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  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

  مي مفهوم الدراسة املصطلحية للقرآن الكر 
  

  :عناصر احملاضرة
 . تعريف القرآن  -1
  . تعريف الدراسة -2
 . القرآين  املصطلح و ،  تعريف املصطلح -3
ملصطلحات -4  .تسمية ألفاظ القرآن 
 . صطلحالفرق بني املفهوم وامل -5
  . أنواع املصطلح القرآين -6
 . الدراسة املصطلحية  تعريف -7
 
  
 : تعريف القرآن  -1

   لغة:
  اختلف العلماء يف اشتقاق كلمة القرآن: 

إنه   - 1 التو اسم  قيل:  تعاىل، مثل  راة اسم للكتاب جامد غري مشتق من شيء، بل هو اسم َعَلم على كالم هللا 
 لى عيسى عليه السالم.سالم، واإلجنيل اسم للكتاب الذي أنزل علاالذي أنزل على موسى عليه  

 وقيل: إنه مشتق: وهؤالء اختلفوا يف اشتقاقه:  - 2
 (قرأ) أو من الَقْرءقيل: إنه مهموز فهو مشتق من ، .  
  :وقيل: إنه غري مهموز، وهؤالء اختلفوا على قولني  
   (قري) هعمبعىن مجع، يقال: قرى املاء يف احلوض: مجأنه مشتق من .  
 .لشيء مجعتهما، أو من القرينة   أنه مشتق من (قرن): إما من القرن أي اجلمع، قرنت الشيء 

  سواء كان مشتقا من (قرأ)، أو من (قري)، أو من (قرن)، فإن املعىن املشرتك بينها هو اجلمع. لفظ (القرآن)  نالحظ أن  
   اصطالحا:

  .1املتعبَّد بتالوته»  ، املنزَّل على حممد صلى هللا عليه وسلم  ناع القطان رمحه هللا تعاىل: «كالم هللا،الشيخ مقال  
 

 
 . 17م، ص2000-هـ1421، 3ط ث يف علوم القرآن، مكتبة املعارف،مناع القطان، مباح 1
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  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

 : تعريف الدراسة -2
    الدراسة لغة:

  . البحث والقراءة واحلفظ  ومعىنمصدر مشتق من اجلذر الثالثي (َدَرَس)، ويدل على معىن اخلفاء والعفاء (احملو)،  
  . "لراء والسني أصل واحد يدل على خفاء وعفاءقال ابن فارس: "الدال وا

ح أي َعَفْته، والدَّْرس: َدْرُس الكتابِ   وقال اخلليل: "الدَّرس: بقّية أَثَِر الشيء الّدارس، واملصدر الُدُروس، وَدَرَستُه الرِّ
ً لكي أحَفَظ. والدَّريُس: الثـَُّوُب اخلَ  ً كتا   .1َلق" للِحْفظ، وَدَرَس ِدراسًة، وداَرْسُت فال

   اصطالحا:
على   الدراسة  والقدرات   د ه"اجلتطلق  املهارات  لتطوير  تعلمه،  أو  ما  شيء  لفهم  الشخص  يبذله  الذي  الفكري 

  .الفكرية، وتطوير املعرفة من خالل تقنيات الدراسة املختلفة" 
  . "متابعِة موضوٍع معني، وقراءتِه قراءًة واضحًة من خالل مصادر تَبحث يف كافِة تفاصيلِه"و
  موضوع ما".  "يُطلق على العمل الذي يركز على حتليلو

عملية نشاط يؤديه الفرد، حبيث يقوم بتكريس جزء من وقته للقراءة والكتابة، احلفظ والفهم، البحث واالطالع فهي  
لعلم املدروس أو جبزئيات منه   .يف أحد العلوم، أو املواد العلمية، قصد اإلملام واإلحاطة 

  

 :القرآين املصطلح و  تعريف املصطلح  -3
   املصطلح لغة: 

مل يرد و "ُمْفَتعل"، وحتتمل صيغته أن تكون اسم مفعول أو مصدراً ميمياً من الفعل "اصطلح"،  على مصوغ  املصطلح 
  . أصله إىل مادة (صلح)  يرجعو ، )اصطالح(ورد لفظ    ا وإمن  ،اللغةمعاجم  يف    ) مصطلح(لفظ  

ح يقال: صلُ   ، دلالم واحلاء أصل واحد يدل على خالف الفساالصاد وا: "ابن فارس  ، قال ضد الفساد  ؛ والصلح
 . ح بفتح الالم"الشيء يصلح، ويقال صلَ 

الّنفرة   ؛والصلح النــاس،واخلصومة    زوال  القــوم   بيــن  وف  :اصطلــح  بينهـم  الليث  ،قاصـار  بينهم  "  :قال  القوم  تصاحل 
  ".ورهمأ لح، والصاحل يف نفسه واملصلح يف أعماله و والصالح نقيض الفساد، واإلصالح نقيض اإلفساد، ورجل صاحل: مص

الناس: زال ما بينهم من خالف، توافقوا وزال   قال ،  على شيء  االتفاق والتعارفوالصلح:   ابن منظور: "اصطلح 
  ".ختاصمهم، واصطلح القوم على األمر: تعارفوا عليه واتفقوا

  

للفظ الصحيح هو (اصطالح)، ويسوق لذلك خطأ شائع وأن ا  ) بعض الباحثني يرى أن لفظ (مصطلح  مالحظة: 

 
  . 227ص7العني، ج 1
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  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

  أسباب هي:   ةثثال
  فقط.  ) إن املؤلفني العرب القدماء استعملوا لفظ (اصطالح)1
  . مصطلح)() إن املعاجم العربية الرتاثية مل تسجل لفظ  2
اللغة العربية() إن لفظ  3  اصطلح) وهو فعل (ألنه اسم مفعول من الفعل  ؛  مصطلح) غري فصيح ملخالفته قواعد 

إال حبرف جر  يتعدى  ال  أو  يه)عل  ح اصطل(فنقول    ،الزم  رور  وا اجلار  فاعل هو  ئب  إىل  حيتاج  منه  املفعول  واسم   ،
  . )يهمصطلح علفنقول (   ، الظرف أو املصدر

  

ا تشتمل على لفظي   بوصفهما   )اصطالح(و    ) مصطلح( لكن من يدقق النظر يف املؤلفات العربية الرتاثية، جيد أ
احلديث  فعل  ،مرتادفني لفظمثال  ماء  استخدم  من  أول  مثل  ) مصطلح(لفظ    كانوا  م.  مؤلفا مصطلح   : يف  يف  األلفية 
 ... هـ)852(  بن حجر العسقالينال )خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر( وكتاب    ،هـ)806(لعراقي  ل احلديث  
رورو   : علما أو امسا يسمى به، فنقول  للتخفيف عندما يصبح اسم املفعول  ، قواعد اللغة العربية جتيز حذف اجلار وا

  . ط قف  )مصطلح(
لفظ   ورود  عدم  معجم    )مصطلح(أما  يف  إال  العربية  املعاجم  العربي  )الوجيز(يف  اللغة  سنة مع  صدر  الذي  ة 

سجل مجيع م، فيعود السبب يف ذلك إىل أن املعاجم ال تُ 1989الذي صدر سنة    )املعجم العريب األساسي(و  ،م1980
اسم مفعول مشتق من   )مصطلح( شتقات املطردة، وكلمة  ملاملعاجم العربية جرت على عدم ذكر صيغ ا  ألفاظ اللغة، وأن 

  . )اصطلح(الفعل  
  

   اصطالحا:
داللة   تفيجعلها ذا  ألنــه ينــتج عــن تغـري داليل يطرأ على الكلمة  ؛املصــطلح خيتلــف عــن أي كلمــة أخــرى يف اللغــة

  : بتعريفات كثرية، منها، وقد ُعرِّف  دةدَّ خاصة وحمُ 
الشريف - 1 فقال: الصطالحل  تعريفات كثرية  ين اجاجلر   ذكر  عن  "  ،  عبارٌة  تسمية على  قوم  اتفاق  االصطالح: 

سم ما  . نقل عن موضعه األوليُ   ، الشيء 
  االصطالح: إخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر، ملناسبة بينهما.

  املعىن.   زاء وقيل: االصطالح اتفاق طائفة على وضع اللفظ  
  ىن آخر؛ لبيان املراد.ء عن معىن لغوي إىل معي شوقيل: االصطالح إخراج ال

  .1" وقيل: االصطالح: لفٌظ معني بني قوم معينني

 
  . 28التعريفات، ص 1
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  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

قوم اتفاق  هو العرف اخلاص، وهو عبارة عن    االصطالح:":  تعريفا من كالم اجلرجاين فقال  التهانوي  وخلص - 2
نقله عن  تسمية  على   بعد  سم  بينهما، كالعموم  شيء  ملناسبة  األول  أمراو موضوعه  أو ملشاركتهما يف  أو    ،خلصوص، 

تهما يف وصف أو غريها، كذا يف تعريفات اجلرجاين   .1" مشا
سم ما يُ وقال الربكيت: " - 3  .2" نقل عن موضعه األولاالصطالح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء 
زاء املع" - 4   ". ىناتفاق طائفة على وضع اللفظ 
  

  ف من زاويتني:طلح قد ُعرّ صلسابقة أن املتعريفات  المن  نالحظ  
 "  سم ماعلى  قوم  اتفاق   ، وهذا التعريف نظر إىل واضع املصطلح وهم اجلماعة اليت تتفق عليه."تسمية الشيء 
   اللفظ الذي ُغّري   نظر إىل  ، وهذا التعريفلغة اخلاصة للتعبري عن معىن جديد أنه لفظ نقل من اللغة العامة إىل ال

  معناه فصار مصطلحا. 
من  لو  سبق  ما  مع  هذا  يف  نستثمر  أن  ميكننا  بينهما الباحثني  الف  تخاعله  لنفرق  و(اصطالح)،  (مصطلح)  يف 

  نخلص إىل أن: فونُعّرف كل واحد منهما اصطالحيا،  
سم ما  (االصطالح):   . اتفاق طائفة على تسمية الشيء 

  اليت تدل على املشاركة. صيغة (افتعل)    ؛ ويساعد على هذا
  مفهوم معني.خاص للتعبري عن   معىنإىل   وي اللغمعناه   نقل منالذي  ظ  فل هو ال  (املصطلح): 

اتف عليه  وقع  الذي  عّرفو افهو  املعاصرين  بعض  جند  لذلك  املفعول،  اسم  صيغة  عليه  تدل  ما  وهذا  اجلماعة،  ا  ق 
نه ــي أو أي موضــوع ذي نفللداللـة علـى مفهـوم علمي أو عملــي أو اللفـظ أو الرمـز اللغـوي الـذي يسـتخدم  " :املصطلح 
 ". طبيعــة خاصــة

  

 : القرآين املصطلح  تعريف
اللغة العربية، إال أن القرآن الكرمي ومعاين  أُنزل القرآن الكرمي بلسان عريبٍّ مبني،   ألفاظه تَنبع من أصل داللتها يف 

غري الذي يتبادر   آين له مفهوم ر ق فأصبح اللفظ ال  ،ها العرب من قبلستعمل تودالالت مل ل بعض األلفاظ العربية معان  محَّ 
  يسمى املصطلح القرآين. الذي  هو  وهذا   ، وغري الذي كان معروفا سابقا  ، هنذ إىل ال 

وتفصيال: كل لفظ من . هو: "كل لفظ قرآين عرب عن مفهوم قرآين   -كما قال البوشيخي  -املصطلح القرآين إمجاال ف
ية جعلت منه تعبرياً عن االستعمال القرآين خصوصية داللية قرآن لخالكرمي، مفرداً كان أو مركباً، اكتسب دا ألفاظ القرآن

ها املفهومي، فيدخل يف ذلك كل أمساء املعاين وأمساء الصفات قِ سَ مفهوم معني له َموقع خاص داخل الرؤية القرآنية ونَ 
 

  .212ص1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج   1
  . 29التعريفات الفقهية، ص 2
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  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

أو على الصورة   ةيلقة كانت أو مقيدة، وعلى الصورة االمساملشتقة منها يف القرآن الكرمي، مفردة أو مركبة، مط الصرحية 
المسيةالفعلية اليت   . " تؤول 

ملصطلح القرآين؟ويقول يف موطن آخر: " الكرمي   ، ماذا يقصد  إنه ذلك اللفظ الذي أكسبه استعماله يف القرآن 
ل ة، لمه مفهوم خاص ضمن الرؤية القرآنية الشاداللة خاصة زائدة على الداللة اليت له يف اللسان العريب، فصار بذلك 

  .1" وم مصطلحا من املصطلحات القرآنيةوصار بذلك التعبـري عن ذلك املفه
نه:  عرّ و  يد، يشارك يف تركيب اآلية ويف توجيه السياق الذي متضي "فه صاحل عظيمة  مفردة من مفردات القرآن ا

لدور الكبري الفعافيه اآلية، لكنه خيتلف عنها، أو قل يتميز بقوة    ". الذي يقوم به اإلحياء واإلبالغ  ل موقعه من اآلية، و
القرآن  نزول  قبل  العرب  عند  متداوال  يكن  مل  خاص  قرآين  مفهوم  على  دلَّ  لفظ  "كل  نه:  زمرد  فريدة  وعرفته 

 الكرمي".
لقـرآن الكرمي داللة خاصـة زائـدة لفـظ أكسـبه اسـتعماله يف ا  ؛ املصـطلح القـرآين"ويف ضـوء مـا ذكـر ميكـن أن نقـول:  

ن العـريب، فصـار بـذلك لـه مفهـوم خـاص ضـمن الرؤيـة القرآنيـة الشـاملة، وصـار بـذلك الداللـة الـيت هـي لـه يف اللسـا  ىـعل
  ." التعبـري عـن ذلـك املفهـوم مصطلحا من املصطلحات القرآنية

  

ملصطلحات -4  :2تسمية ألفاظ القرآن 
احترَّ  بعض  (املصطلح  ج  تعبري  استعمال  من  مكانه  او قرآين)؛  لالباحثني  مثل:  تسميستعملوا  أخرى  األلفاظ ات 
 . ..املعىن الشرعي  األلفاظ اإلسالمية،  ،الشرعية

وذلك ِلما يوحي به لفظ (املصطلح) من معىن بشري قائم على التواطؤ بني طرفني على مدلول معني للفظ ما أو 
  . تركيب ما

  .البشر  مصطلحات احلال يف بعض  هو    كما   ليست اعتباطية،  اهمبعنالقرآين  فظ  ألن عالقة اللّ و 
  

يت: استعمل تعبري (املصطلح القرآين)من  وقد أجاب بعض     ، مبا 
   يت   ، كما هو سائد يف تعريف املصطلح؛كون اتفاقا بني طرفني أو مجاعةرورة أن يض لأن املصطلح ليس فقد 

فُيقبل ويستعمل ويصري مصطلحا االطراد،  ليجيري عليه التعبري يف داللة معينة على سباملصطلح جاهزا من طرف واحد، و 

 
ت ا  1 العلمندوة (أولو العليا ب ي يفلبحث  الدراسات اإلسالمية  املعهد العاملي للفكر اإل الدراسات اإلسالمية)، نظمتها مجعية خرجيي  سالمي، كلية تعاون مع 

ط،   م. 1/1/2004، 226م، نشرت جبريدة احملجة، عدد 21/9/2003اآلداب، الر
القرآن   2 الناس يف  الشهادة على  يد، مصطلح  ا النجار، عبد  املع بعاالكرمي وأ  انظر:  الدراسة املصطلحية والعلوم اإلنسانية، مطبعة دار  ارف ده احلضارية، ندوة 

ط،    م: 20/5/2015، خصوصية النسق املفهومي القرآين، حبث منشور يف موقع: بتاريخ راملنتا حممدو ، 289ص1م، ج1996اجلديدة، الر
 http://www.almultaka.org/site.php?id=685   
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 . اعتبار ملوافقة املخاطبني أو اشرتاكهم يف الوضع   متعارفا عليه، دون
مكانية وجود اصطالح أو داللة شرعية خاصة دون حاجة إىل التواضع، الذي يسبب حرجا   قر األصوليونوقد أ

األلفاظ الشرعية والعرفية، إمنا صارت كذلك بكثرة   إىل أن   طي فقد أشار الزركشي يف البحر احمل  يف مسألة املصطلح القرآن،
لتواضع السابق على   الزجاج ال للظرف من  ثم  القارورة ظ  فأهله مل يضعوا ل : «وكذلك العرف فإن  ، يقولاالستعمال ال 

رفية عُ عية و ر شالزكاة لقطع طائفة من املال للفقراء، بل صارت هذه االلفاظ  ظ ف. كما أن الشرع مل يضع ل االصطالح جهة
  . سبقه تعريف بتواضع االسم»يأن   دون رة االستعمال  ثبك

  بتداء املواضعة».ا  م م مقاو يقة االستعمال  بغلب«إن العرف    مث أكد بعد ذلك:  
   القرآن األإن  بعض  ّمحل  اللغوية    دالالت لفاظ  الكرمي  ا  دالال على  طارئة  جيعلها وهذا  ،  األصليةشرعية  ما 

جتة عن خصوصية لغة القرآن  و ص مصطلحات قرآنية تتميز خب ن على أن الشارع أضاف و األصوليوقد أمجع    ، الكرمي صية 
  يف نوع تلك اإلضافة ومقدارها. واا قبل، وإن اختلفهلن  إىل معان بعض األلفاظ معان مل تك

   ا وليدة   وحيي  ...املعىن الشرعيأو    األلفاظ اإلسالمية،  ، أواأللفاظ الشرعية:  (املصطلح القرآين) بـ  يةتسمإن
ا القرآن ابتداءاإلسالم ، يف حني أن هذه قبل اإلسالموليس هلا أصول لغوية تربطها جبذورها    ،، أو من املعاين اليت أتى 

رخيية ولغوية قبل نزول القرآن  . الكرمي   املصطلحات ذات جذور 
  

 " البوشيخي:  الشاهد  القرآنييقول  األلفاظ  اعتبار  يف  نفوس  ترتدد  أن  يسوغ  من   ةكيف  هلا  وهي  مصطلحات 
كيف   ،ظ يف أي علم من العلوم، حبكم بشريتها؟ما ليس ملثلها من األلفا  -حبكم قرآنيتها  -اخلصوصية واخلصوبة املفهومية 

وهي   ؛م مبصطلحية ألفاظ أصل الدينسلِّ م النفوس مبصطلحية ألفاظ كل طائفة أو فرقة أو مذهب... مث ال تُ سلِّ جيوز أن تُ 
  ملني". ا عألفاظ كتاب رب ال

  

 : صطلحالفرق بني املفهوم وامل  -5
   املفهوم لغة: 
 ، وعقلته   ،: املعرفة، والعقل، والعلم، يقال: فهمت الشيء، أي: عرفتهاليت تدل على  ،)فهممادة (  من   اسم مفعول 

  وعلمته. 
   :ااصطالح

األ (املفهوم) من  وذللفظ  تعريف واحد هلا،  على  االتفاق  يتم  يصعب حتديدها، ومل  اليت  املفاهيم   ك لفاظ  لطبيعة 
تتنازعها ا ا مشرتكة  ختتلف تعريفات املفهوم تبعاً لذلك  لفلسفات واحلقول املعرفية املختلفة،  التجريدية والفلسفية، ولكو

  : ر إىل املفهوم من زاويته اخلاصةللنظرة اخلاصة بكل علم أو جمال من جماالت التفكري، فكل علم ينظ
  ".هم من اللفظ يف غري حمل النطقما فُ " :  -حكاممدي يف كتاب اإل اآل   عرفهكما    -فهو يف أصول الفقه مثال
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املنطق  عّرفه    -ويف  بعد  كما  (تـ  والعلوميف    هـ)1158التهانوي  الفنون  اصطالحات  عند   : -كشاف  "املفهوم 
  املنطقيني: ما حصل يف العقل".

زائها األلفاظ الذهنية، سواء    ةر "املفهوم: هو الصو   هـ) يف الكليات بقوله: 1094ه أبو البقاء الكفوي (عرَّفو  وضع 
  ال".   أو

  أنه:  أيضا ومن بني ما ُعرِّف به املفهوم
  عن لتمييزها  يكفي  حتديدا  اللفظ  عليها  ينطبق  اليت  املوضوعات  حتدد  اليت  واخلصائص  الصفات  "جمموع 

  .1املوضوعات األخرى" 
 "2"طريق التجريد بصورة اعتباطية ستخدم لتصنيف أفراد العامل اخلارجي أو الداخلي عنثيل ذهين يُ مت.  
 " " ما  لشيء  فكري  هلا مسات مشرتكةمتثيل  األشياء  أو لصنف من  أو جمرد"  أو عّرب ويُ   ، حمسوس  عنه مبصطلح   

  .3" رمز
ا  فكرة أو صورة عقلية تتكون  : املفهوممن خالل هذه التعريفات نستخلص أن  من خالل اخلربات املتتابعة اليت مير 

ه  سواء كانت  مباشرة،    ه ذ الفرد؛  غري  أم  مباشرة  مبجموع اخلربات  الشيء  ذلك  أو  املوضوع  ذلك  بربط  له  يسمح  مما 
لتايل   ،التصورات املختلفة اليت ميلكها عنه   يتمكن من تنظيم املعارف وجعلها واضحة   و

املثال:  سبيل  الص  فعلى  املفهوم  ا  ) للصالة(حيح  يتكون  املراحل  يف  يكتسبها  اليت  املتعلم  عليمية تلمن خالل خربة 
  . وجه الصحيحاملختلفة، ومن خالل أدائه للصالة على ال 

  

يتمن خالل   ) املصطلح(عن    ) املفهوم(وميكن أن منيز     : ما 
يركز - 1 الذهنية،    املفهوم  الصورة  املصطلح.فعلى  من  أسبق  الدأ   هو  على  يركز  فهو  املصطلح  اللفظية ما  اللة 

  لغوي. لاه  قَ للمفهوم، وهو الذي يعطي للمفهوم وجوده وحتقُّ 
إال   -2 املصطلحات  املصطلحات، وما  من  أعم وأمشل  و ااملفاهيم  للمفاهيماختزاالت  فاملصطلح هو ختصارات   ،

مصطلح مثًال ما هي إال    )الصالة(كلمة  ،  الوعاء الذي حيمل املفهوم، فُيخرجه من الصورة الذهنية إىل لفظ لغوي
احلقائق بني  املشرتكة  العناصر  إدراك  ينتج عن  فيها  ملفهوم معني  يوجد  والقيام  ،التكبري  : اليت  القرآن،   ،وقراءة 

 .والسالم ،والسجود، والتشهد   ،والركوع

 
اجلزء األول، إشراف: علي   يم دراسة معرفية ومناذج تطبيقية)،ل له بعنوان (توضيح املفاهيم ضرورة معرفية)، منشور يف كتاب (بناء املفاه مقااعيل، يف  صالح إمس   1

 .31م، ص1998، 1مجعة حممد وسيف الدين عبد الفتاح إمساعيل، مطبوعات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط
  .327ي، صامسح، علي القعلم املصطل 2
 .222مقدمة يف علم املصطلح، علي القامسي، ص 3
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حد   ف عرَّ املصطلح يُ   بينمـا   ، مصـطلحا  ر اص  ف حـدِّ ـرِّ فـإن عُ   ، ف إجرائيـا، وال ميكـن تعريفـه حـدِّ عـرَّ املفهوم يُ  -3
لضــــوابط الـــيت متيــــزه كمصــــطلح بـ يلكن ميكن تعريفه بشكل إجرائي علـى سـبيل التوضـيح والتقر    . مــــع االحتفـــاظ 

به -4 مرتبٍط  واحٍد  مفهوٍم  على  معني  الباحثون يف جمال  يتفق  أن  لضرورة  بينما  ليس  على ،  األفراد  يتفق كافة 
ال اخلاص  تعريف املصطلح، ويصبح من األمور    . هباملعروفة، واملتداولة ضمن ا

 

 : ينآ ر أنواع املصطلح الق -6
 :ثالثة أنواع  املصطلح القرآين 

  مصطلحات وافقت اللغة العربية:   -أ
ا وداللتها يف القرآن  أي وافقت ما عرفته العرب قبل نزول القرآن الكرمي وتطابقت معه ا احتفظت بصور ، أي إ

اللغة قبل القرآن، مث العبودية، والكعبة، واجلزية، وغريهاكما هي يف  الكرمي ل:  قد أضفى عليها صفة   ، وإن كان القرآن 
  سية والتأثري املعجز، ومن أمثلة ذلك: القد 

) ال العبوديةمصطلح  والعبادة  عبادة،  فهو  خضوع  فوقه  ليس  خضوع  وكل  والتذلل،  اخلضوع  العبودية  أصل   :(
عناه: مفومصطلح العبادة يف القرآن ال خيرج عن املعىن اللغوي املعروف،    يستحقها إال من كان له أعلى منزلة من اإلنعام،

ذ  و ألمره،  واالنقياد  له  واالستسالم  لربه،  العبد  فكان خضوع  وبعده،  القرآن  نزول  قبل  العبادة  لفظ  استعمل  املعىن  ا 
  ه. مفهومه واحدا ولكن القرآن أضاف عليه صفة التخصيص بعبادة هللا عز وجل وحده ال شريك ل

لها اهلندسي، فكل بناء مربع عند العرب كش)، وهي بيت هللا احلرام، وقد أخذت تسميتها من  الكعبةمصطلح (
عبة، والكعبة اسم عريب صميم، وقد أطلقوه على هذا البناء ملكانته السامية، وهذا املعىن الذي دل عليه مصطلح فهو ك

  فلم يطرأ عليه أي تطور داليل. (الكعبة) هو املعىن نفسه الذي ورد يف القرآن الكرمي  
  مصطلحات خضعت للتغيري الداليل:  - ب

الرسول، والركوع، والكافر، فهذه املصطلحات كانت متأصلة  :طريق التخصيص أو التعميم أو نقل الداللة، مثل نع
انت معروفة يف أي ألفاظ ك  .يف اللغة قبل جميء اإلسالم، ولكنها اكتسبت داللة دينية مل تكن تعرفها العرب قبل اإلسالم 

معينة،   بدالالت  القرآن  نزول  قبل  العربية  انت  مثالبيئة  عليها  أو طرأ  أو وسعها،  الدالالت  هذه  الكرمي  القرآن  قال ضيق 
  : ، فهي ثالثة أنواعأكسبها دالالت جديدة من خالل النص القرآين

  ا اللغوية  : (التخصيص)  ألفاظ ضاقت دالال
على بعض  ة صص القرآن مدلوهلا، وختصيص الداللة يعين أن تقصر الداللة العامأي ألفاظ عامة الداللة يف اللغة فخ

ى أشياء أقل عددا مما كانت عليه يف األصل، ومن األمثلة على أجزائها فيضيق مشوهلا، ويصبح مدلول الكلمة مقصورا عل
 مم خم حمُّٱقال تعاىل:   )، فمعناه يف اللغة مطلق اإلمساكالصياماملصطلحات اليت ضاق مدلوهلا اللغوي: مصطلح (
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 ضيق معناه، فهو إمساك ن الكرميآ ر ، لكن الق]26[مرمي:َّىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
  خمصوص: إمساك بنية عن شهويت البطن والفرج من طلوع الفجر إىل غروب الشمس. وكذلك مصطلح الصالة. 

