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ع ا  :من حيث المراد ،  يتناول البحث المصطلحات البيانية يف كتب إبراهيم السكران

،  وأثرها على بيان المعاين والدالالت التي رام الكاتب عرضها، منها وتركيبها التي تكونت منه

  . أدوات علم البيانوأثر هذه التجربة يف توسيع 

اف ابيان أثر االصـــطالح يف وف عن أدوات بيانية جديدة  كـشــ ال يهدف البحث إلى:  أ

مدى جدواها  وإظهارإبراز تجربة الـسكران االصـطالحية  و، الكـشف عن الداللة وبيان الفكرة

 . بيان المعنى يف

ـ ا : ــتقرائي القــائم على تتبع  البحــث تقتضــــي طبيعــة أن أســــلــك المنهج االســ

ـتعانة بالمن،  المصـطلحات وإبرازها المصـطلحات وبيان ما  هذه هج الوصـفي لتحليلمع االس

  . تتركب منه

ا ـيع اليقف على ما أنتجه المتقدمون:  أ ــع األبواب والمواضـ وأن ، أن علم البيان واس

بة إبراهيم السكران االصطالحية لها سمات أعلت وأن تجر،  من أبرز فنونه البيان باالصطالح

  . اوتوظيف نصوص التراث وغيره التجديد واإلثراء واإلدهاش: شأنها منها

مع ،  دفع الباحثين للكشف عن أدوات بيانية جديدة وتوسيع الدراسات يف ذلك:  أ ات

فادة من  وكذلك اإل، ضرورة إبراز تجارب كبار الكتاب يف مجال المصطلحات الفنية

  .� المصطلح الفني يف نقل العلوم الوافدة وتعريبها

ت االمصطلح الفني، األدوات البيانية، بيانعلم ال: ا .  
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Research Subject:  

This research appeals to structural Reformers in Al-Sakran books through 
it meaning and how it built its structure، and it's effect to shows the 
meaning full of it، and how the writer appeals it to us، and the effect of 
this experience in opening tools of flag statement.  

Research Purpose:  

This research purpose to identify new statement tools، and shows the 
effect of the term in revealing of indication its thoughts، and showing the 
experience of Al-Sakran term and shows the effect of it to the meaning.  

Research Methodology:  

This research shows the Inductive method that stand on the terms with the 
descriptive method that analysis these terms and shows what it complicate 
of.  

The Important Resolves:  

Indicate that the flag of statement is wide open to all subjects، and through 
the Al-Sakran experience has some methods which are renewal ، 
enrichment، and others.  

The Most Important Recommendation:  

Those researcher have main effort in showing new terms، and sharing their 
experience with others، also translating the others terms.  

Opening Words:  

Flag Of Statement، Tools Of Statement، Technical Terminology.  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٨٥ 

  ا ا  ا إا اان

ا  

 وبعد، الم على أشرف األنبياء والمرسلينالصالة والسالحمد هللا و

، وله حضــوره الواســع يف النصــوص األدبية، فإن علم البيان من أشــرف علوم البالغة العربية

ــهام ظاهر يف رونق المعنى  ــر المتقدمون فنون البيان يف ، وجالئهوذلك لما له من إس وقد حص

 . ته وجماله وأثرهولكل أقسامه وتفصيال، التشبيه والمجاز والكناية

ــائل وفنون أخرى للبيان: ولكن ــع ؟ أم يجب الوقوف على ما رآه األوائل؟ هل ثم وسـ والتوسـ

النصـوص هذه األسـئلة تجعلنا نعود إلى ؟ يكون يف األقسـام والتفريعات دون رؤوس األدوات

ؤها أكان منـش : القديمة والحديثة لنسـتقرئ أدوات البيان التي أنارت المعنى وكشـفت المغزى

وهل نجد من ؟ الكناية) أم تراحبت األدوات واتسـعت، المجاز، ألدوات التراثية (التشـبيهمن ا

 ؟ كالم المتقدمين من أشار إلى ذلك االتساع

ــة وتح ــمار تدوُر أبحاث هذه الدراس ــطلح البياين عند الكاتب يف هذا المض ــة المص ديدا دراس

وهذه المصــــطلحات ، لحات البيانيةالذي امتازت كتابته بوفرة المصــــط، إبراهيم الســــكران

ــة وتجلية الداللة ثم النظر عما كشـــفت عنه من الداللة التي يرومها الكاتب  تســـتحق الدراسـ

 . ويسعى للبيان عنها

ع اـ   :  المصـطلحات البيانية التي ابتكرها الكاتب إبراهيميتلخص البحث يف دراسـة 

ــكران ــطلحا الس ــر التي كونت هذه المص  مهت وأثرها على بيان المعنى الذي راوبيان العناص

  . من خالل تتبع هذه المصطلحات يف كتبه حسب تدرجاتها تاريخيا، الكاتب

 ا :  

شـف عن المعنى ولم تعن بدراسـة وجود أدوات بيانية تسـهم يف الك يف تكمن مشـكلة البحث 
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فهل لهذه ، السكرانيم ومنها البيان باالصطالح الذي له حضور واسع يف مؤلفات إبراه، وافية

 ؟ البيانوهل تعتبر طريقا جديدا من طرق ؟ المعنويةالمصطلحات أثر يف تجلية الدالالت 

  : أ ا و اره

 .  الجديدةأهمية الكشف عن أدوات البيان  -١

 . عدم وجود بحث مستقل درس ظاهرة البيان باالصطالح -٢

 . بيان االصطالحيإبراز تجربة إبراهيم السكران المتميزة يف ال -٣

اف اأ :  

 . الكشف عن أدوات بيانية جديدة -١

 . بيان أثر االصطالح يف الكشف عن الداللة وبيان الفكرة -٢

  . بيان المعنى مدى جدواها يف وإظهارإبراز تجربة السكران االصطالحية  -٣

ــطلح   فتح  -٤ ــطلحي الســـيما لألفكار الوافدة واســـتبدال المصـ الباب للتجديد المصـ

  . لمصطلح األجنبياب العربي

ا :   

، أن أـسلك المنهج االسـتقرائي القائم على تتبع المصـطلحات وإبرازها  البحث تقتضـي طبيعة

 . المصطلحات وبيان ما تتركب منه هذه مع االستعانة بالمنهج الوصفي لتحليل

ود ا :  

لتي أســهمت يف بيان الســكران يف كتبه وا الكاتبيتناول البحث المصــطلحات التي ابتكرها   

 . التاريخيتبعها فكاره وتجليه معانيه من خالل تأ
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اءات اإ :  

 . حصرت كتب إبراهيم السكران المطبوعة -١

 . رتبتها حسب تاريخ صدورها  -٢

 . استخرجت المصطلحات البيانية يف كل كتاب  -٣

 . مع ربطه بسياق وأثره على بيان المعنى وجالئه مصطلحات الكاتبداللة  بينت  -٤

 . درست التركيب الصريف للمصطلحات وعالقته بالداللة  -٥

 . ربطت بين المصطلحات المتشابهة السيما يف الصياغة والداللة  -٦

 . ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر أهم التوصيات  -٧

 .  ذيلت البحث بفهارس للمصادر والمراجع والموضوعات  -٨

ت اراا :  

ـتقراء والســؤابعد البحث واال  ل لم أعثر على من أفرد هذا الموضــوع بالدراســة يف كتاب سـ

  البحث يف االصطالح وإن كان يوجد يف كتب التراث إشارات نفيسة تخدم موضوع، مستقل

راا  ا :  

فتح آـفاق ـجدـيدة للبـحث يف أدوات البـيان اـلذي تتراـحب وســــائـله وال تقف على ما   -١

 .  متقدمونأبدعه ال

وهي البيـان بـاالصــــطالح الـذي لم أجـد من خالل   جـديرة بـالعنـايـة اة بيـانيـةز أدإبرا -٢

ولعل يف الجهد المتواضــع فتح آلفاق الدراســة ، اطالعي من أفرده بالدراســة والبيان

 .  المصطلحية البيانية

ا  :  

 . وفهارسثم دراسة المصطلحات ثم خاتمة ، قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد
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ــتـم  اره وأـهداـفه وخـطة البـحث ومنهج ل على أهمـية المـقدـمة تشــ ـــباب اختـي الموضــــوع وأســ

 . البحث وحدوده وإجراءاته والدراسات السابقة والجديد يف الدراسة

ــد ــة التي ذكرهــا القــدمــاء: التمهي ــان اليقف على األدوات التراثي ــان أن علم البي ثم جــاء ، بي

 . مفهوم المصطلح الفني: األول: الحديث عن عنصرين

 . التعريف باألستاذ إبراهيم السكران: ينالثا 

 : ثم درست المصطلحات الفنية الواردة يف كتبه حسب التسلسل التاريخي

 .  (الطريق إلى القرآن): المصطلحات الفنية يف كتاب: أوال

 .  (التأويل الحداثي للتراث): المصطلحات الفنية يف كتاب: ثانيا

 . يات)(مسلك: المصطلحات الفنية يف كتاب: ثالثا 

 .  (الماجريات): المصطلحات الفنية يف كتاب: رابعا 

 . (رقائق القرآن): المصطلحات الفنية يف كتاب: خامسا 

  . ا وارس
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 :  

أـنه   إيراد المعنى يـعد علم البـيان أـحد أرـكان البالـغة الثالـثة (البـيان والمعـاين والـبديع) ويعرف ـب

إال أن ، الكناية–المجاز –التشــبيه : ثالثةهذه الطرق يف صــرت ثم ح، الواحد بطرق مختلفة

إذ معناه ، بعض العلماء ال يرى حصره يف هذه الطرق منطلقين من عموم مفهوم البيان يف اللغة

وردت كلمة وقد ، وما تبين به الشـــيء من الداللة وغيرها،  الظهور والوضـــوح واإلفصـــاح

 Mt u v w x yL : قال تعالى، بيان يف القرآن الكريم بهذا المعنى

 ١٩: القيامة MÛ Ü Ý Þ L : وقال ١٣٨:�آل عمران

ــاع مفهوم البيان والبيان اســم جامع لكل شــيء كشــف لك قناع ": يقول الجاحظ مؤكداً اتس

ويهجم على ، حقيقـتهحتى يفضــــي الســــامع إلى ، (المعنى) وهـتك الحـجاب دون الضــــمير

 .  "ن ا أي محصوله كائنا ما كان ذلك البيان ومن 

ــور يف فنون معينة ــح مفهوم البيان وأنه غير محص ــل ، وبهذا يتض ــم جامع لما يوص إنما هو اس

ه مؤـكد ، إلى المعنى ان إال أن كالـم ــيم االصــــطالحي للبـي وإن كـان الجـاحظ لم ـيدرك التقســ

 

ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور الناشر: دار الكتب العلمية،   للسكاكي،  مفتاح العلومانظر:    )١(

ضبطه وصححه    للجرجاين،  التعريفات وانظر:  ٣٢٩:    م١٩٨٧  -هـ    ١٤٠٧لبنان الطبعة: الثانية،    -بيروت  

-هـ ١٤٠٣لبنان الطبعة: األولى -جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

  ١٥٦: 	م١٩٨٣

 -هـ١٣٩٩الصحاح للجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين الطبعة الثانية  )٢(

مجموعة من المحققين الناشر: س للزبيدي،  وانظر: تاج العروس من جواهر القامو  ٢٠٨٣/  ٥م ،  ١٩٧٩

 ٣٠٤/ ٣٤ دار الهداية ،

  ٧٦/ ١، لسالم هارون ، دار الجيلالبيان والتبيين للجاحظ، تحقيق وشرح الشيخ عبدا  )٣(
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ر ألن ـمدا ": ويعـلل الـجاحظ لـهذا المفهوم المتســــع فيقول، اتســــاـعهلتراـحب ـهذا المفهوم و

ا يجري الـقاـئل والســــامع إنـما هو الفهم واإلفـهام  األمر فـبأي شــــيء بلـغت ،  والـغاـية التي إليـه

 .  "اإلفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان يف ذلك الموضع

على اسـتخراج األدوات التي تسـاعد ألنه يحفز  ؛ ورأي الجاحظ هذا جدير بالعناية والدراسـة

، وهذه األدوات تتراحب وال تنحصــر، هتك الحجاب عنهعلى إبانة المعنى وكشــف قناعه و

، كما أنها تضــع علم البيان يف نصــابه بثراء موضــوعاته واتســاع حضــوره يف نصــوص الوحيين

 . ونصوص األدب شعرا ًأو نثراً 

وهي ، داخلة يف اإلطار العام لمفهوم البيان، ةولهذا جاءت هذه الدراسـة كاشـفة عن فكرة بياني

وهي دراـسة خصـصـتها للنظر يف المصـطلحات الفنية التي جاءت يف ، الفني  البيان باالصـطالح

ان  ارزاً للبـي ه حضــــورا ـب اـت اـب اذ إبراهيم بن عمر الســــكران اـلذي رأـيت يف كـت ـــت ات األســ مؤلـف

