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 الباب األول

 اإلطار العام للبحث

مشكلة البحث. أ  

لقد اعتقاد المسلمين أن القرآن كالم هللا. المطلق الحق و يوجد 

طول الزمان.و يتحدث القرآن عن األشياء المختلفة وهو األساسي من 

ْين نَتَا أن  تعاليم هللا مرتبط بإحتياجات الناس. ومع ذلك, ُكتب أَبُوالد ِّ

كتابا جاهزا, بمعنى المفاهيم المطروحةفي القرآن الكريم القرآن ليس 

 اليمكن اإلتصال با لمشكلة المعنية. ولو كان القرآن يتحدث عن األشياء

ويتحدث  ،ولكن القرآن ليس كتاب الالهوت كمسألة اإللهية ،الكثيرة

القرآن عن التاريخ الماضى ولكنه ليس كتاب التاريخ والقرآن يتحدث 

 1عن التعليم ولكنه ليس كتاب التعليم و إلى األخر.

 لتقديم الخبراء من جادًا جهدًا األمر يتطلب ، المشكلة لهذه استجابة

 ينظر عندما، القرآن فهمل الناس لتسهيل أولى كخطوة ، للمشكلة شرح

 تزداد أنه تشعر سوف ، القرآنية اآليات خيوط جمال ناحية من إليها

 جمال شرح السهل من ليس أنه شهاب قريسي محمد كتب. الفهم صعوبة

 2.القواعد ومعرفة اللغة حس يمتلك ال لمن القرآن لغة

                                                             
1Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan; Tafsir al-Ayat at-Tarbawiy, (Cet. V; Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012), h.1- 2. 
2 M.Quraish shihab,Mukjizat al-qur’an ditinjau dari aspek kebahsaan,Isyarat ilmiyah dan 
pemberitaan alam ghaib, (cet.IV; Bandung: Mizan,1998),h.131. 
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ه من خصائص القرآن، فهو المعجزة الكبرى لمحمد صلى هللا علي

ما ظهر على يديه من  و سلم، التي لم يتحد العرب بغيرها، برغم

معجزات ال تحص منها جماله وبالغته. وعظمة أسلوبه فهو يورد 

 ، كالالمعاني الكبيرة بعبارات موجزة . القرآن له معجزات عالية جدا

ن لقرآاهما من حيث المحتوى واللغة المستخدمة. يمكن رؤية ارتفاع لغة 

الجمل في جوانب اإلختيار الصوتي، واختيار الكلمات، واختيار 

                                  وآثارها.

ا دالليا جمل في لغة القرآن تواجه تفسير و حرف و كلمة كل

استجابةعن تلك المشكلة بإحتياج الجهد الحقيقي   3مختلفا حسب الفقرة.

 4من الخبراء لشرح عن تلك المشكلة كخطوة أولى لتسهيل فهم القرآن.

ل دلي القرآن هو المصدر الرئيسي للمعرفة الدينية اإلسالمية وهو

 لعقلاالحياة. لقد صمم هللا سبحانه وتعالى لغة القرآن بحيث يقبلها 

 ى الالبشري. مع ذلك ، ال يزال يتعين إجراء العديد من الدراسات حت

 لنهجإحدى الطرق المستخدمة هي استخدام ا.يكون هناك سوء فهم للمعنى

 و علمهحد فروع علم اللغة لفهم المعاني الواردة في القرآن أ. اللغوي

 .الداللة

 

                                                             
3 Aan najib,Ahmad Abdul Malik, Semantic Change of Arabic Nouns in the al-Qur’ān: the Form, 
Process and Social Impact. Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
25(juli),2020,hal.1-2. https://ejournal.radenintan.ac.id./index.php/albayani.index,di di akses 14 
okt 2020,pukul 10 wita. 
4M. Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyah dan 

Pemberitaan Alam Ghaib, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1998), h. 131. 

https://ejournal.radenintan.ac.id./index.php/albayani.index,di
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 علم الداللة هو فرع من فروع علم اللغة النظري الذي يناقش

 المعنى ، والذي يتضمن أصل المعنى ، وكيف يتشكل المعنى وطبيعة

المعنى.بشكل عام ، هناك ثالثة أنواع من المعنى ، وهي المعنى 

                               الجزئي ومعنى الخطاب. المعجمي والمعنى

والمراد بالمعنى المعجمي هو معنى كل كلمة في الكالم ، فمثالً 

في اللغة العربية معنى )قََرأَ(. بينما الجملة هي معنى تركيبة الكلمة لكلمة 

مما يؤدي إلى التفاهم والفوائد.أما بالنسبة للمعنى الخطابي ، فإن المعنى 

معنى المعجم له أشكال مختلفة ،  5ناتج هو أكثر من مجرد جملة مركبة.ال

                         أيضمني ، داللي ، متجانس ، متماثل ، إلخ.