 ا اللغوية  : (التعميم)  ألفاظ اتسعت دالال
اد وأشياء ر فحمدودة ومعينة، إال أن النص القرآين وسع داللتها لتشمل معان وأوهو ما كانت داللته اللغوية ضيقة و 

ا: قد الفسق لح (أكثر مما كانت عليه، ومن مناذج هذه املصطلحات: مصط )، العرب تقول إذا خرجت الرطبة عن قشر
ا النص  ويف  الناس،  على  جحرها  من  خلروجها  فويسقة  الفأرة  وُمسّيت  ا،  قشر من  الرطبة  مصطلح فسقت  دل  لقرآين 

وجل،  عز  هللا  ألمر  والرتك  العصيان  على  إىل   (الفسق)  وميل  الدين،  عن  اخلروج  والفسوق  احلق،  طريق  عن  واخلروج 
  عصية، مثلما فسق إبليس عن أمر ربه، ومثل هذا املصطلح أيضا (الكفر) و(النفاق). امل

 :ا اللغوية    ألفاظ انتقلت دالال
ه  وحي   داللته  وهذا الصنف من املصطلحات يفارق : مصطلح هتالنص القرآين، ومن أمثلمل داللة جديدة أكسبها إ

حنناء)، ولكن املعىن األول قد نسي ومل يعد يستعمل إال عند اللزوم، وانتقل معناه )، معناه اللغوي هو (شدة اإلالركوع(
اس وهو االحنناء واالخنفاض، ومن هذا ليصبح داال على اخلضوع والتذلل، وهو معىن جمازي متطور عن املعىن اللغوي األس

، ومل تنتشر ة، فقالوا ركع الرجل إذا افتقر بعد غىن كأمنا حىن الفقر ظهره بري املعىن تفرعت معان جمازية كث عد أن كان مستو
ل ركعات، داللة املصطلح إال بعد نزول القرآن فصار إذا أطلق فهو ال يعين إال الركوع يف الصالة، ومسيت أجزاء الصالة 

ا اللغوية: اجلنة، والطواف، ملألنه ميثل احلد الفاصل بني كل قيامني. ومثل هذا أيضا من ا صطلحات اليت انتقلت دالال
  والغي، واملغفرة، واملناسك.  والفرض،

  مصطلحات جديدة:   -ج
مله داخل وهذه املصطلحات أصوهلا اللغوية موجودة، ولكنها مل تستخدم بصفتها مصطلحا حيمل املفهوم الذي حي 

اها القرآن دالالت خاصة مل تتطرق إليها العرب قبل ذلك، ط عالنص القرآين، إذ مل تعرفها العرب حىت ظهور اإلسالم، فأ
مصط وغريهامثل  واجلهاد،  واآلذان،  اإلسالم،  دالالت ف  ،لحات:  وأعطاها  القرآين  النص  استحدثها  املصطلحات  هذه 

ا مل تكن أجزاء من   خاصة مل تتطرق هلا العرب من قبل، ومل تكن  مات أخرى لك مألوفة أو معهودة يف البيئة العربية، كما أ
   .إلسالممعروفة يف كالم العرب، إذ مل تعرفها العرب حىت ظهور ا

) املصطلحات: مصطلح  أمثلة هذه  الكرمي، وهي جاهليةومن  القرآن  نزول  قبل  مثيل  املصطلح  هلذا  يوجد  فال   ،(
مستمد من داللة   وهانتشرت فيما بعد لتكون علما على الفرتة اليت سبقت نزول القرآن، و صيغة أوجدها القرآن الكرمي و 

الزائفة،   للتعبري عن احلياة اليت كان حيياها اإلنسان يف العصر اجلاهلي، وليس من اجلهل مبعىن السفه، والطيش، واحلمية 
  قبيل اجلهل الذي هو ضد العلم.
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: "إذا هـ)339(  الفارايب   اللية اليت أحدثها القرآن الكرمي يف بعض األلفاظ، قالوقد أدرك العلماء هذه التغيريات الد
ا أمساء أقرب فإما أن خيرتع هلا أمساء مل تكن تُ   ؛ ة إىل أن جيعل هلا أمساءلّ احتاج واضع املِ  عرف عندهم قبله، وإما أن ينقل 

لشرائع اليت وضعها   .1"األشياء اليت هلا أمساء عندهم شبيها 
م،   ن م: «كانت العرب يف جاهليتها على إرث  )الصاحيب(ابن فارس يف كتابه    وقال م، وآدا ئهم يف لغا إرث آ

ت، وأبطلت أمور، ونقلت من  إلسالم حالت أحوال، ونسخت د ثناؤه  ونسائكهم، وقرابينهم، فلما جاء هللا جل 
دات زيدت، وشرائع شر   .2عت، وشرائط شرطت، فعفى اآلخُر األوَل" اللغة ألفاظ من مواضع إىل مواضع أخر، بز

إىل   العسكري  أشار  استحذ هوكذلك  اليت  املصطلحات  اإلسالم ه  يف  حدثت  «وقد  فقال:  القرآين،  النص  دثها 
 مض  خض ُّٱٱتعاىل: معان، ومسيت أمساء، كانت يف اجلاهلية ملعان أخر، فأول ذلك القرآن، والسورة، واآلية، والتيمم، قال  

من طاعة هللا تعاىل،   جو وه، مث كثر ذلك حىت مسي التمسح تيمما، والفسق هو اخلر ، أي: حترَّ ]43[النساء:َّ مظ  حط
الرطبة خرجت  يف  ذلك  نفاقا،   وإمنا كان  الكفر  إسرار  مع  اإلميان  ومسي  من جحرها،  إذا خرجت  والفأرة  قشرها،  من 

 . 3والسجود  إميا وللوثن كفرا، ومل يعرف أهل اجلاهلية من ذلك شيئا"
ك مصطلحات ذكرت يف القرآن اختلف انيتضح من خالل هذه النماذج أن علماء املسلمني األوائل أدركوا أن ه

  .نزولهمفهومها عن املعىن اللغوي قبل  
 

 الدراسة املصطلحية: تعريف -7
  : أمهها  ، ف الدراسة املصطلحية بتعريفات عديدةعرَّ تُ 

دف   ، خاص  ات خمتلف العلوم، وفق منهجملصطلح  ي تعريف الشاهد البوشيخي: "ضرب من الدرس العلم -1
 .4" علم، يف الواقع والتاريخ معا عنها تلك املصطلحات يف كل  رب ت أو تع رب عاليت    تبيني وبيان املفاهيم

حبث يف املصطلح ملعرفة واقعه الداليل من حيث مفهومه وخصائصه املكونة له وفروعه "تعريف فريد األنصاري:   -2
  . "م املدروس بهالعل  ضمن جمال   املتولدة عنه

ما يف  واصطالحات علمٍ   ويصف استعماالت حيصر   ل ممنهاج ع :الدراسة املصطلحية"تعريف إدريس الفاسي:   -3
 ". نص من نصوص ذلك العلم

اليعقويب:   -4 عمال الذهن يف نصوصه، قصد   : الدراسة املصطلحية"تعريف مصطفى  الكشف   تناول املصطلح 
من قضا  هبومعاجلة ما يتعلق   حمدد املعاين واخلصائص والعالقات والضمائم،  عن واقعه الداليل واالستعمايل، كشفا جيعله

 
  .157م، ص1970، دار املشرق، بريوت، د.ط، : كتاب احلروف، حتقيق: حمسن مهديأبو نصر الفارايب 1
  . 44م، ص9971يضون، مصر، ه)، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، الناشر: حممد علي ب395أمحد بن فارس ( 2
  .45هـ، ص1408العسكري أبو هالل، األوائل، دار البشري، طنطا، مصر،  3
 .22، ص2002، 1املصطلح واملنهج، مطبعة آنفو برانت، طالشاهد البوشيخي: نظرات يف  4
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 ". لومسائ
  

ه املصطلحية  الدراسة  للمصطلح   ي إذن  العلمية  دف   الدراسة  خاص،  منهج  الواقع   وفق  يف  بدقة  داللته  معرفة 
   . والتاريخ، وخصائصه وفروعه

   . موضوعها النصوصو 
  .تعريف املفاهيم  وهدفها

  

املختلفة موجود قدميا  وتطبيق ه العلوم  الدراسات على مصطلحات  الضرب من  فيها هو حو ذا  ديثا، لكن اجلديد 
  . ينعند املعاصر   تطبيقها على النص القرآين 
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  لقرآن الكرمي ادراسة املصطلح    جهود العلماء يف 
  

  : عناصر احملاضرة
 : يف دراسة املفردات القرآنية  جهود املتقدمني  - 1

  كتب غريب القرآن ومفردات القرآن:  -أ
  ب الوجوه والنظائر:كت - ب
 كتب الفروق:  -ج
 تب فقه اللغة:كو املعاجم اللغوية   -د
 التأليف يف الـُمعرَّب والدخيل: -ه
 يف لغات القبائل الواردة يف القرآن:  ؤلفاتامل - و
 التفاسري:   -ز
  أصول الفقه:  -ح

 املصطلح القرآين: و   القرآنية  دراسة املفردة  جهود املتأخرين يف - 2
  :اجلهود الفردية  - أ

    لقرآنية: ا  جهود دراسة املفردة 
  . التفسري البياين -أ

  . التفسري املوضوعي - ب
 . فهرسةم املجاعامل - ت
 دراسات متفرقة.  - ث

   .جهود دراسة املصطلح القرآين 
  

  . القرآين  اجلهود املؤسسية يف دراسة املصطلح  - ب
  

  متهيد: 
ا يف عد الدارسة املصطلحية ذات الضوابط املنهجية والعلمية من الدراسات احلديثة، لكن هذا ال ينفي وجود أصوهلتُ 

  . عليه وسلم  النيب صلى هللا منذ زمن    ، بلتراثنا التفسريي
 ملفــردة القرآنيـة فــي مواضعهــا ادراســة  إلــى أمهيــة  الصحابة رضي هللا عنهم  لنيب صلى هللا عليه وسلم  فقد أرشــد ا

الصحيــح، جــا الفهــم  فــي فهــم كتــاب هللا  الدراســة  البخــاري:  املختلفــة، وأثــر هــذه  فــي صحيــح  نـَزََلْت: ء   خل ُّٱٱ«َلمَّا 



 

  

 
16 

  

  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

نـَْفَسُه؟ ،]82[األنعام:َّحم جم يل ىل مل َيْظِلُم  الَ  أيـَُّنا  َرُسوَل هللا،   َ تُقوُلونَ قَاَل:    ،قـُْلَنا:   ىلُّٱ  ؛لَْيَس َكَما 

ِالبِْنِه: :َّحم جم يل لُْقَماَن  قْوِل  ِإَىل  َتْسَمُعوا  َأَوَملْ   ّٰ  ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ُّٱِبِشْرٍك، 

  ».]13[لقمان:َّرئ 
أمهية إشـارة إلـى خطـأ مـن فسـر القـرآن بظاهـر اللغـة، وفيـه إرشـاد نبـوي إلـى    م صلى هللا عليه وسلففـي كالم النبـي  

القرآنية يف مواطنها ومواضعها املختلفة وأثرها يف الفهم الصحيح والسليم لكتاب هللا عز وجل، فالصحابة   املفـردة دراسة  
ه الكلمة قد اكتسبت معىن خاصا يف القرآن أن هذ   مبّني هل  صلى هللا عليه وسلم  ناه اللغوي، لكن النيبفهموا الظلم مبع

  الكرمي غري معناها اللغوي. 
   حيرصون على فهم معاين مفردات القرآن الكرمي حىت يعملوا مبا رضي هللا عنهم والتابعون  وكان الصحابة الكرام

رضي هللا بن اخلطاب    روي عن عمر   ما   كثرية، منها: ت  اء عنهم يف ذلك روااستمدوه منها من اهلدى والعلم، وقد ج
تعاىل:  على املنرب، عن  وهو عنه أنه سئل   ، فقال له رجل من هذيل: التخوُّف ]47[النحل:َّىف يث ىث نث ُّٱٱقوله 

  عند التنقُّص، مث أنشده: 
ِمًكا َقرًِدا          كما ختوَّف عوَد النـَّ  بـَْعِة السََّفنُ ختوَّف الرَّْحل منها   

  . "ليتكم، فإن فيه تفسري كتابكميوان شعركم يف جاهد بأيها الناس، متسكوا  "فقال عمر:  
فع بن األزرق عن ابن الهذا ارائد    ويعترب ابـن عبـاس   ، فأقدم تفسري لغوي للقرآن الكرمي وَصَلنا هو مسائل 

يت بشاهد ذلك من شع  القرآن الكرمي  عىن كلمات من عباس، فكان ابن األزرق يسأل ابن عباس عن م   رفيجيبه عنها و
 العرب.
   العلماء واجتهت مهَّة  التدوين،  اللغويني  مث جاء عصر  الكرمي، ألن من  القرآن  ألفاظ  يف  البحث  إىل  واملفسرين 

 حتصيل معانيها هي اخلطوة األوىل ملعرفة مراد هللا تعاىل. 
ملفردة القرآنية هو يف حقو  ا تبحث يف  اهتمام العلماء  تعمال القرآن سايقته دراسة ملصطلحات القرآن الكرمي أل

 جزء من الدراسة   ا، وهذ فيه  صيته يف النص القرآين، والتغيريات اليت طرأت عليهللفظ العريب من جوانب خمتلفة، وخصو 
  املصطلحية. 

جيد أنــه جــزء مــن حبوث   ذلك فالناظــر فــي  صعــب حصــر جهــود العلمــاء الســابقني فــي دراســة املفردة القرآنــية،  ويُ 
يت إىل بعض هذه اجلهودــن؛ لغوييـن، وأصولييـن، ومفسـرينـة شارك فيها أطــراف شــىت مـلهائ   .، ونشري فيما 

 

 : يف دراسة املفردات القرآنية  جهود املتقدمني  -1
لدراسة عند السا يت: من الفنون والكتب اليت تناولت املفردة القرآنية    بقني، ما 

  كتب غريب القرآن ومفردات القرآن:  -أ
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غرب؛ بعد، والغرب؛ النوى والبعد، والغريب الغامض من الكالم، ومنه كلمة غريبة، ورجل غريب بعيد  :لغةغريب لا
  عن أهله. 

ل   ويف االصطالح: معانيها مبا جاء يف  الكرمي، وتوضيح  القرآن  الغامضة يف  األلفاظ  بتفسري  املختص  العلم  غة هو 
   العرب وكالمهم.

  والغريب من الكالم نوعان: 
ة فكر ثان بعيد املعىن غامضا ال يتناوله الفهم إال عن حب ك  ام  -   وهذا الذي وقع يف القرآن.   ،ومعا
الد   - به  بعدت  مما  لفصاحة  الـُمِخل  الوحشي  م الشاذ  لغا من  الكلمة  إلينا  وقعت  فإذا  العرب،  قبائل  من  ر 

  .  وجود له يف القرآن الكرمي ، وهذا الاستغربناها
يتتب اللغوي  القرآن  ع فاملفسر  ألفاظ  يرفع   غريب  مبا  العرب  قبائل  لسان  ا يف  وبيان مدلوال للكشف عن غموضها 

  عنها اخلفاء. 
  وقد سلك املفسرون يف التأليف يف املفردات منهجني: 

ت يف املصحف، وعلى هذا املنهج   - 1   سار ُجّل اللغويني.   تتبع املفردات حسب ترتيب السور واآل
  وف املعجم. ر حترتيب مفردات القرآن على    -2

  ومما أُلِّف يف غريب القرآن على ترتيب املصحف: 
   هـ.   210جماز القرآن: أليب عبيدة معمر بن املثىن  
  ) ألخفش األوسط   هـ).221هـ أو  210معاين القرآن: لسعيد بن مسعدة البلخي املعروف 
 هـ. 276بة أيب حممد عبد هللا  تفسري غريب القرآن: البن قتي  
 هـ.237يدي البن املبارك اليز  : غريب القرآن وتفسريه   
   هـ. 338معاين القرآن الكرمي : أليب جعفر النحاس  
  .غرائب التفسري وعجائب التأويل: حملمود ابن محزة الكرماين  

  ومما أُلِّف يف غريب القرآن على ترتيب املعجم : 
 هـ.   330لسجستاين تنوير القلوب: أليب بكر حممد ا  
 هـ.   502هاين فصمفردات غريب القرآن، للراغب األ  
  هـ. 754حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، أليب حيان األندلسي  

  

  كتب الوجوه والنظائر: - ب
  مجع وجه، ووجه كل شيء؛ ُمستَـْقَبله، ووجه الكالم؛ السبيل الذي تقصده به.  الوجوه لغة  
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  به.املِثل والشّ  مجع نظري، وهو  :لغةوالنظائر  
واحدة ذكرت يف مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، الالكلمة    و ه  :الوجوه والنظائر يف االصطالح

  معىن غري معىن اآلخر.   وضعكل م ا يف  وأُريد  
خر غري املعىن اآلمبعىن  يف موضعه  ، وتفسري كل لفظ  للفظ املذكور يف املوضع اآلخر  فكل لفظ ذكر يف موضع نظري

  للمعاين.   النظائر اسم لأللفاظ، والوجوه اسمهو الوجوه، ف
مثانية أوجه    مثال ذلك: القرآن على  الدامغاين يف كتابه (إصالح الوجوه والنظائر)، ككلمة (خري) وردت يف  ما ذكر 

 خب حب جب ُّٱٱ، واإلميان كقوله: ]180[البقرة:َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخُّٱوهي: املال: كقوله:

 نب مب ُّٱٱعىن أفضل كقوله: مب و ،  ]12[القلم:َّحط  مض خض حض ُّٱٱ، واإلسالم كقوله:]23ل: [األنفا َّجت هب مب

 يي ُّٱٱكقوله:  واألجر   ، ]17[األنعام: َّ حم  جم هل مل  خل حل جل مكُّٱ، والعافية كقوله:]109[املؤمنون: َّ ىب

، ومبعىن الظفر ]24[القصص:َّ ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱٱ، والطعام كقوله:]36[احلج:َّخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
  . َّيب ىب نب مب  زب  رب يئ  ىئ ُّٱٱوالطعن يف القتال كقوله:  والغنيمة

ت،   ن إ كتب الوجوه والنظائر، تعكس لو خاصا من دراسة األلفاظ القرآنية، تتقاطع مع كتب املفردات يف الغا
ا  سياقا األلفاظ يف  دالالت  مالحظة  والنظائر  الوجوه  هلذه  الدارسني  هم  فقد كان  واألدوات،  املنهج  معها يف  وتتباين 

القرآنية يف سياق آخر، واقتناص هذه الدالالت من النصوص    ها املختلفة، حيث يكون للفظ يف كل سياق معىن غري معن
  مباشرة. 

  ومن املؤلفات يف الوجوه والنظائر: 
  هـ. 150األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي، ملقاتل بن سليمان البلخي  
 هـ. 200ت معانيه، حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمسائه وتصرف 
 يد للمربد  ق  فتما ا   هـ.285لفظه واختلف معناه من القرآن ا
   هـ. 395الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري  
  هـ. 478الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، للدامغاين  
   هـ. 597نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، عبد الرمحن اجلوزي  
   ـه911معرتك األقران يف مشرتك القرآن، للسيوطي . 

 

  كتب الفروق:  -ج
ا واأللفاظ املرتادفة،  وهي   تم ببيان الفرق بني معاين األلفاظ املتقاربة يف دالال   : املؤلفات يف ذلك  ومناليت 
  هـ). 320الرتمذي (  للحكيم  واللب  والفؤاد   والقلب   الصدر  بني  الفرق  بيان  
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 هـ). 320الرتمذي (  للحكيم  دفالرتا  ومنع   الفروق  
 هـ). 395العسكري (  هالل  أليب  اللغة  يف  الفروق  كتاب  
  

  املعاجم اللغوية وكتب فقه اللغة:  -د
ا مثل اخلليل بن  القرآنية شرحا هلا واستشهادا  ملفردة  اللغويون يف حركة مجعهم للغة وتصنيفها يف معاجم  اهتم 

ذيب اللغة  ، واألزهري يف (العني)  أمحد  ... يف (الصحاح) ، واجلوهري)يف (
فـي التغيـر   ؛ ابـن فـارس الـذي أشـار فـي كتابـه (الصاحبـي) إلـى أثـر القـرآنفردةعنـوا بقضيـة امل   ن ومـن اللغوييـن الذيـ

بـا سـماه (بـاب األسـباب اإلسـالمية)، حتـدث فيـه عـن داللـة األلفـاظ بعـ  د أن استعملها الداللـي للمفـردات العربيـة، وأفـرد 
فيــه: "كانــت  الكرمي، قال  فــي جاهليتهــا علــى إرث مــن إرث آ  القرآن  ـم، ونسـاِئِكهم، العــرب  ــم، وآدا لغا فــي  ئهــم 

مـن  ألفـاظ  اللغـة  مـن  ونُقلـت  أمـور،  وأُبطلـت  نـات،  د وُنسـخت  أحـوال،  حالـت  إلسـالم؛  ثنـاؤه  جـل  جـاء هللا  فلمـا 
ؤهـم ونشـأوا عليـه كأنـه لـم يكـن  ضـع إلـى مواضـع أخـرى... فصـار الـذي نشـأ عليـهموا   ". آ

  

 يف لغات القبائل الواردة يف القرآن:  ؤلفاتامل -ه
للفظ القرآين  اجتهد علماء العربية يف بيان أصول األلفاظ القرآنية، وَعَزوها إىل قبائلها األصلية، وبـَيَّنوا املعىن املراد 

  هذه القبيلة.  لدى 
  : بنومن الكتب اليت وصلتنا يف هذا اجلا

سناده  - 1 كتاب اللغات يف القرآن، أخرب به إمساعيل بن عمرو املقرئ عن عبد هللا بن احلسني بن حسنون املقرئ 
 إىل ابن عباس. 

 . يب عبيد القاسم بن سالمأل ،لغات القبائل - 2
  لغات القرآن، للفرّاء.  - 3

ت وا إليها يف تفسري كثريد نيف القرآن الكرمي، واست  الواردةمعرفة لغات العرب  وقد أفاد املفسرون كثريًا من    من اآل
  الكرمية، وحدث بينهم مناقشات واختالفات يف اعتماد معىن اآلية املشهور، أو االجتاه إىل تفسريها يف ضوء لغات العرب. 

فهل اليأس يف اآلية ،  ]31[الرعد:َّىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف ُّٱٱقوله تعاىل: مثال  ومن ذلك  
به وهو قطع الطمع عن ال به، وايشعلى  َئِس الذين آمنواملعىن:  ء والقنوط فيه؟ قال بعضهم: هو هنا على  من   أفلم يـَيـْ

ت ليؤِمَن الكفار، وَعِلم  م، وطلبوا نزوَل هذه اآل ت طمعوا يف إميا م ملَّا سألوا هذه اآل َّ إميان الكفار من قريش، وذلك أ
م  هللا م ال يؤمنون فقال: أفلم يـَيـَْئسوا من إميا ذلك من معىن اليأس ولكن فريًقا آخر من أهل التفسري ذهبوا إىل غري    .أ

. قال القاسم بن معن: "هي لغة هوازن"، وقال ابن الكليب: "هي لغة َحّي من النخع"،  فقالوا: هو هنا مبعىن َعِلَم وتبنيَّ
  ومنه قول ُسَحْيم: 
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ل َِْسرونين          أمل تـَيـَْئسوا أأقول هلم  ْعِب إذ    ابن فارِس َزْهَدم   ين شِّ
."   ويدلُّ عليه قراءُة علّي وابن عباس وآخرين "أومل يتبنيَّ

ب واسع يف مصنفات التفسري وإعراب القرآن، أفاد منه العلماء كثريًا يف  وهذا الَعْزُو إىل هلجات القبائل يف التفسري 
ا.   إجالء معىن طائفة من ت، وبيَّنوا أوجه دالال   اآل

  

  خيل:عرَّب والدمُ ـ التأليف يف ال  - و
أللفاظ األعجمية اليت دخلت يف العربية، واستعملها القرآن الكرمي  تم   ، ومنها:وهي الكتب اليت 

الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي   -1 الدخيل، شهاب  العرب من  فيما يف كالم  الغليل  ه، 1069شفاء 
  سة: عليوة عبد النيب حممد وهر، دار ابن كثري. حتقيق ودرا

  .لجواليــقيلمن الكالم األعجمي علـى حـروف املعجـم،    بر عامل -2
  

  التفاسري: -ز
دالالت األلفاظ القرآنية، وتفسري معانيها اللغوية، فال يكاد  جهود كبرية يف بيان  -خاصة اللغويني منهم - للمفسرين

ي، كتفسري أيب حيان، و غل ، خصوصا التفاسري اليت غلب عليها اجلانب الذلكمن  خيلو تفسري من تفاسري القرآن الكرمي  
: اوالزخمشري... وقد أفـرد ابـن جـزي الكلبـي املقدمـة الثانيــة مــن تفســريه وســماها (فــي تفســري معانــي اللغــات) قــال فيه

فـ دورهـا  يكثـر  التـي  الكلمـات  املقدمــة  هــذه  فــي  ليكـون  "نذكــر  فأكثـر...  موضعيـن  فـي  تقـع  أو  القـرآن  البـاب  ـه ي  ذا 
  ري". كاألصـول اجلامعــة ملعانــي التفســ

 

  أصول الفقه: -ح
ملفردة القرآنية من حيث طرق داللتها واستفادة األحكام الشرعية منها، ومنهج التعامل  اهتم علماء أصول الفقه 

استُ مع األلفاظ والنصوص، عن طريق جمموعٍة من   ة األمر  اللغة؛ كصيغ  دعد بعضها من قوامِ القواعد الدقيقة واحملَكمة، 
از،  و العام واخلاص،  و املطَلق واملقيَّد،  و والنهي،   َمل واملبنيَّ و املنطوق واملفهوم،  و احلقيقة وا وبعضها قواعد عقلية تقارب   .ا

العالقات بني األدلَّة والقواعد، العقلية، وتنظيم  وال   وبعضها قواعُد شرعية، مثل قاعدة: ال َضَررَ   النّص من جهة لوازمه 
 ِضرار.

  

   السابقني أُ كانت هذه بعض جهود  ل اليت  افردت  القرآنية،  دراسة  مُ كما  ملفردة  أيضا جهودا أخرى  قة يف فرّ جند 
تعكس حسا منهجيا وهي جهود  ،  كتب علوم القرآن الكرمي و بطون كتب علوم خمتلفة، مثل كتب اللغة مبختلف فروعها،  

عتماد عليها منطلقا ري، وهي جهود تستحق الدراسة والتمحيص، واالس فضرورة االلتفات إىل هذا املدخل املصطلحي للتب
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استثنين إذا  التطبيقــي  اجلانــب  فــي  تــدور  بقيــت  ا  أ إال  الدراســات،  هذه  مــن كثــرة  لرغــم  و علماء    اللبحث،  جهود 
 األصول. 

  

  :القرآنية   واملصطلحات   اتفردامل  يف دراسة   جهود املتأخرين -2
العصر   يف  دراحل اظهرت  عدة  خمتلفةلسات  ديث  علمية  مبناهج  القرآنية  املستشرقون    ، لمفردة  يف   واشاركقد  وحىت 

نهج الفيلولوجي عام ) دراسة مستقلة للمفردات القرآنية وفق املTorry   Charles ألـَّف (تـشارلز توري  فقد  ،  ذلك
يا على مقارنة املفردات القرآنية تقوم منهج   ةس، وهذه الدرا"م، بعنوان: "املصطلحات احلسابية الالهوتية يف القرآن 1892

 َّ تمع العريب إ "حقيقة مألوفة أن املـصطلحات الالهوتيـة للقرآن   :ن نزول القرآن، فاملؤلف يرى أنهملفردات الشائعة يف ا
صلى  اأن حممد  ، األمر الذي يعين"ةمن الكلمات املستخدمة يف األصل للتعبري عن بعـض العالقـات التجاري  تتضمن عددا

هللا عليه وسلم حسب قول املستـشرق تـوري "وظـَّف املصطلحات التجارية للمجتمع العريب يف صياغة تصوره االعتقادي 
  يف القرآن الكرمي". 
أَلَّف   (تكما  ين  اليا إيزوتسو  هيوشياملستشرق  دراسة  Toshihiko Izutsuكو  (بنية داللية  )  بعنوان 

  داليل الذي يرصد دالالت األلفاظ وتطورها. ن)، وقد عمل على تطبيق منهج التحليل ال آر املصطلحات األخالقية يف الق
لعامل)، ل  يةقرآنة الالرؤيداللة    علم   ؛ (هللا واإلنسان يف القرآن   بعنوان)  1964مث دراسته اليت صدرت يف الستينات (

الكتاب عدة مفاهيم عقدية الباحث يف هذا  العربية، درس  اللغة  الغيب والشهادة، األمة،   وقد ترمجت إىل  منها: (هللا، 
  الدنيا واآلخرة، الوحي، الدعاء…).

