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 الباب األول

 املقدمة

  

 خلفية البحث -أ 

القرآن الكرًن ىو معجزة اإلسالم ا٠تالدة اليت ال يزيدىا التقدم العلمي إال رسوخا 

دمحم صلى  ورسلوإنو كالم هللا ا٠تالق الذي أنزلو بعلمو على خامت األنبيائو و يف اإلعجاز. 

  هللا عليو وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور, ويهديهم إىل الصراط ا١تستقيم.

فالقرآن رسالة هللا إىل اإلنسانية كافة, وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك يف 

والقرآن يعاًف ا١تشكالت اإلنسانية يف شىت مرافق اٟتياة, الروحية  الكتاب والسنة.

والعقلية والبدنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية عالجا حكيما, ألنو تنزيل اٟتكيم 

َياًًن ِلُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٛتًَة ...اىل: وقال هللا تع ٔاٟتميد. َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

 .(ٜٛ)النحل:  َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمُتَ 

والتعبَت القرآين )تبياًن لكل شيئ(, يعٍت كل شيئ من أمور الدين بركائزه األربع 

األساسية: العقيدة, العبادة, األخالق, وا١تعامالت. ولو شاء هللا تعاىل أن جيعل القرآن 

                                                           
 ٜٔ-ٛٔ, )الرايض: اٟترمُت(, ص.مباحث يف علوم القرآنمناع خليل القطان, ٔ
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الكرًن تبياًن لكل شيئ من أمور الدنيا أيضا لكان ىذا الكتاب العزيز ٣تلدات عديدة ال 

د أن يتمو قراءة يف عمره كلو, فضال عن حفظ نصو, والعمل بو. ديكن للفرد الواح

ودليلنا على ذلك أن هللا تعاىل مل خيربًن يف القرآن الكرًن عن ٚتيع أنبيائو ورسلو وىم ٚتع 

تكون مدارسة قصصهم فرصة  غفَت, واختار من قصصهم ٜتسة وعشرين فقط حىت

  ٕالستخالص العظمة والعربة, واالستفادة ابلدرس.

قد ٚتع هللا عز وجل يف ىذا القرآن ا١تواعظ واألمثال, واآلداب واألحكام, وما و 

 ٖحيتاج إليو الناس من أخبار األولُت واآلخرين, وأمر ابالعتناء بو ومالزمة آدابة.

وإن ربنا سبحانو وتعاىل جعل لنا يف كتابو الكرًن قصصا من قصص السابقُت, 

ن نبيا ال يعرف القراءة وال الكتابة من أين لو وتلك القصص ٘تثل إعجازا اترخيا, حيث أ

أن يعلم قصصا حدثت منذ قرون طويلة, فهي إعجاز يثبت أن ىذا القرآن ىو من عند 

 . قصص القرآين ىو أبدع القصص ألن فيو العربة والعظمة واإلاثرة وا١تتعةهللا, و 

ورة من وإحدى قصة القرآن الرائعة ىي قصة لقمان اٟتكيم, الذي ابٝتو ٝتيت س

وٝتيت السورة إبضافتها إىل سور القرآن, فلقمان ىو رجل صاٌف آاته هللا اٟتكمة, 
                                                           

2
بَتوت: , )دخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي  والسنة النبوية املطهرةم زغلول راغب دمحم النجار, 

 ٜٗدار ا١تعرفة(, ص.

 , )اٟترمُت(, ص.أالتبيان يف آداب محلة القرآنزكراي حيِت بن شرف الدين النووي الشافعي,  أبو ٖ
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والعجيب أن  ,لقمان ألن فيها ذكر لقمان وحكمتو وٚتال من حكمتو اليت أدب هبا ابنو

ىذه السورة دارت كلها على مسألة اٟتكمة سواء ما جاء يف أكثرىا يف وصااي لقمان 

  ٗاايىا.اٟتكيم أو ما جاء يف ثن

كما قال بن عاشور أن ىذه السورة اشتملت عليو التحذير من اإلشراك, واألمر 

برب الوالدين, ومراقبة هللا ألنو عليم ٓتفيات األمور, وإقامة الصالة, واألمر اب١تعروف 

والنهي عن ا١تنكر, والصرب, والتحذير من الكرب والعجب, واألمر ابالتسام بسمات 

والكالم, وأدمج تذكَت ا١تشركُت بدالئل وحدانية هللا تعاىل وبنعمو ا١تتواضعُت يف ا١تشي 

عليهم, مث ذكرت مزية دين اإلسالم, وتسلية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بتمسك ا١تسلمُت ابلعروة 

الوثقى, مث ختمت بتحذير من دعوة الشيطان والتنبيو إىل بطالن أدعاء الكهان علم 

 .اليت مت ذكرىا سابقامن أمور الدين  األربع األساسية وكل ىذه ا١تواضيع تشمل ٘الغيب.

