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  الباب الثانى

  كيةسيمنتال

  كية السيمنتتعريف   . أ

وهو  semaino هفعلو أو رمز.  عالمة هامعن sema اليوناين لغةمشتقة من ال سيمنتيكية

مسي   العربيةاللغة يف و ، semantics  إصطالحيف اللغة اإلجنليزية باشتهر  1لإلشارة. لالحتفال أو

املستخدمة بسبب ثالثة أمور : أوال،  اتصطلحاملبني  تفريقال 2علم املعاين.ب قيل، و علم الداللة

الدراسات اهلدف من عىن ليكون امل، اثاني صر اللغة.اعنمن مجيع املستويات  املعىن علىعلق لت

  3عىن.املم لعوّكل ي ذيال حصطالاال لكثرة من، اثالث. اللغوية

  Verhaar وعند. ، واملعىن هو النقطة احملوريةلسيمنتيكية ذلك املذكوربعض التعاريف ا منو 

 سيمنتيكيةأن  لو يق اريرافو  5.املعىن تحقيقك سيمنتيكيةليون أيضا  وعند 4عىن.املكنظرية   سيمنتيكية

  6هو دراسة املعىن.

                                                 
1 Luthfi Hamidi, Semantik  Al-Qur’an dalam perspektif  Toshihiko Izutsu, Grafindo, 

Yogyakarta, 2010,  h. 55.  
، وعلم 25من البحث اجلامعي ألمي فارحا مبوضوع االمامة يف القران دراسة سيمنتيكية ص :   2

العماين هو علم يعرف به احوال اللفظ العريب اليت ا يطابق مقتضى احلال، مع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا 

لشيخ ا عن املعىن املقصود.ّربة من الّسياق، وما حييط به من القرائن. أو هو علم يبحث يف اجلملة حبيث تأاي مع

  . 34، ، ص: مرجع الطّالب يف اإلنشاء إبراهيم مشس الدين
   .53، ص: 2001، دار الغارب، قاهرة، العربية وعلم اللغة احلديثحممد داوود،  3

 
4 J.W.M. Verhaar, Pengantar Linguistik 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 

1989, h. 123.  
  

5 John Lyons, Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 1995,  h. 393. 
 

6 D.J. Parera, Linguistik Edukasional, Erlangga, Jakarta, 1991,  h. 14. 
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يدرس العالقة بني العالمات اللغوية مع يف علم اللغة   حصطالاكسيمنتيكية   لفظولذلك، 

 هو، املعىن لغات اخر اللغة الذي يدرس علمفرع من احد هو  سيمنتيكيةوبعبارة أخرى،  حواله.ا

عين هذه احلالة احتلت املستوى النهائي بعد مستوى امل مكونات 7.قواعد اللغةو  فونولوجيعلم ال

حلقيقة أن (أ) كانت لغة األصل األصوات عن اوفقا ذلك اجزاء الثالثة العالقة  أماو الصوت والنحو. 

هي جمموعة من النظام وعالقة معينة، و (ج) جمموعة  رموزو رمز معني، (ب)  اردة اليت تشري إىل

  8.اخاص اشكال وعالقات اليت تربط معناأللديها  من الرموز

اجلوانب األخرى ملعىن بناء اجلملة التعبري ،  سيمنتيكيةوعادة ما يتناقض مع اثنني من 

sintaksis  و رمزا من الرموز املعقدة أبسط ،هو pragmatik، االستخدام العملي للرمز وكالة  هو

  9أو اتمع على حالة أو سياق معني.

 ,signifik, semisiologi, semiologi, semiotik ،وهو ،ةتلفولفظ سيمنتيكية خم

sememik, ،و semik سيمنتيكية  لفظ لكنرمز. و  عالمة وىن الدراسة ملعرفة معىن أو مع رجوعل

واليت تشمل معىن  ح أخرى هلا الكائن نطاق أوسع،صطالن االلغة ألعلم  ةشيوعا يف دراس عمأ

                                                 
 ص : االمامة يف القران دراسة سيمنتيكيةمن البحث اجلامعي ألمي فارحا مبوضوع  نفس املصدر  7

26  
8 Aminuddin,  ,Semantics,   Cambridge University Press  نقل من كتاب فاملري مبوضوع

London, h. 15. 
 بواسطة sintaksis, semantik, pragmatik  :وهي، موريس هو اإلطار سيميياتيكية من تشارلز هذا 9

بني  العالقة دراسةكال   pragmatikوموضوعها، و  عالمة بني العالقة الرمسية دراسةكال حيّد سيمنتيكية ،موريس

  pragmatik. ولكنالسياقخالية من لكن املعىن و ، ةمجلأو  لةكلملل املعىن يتصارعالسيمنتيكية  تفسريها.الرمز و 

