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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث -أ 

بما أف للقرآف  ُ ،نى الظُّليٰمًت ًاىلى النػٍُّورً ًبٰت ه اىنٍػزىٍلٰنوي اًلىٍيكى لًتيٍخرًجى الن اسى مً  إف القرآف

الصراط اؼبستقيم، كبو منفعة  إىل ىدلقدس اؼبكتاب ىذا ال ف باكظائف عديدة. كمن بينها  

قبوؿ كرفض ما ينس  إىل بُت ميز بُت اغبق كالباطل، أم اؼباغبياة ُب الدنيا كاآلخرة، كالفرقاف 

بحانو كتعاىل كأعظم . يعتقد اؼبسلموف أف القرآف ىو كحي هللا سالنيب دمحم صلى  هللا عليو كسلم

القرآف ىو الكتاب اؼبقدس للمسلمُت كىو اؼبصدر الرئيسي للشريعة  ِ.ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نامعجزة لنبي

اإلسبلمية كمعًتؼ بو على حقيقتو. كمع ذلك، فإف القرآف ُب شكل نص كوبتوم على تعاليم 

مسلمُت لن يتم اغبصوؿ عليها كحكمة اغبياة لل ،كالتوجيهات الدينية ،كإرشادات باملة للحياة

هود لدراسة القرآف كفبارستو ُب اغبياة اليومية. بما انؿ القرآف معاملة خاصة، مثل اعبدكف بذؿ 

، فتعترب قراءتو من طاىرةالذم وبملها ُب حالة  منهب  أف يكوف كضعو ُب مكاف مرتفع، ك

                                                           
1
1انظرسورةإبراهيماآلية 

2
ترجمةمن: 

Abd Muin Salim dkk, Metode Penelitian Tafsir Maudhu’ (Jakarta, Penerbit: Pustaka Mapan, 2102. 

hlm:2. 



 
 

2 
 

كعادةن ابلتتابع كفقنا لًتتي  العبادة. يعد ىذا حافزنا للمسلمُت لقراءة القرآف قدر اإلمكاف 

 ّلنص اؼبقركء أـ ال.ااؼبخطوطات، بغض النظر عما إذا باف ىناؾ فهم 

يستطيع  للناس الذم ىدل، فإف القرآف ىو ببلـ هللا الذم نزؿ ىأعلكمن الشرح 

وبتوم القرآف على آتايت تتعلق ابإليباف كالعقيدة  ْحفظو منذ أف نزؿ القرآف حىت آخر الزماف.

كشريعة هللا.  ،كالنهي ،كاألكامر ،مثل العبادة  األمور الظاىريةاإلسبلمية ابهلل. يوجد ُب القرآف 

كما إىل ذلك كاليت يبكن تسميتها  ،كحسن اػبلق ،القل مسألة  مثل األمور الباطنيةُب القرآف 

 ابإليباف كاإلسبلـ كاإلحساف.

إلضافة إىل احتوائها على تعاليم نبيلة، ربتوم اآلية القرآنية أيضنا على أنواع ـبتلفة اب

كالتحقيق فيها من قبل  ،هاتكمبلحظ ،كأتملها ،كتفكَتىا ،من اؼبعرفة اليت هب  دراستها

. للقرآف العديد من الفضائل، اؼبتدنيوف بدين اإلسبلـىذه األرض، كخاصة  ُب الناس صبيع
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كبعضها مرتبط دبمارستو كاستخدامو ُب تقاليد  ،فضائل القراءة كاالنتباهبعضها يتعلق ب

 ٓاجملتمع.

باف لنموذج عبلقة القرآف بواقع اجملتمع ُب عصر القرآف، كالذم ييصنف    مسَتتوُب ك 

بػ"صانع ثقاُب"، أتثَت أبرب ُب توجيو مسَتة اؼبسلمُت، حىت أف الواقع االجتماعي كالثقاُب قد 

نحرؼ عن مشهد تطورنا غَت عادم دكف أم عقبات بسيطة. بما يينظر إليو على أنو تطور 

، كابلتايل ىناؾ حاجة إىل جهود التحقق. كمع ذلك،  عليو كسلمالنيب دمحم صلى  هللاأحكاـ 

إىل جان  التطور االجتماعي كالثقاُب السريع، اتضح أف ىذا النموذج ال ينجح دائمنا ُب دعم 

ألف التطورات االجتماعية كالثقافية اليت توغلت بسرعة ُب قل   إالليس ىذا ك مبوذج التنقية. 

