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 املفردات صفهاني يفعند الراغب األ يالبنية املفهومية للمصطلح القرآن

  السيد مصطفى محمد عبيد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة قناة  _أستاذ علم اللغة المساعد 

 .السويس
 :  ليكرتونيالربيد اإل

     drsayed.ebeed@art.suez.edu.eg 

 امللخـــــــــــــــــــص:
ويعرف  اصطلح،المصطلح ىف اللغة العربية مصدر ميمى للفعل 

عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء ما  "الجرجاين االصطالح بأنه 

أو  فبعد نقله عن موضوعه األول لمناسبة بينهما أو مشابهتهما ىف وص

 ."غيرها

ومن ثم فالمصطلح واالصطالح مشتقان من الفعل اصطلح بمعنى 

 ةاتفق، وكالهما يدل على اتفاق ىف مجال محدد الداللة، وتعد الدالل

أهم السمات التى تميز المصطلح عن باقى  " ةالمحددة الواضح

 ."الكلمات ىف اللغة العامة

تعبير  على حد –ولما كانت المصطلحات هي مفاتيح العلوم 

فهم المصطلح وتحديد داللته يتوقف على بنيته  فإن-الخوارزمى

اللغوية والمفهومية، ولهذا يعرف علم المصطلح بأنه العلم الذي 

التى تعبر عنها.  واأللفاظ اللغويةيبحث ىف العالقة بين المفاهيم العلمية 

وكل حقل من حقول المعرفة البشرية يختص بمجموعة من المفاهيم 

ط فيما بينها على هيئة منظومة متكاملة لها عالقتها المتداخلة بتالتي تر

 بمنظومة المفاهيم الخاصة بحقول المعرفة األخرى.

وتؤكد تعريفات حديثة للمصطلح ىف إطار علم المصطلح قضية  "

موقع المصطلح الواحد ىف إطار المصطلحات األخرى داخل 
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ىف المقام  طالتخصص... ولهذا فإن وضوح المصطلح المفرد يرتب

يدل عليه المصطلح ويتحدد ىف إطار  الذياألول بوضوح المفهوم 

 ."المفاهيم داخل التخصص الواحد

القرآنى  يتناول المصطلحومن ثم جاءت فكرة هذا البحث الذي     

ىف كتاب المفردات ىف غريب القرآن الكريم للراغب األصفهانى ىف 

التعريفات القديمة  ضوء علم المصطلح الحديث و من خالل نظريات

للمصطلح مرورا بالمدارس الفكرية المعاصرة ىف علم المصطلح، مثل 

والمدرسة الروسية ، وذلك للوقوف (براغ ) ةومدرس (فينا)مدرسة 

على البنية اللغوية التى ترسم األطر األساسية  لمفهوم المصطلح 

لية، الدالقرآنى، وكذلك البنية المفهومية  بناء على نظرية المجاالت ال

 ومقارنة المساحة المفهومية للمصطلح عند األصفهانى نموذجا.

 المفردات –الراغب األصفهاين  -المصطلح القرآين فتاحية:الكلمات امل
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Abstract : 
Conceptual Structure of Quranic Terminology 

“Al-Ragheb Al-Asfahany” in Al-Mufradat  
In Arabic, terminology is derived from the 

word term defined by Al-Gergany as the 
agreement among the members of a community to 
give a name for something to denote its 
description. Thus, term and terminology are 
derived from the word agree and both of them 
refer to the semantic connotation of the term 
characterizing it from all other terms in the 
language. As terminology is the key of science, 
according to Al-Khwarizmy, understanding the 
term and its semantic connotation depends on its 
linguistic and conceptual structure; therefore, 
terminology is defined as the science which 
investigates the relationship between scientific 
concepts and terms denoting them. In this way, 
each field of knowledge is concerned with a group 
of concepts closely related as a complete system. 
All modern definitions for terminology stress the 
position of each term with regard to other terms in 
the field. This means that clarity of a term depends 
on clarity of its concept.  

In this study, the researcher discusses quranic 
terminology as appeared in “Terminology in the 
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Holy Quran by Al-Ragheb Al-Asfahany” 
according to modern definition of terminology 
compared to ancient ones; such modern 
definitions as appeared in terminology in Vienna, 
Prague, and Russia schools, with an overall aim to 
identify the linguistic structure upon which 
quranic terminology are built, as well as their 
conceptual structure according to semantic 
theories. 
key words: Quranic Terminology- Al-Ragheb Al-
Asfahany- Al-Mufradat. 
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 ةـــــمقدمـال
من أسرار الجماعة  ر  اللغة مفتاح التواصل بين البشر، وهي س

 ىوية، وبالعلم يكون صالح حياة الناس، وعلى أسسه تبنغالل

اللغة هي اإلنسان، وإنها مظهر حقيقته، »إن : حضارتهم، كما يقال

خالل هذه العالقة بين اللغة والعلم واإلنسان من ، و(1)«لى ذاتهج  وم  

وعناصر القوة يف »وترقى برقي اإلنسان وقوة لغته،  ،تتحقق الحضارة

ا الحضاري، كما تتمثل يف قدرتها على يدهاللغات تتمثل يف رص

استيعاب األحداث المتجددة، وبعض اللغات يمتاز بقدرة على خلق 

هذه الكلمات الجديدة التي قد  ، (2)الصيغ، وإنسال الكلمات الجديدة

يات أو أحداث جديدة ومستحدثة، وقد تكون سم  تكون اسمًا لم  

الحضاري، وقد علمي ولمفاهيم حديثة فرضتها سنة التطور ال اتصور  

تكون هذه الكلمات أو الصيغ الجديدة منقولة ومتحولة عن اللغة العامة 

ثم تتخذ طابعًا  (الجماعة اللغوية)الشائعة بين الناس أو ما يطلق عليه 

أو تكتسب داللة خاصة يف سياق معين، أو لدى مجموعة من  خصصيًّات

إلى نمط تنتقل  المستخدمين يف مجال معريف أو مهني محدد، ومن ثم

 وهي ضرب مقنن ونمط «لغة األغراض الخاصة»لغوي آخر يطلق عليه 

Codified  من ضروب اللغة يستعمل ألغراض خاصة يف سياق

حقيقي، أي يوظف إليصال معلومات ذات طابع تخصصي على أي 

، أي بين الخبراء والعارفين، أو على امستويات، على أكثرها تعقيد  

                                                

، دار االعتصام، 2د. عبد الصبور شاهين: العربية لغة العلوم والتقنية، ط (1)

 .37، ص1986القاهرة 

 .40السابق  (2)
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ف نشر المعرفة بين المهتمين بالحقل، ، بهداالمستوى األقل تعقيد  

 .(1)ودقة ووضوحًا اوذلك بأكثر السبل إيجاز   –وتلقينهم أصوله 

ولغة األغراض الخاصة  وتستمر عملية التفاعل بين اللغة العامة

حتى تصل بعض ألفاظها إلى مستوى االصطالح، أو تصبغ بالطابع 

لمفهومي ا يدحدبما ينالها من الت (المصطلحي) االصطالحي:

فلغة األغراض العامة لها كيان مستقل بذاته، أما لغة »والتقييس، 

 يتفاعل ناشط، ففكرة الصبغ المصطلح يففاألغراض الخاصة 

Terminologization)) الذي  –من لغة األغراض العامة  لعناصر

 .(2)اا جدًّ ا خاصًّ تكتسب به هذه العناصرمضمون  

ن مجاالت التفاعل ل آخر مجاوموبذلك تبدأ نقطة اتصال أخرى، 

وألفاظها وصيغها باللغة  أو التأثير، وهي عالقة لغة األغراض الخاصة

كل فرع من يف صطالحية، أو ما يطلق عليه المصطلحات الخاصة اال

أن »كل مجال من مجاالت العلوم، خاصة يف فروع المعرفة و

ة قفما حدود العال  (3)«المصطلحية جزء من لغة األغراض الخاصة

 .بينهما ؟

مجموعة من  لىلإلجابة عن هذا السؤال يجب أن نقف ع

التعريفات للمصطلح، ولعل ما يربط تلك العالقة الجدلية هو أقدم 

                                                

 :حية، ترجمةلمقدمة يف المصط :(وادراسكجينفر )و (هيربيرت بيشت) (1)

 .15، صم2000 :جامعة الكويت، الكويت:1ط، محمد حلمي هليل

  .16حية، صـ لمقدمة يف المصط :(هيربيرت بيشت) (2)

 .41نفسه، ص (3)
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كلمة لها يف اللغة »التعريفات األوروبية الذي يعرف المصطلح بأنه 

 المتخصصة معنى محدد وصيغة محددة، وعندما يظهر يف اللغة العادية

 . (1) «تنتمي إلى مجال محدد ه الكلمةهذن يشعر المرء أ

وإذا عدنا إلى التراث العربي وجدنا ثالث كلمات تعبر عن هذا  

الذي أراد له أن  ه( لكتاب387ت)المدخل وردت يف تقديم الخوارزمي

يكون جامعًا لمفاتيح العلوم، وأوائل الصناعات، متضمنًا ما بين كل »

وهي ، «(2)ات..حطالطبقة من العلماء من المواضعات واالص

ع أو تواضع القوم ض  ما و  : )موضوعات، اصطالحات، مفاتيح(، فهي 

لتكون مفتاحًا  ؛عليه من ألفاظ أو عبارات، أو ما اصطلحوا عليه منها

لمداخل العلم والمعارف اإلنسانية والصناعات، وهذا ما دعاه أن يطلق 

مفاتيح ب تاوسميت وهذا الك»حيث يقول:  (مفاتيح العلوم)على كتابه 

وبإضافة كلمة أخرى   (3) «لعلوم، إذ كان مدخال  إليها ومفتاحًا ألكثرهاا

عبارة عن اتفاق قام على تسمية »حدد الجرجاين مفهوم االصطالح، بأنه 

 :االصطالح :. وقيل..   ...  الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول

يفين، ى التعرلإ ظروبالن  (4) «اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى»

                                                

 .11األسس اللغوية لعلم المصطلح، ص حجازي:د. محمود فهمي  (1)

فاتيح العلوم، تحقيق: م(: 387الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف ت ) (2)

 .13، ص1989، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان 2إبراهيم األبياري، ط

 .15السابق  (3)

هـ( ، معجم التعريفات،  816بن محمد السيد الشريف، )ت  يالجرجاين عل (4)

تحقيق ودراسة؛ محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة د. ن 

 .17ص
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مرة بصورة مطلقة، وأخرى مضافة إلى  (اتفاق)نالحظ ورود كلمة 

وهنا يتضح دور الجماعة اللغوية وبخاصة )أرباب العلم، أو  (طائفة)

الفن، أو الصناعة( يف وضع المصطلح، ويف تعريف آخر يحدد جذور 

إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى »: المصطلح، فاالصطالح

، فالمصدر األول لالصطالح هو اللغة، واللغة (1) «المراد نايبلآخر 

 معنى اصطالحي جديد.مع العامة، لينتقل إلى اللغة الخاصة، 

 ومن مث نستنتج من التعريفات السابقة:

على  –أن المصطلح يكون باتفاق أو مواضعة أو اصطالح  :أواًل

لفنون ا منبين القوم، أو المتخصصين يف العلم وغيره  –حد تعبيرهم 

 الصناعات على المصطلح والمفهوم.و

أن مصدر اللغة االصطالحية هو اللغة العامة، التي يختلف  ثانيًا:

فيها المعنى األصلي عن المعنى المنقول إليه المصطلح، وداللته، 

البحث يف التراث العربي، وكذلك يف االستخدام اللغوي بولكن 

 ننا أمام قضيتين:أالحديث نجد 

التفاق على كل المصطلحات أمر ال ينطبق تعميم ان أ هما:أوال

 على ما ورد يف القرآن الكريم والحديث الشريف من مصطلحات.