  . أنظر:التابعة السياق يتصارع
Bambang Kawanti Purwo, Pragmatik dan Pengajaran Bahasa, Kanisius, Yogyakarta, 1990, h. 15-

16    
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إما ، أوسع جمالوسيمنتيكية ينطوى على ، سيمنتيكية ءاو نطباوهذا يسمى  10العام. إشارة أو رمز

تدور حول نطاق ا االنطواء علم. ولكن ، يف هذمن جهة نظام ال امإووظيفة اللغة، و من اهليكل 

امل و اللغة تؤثر على ع علم عوامل غريولو ، ةاللغعلم نفسه يف  املعىن علم للعالقة سيمنتيكيةاملعىن ال

هو دراسة اللغة مع العمليات العقلية  سيمنتيكيةال وإذن، اللغة غري رمزية (االنفعالية و الوجدانية).

  11املميزة أو عالقات رمزية يف النشاط الكالم.

. اقرتح سيمنتيكيةلفظ ) يستخدم 1974( ليح) ، و 1977) ، ليون (1976باملر (

، ته، ألا تنطوي على كل عناصر اللغة ووظيفسعةوادراسة  يه سيمنتيكية) أن 1974هرر (لي

والذي يرتبط ارتباطا وثيقا علم النفس والفلسفة و األنثروبولوجيا ، وعلم االجتماع. الفائدة 

فلسفة و ثقافة العملية.  قفريتبحتليل معىن يف اللغة ميكن أن يقدم  ،هي سيمنتيكيةاألنثروبولوجية يف 

ايضا معىن العبارات و األمثال. ويرتبط ك ةتفسري فلسفب سيمنتيكيةيرتبط ارتباطا وثيقا املعاين 

عرض اللفظي وغري لبسبب األعراض النفسية الذي علم النفس ألنه مبنفعة ارتباطا وثيقا علم النفس ب

عبارة أو تعبري معني قد وضع عالمة  ألن ، سيمنتيكيةعلم االجتماع له مصلحة يف علم و اللفظي. 

12على فئة اجتماعية أو هوية اجتماعية معينة.
 

  

  كيةسيمنتال. تاريخ ب

                                                 
10  Fatimah Djajasudarma, Semantik 1 makna Leksikal dan Gramatikal, Refika Aditama, 

Bandung, 2009,  :4ص  

 27من البحث اجلامعي ألمي فارحا مبوضوع االمامة يف القران دراسة سيمنتيكية ص :   11
 

12 Fatima Djajasudarma, , Semantik 1 makna Leksikal dan Gramatikal, h.  4. 
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 "معىن" اتعريف يعطي. و "معىن" كلمة  يستخدمواول من هو املفكر اليوناين  تيلأرسطو 

بني  فرقأن معىن كلمة ي تيل. يف هذه احلالة، قال أرسطو امعن الذي ميلك من لفظ باعتبار أصغر

 Cratylus وعلى ذلك ، يف 13.تغري الكلمةواملعىن الذي يأيت ب بنفسهاملعىن الذي يأيت من الكلمة 

  14.انمعيّ  امعن على ضمنتتاألصوات اللغوية اليت  ظهر، يأفالطون

هما من العلوم اللغوية و حيصل على مباعتبار جزءا  سيمنتيكية، يظهر ال19يف القرن      

  االسم احلديث.

يكون يف عام  أوال، فرتة حتت األرض. 15مراحل. ةإىل ثالث متقس سيمنتيكية،يف تطور الو         

ثالثة  Reisigلقواعد اللغة عند  فكرا  ومفهوما جديدا مدّ يق C. Chr. Reisig16 حني  1835

دراسة ،  sintaksis) 2، (دراسة عالمات أو معىن،  semasiology )1( :عناصر رئيسية، هي

شكل ومعىن. يف هذا  كلمة فيما يتعلق التغريال، دراسة أصل  etimologi) 3(ة، و كلمالعن 

  .اتنفيذ تهادراسولو  سيمنتيكيةال اصطالح الوقت، مل يستخدم

تبدأ هذه املرحلة مع ظهور و يقرب من نصف قرن من الزمان. حىت  1800تبدأ يف  ،اثاني        

 Les Loisوضوع مقالة مبيف جملة الكالسيكية. يف ) Michel Breal )1883الكتابة 

Intellectuelles du Langage  حىت العلوم "اجلديدة"، وإعطاء االسم  من مجابر اهليكل  يعملو

                                                 
13 Stephen Ullmann, Pengantar Semantik, BasilnBlachwell: Oxford, 1977, h. 3.  
14Aminuddin, Semantik Pengantar Studi Tentang Makna, Sinar Baru Algensindo, 