 . باالصطالح الفني

 : نهاوهذه الدراسة تدور حول عدة تساؤالت م

؟ ما المقصود باالصطالح الفني: أو 

م :؟ الفني دوراً بياني� ؤدي االصطالحهل يمكن أن ي 

  :  ــكران يف اإلبانة عن ــتاذ إبراهيم السـ ــطلحات الفنية التي اســـتثمرها األسـ ما أبرز المصـ

 ؟ أفكاره ومعانيه

 

  السابق، نفس الصفحة  )١(
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؟ كيف بنى األستاذ السكران مصطلحاته: را 

 : ؟ االصطالحات على إبانة المعاينما أثر هذه 

ـ ت البيانية والمصـطلحية على حد لبياين أن يخدم الدراسـاهل يمكن لهذا المشـروع ا:  ـد

 ؟ سواء

 :  وقبل أن ندلف إلى موضوعنا نقف عند بعض التمهيدات

 . مفهوم المصطلح الفني: أوالً

 . التعريف باألستاذ إبراهيم السكران وأبرز كتبه: ثاني�

أو :ا ا   

ُلَح) وهو يدل على إصــالح الشــيء وصــلوحه بمعنى أنه  المصــطلح مأخوذ من الفعل (صــَ

والصــــلح ، الصــــلح تصــــالح القوم بينهم": ه)٧١١ـقال ابن منظور (ت ، وـنافع  مـناســــب

أي ، وهذا الشـيء يصـُلح لك، وحكى أصـحابنا صـُلح أيضـا بالضـم": قال الفراء   "السـلم

 عرفـه ولهـذا، إذا فــــــــ(االصــــطالح) مبني على االتفـاق واجتمـاع الرأي   "من بـابتـكهو 

وإخراج اللفظ ، الجرجاين بأنه اتفاق قوم على تســمية شــيء باســم ما ينقل عن موضــعه األول

ـبة بينهما : ويختصـر الزبيدي المقصـود بالمصـطلح فيقول، من معنى لغوي إلى آخر المناس

 

د إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عب(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة انظر:  )١(

 ٥٢٠/ ١ :القادر / محمد النجار) الناشر: دار الدعوة 

  ٥١٧/ ٢بيروت  -) دار صادر، مادة (ص ل حالبن منظور  لسان العرب )٢(

  ٣٨٣/ ١مادة (ص ل ح)  للجوهري الصحاح :انظر )٣(

 ٢٨للجرجاين :  التعريفات )٤(
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وتحديده بـــــ (طائفة مخصـوصـة) ينفي     "ى أمر مخصـوصاتفاق طائفة مخصـوصـة عل"

اس على معن بـل ربمـا يكون لكـل بلـد مصــــطلحـات ، ى معين لمصــــطلح واحـداجتمـاع الـن

 . تخصهم وربما تشارك الناس يف بعض المصطلحات

، الضــرب واللون من الشــيء : أما كلمة (الفني) فهي مأخوذة من الفن الذي هو يف لغة العرب

ان وفنونوالجمع   ويطلق على الثوب إذا، وقولهم فنن الـناس جعلهم فنوعا أي أنواع�، أفـن

ـائد جعل فيه طرائق ليســت افتن الرجل يف : ويقال، من جنســه أي ألوان� تخالف اللون السـ

ويطلق الفن على الغصن من ، جاء باألفانين وأخذ يف فنون القول فتوسع وتصرف: أحاديثه

ـتخلصـت من بقية األجزاء؛  ن الشـعرالشـعر والخصـلة م فصـار ذلك مميزا لها عن ، ألنهما اس

اـلذي : ورـجل ِمَفن.. الفـنان على الحـمار الوحشــــي اـلذي ـله فنون من الـعدولق ويط، غيرـها

 

  ٥٥١/ ٦) مادة (ص ل حللزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس )١(

المحقق: عبد الحميد هنداوي الناشر: دار الكتب العلمية  البن سيدة، المحكم والمحيط األعظمانظر:   )٢(

 ٤٦٢/ ١٠  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بيروت الطبعة: األولى،  -

المعجم العربي ألسماء المالبس «يف ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر 	انظر:      )٣(

راجع المادة المغربية: أ. د/ عبد الهادي التازي (عضو األكاديمية واد إبراهيم،  د.رجب عبدالج  الحديث»  

جمهورية مصر العربية  -المغربية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة) الناشر: دار اآلفاق العربية، القاهرة 

 ٣٦٤:  م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة: األولى، 

 ٣٢٦/ ١٣انظر: لسان العرب   )٤(

 ٣٢٧/ ١٣السابق:   )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٣ 

  ا ا  ا إا اان

 . يأتي بالعجائب

ـبق أن الفن عند العرب يطلق على ما يخرج عن المألوف ويكون هذا الخروج ، ويظهر مما سـ

ـت ــنا يختص بهغالبا أمرا مسـ ــل إلى العالقة ، حس ــل اللغة ليص ويجمع العقاد معاين الفن يف أص

إن ": يقول، المعاين وبين اإلطالق الحديث لمصـــطلح الفن على الشـــاعر واألديببين هذه 

واألفانين بمعنى ، ومنه التفنين بمعنى التزيين والتزويق، الفن يف أصـــل اللغة هو الخط واللون

وهكذا كل ما تعدد فيه األشـكال واألصـواف مما ينظر باألعين أو يدرك ، الفروع أو الضـروب

 . فإن له أضربا تسمى فنونا، باألفكار العلم يدرك ومما  "باألفكار

: ثم يصـل العقاد بعد ذلك إلى اإلطالق الحديث لمصـطلح الفن على األديب والشـاعر فيقول

لمنشــد لم يرد بهذا المعنى يف كالم واســتعمال كلمة الفني داللة على المصــور والشــاعر وا"

ألنها ؛ عناها الحديثعمال (الفنان) لموال تجّوز يف است، وال خطأ، عربي قبل العصر الحديث

 .  "صحيحة يف القياس

م :انا اذ إ  :  

ــكران ــعودي،  إبراهيم بن عمر السـ ــريعة،  كاتب سـ ودرجة ، يحمل درجة بكالوريوس يف الشـ

ــرعية ــة الش ــياس ـتير يف الس ــالمية، الماجسـ ــعود اإلس ، الرياض  -من جامعة اإلمام محمد بن س

ــتير يف القـانون التجـاري الـدولي يحمـل وكـذلـك  –من جـامعـة إســــكس ، درجـة المـاجســ

 

، رتبه على حروف المعجم د. عبدالحميد هنداوي، دار  للخليل بن أحمد الفراهيدي العين كتاب :انظر  )١(

/ ٦، وانظر : الصحاح: ٣٤٣-٣٤٢/ ٣،  م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، الطبعة األولى الكتب العلمية بيروت

٢١٧٧ 

 ٣٤٠ : للعقاد ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ساعات بين الكتب )٢(

 ٣٤٠ -٣٣٩السابق:   )٣(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٤ 

 . بريطانيا

 : وهو كاتب شرعي واجتماعي له إسهامات علمية بارزة من أشهرها

ـــتكتاب ( آنوله كتاب (، لعلم واإليمان) يتحدث عن مســــلكي اا ر ( 

ــة مؤثرة ــه كتــاب (، يتحــدث عن مواعظ قرآني عن أحوال بعض ، )اآن  إاول

اســتعرض فيه أحوال   )اتومن كتبه الشــهيرة (، الصــالحين قديما وحديثا مع القرآن

ــيين، الناس مع مجريات األحداث حولهم وكيف  ، وضــــرب أمثلة من المفكرين والســــياســ

 . تعاملوا مع األحداث التي عاصروها

ــتشــــرقين وهو وقد خصــــص لهذا كتابه ، منثور يف كتبه وله اهتمام واســــع بدراســــات المســ

الذين درسـوا ، لى التراثالذي اسـتعرض فيه نظر المسـتشـرقين إ  )او اا اث(

لعلمهم أنه من ، التراث اإلسـالمي دراسـة متأنية ليدخلوا منه على المسـلمين فيقللوا من قيمته

 . أعظم مصادر قوتهم

اذ إبراهيم يف بيـئة مـتديـن  ـــت ا على حـياـته ـعاش األســ إذ طـلب العلم يف ، وتوجـههة فظهر ـهذا جلـي

ـسن مبكرة وقرأ كثيرا من الكتب التي هي من مصـادر العلم الـشرعي وعلى رأـسها كتب شـيخ 

ــالم وابن  كما تأثر إبراهيم ، وال يخلو كتاب من ذكرهما، فهو يســـتدل بهما كثيرا، القيماإلسـ

 

 ذكر هذا عن نفسه يف حسابه بموقع التواصل االجتماعي (تويتر)  )١(

 .من مطبوعات دار الحضارة بالرياض )٢(

 .من مطبوعات دار الحضارة بالرياض )٣(

 من مطبوعات مركز الفكر المعاصر بالرياض. )٤(

 .من مطبوعات دار الحضارة بالرياض  )٥(

  .لحضارة بالرياضمن مطبوعات دار ا  )٦(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٥ 

  ا ا  ا إا اان

الهجري وـما بعـده ـكالنووي واـلذهبي  الســــكران بعلمـاء الحـدـيث من علمـاء القرن الخـامس  

 .  بن حجر وغيرهموا

ولذا تراه كثيرا يقف على لمحة من حياة ،  الرجالوله اطالع واســـع على علم الســـير وتراجم 

 . أو قول من أقواله فيطيل الوقوف عنده ليستخلص منه الحكمة والفائدة، أحد الرجال

 بل، الكثيرة التي وجهها إلى الشباب  وإلبراهيم السكران أسلوب مميز ظهر من خالل مقاالته

ا مـقاالت ـهذا األســــلوب ، ثم جمعـها تـحت موضــــوع واـحد،  إن كثيرا من كتـبه ـكان أصــــلـه

ـتنباط الدقيق  ــكران يمتاز بالقوة وظهور الحجة واالسـ الكتابي الذي ظهر يف كتب إبراهيم الس

ــة ، من نصــــوص الوحيين والتراث ــاغ ــايف يف صــــي ــدل على أثر المكون الثق ــذا ي ــذه وه ه

 .  المصطلحات

ل إليها من خالل طول المعايشـة ، بكثرة المصـطلحات المبتكرةكما امتاز أسـلوبه    التي توصـّ

ــية التي يعالجها ــة للقض ــة ،  وكثرة المالبس ــطلحات ظاهرة لغوية جديرة بالدراس ؛ وهذه المص

 . جاء هذه البحث كاشفا عنها ومبينا أثرها، ألن لها أبعادا داللية وصبغة بيانية

ألنه اعتنى بســلوك أيســر ؛ ال يعســر على القارئ فهمهإذ ، أســلوبه بالســهولة واالمتناع تازويم

ـــبل ا حماله على طرق أبكـار ؛ وهو ممتنع، الســ ــ� عميـق ا ونفســ ه جهـداً عـالـي ه ـبذل يف كتـب ألـن

وهذا  ، وتتجلى يف أـسلوبه لغة الحوار بين الكاتب والقارئ، المعاين واسـتنباط لطائف الدالئل

 . ة إلى النفسوينفذ بالفكر، لنشاطث الهمة ويجدد االحوار يبع

 :

ـا :  ـ ــاـي ـالقضــ ــال ب ا اتصــ از كـتب إبراهيم الســــكران بطرح األفكـار الجـدـيدة التي لـه تمـت

ـتحدثة نشـأت كثير من االصـطالحات التي ، المتداولة قديما وحديثا ونظرا لهذه األفكار المس



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٦ 

 . ن فكرته التي يعرضهاارتآها السكران معبرة ع

، ولهذه المصـطلحات دالالت َعِمد إليها الكاتب ربما صـرح بها أو كانت مفهومة من الـسياق

ا تتـجاوز المحيط الســــطحي إلى دالالت أعمق؛ وربـما احـتاـجت إلى نظر وـتأتي لـهذا  و، ألنـه

وسـأرتبها تاريخيا ألرصـد التطور المصـطلحي ، سـأقف مع هذه المصـطلحات عرضـا وداللة

 . وأبرز مالمح النمو والتطور عنده، ند السكرانع

ب (: أو  ت اآناا إ ١٤٣٣) ا - ٢٠١٢ :  

ذلك لما ، أراد المؤلف يف هذا الكتاب أن يمهد الطريق الذي يصـل بالمسـلم إلى كالم اهللا 

وتركوا .. العلمانيةرأى تخبط بعض المســــلمين حين ســــايروا أفكارا دخيلة كاالشــــتراكية و

ــبيل النجاة األوحد وقد جاء المؤلف بمصــــطلحات خدمت هذه ، طريق القرآن الذي هو ســ

 . سنعرض لها ولدالالتها البيانية حسب ترتيبها يف الكتاب، نثرها يف كتابه، الفكرة

  : ات ااردة  ا اب

- ــ ب اـيةجاء بهذا المصــطلح وصــفا للقلوب ال:  ا وقد أفاد هذا من قوله ، قاسـ

وإن لم ـيأـخذه  ،٧٤:� البقرةMg h i j k l m n �o p q   L : تـعالى

وصـاغ المصـطلح على صـورة ،  جديد اسـتبدل فيه الصـخر بالحجارةإنما وّظفه يف قالب ،  نصـا