من انحية أخرل، يشعر ك عقبة أماـ صفاء التعاليم اإلسبلمية. حياة اؼبسلمُت، مل تصبح فقط 

اؼبسلموف ابغباجة إىل ىذا التطور ألف التعاليم اإلسبلمية الكبلسيكية اليت ربـر البدعة أك 

االبتكار غَت قادرة على تقدًن حلوؿ بديلة لبلحتياجات البشرية اؼبادية كالعقبلنية ُب 

 ٔاؼبستقبل.
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حىت اآلف، إذا ًب تطورا مستمرا تطور تة العاؼبية اليت ُب أكقات اغبضار ك لذلك، 

 ،أك ؾبموعات ،فحصها، يبكن العثور على العديد من الظواىر أك التقاليد اؼبتأصلة ُب ؾبتمعات

ربتوم على العبلقة بُت اغبياة االجتماعية للناس كالقرآف. ألنو ال يزاؿ اليت أك مؤسسات معينة 

عينة. مثل استخداـ اآلية القرآنية عند اؼبتوقعات الىداؼ ك األك تاريخ ال وجوديتم بشكل مستمر ل

منطقة موارا بوانغ، أكغاف إيلر. ألف للقرآف كظائف عديدة   هباساديد ُب قرية  اعبرب  غسل اؼب

 الذم يؤدم إىل اػبَت ؼبن ينفذكنو. هاكاؼبمارسة كحىت استخدام ،كالقراءة ،بالتنبيو

ىو ظاىرة العبلقة بُت القرآف كاجملتمع  البحث ااؼبقصود ابلقرآف اغبي ُب ىذكأما 

دبعٌت آخر، ك اإلسبلمي كبيف يتم تناكؿ القرآف نظرتاين كفبارستو بشكل مناس  ُب اغبياة اليومية. 

يبكن ك  ،دراسة القرآف اغبي ىي دراسة القرآف كقيمو اليت تتكامل مع اغبياة ُب بيئة ؾبتمعية معينة

كما إىل ، كاؼبنظمات ،ة مثل اؼبدارس الداخلية اإلسبلميةأف تكوف البيئة ُب شكل مؤسسات رظبي

لتنفيذ  الناسالقرآف يستخدـ بدليل من قبل ك  .كغَت رظبية مثل ؾبتمعات قركية معينة ،ذلك

الفاعلُت الرئيسيُت بابعتبارىم   سلوؾ وبتوم على القيم من القرآف، سواء بوعي أك بغَت كعي

من انحية ك ة ببَتة ُب تطوير موضوع دراسة القرآف. كتساىم دراسة القرآف اغبي مسانب. أنفسهم
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أخرل، يبكن أيضنا استخداـ دراسة القرآف اغبي لصاحل الدعوة كسبكُت اجملتمع حبيث يكوانف 

أبثر تقديران للقرآف. إف دراسة القرآف اغبي قادرة على تقدًن مبوذج جديد لتطوير دراسة القرآف 

 ٕدراسة القرآف على ؾباؿ الدراسة النصية فقط. ُب العصر اؼبعاصر ، حبيث حىت ال تقتصر

إحدل األمثلة اليت تعكس السلوؾ بشكل االستقباؿ اجملتمع للقرآف ىو استخداـ ك 

اآلية القرآنية عند غسل اؼبرب  اعبديد ُب قرية باسة منطقة موارا بوانغ أكغاف إلَت سومطرة 

 .ِٓٓاعبنوبية. كمن اآلتايت اؼبستعملة ىي سورة البقرة :

ي  ًَب الس ٰمٰوًت كىمىا ًَب  مىا لىو ۚ  نػىٍوـه  ك الى  ًسنىةه  أتىٍخيذيه الى  ۚ  اىغبٍىيُّ اٍلقىيػٍُّوـي  ۚ  ىيوى  ًاال   اًٰلوى  آلاىللٌٰ