أن التطور العلمي واالستخدام اللغوي ال يقصر المصطلح  الثانية:

، وقد الغويًّ  اب  يركت، أو على لفظ أو كلمة، فقد يكون المصطلح عبارة  

 غيرها. وأكلمات ...  عةمولمج ا، أو اختصار  ايكون رمز  

لذا يتفق الرأي بين المتخصصين يف علم المصطلح على أن أفضل 

االصطالحية أو  الكلمة»: تيتعريف أوروبي للمصطلح هو التعريف اآل

                                                

 .27 ص: تمعجم التعريفا(1)
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مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها، أو  االصطالحية:العبارة 

ته لدالد يف وضوح، وهو تعبير خاص يف د  باألحرى استخدامها وح  

واضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما يقابله يف اللغات المتخصصة، و

األخرى، ويرد دائمًا يف سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد 

 .(1) «فيتحقق بذلك وضوحه الضروري

أو باألحرى  ،ولما كان هذا البحث يتناول ألفاظ القرآن الكريم

ة أو رة اللغة الخاصائد تلك األلفاظ التي نقلت المعنى اللغوي إلى

عرفت العربية استخدام األلفاظ يف معان اصطالحية »االصطالحية، وقد 

مع نزول القرآن، واستعماله كثير من ألفاظه للداللة على معان 

 ،الصالة ألفاظ:مخصوصة غير ما عرفت يف اللغة العامة، ومن ذلك 

 ،دشهوالت ،والسجود ،الركوع: والحج، وألفاظ ،والزكاة ،والصوم

لنصاب .... إلخ، فكلها ذات معان لغوية، وذات معان وا ،واإلمساك

 .  (2) «اصطالحية محددة

الكتب التي تناولت ألفاظ  دحومن هذا المنطلق كان االختيار أل

صفهاين ألللراغب ا (المفردات)القرآن الكريم ومفرداته وهو كتاب 

 الذي يسير «ةإلى مكارم الشريع الذريعة»، وله أيضًا كتاب ـ(ه502ت)

 ؛إن الغزالي كان يحمله دائمًا يف رحالته :، وقيل عنههنفس المضمار يف

كما  "المفردات يف غريب القرآن"لما فيه من الفوائد، إال أن كتاب 

                                                

، دار "األسس اللغوية لعلم المصطلح"د. محمود فهمي حجازي،  :نقال  عن (1)

 .12، 11غريب، القاهرة، ص

 .64عبد الصبور شاهين، العربية لغة العلوم، ص (2)
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فهو تفسير جامع لما ورد  ؛كتبه وأجزلها فائدة من أجل  »يقول المحقق: 

 . «(1)يف القرآن الكريم من الكلمات الصعبة

 اكونه تفسير  على كتاب المفردات تيار لاالخ ببس وال يقتصر

يف  هوتميزاألصفهاين لتفرد  إنمالكلمات القرآن الكريم الصعبة، و

 ،واستعماالته ،وتناول اللفظ عامة ،الشرح، والتفسير منهجه وطريقته يف

أفضل الكتب يف معرفة على أنه وداللته المختلفة، وقد صنفه الزركشي 

فه المدلول، وقد صنف فيه معر»بأنه  يبغرغريب القرآن، وعرف ال

كتاب المجاز(... ومن أحسنها كتاب )منهم أبو عبيدة  ؛جماعة

، وحدد الزركشي سر تقديم المفردات على غيره (2)«المفردات للراغب

 ؛يتصيد المعاين من السياق»ذلك ألنه  ؛من كتب المفردات، أو الغريب

واألهم يف  ألولنطلق الما فالسياق هو «(3)ألن مدلوالت األلفاظ خاصة

تحديد الداللة وتفرعاتها لدى األصفهاين يف تتبعه لمفردات القرآن 

إلى  الكريم، وانتقالها من المعاين العامة إلى خصوصية الداللة، وصوال  

إن الراغب األصفهاين »يقول الدكتور الشاهد البوشيخي:  ؛المصطلحية

وهو التفطن  ؛فيهولم يلحق  يهبق إلس  يف المفردات يكاد يتفرد بشيء لم ي  

                                                

دار  –األصفهاين: المفردات يف غريب القرآن، تحقيق؛ محمد سيد كيالين  (1)

 .4مقدمة المحقق، ص –المعرفة بيروت 

 ،البرهان يف علوم القرآن ،هـ( 794بدر الدين محمد بن بهادر )ت  :يشالزرك (2)

 -حياء الكتب العربية، إ، دار 1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحقيق

 وحدد الزركشي سر تقديم المفردات على غيره.. 1/291الحلبي، 

 .1/291السابق  (3)
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زه عن إلى خصوصية الداللة القرآنية، مما أكسبه تدقيقًا يف الشرح مي  

 .  (1)«اسواه تمييز  

وقبل أن نبحث طبيعة التميز والتفرد الذي وصف به األصفهاين يف 

 ؛المفردات، وطبيعة البنية المفهومية للمفردات والمصطلحات عنده

هجه الذي وضعه نصب عينه نفسه ومنل رجفالبد أن ننطلق من فكر ال

إن أول ما يحتاج »وهو يصنف كتاب المفردات، حيث يقول يف مقدمته 

أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية 

تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه 

عاون لمن يريد أن يدرك   .«(2)يهانمعمن أوائل الم 

فمن النص السابق نجد تحديد المدخل إلى الدراسة يرتكز على  

ها اللبنة األساسية يف أي بناء علمي أو دراسة د  ويع ،األلفاظ ومعانيها

لدراسة القرآن،  احقيقية، ومن الطبيعي يف مثل هذا أن يكون مدخله لغويًّ 

لك ذس فلي»بل إنه يجعل هذا المدخل صالحًا لكل العلوم الشرعية 

بل هو نافع يف كل علم من علوم الشرع،  ،فعًا يف علم القرآن فقطنا

وكرائمه، وعليها  تهفألفاظ القرآن هي لب كالم العرب، وزبدته وواسط

                                                

، للراغب "القرآن تمفردا" عن: مصطفى فوضيل: نظرات مصطلحية يف كتاب نقال   (1)

 .134األصفهاين مجلة إسالمية المعرفة، السنة الخامسة، العدد السابع عشر ص

الراغب األصفهاين، مفردات القرآن، تحقيق محمد سيد كيالين مكتبة غريب،  (2)

 )مقدمة المؤلف(.6ص
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اعتماد الفقهاء والحكماء يف أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق 

 . (1)«الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم

والشرع، ولكن هذه اللبنات آن قرالفألفاظ القرآن مداخل لعلوم 

األساسية تبدأ بمدخل لغوي داللي، ألنها مدار كالم العرب، بل زبدة 

كالمهم، على اختالف علومهم وحكمهم وتنوع فنون أقوالهم، ولكن 

تخذ من تكتسب دالالت خاصة، لذا ي   هذه الكلمات يف سياقاتها القرآنية

رت منها واشتقت تعياسى أللفاظ أخر اهذه المداخل اللفظية منطلق  

توسعًا يف المعاين، أو تخصيصًا وتدقيقًا للمعنى المرتبط بالسياق أو 

فقد استخرت اهلل » :االشتقاق لعالقات بين األصل والمنقول عنه، يقول

حروف  ىألفاظ القرآن عل ى فيه مفردات  يف إمالء كتاب مستوف  ـ تعالى ـ 

حروف المعجم تيب ترى التهجي، فتقدم ما أوله األلف ثم الباء عل

فيه أوائل حروفه األصلية دون الزائدة، واإلشارة إلى المناسبات  امعتبر  

التي بين األلفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع 

 .«(2)يف هذا الكتاب

 ففي النص السابق حدد األصفهاين أربعة حدود ملنهجه:

آن الكريم، القرظ فا: االستيفاء: فقد استوعب الكتاب ألاأوهل

بلوغ  :واستيفاء الشيء .وبخاصة التي تحتاج إلى توضيح وتدقيق

من االستيفاء فقد  ومع ما نص عليه األصفهاين ،(3)«اوتناوله وافي  »تمامه، 

                                                

 .6الراغب األصفهاين، مفردات القرآن ص (1)

 السابق نفسه. (2)

  ات المفرد –انظر  (3)
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استدرك عليه صفوان داودي محقق المفردات إغفاله لبعض المواد لم 

يف   د أغفلنه قأ ير...غ» : يا رأيه بقول السمين الحلبها، مؤيد  نيتكلم ع

تصنيفه إليها مع شدة يف   لم يتكلم عليها، وال أشار ا كثيرة  كتابه ألفاظ  

 .«(1)لى معرفتها، وشرح معناها ولغتهاالحاجة إ

 ،وهو ألفاظ القرآن الكريم ،تحديد الموضوع والمنطلق ثانيها: 

 لغوية متعددة. ومنها تتفرع إلى علوم ومناح  

فالترتيب الهجائي أو  ؛لتبويبيف أو اصنلتطريقة الجمع وا ثالثها: 

حسب حروف الكلمة األصلية، وهو  ما يطلق عليه الترتيب األلفبائي

 مما يسهل البحث وتتبع معاين الكلمة وسياقاتها.

بربط العالقات ومناسبة اللفظ وذلك تحديد العالقات  رابعها:

 لكسواء أكان ذ ،والمشتقات منه األصلي واأللفاظ المستعارة منه

يف غير ذلك من االستخدام اللغوي  ماألصل القرآين، أيف ستخدمًا م

 العام أو الخاص واالصطالحي.

تحديد بعض المجاالت الداللية، )أو  أما منهج البحث فهو:

المنظومة المفهومية( لمجموعة من األلفاظ والعبارات، ثم مناقشة 

خاصة، القرآنية الة لغالبنية اللغوية لها، وانتقالها من اللغة العامة إلى ال

 .تهاودراس المصطلحات المنبثقة منهاثم حصر 

                                                

 ،(502ت)أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاين :ينظر (1)

، دار القلم، 1صفوان عدنان داودي، ط: ، تحقيقالمفردات يف غريب القرآن

 .22هـ. مقدمة المحقق ص  1412دمشق، 
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دراسة المداخل اللغوية وتنوعها الداللي من خالل االستخدام 

 القرآين، واختالف السياق المستخدمة فيه.

ومن األمثلة التي يتضح فيها هذا المنهج، وطريقة معالجة الراغب 

إلى  وصوال   السياقيةللفظ واستقصاء المعاين اللغوية والتداولية 

 يقول: (أذن) المصطلح، لفظ

 .«(1)الجارحة، وشبه به من حيث الحلقة أذن القدر :(األذن)»* ـ 

 (بالجارحة)يبدأ الراغب بالتعريف اللغوي، واكتفى بالتعبير عنها 

كما  (أذن)، مادة «(2)العضو الذي يسمع به مؤنثة ج آذان»وهي مؤنثة: 

وهو المقبض، والعروة  (أذن القدر)ى لع أطلق اللفظ مضافًا للتشبه

 لو.مثل أذن الكوز والد  

ثم ينتقل إلى المجاز أو االستعارة للفظ يف سياق وداللة أخرى 

 :ويستعار لمن كثر استماعه، وقوله لما يسمع؛ قال تعالي»يقول: 
( أي 61)التوبة /  { حض جض مص خص مسحص خس حس}

 .«(3)استماعه لما يعود بخيركم

 (:أ ذ ن  )المدخل  (اللفظ)ية من وشتقاقات اللغالثم ينتقل إلى ا

( 52)االنشقاق/  {يي ىي مي خي}استمع نحو قوله: 

                                                

، 4ط ومراجعة: محمد خليل عيتاين، طالمفردات، ضبالراغب األصفهاين،  (1)

 .23ص "أذن" 2005يروت،برفة عدار الم

 .1958رشيد رضا، متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،  (2)

مركزالدراسات بمكتبة نزار مصطفي الباز. )أذن( : تحقيق المفردات: (3)

 .17باز/ =23ص
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 مج حج مث}ويستعمل للعلم الذي يتوصل إليه بالسماع وقوله 
: لما يسمع279)البقرة/  {محجخ جح ويعبر  ،(، واإلذ ن  واألذان 

 جي} ـ : تعالىـ بذلك عن العلم، إذ هو مبدأ كثير من العلم فينا، قال 
)األعراف /  {زث رث يت}(، وقال: 49وبة / )الت {ميىي خي حي

167 ، ذ ن: كل من يعلم بشيء نداء  ؤ  (، وأذنته بكذا وآذنته بمعنى. والم 

 مي خي}( 70)يوسف /  {خن حن جن يم ىم}قال: 
)الحج /  {ىث نث مث زث}(، 44)األعراف /  {ىي

: المكان الذي يأتيه األذان.27   ( واأل ذين 
، يف الشيء إعالم  مي}ة فيه، نحو: جازته والرخصإب واإل ذ ن 

( ... 64)النساء /  {مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 نن من زن رن مم}اإلذن، قال تعالى: واالستئذان طلب 
 .(1) (45)التوبة /  {ىن

 ومن خالل النص السابق نرصد هذه االشتقاقات والتصريفات

: استمع، فأذنوا: » علموا، اإلذن أو األذان: العلم المسموع ا ئذن، اأ ذ ن 

 بمعنى أعلم.أ ذ ن، وآذن:  ،تأذن

  .ذنطلب اإل واالستئذان:ن: من يرفع صوته بالنداء، المؤذ  

وخالل استقصاء األصفهاين لمعاين اللفظ ومشتقاته السياقية ترد 

صور من المصطلحات ذات الداللة الخاصة بمجالها، وكذلك 

 التعبيرات االصطالحية ومنها:

                                                

 باز. 18،  24المفردات أذن : ص (1)
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دت يف مشيئة، كما ورلااإلذن: بمعنى الرخصة، واإلذن: بمعنى 

 التعبير: بإذن اهلل.