Bandung, 2008, h. 15.      
15 Stephen Ullmann, Pengantar Semantik, h. 6-8 

  األملانيةهو الرجل لديه اجلنسية   16
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تارخيية واخلرباء  عن سيمنتيكية ّمسييف هذه املرحلة، التزال . semantique17ا ، وهي ر و شهمن اال

ملرتبطة مع عناصر خارج نفرتض أن مهمتهم الرئيسية هي لدراسة معاين الكلمات ا سيمنتيكيال

املنطق، وعلم النفس، وتغيري معىن حبد  لمع علقبتملعىن اتغري و ملعىن، ااملثال، تغري  اللغة، على

  18.نفسه

 Meaningوضوع بظهور أعمال عامل بفقه اللغة السويدية يدعى غوستاف شترين مب ،اثالث      

and Change of Meaning, with Special Reference to the English Language  
). يف دراسته، أجرت سترين الدراسات التجريبية مع املعاين املتناقضة من لغة واحدة، أال 1931(

  وهي اللغة اإلجنليزية.

 .M ل Essai de Semantique ظهورب 1897جديدا يف  اكعلم معن  عّني السيمنتيكيةت      

Breal   19تبع شترين اليت كتبها الفرتة املقبلة.يمث  

سترين، يف جنيف ونشرت و جمموعة من حماضرة عملية بعض من عشرين عاما قبل حبضور       

 Cours de Linguistiqueالكتاب ضوع و مباللغوية،  تطورمادة  لغة حتديد اجتاه املقبلة من 

Generale )1916 .والعمل من فرديناند دي سوسري ،(  

) 1من املفاهيم اجلديدة سوسري و ثورة يف جمال نظرية وتطبيق دراسة لغوية، وهي: ( فكرتانوهناك 

الرتكيز على الدراسات اللغوية أساسا على وجود اللغة يف وقت معني حبيث ينبغي إجراء دراسات 

 حني أن دراسة تاريخ و وضع جو باستخدام ج متزامن أو الدراسة وهذا هو وصفي. 

                                                 
17  Fatimah Djajasudarma, Semantik 1, Makna Leksikal dan Gramatikal, Refika Aditama, 

Bandung, 199,  h. 2. 
  2:ص Semantik 1, Makna Leksikal dan Gramatikal , فاطمة جاجاسودارما،   18
   3ص: Semantik 1, Makna Leksikal dan Gramatikal , فاطمة جاجاسودارما،   19
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diachronic اللغة هي اجلشطالت أو جممل الذي تدعمه العناصر املختلفة 2خدام اللغة. (إىل است (

اجلذور  كونمن ناحية أخرى يو  بناء جمملها.علقا يف تمبني العناصر واحد و العناصر األخرى و ، 

  .برتكيب اللغوياتاأليديولوجية 

لنظريات هو  ترير. احدى ا سيمنتيكيللتكيف رأي سوسري يف  ةحياول جبدّ العامل الذي 

) 1( االن منه عالمة سيمنتيكيةتطور الفسوسور ، التكيف هي نظرية احلقل من معىن. مع نظرية

نظر تارخيية ألن الدراسة تستخدم ليكون بعلى الرغم من أنه ال يزال مناقشة قضية تغري املعىن ، 

أوسلو ويف   ) هيكل املفردات من االهتمام يف الدراسة حبيث الكونغرس اللغويني يف2وصفيا، و (

اهليكلية هي واحدة من القضايا الساخنة مناقشتها. مث إضافتها مرة  سيمنتيكيةكامربيدج، مشكلة ال

، دراسة منط اللغة. حىت اآلن، كل  األسلوبيةاآلن أن تتأثر  السيمنتيكية ) بدأت3أخرى أن (

، ويف بعض الطرق بني النهجني تتالقى يف نقطة  20األسلوبيةآثار  سيمنتيكيةمشكلة رئيسية يف 

) بدأت 5. (عموما) بدأت دراسة داللية لتشغيل استخدامه للغة معينة، فإنه ليست 4(واحدة. 

العالقة بني اللغة والعقل لدراستها، ألن اللغة مل يعد ينظر إليها على أا جمرد أداة للتعبري عن 

ل وتعريف العقل، والعقل توجهها إىل قناة معينة. وعلى األفكار، وإمنا كقوة يف حد ذاته أن شك

                                                 

بتعريف دراسة لغوية، إعادة االسلوب هو طريقة استخدام الشخص للغة يف سياقات معينة  أسلوبية 20   

) منط كلمة مشتقة من كلمة قلم 1987:112). وفقا كارس كرياف (1984:10وألغراض معينة (جيفري، 

الكتابة  آخر، والذي هو نوع من أداة للكتابة على لوح الشمع. واخلربة الستخدام هذه األدوات تؤثر على وضوح

