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في العلوم في العلوم   المصطلحي ةالمصطلحي ة  ةةراسراسد  د  الالمنهجية منهجية وو  المصطلح الشرعي

  الشرعيةالشرعية
 أ. د. القرشي عبد الرحيم البشير() 

 ة: ـم  د   ق  م  

 ،رسر نزل، وأكرمنا بخيرر رسرول أ  فنا بخير كتاب أ  الحمد هلل الذي شر  
علر   ،بات، والتسرليمات الزاكيراتكم ، والصلوات الطي  نا بأقوم دين أ  وأعز  

 ،آلره وحرحبه الرذين أقراموا ارذا الردين بالبرذل والعطرا   وعله عبده ورسول

 ،،،. وبعدوبالمحبة واإلخا  ،وبالتضحية والفدا 

ـ )دراسرررة علرررم عرررر  برررلمرررا ي   متواضرررعا     ابتررردا   هرررذا البحررر  يم   رررف

ها طريقرة فري بحسربان ،المصرطلحي ةراسرة لتأحي  للد  ، ويحاول االمصطلح(

رخاحرة ل   ،ت علر  المصرطلح الشررعيبقرتي ثماراا كاملة إذا ط  تأالبح   ا م 

 المجاالت األخرى.من  يتمتع به من من خصائص اي أك ر اكتنازا  

 المصطلح الشرعي برغم  ما يبدو من بدااته لكنره لعزيرز، ذلرن أن   إن  
المصطلحات الشرعية قنوات لخطاب التكلير،، وحاملرة لربعص خصائصره 

ني عل  العمر ، واري فري الوقرت وب   ن علم شرعي إال  مت الية، فما م  الكونها 

د واالختال ، لهذا كران البحر  فري نفسه حورة لخاحية االجتهاد من التعد  

 ين.لب الد   في ح   بح ا   ـ وتجديدا   فهما   ـالشرعي  المصطلح

تكتسرب أاميتهرا فري كونهرا أنهرص برالفهم، بهررا  المصرطلحي ةراسرة والد  

في المفاايم، وإذا  خال  نزاع  غير قلي  من ال  ر محالت النزاع، وحظ  حر  ت  

الررذي يليرره مباشرررة اررو قصررد  فرر ن   ؛كرران أول مقاحررد الشرررع قصررد االبترردا 
وال يررتم الفهررم التررام  لخطرراب الشرررع  ،بعررد وروده هررام، إذ ال تكليرر، إال  اإلف

وانررا تكمررن أاميررة المصررطلح ودراسررته  .بفهررم مصررطلحاته وضررمائمه إال  

  علرر  جررواار ة لررن نسررتطيع التعررر  راسرردراسررة منهجيررة، وبهيررر اررذه الد  

 المصطلح كما اي في حوراا الدقيقة الشاملة.

  فررري ارررذا البحررر  رغبرررة فررري تنزيررر  البحررر  أمرررام الدارسرررين وتتجل ررر

هم صرين فري ارذا المجرال أو ذاع، لعلهرا تفلرح فري حر    المصطلحيين المتخص   

 ،علر  مزيررد مرن البحرر  والتأحري  فرري ارذا فرري المصرطلح التراثرري عمومررا  

قة في المصرطلح راسات المتعم   االستمرار في الد   ، ألن  الشرعي خصوحا  و

                                                
() أستاذ أحول الفقه بكلية الشريعة بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية "سابقا "،  عميد كلية

 ."حاليا " الشريعة والد راسات اإلسالمية ـ جامعة الشارقة
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قنرروات مررن حيرر  كونرره  ،كفيرر  بضرربي طبيعترره، وبيرران إيحا اترره الحضررارية

التواح  الحضاري مع التررا  لمعرفرة األحرول فري الماضري، وتصرحيح 

الوجررود فرري الحاضررر، وضررمان االسررتمرار فرري المسررتقب ، وكرر  ذلررن مررن 

في معترع التدافع ال قافي، إذ به يمكن إعادة إعمال ما تم من  األامية بمكان
ب  ك ير  ؛ب  يمكن تصدير بعضها ؛مصطلحات، أو توسيع دائرة استعمالها

منهررا مررن المجررال الشرررعي المحررص إلرر  المجرراالت المختلفررة مررن السياسرري 

ب  مجال لهة اإلعرالم، وكر  مرا يتعلرط بخطراب الررأي  ؛العام، واالقتصادي

 العام.

عت دائرة المصطلح الشرعي كان في ذلن الحفاظ عل  الذات وإذا توس  

إن شرا    ـ وضمان استمراراا، ب  وغلبتها وإشعاعها  ،ةم  الحضارية لل  

 .ا  عل  الناس حق   حت  تكون شاادة  تعال  ـ 

 

 لكل ما سبق جاء هذا البحث ليجيب عن التساؤالت اآلتية: 

 وما أاميته؟ ؛ما او المصطلح 

 زه؟ا اي خاحية المصطلح الشرعي وأسباب تمي  م 

 سبب الحاجة إليها؟ما و ؛ما اي غاية المصطلحات الشرعية 

 ما  مدى إسهام المصطلح الشرعي في نهضة علمية عميقة؟ 

   وما اي فوائداا؟ ؛المصطلحي ةراسة ما المراد  بالد 

 وما أثر نضجه  في علوم الترا ؟ ؛لحمااي مراح  تطور المصط 

 ؟المصطلحي ةراسة اج الد  مااي منا 

 ،وقررد اسررتفرو الوسررع فرري اإلجابررة علرر  اررذه اإلشرركاليات، توضرريحا  

، مرع مرا يتوقرع مرن خلر  ونقرص ارو في خمسرة مباحر  ،وتحريرا   ،وتم يال  
رر عنرره إال   وال ينررد   ،سررمة البشررر عليرره وعلرر  آلرره  ،بررالوحي عصررمه   ن  م 

  التسليم. وححبه أفض  الصالة وأتم  

 ولألالمبح  ا

 تهيتعري، المصطلح وأاميته وخاح
 

 وأاميته المصطلح في تعري، :المطلب األول
 

 تعري، المصطلح:
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رر نررا  معي   ي مفهومررا  سررم  فررظ الررذي ي  لال" المصررطلح اررو: ص داخرر  تخص 

 .(1)"ما

 أامية المصطلح:

 مية المصطلح في النقاط اآلتية:اتتضح أ

 .(2)صطلحات أالهالعلم معرفة م  من أام الطرق الموحلة إل إن  [ 1]

 ،المصطلح يم   اللبنة األول  من ك  علم، ب  ارو مردار كر  علرم[ 2]
 به يبدأ وبه ينتهي.

المصررررطلح فرررري أي مجررررال مررررن المجرررراالت كمررررا يقررررول اإلمررررام [ 3]

لعلررم  أو مؤسسررا  ، لعلررم كررائن أو نرراقال  ، لعلررم كرران واحررفا   إمررا:":(3)الشرراطبي

 ."سيكون

 ؛واإلشكاالت ،والقضايا ،المنااجو ،م   المصطلحات من القواعد[ 4]

 اا آبار العلم والمصرطلحات دالهارا،كم   الدال  من اآلبار، فالقواعد ونحو

  وال سبي  للما  الهور بال دال .

مادتهرا  دات، ومرا المصرطلحات إال  مجرر  وجرواار العلروم ماايرات [ 4]
 طيع أن ندرعتنس والالعلوم نفوس والمصطلحات جسوم،  ن  أفك ،وحوراا

 فوس وأحوالها دون معرفة بجسومها.الن

علر   ذلرن مرن أننرا إذا  ولري  أدل   ،العلرمفقرات حلب فالمصطلح او 

، وذلرن أمرر  دنا أي علرم مرن مصرطلحاته فرال يبقر  منره بعرد ذلرن شري جر  

كران "مرن العلرم مرا ارو فر ذا رد في جميع العلوم ال يند عنره منهرا شري . مط  

المصرطلح ارو فقررات حرلب  فر ن   ؛(4)لرم"ومنه ما او ملرح الع ،حلب العلم

  .العلم
وتتجلرر  أاميررة المصررطلح الشرررعي فرري كونرره أنهررص بررالفهم وأقعررد، 

 ومناط االبتال .  ،وعليه مدار التكلي، ،ين كلهوالفهم أساس الد   

 

 زهالمطلب ال اني: في خاحيته وتمي  

                                                
 قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح: د. عبد السالم المسدي، الدار العربيرة للكتراب،  (1)

 .10ص 

إبراايم بن موس  الشاطبي: تحقيط الشيخ/ عبد   دراز، دار المعرفة،  الموافقات ألبي إسحاق (2)

 .1/97، 2بيروت، ط/

 .1/77المرجع السابط،  (3)
مصررطلحات النقررد العربرري لرردى الشررعرا  الجررااليين واإلسررالميين قضررايا ونمرراذ : د. الشررااد  (4)

 .7، ص 1البوشيخي ، دار الهرب، بيروت، ط/



أ. د. القرشي عبد الرحيم                                                                     

 البشير
 

هـ ـــ 1427مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           العــدد الثــالث عشر  

 م2006

 

104 

 

