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ملخ�ص 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل بيان ماهّية منهج الدرا�سة امل�سطلحية القراآنية واأهميته كرافد معريف جديد ينه�ص بالبحث القراآين 

ويراكم جهوده التاريخية، من التحليلية اإىل املو�سوعية، ليفتح اأفًقا جديًدا ينطلق من التعامل مع األفاظ القراآن الكرمي كم�سطلحات 

لها �سياجها اللغوي و�سخ�سيتها املعنوية ودللتها ال�سياقية اخلا�سة. 

وتوؤ�ّس�ص الدرا�سة ملنهجها من خالل ثالث جتارب رائدة يف العامل الإ�سالمي: املدر�سة الهندية واإمامها عبد احلميد الفراهي، 

املدر�سة ال�سامية وعميدها اأحمد ح�سن فرحات واملدر�سة املغاربية ورائدها ال�ساهد البو�سيخي. هذه الأخرية تقرتح خم�سة اأركان 

من  يحتويه  وما  امل�سطلحي،  العر�ص  اإىل  و�سول  واملفهومية،  الن�سية  املعجمية،  الإح�سائية،  الدرا�سة  امل�سطلحية:  للدرا�سة 

تعريفات و�سفات وعالقات و�سمائم وم�ستقات وق�سايا.

من هذا املنطلق، حتاول الدرا�سة اأن تتبع اأهم الأ�س�ص املعرفية للبحث امل�سطلحي القراآين، والتي تتمحور حول مرجعية ت�سّورية 

ثالثية: قراآنية امل�سدر، وعقالنية املنهج، وواقعية التطبيق. فامل�سدرية القراآنية متّثل الغاية املوجهة للبحث امل�سطلحي وجماله 

الن�سي، والعقالنية املنهجية ت�ستح�سر بعدين اأ�سا�سني: منهجية البحث القراآين التف�سريي عامة، ومنهجية الدر�ص امل�سطلحي 

خا�سة، يف ف�ساء الدرا�سات الأدبية. اأما الواقعية التطبيقية، فهي تعّب عن مدى ح�سور الواقع وق�ساياه يف البحث امل�سطلحي، 

مما ي�سفي عليه الوظيفية واجلدوى والفعالية العملية.

الدرا�سات  فيها مع عموم  يتقاطع  امل�سطلحي.  بالبحث  التي حتيط  املنهجية  الإ�سكالت  لفيف من  الأ�س�ص ح�سم  �ساأن هذه  من 

الإن�سانية والإ�سالمية، ويخت�ص ببع�ص الإ�سكالت املتعلقة بكونه در�ًسا قراآنًيا وتف�سريًيا من جهة، ثم بكونه در�ًسا م�سطلحًيا من 

جهة ثانية. هذا جمالًيا، اأما حمورًيا فاإ�سكالت الدر�ص امل�سطلحي توؤول اإىل م�سدريته القراآنية، اأو اإىل عقالنّيته املنهجية، اأو اإىل 

واقعيته امليدانية. اأي اأنها متعلقة بالن�ص اأو املنهج اأو الواقع.

وفعاليتها  كفاءتها  لتثبت  امل�سطلحية  الدرا�سات  حتّفز  منو  عالمات  هي  ما  بقدر  وكوابح،  عوائق  هي  ما  بقدر  الإ�سكالت  هذه 

واأهليتها لتحمل اأمانة الن�ص واأداء ر�سالة املنهج وحّل م�سكالت الواقع املعا�سر.
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لتوثيق هذه املقالة البحثية: حيدو�سي ع.، »البحث امل�سطلحي يف الدرا�سات القراآنية: اأ�س�سه املعرفية واإ�سكالته املنهجية«، جملة جت�سري،املجلد 

الأّول، العدد الأّول، 2019

https://doi.org/10.29117/tis.2019.0010
© 2019، حيدو�سي، اجلهة املرخ�ص لها: دار ن�سر جامعة قطر. مت ن�سر هذه املقالة البحثية بوا�سطة الو�سول احلر ووفقا ل�سروط 

Creative Commons Attribution license CC BY 4.0. هذه الرخ�سة تتيح حرية اإعادة التوزيع، التعديل، التغيري، 
وال�ستقاق من العمل، �سواء اأكان ذلك لأغرا�ص جتارية اأو غري جتارية، طاملا ين�سب العمل الأ�سلي للموؤلفني.

ملف العدد: الن�ص القراآين واللغة العربية

OPEN ACCESS
Submitted: 15 January 2019
Accepted: 25 February 2019



73 جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر

Terminological Research in Quranic Studies: Scientific Pillars and 
Methodological Problems
Omar Hidoussi
University Lecturer in Islamic Sciences – Quran and Sunnah
Department of language and Islamic Civilisation, Faculty of Islamic Sciences, Batna 1 University, 
Algeria
hidoussi.72@gmail.com

Abstract
The purpose of this study is to understand the methodology of Quranic termi-
nological studies and explain its interpretative significance. It also analyzes the 
new knowledge of Quranic research and its historical efforts, from being an ana-
lytical to an objective study, while opening new horizons that stem from dealing 
with the words of the Holy Quran, not only as Arabic words, but also as concepts 
and terms with a contextual significance.

This study is based on the historical experiences of three interpretative schools 
in the Islamic world: the Indian School and its Imam, Abdul Hamid Al-Farahi; the 
Shami School and its Dean, Ahmed Hassan Farhat; and the Maghrebian School 
and its pioneer, Shahid Al-Busheikhi. The latter proposes five pillars of the termi-
nological study: the statistical study, the lexical study, the textual study, and the 
conceptual study, as well as the terminological presentation and its definitions, 
characteristics, relations, coordination, derivatives, and issues. From this point 
of view, this study attempts to follow the most important cognitive foundations of 
research in Quranic terminology, which revolves around a tripartite conceptual 
reference: the Quranic source, the rationality of the methodology, and the real-
ism in practice.

The Quranic source represents the objective directed by the conceptual re-
search and its textual field. The methodological rationalism evokes two basic 
dimensions: the methodology of the Quranic research and the methodology of 
the conceptual lesson in Arabic and Western literature. 

For the applied realism, it expresses the extent to which reality and its issues 
are present in the conceptual research, which gives it functionality, feasibility, 
and practical effectiveness. These foundations will resolve the methodological 
issues of terminological research, which intersects with the general understand-
ing of humanities and Islamic studies. In addition, it deals with problems related 
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to the aspect of the terminological research itself, as a Quranic and theological lesson 
on the one hand and as a terminology lesson on the other hand. The pivotal problematic 
of the terminology study accrues to its Quranic source, its methodological rationalism, 
or its realism. Therefore, it is related to the text, the methodology, or the reality. As many 
obstacles and restraints as these problems are, they are also the signs of growth that 
stimulate the terminological studies to prove their efficiency, effectiveness, and eligibility 
to carry the textual integrity and the methodological performance, as well as to solve the 
problems of the contemporary reality.
 

Keywords: Term; Quranic terms; Terminological research; Quranic study; Terminological 
study
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مقدمة

�سهد البحث يف الدرا�سات القراآنية تطورات ونقالت منهجية نوعية يف الع�سر احلديث، فقد كان الدر�ص القراآين يف 

ع�سر ال�سلف در�ًسا عملًيا فقهًيا باملعنى العام للفقه، اأي الإدراك الوا�سع العميق، ثم باملعنى اخلا�ص للفقه اأي العلم بالأحكام 

ال�سرعية العملية، ليتاأ�س�ص جمال معريف »بينّي« بني الفقه والتف�سري هو تف�سري اآيات الأحكام. 

عرف الدر�ص التف�سريي بعدها تو�سعا تدوينًيا على �سفاف اآيات القراآن و�سوره، مو�سًعا مو�سًعا، اأ�ّس�ص للمنهج التحليلي 

يف التف�سري الذي اكت�سح جّل – بل كّل – امل�ساحة التدوينية، فال نكاد جند مدّونة تف�سريية قدمًيا وحديًثا اإال وغلب عليها 

الطابع التحليلي، اإال نادًرا. 

ومع تكاثف املادة التف�سريية، انفتح العقل التف�سريي على املو�سوعات الواقعية امل�ستجدة، ليبحث لها عن اإجابات قراآنية، 

وتطّور بذلك املنهج املو�سوعي يف التف�سري لي�سري اجتاًها تف�سريًيا جديًدا يحّل اإ�سكالت وق�سور املنهج التقليدي التجزيئي، 

بلغته التوحيدية التكاملية اجلامعة للن�سو�ص املتعلقة باملو�سوع الواحد.

يف ظل هذه الثنائية: )التحليلي واملو�سوعي(، بداأ يبز منهج جديد ال يرّكز على املو�سع القراآين وال على املو�سوع الواقعي، 

بل ينطلق من مدخل لغوي معريف هو امل�سطلح، وهو ما يعرف باملنهج اأو البحث امل�سطلحي، اأو الدرا�سة امل�سطلحية، وهو 

مو�سوع هذه املقاربة.

اإ�سكالية الدرا�سة

من خالل هذا التتبع التاريخي للبحث التف�سريي ومناهجه، تت�سح معامل امل�سكلة املدرو�سة يف هذه املداخلة: اإىل اأّي مدى 

ميكن اأن ي�سهم البحث امل�سطلحي يف حّل مغاليق الدرا�سات القراآنية التف�سريية وجتاوز م�سكالتها، وتثمني مقارباتها املنهجية 

املتداولة مو�سعًيا ومو�سوعًيا؟ 

ويف خ�سم حماولة الإجابة عن هذه الإ�سكالية الهامة، تطرح جملة اأ�سئلة اإ�سكالية معرفية فرعية نف�سها، لت�سّكل ج�سم 

البحث ومادته، على راأ�سها �سوؤال املفهوم، لتحديد املق�سود بالدرا�سة امل�سطلحية. يليها �سوؤال التاأ�سيل، ل�ستك�ساف اجلهود 

التاريخية التي اأ�س�ست للدر�ص امل�سطلحي القراآين �سلًفا وخلًفا. يطرح بعدها �سوؤال املنهج، املجّلي لأركان الدر�ص امل�سطلحي 

القراآين. تعر�ص الدرا�سة بعدها �سوؤاًل نقدًيا ا�ست�سرافًيا ثالثًيا: �سوؤال التاأ�سي�ص املعريف للبحث امل�سطلحي يف الدرا�سات 

القراآنية، و�سوؤال الأ�سكلة املنهجية جمالًيا وحمورًيا، و�سوؤال ال�ست�سراف الآفاقي مل�ستقبل منهج الدرا�سة امل�سطلحية القراآنية 

يف الع�سر احلديث.

اأهمية الدرا�سة

من خالل هذه الإ�سكالية اجلديرة بالبحث، تاأخذ الدرا�سة اأهميتها الذاتية واملو�سوعية. فمو�سوع امل�سطلح والدرا�سة 

امل�سطلحية غدا اأحد املباحث املتجددة التي ت�سغل العقل املنهجي املعا�سر �سرًقا وغرًبا، لكون امل�سطلح مفتاح العلم واأداته، 

وخّزان املعرفة وعنوانها. خا�سة ونحن يف ع�سر يجمع بني التخ�س�ص الدقيق والتكامل العميق بني املعارف والعلوم. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، ال�ستعمال التداويل للم�سطلحات واملفاهيم يف �سياقات علمية ومعرفية متداخلة مت�سابكة ت�ستخدم امل�سطلح خارج 

�سياقاته اللغوية والعرفية الأ�سلية. كما يوؤكد ال�سطراب املعريف والواقعي املعا�سر اأهمية بحث امل�سطلح ودرا�سة خمتلف 

ق�ساياه وح�سم اإ�سكالته، لتاأطري املعرفة املتجددة املتداخلة من جهة، وتاأطري الواقع الإن�ساين املت�سارع امل�ستدعي لالإ�سكالت 

املحتاجة ملعاجلات واإجابات معرفية ومنهجية متوالية من جهة اأخرى.
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اأهداف الدرا�سة

تهدف هذه املقاربة اإىل بيان حقيقة البحث امل�سطلحي القراآين كاأداة منهجية معا�سرة لها جذورها املعرفية العريقة التي 

تراكمت مع الزمن و�سّكلت روافد اجتهادية فردية وجماعية حتّولت اإىل مدار�ص قائمة لها اأعالمها ومعاملها.

كما تهدف – تبًعا لذلك – اإىل ب�سط خطوات املنهج امل�سطلحي واأركانه الكلية وتف�سيالتها. ومن ثم ت�ستهدف تتبع اأ�س�سه 

والوقوف على اإ�سكالته احلالية وا�ست�سراف اآفاقه امل�ستقبلية. 

منهج الدرا�سة

بتتبع منهج و�سفي حتليلي ي�ستقرئ الدرا�سة امل�سطلحية وي�ستنبط من جهود اأ�سحابها، تفرت�ص الدرا�سة حتّول البحث 

امل�سطلحي من خيار منهجي جديد ي�ستثمر تطور الدرا�سات اللغوية �سرًقا وغرًبا، اإىل اأداة قراآنية فعالة يف جتاوز اإ�سكالت 

الدر�ص القراآين القائم، وتفتح مغاليقه التي ا�ستع�ست على اللغة التحليلية وحتى املو�سوعية.

 
الدرا�سات ال�سابقة

لتحقيق ذلك، حاولت الدرا�سة ال�ستفادة من اجلهود التاأليفية املتوافرة حالًيا، منها درا�سات الأ�ستاذ ال�ساهد البو�سيخي يف 

جمال امل�سطلح، خا�سة كتابه الهام »درا�سات م�سطلحية«، وكذلك الدرا�سات النظرية-التطبيقية التي اأنتجها بع�ص تالميذ 

البو�سيخي، مثل كتاب »مفهوم التقوى يف القراآن واحلديث: درا�سة م�سطلحية وتف�سري مو�سوعي« للدكتور حممد البوزي، 

وكذلك درا�سة الدكتورة فريدة زمرد املو�سومة بـعنوان »مفهوم التاأويل يف القراآن الكرمي: درا�سة م�سطلحية«، وغريهما من 

اجلهود التي اأثرت على البحث يف هذا املجال احلديث.

