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  القرآني والمصطلح المفهوم

 العلواين جابر طوأ.د: 

 :سبهيد 

 يف السريعة للتحوالت نظراً  يوم بعد يوماً  عسراً  يزداد سلاضاً  يعيش اإلسالمي والفكر قرون منذ
 من للخروج زلاولة وكل. معها والتعامل واستيعاهبا درسها يف ادلسلمُت وبطء احلياة أنظمة
 أفق ربصر اليت البداية، لنقطة تؤول لألمور وجديدة جدية رؤية بلورة أجل من األفق ضيق

 يُتناول عندما ضيقاً  األفق ىذا ويزداد. فيو ادلتجلية واإلمكانات التاريخ حبدود والنظر البحث
 خبصائص القرآين النص يتميز إذ العكس؛ يفًتض نفسو النص بينما بالدرس القرآين النص
 وكونو الرد، كثرة على خيلق ال بأنو وصفو معٌت يدرك أن ومتدبره لقارئو ديكن َمعيناً  منو ذبعل
 تنبع اخلصائص ىذه النبوة، ختم مرحلة يف عنو وبديالً  التاريخ يف اإلذلي للوحي معادالً  نصاً 
 حيث من ال للنص اإلذلي البعد من الصفة ىذه تكتسب واليت ادلطلقة القرآن بنائية من

 إمنا اإلطالقية ىذه ادلهيمن، وطابعو لو اإلذلي احلفظ استمرارية حيث من إمنا فحسب ادلصدر
 هبذه لتنتقل زلسوس واقع ىو دبا النـزول عصر قاربت واليت ادلعرفية القرآن منهجية عرب تتجلى
 القرآين النص فكان دبقاربتها، الناس ُكلِّف اليت ادلطلقة القرآنية القيم إُف التارخيية ادلعاجلة
 إليو حباجة ىو شلا وأوسع أرحب آفاق إُف ادلتلقي أنظار ليفتح النـزول عصر ظروف من ينطلق

 تتعاُف ومنهجية بلغة التارخيي احلدث يعاًف نصاً  القرآن كان وبذلك تلك، النـزول حلظة يف
 من وذلك باالستمرارية، تتسم اهلل من موحاة نصية صياغة عرب ادلستقبل، إُف وتشده عليو

 معيناً  فأصبح ذلك، على تدل القرآنية وأوصافو وادلكان، الزمان تغَتات رغم صموده خالل
 ىي اليت إُف -احلال بطبيعة نسبية ىي واليت- مقاربتو خالل من يهتدي أن لإلنسان ديكن
 .أقوم
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 وتتنـزل نفسها تكرر صلدىا للنص، مقاربات ىي دبا القرآنية والدراسات للتفاسَت أفقية وبقراءة
 بإمكانية قائم الوعي لكن مشكاًل، ربل أن عن فضالً  جديداً  تضيف أن دون جديد بلبوس
 مع أمهية اجلانب ىذا ويزداد معانيو، واكتناه فهمو يف اإلضافة واكتشاف القرآن تثوير وأمهية
 القرآن وبُت ادلسلمُت بعض أخطاء بُت متعمد خلط خالل من القرآن ذلا يتعرض اليت احلملة

 بادلفردات االىتمام برز القرآنية الدراسات تطوير يف احملاوالت إطار ويف لإلسالم، كمصدر
 أو ادلصطلحات اسم ادلتأخرين لدى وأخذ والنظائر، الوجوه بعلم يعرف كان وما القرآنية
 القرآنية، للتفاسَت جديداً  تنسيقاً  إال يكن َف اإلطار ىذا يف صدر ما لكن القرآنية، ادلفاىيم

 يف الشأن ىو كما منهجية، ادلقاربات تلك يف األزمة فكانت الشكل، غَت جديداً  يقدم فلم
 يف الغوص دون والشكل بالعناوين هتتم اإلسالمي الفكر يف التجديد مقاربات معظم

 .ادلنهجي اإلشكال

 على الضوء تسليط خالل من وذلك ادلنهجي باجلانب العناية ىو الدراسة ىذه رباولو ما
 ضمن القرآنية وادلصطلحات ادلفاىيم دراسة إُف القرآنية بالدراسات آل الذي التارخيي ادلسار

 دراسة منهجية يف ادلعاصرة اللغوية والدراسات اللغة أمهية وإبراز ادلوضوعي، بالتفسَت يعرف ما
 .ادلفاىيم لدرس منهجية خطوات ربديد يف زلاولة مع القرآنية، وادلصطلحات ادلفاىيم

 جوانبهما يف دراستهما خالل من ادلصطلح ومعٌت ادلفهوم معٌت تأطَت الدراسة رباول كذلك
 وادلصطلحات، ادلفاىيم مصادر وربديد بينهما، الفرق وبيان والتداولية، والفلسفية اللغوية
 .القرآنية ادلفردات على الدراسة ىذه من استخلصناه ما وتنـزيل

 

 اإلسقاط مأزق من اخلروج زلاوالت/التفسَت مناىج: أوالً 

 بادلذاىب واصطبغت ادلناىج وتعددت وحديثاً  قددياً  القرآين للنص وادلقاربات التفاسَت كثرت
 اكتشاف يف للنص الوفاء بُت ادلقاربات تلك فًتددت الفكرية، والتيارات والكالمية الفقهية
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 ويف القارئ، توجهات مع يتناسب دبا تأويلو يف والتعسف عليو ادلعاين إسقاط وبُت معانية
 من القرآن معاين الكتشاف عديدة زلاوالت ظهرت التفاسَت يف ادلذىبية ادلزالق لتجاوز سعي

 قددية فكرة وىي الكرمي، القرآن يف ادلوضوعية بالوحدة يسمى ما فظهر الداخلية، بنيتو خالل
 بالتفسَت يعرف غدا دلا كمنطلق مؤخراً  استحضرت لكنها اجلاحظ، عند جذورىا ذبد

 موضوع اكتشاف أو القرآن، مجيع يف ما موضوع تتبع خالل من- يسعى الذي ادلوضوعي،
 وأمالً  القارئ قَبليات عن أمكن ما بعيداً  القرآن تفسَت إُف -دبفردىا سورة لكل رابطاً  يشكل

 ىذه معظم لكن الفنون، أصحاب فيها اختلف اليت واألحكام القواعد من الكثَت تصحيح يف
 من ادلوضوعي التفسَت إُف انطلقت إذ منو ىربت الذي الفخ نفس يف سقطت احملاوالت

 البحث صورة إال زبتلف فلم عليو، ىو دبا وتركيبو التحليلي التفسَت يف ورد ما ذبميع خالل
 .ادلنضبطة الشمولية ادلنهجية إُف افتقارىا ذلك ومكمن فقط، وقالبو