  :خاحية المصطلح الشرعي

المصطلح بميزات تجعله أك ر  دالشرعية لها خاحيتها التي تفر  العلوم 

ز ، ويرجرع ذلرن لتمي رشكاالتإو ،وقضايا ،راتمن حي ية كونه تصو   اكتنازا  
 .المصطلح الشرعي لعدة أسباب 

  :ز المصطلح الشرعيي  تمأسباب 

 :إل  اآلتي ز المصطلح الشرعييرجع السبب في تمي  

هة موج   ين من جهة، وة للد   علكون العلوم الشرعية اي علوم واض[ 1]

 ن من جهة أخرى.للتدي  

 إخررا  الهايرة اري  ، ألن  ين فهما  وتنزيال  عل  مقوالت الد   اشتماله [ 2]

 د. مدار التعب   فين من مدارات الهوى إل أفعال المكل  
الهرر  ، رات ذانيرةالنص الشرعي في ذاتره مفراايم وتصرو   ألن  [ 3]

 منهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا أن 

 

 .(1)قه القرآنل  يه الصالة والسالم خ  ولهذا كان عل ،وحركات فعاال  أتكون 

العلوم الشرعية قامرت علر  أسراس  خالحة اذه األسباب تتم   في أن  

 ة  يرررولررر  القابلها األخاحررريت    اسرررتيعاب المفررراايم الشررررعية فررري مصرررطلحات  

 .لالمت ال
 

 المبح  ال اني

 اجة إليه ومفاايم عنهوالحالشرعي في غاية المصطلح 
 

 والحاجة إليه المصطلح الشرعي ةفي غاي :المطلب األول
 

  :غاية المصطلح الشرعي

 لحات الشرعية تكمن في أمرين: طية المصغا

كمرررا ارررو شرررأن  ،ط بهرررا فررري ذاتهرررا، مرررن التخل رررتمكرررين المكل ررر األول:

 .(المصطلح الفقهي)

                                                
ل ق ه  عليره الصرالة والسرالم فقالرت: "كران من حدي  عائشة ـ رضي  (1)   عنها ـ حين س ئ ل ت عن خ 

ل ق ه  القرآن" أخرجه مسلم في ححيحه.  خ 
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فال تكون مقصرودة باالمت رال  ،األول األمرعل   أن تكون عونا   ال اني:

 .(المصطلح األحولي)او الشأن في كما  ،االمت ال ا شأنهم  ولكنها خادمة ل  

 ،اذه الجهة تارة  لإيرجع  ،وما سوى ذلن يكون مشتركا  بين األمرين

علرروم )و (علررم التفسررير)كمررا اررو حررال مصررلح  ،األخرررى تررارة أخرررى  وإلرر

 .(الحدي 

، مت الي""مصطلح ا هأن  ن ر من غاية المصطلح الشرعي؛ يتبي  ك  ومما ذ  
 واكتنازه. ،ودقته ،ومن انا تأتي أاميته .ا لهيرهوإم  ا لذاته إم  

نسران عرن عجرز كلمرات اإل ارو الحاجة للمصطلح الشررعيالسبب في 

، مت ررراليلمصرررطلح الشررررعي اا أن  بيررران ذلرررن و. دراع المفررراايم الشررررعيةإ

حرريرورة الكلمررات  ونسرران والخطرراب الشرررعي يقتضرري ارتباطرره بفعرر  اإل

 .ناالنسا  لإقنوات تنق  العلم 

بصرر   ـ والكلمات المنقولة ،نسان او علم   أوال  والعلم المنقول لإل

 واسرتعماال   ا  نسران مرن حي يرة كونهرا عرفراري كلمرات اإل ـحلها أالنظر عن 

نسان عن مضمون قصرد كلمات اإل طن تضيأفالزم ذلن ، قب  نزول القرآن
ا  أو ربهرا طوعرر  عليهرا أن ترجرع إلر نفتعرري   مرن حير  اري كرذلن، الشرارع 

  مقرام كلمرات   ة، إلرسران النافردلفترق  دالالتها من مقام كلمرات ال كراا ،

                 دالترررري ال تنفرررر

  .[910]الكه،:      

ة هما مؤسسا حقيقة المصطلح، ويرجع ذلك  ن  ـلهذا كان الكتاب والس  

 ن:يلسبب

ارو اسربة الكلمرات لمقتضر  العلرم لمنتحولهرا  أوارتقا  الداللرة  أن  [ 1]

 ،ةن  ـ، وكان ذلرن بالخطراب الشررعي مرن الكتراب والس رأول بداية االحطالح

المصررطلح ثررم توالررد ممررا جعلرره اررو المؤسرر  حقيقررة للمصررطلح الشرررعي، 
 تداعي العلوم الشرعية وتوالداا. من خالل  وتداع

حاملررة لرربعص خصررائص  تمصررطلحات العلرروم الشرررعية بقيرر أن  [ 2]

وارو  فال يوجد علم شررعي إال   ،من حي  كونها امت الية ،خطاب الشرعيال

 .(1)لي  تحته عم  فهو باط "وك  علم " ،ه تكلي،ألن   ،مبني عل  العم 

                                                
تررد د ارذا المعنر  عنررد الشراطبي ك يررا ، واررو يعرود للمقردمتين السررابعة وال امنرة مرن المقرردمات  (1)

 ، مرجع  سابط.77-1/60العلمية ال ال  عشرة لكتاب "الموافقات"، 
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 المطلب ال اني: مفاايم عن المصطلح الشرعي
 

  :المصطلحات الشرعية ليست أسما  لمفاايم فقي[ 1]

 ،برر  ارري نقديررة ؛فقرريالمصررطلحات الشرررعية ليسررت أسررما  لمفرراايم 

د أسررما  ع ررالمصررطلحات الشرررعية لررم ت  وذلررن يعنرري أن . ودقيقررة ،ومنهجيررة

أنفسررها سررما  للقضررايا أبرر  ارري  ؛وظرر، فرري دراسررة القضررايا والمشرركالتت  

 والمشكالت.

 ـاالستحسران  ولتوضيح ذلن نكشر، عرن المرراد بسروق الم رال اآلتري:

بحير  يقتصرر علرر   بسريي، أحروليعلر  مفهروم مصرطلحه  ال يردل   ـ مر ال  

برر  يقتضرري  ؛يررة المقصررودة مررن خطرراب العررالم بهررذا اللفررظنالصررورة الذا
عل  نحو ما دار بين قول  ،من قضايا االستحسان شيئا  مصطلح االستحسان 

مرررن " مرررن يقرررول:قرررول ، و(1)"عشرررار العلررمأاالستحسررران تسرررعة " :مررن قرررال

 .(2)"عاستحسن فقد شر  

مرا ن  إيا وتصديط، والمصطلحات اإلشكاليات قضا وال يرد عل  ذلن أن  

 القضايا؟  ى إلفكي، تتعد   ؛راتاي تصو  

حتري  ،شكاليات بالمصطلحاتاإلبين والجواب يكمن في شدة االرتباط 

ال  ؛ل م  أجزا  المفهوم لتركيب مصطلح جامع ومانع ها اي، ألن  حارت كأن  

مرر ل المصررطلح باسررتقرا  جميررع اإلشرركاليات المبنيررة عليرره، فكرران    إال  يتررأت  
 الشرعي تسمية مشكالت العلم من خالل تسمية مفاايمه.

 :الخصوص أو عل  العمومالمصطلح الشرعي نقدي أو منهجي عل  [ 2]

 : واو كونه عل  الخصوص: األول

خاحررة بررالعلم فرري نفسرره بالقصررد األول، فهررو يتعلررط بنقررد  ةوظيفرروارري 

 ،م التفسررريروارررو غالرررب مصرررطلحات علرررو ، نهجرررا   العلرررم نفسررره، أو نهجررره

 وأحول الفقه. ،والحدي 

 : واو ما كان عل  العموم :ال اني
قرره بنقرد الفعر  البشررري بمعنر  تعل   ،نقردي أو منهجري علرر  العمروم فهرو

ومرا دار  ،حالح المقلروبإوقضايا  ،منه المصطلح الفقهيو .ونهجه عامة،

  .بينهما من المصطلحات

                                                
 .2/17، وأحول الفقه لوابة الزحيلي، 138 /2االعتصام للشاطبي،  (1)

 فما بعداا. 507. وراجع معن  الجملة في: الرسالة، ص 7/277األ م لإلمام الشافعي،  (2)
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 حوي:المصطلح الشرعي  بالمصطلح الن  شبه  [3]

ع اتصرال المصرطلح الشررعي بالقضرايا واإلشركاالت، باإلضرافة إلر  م

المصررطلح أشرربه مررا يكررون بالمصررطلح الشرررعي  فرر ن   ؛منهجيررا   كونرره نقررديا  

ضربي الفعر  أو   يرؤول إلر ،كليهمرا تقعيردي ن  إمرن حير   ،تهقفي دحوي الن  

  لررإز المصررطلح الشرررعي بخصرروبة زائرردة ترجررع ضرربي اللسرران. مررع تمي رر

 كامنة فيه.طبيعته ال
 

 

 

 سهام المصطلح الشرعي في نهضة علمية عميقة:إ[ 4]