الداللية هي مفتاح لفهم المفاهيم العليا لوجهة نظر العالم من مالك 

الكلمة المطلوب معناها. إذا لم تصل إلى فهم وجهة نظر العالم لمالك 

اللغة ، فلن يتحقق المعنى الذي تريد فهمه أيًضا ، فاللغة ال تعمل فقط 

كوسيلة للتحدث أو التواصل فقط ولكن األهم من ذلك ، أنها تستخدم 

لتنفيذ مفهوم وتفسير العالم حول اللغة. لذلك، عند مناقشة الدالالت في 

العالمية  القرآن ، يجب أن يتماشى المعنى الذي سيتم إنتاجه مع النظرة

 6نفسه. للقرآن

هذا النقاش الداللي للقرآن فقط عند الحد المعجمي,علماء القرآن 

في دراسة  .يهاعادة فقط يبحث عن المعنى الوارد في كل كلمة واردة ف

المعنى ينقسم إلى نوعين وهي المعنى األساسي والمعنى  ،دالالت القرآن

                                                             
5 Dimyathi Ahmadin, Semantics Course; Levels of Meaning (Malang: UIN Malang. 2008). 
6 ToshihikoIzutsu,GodandManintheQur’an;SemanticsoftheQur’anicWeltanschauung. (Kuala 
Lumpur: Islamic Book Trust, 2002), h.3. 
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العالئقي المعنى األساسي هو معنى المحتوى الذي يظل مرتبًطا 

بالمفردات على الرغم من فصل الكلمة عن سياق الجملة مثل مثال كلمة 

و المعنى كتاب ما زال معناها األساسي كتابًا. وأماالمعنى العالئقي فه

أو سياق آخر,  الذي يتم إنتاجه عندما تكون هناك عالقة بكلمات أخرى

الكتاب )الكتاب( عند ارتباطه بمفاهيم أخرى المعنى لم يعد كتابا. المثال 

مرتبطة باهلل يمكن بعني الكتاب القرآن. مثال آخر هو كلمة يوم  التي 

كلمة يوم بمعني "  ولكن إذا كانت الكلمة مرتبطة بالقرآن فhariتعني "

                                   7الكثيرة,يمكن أن تكون القيامة او الحساب او الدين.

دة لفريايجب على المرء أن يدرك تلك اللغة  ،وفى التحليل الداللية

لغة ليل الن تحولها عالقة وثيقة جدا مع ثقافة المجتمع الذي يرتديها. لذا فإ

. خرىوال يمكن استخدامه لتحليل اللغات األ ينطبق فقط على تلك اللغة

تلفًا ة مخكل ذلك ألن اللغة نتاج ثقافة.لذلك ، يمكن أن يكون معنى الكلم

                              أو يكون له فروق دقيقة في المعنى.

مع  النص هو الهدف الرئيسي في الدراسة الداللية, عند التعامل

عنصرينأساسين، أي الكاتب والقارئ, النص ال النص ، يجد المرء 

 تلقيمعنى له ، إذا لم يكن هناك كاتب كمرسل للمعنى والقارئ هو الم

ضا و أيهلمعنى )المتلقي( للمؤلف بجانب كونه متلقيًا للمعنى ، القارئ 

ف القارئ بأنه مترجم الم            عنى.المعطي الثاني. في هذه الحالة يُعرَّ

      

                                                             
7 ToshihikoIzutsu,GodandManintheQur’an;SemanticsoftheQur’anicWeltanschauung,h. 12-13. 
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 الص وقد أدرج القرآن في الدراسات الداللية, القرآن بعض الن

اًل يحتوي فقط على مجموعة من اآليات باللغة العربية بل أصبحت دلي

ون مسلملحياة المسلمين. من أجل أن يكون ارشاد  الحياة, إذن يحتاج ال

    إلى تفسير القرآن حتى يكون قابالً للتطبيق دائًما في الحياة.

في سورة العلق وهي أول وحي أرسله هللا, هذا يدل  على سبيل المثال ،

على وجود المعنى )دالالت( أن هناك إشارة إلى مدى أهمية دراسة 

5-1المعرفة. قال هللا سبحانه وتعالى في سورة العلق :  

 

ِاۡقَرۡا ِباسِۡم َربِ كَ الَِّذۡى َخَلَق * 

ِاۡقَرۡا  * خََلقَ اۡلِۡنسَاَن ِمۡن عََلق  

الَِّذۡى َعلََّم  * اۡلَۡكَرم   َوَربُّكَ 

عَلََّم اۡلِۡنسَاَن َما َلۡم  * ِباۡلَقَلمِ  

 َيۡعَلمۡ  8

 في هذه اآلية ، هناك على األقل خمسة مكونات رئيسية في التعليم

وهي المعلم )هللا( ، الطالب )محمد( ، المرافق والبنية التحتية )الكالم( ، 

يعلم(.على هذا األساس ليس من اقرأ( والمنهج )ما لم ( طرق التدريس

                                                             
8 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamal-Qur’an,2009), h. 597 
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المستغرب أن يصل صالح عبد هللا صالح إلى نتيجة أن القرآن كتاب 

 9التعليم نظرا إلهتمامه الكبير بمشكلة التربوية.