 علم: ىو والتفسَت القرآن بعلوم وثقى صلة لو بعلم ادلعاصر االىتمام أعيد األسباب ولنفس
 وجو، من أكثر على ادلستخدمة القرآنية باأللفاظ ويُعٌت الكرمي، القرآن يف والنظائر الوجوه

 الثاين القرن إُف جذوره وتعود القرآين السياق يف منحصر لكنو العربية بعلوم لصيق علم وىو
 ادلعٌت ربديد يف السياق على وتركيزىا اللغوية ادلناىج تطور مع مؤخراً  أمهيتو وظهرت اذلجري،
 قددياً، والنظائر الوجوه كتب مؤلفو سلكو كان الذي التوجو نفس وىو ادلفسر، فهم وتوجيو
 التفسَت مناىج تطوير يف ُمعُت ودراستها -اختالفها على- مناىجهم إُف العودة يف فكان

 .القرآين ادلصطلح فكرة فظهرت فيها، اللغة مكانة وإحياء

 الدراسات يف ظهرت عموماً  النصوص تفسَت يف مكانة من اللغة ربتلو غدت ما إطار ويف
 وتباينها تياراهتا اختالف على الغرب يف واللسانية اللغوية العلوم تطور أثر تقتفي جهود العربية

 نقد دون التيارات ىذه أثر تتلقف متناقضة عربية لغوية تيارات فظهرت وخلفياهتا، وتناقضها
 نشأهتا، أوساط ضمن نقد من لو تعرضت دلا أو التارخيية، أو الفلسفية خللفياهتا مراعاة أو ذلا

 عن النصوص التطبيقات ىذه فأبعدت العربية النصوص على تطبيقها حاول اآلخر والبعض
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 أن ديكن كان ما التعسفية التطبيقات تلك أوصدت بل غموضاً، وزادهتا القارئ لدى ذبلياهتا
 ىذه دامت وما بو، يتعلق وما العريب اللغوي البحث لتطوير آفاق من العلوم ىذه تفتحو
 سياقاهتا غَت يف ادلستنسخة تطبيقاهتا عن فضالً  أوساطها يف للجدل ومثَتة مضطربة ادلناىج

 وكانت القرآين، النص على تطبق عندما أكثر للجدل مثَتة ستكون فإهنا العربية، النصوص يف
 ودبثابة توظيفياً  احملاوالت ىذه يف ادلناىج دور كان إذ اخللل ظاىرة اجملال ىذا يف احملاوالت

 الباحثُت عديد دينع َف التوظيف ذلك لكن احملاوالت، تلك ربكم اليت( لأليديولوجيا) الغطاء
 اكتشاف وإعادة العربية اللغة مناىج تطوير يف عام بشكل اللغة علوم تطور من االستفادة من

 .وآلياهتا قوانينها

 احلديثة اللغوية ادلناىج من ينلو َف القددية اللغوية الدراسات مدار ىو الذي القرآين النص لكن
 من ذلك دينع أن دون ، ربليلية وصفية تناولتو اليت ادلقاربات معظم وكانت الزىيد، احلظ إال

 العلوم وتطورات العربية اللغوية ادلناىج بُت قاربت اليت اجلادة القرآنية الدراسات بعض ظهور
 الثالثة األبعاد مراعية القرآين النص تقارب تزال وما زلاوالت ظهرت وقد ادلعاصرة، اللغوية
 يف فانطلقت اللغوية، وادلناىج القرآنية، وادلفردات ادلوضوعية، الوحدة أعٍت إليها، ادلشار

 دالالهتا، ربديد يف لغوي ودبدخل القرآنية ادلفردات دراسة خالل من ادلوضوعي التفسَت
 البنائية، وحدتو ضمن النص داللة ربديد يف القرآين ادلصطلح مركزية التوجو ىذا ويفًتض

( ى305) األصفهاين الراغب فنبو قددياً، ذلك القرآن وعلوم بالتفسَت ادلشتغلون وعى ولقد
 يف ادلفردة األلفاظ وربقيق اللفظية بالعلوم العناية أمهية إُف( القرآن مفردات) كتابو مقدمة يف

 اجلهد ىذا يف مسامهة ادلفردات كتابو وكان القرآن، علوم تتعدى ذلك أمهية واعتبار القرآن
 .إليو يطمح كان الذي األوسع
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 ادلنهج مقاربة يف اللغوي ادلدخل: ثانياً 

 أعاد واللسانيات اللغوية العلوم تطورات بفضل القرآين النص بنية أمهية مراعاة إُف االلتفات
 وإعادة القرآنية ادلفردات مقاربة خالل من القرآن قراءة وضرورة القرآنية ادلفردة إُف االعتبار
 الذي ادلعجمي اللغوي ادلعٌت على اقتصرت اليت ادلنهجيات مشكالت تتجاوز دبنهجية تدبرىا
 فادلفردة الًتكيب، خالل من والًتادف والتضاد االشًتاك على فركزت ادلفردة، معٌت يدرس

 القرآين السياق يف ادلفردة وتأخذ النـزول، عصر يف لأللفاظ ادلطروح ادلعٌت تتجاوز القرآنية
 للمفردة اإلسنادية أو السياقية والعالقة لو ادلميزة اخلصائص خالل من بالثبات يتميز معٌت

 ادلفردات ماىية تفرضها اخلاصية ىذه القرآنية، ادلفردات سلتلف بُت الًتابط وكذلك القرآنية،
 خصوصياهتا يف القرآنية الكلمة فتتحول القرآن، معٌت ماىية عن تنفصل ال اليت القرآنية

 باإلحياءات شلتلئ ومفهوم مكتنز عاَف إُف الكرمي القرآن يف استعماذلا وأساليب وسياقها
 .والدالالت

 الشكل بُت العالقة قلبت بل اجلاىليُت واخلطابة الشعر بالغة القرآنية البالغة ذباوزت فكما
 تنبجس البالغية واألشكال الصور فأصبحت العرب، عن مألوفاً  كان دلا بالنسبة وادلوضوع

 بشكل القرآنية اللغة فإن وصورىا، احلياة معٌت تغَت واضحة وعقيدة جديدة روح خالذلا من
 وبنيتو نفسو النص داخل من خصائصو اكتشاف ينبغي جديداً  لغوياً  نسقاً  قدمت عام

 مفرداهتا من بو وارتقى إليها أضافو ما بفهم إمنا منها انطلق اليت اللغة مع بالقطع ال وتراكيبو،
 وأجلى ادلعجمية، ألفاظها داللة على باالقتصار تفسَتىا يستقيم ال اليت القرآنية سياقاهتا يف
 لفهم ادلفاتيح دبثابة تعترب اليت القرآنية ادلفردات ىو اللغة يف القرآنية النقلة ىذه بو تتضح ما