  

  يف العصر احلديثواملصطلح القرآين اجلهود اليت بُذلت يف خدمة املفردة القرآنية    نالحظ نوعني من  ن وميكن أ : 
  . القرآين  ، وجهود دراسة املصطلح القرآنية  جهود دراسة املفردة: وهي على نوعني:  جهود فردية  -أ

  جهود مؤسسية.  - ب
  

  :اجلهود الفردية  -أ
هذاو  يف  الت   يدخل  ا عرب  منشورة  دراسات  أو  جامعية  رسائل  أو  مطبوعة  سواء كانت كتبا  فردية  حماولة  كل 

ت لدراسة متعلِّ   ... والدور  ، ومن هذه اجلهود: ملصطلحقات مبوضوع اتناولت 
  القرآنية  جهود دراسة املفردة :  

 نذكر من   تناولت املفردة من جوانب خمتلفة،   ختتلف عنها كثريا،  القرآنية وال   للمفردة   وهي امتداد لدراسات السابقني
ملصطلح القرآين   هذه اجلهود على سبيل املثال ال احلصر  املتقدمني، فإن دون تكرار ما ذكر يف جهود    ،ما له صلة وثيقة 

  : املتأخرين قد كتبوا فيها أيضا
  التفسري البياين:  -أ
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تُ كتابه (التفسري م   حاول أمني اخلويل يف اليوم) وضع منهجية حمددة وخطوات  التفسري عامله حياته، منهجه  تبع يف 
ن خالل تفسري قصار السور عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ بتطبيق أفكاره م، مث قامت تلميذته  1للقرآن الكرمي  البياين

ا التفسري البياين للقرآن الكرمي.    يف كتا
  يف:  خالصة هذه اخلطوات تتمثل

ت ذات املوضوع الواحد بعضها اىل بعض ويتدبرها مجيعا ويفسرها   أوال:   أن جيمع املفسر اآل
ريخ نزوهلا. آأن يرتب    نيا:   ت املوضوع الواحد ترتيبا زمنيا حسب 
ي   لثا: علوم أن  ذلك من  ته وقراءته وحنو  وكتا نزوله ومجعه  وأسباب  رخيه  دراسة خاصة؛  النص  ما حول  درس 

  قرآن. لا
ا هذا النص؛ البيئة    رابعا: يف االرض والسماء واجلبال والسهول   املتمثلة  املاديةأن يقدم دراسة عامه للبيئة اليت نزل 

ريخ ه  املتمثلة والبيئة املعنوية    ،واألدوية ا وتقاليدها. يف    ذه األمة وأعرافها وعادا
ن آ ا يف القر تعمال هذه املفردات لغو ودراسة استعماالسادراسة النص القرآين يف مفرداته وذلك بدراسة    خامسا:

  . ه اجلزئية هي اليت هلا صلة مبوضوعناوهذ،  لوهلا يف كل موضع مع بيان مد خمتلفةالكرمي يف مواضع 
  وم األدبية من حنو والصرف وبالغة. وذلك بطريق العل املركبةيف معانيه   القرآيندراسة النص    سادسا:

  

  :التفسري املوضوعي - ب
فالتفسري  الراهن،  العصر  يف  القرآين  املصطلح  بدراسة  املهتمة  اجلهود  أهم  من  املوضوعي  التفسري  مباحث  تعترب 

اله  أنواع  حدأيف    درس املوضوعي ي قرآن الكلمة القرآنية لتفسري القرآن الكرمي، حيث يتتبع املفسر الكلمة من "كلمات 
ت اليت ترد فيها اللفظة أو  ت واإلحا الكرمي، مث جيمع اآل ا اللغوية، وبعد مجع اآل ا من ماد طة بتفسريها، حياول مشتقا

  استنباط دالالت الكلمة من خالل استعمال القرآن الكرمي هلا".
اسـة املوضوعيـة سـواء كانـت للمصطلـح أعـاد منهـج التفسـري املوضوعـي املركزيـة لدراسـة املصطلـح القرآنـي؛ فالدر وقد  

القـرآن الكريـم ومجـع الطأو للموضـوع تت تتبـع لفظـة مـن كلمـات  ا مـن ـب  اللفظـة أو مشـتقا تـرد فيهـا هـذه  التـي  آليـات 
ـا اللغويـة، وبعـد مجـع اآليـات واإلحاطــة بتفســريها تســتنبط دالالت الكلمــة مــن خــالل اســ تعمال القــرآن الكريــم هلــا، ماد

  .املوضوعـي أو نتوقـف عنـد داللـة املصطلـح   ثــم ننتقـل للتفسـري
ظهــرت فــي أواخــر الســتينيات الدراســات التنظرييــة والبحــوث فــي التفســري املوضوعــي، وَحـَـوت هــذه الدراســات وقد  

ـا تُعـّد البـادرة التنظرييـة    ،تنــي، وبقطــع النظــر عــن مــدى نضـج هـذه الدراسـا ُأسســا نظريــة لدراســة املصطلــح القرآ إّال أ
  ـذا العلـم. األولـى هل

 
  وهي تشبه منهج الدراسة املصطلحية وتشرتك معه يف بعض النقاط.  1
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،  1ل دعـوة صرحيـة لتفسـري املصحـف علـى املوضوعـات وعلـى غيـر ترتيبـه التوقيفـي هــي دعــوة مدرســة األمنــاء وتعـد أوّ 
  . لتفسري املوضوعياليت كانت أساسا لتفسري البياين، و لل منهجية خطوات  ت وضع  يتال

  

  : عاجم املفهرسةملا - ت
املعجم،  اليت   حروف  وفق  جذورها  وترتيبها حسب  الكرمي  القرآن  ألفاظ  بفهرسة  القرآن تم  موضوعات  وفهرسة 

 ومنها: الكرمي،  
سر حممد مرسي بيومي، املصحف   - 1   املفهرس لشرح موضوعات القرآن، 
ت سور القرآن الكرمي، أمحد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا الطويل،   - 2   ار الوطن للنشر.د م حمتو
  ، لفؤاد عبد الباقي.املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  - 3
  معجم ألفاظ القرآن الكرمي، جممع اللغة العربية. - 4
  معجم ألفاظ القرآن الكرمي، حسن عبد املنان، بيت األفكار الدولية.  - 5
لرسم العثماين، عبد هللا إبراه - 6 جلغوم، مركز تفسري للدراسات   مياملعجم الشامل املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي 
  القرآنية.
  لمات القرآنية، زين العابدين بن احلسني التونسي، دار املازري، تونس. املعجم يف الك - 7
 . الدليل املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حباشية املصحف الشريف، حسني حممد فهمي الشافعي، دار السالم - 8
  ز االكادميي لألحباث. كر معجم مفاهيم القرآن وألفاظه، حممد بيستوين، م - 9

يف معروف، دار النفائس. -10   املعجم املفهرس ملواضيع القرآن الكرمي، حممد 
  معجم معاين وموضوعات القرآن الكرمي، حممد بسام رشدي الزين، الناشر: آفاق معرفة متجددة.  -11

  

 : دراسات متفرقة - ث
 : مثال نب خمتلفة، منهاقرآنية من جوال اتناولت املفردة  جدا  كثرية  ما سبق، توجد دراسات وحبوث  إلضافة إىل  

ثنائيات، بعضها سياسي -1 املفاهيم على شكل  فيه مجلة من   ،مفاهيم قرآنية حملمد أمحد خلف هللا، وقد طرح 
 ...وبعضها اجتماعي

 .ت اإلله، والرب، والعبادة، والديناملصطلحات األربعة يف القرآن، أليب األعلى املودودي، خصصه ملصطلحا -2
اخل -3 للقرآ ماحملاور  يف  سة  القرآين  للهدي  احملورية  املقاصد  فيه  خلص  الذي  الغزايل:  حملمد  الكرمي   ة مخسن 

  مصطلحات أساسية: هللا الواحد، الكون الدال على خالقه، القصص القرآين، البعث واجلزاء، الرتبية والتشريع.
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منظور تفسريي موضوعي   ن معبد اللطيف بري، وهو كشاف للمصطلحات القرآنية  قاموس املفاهيم القرآنية ل -4
  .حتليلي مقارن 

دراسات جديدة يف إعجاز القرآن من خالل مفرداته، للدكتور عبد العظيم املعطي، وهي حماولة تدقيق لغوي  -5
 .ية دقيقة بينهاقرآين بني مجلِة ثنائياٍت لفظية، أثبت فيها املؤلف عدم ترادفها، عرب كشف فروق إعجاز 

للدكتور عودة أبو خليل عودة، وهو دراسة داللية للمصطلحات   ، ولغة القرآن   التطور الداليل بني لغة الشعر  -6
 .اإلسالمية يف القرآن الكرمي، وهو رؤية جديدة إلعجاز القرآن من منظور داليل تطوري

  

 جهود دراسة املصطلح القرآين:  
ـة، وقد ظهر منهج الدراسة نيآر الق  الدراسات   سـاحةي هو مـن املسـتجدات علـى  التنظيـر لدراسـة املصطلـح القرآنـ  إن

مناهج  وبتجديد  اإلسالمي  الفكري  للرتاث  الشاملة  ملراجعة  املهتمة  البحوث  سياق  يف  القرآنية  للمفاهيم  املصطلحية 
  ئها.دراسته، كما جاء أيضا يف سياق اجلهود الداعية لتجديد مناهج تفسري القرآن ليْكُمل صرح بنا

من تطورات، وخاصة يف جمال علم املصطلح ه مناهج البحث العلمي احلديثة  تفوتزامن ظهور هذا املنهج مع ما عر 
واإلحصائيات واملعلوميات  التواصل  تقنيات  من  جديدة  تقنيات  يعتمد  ت  التصنيف ...الذي  عمليات  تسهل  اليت   ،

  .1واملنهج الوصفي   ي خياملنهج التار   اسات اإلنسانية ومها:والضبط والتوثيق، كما استفاد من منهجني هامني يف جمال الدر 
ا التزال قليلة،  على سبيل املثال: و   ورغم اجلهود املبذولة يف دراسة املصطلح القرآين، إال أ

  أَلَّف ِعّدة  وقد،  املصطلح واملصطلحية عموما واملصطلح القرآين خصوصارائد دراسة  2الدكتور الشاهد البوشيخي
ذلك  تب كُ  املصطلحيف  لدراسة  منهجية  ووضع خطوات  املصطلحي  ، ،  الّدراسات  معهد  أّسس  املغربكما  يف  ومن ،  ة 

رخيي للمصطلحات القرآنية»، و«القرآن والدراسات املصطلحية»، وغريها.    مؤلفاته: «حنو معجم 
 الدرس املنشورة:  امن مؤلفا، جامعة القروينييف أستاذ التعليم العايل مبؤسسة دار احلديث احلسنية، :  فريدة زمردة

يف مفهوم التأويل  ،  فة يف تفسري الطربيمعجم املصطلحات القرآنية املعرَّ ،  رآن الكرمي بني التأصيل والتطويرقلاملصطلحي ل 
از عند ابن تيمية. ،  دراسة مصطلحية  ؛ القرآن الكرمي   إلضافة إىل مقاالت وأحباث منشورة يف   األبعاد التداولية لنظرية ا

 مة وطنية ودولية. كَّ جمالت حمُ 

 
ويتجلى ذلك يف رصد   إىل عصر ومن فرتة زمنية إىل أخرى،هج التارخيي يف دراسة تغريات املعىن والعالقات بني هذه التغريات من عصر  ملنيتم توظيف ا   حيث  1

ة املصطلح  التطور الداليل للمصطلح من معناه اللغوي إىل معناه االصطالحي من خالل استعماله يف النصوص، ومن ذلك؛ ما ميكن رصده من تطور دالل
 خالل فرتيت نزول القرآن؛ املكية واملدنية .  -مثال -ينقرآال

 ىن يف حالة معينة من حاالت استعمال اللفظ أو املصطلح ويف فرتة زمنية حمددة". ملنهج الوصفي أثناء البحث يف املعبينما يتم توظيف ا
  سيأيت التعريف به.  2
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 ف القرآين،  لفاته:  ات من مؤ حر أمحد حسن  املصطلح  لقاموس دراسات يف  املدخل  املصطلحات،  القرآن ومعركة 
 وغريها.   ، والفطرة  ،والسنة  ،القرآن، والعديد من الدراسات التطبيقية حول األمة 

   ،املصطلحات يف القرآن الكرمي املعاين والدالالت.   له:حممد أحمزون  
 منهجية ومناذج تطبيقية.القرآنية حمددات    مدراسات يف املفاهي  له:   مد الغرضوف، حم  
 الرمحن حللي القرآنية  له:،  عبد  املفهومات  اليت تصدَّ   ،املدخل إىل دراسة  الدراسة  رت سلسلة "املفهومات وهي 

الباحث  يروم  اليت  القرآنية  - القرآنية"  املفهومية  الدراسات  املتخصصني يف  إثراء  إص   -مبعية مبجموعة من  إىل  دارها سعيا 
منه  ف ر املعا مدخل  بوضع  بنماذج القرآنية،  الطموح  هذا  وجيسد  القرآين،  الدرس  من  اللون  هذا  أفق  عن  يكشف  جي 

بوضوح يف ضبط  واملتجلي  ته،  آ وتفصيل  القرآن  للتدبر يف حمكم  القرآنية كنموذج  املفهومات  لدراسة  وعملية  تطبيقية 
ا  ودها التفصيلية، وستكون هذه السلسلة خطا يشتمل ن ور كا يف أم   القرآينتكامل املعىن  عن    املفهومات الكلية املعرب 

حملددات املنهجية اليت يرمسها املدخل لدراسة هذه املفهوماتموعة من  على جم    . الدراسات املفهومية اليت تنضط 
   إىل إلضافة  األكادميية  يعد الهذا  واألحبــاث  الرســائل  من  تناولتد  ة حيل طاملص  ةلدراسـالقرآنية  املفردة    اليت 

تعريف ال  ، خاصة يف معهد الدراسات املصطلحية، وسيأيت طــالب فــي برامــج الدراســات العليــاال  هاالتــي أجنــز ،  املوضوعيــة
  . ذا املعهد 

  

  : القرآين   اجلهود املؤسسية يف دراسة املصطلح  - ب
ب اللغو ري ب اليوم لتنظيم املشاريع العلمية؛ ختطيطا، وتدباملناس املؤسسة اهليكلَ تعترب  ا ومتابعة، لذلك سيكون من 
بكل أشكاله يف غياب مؤسسات راعية ومنظمة هلذه   ن املشاريع العلمية احلاملة هم البحث يف املصطلح القرآين احلديث ع
  اجلهود.  

معهد الدراسات   وما واملصطلح القرآين خصوصا:ومن بني هذه املؤسسات اليت محلت على عاتقها دراسة املصطلح عم 
، ومها من املؤسسات العاملة يف جمال الذي يعرف اختصارا بـ (مبدع)  سسة البحوث والدراسات العلميةلحية ومؤ طصامل

  صصه: وضعه وختحسب   كل  ،البحث املصطلحي يف املغرب
املصطلحية  - 1 الدراسات  من  ،1معهد  املؤسسي يف خدمة علم  وهو  للجهد  يرأسامل وذج  القرآين،   األستاذ  ه صطلح 
خالل العقد األخري   ُأسس،  يف الدراسات املصطلحية يف خمتلف التخصصات  ومعه ثلة من الباحثني   ، بوشيخيالالشاهد  

  . )م1993ماي   28من القرن املاضي ( 
يؤدوقد   ما  بكل  العناية  ترتكز يف  املصط  يجعل أهدافه  ذلك  مبا يف  املصطلح،  العلمي يف  البحث  تطوير  لح إىل 

  اب: بلالقرآين، ومن أهم ما قدمه املعهد يف هذا ا

 
لتفصيل كنموذج  1   ملصطلح القرآين. ة اسسية يف دراساملؤ  للجهودسيأيت التعريف به 
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   ش رَ ، وتدريب الباحثني عليه عن طريق دورات تطبيقية ووُ الكرمي سهره على بيان منهج الدرس املصطلحي للقرآن
رب وتق  ،، ومدارسات علمية، إىل جانب عنايته بنشر الدراسات النظرية والتطبيقية اليت تبني الفكرة وتوضح السبيلةتدريبي

 املنهج.
 بتجم ميعنايته  الباحثني يف  الكرمي  ا فع جهود  القرآن  امللتقى  هيم  املغرب، عرب  الغرض سنة   أنشأه هلذا   الذي يف 
 وهو: (ملتقى الباحثني يف القرآن الكرمي ومفاهيمه).   ، م2007

  

سيس معهد الدراسات املصطلحية إنشاء وحدة مصطلحات القرآن واحلديث وعلومهول ما لطلبة قد كان من أثر 
واستجابة لنداء املعهد سجلت رسائل ، القرآن واحلديث وعلومهما لطلبة الدكتوراه ة د الدراسات العليا املعمقة، وإنشاء وح 

  جامعية متعددة يف الوحدتني ويف غريمها، خدمت القرآن الكرمي والسنة املشرفة والباحثني فيهما. 
  

مب - 2 أنشئت  (مبدع)،  العلمية  والدراسات  البحوث  ملغرب  مؤسسة  فاس  قد و   ، م2007-هـ1428سنة  دينة 
يف يف مشروعها العلمي  ألة املصطلح، مبا يف ذلك املصطلحت مسرب اعت لث األ  ، إلضافة إىل مسألة املنهج  ،القرآين، 

اعتمادها عن  فضال  هذا  النص،  والندوات   - الوسائل   منض  - ومسألة  املؤمترات  وتنظيم  العلمية،  الدراسات  نشر  على 
الباحثني  العلمية   ال، وجتميع جهود  ا الكر ملااخلادمة هلذا  القرآن  القرآين،   املختصني يف ، ومنهم  مي ختصني يف  املصطلح 

از سوى املعجم التارخيي لتفسري القرآن الكرمي، واإلعداد ملشروع املعجم  جنوتطويرها وتنظيمها، ولو مل يكن للمؤسسة من إ 
  ين وألهله. آفاه خدمة للمصطلح القر كَ املشروحة، لَ   التارخيي لأللفاظ القرآنية



 

  

 
27 

  

  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

  ملصطلح ا ةسدرا منهج 
  
العامهية مبفلحالدراسة املصط  هجمن  طلح املص  يصفأو  ،  يف منت مالكشف واقعه    لحيصف املصطالذي    وه  ومه 

   .الذي يوجد فيه  صي نظامه الن  لىمركزا ع، وقت واحد  يل يفلكشف واقعه ورصد تطوره الدال  ؤرخ له يو 
  

، حيث ا ببعضهعضب طٌ ات مرتباخلطو من    اتباع جمموعة  ضي يقت  - لبوشيخيكما يرى ا  -هوص فاخلاومه  ه أما مبف
  هي:و   ،1مرتكزاتمخسة  صطلح القرآين على  دراسة املمنهج  قوم  ي

  . اإلحصاء - 1
  مية عجالدراسة امل - 2
  . الدراسة النصية - 3
  . وميةه الدراسة املف - 4
  حي: ويتضمن:العرض املصطل - 5

  ف. ير التع  - أ
  الصفات.   - ب
  العالقات.   - ج
  الضمائم.   -د
  املشتقات.   - ه
  . القضا  -و
 

  :2اإلحصاء -1
ومفهوماً   : مفهومه لفظاً  به  يتصل  وما  املدروس،  املصطلح  ا  ورد  اليت  النصوص  لكل  التام  االستقراء  به  يقصد 

 
لحات النقد العريب، وبعد تنقيحه واإلضافة إليه مت طبعه يف  يخي: مصطلحات نقدية وبالغية، ومصطوردت أصول هذا املنهج يف حبَثْي الدكتور الشاهد البوش  1

شروع املعجم التارخيي للمصطلحات  : مبعنوان   ب يصدره معهد الدراسات املصطلحية، األولتيّ من (سلسلة دراسات مصطلحية) وهو كُ   04  و  01العددين  
أبريل   بعنوان (نظرات يف امل2002العلمية، صدرت طبعته األوىل يف  ، كالمها من طبع:  2002صطلح واملنهج) صدرت طبعته األوىل يف غشت  ، والرابع 

 مطبعة أنفو برانت، فاس املغرب. 
امل   2 للمصطلح  الثاين للباحثنيري  عّرف وغانظر: أزهري، حممد، أفق اإلحصاء والتصنيف  العاملي  للمؤمتر  مقدم  القرآنية، حبث  الدراسات  القرآن  املعّرف يف   يف 

وعلومه، ص آنفو333-332الكرمي  مطبعة  واملنهج،  املصطلح  نظرات يف  الشاهد،  والبوشيخي  فاس،    –،  دراسات  2002-هـ1423برانت،  م، سلسلة 
  . 23، ص2مصطلحية رقم
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  .1وقضية، ليعصم الدارس من السقوط يف االنتقائية والعفوية
دراستها يف املصطلح يف كل النصوص لتحديد حجم حضور املصطلحات املراد  واملقصود من االستقراء هو: تتبع  

  .2س و املنت املدر 
ُيكتفى فيها   وأال ولكي تتحقق الدقة واملصداقية العلمية يف الدراسة اإلحصائية، وجب أن تقوم على االستقراء التام  

مبا يسمى اإلحصاء االستداليل القائم على أخذ عينات متثيلية من النصوص أو انتقاء نصوص ذات احلضور املكثف فقط 
  كام كلية.حأعلى هذه العينات نتائج و   للمصطلح، مث تبىن

الباحث ما الذي يتعني عليه و  ماً، وحىت يكون كذلك وجب أن يعرف  و ينبغي أن يكون اإلحصاء أميناً ودقيقاً 
  وهو:   ،إحصاؤه
ي معىن ورد، يف املنت املدروس ما دام قدر من  - أ ما حيثما ورد، وكيفما ورد، و إحصاء لفظ املصطلح إحصاء 

العلمي اخلا   - االصطالحية أو فعال،   - صداخل جماله  أو منكرا، امسا  فاملصطلح مفردا أو جمموعا، معرفا  فيه،  ملحوظا 
 مضموما إىل غريه أو مضموما إليه غريه، كل ذلك ضروري املراعاة عند اإلحصاء. 

املشتقات   - ب اللغوي واملفهوميإحصاء  إىل   ،من جذره  تنتمي  اليت  املشتقات  أية صيغة من صيغ   وعدم إغفال 
  . واجلذر املفهومي نفسه  ا هاملادة االصطالحية نفس

ما كذلك - ج ا مفهوم املصطلح أو بعضه دون لفظه إحصاء     .إحصاء الرتاكيب اليت ورد 
ا لفظه   إحصاء القضا العلمية املندرجة حتت مفهومه،  -د وهي قضا متعددة متنوعة حبسب تنوع   ،وإن مل يرد 

ملصطلح أو املرتبط دروس وما يتصل به، اململفادة من نصوص املصطلح ااملصطلحات، وتتضمن كل املسائل املست رتبطة 
 ا املصطلح. 

  

اإلحصاء:   اخلاصة  وهيأدوات  املعلومات  مجع  يف  الباحث  عليها  يعتمد  اليت  الوسائل  حصرها 3جمموعة  بغية   ،
ائية صح وما تفرزه املعطيات اإل  وحتليلها واستخالص نتائجها، وتتنوع أدوات اإلحصاء حبسب طبيعة املصطلح املدروس،

حث اختيار األدوات اخلاصة املناسبة ملوضوعه: كاجلذاذات، القوائم احلاسوبية أو الورقية اليت تقيد فيها اخلاصة به، وللبا 
ت  والبيا وكالرسوم  وضبطها،  اإلحصائية  املعطيات  تصنيف  على  املساعد  والرتميز  الرتقيم  وكنظام  اإلحصاء،  معطيات 

  به.   حلضور املصطلح وما يتعلقاملصورة  
   :تتمثل يف  اإلحصاء  ةغاي
 املنت املقصود  حتديد نسبة حضور املصطلح املدروس يف.    

 
  .265صة، مصطلحي  انظر: البوشيخي، دراسات  1
  سري موضوعي، صحممد البوزي، مفهوم التقوى يف القرآن واحلديث دراسة مصطلحية وتف 2
لعكس.وبراعة الباحث وك 3  فاءته يف حسن استخدام الوسيلة، واإلبداع يف ذلك يؤدي إىل حسن الثمار والنتائج، والعكس 
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  .جتميع املادة العلمية وإعدادها للتصنيف والتحليل يف املراحل الالحقة  
  

ت من النتائج وحسبما ومما جيب التنبيه عليه أن اإلحصاء يف هذه املرحلة قد يضطر الباحث إىل إعادته مرات للتثب
 .احل املواليةله من مالحظات يف املر  ن يكو 

  .مث جيب على الباحث إجناُز تصنيٍف أوَّيلٍّ لإلحصاء
  

 الدراسة املعجمية:  -2
امفهومها:   -1 اللغوية"  يقصد  املعاجم  يف  املصطلح  معىن  أقدمها   ،دراسة  من  تبتدئ  دراسة  فاالصطالحية 

حدثها   وتنتهي  فيه،  ما  أهم  دراسةمسجلة  أضاف،  ما  أهم  مدا  مسجلة  عالم  عينيها  نصب  اللغوية  تضع  املادة  ر 
ي الشروح شرح املصطلح   .1" للمصطلح، ومن أي املعاين الّلغوية أخذ املصطلح، و

  .2يكون جلبها اإلحصاء   وتذوقه، وليسهل تصحيح األخطاء اليت قد   وذلك لتمهيد الطريق إىل فقه املصطلح 
  األمور، أمهها:   العديد من   دف الدراسة املعجمية إىل أهداف الدراسة املعجمية:   -2
 املصطلح؛ أي أصله اللغوي اشتقاقا وداللة.   تعيني مأخذ  
 ،مث املعىن اخلاص للمفردة املدروسة.   معرفة املعىن العام جلذره اللغوي  
 ريخ املصطلح املدروس.معرفة التطور الداليل للكلمة ب     تتبع 
 ا ر قمع الرتكيز على األ  لمصطلح،استخالص الشروح املصطلحية ل املدروس،   ل العلميب منها إىل ا

  .واختيار األدق منها واألمجع
حىت ميكن للدراسة املعجمية أن تؤدي دورها املنهجي يف دراسة املصطلح ال بد أن شروط الدراسة املعجمية:   -3

   :تتوفر فيها شروط أساسية
 ته.داة اخلاصة والعامة للمصطلح وم أي اإلحاطة بكل املعاين اللغوي :االستيعاب  -أ

التقدمي،   التدرج:  - ب حقه  ما  يقدم  وبذلك  التارخيي،  التسلسل  مراعيا  فشيئا  شيئا  املدروس  املصطلح  تتبع  أي 
   .والعكس، ومن أوجهه التدرج الزمين، والتدرج الداليل

 املتقدمة منها أو املتأخرة،   ومعناه مراعاة املصادر املعجمية واستحضار أن بعضها يكمل بعض سواء  :التكامل   -ت
  وقوع يف بعض اهلفوات.وذلك مما يعصم الدارس من ال 

 
 . 31- 30رخيي، ص، ومشروع املعجم التا24-23نظرات يف املصطلح واملنهج، ص 1
مبعنا  2 ت  اآل يف  وردت  اليت  املعاين  بني  مييز  أن  من  للباحث  بد  اللغوي؛  "ال  مبعناها  أو  االصطالحي  معىن ها  العربية  الكلمة  على  أضاف  وإن  القرآن  ألن 

معناها اللغوي يف بعض األحيان". فرحات،  صل  فردة اصطالحياً إال انه مل يلغ املعىن اللغوي، فاملعىن اللغوي ما زال قائماً، بل إن القرآن ذاته قد يستعمل امل
  .262آين، صأفق النقد يف دراسة املصطلح القر 
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االختصار   االقتصار:   - ث ينبغي جتنب  اململ، كما  واإلكثار  العرض  ملطلوب دون  يفي  ما  على  االقتصار  أي 
ِخل

ُ
   .امل

دة أو نقصان، مع مراعاة   التوثيق:  -ج ما دون ز   رد الكالم لذويه.   أي ضبط ما مت التوصل إليه ضبطا 
  

 نصية: لاالدراسة   -3
"دراسةمفهومها:   -1 النصوص   هي:  مجيع  يف  به  يتصل  وما  تعريفه،   املصطلح  دف  قبُل،  أحصيت  اليت 

الدراسة؛ ما   وعالقات وضمائم، وهذا الركن هو عمود منهج   كل ما يسهم يف جتلية مفهومه، من صفات   واستخالص
 سيئ فيه مل تفض الدراسة إىل ج وزكت الثمار، وإذا أُ ئاها، فإذا أحسن فيه بوركت النتقبلها ميهِّد هلا وما بعدها يؤسَّس علي

واالستنباط الصحيح الدقيق لكل ما   .السليم العميق للمصطلح يف كل نص  شيء يُذكر، ومدار اإلحسان فيه على الفهم
فالنصوص هنا هي   ميكن به،  يتعلق  اليت جيب أن تُعاجل    استنباطه مما  وات دالتحليالت بكل األ  داخل خمترباملادة اخلام 

ت املعاجم، وحتليل  ، فمعطياتواإلمكا املقالية واملقامية معا، ومعطيات   اإلحصاء ومعطيات  ت  املعارف داخل   اخلطا
كل ذلك ضروري مراعاتُه عند التفهم، وكل ذلك   املنهج اخلاص والعام، النظري والعملي،  التخصص وخارجه ومعطيات 

   .1املفهوم وما جيلي املفهوم"   مما يُتمكن به من
  

البد لدارس املصطلح أن يدرك متام اإلدراك أن دراسته النصية لن تثمر نتائجها إال أدوات الدراسة النصية:   -2
   :ستحضار أدوات معرفية وأخرى منهجية جنملها يف اآليت

لعلوم اللغوية من حنو، وصرف وبالغةعلى الباحث اإل :األدوات العلمية  -أ ، ومعجم، وبكل ما يتصل بذلك ملام 
ال العلمي الذي يبحث فيه على نطاقه اخلاص والعام، وهذا يلزم   أدوات حتليل اخلطاب، واإلملام  من أن   منه   مبعارف ا

  .تكون الدراسة املصطلحية ضمن ختصص الباحث
املنهجية  - ب االستيعاب    :األدوات  من  أي  الكل،  إىل  اجلزء  من  الدراسة  هذه  يف  االنتقال  إىل قوامها 

   .كل نص  التحليل إىل الرتكيب يف
  ...واإلحسان   ،لتقوى  وهي التحلي  :لقية األداة اخلُ   - ت

  

تللدراسة النصية  أهداف الدراسة النصية:   -3    :ميكن إمجال أمهها يف  ، وأهداف يرجى حتقيقها  غا
   .فرز االستعمال االصطالحي من غريه - 1
   .الداللية املميزة لهصطلح وتدقيق تعريفه وذلك من خالل رصد مساته  املضبط مفهوم   - 2
ملصطلحسا - 3    ات...أو عالقات،  صف  ؛ تخالص كل ما له تعلق 

 
زمرد، آفاق تطوير ، و 52-48شليب، التطور والتجديد يف الدرس اللغوي والبالغي للقرآن الكرمي، ص، و 267و94سات مصطلحية، صانظر: البوشيخي، درا  1

  . 285، صجاً اً ومنهالدرس املصطلحي للقرآن الكرمي مفهوم
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يف  - 4 األمر  وحيسم  شك  يزيل كل  النصوص  يف  ملعانيه  الدقيق  فالتفهم  املصطلح،  اصطالحية  من  التأكد 
ا أو ضعفها    .االصطالحية أو عدمها، وكذا يف قو

  

ا، وهي: ا بينها جيب مراميط ارتباطا وثيقا فللدراسة النصية مراحل وخطوات ترتبمراحل الدراسة النصية:   -4   عا
القراءة:   -أ متأنية مرحلة  قراءات كثرية  ما،  مصطلحا  تتضمن  اليت  النصوص  من  أحصي  ما  قراءة  تتم  وفيها 

ا  وردت  اليت  النصوص  تصنيف  مث  املدروسة،  املصطلحات  اصطالحية  مدى  يف  احلسم  دف  ومتفحصة  صحيحة 
   .تام فاألهم من املشتقاملصطلحات املدروسة حسب األه

يت بعد القراءة املتأنية والصحيحة من أجل تفهم كل املصطلحات الواردة يف النصوص اليت مرحلة التفهم:   - ب و
   .أحصيت بغية استخالص كل ما من شأنه أن يسهم يف فهم املصطلح املدروس فهما صحيحا

 مرحلة استخالص نتائج التفهم:  - ت
قات الة وخصائص وصفات متيزه وعروس من مسات دالليد لى جتلية املصطلح امل وفيها يتم استخالص ما يساعد ع 

  تربطه بغريه، وضمائم ضمت إليه أو ضم إليها. 
التفهم:   - ث نتائج  تصنيف  املدروس؛ مرحلة  املصطلح  ملفهوم  املكونة  العناصر  حسب  التصنيف  يتم  وفيها 

الضقالانطالقا مما جتمع من مسات داللية، عن بعضها، حسب خصائص وع ئم اإلضافية أو ام ات املصطلح؛ وحسب 
ملصطلح. الو    صفية، وكذا القضا املرتبطة 

  

 الدراسة املفهومية:  -4
ا دراسة النتائج اليت ُفهمت واسُتخِلَصت من نصوص املصطلح وما يتصل به، وتصنيفها   مفهوميا   تصنيًفا"يقصد 

املدروس يف  لِّ جيُ  املصطلح  ملفهوم  املستفاد  التصور  املدروس؛ي خالصة  لهير تعمن    املنت  العناصر  ف  بتضمنه كل   حيدده 
للمفهوم،   املكونة  الداللية  املفهومي  وصفات والسمات  اجلهاز  يف  ختصه؛ كالتصنيف  معني،   له  معريف  جمال  أو  لعلم 

وقضا حتمي ظهره،    حوله من مادته   ومشتقات إليه ُتكثِّر نسله،    وضمائم   ،تربطه بغريه كاملرادفات واألضداد  له   وعالقات 
أو ي به  ا، تر ترتبط  الظالل، زكية   بط  املفهومية وافرة  الشجرة  اليت جيب أن  فهذه  ُجتلى   الِغالل يف أغلب األحوال، هي 