 .  المصدر الصناعي

ــار هذا الداء الذي ــارة إلى انتش ـتعان بداللة الجمع إش ــطلح أنه اسـ هو داء  ونرى يف هذا المص

: ولذا أشــــار أول حديـثه عـما يعضــــد هذه الداللة المصــــطلحـية فـقال ، مجتمعي ال داء فردي

 

 م ٢٠١٢ -  ه١٤٣٣انظر كتاب : الطريق إلى القرآن، مركز الفكر المعاصر، بالرياض، الطبعة األولى   )١(

 ٣٧ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٧ 

  ا ا  ا إا اان

ــ " ــوة القلبومن رزايا هذا الزمن أن ـص ــحة عن قسـ ـتحي من المناصـ بينما قلوبنا ، رنا ال نســ

 .  "كالحجارة أو أشد قسوة

-ا   :تذكر باهللا والدار  وهو مصــطلح قصــد به الكاتب الخطابات الوعظية التي

ـمنيا حيث شـبه الخطاب الوعظي بالدواء،  اآلخرة ـبيها ض ، وتجد أن هذا المصـطلح حوى تش

إذا فهذا المصـطلح كشـف المغزى من الخطاب وأبان عنه ، عالج داء الغفلةوهو كذلك ألنه ي

 . إذ أضاف (عقاقير) إلى الرقائق، بنيت على التركيب اإلضايف، يف صورة مشوقة

وكأن الوّعاظ ، إذ جاء بهذا المصطلح لبيان أثر الوعظ على اإليمان:   اند: ومثله

وقد أـسهم هذا المصـطلح كـسابقه يف إبراز ، يعاين نقصـا يف إيمانهصـيادلة يصـرفون الدواء لمن 

ـيدلي ينتقي الدواء المالئم لحال المريض، الصــورة المعنوية يف قالب حســي ،  وإذا كان الصـ

 . جرعة الوعظ مناسبة لحالة المدعو حتى يكون له أثرعليه أن يجعل فكذلك الواعظ 

ما ــ ركبا تركيبا ، لحان متقابالن ظاهرا المعنىوهما مصــط:   اة  –  و

، والعالقة اإلضافية تجعل الجزأين (المضاف والمضاف إليه) يف حكم اللفظ الواحد،  إضافيا

ولك أن ، رة باهتةلى شــرحه لتذبذب المعنى وخرج بصــوولو َعَدل الكاتب عن االصــطالح إ

ــيلـية اـلدنـيا(: تـقارن بين قوـله ــيـلة إلى اآلخرةاـلدنـيا (: وبين قول )وســ ــتـجد أن  )وســ عـندـها ســ

 . المصطلح ساعد على إيجاز العبارة وتسليط الكالم على المعنى المراد

 

 ٣٧السابق:   )١(

 ٣٧السابق:   )٢(

  ٣٧السابق:   )٣(

 ٥٠السابق:   )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٨ 

أثر على اإلنســان الذي  القرآن الكريم الضــوء على معان عميقة ذات يلقي:  :   ان

ه  وـهذه المـعاين هي جوهر القرآن مـثل معرـفة اهللا واإليـمان ـبألوهيـته ، يـباشــــر القرآن وأســـــماـئ

ــيقت هذه المعاين العظيمة بلغة بيانية معجزة، وصــــفاته والكاتب أراد من القارئ أن ،  وقد ســ

  عرف مكانتهيُعنى بهذه المعاين الكبرى ولذا شبهها بالجوهر الثمين الذي يقدر قدره وت

ا إلـيه و(جوهر) ، وـقد اخـتار الـكاـتب الســــكران يف المصــــطلح األول كلـمة (البرـهان) مضــــاـف

مي به القرآن قال تعالى،  مضـافا ـاء  M± ² ³ ´ µ ¶ ¸L : والبرهان سـُ :�النس

ـيرا إليه ١٧٤ ــ (البرهان) لغة، وهذا االســـم مالئم لما جاء المصـــطلح مشــ ، الحجة: فــــــ

 . األلوهية وعظمة الربوبيةالكبرى التي تحمل دالالت والمصطلح جيء به للمعاين 

ـق اي عقـدي وعملي كمـا عنـد علمـاء العقـائـد واألديـان: النفـاق لـه نوعـان:  ا ،

ويضـيف الكاتب الـسكران من خالل هذه المصـطلح نوعا ثالثا يبرز فيه تّلون بعض المفكرين 

خفي ما انعقد عليه ما حوله ويفهو يداهن ، بحســــب ما يحيط حوله من أشــــخاص وأحداث

 M« ¬ ® ¯ ° ± ² : وهو بهذا يشــابه المنافقين الذين قال القرآن فيهم، قلبه

³ ́ µ ¶ ̧�¹ º » ¼ L ١٤:�البقرة . 

ـبيه بحال بعض ، وتظهر قوة المصـطلح يف ربطه الجديد بالقديم فالنفاق يف صـورته القديمة ش

ـلفت، المثقفين اليوم وتجدر اإلشـارة إلى أن هذا المصـطلح نسـب ، إذ العالقة ظاهرة كما أس

 

 ٥٣السابق:   )١(

 ٢٠٧٨/ ٥انظر: الصحاح للجوهري، مادة (برهن)  )٢(

 ٥١: : الطريق إلى القرآن انظر كتاب  )٣(

 المحقق: محمد بن عبد العزيز المانع الناشر: لإلمام محمد بن عبدالوهاب ، الرسالة المفيدةانظر:   )٤(

 ٤٦: رئاسة إدراة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٥٩٩ 

  ا ا  ا إا اان

بـالضــــرورة على خروج من الـدين كمـا هو حـال المنـافقين   لال يـدالـذي ، النفـاق إلى الفكر

 .  األولين

د ااه ـهذا المصــــطلح ذكره الكـاـتب الســــكران دون أن يجلي:  آـ ه   معـن إنمـا مر علـي

ــريع� ــطل،  ولذا أوقع القارئ يف حيرة،  س ــلك ســبيل البيولم يكن لهذا المص ان إال إذا ح أن يس

ــيره ، حده ومفهومه  الكاتب ذكر أمثلة لهذا المصــــطلح ولم يجلِ ألن   ؛اجتهد القارئ يف تفســ

ــور بالحمدحالتســبيح والت(وعند التأمل يف هذه األمثلة   تجد أنها من  ).. ميد وافتتاح أوائل الس

كالتسـبيح ربما ، مقترنة بغيرها،  األذكار التي ثبتت يف األحاديث النبوية أن تقال مقترنة ومفردة

 . ولهذا سماه الكاتب آحاد الذكر، ما يفرد وحدهيرد مع التهليل والتكبير ورب

ألنه ذكر صـــورة  ؛نجد أنه غير مطابق تماما لما جاء بيانا له  )آد ا(وهذا المصـــطلح 

 دل هذاولو أب، صــورة مفردة وصــورة مقترنة، واحدة لهذه األذكار وهي تأتي على صــورتين

ـكان أبين للمراد وأنســــب لطبيـعة  ربـما إلى األذـكار المتنوـعة  )آـد ا(المصــــطلح من  

 .  الذكر

م :تـــ ا ب ا  :)اث اا وادات.. اـــ ت واا (

١٤٣٥ – ٢٠١٤ :  

ــتمد  ، ي والعربييتحدث يف هذا الكتاب عن لغة جديدة يف قراءة التراث اإلســــالم: تمهيد تســ

ةهـذه  ة وغير العربـي ة العربـي ة الحـداثـي اول هـذه القراءة ، القراءة أدواتهـا من المكتـب ا تتـن ا ـم وغـالـب

ة للنيـل منـه ه    كتـب التـاريخ اإلســــالمي بغرض تفســــيره بمفـاهيم غربيـة ليكون بواـب وتشــــوـي

 

 ١٠٧انظر كتابه : الطريق إلى القرآن :   )١(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٠ 

 . رموزه

  : و ات ا ا ءت  ا اب

   :وذكر هذا المصــطلح وصــفا ، والتأســف على الواقع يعني بها لغة الحســرة

ــدوا من علم   )أرنلكالم ( ــتفي ــال المســــلمين ألنهم لم يســ ــأســــف على ح ــذي يت ال

 . المستشرقين

ــ(وهـذا المصــــطلح   ـ (   ــائـب ـإيجـاز كـل مـا ينـدرج تحـت لغـة المصــ ينقـل لـك ب

ن فعل أي شيء اطي مثل هذه الكلمات عاجز عوهو يشير من طرف خفي أن متع، والكوارث

 . اله عما عداها، فهو منشغل بها، كمن أحاطت به مصيبة الموت

الكالم يف وأطلق  ، إذ وصفت اللغة بأنها جنائزية، وصفينى هذا المصطلح على تركيب وقد بُ 

ائزـية)  لىع الصـــــفةوصــــاغ ، الجزء األول (لـغة) فترـقب المتلقي قـيدا فـجاء الجزء الـثاين (جـن

 . كأنه إشارة إلى ذيوع هذا النوع من اللغة، جمعا ال مفردا، سبيل المصدر الصناعي

وهذا الضــرب من المصــدر ، وغيرهوقد اشــتهرت هذه الصــياغة كثيرا عند األســتاذ الســكران 

ــتق مـنهذلك ، لـحاتمالئم للمصــــط فلفظ ، أنه يحـمل مـعاين أوســــع من االســــم الذي اشــ

 

 – ـه ١٤٣٥، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى تراثانظر كتابه : التأويل الحداثي لل  )١(

 ٧: م٢٠١٤

 ٩٠: السابقانظر   )٢(

حمزة ل ، انظر: إسالم المجددين) م٢٠١٠ت (محمد أركون مفكر وباحث ومؤرخ من أصل جزائري   )٣(

 األولى.بيروت ، الطبعة  –، لبنان رابطة العقالنيّين العرب -دار الطليعة للطباعة والنشر ،محّمد 

 ٥٤قضايا يف نقد العقل الديني ألركون، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، ص  )٤(

   ١٨٧ -١٨٦/ ٣انظر: النحو الوايف لعباس حسن، دار المعارف الطبعة الخامسة عشرة:   )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠١ 

  ا ا  ا إا اان

أما (الجنائزية) فإنها تحمل معاين ، تصــــر على الجنازة ذاتهاقم، (الجنازة) محصــــور الداللة

ــتخدمها (أركون) يف ، جديدة من العجز والخمود والقعود وهذه المعاين مالئمة للغة التي اســ

 .  وصفه حال المسلمين

كما أن هذا المصـطلح ينقل ، المصـدر الصـناعي سـاعد على ظهورها المعنوية  اناتاإلبوهذه 

 بها أراد أن يجعل المســــلمين دمية تحركها التيارات الغربية وتتحكم ينح  )أرن(لنا مراد  

 . يتحكم حامل الجنازة بها كما

ـ ا   : مقابال لمصــطلح   األســتاذ الســكران  جعلههذا المصــطلح) ل ا

  . رحمه اهللا على التابعي الجليل عمر بن عبدالعزيز ) (ه الذي أطلق  )اي

إذا يقابل ، إذا فظاهرة التقابل من دوافع نشــــوء بعض المصــــطلحات عند الكاتب الســــكران

ـويف هذا المصــطلح (، ليكشــف معنى من وراء ذلك؛ مصــطلحا بمصــطلح ا ( 

ـبيهها ببعض المشــاهير  أراد أن يبين تالعب المســتشــرقين بالرموز اإلســالمية من خالل تشـ

   . عندهم

وجه الحقيقة وأن   نعد هذه المصــــطلحات عن بُ الكاتب الســــكران بياومن جهة أخرى أراد 

 

وإليه ينسب  )الكتاب المقدس(أحد نصوص  تبقيل أنه كا )حز قيال(و ١٠٤انظر: التأويل الحداثي:   )١(

، ولم أعثر على نقل محكم سوى ماوجدته يف الموسوعة العالمية ر (سفر حزقيال) سف

)wikipedia.org.( 

تعلم ىف بودابست وبرلين ورحل إلى سوريا كما انتقل إلى فلسطين ومصر  يموسو يمستشرق مجر	 )٢(

 يالفقه اإلسالم  ستاذا ىف جامعة بودابست وتوىف بها وله تصانيف كثيرة يفأوالزم بعض علماء األزهر عين  

أيار / مايو   -الناشر: دار العلم للماليين الطبعة: الخامسة عشر    للزركلي، األعالمانظر:    باللغات األجنبية

 ٨٤/ ١ 	م ٢٠٠٢



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٢ 

ولتقريب ســطحية هذه النماذج للقارئ فإنها مثل من يدرس ": يقول، فيها تعســفا وســطحية

أو  ، التاريخ الغربي النصـــراين ويبحث عن التيارات المحافظة ويســـميهم حنابلة المســـيحيين