 طبيقهات يتم طرق وهي في هذه اآلية له عالقة بتعلم اللغة العربية 

 األولى قةيالطر هي القراءة طريقة القراءة. طريقة  ةاللغةالعربي تعلم في

 هي ءةالقرا طريقة القرآن. نزول بداية في القرآن في ها ذكر ورد التي

 بصمت, والقراءة عال بصوت القراءة خالل من الدروس لتقديم طريقة

 روفالح قراءة إتقان على الطالب تدريب إلى هذه القراءة طريقة تهدف

م فهوصحيحة، وتدريب الطالب على  وطالقة بطالقة, والقرآن العربية

نسان ى لإلوفهم مايتم قراءته. القراءة هي إحدى فنون اللغة التي ال يتسن

ا أن يتواصل مع غيره بدونها, إذ هي من أكثر مهارات اللغة توظيف

 وتحقيقا لالتصال.

ءة لقرااعرف أليكا وآخرون أن القراءة  تنقسم إجماال إلى القسمين 

لى إاء فهي تنقسم الجهرية والقراءة الصامتة, ، ومن حيث قدرة القر

 بد ريع. الالس ثالثة ة أقسام: القراءة الفهمية، والقراءة الكثيفية والقراءة

ات مفردلمن يقرأ قراءة الفهم أن يكون ممارسا في القراءة لكي يفهم ال

  .والصطالحات  المستخدمة في الكتابة المقروءة

 برة،إن قراءة الفهم تحتاج إلى اإلحساس والتشجيع والتصور والخ

أن هدف  إلى االستجابة لما وجد في القراءة. هذا يدل على وتحتاج أيضا 

 قراءة الفهم هو فهم النص المقروء.

                                                             
9 Nasir  A Baki,  Konsep Ta’lim dalam al-Qur’an   (Cet.  I;  Makassar:  AlauddinUniversityPress, 

2011), h. 39 
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والفهم يتطلب ترجمة معاني الكلمات حتى يفهم القارئ فهما تاما 

مات المكتوبة في الجمل ببذل عما يقرؤه. فقراءة الفهم تستوجب فهم الكل

كل جهد وخبرة، و قدرة الشخص على فهم النص تعرف من قدر فهمه 

لما قرأه. ه. وأما قدرة التلميذ على فهم النص تعرف باختبار قدرته على 

 10القراءة.

طان هما ترتب .قة قوية بمهارة الكتابةالإن مهارة القراءة لها ع

اللغة العربية. فقبل فقبل أن  ميذ فيالبعضها بعضا في دعم مهارة الت

 .يكتبوا الكلمات والجمل والعبارات أصبح مهما لهم أن يفهموا ما يقرأونه

بد للمدرس أن يغرس ويؤكد فهمهم في الميذ فالوللوصول إلى فهم الت

حية مكتوبة إلى ألفاظ أو الرموز اصطإذ أن القراءة هي ترجمة . القراءة

لفاظ برموز مكتوبة، األهي التعبير عن كلمات ينطق بها، والكتابة 

حية التي نسميها الصطإلافالرابطة بين القراءة والكتابة هي تلك الرموز 

تها الهذه الرموز وعرفوا مدلو طالبالحروفا وحركات، فإذا تعلم 

الصوتية استطاعوا أن يقرؤوا وأن يكتبوا. وكذلك الكتابة تساعد على 

تعلم  التقانها، فالكتابة إلوالحفز د لها عملية القراءة في تعلمها والتمهي

 11.القراءة ققصودة وإنما تعلم أيضا عن طريالمالكتابة فقط عن طريق 

تعطي هذه اآلية إشارات وإرشادات واضحة جدًا في مجال التعليم 

يل مراراً لرسول هللا. أكد أن البشر ه: )اقرأ( الذي ذكره المالك جبرقول

عرفة. إذا تم فحصها بشكل أعمق هذه يتعلمون ويدرسون ويطلبون الم

                                                             

 
10
، ) لبنان: دار خصائص العربية و طرائق تدريسهالدكتور نايف محمود معروف،  

 85(، ص.  1998النفائس، 

  نجالء محمد علي أحمد، فن تدريس اللغة العربية,اإلسكندرية,2010م.ص.134- 13511
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اآلية تربي المؤمنين وتدعوهم ليكونوا عارفين.كان هذا المبدأ التوجيهي 

هو ما شجع النبي محمد على جعل هذا الجانب من التنمية الشخصية 

مشرقًا,العقلية والروحية تسبق كل األجندات األخرى التي هي دنيوية 

    ومادية وجسدية.