 وتداولية، حجاجية خصائص من القرآنية الكلمة ربملو دبا معانيو، واكتناه القرآين النص
 .للغة اجلاىلي واالستخدام البالغي البعد تتجاوز اليت اخلاصة داللتو القرآين فللنص
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 على الداللة علم تطبيقو يف(  Toshihko Izutsu) اللغوي الباحث دفعت ادليزة ىذه
 semantics of the:  القرآين الداللة علم) بو خاصة تسمية اقًتاح إُف القرآين النص

Koran)، العادلية الرؤية عن تكشف اليت ادلفتاحية القرآنية للمفاىيم دراستو إطار يف وذلك 
 إذا الفردية ادلفاىيم يتجاوز مفاىيمي بنظام خيتص فالقرآن للكون، القرآنية الرؤية أو للقرآن

 يف األخرى بادلفاىيم عالقتو يف مفرد مفهوم كل مراعاة فينبغي الًتكيب، عن منعزلة أخذت
 تلك نفسها ىي ليست القرآنية وادلفاىيم الكلمات فتلك للنص، الكلي العام النظام

 تلك استخدام أعاد فالقرآن اإلسالم، قبل مستخدمة كانت اليت الفردية وادلفاىيم الكلمات
 يف حولالت ىذا وبإدراك القرآين، سياقها خالل من جديدة قيماً  عليها وأضفى ادلفاىيم

 االستخدام يف التحول ىذا للقرآن، الكونية الرؤية عن الكشف ديكن اللغوي االستخدام
 .الشرعية باألمساء اإلسالمية العلوم سلتلف يف يعرف ما ىو للمفردات القرآين

 أو ادلعجمي ادلعٌت ىو األول: معنيُت مراعاة من القرآنية ادلفاىيم لدراسة بد ال أنو ويرى
 أين كياهنا بو ربفظ والذي( basic meaning) للكلمة الضمٍت ادلفهوم أو األساسي

 للكلمة السياقي أو العالئقي ادلعٌت فهو الثاين ادلعٌت وأما وضعت، سياق أي ويف أخذت
(relational meaning )وتأخذ خاص نظام ضمن الكلمة توضع عندما وذلك 

 من تنشأ اليت اجلديدة الداللية العناصر من بكثَت فتشحن أخرى، كلمات مع فيو مكاهنا
 للكلمة األساسي ادلعٌت تام بشكل أحياناً  ليعدِّل اجلديد السياق إن حىت اخلاصة احلالة ىذه

 األول ادلعٌت عن البعض وعرب جديدة، كلمة والدة ونشهد للكلمة األساسي ادلعٌت فنفقد
 عنو يعرب ما ادلعنيُت ىذين من وقريب ، اذلامشية بالداللة الثاين وعن ادلركزية بالداللة

 اليت( syntagmatic) األفقية العالقة بو ويقصدون التعاقيب/ األفقي باحملور اللسانيون
 فهي التعاقب، أو التتابع أساس على اجلملة أو اللغوية البنية داخل الواردة ادلفردات بُت تربط

 االستبداِف/الرأسي واحملور اجلملة، يف الكلمات وسائر الكلمة بُت تقوم تركيبية عالقة
 وردت اليت اللفظة بُت العالقة سبثل واليت( paradigmatic) الرأسية العالقة بو ويقصدون
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 الكلمة بُت تقوم تصريفية عالقة فهي النص، يف ترد َف اليت األخرى واأللفاظ اجلملة يف
 ىذان النص، يف تذكر َف كلمات من معنوية أو لفظية بصلة إليها ديت ما وكل ادلذكورة
 اللفظ) واصطالحاهتم النظم نظرية أصحاب عند العربية البالغة يف جذورمها جيدان ادلعنيان
 .االختيار وعالقات اجلوار عالقات أو( الناظم والرباط القائم وادلعٌت احلامل

 داللتها من وربوذلا اجلذر من بدءاً  ادلعجمية الداللة ربديد تقتضي القرآنية ادلفردة فدراسة إذاً 
 يف سياقاهتا سلتلف معرفة خالل من وذلك القرآين سياقها يف اجلديدة داللتها إُف اللغوية
 اختيار حيملو وما النص، بنية مفاتيح معها تشكل أخرى دبفردات وربطها ومقارنتها، النص
 .اجلديد السياقي ادلعٌت عن للتعبَت غَته دون داللة من االشتقاق وذاك الكلمة تلك

 تطورية تارخيية دراسة اللفظ دراسة األوُف: بآليتُت االستعانة من األبعاد ىذه لتحديد بد وال
(diachronic )النص، يف جديد سياق يف مكاهنا الكلمة تأخذ أن إُف القرآن نزول قبل 

 ودرجة اللغوي معناىا استمرارية ومدى ادلفردة ربول كيفية معرفة يف تكمن اآللية ىذه وأمهية
 عصر قبل ادلفردة دلسَتة اآللية ىذه تتم وكما النص، داخل اصطالحي معٌت إُف اضليازىا
 ادلفردة مسَتة مالحظة خالل من وذلك نفسو النص داخل أيضاً  تتم أن فيمكن النـزول
 يف استخدامها بُت ما مقارنتها أعٍت القرآن يف التارخيي استخدامها ترتيب حسب القرآنية
 يف ادلفردة بدراسة يتبع َف ما ناقصاً  يبقى التارخيي اجلانب وىذا ادلدنية، واآليات ادلكية اآليات
 يف معناىا ويثبت النص يف موقعها تأخذ إذ التطور عن انقطاعها حلظة ويف النصي سياقها
 التزامنية أو اآلنية بـ اللسانيون يسميو ما ىي اآللية وىذه النصي ومكاهنا حلظتها

(synchronic.) 

 أن ديكن اليت ادلنهجية اخلطوات ضلدد أن ديكننا ادلختلفة ادلنهجية األبعاد ىذه خالل من
 اجلذر ربديد يف تتمثل زلددة، خطوات باتباع وذلك القرآنية ادلفردة داللة ربديد يف تساعد
 ادلختلفة ودالالهتا ادلفردة الستخدامات التارخيي التطور ومالحظة واشتقاقاتو؛ للمفردة اللغوي
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 تاريخ ضمن القرآين النص داخل ادلفردة استخدام اختالف مدى ومالحظة النـزول؛ قبل
 للمفردة اللغوي االستخدام استمرارية مدى مالحظة وكذلك ؛(وادلدين ادلكي بُت ما) النـزول
 سياقها يف ادلفردة دراسة مث ومن خاص؛ اصطالحي معٌت إُف هبا التحول أو النص داخل
 ودراسة أخرى؛ مفردات من هبا حف وما فيها وردت اليت اجلمل تركيب خالل من القرآين
 الشاملة؛ القرآين النص بنية ضمن الستخداماهتا ادلختلفة بالسياقات مقارنتها ضوء يف ادلفردة
 .دبوضوعها أو هبا الصلة ذات بادلفردات عالقتها ضوء يف ادلفردة دراسة وأخَتاً 