وقال األستاذ الدكتور زغلول راغب إن القرآن الكرًن نزل لنا لنفهمو, حىت 

نتمكن من تطبيقو تطبيقا صحيحا يف حياتنا, ولذلك حيضنا ربنا على تدبر آايتو وفهم 

                                                           
 , من طرق: ٕ٘ٔٓنوفمرب  ٕٕ, بتارخ تفسري سورة لقماندمحم عبد هللا ا٠تضَتي,  ٗ

http://islamiyyat.3abber.com/pos3 
5
 ٜٖٔص. ٜٗٛٔتونس(,  , )الدار التونسية:التحرير والتنويردمحم الطاىر ابن عاشور,  
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أََفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو   , فيقول هللا عز وجل:دالالهتا وتطبيقها أمرا واقعا يف حياتنا

 ٙ.(ٕٛ)النساء: َكاَن ِمْن ِعْنِد َغَْتِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالفًا َكِثَتًا

لكننا النستطيع أن نفهم معٌت آايت القرآن مباشرة, فيما عدا بسبب االختالف 

ىف اللغة وكذلك بسبب إعجاز القرآن الذى لو قيمة أدبية عالية ْتيث يتطلب دراسة 

 السماوية من الكتب أنزل هللا عما ٗتتلف وىي حفظها هللا, قد القرآن لغةا١تتعمقة, ألن 

 يف جار أنو يعٌت اوىذ, مبُت عريبآن الكرًن بلسان القر لقد أنزل هللا و  ٚقبل القرآن.

 فهمو يصح ال, فالفصيح العرب لسان على واشتقاقو وإعرابو ,ووأساليب ,ومعانيو ألفاظو

ِإًنَّ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآًًن : ويف ذلك قال هللا تعاىل ,فيو نزل الذي اللسان فهم بطريق إال وتفسَته

 .(ٕ)يوسف: تَ ْعِقُلونَ َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم 

القرآن الدقيقة  تساعدًن ١تعرفة معاىن اليت الوسائل إحدى ىو الداللة علم إنو 

ما عرفنا أن علم الداللة ىو علم الذي يدرس ا١تعٌت أو علم اللغة الذي ك وفهمها,

ن الطبيعة اٟتقيقية للغة ديكن فقط فهمها من خالل فهم ا١تعٌت. أل يتناول نظرية ا١تعٌت.

 ويلعب ا١تعٌت دورا كبَتا يف كل مستوايت التحليل اللغوي. 
                                                           

زغلول راغب دمحم النجار, مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرًن  والسنة النبوية ا١تطهرة, )بَتوت: دار  ٙ
 ٖٙا١تعرفة(, ص.

7
 Hazuar, الداللة السياقية وصور تطبيقها يف التفسَت الكشاف ,  jurnal bahasa Arab Arabiyatuna, 

vol.1 no.1 7112, hlm.11 
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اللغوية يف ىذا  اإلشكالية العريب أن علم الداللة يف كتابو الداية فايز وقال الدكتور

 وكيفية حركتو, إليو السبل وتبُت تكشف أسراره, قوانُت ا١تعٌت اليت على الوقوع العلم ىي

وميادين العلوم, وأفاق  اليومية, يف اٟتياة عالية حضارية وظائف فتؤدي الداللة لًتقي

  ٛ.البشر بُت أيدي طيعة أداة وتغدو الفن,

وأما قال أٛتد ٥تتار عمر أن ا١توضوع األساسي لعلم اللغة ىو ا١تعٌت, وال أحد 

بعض علماء اللغة إنو بدون ا١تعٌت ال ديكن أن ينكر قيمة ا١تعٌت ابلنسبة للغة حىت قال 

 تكون ىناك لغة.