  .1" حال  بعرضها يف الركن اخلامس على أحسن 
أن   وبني ثنا الرتاكيب والتعابري املضمنة فيها، كما  ،كل هذه العناصر جندها مبثوثة يف نصوص املصطلح القرآين

النصوص، والدراسة املفهومية هي   أما قبلها فيكون جمزأ حسب   ة، م يف هذه املرحلستنباطها إمنا ينتظاو فهم هذه العناصر  
  . اليت جتليها بتصنيفها يف الرتتيب املنهجي الدقيق

التمّعن والتأّمل العميق  و  التفاسري، وحماولة إجياد اخلي  فيماتتّم هذه العملية من خالل  ط الرابط بني ما مت مجعه من 

 
  .268قد يف دراسة املصطلح القرآين، ص، وفرحات، أفق الن285 ومنهجاً، ص انظر: زمرد، آفاق تطوير الدرس املصطلحي للقرآن الكرمي مفهوماً   1
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ويف احلقيقة فإّن هذا التصنيف من الصعوبة مبكاٍن، حيث جند يف ،  أن حيّدد يف هذه الدراسةاملفّسر وبني ما جيب    يقوله
  .أحايني كثرية عدم توّفر هذه األركان يف أقوال املفّسرين

ا و  مالمح  تتضح  التصنيف  ذا  إذ  مميزاته،  أهم  ومن  املنهج،  يف  املراحل  أدق  من  مقوماتهي  فتتبني   ه ملصطلح، 
هاملفهومية اخلاصة، و   . امتداداته الداللية املختلفة، عرب اشتقاقاته وضمائمه وقضا

  .وتتنوع الدراسة املفهومية حبسب طبيعة املصطلح املدروس، وطبيعة املنت املدروس
  

املفهومية:   الدراسة  متثل  مراحل  إذ  اتباعها؛  مراحل وخطوات جيب  املفهومية  الذي للدراسة  السلم  الدراسة   هذه 
   .يعرج فيه الباحث لبناء املفهوم

النصوص:   -أ من  املستخلصة  النتائج  توفرها دراسة  اليت  الضوابط  جمموع  عرب  بينها  املقارنة  بدراستها  ويقصد 
شتقاقية النصوص القرآنية: كالضابط االشتقاقي الذي ُميكِّن من املقارنة بني نتائج النصوص اليت ورد فيها املصطلح بصيغ ا

  يرد بصيغ خمالفة.   ى ر معينة، ونصوص أخ
وكالضوابط اللغوية اليت متكن من املقارنة بني نتائج نصوص ورد فيها املصطلح بسمات لغوية معينة بنتائج أخرى مل 

ا التداولية املختلفة.    ترد فيها تلك السمات، كالضابط املقامي الذي تقارن من خالله النصوص حسب مقاما
وص القرآنية لكل الضوابط التصنيفية املمِكنة، تكون مرحلة النص   ع ا بعد إخض  فهومي للنتائج: التصنيف امل - ب

لنتائج الدرس املصطلحي، بشكل يسمح بتنسيقها يف  النهائي  التصنيف املفهومي للنتائج أول خطوة يف مسار اإلخراج 
يف النهاية   ل و ، وعالقات، حبيث يتم احلصترتيب ينسجم مع العناصر املفهومية املكوِّنة للمصطلح؛ من تعريف، وصفات

   .العام للمفهوم، وتعترب مرحلة تصنيف النتائج من الصعوبة مبكان على الشكل  
ا حلقة مشدودة استخالص التعريف:   - ت سيس أركانه، كما أ وتعترب هذه اخلطوة أول حلقة يف بناء املفهوم و

 ابقة. ة السيفوالتصني  النصية واملعجمية  فيها من كل املعطياتإىل ما قبلها من مراحل، ُيستفاد  
   املتطلبة.جامعا ُتستوىف فيه كل الشروط   واملفهومية؛ إمكانية تعريف اللفظ تعريفا  ومما تفيده الدراسة النصية

  

 : 1العرض املصطلحي  -5
لدراسة اإلحصائية إىل الدراسة املفهومية؛ تُ  ها يف أثناء كلَ عطي أُ إن ضبط األسس املنهجية للمصطلح القرآين بدءا 

ّوِجة ـــ تَ هو عملية مُ ف  ،ررعرض وحيُ ط ما سيُ ضبِ ، وتزداد عطاء إذا كان هذا العرض أيضا وفق منهجية تَ 2ي حالعرض املصطل
ا يتم اإلمساك مبفتاح فهم املصطلح ثره، وهو الركن الوحيد الذي يُ لكل ما سبق،    . رى بعينه ال 

 
الك  1 للقرآن  املصطلحي  الدرس  تطوير  آفاق  وزمرد،  اإلسالمية،  الدراسات  يف  العلمي  البحث  ت  أولو مقال  البوشيخي،  مفهانظر:  ومنهجاً،  وماً رمي   291 ،

  .30نهج، والبوشيخي، نظرات يف املصطلح وامل 269 -268وفرحات، أفق النقد يف دراسة املصطلح القرآين، 
  .ويسمى أيضا مرحلة التحرير، أي اهليئة والكيفية اليت ينبغي للباحث أن ُحيرر ويربز النتائج اليت توصل إليها يف دراسته املصطلحية 2
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املصطلحي:  -1 العرض  ال   مفهوم  الكيفية  به  تعرض يقصد  أن  ينبغي  علي  يت  املصطلحيةالدراس  اهوحترر   ة 
  .ونتائجها
ت العرض املصطلحي:  -2 ت، ميكن إمجاهلا يف:  غا  ال شك أن للعرض املصطلحي عدة غا
  والدراسة (اإلحصاء،  السابقة  املخض  عمليات  عنها  أسفرت  اليت  ا  وزبد املصطلحية  الدراسة  خالصة  تقدمي 

 لدراسة املفهومية). املعجمية، والدراسة النصية، وا
 يه من نتائج البحث املصطلحي إىل القارئ بطريقة جتعله يدرك املراد منه بسهولة ويسر. توصل إل  تقدمي ما 

  

 يشرتط يف العرض املصطلحي عدة شروط أمهها:   شروط العرض املصطلحي:  -3
 ت عدة استنتاجه وما سيتم عرضه على مستو والد   :الدقة فيما مت  النتائج، والدقة الدقة يف االستيعاب،  قة يف 
ن ُحترر النتائو تعلى مس   .ج بلغة سليمة دقيقة جامعة بال إجياز ُخمل وال إطناب ممل ى التعبري 
  خري ما التقدمي، و حسن الرتتيب؛ ويتم بعرض نتائج الدراسة املصطلحية مرتبة ترتيبا مفهوميا، بتقدمي ما حقه 

 ار متكامل ومتناسب ومتناسق. حقه التأخري من عناصر العرض املصطلحي، يف إط 
 

، مراعيا يف ذلك الدراس للمصطلح مهاقديوهي جمموعة من األجزاء اليت  اور العرض املصطلحي وعناصره:حم -4
  ، وهي: الرتكيز على ما توصل إليه يف دراسته املصطلحية

  ويشتمل ما يلي:  :التعريف -أ
نة ما مت التوصل إليه م  املعىن اللغوي: -1 نتخال وانتخاب أدقها وأمجمن خالل إ ها، وال سيما عن شروح لغوية 

  املعىن االصطالحي. الذي يرتجح أنه منه أخذ  
ا عنه   ،املقصود  املعىن االصطالحي العام يف االختصاص -2 وال سيما األقرب إىل مفهوم املصطلح املدروس ُمعربَّ

أمكن ما  لفظ  وأمجع  لفظ  وأوضح  لفظ  وضا  ، دق  املصطلح،  مطابقة  مكان وشرطه  التعريف  عبارة  وضعت  لو  بطه 
وإمن  املصطلح  الكالم،  ينسجم  ال  الكالم  يف  العناصر  املعرف  املفهوم كل  تعريف  يف  الدارس  راعى  إذا  ذلك  ينضبط  ا 

تبقى  فال  املدروس،  املنت  به يف  يتعلق  وما  املصطلح،  نصوص  املستفادة من مجيع  للمفهوم،  املكونة  الداللية  والسمات 
  وال ميزة دون اعتبار. خصيصة دون إظهار، 

يفتعريف   -3 ما   وشرحه، القرآين    االستعمال  املصطلح  مستوفًيا  جيًدا  عرًضا  التعريف  عرض  الباحث  وعلى 
د يكون واحًدا يضم كّل النصوص اليت املصطلح املدروس ق   فولإلشارة، فإّن تعري؛  يشرتط فيه من شروط يف املعىن واملبىن

أي:  متعدًدا،  التعريف  يكون  قد  ويشرحه، لكن  التعريف  الباحث  يذكر  هنا  املعجمية،  الدراسة  ا  وأقّر اإلحصاء  جَلبها 
  ويشرحه على ِحَدة.   أكثر من تعريف، ويف هذه احلالة على الباحث أن يذكر كّل تعريف

ا،  لح  ط صلكل م   صفات املصطلح: - ب  :على أنواع  هي و صفات يتميز 
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املصنفة اجلهاز   الصفات  يف  املصطلح  وجود  طبيعة  حتدد  اليت  اخلصائص  وهي  املصطلحي،  اجلهاز  داخل  له 
 . املصطلحي موضوع الدراسة كالوظيفة اليت يؤديها، واملوقع الذي حيتله وغري ذلك

 القوة أو الضعف   يق يف حمتوى املصطلح، ومدىضلاليت حتدد درجة االتساع أو اوهي اخلصائص    الصفات املبينة:
  يف اصطالحية املصطلح، وغري ذلك، فهي صفات االتساع والضعف للمصطلح. 

ا وتلصق بذاته :الصفات احلاكمة  وهي الصفات اليت تفيد حكما على املصطلح، كالنعوت أو العيوب اليت ينعت 
ذلك حممد    ،وغري  ال وعرفها  الصفات  ا  أيضا  ملدح    يتالبوزي  املصطلح  على  الذمحتكم  الصفات   ... أو  فإذا متت 

تلف مع املصطلح ضر من االئتالف أو خيتلف معه ضر  لذات، بدأ احلديث عن العالقات بغري الذات مما  اخلاصة 
  من االختالف. 

ختالف  الاطف، وإما على مستوى ابغريه، إما على مستوى االئتالف كالتع  ة املصطلحأي عالق  العالقات: - ت
التداخل والتكامل كالعموم واخلصوص واألصل والفرع، حيث ينبغي عرض كل كالتضاد والتخ  الف، وإما على مستوى 

 .عالقات املصطلح املدروس بغريه
وهي كل مركب مكوَّن من لفظ املصطلح املدروس مضموما معه غريه، أو مضموما إىل غريه، لتفيد :  الضمائم - ث

  :ز أشكال الضمائمهوما من داخله، وأبر فممة املركب يف النهاية الضمي
   .سواء أضيف املصطلح إىل غريه، أو أضيف غريه إليه  ضمائم اإلضافة:
  وهنا يعرض املصطلح مقرت مبصطلح آخر، فقد يكون فيه املصطلح واصفا أو موصوفا.   ضمائم الوصف:

ومفه  املشتقات:  -ج  ً لغو ينتمي  اصطالحي  لفظ  الذي  هي كل  اجلذر  إىل  امل نيومياً  املصطلح  إليه   دروستمي 
املهتدي من  املدروس، مثل:  ينتمي إليه املصطلح  الذي  ينتمي لغو ومفهوميا إىل اجلذر  وتتضمن كل لفظ اصطالحي 

تهد مع االجتهاد، والبليغ مع البالغة... وال يدخل فيها املنتمي لغو فقط كاإلنفاق مع النفاق، وال املنتمي   اهلدى، وا
واملصطلح مبشتقاته من حوله، كأمنا ينمو وميتد مفهوميا من   .حمل هذا العالقات  لقصيدة مع الشعر؛ إذ اك مفهوميا فقط  

 . خارجه
ملصطلح، أو :  القضا -ح وتتضمن كل املسائل املستفادة من نصوص املصطلح املدروس وما يتصل به، املرتبطة 

ا املصطلح، مما ال ميكن الت   .ا حق التمكنإال بعد التمكن منه  نكحكم يف مفهومه حق التم املرتبط 
وهي متعذرة احلصر لكثرة صورها وتنوعها من مصطلح إىل مصطلح، ومن أصناف القضا جند: األسباب والنتائج، 

االت واملراتب، واألنواع والوظائف، والتأثر والتأثري  ...املصادر واملظاهر، الشروط واملوانع، وا
م واجلنات اليت وعد املتقون؛ قال تعاىل: ل املام وتضم أع  باب والنتائج:صنف األس ٱتقني وجزاؤهم ومكانتهم عند ر

 ١١٢البقرة:  َّ  خي حي  جي ٰه مه جه  هن من  خن  حن جن  مم خم حم جم هل خلملُّٱ

االت واملراتب: ويضم درجات التقوى وموقعها ضمن منظومة اإلسالم واإلحسان وما يتصل بذلك؛ فإذا   صنف ا
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لإلسال  دكان  واإلحسان  واإلميان  فللتقوى  ج ر م  ومراتب،  تعاىل: ات  قال  ومراتب،  درجات   يئ  ىئ  نئ مئ ُّٱٱأيضا 

 يف  ىف  ىثيث نث  مث  زث  رث  يت  ىت   نت  مت  زت رت  يب ىب  نب  مب  زب  رب 

 ٩٣املائدة:  َّ  ىق

ويضم أسباب ضعف التقوى واإلميان يف النفوس مثل: كون سوء املعامالت وفشو الظلم صنف الشروط واملوانع:  
  و غياب أثرها يف احلياة االجتماعية. قلة التقوى وضعفها، أ  احملارم أكرب دليل علىوقلة الثقة وانتهاك  

التقوى وفعاليتها يف بناء شخصية األفراد واجلماعات قال تعاىل:  صنف التأثر والتأثري:  زث ُّٱٱوتشمل الرتبية على 

 ٩٧النحل:   َّ مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

بعة منفحاجة املسلمني إىل الرتبي  م إىل التقوى ن  ة على التقوى  ا حاجا  فسها، ملا هلا من فضل على من اتصف 
   .يف حياته الدنيوية واألخروية

  

  على هذا املنهج   تعقيب 
القرآين  " تبّني أن املصطلح  نيته ومشوله وعامليتهإذا  ر البشري حبكم  اللغوي  املصطلح   اخلصوصيةن  إ ف  ،خيتلف عن 
القرآنياملص  طبيعةمن    النابعة حتصأنفسها    ةطلحات  أو  حتصى  أن  من  يف   ر، كثر  واالختالف  التنوع  لذلك  وتبعا 

الباحث ها هنا   ذ إ  ، لكل مقام مقال  قاعدة: وفق    ، سو املدر ليات املنهج على املصطلح  آخيتلف ويتنوع تنزيل  اخلصوصيات  
دومنا تقييد   ، ثهحب  وطبيعة  ة ته العلميعنامستجيبا يف ذلك لق  التأخري،حبثه فهو الذي يعلم ما حقه التقدمي وما حقه    فقيه

  . بقواعده  ال مبقاصد املنهج    ة ذ العرب إ  ؛ املنهج  ةطلق بنمطيمُ 
عن   احلديث  ميكن  هنا  الدالأ من  املؤشرات  اختالف    ةهم  َمثَّ   ، املصطلحات  طبيعةعلى  ليات آ اختالف    ومن 

  :وهي  ،دراستها
لنظر    :مؤشر حجم الورود بري عن تناول املصطلح الك  حلجما  ذي   تناول املصطلح   ة هذا املؤشر ختتلف طريق  إىل و

يف  ذي   سواء  الصغري  العر   أو  الدراسة احلجم  األ  ض، يف  وتدقيق  و ففي  تركيز  وحتليل    ، اختصارو ل  تفصيل  الثاين  ويف 
  . الطناب يف الثاين ممُِ وال اإل  ،الل خمُِ و يف األ  ب، شريطة أال يكون اإلجياز وإسها

يعين   املصط  أن وهذا  موارد  قو تقطري  تبع  ةلح خيتلف   ضاقت حيثما  ف   ،الكرمي   القرآن املصطلح يف    ةملساح  اوضعفا 
ال واسعا للتقطري والتعصري  ةاملساح   . ضعفأضيق والتدقيق  أجمال التقطري  كان   ةاملساح  ت اتسع  ماوحيث  ، كان ا

ذا اخلصوص تنقسم املصطلحات يف    :الورود  ةمؤشر دالل     : إىلالكرمي    القرآن و
عن  عبارة فهي  ن، صاغ األ  متعددة الظالل  رفة مفهوميه وا  ة مع غريها شجر  ل شكِّ تُ  ، هلا فروع وجذور : مصطلحات كربى 

  . إخل   ... العباده ، الكفر   ، االميان  : مثل ، ن الكرميآللنسق املفهوم الكلي للقر  لنسبةواملفهوم   الداللة صول يف  أ مصطلحات  
  ة.الدالل   جهةلغريها من    ا عترب فروعتُ   غرى: مصطلحات صوإىل 
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داخل النص مادة نصوصه وطبيعته  حمكوم مبا توفره    هناللمصطلح    ةاملصطلحي  دراسةلاار منهج  مس  ن أ املقصود  "و 
  .1" مبعنييه اخلاص والعام
   : قسمني  إىل   يةالقرآنهلذا املؤشر تنقسم املصطلحات    ا بعوت  ورود:مؤشر شكل ال

ب الصرف  ة فو ا املعر املشتقات وصوره   شكال أمصطلحات تنمو ومتتد مفهوميا من اخلارج عرب    ، العلم  : مثل  ، يف 
  ...اخل.اجلهل  ، الصرب

مثل  ة...،سناديواإل ،والوصفية اإلضافية، ة:املعروف مشكال الضمائأتتسع من الداخل فقط عرب  و ومصطلحات تنمو 
  .2ة...اخلاجلن  ،هللا  ة،ياآل

 اعا، ا واتسق يع ما يناسبه من اللباس ضيف تناول النوع الثاين لكل نو   ةاملتخذ  املنهجيةجراءات  اإل  طبيعة   أنوال شك  
  .طوال وقصرا

املنهج    واخلالصة املدر   يتأثرأن  حيث  و ملصطلح  من  النتائج  طبيعةس  ودقه  بني ،  التنزيل  حاصل  التفاوت  وأن 
 املصطلحية  الدراسةحسان يف البحث مبنهج  دار اإل م وأن    ،لعناصر الدرس املصطلحي   ةقابليالمن حيث    وآخرمصطلح  

قد  مدى  املن  ةر على  تذوق  على  فهمه   جهالباحث  َمثَّ   ،وحسن  يستجيب    ومن  وقناع   خلصوصيةتكييفه كي   ةاملصطلح 
يُ   الدراسة مل تفض    ؛سيء فيهاأُ   وإذا  ، النتائج  ت بورك   املسألة؛ حسان يف هذه  اإل  ة بلغ درج  فإذا  ، الباحث ذكر إىل شيء 

  . الدكتور الشاهد البوشيخي  على حد تعبري
  واإلجراءات.صول يف األ  ةللمفاهيم القرآني  ة صطلحيملا  للدراسةاملنهجيه    وصيةاخلصهم معامل  أكم كانت تل
 

  

 
 .95قرآن الكرمي واحلديث الشريف، فريدة زمرد، صال أويل يفمفهوم الت 1
ة، لكن الذي ُمييزها هنا عن غريها؛ هو طبيعة النص املتضمن للمفهوم؛ إذ هناك فرق شاسع بني  وجد أيضا يف املفاهيم غري القرآنيصحيح أن هذه املؤشرات ت  2

  دالله اللفظ يف الكالم اإلهلي، وبني داللته يف الكالم البشري. 
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 ملنهج الدراسة املصطلحية يف القرآن الكرمي   ي منوذج تطبيق
  

ا يف القرآن الكرمي   1دالالت مصطلح الطيب يف اللغة واستعماال
ب األط إن لفظ "الطَيَّب" ورد يف القرآن الكرمي بصيغ وأنواع ومفاهيم عديدة،   واألشربة، ومنه ما    ة عم فمنه ما جاء يف 

ب األعمال، واألقوال، واألموال، والبالد، واملساكن واألنفس الزكية الطاهرة منها واخلَِبيثة.  ج   اء يف 
  

  مفهوم الطَيَّب يف اللغة: 
ويعين   "طَيَّب"،  اللغوي  اجلذر  من  اخلَِبيثمأخوذ  أو ضد  اخلَِبيث  ال.  )2( خالِف  املعاين  هذا   يتومن  عليها  يدور 

  : اجلذر
  أَرٌض طَيَّبة: لِلَِّيت َتْصُلح لِلنـََّباِت. .1
تعاىل:   .2 ِبَشِديَدٍة. ومنه قوله  لَْيَسْت  لَيِّنًة  ِإذا َكاَنْت  ِبرِيٍح طَيَّبةٍ رِيٌح طَيَّبٌة:  ِِْم  لينة ]22:[يونسَوَجَرْيَن  . يعين: 
  .)3( ساكنة

ً َعِفيَفةً نَ اامرأٌَة طَيَّبة: ِإذا كَ طَيَّبة: ِإذا َكاَنْت َحَالًال. و   ة عموطُ  .3  الطَيَّباُت لِلطَيَّبنيَ ، َوِمْنُه قـَْولُُه تـََعاَىل:  ْت َحصا
ما قالوا من   . قال الطربي: "أي الطيبات من القول للطيبني من الرجال، نزلت يف الذين قالوا يف زوجة النّيب  ]26:[النور

  . )4(البهتان"
اإلخ  .4 طَيَّبة: كلمة  هللا".  وكلمٌة  إال  إله  "ال  تـََعانْ َومِ الص  قـَْولُُه  طَيَّبًة  َىل:  ُه  َمَثًال َكِلَمًة   ُ َّ ا َضَرَب  تـََر َكْيَف  َأَملْ 
ِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماءِ   َكَشَجَرةٍ  َ . "كلمة اإلخالص ال إله إال هللا، ال تكون يف كلمة التوحيد ] 24[إبراهيم:طَيَّبٍة َأْصُلَها 

دة وال   مد ز للطاعة يف   و هد و نقصان، ولكن يكون هلا  ليس يف   التوفيق  أنه  النخلة. كما  األوقات َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة وهي 
  .)5( الثمار شيء أحلى وأطيب من الرطب"

. "ليست بسبخة، ومل ] 15[سبا:بـَْلَدٌة طَيَّبٌة َوَربٌّ َغُفورٌ وبـَْلَدة طَيَّبة: َأي آمنٌة كثريُة اخلَْْريِ، َوِمْنُه قـَْولُُه تـََعاَىل:   .5
  .)6( الدبيب واهلوام"ء مؤٍذ؛ اهلمج و شي  افيه  يكن

 
ا يف القرآن دالالت مصطلح الطيب واخلبيث    ،عبد هللا أبو السعود بدر  - يوســف الرواشــدةـي  عل  1 لة األردنية يف    يف اللغة، واستعماال الكرمي، مقال منشور يف ا

  .153-123م، ص2016/ه1437)، 1)، ع (12الدراسات اإلسالمية، مج (
ملابن فارس،  2   . 1/590، ، (طَيَّب)ا
السمرقنديرقندي،  لسما  3 العلوم  (املتوىف:  حبر  حممد  بن  نصر  عل373،  العلوم، حتقيق  حبر  احملققني،هـ)،  من  معوض وجمموعة  العلمية،   ي حممد  الكتب  دار 

  . 2/110م، 1988، 3بريوت، ط
ويل القرآن الطربي، حممد بن جرير،  4   .19/142 م.0200، 1ة، ط، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالجامع البيان يف 
  . 2/241 ،حبر العلومالسمرقندي،  5
  .20/277، جامع البيان الطربي،  6
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  َنْكهة طَيَّبة: ِإذا ملَْ َيُكْن ِفيَها َنْنتٌ. .6
  نـَْفٌس طَيَّبة: رَاِضَيٌة.  .7
 . ) 1( من األقذار والنجاسات" . "طاهرًة  ] 43[النساء: فَـتـََيمَُّموا َصِعيدًا طَيَّباً تـُْربة طَيَّبة: َأي طَاِهَرٌة، َوِمْنُه قَـْولُُه تـََعاَىل:   . 8
 وٌن طَيَّب: َسْهل ِيف ُمبايَعته. بُ زَ  .9

 َسْيبٌ طَيَّب: ِإذا ملَْ َيُكْن َعْن َغْدر َوَال نـَْقض َعْهٍد.  .10
  طعاٌم طَيَّب: لِلَِّذي َيْسَتِلذُّ اآلكُل َطْعمه.  .11

لشيءِ طَيَّب ِبِه، َوَقْد تَ وأَطاَب الشيَء وطَيَّبه واْسَتطَابه: وَجَده طَيَّباً. والطَيَّب: َما يـُتَ  الثوَب وطابَُه،   وطَيَّب   ،طَيَّب 
الستنجاء.    ويقال االستطابة: االستنجاء؛ ألنَّ الرجل يطَيَّب نفَسه مما عليه من اخلُبث 

  .)2( . ويقال: هذا طعام َمطَيَّبٌة للنـَّْفس ويقال األطَيَّباِن: األكل والنِّكاح. وطَيَّبة: مدينة 
الطَيَّباتُ  ق  ويقال:  ومنه  احلالل،  تعاىل:  من  ِمَن وله  َناُهْم  َوَرزَقـْ َواْلَبْحِر  اْلَربِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهْم  آَدَم  َبِين  َولََقْد َكرَّْمَنا 

هي بات املطاعم واملشارب، و "أي من طَيَّ   قال الطربي:   ]70:[اإلسراءالطَيَّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 
ا"   .)3( حالهلا ولذيذا

ك، وُطوىب :  ىب وُطو  َلَها؛ فيُـَقاُل: ُطوىب َلك وطو : َشَجرٌَة ِيف  فـُْعلى ِمَن الطَيَّب؛ كَأن َأصله طَيَّىب، فَـَقَلُبوا اْلَياَء َواًوا لِلضَّمَِّة قَـبـْ
ا من وراء  ُ ا كل شجر اجلنة منها، أغص شجرة يف اجلنة،    . "أي ] 29: [الرعد َمآبٍ   ُطوىب َهلُْم َوُحْسنُ اْجلِنَُّة، ومنه قولة تعاىل:  

ِء" . َوِيف احلَِْديِث قوله  ) 4( ة" سور اجلن    . ) 5( : "ِإن اِإلسالم َبدأَ َغرِيًبا، وَسيـَُعود َغرِيًبا َكَما بدأَ، فطُوىب للُغر
  عاٍن عديدة منها:ا تدور بعد التأمل إىل مواخلالصة: أن املعىن اللغوي لكلمة "طَيَّب" تبني أ 

ً أم شين ع. سواء كان م)6( كل شيء لذ وزكا .1  ئاَ حمسوسا.ً و
 .)7(كل ما تستلذ احلواس والنفس بهو  .2
 . )8( كل شيء طاهر وحسن .3

  

 
  . 8/409، در السابقاملص 1
  .563/ 1 ،(طَيَّب)سان العرب لابن منظور،  2
  .17/501، جامع البيان الطربي،  3
  . 16/438، املصدر السابق 4
ض السعودية، ط ب ا م وترتي . ترقي 232/ 51،  اجلامع الصحيح مسلم،    5   م.  2008،  1لشيخ حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة اجلزيرة. الر
  . 9/225، ب)، (طَيَّ احملكمابن سيدة،  6
األصفها  7 (ت:  الراغــــب  القرآن هـ)  502نــــي  غريب  يف  ــردات  القلـــم املفـ دار  الداودي،  ن  عد صفــوان  حتقيـــق:  الـــــدار  -،  ت، بريو   -ةالشامي  دمشق 

  . 1/527هـ، 1،1412ط
  .1/564 ،(طَيَّب)لسان العرب ابن منظور،  8
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  استعماالت الطَيَّب يف القرآن الكرمي:
د عشر ه فيه على أح وجاءت معاني  )1( ) موضعاً 50ورد لفظ الطَيَّب يف القرآن الكرمي مبختلف مشتقاته يف مخسني (

  : )2( وجه
الّرِْزقِ قُ احلالل: كما يف قوله تعاىل:   )1 لِِعَباِدِه َوالطَيَّباِت ِمَن  َأْخَرَج  َِّ الَِّيت  ا ، قال ]32:[األعرافْل َمْن َحرََّم زِيَنَة 

م"   .)3( الطربي: "احلالل من رزق هللا الذي رزق خلقه ملطاعمهم ومشار
َزْلَنا َعلَ  ن والسلوى: كقوله تعاىل:امل )2 َناُكمْ ُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى ُكُلوا ِمْن طَيَّباِت مَ يْ َوظَلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم َوَأنـْ  ا َرزَقـْ

  . )4(. قال السمرقندي: "أي من حالالت َما َرَزْقناُكْم، أي أعطيناكم من املن والسلوى"]57:[البقرة 
ُ َلُكمْ   ا يها الَِّذيَن آَمُنوا َال ُحتَّرُِموا طَيَّباِت مَ أَ  واجلماع: كقوله تعاىل:    الطعام واللباس )3 َّ . قال  ]87:املائدة[َأَحلَّ ا

  .)5( الرازي:" اللَِّذيَذاُت الَِّيت َتْشَتِهيَها النـُُّفوُس من األطعمة واألشربة واجلماع"
ِ اللحوم والشحوم: كقوله تعاىل:   )4 َهاهُ َُْمُرُهْم  ، قال ]157:ف[األعراحيُِلُّ َهلُُم الطَيَّباتِ ْم َعِن اْلُمْنَكِر وَ ْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ا يف اجلاهلية"   .)6( الطربي: "حلوم وشحوم البحائر والسَّوائب والوصائل واحلوامي، كانوا حيرمو
ئح: كقوله تعاىل:   )5 ئح طَيَّبة هلم  ]4:ئدة[املاُكُم الطَيَّباتُ َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َهلُْم ُقْل ُأِحلَّ لَ الذ   .)7( يعين الذ
  .) 8(يعين" احلالل من الغنيمة يوم بدر"   ] 69[األنفال: َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال طَيَّبا تعاىل:    هاحلالل من الغنيمة كقول  ) 6
تعاىل:  )7 احلالل كقوله  الطَيَّب  وَ   الرزق  آَدَم  َبِين  اْلَربِّ َولََقْد َكرَّْمَنا  ِيف  َوَرزَ َمحَْلَناُهْم  َواْلَبْحِر  الطَيَّبات  ِمَن  َناُهْم   قـْ