 سهلة أو بادلتيسرة ليست لكنها القرآنية، للمفردة داللتها ربديد يف تتشابك األبعاد ىذه
 تارخيي معجم غياب اللغوية بالقضايا ادلعنيُت عند زبفى ال اليت الصعوبات من إذ ادلنال،

 مقاربة صعوبة من يزيد وشلا ادلتوفرة، ادلعاجم يف الدالِف التطور مراعاة وعدم العربية، لأللفاظ
 أو تناولت واليت ادلختلفة التارخيية ادلصادر بو تلقي الذي التارخيي الثقل القبيل ىذا من

 ادلتخصصة، العلوم مصطلحات مع منها تداخل ما السيما القرآنية ادلصطلحات استخدمت
 التفسَت علوم مدونات يف دبعانيها اإلحاطة غَت من القرآنية ادلفردة مقاربة ديكن فال وبالتاِف
 ادلدخل دبثابة القرآين للمصطلح التارخيي العلمي واالستخدام اللغة فتكون وغَتمها، والكالم

 .القرآين ادلصطلح لفهم

 اللسانيات من ومقتبسة معاصرة تبدو لغوية منهجية من سجلناه ما أن إُف ىنا اإلشارة ونود
 ديكن فلسفياً  توجهاً  تعكس ال أهنا كما أخرى، دون لغة زبص ال معطيات ىي إمنا احلديثة

 العربية علماء لدى قددية توجهات مع اتساقها عن فضالً  ىذا موضوعيتها، عن هبا حييد أن
 يطبق ما نستبعد فإنا االعتبار وهبذا القرآنية، الدراسات يف منها االستفادة أو تطويرىا يتم َف

 الىوتياً  أو فلسفياً  توجهاً  تعكس واليت اخلاصة سياقاهتا من مقتبسة لغوية منهجيات من
 القرآين للنص ادلسلم رؤية مع تتناىف بل العريب السياق على تنطبق ال غربية حيثيات فرضتو

 الظاىرايت وادلنهج التأويل نظريات ادلناىج ىذه من وأخص اهلل، من ورسالة وحياً  باعتباره
 وتعترب ومفتوحاً  فضفاضاً  ادلعٌت وتعترب ادلؤلف موت مقولة إُف -اختالفها على- تستند واليت
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 يتجاىل أن ديكن ال اهلل من رسالة أنو على القرآين النص فَتصورُ  ادلعٌت، مصدر ىو ادلتلقي
 واإلديان معٌت، الرسالة دلفهوم يعد َف وإال ادلعٌت منضبط غَت اعتباره ديكن ال كما ادلرسل،
 اليت احملكمة وبنيتو اللغوية خصوصيتو فلو غَته عن متميزاً  نصاً  جيعلو اهلل من وحياً  بكونو
 وانتفاء وسهولتها القرآنية الداللة حرفية بادلقابل يعٍت ال االحًتاز وىذا اكتشافها، ينبغي

 أن إما القرآين النص يف واحد معٌت بوجود اإلديان بُت ففرق األوجو، وتعدد ادلعٌت احتمالية
 وعلى معينة ضوابط عليو تدل ملتبساً  يكون أن أو متلق لكل أحاديتو يف واضحاً  يكون
 قيمة ال أو أصالً  منضبط غَت ادلعٌت إن القول وبُت ادلستطاع، قدر باجتهاده مقاربتو ادلؤمن
 مع تتناىف االعتبارات ىذه إذ النص، خارج أساساً  يقع ادلعٌت أن أو الناص أو ادلؤلف لقصد
 .النص مع لعالقتو ادلؤمن تصور طبيعة

 من قل   ىام تساؤل إلثارة ربيلنا معادلها أىم خلصنا اليت القرآنية ادلفردة لدراسة ادلنهجية ىذه
 ؟ خصوصاً  النصي السياق ويف عموماً  وادلصطلح ادلفهوم بُت الفرق ما وىو إليو تطرق

 لو عام وادلصطلح ادلفهوم بُت الفرق يف فاإلشكال القرآين النص دراسة زبص ال عليو واإلجابة
 .الفرق استجالء سنحاول األبعاد ىذه خالل ومن والفلسفة واللغة بادلنطق صلة

 

 بينهما والفرق وادلصطلح ادلفهوم: ثالثاً 

 تصنيف كان أياً - واضحاً  معٌت النص، أو اللغة يف ادلتداول اللفظ وىي ادلفردة، كانت إذا
 حىت العويصة ادلسائل من يُعد   ومعناه داللتو وإبراز ادلفهوم تعريف ربديد فإن -الكالم أجزاء

 الفلسفية ادلعاجم شهدت وقد -الفلسفي ادلعجم من األصل يف باعتباره- احلديثة الفلسفة يف
 ادلًتمجة العربية أو األجنبية ادلعاجم يف سواء التعريف عملية يف واضحاً  وشططاً  كبَتاً  اختالفاً 
 يف ادلتداول ادلفهوم داللة تقارن عندما لتزداد الصعوبة وإن ،(concept) األجنبية للكلمة
 السياقات سلتلف يف االستعمال متعدد ادلصطلح داللة مع والفلسفي ادلنطقي السياق
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 لو نعرض ادلفهوم بداللة ولإلحاطة بينهما، متداخل ادلعاصر االستخدام وأن السيما العلمية،
 .ادلصطلح لداللة نتطرق مث والفلسفي ادلنطقي سياقو يف

: وىي ادلتقدمة والفلسفة ادلنطق كتب يف متداولة أخرى كلمة إُف ادلفهوم حييل: ادلفهوم
 يرى بل ،(وضلوه والعرض كاجلوىر العقل يف ما مفرد صورة حصول) يعٍت والذي التصور
 األجنبية الكلمة ترمجة يف األوُف ىي اجملرد، ادلعٌت ىو دبا التصور، العربية ادلفردة أن البعض

(concept)، أفراد رلموع) معاً  وادلاصدق ادلفهوم على ينطوي ألنو ضبطاً  أكثر باعتباره 
 الذىٍت ادلعٌت ىو فادلفهوم ماصدق،+  مفهوم= التصور فيكون( الذىٍت ادلتصور+ اجلنس
 األفراد أو الفرد فهو ادلاصدق أما عليو، كالمية داللة واللفظ األذىان يف اللفظ يثَته الذي

 الصور ىي ادلعاين فإن آخر وبتعبَت الذىٍت، مفهومو فيها يتحقق إذ اللفظ عليها ينطبق اليت
 تقصد أهنا حيث من العقل يف احلاصلة والصورة األلفاظ، بإزائها وضعت حيث من الذىنية
 حيث ومن مفهوماً، تسمى العقل يف اللفظ من حصوذلا حيث ومن معٌت، تسمى باللفظ