وداللة األلفاظ أمر يتصل ّتوانب حياتنا ا١تتعددة, والتواصل ٔتستوايتو ا١تختلفة  

بُت األفراد واٞتماعات أو الدول مرىون بتحديد داللة األلفاظ, وأي خلل يف ٖتديد 

التواصل بينهم, وىذا رٔتا الذي ينتج داللة األلفظ ا١تستعملة بينهم يؤدي إىل خلل يف 

عنو مشكالت ٢تا عواقب سيئة. وأيضا كذلك يف تطبيقات أخرى لعلم اللغة مثل تعليم 

القرآن الكرًن, تعليم اللغة, والًتٚتة ,ودراسة اكتساب اللغة. حيتل ا١تعٌت من بُت فروع 

 الداليل.الدراسات اللغوية أمهية ابرزة, فهنا ظهور اٟتاجة قوية لدراسة علم 

                                                           
 ٚ-ٙ(, ص. ٜٜٙٔ الفكر ا١تعاصر دار )دمشق: ,والتطبيق النظرية العريب الداللة علم ,الداية فايز ٛ
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الطالب كأنو  ومع ذلك, نظرا جملال واسع لعلم الداليل جيعلو متأثر يف ذىن بعض

علم معقد وكذلك للباحثة, لذلك تريد الباحثة ابٗتاذ خطوة صغَتة أو احملاولة لدراسة 

التحليلي الداليل حول آايت القرآن. واليت من ا١تتوقع أن تكون واحدة من ا١تواد 

 لفهم بعض النظرايت الداللية وتطبيقها يف اللغة العربية.التعليمية البسيطة 

وا١تباحثة الداليل ٔتوضوع آايت القرآن ٢تا امتيازات خاصة, علي سبيل ا١تثال, 

ا١تباحثة الداللية ابٗتاذ أمثلة من ألفاظ آايت سورة لقمان بشكل غَت مباشر ال نتعلم 

قيدة, األخالق, العبادة, فقط عن علم الداليل ولكن أيضا نتعلم تلقائيا عن الع

"أصاب عصفورين وا١تعاملة, ألن كل ذلك شاملة يف سورة لقمان. وىذا كا١تثل العريب 

 .ْتجر واحد"

 و لغةلا حيث من يةالقرآن ايتاآل دراسة أن ةالباحث ىًت ف ,السابق ناالبي من

خاصة  اٟتديثة اللغوية لدراساتا مبادئ توفِّرم لمه أمرىو  الداللة ملع لىع اىتركيز 

 .القرآنية الدراسات تطوير يف تفيدو  احملدثون اللغة علماء انتهجها ليتا للدراسة الداللية

ىي السورة العظيمة اليت سورة لقمان واختارت الباحثة سورة لقمان ٢تذه الدراسة ألن 

 تتضمن من حكمة ٙتينة, كما ذكرت الباحثة سابقا عن االمتيازات سورة لقمان.
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وية اليت  أاثرىا الدرس الداليل, بناء على العالقات اليت ٕتمع ومن ا١تباحث  اللغ

 معنىبيان الدال ٔتدلول, مبحث أقسام الداللة وأنواع ا١تعٌت. وقال أٛتد ٥تتار عمر 

 نواعأ بين لداللةا ءعلما قفر اذه ومن أجل ١تعجما لىإ عرجو لال يكفي فقط اب لكلمةا

لذلك ستقوم  ٜ .تلكلماا ١تعاين ئيلنهاا لتحديدا قبل حظتهامال من البد ا١تعٌت من

ىن والعالقات الداللية بُت ألفاظ آايت سورة االباحثة يف ىذا البحث بتحليل األنواع ا١تع

 .لقمان

أن  على الباحثة معناىاو  و١تعرفة نوع ا١تعٌت ا١تستخدمة والعالقة بُت لفظ اآلية

"التحرير والتنوير" تستخدم الباحثة كتاب التفسَت تستخدم كتاب التفسَت معُت, وىنا 

ىذا التفسَت من أىم التفاسَت الذي يرجع إليها  , ألنلشيخ دمحم الطاىَت ابن عاشور

ا١تختصون, وىو من أبرز تفاسَت العصر اٟتديث, حيث وضع يف تفسَته نظرتو 

واىتممت  قطعة بتفسَت اآلية منتخبًا ٚتلة منها فيفسرىا قطعةالتحديدية واإلصالحية, 

ب ت ب ي ن معاين ا١تفردات يف اللغة العربية بضبط وٖتقيق ٦تا خلت عن ضبط كثَت منو 

 وىذا النوع من التفسَت سوف يدعم الباحثة يف إجراء ىذا البحث. قواميس اللغة.

