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 الفصل الثاني

 النظرياإلطار 

 

 أ. المبحث األول: لمحة عن علم المعنى

 ا. مفهم علم المعنى

اختلف الباحثوف يف فهم معٌت" اظتعٌت" باعتباره موضوعا لعلم الداللة اختالفا 
شديدا جعل "أدجن" ك"ريتشاردز" يضع يف كتاب عتما حتت عنواف "معٌت اظتعٌت" قائمة 

 .ٕحتول جبما يزيد عن ستة عشر تعريفالو

العاظتاف قاما بتحليل اظتعٌت متعمدين على القاعدة اظتشهورة الىت شتياىا كىذاف 
 اظتثلث األساس, فهما يعتقدين أف ىناؾ ثالثة عوامل رئيسية تتضمنها أية عالقة رمزية:

العامل األكؿ الرمز نفسو كىو ىنا أل يف الدراسة اللغة, عبارة عن الكلمة 
 مثل"منضدة".اظتنطوقة اظتكونة من غتموعة من األصوات 

العامل الثاىن ىو اتول العقلى الذل حيضر يف ذىن السامع حُت يسمع كلمة"منضدة" 
 كىذا ماشتاه " أجدف" ك"ريتشاردز" "بالفكرة".

العامل الثالث ىوالشئ نفسو, كىذا العامل )كىو ىنا اظتنضدة( شتاه العامالف " 
 باظتقصود".

 :ٖثة ديكن توضيحها با ظتثلث اآليتكاعتالقة اظتوجودة بُت ىذه اظتصطلحات الثال
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 ةالفكر  

 

 اإلسم    الكلمة    الرمزالشاطتارجى 

قد يظن بعض الناس أنو يكفى لبياف معٌت الكلمة بالرجوع إىل اظتعجم أك القاسوس 
كمعرفة اظتعٌت أك اظتعاىن اظتدكنة فيو. كإذا كاف ىذا كفيا بالنسبة لبعض الكلمات فهو غَت  

لكثَتغَتىا. كمن أجل ىذا فرؽ علماء الداللة بُت أنواع من اظتعٌت البد من كاف بالنسبة 
مالحظتها قبل التحديد النهائي ظتعاين الكلمات. كرغم إختالؼ العلماء يف حصر أنواع 

 اظتعٌت فإننا نرل أف األنواع اطتمسة اآلتية ىي أمهها:

 . المعنى األساسي أو المركزيٕ

( أك اظتعٌت contextual meaningفهومي )كيسمى األف معٌت التصورم اظت
(. كىذا اظتعٌت ىو العامل الرئيس لال تصاؿ cognitive meaningاإلدراؾ )

اللغوم كاظتمثل اضتقيقي للوظيفة األساسية للغة كىي التفاىم كنقل األفكار. كىذا اظتعٌت 
 ىو اظتتصل بالوحدة اظتعجمية حُت ترد يف أقل سياؽ أم حينما ترد منفردة.
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 . المعنى اإلضافى أو العرضي أو التضمينى أو الهامسيّ ٖ

كىو اظتعٌت ديلكة اللفظ عن طريق ما يشَت إليو إىل جانب معناه التصورل 
اطتالص. كىذا النوع من اظتعٌت زائذ على اظتعٌت األساسى كليس لو صفة الثبوت كالشموؿ 

 كإمنا يتغَت الثقافة أك اطتربة.