 ومن حقيقة، تسمى اخلارج يف ثبوهتا حيث ومن ماىية، تسمى ىو؟ ما جواب يف مقولة أهنا
 الصفات رلموعة ىو ادلنطقي دبعناه فادلفهوم ىوية، تسمى األعيان من امتيازىا حيث

 عن لتمييزىا يكفي ربديداً  اللفظ عليها ينطبق اليت ادلوضوعات ربدد اليت واخلصائص
 .األخرى ادلوضوعات

 تصنيف على تساعد ،(أنساق) اإلنساين اإلدراك عمليات يف كأبنية ادلفاىيم ُحدِّدت وقد
 أهنا( ادلفاىيم) تعريف يف جاء ذلك، على تأسيساً  نظامي، أو عشوائي بتجريد ادلوضوعات

 اخلارجي العادلُت وأفراد األشياء، تصنيف يف تسخَتىا ديكن ذبريدات أو عقلية، أبنية
 وخاصياهتا األشياء ضلو اإلنساين، والنشاط ادلعرفة، حقول كل موضوعات أو والداخلي؛

 لتصنيف عقلي بناء ادلفهوم أن أو مفاىيم؛ بواسطة عادة ادلمثلة اٍف …وظاىراتـها وكيفياهتا
 .كثَتاً  أو كان قليالً  عشوائـي بتجريد والداخلي، اخلارجي العاَف يف الفردية ادلوضوعات
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 ادلوضوعات ذبميع عن منعكسة فكرية وحدة ادلفهوم أن ادلفهوم تعريف يف جاء كذلك
 من متماسكة رلموعة أنو أو مشًتكة؛ بسمات ببعض بعضها يرتبط واليت عامة الفردية

 اخلصائص تعكس اليت التقديـرات تلك من نواتو تأسست ما دبوضوع ادلتعلقة التقديرات
 .فكرية وحدة أي ادلفهوم أن أو ادلوضوع؛ لذلك الالزمة

 يستخدم ادلفهوم أن مالحظة ديكن ادلتنوعة، تعريفاتو يف للمفهوم السابقة البيانات من انطالقاً 
 سلتلفة تعريفات قدمت قد ادلتعددة الفكرية ادلناىج وأن احمليط، العاَف وإدراك ادلعرفة بناء يف

 .للمفهوم

 بل للمفهوم، ومانع جامع تعريف ربديد وصعوبة االضطراب مدى ندرك ادلعطيات ىذه من
 -البعض يرى كما- األقل على الراىن الزمن يف متناول غَت لو جامع تعريف إجياد إن

 لكن مشكلة، كلمة فهي وادلفاىيم، األلفاظ دالالت ربديد يف ادلشتغلُت قلة مع السيما
 رلموعة على ربيل مفردة: ىو مبسطة وبصيغة ادلفهوم أن نقلناه شلا استنتاجاً  نقول أن ديكننا

 .خاص سياق داخل ادلتصورات من

 أو الثقافية بالعلوم األمر تعلق سواء عموماً  وادلعرفة بالثقافة وإنتاجو ادلفهوم ربديد ويرتبط
 واللغة بالرمز الصلة وثيق وىو وتابع، الحق بشكل احمليط يف يتكون فهو الطبيعية، العلوم

 واإلجرائية النظرية صفتو ادلفهوم ويتخذ تشكلو، يف تسهم اليت األبعاد وسلتلف الدالِف واحلقل
 .بو خيتص معُت معريف رلال من انبثاقو أو ارتباطو من

 ليتم أصالً  ادلعقد الفلسفي سياقو من خرج أن بعد وتشويشاً  تعقيداً  يزداد ادلفهوم أخذ ولقد
 العلوم من وغَتىا والفلسفية اللغوية العلوم تداخل مع السيما سلتلفة سياقات يف تداولو

 ادلصطلح داللة على حييلنا ما وىذا للمصطلح مرادفاً  يستعمل ادلفهوم فأصبح هبما، ادلتصلة
 .بادلفهوم عالقتو لندرك
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 وىذا واالتفاق، ادلسادلة على يدل مصطلح مفردة إليو ترجع الذي صلح جذر: ادلصطلح
 خاصة داللة على االتفاق وىي ادلصطلح خصائص من أساسية خاصية على يدل ادلعٌت

 واضح بشكل العلمية داللتها سبحص قبل ادلفردة يتنازع كان الداللة يف اختالف بعد دلفردتو
 ىذه والتجريد، والعلمية الوضوح صفة االتفاق خاصية إُف فيضاف مضموهنا، على

 سياقها يف مساعها من يتبادر خاص معٌت على للداللة مفردة يف ذبتمع عندما اخلاصيات
 ادلفردة يكسب الذي ىو التاريخ يف واالستمرار التكرار لكن مصطلحاً، تغدو التداوِف

 .اخلاصة اجلديدة داللتها وثبات اصطالحيتها

 الكتب فكثرت التعريف، أو باحلد عنو يعرب كان والذي بادلصطلح القدامى اىتم وقد
 علمية سياقات يف أو العلوم سلتلف يف سواء ادلصطلحات دالالت ربديد يف ادلتخصصة

 العصر ويف التارخيي، السياق ربديد وينقصها بالتعميم تتسم ادلدونات ىذه أن إال خاصة،
 علمياً  يدرس الذي ادلصطلح علم يدعى مستقل علم موضوع ادلصطلح أصبح احلاضر
( terminology) وادلصطلحية االختصاص، لغة يف ادلستعملة ادلصطلحات و ادلفاىيم

 األغراض للغة مساحة توجد لغة كل ففي صناعتو، أو وربديده ادلصطلح بصياغة يعٌت كعلم
 اخلاصة األغراض لغة قطاعات من واحد قطاع ويوجد اخلاصة األغراض للغة وأخرى العامة

 .للمصطلحية الرئيسي النطاق ىو القطاع ىذا خاصة مفردات يتضمن

 اتفاقي رمز أو ،(اإليصالية اللغوية الصيغة) تعبَت( + داللية قيمة) مضمون=  فادلصطلح
 يكون وقد ،(باحلروف) كتابياً  بو سبثل الذي الشكل أو منطوقة أصوات من يتألف ما لتصور

 للمفاىيم احملددة الدوال من نظام داخل معرِّفة عالمة فادلصطلح عبارة، أو كلمة ادلصطلح
 ما لشيء فكرياً  سبثيالً : ادلفهوم كان فإذا مرجعو، على وعالمة للمفهوم مدخل فهو وبالتاِف