على لوح من قبل. عندما تركز على فن اخلط، وبالتايل مت تغيري النمط املدى لقدرة وخربة يف الكتابة أو استخدام 

  .أسلوبيةالكلمات اجلميلة. للكلمة يبدو شروط لغوية 

عددة هو العلم الذي حيقق يف اللغة املستخدمة يف األدب، والعلم مت أسلوبيةيف املعاجم اللغوية املذكورة، 

املعروفة باسم  أسلوبية). بينما يف األدب العريب 1983:157التخصصات بني علم اللغة واألدب (كرداالكسانا، 

 ).1982:48يدرس ظاهرة كاملة من اللغات بدءا من علم األصوات إىل دالالت (عياد،  أسلوبية .سلوباأل
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من الفلسفة ، ولكن هذا ال يعين أن الفلسفة ال تساعد على  ت سيمنتيكية ) قد ذهب6ذلك، (

   21سيمنتيكية.تطور 

و  تيكةاي، السيميسيمنتيكية ، هناك نوعان من النظريات ترتبط اوغري سيمنتيكية

اللغويني والفلسفة الغربية كعلم التعامل مع  اهلمعلوم من   ذيال إصطالحان الذي هوهريمينيتيكية 

مزيد تيكة ايدراسة تركيز خمتلفة. السيمي ة فكراولكن كل ثالث 22هذه القضية من العالمات و املعاين.

تركيز مزيد من الرتكيز  ودراسة سيمنتيكيةمن الرتكيز على مسألة اإلشارة و معناها بشكل عام . 

الكلمات الفردية، وإن كان يف كثري من األحيان ال مفر منه توسعت أيضا على على مسألة معىن 

يؤكد الرتكيز على معىن النصية أو معىن للكلمة  هريمينيتيكية  ةدراسو معىن الكلمات يف اجلملة. 

  23عندما كانت تستخدم يف اجلملة أو النص.

  توشيهيكو إيزوتسوعند لقرآن كية اج . سيمنت

، الذي هو وسيلة لفهم التفسرييف فهم حمتويات القرآن هناك تقنية تسمى تقنيات التحليل 

مجيع حمتويات القرآن من خالل استعراض وحتديد آيات القرآن للحصول على الفهم الصحيح وفهم 

يلي:  ماكويف هذه التقنية، ميكن استخدامها لتفسري آيات القرآن الكرمي   24.حىت حصل نتائج عىنامل

                                                 
  3نثس املصدر من فاطمة ص :   21

22 Luthfi Hamidi, Semantic al-Qur’an dalam perspektif Toshihiko Izutsu,  Grafindo Litera 
Media, Purwokerto, Yogyakarta, 2010,  h. 62. 

  68نفس املصدر، ص :    23
24 WM. Al Fatih Suryadilaga,dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, Teras, Yogyakarta: 2005,  h. 

76 



18 
 

 
 

سيمنتيكية لتحليل بحث ال ايف هذو  27.سيمنتيكيةو التحليل  26حتليل لغوي، 25ليل احملتوى،حت

  .خاصا

يتكون تفسري البيانات األساسية هيكليا من دراسة أو سلسلة من مجل بسيطة أو اجلمل واسع. 

هناك عنصر من  ول. يف الطابق االكلمةأو   مجلة معرتضةو  صليةاالمجلة ويتكون هذا األخري من 

عبارة، وال: اجلملة ، ي ، وه االيةتشكل  ذيالعناصر ال اربعة العبارات والكلمات. من هنا وجد

وهي:  ناحية سيمنتيكيةل يّ نظر  لطريق. سيمنتيكية معىن يتضمن علىكل عنصر و . اللفظكلمة و الو 

  28اجلملة. سيمنتيكيةالنحوية و  سيمنتيكيةاملعجمي ،  سيمنتيكية

سقط يف يلقرآن يف قواعد اللغة. ألنه اتفسري ، وتأكيد على ج الكظاهرة   السيمنتيكية

 التفسري إظهار الطابع للغة العربية نفسها . و بسبب اهلدف من دراسةب هانهج لفهمف اللغة العربية،

حتليل البيانات إىل أن موضوع الدراسة على : وذلك يف شكل آيات من القرآن الكرمي،  ةنهو البيّ 

                                                 
توى اخلطوط العريضة حمل الذي يسعى إىل التحقيق هو أسلوب  B. Betelson احملتوى عند حتليل  25

  . أنظر: رمزية رسائل وحتليل احملتوى كمنهج البحث من . يف املواصالت تتجلى اليت والكمية، ومنهجي موضوعي

M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, Teras, Yogyakarta, 2005,  :ص

76 
26

نصوص  بني مقارنات مث، قراءات يف شكل، النص على أساس الدراسة حتليل حتليل فلولوكية هو  

  . أنظر:من النص أو التطور نقد النص منمرتادف النص، وأنواع خمتلفة  أو، خمتلفة
M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, h. 77. 