 

حث التفكير في الوحي األول فقط إلعالن وتشجيع الناس على الب

لمة كناك عن المعرفة واستكشافها, أي بالكلمات اقرأ. في تلك اآليات ، ه

تلفة, ت مخقلم التي تعني قلًما كان رمًزا للعلم وهكذا ظهرت علوم وتقنيا

 من خالل روح القرآن. فأكثر دراسة آيات القرآن,وجدت العديد من

                                               رات.اإلشا

مكتوب بحبر المحيط الواسع, حتى سبعة  ألن القرآن لن ينفد ولو

                                                     في هذه الحالة قال هللا تعالى في سورة لقمان : 12بحار أخرى.

نََّما ِفى ٱْلَْرِض ِمن شَجَ 
َ
َرة  َوَلْو أ

ْقلٌَٰم َوٱْلَبْحر  َيم دُّه ۥ ِمۢن َبْعِدِهۦ 
َ
أ

ْبح ر  مَّا َنِفَدْت َكِلمَٰت  ٱَّللَِّ ۗ 
َ
سَْبَعة  أ

 ِإنَّ ٱَّللََّ عَِزيٌز حَِكيٌم.

 

                                                             
12Said Agil Husin al-Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam (Cet. 
II; Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 5. 
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على األقل أربعة مستويات في اللغة )اللغويات(،وهي علم  

األصوات)مخارج الحروف( ، علم التشكل)الصرف( ،وعلم بناء 

وتحليل  ،م األصوات هو مجال اللغويات تعلموداللية. عل الجملة)النحو(

وتتحدث عن أصوات اللغة. علم الصرف هو أحد مجال علم اللغة الذي 

يدرس ويحلل التغيير في الكلمات اللغة. أن النحو هو مجال علم اللغة 

الذي يدرس ويحلل عالقات الكلمات بعبارات أخرى, أو عناصر أخرى 

ر هو علم الدالالت وهو مجال علم اللغة يدرس كوحدات الكالم. واألخي

                                       .ويحلل معنى الكلمات

 

انطالقا من المستويات األربعة في اللغة وهي علم 

األصوات)مخارج الحروف( ، علم التشكل)الصرف( ،وعلم بناء 

المكان آيات كثيرة تتحدث عنها. بسبب ضيق  الجملة)النحو( وداللية

والزمان, سوف يركز الوصف فقط على جانب واحد من إعداد اللغة 

                                                                             وهي علم الداللية.

بناء على ذلك البحث,سوف يركز الباحث البحث حول سورة 

ا, إن تذكر سورة العلق العلق. سيحلل الباحث المعاني الداللية الواردة فيه

يتحدث عن أساسي عملية خلق اإلنسان, بل كثير من المفسرين رأي أن 

 م.          رة العلق يحتوي على مفهوم التعليسو

لذلك فإن الباحث مهتم بالدراسة والتحليل آية في سورة العلق باستخدام  

 .أحد األساليب اللغوية وهي النهج الداللية
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 مجموعة أو شخص وسلوك موقف تغيير يةعمل هو وأما التعليم

 والتدريب التدريس جهود خالل من البشر إلنضاج محاولة في الناس من

 . تعليمي فعل ، طريقة ، عملية ؛

ا عالقاتها بتعليم اللغة العربية   عالقة هناك أن تبين العلق سورة آية أنأم 

 .القراءة طريقة باستخدام بالتعلم

أسئلة البحث. ب  

خلفية المشكلة, يمكن أن توفر اإللهام للباحث إلثارة بناء على 

المشكلة دراسات داللية خاصة في سورة العلق. حتى ال ينتشر هذا 

البحث ، الباحث يصوغ هذه المشاكل في شكل أسئلة سيتم الرد عليها بعد 

            إجراء دراسة متعمقة. شكل السؤال كالتالي:

؟. مامعاني األيات في سورة العلق1  

في سورة العلق؟ . ما أنواع المعاني2  

تعليم بطريقة القراءة في قة معاني األيات في سورة العلق . كيف عال3

 اللغة العربية؟

البحوث على التركيز و ج. تعريف العنوان  

. تعريف العنوان 1  

هذه الرسالة بعنوان التحليل اللغوي في القرآن )دراسة داللية في 

العنوان, ومن هناسوف يقترح الباحث  سورة العلق( لتوضيح معنى

   معنى العبارة والشرط في العنوان ثم صياغة التعريف التشغيلي.