ولعل جمال التقاطع وال�ستفادة من هذه الدرا�سة، وتلكم اجلهود املذكورة، هو ا�ستمداد تفا�سيل منهج البحث امل�سطلحي 

القراآين على امل�ستويني النظري والتطبيقي من منظور املدر�سة الفا�سية. اأما جمال الإ�سافة التي حتاول الدرا�سة تقدميه، فهو 

تلخي�ص وتب�سيط املنهج امل�سطلحي من جهة، ثم تفعيله عب بحث اأ�س�سه وتتّبع اإ�سكالته وا�ست�سراف اآفاقه من جهة اأخرى. 

خطة الدرا�سة

بناء على نتائج الدرا�سات ال�سابقة وبقية امل�سادر واملراجع املعتمدة، وحماولة لالإجابة عن الإ�سكال املطروح، جاءت هذه 

الدرا�سة يف ثمانية عنا�سر، مع مقدمة وخامتة. فبعد مدخل مفاهيمي موجز لألفاظ العنوان: )الدرا�سة، الدرا�سة القراآنية، 

امل�سطلح، الدرا�سة امل�سطلحية(، عرجت الدرا�سة على تاريخ البحث امل�سطلحي القراآين، واأهم اأ�سوله ومدار�سه وجهوده 

الفردية واجلماعية، مع الرتكيز على املدار�ص الثالث التي تعتقد هذه املقاربة اأنها اأْثرت وطورت البحث امل�سطلحي يف 

الدرا�سات القراآنية املعا�سرة، لتوؤ�س�ص لأركان الدر�ص امل�سطلحي اخلم�سة، ثم اأ�س�سه املعرفية م�سدرًيا ومنهجًيا وواقعًيا، تليها 

اأهم الإ�سكالت املنهجية للدرا�سة امل�سطلحية القراآنية، وبع�ص اآفاقها املعا�سرة.

ويف ختام هذا التقدمي، تاأمل هذه املحاولة اأن ترثي الدرا�سات املنهجية االإ�سالمية التي ال زالت بحاجة ما�ّسة لكثري من 

اجلهود والجتهادات ملواكبة البحث العلمي والتطور املنهجي يف ال�ساحة الإن�سانية والجتماعية. 

اأوًل: مدخل مفاهيمي حول الدرا�سة القراآنية والدرا�سة امل�سطلحية

تت�سمن هذه املداخلة جملة م�سطلحات، حتتاج وقفة تعريفية �سريعة.

- مفهوم الدرا�سات القراآنية اأ
لتعريف هذا امل�سطلح املرّكب، من املفيد اأن نعّرج على مفهوم الدرا�سة مطلًقا، ثم نخ�س�سه بو�سف القراآنية.
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مفهوم الدرا�سة. 1

الدرا�سة لغة م�ستقة من اجلذر الثالثي )َدَر�َص( والدر�ص مبعنى الطريق اخلفي، وَدَر�َسْتُه الريح َدْر�ًسا اأي حمته اإذا تكررت 

عليه فعفته... وعليه فاإنَّ الدال والراء وال�سني اأ�سل واحد يدل على خفاٍء وخف�ٍص وعفاٍء، يقال: َدَر�َص املنزل مبعنى عفا ومنه 

ُدِر�َسِت احِلنطُة وغريها يف �سنبلها... ودر�ست ال�سيء، والر�سم يدر�ُص ُدُرو�ًسا والدار�ص اأي الدريا�ص – بلغة اأهل ال�سام. فكلمة 

»درا�سة« تدل على جتلية اخلفاء واخلف�ص والعفاء.1
الدرا�سة يف ال�سطالح: ن�ساط يوؤديه الفرد، بحيث يقوم بتكري�ص جزء من وقته للقراءة والكتابة واحلفظ والفهم والبحث 

والطالع يف اأحد العلوم اأو املواد العلمية، ق�سَد الإملام والإحاطة بالعلم املدرو�ص اأو بجزئيات منه2. فالدرا�سة عملية ممار�سة 

للمنهج، واملنهج اأداة لعملية الدرا�سة.

مفهوم الدرا�سة القراآنية. 2

اإن اإ�سافة �سفة »القراآنية« ي�سفي على امل�سند اإليه �سبغة خا�سة، فهو: قراآين: متعلق بالقراآن، تابع له، نابع منه، م�ستمد 

منه، من�سوب وراجع اإليه، ممتد اإليه، خمتزن خل�سائ�ص القراآن ومتخّلق ب�سفاته، م�ستلهم لدالالت وهدايات القراآن وروحه، 

وموّظف للن�ص القراآين ومعمل له. 

لتعدد  ال�ستخدام  قلة  ولعل  حمدود،  ب�سكل  لكن  مدون،  لفنٍّ  خا�ص  كلقب  القراآنية  الدرا�سات  م�سطلح  ا�ستخدم  وقد 

ال�سطالحات، وتعّود العقل االإ�سالمي على ا�ستعمال م�سطلح »علوم القراآن« رغم تداخل معنييه اخلا�ص والعام.

ويف حدود اطالعي، مل يحظ م�سطلح »الدرا�سات القراآنية« بتعريفات كثرية، لذا نكتفي هنا بتعريفني متباينني، اأحدهما 

ي�سّيق املفهوم، والآخر يو�ّسعه.

تعريف املرع�سلي: الدرا�سات القراآنية تاآليف فكرية ت�ستند يف اأبحاثها اإىل القراآن الكرمي، فتاأخذ جانًبا من جوانب احلياة 

الفردية ال�سلوكية اأو الجتماعية اأو القت�سادية اأو العلمية، وتعر�ص نظرة القراآن له يف جممل �سوره واآياته3.

تعريف البو�سيخي: الدرا�سات القراآنية هي كل الدرا�سات التي جعلت مو�سوًعا لها القراآن الكرمي وعلومه وما يت�سل بذلك، 

فكل تلك الدرا�سات هي من الدرا�سات القراآنية4.

فنلحظ الت�سييق يف تعريف املرع�سلي الذي يجعل الدرا�سة القراآنية تاأليًفا فكرًيا ي�ستح�سر القراآن الكرمي جزئًيا. اأما 

البو�سيخي، فيو�سع املفهوم لي�سمل كل درا�سة تت�سل بالقراآن كمو�سوع.

وبني ال�سيق والت�ساع، تختار هذه املقاربة تعريف الدرا�سات القراآنية باأنها: كل عملية ممار�سة بحثية منهجية ت�ستند اإىل 

القراآن الكرمي، يتم فيها تعامل وتفاعل العقل االإ�سالمي مع الن�ص القراآين، عب الإحاطة بق�سايا ومو�سوعات القراآن الكرمي 

1- ابن منظور اأبو الف�سل حممد بن مكرم الإفريقي، ل�سان العرب، اجلزء 6 )بريوت: دار �سادر، 1414هـ(، �ص 79. 
الفريوز اآبادي بن يعقوب، القامو�ص املحيط، حتقيق حممد نعيم العرق�ُسو�سي، اجلزء الأول )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، 

2005(، �ص 544.
2- عبد النور خبابة، »ن�سائح من اأجل درا�سة �سحيحة«، مدونة عبد النور خبابة الإلكرتونية، 29-8-2015، يف

 http://abdennourkhababa.blogspot.com/2015/08
3- يو�سف بن عبد الرحمن املرع�سلي، م�سادر الدرا�سات الإ�سالمية ونظام املكتبات واملعلومات، اجلزء الأول )بريوت: دار الب�سائر الإ�سالمية، 2006(، 

�ص 94.

4- ال�ساهد البو�سيخي، »اأولويات البحث العلمي يف الدرا�سات القراآنية«، موقع الفطرية، 2012-07-05. 
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كله اأو بع�سه، لتلبية حاجات وحّل م�سكالت الواقع الإن�ساين، اإر�ساء هلل عز وجل وابتغاء جلنته.

�سرح التعريف:

الدرا�سات القراآنية ح�سب هذا التعريف، عملية تعامل وتفاعل بحثي منهجي بني ثالثية الت�سور الوجودي االإ�سالمي: الن�ص 

القراآين والعقل االإ�سالمي والواقع الإن�ساين، هذه العملية املنهجية متار�ص دوًرا معرفًيا ثالثًيا، يجمع بني التاأ�سي�ص النظري 

املنتج للمعارف والعلوم، والتف�سيل التطبيقي املرثي لتفا�سيلها، وكذا التوظيف التنظريي املج�سد للمعرفة يف الواقع، اأي اأن 

الدرا�سات القراآنية تبحث »عن« القراآن وعلومه تاأ�سي�ًسا، اأو تبحث »يف« القراآن وعلومه تف�سياًل، اأو تبحث »بـ« القراآن 

وعلومه توظيًفا.

وختم التعريف ببيان غايات الدرا�سة القراآنية، فهي تهدف اإىل تلبية ما يحتاجه الواقع الإن�ساين وحّل م�سكالته وق�ساياه، 

هذا على املدى العملي القريب، اأما غاياتها البعيدة فهي غاية كل عمل عبادي يقوم به امل�سلم: اإر�ساء هلل تعاىل وابتغاء جنته. 

تعريف الدرا�سة امل�سطلحية القراآنية:

بعد تعريف لفظ الدرا�سة يف العن�سر ال�سابق، بقي لفظ »م�سطلح«

امل�سطلح لغة: م�ستق من اجلذر الثالثي )�سلح( الدال على ال�سالح والإ�سالح مبعنى املنا�سبة والنفع وال�سلح وال�سلم 

والت�سالح التفاق والتوافق5.

فامل�سطلح يدور حول جممل تلك املعاين، فهو معنى متفق عليه ملنا�سبته لها و�سالحيته للدللة عليها بوجه �سليم.

اأما ا�سطالًحا: فامل�سطلح عند اجلرجاين اتفاق قوم على ت�سمية �سيء با�سم ما، بنقل مو�سعه الأول واإخراج اللفظ من 

معنى لغوي اإىل اآخر ملنا�سبة بينهما6.

وقال الزبيدي اإن امل�سطلح اتفاق طائفة خم�سو�سة على اأمر خم�سو�ص7.

ويرى بكر اأبو زيد اأن امل�سطلح هو اللفظ املختار للدللة على �سيء معلوم لتمييزه عما �سواه8.

وامل�سطلح – كما يقول البو�سيخي – عنوان املفهوم، واملفهوم اأ�سا�ص الروؤية، والروؤية نظارة الإب�سار التي تريك الأ�سياء 

كما هي9.

وامل�سطلحات هي لغُة العلم، فلكل علم لغته اأي لكل علم م�سطلحاته. فهي – اأي امل�سطلحات – خال�سات العلوم ورحاق 

املعارف ورحيقها املختوم، وهي اأبجدية التوا�سل املعريف ومفاتيحه الأوىل10.

وميكن زيادة بيان دللة امل�سطلح بالتفريق بينه وبني املفهوم، فاإذا كان املفهوم يرّكز على ال�سورة الذهنية للفظ، فاإّن 

5- حممد بن علي بن القا�سي التهانوي، مو�سوعة ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم، اجلزء الأول، حتقيق علي دحروج، ترجمة عبد اهلل 
اخلالدي )بريوت: مكتبة لبنان نا�سرون، 1996(، �ص 27.

اإبراهيم م�سطفى واآخرون، املعجم الو�سيط، اجلزء الأول )القاهرة: دار الدعوة، د.ت(، �ص 520.

6- ال�سريف اجلرجاين، التعريفات، حتقيق عبد الرحمن عمرية )بريوت: عامل الكتب، 1987(، �ص 50. 
7- مرت�سى الزبيدي، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، اجلزء 6 )ال�سكندرية: دار الهداية، د.ت.(، �ص 548.

8- بكر اأبو زيد، املوا�سعة يف ال�سطالح على خالف ال�سريعة واأف�سح اللغة، درا�سة ونقد، )الريا�ص: مطابع دار الهالل الأوف�ست، ط1، د.ت(، �ص 
.35

9- ال�ساهد البو�سيخي، درا�سات م�سطلحية )القاهرة: دار ال�سالم، 2012(، �ص 83.

10- وغلي�سي يو�سف، اإ�سكالية امل�سطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد )اجلزائر: من�سورات الختالف، 2009(، �ص 11.
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، فاملفهوم اإذن لي�ص هو امل�سطلح بل هو م�سمونه، وهو اأ�سبق منه، فكل مفهوم م�سطلح 
11

امل�سطلح يرّكز على دللته اللفظية

ولي�ص العك�ص.

هذا عن امل�سطلح، اأما امل�سطلح القراآين فهو – اإجماًل – كل لفظ قراآين عّب عن مفهوم قراآين، وهو – تف�سياًل – كل 

لفظ من األفاظ القراآن الكرمي مفرًدا كان اأو مركًبا اكت�سب – داخل ال�ستعمال القراآين – خ�سو�سية دللية قراآنية، جعلت 

منه تعبرًيا عن مفهوم معني له موقع خا�ص داخل الروؤية القراآنية ون�سقها املفهومي12.

فامل�سطلح يحمل معناه الداليل اللغوي الو�سعي الأ�سلي الذي تختزنه املعاجم والقوامي�ص، ثم ي�سبغه ال�ستعمال التوا�سلي 

بداللة ا�سطالحية توا�سعية قد تكون عامة داخل املجتمع اللغوي، وقد ت�سري خا�سة با�ستعمال نوعّي عريّف اأو علمي اأو 

ا،  تخ�س�سي جمايل، فاإذا ورد يف ال�سياق القراآين بداللة تخالف جزئًيا اأو كلًيا املعنيني ال�سابقني �سار م�سطلًحا قراآنًيا خا�سً

ياأخذ دللته من ن�سق ا�ستعمال القراآن له، يف ظل الروؤية القراآنية وتوابعها القيمية والت�سريعية يف الفقه والفكر االإ�سالمي.

