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  :اللغوي ابن فارس: أوال
بطريقة لم يسبق " مقاييس اللغة"ابن فارس عبقرية جعلته يحرر كتابه الموسوم رزق اهللا تعالى عالم العربية 

  ..إليها، بل لم يلحق به في ذات الطريق أحد أيضا
االمام العالمة، اللغوي المحدث، أبو الحسين، أحمد  بن فارس ابن زكريا  بن محمد بن حبيب القزويني، 

  .المعروف بالرازي، المالكي، اللغوي، نزيل همذان
وكان رأسا في االدب، بصيرا بفقه مالك ، مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، ومذهبه في النحو على 

  .وله مصنفات  ورسائل، وتخرج به أئمة.طريقالكوفيين جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر
الجهات غير منازع، رحل  كان أبو الحسين من أئمة اللغة، محتجا به في جميع: قال سعد بن علي الزنجاني

إلى االوحد في العلوم أبي الحسن القطان، ورحل إلى زنجان، إلى صاحب ثعلب أحمد بن الحسن الخطيب، ورحل 
  .ما رأيت مثله: إلى ميانج إلى أحمد بن طاهر بن النجم، وكان يقول

وحصل بها ماال منه، وبرع وحمل أبو الحسين إلى الري ليقرأ عليه مجد الدولة ابن فخر الدولة، : قال سعد
جواد حتى إنه يهب ثيابه وفرش بيته، وكان من رؤوس أهل السنة المجردين على عليه، وكان أبو الحسين من األ

  :ومن شعره. .مذهب أهل الحديث
  ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟.. إذا كنت تؤذى بحر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتا

مؤلفات كثيرة وهو من العلماء األفذاذ الذين ألفوا في عدة فنون في اللغة واألدب والبالغة البن فارس و
، المزاوجهكتاب اإلتباع و، وكتاب وهو من أشهر كتبه ييس اللغةمقا معجم: واألصول والتفسير من هذه التصانيف

  .)1(وغيرها من المؤلفات. اإلفراد، وكتاب أخالق النبي صلى اهللا عليه وسلموكتاب  اختالف النحويينوكتاب 
وفي كتابه الشهير معجم مقاييس اللغة اعتنى بمسميات ومصطلحات المراحل العمرية بطريقة حررت األصل 

مصطلحاتها ومسمياتها بطريقة أعادت كل لفظ إلى جذره ومعناه في وضعه اللغوي المعجمي بعمل غير اللغوي ل
 .مسبوق

 

 7א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:������ـــ�א���ـــ��و�א���א�ـــ��ــ��א��ـــ
א	�א����ـــ�� 4



� א�
�א�ل �������
 א������ א�
دא�س و��ن"�#���א�ن��#�س�وא!���"��ن א��

 

يــب األصفهانـــالراغ: اــثاني  
المعروف ) أو االصبهاني(الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم االصفهاني هو : الراغب االصفهاني 

  .أديب، من الحكماء العلماء: بالراغب
  .الغزالي باإلمامسكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن ) أصبهان(من أهل 
. )أخالق الراغب(ويسمى ) االخالق(و ) مكارم الشريعةالذريعة إلى (، و )محاضرات االدباء(من كتبه 

  .)2(وغيرها كثير من المؤلفات والمصنفات
وفي كتابه الشهير مفردات القرآن الكريم، تعرض لمسميات ومصطلحات المراحل العمرية الواردة في القرآن الكريم 

  .رحلة عمرية بطريقة علمية محررةبطريقة علمية بينت المعنى االصطالحي والمفهوم الذي يعطيه كل لقب لكل م
  اـدأ من مصطلحاتهـة يبـل العمريـم المراحــتفه: اــثالثً

تنزع العلوم النفسية إلى تسمية أطوار اإلنسان بأسماء ومصطلحات بقصد تفهم ذلك الطور العمري نفسيا 
يوقفاننا أمام حقيقة ) والراغبابن فارس، (ودراسته بكافة األدوات المنهجية؛ ومن هنا فإن فرسان المفردات 

  .إن الوحي الذي نزل بلسان عربي مبين وضع أسماء لكل أطوار خلق اإلنسان ومراحل العمرية:تقول
وهو أمر جدير بالعناية ألن المحتوى اإلسالمي المتعلق بالمراحل العمرية مرتبط بتلك المصطلحات وعدم 

  !على تفهمها بطبيعة الحالضبطها وتفهما يشوش على تصنيف المراحل العمرية و
بحكم طبيعة العالقة بين الدال  –البد أن يحمل " ولذا فإن إقصاء المصطلح القرآني في مسميات المراحل العمرية

 !في فهم الطور العمري )3("قدرا من التشوه أو التشويه–والمدلول والمصطلح والمفهوم 
  :رآنــزل به القــق أول مانــوار الخلــأط – 1

إن بيان القرآن ألطوار الخلق من أوائل ما تنزل به على اإلطالق، في أول سورة العلق التي حملت اسم هـذا  
وهو أمر يوحي . ]2 ،1: العلق[} خَلَقَالِْإنْسانَمنْعلَق) 1( اقْرْأبِاسمربكَالَّذيخَلَقَ{: الطور من أطوار الخلق، قال تعالى
  .لى حكم وغايات خليقة بالدرس والبيانبأهمية وأولوية واضحة تنطوي ع

ثم تتابع نزول الوحي يفصل في أطوار خلق اإلنسان مصطلحات استوعبت وجوده وحياته ومماته وما بعد ذلك؛ 
وتبع ذلك تفاصيل أوامـره وشـرائعه التـي ترعـى     " آدم عليه السالم"بدأت بتفاصيل الخلق األول المتمثل في خلق 

ناطة بكل طور من تلك األطوار؛ وبما أن العلوم النفسية تدرس اإلنسان في كل طـور  مصالحه في الدنيا واآلخرة م
بحاجـة ماسـة    - والحالة هذه–من أطوار حياته لتلمس خصائصه وحاجته ودوافعه لتساعده في تحقيق سعادته؛ فإننا 

ة فـي مصـطلحات   للبحث عن عرض القرآن لتلك األطوار لنستعمل كلمات اهللا مصححين بذلك مسار علومنا النفسي
في األمة على متح علوم نفسية من " عصبة من أولي القوة"تلك األطوار، وهي قضية، تحمل في طياتها دعوة ليعمل 

 .الوحي ومصطلحاته وتشريعاته وهذا ما تحاول هذه الدراسة أن تقترح فيه أفقًا جديرا بالعناية خليقًا باالهتمام
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