 معانى اآليات .أ
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 لسلبتس القرآن تشكل جمل عن عبارة اآليات ، الفنية الناحية من

 ، القرآن في. القرآن سور وستشكل البعض بعضها عن منفصل معين

 راجعةللم تستخدم القرآن آيات. الفني المعنى بهذا آيات كلمة استخدمت

 .والدراسة

 سورة العلق .ب

 19 من السورة هذه تتكون. القرآن من 96 سورة هي العلق سورة

 سورةال هذه من 5 إلى 1 من اآليات. المكية السور إلى تنتمي وهي آية

 في يستريح محمد النبي كان عندما ، نزلت التي القرآن آيات أولى هي

 قالعل كلمات من مأخوذة ، بالعلق السورة هذه سميت. حراء غار

 أو قرأا أيًضا السورة هذه وتسمى. الرسالة هذه من 2 اآلية في الموجودة

 .القلم

                                                                    التحليل  ج.

: 2واالنفصال. : التحليل 1التحليل يأتي من اللغة اإلنجليزية مما يعني 

 فحص دقيق.13

إلى أجزاء  معقدة أو مادة موضوع تقسيمهو عملية  التحليل

الحصول على فهم وإستيعاب أفضل لهذا الموضوع أو صغيرة من أجل 

                                                             14.المادة

في القاموس المعجم الوسيط ، تعني "اللغة" لغا يلغو بكذا, أي 

 15:تكلم به . لغا يلغو لغوا :بطل, وألغاه : أبطاله.

                                                             
13John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris - Indonesia (Cet. 23; Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1996), h. 28. 

 210(,ص.2015أبو نصر إسماعيل, الصحاح الجوهري,معجم اللغة العربية من باب الهمزة إلى باب الياء)ويكي مصدر, 14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF
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لى البحث مراجعة في العمل عوالمراد بالتحليل اللغوي في هذا 

وص النحو الوارد في سورة العلق. تم الحصول عليها من مجموعة النص

 )بحث المكتبة( إلنتاج االستنتاجات.

باحث م الفيما يتعلق بمعنى العنوان في هذه الرسالة البحثية, يستخد

 كلمات داللية أكثر من آخر,ألن موضوع الدراسة في هذا البحث هو

 يرتبط ارتباًطا وثيقًا باللغة العربية. القرآن ، الذي

 د. الداللة

يُقصد بالد اللة لغةً اإلرشاد إلى الش يء واإلبانة عنه، واشتُق ت هذه 

الكلمة باألصل من الفعل )دَلََل( بمعنى استيضاح األمر بدليل نفهمه، 

اللة وداَللة 16.والد ليل: ما يُستَدَل  به، فد له على الشَّارع؛ أي  يدل ه دِّ
ا   أم 

لم الذي يبحث في "المعنى  17."اصطالحاً فهو العِّ

 لذلك ، العلق سورة في الواردة المعاني تناقش الرسالة هذه في ألن

. قالعل سورة في الموجودة المعاني لتوضيح الدالالت الباحث يستخدم

 قلن في الصحيح المعنى ذات الكلمات واستخدام اختيار تسهيل أجل من

 .للجمهور المعلومات

ة راجعلذلك فإن العنوان الذي يقصده الباحث في هذه الرسالة هو م

اللية الد يقوم بها الباحث في العمل على علم اللغة أو دراسته. والمعاني

 الواردة)ضمنيًا وصريًحا( في سورة العلق.

                                                                                                                                                                       
 342المعجم الوسيط ص. 15
 3-2(,ص.2016األولى ,القاهرة: الطبعة ع()واألنواالسيد يوسف، الداللة وعلم الداللة )المفهوم والمجال  16
 .11ص.(، 1998,القاهرة: دار عالم الكتب, 5 :الطبعة)، علم الداللة أحمد مختار عمر  17
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البحوث على التركيز. 2  

علي أساس الفهم التالي فنطاق هذا البحث ينقسم الى قسمين : أوال: 

علم البالغية و التكرار.  ،الدراسات اللغوية ، وخاصة في النحو دراسة

الثانى : دراسة المعاني آيةمن اآلية في سورة العلق باستخدام النظرية 

السياقية وهي سياق اللغوي )التركيب الصوت والتركيب الصرف 

والتركيب النحو( واستخدم الداللية المعجمية كسكين تحليل لتعريف نوع 

 .بطريقة القراءة في تعليم اللغة العربية قتهالمعنى وعال

.أهداف البحثد  

 األهداف المراد تحقيقها في هذه الرسالة :

 العلق سورة في الواردة اآلية معنى لوصف .1

 العلق سورة في ومعانيها العالقات أنواع لوصف .2

بطريقة القراءة  لوصف عالقة معاني األيات في سورة العلق  .3

 العربيةتعليم اللغة في 

 

.أهميات البحثه  

آمل أنتساهم هذه الرسالة في تقديم أفكار حول الدالالت الواردة في 

وكذلك زيادة التطورات الفكرية والعلمية واإلسالمية. نأمل  ،العلقسورة 

أنتساهم في عالم التربية الخاصة في تعلم اللغة العربية حتى  يكون لها 

         آثار على زيادة دراسة العلوم العربية.