بعد بيان دللة امل�سطلح، ننتقل اإىل املق�سود، وهو الدرا�سة امل�سطلحية.

قد يتبادر اإىل الأذهان – بداهة – اأن الدرا�سة امل�سطلحية هي تلك التي جتعل من امل�سطلح مو�سوًعا لها13. ولي�ص الأمر 

كذلك، فمجال ذلك امل�سطلحية وعلم امل�سطلح.

الدرا�سة امل�سطلحية – التي نق�سدها هنا – �سرب من الدر�ص العلمي مل�سطلحات خمتلف العلوم، وفق منهج خا�ص، 

بهدف تبنّي وبيان املفاهيم التي عّبت اأو تعب عنها تلك امل�سطلحات، يف كل علم، يف الواقع والتاريخ مًعا14.

ووا�سح من اإجالة النظر يف هذا التعريف عموم املفهوم وعدم تخ�سي�سه بالدر�ص القراآين فقط، وعليه فاإن الدرا�سة 

امل�سطلحية لألفاظ القراآن الكرمي – من منظور تعريف البو�سيخي ال�سابق – هي �سرب من الدر�ص العلمي مل�سطلحات 

القراآن وفق منهج خا�ص، بهدف تبنّي وبيان املفاهيم املعّب عنها يف الواقع والتاريخ مًعا.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل جملة اأمور:

الأمر الأول: التاأكيد على علمية الدرا�سة امل�سطلحية، فالبحث القراآين مبناهجه التقليدية، ال يقال اإنه مل يكن علمًيا، 

لكنه يفتقر اإىل قدر من علمية البناء اللغوي وال�سبط املنهجي لأدواته الداللية، ولذا تخلله بع�ص الغمو�ص والعموم وال�سبابية 

التي �سو�ست على نتائجه وم�سداقيتها الواقعية وفعاليتها العملية. 

الأمر الثاين: تاأكيد التعريف على اأن لكل حقل دليل وجًما ملعرفة م�سطلحاته اخلا�سة، مبا يف ذلك الن�سق القراآين، فال 

يكفي الوعاء اللغوي التقليدي، وال الفهم املتوارث تف�سرًيا وت�سريًعا لإدراك الدالالت القراآنية اخل�سو�سية لألفاظ القراآن الكرمي.

الأمر الثالث: حاجة ذلك اإىل منهج خا�ص ذكره البو�سيخي يف موا�سع اأخرى من درا�ساته، واأعطاه مفهومني اأحدهما عام 

11- اأحمد ابراهيم خ�سر، »الفروق بني املفهوم وامل�سطلح والتعريف«، 2013/3/2، يف:
https://www.alukah.net/web/khedr/0/51050/

12- ال�ساهد البو�سيخي، مرجع �سابق، �ص 109.
13- زمرد فريدة، مفهوم التاأويل يف القراآن الكرمي: درا�سة م�سطلحية )الرباط: مركز الدرا�سات القراآنية-الرابطة املحمدية للعلماء، 2014(، 

�ص 27.

14- ال�ساهد البو�سيخي، مرجع �سابق، �ص 44.
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رة للمجهود البحثي امل�سطلحي كّله، القائمة  والآخر خا�ص، اإذ يقول: فاملنهج باملفهوم العام هو طريقة البحث املهيمنة املوؤطِّ

على روؤية معينة يف التحليل والتعليل والهدف، وهذا الذي يو�سف بالو�سفي اأو التاريخي اأو ما اأ�سبه، متييًزا له عن غريه.

واملنهج باملفهوم اخلا�ص هو طريقة البحث املف�سلة املطبقة على كل م�سطلح من امل�سطلحات املدرو�سة، يف اإطار منهج 

من مناهج الدرا�سة امل�سطلحية باملفهوم العام15. و�سنعود لالأركان التف�سيلية للمنهج امل�سطلحي يف ثنايا هذه الدرا�سة.

الأمر الرابع: اأ�سار التعريف للهدف من الدرا�سة امل�سطلحية، وهو تبنّي وبيان املفاهيم املعب عنها، فالغر�ص الأول هو تبنّي 

دللة امل�سطلح تبّيًنا ذاتًيا، ومن ثم ال�سعي لبيانه اأي تبليغه واإي�ساله للمعنيني به واملحتاجني لتفهمه اأو ت�سحيح فهمهم له. 

، مع قلب الرتتيب وتغيري الرتكيب.
16

وجليٌّ توظيف البو�سيخي لثنائية اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني

الأمر اخلام�ص: ا�ستح�سار التعريف لعامل الزمن وربطه بنتائج الدرا�سة امل�سطلحية، فاملفاهيم امل�ستح�سرة قد تكون –  

كما ن�ص التعريف – عبت عنها اأو تعب عنها امل�سطلحات املدرو�سة، ولذلك قرن تعريف امل�سطلح بالواقع والتاريخ مًعا. 

فهو مقرون بتاريخ ا�ستخدامه قبل النزول القراآين، ملعرفة ف�سائه الداليل وو�سعه املفهومي، قبل خ�سو�سية ا�ستخدام الن�سق 

القراآين له. وهو مقرون كذلك بواقع ا�ستخدامه بعد ع�سر التنزيل، اأي يف ع�سر الدرا�سة، لالطالع على خ�سو�سيات الن�سق 

القراآين اجلديد للم�سطلح من جهة، وحلرا�سته من اأي اختالل عن ذلك اأو عودة به ملعهود اخلطاب اللغوي ال�سابق، اأو اأي 

حتريف موجه له نحو دللت ال تتواءم ومقا�سد القراآن وا�سطالحاته.

واإىل جانب هذا التعريف، نورد بع�ص املحاولت التعريفية القريبة منه، منها تعريف فريد الأن�ساري: الدرا�سة امل�سطلحية 

بحث يف امل�سطلح ملعرفة واقعه الداليل من حيث مفهومه وخ�سائ�سه املكونة له وفروعه املتولدة عنه �سمن جماله العلمي 

املدرو�ص17.

ومنها تعريف اإدري�ص الفا�سي: الدرا�سة امل�سطلحية منهاج عمل يح�سر وي�سف ا�ستعمالت وا�سطالحات علم ما يف ن�ص 

من ن�سو�ص ذلك العلم18.

وكذا تعريف م�سطفى اليعقوبي: الدرا�سة امل�سطلحية تناول امل�سطلح باإعمال الذهن يف ن�سو�سه، ق�سد الك�سف عن 

واقعه الداليل وال�ستعمايل، ك�سًفا يجعله حمدد املعاين واخل�سائ�ص والعالقات وال�سمائم، ومعاجلة ما يتعلق به من ق�سايا 

وم�سائل19.

ا ت�سمية  ويف �سوء هذه التعاريف ال تكتفي الدكتورة فريدة زمرد باقرتاح تعريف للدرا�سة امل�سطلحية، بل تقرتح اأي�سً

جديدة لهذا املجال املعريف، رفًعا ل�سبهة التداخل مع علم امل�سطلح مبعناه العام، وهي »علم ا�سطالح الن�ص« لربط الدرا�سة 

امل�سطلحية ب�سياقها الن�سي، متييًزا لها عن الدرا�سة العامة للم�سطلح.

15- املرجع نف�سه، �ص 30.
16- اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ، البيان والتبيني )بريوت: دار ومكتبة الهالل، 1423هـ(.

17- فريد الأن�ساري، امل�سطلح الأ�سويل عند ال�ساطبي )فا�ص: معهد الدرا�سات امل�سطلحية، 2004(، �ص 51.
18- اإدري�ص الفا�سي، تعقيًبا على ورقة فريد الأن�ساري »منهجية درا�سة امل�سطلح الرتاثي«، دورة: نحو منهجية للتعامل مع الرتاث الإ�سالمي، 

معهد الدرا�سات امل�سطلحية واملعهد العاملي للفكر االإ�سالمي، �ص 235. نقاًل عن فريد زمرد، مرجع �سابق، �ص 28.

19- م�سطفى اليعقوبي، تعقيًبا على ورقة الدكتور فريد الأن�ساري »منهجية درا�سة امل�سطلح الرتاثي« �سمن اأعمال دورة: نحو منهجية 
للتعامل مع الرتاث الإ�سالمي، التي نظمها معهد الدرا�سات امل�سطلحية واملعهد العاملي للفكر االإ�سالمي، �ص 245. نقاًل عن فريدة زمرد، 

مرجع مذكور، �ص 29.
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علم ا�سطالح الن�ص اأو الدرا�سة امل�سطلحية عند زمرد هي: درا�سة منهجية جامعة تتبني مفاهيم امل�سطلحات من 

ن�سو�سها، وتبني املقومات الداللية الذاتية للم�سطلح، وامتداداته داخل الن�سيج املفهومي للن�ص عب �سمائمه وا�ستقاقاته 

والق�سايا املو�سولة به20.

ونالحظ على هذا التعريف مالحظتني اأ�سا�سيتني:

الأوىل: اللتفاتة الدقيقة لربط امل�سطلح ب�سياقه، ت�سمية وتعريًفا.

والثانية: تركيز التعريف على اخلطوات املنهجية الكبى للمنهج امل�سطلحي، عب ثالثية املفاهيم واملقومات والمتدادات، 

اخت�ساًرا لالأركان اخلم�سة للدرا�سة امل�سطلحية التي قررها اأ�ستاذها البو�سيخي. و�سنعود اإىل هذا يف مقامه.

لذا �سنعتمد تعريًفا ا�سطالحًيا للدرا�سة امل�سطلحية، يوّظف ما تفّرق يف التعريفات ال�سابقة. 

الدرا�سة امل�سطلحية لألفاظ القراآن الكرمي – من منظور هاته املقاربة – هي �سرب من الدرا�سة املنهجية العلمية 

والواقعية  واللغوية  القراآنية  وامتداداتها  ومقوماتها  مفاهيمها  وبيان  لتبني  الن�سية،  �سياقاتها  من  القراآنية  للم�سطلحات 

والتاريخية.

فقد حاول التعريف اجلمع بني و�سف الدرا�سة امل�سطلحية بالعلمية واملنهجية والن�سية. كما ا�ستح�سر غايتها التبّينية 

والبيانية واأردف بخطواتها الثالث: املفاهيم واملقومات والمتدادات. كما ا�ستح�سر الف�ساءات الداللية الأربعة: الف�ساء القراآين 

املحوري، والف�ساء اللغوي التاأ�سي�سي، والف�ساء الواقعي التنزيلي، والف�ساء التاريخي التوظيفي. كما خ�س�ص التعريف الدرا�سة 

امل�سطلحية بالن�ص، لكن يف ف�ساء اأكرث دقة و�سموًل، عب ال�سياق، فامل�سطلح القراآين ال يبنى يف نظم الآية فقط، بل ي�سكل 

�سخ�سيته الداللية من ال�سياق القراآين بكل م�ستوياته: ال�سياق الكلي )القراآن ككل(، وال�سياق ال�سَوري )ال�سورة القراآنية(، 

وال�سياق املقطعي )املقطع القراآين(، وال�سياق النظمي )ال�سابق والالحق(21.

ثانًيا: تاريخ البحث امل�سطلحي يف الدرا�سات القراآنية

اإّن التتبع التاريخي لتدوين التف�سري خا�سة والعلوم االإ�سالمية عامة، يك�سف عن اأ�سالة وجتّذر البحث امل�سطلحي ولو 

كاإ�سارات وتطبيقات جزئية يف جهود القدامى واملْحدثني، قبل اأن يتحول اإىل اجتاهات مدر�سية يف الع�سر احلديث، لذا 

�سنقف عند ذلك وقفة �سريعة.

- اجلهود التاأ�سي�سية للبحث امل�سطلحي القراآين اأ
تعتب جهود القدامى اإجماًل تاأ�سي�سات معرفية اأ�سيلة لكل درا�سة م�سطلحية معا�سرة.

كان للمف�سرين ف�سل ال�سبق يف هذا امل�سمار، خا�سة اللغويون منهم، بحكم انطالق اجلهد التف�سريي من البناء  -

اللغوي للن�ص القراآين، ودللت األفاظه ومعانيها اللغوية وال�سطالحية، وا�ستعمالتها العرفية والتخ�س�سية، ومرتتباتها 

ال�سرعية والواقعية، �سعًيا لفهم كالم اهلل وك�سف مراده بقدر الطاقة الب�سرية. وميكن عّد التفا�سري اللغوية وكتب 

املعاين واالإعراب والغريب وتاأويل امل�سكل اأ�س�ًسا للدر�ص امل�سطلحي، وموؤّدى ذلك اأن القراآن له لغته اخلا�سة التي 

متيزه عن لغة العرب اجلاهليني22.

20- املرجع نف�سه، �ص 40.
21- عقيد خالد العزاوي، حممد �ساكر الكبي�سي، وظائف ال�سياق يف التف�سري القراآين )دم�سق: دار الع�سماء، 2015(، �ص 79 وما بعدها.

22- حممد البوزي، مفهوم التقوى يف القراآن واحلديث: درا�سة م�سطلحية وتف�سري مو�سوعي )القاهرة، دار ال�سالم، موؤ�س�سة البحوث والدرا�سات، 
2011(، �ص 22.



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر82

ة ما تعّلق باآيات الأحكام من القراآن، اأو ما عرف  - ت�ساف اإىل اجلهود التف�سريية، اإ�سهامات الفقهاء والأ�سوليني، خا�سّ

بالتف�سري الفقهي، فهو عمل ا�سطالحي بامتياز، اإذ يتاأ�س�ص على تتبع خ�سو�سية ال�ستعمال القراآين مل�سطلحاته املتعلقة 

بالعبادات واملعامالت والأحكام ال�سرعية عامة. ولذلك طّور الفقهاء والأ�سوليون املباحث اللغوية املتعلقة با�ستمداد 

احلكم ال�سرعي من مظانه الن�سية، حتت م�سّمى القواعد اللغوية لتف�سري الن�سو�ص اأو دللت الألفاظ.