27
 دراسة وحتليل أي، علم اللغة هو فرع من فروع، Alfred Korzybski  عند، حتليل السيمنتيكية   

عالقات املعىن الواحد و أخرى. ، و املعىن اليت تعرب عن العالمات أو الرموز يدرس العلم الذي أو، اللغوية املعاين

  أنظر:
 M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, h. 78.  
28 M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir , h. 79. 
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 3) العبارة القرآنية ، (2تشغيلية ) ، (و  ، صريف ، معجمي ، موسوعة  لغةفردات القرآنية ( ) امل1(

  29) العالقة بني األجزاء. 5) اآليات القرآنية ، و (4(القرآنية، مجلة ) 

اليابانية الذين يرغب يف لغة القرآن . يف  ةاللغ عاملمن هر القرآن ش سيمنتيكيةحتليل الو 

التعبري عن القرآن وكذلك يف اخلطاب من اللغة العربية الفصحى،  ويرجع اللفظحيفر فهم ذلك ، و 

  30اتمع العريب قبل اإلسالم، مث وضعه يف اخلطاب اإلسالمي.استعمل كلمة وعبارة لكيف و 

لقرآن إيزوتسو ال ميكن فصلها عن اخللفية من روحه كما مثقف سيمنتيكية ادراسة و 

اول حيذا . و سيمنتيكيةنهج المبدراسة القرآن ل لغةلاال جمخربته يف  األكادميية الذين حاولوا تطبيق

يف من  ونلو قي، الذي سيمنتكيّ استخدام الك مرّتبمنظم و  سيمنتيكيةنهج المشرح كيفية استخدام 

التطبيقات اليت تستخدمها بشكل غري الئق. وباإلضافة إىل ذلك، تتأثر صعود دراسة القرآن مع 

معروف  تأثر أيضا علىو ، االخر، علم النفس، واألنثروبولوجيا، و اإلجتماعوم ج خمتلفة مثل العل

  31القرآن. ىف يف الدراسات اإلسالمية، وال سيما سيمنتيكيةال منهج

صعب جدا وي .كرتكيب متخري او غري مرتب ناال سيمنتيكيةكما ذكر إيزوتسو، ما مسى ال

بسبب . هذا هو سيمنتيكيةاللغوية للحصول على طريقة واضحة من ال علمبالنسبة لشخص خارج 

  .سيمنتيكيةالوكل ما يتضمن املعىن كاهداف لكلمة، اللمعىن  سيمنتيكيةالواسع 

                                                 
29 Abdul Muin Salim, Penelitian Tafsir, Teras, Yogyakarta , 2002, h. 5.  
30 Komarrudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama, Paramadina, Jakarta, 1996, h. 213. 

  32ص: ، LEADERSHIP CONCEPT IN THE QUR’AN  (A Semantic Analysis )  ،امي فارحا  31
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اعرتاض  نهج، يف املمارسة يثري املشاكل. أوال، ميكن هلذا املنهجتستخدم إيزوتسو هذا امل

خمتلفة لنفس املفهوم.  سيمنتيكية، إىل حقول الاثاني التجربة واخلطأ يف حتديد الكلمات الرئيسية.

  32املختلفة. سيمنتيكيةيف اآليات املختلفة، يف نفس املفهوم يظهر احلقول ال واخريا مرارا

هو دراسة وجهات النظر اليت توجد يف كلمة ،  ن سيمنتيكيةإيزوتسو صراحة على اص تن

خرى يف شرحية أو شرائح. من التأكيد على أن دورا مهيمنا بني كلمات أ شرتكية والكلمات الرئيسي

شيء له معىن كما أن موضوع  كلالذي جيعل   سيمنتيكيةالاللغة يكون مفهوما أن ختتلف من حيث 

إيزوتسو أيضا احلد من نطاق دالالت فقط على املسائل املتعلقة معىن وحيدد . سيمنتيكيةالدراسة ال

مل عوامل غري لغوية تؤثر على وظيفة من اللغة بوصفها  33عالمات لغوية يف شكل شفهي أو كلمة.