 أ. مراجعة األدبيات
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ة دراستركز المادة في هذ البحث على التحليل اللغوي في القرآن )

راسة ع الدلسورة العلق( بناًء على تتبع األدبيات المتعلقة بموضوداللية 

ب ثم وجد الباحث العديد من األوراق العلمية للطال في هذا البحث

                          والكتب التي لها صلة بهذا البحث.

يناقش المؤلف في هذا  ،سانيات القرآن" كُتب أميرة قاسم كتاب "ل

قرآن ، التركيب الكتاب اللسانيات في القرآن هذا ما يظهر من معجم ال

 18علم التشكل في القرآن ، وعلم الدالالت في القرآن. ،النحوي في القرآن

اللغويات المقارنة: العربية واإلندونيسية في مجال علم ،كتاب 

وهي  ،للغة المتباينش هذا الكتاب علم اُكتب احمد موفق. يناق األصوات

وضع  و،اختالفات علم اللغة الذي يتناقض أو يقارن بطريقة االنتباه

شيء في المعارضة بهدف التأكيد على عدم المساواة الموجودة بين 

 19لغتين.

 ب.دراسات السابقة

ن اتبيوجد الباحث عددا من الدراسات المختلفة التي أجريت من قبل الك

 المنطق:

) التحليل الداللية في  الورقة العلمية تحت الموضوع مروان كتب .1

 لتوضيح تفسيرات بحثه نتائج تقدمسورة إبراهيم وسورة النبا ( 

 تفسير. معقدة اللغة بنية أو جدًا قصيرة جملها تكون التي اآليات

                                                             
18Amrah Kasim, Linguistik al-Qur’an, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012). 
19 Ahmad Muaffaq, Linguistik Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia di Bidang 
Fonologi (suatu linguistic terapan) (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 13. 
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 قواعد حيث من الجملة بنية وتوضيح شعر بيت في واردة كلمة

 .اللغة

كتب محمد رشدي الورقة العلمية تحت الموضوع ) أحوال كان و  .2

 .والنحوي الصرفي التحليلأخواتها ( 

كتب أحمد عمران الورقة العلمية تحت الموضوع ) الفعل المزيد  .3

 .والنحوي الصرفي التحليل في سورة األنبياء (

 

فقد أخذ قاعدة واحدة من علم التشكل  البحث الذي أجراه الباحثون

 بحث على الباحث يجد لم. المختلفة القرآن سورة في ودراستهاأو النحو 

 بحث يوجد ال أنه االستنتاجفي سورة العلق.   اللغوية الدراسات يحلل

 .                                                     فحصه المراد الموضوع مع الدراسة بنفس

 ج.إطار التفكير

القرآن هو وحي من هللا على النبي وفيه هداية. مفاتيح الحياة 

 لتحقيق النجاح والسعادة في الدنيا واآلخرة, في هذا السياق, القرآن يسمى

                                                                                                               ذلك.ر والفرقان وغيرالذك،الشفاء،الكتاب بإسم

هذه األسماء القرآنية تدل على أنه كتاب مقدس التي لها بعد عالمي 

من جوانب الحياة  ،ع جوانب ومشاكل الحياة اإلنسانيةيشمل جمي

سيلة تواصل إنساني والمشاكل التربوية ومشاكلها مشاكل اللغة وهي و

                                 التي تؤدي إلى اإلنسان الكامل.

حتى ال يستطيع قراء  لغة القرآن لها مستوى جميل من اللغة

القرآن أن يتفسر لغة القرآن بسهولة. يحتاج إلى تفسير   بمعرفة عالية 
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الحياة, وقد شرح جميع  جدًا. في األساس يغطي القرآن جميع جوانب

العاديون بسهولة  بقصد أن يفهمها الناس جوانب الحياة بلغة ليست بسيطة

دون معرفة. اللغة العربية في القرآن لها قيمة أدبية تغلب على أفضل 

 األدب في هذا العالم.

ر الجاهلية ولكن مع الدليل ، اشتهر العالم العربي بكتابه في عص

أن لغة القرآن  كل الشعراء العرب بذلكيعترف  ،بعد مجيء القرآن

 تغلبت على اللغات الشعرية التي ابتكروها.