 .  "المدرسة الحزمية النصرانيةمثل من يسمي من يتمسك بظواهر نصوص اإلنجيل 

م المذهب بأن فيه ـصـ ويو، صــاحب المذهب الفقهي والحنابلة نســبة لإلمام أحمد بن حنبل

وعلى ، إطالق غير صــحيح فإن المذهب ربما اختار أيســر األقوالوهذا ، شــيئا من التشــدد

حات التي أية حال فإن الكاتب ســـاير أصـــحاب هذا القول إلثبات بطالن مثل هذه المصـــطل

 . يقذفها المستشرقون على تراثنا

ـــبة إلى (ابن حزم) اإلمام الذي يُ  ا نســ ، مذهب الـظاهري للنســــب أما الـمدرســــة الحزمـية فإنـه

بظواهر النصوص دون النظر إلى الدالالت األخرى التي تفهم من   االستمساكب ويتسم مذهبه

 . السياق أو من خالل النظر يف مجموع النصوص

ــية  ــراين(لموروث مختلفة بين اإذا فالقضـ ــالمي(والمورث  )النصـ فاألول قد لعبت به   )اإلسـ

وقياس هذا على هذا ، ويســتنبطوالثاين ينطلق من الدليل يحلل ، عقول البشــر فغيرت وبدلت

 . بل ربما يلبس على الباحثين والمطلعين، ووضع المصطلحات ال يغير من الواقع شيئ�

 

 ١٠٥التأويل الحداثي:   )١(

كما يف كثير من المسائل كجواز المسح على العمامة والتوسع يف النظر للمخطوبة وغير ذلك.. انظر:  )٢(

/ ١  الطبعة الثانية ،ء التراث العربيالناشر: دار إحيااف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي، اإلنص

١٨٧ 

المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب لإلمام الذهبي،  سير أعالم النبالءانظر:  )٣(

  ١٨٦ /١٨م ، ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٣ 

  ا ا  ا إا اان

ا   :وهو يف اللغة  )وفد(والتوفيد مأخوذ من ، اره الكاتب كثيرهذا المصــطلح ذك

 . األمير أي أرسله(أوفده) و، )وافدا(فالذي يرسله األمير يسمى ، إرسال الشيء

إذ أوفدوها إلى ثقافات سـابقة ليسـلبوا ،  يقصـد به صـنيع المسـتشـرقين مع التراث اإلسـالميو

 . من المسلمين كل فضيلة

د)  فَ واختار وزن (تفعيل) مصــدرا للفعل (وَ ، اإلضــايف ح على التركيبني هذا المصــطلوقد بُ 

المسـتشـرقين لمحاسـن التراث إلى بعض إذ جعل إرجاع ، ويف هذا المصـطلح تشـخيص بياين

ــتقبله وهذا ربط ، الحضــــارات المتقدمة جعله بمثابة الوفد الذي يرســــله األمير أو الذي يســ

 .  يف ميدان الداللة وتوسيع لها فننحسن وت

وقد ، ولذا يطلق على ضــيوف الكبراء واألمراء وفود، والوفد فيه معنى اإلكرام والتشــريف

 ٨٥:�مریم  Mg h i j k l L : أهل الجنة  أطلق اهللا سـبحانه على

وهذا المصــطلح يكشــف مكر المســتشــرقين فهم يظهرون أن عملية إرجاع المحاســن إلى 

ــارات المتقدمة إنما هو إكرام التراث اإلســـال ألنه ؛ والواقع ضـــد ذلك، مي وإعزاز لهالحضـ

ويظهر التراث يف ـحاـلة ضــــعف ،  ينفي عن التراث العظيم ـكل مـظاهر التميز بطريـقة مـباشــــرة

 . د على أفكار اآلخرين وتجاربهم وكتبهماعتمواوتأخر 

ــرا على لون دون لون ــامل ألكثر عل، ولم يكن هذا التوفيد مقتص ــلمينوبل هو عام ش ، م المس

 

 ١٣٣التأويل الحداثي:   )١(

 ٤٦٥ -٤٦٤/ ٣، ولسان العرب  ٥٥٣/ ٢الجوهري ، الصحاح انظر :   )٢(

 ١٣٣التأويل الحداثي: انظر:   )٣(

  ٥٠٠تحقيق د.عبدالرحمن اللويحق ، مؤسسة الرسالة :  ،إلمام السعديتيسير الكريم الرحمن لانظر:   )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٤ 

هذا وقد جاء المصــــطلح مبينا عن ، يعة والتاريخ والفكر والثقافةيف علوم الشــــرفنجد توفيدا 

 .  )العلوم(الجمع  أضيف التوفيد إلىحين  الشمول

ــج دمج  :ا		ـتحكم فيه  شــيءإذا دخل يف ال،  دموجا  شــيءال وكذلك اندمج وادمج ، واسـ

ـتتر  يءكل هذا إذا دخل يف الـشـ : قال أبو عبيد، بتشــديد الدال ـتعمله ، فيه  واسـ وقد اسـ

ونحوه الذين دمجوا بعض علم أهل الكتاب وعلم   وصـفا لعمل ابن سـيناالكاتب الـسكران  

رصــد أئمة أهل  ": يقول الكاتب، فارس والروم يف علم المســلمين ودينهم وهم ال يشــعرون

نا ونحوه أمثال ابن سـي  اسـتدمجهاوالتي ، غيرهاو اليونانية  الفلسـفةالسـنة لإللهيات الوافدة من 

  .  "لفالسفةمن ا

وهي هنا جاءت ، التي لها معان أشــهرها الطلب )اســتفعل(ني على صــيغة المصــطلح بُ وهذا 

ه من ، لمعنى آخر إذ أراد الكـاـتب أن يبين من خالل هـذا االصــــطالح المتكلف اـلذي وقع فـي

ــالمية بغيرها من علوم األمم األخرى ــيغة ،  يريد دمج العلوم اإلس ـتفعل(وص أحيان� تي  تأ )اسـ

 

سسة الرسالة مكتب تحقيق التراث يف مؤلمحيط للفيروز أبادي: وانظر: القاموس ا ١٣٥/ ١الصحاح:   )١(

لبنان  -بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ١٨٩/ ١ 	م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 

له مصنفات يف القراءات  بد اهللاإلمام، الحافظ، المجتهد، ذو الفنون، أبو عبيد القاسم بن سالم بن ع  )٢(

 ٤٩٠/  ١٠انظر سير أعالم النبالء: وغريب اللغة، 

 ١٣٥/ ١الصحاح:  )٣(

بن عبد اهللا بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، ثم 	العالمة الشهير، الفيلسوف، أبو علي الحسين )٤(

 ١٣٥/ ١٧عالم النبالءانظر: الذهبي: سير أ ..خاري، صاحب التصانيف يف الطب والفلسفة والمنطقالب

 ٣٥١وصفحة:  ١٦٤التأويل الحداثي:   )٥(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٥ 

  ا ا  ا إا اان

ــال ابن ، لمعنى التكلف ــارسق ــل فيكون بمعنى التكلف": ف ــتفع ــا اســ م نحو تعظّ ، وأم

 .  "وتكبر واستكبر، واستعظم

ـتفعل(وعليه فال ينبغي حصـر داللة  ـتقبال )اس  –كما أن هذا المعنى ،  ونحوها على معنى االس

ـيغة  من – التكلف هو الذي ـتفعل( صـ ــطلحي الثراءيفتح بابا من أبواب  )اسـ كما رأينا ، المص

 . االستدماج)هنا يف (

ا   : ــ ـياق عرـض ــطلح يف ســ ومن ، على العلماء األولين للمآخذ هذكر هذا المصـ

عون الناس إلى الســمع دْ يَ ويســعون يف إرضــاء الحاكم  )أي العلماء(جملة هذه المآخذ أنهم 

 . ه بهذا المصطلحا يعنيوهذا م، وأنهم من أرباب القصور ومن أهل مجلسه، والطاعة له

ــطلح يو ويعنون بهم الشـــعراء   )ــاء ا(ما اشـــتهر يف كتب األدب    ص معاتنالمصـ

أسماؤهم يف أكابر أدباء تلك  دوتترد، والكبار الذين يجالسون الخليفة ويحب أن يسمع منهم

حظوتهم   ولهؤالء الشــــعراء، ومن هؤالء جرير والفرزدق واألخطل يف عهد بني أمية.. الدولة

 .  الخليفة كما للعلماء والمثقفينعند 

 

بن محمد بن حبيب 	بن فارس بن زكريا		اإلمام، العالمة، اللغوي، المحدث، أبو الحسين أحمد  )١(

انظر: سير .. (المجمل	يل همذان، وصاحب كتابالقزويني، المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، نز

 ١٠٣/ ١٧أعالم النبالء:  

الناشر: محمد علي ،  البن فارس الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهاانظر:  )٢(

 ١٧٠:  م١٩٩٧-هـ١٤١٨بيضون الطبعة: الطبعة األولى 

 ٢٠٦التأويل الحداثي:  )٣(

 وهذا من المصطلحات التي راجت حديثا ، وقد ذكرها الزركلي يف األعالم وعمر كحالة يف معجم )٤(

 المؤلفين وغيرهم.



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٦ 

ـبة وقام ، ســاب هؤالء المثقفين إلى البالطتحيث أكد ان، وقد أخذ هذا المصــطلح داللة النسـ

 . هذا المثقف بالطي: كأنه قيل، قام النسبة بالياءمهذا التركيب اإلضايف 

المالزمة بمالزمة ر هذه  إذ صـوّ ،  وهذا المصـطلح يف غاية البيان للداللة على مالزمة السـلطان

وهذا البالط ليس يف بقعة دون أخرى بل هو شــامل ، على ســبيل كناية النســبة، البالط للقصــر

 . هذا العالم وشأنه يف هذا القصر الزم ال ينفك يف كل وقت صيتلكل أرجاء القصر كما أن 

ــتشــــرقين الكـبار ا:  ـزع اؤوس ـلذين ـجاء الـكاـتب بـهذا المصــــطلح وصـــــفا لـحال المســ

األولى ، وجـاء هـذا المصــــطلح مركبـا من كلمتين، ختلفـت تـأويالتهم للتراث اإلســــالميا

وترادفه لفظة (قلع) يف ، ) الذي تدور مادته على الشــدة والقوةمع) مأخوذة من الفعل (زع(

نزع المريض أي أشــــرف على : ومن إطالقـات هـذا الفعـل قول العرب، كثير من التراكيـب

، ـجذـبه وقلـعه: ونزع الشــــيء من مـكاـنه نزـع�، دـنت من الغروبس أي  ونزع الشــــم، الموت

 . عزله: نزع األمير عامله عن عمله: ويقال

ــدة والقوة أو العظم  )نزع(إذا تأملت هذه االســتعماالت للفعل  تجد أنها قائمة غالبا على الش

كل ، تـشرقينالمـس  الجدل الـشديد القائم بين هؤالء إلبانته عنالكاتب   اختارهولذا ، واالتـساع

ه ة النزع، يرـيد أن ينتزع الحق إلـي ة هـذا اللفظ إلى الرؤوس أعطـت قوة يف دالـل ــاـف ؛ ثم إن إضــ

ألنها تعني أن الخصــومة بين المســتشــرقين بلغت من شــدتها أن أشــبهت من ينزع رأســا عن  

 .  جسد

:�الطور  Mp q r�s t u v w L : أفاد هذا المصـطلح من قوله تعالى  يظهر أنهو

 

 ٣٩٣التأويل الحداثي:   )١(

  ٩١٣/ ٢: المعجم الوسيط ٣٤٩ /٨انظر لسان العرب  )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٧ 

  ا ا  ا إا اان

أي يعطي بعضــهم بعضــا كما ، وصــف ألهل الجنة وهم يتنازعون كؤوس الخمر اوهذ ٢٣

يدل على تأثر الـكاتب بألـفاظ القرآن وإمـكانية  النـقل المصــــطلحي هذاو، قال المفســــرون

 . واستخالص المصطلح منها، ونقل داللتها من سياقها الخاص إلى سياق آخر، اإلفادة منها

ا ا   :ل بعض المســتشــرقين أن يقارب بين التراث اإلســالمي على ويحا

ومن ذلـك محـاولتهم التقريـب بين (الليبراليـة) التي ، اختالف اتجـاهـاتـه وبين التراث الغربي

وبين ،  رأي اآلخرالعلى التســــامح والحرـية وقبول المـخالف و -كـما يزعمون–هي ـقائـمة 

ــل  ــدهم على العق ــذين يقوم معتق ــة) ال ــالف كفيروالت(المعتزل ــذ المخ ــذه ، ونب ونظرا له

 .  المحاوالت التقريبية جاء الكاتب بهذا المصطلح (لبرلة التفكير المعتزلي)

ــند هذا المصــــدر إلى  وقد صــــاغ الكاتب من (الليبرالية) مصــــدرا على وزن (فعللة) ثم أســ