 فإن برمز، أو دبصطلح عنو ويعرب مشًتكة مسات ذلا أشياء من لصنف أو( رلرد أو زلسوس)
 متعددة كلمات أو( بسيط مصطلح) كلمة من مؤلفة دالة( لغوية) وحدة كل: ادلصطلح
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 مفهوماً  أو ما، ميدان داخل الوجهة وحيد بشكل زلدداً  مفهوماً  وتسمى( مركب مصطلح)
 .للمصطلح ادلعرِّفة للخصائص وظيفياً  تصوراً  ديثل خاصاً 

 تعريفات خالل من ادلفهوم فيبدو بادلفهوم، عالقتو يف الغموض تزيد للمصطلح الضوابط ىذه
 دبعٌت ويستعمل ادلصطلح من أخص -منها الغريب السيما- ادلصادر سلتلف يف ادلصطلح
 شيء بُت اإلنسان يفرق وهبا اللغة وجوىر اللغوي التواصل شرط ىي فادلفاىيم التصور،
 تصورية أطراً  ادلصطلحات وسبثل بعض، إُف بعضها يضم نسق إُف حباجة وادلفاىيم وشيء،
 ادلفهوم داللة يلغي ال ادلصطلحيُت بُت للمفهوم االستخدام ىذا للمفاىيم، وتعبَتية

 اللغة إُف وآخر العادية اللغة إُف ينتمي مفهوم وىناك ذبريدي ومفهوم مفهوم فهناك التجريدية
 كوسيلة ادلصطلحات علم يف إليها ينظر للمفاىيم نظرية نشأت بل االصطالحية، التقنية
 األلفاظ، بناء بأساس وتزودنا ادلصطلحات، تشكيل يف اإلدراك حلوافز دقيق بتفسَت سبد نا

 وجدت قد ادلفاىيم أن يعٍت الذي األمر ذلا، إدراكنا حبسب للمفاىيم رموز فادلصطلحات
 علم فإن للمصطلح بالنسبة ادلفهوم خصوصية وباعتبار ادلصطلحات، قبل وتشكلت

 بأنظمة يهتم ال لذلك، وىو العكس، وليس بادلفاىيم ادلصطلحات يربط ادلصطلحات
 ىذا ىل لكن للتواصل، تسهيال خاص لغرض موضوعة بأنظمة فقط ولكن مطلقة مفهومية
 وما ؟، االستخدام يف بينهما االلتباس إلزالة كاف وادلصطلح ادلفهوم بُت للعالقة التوضيح

 بينهما؟ الفرق ىو

 

 :وادلصطلح ادلفهوم بُت الفرق

 ربديد أعٍت منها انطلقنا اليت اإلشكالية إُف يعيدنا وادلصطلح ادلفهوم تعريف من أوضحناه ما
 السياق يف األصلي واختصاصها ادلفهوم مفردة دراسة أن إال وادلصطلح، ادلفهوم بُت الفرق

 داللتهما، يف غموضاً  ادلفردتُت زاد اللغوي السياق يف واختصاصها ادلصطلح ومفردة الفلسفي
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 ادلعاجم إن حىت ووضوح، ببساطة بينهما يرادف الشائع االستعمال صلد الغموض ىذا وبقدر
 من ازبذت بينهما، تفرق أن دون وادلصطلح، ادلفهوم داللة ببيان اعتنت اليت وادلوسوعات

 الغموض يناقض االستعمال يف وضوح إُف يشَت شلا دلدوناهتا، رديفاً  عنوان وادلصطلح ادلفهوم
 التعريف، منضبطة غَت ادلعرِّفات عنوان ىي اليت ادلفردات أن ادلفارقات دلن وإهنا التعريف، يف

 .استخدامهما يفيده ما مالحظة سنحاول االضطراب ىذا من وللخروج

 تطور مث ومن األوُف، بالدرجة الفلسفي القاموس إُف ينتمي ادلفهوم كون إشكال موضع ليس
 الفرق ربديد كان ولئن اجملاالت، سلتلف يف ادلصطلح مرادفاً  اللغوي احلقل يف متداوالً  وغدا
 ربديد يف االضطراب فإن اللسانيُت، مجيع بو يقر أمراً  بينهما والعالقة وادلصطلح ادلفهوم بُت
 واحد دبعٌت تداوذلما يتم وادلصطلح للمفهوم التنظَتي اإلطار وخارج ينفونو، ال أمر الفرق ىذا

 .تقريباً 

 ادلفهوم يذكر فعندما للمفردتُت، االستخدام خالل من الحظناه جزئي تفريق ربديد وديكننا
 يعرف ما أو منضبطة غَت دبفردات اللفظ عليو حييل ما بتعريف يقًتن كتابة أو شفاىاً 

 للمعٌت منضبط بتعريف يقًتن ما فغالباً  ادلصطلح يذكر عندما بينما اإلجرائي، بالتعريف
 بالتعريف يعرف ما وىو وسلتصرة، متماسكة مفردات خالل من وذلك عليو اإلحالة ادلقصود
 .احلدي

 مفردة تشاركها أن ديكن مفهوماً  تسمى اليت ادلفردة أن عنو ينتج الحظناه الذي الفرق ىذا
 بالداللة تتفرد ادلفردة فإن مصطلحاً  تسمى اليت ادلفردة بينما ادلعٌت، نفس عن التعبَت يف أخرى
 .ادلصطلح خاصية من التفرد وىذا الًتادف وتنبذ ادلعٌت على

 الدال اللفظ على ليدل بالتصور ادلرتبط ادلنطقي ادلعٌت االستعمال يف يتجاوز ىنا فادلفهوم
 الثقافة،: مثل مفردات نستعمل فعندما ادلعٌت، ذلك يؤطر لغوي انضباط غَت من ادلعٌت على

 لذلك معينة بألفاظ ضبطها يصعب معان على تدل مفاىيم فإهنا ،...الدديقراطية احلضارة،



15 
 

 مشًتكة قواسم على بينها االتفاق رغم ادلختلفة التعريفات مئات منها لكل الباحث جيد
 معينة بألفاظ وتنضبط ادلفاىيم/ادلفردات ىذه داللة وتنحصر يوم يأيت وقد باللفظ، ترتبط
 حدِّي فهو تعريفو يف وانفتاحاً  تشتتاً  حيتمل ال ابتداء فإنو ادلصطلح بينما مصطلحاً، فتغدو

 يف مجيعاً  تشًتك لكنها للمصطلح التعريفات صيغ تتعدد وقد داللتو، لو تعريفو يف لفظ وكل
 يغدو فإنو التعريف يف جديدة ضوابط التعريفات بعض أضافت فإن داللتها، حصرية

 أكثر الواحدة ادلفردة تكون وقد فيو، ادلستخدم بالسياق أو دبعرِّفو خيتص جديداً  مصطلحاً 
 .تستخدمها اليت السياقات تعدد حبسب مصطلح من