 مي}إعالم بإجازته والرخصة فيه نحو: : واإلذن يف الشيء»يقول: 
( أي 64)النساء /  {مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 رث يت ىت نت مت زت رت يب}بإرادته وأمره، وقوله: 
)المجادلة  {حفخف جف مغ جغ مع جع}( 102)البقرة /  {زثمث

ذن فرق، فإن اإل نذمعناه بعلمه، لكن بين العلم واإل :( قيل10/ 

أخص، وال يكاد يستعمل إال فيما فيه مشيئة به راضيًا منه الفعل أم لم 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ}قوله »فإن  (1) « يرض به ...
 .«(2)وأمره ته( معلوم أن فيه مشيئ100)يونس /  {يبرت

بل يدلل عليه  ،وكما يتضح من النص، أنه لم يذكر المصطلح فقط

م بين مصطلحين من ناحية المفهومعنى ولا ويفرق يف (قرآين)باستخدام 

وللعلم تعريفات  ،«اإلذن أخص من العلم»كما يقول:  ،الخاص والعام

من كتاب  (علم)مادتها األصفهاين  يف  وتقسيمات أخرى أوردها 

المصطلح الحديث هو يف   المفردات ، ولكن ما يميز العلم عن اإلذن

لم من مل عليه العتشي أن العلم يتميز بالترتيب والتنظيم، وأن ما

هو مجموعة من »المعارف البد وأن تكون موثقة بدليل، فالعلم 

                                                

 باز. 17 ، المفردات األذن (1) 

 .باز 17نفسه ص  (2)
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المعارف اإلنسانية المؤيدة بالدالئل الحسية وجملة من النواميس التي 

 .(1)«ا على تلك النواميس الثابتة مؤسس  اكتشفت لتعلل حوادث طبيعية تعليال  
 ا ويفالحق   يناهوسوف أتناول مصطلح العلم والمعرفة عند األصف 

 . -بمشيئة اهلل -موضعه من البحث 

ع قُّب الحروف واألدوات واستقصاء التحليل   ثم ينتقل إلى ت 

ن  )والتدقيق النحوي لحرف الجواب  يقول: وإذ ن  جواب وجزاء؛  (إ ذ 

جوابًا أو تقدير جواب ويتضمن ما يصحبه من  يومعنى ذلك أنه يقتض

ر به ال د  الة وتعقبه فعل  مالكالكالم جزاء، ومتى ص  مضارع ينصبه ال مح 

ثم تبعه فعل مضارع يجوز نصبه  نحو: إذن أخرج، ومتى تقدمه كالم  

، ومتى تأخر عن الفعل أو لم يكن  ج  ج  وأخر  ورفعه نحو: أنا إذن أخر 

 خل}معه الفعل المضارع لم يعمل نحو: أنا أخرج إذن، قال تعالى: 
 .«(2) (140)النساء /  {هلجم مل

لراغب لمداخل ألفاظ القرآن الكريم فسير اجة وتلاعم وذلك نمط

ت خذ من التعريف اللغوي مبدأ اومصطلحاته ولغته الخاصة، والتي 

حديثه وتحليله وتتبعه الستخدام هذه األلفاظ والمفردات، سواء أكان 

يف غيرها مع استقصاء المعنى الخاص،  مذلك يف الشواهد القرآنية أ

وغيره من علوم الشرع  ريف، والنحوصتلا والعام، وذكر الدقائق يف

 اللغوي. (المدخل)والمنطق حسب ما يقتضيه هذا اللفظ أو 

                                                

، دار المعرفة  3: دائرة معارف القرن العشرين، ط وجدى دمد فريحم :ينظر(1) 

 .1971للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان، 

 باز. 18 – 24المفردات  (2)
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وبمقارنة هذا النمط من االستقصاء اللغوي واالصطالحي بواحد 

من معاصري الراغب األصفهاين، وهو الدامغاين، أبو عبد اهلل الحسين 

 أللفاظ رئاظنالوجوه وال»يف كتابه  (هـ478)بن محمد، المتويف سنة

 .«(1)ب اهلل العزيزكتا

تفسير األذن على وجهين: السماع، نداء، فوجه منهما؛ »يقول: 

اع؛ قوله تعالى: م   مي خي حي جي يه ىه} األذن بمعنى: الس 
م ، [2-1]سورة االنشقاق:{ يي ىي يعني سمعت؛ نظيره يف سورة ح 

يعني  47اآلية  {َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}السجدة 

ع ت.
م   س 

بمعنى نادى؛ قوله تعالى يف سورة األعراف:  اين، أذ ن:ثلا هوالوج

يعني نادى مناد  بينهم؛ أي بين الجنة والناس  {ىي مي خي}

، 70اآلية  {خن حن جن يم ىم}وقال تعالى يف سورة يوسف: 

 نث مث زث}وقال تعالى يف قصة إبراهيم يف سورة الحج: 
 .(2) «ناد  للناس بالحج :يعني 27اآلية  {ىث

ر الدامغاين على وجهين من نالحظ اقتصا نيصنومن استقراء ال

المعنى، وإن عدد اآليات التي ورد فيها اللفظ، فلكل منهما منهج 

بينما تتبع الراغب كل الوجوه  ،تناول النص والمفردة القرآنية يف وطريقة

 :تياآل يف الشكل متنوعة كماالمختلفة للمعنى، ويف سياقات 

                                                

: المجلس األعلى للشئون 1تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيتي، ط (1)

                                                                             م.    2008اإلسالمية، القاهرة 

 .75، ص1الدامغاين : الوجوه والنظائر، جـ (2)
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 األذن
 اجلارحة تعريف لغوى:

 

على     
ل سبي

 التشبيه 
 

أذن 
القدر 

 )احللقة(

على سبيل  
 االستعارة

 اجملاز و 
 

من كثر  
 استماعه
)للرجل 

املستمع ملا 
 يقال له(

 اشتقاقات لغوية داللية  
 

 استمع -َأذن )ماض(
 والمفأذنوا )أمر(: اع

)العلم الذي يتوصل إليه 
 بالسماع(

 )فأذنوا حبرب(اإلْذن.
 ربعيواألذان: ملا يسمع  

 ك عن العلمالعلم بذل
 االستئذان: طلب اإلذن

تعبريات /مصطلح 
 اصطالحية

 
املؤذن: كل من 

 يعّلم بشيء نداًء
اإلذن: يف الشيء 

إعالم بإجازته 
 والرخصة فيه

إذن اهلل: املشيئة، 
 هأمره وعلم

دقائق  
 حنوية

 
إذن: 

جوابه 
 وجزاء

 لخدممن خالل تناولنا ألحد ألفاظ مفردات القرآن الكريم ك

نجد أننا أمام تنوع يف استقصاء المعنى شطره األكبر  ؛يللغوي للتحل

اعتمد على السياق يف تحديد المعنى، وانتقاله من اللغة العامة إلى اللغة 

الخاصة أو التعبير القرآين، ومن تتبع التعريفات، وشرح المعاين نجد 

ا ذإ أننا أمام عدد من المصطلحات التي استقرت مفاهيمها، لحد ما

، يف دراسة الكلمات Synchronicنهج التزامني أتبعنا الم

 والمفردات.

لذا سيكون منهج البحث جامعًا بين الداللية والمصطلحية، 

، حيث اتسعت الدائرة ، ومفهومياًّ ويكون التحليل تحليال  داللياًّ 

مل شقي المعنى بين فاظ والمفردات عند األصفهاين لتشالمفهومية لألل

 .قايلسالمفهوم وا

لوصول إلى معنى األلفاظ وتعريفها يستخدم أجل ا»فمن 

يف حين يستخدم  (Semantics اللغويون: الداللية )علم الداللة
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أن الداللية مع و (Conceptology المفهوم)المصطلحيون: علم 

والمفهومية متفقان من حيث الهدف والغاية، فهما مختلفان من حيث 

 المنهجية والطريقة.

لمعنى يحدده السياق، يذهب ن أن الغويولا ىفبينما ير

ره خصائص المفهوم الذي  المصطلحيون: إلى أن معنى المصطلح تقر 

يعبر عن العالقات القائمة بين هذا المفهوم وبقية المفاهيم يف المنظومة 

 .   (1)المفهومية للحقل العلمي الذي ينتمي إليه

هومية فملاوقد جمعت بين المنهجين كمدخلين لدراسة البنية 

اظ والمصطلحات عند األصفهاين، وقد يكون بينهما بعض لأللف

ستين اراختالف نقطتي البداية إال أن الد معاالختالف يف البداية، و

 . (2)منهما األخرى تتداخالن يف كثير من الوجوه، وتعزز كل  

ويف تتبعنا للمعاين المختلفة التي يوردها األصفهاين للكلمة 

فالكلمة »على الداللة السياقية سوف نعتمد  اهتاومشتقاتها وتصريف

لحاقه بنظام محدد إفله معنى محدد يتم  ؛عمادها السياق، أما المصطلح

تلك التصورات التي تعد مدخال  ألي عمل  «(3)من التصورات

                                                

، مكتبة 1علي القاسمي: علم المصطلح، أسس النظرية وتطبيقاته العملية: ط (1)

 .324م، ص2008لبنان ناشرون، بيروت : 

ص يف حالتصورية والداللية، مقارنة يف المنهج وفينظر: )ولفجانج نيروتيتي(:  (2)

االستعمال يف مجال المصطلحية؛ ترجمة: محمد حلمي هليل، حية الص

 .   113، ص29مجلة اللسان العربي : العدد 

 .11نفسه ص (3)
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كل عمل مصطلحي يبدأ من »مصطلحي كما يقول فوستير: 

 .(1)«التصور

ي تربطها داللية، التلا لومن ثم يكون المنطلق هو تحديد الحقو

ويستخدم كل حقل »مجموعة من التصورات، فلكل حقل تصوراته، 

من حقول النشاط البشري للتعبير عن تصوراته لغة خاصة يمكن أن 

تمثل المواضيع المادية وغير المادية أو األنشطة اللصيقة بتخصيص 

 معين، هذا ما يعرف بالمصطلحية، التي ال غنى عنها لنقل المعرفة

 .«(2)اصة بموضوع معينلمعلومات الخاو

وقد قسمت مجموعة من المداخل اللغوية لدى األصفهاين يف 

المفردات بناء على المفاهيم والتصورات التي تجمعها إلى حقول 

 داللية، أو منظومات مفهومية.

 

 

                                                

 .26)هربيرت بيشت( مقدمة يف المصطلحية ص (1)

 .114)ولفجامج نيدوبيتي(: التصورية والداللية، ص (2)
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 .(اإلنسان، واجلن)احلقل الداللي خملوقات 
 –جن[ نسان، ية ]إوغللاأللفاظ ا: ويضم هذا الحقل: الوحدات

 –بدن  –جسد  –ويندرج تحته يف المجال الفرعي ]جسم  ،ذكر / أنثى

 –أصبع  –يد  –أذن  –وجه  –عين  –رأس  – رحم-ظهر  –بطن 

 أنملة[.

 ان:ــــــــــإنس (1

واألنس  ،اإل ن س  خالف الجن» (:إنس)يقول األصفهاين يف مادة 

 أن سهكثر  ذلك لمن لانس، يقاأل   خالف النفور، واإلنس منسوب إلى

 ولكل ما يؤنس به .....

)الفرقان  {ىن نن من}وجمع اإلنس أناسي قال تعالى: 

ك  للنفس :( وقيل14  {مغ جغ مع جع} :وقوله تعالى ،ابن  إ ن س 
 خك}وقوله:  ،ا( أي أبصرتم أنسًا به، وآنست نار  6)النساء / 
 يتجدوا إيناسًا. واإلنسان قيل سم :( أي27/)النور {لك

وام له إال بإنس بعضهم ببعض، ولهذا قيل: ق ال ق خلقةلخ هنبذلك؛ أل

بذلك ألنه يأنس بكل ما يألفه،  يسم :اإلنسان مدين بالطبع .... وقيل

مي بذلك ألنه عهد إليه فنس ههو إفعالن وأصل :وقيل  .«(1)يإنسيان، س 

ومن خالل تتبع تعريف األصفهاين يمكن أن نتوقف عند مفهوم 

ومن  (خالف الجن)بالضد  يفًاهاين تعرفصألا اوقد عرفه (إنس)كلمة 

ثم جاء باالسم  (خالف النفور)عرفه كذلك بالضد  (إنس)المصدر 

                                                

 .35، باز 38أنس /  –مفردات ال (1)
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لمن كثر أنسه، ولكل ما »المنسوب إلى المصدر، وعرفه: بأنه يقال: 

 .«يؤنس به

 «بمعنى: أبصر، ووجد»ثم ذكر مشتقات مثل: آنس 

معنى اللغوي لا من فقد علل التسمية واالشتقاق (إنسان)أما كلمة  

ثم يقيد هذا  «ألنه خلق خلقة ال قوام له إال بأنس بعضهم ببعض»

 .«مدين  بالطبع اإلنسان»المعنى بالتمدن والتحضر واأللفة 

ومن ثم يمكن أن نجمع ما قاله األصفهاين تعريفًا لإلنسان واإلنس 

وهو  ،نسلما يف خلقه من األ بذلك يبأنه: خالف الجن، واإلنسان سم

 ال قوام لبعضهم إال ببعض.     ن حيث طبع ملا ين مد

     

 ن:ــــــــــــاجل (2

يبدأ األصفهاين بالمدخل اللغوي. بتفسير األصل يف كلمة جن  

ن ه  الليل، وأجنه »يقول:  نُّ ستر الشيء عن الحاسة، ويقال: ج  أصل الج 

 وفثم ينتقل إلى مصطلحات مشتركة يف حر «(1)وجن  عليه فجنه ستره

 وهي:لفظ المدخل، لا

نان: القلب»  عن الحاسة. الكونه مستور   ؛الج 

نُّ صاحبه. ن: الترس الذي ي ج  ج 
 والم 

نة: كل بستان ذي شجر ي ست ر  بأشجاره األرض....  .«والج 

نة: سميت بذلك إما تشبيها بالجنة يف األرض .... إما لستره  والج 

 .«نعمها عنا ....