ه  يىٍشفىعي  ال ًذمٍ  ذىا مىنٍ  ۚ  ااٍلىٍرضً  ٍلفىهيمٍ  كىمىا اىٍيًدٍيًهمٍ  بػىٍُتى  مىا يػىٍعلىمي  ۚ  ابًًٍذنًو ًاال  ًعٍندى ٍيطيٍوفى  كىالى  ۚ  خى  وبًي

ا ٍوديهيػىئػي  كىالى  ۚ  كىااٍلىٍرضى  الس ٰمٰوتً  بيٍرًسيُّوي  كىًسعى  ۚ  شىۤاءى  دبىا ًاال   ًعٍلًمو مًٌنٍ  ًبشىٍيءو   كىىيوى  ۚ  ًحٍفظيهيمى

 . اٍلعىًظٍيمي  اٍلعىًليُّ 

اؼبعلومات أبف أىايل قرية باسة عندما  ةالباحث تمن طريقة دراسات اؼبيدانية انل

يريدكف أف يغسلوا اؼبرب  اعبديد فيستخدموف أك يقرؤكف اآلية القرآنية على اؼبرب  إما على 
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شكل اعبوالة  أك السيارة، اؽبدؼ ىو اغبفاظ على السيارة ُب مأمن من اػبطر كاالمتناف ؼبا لدية 

عطاه. حبيث تكوف البضائع مباربة كآمنة اجملتمع كالشكر على هلل سبحانو كتعاىل على ما أ

كمروبة عند القيادة. حس  اعتقادىم، قبل أف يفعلوا ذلك، اذى  أكالن إىل شخص خبَت هبيد 

ىذا األمر ليقرأ اآلية القرآنية كليعطي الشركط اؼبعينة قبل غسل اؼبرب  اعبديد، كمن الشركط 

 ٖىي اؼباء كالزىور سبعة ألواف كبعض النبااتت األخرل.

اآلايت "استخدام حبثا علميا ربت اؼبوضوع  ةكت  الباحثتكابلنظر على ذلك ف

 منطقة موارا بوانغ أوغان إلري" اهعند غسل ادلرب  اجلددد يف قردة باس القرآنية

 البحث أسئلة -ب 

منطقة  اهعند غسل اؼبرب  اعبديد ُب قرية باس اآلتايت القرآنيةبيف استخداـ  -0

 موارا بوانغ أكغاف إلَت ؟

منطقة موارا بوانغ أكغاف إلَت  اهىايل باسأف وبققها أما ىي األىداؼ اليت هب   -0

 عند غسل اؼبرب  اعبديد ؟ اآلتايت القرآنيةمن نتائج استخداـ 

 تواالبحث وأمهي أىداف - ج
                                                           

8
 ترجمةمن: 

Wawancara bersama Ibu Khalifa, 22 April 2120 



 
 

7 
 

 لكل حبث غرض كأنبية هب  ربقيقها، الغرض من ىذا البحث بما يلي : 

 غسل اؼبرب  اعبديد.اجملتمع اآلية القرآنية عند  ؼبعرفة استخداـ -ُ

 اجملتمع ُب استخداـ اآلية القرآنية عند غسل اؼبرب  اعبديد. أىداؼؼبعرفة  -ِ

 كأنبية ىذا البحث بما يلي :

من الناحية النظرية، يعد ىذا البحث مسانبة أباديبية. خاصة ُب دراسة القرآف  -ُ

اجملتمع كالتفسَت، كبشكل عاـ ُب الدراسات اإلسبلمية اليت تعيش كتندمج ُب 

 كاؼبؤسسات الرظبية كغَت الرظبية ُب اغبياة اليومية.