ــرةزلالتكفير ولم يســنده إلى المعت ــدر (لبرلة) على التحويل إل،  ة مباش ، اليةليبرى الفدل المص

ــتحالة ذلك أبانو ــناده إلى التكفير على اســ ألن ؛ وأن محاولة ذلك فيه تعســــف وتكلف، إســ

وطبيعة الليبرالية قائمة على التعددية  ، طبيعة المعتزلة قائمة على التكفير كما بينه المصــــطلح

 

المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب   للحافظ ابن كثير انظر: تفسير القرآن العظيم )١(

 ٤٠٤/ ٧هـ   ١٤١٩ -بيروت الطبعة: األولى  -العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 ٣٩٧التأويل الحداثي:  )٢(

شحاتة محمد صقر ، الناشر: دار الخلفاء الراشدين، دار ل انظر: اإلسالم والليبرالية نقيضان ال يجتمعان )٣(

 ٩٠:  	الميالفتح اإلس

المحقق: سعود بن عبد  ،الحسين العمراين ألبي انظر: االنتصار يف الرد على المعتزلة القدرية األشرار )٤(

خلف الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، العزيز ال

  ١١٠/ ١ 	م١٩٩٩هـ/١٤١٩



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٨ 

 . يف الرأي وقبول المخالف كما مر

ـت )التكفير(إذا  ــطلح وال يمكن االســ ــاس يف بناء المصـ بين عن المفارقة ألنها تُ ؛ عنها  غناءأسـ

وـهذا يلمح من ـجاـنب آخر أن المصــــطلح ربما ، )االعتزال(و )الليبرالـية(الكبيرة بين فكرتي  

 )لبرلة االعتزال(: فلو قيل، إن ظهر بادئ األمر أنه حـشوو، ما هو من صـميم داللته ضـاف إليهي

(التكفير) جعلت المعنى   فةفإضــا ولذا، ختصــاره غير مســتويف الداللةمع ا لكان المصــطلح

ــتشــــرقون حين جمعوا بين منهج ـقائم على  ا المســ ا على ـهذه المـفارـقة التي وقع فيـه ـــب منصــ

 .  يقف يف المقابل ويستسهل التكفيرومذهب ، التعددية الفكرية

 :ب  ت اا : (آنا ر)١٤٣٥ - ٢٠١٤ :  

التي تـخاطب القـلب وتبـعث فـيه حـياة اإليـمان  الوعظـيةاآليات  يدرس المؤلف يف هذا الكـتاب  

 : ومن أشهر المصطلحات، باهللا سبحانه والمغيبات األخرى

ا ا : دوا ا وانغـماســــهم يف أوديتـه لـما تـحدث المؤلف عن ـحال الـناس تـجاه اـلدنـي

كلما ": لمؤلفيقول ا، جاء بهذا المصــطلح ليبين وجها ال يكاد يغيب عن مجتمع إنه التكاثر

ــي قد ذهلت عن الحقائق الكبرى أخذت أردد ــي يف غفلة وكلما رأيت نفسـ فتش : رأيت نفسـ

، وأمر التكاثر معلوم إذ جبل اإلنسـان على زيادة أرصـدته وتضـاعفها   "عن (دوامة التكاثر)

يلفها قيل إنها لعبة مســـتديرة  ، لها عدة معاين متصـــلة بهذا المصـــطلح؟ لكن ما شـــأن الدوامة

وهذا ، وهي على هذه المـشاكلة تذهب وتعود، لى األرض فتدوريط ثم يرميها عالصـبي بخ

 

 ٢٣:  م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة األولى ، رقائق القرآن  )١(

 السابق   )٢(

 ٣٠٥المعجم الوسيط:   )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٠٩ 

  ا ا  ا إا اان

 . حال متكاثر الدنيا فإن المال ما إن ينتقل عنه حتى يميل عائدا إليك

وانظر إلى األمواج وهي تدور  ،  تأمل هيـجانهـما، وقـيل إن الدوامة لـها اتصــــال بالبحر أو النهر

ـيأعالها م، بسـرعة وشـدة فالدوامة يف دورانها تشـاكل الدنيا التي تعود ، قتسـع وأسـفلها ض

ويغلب ، فهو يدور كالدوامة ال يقر له قرار، بصــــاحبها ليتكاثر وليضــــع الدرهم على الدرهم

ا ُترى-على اـلدواـمة ة وعوالق -كـم ه من أترـب أتي علـي ا ـت ا وهي مثيرة لـم إنـها ، أن يطول أـمدـه ـف

وكذلك الدنيا من ذاق عسـيلتها وطالب له ، على اليابـسة ليـست خاصـة بالبحر بل ربما جاءت

 . ثمرها فإنه ال يزال غارقا يف لجج التكاثر وجمع الدنيا

   : اة ام –أ اة اة 

ــابهين لهما  ــطلحين مشـ وهذان  )اآلخرة  مركزية –وســـيلة الدنيا (ســـبق الحديث عن مصـ

 ولهـذا تكررت ولم يعـد الكـاتـب المصــــطلحـان يعبران عن قضــــيـة محوريـة يف كتـاب اهللا

ه يف عرض الفكرة الواحدة بأكثر نرجها بقالب جديد يبين مدى تفنالمصـطلحات نصـا إنما أخ

 . وإن كان بناء المصطلح من كلمتين أوجز وأبلغ من بنائه من ثالث كلمات، من المصطلح

  : ة امر ات

ــان بعض التغري أورد  ــطلح على لس بيين الذين يتندرون بالخطاب الوعظي الكاتب هذا المص

 االستغناء ويمكن  ،االصطالح هذا  عليه  أطلقوا ولذا  – زعموا  كما –ال يذكر إال الموت  الذي  

 

 السابق.   )١(

 ٢٤رقائق القرآن:   )٢(

 ١٤انظر يف هذا البحث :   )٣(

 ٢٧رقائق القرآن:  )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٠ 

 وفيما يبدو أن، ى المصـطلح أوجز وأبين للمرادليبق )عقيدة( المصـطلح يف  األول العنصـر عن

وصــفا لهم وهم  ء المصــطلح بين عمن جاألنه يَ  ؛ال يســتغنى عنه، عنصــر مقصــود لذاتهال هذا

 . الذين صار من اعتقادهم انتظر الموت لكثرة حديثهم عنه

وال يظهر يف هذا المصــطلح أي ملمح بياين يمكن التعويل عليه إنما جاء مباشــراً كاشــفا عن 

ـية ــئ هذا المصـــطلح إنما نقله من وكما تقدم ، مراده دون إيحاء أو توشــ فإن الكاتب لم ينشـ

 .  بعض المتغربين

 ا :  

فال يتصــــور ، جاء بهذا المصــــطلح يف حديثه عن التوكل الذي ال يقوم ســــاقه إال على اليقين

ة اليقين والتيلزم علوـلذا من أراد أن يكون متوكال ف، وجود التوكـل بال يقين د  ،   يفـارقهـاـب وـق

ان الكـاـتب بهـذا المصــــطلح  اط بي  ) ا(أـب ــدة االرتـب أن  فكمـا، ن النفس واليقينشــ

ــاحبه وهو أمارة على حياته ف ــل إلى حقيقة التوكل إال باليقين إنه الالنفس يالزم صـ ألنه ؛ يصـ

يقول األسـتاذ ، ثقته بالمتوكل عليه وهو اهللا  يهإل هدفع جزم القلب بحصـول شـيء غائب

 لو علم المرء أن فالنا من المسـئولين هو المتكفل بمعاملته لتنفس اليقين": إبراهيم السـكران

  .  "وفرغ قلبه من الشك بتحقق مطلبه

ــار ــافيا تظافر فيه الطرفان حتى صـ جزءا واحدا وعلى هذا   اوقد بني هذا المصـــطلح بناء إضـ

 

 ١٣٩السابق:  )١(

إبراهيم باجس الناشر: مؤسسة  -المحقق: شعيب األرناؤوط  البن رجب انظر : جامع العلوم والحكم )٢(

 ٤٩٧/ ٢ 	م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بيروت الطبعة: السابعة،  -الرسالة 

 ١٣٩رقائق القرآن :  )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦١١ 

  ا ا  ا إا اان

ويأتي الجزء  )معارج اليقين.. وسيلة الدنيا.. أبدية الحياة(ءت مصطلحات كثيرة مثل البناء جا

ــدرا ــايف مص ــد؛ على األغلب  األول يف التركيب اإلض تأكيد وتقوية لوقوع  ر فيه نوعألن المص

 . الفعل الذي دل عليه

  :  ااب

ـتحيل المشـاعر المختبئة خلف ،  تظهر كثير من المشـاعر على ظاهر اإلنسـان ومحياه  حتى تس

ــدر ظـاهرة جليـة ــفحـات وجهـه وفلتـات : وقـد قيـل، الصــ مـا أبطن امرؤ أمرا إال ظهر من صــ

 . لسانه

اـفة؛ ن البـيانوالكـناـية ـبالفم من أبي ..  ألـنه الـناطق عن صــــاحـبه والمبين لـما يحمـله من علم وثـق

اـنة وصــــمـته دالـلة وعالـمة  فكالـمه ا يقترن .. إـب اه) والفغر غـالـب ومن اـلدالـئل الصــــامـتة (فغر الـف

، وقد تشتبك بعض الدالالت يف تفسيره لذا بين الكاتب مراده حين قيده باالستغراب ،  بالفم

تأمل المرء هذه الحقائق القرآنية التي أخبرنا بها اهللا الســـتغراب حين يومما يفغر فم ا": يقول

 .  "ثم يالحظ غياب االنتفاع واالستفادة من هذه الحقائق يف حياتنا، ذاته

 

، انظر: ١٦٤النساء:    M  L   K  J  IL فعوال مطلقا نحو قوله تعالى:السيما إن كان م  )١(

وأحواله وأثره يف األسلوب، لألستاذ صالح عبدالعزيز السيد، مطبعة داللة المصدر يف اللغة وصياغته 

 ١٤٥م : ١٩٩١ -ه١٤١١الرضا بكلخا، الطبعة األولى 

١٤٠انظر: رقائق القرآن:  )٢(

  ٢٩٧/ ٧تفسير إلى عثمان رضي اهللا عنه، نسبها ابن كثير يف ال  )٣(

 -، المحقق: محمد عوض مرعب،  الناشر: دار إحياء التراث العربي لألزهري انظر : تهذيب اللغة  )٤(

 ٧٨٢/ ٢، وانظر الجوهري: الصحاح  	١١٢/ ٨م ٢٠٠١بيروت الطبعة: األولى، 

  ١٤٠انظر رقائق القرآن:  )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٢ 

ت: راا ب ا  :)ت (١٤٣٥ - ٢٠١٤ :  

 : مسلكينسهم يف ي اتخذوها ألنفتال ومناهجهميبحث هذا الكتاب يف طرق العلماء 

 . وتحصيل المعرفةالعلم : األول

   . وتزكية النفوس اإليمان: الثاين

مع تقديم العلم على ، ختيار هذين المسلكين تنويه القرآن الكريم بشأنهماوالذي دفعه ال

 Mq r s t : قال تعالى، وقد التزم الكاتب بذلك فذكر مسالك العلم أوال، اإليمان

u L الروم� آل   Mª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ L : وقال سبحانه ٥٦:

 : منها، هذا الكتاب جملة من المصطلحاتوقد ذكر يف  ٧:�عمران

ـ ا ـ ـنيف  إلى بيان مسـالك العلماء يف هذا المصـطلحيرمي  :  ا إذ ، لعلماتص

ـنف بعضــهم جعل وممن ، يبا لهاترتتقريبا للمعلومة و، ما يحصــله من علم على شــكل مصـ

أثناء طلبه للعلم لتكون الذي دون لنفســـه مصـــنفات  ،يف هذا اإلمام النووي رحمه اهللا  اشـــتهر

 معينة له على استحضار الحكم مع دليله

ــنيف ــيلوهو ، ويمتاز المصــــطلح بأنه أبان عن غرض التصــ إذ يتبادر إلى الذهن أن ، التحصــ

ــلك جعل تقديم ا، إنما يقدم كتابه لغيره مؤلف أي كتاب ـنف عائدا إلى إال أن هذا المس لمصـ

ـن، المؤلف نفســه ـيل بالتصـ ـنيف الذاتي(: ولو قال، يففكأن المعنى التحصـ بما كان رل )التصـ

 . أظهر

وهو من أســــاليـب القصــــر المشــــهورة عنـد ، وبني هـذا المصــــطلح على تعريف الطرفين

 

  ٧١م : ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦التوزيع بالرياض، الطبعة الثانية مسلكيات ، دار الحضارة للنشر و  )١(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٣ 

  ا ا  ا إا اان

ـيل،  العرب ــور على التحصـ ـنيف هذا مقص ـنف) المصــدر، فالتصـ ــاغ من الفعل (صـ :  وص

وتحرير وتدقيق ال تكاد لمعنى تأكيداً ويف كلمة (التصنيف) مزيد عناية ودقة (تصنيف) ليزيد ا