 تعريفو ديكن وال إجرائياً  يعرف فادلفهوم ادلفهوم، عن ادلصطلح سبيز اليت ىي التعريف فحدية
 بشكل تعريفو ديكن لكن حدياً  يعر ف ادلصطلح بينما مصطلحاً، غدا حدياً  عرِّف فإن حدياً 

 .كمصطلح سبيزه اليت بالضوابط احتفاظو مع والتقريب التوضيح سبيل على إجرائي

 الضبط أو لالستخدام التارخيي بالتطور وذلك مصطلح إُف يتحول أن للمفهوم ديكن وكما
 عندما داللتو توسع عرب وذلك مفهوم إُف يتحول أن للمصطلح ديكن فإنو لداللتو، ادلؤسسي

 مصطلحاً  تكون أن للمفردة ديكن كما أعم، دلعٌت استخدامو ويتسع كمصطلح يهمل
 االستعمال من خاص نسق ضمن بتحوذلا إما سلتلفة، سياقات يف لكن واحد آن يف ومفهوماً 

 .كمصطلح ما مفهوم استخدام على مؤسسي باصطالح أو يعم، أن دون

 ليسقطو ادلشًتك معناه يتنازع أن بو معٍت لكل إذ دائم بشكل جدل مثار ادلفهوم ويعترب ىذا
 بُت منضبط ىو إذ بو ادلعنيُت بُت نزاع مثار فليس ادلصطلح أما يراه، الذي اجملال على

 . داللتو على ألحد سلطة فال مستخدميو

 وال والتداول باالستعمال يتعلق إمنا وادلصطلح ادلفهوم تعبَتات الستخدام أوضحنا الذي ىذا
 .اخلاص والفلسفي ادلنطقي سياقو يف مستعمل ىو كما ادلفهوم معٌت على يصادر
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 : وادلصطلحات ادلفاىيم مصادر

 إذ الغالب وىو تارخيي األول: ثالثة يف وادلصطلحات ادلفاىيم تكون مصادر ربديد ديكن
 ومنارات عالمات لتكون لغتو مفردات بعض انتخاب يف معُت بسياق اخلاص التاريخ يلعب

 التدوال يكون ادلصطلحات من النوع ىذا ويف السياق ذلك خالذلا من يفهم مفتاحية
 للمصطلح والفلسفي اللغوي التنظَت ويصبح ادلصطلح لداللة الرئيسي احملدد ىو واالستخدام

 فهو وادلصطلحات للمفاىيم الثاين ادلصدر أما ربديده، يف تدخالً  أو تكويناً  وليس استكشافاً 
 ويعُت معُت رلال يف ادلختصُت من شخص ويتداولو يقًتحو الذي أعٍت الشخصي ادلصدر
 ابتدعو، الذي ادلصطلح تعريف مصدر ىو فيكون حيدده معُت معٌت على للداللة ما مفردة

 نصوصو، وفهم فكره على للتعرف ادلدخل ىو ومصطلحات مفاىيم من حدده ما فيكون
 يُتداول وردبا جديدة صناعة أو سابق مصطلح من اشتقاقاً  أو ضلتاً  ادلصطلح ىذا يكون وقد
 فهو وادلفاىيم ادلصطلحات لتكون الثالث ادلصدر أما تارخيياً، مصطلحاً  فيغدو بعده من

 من غَته عن متميزاً  نصاً  ويكون لغوية خصوصية للنص يكون عندما وذلك النصي ادلصدر
 لفهم مفاتيح فتشكل سلتلفة أماكن يف وادلتكررة ادلتداولة ادلفردات بعض فيو وتوجد النصوص

 صناعة من ىي اليت النصوص على ينطبق ادلعٌت ىذا كان ولئن معانية، واكتشاف النص
 نزل اليت العرب لغة على تسمو خاصة لغة ولو إذلي نص ىو دبا القرآين النص فإن البشر

 لفهمو مفاتيح سبثل خاصة ومصطلحات مفاىيم على ربتوي اليت النصوص أثرى ىو بلساهنا
 .وتدبره
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 :وادلصطلح ادلفهوم بُت القرآنية ادلفردة

 التفريق ديكن حد أي إُف لكن اكتشافها، ينبغي اليت ادلفتاحية بالكلمات القرآين النص حيفل
 الحظناه؟ الذي الفرق باعتبار مصطلح ىو وما مفهوم منها ىو ما بُت القرآنية ادلفردات يف
 بعض كون ومناىجهم مذاىبهم اختالف على ادلسلمُت مجيع بُت عليو متفق ىو شلا

 عن التعبَت اختلف وإن معناه يف خيتلف ال الذي ادلصطلح قبيل من ىي القرآنية ادلفردات
 ال مصطلحات ىي.. احلج الزكاة، الصالة،: مثل القرآنية فادلفردات حصرياً، يبقى لكنو معناه

 كما اللغوي، معناىا عن ادلنقولة الشرعية باأللفاظ التفاسَت يف عنها ويعرب تعريفها، يف خيتلف
 ربيل اليت ادلعاين رلمل على اتفاق مع تعريفها يف منضبطة غَت أخرى قرآنية مفردات ىناك
 أوضحناه، الذي بادلعٌت ادلفاىيم قبيل من اعتبارىا وديكن... الصاٌف والعمل كالتقوى عليها
 وبٍت ومقاربتها دراستها يف ادلدونات وحفلت التاريخ يف جدالً  أثارت قرآنية مفردات وىناك

 مصطلحاً  أو مفهوماً  كوهنا بُت عليها متنازع مفردات فهي كبَت جدل فيها االختالف على
 النيب، اإلديان،: ألفاظ ادلفردات من النوع ذلذا األمثلة أبرز من ولعل أوضحناه، الذي بادلعٌت

 داللتها، ربديد يف اختالف زلل يزال وال كان ادلفردات من النوع وىذا ،..الكتاب الرسول،
 إال مصطلح إُف تتحول وال ادلفهوم قبيل من تبقى فإهنا اجتهاد موضع ربديدىا دام وما

 يف جديداً  أفقاً  يضيف أن ديكن الذي ىو ادلفردات من النوع ىذا ودراسة دارسيها، باعتبار
 .القرآن تدبر

 االستخدام يتجاوزان وكالمها النص، يف مفتاحي كالمها وادلصطلح ادلفهوم فإن وعموماً 
 ترادفو وال تعريفو على يتفق قد القرآين فاللفظ خاص، قرآين معٌت على ويدالن للفظ اللغوي
 فيكون معناه يف أخرى مفردات وتشاركو تعريفو ينضبط ال أو مصطلحاً، فيكون أخرى مفردة