 في هذه الحالة يتحدى هللا الناس في سورة اإلسراء:

 

ق ل لَِّئنِ ٱْجَتَمَعتِ ٱْلِْنس  َوٱْلجِنُّ 

ت و۟ا ِبِمْثِل هََٰذا 
ْ
ن َيأ

َ
عََلىَٰٰٓ أ

ت وَن ِبِمْثِلِهۦ َوَلْو 
ْ
ٱْلق ْرَءانِ ۡل َيأ

َن َبْعض ه ْم ِلَبْعض  ظَِهيًراَكا  

من المؤكد أن الناس في هذا العالم ليس له تصنيف قادر على 

إحدى طريقة لتسهيل القارئ لفهم  منافسة لغة القرآن.دراسة اللغة العربية

في تفسير المفردات الذي يوجد  يصعب للقارئ أحيانا القرآن ومع ذلك

العربية. وأحيانًا أيًضا معنى في القرآن. والمفردات فيه باللغة 

أوالمفردات العربية ما يفهم من التعلم ال يتطابق مع المعنى, وبالتالي, 

                                       هناك حاجة الحقيقي عند قارئ القرآن تريد أن تفهم لغة القرآن.
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القرآن كدليل وهداية لإلنسان, له عالمية في تنظيم جميع الجوانب 

لحياة اإلنسانية, خاصة فيما يتعلق بالتعليم. هذا على حسب قول هللا ا

   :82تعالى في سورة اإلسراءاآلية 

      

 

َون َنزِ ل  ِمَن ٱْلق ْرَءانِ َما ه َو ِشَفآٌٰء 

ْلم ْؤِمِنيَن   َوۡل َيِزيد   َوَرْحَمٌة لِ 

 ٱلظََِّٰلِميَن ِإۡلَّ َخسَاًرا

 

:وقال هللا تعالى في سورة يوسف  

نَزْلنَٰه  ق ْرءًَٰنا َعَرِبيًّا 
َ
ِإنَّآٰ أ

 لََّعلَّك ْم َتْعِقل ونَ 

مذكرا  ،يفحص الباحث معاني سورة العلق على أساس آية األولى

مهم للمسلمين لفهم اللغة العربية أن يستطيع على  أن القرآن نزل بالعربية

                                                                الجوانب الواردة في القرآن. فهم تعاليم اإلسالم في مختلف

وبالتالي, هذه الرسالة تناقش آية بآية من سورة العلق, يفحص 

التفسير وربطها بآراء اللغويين في دراسة وتحليل معاني )داللي( اآليات 

أيضا بربط آراء اللغويين في  الواردة في سورة العلق. سيقوم الباحث

ال سيما في جانب واحد من الفروع  ،وتحليل الترتيبات اللغوية دراسة

 اللغوي وهي الداللة ) علم الداللة ( الواردة في سورة العلق.
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منهجية البحثو.  

 ومدخله نوع البحث .1

هذا النوع البحث هو مراجعة األدبيات وهو وصفى نوعي. 

وصف الحقيقة بشكل منهجي, واقعية وعلمية  الوصفي هو بحث يهدف

 20وتحليلية ودقيقة.

حث وفقًا لـسوجيونو، البحث النوعي هوالبحث حيث يتم وضع البا

ليل ين تحبجمع البيانات من خالل الجمع كأداة رئيسية، يتم تنفيذ تقنيات 

و أن هلتفكير الذي تستخدمه هذه الطريقة  البيانات االستقرائي.أساسا

علق هذاالبحث يريد أن يعرف العالقة بين المعنى الوارد في سورة ال

 وتعلم اللغةالعربية.

 البحث تصميم .2

النهج هو الخطوة األولى يجب الباحث أن يأخذه عند مراجعة 

الموضوع  لمقصود بالنهج هنايشرح اإلنطباع المستخدم في بحثبحثه. ا

أما البحث الذي تم إجراؤه فهو بحث اللغوي يبحث في معنى  21البحث.

الكلمة, ثم النهج المستخدم هو النهج اللغوي الداللي ألنه يناقش مشاكل 

                                                             
20 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 19. 
Bandingkan dengan Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian (Cet.II; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2001), h. 44 
21 Tim Penyususn Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; 
Makalah,Skripsi,Tesis,DisertasidanLaporanPenelitian(Cet.I;Makassar:AlauddinPress,2014),h. 16 
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يستخدم نهج اآلخر في هذا البحث وهو  اللغة على مستوى المعنى.ثم

 سير.منهج علم التف

 هذين النهجين تستخدم مع النظر:

سة في هذه الدرا يعتبر هذا النهج اللغوي الداللي وثيق الصلة .أ

 علم أي األطروحة , ألن تركيز الدراسة يتعلق بالدراسات اللغوية

 الداللة.

ة يستخدم منهج التفسير لتحليل وفحص المعاني الواردة في سور .ب

 العلق.

 

 البيانات ومصادرها .3

يستخدم الباحث البيانات األولي والبيانات الثانية, في هذا البحث 

مصادر البيانات األساسية هي مصادر البيانات التي توفر البيانات 

.مباشرة إلى جامعي البيانات
22

في هذا البحث مصدر البيانات األساسي  

هو القرآن وخصوصاسورة العلق و كتاب التحليل اللغوي للقرآن العربي 

 وكتاب التفسير.