 .  ولذا يؤثرها المتقدمون على غيرها، تجدها يف كلمة (تأليف)

اا ــ ء اــطلح أن معاين القرآن الكريم ال تفتقر:  ا ــد بهذا المص يف بيان  ويقص

 هيفســر بعضــ  الكريم  بل القرآن، نحوية أو أشــعارإلى غيرها من معاجم لغوية أو كتب   مرادها

 . بعض� 

ــة طريقــة أخرى تفرّ ": يقول الكــاتــب ــة  ولكن للبحر أبي العبــاس ابن تيمي ــاف ــة وكث د بكمي

 .  "اء ا اايمكن تسميتها مبدأ ، حضورها يف تفسيره أللفاظ النصوص

ــر فيه من قريب أو بعيد إلى إذ ، بوهذا المصـــطلح على طوله لم يكشـــف مراد الكات لم يشـ

ــيخ اإلســــالم الكريم القرآن كـما أـنه لم ـيذكر يف المصــــطلح أن ، اـلذي هو محور ـحدـيث شــ

 . لكان أظهر )االكتفاء المعنوي للقرآن الكريم(: ولو قيل، االكتفاء متعلق بالمعاين

جديرة  هلفاظولقد كشف الكاتب بهذا المصطلح عن ميزة فريدة لمعاين القرآن الكريم وبيان أ

متع به شــيخ اإلســالم من تمن وجه آخر ما ي  أبانكما أن هذا المصــطلح ، بالكشــف والدراســة

 

هـ : ١٤٣٠القاهرة، الطبعة الثامنة  –انظر: خصائص التراكيب أ.د محمد محمد أبوموسى ، مكتبة وهبة  )١(

٣٣٩ 

 ١٩٨/ ٩وانظر: لسان العرب:  ٣٨٨/ ٤انظر: الصحاح  )٢(

 ١٢٦مسلكيات:  )٣(

 ١٢٧ -١٢٦انظر السابق:  )٤(

  ١٢٦ابق: انظر الس )٥(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٤ 

  . حس لغوي عال أوصله إلى هذا االستنباط العجيب

ا ــ   :ــعوبتها ــكران عن طبيعة الحياة وص ــتاذ الس التي ُتلقي يف طريق ، يتحدث األس

حيال ذلك أن يســتمســك المرء بحبال الصــبر وال بد  ، ســالكها عقباٍت وتحدياٍت وصــوارَف 

الصــبر الذي هو ، ويف جرعة الصــبر عليه أن يمر بالجســر جســر التعب، ليتجاوز هذه العقبات

معالي األمور والطموحات الكبرى ": يقول األـستاذ الـسكران، مر المذاق ولكن عاقبته حسـنة

ة ال تكشــف وجهها لك حتى يف العلم والتعليم والتأليف واإلصــالح والتغيير والنهضــة باألم

فهذا جسر التعب الذي عناه الكاتب مآله    "تمسح العرق عن جبينك بيد ترتعش من العناء

وقد جاء المصــطلح من قبل على لســان ، ألن كل عمل جاد تكتنفه مشــاق ال محالة؛  إلى خير

 : ه)٢٣١أبي تمام (ت 

 تعبتنال إال على جسر من ال    بصرَت بالراحة الكبرى فلم ترها 

ــهيرة ــمن قصـــيدته الشـ ــدق إنباء من الكتب(: ضـ ــاعر يخاطب الخليفة   ).. الســـيف أصـ والشـ

 . المعتصم الذي عبر جسر التعب ونازل الروم وانتصر عليهم

فإنه ال ســبيل إلى الوصــول لما نريد إال عن ، وأبان المصــطلح أن الصــبر كالجســر الموصــل

ـبر ظفر المعنى بصــورة حســية حين رســم يف  ثم أكد المصــطلح هذا، طريق الصــبر فمن صـ

 

 ١١مسلكيات:  )١(

 ١٣السابق:   )٢(

ديوان أبي تمام مع شرحه للخطيب التبريزي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : راجي األسمر، الناشر :  )٣(

 ٤٩/ ١م ، ١٩٩٨-ه١٤١٨بيروت، الطبعة الثالثة/-دار الكتاب العربي

 المحسن التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر تحقيق: عبد اهللا بن عبد البن كثير،    البداية والنهايةانظر:    )٤(

  ٢٥٠/ ١٤ 	م٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤م سنة النشر:  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨والتوزيع واإلعالن الطبعة: األولى، 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٥ 

  ا ا  ا إا اان

ــر الذي يُ  والمصـــطلح ، وهذا تحول مكاين، عبر لالنتقال من مكان آلخرمخيلة القارئ الجسـ

ــافيا، يرمي إلى تحول الهيئة والحال ــطلح تركيبا إضـ وهذا التركيب يجعل ، وقد ركب المصـ

لكلمة األولى إال بضـم فال سـبيل إلى معنى ا، ألنه يالزم بينها؛ الكلمتين بمثابة الكلمة الواحدة

ا إلى أثر ـه ، الـثانـية إليـها ذا التركـيب على دالـلة المصــــطلح نـجد أن التركـيب يؤـكد  وإذا نظرـن

ــر الذي ، التالزم بين االنتقال والتعب ففي كل تقدم يصـــاحبك التعب كما يصـــاحبك الجسـ

 . تسير عليه

زق ا  : وعدم اســـتغالل المصـــطلح عنوان لمقالة تحدث فيها عن تكاســـل البعض

كالمترقب المتحســر الذي يرى إنجازات غيره لكن لم فهو  ، عمره الذهبي يف العطاء والعمل

ــاكـنا ا باللوم،  يحرك ســ (هل هذا يعني أن : يقول الـكاتب، فعـطل قدراته وأغم نفســــه وأحرقـه

هــل المترقــب عــديم األحالم ؟ اإلنســـــان المترقــب هو كــائن معزول اإلحســـــاس بــالزمن

ولكنه واقف  ، لآلخرينبل هو يتحرق كثيرا ويتمنى أن يصـنع شـيئ� لنفـسه و ،ال؟ والطموحات

 . المترقب ذاته ال يدري)؟ لماذا.. كالمشلول

اـنت كلمـة  أزق(وـقد أـب أزم )ـم ــدر من تالؤم وـت ه الصــ : ه)٢٠يقول الفراء (ت ، عمـا يجيش ـب

ـاق) ــدري أي ضـ ــورة لقاء بين جيشــ  (تأزق ص ــر يف الذهن ص ين يف وهذه الكلمة تســتحض

ــع الضــيق الذي يقتتلونه فيه)(المأز: ه)٧١١يقول ابن منظور (ت ، مكان ضــيق ، ق الموض

 . وهذا القتال هو ما يحدث داخل صدر القاعد المترقب الذي لم يزل يف حرج من نفسه

 

 ٢٩مسلكيات:  )١(

 ٣٠السابق:  )٢(

 ٥/ ١٠لسان العرب  )٣(

  ٥/ ١٠السابق:  )٤(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٦ 

ة   ــاـف أزق(وإضــ أزق طويال دائمـ� )المترـقب(إلى  )ـم اـنت موضــــع ، جعـلت ـمدى المـت ا أـب كـم

ــرة ــ ، الـحســ ـيـره ـســ ــدإذ يـرى غ ــاع ــدا وهـو لـم يـزل ، ائـر وهـو ق ــع ـتصــ ـيـره لـم يـزل م   وغ

 . كل هذا تحت مرأى منه ومسمع، يف سفول

ممء اــ  : جاء هذا المصــطلح عنوانا لمقالة تحدث فيها المؤلف عن الخشــوع يف

ــتند يف هذا المصــــطلح على موقف أهدي فيه للنبي ،  الصــــالة كســــاء فيه خطوط   وقد اســ

فأمر بهذا الكســـاء أن يُعاد إلى صـــاحبه ويؤتى بدال عنه ، ن صـــالتهفانشـــغل به ع، وتصـــاوير

 . فهو ال يشغل يف الصالة، وهي كساء كذلك لكن ليس فيه تصاوير كاألول، بأنبجانية

وهذا ما عبر عنه الجزء األول ، طلب صـــفاء العبادة واإلقبال إليها بإبعاد ما يشـــغله فالنبي  

وصــفاء القلب يف ، الذهن يف وضــوحه وجالئهإلى خلو    الذي يشــير )صــفاء(: من المصــطلح

 . سالمته من كل الشوائب

واتخذ المؤلف ، فصــارت األنبجانية يف هذا المصــطلح كالماء العذب الذي يصــفو لشــاربه

وذلـك ألن النفوس ال تلهـث خلف الشــــيء القليـل الثمن ؛ منهـا رمزا للصــــفـاء ودليال عليـه

وذلك ؛ وجعلها سـببا يف ـسكون النفس وعدم انـشغالها، يهكاألنبجانية وال تنـشغل به عما هي ف

 كساء ليس فيه ما يشغل البصر ألنها

ــيء من آثاره وهو  ــوع إنما بشـ ــرح بالخشـ ــطلح وجد أن الكاتب لم يصـ ومن تأمل هذا المصـ

 

 ١٠٥مسلكيات:  )١(

 ).٥٥٦سلم برقم () وم٣٧٣الحديث رواه البخاري برقم ( )٢(

: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح البن الملقن، المحقق اإلعالم بفوائد عمدة األحكامانظر:  )٣(

 -هـ ١٤١٧الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: األولى، 

 ٦٦/ ٤ م١٩٩٧



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٧ 

  ا ا  ا إا اان

ألن األثر يدل على اســـتقرار ذلك ؛  والتعبير بأثر الشـــيء أبلغ من التعبير به مباشـــرة، الصـــفاء

 . تى نابت آثاره عنهالشيء وتمكنه ح

ـؤت  ا ينثال طحين ": قولعبر الكاتب بهذا المصــطلح عن كثرة التســاؤالت ي:  ط

فاســـتعار الطحين للداللة على الكثرة ، "التســـاؤالت حين ندير رحى المقارنات والتقابالت

ـياق ومالئمة له، وهذا غريب ـتعارة متســـقة مع الســ ــياق، إال أن هذه االســ ذكر  إذ جاء يف السـ

 .  دوران الرحى الذي يطحن به الدقيق

ــف ــده من وص ــطلح عما قص ــاؤالت فربط بينها وبين  وقد أبان الكاتب بهذا المص لكثرة التس

وجاء ، فهي كثيرة وتســتعصــي على العد، الطحين الذي إذا انهمل تتابعت أجزاؤه دون توقف

وـجاء يف المعجم ، وهو يوحي ـبانهـمار التســــاؤالت مرة بـعد مرة توقف )انـثال(الـكاـتب بــــــــ  

 . تتابعت وكثرت فلم يدر بأيها ينطق)، (انثالت عليه األفكار: الوسيط

 :تا ب  ا )ت١٤٣٦ )ا - ٢٠١٥ :  

ــية واجتماعية  يكشــــف الكاتب  عن أحوال الناس يف تعاملهم مع ما يقع من أحداث ســــياســ

 الكتاب نماذج ألعالم ضويعر ،وحديثه لفترة زمنية تشغل الرأي العام وتكون محور اهتمامه

ولم تثنهم عن مشـــاريعهم العلمية  ،  معها  أحســـنوا التعاملعاشـــوا يف خضـــم أحداث   بارزين

 .  والعملية

وهذا ، صــورة مما ســبقها بينمصــطلحات أعمق معنى وأ حضــورب  عما ســبقهويمتاز الكتاب 

ومن أبرز المصـطلحات ، هيم السـكرانينبئ على تطور التجربة المصـطلحية عند الكاتب إبرا

 

 ١٠٦مسلكيات:   )١(

 ١٠٢ /١المعجم الوسيط:   )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٨ 

 : التي وردت يف هذا الكتاب

ا ـقال ، وـقد يطلق على ضــــالل القـلب وانحراـفه، العمى فـقد آـلة اإلبصــــار: ا

الى ا العمى يف  ٤٦:�الحج MÄ Å Æ Ç �È É Ê�Ë�Ì Í L : تـع أـم

معنى الجديد الذي يضــع اليد على ال إســناد نوعي ووه،  ســند إلى الزمنهذا المصــطلح فإنه أُ 

 .  أبانه المصطلح

ــف الهدر الزمني حين غزت ــابق يكش ــطلح الس األجهزة الحديثة حياتنا وازداد الناس   والمص

ــغفا   ــكل جذاب يســر  وانهالتبها ش ــاعتها بش ــل االجتماعي التي تعرض بض ــائل التواص وس

اظرين دة، الـن � ممـت اـت ا أوـق اس يقضــــون معـه من اـلذي غـافلين عن الز، ممـا جعـل كثيرا من الـن

واـلذي  ،  اإلبصــــاروـهذا ـكاألعمى اـلذي ال يعرف الوـقت لفـقده آـلة ، يتصــــرم من بين أـيديهم

 . )العمى الزمني(ومن هنا جاء المصطلح ، بحالة األعمى شبيهينغمس يف هذه الوسائل 

ـج ا أ هو الخبر العظيم: ا : تـعالى ـقالويف التنزـيل ، وهو البـعث بـعد الموت، النـب