                                                           
9
 ٛٙ(, ص.ٕٔٓٓ)دمشق: من منشورات اٖتاد الكتاب العرب  ,علم الداللة ,منقور عبد اٞتليل 
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ا ذى ويكون الداللة مستوى ىلعلقمان  سورة عن السؤال وفي رهظ ,وبذلك

 ٖتت ميلالع ابلبحث قومت أن ةالباحث يدًت ف ,السؤال ذلك من اٞتواب ىلع البحث

 :ا١توضوع

وعالقته حسب كتاب تفسري التحرير والتنوير  سورة لقمان ألفاظ نوع معىن"
 ")دراسة حتليلية داللية(

 أسئلة البحث -ب 

أبن تبحث يف دراسة ٖتليلية  اىتمت الباحثة البحث السابقةخلفية ومن 

الباحثة ىذه ا١تشكالت  ركزت يتوسع ىذا البحث,سورة لقمان. كي ال داللية يف 

 على النحو التايل:يف شكل أسئلة 

سورة لقمان ابلرجوع إىل ا١تعٌت الوارد يف كتاب تفسَت  ألفاظ اينمعاع نو أما  .ٔ

 التحرير والتنوير ؟

الوارد يف كتاب تفسَت التحرير  سورة لقمان ومعناىا ألفاظكيف العالقة بُت  .ٕ

 والتنوير ؟

 البحثأهداف  -ج 

 اعتمادا على أسئلة البحث السابقة فا٢تدف ٢تذا البحث ىو: 
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إىل ا١تعٌت الوارد يف كتاب  سورة لقمان ابلرجوع ألفاظ اينمعاع نو أ وصف .ٔ

 .تفسَت التحرير والتنوير

العالقة بُت ألفاظ سورة لقمان ومعناىا الوارد يف كتاب تفسَت التحرير  وصف .ٕ

 .والتنوير

 

 أمهية البحث -د 

استفادة ن اآلخرو  ون يستفيد منأ ةردة عند الباحثرجاء وا والبحث فيل أعمال ك

 :يلي ذا البحث فتكون كماىيف  مهيةظرية وتطبيقية, فأما األن

 نظرية .ٔ

يد ا٠تزينة ا١تعريف وا١تنفعة لتطور أن يفيد تز  ةالباحث بو رجوتالبحث  ىذا

عن علم الداللة خاصة لدراسة أنواع ا١تعاين وعالقات الداللية على   ا١تعارف

كتاب تفسَت القرآن لدارسُت يف قسم التعليم اللغة العربية وتفسَت القرآن الكرًن 

 خاصة, وللمسلمُت وا١تسلمات عامة.

 تطبيقية .ٕ
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الداللة  عن علميف عامل التعليم يكون مستفيدا البحث عسى أن  اذى

 لدراساتا مبادئ توفِّرل أنواع ا١تعاين وعالقات الداللية, وأيضالدراسة خاصة 

 ,القرآنية الدراسات تطوير يف تفيدو  احملدثون اللغة علماء انتهجها ليتا الداللية

أحد ا١تواد ا١ترجعية لًتقية دراسة علم الداللة وتفسَت  ْتيث ديكن أن يكون لو

 .يفهموا عن علم الداللة مرجعية إضافية للقراء الذين يريدون أنو القرآن. 

 

 اإلجرائيتحديد ال -ه 

ا١تستخدمة  ستقدم الباحثة ا١تصطالحات البحث, من موضوعفهم ال يسَتلت 

 وىي: ,ا البحثيف ىذ

فرق علماء الداللة بُت أنواع من ا١تعٌت البد من مالحظتها قبل  :نوع ا١تعٌت .ٔ

التحديد النهائي ١تعاين الكلمات. ىناك اختالف العلماء يف حصر أنواع 

( ا١تعٌت ٖ( ا١تعٌت اإلضايف, )ٕ( ا١تعٌت األساسي, )ٔ:  )ٓٔا١تعٌت, ومن أمهها

التقسيمات ( ا١تعٌت اإلحيائي, وكثَت من ٘( ا١تعٌت النفسي, )ٗاألسلويب, )

األخرى ألنواع ا١تعٌت اليت قسمها علماء اللغة. ويف ىذا البحث ستستخدم 

                                                           
11

 ٜٖ, ص.علم الداللة ,أٛتد ٥تتار عمر 
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 آايت سورة لقمان ابلرجوع من ألفاظ ٌتعاع ا١تنو أالباحثة عدة النظرية لتحليل 

 إىل ا١تعٌت الوارد يف كتاب التحرير والتنوير.

اىتم أصحاب نظرية اجملال الدالىل ابلعالقات الداللية داخل  عالقة الداللية: .ٕ

اجملال الدالىل حيث إن معٌت الكلمة عندىم ىو ٤تصلة عالقاهتا ابلكلمات 

وقد تكون ىذه العالقات يف شكل  ٔٔاألخرى يف اجملال الدالىل نفسو.