 ين نفسره فهمررا  البحر  فري المصرطلح الشررعي بحرر  فري حرلب الرد    إن  

 ،لكونرره أسراس العمرر  مرا يكررون بتجديرد العلرم أوال  ين إن  ، وتجديرد الررد   وتجديردا  

عت ومت  ما تحقط ذلن شرا .(1)وك  اجتهاد في األول ينتج حركة في ال اني

، وعنررداا وتنررزيال   المفرراايم اإلسررالمية، وارتبطررت بهررا مفرراايم العبرراد فهمررا  
دمنرت وسرائ  أر المجتمع من المصطلحات المصطنعة التي حريهت ويتحر  

مرن أجر  ربري المسرلمين بأفكرار وأحرول نابيرة عرن اإلعالم الدندنرة حولهرا 

  .اإلسالم

ر ،ئ  القرن العشريناأو ير من المصطلحات في كولقد شاعت  ا لكن لم 

رأينررا مصررطلحات  ؛اتجرره العلمررا  إلرر  تنقيررب الترررا  وتجليررة المصررطلحات

 :نحرروكانررت  مصررطلحات   ت محرر  تلررن المصررطلحات: فمرر ال  شرررعية حل رر

اآليديولوجيررررة )و، )عدالررررة اإلسررررالم( رت إلرررر فتهي رررر (اشررررتراكية اإلسررررالم)
يرررة المذاب)أو  (العقيررردة اإلسرررالمية)فرجعرررت إلررر  أحرررلها مرررن  (اإلسرررالمية

 عررادت إلرر  األحرر  مررن مصررطلح، (الرفيررط)و (المناضرر )و، (اإلسررالمية

 .عن المناض  بدال   (المجااد)

وغيراا من المصرطلحات  (المصلحة)و (القياس)وسادت مصطلحات 

 ،شرورى :مرن ،واالقتصراد مجرال السياسرةك الشرعية، في مجاالت مختلفرة 

 ينمرا كانرتب .ومزارعرة ونحوارا ،ومسراقاة ،ومشراركة ،وقرا  ،مرابحةو

 المجاالت. مصطلحات أخرى اي المعتبرة في اذه

 

                                                
 .54، ص 2في المنهجية والحوار: د. رشدي فكار، مكتبة وابة، القاارة، ط/ (1)
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 :المصطلح األحولي مدار محور المصطلحات الشرعية [5]

ين كلره، وباإلفهرام   البالهة أن جع  الفهم أساس الرد    م  ك  لقد كان من ح  

بيران الرسر ، واكتملرت  ، وبره ترم  ة   علر  خلقره عقيردة وشرريعةج  كانت ح  

         مرن قائر :  هذا قال عز  ول ،تهمج  ح  

 [.165]النسا :  

يكرون  المصرطلح األحرولي ارو  ؛ينالفهم او أساس الد    عل  أن   وبنا   

فصررار بررذلن محررور المصررطلحات  ،جمرراع مسررالن الفهررم عررن   ورسرروله

 د ذلن لسببين:ويتأك   ،الشرعية

عم ، وكر  اجتهراد فري والعلم أساس ال ،االجتهاد إحيا  للعلم أن   األول:

، وأحول الفقه وسيلة االجتهاد، فكان المصرطلح العلم ينتج حركة في العم 

سرائر   فك  تهيير فيه يمتد بالتأثير إلر  .  مدار المحورحولي بذلن يشك   األ

 العلوم الشرعية األخرى الرتباطها به.
ين مرررن الفهرررم جرررانبي الرررد   فررري م المصرررطلح األحرررولي تحك ررر ال ررراني:و

والمصرررطلح  ،، وارررو شررررط للتنزيررر ين كلرررهالرررد   سررراس أالفهرررم وزيررر . والتن

    ورسوله. عنماع الفهم ـ  األحولي او ج

  مفررراتيح للنظرررر الشررررعي وفهرررم مصرررطلحات أحرررول الفقررره تم   ررر ن  إ

اري غايرة الخطراب  ـواي ثمرة األحول  ـاألحكام الشرعية  ، ألن  الشريعة

ل  األمر والنهري، ومرا يرجرع مداره ع من حي  او خطاب، ألن   ،الشرعي

   بيان ذلن.وما مهمة أحول الفقه إال  إليهما، 
ومن انا كانت العلوم الشرعية من حي  اري قائمرة علر  أسراس الفهرم 

كمصرطلح الحردي   أو تبعرا   ،أحالة كعلوم التفسير والحردي تعال ، عن   

ضرع وتخ ،وتتلقر  آثراره ،األحرول، تسرتقي مرن فيضره م   روافد تصب فري ي ر

مفرراتيح تكرون للنظررر الشررعي إن لررم تكرن ارري مقوالترره  فرأي   ،ه وجررزرهلمرد   

خطرررورة يكتسررربها علرررم أحرررول الفقررره، أي علرررم  ر أي  ومصرررطالحاته؟ فتررردب  

 ؟!يكون
 

 المبح  ال ال 

 المصطلحي ةراسة في الد  
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 المصطلحي ةراسة المطلب األول: مااية الد  

 

 :المصطلحي ةراسة بالد  المراد 

ذ يقررع الخلرري بينهمررا إ فرري دراسررة المصررطلح، ا  ثمررة غموضررشررن أن  ال 

 :أمرين وبين
 راسة المعجمية.الد  [ 1]

راسررات اإلشرركالية الموضرروعية الترري تتعلررط بمررا هررا وبررين الد  نوبي[ 2]

 ينبني عل  مصطلح ما من قضايا.

د أبحرا  منطقيرة فري الحردود والرسروم، هرا مجرر  بر  انراع مرن يررى أن  

لهررا مفهومهررا الخرراص الررذي يفصررلها عررن  المصررطلحي ةراسررة الد   والواقررع أن  

ة تتم ر  فرري لحي  طراسررة المصر، ألن حقيقرة الد  غيرارا مرن المجرراالت العلميرة

ولهذا فهي من أسبط الواجبات عل  الباح ين فري  ،في المصطلح ا  كونها بح 

وبها ينفتح الفهم في  ،أي فن من الفنون، ب  اي الخطوة األول  للفهم السليم
 .بتعريفها  ، وقب  الولو  في محاوراا يجدر البد(1)نك  الفنو

 :المصطلحي ةراسة الد  تعري، 

 ،فهومره :مرن حير  ،بح  في المصطلح لمعرفرة واقعره الرداللي" :اي

ررروخصائصررره المكو    لمررري لعدة عنررره ضرررمن مجالررره انرررة لررره، وفروعررره المتول  

 .(2)المدروس به"

ج للبح  في المفهوم منه المصطلحي ةراسة الد   أن   يتلخص من التعري،

وال  ،وال قاموسيا   ،ليست بح ا مجمعيا  ، وعرا وما يتعلط به من أ ،العلمي
 ا  خرررذأن كررران بينهمررا وبرررين ذلررن كلرره روابررري جدليررة إوال دالليررا ، و ،تأثيليررا  

 .وعطا   

اي علم حناعة القروامي  المحتويرة علر  رحريد لهروي  :فالقاموسية

 مرتب ومشروح.

والبحرر  فرري  ،األلفرراظ مررن جميررع نواحيهرراعلررم دراسررة  :والمعجميككة

 .(1)واشتقاقاتها ومعانيها حيهها

                                                
والتبيين للجاحظ: د. الشرااد البوشريخي، دار اآلفراق مصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان  (1)

 م.1982، 1الجديدة، بيروت، ط/
، 1انظر: تعليط الدكتور عبد العلي الودغيري عل  منهج المعجمية، دار المعار ، الرباط، ط/ (2)

160. 
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 .(2)عهاشتقاقية وتاريخ تفر  األباألحول   تعن :والتأثيلية

 هة من حي  اي لهة.وك  ذلن عام في الل  

كك ولرري   لرر  مفهرروم علمرري خرراص،ع اللفررظ الرردال   هككو:ف ا المصككطلحأم 

: اي بحر  فري المصرطلح المصطلحي ةراسة ولهذا فالد   .هوي العامبمعناه الل  
 ضمن مجاله العلمي.