                                                

 .128باز /  105ص "جن" المفردات(1) 
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ظ الجمع لكون قال جنات بلف امإن»قول ابن عباس بثم يفصلها 

ن ان سبعًا: جنة الفردوس، وعدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة  الج 

 .«(1)المأوى ودار السالم، وعليين

ن)ثم يصل إلى المصطلح  ن يقال على وجهين »قائال   (الج  الج 

أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها بإزاء اإلنس، فعلى 

فكل مالئكة جن وليس كل جن والشياطين،  ةكئالهذا تدخل فيه الم

 .(2) «مالئكة

، و  بل الجن بعض  :قيل»ويفصل القول يف أقسام الجن 

 ن الروحانيين ثالثة: أالروحانيين، وذلك 

 المالئكة.أخيار وهم 

 .وأشرار وهم الشياطين 

وأوساط فيهم أخيار وأشرار وهم الجن، ويدل على ذلك قوله  

جماعة الجن قال تعالى: ة ن  لج  ( وا1 /جن )ال {ىل مل خل} :تعالى

الن اس  }  و 
ن ة  ن  ال ج 

 .«(3) (6)الناس /  {م 

 :ومن ثم يمكن الوقوف على التعريف المصطلحي للجن، بأنه

مستتر عن الحواس، وقد يشمل  (بإزاء اإلنس)مخلوق خالف اإلنس 

 {جس مخ جخ مح جح مج حج مث}المالئكة والشياطين،
 (.27)الحجر / 

                                                

 .128/ باز  106، 105 ص  (ن ج) –المفردات  (1)

 .128/ 106السابق  (2)

 .129، باز 106نفسه  (3)
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خلق » قائال :حات أصول الفقه مصطلنو ضمن اس ىطفويعرفه مص

مكلفون من مخلوقات اهلل، يروننا، ولكننا ال نراهم، أصل خلقتهم من 

 .(1) «نار

يتناول  «اللفظ جن المدخل»وخالل تفسيره وتتبعه لمعاين 

حائل بين النفس »الذي يعرفه بأنه:  (الجنون)مصطلحًا آخر وهو 

 .«والعقل

وهو العالقة والوضوح سان والجن، نإلان ولعل هذا ما يفرق بي

أساس : هي واإلنسية » :ةكما يقول دكتور عبد الفتاح طير ؛والخفاء

التعاطف اإليجابي .... ومن مقتضيات اإلنسية الوضوح واالندماج 

وهي الخفاء  (الجنية)المحقق للسعادة واإلسناد، فاإلنسية ضد 

 .(2) «العقل ءافتواالختفاء، الجن كائنات جنية، والجنون هو اخ

 : املالمح الداللية الفارقة
 املالمح الداللية       
 خفاء ظهور خصائص طبيعة حى خلق ظــــاللف

 االجتماع والتآلف - + + + إنس
 خلق من طني –مدني الطبع  - + + + إنسان

 النفور والوحشة + - + + جن
 خلق من نار + - + + جان

 

                                                

دمشق  –قطب مصطفى سانو: معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر  (1)

 .159م، دار الفكر المعاصر بيروت، ص2000

، الهيئة 2جـ رآنيةة قعلمي د. عبد الفتاح طيرة، خلق اإلنسان: دراسة :ينظر (2)

 .33، ص2006المصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة، القاهرة 
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 (قل الدالليحلا) )املنظومة الفرعية
 .رحم –ظهر  –بدن / بطن  –جسد  –جسم 

الجسم ماله طول وعرض وعمق، وال تخرج أجزاء » م:ـــجس

يء ما قد جزيء ز  قال  ،الجسم عن كونها أجسامًا وإن قطع ما قطع وج 

 حس}(، 247)البقرة  {هبجت مب خب حب جب}تعالى: 
مان قيل: هو س  ( ... والج  4)المنافقون /  {حصخص مس خس

من كونه شخصًا بتقطيعه وتجزئته، خص قد يخرج شلاوالشخص، 

 . (1) «بخالف الجسم

 

د كالجسم، لكنه أخص، قال الخليل رحمه اهلل: ال  د:ـجس س  الج 

يقال الجسد لغير اإلنسان من خلق األرض ونحوه، وأيضًا فإن الجسد 

ما له لون، والجسم يقال لما ال يبين له لون كالماء والهواء، وقوله عز  

( 8)األنبياء /  {جت هب مب خب حب جب} لجو

 هت مت خت حت }وقال تعالى:  (2)لما قال الخليل ...يشهد 
( 34)ص/  {خئ حئ جئ يي ىي ني مي}( 88)األعراف/ {مص

د  من الدم ما قد يبس
س   .«(3)وباعتبار اللون قيل للزعفران جاسد ... والج 

 

                                                

 .122، باز 100المفردات /  (1)

 السابق. (2)

 .122، باز 101ص "جسد"المفردات  (3)
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لكن البدن يقال اعتبارا  بعظم الجثة،  ،البدن الجسد» دن:ـــب

قيل ثوب مجسد، ومنه قيل امرأة بادن  هبار اللون، ومند يقال باعتسجلاو

نة  بذلك لسمنها قوله تعالى:  ه.ومن(1) «وبدين عظيمة البدن، وسميت الب د 

( أي بجسدك. ويقول ابن فارس: 92)يونس  {يت ىت نت}

واه،... وقيل الباء والدال والنون أصل واحد وهو شخص الشيء دون 

ن: أسن وضعفوى. رأس والش  لا البدن من الجسد: سوى   .(2)وبد 

من خالل عرض تعريف الراغب لأللفاظ الثالثة نالحظ أنه بدأ 

بتعريف الجسم بالتعريف المنطقي، وهو ما له طول وعرض وعمق، أو 

ما نطلق عليه حديثًا بالثالثي األبعاد، وهو نفس تعريف علم الكالم 

ثم  (3) «وعمقًا ًارضالمجتمع من الجواهر طوال  وع» عندهمفالجسم 

خصصه بالصفة حتى إذا قطع، وارتبط يف المعاين التي وردت فيها آيات 

 القرآن بالجمال والكمال، بسطة يف الجسم، وتعجبك أجسامهم.

إنه كالجسم ولكنه خصه باإلنسان،  :أما يف تعريفه للجسد فقال

 وباعتبار اللون...

الجثة،  مظعة وويف تعريفه للبدن تخصيص للجسد باعتبار الضخام

ذكره ابن فارس وهو المقصود من  يأضفنا المعنى المعجمي الذ وإذا

الجسد دون الرأس واألطراف، مما يدل على تشوه فيه ونقص  يالبدن أ

السن  يف وخاصة إذا كان ما ينقص هو الرأس، وبإضافة معنى الكبر

                                                

 .50/ باز  50المفردات ص (1)

 .ن( د الباء )ب كتاب اللغة مقاييس :فارس ابن (2)

فلوتن، الهيئة العامة لقصور الثقافة، فان  حقيق:ت ،مفتاح العلوم :الخوارزمي (3)

 .230م، ص2004سلسلة الذخائر، 
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بدن( لوصف جسد فرعون )والضعف، فيكون اختيار اهلل تعالى لفظ 

 ورد فيه. يف يغرقه أدق لفظ يناسب السياق الذ ه البحر بعداقلأ يالذ

 . (92)يونس  {يت ىت نت}قوله تعالى: 
من المادة  امشتقًّ  يًّافقه األصفهاين مصطلحًابدن( أضاف )ومن    

ن   "يف تفسيره لقوله تعالى:  (الب دن ة)، وهو:هانفس اللغوية ال ب د  و 

 عجمهو »(، بقوله: 36)الحج /  {هئ مئ خئ حئ جئ}

 .(1) «... وسميت الب دن ة بذلك لسمنها يهددنة التي تبلا

وعلى ذلك يكون الترتيب حسب التخصيص الذي ورد يف بنية 

مع مراعاة الفروق  (بدن –جسم، جسد ) :المفهوم لدى األصفهاين

فيها  الجسم»الداللية والسياقية التي ورد فيها اللفظ يف اآليات القرآنية فجاء 

جاء البدن يف سياق ذكر فرعون بعد  مود، على حينحم لوصف باإلنسان اخاصًّ 

موته وجاء وصف الجسد يف وصف العجل التمثال ... ووصف الوليد الذي 

 .(2) «وهو شق رجل يكاد يخلو من الروح –ولد لسليمان عليه السالم 

وإذا عدنا إلى البنية الصرفية البنية الصوتية لأللفاظ الثالثة وربطناها 

يقول ابن فارس: الجيم  (م ج س)جسم( أو ) ندنا أبالسياق وج

والسين والميم يدل على تجمع الشيء، وجسم الشيء عظم ... 

م : األمور العظيمة، والرجال  س  وحسب جسام، رفيع عظيم، والج 

                                                

 .50المفردات ص (1)

محمد داود: معجم الفروق الداللية يف القرآن الكريم، دار غريب للطباعة  (2)

 .118، ص2008والنشر، القاهرة 
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يجمع من  يف سياقه القرآين (الجسم)فبذلك يكون لفظ   (1)العقالء 

ي لكمال العقلاو ،جسديةكل مادل على القوة لعظم البنية ال المعاين

يجمع  (جسم)أو المظهري.أما البنية الصوتية فلفظ  يوالجمال الشكل

انفجاري، وصوت السين:  يقص يصوت الجيم: صامت مجهور حنك

صوت صامت مهموس احتكاكي وصوت الميم : صوت صامت 

وهي بهذا الوصف جمع اللفظ بين   ،(2)( يأنف)مجهور شفوي أغن 

االنفجارية  يوكذلك صفت ،ةرلمجهواألصوات المهموسة وا

واالحتكاكية، وتوزعت مخارج األصوات على حيز متناسب من 

أقصى الحنك مع اللسان ثم اللثة مع اللسان فالشفتين واألنف، مما 

 األصوات والنطق، بما يناسب الداللة لمعنى اللفظ. أحدث تناغما يف

 ون( ،الباء والدال والن)أما لفظ البدن، فمكون من األصوات 

مجهور،  يء بأنه  صوت صامت شفوي انفجاروصف صوت البايو

انفجاري مجهور ،  يوصوت الدال يوصف بأنه صوت صامت سن

قيم تأليف  »( وألن يأنف)وصوت النون صامت مجهور شفوي أغن 

الكلمات تعتمد على قيم األصوات ذاتها...حيث ينظر إلى أصوات 

كنة أم أصوات سا يأه اهوظائفسياقاتها ويبحث عن طبيعتها ويف   اللغة

 وقد اجتمع يف (3) «م حنجرية مجهورة أم مهموسةأحركات احتكاكية 

لفظ البدن ثالثة أصوات صامتة مجهورة، ويضاف إلى الباء والدال 

                                                

 لمعجم، اربيةعمقاييس اللغة كتاب الجيم، ومجمع اللغة ال :ابن فارس: يراجع(1) 

 .(م س ج)الكبير مادة 

 175يراجع يف ذلك د. كمال بشر: األصوات اللغوية، ص  (2)

أحمد كشك: من وظائف الصوت اللغوي، محاولة لفهم صريف ونحوي  (3)

 بتصرف. 12، 7ص  1983القاهرة  1وداللي، ط
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األصوات الشديدة التي حرص القدماء  »صفة القلقلة، وهي أيضا من 

 هلعجن( يدب)أصوات لفظ يف   فاجتماع هذه الصفات (1)«على جهرها 

أمواج يف   ا أخذ به )بدن( فرعون من القوة التي أودعها اهللناسبًا لمم

بجسده وبدنه على الشاطئ ليكون أية وعبرة لمن عبدوه  يالبحر لتلق

األرض، كما تشعرنا شدة  ولمن يأتون من بعده، ويستكبرون يف

صوت  سماع أو الوضوح السمعي يفاألصوات وصفة الجهر وقوة اإل

وت المصاحب إلبالغ فرعون ومن بعده على قوة الص لديما  (2)النون

ألن الصوت  ؛بالعبرة والعظة المتخذة من غرقه ولفظ البحر لبدنه

تماسكه ظال   يهو جزء أساسي من البنية الصرفية يلق ياللغوي الذ

ومن ثم كان لفظ  (3) « واضحًا على حدود الجملة العربية ذاتها....

والداللة الصوتية  يق اللغوتناسب السيا يتلاهة االبدن يمثل الدقة المتن

 التي تناسب المعنى كذلك.

 : جدول املالمح الداللية الفارقة
 الداللية املالمح              

 والتصورية                
 ظــــــاللف

 اجلمال الروح واحلياة اللون احلجم هيئة

 + مجال روح حياة+ + لون ائهزجأوالكل ينطبق على  كائن ذو ثالثة أبعاد. مـــــــــــجس
 ---- روح - + لون ينطبق على الكل كائن ذو ثالثة أبعاد. دــــــــــــجس

 + مجال + ضغف + روح ضخم كائن ذو ثالثة أبعاد دنـــــــــــــب

                                                

 ة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهر 4وية، طإبراهيم أنيس: األصوات اللغ (1)

 . 129ص ، 1999

 .132إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص  (2)

أحمد كشك: من وظائف الصوت اللغوي، محاولة لفهم صريف ونحوي  (3)

 .7وداللي، ص 
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تشترك المصطلحات الثالثة يف ملمح عام هو وصف هيئة كائن ذي 

بدن يتميز عن غيره، فال هزي يميثالثة أبعاد، ولكل منها ملمح دالل

بالضخامة، والجسد يتميز بالخلو من الروح، والجسم يتميز بالحياة 

يصاحب  ي. كما ينماز عنها البدن بالضعف الذ(1)والروح والجمال

البدن الغريق مع ضخامته، وربما فقد أطرافه، إذا اعتبرنا بمعانيه 

 اللغوية.

 

 :  رحم –ظهر  –بطن 
الداللي( بعض أجزاء  ومة )المجالظنملهذه اوتشكل ألفاظ 

الجسم فعالقتها باأللفاظ السابقة هي عالقة الجزء بالكل، وجاءت 

 تعريفات الراغب لها كالتالي:

وجمعه بطون،  ،أصل البطن الجارحة»يقول األصفهاين:  ن:ــــبط

(، 32)النجم/  {مثحج هت مت خت حت جت}قال تعالى: 

وللجهة السفلى بطن  ةهجال للوالبطن خالف الظهر يف كل شيء، ويق

 . (2) «العليا ظهر

بدأ األصفهاين التعريف بالمدخل اللغوي بأن البطن الجارحة 

 وعرفه وبالضد خالف الظهر، ثم ميز بينهما بالجهة.