الًتادف, أو التضاد, أو االشتمال, وغَتىا. ومثال ذلك كلمة "ذكر" وكلمة 

ثى" فتكون عالقة بينهما يف شكل تضاد. ويف ىذا البحث ستقوم الباحثة "أن

بتحليل عالقة بُت لفظ اآلية سورة لقمان ومعناىا الوارد يف كتاب تفسَت 

 التحرير والتنوير.

ألفاظ: ألفاظ ٚتع لفظ وىو ما يلفظ بو من الكلمات, وا١تراد ابأللفاظ يف  .ٖ

منتخباً  ابن عاشور يفسرىا ىذا البحث ىي ألفاظ آايت سورة لقمان اليت

 آية اليت يفسرىا عموما.وليس ٚتلة من اآلية فيفسرىا قطعة قطعة 

ىي السورة اٟتادي والثالثون من القرآن, تتكون من أربع  سورة لقمان:  .ٗ

وٝتيت ىذه السورة إبضافتها إىل لقمان ألن فيها ذكر لقمان والثالثُت آية, 

                                                           
11

 ٛٛٔنفس ا١ترجع, ص. 
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ستقوم الباحثة يف فبذلك  ٕٔابنو.وحكمتو وٚتال من حكمتو اليت أدب هبا 

ىذا البحث بتحليل األنواع ا١تعٌت والعالقات الداللية بُت األلفاظ يف سورة 

 .لقمان

الذي يرجع إليها  كتاب التحرير والتنوير: ىو من أىم كتاب التفسَت .٘

وىو من أبرز علماء تفسَت  شيخ دمحم الطاىَت ابن عاشورا١تختصون, ألفو 

 ألفاظ الباحثة ىذا الكتاب ١تعرفة معاىن ستخدمتو القرآن يف العصر اٟتديث, 

 وعالقات الداللية.ا١تعٌت سورة لقمان مث ٖتليلها من حيث أنواع 

: أصل كلمة ٖتليلية من حلل ٔتعٌت رجعو إىل عناصره وأدرك دراسة ٖتليلية .ٙ

ي اليت تعتمد على دراسة الكثَت من ى دراسة ٖتليليةوأما  ٖٔأسباب عللها.

ا١تشكالت العلمية وتعتمد على أكثر من مرحلة تبدأ ابلقراءة والتفسَت مث 

 النقد واستنباط.

علم الداللة ىو علم الذي يدرس ا١تعٌت أو علم اللغة الذي يتناول داللية:  .ٚ

, ومن ا١تباحث  اللغوية اليت  أاثرىا الدرس الداليل, بناء على نظرية ا١تعٌت

العالقات اليت ٕتمع الدال ٔتدلول, مبحث أقسام الداللة وأنواع ا١تعٌت. 

                                                           
 ٖٛٔ(, ص.ٜٗٛٔ, )دار التونسية: تونس, تفسري التحرير والتنويردمحم الطاىر ابن عاشور,  ٕٔ

13
 (ٜٙٚٔ, اٞتزؤ الثاين, )الطبيعة الثاين, إستنبول: ا١تكتبة اإلسالمية, املعجم الوسيطإبراىيم أنيس وأصحابو,  
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وتسمى ىذه الدراسة ابلدراسة ٖتليلية داللية ألن الباحثة تقوم بتحليل نوع 

 ا١تعٌت وعالقتو يف ألفاظ آية سورة لقمان. 

 قةالدراسات الساب -و 

البحوث اليت تتعلق بدراسة التحليل الداليل يف القرآن الكرًن, قد كانت مفعولة 

موضوعة ومصنوعة يف الدراسة ا١تستدلة وا١تستثبت منو اآلخرون, فأما ىذا البحوث 

 فيكون منها:

 Baiq Raudatussolihah(ٕٓٔٙ), Analisis الرسالة العلمية اليت كتبتها  .ٔ

Linguistik Dalam Al-Qur’an (Studi Semantik Terhadap QS al-Alaq) .