مصادر البيانات الثانية المصادر التي ال تقدم البيانات  وأما 

مباشرة إلى جامعي البيانات على سبيل المثال من خالل أشخاص آخرين 

ية هي مصادر البيانات مصادر البيانات الثان 23.أو من خالل الوثيقة

                                                             
22Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed method), (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 
308 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (mixed method), h. 308. 
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مصدرها من الكتب يعني كتاب علم الداللة) المألف أحمد مختار( وكتاب  

محمد عبد البديع (كتاب  علم الداللة  ؤلفالمموجز النحو العربية ) 

عبد الجليل ( و تفسير  ؤلفالمأصوله ومباحثه في التراث العربي )

روح المعاني  لف أبو حيان األندلسي ( وتفسيرؤالمالبحر المحيط) 

 ؤلفالممحمود شكري األلوسي( وكتاب إعراب القرآن وبيانه ) ؤلفالم)

فايز  ؤلفالممحي الدين ( وكتاب علم الداللة العربي النظرية والتطبيق )

إبن منظور (  معجمية والعديد من  ؤلفالمالداية ( وكتاب لسان العرب )

الرقمية(المتعلق  الكتب الداللية األخرى  ومكتبة في شكل رقمي)المكتبة

 بهذا البحث تم الحصول عليها من خالل البحث في المكتبة واإلنترنت.

 

 أساليب جمع البيانات .4

التجميع يعني العملية والوسائل وفعل الجمع إذن جمع البيانات هو 

عملية أوطريقة في جهود جمع البيانات. يتم جمع البيانات هذه وفقًا 

لجمع البيانات. لذلك طريقة الجمع إلجراءات منهجية معيارية كوسيلة 

هي إجراء منهجي وقياسي  للحصول على البيانات المطلوبة في حل 

مشاكل البحث. في هذاالبحث, طريقة الجمع التي يستخدمها الباحث 

الطريقة األدبية, اعتبار هذا البحث مراجعة األدبيات, وهي طريقة جمع 

التي تشير إلى مناقشة هذه  البيانات بقراءة المراجع أو األعمال العلمية

 الرسالة.

 تحليل البيانات .5
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تحليل البيانات الوصفية النوعية هي تقنية مستخدمة في هذ 

البحث, للبيانات النوعية التي تم الحصول عليها من خالل المالحظة 

تحليل البيانات ومعالجة تقنيات المباشرة المتعلقة بمشاكل البحث, باستخدام 

يانات. سيتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها البيانات وتصنيف الب

 في هذه البحث بالطريقة التالية :

استقرائي وصفي, تحليل البيانات من طبيعة محددة واستخالص أ. 

 استنتاجات عامة

استنتاجي وصفي, تحليل البيانات العامة واستخالص استنتاجات ب. 

 محددة

بيانات مع أخرى للوصول مقارنة, الطريقة المستخدمة هي مقارنة ج. 

 إلى نتيجة

 

في هذا البحث، قام الباحث بتحليل البيانات من خالل إجراء 

التفاصيل للمشكلة البحث باالختيار بين معنى وآخر. تفاصيل البيانات 

المنفذة هي من خالل قراءة وتحليل سورة العلق  وربطها بتعلم اللغة 

 العربية.

 هيكل البحث .6

اإلستنتاج والقيمة المتوقعة,  الباحث يجميع لتسهيل البحث, إتخاذ 

النظام البحث في شكل تقرير وصفي في شكل تقرير وصفي يتكون من 

 عدة فصول. مع تكوين البحث المكون من خمسة فصول.
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الفصل األول, اإلطار العام للبحث يتكون من مشكلة البحث ،يتم 

ة وحدود طرح وتقديم وصف لهذه القضية, ثم ذكر أيضا صياغة المشكل

المشكلة, فهم عنوان ونطاق البحث, مراجعة األدبيات, إطار التفكير, 

 نوع البحث ومدخله,موضوع البحث,أساليب جمع البيانات.

الفصل الثاني, دراسات نظرية في اللغويات وعلم الداللة, يتكون 

.مراجعة 2.مراجعة علم اللغة بشكل عام  1هذا الفصل من ستةأقسام.

. أنواع وعالقات في 4الداللية للمعنى ناقش النظرية .ي3مفهوم دالالت 

. العالقة مع تعلم اللغةالعربية. الفصل الثالث, تناقش 5دالالت األلفاظ 

سورة العلق والقضايا اللغوية وعالقاتها بالتعليم. الفصل الرابع,نتائج 

البحث ومناقشة التحليل الداللي. الفصل الخامس, الخالصة 

 شخصية. ةوالتنفيذ,فهرس و سير

 

 

 

 

 

 

 

 