 وال يجب اأن نغفل هنا اجلهود الهامة لعلماء الكالم مبختلف مذاهبهم، يف اإثبات اآرائهم واأقوالهم يف ق�سايا العقيدة  -
والإميان والتوحيد والغيب وما يتعلق بها من م�سطلحات ودللت.

وال نن�سى يف هذا ال�سياق اجلهود املعجمية وكتب فقه اللغة وما يت�سل بذلك، ككتاب »الزينة« للرازي وكتابات ابن  -

فار�ص والراغب الأ�سفهاين...

ونختم جهود القدامى بابن تيمية الذي انتبه يف ت�سخي�سه لأزمة الأمة االإ�سالمية اإىل اأهمية �سبط امل�سطلحات ومتييز  -

الأ�سيل من احلادث منها، فهو يرى اأن »من اأعظم اأ�سباب الغلط يف فهم كالم اهلل ور�سوله اأن ين�ساأ الرجل على 

ا�سطالح حادث، فرييد اأن يف�سر كالم اهلل بذلك ال�سطالح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها«23.

وقد وقف يف موؤلفاته عند عّدة مناذج تطبيقية حاول فيها اإعادة �سبط جملة م�سطلحات متعلقة بالإميان والإ�سالم 

والتقوى وغريها، والتي اأ�س�ص فيها لقواعد ا�سطالحية، منها قانون الجتماع والفرتاق. فالألفاظ القراآنية اإذا اجتمعت يف 

الذكر افرتقت يف املعنى، واإذا افرتقت يف الذكر اتفقت يف املعنى. وعلى نهج ابن تيمية �سار تلميذه ابن قيم اجلوزية.

اجلهود احلديثة يف البحث امل�سطلحي

ومنيز هنا بني اجلهود الفردية واجلهود املدر�سية.

اجلهود الفردية. 1

ميكن اأن ن�سرد العديد من اجلهود امل�سطلحية يف الع�سر احلديث، بدًءا بتف�سري املنار وجهود اخلويل، وبقية النماذج. 

فمدر�سة املنار التف�سريية انطلقت من كون القراآن كتاب هداية، و�سرورة فهم األفاظه يف ظل تلك الهداية، بتجميع موا�سعها 

القراآنية وا�ستخراج دللتها القراآنية املو�سوعية الإجمالية ال املو�سعية اجلزئية. وهذا يف حّد ذاته تاأ�سي�ص م�سطلحي، وقريب 

�ص لداللة اللفظ  منه جهد اأمني اخلويل وزوجته بنت ال�ساطئ اللذين رّكزا على اجلانب البياين يف القراآن الكرمي، املوؤ�سِّ

القراآين يف خمتلف ا�ستعمالته اللغوية واحل�سية واملجازية.

ومن اجلهود امل�سطلحية الفردية اجلديرة بالذكر كتاب »التطور الداليل بني لغة ال�سعر ولغة القراآن« لعودة اأبو خليل 

عودة، وهو درا�سة دللية للم�سطلحات االإ�سالمية يف القراآن الكرمي، من منظور اإعجازي تطوري؛ ومنها قامو�ص املفاهيم 

القراآنية لعبد اللطيف بري، وهو قوم�سة وتك�سيف للم�سطلحات القراآنية من منظور تف�سريي مو�سوعي مقارن؛ ومنها درا�سة 

عبد العظيم املعطي: »درا�سات جديدة يف اإعجاز القراآن من خالل مفرداته«، وهي حماولة تدقيق لغوي قراآين بني جملة 

ثنائيات، اأثبت املوؤلف عدم ترادفها، عب ك�سف فروق اإعجازية دقيقة بينها. ن�سري كذلك اإىل البحث القيم الذي األفه اأبو 

الأعلى املودودي حتت عنوان: »امل�سطلحات الأربعة يف القراآن: الإله والرب والعبادة والدين«. وال نن�سى الكتاب الهام ملحمد 

الغزايل: »املحاور اخلم�سة للقراآن الكرمي«، وهي: اهلل، الكون، الق�س�ص، البعث واجلزاء، الرتبية والت�سريع24.

23- تقي الدين ابن تيمية، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم، اجلزء 12 )املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة 
امل�سحف ال�سريف، 1995(، �ص 107.

24- حممد الغزايل، املحاور اخلم�سة للقراآن الكرمي )دم�سق: دار القلم، 2000(، �ص 19، 55، 93، 143، 183.
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اجلهود املدر�سية. 2

رغم القيمة العلمية لكل تلك اجلهود، اإال اأن ثالثة منها فقط – يف اعتقادي – ا�ستطاعت اأن ت�سكل روافد حمورية يف 

البحث امل�سطلحي املعا�سر، وقد جاءت منوعة جغرافًيا وزمنًيا اإىل حد ما، مما يوحي باهتمام العقل امل�سلم الوا�سع بامل�سطلح 

القراآين ودرا�سته م�سرًقا ومغرًبا. 

ونق�سد يف هذا املقام اجلهود الرائدة للعالمة عبد احلميد الفراهي الهندي الذي اعتبناه مدر�سة قائًمة بذاتها، والأ�ستاذ 

اأحمد ح�سن فرحات وتلميذه �سالح عبد الفتاح اخلالدي اللذين متيزا بدرا�ساتهما امل�سطلحية تنظرًيا وتطبيًقا على هام�ص 

الدرا�سات املو�سوعية التجميعية، والأ�ستاذ ال�ساهد البو�سيخي موؤ�س�ص معهد الدرا�سات امل�سطلحية بفا�ص املغربية.

املدر�سة الهندية: عبد احلميد الفراهي -

عبد احلميد الفراهي، العالمة امل�سلح، موؤ�س�ص اجلامعة العثمانية بحيدر اأباد واملدر�سة االإ�سالحية باأعظم كره. رغم 

حمدودية �سهرة الفراهي، اإال اأن كتاباته تفر�ص نف�سها كمدر�سة منهجية متكاملة، لها نهجها املميز يف البحث امل�سطلحي 

احلديث خا�سة، ويف الفكر االإ�سالمي عامة، ومل يخطئ من �سماه ابن تيمية الع�سر احلديث.

من موؤلفات الفراهي �سل�سلة درا�سات قراآنية منها: مفردات القراآن، اأ�ساليب القراآن، التكميل يف اأ�سول التاأويل، تاريخ القراآن، 

دلئل النظام، وتف�سريه: نظام القراآن وتاأويل الفرقان بالفرقان.

ومن اأ�س�ص البحث امل�سطلحي عند الفراهي، م�سدرية وحمورية النظم القراآين ال الرتاث اللغوي يف تاأ�سي�ص دللت اللفظ، 

ثم ح�سر وجوه الكلمات وجهاتها وتف�سري العالقات بينها، عب العودة اإىل منابعها اللغوية وا�ستعمالتها القراآنية، مع توظيف 

كالم العرب القدمي وحتى الكالم العباين يف غري املعاين ال�سرعية، دون الأخذ باملعاين اللغوية ال�ساذة.

املدر�سة ال�سامية: اأحمد ح�سن فرحات -

من اأعالم الدرا�سات امل�سطلحية املعا�سرين، الأديب املحقق ال�سوري املخت�ص يف الدرا�سات القراآنية، اأحمد ح�سن فرحات. 

ومن اأ�سهر موؤلفاته: املدخل لقامو�ص القراآن، القراآن ومعركة امل�سطلحات، والعديد من الدرا�سات التطبيقية حول الأمة وال�سنة 

والفطرة وغريها.

من خ�سو�سيات طرحه اأنه جعل التف�سري املو�سوعي للم�سطلح القراآين نوًعا ثالًثا من اأق�سام التف�سري املو�سوعي مع الك�سفي 

)التف�سري املو�سوعي لل�سورة القراآنية( والتجميعي )التف�سري املو�سوعي للمو�سوع القراآين(. ووظف هذا اللون التف�سريي كاأداة 
لإ�سالح حال الأمة وجتديد اأو�ساعها واإحياء تراثها، بتجديد فهم امل�سطلحات القراآنية واإحيائها، ومراعاة نظم الكالم 

وت�سل�سله املو�سوعي واعتبار تف�سري القراآن بالقراآن اأ�سل القواعد التف�سريية.

وعلى نهجه �سار تلميذه الدكتور �سالح عبد الفتاح اخلالدي الذي وا�سل التاأليف النظري والتطبيقي يف التف�سري املو�سوعي 

للم�سطلح القراآين، كما فعل يف درا�سته التف�سريية امل�سطلحية املقارنة حول التف�سري والتاأويل.

املدر�سة الفا�سية: ال�ساهد البو�سيخي -

اإذا كانت اجلهود الهندية وال�سامية اأ�س�ست للدر�ص امل�سطلحي، فاإن ال�ساهد البو�سيخي العالمة املغربي قد ج�ّسد ذلك 

ميدانًيا، بتاأ�سي�سه ملوؤ�س�سة البحوث والدرا�سات العلمية »مبدع«، ومعهد الدرا�سات امل�سطلحية بكلية الآداب بظهر املهراز بفا�ص 

املغربية. وقد كتب الكثري من الدرا�سات يف املنهج امل�سطلحي نظرًيا وتطبيقًيا، والذي �سار اجتاًها بحثًيا اأكادميًيا ممتًدا يف 

املغرب االإ�سالمي خا�سة والعامل االإ�سالمي عامة. وكّون جياًل من الباحثني فيه نذكر منهم فريد الأن�ساري وحممد البوزي 

وفريدة زمرد وغريهم، ومن موؤلفات البو�سيخي: القراآن والدرا�سات امل�سطلحية، نحو ت�سور ح�ساري للم�ساألة امل�سطلحية، 

نحو معجم تاريخي للم�سطلحات القراآنية... وقد اأ�س�ص البو�سيخي ملنهج الدرا�سة امل�سطلحية باأركانه اخلم�سة التي مار�سها 

تالميذه يف مناذج تطبيقية كثرية اأثبتت فعالية هذا املنهج.
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ثالًثا: اأركان البحث امل�سطلحي

ينطلق البحث امل�سطلحي من تناول خما�سي الأركان للم�سطلح املدرو�ص، خالًفا للمنهجني التحليلي واملو�سوعي املتداولني 

يف ال�ساحة القراآنية غالًبا، اإ�سافة للمنهج املقارن الذي انتقل من البحث القراآين اإىل الدرا�سات الفقهية الت�سريعية. وينح�سر 

والعر�ص  املفهومية  الدرا�سة  الن�سية،  الدرا�سة  املعجمية،  الدرا�سة  االإح�سائية،  الدرا�سة  خم�ص:  مراحل  يف  الدار�ص  عمل 

امل�سطلحي.

وبا�ستح�سار التق�سيم الثالثي للدكتورة فريدة زمرد، املفاهيم واملقومات والمتدادات، ميكن القول باأن الدرا�سة املفهومية 

ت�سمل الأركان الأربعة الأوىل من الدر�ص امل�سطلحي، بينما يت�سمن الركن اخلام�ص املرحلتني املتبقيتني، فهو موزع بني املقومات 

الذاتية للم�سطلح، من �سفات وخ�سائ�ص وعالقات، وبني المتدادات بنوعيها الداخلية )ال�سمائم( واخلارجية )ال�ستقاقات 

والق�سايا(. لكننا �سنحتفظ هنا بالتق�سيم اخلما�سي ا�ست�سحاًبا للت�سور املتداول يف املدر�سة امل�سطلحية غالًبا، زيادة يف 

التف�سيل والتو�سيح.

الركن الأول: الدرا�سة الإح�سائية

تعّد الدرا�سة االإح�سائية اأهم مرحلة يخطوها الباحث اأثناء الدر�ص امل�سطلحي، فهي الدعامة الأوىل والأ�سا�ص لهذا ملنهج.

. مفهوم الدرا�سة الإح�سائية اأ
يق�سد بالدرا�سة االإح�سائية الإح�ساء التام لكلِّ الن�سو�ص التي ورد بها امل�سطلح املدرو�ص وما يت�سل به لفًظا ومفهوًما 

وق�سيًة يف املنت املدرو�ص25. اإذ ي�سكل اأ�سا�ص الدعامة العلمية يف منهج الدرا�سة امل�سطلحية و�سرًطا من �سروطها، اإذ ال علمية 

يف الدرا�سة امل�سطلحية ما مل تقم على الإح�ساء التام، الذي به يتحقق جمع الن�سو�ص التي وردت بها ق�سد ت�سنيفها 

وحتليلها، وكذا حتديد حجم ح�سور امل�سطلحات املراد درا�ستها يف املنت املدرو�ص26.

ب. مراحل وموجبات الدرا�سة الإح�سائية
مراحل الدرا�سة الإح�سائية. 1

 تقوم الدرا�سة االإح�سائية على مراحل هي:
اإح�ساء لفظ امل�سطلح اإح�ساًء تاًما، حيثما ورد، وكيفما ورد، وباأيِّ معنى ورد، يف املنت املدرو�ص، ما دام قْدر من 

ة وما  ال�سطالحية – داخل جماله العلمي اخلا�ص – ملحوًظا فيه، مثل: ورود لفظ التقوى، يف القراآن الكرمي 258 مرَّ

ة فامل�سطلح مفرًدا كان اأو جمموًعا، مثل: اتَّق، اتقى، يتقون، تقواهم، معرًفا اأو  دلَّ منها على املعنى ال�سطالحي 240 مرَّ

منكًرا ا�سًما اأو فعاًل، مثل: الأتقى، اأتقاكم، يتق، اتقوا، م�سموًما اإىل غريه اأو م�سموًما اإليه غريه27. كل ذلك �سروري يف 

املراعاة عند الإح�ساء.

اإح�ساء الألفاظ االإح�سائية امل�ستقة، وذلك من جذرها اللغوي واملفهومي اإح�ساًء تاًما كذلك، على التف�سيل نف�سه مثل: 

ورود م�ستق لفظ التقوى يف القراآن الكرمي 27 مرة فعاًل ما�سًيا و55 مرة م�سارًعا، 86 مرة اأمًرا، وامل�سدر ورد 18 

مرة، وا�سم الفاعل 49 مرة، وهكذا.