من   ]70:[اإلسراء وحنوه  والسمن  والعسل  والفواكه  احلبوب  نبات  من  الطيب  احلالل  من  آدم  بين  رزق  "مجيع  يعين 
  .)9( أطَايَّب الطعام" 

أي وهدوا إىل احلسىن من   ]24:[احلجالطَيَّب ِمَن اْلَقْولِ َوُهُدوا ِإَىل الطَيَّبات مبعىن احلسن من الكالم كقوله تعاىل:   )8
" إله الالكالم الطيب: وخري الكالم "    . )1( إال هللا، وهللا أكرب، واحلمد 

 
  . 432ص، املعجم املفهرسحممد فؤاد عبد الباقي،  1
بن حم   2 احلسني  الكرمي مد،  الدامغاين،  القرآن  يف  والنظائر  الوجوه  إصالح  أو  القرآن  للماليني،  قاموس  العلم  دار  األهل،  العزيز سيد  عبد  حتقيق:   ،3ط بريوت،  ، 

، حتقيق: حممد عبد الكرمي كاظم، ر نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائ هـ)  597ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد (ت:  و .  302م، ص 1980
  .418م، ص 1984،  1بريوت، ط  - مؤسسة الرسالة، لبنان 

  .12/396 ،جامع البيان الطربي،  3
  . 1/55 ،حبر العلومالسمرقندي،  4
  .21/416هـ، 1420، 3، دار إحياء الرتاث العريب بريوت، طمفاتيح الغيب التفسري الكبريهـ) 606ازي، فخر الدين حممد بن عمر (ت:  الر  5
  .13/165، جامع البيان الطربي،  6
  هـ.1419، 3از السعودية، طالبمصطفى  ، حتقيق: أسعد حممد الطَيَّب، مكتبة نزارتفسري القرآن العظيمهـ)، 327الرازي، ابن أيب حامت (ت:  7
  .14/71، جامع البيان الطربي،  8
  . 2/321 ،حبر العلومالسمرقندي،  9
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تعاىل:   )9 واحلرام كقوله  اخلَِبيث احلالل  َأْعَجَبَك َكثـَْرُة  َوَلْو  َوالطَيَّب  اخلَِبيث  َيْسَتِوي  َال  "ال    ] 100: [املائدة ُقْل  أي 
  .)2( احلالل واحلرام"  يستوي 

ُ لَِيَذَر ااملؤمن والكافــر كقوله سبحانه:   )10 َّ  [آل ُتْم َعَلْيِه َحىتَّ َميِيَز اخلَِبيث ِمَن الطَيَّبُمْؤِمِنَني َعَلى َما أَنْـ لْ َما َكاَن ا

  . )3( يعين" املؤمن املخلص الصادق اإلميان من املنافق الكافر"  ]179:عمران 
ُ َمَثًال   الشرك كقوله تعاىل:  ال هللا، واخلَِبيث مبعىنشهادة أال إله إ  )11 َّ ِلَمًة طَيَّبًة َكَشَجَرٍة طَيَّبٍة كَ َأَملْ تـََر َكْيَف َضَرَب ا

ِبتٌ َأصْ  َ   . )4(أي" شهادة أن ال إله إال هللا" َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة الثمرة وهي: النخلة" "  ]24[إبراهيم:ُلَها 
  

   اللغوي.   مل يتعدَّ املعىن  طالحي رى أن املعىن االصنراضه  من خالل ما تقدم استع و 
التهانوي "الطَيَّب: هو ضد)5(قال  فإذا وص  :  النقائص مقّدس عن اخلَِبيث،  منزّه عن  أنّه  به  أريد  تعاىل  به هللا  ف 

ضدااآلفات والعيوب، وإذا وصف به العبد مطلقا أريد به أنّه املتعّري عن رذائل األخالق وقبائح   د األعمال واملتحّلي 
  .)6( وال أريد به كونه حالال من خيار املال"ذلك. وإذا وصف به األم

: "الطَيَّب: ما كان متناوال من حيث ما جيوز، ومن املكان اّلذي جيوز فإنّه مىت كان كذلك كان طَيَّباً بغوقال الرا
  . )7( ]81[طه:ُكُلوا ِمْن طَيَّباِت ما َرزَْقناُكمْ تعاىل:  ْب آجال، وعلى ذلك قوله عاجال وآجال ال يستوخم، وإّال فإنّه مل َيطِ 
طَيَّب. وللريح امللذة: طَيَّبة. ويستعار ِفيَما َال إمث   طَيَّب. فـَيـَُقال: للطعام امللذ:  س فوقال ابن اجلوزي: "كل َما يلذ للنَّ 
  .)8( َالل" ِفيِه. فـَيُـَقال: َهَذا كسب طَيَّب، َأي: حَ 

َكاْلِمْسِك َواْلَكاُفوِر   "اْلِعْطُر، َوُهَو ما لُه رَاِئَحٌة ُمْستَـَلذٌَّة،   املوسوعة الفقهية الكويتية: التَّطَيَّب َوالطَيَّب ُهَو: يف    وجاء 
  .)9( ِويِّ َهَذا اْلَمْعَىن اللُّغَ ِيف اِالْصِطَالِح َعْن  رُُج َمْعَناُه  َواْلَوْرِد َواْلَيامسَِِني َواْلَوْرِس َوالزَّْعَفرَاِن. وأضاف قائال: "َوالَ خيَْ 

الَتطَيَّب،   الطَيَّب وهي  التعريف قاصر؛ ألنة اقتصر على جزئية من مشتقات  تعريف و وهذا   األصل أن يشتمل على 
التعريف، وعلى ك ٌة يكاد مالمسته لشيء ضئيل من  ل حال يبقى يف إطار شامل ملعىن الطَيَّب. أما ذكره للفظ ُمْستَـَلذَّ

 
  .18/559، جامع البيان الطربي،  1
  . 1/142 ،حبر العلومالسمرقندي،  2
  .7/424، جامع البيان الطربي،  3
  .2/510هـ، 1422، 1بريوت، ط –ي، دار الكتاب العريب هدرزاق امل، حتقيق: عبد الزاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،  4
حث هندي.م) حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفا1745بعد  التـََّهانَوي (  5 مقدمة موسوعة كشاف التهانوي،    روقي احلنفي التهانوي: 

  . 40، صاصطالحات الفنون والعلوم
  . 2/1143، الفنون والعلوم موسوعة كشاف اصطالحات التهانوي،  6
  .1/527 ،املفرداتالراغب األصفهاين،  7
  . 1/417، نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي،  8
  .12/173م، 8198، 2يت طالكو  -ويت، املوسوعة الفقهية الكويتية، مطبعة ذات السالسلالك  -ة األوقاف والشؤون اإلسالميةوزار  9
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  ع البحث نستأنس به. موضو 
الناحية االقتصادية قوله: "املواد النافعة اخلرية املمن حة من هللا للعباد، و وعرَّف الدكتور خالد الرتكماين الطَيَّبات من 

حلسن والنقاء  هلكاً هلااليت يؤّدي استعماهلا إىل حتسني منفعة مادية وأخالقية وروحية لإلنسان الذي يعد مست . تّتصف 
  .)1( ث"والطهارة، وعكسها اخلبائ

للطَيَّب يف االصطالح: هو كل شي طاهرٍ ومن هذا كّله   تعريفاً  التعريفات أن نستجمع   نستطيع من خالل هذه 
حمسوساً، كاأل  ً ماد أم  معقوال  شيئاً  به، سواء كان  وتستمتع  النفوس  تقبله  مستلٍذ  واألشربةحالٍل  للمسلم  جي   طعمة  وز 

  ، ويُعَرف حبسب موقعه يف سياق النص القرآين. شرًعااالنتفاع به  
  

  : يف اصطالح القرآن الكرمي  " حد "الطَيَّب
مفهوم   حتديد  احلد،  من  هاهنا  "  القصد  الكرمي   يف"الطَيَّب  معاين القرآن  من  انطالقاً  هلما  تعريف  وضع  مبعىن   ،

  املنازل اآلتية: ولتحقيق ما سلف يستلزم   املصطلح يف كل النصوص اليت ورد فيهما،
ماً من حيث "إحصاء مواطن ورودمها يف القرآن"، "ووصف  .1 استقراء موارد لفظ "الطَيَّب " يف القرآن الكرمي استقراًء 

ما ومن خالهلما".   ةالصيغ االشتقاقي  اليت وردت 
 حتليل معطيات هذه املوارد من حيث أحجامها وصيغها.  .2
 .ئية املتضمنة يف كل موردارد من حيث املعاين اجلز حتليل هذه املو  .3

  

  " يف القرآن الكرمي: الوصفي ملوارد لفظ "الطَيَّب  اإلحصاء
ت القرآن ا  إلحصاء الوصفي: إحصاء مواطن ورودمها يف آ اليت   كرمي، ومن مث وصف أشكال الصيغ االشتقاقية ل يقصد 

ما.    وردت 
  رآن الكرمي.  لفظ "الطَيَّب " يف الق   : اإلحصاء الوصفي ملوارد1.1

 . ) 2( ) موضعاَ 50) اشتقاقا ُتًكّون يف جمموعها مخسون ( 11ورد لفظ الطَيَّب يف القرآن الكرمي من خالل أحد عشر ( 
   نبينها يف اجلدول اإلحصائي اآليت: 

 
ن خالد، الرت  1   . 358م، ص1990، 1، مكتبة السوادي، طاملذهب االقتصادي اإلسالميكماين، عد
ُتم {  ]، 3: النساء [ } طَابَ {   2  ،58: اف األعر   ، 100: املائدة   ، 2: النساء   ،37: عمران   آل[} الطَيَّب {   ]، 29: الرعد [ } ُطوَىب {   ]،4: النساء [ } ِطْنبَ {  ]، 73: الزمر [ } ِطبـْ

 ]، 26: النور [ } الطَيَّبونَ {   ]، 114: النحل  ، 69: األنفال   ، 88: املائدة   ، 6: املائدة   ، 43: النساء   ، 168: البقرة [ } طَيَّبا {  ]، 10: فاطر   ، 37: األنفال 
عمران [} بةً طَيَّ {   ]،26: النور [ } طَيَّبنيَ {   ، 57: البقرة }[ يَّباتِ طَ {  ]، 12: الصف   ،61: النور   ، 97: ل النح   ، 24: إبراهيم   ،22: يونس   ، 72: بة التو   ،38: آل 

 ،93: ونس ي   ،26: األنفال   ، 157: األعراف   ،16: األعراف   ، 32: األعراف   ، 87: املائدة   ، 5: املائدة   ، 4: املائدة   ، 160: النساء   ، 267: البقرة   ، 172: البقرة 
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن حممد فؤاد عبد الباقي،  . ] 20: حقاف األ [ } طَيَّباِتُكمْ {  ]، 16: ة اجلاثي  ، 64: غافر   ، 51: ؤمنون امل  ، 81:طه  ،70: اإلسراء  ، 72: النحل 
ب الكرمي    . 433-432(الطاء)، ص   ، 
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  : 1اجلدول رقم  
موع   حجم الورود   االشتقاق   حجم الورود   االشتقاق   حجم الورود   االشتقاق    ا

  9  بةً يَّ طَ   7  الطَيَّب  1  طَابَ 

48 )1(  
ُتمْ    18  طَيَّباتِ   6  طَيَّبا  1  ِطبـْ
  1  طَيَّباِتُكمْ   1  الطَيَّبونَ   1  ِطْنبَ 
      2  طَيَّبنيَ   1  طُوَىب 

  

  أهم ما يالحظ من هذا التقسيم:
اف، ث منها مكية وهي: "األعر لفظ "الطَيَّب" من بني تلك املوارد: سبعة مواضع موزعٌة على سبع سور، ثال  حيتل   :الً أو 

  .)2( واألنفالع منها مدنية وهي: آل عمران والنساء، واملائدة،  واحلج، وفاطر". وأرب
  . والدوام   تبو ثللفظ "الطَيَّب يف هذه السور بصيغة الصفة املشبهة الدالة على ا  ورد   نياً:
  الورود.كاد أن يكون شبه متساوي لفظ " الطَيَّب" يف السور املكية والسور املدنية، ي  حضور   لثا:
ت   ورد  رابعا: ت نكرة.  -سالفة الذكر   –لفظ " الطَيَّب" يف كل اآل   معرفاً، ومل 

ت سورة آل   يف   ث يجاء ورود املصطلح يف أكثر موارده مقرت ومرتبطا بضده، وهو اخلَبِ   خامساً: أربع سور تضمنته آ
  عمران، والنساء، واملائدة، واألنفال. 

مقرت    :سادساً  املصطلح  والكلمورود  لقول  احلج   ومرتبطا  سورة  آييت  يف  وذلك  وثيقاَ،  اتصاًال  ما  ومتصالً  الطَيَّب 
لث متصًال ومضافاَ إىل البلد الطَيَّب، وذلك يف     ورة األعراف. سة  يآوفاطر. بينما ورد يف مستوى 

املوارد ارد املصطلح، وحاصل هذه  معرض حديثنا عن معاين مو كل هذه املالحظات هلا معانيها، سنبينها الحقاً عند 
ال الذي تنتمي إليه، جيمل يف اجلدول اآليت:    من حيث الكم والصيغة وا

  

  : 2اجلدول رقم  
  موضع الورود

  الورودشكل    حجم الورود 
ال    م اآلية السورة، رق  ا
  } صفة مشبهةالطَيَّب{  1   58  - األعراف    املكي

 
ما تكررت يف اشتقاق (طَيَّ ُحذفت اآلية اليت وردت يف سورة ا  1 ثوَن  لِْلَخِبيِثَني َواخلَِبي خلَِبيثاتُ اله تعاىل:  بني)، قو لنور واليت ورد فيها ذكر الطَيَّبات مرتني؛ كو

  ) كما هو مبني يف اجلدول أعاله. 48] فيصبح عدد الورود (26:[النورلِْلَخِبيثَاِت َوالطَيَّباُت لِلطَيَّبنيَ 
 .1/39 ،ترتيب النزول حسب ما أورده السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن  روعي يف الرتتيب: )71(
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  } صفة مشبهةالطَيَّب{  1  24  - احلج  
  } صفة مشبهةالطَيَّب{  1  10 –فاطر  

  مدين 

  1  179 -آل عمران 
الطَيَّب {  مشبهة  من  من    - } صفة  والتَمُيز  الفصل  تفيد 

  . )1( )م منافقأمؤمن (  الرجال
  جمرورة   - ة هبمش  ة } صفلطَيَّب{  1  2  -النساء
  معطوفة   - } صفة مشبهة  والطَيَّب{  1  100- املائدة  

  1  37  - األنفال
الطَيَّ {  صفة  ب من  من    - مشبهة }  والتَمُيز  الفصل  تفيد 

  . ) 2( األموال 
موع    7  ا

  

ت وسور جيمعها اجلدول اآليت:   )3( وأما نسب ورود املصطلح    داخل هذه املوارد: آ
  

  :3جدول رقم  
  نسبة الورود  حجم ورود املصطلح فيها   اآ  عدد  جماهلا  ةسور لا

  % 0.49 1  206 مكي  األعراف
 % 1.28  1  78 مكي  احلج
 % 2.22 1  45 مكي  فاطر

 % 0.5  1  200 مدين   آل عمران
 % 0.56 1  176 مدين   النساء
 % 0.83 1  120 مدين   املائدة 

 % 1.33  1  75 مدين   األنفال 
  

لنظر إىل توزيع  كله،   ب سور القرآن ، مث حبسب السور جمتمعة مث حبس كية واملدنية حسب السور امل  ) 4(نسب ل ذه ا ه  و

 
  2/357، تنويرتحرير والالابن عاشور،  1
  . 9/343، نفسهاملصدر  2
 ، الطَيَّبون، طَيَّبني، طَيَّبة، طَيَّبات طبتم طنب، طوىب، طَيَّبا   طاب، قصد الباحث هنا: مصطلح (الطَيَّب) فقط من غري مشتقاته السالفة الذكر والبالغة عشرة وهي:    3

  لها يف حبث أخر اعد له. ث عن حتلي ات سيأيت احلدي قي املشتق إلضافة اىل الطَيَّب. و
  ب حسابيا إىل أقرب رقم صحيح. أخذت النس 4
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  اآلتية:  على النتائجحنصل  
  :4جدول رقم  

 % 3.99  نسبة الورود يف السور املكية 
 % 3.33  نسبة الورود يف السور املدنية

 % 7.22  نسبة الورود يف جمموع السور اليت ورد فيها املصطلح 
  % 16  الكرميلقرآن   جمموع سور ايف رود  الو نسبة  

  

  يهما:يف القرآن الكرمي ومعان  دالالت موارد لفظ "الطَيَّب "
  ، يقتضي معرفة اآليت: الطَيَّب " يف القرآن الكرمي "لفظ  معرفة الدالالت واملعاين اليت حيملها  

صطلح صاء أو حجم ورود املح اإل  عطى حتليل املعطيات املستفادة من إحصاء املوارد ووصفها، ومبعىن أوضح حتليل م .1
 النصوص. داخل    -مصطلحية كون الدراسة    –

 لك النصوص، أي شكل الورود.يت وردت فيها تحتليل الصيغ ال  .2
 ومن مثَّ حتليل هذه الدالالت املعاين.  .3

  حتليل معطى اإلحصاء: 
وإن القرآنية،  النصوص  داخل  املصطلح  ورود  حجم  حتليل  اإلحصاء:  معطى  بتحليل  ما أه  يقصد  من   م  يالحظ 

يت: خالل معطى     اإلحصاء ما 
على مستوى القرآن الكرمي كله عامة وعلى مستوى السور لقرآن الكرمي ضئيل جدا،  مصطلح "الطَيَّب" يف ا  حضور   - 1

الصاحلات  األمن،  مصطلح  املثال:  سبيل  على  القرآنية،  املصطلحات  من  بغريه  قيَس  ما  إذا  خاصة،  ا  ورد  اليت 
لفع)1( خل. إالسيئات ..  صفاته وحمدودية عالقاته  لمصطلح كما يتجلى يف قلةمية ل ل على البنية املفهو . وهذا ما أثر 

ه داخل النص القرآين.   وندرة ضمائمه، واحنصار قضا
احلجم  ورود  -2 ومتفاوت  قليل  السور  داخل  مكية، )2( املصطلح  وثالثة  مدنية،  أربعة  منها  ورد يف سبع سور  ، حيث 

 ه يف القرآن املكي بفارق  القرآن املدين أكثر منوم يفن هذا أن حضور املفه كل سورة، ويُفهم ميفحدة  وا  بتكرار مرة
مرة واحدة. مما يدل على أن أمور األحكام والتشريع املتمثلة يف تنظيم حياة املسلم أحد املتعلقات املهمة مبوضوع 

ألخالق الطَيَّبة ا األطعمة ال و ب من الرزق واألمو أو أكل احلالل الطَيَّ   يدة،حلمالطَيَّب بشكل عام سواء كان متعلق 

 
إلضافة إىل مشتقاته، الصاحلات  500[ورد مصطلح األمن يف القرآن الكرمي أكثر من    1 } مرة. انظر: حممد فؤاد عبد 180[مرة، السيئات    }180[} مرة 

  وأساء. من، صلح، ، اقرآن الكرمي أللفاظ ال املعجم املفهرسالباقي، 
  . 2انظر: اجلدول رقم  2
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  خلَِبيث املنافق. يز املؤمن الطَيَّب من اواألشربة، أو مت
 

  حتليل معطى شكل الورود:
ا املصطلح يف القرآن الكرمي، تلوح املالحظ اآلتية:    يف حتليلنا للصيغ واألشكال الصرفية واالشتقاقية اليت ورد 

ِت نكرة، وهذا أمٌر  شبهة معرفاً ومل مل لنصوص بصيغة الصفة ااكل    يف   ورود املصطلح  - 1 وعدم  يوحي بثبات هذا املفهوم   
بتة واقعة ال حمالة سواء   خضوعه لسنة التغري اليت ميثلها الفعل وأزمنته، وينسجم مع دالله اللفظ أيضاً: وهو أنه حقيقة 

العمل وااللتزام  ر معنوية يف حال  ا يرتتب عليه من أ م، و والً كان متعلق يف احلالل من كل شيء حمسوساً كان أم معق
حية أخرى كون ال مبقتضاه  يها الناس  أ : "طَيَّب أساساً يف قبول األعمال، وسبباً يف استجابة الدعاء؛ لقوله  . ومن 

فقال:   املرسلني  به  أمر  مبا  املؤمنني  أمر  طَيَّبا، وإن هللا  إال  يقبل  طَيَّب ال  ِمَن  ُسُل  رُّ ال ا  يه أ َ  إن هللا  الطَيَّباِت  ُكُلوا 
ِإّينِ َواعْ  َصاِحلًا  َعلِ   َمُلوا  تـَْعَمُلوَن  وقال:  ] 51[املؤمنون: يمٌ ِمبَا   .  َّفـََيِحل ِفيِه  َتْطَغْوا  َوَال  َناُكْم  َرزَقـْ َما  طَيَّباِت  ِمْن  ُكُلوا 

َعَلْيِه َغَضِيب فـََقْد َهَوى  د يديه إىل  ر، أشعث أغرب ميلرجل يطيل السف ذكر ا   . مث ]81[طه: َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمْن َحيِْلْل 
حلرام، فأىن يستجاب لذلك ب،  رب، ومطعمه حرام و السماء  ر   .  ) 1(مشربه حرام وملبسه حرام وغذي 

}، وأن هذه الصيغة  10{  آية } وسورة فاطر  58{  آية ورود املصطلح وصٌف على وزن" َفعِيٍل "كما يف سورة األعراف   - 2
لزكاء والطهارة موقع الصفة الدالة على اة الطَيَّب بل هي واقعة ممارس لعملي علف در، ال تقتضي وجودص امل ذااملميزة هل 

أي احلالة والصفة اليت يؤول إليها الطَيَّب وهو: الزكاء والطهارة وليس فعل الطَيَّب نفسه، وهذا ما ينسجم مع املعىن 
لطَيَّب" والبلد وهو املتصف    وة الوصف يف املوصوف قعلى  دل  اللغوي للمصطلح: يقول ابن عاشور وهي: "صيغة ت 

لطَ الطَيَّ  يَّب، وطَيَّبها زكاء تربتها ومالءمتها إلخراج النبات الصاحل والزرع والغرس النافع، وهو ب: األرض املوصوفة 
كيد وقوع البعث بعد املوت وعلى ا ب التمثيل الدال على عظيم القدرة اإلهلية، وعلى  بلية الناس اف قختالمن 

 ا ما يؤكده احلديث الصحيح عن النيب  بار بصنع هللا تعاىل وهذ . فاملوقف موقف عظة واعت)2( النتفاع به"للهدى وا
أنه قال: «مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت 

ا هللا الجادب أمسكت املاء فنأنها  ت مالكأل والعشب الكثري، وكان ، وأصاب طائفة ناس فشربوا وسقوا وزرعوافع 
فعلم   أخرى إمنا  به  بعثين هللا  تنبت كأل، فذلك مثل: من فقه يف دين هللا ونفعه ما  قيعان ال متسك ماء وال  هي: 

  .)3( وعلم، ومثل من مل يرفع لذلك رأسا، ومل يقبل هدى هللا الذي أرسلت به» 
ت سو بضده، وهو اخلَِبيث يف    ومرتبطا  وارده مقرت طلح يف أكثر م ملصجاء ورود ا - 3 رة آل عمران، أربع سور تضمنته آ

األضداد: ب  السيوطي يف  يقول  داللة وهي:  له  األمر  وهذا  واألنفال،  واملائدة،  من   والنساء،  أسلوب  األضداد: 
 

ب قبول الصدقة من الكسب الطَيَّب وتربيتها، رقم احلديث، جلامع الصحيحامسلم،  1   . 1015/ 220، يف كتاب الزكاة، 
  .8/185، لتحرير والتنويراابن عاشور،  2
  .21، ص2004، 1القاهرة، ط -طبعة دار اهليثم ،79ديث:  رقم احل ،وتعلم فضل من علمب ، كتاب العلم،  صحيح اجلامعالبخاري،  3
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اللفظني الختال  اختالُف  وهو:  الكالم  يف  العرب  املعنينيأساليب  وجاءكقول  ف  ذهب  فيعرف ك:  وقعد،  وقام   ،
ين يف فهم املصطلحات القرآنية. وأن . وعلى أساس ذلك استخ)1( حدمها بضده أ دم القرآن الكرمي هذا األسلوب الر

رة يكون بذكر تفسري الشيء بذكر ضده. وعلى  رة لبيان املعىن الذي حيتويه اللفظ املَفسر، و التفسري للشيء يكون 
لفهذ  أن  نرى  جاء  ا  الطَيَّب  بضده  ظ  ومرتبطا  اخلَِبيث،مقرت  معناه   وهو  لتقريب  إال  بضده  ملتصقاً  وروده  وما 

حية أخرى، حيث لو اشتبه على أحد ما هو الطَيَّب؟ لقيل له:  حية، وإزالة االختالط من  وتوضيحه وحتديده من 
  هو ضد اخلَِبيث، فعندها يتبادر للذهن فهمه ومعرفته. 

ما اتصاالً وثيقا، وذلك يف آييت سورة احلج وفاطر. ب ومتصًال لقول والكلم الطَيَّ مقرت ومرتبطا  ود املصطلح  ور  - 4
لث متصالً ومضافاً إىل البلد الطَيَّب، وذلك يف آية سورة األعراف. لبيان املقصود من الطَيَّب  بينما ورد يف مستوى 

 من غرية من األلفاظ وحتديده. 
املص - 5 معطوفاً ورود  اخلَِبيث ك  طلح  املائ على  اخلَِبيث }  100{  آية دة  ما جاء يف سورة  وبني  وبينه  فقط  واحدة  مرة 

ُ الفاضل من   ، يقول ابن عاشور: "واملقصود منه إثبات املفاضلة بينهما بطريق الكناية، واملقام هو الذي)2( طباق يـَُعنيِّ
طَيَّبا ُ   املفضول، فإن جعل أحدمها خبيثا واآلخر  املر يـَُعنيِّ الطَيَّ  أن  املعاد تفضيل  يث ال  اخلَبِ لوم أن  ب، وملا كان من 

 يساوي الطَيَّب وأن البون بينهما بعيد، علم السامع من هذا أن املقصود استنزال فهمه إىل متييز اخلَِبيث من
آلخر"  . )3( الطَيَّب يف كل ما يلتبس فيه أحدمها 

مرات - 6 ثالث  املصطلح جمروراً  بـ{ )4(ورود  مرة  ومرة {   ،  ومرة {إىلمن}  وهيالباء}  داللة  له  وهذا  معىن }  : حتقق 
ء ا هنا  الباء  فإن  لباء:  جره  أما  اآلخر.  من  الضدين  أحد  فصل  أي  التقائهما،  واستحالة  اللفظني  بني  لفصل 

"البديلة بقوله:  ابن عاشور  تدل على جعل شيء مكان شيء آخر من ، وهذا ما أكده  البدل  مادة  أفعال  ومجيع 
الصف الذ  أو  تعويض  وات  عن  أو  مفعولات  إىل  تتعدى  األو عنها  فتنصب  هو ني  فاملنصوب  لباء،  األخر  وجتر  ل 

رور هو املأخوذ" يف -املقابل حلال الذين كفروا    . وإما جره بـ {إىل} داللة على وصف حال املؤمنني)5( املرتوك وا
ب ا يف خطاب الكرامة من هللا  - اليت قبلهااآلية  رف  ، فاقتضاء أن تتعلق حب ا قبله يف اآليةملضاف إىل م ، فهي من 

  ه من حروف اجلر. إىل عن غري 
  

 
  .  1/305، م1998، 1منصور، دار الكتب العلمية بريوت، ط ، حتقيق: فؤاد علي املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاهـ) 911يوطي، جالل الدين عبد الرمحن (الس 1
البديعية يف البالغة، انظر: فضل عباس،  لكالم. وهلشيء وضده يف اجلمع بني اهو ا  الطباق:  2 ب احملسنات   –النفائس، عمان  ، دار  البيان   أساليبو: من 

  .363م، ص2009، 2األردن، ط
  .7/63، التحرير والتنويرابن عاشور،  3
  .24، واحلج: 2، والنساء: 179آل عمران:  4
  .1/235 ،تنويرالتحرير والابن عاشور،  5
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  حتليل الدالالت واملعاين: 
ا  يقود التدبر العميق لكل موارد لفظ "الطَيَّب" يف القرآن الكرمي إىل جمموعة من الدالالت واملعاين ميكن رصَّها وبيا

  يف الوحدات الداللية اآلتية:
 لماء التفسري، وهي كاآليت: اين بيَّنها عدة معت القرآنية بع صطلح يف اآلجاء ورود امل 

املنافق   - 1 من  املؤمن  عمران متيز  آل  سورة  جاء يف  { ) 1( : كما  اآلية  تعاىل } 179: يف  قال   : :    لَِيَذَر  َُّ ا َما َكاَن 
ُتْم َعَلْيِه َحىتَّ َميِيَز اخلَِبيث ِمَن الطَ  اْلُمْؤِمِننيَ    . يَّبَعَلى َما أَنـْ
لكفر  جيمعون ع فسري اد علماء الت يك  لطَيَّب يف هذه اآلية: متيز املؤمن املخلص من املنافق املسترت  قال ابن  .  لى أن املراد 

دة يف التثبت واإليضاح والبيان.  ) 2( اجلوزي: "هذا قول أكثر أهل املعاين"    . ومع هذا سأورد بعضاً من أقواهلم ز
من  ، ما كان هللا ليدع أو يرتك املؤمنني "على ما أنتم عليه"  ني"يذر املؤمن ل"ما كان هللا  : قال الطربي: يعين بقوله  

ملنافق، فال يعرف هذا من هذا حىت مييز اخلَِبيث من الطَيَّب"، يعىن بذلك: "حىت مييز اخلَِبيث" وهو:  " التباس املؤمن منكم 
بينهم يوم أحد عند واالختبار كما ميَّز    حملن  ميان،ق اإل ملخلص الصاد رُّ للكفر، "من الطَيَّب" وهو: املؤمن اسِ ستَ مُ ـاملنافق ال 

  . )3(لقاء العدّو عند خروجهم إليهم
ت السابقة تبني أحداث وقائع غزوة احد، وما اشتملت عليه من أحوال تبني هذا  كما أن السياق والنظم يف اآل

أن األحوال اليت    -تعاىل  -أحد فأخرب  م يف قصةالكالن بقية  املعىن، وهذا ما أكده الرازي قائال: "واعلم أن هذه اآلية م 
م من اجلراحات إىل اخلروج لطلب العدو، مث    وقعت يف تلك احلادثة من القتل واهلزمية، مث دعا النيب   هم مع ما كان  إ

هم مرة أخرى إىل بدر الصغرى ملوعد أيب سفيان، فأخرب   املؤمن  ياز  على امت أن كل هذه األحوال صار دليال    دعائه إ
  املنافق، ألن املنافقني خافوا ورجعوا ومشتوا بكثرة القتلى منكم، مث ثبطوا وزهدوا املؤمنني عن العود إىل اجلهاد، فأخرب  من 

م   منكم ومن أهل اإلميان، بل  أنه ال جيوز يف حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختالط املنافقني بكم، وإظهارهم أ
  . )4(وادث والوقائع حىت حيصل هذا االمتياز، فهذا وجه الَنظم"اء هذه احلإلق   حكمتهكان جيب يف 

مييز  وأشباهه؛ حىت  ملنافق  املؤمن  اختالط  عليه من  أنتم  ما  املؤمنني على  معشر  ليذركم   ما كان هللا  وأضاف: 
 .)5( اخلَِبيث من الطَيَّب، أي املنافق من املؤمن 

ت مبثابة ال   ية كان ه اآل أحملت إلي وهذا املعىن الذي   ، أن قول الفصل يف معين هذا املصطلح الذي ُفِهم من سياق اآل
  املقصود به حىت مييز املؤمن من املنافق املخادع. 