ـ سررم  بررترردخ  فيمررا يمكررن أن ي    بهررذا المعنرر المصررطلحي ةراسررة والد  

 ،، فهرري دراسررة للقضررايا االحررطالحية(النظريررة الخاحررة لعلررم المصررطلح)

خاحة المتعلقة بالمصطلح، ال ك  القضايا المتعلقرة بره، بر  اري دراسرة لره 

 .  (3)فحسب ه مصطلحا  حسبانن، ولي  بمعي  ه بنية في مجال انحسبب

 

 في المعاجم اللسانية المصطلحي ةة راسالد  المطلب ال اني: 
 

  عدم السقوط في تعري، بعص المعراجم التري تعرر     يجدر التنويه إل

فررة للمفرراايم فرري حقرر  )مجمرروع المصررطلحات المعر    :هعلررم المصررطلح بأن رر

  .(4)معرفي معين(

، التقريريررة لرري  إال   المصررطلحي ةوع مررن الكشررافات هررا نررواررذا يعنرري أن  

هروي النحصراره فري المفهروم الل   ،المصرطلحي ةراسة واو مخال، لحقيقة الد  

 .(5)فقي

الخلي بين دراسة المصرطلح كمفهروم بدراسرة اإلشركال العلمري الرذي ينبنري 
  :عليه

بي وضر المصرطلحي ةراسة بتحديد منهج الد   اذا الخلي ال إفالت منه إال  

: دارس فمر ال   الوسرائ .  حت  ال يخر  الباح  عرن الهايرات إلر ،مقاحداا

  دراسة موضوع القياس وإشكاالته  لإال ينبهي أن ينجر  (القياس)مصطلح 

                                                                                                               
 .293المرجع السابط، ص  (1)
 مسدي، الدار العربيرة للكتراب، قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح: د. عبد السالم ال (2)

 .21ص 

 المرجع السابط. (3)

م، 1989تأسي  القضية االحطالحية: مجموعة من األساتذة الجامعيين، مطبعة القلم، ترون ،  (4)
 .70ص 

 المرجع السابط نفسه. (5)
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جوانب من موضوع القياس أو كلها قد تكون  مع أن   ـية م ال  ج   ضية الح  قك ـ

 ولكن بشرطين: ،ضرورية لتناول مصطلح القياس

فلرري  قصررده حرر   ،لذاترره ال مقصررودا   ا  لي  يكررون التنرراول وسرر أن األول:

جزئيررات الموضرروع لخدمررة مفهرروم  توظيرر،مررا وإن   ،إشرركاالت الموضرروع

 المصطلح. 

تصر في تناوله لإلشكاالت عل  مرا ارو ضرروري لبنرا  يقأن  ال اني:و
إذ  الحاجررة،فررال يردرس مررا اررو زائرد عررن  ،مفهروم المصررطلح ومررا يتعلرط برره

 .المصطلحي ةراسة خدمة الد  من ذلن  الهر 

يهمرره االطررالع علرر  قضررايا موضرروع  (القيرراس)ارس لمصررطلح فالررد  

القياس، وله النظر في أحشائها ما استطاع من جزئيات، ولكنه ال يهمره فري 

إشركاليات تلرن  ،أن يجيرب عرن األسرئلة التري تطرحهرا المصرطلحي ةراسة الد  

مح بره الهرد  المصرطلحي، ما يكون أخذه في حدود ما يسر، وإن  (1)الجزئيات

واو تركيب الصورة المفهومية للمصطلح، وعدم التزامه بذلن يعني دخوله 

 .ي فوض  منهجية ال حد  لهاف
 

 المصطلحي ةراسة فوائد الد  المطلب ال ال : 
 

 ،هرا أنهرص برالفهم وأقعردأن   المصرطلحي ةراسرة من الفوائد  األساسية للد  

 قلي  من الخال  نزاع فري المفراايم،غير وحظ  النزاع؛ر محالت حر  فيها ت  

 ،مرن بعرد حصروله فرال تكلير، إال   ،الشرارع اإلفهرام مقاحردولهذا كان ثراني 

 وبتمامه يكون االمت ال الذي او غاية التشريع.

مرع االلتفرات  ،عدم استيعاب مصطلحات العلوم بصرورة جامعرة مانعرة

مهلكرة مرن   لرإ د يقرودقراالمت رال؛ ها موحلة لإلفهام الذي بره يتحقرط أن    لإ

ومن ذلن عل  سبي   .عي التجديدما وقع في ذلن بعص مد   وك يرا   ،المهالن
عرن  (2)"اإلسرالمي تجديد أحرول الفقره" :الترابي في كتابه. يقول د :التم ي 

يقتصررر علرر  قيرراس القيرراس األحررولي: "واررذا الررنمي المررتحفظ مررن القيرراس 

 ،، ثبرت فيهرا حكرم برنص شررعينرةعل  سابقة محردودة معي   ،حادثة محدودة

فيضرريفون الحكررم إلرر  الحادثررة المسررتجدة، م رر  اررذا القيرراس المحرردود ربمررا 

 ،واآلداب ،ين أحكررام النكرراحيررللحررول التفسرريرية فرري تب يصررلح اسررتكماال  

                                                
 .38مصطلحات نقدية وبالغية، مرجع سابط، ص  (1)

 .23ص  (2)
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القيراس الفطرري  اد يجردي فيهرا إال  كرال ي والشعائر، ولكن المجاالت الواسعة

وضعها له مناطقرة اإلغريرط، واقتبسرها الحر من تلن الشرائي المعقدة التي 

وولرع الفقهرا  بالضربي  ،الفقها  الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه بالتعقيد الفني

  .في األحكام"
"أن نتسع في  :ره بقولهوفس   ،اس الواسعيوالبدي  المقترح عنده او الق 

ونسرتنبي مرن جملتهرا  ،القياس عل  الجزئيات لنعتبر الطائفة مرن النصروص

  نرة مرن مصرالحه، ثرم نتروخ  ين أو مصرلحة معي  من مقاحد الد    نا  معي   مقصدا

  .(1)ذلن المقصد حي ما كان في الظرو  والحادثات الجديدة"

 

 ويهمنا من كالمه ما يلي:

شررروط القيرراس الدقيقررة المعروفررة عنررد األحرروليين  بررأن  عم الررز   :وال  أ
 ال  الحتا  في دعرواه اسرتد؛ إذ يحكم غليظ منقولة عن الفكر اإلغريقي مطلقا  

 وايهات له ذلن.  ،إلثباته ا  موثق ا  تاريخي

د القيرراس راسررات الترري أثبتررت بتفصرري  تفررر  نقررول ذلررن مررع العلررم بالد  

بر  يختلفران أشرد  ؛زه عن القياس األرسطي في ك  جزئياتهوتمي   ،األحولي

 .(2)االختال  في جواراما

لضريط القيراس األحرولي  ـ م ال   ـضرورة القياس الواسع دعوى  :ثانيا  

اسررتيعاب مفهرروم القيرراس األحررولي المبنرري علرر    تحتررا  قبرر  تأحرريلها إلرر

السرتيعاب قبر  حط ا ،ومسالكه ،وعلله، وأنواعه ،وأركانه ،ر شروطهتصو  
الحادثات الجديدة كلهرا مرن  عق  إطالق القول بأن  يط، وال ي  بالض   الحكم عليه 

 المرسلة.إل  العل   قبي  ما ال يرجع إال  

ت لنروازل المناكحرا ال يسرتجيب إال  القياس األحولي  القول بأن   كما أن  

، فلررم جامعرا   والعبرادات، أمرر مبرالي فيره لمررن أدرع مصرطلح القيراس إدراكرا  

 واري المنصروصـ والمالئمرة  ،(3)رة للتصريح باعتباراراالعل  المؤث    :تزل

                                                
 .24المرجع السابط، ص  (1)

: منااج البح  عند مفكري اإلسالم واكتشا  المنهج العلمي في العالم اإلسالمي: د. علي انظر (2)

، وبح ه أغلبه يقوم عل  إثبات 79م، ص 1984سامي النشار، دار النهضة العربية، بيروت، 

 ما ذكرناه.
لرويح . الت3/52لترى أم لة لهذا النوع انظر: اإلحكام في أحول األحكام: سي، الردين اآلمردي،  (3)

 .3/68، نهاية السول لإلسنوي، 2/72عل  التوضيح لصدر الشريعة، 
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اس فرري أمررور االقتصرراد مررادة للقيرر ـ؛ (1)علرر  أجناسررها ، وأجنرراس أحكامهررا

جع  الحادثات الجديدة كلها من قبي  مرا ال عق  أن ت  فال ي   ،والمعامالت جملة

ه ال يجرادل منصر، فري مرا لهرا مرن بالرغم من أن ر ،للعل  المرسلة يرجع إال  

ر إذاالمهلكرة  مرا تتحقرطوإن   ع.حظ وافر فيما او واقع أو متوق   يط حكمنرا بالض  

 ضاقت عنه أفهامنا.ما عل  مصطلح شرعي كل  

تجديد ذاتها، بقدر   من علوم الترا  جملة ليست بحاجة إل ك يرا   ولع   
عملنا  أو أن  ، بدا  تها في نفسها أا لجد  أم   تجديد الفهم لها:  في حاجة إل يما ا

بعررد أغراضررها  دفلررم تسررتنف ،القليرر  إال  لررم يسررتعم  مررن مسرراحة مفاايمهررا 

 وطاقتها.