 M! " # $ % &  L  ــطلح أن، ٢ - ١:� النبأ ــف النبأوالمدهش يف هذا المص  ه وص

 ؟ أم أن له معنى آخر ؟فهل يعني بهذا الوصف أنه نبأ تتناقله األسماع، بالمتدحرج

ـياق الحديث عن وســائل التواصــل التي تحمل كثيرا من األخبار  ، جاء هذا المصــطلح يف سـ

 

  ٦١م : ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦الماجريات ، دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة األولى   )١(

المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار انظر: الخليل بن أحمد ، كتاب العين  )٢(

 ٤٣٩/ ٦وانظر الصحاح :  ٢٦٦/ ٢ ومكتبة الهالل

 ٦٤الماجريات:   )٣(

  ٣٠٧ -٣٠٦/ ٨كثير:  تفسير ابن   )٤(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦١٩ 

  ا ا  ا إا اان

الرد على الردود ونقـاشــــهـا والتعليق عليهـا دة ثم تتســــع من خالل الردود وحـدوالتي تبـدأ م

ا إلى المجـالس واخت والكـاـتب يف هـذا المصــــطلح .. الف الرؤى واألطروحـات حولهـاونقلـه

ه الخبر بكرة الثلج التي تبدأ صـــغيرة ثم تكبر بتدحرجها نظرا لما يتراكم عليها من الثلج يشـــبّ 

 . را ثم يكبروهذا ينطبق تماما على الخبر الذي يبدأ صغي، الذي تمر عليه

ضـخمت هذا النبأ وربما زادت ،  من ردود ونقاـشات عليه  يبدأ صـغيرا ثم يكبر لما يأتيفالخبر  

ــنة له يف المجالس جعله ذا ، فيه ما ليس منه ــي� لكن تناقل األلســ وربما كان هذا الخبر هامشــ

 ويكشـف المصـطلح من، ولذا صـار نبأ متدحرج�، السـيما إن تكلم فيه غير المتخصـص،  بال

أـبهلثلج تنـحدر مســــرـعة ال ألن كرة ا، جـهة أخرى ســــرـعة تـناـقل ـهذه األنـباء دون تثـبت ـما ب ـت

 . فربما تعرضت لحجر صلد أو جذع شجرة كان سببا يف تحطمها، يعرض لها

ا والكتابة ، يف اإليمانيات والرقائقللتدوين جاء بهذا المصـطلح وصـفا :  ا

ــ ُخ  والمقصـود بهذا المصـطلح الكتابة  )زّكى(وذة من الفعل وهي مأخ )التزكوية(صـصـت بـــ

 . القلب فيتأثروتغذي اإليمان والسلوك ، فتحركه الوجدانية التي تخاطب القلب

:  لتتناص مع اآليات الكريمة التي تدعو المســــلم إلى التزكية )تزكوية(واختار المؤلف كلمة 

 MÑ Ò Ó Ô�L هصــــاحبـهد وعـمل يـبذـله ولـما يحمـله ـهذا الفـعل من ج ١٤:� األعلى 

 . حتى يصل إلى تخليص قلبه من كل ما يقطع سيره إلى اهللا 

حمل طابعا خاصا   األنصاري  فريد. دوقد كتب كثير يف هذا الموضوع قديما وحديثا إال أن 

 

 ٢٣١الماجريات:   )١(

   ٣٩٦/ ١: المعجم الوسيطانظر:   )٢(

هـ/  ١٤٣٠ذو القعدة  ١٧تويف  -م  ١٩٦٠هـ/  ١٣٨٠فريد األنصاري  (ولد بإقليم الراشيدية، المغرب  )٣(

تركيا) عالم دين وأديب مغربي، حصل على الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية ، ٢٠٠٩نوفمبر  ٥



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٠ 

ظهر بلغة تجديدية  ": يف معالجة هذا الموضـوع ولذا خصـه الكاتب بهذا المصـطلح وقال عنه

اريـها وإذـكاء ـجذوة الـتدين يف النفوس ض وـجدانـية خالـبة يف عر اإليـمان وتحرـيك القلوب لـب

 .  "وإعادة معايشة الشعائر بكسر الممارسة النمطية المألوفة

إنما هي اســم موصــول ،  ليســت للتعريف كما هو الظاهر )التزكوية( (أل) التي دخلت علىو

ابـة )التي(بمعنى  ابـة التي : فكـأنـه قيـل،  وهي نعـت للكـت وهـذا التركيـب يقوي من ، تزكيالكـت

وارتباط النعت بالمنعوت يجعل الكلمتين  ، ترابط ركني المصـطلح إذ صـار الثاين نعت� لألول

 صــــارو، التي تتوســــع بهذا االرتباطالله على داللة المصــــطلح ظوهذا يلقي ب، كلمة واحدة

رف صـف للطألنه و؛ ويحمل داللة الصـفة )أل(يحمل داللة االسـم الموصـول يف  المصـطلح

 .  )الكتابة(األول 

ــ ــ ا ــ ــ يف نقد   فريد األنصــاري. عن جهود د الحديثجاء المصــطلح يف :  ا

، دون نجاحها  تإذ ذكر أن هذه الحركة تعرضت آلفات حال، الحركة اإلصالحية يف المغرب

ــ(من هذه اآلفات   ــ ا ــ ــ أن العاملين يف الحقل اإلصــالحي قد جعلوا   ذلك  )ا

وربما جرهم إلى إغفال جوانب من أركان ، اســة هدفا رئيســا مقدســا ال يقبل المســاومةالســي

ــة وتدابيرها ــياس ــغال بالس ــالح بحجة االنش ــة هدفا ال ، اإلص ــياس ــارت الس ، عنه يحيدونفص

 . وليست غرضا أو وسيلة لبث القيم واإلصالح

التي تأتي  )العفاسـت(قد صـيغ على وزن و )االسـتصـنام(: األول أينيتكون من جز المصـطلحو

،  النجدةو والمغفرةاسـتعان واسـتغفر واسـتنجد إذا طلب العون  : تقول، ب والسـؤاللغالبا للط

 

، انظر موقعه الرسمي أصول الفقه، عمل رئيسا لقسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب تخصص

)www.alfetria.com ( 

  ٢٣١الماجريات:   )١(

 ، وقد ذكره د.فريد يف كتابه (األخطاء الستة). ٢٩٦الماجريات:   )٢(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢١ 

  ا ا  ا إا اان

 فــــــ(االستصنام، وهذا المعنى المالئم للمصطلح هنا، تأتي بمعنى التصيير والتحويل وقد

 . السياسي) أي جعل السياسة وتصييرها صنما

ـمنيويظهر جليا أن المصـطلح   إذ شـبه فيه الكاتب تقديس بعض الحركات، ةحمل صـورة ض

ـنمه  اإلصـالحية ـنم لص ـياسـي بتقديس صـاحب الص فهو يعبده ويرجو منه النفع ، للجانب الس

ــر ــي كالصــنم، ودفع الض ــياس ــخيم الجانب الس ـن، ولم يعد تض ــار صـ حقيقة ليس يف ا مبل ص

 . تقديسهم لهو، إنما يف استمساك أهله به فحسب عبادته

طلح قدرة الكاتب السكران على استنباط المصطلحات من خالل قراءته ويظهر يف هذا المص

ــتـله الـكاـتب  . إذ لم يصــــرح د، العميـقة وفهـمه لمراد المتكلم فرـيد بـهذا المصــــطلح إنـما اســ

ــكران من  ــالة للدكتور فريدالسـ ــلوبه  عنوان رسـ ألنها تدفع إلى ؛ وهذه قدرة جيدة،  وبناه بأسـ

ـتا ــطلحاتلغوص يف دالالت النص وتقود إلى اسـ ــكران، خراج المص  لفظ فأخذ الكاتب الس

ـتصــنامي( ـتفعال  )اسـ ألن التحرك ،  الســياســة )حركة(وأخذ من كلمة ، وصــاغ منها وزن اسـ

 . اإلسالمي الذي يعنيه إنما هو اإلصالح السياسي

ـــ ـياق خلف :  اا ا ـياق حديثه عن أثر االنســ جاء الكاتب بهذا المصـــطلح يف ســ

ـــية وت ـــياســ تبع الوـقائع اليومـية واألخـبار واألـحداث حتى تـحدث عـنده ـظاهرة ما األخـبار الســ

ـ(: يسـمى ـتجد  )اا ا  فيه وهو يعني الخضـوع للواقع وتفريغ الجهد والوسـع لما يس

 

خانجي، القاهرة الطبعة: المحقق: عبد السالم محمد هارون الناشر: مكتبة ال لسيبويه، الكتابانظر: 	  )١(

مع شرح  للرضي االسترباذي شرح شافية ابن الحاجب وانظر:  ٧١/ ٤ م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثالثة، 

شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب حققهما، وضبط غريبهما، وشرح 

الناشر:  ،دين عبد الحميد محمد محيى الو -محمد الزفزاف ، ومبهمها، األساتذة: محمد نور الحسن 

 ١٠٧:  	م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥لبنان عام النشر:  -دار الكتب العلمية بيروت 

 ٣١٨جريات: الما  )٢(



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٢ 

إذ هو مأخوذ من ، ه بها دون أن يكون له عمل جاد منظموإشــــغال نفـســـ ، خباروأمن أحداث 

 .  النوم

ــتنام) من النوو مالئم لحال المنشــــغل بالمجريات واألخبار إذ  وهو، مأُخذ المصــــطلح (اســ

كالنائم ، تغشـاه الغفلة والذهول حين يتعمق يف لججها فيمر عليه الوقت دون إدراك لما حوله

ــتغرق يف نومه ال يعلم بمن حوله وقد  ، فالنائم بعينه كالنائم بقلبه بل ربما يكون أشــــد، المســ

 . واطمأنإليه  استنام إليه أي سكن: جاء يف صحاح الجوهري

ــ يقول الكاتب إبراهيم ال ــ ": كرانـس ة يزيح يالدوران يف تروس الماجريات الفكرية والســـياـس

وينتهي بصــــاحـبه إلى ، المرء عن الجهود الـجادة والمنظـمة يف المعرـفة واإليـمان واإلصــــالح

، ح حالة كثرة الثرثرة وشــح العمل ويخلق الوعي المزيف بأن يتوهم المرء أنه يف كبد اإلصــال

 .  "و واضع ذقنه على كفه فوق أريكة المشاهدين ال غيروه

ـتفعال الذي يدل على  ــاغ الكاتب الســـكران هذا المصـــطلح كعادته على وزن االســ وقد صـ

ـتنامة والركون، الطلب ألن نفسـه ؛ وكأن هذا الغارق يف مجريات األحداث يطلب لنفسـه االس

المعتادة وربما كان مســــوقا لها دون اكتراث   األمور  زيحألفت مثل هذه األخبار وأدخلتها يف 

 .  أو وعي

ر اـ وقد جاء به المؤلف يف خاتمه ، بالبحر العلم ف اتســاعصــ هذا المصــطلح ي:  ا

ــغال الناس باألحداث من حولهم  "الماجريات" حديثه عن ــال ذكر فيه ، وانشـ وقد عقد فصـ

 . كان مما ذكر التبحر يف العلمو ديإلى استغالل األوقات فيما ينفع ويج المحفزاتبعض 

 

  ٢٠٤٦/ ٥الصحاح:   )١(

 ٣١٩الماجريات:   )٢(

 ٣٢٧الماجريات:   )٣(



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٣ 

  ا ا  ا إا اان

ذلك ألن العلوم تتســع وتنمو وال بد يف مقابل ذلك من همة كبيرة تعين صــاحبها على خوض 

واالتسـاع والتنوع لما ولذا نص المصـطلح على البحر الذي فيه العمق ، هذه البحار من العلم

ـته، يف جوفه من كائنات ونباتات ، الفوائد المتنوعة وكذلك العلم إن غاض فيه اإلنسـان أدهش

 .  يمكن إدراك قاعه وال

ـنوات والشـغوف بالعلم ما أروى نهتمه من بعد": يقول الكاتب وال حقق خططه ، تتصـرم الس

العلمي اليوم حقيقة فرضـت نفـسها بالقوة ال حتى بات القبول بالتخصـص ،  يف اسـتيفاء مـسائله

 .  "باالختيار بسبب استبحار العلوم الجليلة وتفرعها وتشعبها

ألن البحر من  ؛ بل وجد عند بعض الشعراء ، وليس هذا المصطلح من مبتكرات الكاتب

يقول امرؤ  ، والرهبةوقد جعله العرب مثال يف العظمة واالتساع ، المكونات األساسية ألي بيئة

 * علّي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر أرخى سدوله: القيس

 

 .السابق  )١(

 وقد جاء هذا التشبيه على ألسنة كثير من الشعراء كأبي تمام الذي يقول:  )٢(

 كالبحر ال يبغي سواه مجاوره*    إين ونصرا والرضا بجواره

 ٣٤٢/ ١انظر ديوانه: 