 .بينهما يًتدد أو مفهوماً،
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 األول الصنف يف ادلفردة تكون أربعة، إُف القرآنية ادلفردة استعماالت نصنف أن ديكن وعليو
 األصلي وضعها يف سواء القرآين السياق يف للمفردة اللغوي االستخدام يف وذلك: لغوياً  لفظاً 

 منضبطة وىي: قرآنياً  مصطلحاً  الثاين الصنف يف وتكون. الدعاء دبعٌت كالصالة اجملازي، أو
 يف وتكون. الشرعي دبعناىا كالصالة غَتىا، مفردة عليها تدل وال التعريف وحدية الداللة

 على إحالتها مع التعريف منضبطة وغَت الداللة مفتوحة وىي: قرآنياً  مفهوماً  الثالث الصنف
 ادلًتددة القرآنية ادلفردة أخَتاً  وتأيت. التقوى كلفظ أخرى، مفردات عليو تدل قد مشًتك معٌت

 التعريف، حدي مصطلحاً  أو التعريف منضبط غَت مفهوماً  كوهنا بُت القرآن متدبري نظر يف
 .اإلديان كلفظ

 منهجية يف أساسي بينها بالفرق والوعي القرآنية، ادلفردات تتوزع االحتماالت ىذه ضمن
 ىو وما مفهوم ىو وما لغوي استخدام ىو ما إُف تصنيفها يف تسهم أن ديكن اليت دراستها

 بنيتو ذبلي اليت ادلفتاحية كلماتو خالل من القرآين النص معاين اكتشاف وبالتاِف مصطلح،
 .ادلعجز وتناسقو ادلتكاملة

 

 :اخلاسبة

 هبا مرت اليت التارخيية الظروف أن إال العصور، مدار على بالقرآن الفائقة ادلسلمُت عناية رغم
 ىناك تكن وَف معينة، تفسَتية دلدونات أسَتة القرآنية الدراسات جعلت اإلسالمية ادلعرفة

 ويرجع وادلصطلحات، ادلفاىيم دراسة ذلك يف دبا دراسات، من استجد فيما نوعية إضافات
 القرآنية الدراسات آفة يزال وال كان فاإلسقاط الدراسات، تلك يف ادلنهجية أزمة إُف ذلك
 القبليات عن بعيداً  مفاتيحو خالل من النص ودراسة مذىبية، أو عقائدية لرؤى سواء

 لتسليط زلاولة مقاربتنا فكانت منهجي، وضبط تأطَت إُف حباجة ادلأزق ىذا من كمخرج
 القرآنية، ادلفردات معاين ذبلية يف تسهم أن ديكن اليت وادلتاحة ادلفًتضة اآلليات على الضوء
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 ادلدخل توضيح فحاولنا ادلعاين، لفهم الرئيسي اجملال اللغة علوم عن اآلليات ىذه تنفصل وال
 يف ادلعاصرة اللغوية الدراسات دور إُف الصدد ىذا يف وأشرنا القرآنية، ادلفردات لفهم اللغوي
 بادلعٌت اإلحاطة خالذلا من ديكن وخطوات عناصر ربديد إُف وخلصنا ادلنهج، ىذا تطوير

 انعدام ىو أمشل لغوي بعائق تصطدم اجملال ىذا يف أساسية خطوات لكن للمفردة، احملتمل
 معرفتها إذ النـزول، قبل ما مرحلة خيص فيما السيما العربية، ادلعاجم يف التارخيي التدرج

 جبوانب تتعلق أخرى خلطوات بالنسبة األمر وكذلك بادلفردة، القرآين التحول إلدراك أساسية
 ادلنهج يف أساسية عناصر لكن عنو، ادلبحوث ادلعٌت من جوانب تضيء أن ديكنها تارخيية
 يتوصل أن للمفردة اللغوية للمادة موسوعي مجع خالل من فيمكن متوفرة، مالزلو رمسنا الذي

 استعماذلا خالل ومن القرآين، السياق يف ادلفردة رحلة يف بو يستضاء ذلا مركزي معٌت إُف
 النص بنية ويف ورودىا موضوع يف اخلاص بالسياق عالقاهتا إدراك مع وادلقارن ادلستقصى

 القرآين ادلركزي ادلعٌت اكتشاف ديكن -ادلنهجية اخلطوات يف أوضحناه كما- عموماً  القرآين
 معناىا من بادلفردة القرآين التحول معرفة وبالتاِف واآليات، السور سلتلف يف تنـزالتو وإدراك
 جيليو الذي الشامل النظام األخرى ادلفتاحية ادلفردات مع يؤسس قرآين معٌت إُف العام اللغوي
 القيام لألفراد ديكن ما ادلختزلة اخلطوات ىذه يف ولعل. واحلياة والكون اإلنسان حول القرآن

 تشرف علمية مؤسسات إُف وربتاج باألساس لغوية ىي موسوعية أعمال انتظار يف بو،
 ادلنهجية وىذه أمشل، منهجية خطوات من إليو أشرنا ما استكمال من سبكن كي عليها،
 إعجازه، من جديدة وجوه عن والكشف القرآن، تدبر يف النوعية باإلضافة نرى فيما كفيلة
 .الكوين وطرحو عادليتو وفهم

 من أنو ووجدنا النص، يف للمفردة ادلفتاحي البعد افًتاض على ذكر ما بيان يف انطلقنا لقد
 وادلصطلحات، بادلفاىيم عنو يعرب ما أو ادلفردات يف ادلفتاحية معيار على الوقوف الضروري

 لدرس اضطرنا شلا االستعمال، أو التعريف يف سواء وخلطاً  واختالفاً  تداخالً  فيها فوجدنا
 خالل من بينهما التفريق وحاولنا والتداولية، والفلسفية اللغوية رلاالتو يف وادلصطلح ادلفهوم
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 وانتقلنا ادلفهوم، خبالف والتنازع الًتادف ورفضو التعريف حبدية يتميز فادلصطلح استعماذلما،
 بُت التفريق ىذا ضمن تصنف أن ديكن اليت ادلفتاحية القرآنية ادلفردات إُف الفرق بذلك

 .متدبرىا فهم حسب بينهما متنازعة ومفردات ومفاىيم مصطلحات

 منهج وبتأطَت بينهما، والفرق وادلصطلح بادلفهوم بالتعريف ادلنهجية مقاربتنا اكتملت وبذلك
 وآفاقو القرآن معاين الكتشاف منا زلاولة يف وذلك القرآنية، وادلصطلحات ادلفاىيم لدراسة

 ما إليو توصلنا وما ادلتكامل، فهمو تعيق اليت العثرة كان الذي اإلسقاط عن بعيداً  داخلو من
 .فاعليتها من والتأكد إلثرائها عملي وتطبيق نظري نقد إُف ربتاج زلاولة إال ىو