اإح�ساء الرتاكيب التي ورد بها مفهوم امل�سطلح اأو بع�سه دون لفظه اإح�ساًء تاًما كذلك، مع اإح�ساء الق�سايا العلمية 

املندرجة حتت مفهومه، واإْن مل يرد بها لفظه.

25- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج )فا�ص: مطبعة اأنفو برنت، 2004(، �ص 22.
26- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 61.

27- املرجع نف�سه.
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والإح�ساء بهذا املعنى مبنيٌّ اأ�سا�ًسا على ال�ستقراء التام لكل الن�سو�ص التي ورد بها امل�سطلح اأو مفهومه28.

موجبات الإح�ساء. 2

 ونلخ�سها فيما يلي:
اأنَّ الإح�ساء ال�سامل وال�ستقراء التام يع�سم البحث من ال�سقوط يف مهالك النتقائية والعفوية، وهي عيوب منهجية  -

ال ُتبنى عليها نتائج علمية دقيقة.

اأنَّ معطيات الإح�ساء ُتعّد اأول موؤ�سر على بيان ال�سمات الداللية املميزة للم�سطلح29. -

ج. غايات الإح�ساء و�سروطه
 لالإح�ساء �سروط وغايات، اأهمها:

غايات الإح�ساء. 1

 وجنملها يف غايتني اأ�سا�سيتني:
حتديد ن�سبة ح�سور امل�سطلح يف الن�سو�ص وما ي�ستفاد من ذلك من دللت؛ اأي حجم امل�سطلح فقد يكون اآية اأو  -

حديثًا اأو غري ذلك.

جتميع املادة العلمية واإعدادها للت�سنيف والتحليل يف املراحل الالحقة30. -

�سروط الإح�ساء. 2

 ويق�سد بها اإجراءات التمهيد لالإح�ساء، وهي:
التمر�ص باملجال العلمي الذي ينتمي اإليه ن�ص امل�سطلح: م�سائله، ق�ساياه واإ�سكالته. -

حتديد الن�ص جمال الإح�ساء – بعد توثيقه اإذا كان يحتاج اإىل ذلك – ح�سب القواعد املتعارف عليها وح�سبما  -

تفر�سه – اأحياًنا – خ�سو�سية بع�ص املجالت العلمية، كما يف جمال القراآن الكرمي مثاًل: حتديد الآية اأو املقطع 

اأو ال�سورة.

التعرف على الن�ص قراءًة وفهًما، وما راج حوله من �سروح اأو تلخي�سات اأو درا�سات.   -

، وذلك لدرا�سته درا�سة قائمة بذاتها.  -
31

املعرفة الأولية بامل�سطلح املدرو�ص، معرفة ت�ساعد على حتديد معامله الكبى

د. اأدوات الإح�ساء
تتنوع اأدوات الإح�ساء بح�سب طبيعة امل�سطلح املدرو�ص، وما تفرزه املعطيات االإح�سائية اخلا�سة به، وللباحث الجتهاد 

يف اختيار الأدوات اخلا�سة واملنا�سبة، كاجلذاذات، القوائم احلا�سوبية اأو الورقية التي تقيِّد فيها معطيات الإح�ساء، وكنظام 

رة حل�سور امل�سطلح وما  الرتقيم والرتميز امل�ساعد على ت�سنيف املعطيات االإح�سائية و�سبطها، وكالر�سوم والبيانات امل�سوِّ

يتعلَّق به.

ومما يجب التنبيه عليه اأنَّ الإح�ساء يف هذه املرحلة قد ي�سطر الباحث اإىل اإعادته مرات للتثبت من النتائج، وح�سبما 

، فالإح�ساء ينبني على الرتكيز والتاأين واال�ستنتاج بالعقل واحلكمة.
32

يعّن له من مالحظ يف املراحل املوالية

28- املرجع نف�سه.
29- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 45-44.

30- املرجع نف�سه، �ص 45.
31- املرجع نف�سه.
32- املرجع نف�سه.
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الركن الثاين: الدرا�سة املعجمية

تعتب الدرا�سة املعجمية ممهدة ملا بعدها، وبها تتم درا�سة امل�سطلح من جذوره الأوىل، و�سنعر�ص هنا ملفهومها واأهدافها، 

ومن ثّم اأ�سبابها وغاياتها، انتهاء ب�سروطها.

- مفهوم الدرا�سة املعجمية اأ
 يق�سد بها درا�سة معنى امل�سطلح يف املعاجم اللغوية فال�سطالحية درا�سة تبتدئ من اأقدمها م�سجلة اأهم ما فيه، 
خذ، وباأيِّ 

ُ
وتنتهي باأحدثها م�سجلة اأهم ما اأ�ساف، درا�سة ت�سع ن�سب عينيها مدار املادة اللغوية للم�سطلح ومن اأيِّ املعاين اأ

ال�سروح �سرح33.

ب- اأهداف الدرا�سة املعجمية
تهدف الدرا�سة املعجمية اإىل اأمور عدة؛ تنبني على مراعاة الرتتيب التاريخي للم�سطلح، من الأقدم اإىل الأحدث.

معرفة املعنى العام للجذر اللغوي للم�سطلح. -

معرفة املعنى اخلا�ص للم�ستق املدرو�ص. -

ترتيب املعاين اإن تعددت ترتيًبا م�ستمًدا من التطور الداليل وال�ستعمايل للم�سطلح. -

تعيني املاأخذ اللغوي للم�سطلح. -

ا�ستخال�ص ال�سروح امل�سطلحية للم�سطلح مع الرتكيز على الأقرب منها اإىل املجال العلمي املدرو�ص واختيار الأدق  -

منها والأجمع34.

ج. اأ�سباب وغايات الدرا�سة املعجمية
اأ�سباب الدرا�سة املعجمية. 1

للدرا�سة املعجمية و�سع متميز ناجت عن اأ�سباب دافعة للبحث، وهي:

طبيعة العالقة بني اللغة اللغوية وال�سطالحية، وامل�سطلح باعتباره جزًءا مت�سمًنا يف اللغة الطبيعية يتميز مبقومات 

املفردات العامة، ومن ثمَّ فهو يف حاجة اإىل �سرح وبيان معجمي.

اأهمية معرفة الداللة اللغوية للم�سطلح قبل �سريورته اإىل ا�سطالح خا�ص وفيه موؤ�سر على قوته و�سعفه.

غايات الدرا�سة املعجمية. 2

للدرا�سة املعجمية غايات ت�سبوا اإليها وترمي اإىل حتقيقها، منها:

ت�سحيح الأخطاء التي قد ترتكب يف مرحلة الإح�ساء، بفرز ال�سطالحات من الألفاظ.

بلوغ مرتبة من التذوق للم�سطلحات تو�سل اإىل »فقه امل�سطلح«، بحيث ت�سبح للدار�ص حا�سة خا�سة ي�ستمُّ من خاللها 

رائحته ال�سطالحية مهما اختلطت باللغة العادية35.

د. �سروط الدرا�سة املعجمية
لكي توؤدي الدرا�سة املعجمية دورها وحتقق هدفها املتوخى منها وجب اأن تتوفر فيها �سروط خم�سة، هي:

ال�ستيعاب: بالإحاطة بجل املعاين اللغوية العامة واخلا�سة للم�سطلح ومادته. -

التدرج: هو اأخذ الأمور �سيًئا ف�سيًئا، قلياًل فقلياًل، وعدم تناول الأمور دفعة واحدة. -

التكامل: اجلمع بني الأ�سياء و�سوًل اإىل غر�ص واحد، كتكامل الأ�سياء بع�سها اإىل بع�ص؛ وتكامل العمل تكاماًل تاًما  -

33- ال�ساهد البو�سيخي، مرجع �سابق، �ص 24-23.
34- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 46.

35- املرجع نف�سه.
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اأي متا�سك وارتباط بع�سه ببع�ص.

القت�سار: اأي القت�سار على ما يفي باحلاجة وهو اأخذ ما يحتاج اإليه فقط دون الإكثار والغو�ص داخل ال�سيء،  -

والتعمق فيه اإىل حد الإطناب.

ف الون�سري�سي علومه باأنَّها »من اأجلِّ العلوم قدًرا واأعالها اإنابة وخطًرا، اإذ بها تثبت احلقوق ويتميز  - التوثيق: يعرِّ

احلر من املرقوق، ويوثق بها، ولذا �سميت معانيها وثاًقا«36.

اإذا توفرت هذه ال�سروط اخلم�سة، حققت الدرا�سة املعجمية الهدف املرجو منها.

الركن الثالث: الدرا�سة الن�سية

الدرا�سة الن�سية عمود الدرا�سة امل�سطلحية، وهي الأكرث الت�ساًقا بن�سو�ص امل�سطلح.

. مفهوم الدرا�سة الن�سية اأ
يق�سد بها درا�سة امل�سطلح وما يت�سل به، يف جميع الن�سو�ص التي اأح�سيت قبل، بهدف تعريفه، وا�ستخال�ص كل ما 

ح�سن فيه بوركت النتائج 
ُ
ي�سهم يف جتلية مفهومه، من �سفات وعالقات و�سمائم، وهذا الركن هو عمود منهج الدرا�سة؛ فاإذا اأ

وزكت الثمار، واإذا اأ�سيء فيه مل تف�ص الدرا�سة اإىل �سيء يذكر، ومدار الإح�سان فيه على الفهم ال�سليم العميق للم�سطلح 

يف كل ن�ص، وال�ستنباط ال�سحيح الدقيق لكل ما ميكن ا�ستنباطه مما يتعلَّق به، فالن�سو�ص هنا هي املادة اخلام التي يجب 

اأْن تعالج داخل خمتب التحليالت بكل الأدوات والإمكانات، فمعطيات الإح�ساء ومعطيات املعاجم، وحتليل اخلطابات املقالية 

واملقامية مًعا، ومعطيات املعارف داخل التخ�س�ص وخارجه ومعطيات املنهج اخلا�ص والعام، النظري والعملي، ... كل ذلك 

�سروري مراعاته عند التفهم، وكل ذلك مما يتمكن به من املفهوم وما يجلي املفهوم37.

ب. مراحل الدرا�سة الن�سية
للدرا�سة الن�سية مراحل تتلخ�ص فيما يلي: 

مرحلة القراءة: وفيها تتم قراءة ما متَّ اإح�ساوؤه من الن�سو�ص التي تت�سمن م�سطلًحا ما، قراءات كثرية متاأنية  -

�سحيحة ومتفح�سة بهدف احل�سم يف مدى ا�سطالحية امل�سطلحات املدرو�سة، ثم ت�سنيف الن�سو�ص التي وردت بها 

امل�سطلحات املدرو�سة ح�سب الأهم فالأهم من امل�ستقات38.

ا، من اأجل تبنيُّ ما فيها، وال  - ا ن�سً مرحلة التفهم: وفيها يتم تتبع الن�سو�ص لفهم امل�سطلحات الواردة فيها ن�سً

ن الفهم ال�سليم قدر الإمكان، بعد قراءة  �سبيل اإىل ذلك اإالَّ بتفهم ن�سو�ص كل م�سطلح تفهًما ي�ستعني بكل ما يوؤمِّ

ًدا. الن�سو�ص قراءة �سليمة وفهمها فهًما جيِّ

مرحلة ا�ستخال�ص نتائج التفهم: وفيها يتم ا�ستخال�ص ما ي�ساعد على جتلية امل�سطلح املدرو�ص؛ من �سمات دللية  -

م اإليها؛ مثل: م�سطلح التقوى حني  مت اإليه اأو �سُ زه وعالقات تربطه بغريه، و�سمائم �سُ وخ�سائ�ص و�سفات متيِّ

مت اإليه �سيغ اأخرى، وم�ستقات ت�سرتك معه يف اجلذر اللغوي واملفهومي وق�سايا علمية ترتبط به، حيث يكون كل  �سُ

هذا عن طريق ال�ستنباط ال�سحيح الدقيق لكل ما ميكن ا�ستنباطه مما يتعلق بامل�سطلح يف كل ن�ص. 

مرحلة ت�سنيف نتائج التفهم: وفيها يتم الت�سنيف ح�سب العنا�سر املكونة ملفهوم امل�سطلح املدرو�ص، انطالًقا مما  -

جتمع من �سمات دللية، مع ال�ستغناء عن بع�سها، ح�سب خ�سائ�ص وعالقات امل�سطلح؛ وح�سب ال�سمائم الإ�سافية 

اأو الو�سفية، وكذا الق�سايا املرتبطة بامل�سطلح39.

36- اأبو العبا�ص الون�سري�سي، املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق يف اآداب املوثق واأحكام الوثائق، حتقيق لطيفة احل�سني )الرباط: طبعة 
وزارة الأوقاف، 1997(، �ص 209.

37- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 25-24.
38- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 64.

39- املرجع نف�سه، �ص 65.
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ج. اأهداف الدرا�سة الن�سية
للدرا�سة الن�سية اأهداف تتوخاها، هي:

�سبط مفهوم امل�سطلح بر�سد �سماته الداللية املميزة له، وذلك بعد تتبع دللته اجلزئية يف كل ن�ص، مثل: دللة لفظ 

التقوى على الوقاية من الأ�سرار املادية. 

ا�ستخال�ص كل ما له تعلق بامل�سطلح �سفة اأو عالقة، مثل: املفاهيم التي متثل ال�سفات احلكمية وعالقتها باملتقني، باعتبار 

، وهي اأهداف متعلقة باملفهوم.
41

، اأو �سميمة اأو ا�ستقاق اأو ق�سية
40

التقوى �سبًبا لها وهي عالقة جزئية

اأما الأهداف املتعلقة بامل�سطلح، فهي:

التاأكد من ا�سطالحية امل�سطلح، فالتفهم الدقيق ملعانيه يف الن�سو�ص يزيل كل �سك ويح�سم الأمر يف ال�سطالحية اأو 

عدمها، وكذا يف قوتها اأو �سعفها.