إثراء الكنوز اإلسبلمية ُب ؾباؿ القرآف. بصفتو القرآف، بصرؼ النظر عن بونو  -ِ

ارىس ُب اغبياة اليومية. كىذا يدؿ على أف نص  مصدرنا للشريعة على اؼبسلمُت، كيبي

 رستها.القرآف كتبلكتو لو معٌت كقوة غَت عادية لذلك هب  فبا

إضافة بنوز علمية تساعد ُب إجراء مزيد من البحث إلقباز بعض اؼبهاـ النهائية ُب  -ّ

 .اغبصوؿ على درجة البكالوريوس

 حتددد ادلوضوع - د
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يًتبز ىذا البحث على اؼبشكبلت اليت سبت مناقشتها، مع ذبن  حدكث تصورات األخرل 

 اؼبصطلحات.ابؼبصطلحات اغبالية، كمن الضركرم اغبصوؿ على توضيح بعض 

 استخداـ اآلية القرآنية -ُ

تعٍت عملية،  للغة اإلندكنيسيةللمعجم الكبَت  كفقنابلمة "استخداـ" ، كفقنا 

يتم هبا استخداـ  ىنا فهو طريقة ابالستخداـ، فعل استخداـ شيء ما. أما اؼبراد طريقة

على الورؽ ، فاالستخداـ ىنا ىو مثل استخداـ أداة بالقلم ٍب بتابتها يةتايت القرآناآل

، بطرؽ ـبتلفة يةتايت القرآناآلاستخداـ ىذه يبكن ك كاف اؼبطلوب. اؼب الستخدامها ُب

، أك الشركط اؼبوجودةمع لواف األ سبعةمباشرة أماـ ماء الزىرة  يةتايت القرآناآلفيمكن قراءة 

 لواف.األ سبعة يبكن بتابتها أيضنا على الورؽ ككضعها ُب ماء الزىرة

 غسل اؼبرب  -ِ

ىنا ىو تنظيف أك سك  اؼباء على جسم جامد حىت  ابلغسلاؼبقصود 

للمعجم الكبَت اللغة يتمكن من إزالة البقع القذرة على السيارة. كفقنا 

ىي شيء يستخدـ للقيادة أك الربوب، ُب حُت أف  رب ، فإف اؼباإلندكنيسية
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ؾ كسيلة نقل على الطريق تتكوف من مرب  دبحر  وى ؼبرب ااؼبعاين األخرل 

أم مرب  يقودىا معدات ميكانيكية ُب  وغَت آيل، كاؼبرب  اآليل ى كمرب 

شكل آالت غَت اؼبرببات اليت تسَت على قضباف، بينما اؼبرببات غَت اآللية ىي 

 مرببات يقودىا اإلنساف كاغبيواف.

 الدراسات السابقة - ه

السابقة اليت ؽبا نفس  ةالدراسحوؿ بحث كت باحثةال تخربستىذا البحث،  ينظمل

 :يلي ، أك أطركحات، دباالبحث العلميشكل بت  أك أما على ىذا البحث،  ُب موضوع

البحث العلمي ابؼبوضوع "استخداـ اآلية القرآنية بوسيلة لعبلج األمراض  -ُ

. من خبلؿ ىذا البحث ۹۱۰۲اعبسدية" ؼبيليندا ايسنا بوسنياكٌب ُب العاـ 

اليت تربز اآلية القرآنية بوسيلة لشفاء األمراض  العلمي يبحث فبارسة األنشطة

ُب مؤسسة  اعبسدية مثل آالـ العُت كالسمع كالشلل كفكش كالكسور كغَتىا

 سيكاجاتاي قرية سيدامليا كاانرهبا سيبلباب جاك الوسطى. 
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البحث العلمي ابؼبوضوع "استخداـ اآلية القرآنية ُب تقليد يشيد اؼبنزؿ اعبديد ُب  -ِ