وارو بهرذا المعنر   .والعمر  بره ،ارو تجديرد الفهرم لرهمرا إن  ين وتجديد الد   

    ر مرا بهرم يهي    ال  أة   في خلقه ن  س  فولهذا  ،ينذواتنا ال ذات الد   

 .[11، والرعد: 53]األنفال:   
 

 شكالية دراسة المصطلح التراثي  المطلب الرابع: إ
 

ب البحر  شكالية في دراسة المصطلح في كونه أخطر ضررواإلتكمن 

 :ثالثة بابسألويرجع  ذلن  ،مهامرة

 موالمرتكل   ،من يقول الدارس: اذا او مراد المتكل  أ راسةة الد  غاي األول:

وعليه لي   ،فكان له مدخ  بالنية ،عن مقصد يعنيه ظ بالكالم تعبيرا  ف  ما تل  إن  

 ،اذا الخطاب )ما حدق( ذلرن المقصرود بأن   من كان أن يجزم جزما   لكائن  

 ما او لذلن.ن  إفيه  ن كان أح  الوضعإو

 م المرتكل  ر فيعب  ر أو واميان قد يطرأ عل  الذان من غفلة أو نس ال اني:و
هة ذلرن التقييرد حتر  ال د الل  ر بما يريد فه  له أن يقي   عب   وإن   ،بعك  ما يريد

  له ذلن واي مراتب من الردالالت ال تكراد غير ما يريد؟ وأن    لتنصر  إ

 !؟تنحصر

بعلرروم أخرررى كعلرروم اللسررانيات  المصررطلحي ةراسررة ارتبرراط الد   ال الرر :

لتلرن  دراكرا  إممرا يتطلرب  ،وما تتفرع عنره ارذه وتلرن مرن فررع ،والمعجمية

 المجاالت.

                                                
 /2، وفررواتح الرحمرروت، 2/71للوقررو  علرر  أم لررة اررذا النرروع راجررع: المستصررف ، للهزالرري،  (1)

 .2/242، شرح العضد عل  مختصر ابن الحاجب، 267
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 ح  الرابعبالم

 ر المصطلحمراح  تطو  
 

 ومرحلة استقراره  ر المصطلحتطو  في المطلب األول: 
 

 :ر المصطلحتطو  

ولد عادة من العلرم ارو أول ما ي   نجد أن   للعلومشأة الطبيعية ذا تأملنا النإ

  مضرمون المصرطلح فري مرحلتره فيشرك    ،(المعن  العلمي البسييالمفهوم )

 األول .

أن ـ رضي   عنهما ـ وعل  سبي  الم ال عندما يلزم عمر أبا موس  

ن مفراايم م علميا   ، ف نه يمارس مفهوما  (1)يأتيه بشااد عل  حدي  االستئذان

 .(2)علم الحدي 
أشرركال  مررن خرراللي  دطررار علرروم الحررإذلررن المفهرروم تبلررور بعررد فرري 

 طلط عل  اذه العملية.ت( الذي أ  )الت ب   مصطلحات:منها  ،مصطلحية

  .وأدا    ال  طلط عل  الرج  الضابي لروايته تحم  أالذي  (ال بت)و

لنقرد تهرا مصرطلحات فري علرم اعلر  ذلرن أحكرام اري فري حرد ذا نيرتوب  

 (لرره أواررام)و (سرراقيال)و ،ي،كالضررع (لل بررت) اددأضررفاسررتنبطت  الحرردي ،

 (حررحيح)الحرردي  مررن  أنررواععلرر  ذلررن أسررما   وغيراررا، وظهرررت بنررا   

 .(3)وغيراا (ضعي،)و

رضي  ـوالقياس كذلن كمفهوم عر  مع بعص الصحابة كعمر وعلي 
 ـعري علرر  ذلررن رسرالة عمررر إلرر  أبري موسرر  األشرر كمررا يردل   ـ  عنهمرا 

فيما تلجلج فري حردرع،  ،"الفهم الفهم في القضا  بقوله: ـرضي   عنهما 

عر  األشباه واألم رال وقر  األمرور عنرد امما لي  في كتاب وال سنة، ثم 

  .(4)ل  أشبهها بالحط"إذلن، واعمد 

                                                
فليرجرع(، ]متفرط عليره[. وردت القصة في سياق حدي : )إذا استأذن أحدكم ثالثا  فلم يؤذن لره؛  (1)

 انظر: الجامع الصحيح، وححيح مسلم.

 .36-35تاريخ فنون الحدي ، ص  (2)

 .358تاريخ فنون الحدي ، ص  (3)
الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسرالمي: محمرد برن الحسرن الحجروي، المكتبرة العلميرة، المدينرة  (4)

 .238 /1، 1اـ، ط/1396المنورة، 
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، شرارب الخمرر بقولره: "مرن شررب ارذى فري حرد وم له تفكير علري 

يعني حد القاذ ، فحكم عليه  (1)المفتري"افترى، فأرى عليه حد  ىومن اذ

 ه ثمانين جلدة.بم   حد  

اذه إرااحات لما سيولد بعد ويتبلور عند األئمة المجتهدين من مفهوم 
 في دالالته الجديدة.  (القياس)دقيط يجمعه مصطلح 

تبردأ  :المصطلح يمر بمراح  ثالثة عل  ما سبط يمكن القول بأن   وبنا   

ثرم تنتهري  ،بمرحلة اسرتقرار المصرطلح، ثرم تتلوارا مرحلرة االنتقرال للقاعردة

 وإلين تفصي  تلن المراح .  .وبذلن تكتم  مراحله ،بانتقال القاعدة لمنهج

 :مرحلة استقرار المصطلح

بعد مرورارا بخطروات ثرال  يترداخ  بعضرها مرع لور اذه المرحلة تتب

 بعص تتم   فيما يلي:

 .المفهوملوجود جة العلمية تدعو الحا[ 1]
 . د ويتداول بلفظ أو عدة ألفاظثم يترد   [2]

 فيسج  بذلن أول بداية العلم. ،يستقر في مصطلح ما وأخيرا  [ 3]

 

 ل للقاعدةتقامرحلة االن :ال انيالمطلب 

 

  ل المصطلحات.تراكم استعماي[ 1]

ت لمفاايم بسيطة في توظي، المصرطلحا ا  وحافأمن كونها  تنتق [ 2]
المصرطلحات  ألن   .(القاعردةـ )  برالمسرم   وار ،بسربكها فري نسرط مرك رإل  

أوحررا  لمفرراايم بسرريطة، فرر ذا انتقلررت الحاجررة مررن العلميررة مررن مسررتوى 

ر فري توظير، عنرداا يحرد  تطرو   ؛البساطة إلر  مسرتوى التركيرب والتعقيرد

 .(القاعدةـ )  بب او المسم  مرك  المصطلحات، وذلن بسبكها في نسط 

وظيفتهرا حر  ، طلحاتصرتركيب نسرقي مرن الم ـ  عند التأم  ـ القاعدة ف

ويكررون اررذا فرري مرحلررة  ،شرركاالت ال وحرر، مفهرروم معررينإلإشرركال مررن ا

ها مفراايم بحسربان ،جاوزت فيره مرحلرة المصرطلحات العلمعمر متقدمة من 

 رية إل  مفهوم القاعدة التي اي مفاتيح القضايا.تصو  

 لح مستقر إلى قاعدة:االنتقال من مصطمن أمثلة 

 مصطلح الجرح والتعدي : [1]

                                                
 .1/287، مرجع سابط، المستصف  للهزالي (1)
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مجموعرة مرن   لرإذلن التراكم ى أد  ، فالجرح والتعدي  مصطلحتراكم 

علرر  سرربي  حالررة التعررار  بررين الجرررح والتعرردي  ك ـمركبررة الشرركاالت اإل

دت القاعرردة شرركال، فتول ررمررن حررياغة قاعرردة لحرر  اإل د  ، فكرران ال ب ررـالم ررال 

فالعمر   ؛را  ولم يكن الجررح مفس ر ،ر  الجرح والتعدي المشهورة: )إذا تعا
 .(1)بالتعدي (

 أوحا  اإلباحة والحظر: [2]

 يرربركمررن ت د  ب رر كرران ال؛ تركررب إشرركال التعررار  بررين أحوالهررا لمررا 

دت القاعرردة تول رروبتركيررب ذلررن النسررط ، فرري نسررط لحرر  االشرركال ئها أسررما

 )الضرورات تبيح المحظورات(. :األحولية

لم نجداا سوى تركيب مصطلحي  ؛  لهاتين القاعدتين وأم الهماتأم  بالف

 او الذي أعطااا حفة القاعدة. ،في نسط علمي خاص
توارد خطرابين  تكمن مفاتيحها التعارضية في (الضرورات..) :فقاعدة

 فم ال  في حال أك  الميتة للمضرطر:. ، في حالة واحدةشرعيين عل  المكل  

والجمرع بينهمرا . ومخاطرب بتحرريم الميترة، مخاطب بخطاب إحيرا  النفروس

اررو  فهررذا .باحررةاإلد عنهررا حرر  تول رف ،ر فرري حالترره الترري ارري الضرررورةمتعرذ   

 .(2)(الحظر)و (باحةإلا)و (الضرورة) تنيت عليه مصطلحاالنظام الذي ب  

دراسررة القواعررد الفقهيررة واألحررولية ونحواررا مررن برراب  تولهررذا كانرر

 ي من أس  البح  العلمي.او أساس طبيع ؛المصطلح ابتدا   

دراسة القواعد دون دراسة مصطلحاتها   السبط إل ومن انا يتضح أن  
ه يهلن ف ن   ؛ر الترا ـ  بخ   ن  التي إن نجح في خوضها م   ،ضرب من المهامرة

البنيررة األساسررية للقاعرردة ارري  دونهررا ك يررر مررن البرراح ين المبترردئين. ذلررن أن  

 المصطلح.