ا، فال تكون دللته معتبة،  فرز ال�ستعمال ال�سطالحي من ال�ستعمال اللغوي، فقد ي�ستعمل امل�سطلح ا�ستعماًل لغوًيا حم�سً

والدرا�سة الن�سية هي التي تك�سف هذا الأمر42.

د. اأدوات الدرا�سة الن�سية
حتتاج الدرا�سة الن�سية اأدوات علمية واأخرى منهجية، نبزها كالتايل:

اأدوات علمية: ويق�سد بها ما على الباحث الإملام به من علم باللغة ومباحثها، وبكل اأدوات حتليل اخلطاب املعينة على 

فك رموز الن�سو�ص، والإملام باملجال العلمي الذي ُيدر�ص فيه امل�سطلح، وهذا يقت�سي اأن تكون الدرا�سة �سمن تخ�س�ص 

الباحث وتوجهه العلمي.

اأدوات منهجية: قوامها النتقال يف هذه الدرا�سة من اجلزء اإىل الكل، اأي من ال�ستيعاب اإىل التحليل اإىل الرتكيب يف كل 

، فبعد درا�سة الن�سو�ص وفق املراحل املطلوبة وا�ستح�سار الأهداف املرجوة وتطبيقها والأخذ بالأدوات �سالفة الذكر، 
43

ن�ص

تكون املادة العلمية للبحث قد جمعت، ولكن يف �سورة متفرقة ولذلك كان ال بد من العر�ص امل�سطلحي. 

وميكن اإ�سافة اأداة ثالثة وهي الأداة اخُلُلقية: �سواٌء تعلق الأمر باأخالقيات البحث العلمي عموًما، اأو باأخالقيات البحث يف 

جمال خا�ص، كالبحث يف القراآن الكرمي الذي يتطلب اأخالقاً خا�سة وتاأدًبا متميًزا يليق بالتعامل مع كالم اهلل. 

الركن الرابع: الدرا�سة املفهومية

لقد ُمهّد الطريق لهذه الدرا�سة من خالل ما �سبقها، كونها ترمي اإىل تكوين مفهوم امل�سطلح املدرو�ص.

- مفهوم الدرا�سة املفهومية  اأ
يق�سد بها درا�سة النتائج التي فهمت وا�ستخل�ست من ن�سو�ص امل�سطلح وما يت�سل به، وت�سنيفها مفهومًيا ُيجلي خال�سة 

نة  الت�سوير امل�ستفاد ملفهوم امل�سطلح يف املنت املدرو�ص؛ من تعريف له يحدده بت�سّمنه كل العنا�سر وال�ِسمات الداللية املكوَّ

للمفهوم و�سفات له تخ�سه كالت�سنيف يف اجلهاز املفهومي لعلم اأو جمال معريف معني، وعالقات له تربطه بغريه كاملرادفات 

والأ�سداد و�سمائم اإليه تكرث ن�سله، وم�ستقات حوله من مادته حتمي ظهره، وق�سايا ترتبط به اأو يرتبط بها، فهذه ال�سجرة 

40- املرجع نف�سه، �ص 343.
41- املرجع نف�سه، �ص 65.

42- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 47.
43- املرجع نف�سه، �ص 48.
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املفهومية وافرة الظالل، زكية الغالل يف اأغلب الأحوال، هي التي يجب اأن جتلىَّ بعر�سها يف الركن اخلام�ص على اأح�سن 

نة فيها، لكن  حال44. كل هذه العنا�سر جندها مبثوثة يف ن�سو�ص امل�سطلح القراآين وبني ثنايا الرتاكيب والتعابري املُ�سمَّ

ا قبلها فيكون جمزاأ ح�سب  ا ينتظم يف هذه املرحلة، اأمَّ على غري هذا الرتتيب كما اأنَّ فهم هذه العنا�سر وا�ستنباطها، اإمنَّ

الن�سو�ص، والدرا�سة املفهومية هي التي جتليها بت�سنيفها يف الرتتيب املنهجي الدقيق45.

ب. مراحل الدرا�سة املفهومية
للدرا�سة املفهومية مراحل تعد مبثابة بناء لها، وهي كالتايل:

درا�سة النتائج امل�ستخل�سة من الن�سو�ص: . 1

ن  رها الن�سو�ص القراآنية، كال�سابط ال�ستقاقي الذي ميكِّ ويق�سد بدرا�ستها املقارنة بينها عب جمموعة ال�سوابط التي توفِّ

من املقارنة بني نتائج الن�سو�ص التي ورد فيها امل�سطلح ب�سيغ ا�ستقاقية معينة، بنتائج ن�سو�ص اأخرى يرد فيها ب�سيغ 

ن من املقارنة بني نتائج ن�سو�ص ورد فيها امل�سطلح ب�سمات لغوية معينة بنتائج اأخرى،  خمالفة، وكال�سوابط اللغوية التي متكِّ

مل ترد فيها تلك ال�سمات، كال�سابط املقامي الذي تقارن من خالله الن�سو�ص ح�سب مقاماتها التداولية املختلفة. قال تعاىل: 

َلَة َوِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن﴾ ]البقرة:  ِذيَن ُيوِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ ﴿َذلَِك اْلِكَتاُب َل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي. الَّ
.]3-2

؛ فيعتب اإجراء 
46

فالإميان والتقوى يف الن�ص القراآين يدلن على اأنَّ الإميان ي�ستلزم التقوى، فمن اتقى فقد اآمن حًقا

املقارنة هذا مبثابة الت�سنيف اجلزئي لنتائج الن�سو�ص.

الت�سنيف املفهومي للنتائج. 2

بعد اإخ�ساع الن�سو�ص القراآنية لكل ال�سوابط الت�سنيفية املمكنة، تكون مرحلة الت�سنيف املفهومي للنتائج اأول خطوة يف 

م�سار الإخراج النهائي لنتائج الدر�ص امل�سطلحي، ب�سكل ي�سمح بتن�سيقها يف ترتيب ين�سجم مع العنا�سر املفهومية املكونة 

للم�سطلح، من تعريف و�سفات وعالقات، بحيث يتم احل�سول يف النهاية على الهيكل العام للمفهوم47.

ا�ستخال�ص التعريف . 3

وتعتب هذه اخلطوة اأول حلقة يف بناء املفهوم وتاأ�سي�ص اأركانه، كما اأنها حلقة م�سدودة اإىل ما قبلها من مراحل ي�ستفاد 

ا اأفادته الدرا�سة الن�سية  فيها من كل املعطيات الن�سية واملعجمية والت�سنيفية ال�سابقة، مثل: درا�سة لفظ التقوى وممَّ

واملفهومية اإمكانية تعريف اللفظ تعريًفا جامًعا ت�ستوفى كل ال�سروط املتطلبة48.

فا�ستخال�ص التعريف اإًذا هو عملية ذهنية يعتمد فيها على قدرة الفكر على الختزال والرتكيب والتن�سيق، كما اأنها تعبِّ 

بدقة عن اآلية ال�ستدلل الذي �سياأتي بعد ذلك يف مرحلة العر�ص.

الركن اخلام�ص: العر�ص امل�سطلحي

كل دار�ص مل�سطلح من امل�سطلحات القراآنية ال بد له من عر�ص �سامل لتحرير خال�سة وافية ووا�سحة متعلقة بالعر�ص 

م. امل�سطلحي املقدَّ

44- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 26-25.
45- فريدة زمرد، مرجع مذكور، �ص 49.

46- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 131.
47- فريدة زمرد، مرجع مذكور، �ص 50.

48- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 119.
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. مفهوم العر�ص امل�سطلحي اأ
يق�سد به الكيفية التي ينبغي اأن تعر�ص وحترر عليها خال�سة الدرا�سة امل�سطلحية للم�سطلح ونتائجها، وهو الركن الوحيد 

الذي ُيرى بعينه ال باأثره49.

وتبداأ هذه املرحلة من حيث انتهت ال�سابقة – اأي التعريف – والبدء بهذا العن�سر �سببه اأن التعريف ي�سّكل ماهية 

امل�سطلح اأو ذاته التي على اأ�سا�سها تبنى �سائر الأركان، فهو النواة الذي ميّهد للنظر يف اخل�سائ�ص وال�سفات التي هي 

اللحمة والك�سوة، ثم تاأتي العالقات بعد ذلك لتت�سح معامل تلك الذات اأكرث مبعرفة ما مييزها عن غريها، ليبداأ احلديث 

عن امل�سطلح يف م�ستوى ثان، اأي من خالل ال�سمائم التي متثل �سكاًل من منو امل�سطلح بانتمائه اإىل تركيبات نحوية ودللية 

تولد على اإثرها دللت جديدة له. ويليها امل�ستقات املمثلة لنمو امل�سطلح، من خالل اإخوة له يف ال�ستقاق يجمعهم رحم 

اجلذر اللغوي واأبوة اجلذر املفهومي50.

ب. �سروط وغايات العر�ص امل�سطلحي
ة. ا غايات ي�سبو اإليها، ت�ساعده على ا�ستنباط النتائج املرُجوَّ اإذا كان للعر�ص امل�سطلحي �سروط يقوم عليها، فاإن له اأي�سً

�سروط العر�ص امل�سطلحي. 1

ي�سرتط يف العر�ص امل�سطلحي �سروط اأهمها: الدقة وح�سن الرتتيب. فالدقة تطلب يف العر�ص امل�سطلحي على م�ستويات 

عدة: 

على م�ستوى ال�ستيعاب لكل عنا�سر املفهوم. -

على م�ستوى النتائج بالرتكيز على اخلال�سات ال�سحيحة التي متَّ التو�سل اإليها. -

على م�ستوى التعبري باأن تعر�َص النتائج بلغة �سليمة دقيقة جامعة بال اإيجاز خّمل وال اإطناب مُمل مثل ما تو�سل  -

اإليه البوزي حني َعَر�َص لفظ التقوى بالدقة وال�ستيعاب.

اأما ح�سن الرتتيب فيتم بعر�ص نتائج الدرا�سة امل�سطلحية مرتبة ترتيًبا مفهومًيا، بتقدمي ما حقه التقدمي، وتاأخري ما 

حقه التاأخري من عنا�سر العر�ص امل�سطلحي51.

غايات العر�ص امل�سطلحي. 2

متثل الغاية الأ�سا�ص من العر�ص امل�سطلحي يف تقدمي ما تو�سل اإليه من نتائج البحث امل�سطلحي اإىل القارئ بطريقة 

جتعله يدرك املراد منه ب�سهولة وي�سر، وُيلِّم بكل خ�سائ�سه وميزاته52.

ج. املحاور الأ�سا�س للعر�ص امل�سطلحي
�ستاذ البو�سيخي: وجماع القول فيه ح�سب ما انتهت اإليه التجربة اأن 

ُ
هذه العنا�سر مقرونة باأهم �سروطها يجمعها قول الأ

يكون مت�سمنا للعنا�سر الكبى التالية على الرتتيب53:

التعريف. 1

ويت�سمن ما يلي:

املعنى اللغوي: وال �سيما الذي يرتجح اأخذ املعنى ال�سطالحي منه. 

املعنى ال�سطالحي: العام يف الخت�سا�ص، وال �سيما الأقرب اإىل مفهوم امل�سطلح املدرو�ص.

49- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 26.
50- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 51.

51- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 66.
52- املرجع نف�سه.

53- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 26.
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ا عنه باأدق واأو�سح واأجمع لفظ ما اأمكن. ً مفهوم امل�سطلح املدرو�ص: معبِّ

ا  ف يف الكالم ال ين�سجم الكالم واإمنَّ و�سرطه مطابقة امل�سطلح، و�سابطه لو و�سعت عبارة التعريف مكان امل�سطلح املعرَّ

نة للمفهوم، امل�ستفادة من جميع ن�سو�ص  ين�سبط ذلك اإذا راعى الدار�ص يف تعريف املفهوم كل العنا�سر وال�سمات الداللية املكوَّ

امل�سطلح، وما يتعلق به يف املنت املدرو�ص، فال تبقى خ�سي�سة دون اإظهار وال ميزة دون اعتبار.

�سفات امل�سطلح. 2

لكّل م�سطلح �سفات يتميز بها، وللم�سطلح القراآين �سفات خا�سة متيزه عن غريه من امل�سطلحات الأخرى وهذه ال�سفات 

هي:

فة: وهي اخل�سائ�ص التي حتدد طبيعة وجود امل�سطلح يف اجلهاز امل�سطلحي مو�سوع الدرا�سة،  - ال�سفات امل�سنِّ

والإح�سان  الإميان  لفظ  بني  التقوى  م�سطلح  موقع  مثل  ذلك،  وغري  يحتله  الذي  واملوقع  يوؤديها،  التي  كالوظيفة 

والإ�سالم، والوظيفة التي يوؤديها هذا اللفظ والتي هي اإ�سالح الأو�ساع واإزالة العوائق، وكذا هي وظيفة دعوية تربوية 

الهدف منها اإيقاظ جذوة الإميان يف القلوب وتقوية الوازع الديني يف العقول54.

نة: وهي اخل�سائ�ص التي حتدد درجة الت�ساع اأو ال�سيق يف حمتوى امل�سطلح، ومدى القوة اأو ال�سعف  - ال�سفات املبيِّ

يف ا�سطالحية امل�سطلح، وغري ذلك. وهي �سفات الت�ساع وال�سعف للم�سطلح، مثل ما جاء يف الكتاب العزيز يف 

قوله تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُْسَتِقيِم َذلَِك َخْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًل﴾ ]الإ�سراء: 35[ 

ر وتو�سح ما جاء قبلها55. فلفظ التاأويل يف �سورة الإ�سراء جاء ب�سيغة التمييز، وهي �سفة تبنيِّ وتف�سِّ

ال�سفات احلاكمة: وهي ال�سفات التي تفيد حكًما على امل�سطلح، كالنعوت اأو العيوب التي ينعت اأو يعاب بها وغري  -

اِد  ُدوا َفإِنَّ َخْيَ الزَّ ذلك56. وهي ال�سفات التي حتكم على امل�سطلح باملدح اأو الذم. ومثال ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَتَزوَّ

ُقوِن َيا ُأوِل اْلَْلَباِب﴾ ]البقرة: 197[. فقد ورد لفظ اخلري يف القراآن الكرمي ا�سًما و�سفة، واأكرث  التَّْقَوى َواتَّ
املوارد التي جاء فيها �سفة تدل على معنى التف�سيل وهو من ال�سفات الدالة على املدح يف اخلطاب القراآين57.