                                                

 .118محمد داود، معجم الفروق الداللية، ص (1)

 .65/ باز  61المفردات، بطن/  (2)
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بطن األمر وبطن »ثم ينتقل إلى ما استعير من لفظ البطن بلفظ 

 .(1) «الوادي

عند العرب  ي  لب  لق  الخاص بالتقسيم ا (البطن)ومن ذلك: مصطلح 

والبطن من العرب اعتبارا  بأنهم كشخص واحد وأن كل قبيلة منهم »

 . «(2)كعضو بطن وفخذ وكاهل

البطن دون القبيلة، وقيل دون الفخذ وفوق »ويف اللسان: 

 .(3)«العمارة

أصيب بطنه ومنه رجل  اإلنسان:ب ط ن  »وكذلك المصطلح الطبي: 

 . (4) «مبطون، عليل البطن

 .(5) «ن: عرقان يمران على البطناألبطنا»ل: اجملانفس ويف 

يقول  (6) «والب ط ي ن: نجم هو باطن الحمل»ويف مجال الفلك: يقول: 

البطين نجم من نجوم السماء من منازل القمر بين » ابن منظور:

 .«(7)الشرطين والثريا

                                                

دخلت بطنه وادي ال بطنتتلسان العرب مادة بطن  –وينظر ابن منظور  السابق، (1)

 وجلت فيه.

 .61بطن ص  –المفردات  (2)

 ومتن اللغة مادة بطن. "بطن"ا نظر لسان العرب مادة (3)

 .62بطن  –المفردات  (4)

 السابق. (5)

 نفسه. (6)

 لسان العرب بطن. (7)
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ثم يعود إلى المعنى اللغوي قائال : والبطانة خالف الظهارة وبطنت 

وقد بطن فالن بفالن بطونا، وتستعار البطانة  ،جعلته تحته رخبي بآثو

ويستشهد على ذلك بقوله  (1)لمن تختصه باالطالع على باطن أمرك

( أي 118)آل عمران /  {رث يت ىت نت مت}تعالى: 

 مختصًا بكم يستبطن أموركم.

ومن نفس المعنى ينتقل إلى خصوصية المعنى القرآين، واللغة 

ا من أسماء اهلل الحسنى وهم (لباطنوا ،رالظاه)الخاصة بمصطلحي 

إال مزدوجين كاألول  والظاهر والباطن يف صفات اهلل تعالى، ال يقاال»

يف  يواآلخر، فالظاهر قيل إشارة إلى معرفتنا البديهية، فإن الفطرة تقتض

 جئ يي}كل ما نظر إليه اإلنسان إنه تعالى موجود كما قال تعالى: 
ة إلى ارلباطن: إشاو (84/  )الزخرف {حبخب جب هئ مئ خئ حئ

معرفته الحقيقية ... وقيل ظاهر بآياته باطن بذاته، وقيل ظاهر بأنه 

 جي}محيط باألشياء مدرك لها، باطن من أن يحاط به كما قال تعالى: 
( ومن 103)األنعام /  {ييٰذ ىي مي خي حي

المالحظ أنه ينتقل إلى االستخدام القرآين للفظ لتحديد معناه السياقي 

 ين ىن من خن}عالى سيره لقوله تفت ن ذلكبدقة وم
قيل: الظاهرة بالنبوة والباطنة بالعقل، وقيل: »( 20)لقمان /  {جهمه

الظاهرة المحسوسات والباطنة المعقوالت، وقيل : الظاهرة النصرة 

                                                

 ومتن اللغة مادة بطن.المفردات بطن، وينظر أيضًا لسان العرب،  (1)
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على األعداء بالناس، والباطنة النصرة بالمالئكة، وكل ذلك يدخل يف 

 .    (1) «عموم اآلية

 

 ىك مك لك}معة ظهور، قال: الجارحة وج ،ره  الظ  » ر:ـــــظه
 (.10)االنشقاق /  {يل ىل مل يك

واستعير لظاهر األرض، فقيل ظهر األرض وباطنها، وقال تعالى: 

( ويستعار أيضًا لمن 45)فاطر /  {حن جن يم ىم مم خم}

 .         (2)يتقوى به

ومن خالل التعريف اللغوي، والمستعار إليه من معنى يحدد 

صة ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: ياقاتها الخاسو آنية،الداللة القر

( والظهري ما تجعله بظهرك 92)هود/  {مكىك لك}

 .       (3)فتنساه

وعن طريق تعلق حرف الجر بالفعل ينتقل إلى داللة قرآنية أخرى 

)الكهف /  {مق حق مف خف}ظهر عليه: غلبه وقال: »

 (.9)الممتحنة / {نن من زن}( وظاهرته: عاونته قال 20

الظهار: »الفقهي: الظهار معرفًا له بقوله: المصطلح  إلى لقينت مث

أن يقول الرجل المرأته: أنت على  كظهر أمي، يقال ظاهر من امرأته، 

 (3)المجادلة/ {نت مت زت رت}: قال تعالى

                                                

 .66باز /  62/  المفردات : بطن (1)

 .413باز  320المفردات  : ظهر  (2)

 باز. 413/  320المفردات / ظهر،  (3)
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 .(1)والظهيرة وقت الظهر ،وصالة الظهر: معروفة

 

وم تش» م:ــــــرح ح  م: رحم المرأة وأمرأة ر 
ح  ومنه  ،اهمحر يتكالر 

م للقرابةاستع ح  م واحدة ؛ير الر  يقال  ،(2) «لكونهم خارجين من رح 

 ر  
 مث هت مت خت حت جت هب}م قال تعالى: ح  م ـ ور  ح 
 .81الكهف / {جح مج حج

 يالطب يتعريفه للمدخل، بالمدخل اللغو يف بدأ األصفهاين

يتعلق به، ومن ثم إلى  يبذكر العضو، واسم المرض الذي والتشريح

 لة القرابة. الرحم على ص قالز وإطالمجا

 ،قرابة أي: (رحم)أب وبينهم  يالقرابة تجمع بين ابن»فالرحم 

وذوو األرحام هم األقارب، وأصل الرحم، رحم المرأة واستعير 

 .(3) «للقرابة

 يف المصدر إلى تخصيص الداللة يثم ينتقل من التعريف اللغو

 .(4) «موحالمر اإلحسان إلى تقتضيرقة  الرحمة»رحمة قائال: 

وقد تستعمل تارة الرقة »قوله:  األصفهاين للرحمةخصيص ومن ت

فليس يراد به  يوإذا وصف البار المجرد، يف اإلحسان المجردة، وتارة

                                                

 باز، وينظر لسان العرب مادة ظهر، ومتن اللغة مادة ظهر. 414/  321السابق  (1)

 .197المفردات / رحم صـ  (2)

عجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، دار محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، م (3)

 .32صـ  1جـ يلة ضالف

/ والرحمة يف لسان العرب: الرقة والتعطف ، 197المفردات / رحم  (4)

 ."رحم"لسان العرب  "والمرحمة مثله
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إال اإلحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا روى أن الرحمة من اهلل 

إنعام وإفضال ، ومن اآلدميين رقة وتعطف، فالرحمة منطوية على 

طباع الناس الرقة وتفرد يف   فركز تعالىة واإلحسان قرلايين: معن

 .(1)باإلحسان

حمن ) يومن ذلك أيضًا التخصيص والتفريق بين لفظ الر 

حيم وال يطلق الرحمن إال  ونديم،والرحمن الرحيم نحو ندمان  (والر 

إذ هو واسع كل شىء  ؛على اهلل تعالى من حيث أن معناه ال يصبح إال له

كثرت رحمته، قال تعالى:  يه وهو الذغير تعمل يفسي مالرحيرحمة، و

يم  }
ح  ور  ر  ف  إ ن  اهلل  غ  ( ... وقيل إن اهلل تعالى هو 192)البقرة /  {ف 

ن نيالدنيا يعم المؤميف   رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة، وذلك أن إحسانه

 جي} وعلى هذا قال: ،اآلخرة يختص بالمؤمنين والكافرين ويف
عراف / )األ {ٰر ٰذ يي ميىي خي حي

156)(2). 

ومن خالل تحليل البنية المفهومية والداللية لمصطلحات ومداخل 

يبدأ عادة بذكر اللفظ  األصفهاين نالحظ أن  يهذا المجال الدالل

بالعضو / الجارحة المعروفة، ومنه ينطلق إلى االستعارة من معنى 

عالقة  يواللغ سياقية وتصريفية متعددة ، يجمعها بالمعنى اللفظ لمعان  

يقتنصها  يالت التشابه أو غيرها من العالقات وخالل استقصائه للمعاين

يف   يعرض لمصطلحات متخصصة والقرآين يمن السياق  اللغو

                                                

 .254باز  198المفردات / رحم صـ  (1)

 .254باز  198المفردات / رحم صـ  (2)
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مبطون ورحوم وغيرها ،  »مجاالت أخرى كمصطلحات األمراض، 

والمصطلحات الفقهية مثل: الظهار ، وكذلك تدقيق صحة االستخدام 

معًا وصفًا واسمًا من  »لفظ ، الظاهر الباطن ستعمل، كأن يياللغو

استخدام لفظ الرحمن الرحيم، يف   أسماء اهلل الحسنى وكذا التفريق

فيوصف به الذات العلية، أو من اشتهر  فخص األول هلل تعالى أم الثاين

 بكثرة رحمته. 

 

 :تكبري ، سجود( –ركن  –ركعة  –ظومة املفهومية )صالة نامل
 ة: الـــــص
الدعاء والتبريك والتمجيد ويقال:  يقال كثير من أهل اللغة: ه »

 ىي ني مي ريزي ٰى}دعوت له وزكيت .. :  يصليت عليه أ
 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ}( ، 103)التوبة /  {ييجئ
( ، وصلوات الرسول وصالة اهلل للمسلمين 56)األحزاب /  {نب

 (1) التحقيق تزكيته إياهم. هو يف

وجمع فيه قول كثير من علماء  يللغوبالتعريف ا بدأ األصفهاين

الدعاء، والتبريك والتزكية  يفشمل أربعة معان  لغوية ه ؛اللغة

والتمجيد وجعلها ابن منظور دعاء  واستغفارا  ورحمة بقول الصالة 

والصالة من اهلل تعالى الرحمة والصالة من  واالستغفار،الدعاء 

 .(2) «المالئكة دعاء واستغفار

                                                

 .374ز ، با 288،  287المفردات صال صـ  (1)

معجم مصطلحات الفقه ربية العلغة للسان العرب صال وينظر: مجمع ا(2) 

 . 413صـ  2014وأصوله طـ ي اإلسالم
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العبادة المخصوصة  يه يوالصالة الت :فيقول يف المصطلح أما

أصلها الدعاء، وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشىء باسم بعض ما 

 يتضمنه والصالة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها. 

وي سمى موضع العبادة الصالة، ولذلك سميت الكنائس صلوات 

بلفظ  ه ذكر... وكل موضع مدح اهلل تعالى بفعل الصالة أو حث علي

ة  }اإلقامة نحو  ال  وا الص  يم 
أ ق  ( وإنما خص لفظ اإلقامة 43البقرة ) {و 

تنبيهًا أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها، ال اإلتيان بهيئتها 

 .(1) «فقط

صالة ليكون: )عبادة »فإذا جمعنا أطراف تعريف المصطلح 

ق والحق مخصوصة تتضمن الدعاء وتقام بهيئة خاصة مستوفاة

يتضمن تحديد طبيعتها وهيئتها  يوالشرائط(. وهذا التعريف المصطلح

 يف معجم وجاء (2) «الصالة الركوع والسجود»أو كما يقول ابن منظور: 

وأفعال مفتحة بالتكبير مختمة  أقوال»وأصوله بأنها:  يالفقه اإلسالم

 .(3) «بالتسليم بصفة مخصوصة مع النية

وكذلك تشكل هيئتها مجموعة  خمسة،من أركان اإلسالم ال يوه

تكبري ،  –)ركن المنظومة المفهومية  يتكون ألفاظها باق يمن األركان الت
 .تسليم( –تشهد  –سجود  –ركوع  –قيام 

                                                

 .374، باز  288،  287المفردات صال صـ (1) 

 لسان العرب / صال.(2) 

 413واصوله صـ ي مجمع اللغة العربية: معجم مصطلحات الفقة اإلسالم(3) 

انو: معجم مصطلحات أصوله الفقه صـ وانظر ايضًا قطب مصطفى س

258. 
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 ن: ـــــــرك
 يالمفردات: ركن الشىء جانبه الذ الركن لغويًا: كما جاء يف

 مق حق مف خف حف جف مغ} يسكن إليه .. ويستعار للقوة قال تعالى:
 (.80)هود /  {مك لك خك حك جك

إلى المعنى المستعار  يويالحظ أنه انتقل من المعنى اللغو 

للفظ ركن بمعنى القوة، ثم يتناول تصريف الفعل وتصحيح ضبط عين 

، يف المضارع الفعل ن  ك  ن، بالضم والفتح. ر  ك  ، ي ر  ن 
ك  ن  ، ور  ك   ي ر 

 اوانبهالعبادات ج أركان»ثم يصل إلى تحديد المصطلح قائال : 

 يوبالنظر إلى المصطلح نفسه الذ (1) «عليها مبناها وبتركها بطالنها يالت

ما يلزم » أورده، قطب سانو: ضمن مصطلحات أصول الفقه بأن الركن:

 من وجوده وجود الشيء، ويلزم من عدمه عدم الشيء، ويكون داخال  يف

 ع دقةأكثر إيجاز م مصطلح األصفهاين نجد أن التعريف يف (2) «ماهيته

 وتخصيصه بالعبادات ومبناها وتبطل بعدم وجوده. 