لقاعردة قبر  الذي او جز  من النسرط الكلري ل لذا يلزم تفسير المصطلح

  .تفسير القاعدة نفسها
 

 مرحلة انتقال القاعدة إل  منهج: ال ال المطلب 
 

 ويمكن بيان اذه المرحلة ببيان مراحلها التالية:

                                                
المنهج اإلسالمي في الجرح والتعدي  "دراسة منهجيرة فري علروم الحردي ": د. فراروق حمرادة،  (1)

 .334م، ص 1982مكتبة المعار ، 
انظرر: نظريررة التقعيرد الفقهرري وأثرارا فرري اخرتال  الفقهررا : د. محمرد الروكرري، مطبعرة النجرراح  (2)

 .67م، ص 1994، 1الجديدة،  ط/
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  التي حيهت القاعردة  أكبر من اإلشكاالت الصهرى شكاالتإتظهر

 .منفردةلحلها، مما يجع  القاعدة عاجزة عن حلها 

   تضافر القواعرد ذات النسرط تعندما تعجز القاعدة الواحدة عن الح

 )المنهج(.بـ   من ذاتها او المسم   با  مرك     نسقا  فتشك    ،الواحد

تركيرب نسرقي أعلر  لمجموعرة مرن القواعرد ذات الطبيعرة فالمنهج ارو 

 ن.المشتركة أو المجتمعة عل  قاسم مشترع معي  
أي العمليرررة  طلح،صرررال كم كمرررنهج (القيررراس) إلررر ذا نظرنرررا إفمررر ال  

حكرم األحر  لعلرة باالجتهادية أو الحركة العقلية القائمة علر  الحكرم للفررع 

ع آلررة أشرربه مررا تكررون بمحرررع المجتهررد انررا يحررر    جررد أن  ن ؛جامعررة بينهمررا

القرائم علر  مجموعرة مرن القروانين الميكانيكيرة، اري القواعرد التري  ،السيارة

تركيررب لري  سرروى  ـبهرذا المعنرر   ـ. فالقيرراس يقروم عليهررا اإلشرركال األكبرر

مرع العلرة  يردور)الحكرم  :قاعردة منهرا مر ال   ،مرنظم لقواعرد شرت أعل   نسقي

)ك  حكرم شررعي  :وقاعدة، (ال اجتهاد مع النص) :وقاعدة، (وعدما   وجودا  

لالجتمراع  )إذا كان الجرامع موجبرا   :وقاعدة، (فيهفالقياس جار  ؛أمكن تعليله
)الخرار  عرن  :وقاعردة، (ن قياسرا  حرحيحا ، وإال  كران فاسردا  كرا ؛عل  الحكم

ة بتخريج المنراط قالقواعد المتعل  باالضافة إل .(غيرهالقياس ال يقاس عليه 

  .ر والتقسيمب  وتنقيحه، وقواعد الس  

ارذه  ل:ولرن أن تقرو، حكامهراأعمال مرنظم لهرذه القواعرد وإ ا  إذفالقياس 

 .)منهج القياس(بة، اي   عملية مرك  ، تشك   القواعد في نسقها الوظيفي

فهو توظي، نسقي لقواعد اإلحصا  الشام ،  ،(االستقرا )وم له منهج 

 وإن   ،وقواعد الكليات والجزئيات، كقولهم: "الكليرة فري االسرتقرا  حرحيحة
ر الشرررراطبي فرررري كمررررا عب رررر ،، عررررن مقتضررررااا بعررررص الجزئيررررات"تخل رررر

ري معتبر في الشريعة اعتبرار العرام "الهالب األك  :وكقوله ،(1)"الموافقات"

 .(2)القطعي"

 ،ر عنه بالمنهج الفالني مرن فقرهعب  ، وما ي  نسط من قواعد": إذا  المنهج ف

 ما او نسط من قواعد مركبة تركيبا  إن   ؛ونحواا ،وتفسير ،وحدي  ،وأحول

مرررن تحليررر  واسرررتنباط  ،اررري وظيفرررة المرررنهج ،دةألدا  وظيفرررة معق ررر مرررا  منظ  

 ونحواما.

                                                
 .2/53سابط،  مرجع (1)

 .53 /2مرجع سابط،  (2)
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 :يتضح ذلن بما يلي ،اسة المنهج تبدأ من المصطلح وتعود إليهدر

  حصرررا  قواعررردهإدراسرررة المرررنهج بالكيفيرررة التررري سررربقت تقتضررري، 

 قب  دراستها في نسقها المنهجي. آحادا   ودراستها آحادا  

 المصررطلحي ةناتهررا مكو     ودراسررة القواعررد مشررروطة ب رجاعهررا إلرر، 

فرديررة قبرر  دراسررة بقصررد دراسررة تلررن المصررطلحات فرري حرروراا ال

 نسقها التركيبي المنهجي.

تنطلررط مررن  ،وفهررم ،وقاعرردة ،وبهررذا تكررون أركرران العلررم مررن مصررطلح

خال عن القواعد  فك  علم خال من المصطلحات فهو، المصطلح وتعود إليه

 ة ذلن العلم.نضج المصطلح بقدر ما تكون علمي   وبقدر، والمنااج ضرورة

فري علروم التررا  يتضرح األثرر  واكتمالره ولبيران أثرر نضرج المصرطلح

وبررين  ،ن جهرةمرر (مصررطلح الحردي )، و(أحررول الفقره)بالمقارنررة برين  ا  جلي ر
، فأحول الفقه وعلم النقد الحدي ي انضربي االحرطالح فيهمرا (علم التفسير)

ولهرررذا برررا ت كررر   نهج بمعنررراه الحقيقررري.مررر، ووجرررد فيهمرررا التعقيرررد والغالبرررا  

علم األحول ضربي العمليرة الفقهيرة  ن  ، ذلن ألمحاوالت العب  بهما بالفش 

حتكم إليها فري كترب الفقره المقرارن لت قواعده مساطر ي  وشك   ،حكما  م   ضبطا  

ة، وبيان ن  والخال  العالي، وكذلن علم مصطلح الحدي  استطاع ضبي الس  

ر ة.ن  ـللدخال  للعب  بالفقه أو الس   الزائ، منها والصحيح، فلم يدعا مجاال   ا أم 

ومقررردمات  ،ع برررين كترررب علررروم القررررآنالمررروز   أحرررول التفسرررير مررر ال  علرررم 

فات فررري قواعرررده أو غيرارررا كهريرررب القررررآن وبعرررص المصرررن   ،التفاسرررير
علروم ـ )عرر  برك  ذلن ال يكاد يخر  عن المضمون العام لمرا ي   ،وإعجازه

 بت مرين  أركانره وتشرك    ،ة تقيم حرلبهواو في حاجة لصياغة علمي   (،القرآن

حتر  يرزول االضرطراب  ،نسراقه القاعديرة والمنهجيرةوضبي أ ،مصطلحاته

ـ ي بررم   ومررا س رر ،مت ررالهماالررذي دخرر  منرره عبرر  تررأويالت الباطنيررة قررديما  و

 حدي ا . (القرا ات الجديدة)

الررروزن المعرفررري فررري كررر  علرررم رارررين مصرررطلحاته،  أن   والخالصكككة:

حير  انفصرم  ،ما في عصرناراسات ال سي  من أام الد   المصطلحي ةراسة فالد  

ت عرررنهم مفاايمهرررا ارسرررين عرررن مصرررطلحات التررررا  وضرررل  ك يرررر مرررن الد  
 .(1)ومراميها

                                                
-11قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح: د. عبد السالم المسدي، مرجع سابط، ص  (1)

12. 
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 الخام المبح  

 المصطلحي ةراسة منااج الد  

 

 تمهيد:

هررا اري الترري ألن   ،المصرطلحي ةراسررة قضرية المرنهج ارري أارم مررا فري الد  
منرااج ويمكرن تحديرد  ،المصطلحي ةراسة نه من الد  وتمك   د مسار الباح  تحد   

والمررنهج  والمررنهج الوحررفي، المررنهج الترراريخي، :فرري المصررطلحي ةراسررة الد  

 .واو ما نتناوله ب يجاز في اذا المحور الوحفي التاريخي.