نواع ا١تعاين ا١تضمون يف سورة أ استفدت الباحثة من ىذا البحث العلمية أن

ا١تعٌت  ,وىي: ا١تعٌت ا١تدلول  ,كانت تتألف من عدة أنواع من ا١تعاين  ,العلق

وا١تعٌت اٟتقيقي. وأما العالقات  ,ا١تعٌت اجملازي ,األساسي أو معٌت ا١تعجمي

 ,ا١تعاىن بُت اللفظ اآلية ومعٌت التفسَت تكون يف أربعة أنواع من العالقات

 البيان ىلعالشامل وا١تشمول )اإلشتمال(.  ,تعدد ا١تعٌت ,وىي: الًتادف

لبحث الذي اب خاصة علقة ول البحث ذاى أنترى الباحثة  ,السابق

البحث تبحث عن األنواع ا١تعاين اآلايت القرآنية  ستجريها الباحثة يعٍت
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بتحليل األنواع ا١تعٌت والعالقات أن الباحثة ستقوم  ناى الفرق ماأ ,وعالقاهتا

ابلرجوع إىل ا١تعٌت الوارد يف كتاب  الداللية بُت األلفاظ يف سورة لقمان

 .التفسَت التحرير والتنوير

 داللية حتليلية دراسة(, ٕٛٔٓ) الدين ٚتال سو غأ الرسالة العلمية اليت كتبو .ٕ

 - 53 , 53 آل عمران: سورة يف البحث)الكرمي  القرآن يف الرتبوية لآلايت

ونتائج ىذا البحث أن ىناك ا١تعاىن , (99 – 2ومرمي:  983واألعراف:   53

ا١تعجمي وا١تعاىن الداليل يف ا١تفردات ىذه السور الثالثة, والتحليل التضمن 

( ٖ( الًتبية قبل الوالدة, ٕ( ا١تدرسة األلوىية, ٔالسور ىي: الًتبوي ٢تذه 

وىذا البحث تتعلق ابلبحث الذي ستجريها الباحثة يف  الًتبية بعد الوالدة.

شبو البحث تبحث عن دراسة ٖتليلية داللية يف آايت القرأنية حول اآلايت 

الداللية على  سًتكز ىذه الدراسةالًتبوية, ولكن ىناك الفرق, أن الباحثة 

 فقط.   Lexical meaning  جانب ا١تعٌت ا١تعجمية

 Asriani (ٕٓٔ٘ ,)Jenis Makna Dan Relasinyaالرسالة العلمية اليت كتبو  .ٖ

di Dalam QS Al-An’am Menurut Kitab Safwah Al-Tafasir (Suatu 

Analisis Semantik Leksikal),  استفدت الباحثة من ىذا البحث العلمية أن

دمحم علي الصابوين يف كتاب تفسَته يستخدم ٙتانية أنواع من ا١تعاين يف تفسَت 
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عٌت ا١تو ا١تدلول, ا١تعٌت األساسي أ ا١تعٌت اآلايت سورة األنعام, يعٍت:

, ا١تعٌت ييقاٟتق ا١تعٌت ,(Asosiatif, ا١تعٌت الًتابطي )ا١تعٌت اجملازي ,ا١تعجمي

, وا١تعٌت ا٠تاص, وأما (Deskriptif, ا١تعٌت الوصفي)(Kontruksiاإلنشاءات)

العالقات بُت اللفظ اآلايت واللفظ ا١تعاين يف تفسَته تكون يف ستة أنواع من 

, (Hiponimi&Hipernimiالعالقات, يعٍت: ترادف, تعدد ا١تعٌت, اإلشتمال )

عالقة ا١تعٌت الوصفي, وعالقة ا١تعٌت العامة.  عالقة ا١تعٌت غَت موضوعي, 

تبحث عن األنواع ا١تعاين ي ستجريها الباحثة أن البحث شبو ابلبحث الذو 

بتحليل األنواع ستقوم أن الباحثة  ناى قالفر  ماأ ,اآلايت القرآنية وعالقاهتا

ابلرجوع إىل ا١تعٌت الوارد  ا١تعٌت والعالقات الداللية بُت األلفاظ يف سورة لقمان

 .يف كتاب التفسَت التحرير والتنوير

التحليل (, ٕٚٔٓ)حيضر راغب وإيدي كرنياوان فريد  جورًنل الذي كتبو .ٗ

استفدت الباحثة من , القرآنية سورة يوسف الداليل عن الرتادف يف اآلايت

ىذا البحث العلمية أنو يكتشف األلفاظ ا١تتناوعة من حيث التشابو اللفظي 

وا١تعنوي بتحليل الداليل, وخيتص ْتثو يف الًتادف اآلايت القرآنية سورة 

يوسف. وهنج الباحث بتحليل  اآلايت اليت فيها األلفاظ ٢تا ترادف ا١تعاين مث 
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وتقسيماتو مع شرح ما حيتاج إليو من  سجلها ونظمها حسب أنواع الًتادف

وىذا البحث تتعلق ابلبحث الذي ستجريها الباحثة يف الدليل وآراء العلماء. 