 

 ع: ــــرك
يف  المخصوصة يف الهيئة فتارة يستعمل االنحناء،الركوع:   

يف  وإما يف العبادة والتذلل إما يف التواضع وتارة هي،كما  الصالة

 .(77)الحج /  {ممرن ام يل ىل مل}نحو 

                                                

 .268/ باز  209كن صـ دات رمفرال(1) 

 .223معجم مصطلحات الفقه/ (2) 

 .267/ باز  208المفردات / ركع صـ (3) 
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االنحناء تواضعًا  ركوع:: اليفإذا فصلنا بين المعنى اللغو 

فيكون المصطلح ؛  (1)الخضوع هو:وكما يقول ثعلب الركوع  وتذلال ،

 الصالة. يف   : الركوع هو االنحناء على هيئة مخصوصةاألصفهاين عند 

مصطلحات الفقه  يف معجم ويتفق هذا التعريف مع ما جاء

الركوع »لمجمع اللغة العربية حيث جاء التعريف:  ياإلسالم

على هيئة  يف الظهر خفضها مع انحناء يالرأس أ ةطأطأ حًا:اصطال

، وتخصص «(2)والركعة: المرة من الركوع يف الصالة مخصوصة

األعمال المبتدأ بالقراءة والمنتهية  مجموع» يف أنها: تعريفها

 .«(3)بالسجود

باإليجاز وتحديد الهيئة  األصفهاين يتسمويتضح أن المصطلح عند 

 المصطلح. يف تعريف المتأخرون اذكره يدون التفاصيل الت

 

 بري:ــــــالتك
 :والتكبير ،جعله كبيرا  وقال اهلل أكبر كبره:التكبير مصدر الفعل  

 .(4)التعظيم

                                                

 .3لسان العرب ركع جـ : وينظر (1) 

 –وأصوله ي مجمع اللغة العربية معجم المصطلحات الفقه اإلسالم: ينظر (2) 

 .407ركع صـ 

 .223 ع صـكر –قطب سانو / معجم مصطلحات أصول الفقه (3) 

معجم مصطلحات الفقه  –ومجمع اللغة العربية  (ر ب ك)لسان العرب مادة (4) 

 ..274صـ  (ر ب ك)وأصوله  ياإلسالم
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لعبادته  ؛اهلل أكبر : بقولهمـ تعالى ـ والتكبير يقال لذلك ولتعظيم اهلل 

 خص حص مس خس}وعلى ذلك  ،واستشعار تعظيمه
 .(1)( 111إلسراء / ا) {مخ جخ مح} (185)البقرة  {مص

قول اهلل أكبر على سبيل التعظيم للعبادة :  يف المصطلح فالتكبير      

يف   على هذا الحد األصفهاين واستشعار عظمة اهلل، وقد اقتصر 

 يالتعريف، ولم يحدد نوع التكبير ومواضعه وحكم مشروعيته، والذ

م ألفاظ الفقه جمع  يف ماعلى  ـ معاجم الفقه المتأخرةيف   جاء تحديده 

: قول اهلل أكبر على سبيل التعظم ومنه سنة ومن  التكبير ـ اإلسالمي 

 .(2)سنة يالصالة فرض، والباقيف   فرض ، فتكبيرة اإلحرام للدخول

 

 ام: ــــــالقي
القيام ، يقال قام يقوم قيامًا فهو قائم .. والقيام على أضرب:  

ء وهو المراعاة يقيام للشويار، قيام بالشخص إما بتسخير أو اخت

 جض}هو باالختيار قوله تعالى: ي للشيء والحفظ له ... ومن القيام الذ
 مس خس}( 9)الزمر /  {جع مظ حط مض خض حض
اآليتين جمع يف   ( والقيام64)الفرقان /  {جض مص خص حص

 .(3)قائم

                                                

 .546، باز  425صـ  (ر ب ك)المفردات (1) 

 .274صـ  (ر ب ك)وأصوله ي معجم مصطلحات الفقه اإلسالم(2) 

 .538باز  417ات قوم صـ المفرد(3) 
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يشمل القيام بالتسخير  األصفهاين تحدث عنه  يفالقيام الذ 

 ،الصالة بعامةيف   صالة النافلة، والقياميف   قياملمنه او ،والقيام باالختيار

يف   وقد خص ذلك باآليتين السابقتين وإن لم يعرفه على التحديد الوارد

الصالة المفروضة عند  الوقوف يف»: القيام اصطالحًا: يالتعريف التال

 .(1) «اإلحرام وقراءة الفاتحة ةتكبير

 

 ود: ــــالسج
وضع : ع، وسجد يسجد سجودا  والخض اللغةيف   السجود 

المفردات فالسجود: أصله يف   ي، أما تعريفه اللغو(2)جبهته على األرض

يف   وهو عام ،وجعل ذلك عبارة عن التذلل هلل وعبادته ،التطامن والتذلل

 .(3)اإلنسان والحيوانات والجمادات

ثم قسم الراغب السجود إلى ضربين سجود باختيار وليس  

 خئمئ جئحئ}، وبه يستحق الثواب نحو قوله: نإلنساذلك إال ل
تذللوا له ، وسجود تسخير وهو لإلنسان :  يأ (62)النجم  {هئ

 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ}وعلى ذلك قوله:  ،والحيوان والنبات
 هئ مئ خئ حئ ىيييجئ ني}( وقوله: 15)الرعد  {نئ مئ
)النحل /  {مت خت حت جت هب مب خب حب جب

                                                

 .423صـ  "مي وأصوله، مادة قامإلساله االفق معجم مصطلحات (1)

 سجد. –ينظر : لسان العرب مادة سجد ، معجم مصطلحات الفقه اإلسالمي  (2)

 .295، باز  229سجد ، صـ  –المفردات  (3)
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وفيه تتبع  (1)تيارعلى النوعين من السجود والتسخير واالخ ي( ينطو49

االصطالح يف   السجود، وحاالته ثم خص السجود من الراغب لمعاين

الشريعة يف   خص السجود»بسجود الصالة والتالوة وغيرها لقوله: 

مجرى ذلك من سجود  يبالركن المعروف من الصالة ، وما يجر

السجود بأنه  األصفهاين وبذلك التعريف حدد  (2)القرآن وسجود الشكر

هيئته سجود الشكر وسجود تالوة يف   ان الصالة وضم لهكمن أرركن 

  .(3)القرآن

مختلفة من آي  يف سياقات لفظه السجود ومن خالل تتبع معاين 

وهو أن السجود ، القرآن الكريم يلتقط معنى آخر ومصطلحًا محددا  

وقد يعبر به عن  »قد يقصد به الصالة نفسها كتسمية الجزء بكله يقول: 

أدبار الصالة،  ي(، أ40)ق /  .{يق ىق يف}: هبقول الصالة

ب ح  }الضحى وسجود الضحى  ةويسمون صالة الضحى سبح س  و 

ب ك    ر 
د  م   (.39)ق/ {ب ح 

 (سجد)ثم ينتقل إلى مصطلحين متفرعين من المادة اللغوية 

 وقوله: ،مساجد / مسجد، والمسجد: موضع الصالة باعتبار بالسجود

عنى : قيل  18لجن/ )ا {يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ}

 جعلت األرض كلها مسجدا   وطهورا .  بها األرض إذ

                                                

 .295، باز  230المفردات )س ج د (  (1)

 السابق. (2)

 جد.س -هلب سانو معجم مصطلحات الفقه اإلسالمي وأصوينظر أيضًا : قط (3)
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المساجد: وقيل المساجد مواضع السجود: الجبهة واألنف 

لفظ السجود من المداخل اللغوية  دويع ، (1)واليدان والركبتان والرجالن

عدد من المصطلحات ، العتبارات مختلفة ويمكن  امنه تولد يالت

 : تيتمثيلها بالشكل اآل

 
 

 د: ــــالتشه
  وهي:على ثالثة مصطلحات  داالًّ  يف المفردات جاء لفظ التشهد

يقول: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمد رسول  نأ التشهد:

 اهلل.

 . يف الصالة اسم للتحيات المقروءة التشهد:

 .(2)يقرأ فيه ذلكي للذكر الذ التشهد:

                                                

 .296/ باز  230سجد صـ  :المفردات (1) 

 .372شهد صـ  السابق : (2)



 

 

 

 
 

 د. الســــــيد مصطفى عبيــــد  انيهللمصطلح القرآنى يف مفردات الراغب األصف البنية املفهومية
 

1384 

التشهد:  المصطلح الثاين ية هووما يخص هذه المنظومة المصطلح

أم ما  يف منتصفها سواء أكان ذلك يف الصالة اسم للتحيات المقروءة

 يخروج المصل»بمصطلح التسليم: وهو  يتنته الصالة، التيتختم به 

 .(1) «وتمامه ورحمة اهلل وبركاته (السالم عليكم) :من الصالة بقوله 

نجد أن  (صالة)ظومة ومن خالل تتبع البنية المفهومية لهذه المن

 فالصالة كلعالقات الجزء بالكل،  يمصطلحاتها يرتبط بعالقات ه

هذا المصطلح باسم جزء  يوقد سم (ركعة)وتمثل )أركانها( أجزاؤها 

بدورها أركان  يوه ،منه )فالركعة( تشتمل على قيام وركوع وسجود

كبير نفسه أركان للصالة بعامة بعد ضم الت يف الوقت تمثل يللركعة الت

 التشهد، والتسليم. و

وتمثل هذه العالقة بالعالقات الجزئية أو عالقة الكل بأجزائه، 

بحيث نستطيع أن نقسم الكل إلى أجزائه ونرتبها وتقوم هذا العالقة 

أو  يعالقة تبعية جزئية أو عالقة تقاطع جزيئ يعلى إحدى صور أربع ه

 .(2)عالقة تناسق جزيئي أو عالقة ميالن جزيئي

 حيث:ظومة المفهومية للصالة عالقة التبعية الجزئية نل الموتمث

 ركعة  –الجزء، الصالة  –الكل 

وكذلك عالقة التناسق فالقيام والركوع والسجود من أركان   

 يه –تسليم  – تشهد-تكبير والصالة:  ،الركعة وهي مكونات ،الصالة

  :تيآلويمكن تمثيل هذه المنظومة بالشكل ا ،أيضًا من أركان الصالة

                                                

 .273مجمع اللغة معجم مصطلحات الفقه اإلسالمي وأصوله )سلم( صـ  (1)

 339على القاسمي علم المصطلح صـ  (2)
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 : (عقل – معرفة-علم ) املنظومة املفهومية:

المجال الداللي( ثالثة ألفاظ )تضم هذه المنظومة المفهومية 

تحت باب واحد وهو العين، وتناولها  (المفردات) يف كتاب وردت

 يف سياقها يف المفردات وبناء على منهجه المتبع األصفهاين كعادته

أو المفردة  يالجذر اللغو لد عنوتخللها ما تو ،والقرآين ياللغو

مجاالتها المختلفة. وقد وضعت كلمة يف   المعجمية من المصطلحات

 ألفاظ المنظومة. يرأسًا لهذه المنظومة لداللتها، وارتباطها بباق (علم)

 

 م:ــــــعل
 يلغو يمصطلح العلم بتعريف منطق األصفهاين بتعريفبدأ       

ل م:» قائال:  :. ثم قسم اإلدراك قسمين«يقتهقيء بحإدراك الش الع 
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 {مظجع حط مض خض} كما يف:. إدراك ذات الشيء -1 
 .(60/)االنفال

بوجود شيء هو موجود له ، أو نفي شيء هو  احلكم على الشيء- 2 

 {مث هت مت}عنه. نحو قوله تعالى:  يمنف
اآلية يف   وقد ربط التعريف كعادته بسياق المفردة (1)(  10)الممتحنة/

هنا توكيدها للمعنى الذي يقصده بربطها بتركيبها  د، وزاالقرآنية

 يفاألول هو المتعد » الجملة بقوله:يف   يالنحوي، وموقعها الوظيف

 . (2)  إلى مفعولين يإلى مفعول واحد... والثاين المتعد

  العلم النظري، وهو  منها:ثم ينتقل إلى تقسيم العلم من عدة وجوه؛ 

 (جودات العالمولم بم)إذا علم فقد كمل نحو الع

. ومن (كعلم العبادات –ال يتم إال بأن يعمل )ي والعلم العملي الذ

  (3) . وعلم خاصيوجه آخر ضربان: عقلي وسمع

يف   والدقة األصفهاين اإليجازومن المالحظ على تعريف      

التقسيم المنطقي لمفهوم العلم، فهو إدراك الشيء بحقيقته؛ وتقسيمه 

يف   لفظ اإلدراك يطلق »ادف والمفهوم، حيث إن رللم الإلدراك تقسيم  

االصطالح على... الصورة الحاصلة من الشيء عند المدرك أعم من 

ا، غائبا أو أو عرض   اا، جوهر  ا أو كليًّ ا جزئيًّ ا، أو ماديًّ أن يكون مجرد  

                                                

 .446، باز صـ  347المفردات علم، صـ (1)

 .قالساب (2)

ود النجفي: التحفة النظامية يف ن محمر بأكب ي.و : عل446باز صـ   348،  347نفسه (3)

 .11صـ  1312الفروق االصطالحية، طبعة دائرة المعارف النظامية، 
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اآللة، وهو بهذا مرادف للعلم وشامل يف   ذات المدرك أويف   حاصال

التحفة يف   وقد ذكر مفهوم اإلدراك هذا (1) «نحائهأعلم ولجميع أقسام ال

 معرض التفريق بين اإلدراك والعلم.يف   النظامية

يف   يفيقول محمد فريد وجد ؛المصطلح الحديثيف   أما العلم      

إن العلم كلمة من أشيع الكلمات  »دائرة معارف القرن العشرين: 

أدوارها تطلق على ما  ور منكل ديف   المستعملة قديما وحديثا، وهي

أحوال يف   يضاد الجهل على اإلطالق، وكثيرأ ما لحق بها التخصيص

ما يضاد الجهل بنوع محدد من المعارف، ولكنها  يمعينة فصارت تعن

با تطلق على مجموع المعارف اإلنسانية المؤيدة بالدالئل وأوريف   اليوم

ث طبيعية دل حوااكتشفت لتعلي يالحسية، وجملة من النواميس الت

ومما يميز هذا  ، «(2)تعليال مؤسسا على تلك النواميس الثابته

المفهوم( الحديث للعلم هو أن العلم ال بد وأن يؤيد بالدليل، )التعريف

يفرق بينه وبين المعرفة بعامة، ألن أول معنى للعلم هو المعرفة،  عليهو

 ي يعناللعلم ولكن ما يقصد بالعلم اآلن هو لون خاص من المعرفة، فا

المعلومات أيًا كانت، بل تلك المعلومات المنظمة والمصنفة والمرتبة 

 (3)الخاصة بالظواهر الطبيعية، أوبصيغة أخرى. 