هذا إيزوتسو جمرد تقييد أكثر  34مثل االنفعالية وفعالة. (nonsimbolik)غري رمزية املعىن الداليل 

حتديدا معىن الكلمات يف نطاق الداليل الدراسة يقتصر على الكلمات الرئيسية أو الكلمات 

  للعامل من بنية لغة اتمع الكالم. دورا حامسا يف تشكيل رؤيتهشرتك تو 

إىل قسمني وضعتها فرديناند دي  سيمنتيكيةإيزوتسو ال قسمعن طريق احلد من نطاق ،

  deakronik.35 سيمنتيكيةال sinkronik سيمنتيكيةسوسري ؛ ال

                                                 
32 Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Mizan, Bandung, 1996, h. 28. 
33 Lutfi hamid, Semantik Al-Qur’an dalam perspektif  Toshihiko Izutsu, Grafindo Litera 

Media, Yogyakarta, 2010, h. 69.  
34 Fatimah djajasudarma, Semantik 1, Makna Leksikal dan Gramatikal,  h. 5.  

 
35

سيمنتيك ديياكرونيك أو سيمنتيك و سيمنتيك سنكرونيك هو: دراسة املعىن يف قرن تارخيه معيّنا.  

  أنظر: إىل الداللة الذي أساسها يرتكز يف العنصور الوقت.  تارخيية هو: الّنظر
Lutfi Hamidi, Semantik Al-Qur’an dalam perspektif  Toshihiko Izutsu, h. 71. 



21 
 

 
 

 سيمنتيكية. الاسياقالقران إما لفظيا و وضح يف معىن ايف تفسري القرآن  سيمنتيكيةنهج الم

توشيهيكو  قدمأخرى كجزء من علم اللغة يعطي قوة تضاف إىل أبعاد اللغة واملعىن يف القرآن .

األساسية و معىن العالئقية . هذا التحليل لديه عميق معىن  إيزوتسو من العوملة معاين القرآن الكرمي

يه نظرية لدالخرى اطريق تشكيل آيات من القرآن الكرمي. و  ع وجهةمن اجتاه مجي حتليليتفسري 

من القرآن سواء سيمنتيكية . هذا يثبت أن الواضحاقدر على كشف معىن النص تاليت  سيمنتيكيةال

املعايري إما يف النص ،  شاركتحليل اخلصائص. القرآن ككتاب مقدس، جيلب كل الرموز اليت تال

يف حني أن أساس يف القرآن الكرمي. يتضمن األيديولوجية والتارخيية ، ومجيع قطاعات حياة اإلنسان 

  كلغة مساعدة العلم.  خاصامن التخصصات العلمية انتشرت حتليل النص  سيمنتيكيةال

ألننا ميكن أن نرى  موضوعي منهجلتحليل قريبة من اكأداة   سيمنتيكيةالقرآن، ال رفسّ وي

إىل موضوع معني.  دلّ مع مجيع الكلمات أو اآليات من القرآن الكرمي يجياملوضوعات األساسية و 

يف حماولة للقبض مفهوم  موضوعينهج مهو  سيمنتيكيةالمنهج املوضوعي مع  منهج فرقلكن ما يو 

لتقاط النظرة للقرآن من خالل إجراء  عن هذا املنهج حياول إيزوتسوو القرآن حول موضوع معني . 

  .لكمّ يتعايش و ومها ليمصطلحات الرئيسية املستخدمة القرآن.  حتليل

، لتتبع املعىن األساسي واملعىن : أوالوهي اخلطوة التالية هي دراسة املفردات يف القرآن  مث

شكل ي، وإمنا تتصل مع بعضها البعض و لكلمة. ووفقا له، كل كلمة ال يقف وحدههذا االعالئقية 

ا دائما أينم تصلاملعىن اخلاص للكلمة. املعىن األساسي هو شيء متأصل يف معىن الكلمة نفسها وي

معينة و إضافتها إىل القائمة املعىن من خالل  فهومهي معين امل معىن العالئقيةو يتم وضع كلمة. 
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معىن ويكون يف النظام.  مهم، لتكون خمتلفة يف ما يتعلق مجع عبارة وضعه يف موقف شيئا خاصا

   .ة اخرىالعالئقية للكلمة يرتبط مع كلم

لكلمة، اتغري معىن نعرف ن كلمة واحدة، سمن خالل املعىن األساسي واملعىن العالئقية م

ستخدامها اتمع العريب اجلاهلي الذي اقتيد بعد ذلك القرآن ووضع يف  لومع ذلك، ألن الكلمة 

كتابه نظام اللغة اخلاصة مع يسد يف الكلمات الرئيسية إىل آخر. من هذا، ميكن أن تغري معىن 

  الكلمة.