فاإذا متت ال�سفات اخلا�سة بالذات، بداأ احلديث عن العالقات بغري الذات مما ياأتلف مع امل�سطلح �سرًبا من الئتالف، 

اأو يختلف معه �سرًبا من الختالف.

عالقات امل�سطلح. 3

وتت�سمن كل عالقة للم�سطلح املدرو�ص، بغريه من امل�سطلحات، وال �سيما العالقات الثالث التالية:

، مثل: لفظ التقوى وماله من مفاهيم متاآلفة كالإميان، فقد اقرتن لفظ التقوى 
58

عالقة الئتالف كالرتادف والتعاطف

َقْوا َلَُثوَبٌة ِمْن ِعنِْد  ُْم آَمنُوا َواتَّ بلفظ الإميان يف �سياقات القراآن الكرمي يف ثالثني مو�سًعا، نذكر منها قوله تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ

اهلل َخْيٌ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 103[.

فاإما اأن يقرتن الإميان بالتقوى يف مقام و�سف املتقني بالإميان اأو و�سف الإميان بالتقوى، اإىل جانب عالقات اأخرى كالعلم 

واخل�سية وال�سب والإح�سان والعبادة، وغريها.

؛ فاإذا كانت التقوى اجتناب كل املنهيات واملفا�سد فاإنَّ لها اأ�سداًدا كثرية 
59

عالقة الختالف: كالت�ساد والتخالف وغريهما

54- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 512.
55- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 154.

56- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 28.
57- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 155.

58- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 28.
59- املرجع نف�سه.
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ت�سمل كل ما يدخل حتت الكفر والنفاق واملع�سية، ومن تلك الأ�سداد لفظ الظلم الذي يقرتن بلفظ التقوى يف القراآن 

ُقوا اهللََّ َوُيَعلُِّمُكُم اهللَُّ َواهللَُّ بُِكلِّ  ُه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَّ الكرمي يف موا�سع عدة منها ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َوإِْن َتْفَعُلوا َفإِنَّ

ٍء َعِليٌم﴾ ]البقرة: 282[. فقد جاءت الآية يف �سياق الأمر بكتابة الديون والإ�سهاد عليها، وهناك اأ�سداد اأخرى منها:  َشْ
الفجور والفاح�سة والف�ساد، وهي كلها منافية مل�سطلح التقوى وم�سادة له.     

عالقة التداخل والتكامل كالعموم واخل�سو�ص، وكعالقة الأ�سل والفرع وغريها؛ وقد وردت باأ�سلوب الإخبار والإ�سناد  -

وت�سمل مثاًل: لفظ التقوى مع ال�سدق فقد و�سف املتقون بال�سدق وال�سادقون بالتقوى؛ باأ�سلوب ال�سرط واجلواب 

كالعبادة والتقوى؛ وكذا اأ�سلوب التعاقب وعطف اجلمل كلفظ التقوى والتزكية، ال�ستقامة والتقوى60.

ال�سمائم )�سمائم امل�سطلح(. 4

وتت�سمن كل مركب م�سطلحي )�سميمة( مكوَّن من لفظ امل�سطلح املدرو�ص م�سموًما اإىل غريه، اأو م�سموًما اإليه غريه، 

لتفيد ال�سميمة املركب يف النهاية مفهوًما من داخله. واأبرز اأ�سكال ال�سمائم:

، مثل اإ�سافة لفظ التقوى لكل من القلوب والنف�ص 
61

�سمائم الإ�سافة: �سواء اأ�سيف امل�سطلح اإىل غريه، اأو اأ�سيف غريه اإليه

والأ�سخا�ص، وهذا من باب اإ�سافة الفعل لفاعله، اأو ال�سفة ملو�سوفها، ك�سميمة )تقوى القلوب( يف قوله تعاىل: ﴿ٍَذلَِك َوَمْن 

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾ ]احلج: 32[، فال�سميمة اإ�سافية اأ�سيفت فيها التقوى للقلوب جمًعا واإفراًدا  ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اهللَِّ َفإِنَّ
من نوع اإ�سافة ال�سيء اإىل مكانه اأو مظروفه؛ كون القلب موطنا للتقوى تغمره ويت�سف بها فيكون قلًبا تقًيا اأو اأتقى62.

63 مثل: تغيري نعمة اهلل، قال تعاىل: ﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ َلْ َيُك 
�سمائم الو�سف: فقد يكون فيها امل�سطلح وا�سًفا اأو مو�سوًفا

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوَأنَّ اهللََّ َسِميٌع َعِليٌم﴾ ]الأنفال: 53[. ُ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ ً ُمَغيِّ

قال ابن عا�سور يف تف�سري هاته الآية: »تغيري النعمة اإبدالها ب�سدها وهو النقمة و�سوء احلال؛ اأي تبديل حالة ح�سنة 

بحالة �سيئة، واملراد بهذا التغيري تغيري �سببه، وهو ال�سكر باأن يبدلوه بالكفران«64. ف�سميمة تغيري نعمة اهلل هي �سميمة 

�سمت اإىل م�سطلح التغيري يف القراآن الكرمي65.

ت اإىل لفظ التقوى كلها �سمائم الإ�سافة، كونها اأقوى من �سميمة الو�سف  مَّ اإنَّ ما يلفت النتباه اأنَّ ال�سمائم التي �سُ

ل�سدة تعلق امل�ساف اإىل ما بعده بامل�ساف اإليه ما قبله.

امل�ستقات )م�ستقات امل�سطلح(. 5

وتت�سمن كل لفظ ا�سطالحي ينتمي لغوًيا ومفهومًيا اإىل اجلذر الذي ينتمي اإليه امل�سطلح املدرو�ص، كاملجتهد مع الجتهاد، 

والبليغ مع البالغة، وال يدخل فيها املنتمي لغويا فقط كالإنفاق مع النفاق وال املنتمي مفهومًيا فقط كالق�سيدة مع ال�سعر. 

وامل�سطلح مب�ستقاته من حوله، كاأمنا ينمو وميتد مفهومًيا من خارجه66.

ومن اأمثلة ذلك امل�ستقات الفعلية وهي: م�ستقات الفعل املا�سي وامل�سارع والأمر ومنها: »اتَّقوا« وقد وردت هذه ال�سيغة يف 

تَِها اْلَْنَاُر َخالِِديَن  ِري ِمْن َتْ ُْم َلُْم َجنَّاٌت َتْ َقْوا َربَّ ِذيَن اتَّ القراآن الكرمي ت�سع ع�سرة مرة منها يف قوله تعاىل: ﴿َلِكِن الَّ

60- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 220.
61- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 29.

62- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 234-233.
63- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 29.

64- حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير، اجلزء 10 )تون�ص: الدار التون�سية للن�سر، 1984(، �ص 45.
65- ال�ساهد البو�سيخي، نحو معجم تاريخي للم�سطلحات القراآنية )د.ط، د.ت(، �ص 384-374.

66- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 31.
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فِيَها ُنُزًل ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَما ِعنَْد اهللَِّ َخْيٌ لأَِلْبَراِر﴾ ]اآل عمران: 198[.

وكذلك الأمر مع لفظي »اتَّقى« و»اتقينت«، وغريهما، اأما »يتَّق« فقد ورد يف القراآن الكرمي على عدة اأوجه منها: بحذف 

الياء، جمزوما مبن وبالم الأمر و�سنورد ذلك يف مناذج نذكر منها:  

ْر َعنُْه َسيَِّئاتِِه َوُيْعظِْم َلُه َأْجرًا﴾ ]الطالق: 5[. ما ورد بحذف الياء: ﴿َذلَِك َأْمُر اهللَِّ َأْنَزَلُه إَِلْيُكْم َوَمْن َيتَِّق اهللََّ ُيَكفِّ

َخَر ورد فيها الفعل منها الآيتان 283، 282 من �سورة البقرة، والآية 52 من �سورة النور67.
ُ
بالإ�سافة اإىل اآيات اأ

الق�سايا )ق�سايا امل�سطلح(. 6

وهي كل امل�سائل امل�ستفادة من ن�سو�ص امل�سطلح املدرو�ص وما يت�سل به، املرتبطة بامل�سطلح اأو املرتبط بها امل�سطلح، 

مما ال ميكن التحكم من مفهومه حق التحكم، اإالَّ بعد التمكن منها حق التمكن. اإذ ال ميكن الإحاطة باملفهوم العام للق�سايا 

اإالَّ بعد التمكن منها يف ذاتها وفهمها جيًدا وا�ستيعابها.

ومن اأ�سناف الق�سايا جند: »الأ�سباب والنتائج، امل�سادر واملظاهر، ال�سروط واملوانع واملجالت واملراتب، والأنواع والوظائف، 

والتاأثر والتاأثري«68 ون�سرب لذلك اأمثلة حول اأ�سناف الق�سايا يف م�سطلح التقوى، وذلك من قبيل الإي�ساح والفهم:

ما هو من قبيل الأ�سباب والنتائج، وت�سم: اأعمال املتقني وجزاءهم ومكانتهم عند ربهم واجلنات التي ُوِعَد املتقون،  -

َيَْزُنوَن﴾  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِه  َربِّ ِعنَْد  َأْجُرُه  َفَلُه  ُمِْسٌن  َوُهَو  هلِلَِّ  َوْجَهُه  َأْسَلَم  َمْن  ﴿َبَل  تعاىل:  قال 

]البقرة: 112[.
ما هو من قبيل املجالت واملراتب، وت�سم: درجات التقوى وموقعها �سمن منظومة الإ�سالم، الإميان، الإح�سان وما  -

يت�سل بذلك؛ فاإذا كان لالإ�سالم والإميان والإح�سان درجات ومراتب، فللتقوى اأي�سا درجات ومراتب.   

اِلَاِت  َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اِلَاِت ُجنَاٌح فِيَم َطِعُموا إَِذا َما اتَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ قال تعاىل: ﴿َلْيَس َعَل الَّ

َقْوا َوَأْحَسنُوا َواهللَُّ ُيِبُّ اُلْحِسننَِي﴾ ]املائدة: 93[.      َقْوا َوآَمنُوا ُثمَّ اتَّ ُثمَّ اتَّ
اأما التداخل الوارد بني املفاهيم ال�سالفة فيدل على اأن العالقة لي�ست عالقة خطية متدرجة ولكنها عالقة عنقودية 

متاآلفة مركبة، وموقع التقوى هو مركز ثقلها، حيث يقع بني الإميان والإح�سان69.

ما هو من قبيل ال�سروط واملوانع، وت�سم: اأ�سباب �سعف التقوى والإميان يف النفو�ص كما هو مو�سح يف لفظ التقوى  -

عند البوزي حني قال: »�سوء املعامالت وف�سو الظلم وقلة الثقة وانتهاك املحارم اأكب دليل على قلة التقوى و�سعفها، 

اأو غياب اأثرها يف احلياة الجتماعية وهذا ما ي�ستكي منه النا�ص ويالحظ اأثره يف جمتمعنا احلايل«70.

من قبيل التاأثر والتاأثري، وت�سم: الرتبية على التقوى وفعاليتها يف بناء �سخ�سية الأفراد واجلماعات؛ قال تعاىل: ﴿َمْن 

َعِمَل َصاِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيعَمُلوَن﴾ ]النحل: 
97[. فحاجة امل�سلمني اإىل الرتبية على التقوى نابعة من حاجتهم اإىل التقوى نف�سها، ملا لها من ف�سل على من ات�سف 

بها يف حياته الدنيوية والأخروية.

باحلديث عن الأ�سناف املتعلقة بالق�سايا ينتهي احلديث عن مدار العر�ص وهو الركن الأخري من اأركان اأو خطوات املنهج 

يف الدرا�سة امل�سطلحية عند البو�سيخي.

67- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 282-271.
68- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 30.

69- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 383-369.
70- املرجع نف�سه، �ص 496-495.
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وجماع القول اأنَّ ملنهج الدرا�سة امل�سطلحية معامل كبى يقوم عليها، والتي و�سعها املوؤ�س�ص الأول لهذا املنهج الأ�ستاذ 

الدكتور ال�ساهد البو�سيخي، واأولها الدرا�سة االإح�سائية ل�ستقراء الن�سو�ص التي ورد فيها امل�سطلح، ثم الدرا�سة املعجمية 

لدرا�سة معنى امل�سطلح يف املعاجم اللغوية وال�سطالحية، ثم الدرا�سة الن�سية التي تعنى بدرا�سة امل�سطلح وما يت�سل به 

ثم الدرا�سة املفهومية وذلك لدرا�سة النتائج التي فهمت وا�ستخل�ست من ن�سو�ص امل�سطلح، فالعر�ص امل�سطلحي الذي هو 

خال�سة الدرا�سة امل�سطلحية.

وجتدر الإ�سارة يف ختام هذا العر�ص لالأركان اخلم�سة اأن تو�سيفها بهذا ال�سكل هو تتبع لعملية البحث امل�سطلحي، اأما 

من حيث التقدمي التقني للعمل املنجز، فاإن كل خطواته اجلزئية مف�سلة يف الركن اخلام�ص، ركن العر�ص امل�سطلحي، الذي 

يب�سط فيه الباحث خال�سة درا�سته ونتائجها.