 
ا دنية، وعدسورة م 1   . 1/235، السابق املصدر}، انظر: 200[د آ
  . 1/352، زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،  2
  .7/424، جامع البيان الطربي،  3
  .  9/414، مفاتيح الغيبالرازي،  4
  . 9/441، نفسهاملصدر  5



 

  

 
48 

  

  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

الفائدة ننقل ما قاله سيد قطب  دة يف  التوجيهات الشاملة  –رمحه هللا   –وز   - يف معرض شرحه لآلية قائًال: "فهذه 
ـــ ت السسيـ ـــة إال   - د عن معركة أح  اليت تتحدث   ابقةاق اآل ــ   ليست مبعـزل عن املعركة. فالنفس ال تنتصر يف املعركة احلربي

) 1(حني تنتصر يف املعارك الشعورية واألخالقية والنظامية"
.  

فة جليلة، عظيم الشأن وص وخالصة القول: هذا ما تشري إليه التفاسري يف حتليل معىن معطى الطَيَّب، على أنه خلق 
ا املؤ يت   عله يتميز عن املنافق اخلَِبيث السيئ الذي يعكر صفوة الصف املسلم. من املخلص؛ جت صف 

املال  - 2 من  النساءاحلالل  سورة  يف  جاء  {)2( : كما  اآلية  يف  تعاىل}2:  قال   :  : َوَال َأْمَواَهلُْم  اْليَـَتاَمى  َوآتُوا 
لطَ  ِ   . يَّبتـَتَـَبدَُّلوا اخلَِبيث 

لطَيَّب يف هذه اآلية هو: احلالل من األموال عامة، اد جلهم جيمع املفسرين يك لرجوع إىل أقوال   ون على أن املراد 
  واحلالل من أموال اليتيم خاصة. 

والبالغ الرشد  بعد  عندكم  اليت  أمواهلم  اليتامى  "أعطوا  عباس:  ابن  احلرام  ،  قال  أمواهلم  كلوا  أموالوال  كم وترتكوا 
  . )3(احلالل"

كلوا أ قال الفراء: "    .)4( بدل أموالكم، وأمواهلم عليكم حرام، وأموالكم حالل"   موال اليتامىال 
موالكم احلالل لكم" )5( قال الطربي: "وال تستبدلوا احلرام عليكم من أمواهلم (اليتامى) 

مث أورد أقواالً يف بيان كيف    
تأويل يف صفة اختلف أهل الحيث يقول: "أحدمها، ونقل عنه معظم املفسرين هذه األقوال    لتبديل مرجحاً كانت صفة ا

خذون اجليِّد من ماله والرفيَع منه، وجيعلون  وا عنه: فقال بعضهم: كان أوصياء اليتامى  لطَيَّب، الذي  تبديلهم اخلَِبيث 
اهم هللامكانه لليتيم الرديء واخلسيس، فذلك تبديلهم ال رام فتأكله تعاىل عنه". وقال آخرون: ال تستعجل الرزق احل  ذي 

تيك يها أقال أبو جعفر: وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية، وال تتبدلوا أموال أيتامكم    الذي ُقدِّر لك من احلالل.  قبل أن 
وخِ   - األوصياء رفائعها  فتأخذوا  لكم،  اخلَِبيث  عليكم  وجياَدها،احلراَم  احل  ياَرها  الرديء  لطَيَّب  أموالكم  من  لكم  الل 

وا اليتامى أمواهلم اليت حتت أيديكم، وال تعطوهم الرديء يف مقابل اجليد.  د قطب: "أعط. وقال سي )6( اخلسيس بدال منه" 
خذوا أرضهم اجليدة، وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة، أو ماشيتهم، أو أسهمهم، أو نقودهم أو أي نوع من  كأن 

 
  . 1/459هـ، 1412 ،17ط ،القاهرة -، دار الشروق، بريوتالقرآن  يف ظالل) هـ1385سني (إبراهيم ح ،سيد قطب  يف ظالل القرآنسيد قطب،  1
ا  2  . 1/235، صدر السابقامل}، انظر: 176[سورة مدنية، وعدد آ
دتنوير املقباس من تفسري ابن عباس ـ)،  ه68ابن عباس، عبد هللا (املتوىف:    3  - بريوتالعلمية،  ـ)، دار الكتب  ه817ى (ت:  ، مجعه حممد بن يعقوب الفريوزآ

 .1/64لبنان، د.ت، 
د الديلمي (  4 . د.ت،  1مصر، ط  –ةدار املصرية للتأليف والرتمجال وجمموعة من العلماء،  ، حتقيق: أمحد يوسف النجايتمعاين القرآن هـ)،  072الفراء، حيىي بن ز

1/235.  
  .7/525، جامع البيان الطربي،  5
  . 7/525، نفسه املصدر 6
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  .  )1( اجليد وفيه الرديء"ع املال، فيه  أنوا 
إىل: اآلية حت   من هذا كله خنلص  يتمثل يف:   قق مفهوماً إن  النساء وتتمحور حوله  تتحدث عنها سورة  مؤثراً   ً قو

اليت بني  رد حقوقهم من األموال  األبوية، وحتقق هلم  الرعاية  فقدوا  الذين  اليتامى  األرض منهم  املستضعفني يف  إنصاف 
تمع وخاصة رعايدي أوصياهم؛  أ يبدأ فيأمر األوصياء  عاف فيها، و ية حقوق الض مما حيقق العدل والتكافل يف األسرة وا

  على اليتامى أن يردوا هلم أمواهلم كاملة ساملة مىت بلغوا سن الرشد. 
  

: ال تعاىل: ق}100آلية {: وذلك يف ا)2( : كما جاء يف سورة املائدةاحلالل من املال واألطعمة واألشربة... إخل  - 3
ُقْل َال َيْسَتِوي اخلَِبيث َوالطَيَّب  .قال تعاىل}37ذلك يف اآلية { : و )3( نفال ويف سورة األ :  : اخلَِبيث ِمَن َُّ لَِيِميَز ا

  . الطَيَّب
أقوال   ض وًال، فلنستعر جاء ورود املصطلح يف هاتني اآليتني، حيمل معىن احلالل من األموال سواء أكان حمسوساً أم معق 

  املفسرين اليت تسعفنا يف حتقيق هذا املفهوم. 
حملسوس فقالوا معناه: احلالل من املال، ومنهماملراد مبع   التفسري يف  اختلف أهل من   ىن الطَيَّب هنا، فمنهم من أوله 

ملعقول فقالوا: اخلَِبيث هم املشركون، َوالطَيَّب هم املؤمنون.    أوله 
  . )4( : "اخلَِبيث: احلرام من املال، والطَيَّب: احلالل منه"باس  قال ابن ع

، قل  حممد: ال يعتدل الرديء واجليد والصاحل والطاحل والعاصي واملطيع كره لنبيه  قول تعاىل ذ قال الطربي: "ي
م ألن أهل طاعة هللا   لفائزون بثواب هللا يوم القيامة وإن هم املفلحون ا عند هللا، ولو كثر أهل املعاصي فعجبت من كثر

  .)5( وإن كثروا"ن اخلائبون  قلُّوا، دون أهل معصيته، وإن أهل معاصيه هم األخسرو 
  . )6(قال السمرقندي: "ال يستوي احلالل واحلرام من األموال"

الطَ  مصطلح  إن  اآلية،  عنة  تفصح  اليت  الظاهر  املعىن  الناظر يف  عام إن  من يَّب جاء  الطَيَّب  فشمل  مقيد  وغري  اً 
ه من اإلميان والكفر وما هم علي  فس من الناس احملسوسات من األموال واألطعمة واألشربة... إخل، ومن املعقول جمازاً األن

اخلَِبيث   ال َيْسَتِوي{  عندما قال:   -رمحه هللا -والنفاق، وكال املعنني صحيح وجائز وحيتمل ذلك، وهذا ما أكده السعدي 
ثة مال اخلَِبي} من كل شيء فال يستوي اإلميان والكفر، وال الطاعة واملعصية، وال أهل اجلنة وأهل النار، وال األعلطَيَّبَوا

 
  .1/576، الل القرآن يف ظ قطب، سيد  1
ا  2  .1/235 ،االتقان }، انظر: السيوطي، 120[سورة مدنية، وعدد آ
ا  3  . 1/235، نفسهاملصدر اانظر:  }،75[سورة مدنية، وعدد آ
  .1/102 ،تنوير املقباس باس، ابن ع 4
  .11/96، جامع البيان الطربي،  5
  . 1/421، العلوم حبررقندي، السم 6
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ملال احلالل واألعمال     .  )1( الطَيَّبة، وال املال احلرام 
واألطعمة  املال  من  احلالل  الطَيَّب  إىل من فسر  أميل  فاين  اآلية  .. ومع هذا  اليت.؛ كون  ت  اآل  تقع ضمن سياق 

  تتحدث عنها سوريت "املائدة واألنفال" وهي احلالل من احملسوسات. وهللا تعاىل اعلم. 
الطاهرا  -4 تعاىل  }:58: اآلية {)2( سورة األعراف   كما جاء يف:  لبلد  ِِْذِن :  قال  نـََباتُُه  َخيُْرُج  الطَيَّب  َواْلبَـَلُد 

  آلية:املفسرين يف ا، ومن أقوال  رَبِّهِ 
با ذنه، طَيَّ   قال الطربي:" أي والبلد، الطَيَّبة تربته العذبة مشاربه، خيرج نباته إذا أنزل هللا الغيث وأرسل عليه احلياة

  .)3( حينه ووقته، والذي خبث فردؤت تربته وملحت مشاربه ال خيرج نباته إال نكدا" مثره يف
تعاىل  ة الطَيَّبة واخلَِبيثة اليت يف تربتها حجارة أو شوك وقيل: معناه التشبيه، شبه  يب:" أي الرتبوجاء يف تفسري القرط

لبلد الطَيَّب، ومتبلد الفهم    للقلوب؛ فقلب يقبل الوعظ والذكر، وقلب فاسق  قيل: هذا مثللذي خبث و السريع الفهم 
  . )4( ينوء ويعرض عن ذلك"

ا سريعا حسنا، وقوله تعاىل:  الطَيَّبة خي   وذكر ابن كثري: "األرض  قال جماهد    َوالَِّذي َخُبَث َال َخيُْرُج ِإالَّ َنِكًدا رج نبا
  . ) 5( به هللا ليبني الفروق بني املؤمن والكافر" هذا َمثل ضر   هذه اآلية:   وغريه كالسباخ وحنوها، وقيل عن ابن عباس يف 

لرتبة الزراعية، حيث تنبت املشاعر واألحاسيس والنوا  شبه قلب اإلنس  ن هللا  "  وجاء يف تفسري الظالل: ان 
تن اليت  الطَيَّبة  األرض  مثل  اخلري،  فيه  ينبت  الطَيَّب  فالقلب  لذلك  قلبه،  يف  اواالجتاهات  الثمار  والقبت  لب لناضجة، 

 ويعمل مبا جاء يف كتابه لطَيَّب يهدي  اخلَِبيث ينبت فيه الشر، مثل األرض اخلَِبيثة اليت ال تنبت إال هشيما. فالقلب ا
نبيه   وعلى وسنة  صاحبه  نفس  على  نكدا  إال  منه  خيرج  وال  ذكر هللا،  عن  يصد  البور  اخلَِبيث كاألرض  والقلب   ،

  .)6( البشر"  احمليطني به من
أو النفس به،  ستلذه احلواس  ت اللغوية يف معىن هذا املصطلح يف هذه اآلية الكرمية: أن الطَيَّب كل ما ت ومن التأمال 

لفضائل فهو طَيَّب، فيقال فالن طَيَّب القلب: أي طاهر   وكل ما خال من األذى واخلبث، ومن ختلى عن الرذائل وحتلى 
ة من اآلفات، وتربة طَيَّبة: أي جيدة طاهرة تصلح للنبات. فقد جاء املعىن  منة أو مأمونرية اخلري آالباطن، وبلدة طَيَّبة: أي كث 

حية    للغوي موافقاً ا  للمعىن القرآين، وهذا حيقق اللفظ ويزيده وضوحاً؛ مما جيعلنا نسلم هنا أن املراد به الطهر والعذوبة. ومن 
مرٍ القلوب املؤمنة الطاهرة ا   أخرى: شبهه هللا     به العقول من حوهلا.  حمسوس تستوع   لزكية 

 
  .1/245م، 0020، 1مؤسسة الرسالة، ط ،، حتقيق: عبد الرمحن بن معالتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،هـ)1376(عدي، عبد الرمحن الس 1
ا  سورة مكية، وعدد 2  .1/235، اإلتقان يف علوم القرآن }، انظر: السيوطي، 206[آ
 .12/549 ،ع البيان جاملطربي، ا 3
 .7/321م، 1960، 2ط ،القاهرة –، حتقيق: أمحد الربدوين، دار الكتب املصريةاجلامع ألحكام القرآن هـ) 671قرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد (ال 4
  .3/430م، 1999، 2التوزيع، طة للنشر و المة، دار طَيَّببن حممد س ، حتقيق: ساميتفسري القرآن العظيمهـ)، 774(بن عمر إمساعيل  ابن كثري، 5
  . 3/1300 ،الظاللسيد قطب،  6
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َواْلبَـَلُد حيث تشري اآلية الكرمية من قوله تعاىل:  ي يف القرآن.  كما يعرب املصطلح هنا، عن قمة اإلعجاز العلم
ِِْذِن رَبِِّه ... البلد الطَيَّبة تربته، العذبة مشاربه خيرج نباته    الطَيَّب َخيُْرُج نـََباتُُه  حسنا   يسريه إخراجاذن هللا وتإىل أن 

َواْألَْرَض   ذلك يف موضع آخر قائال:  إىل   املوىل    ما وافيا يف حينه ووقته من خالل وسط بيئي موزون، كما أشار 
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوزُونٍ  بَـتـْ َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنـْ َها َوأَْلَقيـْ َ  هو: األصل يف دير الدقيق  . ويعترب هذا التق]19[احلجر:َمَدْد

  الل تسلسل علمي غاية يف الدقة. البيئي. من خ  للنبات الطَيَّب وهو: الظاهرة العامة يف توازن الوسط  خلق هللا  
احلسن  - 5 والكالم  احلجالقول  سورة  يف  جاء  { )1( : كما  اآلية  تعاىل}:  24:  ِمَن :  قال  الطَيَّب  ِإَىل  َوُهُدوا 
  . هُ اِلُح يـَْرفـَعُ ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَيَّب َواْلَعَمُل الصَّ   :تعاىل: قال  }10ة {: يف اآلي)2( ويف سورة فاطر  اْلَقْولِ 

ت من أقوال املفسرين ما يلي:    جاء يف داللة ومعىن الطَيَّب يف هذه اآل
  . )3( قال ابن عباس: "أرشدوا يف الدنيا إىل القول الطَيَّب ال إله إال هللا"

الطربي:  إىل    وقال  الطَيَّ "هدوا  واحلالكالم  أكرب،  وهللا  إال هللا،  إله  ال  قال هللاب:  ؛  اْلَكِلُم :  مد  َيْصَعُد  ِإلَْيِه 
  . )")4الطَيَّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ 

  . ) 5( الطَيَّب"   ُد اْلَكِلمُ ْيِه َيْصعَ قَاَل ابن أيب حامت الرازي: "ال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال  اّلِذي قَاَل: ِإلَ 
  .)6( : "أرشدوا إىل قول التوحيد: ال إله إال هللا، ويقال: إىل القرآن"سمرقندي: يعينوقال ال

وقال ابن عطية: "ال إله إّال هللا وما جرى معها من ذكر هللا تعاىل، وتسبيحه وتقديسه وسائر كالم أهل اجلنة من 
ا     . )7( "ةا الغيال تسمع فيهحماورة وحديث طَيَّب فإ

] َويـَُقال: هو األمر 74[الزمر:  اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َصَدقـََنا َوْعَدهُ ل منها: "ُهَو َقول أهل اْجلنَّة:  السمعاين أقواوقال  
ْلَمْعُروِف، وقيل: هو الَقْول الَِّذي يثىن بِِه اْخللق، ويثيب َعَلْيِه اْخلَاِلق" ِ )8( .  

ويالت: أحدها: أنه قول ال إله إال يها قوالً معلقوال وزاد  عظم هذه األومجع املاوردي م  ن عنده قائال: " فيه أربعة 
ويالً خامساً: أنه ما شكره عليه   هللا، ملعروف. وحيتمل عندي  والثاين: أنه اِإلميان، والثالث: القرآن والرابع: هو األمر 

 
ا  1  . 1/236، تقان اإل، انظر: السيوطي، ]78[سورة مكية، وعدد آ
ا  2  . 1/236، نفسهاملصدر ر:  ، انظ]45[سورة مكية، وعدد آ
  .1/279 ،تنوير املقباس ابن عباس،  3
  .18/459، جامع البيان الطربي،  4
  . 8/2483، تفسري القرآن العظيمن أيب حامت الرازي، اب 5
  . 2/454، حبر العلومالسمرقندي،  6
 ، 1بريوت، ط  –الشايف حممد، دار الكتب العلمية    ، حتقيق: عبد السالم عبدالعزيزاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب  هـ)،  542ابن عطية، عبد احلق بن غالب (  7

  .4/115هـ، 1422
ضتفسري القرآن هـ) 489( السمعاين 8 سر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الر   .3/431م، 1997، 1السعودية، ط ،، حتقيق: 
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ب عليه اخلالق"   .)1( املخلوقون وأ
ن أقوال املفسرين متباينة املعىن، ولكنها تصب مجيعها يف قالب واحد من املعاين أرس هنا: جيد  يطالع الدا إن أبرز ما

أصل  وهي  التوحيد  ا كلمة  إ هللا،  إال  إله  ال  قول  من  وأزكى  وأمجل  أطَيَّب  وأي كالم  الطَيَّب،  والقول  الكالم  وهو: 
ا توزن األعمال    السعادة.  اجلنة وعنوان وهي مفتاح    األصول، وعلى صحتها مدار القبول، و

بعض منهم أنه القرآن، حيتمل التأويل كذلك، فأي كالم أطَيَّب وأفصح وابلغ من كالم هللا وأما ما جاء يف أقوال  
    ،ت اليت تفهم من فهو خري الكالم وأشرفه كالم طَيَّب من طَيَّب سبحانه. من النكات واللفتات اللغوية يف هذه اآل

الس ا  والالحق  ياقخالل  اليتيف  ت  الطَيَّب جاء صفة للقول، أي آل املفسرون، إن مصطلح  اليت ذكرها  املعاين   تعضد 
كيدا لوقوعه سواء يف الدنيا هدوا إليه، أو يف  ب إضافة املوصوف إىل الصفة، و القول احملمود. فإضافة الطَيَّب إليه من 

  . اآلخرة، إكراما منه  
  
  

 
  . 4/15 ان، د.ط، د.ت،لبن -ريوتر الكتب العلمية، بملقصود، داابن عبد ا، حتقيق: السيد النكت والعيون هـ)، 450( مد البغدادياملاوردي: علي بن حم 1
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 رمي: الك  ية للقرآن لحالدراسة املصط   مقاصد 
  

  صدين:مق  يتمثل يف   من الدرس املصطلحي للقرآن الكرمي   س األساقصد  املإن  
 وعالقاته بغريه من املصطلحات،   ، تركيزا على صفاته وخصائصه  ،تعريف مصطلح قرآين معني وبيانه  مقصد قريب: 
 .يثريهاوعرض القضا اليت  
بعيد:  النَّ   مقصد  السَ حتديد  ملصطلحات  املفهومي  وبيان  ق  اشرع،  هذه  القرآينملصموقع  النسق  داخل  ، طلحات 

  .وحتديد العالقات بينها
 

يت: فوائد كثرية، تتمثل  دراسة مصطلحات القرآن الكرمي  ل   نّ هذا، وإ    فيما 
الكرمي ه -1 القرآن  الدراسة املصطلحية أللفاظ  لفهم  يإن  الصحيح،   الفهمالكرمي  القرآن    اللبنة األساسية األوىل 

ا الوحصوص اليت جا ومن مثّ فهم الن : "... وذكرت أن أول  يف مقدمة مفرداتهينقال الراغب األصفها   ، كمايإلهلا  ي ء 
معاين  فتحصيل  املفردة،  األلفاظ  حتقيق  اللفظية؛  العلوم  ومن  اللفظية،  العلوم  القرآن:  علوم  به من  ُيشتغل  أن  ما حيتاج 

 يف كونه أول املعاون يف بناء ما ميكن أن ِنب كتحصيل اللَّ رك معانيه،  ن يريد أن يد مَ ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل املعاون لِ 
فع يف كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هي لب الكالم  فعا يف علم القرآن فقط، بل هو  يبنيه، وليس ذلك 

اء راء والبلغع حذاق الشعوزبدته، وواسطته، وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم، وإليها مفز 
ونثرهم نظمهم  منها،  يف  واملشتقات  عنها  املتفرعات  األلفاظ  وعدا  عداها  إليها كالقشور  ؛وما  إلضافة  والنوى   هو 

إلضافة إىل لبوب احلنطة  ".إلضافة إىل أطايب الثمرة، وكاحلثالة والتنب 
العلمــاء يف   -2 جهــود  وإدراك  القرآنيــة  املفــردات  متفســريها،  حتقيــق  أول  جيُ هــو  املصطلحي ا  الدرس  مثار  من  ىن 

 . للقرآن الكرمي؛ إذ ميكن اعتبار هـذه الدراسـات جهــــودا تضـــاف إىل جهـــــود الســــابقني يف هـــذا املضــــمار
د -3 مهّم يف للمفاهيم  توٌر  مما   وفكرها،  ثقافتها  الذي حيوي  الوعاء  عتبارها  واحنطاطها  األمم  يؤّكد ضرورة   قدُّم 
عتبار مركزية القرآن يف بناء الفكر اإلسالمي وصناعتهالعناية     . ملصطلحات واملفاهيم القرآنية ودراستها 
املصطلح -4 عتبارهـا  القرآنيــة  للمصطلحات  االعتبـــار  بت  إعــــادة  إدخاهلــا يف صــ األصل،  وإعــادة  مفاهيمهــا   حيح 

حبيــث  لألمــة  العقــدي  ال  الــوعي  أذهــان  أتنــزل يف  علـى  إىل نـاس  املفـاهيم  إرجـاع  بـاب  مـن  وهـذا  الـدين،  أسـس  مـن  ا 
ا احلقيقـي لك إشاعة هذه ى ذيرتتـب عل  وإحالهلـا يف التصـور علـى الوضـع الـذي جـاءت عليـه نصـوص الـوحي ممـا نصـا

  .املصطلحات واستعماهلا بني الناس
ت و : ")املعجزة( يقول ابن تيمية عن مصطلح   الرباهني الدالة على نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم كثرية متنوعة، واآل

(دالئ وتسمى  (معجزات)،  النظار  من  يسميها  من  ويسميها  األنبياء،  من  غريه  ت  آ من  وأعظم  أكثر  النبوة) وهي  ل 
  عالم النبوة).و(أ
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ا على  أدل  األنبياء، كانت  ت  آ ا  مسيت  إذا  األلفاظ  املعجزا وهذه  لفظ  من  لفظ ملقصود  يكن  مل  وهلذا  ت، 
 .1" و(البينة) و(الربهان)  ،(املعجزات) موجودا يف الكتاب والسنة، وإمنا فيه لفظ (اآلية)

يف اللغة التصديق، فمعلوم أن اإلميان ليس هو  نميافرض أن اإلإنه لو  ...ذكر ابن تيمية يف تفسري مفهوم اإلميان: «و 
الرسول صلى هللا عليه وسلم، وحينئذ فيكون اإلميان يف كالم   به  خمصوص، وهو ما أخرب التصديق بكل شيء بل بشيء  

  .2"ومعلوم أن اخلاص ينضم إليه قيود ال توجد يف مجيع العام  الشارع أخص من اإلميان يف اللغة،
لسياق القرآين الذي يصبغه بطابع اصطالحي  –كان بلغة العرب  ن إ و   –القرآين  فاملصطلح  ليه شرعا، متفق ع  يقيد 

ال وقد جرى فإذا كان  املعروفة،  بلغتهم  خاطبهم  «فإمنا  العرب  بلغة  الناس  خاطب  االسم  قرآن  أن  مطلقا   عرفهم  يكون 
  .3" وعاما، مث يدخل فيه قيد أخص من معناه

ه حدود ما أنزل هللا تعاىل على رسوله صلى هللا عليه وسلم أصل العلم، وآخيتفة  ذا كان معر قال ابن القيم: "...هلو 
فال إليها،  يرجع  والاليت  عنها،  ألفاظه  معاين  شيئا من  املراد    خيرج  ويفهم  يعطيها حقها،  بل  فيها  ليس  ما  فيها  يدخل 

  ".امنه
(مرحلة الكشف   فضـل الدراسة املصطلحيةك بوذلــ  ، ــةالكشــف عـن التطـور الـداليل احلاصــل يف األلفـاظ القرآني -5

 .لفاظاملعجمي) وهي مدخل لبيان داللة األ
العالقـة   -6 املعنويـةبيـان  والفـروق  املصـطلحات  مواقع   ، بـني  حتديد  وكذا  ترادفها،  يُظـن  الـيت  األلفـاظ  وبـني 

 .بعض   املصطلحات من بعضها 
ام واخلالف يف أي امل   وي ومفهومهإن وضع حدود واضحة للمصطلح بني معناه اللغ صطلحي، يزيل الكثري من اإل

قع اخلالف بسبب الغفلة عن حتديد معىن اللفظ، فيستعمله أحدهم مبعىن إذ كثريا ما ي"غريها،  قضية فقهية أو سلوكية أو  
ع اتفقا  ما  أ ولو  اجلدال...،  وحيتدم  اخلالف،  فينشأ  فيه؛  صاحبه  يستعمله  الذي  املعىن  عن  مخيتلف  حتديد   عىن لى 

  . "املصطلح الرتفع اخلالف، وعاد األمر بينهما إىل الوفاق
جانب  ال -7 عن  و كشف  القرآين؛  اإلعجاز  النسق من  داخل  مصطلحاته  فهم  من  يبدأ  القرآن  فهم  ألن  ذلك 

القرآين، من   للنص  ومفاهيمه، و خالل  املفهومي  الكرمي ملفرداته، ومصطلحاته،  القرآن  ضبط التدقيق يف كيفية استعمال 
 وحصر الفروق بينها.ا، داللته

ب  متييز دالالت األلفاظ القرآنية بني املعىن الشرعي إن   -8 "إعطاء جوامع الكلم حقها، ومن   أو اللغوي، هو من 
 واستخراج ما فيها من كنوز املعاين، وحفظها من التغيري أو التبديل والتحريف".   ،أسباب حفظها، ووضعها مواضعها

 
  . 412ص5ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، ج 1
  . 105م، ص1996ابن تيمية، تقي الدين، كتاب اإلميان، املكتب اإلسالمي، عمان، األردن،  2
 . 105املصدر نفسه، ص 3
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، ومن ّمث ينحتريف النص القرآ  القرآن الكرمي؛ الذي يؤدي ال حمالة إىل   حات فاهيم مصطلالفهم اخلاطئ مل  جتنب  -9
ته وعدم  ين ويه معاتش قوم   : "إحدامها  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اخلطأ يف التفسري يقع من جهتني:   ، فهم أحكام آ

  القرآن عليها. ألفاظ  اعتقدوا معاين مث أرادوا محل  
القرآن  قوم فسر   :والثانية إ مبج وا  العرب من غري نظر  بلغة  الناطقني  بكالمه من كان من  يريده  أن  يسوغ  ما  ىل رد 

لقرآن وا   ملنزل عليه واملخاطب به. املتكلم 
  .1"القرآن من الداللة والبيانألفاظ  لون راعوا املعىن الذي رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه  فـاألوَّ 
العقيدة أو الشريعة، إمجاال أو تفصيال،   يف "  ت ورودها اقاددة حسب سي دالالت متعين قد يكون للفظ القرآ  -10

 اللفظ اجلمة، وعلى حقيقته، يناللفظ الواحد ألمكنه الوقوف على معا   ورود  ستقراء الكامل ملواطنولو تتبع الباحث اال
كالم هللا تعاىل   من  فهم املراد أو اختلفت، ولكان ذلك خري معني لينسواء احتدت املعا   ،املوطن أو ذاك  واملراد منه يف هذا

 ". يف كتابه

تـَُقوُلوا رَاِعَنا    أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َال ﴿ :  يف قوله تعاىلكما    ، املفاهيم؛ بل منع استعماهلا أحيا  تصحيح بعض  -11
أَلِيمٌ  َعَذاٌب  َولِْلَكاِفرِيَن  َواْمسَُعوا  اْنظُْرَ  الرعاي  )راعنا(   فأصل كلمة،  ]73:البقرة[﴾َوُقوُلوا  مصاحل   ووه  ،ةمن  يف   النظر 

اليهود وقد حرفها  ا  اإلنسان،  من  مشتقة  مسبة،  لذلك فجعلوها  واحلمق،  فمقصود    ى لرعونة  اآلية   يف   )راعنا( عنها، 
 . راقبنا وأمهلنا  والكرمية ه

القرآ  -12 تستلزم ين املصطلح  مفاهيم سامية ودالالت عميقة  والفهم   التمعن    على وجه اخلصوص خيتزل  الدقيق، 
لدراسة املصطلحية ملصطلحات القرآن ذا  السليم، وه الكرمي، كل ما جاء به القرآن    الكرمي، لفهم واستيعاب  لن يتأتى إال 

 . هذه الدراسة  ل هذا هو املقصد األمسى منولع
ال خيفى أن لغة القرآن تشكل نسقا خاصا ينبغي اكتشاف خصائصه من   خصوصية األلفاظ القرآنية:إدراك   -13

املفردات القرآنية ال مفرداته وبنيته وتراكيبه, ومن ميعن النظر يف لغة القرآن يلحظ أن ماهية  الل قرآين من خداخل النص ال
ا حيثما  تنفصل عن ماهية معىن القرآن نفسه، وأن استخدام القرآن للمفردة يعطيها الطابع املرجعي الذي حيكم دالال

ذه اخلاصيات تتحول املفردة أو الكلمة ا إلحياءات والدالالت، مما جيعل االستخدام   امل مكتنز ع لقرآنية إىلوجدت، و
  .2ى املصطلح الدقيق احملكمتقي بداللتها إىل مستو القرآين للمفردة ير 

ولقد تنبه العلماء يف زمن مبكر إىل اخلصوصية الداللية أللفاظ القرآن الكرمي وهم يدرسون نصوصه بقصد تفسريها 
عن   نوء حبملها اجلمال يف معاين القرآن، ويف مفرداته ويف ونظمه بالغته ،فضالت تلفوا مؤلفافأ  وتقريب معانيها للناس،
وج  تفسريه،  ت  القرآنية، مدو أللفاظ  االهتمام  فأعادوا  منهم،  ددين  ا اإلصالحيني  خاصة  احملدثني  العلماء  دور  اء 

 
  . 355ص13جمموع الفتاوى، ج 1
 . بتصرف. 75م، ص2004، شتاء 35ية؛ مقاربة منهجية، جملة إسالميات املعرفة، العددات القرآناملفاهيم واملصطلح للي، مقال:الرمحان حعبد  2
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املذه التأويالت  االلتباس أو  ا من  دوا بضرورة ختليصها مما شا املتواو القدمية، كما سبقت   رثةبية  التفاسري  يف كثري من 
  اإلشارة إىل ذلك. 