 للقرآن الكرمي . هذه هي اخلطوة األخرية من سيمنتيكية Weltanschauung ، ويوضحاثاني

  ، وهي النظرة القرآن إىل املفردات أو الكلمات الرئيسية اليت حبثها. كيف يستخدمسيمنتيكيةدراسة 

  القرآن وكيفية العالقة مع كلمة بعبارة أخرى ، حيث هو املوقف ، وظيفة ، وتأثري وهلم جرا. كلمة

املفردات أو املصطلحات الرئيسية املتعلقة باملواضيع  دالالت الزائدة ، وقال انه جيمع كل

 يربطاليت مت حبثها، مقارنة كل شيء ، استعراض استخدام للكلمة، ومن مث املفردات األخرى 

موضوع آخر  -للحصول على معىن العالئقية ، وإجياد العالقة ( العالقات املفاهيمية ) مع موضوع 

و دالالت تذهب من خالل مراحل التحليل ، بدءا من  له عالقة . وقال لتكون دراسة متعمقة

األشكال األكثر أساسية من معىن ل قمة التفاهم ، باإلضافة إىل تفسريات من خالل نظر مكونات 

  . diachronic حتليل

  إيزوتسو عنداألساسية  كيةسيمنت. النظريات الد

وضعت إيزوتسو هو يف األساس املنطقي  سيمنتيكيةالرؤى األساسية لطريقة التحليل ال

  : هيلآلثار تصوره 
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  طبيعة ووظيفة اللغة )1

اللغة هي شيء فريد من نوعه ، وهي مملوكة فقط من قبل رجل األصوات جمردة يف البداية 

  أن أشري إىل بعض الرموز كنظام اليت تفرتض وجود معىن.

  الكلمات و املفردات )2

توي على كائن حقيقي أو رمز يف طبيعة هذا لغة كرمز أو شعار، رمز للعقل الذي حي

املفهوم. يتم تعريف كلمة وأصغر وحدة من معىن. الكلمة وفقا ل إيزوتسو هو ظاهرة اجتماعية 

وثقافية معقدة. وقفت كل كلمة دائما بني وتتصل الظواهر االجتماعية األخرى، تكوين جمموعات 

تظام شاملة ومعقدة جدا ومعقدة، ال أحد يقول متنوعة، كبرية وصغرية بطرق خمتلفة، وذلك إلنتاج ان

حقا أن واحد، جمانا من الكلمات األخرى. على الرغم من أن موقف كل كلمة على حدة ويف 

دينا عالقات مزدوجة ومتنوعة بني بعضها البعض. مث يعرف أفضل جمموعة من الكلمات و  موقفه

  املفردات.

، الفرد أو كلمة واحدة هي الكلمة اليت ميكن قال إيزوتسو تقسيمها إىل ثالثة أنواع : أوال

أن تقف وحدها، و املعىن األساسي أو احملتوى املفاهيمي يبقى أينما كان وكيفما يتم استخدام  

كلمة. اا جمرد حقيقة أن واحدة ال ميكن حقا أن توجد أو ال توجد إال يف مفهوم املنهجية 

قافية اخلاصة اص اليت حتدث من بنية البيئة الثوحدها. منذ يتم وضع عالمة كل الكلمات مع لون خ

  .اليت هو ال الفعلية

، والكلمات الرئيسية هي الكلمات اليت تلعب دورا حامسا يف إعداد هيكل مفاهيمي اثاني

نظر العامل األساسية. كل من هذه الكلمات جنبا إىل جنب مع الكلمات الرئيسية و الكلمات 
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معقدة جدا. الكلمة الرئيسية يف كل مرحلة من مراحل تطورها الرئيسية األخرى اليت تشكل شبكة 

. وهناك سيمنتيكيةجلمع عدد من الكلمات الرئيسية احملددة و تشكيل واحد أو أكثر من حقل ال

ثالث طرق ترتبط الكلمات الرئيسية بشكل وثيق مع بعضها البعض و تشكيل شبكة الداليل مع 

ت، وحل املفاهيم الرئيسية إىل عدد من العناصر األساسية، واملرتادفات مشارك، اجلمعيات املتضادا

  ويدل كل عنصر بواسطة كلمة رئيسية واحدة.

الرئيسية اهلامة اليت تشري على وجه التحديد و حتد من جمال هو كلمة الرتكيز  كلمة  ثالثا،

 الرتكيز الكلمةو أو املفاهيمي مستقلة ومتميزة يف املفردات أكرب الشاملة.  سيمنتيكيةمن ااالت ال

 كتفريق الرتكيز.  الرئيسية، كلمة توحيد الرتكيزك

  العالقة بني الكلمات واملعاين  )3

اللغة. مثل فرديناند دو سوسور اللغوي الواليات نظرية عالمة لعامل طرحت من النظريات 

 صوت النموذج) ، وبوجود ، يفسر( signifian: على أن كل عالمة لغوية تتكون من عنصرين 

signifie )وتفسري بوجود التعريف ليملك  signifian ( ذا املنهج فردنان دي سوسور يقول انو

عالقة بني لمعىن هو التعريف يف عالمة اللغة. وحني ايسوزو يقول املعىن كمرجع الكلمة. ويصّور ا