 

 المنهج التاريخي  المطلب األول: 

 

، كطريقررة بحرر  المررنهج الترراريخي   :عنررد علمررا  المنررااج قسررمانواررو 

 .كقدرة شرح المنهج التاريخي  و
 طا  مبس   يا  عنون به تبن   يو ،من غير است نا م  في ك  العلوم فاألول يستع

ل حرو   والتي يمكن أن ت   ،حركة التاريخ في ك  الظواار اإلنسانية والطبيعيةل

 ر؟ وكي، آل؟كي، نشأ؟ وكي، تطو   تساهالت ثالثة:  إل

أي مررا ارري  ؛وكيرر، آلررت ؟رتوكيرر، تطررو   ؟أي كيرر، نشررأت الظرراارة

 نتائجها وآثاراا؟

 يعنري: المصرطلحي ةراسة يخي في الد  المنهج التار ف ن   ؛عل  ذلن    وبنا

يرورته حرررومحاولرررة دراسرررة المصرررطلح بوحرررفه فررري حركتررره التاريخيرررة 
 .(1)مسيرته التاريخية من خاللأي دراسة نموه الداللي  .ريةالتطو  

 ،األول منهجرري   :واررذا اررد  فرري غايررة السررمو لكنرره يقتضرري أمرررين

 .وال اني علمي  

رات يقتضي رحد التطو   ألن  وتأتي ضرورتها  ،ةالمنهجيواو  :األول

ولتحصري  ذلرن  ،، في ك  خطوة من خطوات سيرهالعلم بالمتطور ـعقال   ـ

ن من ب  لك  مكو    ؛من دراسة خاحة لك  خطوة من تلن الخط  د  العلم ال ب  

 .ناتهامكو   

                                                
 .24-23في المنهجية والحوار، مرجع سابط، ص  (1)



أ. د. القرشي عبد الرحيم                                                                     

 البشير
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رحرررد  ألن  رات؛ التطرررو  وترررأتي أاميتهرررا بعرررد رحرررد  ،ةعلميرررال :ل رررانيا

  وأهمها:راسة العلمية، ذا استوف  الد  إ رات لن تكون نتائجه علمية إال  التطو  

 حصا .ليه انا بهير اإلوال سبي  إ ،االستيعاب التام للمادة 

  فرري جميررع  المصررطلحذكررر جميررع أمرراكن  ةفهرسرروباإلحصررا  تررتم

 .فينولدى جميع المؤل   ،مصادره

 جميرع مراحلهرا فري  خرالل مرنتنراول تلرن المصرادر أن يكرون  د  ب   ال

  .القرون المختلفة منذ نشأتها

  للتحليررر  والتعليررر  الالزمرررينخضررروع المرررادة التررري ترررم إحصررراهاا، 

لردالالت جزئياتهرا الفرديرة قبر  تركيررب الصرورة الكليرة لتراريخ كرر  

 مصطلح.

هررا يفرررو خلررو البحرر  عررن اررذه الخطرروات وعرردم اسررتفراو الوسررع فيف
 سرربي  عنررد ذلررن العتمرراد نتائجرره منهجيررا   المررنهج الترراريخي مررن معنرراه، فررال

اذا النوع من البح  الذي ال يراعي شروط اذا المنهج  وعليه ف ن   ،وعلميا  

 :ال يخلو من أحد أمرين

ن لتبراي   فقرا  تختل، فائدتره براختال  أحرحابه و   أن يكون انطباعا   األول:

 تجاربهم.

تائج العلمية التري مستوى الن  لإترق  في مجملها مادته ال  أن   وال اني:

 .(1)ترتبي بصرامة المنهج العلمي أك ر من ارتباطها باألشخاص

 

                                                
 .28-27مصطلحات النقد العربي، مرجع سابط، ص  (1)
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 المنهج الوحفي  المطلب ال اني: 

 

ن الحكررم علرر  واقررع معرري   يهررد  إلرر  ـعنررد أربابرره ـ  المررنهج الوحررفي  

 .(1)عل  دراسة التقارير المستقرأة عنه بنا    ،بالكش، عن طبيعته

تعتمررد علرر  تجميررع البيانررات والحقررائط وإذا كانررت الطريقررة الوحررفية 

من الحراالت فري وقرت  وذلن في عدد كبير نسبيا   ،نالجارية عن موق، معي  
 (المنهج الوحرفي  ـ )المقصود ب ف ن   ؛(2)ن، ثم مقارنتها بعد ذلن وتحليلهامعي  

حصا  التام اإللكونه يعتمد عل  ، قريب من ذلن المصطلحي ةراسات في الد  

توظيرر، نتائجرره بررالمعن  االسررتقرائي ال الرياضرري  ثررم  ،لجميررع الجزئيررات

ر راتن من خالله من بنا  التصو  ، حت  يتمك  ر الص    ن مرن الكلية التري تمك  

  .معرفة الواقع الداللي للمصطلح وما يتعلط به

أي قصررد  ،فالبحرر  بررالمنهج الوحررفي اررو عمليررة تشررريح للمصررطلح

ن أو مدرسرة ا  عرالم معري  كمرا ارو مسرتعم  فري ترر ،  عل  جروارهالتعر  

 .(3)نةمعي  
  :أامية المنهج الوحفي  

دقتررره فررري الكشررر، عرررن المعررراني تت مرر  أاميرررة المرررنهج الوحرررفي فررري 

زه تمي ر، وبصرورة تشرريحية لمعرفرة واقرع دالالت األلفراظ يم عمومرا  اوالمفا

والترري الترري يقرروم عليهررا األركرران   نررة تشررك   لكونرره ينبنرري علرر  خطرروات معي  

  .د المنهجبفقداا يفق

 :المنهج الوحفي  ة خصوحي

 :(4)وتتلخص فيما يلي ،الشروط المنهجيةخصوصيته في تمثل ت
حصا  ك  النصوص التري وردت بهرا المصرطلحات فري الكتراب إ[ 1]

مرن مسررتعمالت المررادة  ال يهمرر  مسررتعمال   راسررة إحصرا   أو الكترب محرر  الد  

 االحطالحية.

                                                
م، ص 1977، 3وكالة المطبوعات، الكويت، ط/ أحول البح  العلمي ومنااجه: د. أحمد بدر، (1)

182. 

 .182المرجع السابط، ص  (2)
 .24دراسات في علم المعن : د. كمال بشر، بح  مقرر في كلية دار العلوم، القاارة، ص  (3)

 .27المرجع السابط، ص  (4)



أ. د. القرشي عبد الرحيم                                                                     

 البشير
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 ،ضرافيالمعنر  اإل ،هويرةالل  دراسة المواد االحرطالحية بالمنرااج [ 2]

 ـقرره بعررد وتذو   ـفقرره المصررطلح   حترر  يتمهررد الطريررط إلرر ،واالحررطالحية

 .حصا  قب ح األخطا  التي قد يكون جلبها اإلفيسه  تصحي

مرادة ، بتصرني، كر  المحصراة صدراسة مصطلحات تلن النصرو[ 3]
  .حسب المستعم  منها احطالحيا  

 .نصا   فهم نصوص ك  مصطلح نصا  [ 4]

 .عدم فهم النص بمعزل عن نظائره[ 5]

 :ة مصطلحية تراعييراسد عر  النتائج في حورة[ 6]

بعررررص  وأ سرررتفاد مررررن مجمررروعذكرررر حرررفات المصررررطلح التررري ت  ]أ[ 

 نعت بهرا،والعيوب التي ي   ز بها عن سواه،كالخصائص التي يتمي  ، نصوحه

، ةأو وحرررفي ةميإسرروطررالق، إضررافة أو إواألحرروال الترري يرررد عليهررا مررن 
 .وتعري، أو تنكير

 كالتراد . ،التي تربي المصطلح بسواه ذكر العالقة]ب[ 

 .كالتضاد  تفصله عن سواه، التي  الفروقبيان ] [ 

 .(1)بهة عر  الضمائم التي قد تكون لها عالق]د[ 

 التاريخي   المنهج الوحفي  المطلب ال ال : 
 

الوحرررفي لمنهجرررين معرررا  ألحرررول وقواعرررد ا عمرررالإعبرررارة عرررن  ارررو

قواعد اذا عل  أحول ، واو إعمال يبني ، في دراسة المصطلحالتاريخيو

وانررا يسررتفيد الترراريخ مررن  .(2)ويسررت مر نتررائج أحررداما لفائرردة اآلخررر ،ذاع

 ر ال اني عن األول.لتأخ   ،الوح،

 بنرا  علر  المرنهج الوحرفي   لدراسرة المصرطلح الشررعي  الشروط المنهجية 

التاريخي  
(3): 
ب الترتيرر حيرر علرر  المررنهج الترراريخي مررن  جمررع النصرروص بنررا [ 1]

حتر  تكرون المرادة المنطلرط منهرا مم لرة  ،والتحقيط باستقرا  جميرع المظران  

أحرردق تم يرر  ألرضررية البحرر  الخاضررعة إلحصررا  المصررطلحات الررواردة 

 .فيها

                                                
 .30-29مصطلحات النقد العربي، مرجع سابط، ص  (1)
 .15ص المصطلح النقدي، مرجع سابط،  (2)

 .32مصطلحات النقد العرب، مرجع سابط، ص  (3)
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عصرر  عصر النبوة، عصر الصرحابة، :م ال   ،تصني، النصوص[ 2]

بتخريج نسربة كر  نرص إن لرم لتوثيط ك  ذلن مع االعتماد عل  ا التابعين...

 في مصدره. جا  يكن مخر  

وبنررا  نفسرره إحصررا  المصررطلحات الررواردة بالنصرروص بالترتيررب [ 3]

 .الطريقة المعروفة في المنهج الوحفيعل  

دراسة النماذ  التي وقع عليها االختبار بالمعاجم والنصوص بنا  [ 4]
 عل  المنهج الوحفي.