 ناى قالفر  ماأ شبو البحث تبحث عن دراسة ٖتليلية داللية يف آايت القرأنية,

أن الباحثة ليس فقط تبحث عن التحليل الداليل يف نوع الًتادف ولكن كل 

 ا١تعاين يف ْتث علم الداليل. نوع من األنواع

 منهج البحث -ز 

إذا تصفحنا ا١تعاجم والقواميس اللغوية للبحث عن مدلول ا١تنهج, فإننا ٧تد 

شبكة من الدالالت اللغوية اليت ٖتيل على ا٠تطة, والطريقة, وا٢تدف البُت, والسَت 

خالت الواضح, والصراط ا١تستقيم. ويعٍت ىذا أن ا١تنهج عبارة عن خطة واضحة ا١تد

وا١تخرجات. وىو أيضا عبارة عن خطة واضحة ا٠تطوات وا١تراقي, تنطلق من البداية 

٨تو النهاية عرب العملية اإلجرائية التطبيقية. ويعٍت ىذا أن ا١تنهج ينطلق من ٣تموعة 

من الفرضيات واألىداف والغاايت, ودير عرب سَتورة من ا٠تطوات العلمية واإلجرائية 

 ٗٔج ملموسة و٤تددة بدقة مضبوطة.قصد الوصول إىل نتائ

 ومدخلو ع البحثنو  .ٔ

                                                           
14

, www.Alukah.netشبكة األلوكة:, )الكتاب منشور يف ٖتليل ا١تضمون بُت النظرية والتطبيقٚتيل ٛتداوي,  
 ٜٛم(, ص.ٕٚٔٓ
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ّتمع البياًنت وا١تعلومات من الكتب  "البحث ا١تكتيب"البحث ىو  ىذا نوع

التحليلي  ا١تنهج ا١تستعملة يف ىذا البحث ىو ا١تنهج الوصفيا١تتعلقة ابلبحث, و 

يل لوالتحسة ار ية الدلبدأ بعمتواثئق ا١تًتبطة ٔتوضوع البحث مث ابختيار عدد من ال

وىذا البحث قامت بو الباحثة على  ,ومات ا١تتضمنة يف الوثيقةلى ا١تعلع امركز 

 مدخل النوعي. 

 موضوع البحث .ٕ

وعالقتو  سورة لقمان ألفاظ "نوع معٌتأما ا١توضوع يف ىذا البحث ىو 

 ."حسب كتاب تفسَت التحرير والتنوير )دراسة ٖتليلية داللية(

 البياًنت ومصادرىا .ٖ

ىي نوع ا١تعاين ا١تفردات يف سورة لقمان البياًنت احملتاجة يف ىذا البحث 

 صادر البياًنت يف ىذا البحث نوعان:أما مو وعالقة بُت لفظ ا١تفردات ومعناىا. 

 ا١تصادر األساسية (أ 

سورة لقمان وكتاب  صادر األساسية يف ىذا البحث ىي ألفاظ آايتا١ت

أنوع ا١تعاين  ١تعرفة الطاىَت ابن عاشور "التحرير والتنوير" لشيخ دمحمالتفسَت 

 وعالقة بُت لفظ اآلية معنىاىا.سورة لقمان  ألفاظ آايت
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 ا١تصادر الفرعية (ب 

 ,ا١تصادر الفرعية يف ىذا البحث مأخوذة من الكتب ا١تتعلقة ابلبحث

 منها:

 :من الكتب العربية (ٔ

 ألٛتد ٥تتار عمر الداللة علم -

 الداية لفايز والتطبيق النظرية العريب الداللة علم -

 ا١تدخل إىل علم اللغة لرمضان عبد التواب -

 ا١تعجم وعلم الداللة لسامل سليمان ا٠تماش -

 علم الداللة اللغوية لعبد الغفار حامد خالل -

 نقور عبد اٞتليل١ت الداللة علم -

 :من الكتب اإلندونيسية (ٕ

- Leksikologi Bahasa Arab oleh Taufiqurrochman 

- Semantik Bahasa Arab oleh Moh Ainin dan Imam Asrori 

- Semantik Bahasa Arab Tinjauan Historis Teoritik dan Aplikatif 

oleh Mohammad Kholison. 
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 أساليب ٚتع البياًنت .ٗ

احملتاجة  قوم الباحث ّتمع البياًنتترت ا١تسائل يف البحث هبعد أن ظ  

مث تبدأ  والرسائل العلمية, وكتب التفسَت اليت تتعلق ابلبحث. ,ابلتوثيق من الكتب

يف  ومعناىا اآلية وعالقة بُت لفظ سورة لقمان ألفاظ آايتبتحليل نوع ا١تعٌت 

 .وارد يف كتاب التحرير والتنويرسورة لقمان ابلرجوع اىل ا١تعٌت ال

 أسلوب ٖتليل البياًنت .٘

أسلوب ٖتليل البياًنت ا١تستعملة يف ىذا البحث ىو التحليل ا١تضمون 

(content analysis)  وىو أسلوب من أساليب التحليل البياًنت العلمية عن ٤تتوى

التحليل ا١تضمون ىو ا١تنهج  نهجوقال موفق عبد القادر م ٘ٔا١تعلومات من البياًنت.