. ۱ِ۰ِنغ حي سغي تبوؾ حي بنجار" ألضبد سديقي ُب العاـ قرية سغي مادا

حوؿ استخداـ أك قراءة اآلية القرآنية عند كضع يبحث ىذا البحث العلمي 

األرباف األربعة للمنزؿ اعبديد ُب القرية كأيضا مصحوبة بوسائل إعبلـ أخرل 

 زؿ.كبذلك اؼباء الذم ًب تبلكتو اآلية القرآنية ٍب رشو ُب صبيع أكباء اؼبن

البحث العلمي ابؼبوضوع "استخداـ اآلية القرآنية ُب الط  ُب منطقة ُب قرية  -ّ

. ُب ىذا البحث ۹۱۰۲سغي بغكاؿ حي تبو إيلَت حي تبو" بقلم  ايسرينا 

اآلية القرآنية ُب عملية العبلج ىذا القرية يبكن استخداـ  حوؿ العلمي يبحث

ابإللتواء، كاألشخاص الذين  تطبيقها على األمراض اؼبتعلقة ابعبسم، باؼبصابُت

أغمي عليو ابستعمبل عدة سور ُب القرآف مثل سورة الفاربة، آية الكرسي، سورة 

اإلخبلص. كبذلك استخداـ زيت التدليك لئللتواءات كاستخداـ اؼباء للمصابُت 

ابألغماء. استخداـ ىذه اآلية القرآف لؤلشخاص الذين يعانوف من اغبمي 

 كسورة اإلخبلص كاستخداـ الكربم.ابستخداـ سورة الفاربة 
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من ؾبلس العلماء  البحث العلمي ابؼبوضوع "دراسة تقدية الستخداـ اآلية القرآنية -ْ

. يبحث ىذا البحث ۱ِ۱ِعلى األضبدية" لنيبلة الزلفا ُب العاـ  اإلندكنيسي

خبصوص األطبدية  راسة تقدية لآلتايت اليت استخدمهاالعلمي حوؿ استخداـ د

لآلتايت  وقة ألبو خليد الفضل كفهم تفسَتـ من التأكيبلت اؼبوثمن خبلؿ اؼبفهو 

 حوؿ بدعة األضبدية.

البحث العلمي ابؼبوضوع "دراسة تقدية الستخداـ اآلية القرآنية لتحسُت سلوؾ  -ٓ

األطفاؿ عند العلماء ُب منطقة بنجرماسُت الغرب مدينة بنجرماسُت" حملفظ 

العلمي حوؿ اآلتايت اؼبستخدمة . يبحث ىذا البحث ۱۰ِٖاإلخواف ُب العاـ 

لتحسُت سلوؾ األطفاؿ كهتدؼ إىل التعرؼ على اآلتايت. اؼبارسة كتطبيقتها من 

 اآلية القرآنية اليت تقرأ لؤلطفاؿ.

 ترتي  البحث - و

 ربقيق يتم حبيث ىو الدراسة ىذه نتائج بتابة ُب للمناقشة اؼبنهجي الًتتي 

 كمناقشة االقًتاح حملتوتايت كصف رؤية يبكن حيث كدقيق صحيح بشكل البحث أىداؼ
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 بتابة ُب اؼبناقشة ترتي  يتم ، البحث ؽبذا منهجية صورة على كللحصوؿ ة.األطركح

 التايل النحو على منهجية

 كبيف البحث كـبرجات ؼبداخل شرح على ربتوم اليت اؼبقدمة ىو األكؿ الفصل

 ذات البحث كأىداؼ ، اؼبشكلة كصياغة ، اؼبشكلة .اػبلفية يتضمن كالذم البحث إجراء

 منهجية كعلم ، البحث كطرؽ ، السابقة كالبحوث ، التشغيلية كالتعريفات ، البحثية األنبية

 .الكتابة

 ككظيفة اغبي القرآف دراسة تغطي اليت النظرية األسس على الثاين الفصل وبتوم

   .األنثركبولوجيا ُب كالطقوس القرآف

 ، البحث موقع عن عامة حملة يغطي حبثي تقرير على الثالث الفصل وبتوم

 مرب  غسل عند اآلتايت القرآنية استخداـ تنفيذ عن عامة كحملة ، اؼببحوثُت كتفسَتات

 . اآلتايت ىذهـ استخدا عند اجملتمع أىداؼ ك دكافع جديدةك

 للدكافع كربليبلن  اآلتايت القرآنية الستخداـ ربليل على الرابع الفصل وبتوم

 للطقوس ربليل عن فضبلن  ، جديد مرب غسل  عند اآلتايت القرآنية استخداـ من كالغرض
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 ربتوم اليت االستنتاجات الفصل ىذا يقدـ  .اػباسبة ىو اػبامس الفصل  .األنثركبولوجية

 لدعم البلزمة كاالقًتاحات اؼبدركسة اؼبشكبلت حوؿ النتائج أك لئلجاابت أتبيد على

 .البحث ىذا بماؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