رابًعا: البحث امل�سطلحي اأ�س�سه – اإ�سكالته – اآفاقه

الأ�س�ص املعرفية للبحث امل�سطلحي. 1

البحث امل�سطلحي كاأّي عمل منهجي وجهد معريف له اأ�سا�سه الت�سوري الذي ينبني عليه وينطلق منه، وي�سنع من خالله 

مبادئه ومواقفه ونتائجه واآفاقه. وهو نابع – بال�سرورة – من الت�سور االإ�سالمي وروؤيته التوحيدية، يف اإطار ثالثية: )اهلل-

الإن�سان-الكون( وجتّليها التنزيلي: الن�ص والعقل والواقع، وهي تعّب – على الرتتيب – عن امل�سدر املرجعي، وعن املنهج 

التناويل، وعن الواقع التج�سيدي.

والتفكري يف ظل هذه الثالثية، يحّل كثرًيا من اإ�سكالت الفكر االإ�سالمي عامة واجلهد التف�سريي خا�سة، وهل التف�سري – 

مثاًل – اإال التفاعل املنهجي للعقل امل�سلم مع الن�ص الإلهي، حلل م�سكالت الواقع الإن�ساين؟

- الأ�س�ص امل�سدرية اأ
الدرا�سة امل�سطلحية تتاأ�س�ص من م�سدريتها الن�سية، بحكم تتبعها للم�سطلح املدرو�ص من كامل ن�سو�ص القراآن الكرمي، 

مبختلف ا�ستقاقاته و�سيغه اللغوية. كما تتاأ�س�ص كذلك من الت�سورات والقيم االإ�سالمية الكلية التي توجه عملية بيان وتبني 

�سبط  لإعادة  والأخالقية،  وال�سرعية  منها  العقدية  االإ�سالمية  املعاين  �ست�ست�سحب  التي  القراآنية  وامل�سطلحات  املفاهيم 

امل�سطلحات يف �سياقاتها القراآنية.

وما قيل عن الت�سورات يقال عن الغايات احلاكمة للدر�ص امل�سطلحي، فغايات الباحث يجب اأن ت�ستلهم من غايات كل 

جهد و�سلوك اإ�سالمي، والتي تبداأ من اأداء الواجب وحتمل الأمانة، وتعرج على اإثبات الذات وخدمة الأمة، وت�سمو اإىل اإر�ساء 

اهلل وابتغاء جنته.

ب- الأ�س�ص املنهجية
اأما منهجًيا، فاإن البحث امل�سطلحي هو يف الأ�سا�ص بحث قراآين تف�سريي، يقرتب من املنهج املو�سوعي، بل يعد جزء 

منه، لذا يجب اأن ين�سبط البحث امل�سطلحي ب�سوابط العمل التف�سريي. ومن جهة ثانية، فالبحث امل�سلحي ي�ستح�سر الدر�ص 

اللغوي ا�ستح�ساًرا وا�سًحا، يف تاأ�سي�سه اللغوي واملعجمي للم�سطلح املدرو�ص وا�ستقاقاته، وهذا ديدن كل در�ص تف�سريي، لكنه 

هنا يبدو اأكرث كثافة وا�ستمداًدا من اللغة ومناهجها. 

ت- الأ�س�ص الواقعية
بقي البعد الثالث يف املعادلة الروؤيوية، وهو الواقع وما ي�سبغ به الدرا�سات امل�سطلحية التي يفرت�ص اأن تتّوج يف اآخر 
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عر�سها امل�سطلحي بجملة من الق�سايا الواقعية التي تبني كيفية اإ�سهام الدرا�سة يف اإعادة بناء امل�سطلح بناء يخدم الواقع 

ويجيب حاجاته وطموحاته.

لذا ينبغي اأن تتاأ�س�ص الدرا�سة امل�سطلحية على قدر مقنع من اجلدوى الواقعية من اختيار امل�سطلح اإىل طريقة تناوله 

اإىل النتائج املتّوجة للجهد البحثي. وليكون البحث جمدًيا ال بد اأن ينطلق من غائية اإ�سالحية وفعالية ميدانية، فال جدوى 

جلهد ال يوؤثر يف امليدان وال ي�سهم يف اإ�سالحه.

الإ�سكالت املنهجية للبحث امل�سطلحي. 2

اإن ا�ستح�سار الواقع كاأ�سا�ص بحثي، يفر�ص مواجهة حتديات وعقبات ال منا�ص منها، وتلك عالمة �سحية، وميكن تتبع 

العديد من الإ�سكالت املنهجية يف طريق البحث امل�سطلحي، ميكن ح�سرها جمالًيا وحمورًيا.

. التتبع املجايل اأ
 فلو تتبعنا ما قد ي�سادف البحث امل�سطلحي من اإ�سكالت يف خمتلف املجالت، �سرن�سد اإ�سكالت اإن�سانية واإ�سالمية 
عامة اأو قراآنية تف�سريية خا�سة، وبع�سها اإ�سكالت مو�سوعية تخ�س�سية واإ�سكالت اأكادميية بحثية. ففي حماولته لإعادة بناء 

امل�سطلح املدرو�ص، ي�سطدم البحث ببع�ص املفاهيم واملعاين التي تلت�سق بامل�سطلح وت�سو�ص على دللته القراآنية ال�سليمة، 

مما ي�سعب العمل ويعيق م�ساره، ويحرره من اأ�سر العرف ال�ستعمايل والتداول التناويل، خا�سة اإذا ت�ستت مدلول امل�سطلح 

بني عدة تخ�س�سات وجمالت معرفية اإن�سانية و�سرعية وكونية.

كما اأن الواقع الأكادميي ومقت�سايته وحمكوميته بتقاليد واآجال و�سكليات قد ال يخدم البحث امل�سطلحي يف �سورته املثالية 

النظرية.

ب. التتبع املحوري
بغ�ص النظر عن املجالت ال�سابقة، قد تكون الإ�سكالت راجعة لأحد اأقطاب الثالثية الت�سورية املعرو�سة �سلًفا. فقد يواجه 

البحث اإ�سكالت م�سدرية ن�سية، اأو اإ�سكالت منهجية تقنية، اأو رمبا اإ�سكالت واقعية تنزيلية، ففي جمال ا�ستقراء وا�ستق�ساء 

موا�سع ودللت امل�سطلح يف مظانها الن�سية يواجه البحث امل�سطلحي م�سكالت متعلقة باحل�سر ومدى م�سداقيته وا�ستغراقه، 

خا�سة فيما يتعلق با�ستيفاء ال�ستقاقات الكبى وال�سغرى يف اأول الدر�ص املعجمي، ثم �سبها وتق�سيمها وا�ستبعاد البعيد 

منها يف الدرا�سة الن�سية واملفهومية.

كما ي�سادف البحث امل�سطلحي م�سكالت متعلقة باجلانب التقني املنهجي، راجعة اأحياًنا اإىل تداخل جملة من املجالت 

واالآليات فيه، بدء باللغوي والتف�سريي وال�سرعي، وبقية ما يطرحه امل�سطلح من جمالت وخ�سو�سيات وامتدادات، ف�ساًل عن 

امل�سكالت املنهجية التي يعاين منها البحث يف العلوم االإ�سالمية والإن�سانية.

اأما امل�سكالت الواقعية التنزيلية، فمن الطبيعي اأن ت�سادف البحث العلمي عامة، يف مدى قدرته على ا�ستيعاب امل�سكالت 

وجتاوزها. فاإذا تعّلق ذلك ببحث قراآين تف�سريي زاد حتدي الواقع، من حيث حمذور ان�سياق اجلهد وراء حاجات الواقع 

وتداعياته، على ح�ساب مرجعيات الن�ص و�سوابط هيمنته.

اآفاق البحث امل�سطلحي يف الع�سر احلديث. 3

يف ظّل ما مّت ب�سطه حول البحث امل�سطلحي من حيث مفاهيمه املفتاحية، وتطوره التاريخي، واأركانه املنهجية، واأ�س�سه 
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الت�سورية، واإ�سكالته امليدانية، ميكن تلم�ص اآفاق الدرا�سات امل�سطلحية يف واقعنا املعا�سر.

 اإّن البحث امل�سطلحي املعا�سر مطالب بفر�ص وجوده البحثي، كاأداة منهجية فّعالة ومغرية للباحثني، ال من باب خمالفة 
التقاليد املنهجية ال�سائدة فح�سب، بل على �سبيل البديل املعريف املجدي يف جتاوز اإ�سكالت الواقع البحثي احلايل، وحّل 

مغاليقه املعرفية واملنهجية وامليدانية. عليه كذلك اأن يبز اأ�سالته القراآنية والتف�سريية، حتى ال يتهم بالوفود املعريف من 

ا. وهذا لي�ص اإغفاًل لإن�سانية املعرفة وعامليتها وكونيتها، لكنه ا�ستح�سار  جمالت لغوية واأل�سنية ال عربية فح�سب بل غربية اأي�سً

لروح العلم ولغته واأ�سوله وانتماءاته املعرفية والت�سورية، فكل من ي�سادف البحث امل�سطلحي ي�ستح�سر جمالت اأدبية لغوية 

ا.  مبعناها التخ�س�سي، ال مبعناها الأداتي الذي ت�ستح�سره كل العلوم، خا�سة العلوم االإ�سالمية والقراآنية خ�سو�سً

كما اأن البحث امل�سطلحي مدعو ل�سبط مناهجه، ور�سم خطواته املرحلية بدقة وان�سباط، لتوحيد مناهجه وتقريب نتائجه، 

وتاأ�سي�ص معياريته املنهاجية.

اأفق اآخر يطرحه واقع املنهج امل�سطلحي، متعلق بتغطية ال�ساحة الواقعية، بالإجابة عن خمتلف الن�سغالت املتداولة والجتاه 

العملي يف طرحها، خلدمة الواقع من جهة، وحتكيم الن�ص قبل ذلك، وحتقيق املنهج وت�سديقه من جهة اأخرى.

ولتج�سيد ذلك، على البحث امل�سطلحي دعم تكامليته البحثية باأكرث انت�سارية معرفية، فهو يف اأ�سا�سه منهج تكاملي يف 

توظيف املناهج اللغوية واملناهج التف�سريية، وعليه ميكن اأن يرثى هذا التكامل بتوظيف نتائج املعارف الإن�سانية والجتماعية، 

وحتى الكونية الطبيعية، لتغطية خمتلف امل�ساحات اخلادمة للن�ص القراآين، حتى تنتج الدرا�سة بناء م�سطلحًيا متكاماًل، قاباًل 

للتوظيف وال�ستدعاء يف خمتلف املجالت وال�ساحات.

خامتة

اإّن الدر�ص القراآين والتف�سريي حا�سر يف ال�ساحة العلمية والبحثية، وموكلة له اأدوار منهجية هامة، مللء فراغات الواقع 

املعا�سر، وا�ستح�سار الن�ص القراآين يف حياة النا�ص، وت�سديق هيمنته و�سالحيته لكل زمان ومكان واإن�سان، ولإثبات كفاءة 

وفاعلية ور�سالية العقل امل�سلم يف حتّمل م�سوؤولياته وتغطية واجباته واأداء اأماناته جتاه دينه وكتابه، وجتاه تاريخه وتراثه، 

وجتاه ع�سره واأمته، وجتاه م�ستقبله والإن�سانية.

لذلك كان على الدر�ص التف�سريي جتديد اأدواته وتطوير ذاته يف كل مّرة، ليواكب م�ستجدات الواقع وت�سارعه وحاجاته 

املتكاثرة املرتاكمة، فقد مار�ص الدر�ص التف�سريي اأداة التحليل قرونا طويلة، ثم ان�سغل بالثقافة الفقهية واملنطق الت�سريعي 

ردًحا من الزمن، اإىل اأن انتقل العقل التف�سريي من التناول املو�سعي اإىل التعامل املو�سوعي، ومن تتبع الن�سو�ص اإىل تتبع 

الوقائع، وقد تعددت اأوجه ذلك وم�سمياته واآلياته، لكن يف ظل ن�سق م�ستمر. 

اإال اأن تراكم اخلبة املو�سوعية يف املنهج التف�سريي مل يعد كافًيا وال قادًرا – لوحده – على حتمل اأعباء التجدد الواقعي 

املت�سارع، لذلك وجد البحث امل�سطلحي نف�سه مطاَلًبا بتحمل م�سوؤوليات عاجلة، ل�سرتجاع فاعلية املنهج التف�سريي يف �سّد 

متطلبات الواقع الإن�ساين.

من اأجل ذلك يجب على الباحثني يف احلقل القراآين عامة وامل�سطلحي خا�سة، اأن ي�ستح�سروا روح املنهج والبحث باأكرث 

جدية وفاعلية، واأن يتجهوا بالبحث القراآين والتف�سريي وامل�سطلحي اإىل توظيفات وتطبيقات اأكرث ن�سًجا واأ�سالة، واأكرث واقعية 

وعملية، واأكرث عقالنية وعلمية، فالبحث »االإ�سالمي« مّتهم – �سئنا اأم اأبينا – بالعمومية وال�سكالنية والتمطيط الل�ساين، 

والنغالق الفكري والهجرة التاريخية واال�ستالب الرتاثي، وغريها من الأمرا�ص البحثية التي اأنهكته و�سّوهت ن�ساعة �سورته 
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النموذجية.

لتجاوز تلكم الأدواء القاتلة، ينبغي التحّلي بقدر كاف من ال�سجاعة العلمية، لتوجيه البحث املنهجي نحو ت�سخي�ص واقع 

البحث يف العلوم االإ�سالمية والإن�سانية من خمتلف جوانبه وت�سّكالته، مع التوجه كذلك نحو مالمح احلل واآفاق جتاوز ذلك، 

دون اإغفال م�ستجدات الواقع ومتطلباته، للرتقي بالبحث اإىل م�ستويات متقدمة، مواكبة للن�ص القراآين املقد�ص، والعقل 

االإ�سالمي الفاعل، والواقع الإن�ساين املتجّدد.
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