الباحثني احملدثني ألوقد تطورت نظر  عتبارها مصطلحات ذات مفاهيم كربى عليها تتأسس فلسفة ة  لفاظ القرآن 
م للمفاهيم واملصطلحات.  القرآن ونظرته الشمولية للكون واحلياة،   مما جعلهم يولون اهتماما

ـا القـرآن، وتُ ن ال يـات الديـكل -14 ا املختلفـة ملفـردة القرآنيـة بدالعـد ا تـدرك إال بـإدراك مجلـة املفاهيـم التـي أتـى  ال
ا املتعـددة مدخـ  .  رئيسـا هلـذه املفاهيـمالفـي سـياقا

ا   من حترير -15 هبية يف ملذ من أثر ا  ومن الغموض والعمومية، أ  - غالبا  -املفاهيم القرآنية املدروسة مما كان يشو
  .1الفكر، أو من التحريف واللبس وغريها 

املعرب عن التصور القرآين اخلالص أيضا وهو املراد   اخلالص، القرآين  د املصطلح إىل مفهومه  وبتحرير املفهوم طبعا يعو 
  لتجديد عند أصحاب املنهج 

 السيوطي رمحه هللا:   قال ما  القرآين ك   املصطلح القرآين هو املرجع الذي يعتمد عليه الفقهاء يف تفسري النص  -16
واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم،  ماد الفقهاء ئمه، وعليها اعتا، وكر «ألفاظ القرآن هي لب كالم العرب وزبدته، وواسطته

 .2" ء والبلغاء يف نظمهماليها مفزع حذاق الشعر إو 
ا: -17 عرب من جمال التعبري ال   يف نقل لغةللقرآن الكرمي فضل    احلفاظ على اللغة العربية وتوسيع دالالت مفردا

اليت البادية  الصحراء  حياة  قبل  عن  العرب  حيياها  أر   كان  جمال  إىل  األصلية  اإلسالم،  األلفاظ  فأكسب  وأوسع،  حب 
معاين جديدة، والزكاة، والصوم   (األول)  الصالة،  ألفاظ:  لأللفاظ، من مثل  الداليل  التوسع  ب  فالقـرآن محـل   .3وفتح 

ض ، وأعـاد اسـتخدام بعـ ان جديـدة لـم تكـن معهـودة عنـد العـرب فوسـع بذلـك مدلوهلـا ومعانيهـامعـالعربيـة    بعـض األلفـاظ
نـي   املصطلحـات العربيـة وفـق مـا يتناسـب مـع كـون اخلطـاب القرآنـي خطـاب ر

  

 
د جيب بن عب وى حملمد البوزي، مفهوم اجلهاد للبوكيلي، مفهوم القلب لنعلى سبيل املثال: مفهوم التأويل لفريدة زمرد، مفهوم العلم ملصطفى فضيل، مفهوم التق  1

 خل.  هللا...ا
  .201ص1هـ)، املزهر يف علوم اللغة العربية وأنواعها، حتقيق: حممد أمحد جاد املوىل وآخرون، دار اجليل، بريوت، لبنان، د.ط، ج911ل الدين (السيوطي جال 2
  .، بتصرف691ص م،2005اللة واملصطلح، دار ابن اجلوزي، األردن، عمان، حامد صادق قنييب، مباحث يف علم الد  3
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  1الدراسة املصطلحيةو الدرس التفسريي يف التجديد 
  

لإن   األمسى  ااملقصد  عصريةهو    ملصطلحية؛لدراسة  علمية  ساليب  تفسري صحيح  إىل  ن ،  الوصول  نزعم   ولن 
ا املدخل الصحيحلحية هي البديل لعلم االدراسة املصط ، مبا أوتيت من له  لتفسري، وال حيق لنا ذلك، وإمنا نؤكد على أ

املدخل األساس لفهم   اعلى أ  ديثامع العلماء قدميا وححقائق األلفاظ القرآنية، اليت جيُ أدوات منهجية تعني على سرب  
االنص القرآين ملصطلح ون  - ، كما أ ا بفضل ارتباطها  ما خلصوص  صوصه، ومراعا وبتوسلها بسائر املعطيات املعينة   ،يا

  .الصحيح والصائب  تكون أقرب إىل تلمس املعىن -على فهم هذه اخلصوصيات 
حد  وسنربهن على هذه الدعوى من جهتني ترتبط كل واحدة م   :عنوان ال    الضميمتني املتعاطفتني يفطريفنهما 

لقرآن الكرمي   :اجلهة األول - أ  . س املصطلحيالدر   وحاجة مفسره إىل  ترتبط 
لدرس املصطلحي ومدى مال  :واجلهة الثانية - ب  .مته لتفسري القرآن الكرمي ئترتبط 

 

  : الدرس املصطلحي  حاجة مفسر القرآن الكرمي إىل :اجلهة األول -أ
 :أساسية  ر ل ثالث حماو خال احلاجة من  هذه  وتظهر

  . مرتبط بطبيعة النص القرآين :األول - 1
  . ط بطبيعة اللفظ القرآينمرتب  :والثاين - 2
ملصطلح  :والثالث - 3  .القرآين  مرتبط 
 

 : احملور األول: طبيعة النص القرآين -1
النظام وهذا   هذاعلى معرفة  متوقفا    أُنزل القرآن الكرمي على أحسن نظام وترتيب ومناسبة، جتعل فهمهالدليل األول:  

لدرس املصطلحي، خبصائصه، هو األقدر  متنوعة األفنان، وا ،نالرتتيب وهذه املناسبة، فمفاهيمه أشبه بشجرة متشعبة األغصا 
  .الشبكة املفهومية املرتابطة  على فك عرى هذا النظام، وعلى تفكيك هذه 

بصورة   ، أو"لقرآن   كرمي وبيانه: "تفسري القرآنال  فهم القرآنأن من القواعد املعتربة عند العلماء يف  الدليل الثاين:  
 ". ه ببعضعض، وربط بعض عض، وعطف بعضه على بببتفسري بعض القرآن  "أدق:  

لدرس املصطلحي الذي يكشف عن العالقات جيلي   وسائر ما   ، والقضا  ،والضمائم  ، وهذه القاعدة تتجلى أكثر 
 .هذا العطف والرتابط
قرآن  فهم ال  ن الكرمي إىل الدرس املصطلحي تعكس يف حقيقة األمر حاجة األمة إىلقرآ أن حاجة ال:  الدليل الثالث

 
  ف. فريدة زمرد، بتصر  للدكتوراةمقال  ملخص من 1
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املن ذا  الزمان واملكان، تعكس الكرمي  الكرمي عملية مستمرة يف  القرآن   هج، ومعلوم أن تفسري القرآن  تفاعل اإلنسان مع 
ملنهج الذي    اجةاملفسر وح  الكرمي، وهذا التفاعل ال يكون إجيابيا إال إذا انطلق من حاجة الناس إىل تفسري القرآن الكرمي 

املرتبطة   احلاجة  هذه  وكمايليب  واملكان،  احلاجة   لزمان  اللغوي  يوما  كانت  التفسري  إىل   ، والنحوي   ، إىل  ويوما  والبياين، 
الفقهي بعد   ، والكالمي  ، التفسري  اليوم  فإننا  بعُ   والصويف،  األُ أن  القرون  صفاء  عن  الشقة  وتكالب وَ دت  عل،  األمة  ت  لى 

وإحالهلا    ،املفاهيم واملصطلحات  لفهم انطالقا من تصحيححنتاج أكثر إىل تصحيح ا   املفاهيم الغريبة واملصطلحات املقلوبة،
ا األوىل  يف الفكر والواقع  ا اليت كانت عليها يف نشأ ا وسري   .على صور

 

 : احملور الثاين: طبيعة اللفظ القرآين -2
األول أالدليل  اللغة هي:  األوىلاأل  ن  فهم  داة  مفاتيح  واأللفاظ هي  الكرمي،  القرآن  فهم  إىل  اللغة،   هذه   املوصلة 

املفردة كافيا للداللة على   وكثريا ما كان تفسري  ، لفاظ القرآنية حمط درس وعناية منذ نزول القرآن الكرمي ولذلك كانت األ 
ت، كما جند ذلك يف التفسري املروي عن النيب   الصحابة رضي هللا والتفسري املأثور عن    وسلم،  ليهصلى هللا عمعاين اآل

 يل ىل مل خل ُّٱٱقوله عز وجل:   عليه وسلم للفظ الظلم يف بتفسري الرسول صلى هللاويكفي أن منثل لذلك    عنهم،

أزال ببيانه ذاك اإلشكال الذي حصل للصحابة يف   لشرك، وكيف  ]٨٢األنعام:[َّ جن يم  ىم مم خم حم جم
  .فهم اآلية

ثا، وحدي  قدميا  يه العلماء هم األلفاظ القرآنية عليه يتوقف فهم القرآن الكرمي كله، وهذا أمر نبه عل ن ف: أ الثاين الدليل
، كما سبق   معاين القرآن الكرمي   عن أمهية األلفاظ يف حتصيل  )املفردات(فقد حتدث الراغب األصفهاين يف مقدمة كتابه  

أللفاظ املفردة هي  وال " :"املفردات" حيث قال ابه  مقدمة كته العالمة اهلندي عبد احلميد الفراهي يفونبَّ  خيفى أن املعرفة 
جلزء يفضي إىلاألول يف فهم الكالم،  اخلطوة   موع... فمن مل    وبعض اجلهل  معىن األلفاظ املفردة من   يتبنيجهل 
ب التدبر  ؛ القرآن  ت    وأشكل عليه  ، أغلق عليه    . والسورةفهم اجلملة، وخفي عنه نظم اآل
القرآنية  تقف  ال  و  ملفردة  اجلهل  تت  عند حدخطورة  بل  والنظم،  ملعاين  ذلكاجلهل  الفهمإىل    عدى  وسوء   سوء 
املرء قلما يقف على ؛  التأويل ن  فيذهب إىل خالف   وذلك  أريد،  اللفظ ضد ما  فيتوهم من  يتجاوز موقفه  جهله بل 

سرهايصر لمة واحدة أن اخلطأ يف معىن ك  ورمبا ترى  اجلهة املقصودة... ويل السورة    ". ف عن 
ته  ظمُ ه والنّ رَ و سُ   ط تكتنف املناسبةُ نسق مرتاب  ما كان القرآن الكرمي عبارة عنولَ  كانت خماطر سوء فهم ألفاظه   ؛آ

  .تهيَ وكلِّ   نعكسة على فهم جمموعه مُ 
الثالث:   القرآين متالدليل  التفسري  ريخ  القرآنية يف  األلفاظ  مع  التعامل  خم  أن   ،وبيانية  ، فة: حنويةتلمن جهات 

اجلوانب البيانية،   وتلك اليت ركزت على كتب التفسري اجلامعة،  جند ذلك واضحا يف كتب الغريب واملعاين و   ... ومعجمية
التعامل مع هذه األلفاظ من   حنتاج إىل وكذلك يف معاجم األلفاظ القرآنية، وكتب الوجوه والنظائر، وال شك أننا اليوم  

  .مصطلحي  درس مبنهجبارها مصطلحات قرآنية تُ عتصطالح أي  جهة اال



 

  

 
59 

  

  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

 : ح القرآيناحملور الثالث: طبيعة املصطل -3
العلوم   جماالت  أن املصطلح القرآين هو أصل مصطلحات العلوم، فال يكاد يتبادر إىل الذهن جمال منل:  الدليل األو 

حاملة لداللة من الدالالت،   من األشكال،كل  ملة فيه بشواملعرفة، إال وجند له مصطلحات دائرة يف القرآن الكرمي، مستعَ 
 .املادية  نية، أو العلوم رعية، أو العلوم اإلنساسواء كانت من مصطلحات العلوم الش

للكشف عن التطور داللتها،    ال مناص له من دراستها يف أصل هلا  هذه، فإن الدارس    املصطلحات   وبسبب مركزية
  .رس املصطلحي يف القرآن الكرمي لد تأتى إال ي  وهذا األمر ال   ، يف تلك الداللة

الثاين:   القرآين مطبوعالدليل  املصطلح  والنظام  أن  النسقية  الكرمي كله، فال  بطابع  القرآن  تنظر  الذي يطبع  يف   تكاد 
ت ضمائم له ميتد عربها إىل دالال  خر تتعالق معه نوعا من التعالق، وإىل مصطلح إال وجتد نفسك مشدودا إىل مصطلحات أُ 

ك هي مصطلحاته تتمايز على فهم بعضه اآلخر، كذل  كان فهم بعض القرآن الكرمي يف عرف السلف متوقف  كماجديدة، و 
خالل  من  املفهومية  خصائصها  وتتحدد  العالئق   ضدادها،  هذه  عن  والكشف  املصطلحات،  من  غريها  من  مواقعها 

  .لدرس املصطلحي  والضمائم واخلصائص واملواقع إمنا يتم 
املبينة لسماته   ريفاتاط به علما إال بوضع احلدود والتعاملصطلح القرآين ككل املصطلحات ال حيُ   أن  يل الثالث:الدل

صارت ؛ كام من الفوضى املصطلحيةُر   ر نتج عنهصوّ ما حدث يف األمة من احنراف يف الفهم وحتريف يف التّ نظرا لِ و وخصائصه،  
 ،واملعاين، وكتب التفسري  ،والغريب  ،األمر كذلك فإن كتب اللغة  كانوإذا    ، جاتاحلا   مّ حاجة املصطلح القرآين إىل التعريف أُ 

م فكرة يقة للمصطلحات القرآنية، ال لقصور مَ التعريفات الدق  إعطاء   ر عنقصُ تَ  ا، ولكن لعدم استصحا  عريف لدى أصحا
  . من آيةثر  ، أو يف أكهي تعريفات مستقاة من فهم املفردة يف موضعها من اآليةفاصطالحية هذه املفردات،  

  

 :الدرس املصطلحي لتفسري القرآن الكرمي  مالئمة  اجلهة الثانية: - ب
يقتضي  كرمي بطبيعة متنه ومفرداته ومصطلحاته يستدعي منهج الدراسة املصطلحية، فإن املنطقإذا تبني أن القرآن ال

 :حمورينوسنبني ذلك من خالل    ، الدراسة املصطلحية للقرآن الكرمي   مالئمة إثبات  
 .بيان اخلصائص املنهجية هلذا النوع من الدرس اليت تؤكد هذه الدعوى  ألول:ر ااحملو  - 1
ي نص عاديبيان ا  احملور الثاين:  - 2 لقرآن الكرمي وليس   .خلصوصيات اليت تطبع هذا الدرس لتعلقه 
 

 :املصطلحيةاحملور األول: اخلصائص املنهجية للدراسة   -1
ا تنطإن أهم ما مييز الدراسة املصطلحي وضع التعريف،    من املصطلح وحتلل النص الذي يوجد فيه لتصل إىللق  ة أ

امل وهذه اخلاصي الدراسة  الدراساتة هي ما مييز  التفسري، وهي نفسها   صطلحية عن علم املصطلح، وعن  اللسانية، وعن 
، فهي  بط  ية وما يرت املصطلحات القرآن  اخلاصية اليت توفر أكرب قدر من املوضوعية والعلمية يف تفسري دالالت ا من قضا

ملصطلح داخل النص، وليس مبعزل عنه، لنص من    تم  بعيدا عو وهذا األمر مينح الدارس قدرا   ،نه خالل املصطلح ال 
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حتريف   أو مذهب حادث، وذلك ما يعصم من مزالق سوء الفهم والتأويل، ومهالك   رأي مسبق  مهما من التجرد عن أي
  :من خالل ثالثة فروع  مر بني هذا األوسن  ،الكلم عن مواضعه 

   :امخاصية اإلحصاء الدقيق واالستقراء الت  الفرع األول:
اللية املميزة ملفهوم مات الدَّ ل مؤشر على بيان السِّ ر أوّ ويوفِّ االنتقائية والعفوية،    ن السقوط يفالذي يعصم الدارس م

  . يستخلص من دالالتما  لص من ذلك  حتديد نسبة حضور املصطلح يف النصوص، ويستخ  حيث يتم  ، املصطلح
ن الباحث كِّ كما ميُ ،  ملراحل الالحقةللتصنيف والتحليل يف ا  هذا اإلحصاء جتميع املادة العلمية وإعدادها   ومن فوائد 

ال العلمي الذي ينتمي إليه نص املصطلح، والتّ   من من شروح   ما راج حولهف على النص قراءة وفهما له ولِ عرُّ التمرس 
  .الالحقة   حل الية دراسة النصوص يف املر عم  المسهِّ  ،تدراساو 

  : خاصية حتليل النصوصالفرع الثاين:  
لدراسة من   ؛ويف مقدمة ذلك علوم اللغةحتليل النصوص،    النصية، حيث يتم استثمار كل معطيات  وهو ما يسمى 

لذات يتطلب وهذ لتداولية، أوضاع النصوص املقالية وا ، وسائر ما يعني على معرفةومعجم ،وبالغة ،وحنو ،صرف ا األمر 
ا  سَّ توَ ، اليت يَ الكرمي   من الدارس إملاما بكل العلوم اخلادمة للقرآن  والناسخ واملنسوخ،   ،املفسر يف عمله، كأسباب النزولل 

 ...والعموم واخلصوص، واملناسبة
الداليل احلاصل  طور التح مبالحظة مما يسم ،الدراسة املعجميةو املدخل إىل هذه الدراسة النصية هدون أن نغفل أن 

ال نتائج هذه الدراسة هي  الدراسة املفهومية) يسمح (يف    قيقديت ستكون موضوع تصنيف  الستعمال القرآين له، وأن 
ائتالفا واختالفا، واتصاال وافرتاقا، وهي   ق به نة للمفهوم، وما يتصل به صفة وحكما، وما يتعلكوِّ مُ ـمات الحبصر كل السِّ 

  ادة التعريف األوىل. ن ماليت ستكو   السمات
ذا ميكن القول فليس هنالك أكثر صحة   ،يةرحى يف الدراسة املصطلحدراسة نصوص املصطلح هي قطب ال  إن   :و

هلا  وصوا استعماله  وسياقات  لغته،  إىل  االحتكام  من  املتكلم  مراد  فهم  يف يف  هلا  للمتلقني  خطابه  ومقامات  زمن   ، 
  .ذلك هو صميم ما تقوم به الدراسة النصية، و بة لكل ذلكاخلطاب، واألحوال املصاح

   : ف: خاصية وضع التعريالفرع الثالث
املتوِّ  العملية  لكلِّ وهو  للدراسة  جة  األعلى  واملقصد  سبق،  الدراس    ي وهاملصطلحية،    ما  جهد  مساته زبدة  وأحد 

ة على االنتقال من االستقراء إىل هنيمن قدرة ذ  القرآين مبا يتطلبه  أحد أهم النتائج العلمية لدراسة املصطلحهو  املميزة، و 
 .لمية الدقيقة اجلامعةالرتكيب، والصياغة العو   االستنباط، وقدرة لغوية على االختزال

تعريف   إىل وضع  لوصول  نكون  ل و القرآين  املصطلحلمصطلح  فهم  مبفتاح  أمسكنا  مفتاحاقد  يعد  الذي  لفهم   ، 
املصطلح   التالزم بني   التعريفات مفاتيح املصطلحات، وهذا، فتيح النصوصفإذا كانت املصطلحات مفاالنص بكامله،  

وهو أيضا   ،وهو الذي مييزها عن التفسري  راسة املصطلحية هو الغاية املطلوبة،ي جيعل التعريف يف الدوالتعريف، هو الذ 
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يها اليت جعلت عاند مدَّ وحتُ ضبط املصطلحات،  لتعريف تُ   إذ   ؛ الذي يؤكد على جدوى الدراسة املصطلحية للقرآن الكرمي 
زول مل تكن معروفة يف خطاب هللا نّ لى دالالت حدثت بعد المل ع أن حتُ   فهم كما أنزهلا هللا عز وجل، دونهلا قصدا، فتُ 

  .صلى هللا عليه وسلمعز وجل وخطاب رسوله  
 :احملور الثاين: خصوصية الدرس املصطلحي للقرآن الكرمي -2

عمومها   ، وهي يف حيتاج إىل جهد حلصرها واعتبارها يف الدرس  ما  يات يف ذلك له من اخلصوصص القرآين  إن النّ 
  ة من: خصوصيات مستمد 

  .هو هللا جل جاللهو طبيعة مصدره،  
  .  كان وحيثما كان فيه هو اإلنسان أ   فاملخاَطب  ؛مث من طبيعة متلقيه

الزمان واملكان  به كامل اإلميان ؤ يُ بيانه حىت  فهمه و   كان من  لكنه ال ميكن أ ،  وهو لذلك نص ميتد يف  ، مع من 
ا، وإجالة النظر ضلُّ التّ    حوله خلدمته. سجت  نُ   يف العلوم اليت ع من اللغة اليت نزل 

  تفصيل القول يف هذه اخلصوصيات نورده مقسما إىل فرعني: لو 
  .تعلق مبصدر النص  ما له: األول  - أ

ملخاطب به  :الثاين  - ب  .ما له تعلق 
 

  :صدر النصالفرع األول: خصوصيات م  -أ
لدراسات اللسانية احلديثة أن مسألة مصدر النص (أو    ال عملية فهم    ته يف منتجه وقائله) ومركزيخيفى على املهتمني 

أسندت مهمة حتديد معىن النص    النص وحتليله والوصول إىل مقاصده، ضلت مثار جدل بني تيارات لسانية خمتلفة، حيث 
رة إىل ،املذهب التارخيي   يف  رة إىل املؤلف  رة إىل  البنيوية، يف    نص نفسهال  و   . التفكيكية ومدرسة التلقي  يف املتلقيو

ب املذاهب اللسانية اليوم، حني أعلنوا منذ قرونأكثر و   علماؤ د كان  وق  عديدة أنه ال    عيا من فالسفة اللغة ومن أر
فهذه القيود البد منها يف كالم   فظ، الل  م بذلك رف عادة املتكلِّ ومستمع قد عَ   ، رفت عادتهمتكلم قد عُ "بد أن يكون هناك  

يه   ،ربا خبربه فه وأنشأه، وكان خمُ وألَّ   ،به، واتصف به  ن اتصلالكالم كالم مَ  وأن"  ، "يفهم معناه  هيا عن  مره، و  ". وآمرا 
لى ضرورة لطبيعة مصدر النص القرآين، فهذا املنهج ال يؤكد ع  منهج الدراسة املصطلحية من أكثر املناهج مراعاةو 

ا وجود  اليت كان من أكرب جت  املصطلح فقط، بل ينص على ضرورة مراعاة قدسيته،  اة املتكلم يف دراسة نصوصراعم ليا
 . األول هلذا النصي له بواسطة امللك األمني، وهو نفسه املبنيِّ تلقِّ مُ ـ ال  ،النص  بلغ هلذامُ ـ الالرسول صلى هللا عليه وسلم  

 

لنالفرع الثاين: خصوصيات امل - ب  ):تلقي النصص (خاطب 
مراعاة أحوال   ا يقتضي ضرورةثالثة وعشرين عاما، مم: نزول القرآن الكرمي على فرتات مرتاخية استمرت األمر األول

الفرتات  املخاطبني  الكرمي خالل تلك  املصاحبة ،  لقرآن  الكربى  التحوالت  الكرمي،   واعتبار  القرآن  كاالنتقال من   لنزول 
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د لعلماء من خالله قواعملكي واملدين، الذي أصل ا  عليه ما مسي يف علوم القرآن نية، والذي بِين ملد  البيئة االبيئة املكية إىل 
 .لفهم كتاب هللا عز وجل وبيانه

والوضعية،   : استغراق تلقي القرآن الكرمي للزمن الدنيوي كله، فعلى خالف كل النصوص السماوية منها األمر الثاين
 .يف بيئة أو ثقافة أو زمن، بل املخاطب به هو اإلنسان عموما رمي لقرآن الك ال يتعني املخاطب  
 ، ومكان وخماطب  من الفهم والبيان تفاعلت مع النص حبسب حاجة كل زمان ه اخلاصية وجود حركة  وينتج عن هذ 

  .فنتج عن ذلك توارد كم هائل من النصوص الشارحة له املمتدة عرب الزمان واملكان
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  ن مناهج التجديد يف تفسري القرآن الكرميا محية وموقعهالدراسة املصطل 
 

  تقدمي:  -1
الص السلف  أئمة  بذلوا أقصى جه رغم أن  قد  األحكام احل  ما حيتويه من  واستنباط  وتفسريه،  القرآن  فهم  دهم يف 

رخيهم من اختالف وافرتاق، وتنازع وتصارع، أثّ  امة م عر يف فكرهوالشرائع والِعرب والِعظات، إال أن ما وقع للمسلمني يف 
الفقهية، أو الستعراض فنون   ن املذاهب العقدية أوويف مسرية تفسري القرآن خاصـة، إذ صار التفسري بدوره جماال للدفاع ع 

العقدية والرتبوية احلقة، هذا   ته  القرآن وغا التفسري عن حتقيق مقاصد  أبعد  ، مما  املختلفة واملتناقضة أحيا املعارف  من 
رة   لية للقرآن يف مناهج املفسرين، إذ اقتصر أغلبهم على فهم املعاين اجلزئيةشمو النظرة ال  فضال عن غياب  للمفردات أو إ

م ومذاهبهم وتنوعها، حىت ا لقضا الفقهية أو الكالمية اجلزئية أيضا، وقد تعددت مناهج املفسرين وتنوعت بتعدد ثقافا
  دي أو املذهيب. لعقوانتماءه اإن لكل مفسر منهجا خاصا به يعكس توجهه العلمي  

التقلوهذه احلال تفاقمت خالل عصور االحنطاط إىل بداية القرن ا يد وغاب االجتهاد، وظل لعشرين حيث ساد 
العلماء يكررون األفكار واآلراء املتوارثة، وهو ما جعل املفكرين والدعاة يدعون وحيثون على الرجوع إىل كتاب هللا تعاىل 

يؤ قراءة وتدبرا وعمال م  م  منو ، أل املسلمني لكتاب ر األمة اإلسالمية واستعمارها هو هجر  ن سبب ختلف  علما ن 
وتعلقهم   التمسك وعمال،  وهو  أوهلا،  به  مبا صلح  إال  األمة  هذه  حال  يصلح  ال  وأنه  والفلسفات،  األفكار  من  بغريه 

ا ينابيعهما  والشريعة من  العقيدة  تؤخذ  (الكتاب والسنة، ويقتضي ذلك أن  تلوثها لقر لصافيني  أن  أن  قبل  والسنة)  آن 
السليم للقرآن وذلك بتحرير ألفاظه وتنقية تفاسريه ساس هذا األخذ الفهم  الفلسفات واملذاهب الدخيلة على اإلسالم، وأ

ا من بدع وإسرائيليات واستطرادات حنوية أو كالمية وغريها... وال يتم ذلك إال بتجديد أساليب تربية األ فراد، مما علق 
لقرآن.   ياءوإح   النفوس والقلوب 

إلغـاء كل ما ورد يف التفاسري السابقة وإمنا هو بتفسري مل يسبق إليه و التجديد يف التفسري ال يعين اإلتيان  "على أن  
تمع الفاسدة وإظهار املقاصد القرآنية والقيم العليا اليت   ترتقي مواكبة املفسر لقضا عصره، وإسهامه يف إصالح أوضاع ا

الكتاخال الفهم ملعاين ألفاظ  التجديد هو جتديد  ذب سلوكهم، أي أن  الناس و بتجديق  العزيز، ويقصد  الفهم  ب  د 
إرجاع املعىن الذي استفيد من النص، وهو غري صواب، إىل وجهه الصواب، حىت كأنه كما كان أول مرة جديدا مل يطرأ 

  .1عليه تغيري" 
  

  يت:   فيماري  تفس مناهج الوتتلخص أهم دواعي التجديد يف 
  ا األهواء   ثة عن عهد االحنطاط حيثضرورة حترير التفسري من سلبيات املناهج القدمية املتوار كانت التفاسري تشو

 
 قال اجتاهات التجديد ومناهجها يف تفسري القرآن الكرمي وموقع منهج الدراسة املصطلحية منه، حملمد البوزي، بتصرف.من م  
  . 21، صالقرآن والدراسات املصطلحية 1
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ت الضعيفة وغريها.    املذهبية، وبدع التأويل، واإلسرائيليات، والروا
 م للتم الذي هو منقذهم وهاديهم، به   م سك بكتاب ر أمهية تقريب معاين الكتاب العزيز جلميع الناس، ودعو

  يتحررون، وبه ينتصرون ويتقدمون...". 
  