                                                

علي أكبر بن محمود النجفي: التحفة النظامية يف الفروق االصطالحية، طبعة  (1)

 .11صـ  1312دايرة المعارف النظامية، 

معرفة للطباعة ار ال، د3، طن: دائرة معارف القرن العشرييحمد فريد وجدم (2)

 .584، المجلد السادس، صـ 1971لبنان، –والنشر، بيروت 

دار الشعب  ، مؤسسة1محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة، ط (3)

 . 2270،صـ 4، مج 1965ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر،
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ليصل  (ثم ينتقل من الجذر اللغوي إلى الفعلين )أعلم( و )عل م     

هما اإلعالم  ،من خالل تصريف الفعلين إلى مصطلحين جديدين

واحد إال أن اإلعالم اختص  يف األصل وعل مته متهلوأع  »والتعليم قائال : 

تعليم: اختص بتكرير وتكثير حتى يحصل منه وال بإخبار سريع.بما كان 

ا على األثر الذي ويفرق بين المصطلحين معتمد  .(1)نفس المتعلميف   أثر

 نفس المتعلم. يف   يحدثه

 ايم: مويمكن أن نجمع بين أطراف المفهومين ليكون مفهوم التعل

وتنبيه ، المتعلم يف نفس اختص بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر

{ زب رب يئ ىئ نئ}قوله تعالى:  هالمعاين، ومنالنفس لتصور 
 (91)األنعام / {زئ رئ ّٰ ِّ}: وقوله  ، (1،2)الرحمن /

ن بُّه النفس لتصور المعنى وربما استعمل اإلعالم  معنىيف   أما التعلم: فهو ت 

 .(2)(16)الحجرات / {مص خص حص مس}نحو: إذا كان فيه تكرير 

يف  الفرق الدقيق بين التعليم والتعلم واإلعالم، المالحظ:ومن 

المفهوم الحديث لهذه المصطلحات نجد أن  يفف ؛األصفهاين  مفهوم

إكساب الطالب مهارات الحصول على : هو  ي،التعلم الذات»التعلم أو

يقصد من التعليم  بينما المعرفة بالتعلم الذاتي من مصادرها المختلفة.

والمعاهد والجامعات المتدرجة من  يف المدارس يالتعليم النظام

                                                

 .   446، باز  384 المفردات )علم( صـ (1)

 السابق. (2)
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بتناول  األصفهاين ويبقى تميز المفهوم عند  (1) « مرحلة إلى مرحلة...

 طبيعة وطريقة التعليم وأثره على المتعلم.

 فهو : العلم الخاص األصفهاين  يف تقسيم أما القسم الخامس من العلم      

يرونه ما لم  يهو العلم الخفي على البشرالذ الخاص: موالعل

فهم اهلل منكرا  بداللة ما رأه موسى منه لما تبعه فأنكره حتى عرفه  يعر 

 يف ىف}، ( 65)الكهف/  {يث ىث نث مث زث} سببه.
)الكهف/  {يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

66    )(2) 

لم الخاص مع ما يطلق عليه العللعلم  األصفهاين ويتفق تعريف  

 ي، المصطلح منحوت منسوب إلى )من لدن اهلل( وهو العلم الذدينلًّ ال

العلم  األصفهاين من األنبياء والرسل ولذا أطلق عليه  اخص اهلل به بعض

  الخاص. بدليل ما استشهد به من اآليات .

 ٰه مه}، (40)النمل/  {ىك مك لك اك يق ىق}
 . (11)المجادلة / {هئمب مئ هي مي خي حي جي

فـ)عليم(  (76ف /)يوس {مح جح مج حج مث هت} 

فوق آخر ... ويجوز أن يكون  ييصح أن يكون إشارة إلى اإلنسان الذ

 اهلل تعالى. مقصودا بهقوله )عليم( 

                                                

، الدار 1لنجار:معجم المصطلحات التربوية، طينب اوز حاتهشحسن  (1)

2003المصرية اللبنانية،
 

113،119صـ
. 

 

 . 447باز 348،349المفردات صـ  (2)
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علم( )ثم ينتقل إلى مصطلحات أخرى مشتقة من المادة اللغوية      

 ومنها : 

 .األثر الذي يعلم به الشيء ، علم الطريق ، علم الجيش م :ــالعل

 جم يل ىل مل خل}سفينة والسفن لا :م . أعالوالعلم ج
 (32)الشورى / {خم حم

. وقسمه اسم الفلك وما يحويه من الجواهر واألعراض امل :ــالع

ألنه  ؛إلى عالم كبير وهو الفلك بما فيه، وعالم صغير وهو اإلنسان

وقد أوجد اهلل تعالى فيه كل ما هو موجود يف  ،مخلوق على هيئة العالم

 حب جب هئ مئ}األول بقوله تعالى:  ىدا علمستشه (1)العالم الكبير 
ين  }وقوله  (185)األعراف/ {مب خب

ال م  ب  ال ع   ر 
ه  د  ل ل  م   {ال ح 

 .(120)النحل / {مي خي حي جي} ـب (، وعلى الثاين1)الفاتحة/

الخاصة واالصطالحية  والشكل التالي يوضح خريطة المعاين

 تها:ومشتقا (ع ل م)علم( وللوحدة اللغوية )للمادة المعجمية 

                                                

 . 447باز 348،349المفردات صـ (1) 
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 ة:ــــــاملعرف
إدراك الشيء بتفكير وتدبر، وهو أخص من العلم » المعرفة:

 ويضاده اإلنكار.

 .(1) «العلم القاصر المتوصل إليه بتفكريف   .....والمعرفة تستعمل

وهو  ي،تعريفه لمفهوم المعرفة بتعريف منطقاألصفهاين بدأ       

والتدبر، ثم حدد عالقته  تفكيروقد خصصه بالتعليق بالجار بال ،اإلدراك

بالعلم بعالقة الخاص بالعام، ثم التعريف بالضد، وربط المعرفة 

                                                

 . 431ـ  باز، ص334المفردات ، عرف  (1)
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باإلنسان الذي يعرف اهلل بالتفكر مقارنا بذلك العلم عند اهلل، فيقال: 

فالن يعرف اهلل وال يقال يعلم اهلل... لما كان معرفة البشر هلل هي بتدبر 

ثم   (1) «كذا،  وال يقال يعرف كذا م يعلآثاره دون إدراك ذاته، ويقال اهلل

ف ت   » الذي اشتق من المعنى يألصل اللغوينتقل إلى ا ر   ،وأصله من ع 

ف ه أ: أي  ر  ف ه أي رائحته، أو أصبت ع  ر    .«(2)خدهي أصبت ع 

أصل  يف تحديد نوقد يتقاربو، ويختلف أصحاب المعاجم      

والراء والفاء  عينليف ا أرجع األصل يف المقاييس فابن فارس ؛المعنى

يدل أحدهما على تتابع الشيء متصال بعضه ببعض،  » أصلين:إلى 

وأرجع األول إلى عرف الفرس   .«(3)واآلخر على السكون والطمأنينة

لتتابع الشعر عليه، بينما أرجع األصل الثاين إلى المعرفة والع رفان مما 

هذا المعنى  ط، وربألن من أنكر شيئا توحش منه ونبا عنه ؛يسكن إليه

ف(  ؛ ألن النفس تسكن وهي القياسالطيبة،  وهي الرائحةبـ )الع ر 

وبين غيره من األصفهاين وهنا نقطة التقاء المعنى بين  .(4)إليها

 اللغويين)المعجميين(.

المحدثين  األصفهاين منأما مفهوم التعريف فقد سار على نهج      

ر فة » يقول:معجم متن اللغة( يف ) الشيخ أحمد رضا ع  فه م  ر  ف  : ع  ر  ع 

ا أدركه بتفكر وتدبر ألمره، فهو عارف... والشيء معروف  فان  ر 
وع 

ف ه  يف المعنى وعريف.. واألصل ر  رائحته أو خده، وعرفه  أي:أصاب ع 

                                                

 المفردات(1)

 نفسه . (2)

 ف(.، )عرعينب الا، كت4كتاب مج  اللغة مقاييس ، فارس ابن (3)

 ، كتاب العين، )عرف(.4كتاب مج  اللغة مقاييس ، فارس ابن (4)
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الشيء: أعلمه إياه ويزيد: أوضحه بعالمة أوغيره مما يجعلة عارفا به... 

 . (1)وضده نكره

المفهومية عن  يف بنيته للمعرفة يختلف ثالحديولكن التعريف      

سار على دربه من اللغويين القدماء، حيث  األصفهاين ومنتعريف 

فرع من فروع الفلسفة، يتعرض »على أنه ارتبط بعلوم أخرى وأصبح 

لثالث مشكالت رئيسية، هي أصل المعرفة وطبيعتها، وهذه تسمى 

التي ينبني  األسسباسم االبستمولوجيا. وطرق تحصيل المعرفة و

عليها ذلك التحصيل، وهذه يختص ببحثها علم النفس... وأخيرا 

مباحث  وهي منوشروط سالمتها من الخطأ،  يمناهج البحث العلم

فأصبحت المعرفة موزعة بين تلك العلوم الثالثة (2) علم المنطق..

 السابقة.

وبعد ذلك التعريف يواصل األصفهاين االنطالق من المادة      

ف(  يلتحديد المعنى اللغو ةللغويا ر  من خالل السياق القرآين، ومنه )ع 

فه كذا: يقال  ر  )التحريم  {زتمت رت يب ىب نب} قال تعالى: ؛ع 

 نب مب}عرف بعضهم بعضًا ، قال تعالى:  : ( ، وتعارفوا3/ 
األول يف   اآليتين كان المعنىي ، فف(13)الحجرات  {يبرت ىب

ن خر جاء بمعنى زي  آسياق  . ويفسالنا الثانية للتعارف بين لإلعالم، ويف

فه جعل له ع  وطي   ر  يف   قوله تعالىيف   طيبة، كما أي: ريحًافًا ر  ب، ع 

                                                

 )عرف(.   1958أحمد رضا: معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة بيروت، (1)

 . 3168شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة، صـ  (2)
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أي طيبها وزينها  (6)محمد /  {خت حت جت هب مب}الجنة: 

  .(1)لهم،وشوقهم إليها

تنوعت ي ثم ينتقل إلى مجموعة من الوحدات المعجمية الت       

يف  مصطلحات العلمية المتخصصةلة، وابين األعالم، واللغة الخاص

 ي:من مجاالت العلوم، فمن األعالم المشتقة من الجذر اللغو مجال

 

اسم لبقعة مخصوصة، وقيل سميت بذلك لوقوع  عرفة/عرفات:

 المعرفة فيها بين آدم وحواء، أو لتعرف العباد إلى اهلل تعالى بالعبادات.

 يوم الوقوف بها. ويوم عرفة:

 يب ىب} تعالى: يف قوله ين الجنة والنار كمابسور  واألعراف:
 (2)( 46)االعراف/  {نتىت مت زت رت

تعارف قوم هو المختص بمعرفة اهلل، ومعرفة ملكوته، يف   العارف:

 وحسن معاملته تعالى.

اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه، والمنكر ما  املعروف:

 من زن رن مم ام يل}ينكر بهما، 
 ني زيمي ري ٰى ين ىن نن
 (71)التوبة / {جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي

                                                

 . 431باز، ص  ـ334المفردات ، عرف  (1)

يضا لسان العرب مادة عرف، ومتن نظر أ.وي 431صباز  ، 335،334 السابق (2)

 اللغة.
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العقول يف   ، لما كان مستحسنا يف الجود االقتصاد املعروف:

 ،(6)النساء  { جن مم خم حم جم }: والشرع

)البقرة  {اك يق ىق يف يثىف ىث نث}

 باالقتصاد و اإلحسان.: أي ، (241

 خض حض جض مص} المعروف من اإلحسان. والُعرف:
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 (17. )لقمان/{حك جك

تص بمن يخبر باألحوال المستقبلة. والكاهن بمن يخبر خي اف:العرَّ

 عن األحوال الماضية.

فهم، والعريف: السيد المعروف. الَعرِّيف:  من يعرف الناس ويعر 

: اإلقرار، وأصله إظهار معرفة الذنب وذلك ضد واالعرتاف

   .(1)الجحود

ي للمدخل اللغو األصفهاين ومن خالل استعراض تناول     

مقدمة يف   /عرفان( نالحظ اتباع المنهج الذي أقره ة/معرف)عرف

من حيث أصل الكلمة، والداللة ي )المفردات( من التناول اللغو

األصلية والدالالت المتفرعة منها واشتقاتها المختلفة وتنوع داللتها 

وردت فيه ي الخاص الذ العام والسياق القرآيني تبعا للسياق اللغو

خصوصية تفرضه االستخدامات اللغوية  مدخل اآليات، وإن كان لكل

اللغة العامة أو اللغة الخاصة أو يف   التي ورد فيها اللفظ  سواء أكان

                                                

.وينظر أيضا لسان العرب مادة  431باز، ص  334،335عرف  المفردات، (1)

 ومتن اللغة. (رف ع)
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مصطلح المعرفة وما يف   المصطلحات والتعبيرات االصطالحية، لما

ضمه من أعالم ألماكن ووقت مخصوص. والشكل التالي يوضح 

 لمعرفة(.ـلـ)الخريطة اللغوية واالصطالحية 

 : رفةـــــــــــاملع
 إدراك الشيء بتفكير وتدبر، وهو أخص من العلم ويضاده اإلنكار. :يتعريف لغو
 

األصل 
اللغوي 

من عرفت 
 : أي أصبت
َعْرَفه أي 

 رائحته

على سبيل  
العلم 

 رفة/ــــع
 : عرفات

 اسم بقعة
خمصصة 
 يوم عرفة:

يوم 
 الوقوف بها

 اشتقاقات لغوية داللية املعرفة  
  لقاصر املتوصل إليه بتفكرالعلم ا

 عرف -اض(ــــــ)م
 عرفت : أي أصبت َعْرَفه أي رائحته

 يعرف:)يعرفون نعمة اهلل(
 عَّرف:أعلم وأخرب)عرَّف بعضه(

 عرَّف:طيب وزين)عرفها هلم(
عضا)لتعارفوا( بتعارفوا:عرف بعضهم 

العرتف:أقر:االقرار،إظهار 
معرفة الذنب.)فاعرتفوا 

 بذنبهم(

ات ريتعب –مصطلح  
 اصطالحية

 املختص مبعرفة اهلل العارف:
يعرف املعروف: كل فعل 

 بالعقل والشرع حسنه. 
 العرف:املعروف من اإلحسان.

العراف: من خيرب باألحوال 
 املستقبلة.

العريف:من يعرف الناس 
 ويعرِّفهم.

 عرِّيف: السيد املعروف

دقائق  
 حنوية

يقال:فالن 
يعرف اهلل 

وال يقال 
ا يعلم متعدي

مفعول  إىل
واحد.ويقال 

اهلل يعلم 
كذا وال يقال 

 يعرف كذا.
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 ل:ــــــــالعق
 القوة المتهيئة بقبول العلم.  ل:ــــــــالعق

 العلم الذي يستفيده اإلنسان بتلك القوة.                 

بدأ األصفهاين بتعريف المصطلح تعريفًا منطقيًا، وقسمه إلى     

عليه القوة المتهيئة لقبول العلم، وهو ما  يطلق ما األول:مفهومين، 

أطلق عليه ابن منظور القلب، وهو التمييز الذي به يتميز اإلنسان من 

هذا يف   والعلم الذي يحصل بواسطة هذه القوة، وتابعه (1)سائر الحيوان

العقل: القوة المتهيئة لقبول  »التقسيم الشيخ أحمد رضا بقوله: 

تستعد بها للعلوم واإلدركات،ج. عقول.  سالنف يف  العلم...وهو ملكة

  .«(2)العلم بصفات األشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها والعقل:

للكلمة  األصفهاين  يف تناول فقد جاء متأخرا   ي؛أما التعريف اللغو

وأصل العقل اإلمساك واالستمساك، كعقل البعير  » يقول:المدخل،  

العين » :المقاييس: يف   قول ابن فارسيمعنى ذلك ال ويف (3) «بالعقال

بسة ةوالقاف والالم أصل واحد مطرد، يدل عظم الشيء أو يف   على ح 

ما يقارب الحبسة، ومن ذلك العقل: وهو الحابس عن ذميم القول 

و هو بنفس    .«(4)والفعل، وقال الخليل بن أحمد العقل : نقيض الجهل

                                                

ل( و المفردات ،  ق ، ومتن اللغة )ع(ل ق ع)لسان العرب مادة : وينظر أيضا  (1)

 .444باز، ص  334،345)عقل(

 .444باز، ص  345عقل( ،ت ، )رداالمف ينظر متن اللغة)عقل( (2)

 .  444باز، ص  345المفردات ، )عقل( ، (3)

 كتاب العين )عقل( . 4ينظر ابن فارس : مقاييس اللغة ، مج  (4)
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همه والحبس عن الشيء أو ف عالمن من اللغة،، ومتن يف اللسان المعنى

ر به، ومنوالعلم  ج    .(1)يهوالن    معانيه الح 

كونه القوة المتهيئة لقبول العلم بألصفهاين على العقل ايستشهد 

ما كل : ونسب فيه  ، «(2)خلق اهلل خلقا أكرم عليه من العقل ما»بحديث 

هذه  ىرة القول يرفع فيه اهلل التكليف عن العبد لعدم العقل فهو إشا

حيث يكون العقل بمعنى العلم،  القدرة أو الملكة، أما المعنى الثاين

ما كسب أحد من شيء أفضل من  »:  ملسو هيلع هللا ىلصتشهد عليه أيضا بقوله سفي

أوردها  يومن اآليات الت (3) «عقل يهديه إلى هدى أو يرده عن ردى

 ىي ني مي} للتأكيد على هذا المعنى قوله تعالى:
      .(43ت)العنكبو {جب هئ مئ خئ حئ ييجئ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}
  .(171)البقرة  {مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ

 االصطالحية يعودمن المصطلحات أو التعبيرات  اثم تناول عدد  

وقد انتقل إلى المصطلحية على  ،األصلي يمعظمها إلى المعنى اللغو

 سبيل المجاز. ومنها:

                                                

   444باز، ص  345)عقل( ، والمفردات،ينظر لسان العرب ومتن اللغة)عقل(  (1)

يث الحد :يقلعراا.يقول الحافظ   444باز، ص  345، )عقل( ، المفردات (2)

الحكيم يف النوادر بسند ضعيف.. ويقول محقق المفردات  يأخرجه الترمذ

 مصطفى الباز، وله أسانيد أخرى كلها واهية.

أسامة يف مسنده عن داود بن المحبر.  ي: رواه الحارث بن ابيقال العراق (3)

 .  444، صباز  345المفردات ، )عقل( ،



  

 

 

 
 

 م(2020هـ = 1442السادس      إصدار )لعدد ا اجمللــة العلميـــة لكليـة القــــرآن الكريـــم   بطنــــطا

1399 

تعقل  نصله أ)وأ باعتبار عقل البعير(: اعطيته ديته.) املقتولعقلت 

.ولذلك سميت الدم، أوقيل بل بعقل الدم أن يسفك ياإلبل بفناء ول

 ال .ق  الدية ع  

  «عقاال  لقاتلتهم واهلل لو منعوين »: بكر  يأب عام. لقولصدقة  ال:ــــالِعق

 : جبل أو حصن يعتقل به.لـــــاملعق وبمعنى التحصن والمنع، جاء

تعقل أي تحرس ي تلهما امن النساء والدروغير لة:ــــــالعقي

 وتمنع. 

 (1) قوائم الخيل.يف   داء يعرض: )مرض(  ال :ــــــالعق

 

                                                

 .  444، صزبا  345المفردات ، )عقل( ، (1)
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 علم، معرفة، عقل()من خالل تحليل البنية المفهومية للمنظومة  

فهو إدراك عام لذات الشيء،  «الشيء بحقيقته إدراك» العلموجد أن 

ياء شت األعنه.والعلم يكون بصفاي ووجوده ومايتصف به، أو بما ينف

عامة حسنها وقبيحها، وكمالها ونقصانها، والعلم ال بد أن يكون مؤيدأ 

مجموعة من المعارف اإلنسانية المؤيدة بالدالئل الحسية،  فهو»بدليل 

نوع من اإلدراك )العلم( ولكنه  يأما المعرفة فه (1) وجملة من النواميس.

مة على من عالمقيد بالتفكير وما يدرك بالعقل، ومن المعرفة ما يتض

ثم يكون العلم المترتب والمتحصل عن  بها، ومنالمعرف يتضح 

الصورة الحاصلة من ـ : ـطريق العقل، أو التعقل، وهو المعبر عنه ب

ومن هنا تكون العالقة .(2)الشيء عند العقل، وهوأخص من العلم

عالقة العموم والخصوص،  ياألساسية بين وحدات المنظومة ه

جزء من  يه يمن مصادر المعرفة الت اومصدر   مالعل ويكون العقل أداة

 العلم.

 ...... دــــــــوبع

 يف كتاب فقد تناول البحث جانبا من جوانب القضايا المصطلحية

تحفل  ييعد من ذخائر العربية الت يالمفردات، وإن كان الكتاب الذ

حتاج إلى دراستها دراسة تأريخية تبثروة لغوية ومصطلحية هائلة 

ثقافتنا، من خالل تراثنا الذاخر، وتشبع  يف معرفة تسهم ،رنةاية مقتأصيل

للتأكيد على  يالعرب يف التراث حاجتنا الملحة إلى تتبع رحلة المصطلح

 الفكر العربي، والتعبير عن قيم األمة يف صياغة أصالته، ودوره

 اإلسالمية وأصولها العلمية والحضارية.

                                                

 ..  584،صـ4دائرة معارف القرن العشرين، مج  محمد فريد وجدي: (1)

 .11أكبر بن محمود النجفى: التحفة النظامية صـ ي عل (2)



 



ا
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 امتةـــــــــــخل
 والتوصيات

 

عند الراغب  ناول البنية المفهومية للمصطلح القرآينتخالل من 

القرآن توصل الباحث إلى  يف غريب المفردات) يف كتابهاألصفهاين 

 النتائج التالية:

معجما قرآنيًا لم يسبق إليه وقد  يعداألصفهاين إن مفردات الراغب * ـ 

جمع فيه علوم القرآن والشريعة، ومصطلحات العديد من العلوم 

 الكالم،، واالقتصاد، وعلم وأصولهاإلسالمي ا الفقه هى رأسعل

 والقراءات واللغة والفلك وغيرها من مصطلحات متفرقة.

ألفاظ القرآن الكريم وما  يف تفسير اتسم منهج األصفهاين بالدقة* ـ 

 ،لحق بها من مصطلحات العلوم والمجاالت المتخصصة اآلخرى

ترتيبها هجائيًا، ولها، المفردات وشمو يف استيفاء وتمثل ذلك

 يف سياقات القرآنية إلى المعاين يمن المعنى اللغو يف تفسيره وتدرج

مبينا االختالفات الداللية الناتجة عن السياق والصيغ الصرفية تداولية، 

 المشتقة منها.

 يف مجاالت كبير من مصطلحات العلوم لعدداألصفهاين معالجة * ـ 

 معرفية مختلفة.

 يالتعريف اللغو مناألصفهاين عند  يمصطلحلهوم اتدرج المف* ـ 

 إلى اللغة الخاصة ثم الى المصطلح.

 يف أغلب باإليجازاألصفهاين اتسم تعريف المصطلح عند * ـ 

األحوال، وأحيانا يميل إلى التفريعات المنطقية، والتقسيم حسب 

 طبيعة المجال الذي ينتمي إليه المصطلح.
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المصطلح العام  فمنهافهاين صاألد تنوعت أصول المصطلحات عن* ـ 

، والمصطلح المشتق من أخرى، والمصطلح الذي انتقل ياألصل

 إلى أكثر من مجال.

عنده لتشمل  يبالمعنى اللغو يتعددت عالقات المعنى االصطالح* ـ 

عالقة المشابهة، وعالقة المجاز، وعالقة التصور، وارتباط 

 المصطلح بمجموعة من المصطلحات األخرى.

الباحث بإعادة دراسة كتاب المفردات دراسة تأصيلية  يصويوـ * 

لجمع مصطلحاته واستخالص مفاهيمها وترتيبها وتصنيفها حسب 

، أو يمصطلح يف معجم مجاالتها الداللية والعلمية ووضعها

 خاص بالتراث العربي. يتضمينها إلى بنك مصطلح

ثل م خرىاألاألصفهاين دراسة كتاب المفردات ومقارنته بكتب * ـ 

 (؛تفصيل النشأتين)، وكتاب (الذريعة إلى مكارم الشريعة)كتاب 

 .عند األصفهاين تهوطبيعتطور المصطلح لمعرفة مراحل 

 

 
 