فرري جميرع مراحرر  تلررن مكرران يخي بقردر اإلمراعراة الترتيررب التررار[ 5]

 .راسةالد  

 دالليا   ،ر الذي طرأ عل  المصطلح أو المادة ما أمكن  التطو  تلم  [ 6]

 أم استعماليا .كان 

ومن انا نرى كي، انبن  ما او تاريخي عل  معطيات ما او وحفي، 

راسررة لبنررا  بعضررها علرر  بعررص، مررن أاررم مراحرر  الد   د  ع ررواررذه المرحلررة ت  

رر ،وتكاملهررا مررع بعضررها ،مهيررد بعضررها لرربعصوت المررنهج  ر أن  واررو مررا يفس  
 .(1)التاريخي الوحفي او إعمال لقواعد المنهجين التاريخي والوحفي

  اا:ئدوفوا ضرورة المنهجية

 ؛وسررلوع الطريررط األقرروم ،حسررم مسررألة المررنهج فرري دراسررة المصررطلح

 لإليجابيات اآلتية: يؤديس

  حسن الفهم للترا.  

 ة وبع ه من جديدم  روحه في األ  حيا  إ. 

 في ك  تجديد، وبذلن تنقشع  ته الحضارية مالمقو رضمان االستمرا

فاشررررترطوا إلعمررررال  ؛الهشرررراوة الترررري أحررررابت بعررررص المفكرررررين

ررأ   تقتضرري إن   ا  المصررطلح التراثرري شررروط رر ذ  خ  ه ب  رره عررن ل  بهررا نفض 

 بقائه.وقوام  او أساس استمرارهالحضاري الذي 

 خاتمة: 
نخلررص للنتررائج  ؛النتهررا  مررن البحرر  وبنظرررة شرراملة لمحتواياتررهبعررد ا

 اآلتية:

داخررر   نرررا  معي   ي مفهومرررا  اللفرررظ الرررذي يسرررم   "المصرررطلح ارررو:  أن  [ 1]

 ."ما ص  تخص  

                                                
 .12مصطلحات النقد العربي، مرجع سابط، ص  (1)



أ. د. القرشي عبد الرحيم                                                                     

 البشير
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للعلرم، ويم ر   موحرال   تتلخص أامية المصطلح فري كونره طريقرا  [ 2]

ارو أسراس  د أاميتره فري كونره أنهرص برالفهم الرذيبنة األول  منره، وتتأك رلال

 ين.الد   

العلرروم  وذلرن ألن   ،د البحرر  علر  خاحررية المصرطلح الشرررعيأك ر[ 3]
الشرررعية قامررت علرر  أسرراس اسررتيعاب المفرراايم الشرررعية فرري مصررطلحات 

 .ها األول  القابلية لالمت الت  احي  خ

 ،ط برره فرري ذاتررهغايررة المصررطلح الشرررعي التخل رر ن البحرر  أن  برري  [ 4]

 كمصطلح أحول الفقه. ،عل  ذلن ن عونا  كالمصطلح الفقهي أو يكو

وذلن  ،ةم  وساق البح  األم لة عل  دور المصطلح في نهضة األ  [ 5]

 بشيوع المفاايم اإلسالمية واالرتباط بها.

المصطلح األحولي او مدار محور المصطلحات  أبان البح  أن  [ 6]
 للنظر الشرعي. ا  الشرعية لكونه مفتاح

 ،المصررطلحي ةراسررة و  الررذي يكتنرر، الد  أشررار البحرر  إلرر  الهمرر[ 7]

 راسة المعجمية والموضوعية.الشتبااها بالد  

اررري بحررر  فرررري  المصرررطلحي ةراسرررة حقيقرررة الد   ن البحررر  أن  بررري  [ 8]

مرن  ،بح  في المصطلح لمعرفة واقعه الرداللي" :هافها بأن  وعر   ،المصطلح

ر ،نة لهحي  فهومه وخصائصه المكو    ضرمن مجالره ، دة عنرهوفروعه المتول  

 .العلمي المدروس فيه"

 المصطلحي ةراسة إزالة الخلي الحاح  بين الد   ن من البح  أن  تبي  [ 9]
وضربي  المصرطلحي ةراسرة ي يكون بتحديرد مرنهج الد  مودراسة اإلشكال العل

د البحرر  فوائررد عررد  ، والوسررائ   حترر  ال تتنتقرر  مررن الهايررات إلرر ،مقاحررداا

االلترزام بهرا يكرون أقعرد برالفهم وأنهرص،  هرا أن  وأام   ،المصرطلحي ةراسة الد  

في مفاايم العلوم وعدم اسرتيعابها علر  الوجره  وعدم مراعاتها يور  خلطا  

 ن ذلن.وساق أم لة تبي    ،الصحيح

مرا لره مرن لرة فري والمتم     ،ق إلشكالية دراسرة المصرطلحثم تطر  [ 10]

هة التي ال تكاد ت الل  مدخ  في النية ومراد المتكلم، باإلضافة إل  ك رة دالال

 ية الصعوبة.االمراد في غ  ما يجع  تجلية المعن ،حصرت  
وحصرراا فري مرحلرة  ،ر المصرطلحتناول البحر  مراحر  تطرو  [ 11]

وثال هرا االنتقرال مرن القاعردة للمرنهج،  ،ثرم مرحلرة انتقالره للقاعردة ،استقراره

 ن ذلن من خالل األم لة التي ساقها.وبي  



 المصطلحيّةالمصطلح الشرعي ومنهجية الّدراسة 
 

هـ ـــ 1427مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           العــدد الثــالث عشر  

 م2006

 

125 

 ،  منررااج دراسررة المصررطلح مررن المررنهج الترراريخيأورد البحرر [12]

 ،منهررا أاميررة كرر    نررا  ي   ب  م   ،والمررنهج الوحررفي الترراريخي ،والمررنهج الوحررفي

 .المصطلحي ةراسة ومدى اإلفادة منه في الد  

أاميرررة  المرررنهج الوحرررفي تتم ررر  فررري اإلحصرررا  الترررام  ن أن  بررري  [ 13]

  .ليالدال هن من معرفة واقعلمجاالت المصطلح للتمك  

  لخصوحررية المررنهج الوحررفي مررن دراسررة مصررطلحات تعررر  [ 14]
 النصوص المحصاة وفهمها في إطار نظائراا وعر  نتائجها.

مرن جمرع  المصرطلحي ةراسرة تناول البح  الشروط المنهجية للد  [ 15]

النصرروص، وتصررنيفها، وإحصررا  المصررطلحات الررواردة فرري النصرروص، 

 ر الذي طرأ عل  المصطلح.التطو    ومراعاة الترتيب التاريخي، وتلم  

  في وتتم    ،تم البح  ب يجابيات المنهج في دراسة المصطلحوخ  [ 16]

ة، وضرمان اسرتمرار م  سن الفهم، وإحيا  روح مصطلحات الترا  في األ  ح  

 .ه الحضاريب  مات المصطلح الحضارية وربطه بل  مقو   

 توحيات البح :
راسة رب عالقة اذه التوحية بالد  ستهد ت  ــق :االحالح االجتماعي[ 1]

المصررطلح خاحررة المتعلررط  مررن بيرران أن   د  ال ب رر ولبيرران ذلررن ،المصررطلحي ة

التي تحملره  يزدار بازداار الحركة االجتماعية بالمذابية والعلوم الشرعية

  .هاب  اط  خ  وتجعله من أدبيات ت  ، في أدبياتها

في واا حنو اكيةفمنذ عهد قريب غلبت المصطلحات العلمانية واالشتر

، سررررالم()اشرررتراكية اإل :فصررردرت كترررب ،سررررالميةإالتعبيرررر عرررن مفررراايم 

سرررالمية أو دة اإلسرررالمية للتعبيرررر عرررن العقيرررإلولوجيا اييرررداألخدمت واسرررت  
  .سالميةالمذابية اإل

  لررإسررالمية حررارت المصررطلحات االشررتراكية لكررن بعررد الصررحوة اإل

 .سالمي يح  محلهادأ المصطلح اإلوب ،ضمور شديد

تشرررجيع البحررر  المصرررطلحي فررري كررر  علررروم التررررا  بشرررروطه [ 2]

 المنهجية.

ح علرر  حررعيد كرر  الرربالد تكرروين مجمررع علمرري خرراص بالمصررطل[ 3]

 راسات العلمية.د جهود مراكز ومعااد الد  ح   يو سالمية،اإل

 ، فري الهررب  لح، ال عل  ما ارو ناشري يجاد علم أحول المصطإ[ 4]
دون رفرص  ،وفري رحرم علروم التررا  ،يسرالماإلر ين التصرو  عرلكن عل  

التنظيرر للبحر   :تكرون وظيفتهراعلر  أن  ،رة من علروم الهرربالمقد  فادة اإل



أ. د. القرشي عبد الرحيم                                                                     

 البشير
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وطررررق  ،وأوزانرره ،وآفاقررره ،ومنااجرره ،طبيعترره :مررن حيررر  ،المصررطلحي

   عالمية اذا العلم.  من مقايي  وقواعد تم    س   مراعاة ما أ  و .هوضع

لمصطلحات الترا  عل  نهج دائرة معار  كبرى جامعة تأسي  [ 5]

 .يسالمامع الفقه اإلما تقوم به معلمة القواعد الفقهية في مج
حتر  يصرير  ،ةم    المصطلحي عل  نطاق شعبي في األ  نشر الح  [ 6]

 نقدية لدى العموم. ة  وحاس   ذوقا  عاما  

 

 ..آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين فيق، ووهللا ولي التو.. 