إ  مويف  جتديد  إىل  الدعوة  حياة طار  يف  ا  الالئقة  مكانتها  وشريعته  ِقَيمه  وإحالل  الكرمي  القرآن  تفسري  ناهج 
ج مل تقطع الصلة  ناه اهات واملوفق مناهج واجتاهات جديدة، وهذه االجت - نظرية وعملية -املسلمني، ظهرت جهود خمتلفة 

يت:  الجتاهات واملناهج القدمية، وأبرزها ما    كلية 
  

 القرآن الكرمي:دارس التجديد يف تفسري  م -2
  مدرسة املنار:   -أ

املدرسة هذه  العشرين  - دت  القرن  بداية  ومن   - يف  واإلسرائيليات،  البدع  شوائب  من  وتنقيته  التفسري  بتجديد 
ي، ويف مية، وغريها مما يشوش على قارئ التفسري أكثر مما يُقرِّب له حقيقة الوحكال  ، وفلسفية،استطرادات حنوية، وبالغية

التفريق بني كالم هللا تعاىل، وبني  هذا السياق جند   مجال الدين األفغاين ينبه لقضية منهجية هامة يف تفسري القرآن هي 
الناس (التفسري) إذ يقول: "القرآن وحده سبب اهلداية و  عاية وما تراكم عليه وجتمع حوله من آراء  الدالعمدة يف  كالم 

م   م ونظر وال حنمله على أكفنا مع القرآن يف   ...حي وإمنا نستأنس به كرأيينبغي أال نعول عليه كو الرجال واستنباطا
  .1الدعوة إليه وإرشاد األمم إىل تعليمه... وتفسريه وإضاعة الوقت فيه" 

ا وأمثرت فيما بعد على يد حممد عبده   جرةة جذور للشوقد كانت دعوة الشيخ مبثاب املنهجية اليت تفرعت أغصا
جديد، ويف هذا الصدد يقول حممد عبده: "...التفسري الذي نطلبه هو فهم الكتاب من ضا وغريمها من دعاة التورشيد ر 

م اآلخرة فإن م الدنيا وحيا م يف حيا د األعلى منه وما وراء قصهذا هو امل  حيث هو دين يرشد الناس إىل ما فيه سعاد
بع له أو وسيلة لتحصيله..."   . هذا من املباحث 

ر ونتائج إجيابية على األمة اإلسالمية، على مستوى البحث والدراسات القرآنية، وعلى   موما كان ملدرسة املناروع آ
جديدة، وبقضا اجتماعية   احث جتاهات ومبمستوى إعادة القرآن إىل مركزيته يف إصالح أوضاع األمة، وأغنت التفسري 

ا، كما فتحت الباب حمل   اليت أتت بعدها.  اوالت التجديد املنهجيتعكس واقع األمة وتطلعا
  مدرسة عبد احلميد الفراهي اإلصالحية:   - ب

عشر  خلَّف الفراهي من الكتب والرسائل يف التفسري وعلوم القرآن ما يُعد مشروعا قرآنيا عظيما يتكون من اثين  

 
د البهي، طبعة دار الفكر، بريوت، دكتور حممالستعمار الغريب للث وصلته اب: الفكر اإلسالمي احلدي جملة العروة الوثقى، والنص منقول من كتمن مقاالته يف 1
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القرآن) منهكتا   التأأساليب القرآن و(  1ا؛ ثالثة كتب تتعلق بلغة القرآن وهي: (مفردات  ويل)، ) و(التكميل يف أصول 
   وهذه الكتب يرمي املؤلف من ورائها إىل التمهيد لفهم القرآن على الوجه الصحيح.
ن يتعلقان بدفع الشبهات عن توثيق النص القرآين وبيان احلكمة يف ت ريخ القرآن)، وآيرتيب سوره  وكتا ه، ومها (

  .2وتفسري (دالئل النظام) 
قدمة األوىل من مقدماته لكتاب (املفردات)، ومما جاء فيها: "... وفوائد هذه الكتب يف امل وقد أوضح املؤلف أدوار

جلزء يُفضي   أللفاظ املفردة هي اخلطوة األويل لفهم الكالم، وبعُض اجلهل  دة  وذلك ألن املعرفة  موع،   جهلإىل ز
يتبني مل  فمن  أبوابه،  إذا سد مجيع  اخلطأ  املرء من  َيسلم  موإمنا  املفردة  األلفاظ  معىن  التدبر،   ب  أغلق عليه  القرآن  ن 

ت والسورة، وألن سوء فهم الكلمة يؤدي إىل سوء فهم الكالم وكل ما  وأشكل عليه فهم اجلملة، وخفي عليه نظم اآل
  .3" لوم واحلكميدل عليه من الع

  املدرسة البيانية:   -ج
الدكتورة عائشة عبد الرمحن  اجلامعة املصرية، ويف مقهذا االجتاه أسسه األستاذ أمني اخلويل مع تالمذته يف دمتهم 

  ، وهي املدرسة اليت تتبىن االجتاه األديب يف التفسري. بنت الشاطئ
لقرآن) مقصد جليل، إال ، بل املقصد 4الغرض األول من التفسري هو   أنه ليس  يرى األستاذ اخلويل أن (االهتداء 

كتاب العربية األكرب وأثرها األديب األعظم، هذا النظر يف القرآن من حيث هو  هو    -يف نظره  -األسبق والغرض األبعد
  ...5الغرض تنشعب عنه األغراض املختلفة، وتقوم عليه املقاصد املتعددة 

أستاذ من أن الدراسة املنهجية لنص القرآن الكرمي، جيب أن ره  سبق أن قر   قالت الدكتورة عائشة عبد الرمحان: "ما
العربية األكرب فحسب، ولكن كذلك ألن الذين يعنون بدراسة نواح أخرى سة أخرى فيه، ال ألنه كتاب  تتقدم كل درا

ريد ويهتدوا إىل الفوا أسلوبه فيه، والتماس مقاصد بعينها منه، ال يستطيعون أن يبلغوا من تلك املقاصد شيئا دون أن يفقه
  .6أسراره البيانية اليت تعني على إدراك دالالته..." 

حية املضمون هو توسيع دائرة اإلعجاز القرآين ليشمل مباحث جديدة ل اجلديد يف دعوة املدرسة اولع لبيانية من 
و الرتكيز على النص القرآين ا هنهجي عنده وقضا إنسانية، وبنظرة مشولية بدل االكتفاء بظواهر بالغية جزئية، واجلديد امل

القرآن موضوعا موضوعا، ال أن يفسر على ويل: "فصواب الرؤى أن يفسر نفسه ودراسته دراسة أدبية موضوعية، يقول اخل

 
 وقد جعل كتابه (املفردات) مبثابة مقدمة لتفسريه (دالئل النظام).  1
 ي لكتاب املفردات.وب اإلصالح. من حتقيق أي32ا، انظر صرسائل وأبواب متفرقة مل يفرغ املؤلف منه  مصنفاته منها املطبوع ومنها املخطوط ومجلة منها 2
 . 50ص احملقق لكالم املؤلف يف مقدمة التحقيق، صمن تلخي 3
  كما يرى ذلك أصحاب مدرسة املنار.  4
  .229، ص1995سري واألدب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، أخذ بتصرف من كتاب املؤلف (مناهج جتديد) يف النحو والبالغة والتف  5
  .17ص1م، ج1982الطبعة األوىل، املعارف، لقرآن الكرمي، دار البياين ل التفسري 6
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ترتيبه يف املصحف الكرمي... وإن كانت للمفسر نظرة يف وحدة السورة وتناسب آيها واطراد سياقها فلعل ذلك إمنا يكون 
  .1تويف للموضوعات املختلفة فيها" ملسالتفسري ا  بعد 

هذا التفسري هو التناول املوضوعي الذي يفرغ د الرمحان: "األصل يف منهج  ويف هذا السياق تقول الدكتورة عائشة عب
بعد حتديد  القرآن منه، ويهتدي مبألوف استعماله لأللفاظ واألساليب،  فيجمع كل ما يف  فيه،  الواحد  املوضوع  لدراسة 

  .2ية لكل ذلك..." لغو الداللة ال
ا ألصلية اليت تعطينا حس العر وتقول: "يف فهم داللة األلفاظ نلتمس الداللة اللغوية ا بية للمادة يف خمتلف استعماال

ستقراء كل ما يف القرآن من صيغ اللفظ، ونتدبر سياقها اخلاص يف اآلية  ازية، مث خنلص للمح الداللة القرآنية  احلسية وا
  .3ها العام يف القرآن كله" ياقوالسورة وس

(التفسري معامله ح اليوم) وضع منهحاول أمني اخلويل يف كتابه  تُ ياته، منهجه  التفسري جية حمددة وخطوات  تبع يف 
، مث قامت تلميذته وزوجته عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ بتطبيق أفكاره من خالل تفسري 4للقرآن الكرمي  البياين

ا  قصار السور    فسري البياين للقرآن الكرمي. التيف كتا
  خالصة هذه اخلطوات تتمثل يف: 

ت ذات املوضوع  أن جيمع   وال:أ   الواحد بعضها اىل بعض ويتدبرها مجيعا ويفسرها   املفسر اآل
ريخ نزوهلا. آ: أن يرتب  نيا   ت املوضوع الواحد ترتيبا زمنيا حسب 
خالثا دراسة  النص  ما حول  يدرس  أن  رخيه:  علوم وأ   صة؛  ذلك من  ته وقراءته وحنو  وكتا نزوله ومجعه  سباب 
  القرآن. 

ا هذا النص؛ البيئة  يقدم دراسة عامه للبيئة ال  : أن رابعا يف االرض والسماء واجلبال والسهول   املتمثلة  املاديةيت نزل 
ريخ هذه األمة وأعرافها وعادا  املتمثلة واألدوية. والبيئة املعنوية      ها. ا وتقاليديف 

ا يف القران ات لغو ودراسة استعماال: دراسة النص القرآين يف مفرداته وذلك بدراسة استعمال هذه املفردخامسا
  مع بيان مد لوهلا يف كل موضع.  خمتلفةالكرمي يف مواضع 

  وبالغة.   وذلك بطريق العلوم األدبية من حنو والصرف  املركبةيف معانيه   القرآين: دراسة النص  سادسا
  جتاه اهلدائي أو اإلصالحي:اال  -د

و  املنار،  أعمال مدرسة  الغالب على  االجتاه  أكربهو  اهلداية من  لكل يركز على كون  ينبغي  اليت  القرآن،  مقاصد   

 
  . مناهج التجديد  1
  . التفسري البياين 2
  املصدر نفسه.  3
  وهي تشبه منهج الدراسة املصطلحية وتشرتك معه يف بعض النقاط.  4
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  مفسر أن يستهدفها قبل كل شيء يف تفسريه. 
جتهاد ونقض التقليد اال، وأمهها:  وأهم ما مييز االجتاه اهلدائي تناوله لقضا املسلمني خاصة واإلنسانية بصفة عامة

  اخل. السياسة والوطن العلم واحلرية االقتصاد اإلسالمي...  
  االجتـاه العلمــي:   -ه

بصفة هو   املنزلة  القرآنية  ت  آل الكونية  ت  اآل أو عالقة  عامة،  بصفة  لعلم  الدين  بعالقة  يهتم  الذي  "االجتاه 
لتفسري العلمي، وقد عرَّ  أبو حجر بقوله: "التفسري الذي حياول فيه املفسر فهم    عمرفه أمحد  خاصة"، وهو ما يسمى 

سر من أسرار إعجازه، من حيث إنه تضمن هذه املعلومات العلمية   وء ما أثبته العلم، والكشف عنعبارات القرآن يف ض
 خالق هللا   كنه من عندالدقيقة اليت مل يكن يعرفها البشر وقت نزول القرآن، فدل ذلك على أنه ليس من كالم البشر، ول

  .1القوى والقدر" 
)، وفيه من املبالغات والتأويالت جلواهر يف تفسري القرآن الكرمي ومن التفاسري هذا النوع؛ تفسري طنطاوي جوهري (ا

 ما جعله بعيدا عن مقاصد القرآن. 
  التفسري املوضوعي:   - و

تداد ملدرة التفسري البياين، وإن  كامشر اهلجري  مل يظهر التفسري املوضوعي مبعناه االصطالحي إال يف القرن الرابع ع
لقرآن الذي أسسه الرسول   سه، وتتجلى على اخلصوص يف منهج كانت بوادره قدمية بقدم علم التفسري نف تفسري القرآن 

  بعدد من األمثلة، وطبقه الصحابة من بعده. 
خت تكاد  ا ال  أ غري  به،  املهتمني  نظر  وجهات  بتعدد  تعاريفه  تعددت  "مجع من  رج عن كونه وقد  على  يقوم  هجا 

ملو  ت املتفرقة يف سور القرآن الكرمي املتعلقة    ها حسب املقاصد القرآنية". ضوع الواحد لفظا أو حكما وتفسري اآل
املوضوعي،  التفسري  صميم  من  أيضا  هو  للبحث،  مستقال  موضوعا  واحدة  اختاذ سورة  أن  يرون  الباحثني  ومعظم 

عتبار السورة ال ها اجلزئية مبوضوعها احملوري غالبا. ة م قرآنية وحد وذلك    وضوعية متكاملة الرتباط قضا
تيب السور يف املصحف بل يبحث عن الرتتيب التارخيي لنزول القرآن الكرمي، ج املوضوعي عموما ال يتقيد برت واملنه

  :2ناصر اآلتيةالعجنملها يف  ويستأنس بسبب النزول إن وجد، وقد حاول بعض الباحثني ضبط عناصر املنهج ومراحله، 
 حتديد موضوع الدراسة وجماهلا .  
  حتديد أهداف املوضوع  
  وضوع األلفاظ الدالة على حماور امل  حتديد  
  ملوضوع ت القرآنية ذات الصلة    مجع اآل

 
  . 66حجر، التفسري العلمي للقرآن يف امليزان، ص أمحد عمر أبو 1
  .38- 37ضوعي، صذج من التفسري املو حبوث ومنا بيل غنامي،حممد ن 2
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  ترتيبها حسب النزول  
  ا من حيث أسباب النزول والناسخ واملنسوخ   معرفة ما ورد يف شأ
 ت من الضعيف واإلسرائيليات، واختصار ما هو من قبيل   سري كتب التفمعرفة ما جاء عنها يف مع تنقية املرو

  غي شو واالستطراد اللغوي أو البالاحل
  ت واملقاصد الشرعية واهلداية القرآنية بعيدا عن آراء مسبقة ذات خلفيات ومذاهب خملة حماولة استنباط الغا

  مبوضوعية التفسري ومبقاصده العلمية. 
  :1طلحية للمفاهيم القرآنية ملصالدراسة ا  منهج   -ز

هم يدرسون نصوصه بقصد تفسريها لداللية أللفاظ القرآن الكرمي و لقد تنبه العلماء يف زمن مبكر إىل اخلصوصية ا
وتقريب معانيها للناس، فألفوا مؤلفات تنوء حبملها اجلمال يف معاين القرآن، ويف مفرداته، ويف ونظمه بالغته، فضال عن 

تفسريه،مدو  االهتموج   ت  فأعادوا  منهم،  ددين  ا اإلصالحيني  خاصة  احملدثني  العلماء  دور  القرآنية، اء  أللفاظ  ام 
دوا ب ا من التأويالت املذهبية املتوارثة يف كثري من التفاسري القدمية.و   ضرورة ختليصها مما شا

عتبارها مصطلحات ذات مفاهيم كرب  م أللفاظ القرآن  س نظرة القرآن الشمولية للكون تأسى عليها توتطورت نظر
م للمف    اهيم واملصطلحات. واحلياة، مما جعلهم يولون اهتماما

ملراجعة الشاملة للرتاث الفكري وقد ظهر منهج   الدراسة املصطلحية للمفاهيم القرآنية يف سياق البحوث املهتمة 
يد مناهج تفسري القرآن ليكمل صرح بنائها، تجد الداعية ل  اإلسالمي وبتجديد مناهج دراسته، كما جاء يف سياق اجلهود

من علمي  مشكل  فكرها  واإلسهام يف عالج  األمة يف  منه  تعاين  عامة، ويف هجي،  والدراسات   اإلسالمي  التفسري  جمال 
علمي هي مشكلة األمة اإلسالمية ولن يتم إقالعها ال  - كما يقول الشاهد البوشيخي  -القرآنية خاصة، ألن مشكلة املنهج

  اري إال بعد االهتداء يف املنهج لليت هي أقوم. حلضوال ا
مة فريضة لتعود، وصار جتديد كيان األمة ضرورة لتنقذ، شيخي: "لقد صار جتديد بنيان األ يقول الدكتور الشاهد البو 

تتجد  للقرآن فلن  يتجدد فهم األمة  لن د األمة، و وال سبيل إىل شيء من ذلك بغري جتديد فهم األمة للقرآن... وما مل 
لذلك وجب  ونسقا،  مفاهيم  القرآن،  فهم مصطلحات  يتجدد  القرآن حىت  فهم  أجل جتديد   يتجدد  الفهم، من  جتديد 

  .2مل، من أجل حتسني احلال"الع
  
  

 
ة القاهرة، طبعة أوىل، دراسات يف التفسري املوضوعي للدكتور زاهر األملعي عن حبوث ومناذج من التفسري املوضوعي، للدكتور حممد نبيل غنامي، مطبعة دار اهلداي  1

  . 11م، ص2002
مطبعة أنفو برانت ،  ا معهد الدراسات املصطلحية بفاسليت يصدرهة دراسات مصطلحية ايف سلسل  4  رقم  لحية)ينظر: كتيب (القرآن الكرمي والدراسة املصط  2

  .19، 18، ص2002فاس 



 

  

 
69 

  

  ستاذ: مهدي خالد   األ                                                          الدراسات املصطلحية للقرآن الكرمي

 ختصص: اللغة العربية والدراسات القرآنية  / السداسي الثّاين   ماسرت وىل األ السنة 

 : موقع الدراسة املصطلحية من مناهج التجديد يف تفسري القرآن الكرمي -3
التجديد   املصـطلحية يف مسرية  الدراسة  السابقة لنالتفسريي يتحدد موقع منهـج  واملناهج  الجتاهات  ظر لعالقته 

لنظر لعناصر التجديد،  من جهة   . اليت حيملها من جهة أخرى  و
الجتاهات واملناهج السابقة: عال -أ   قة منهـج الدراسة املصـطلحية 

 الجتاهات السابقة فهو أداة كجميع األدوات املنهجية القابلة للتوظيف يف جم بقطع ي،  اهلا العلملنسبة لعالقته 
ي أو يف االجتاه لتوظيف سواء يف االجتاه اهلدائالنظر عن طبيعة االجتاهات اليت وظفت ألجل خدمتها، وبذلك فهو قابل ل

األديب أو العلمي أو غريها من اجتاهات التفسري احلديثة، وإن كانت املبادئ اليت يستند إليها هي يف الواقع مبادئ االجتاه 
ن اجتاهات تفسري لوصول إىل اهلداية القرآنية هي الغاية اليت ينبغي أن يتوخاها كل اجتاه من ائي، علما أاإلصالحي اهلدا

  . القرآن الكرمي 
   نالحظ ما يلي:   همامنهج الدراسة املصطلحية هو أقرب إىل منهج التفسري املوضوعي، فمن خالل املقارنة بينإن  
     املنهجمن حيث :  

املوضو  التفسري  ايشرتك كل من  املفردات، فلدر عي ومنهج  املوضوعي  أنواعمن  اسة املصطلحية يف دراسة   : التفسري 
لف" تصو تتبع  على  احلصول  بغرض  قرآنية  خالل  ظة  من  هلا  قرآين  إحدى   مجع ر  أو  اللفظة  فيها  وردت  اليت  ت  اآل

ت، مث صياغة دالالت تلك اللفظة عرب فصول وأبواب انط ا، واإلحاطة بتفسري هذه اآل ن تؤخذ اويالقا من عنمشتقا
ا   .1" من النصوص القرآنية ذا

وات منهجية حمددة مستمدة من روح املنهج أدالعتماد على "  اظ القرآنيةاأللف  أيضا  تدرس   الدراسة املصطلحيةو 
ليت كاإلحصاء الشامل، واالستقراء التام، والوصف الدقيق، والتصنيف املفهومي لكل الظواهر اللغوية والداللية ا  ؛الوصفي
  .2"صطلح وما يتعلق به، يف حني يفتقر التفسري املوضوعي ملثل هذه اإلجراءاتاملتكتنف  
ت اليت حتت" وي اللفظ املراد دراسة دالالته يف القرآن الكرمي، فضال عن حتديد اللفظ مفتاح املوضوع يف استقراء اآل

ريخ النزول إن أمكن وغريهأو املفهوم، واهلدف وترت ت حسب    .3" اب اآل
 ألهداف: ث امن حي  

د كالم هللا تعاىل  املوضوعي املتجلية يف فهم مرالنظر إىل األهداف البعيدة لكل من الدراسة املصطلحية وللتفسري"
لقرآن الكرمي، جند أن املنهجني يتكامالن  نية للعمل  ت القرآنية ومعرفة األحكام وتلمس اهلداية الر  .4" من األلفاظ واآل

 
  .8، صالرؤية اجلديدة لتفسري القرآن  التفسري املوضوعيفاطمة بيهردي،   1
  .87ن واحلديث، صل يف القرآويم التأفريدة زمرد، مفهو  2
  . 15وزي، اجتاهات التجديد ومناهجها يف تفسري القرآن الكرمي وموقع منهج الدراسة املصطلحية منها، صحممد الب  3
  . 16املرجع السابق، ص  4
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النصوص من ريبة هناك تباين بني املنهجني، فبينما يهدف التفسري املوضوعي إىل تفسري  القى األهداف  وعلى مستو "
تم بتحديد مفهوم خالل معاين الكلمات ا ملفاتيح والتعابري الدائرة يف فلك املوضوع املبحوث، جند الدراسة املصطلحية 

 .1" مصطلح معني من خالل الدراسة الدقيقة لنصوصه
 ؟:ملنهجني أقدر وأنسب الحتواء اآلخري اأ  يف ن  و احثاختلف الب  
     منهج ناصر الركن اخلامس من أركان  أحد ع  ووه  ،القضا  درج يف عنصرالتفسري املوضوعي ينفبعضهم يرى أن

  ، العرض املصطلحي  ؛الدراسة املصطلحية
االت ألسالنتائج واوذلك ك ...  أبعاد املفهوم ومتعلقاته"   لـي تتم فيه الدراسة التفصيلية واملعمقة  ذ ال باب واملظاهر وا

" يف دراسة امل ..  واألنواع وغريها.  .2" "التفسري املوضوعيا من  ا يقرّ صطلح القرآين قد تتخذ شكال خاصفهذه "القضا
د املصطلحية   .يقول  الدراسة  مراحل  من  مرحلة  يصبح  املوضوعي  التفسري  أن  التجديد  "ووجه  فوضيل:  مصطفى 

 .3ا املفهوم املدروس علـى املستوى اجلزئي والكلي"تز الت اليت خييضاف إىل سائر الدال 
   ال أن  يرى  آخر  املوضوعي وبعض  نوعه  تفسري  الدراسة   ، اللفظ  يدرس الذي    يف  منهج  حيوي  الذي  هو 

النص  قالتاملصطلحية،   اصطـالح  علم  أن  "وأحسب  زمرد:  للتفسري   فريدة  اإلجرائية  الوسيلة  يكون  أن  على  قادر 
 ، ول يف النظرةخاصـة، وللتفسري عامة، مبا حيققه من جودة يف الفهم، وصفاء يف املشرب، ومش مي  لقرآن الكر املوضوعي ل

ت هللا"  وحتصيل للتدبر   .4يف آ
" لتايل  املوضوعي،  و التفسري  مفهوم  إثراء  يف  املصطلحية  الدراسة  منهج  من  االستفادة  إعادة    ميكننا   حبيث ميكن 

ة؛ املصطلحية وسيلته العملية الوحيدة، وبذلك ستكون نتائجه أكثر دقة ومشولي اسةتكون الدر  ... مفهوم جديد له سيس
أللفاظفالدراسة املصطلحية صيغة متقدم   .5" ة للتفسري املوضوعي املهتم 

القرآين؛  املصطلح  لدراسة  املركزية  املوضوعي  التفسري  منهج  أعاد  فقد  املوضوع  هذا  اخلالف يف  النظر عن  وبقطع 
ت اليت ية سواء كانت للمصطلح أو للموضوع تتطلب تتبع لفظة من كلمات القرآن الكرمي ضوعدراسة املو فال  ومجع اآل

ت واإلحاطة بتفسريها تستنبط دالالت الكلمة من ترد فيها هذه   ا اللغوية، وبعد مجع اآل ا من ماد اللفظة أو مشتقا
 .نتوقف عند داللة املصطلح   أو  املوضوعيخال استعمال القرآن الكرمي هلا، مث ننتقل للتفسري 

  

 
  . 15املرجع نفسه، ص  1
  .8ص ،القرآن  ؤية اجلديدة لتفسريوضوعي الر تفسري املالفاطمة بيهردي،   2
عة سيدي حممد مصطفى فوضيل، مفهوم العلم يف القرآن ن الكرمي دراسة مصطلحية وتفسري موضوعي، رسالة لنيل دكتوراه الدولة يف الدراسات اإلسالمية، جام  3

 ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، فاس.بن عبد هللا
م، مطبعة 2001،  1ديث الشريف، مطبوعات معهد الدراسات املصطلحية ضمن سلسلة الرسائل اجلامعية، طكرمي واحلتأويل يف القرآن ال، مفهوم اليدة زمردفر   4

 .269و 264برانت، فاس، املغرب، ص-أنفو
  .9ص ، القرآن دة لتفسري التفسري املوضوعي الرؤية اجلدي 5
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  ة التجديد التفسريي:مدى إسهام منهـج الدراسة املصـطلحية يف مسري  - ب
راسة املصطلحية منهج يتجاوز سلبيات احملاوالت السابقة يف دراسة املفاهيم القرآنية مبناهج جزئية قائمة إن منهج الد 

وضابط نفسه  منضبط يف  منهج  إىل  االنتقائية،  الدقيق يقو ملوضوعه؛    على  منهجية صحيحة؛ كاإلحصاء  أسس  م على 
الشامل للشروح واألقو   للنصوص مورد اللفظ أو املفهوم، ا، والدراسة واالستقراء  التقيد  ال لتوظيف املناسب منها دون 

تم بتقطري املعاين واملعلومات املصطلحية من النصوص بكل اإلمكانيات واألدوات، وبذلك    ج يف يسهم املنهالنصية اليت 
  حل أزمة غياب املنهجية يف جمال دراسة املفاهيم واملصطلحات القرآنية. 

الظروف  "إن  حللي:  الرمحن  عبد  أسرية   يقول  القرآنية  الدراسات  جعلت  اإلسالمية،  ملعرفة  مرت  اليت  التارخيية 
مب دراسات،  من  استجد  فيما  نوعية  إضافات  هناك  تكن  ومل  معينة،  تفسريية  ت  دملدو ذلك  يف  املفاهيم  راسا  ة 

ت القرآنية سواء اإلسقاط كان وال يزال آفة الدراساف  - واملصطلحات، ويرجع ذلك إىل أزمة املنهجية يف تلك الدراسات
طري   - لرؤى عقائدية أو مذهبية ودراسة النص من خالل مفاتيحه بعيدا عن القبليات كمخرج من هذا املأزق حباجة إىل 

  .1وضبط منهجيني" 
املفهوم من خلص هذا    ، ملصطلحية إذا أحسن تطبيقه، بشروطه وضوابطه على مفهوم قرآين ماة انهج الدراسإن م

  قبلية، والتأويالت املذهبية. اإلسقاطات واألحكام ال 
املراد  وهو  أيضا  اخلالص  القرآين  التصور  عن  املعرب  اخلالص،  القرآين  مفهومه  إىل  املصطلح  يعود  املفهوم  وبتحرير 

  نهج.املعند أصحاب  لتجديد  
  

 
 . 89: ص، طلحات القرآنية) جملة إسالمية املعرفةهيم واملصمقال (املفا 1
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