الذي يقوم على ا١تالحظة بشكل غَت مباشر من خالل ٖتليل ا١تعاين الواضحة 

وتستخدم الباحثة ىذه األسلوب لتحليل  ٙٔللواثئق السابقة ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث.

نوع ا١تعٌت وعالقة بُت لفظ آايت ومعناىا ابلرجوع  ألفاظ آايت سورة لقمان ١تعرفة

  الوارد يف كتاب التحرير والتنوير.إىل ا١تعٌت

 :يلا كمايها٠تطوات, ومن وفتكون في ٖتليل ا١تضمونفأما 
                                                           

 ٕٓص. .....,حتليل املضمون بني النظرية والتطبيق ٚتيل ٛتداوي, ٘ٔ
 ٜ٘( ص.ٕٛٗٔ)دار التوحيد: الرايض, , منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلميةموفق عبد القادر,  ٙٔ
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بتحديد ا١توضوع الرئيسي ا٠تاص بعملية  ٚٔ ٖتديد ا١تشكلة البحث, (أ 

البحث, وا١توضوع الرئيسي يف ىذا البحث ىو ألفاظ آايت سورة لقمان 

 كتاب التحرير والتنوير.  الوارد يف ومعناىا

 ,احملتاجة ابلتوثيق من الكتب مع البياًنتاإلطار ا١تفامهي, ّتترتيب  (ب 

 .والرسائل العلمية, وكتب التفسَت اليت تتعلق ابلبحث

إعداد األدوات ا١تنهجية, ّتمع ا١تراجع وا١تصادر من أصحاب نظرية  (ج 

اجملال الداليل يعٍت نظرية عن األنواع ا١تعاين والعالقات الداليل, لتحليل 

 ت سورة لقمان.معاين ألفاظ آاي

 ٖتليل البياًنت. (د 

ألفاظ آايت سورة لقمان حسب كتاب  تحليل نوع ا١تعٌتب (ٔ

 تفسَت التحرير والتنوير.

وٖتليل عالقة بُت لفظ آايت سورة لقمان ومعناىا الوارد يف   (ٕ

 كتاب تفسَت التحرير والتنوير.

  ٖتليل النتائج وأتويلها. (ه 

                                                           
17

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 

7111), hal.193.  
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 ننظر إىل رسم البيان اآليت: لتيسَت فهم إطار ىذا البحث نستطيع أن

 رسم البيان:
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورة لقمان

كتاب التفسري التحرير 
 والتنوير

  نظرية يف علم الداللة

 نتيجة البحث

نوع املعىن املفردات سورة 
لقمان حسب كتاب 

 التحرير والتنوير

عالقة الداللية بني لفظ 
ومعناها املفردات سورة لقمان 

حسب كتاب التفسري 
 التحرير والتنوير

 القرآن الكرمي
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 هيكل البحث -ح 

ىداف أا١تقدمة, ٖتتوي على خلفية البحث, وأسئلة البحث, و الباب األول:  

البحث, وأمهية البحث, والتحديد اإلجرائي, والدراسات السابقة, ومنهج البحث ىو 

موضوع البحث, أساليب ٚتع  منو نوع البحث ومدخلو, البياًنت ومصادرىا,

 البياًنت, وأسلوب ٖتليل البياًنت. وألخَت من ابب األول ىو ىيكل البحث.

لعلم  حيتوي على تعريف علم الداللة, نظرايت ,اإلطار النظري الباب الثاين:

 الداللة, أنواع ا١تعٌت, عالقات الداللية, وأسباب تغَت ا١تعٌت.

 .تنويرلعن سورة لقمان وكتاب التفسَت التحرير وا وصفالباب الثالث: 

نوع ا١تعٌت وعالقتو يف سورة عرض البياًنت وٖتليلها, حيتوي على  الباب الرابع:

 .تفسَت التحرير والتنويرلقمان حسب كتاب 

 .توصياتٖتتوي على ا٠تالصة وال ,ا٠تا٘تةالباب اخلامس: 

 

 