ذكر  –يتحدد معناه األساسى بثالثة مالمح ىي )+ أنساف فإذا كانت كلمة " امرأة " 
+ بالغ( ىذه اظتالمح الثالثة تقدـ اظتعيار لالستعماؿ الصحيح للكلمة, كلكن ىناؾ 
معاىن إضافية كثَتة كىي صفات غَت معيارية كقابلة للتغيَتمن زمن إىل زمن, كمن غتتمع 

لىت ترتبط يف أذىاف الناس إىل ػتتمع. كىذه اظتعاىن اإلضافة تعكس بعض الصفات ا
باظترأة ) كالثرثرة كإجادة الطبخ كليس نوع معُت من اظتالبس(, أك الذم ترتبط يف أذىاف 
رتاعة معينة تبعا لوجهة نظرىم الفردية أك اصتماعة, أك لوجهة نظر اجملتمع ككال 

 رغَت مستق –غَت منطقية  –عاطفية  –)استخداـ البكاء 

 . المعنى األسلوبىٗ

ك النوع من اظتعٌت الذم حتملو قطعة من اللغة بالنسبة للظركؼ ىو ذل
االجتماعية ظتستعملها كاظتنطقة اصتغرفية الىت ينتمى إليها, كما أنو يكشف عن مستويات 

 –أخرل مثل التخصص كدرجة العالقة بُت اظتتكلم كالسامع كرتبة اللغةاظتستخدمة) أدبية 
لغة  –لغة القانوف  –لغة النثر  -)لغة الشعر مبتذلة...( كنوع اللغة –عامية  –رشتية 
 لغة اإلعالف...(. –العلم 
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( تتفقا يف اظتعٌت األساسى wanita( ك )perempuanفكلمتاف مثل )
( drama wanitaكلكن الثانية يقتصر استعماعتا يف موقف كشتى العمى فنقوؿ )

الىت تطلق  (. كمثل ىذا ديكن أف يقاؿ عن الكلمةdrama perempuanالنقوؿ )
 مرتو...( –امرأتو  –زكجتو  –حرمو  –على الزكجو يف العربية اضتديثة ) عقيلتو 

فكلها تتفق يف اظتعٌت األساسى كلكنها ختتلف فيما بينها يف معانيها اإلضافية  
 كتعكس الطبيقة االجتماعية اليت تنتمى إليها الزكجة.

 . المعانى الحقيقى من مقابل المعنى المجازي٘

اظتعٌت اضتقيقى يف مقابل اظتعٌت اجملازل, كقد درسنا الفرؽ بينهما يف علم البالغةالعربية. 
 فال حاجة بن إىل البياف.

 . المعنى الوضيفى أو الجراماطيقيٙ

كىو اظتعٌت الذم بُت كظيفة اضتركؼ أك الكلمة أك العبارة أك اصتملة يف الكالـ  
وف عبارة " عندؾ" يف قولك "ػتمد عندؾ" ككوف اعتمزة يف كلمة "أدخل" للتعدية ك كك

خرب اظتبتدأ, كككوف " ػتمد" مبتدأ يف اصتملة"ػتمد رسوؿ ا. كككوف اصتملة كقودىا 
الناس كاضتجارة" يف ػتل نصب صفة للنار يف اآلية )قوا أنفسكم ك أىليكم نارا كقودىا 

 .ٗالناس كاضتجارة(
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 الّراذف فى اللغة العربية. ٔ

كلكل صوت رمز تدؿ على معٌت, فاظتعٌت اظتدلوؿ موافق بالداؿ بال  اللغة أصوات
زيادة كالنقصاف, كلكن إذ نظرنا إىل اللغة العربية فوجدنا من جانب أف ىناؾ معانا 
جديدة تدؿ عليها, كمن جانب آخر كجدنا أف ىناؾ غتموعات من األلفاظ. كل 

 غتموعة تدؿ على معٌت كاحد كتسمى ىذه اجملموعة ترادفا.