العالمة واملعىن بصورة مثّلث مثل أ كعالمة حادثة يسبب ج كمفسر ليس ب أ بل ب. ف أ  

  مة من ب و ب كاملعىن من أ.كعال

  معىن وتفسري )4

معىن من املعاين مثل معىن  KBBI املسألة املركزية لدراسة املعىن و التحليل الداليل. يف

الكلمات، و الغرض من املتكلم أو الكاتب، كما فهم بالنظر إىل شكل من أشكال اللغة. املعاين 
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، لكن من دون أي مفردات اليت متلكها أو هي يفاملختلفة وتشمل : أوال، املعىن املعجمي هو املعىن 

، ومعىن املرجعي اسياق. املعروف يف الوجود يف معىن القاموس ، املعىن احلقيقي و ما هو عليه. ثاني

. على العكس مراجعأن يسمى املعىن املرجعي عند وجود إشارة أو  مفردات وغري املرجعي، كلمة أو

، ومعىن املعاين اى سبيل املثال الكلمة و، أو ، ل . ثالثأن أي إشارة ، عل مفرداتمن كلمة أو 

، جنبا إىل مفرداتداليل و تلميحي، معىن داليل هو معىن األصل أو املعىن احلقيقي اليت ميلكها 

جنب مع املعىن املعجمي. يف حني أن معىن تلميحي هي املعاين األخرى اليت متت إضافتها على 

مة شعور الشخص أو جمموعة من الناس الذين يستخدمون هذه معىن داليل، والذي يرتبط إىل قي

الكلمة. ميكن أن دالالت كلمة ختتلف بني شخص وشخص آخر ، من منطقة إىل أخرى، من فرتة 

، واملعىن املفاهيمي و معىن النقايب. املعىن املفاهيمي هو املعىن الذي ميلكه اإىل فرتة أخرى. رابع

أو كلمة  مفرداتأي مجعية. معىن النقايب هو املعىن الذي ميتلك بغض النظر عن السياق أو  مفردات

تتعلق عالقة الكلمة مع ما هو خارج اللغة. خامسا: إن معىن كلمة ومعىن هذا املصطلح، معىن 

الكلمة ميكن أن يكون مفهوما بوضوح إذا كان يف سياق اجلملة. يف حني أن معىن مصطلح له معىن 

  اق اجلملة.حمدد، وال شك، حىت من دون سي

مع الوصف أعاله، فإنه ميكن استنتاج أن معىن و تفسري شيئا خمتلفا. ويستخدم معىن أكثر شيوعا 

لإلشارة إىل حمتوى اهلدف من الكلمات الفردية، يف حني يستخدم تفسري لإلشارة إىل حمتوى الواردة 

  يف استخدام كلمات مفردة يف اجلملة.

  حتليل معىن الكلمة )5
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بني معىن الكلمات أو الكالم مع املعىن، وهي ج تشغيلية أو املمتدة، لتحديد العالقة 

إجراء البحوث أو الرتكيز على استخدام الكلمة يف السياق. والنهج التحليلي أو املرجعي، أو جئة 

 36.لمة إىل اجلزء القطاعات الرئيسيةالك

  كيةالسيمنتكيفّية العمل تحليل ه.  

  ة القرأن الكرمي بدراسة سيمنتيكية هي:عند إيشوسو اخلطوة يف حتليل اي

 مجع األيات متساويا )1

 ويقارن مجع األيات متساويا )2

 ويوصل اإلصطالحات متساويا )3

 وضد كلمتها  )4

  37.ويوصلها بعض من بعض )5

 ةباحثالحني و يف القرآن الكرمي ، حبثه اليت بدأها إيزوتسو نطاق سيمنتيكيةمتابعة نظرية ال

تستخدم نظرية  . ليس كثريا من هذا البحثويةديث النباحاأل هي حبثهخمتلفة يف حبثا جيري املزيد من 

وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يفهمون القرأن كذلك ألنه نزل بلغتهم. وإن  يف القرآن.  سيمنتيكيةال

كانوا ال يفهمون دقائقه، يقول ابن خلدون يف مقدمته: إن القرأن نزل بلغة العرب وعلى أساليب 

                                                 
36  Luthfi Hamidi, Semantik al-Qur’an dalam Perspektif Toshihiko Izutsu, Grafindo Litera 

Media, Yogyakarta, 2010,  :74ص  

37  Alfatih Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, Teras, Yogyakarta, 2005,  :81ص  
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وتراكيبه، ولكنهم مع هذا كانوا يتفاوتون ويعلمون معانيه يف مفرادته  ،كلهم يفهمونهبالغتهم فكانوا  

 38يف الفهم، فقد يغيب عن واحد منهم ما ال يغيب عن االخر.
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