 وكالمتنبي الذي الذي يقول: 

 كما ترى ضوء البدر حيثما كنت من البالد*   اءه ـــــــــــرى عطـــــــــأي حيثما كنت ت

 اــــبــــيد سحائـــبععث للــــــودا ويبـــــــــج  * را ـــــــــــكالبحر يقذف للقريب جواه 

لغوي الشيخ ناصيف اليازجي، دار صادر بيروت، انظر : العرف الطيب يف شرح ديوان أبي الطيب للعالمة ال

 ٢٤٨/ ١م ٢٠٠٥الطبعة الثانية

بيروت الطبعة:  -اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي الناشر: دار المعرفة انظر : ديوان امرئ القيس  )٣(

٤٨:  م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥الثانية، 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٤ 

ا  

 : المصطلحات الفنية عند األستاذ إبراهيم السكران توصلت إلى نتائج منهابعد دراسة 

ان غير محصــــورة: أوال ا ذكروأن ، أن أدوات علم البـي ـما المتـقدمون ليس حصــــرا يخرج  هـم

 .  اعداه

ا اـلذي يســــهم يف الكشــــف عن اـلدالالت ، االصــــطالح الفني: أن من أبرز أدوات البـيان: ـثانـي

 . محالة بالتصوير واإلدهاش، ويقدمها يف صورة مبتكرة

، ويفيد منها ،  أن االصــطالح الفني يتمازج مع فنون البيان األخرى كالتشــبيه واالســتعارة: ثالثا

 . وهذا يدل على تمكن االصطالح الفني من البيان وقربه من األدوات التراثية

تجديد ال: منها، أن تجربة إبراهيم الســــكران االصــــطالحية لها ســــمات أعلت شــــأنها: رابعا

 . واإلثراء واإلدهاش وتوظيف نصوص التراث وغيرها

  :ات

ــات يف ذلكدفع الباحثين للكشـــف عن أدوات بيانية جديدة و:  أو فإن علم ، توســـيع الدراسـ

ـبيه ونجاز وكناية إنما كل أداة أسـهمت يف ، البيان ليس حصـرا على ما ذكره المتقدمون من تش

 . منه بيان الفكرة وتوضيح المعنى فهي

وإظهارها من أعظم السبل لتوسيع هذا ، وعليه فإن يف اللغة أدوات بيان تفتقر إلى تجلية وبيان

 .  تكلم والمتلقيالعلم الذي يخدم الم

م  :فإن يف هذه التجارب أساليب ، إبراز تجارب كبار الكتاب يف مجال المصطلحات الفنية

 . خاصة وطرقا مبتكرة أسهمت يف اإلبانة

ـ فـإن المنـاهج النقـديـة  ، اإلفـادة من المصــــطلح الفني يف نقـل العلوم الوافـدة وتعريبهـا  :ـ

ال تالئم طبيعـة اللغـة أو يكون نقلهـا على نحو غير الجـديـدة تفـد إلينـا بمصــــطلحـات ربمـا 

فيلجأ األديب إلى ابتكار مصـطلحات فنية تفي بالمعنى وال تخالف ،  كاشـف للداللة بأبعادها

 .  طبيعة اللغة



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٥ 

  ا ا  ا إا اان

ادر واا   

ان: أوا اذ إا   :  

الطبعة األولى ، الحضارة للنشر والتوزيعدار ، التأويل الحداثي للتراث إلبراهيم السكران

  . م٢٠١٤ – ـه١٤٣٥

 م ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الطبعة األولى ، دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، رقائق القرآن

الطبعة األولى  ، بالرياض، مركز الفكر المعاصر، راهيم السكرانالطريق إلى القرآن إلب 

 هـ١٤٣٣

 . م٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦الطبعة األولى ، والتوزيع بالرياضدار الحضارة للنشر ، الماجريات

 . م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الطبعة الثانية ، دار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، مسلكيات

م  :ا ا :  

  . م  ٢٠٠٢أيار / مايو -الخامسة عشر: دار العلم للماليين الطبعة: الناشر، ياألعالم للزركل

عبد العزيز بن أحمد بن محمد : المحقق، األحكام البن الملقناإلعالم بفوائد عمدة 

، األولى: المملكة العربية السعودية الطبعة، دار العاصمة للنشر والتوزيع: المشيقح الناشر

  . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

، دار الخلفاء الراشدين: الناشر، والليبرالية نقيضان ال يجتمعان لشحاتة محمد صقر اإلسالم 

 		الفتح اإلسالميدار 

،  رابطة العقالنيّين العرب -دار الطليعة للطباعة والنشر، إسالم المجددين لحمزة محّمد

  . األولى الطبعة ،بيروت –لبنان 

سعود بن : المحقق، ألبي الحسين العمرايناالنتصار يف الرد على المعتزلة القدرية األشرار 

: المملكة العربية السعودية الطبعة، الرياض، أضواء السلف: عبد العزيز الخلف الناشر



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٦ 

  . م١٩٩٩هـ/١٤١٩، األولى

الطبعة ، دار إحياء التراث العربي: الناشر، اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي

  . الثانية

دار هجر للطباعة  : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي الناشر: تحقيق، كثيرالبداية والنهاية البن 

هـ /  ١٤٢٤: م سنة النشر ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨، األولى: والنشر والتوزيع واإلعالن الطبعة

   . م٢٠٠٣

 دار الجيل، تحقيق وشرح الشيخ عبدالسالم هارون، البيان والتبيين للجاحظ

 دار الهداية: مجموعة من المحققين الناشر، تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي

دار الكتب : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر الناشر، التعريفات للجرجاين

  . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : لبنان الطبعة-العلمية بيروت 

دار الكتب : محمد حسين شمس الدين الناشر:  المحقق  تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير

  . هـ ١٤١٩ -األولى : بيروت الطبعة -منشورات محمد علي بيضون ، لعلميةا

 -دار إحياء التراث العربي : الناشر، محمد عوض مرعب: المحقق، تهذيب اللغة لألزهري

 . م٢٠٠١، األولى: بيروت الطبعة

 . مؤسسة الرسالة، عبدالرحمن اللويحق. تحقيق د، تيسير الكريم الرحمن لإلمام السعدي

:  م باجس الناشرإبراهي -شعيب األرناؤوط : ع العلوم والحكم البن رجب المحققجام

   . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، السابعة: بيروت الطبعة -مؤسسة الرسالة 

  الثامنة  الطبعة، القاهرة –مكتبة وهبة ، د محمد محمد أبوموسى. خصائص التراكيب أ

 هـ١٤٣٠

، لألستاذ صالح عبدالعزيز السيد،  األسلوب  داللة المصدر يف اللغة وصياغته وأحواله وأثره يف



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٧ 

  ا ا  ا إا اان

 . م١٩٩١ -ه١٤١١الطبعة األولى ، مطبعة الرضا بكلخا

،  راجي األسمر:  قدم له ووضع هوامشه وفهارسه،  ديوان أبي تمام مع شرحه للخطيب التبريزي

 . م١٩٩٨-ه١٤١٨الطبعة الثالثة/، بيروت-دار الكتاب العربي: الناشر

: بيروت الطبعة -ة دار المعرف: عبد الرحمن المصطاوي الناشر: ديوان امرئ القيس اعتنى به

 . م٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، الثانية

:  محمد بن عبد العزيز المانع الناشر: المحقق، الرسالة المفيدة لإلمام محمد بن عبدالوهاب

 . رئاسة إدراة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 . مصر، داوي للتعليم والثقافةمؤسسة هن، ساعات بين الكتب للعقاد

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : المحقق، أعالم النبالء لإلمام الذهبيسير 

   . م١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥، الثالثة: مؤسسة الرسالة الطبعة: األرناؤوط الناشر

شرح شافية ابن الحاجب للرضي االسترباذي مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر 

محمد : األساتذة، وشرح مبهمهما، غريبهما وضبط، ادي صاحب خزانة األدب حققهماالبغد

دار الكتب العلمية :  الناشر،  ومحمد محيى الدين عبد الحميد  -ومحمد الزفزاف  ،  نور الحسن

  . م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥: لبنان عام النشر -بيروت 

محمد : الناشر، البن فارس الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها

  . م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األولى : بيضون الطبعةعلي 

دار العلم للماليين الطبعة الثانية  ، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الصحاح للجوهري

 م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

دار صادر ، العرف الطيب يف شرح ديوان أبي الطيب للعالمة اللغوي الشيخ ناصيف اليازجي

 . م٢٠٠٥الثانية الطبعة، بيروت

محمد : مكتب تحقيق التراث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: القاموس المحيط للفيروز أبادي



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٨ 

: لبنان الطبعة -بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: نعيم العرقُسوسي الناشر

  . م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، الثامنة

 . دار الطليعة ،ترجمة هاشم صالح، قضايا يف نقد العقل الديني ألركون

: القاهرة الطبعة، مكتبة الخانجي: عبد السالم محمد هارون الناشر: المحقق، لكتاب لسيبويها

  . م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، الثالثة

، عبدالحميد هنداوي. رتبه على حروف المعجم د، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي

 م ٢٠٠٣-ه١٤٢٤الطبعة األولى ، دار الكتب العلمية بيروت

 بيروت  -دار صادر، العرب البن منظورلسان 

دار الكتب : عبد الحميد هنداوي الناشر: المحقق، المحكم والمحيط األعظم البن سيدة

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، األولى: بيروت الطبعة -العلمية 

المعجم العربي ألسماء المالبس «يف ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى 

د/ عبد الهادي . أ: راجع المادة المغربية، رجب عبدالجواد إبراهيم. د""العصر الحديث

،  دار اآلفاق العربية: التازي (عضو األكاديمية المغربية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة) الناشر

 م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، األولى: جمهورية مصر العربية الطبعة -القاهرة 

إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد (اهرة  مجمع اللغة العربية بالق،  المعجم الوسيط

 . دار الدعوة: القادر / محمد النجار) الناشر

دار الكتب : نعيم زرزور الناشر: ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه، مفتاح العلوم للسكاكي 

 . م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧، الثانية: لبنان الطبعة -بيروت ، العلمية

 . عارف الطبعة الخامسة عشرةدار الم، النحو الوايف لعباس حسن

 )www. alfetria. com(: د فريد األنصاري الرسمي موقع             : المواقع االلكترونية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٦٢٩ 

  ا ا  ا إا اان
  

  س ات

  ا  اع

 ١٥٨٣  الملخص

 ١٥٨٥  المقدمة

 ١٥٨٩  التمهيد

 ١٥٩١  مفهوم المصطلح الفني

 ١٥٩٣  تعريف باألستاذ إبراهيم السكران

 ١٥٩٥  صطلحات ودالالتهاأبرز الم

أو  :(آنا إ ا) ب  ت ا١٥٩٦  :  ا 

 ١٥٩٦  القلوب الصخرية

 ١٥٩٧  عقاقير الرقائق

 ١٥٩٧  صيادلة اإليمان

 ١٥٩٧  اآلخرة مركزية –وسيلية الدنيا 

 ١٥٩٨  جوهر البرهان

 ١٥٩٨  النفاق الفكري

 ١٥٩٩  آحاد الذكر

م  :ت ابا    :اث اا و١٥٩٩  :  )(ا 

 ١٦٠٠  لغة جنائزية

 ١٦٠١  حنابلة المسيحية

 ١٦٠٣  توفيد العلوم

 ١٦٠٤  االستدماج

 ١٦٠٥  مثقفو البالط

 ١٦٠٦  تنازع الرؤوس

 ١٦٠٧  لبرلة التكفير المعتزلي

  :ب  ت اآن:  اا ١٦٠٨  :  ر  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٦٣٠ 

 

 ١٦٠٨  ردوامة التكاث

 ١٦٠٩  الدنيا الحياة تأقيت –أبدية الحياة اآلخرة 

 ١٦٠٩  عقيدة انتظار الموت

 ١٦١٠  تنفس اليقين

 ١٦١١  فم االستغراب

  :ب  ت اا  :(ت)  :  ١٦١٢ 

 ١٦١٢  التصنيف التحصيلي

 ١٦١٣  االكتفاء النصي الذاتي

 ١٦١٤  جسر التعب

 ١٦١٥  مأزق المترقب

  ١٦١٦ فاء األنبجانيةص

 ١٦١٧  طحين التساؤالت

  : ب  ت ات(ا١٦١٧  :  )ا 

 ١٦١٨  العمى الزمني

 ١٦١٨  المتدحرجالنبأ 

 ١٦١٩  الكتابة التزكوية

 ١٦٢٠  االستصنام السياسي

 ١٦٢١  استنامة الواقع

 ١٦٢٢  استبحار العلم

 ١٦٢٤  ات

در واا ١٦٢٥  :  ا 

 ١٦٢٥  كتب األستاذ إبراهيم السكران: أوال

 ١٦٢٥  الكتب العامة: ثانيا