 

إف علماء العربية كغَتىم من العلماء اللغة القدماء قد أدر كو جانبا ىاما من طبيعة 
العالقات الداللية بُت الكلمات فيما درسوه من ظواىر داللية تتصل أشد االتصاؿ هبذه 

 .َُالنظرية مثل: اال شًتاؾ اللفظي كالًتادؼ كغَتىا

ألفاظ اجملاؿ الدالىل, نظر لتشاهبا كأف عالقة الًتادؼ من أكثر العالقات الداللية بُت 
كتقارب كثَتا من اظتالمح الداللية بُت ألفاظ اجملاؿ الدالِل كمًتادفات حيل بعضها مكاف 

 .ُُبعض

 لمحة عن مفهوم القرآن. المبحث الثاني: ٕ

كقرأف. كقرأ الشئ أل رتعو كضم بعضو إىل  -قرأة -يقرأ -القرآف لغة مصدر من قرأ
نىا رتىٍعىوي كىقػيٍرءىانىوي فىًإذىا قػىرىٍأنىوي فىاتًَبٍع قػيٍرءىانىوي,كلما قاؿ ا   12بعض. أل قراءتو, 13تعاىل "ًإَف عىلىيػٍ

 قراءتو, فهو مصدر على كزف "فعالف".

: إف لفظ "القرآف" مهموز على كزف فعالف, مشتق من القرء مبعٌت 14يقوؿ الزجاج 
كتب السابقة يقوؿ اصتمع. كمنو فرأ اظتاء ىف اضتوض إذا رتعو, ألنو رتح ذترات ال

                                                           
111 ص, انًظذرَفظّ, حهًٛحهًم. 
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515. نٕٚض يعهٕف, انًُجذ فٙ انهغح :
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: إنو مصدر مهموز بوزف الغفراف, مشتق من قرأ مبعٌت تال, شتى بو اظتقرؤ  15اللحياىن
 تسمية للمفعوؿ باظتصدر.

كمن العلماء الذين يركف أف لفظ "القرىن" غَت مهموز الشافعى كالفراء كاألشعرم يقوؿ 
مهموز كمل يؤخذ يقوؿ الشافعي : ىو اسم عامل غَت مشتق, خاص بكالـ ا, فهو غَت 

:ىو مشتق من القرآف, ألف اآليات منو يصدؽ بعضها بعضا, كيشابو بعضها  16الفراء
 كىو قرائن كنونو أصلية., بعضا

بو, , إذا ضممت أحدمها إمى آلخر, كشتى كقاؿ االشعرم : ىو مشتق من قرف الشئ
 17لقرآف السور كاآليات كاألحرؼ فيو.

بالعلمُت نزؿ بو ركح األمُت على خامت األنبياء كاظترسلُت كأما القرآف اصطالحا فهو كالـ 
كقاؿ ػتمد على الصابوىن إف القرىن ىو كالـ ا  18سيدنا ػتمد عتداية الناس أرتعُت.

اظتعجز على خامت األنبياء كاظترسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو الصالة كالسالـ اظتكتوب 
بد بتالكتو اظتبدؤ بسورة الفاحتة  اظتختتم بسورة يف اظتصاحف اظتنقوؿ إلينا بالتواتر اظتتع

 19الناس.

كأما تعريف القرآف الذل اتفق عليو األصوليوف كالفقاىاء كعلماء العربية أنو الكالـ اظتعجز 
اظتنزؿ على ػتمد صلى ا عليو كسلم اظتكتوب يف اظتصاحف, اظتنقوؿ عنو بالتواتر, 

ة الفتحة إىل سورة الناس كىناؾ أشتاء عديدة ناس أرتعُت من أكؿ سور 20اظتتعبد بتالكتو.
 للقرآف, كقاؿ
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1111ٔفٛاخ اٜعٛاٌ  135ئنٗ  132)اَظز طثقاخ انشتٛذٖ  112طُح 
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كلوكاف العلماء قد اختلفوا عن أصوؿ اشتقاؽ القرآف, فاطتالصة من تلك التعريفات      
عليو كسلم بلفظو اظتتبد بتالكتو اظتذكورة أنو كالـ ا اظتنزؿ على نبيو ػتمد صلى ا 

صحف عتداية اؿ ناس أرتعُت من أكؿ سورة الفتحة كاظتنقوؿ إلينا بالتواتر اظتكتوب يف اظت
إىل سورة الناس كىناؾ أشتاء عديدة للقرآف, كقاؿ أبو اظتاىل عزيزا بن عبد اظتلك اظتعركؼ 

كقاؿ صبحي الصاحل عن ذلك  21بشيذلة يف كتاب الربىاف بأف لو ستسة كستسُت اشتاء,
 بانو خلط  فيها التسمية كالوصف.

 

 : فمن اشتاء القرآف مثال

 ُْٕم َأَفالَ تَ ْعِقُلْوَن(. لََقْد أَنْ َزْلَنآ ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفْيِو ِذْكرِكُ . الكتاب لقومو تعاىل )ُ

 تَ َباَرَك اَلِذى نَ َزَل اْلُفْرَقَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكْونَ . كالفرقااف لقومو تعاىل )ِ

 1ٔلِْلَعَلِمْيَن َنِذيْ ًرا(.    

 ُٗ(. إنَا َنْحُن نَ َزْلَنا الذِْكَر َوِإنَا َلُو َلَحِفظُْونَ . كالذكر لقومو تعاىل ) ّ

 22كغَت ذلك ؽتا كرد يف القرآف.ََِوِإنَُو لَتَ ْنزِْيُل َرِب اْلَعَلِمْيَن(. . كالتنزيل لقومو تعاىل )ْ

كؽتا سبق قد غلب من اشتاءه : القرآف كالكتاب, قاؿ الدكتور ػتمد عبد ا الرازم : 
تسمية قرآنا كونو متلوا با األلسن, كما رعى يف تسميتو كتابا لكونو مدكنا "ركعي يف 

كأما أكصاؼ القرآف   23باألقالـ, فكلتا التسميتُت من تسمية شئ باظتعٌت الواقع عليو".
يَأَيُ َها , منٌنها نور لقولو تعاىل )24كما كصفو ا تبارؾ كتعاىل بأكصاؼ جليلة عديدة 

ًنا(. الَناُس َقْد َجآءَُكمْ   ِْبُ ْرَىٌن ِمْن رَِبُكْم ّوأَنْ َزْلَنآ ِإلَْيُكْم نُ ْورًا ُمِبي ْ
                                                           

131. جالل انذٍٚ انظٕٛطٗ انشافعٙ, اإلذقرٍ فٙ عهٕو انقزآٌ, ص: 
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َجَعْلَنُو قُ ْرَءانًا َأْعَجِمِيا لََقُلْوا َلْواَل ُفِصَلْت َءايَ ُتُو, َءاْعَجِمُى َوَلْو كىدل لقومو تعاىل )
ٌر َوُىَو  َوَعَرِبى, ُقْل ُىَو لَِلِذْيَن َءاَمنُ ْوا ُىًدى َوِشَفآٌء, َواَلِذْيَن الَيُ ْؤِمنُ ْوَن ِفى َءاَذاِنِهْم َوق ْ

 َِٓكاٍن بَِعْيٍد(. َعَلْيِهْم َعَمى, أُلَِئَك يُ َناَدْوَن ِمْن مَ 

ُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُىَو ِشَفآٌء َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنْيَن َواَل َيزِْيُد كرزتة كشفاء لقومو ) ِّ ّّ َونُ نَ ّز
 ِٔالظَِلِمْيَن ِإالَ َخَسارًا(. 

ٌء ِلَما ِفى الُصُدْوِر يَأَيُ َها الَناُس َقْد َجآءَُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَِبُكْم َوِشَفآ)كموعظة لقولو تعاىل 
إىل غَت ذلك من األكصاؼ الىت تشعر بعظمتو كقد  َِٕوُىًدى َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنْيَن(. 

  25سيتو.

                                                           
11- 12. يُاع انقطاٌ, يثاحث فٙ عهٕو انقزآٌ, ص: 
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