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 كلمة الشكر والتقدير 

العربية وفضلها على سائر اللغات. أشهد أن الإله إال اهلل وحده احلمد اهلل الذي إختيار 

ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ال نيب بعده. والصالة والسالم على سيدنا حممد 

 الذى حارب الباطل وأيد احلق  مكارم األخالق، وعلى أله وأصحابه أمجعني. 



 

و شرط الشروط الالزمة للحصول على أما بعد، فبتوفيق اهلل متت كتابة هذا البحث. وه

) ىف كلية األداب والعلوم اإلنسانية ىف قسم اللغة S.Humدرجة سرجانا يف العلوم اإلنسانية (

 العربية وآدهبا  

وال تتم كتابة هذا البحث إال مبعاونات ومساعدات معنوية  كانت من األساتذ واألستذات  

الء الذين مدو أيديهم مبساعدة ىف إمتام هذا . ولذالك فيطيب ىل أن أقدم شكرا جزيال هلؤ 
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  مستخلص البحث

قامت الباحثة هبذا البحث ألن يف القرآنكلمة الدين لديها معاىن خمتلفة كثرية، وباإلضافة إىل ذلك 
ملة."أغراض هذه ،اختارت الباحثة معىن الدين ألن كثري من الناس يعرفون معىن الدين مبعىن واحد وهو "

الدراسة هي حتديد تغريات معىن  كلمة الدين يف القرآن ومعرفة العوامل اليت تسبب خمتلفة معاىن  كلمة 
الدين يف القرآن. الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة النوعية مع املنهج الوصفي. وطريقة مجع 

 تصنيف وشرح خصائص البيانات بدقة باستخدام البيانات املستخدمة فيه هي طريقة مراجعة األدبيات، مث
الطريقة التوثيقية و حتليل النصوص.وأما النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي النظرية السياقية (السياقي 
اللغوي)، ألن هذه الكلمة لديها معاىن خمتلفة مناسبة مع سياق اجلملة. وأما املعىن السياقي الذي 

بحث أساسا نظرية املعىن السياقي لعبد اخلري، الذي يرتبط مع الظروف، أي تستخدمه الباحثة يف هذا ال
  31ظرف املكان والزمان وبيئة استخدام اللغة.ويف هذا البحث، أوضح املعىن السياقي يف القرآن ووجدت 

معاىن، وهي االنتقام والعبادة  6آية يف القرآن وحتتوي على  30سور يف  23كلمات اليت تنتشر يف 
عة واحلكم والتوحيد والقيامة, ونتائج البحث اليت حتصل ووفقا للباحثة هي  كلمة الدين يف القرآن والطا

لديها معاىن خمتلفة معجمية وسياقية.من ناحية املعنىاملعجمية، كلمة الدين مبعىن امللة ،وأما من ناحية 
 د والقيامة. سياقية  كلمة الدين هي مبعىن االنتقام والعبادة والطاعة واحلكم والتوحي
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الباب األول 

 مقدمة 

 خليفة البحث   أ.

القرآن هو أعظم معجزة للنيب  حمّمد صلى اهلل عليه و سلم, القرآن هو 

للعلم الذي ال ميوت أبدا. إذا مت تدقيق العلوم اليوم تزدهر ,لقد  أيضا مصدر 

 كتب اهلل ىف القرآن. 

للعرض من كّل جهة, وجود القرآن خصوصية و املعجزات الذي فوق 

املعتاد, من حيث العلوم اإلنسانية, ميلك القران درجة العلوم اإلنسانية اليت ال 

يش سو رة واحدةال يستطيع شيئ مناظر. حىت, القران مغامر أشخاص القر 
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ان يزاحم من القران .بل هم اليستطيع وعلى جعل العلوم اإلنسانية ميكن 

  1تتجاوز القران.

كانت عناصر االسباب اىل معان يف القرآن الكرمي و يف كتاب داللة 

 مبرادف املعنوية و اللفظية ثالثة حاالت . marjokoالقرآن, و ذكر  

  املفرد, حني عددا املعىن بسبب األسلوب اجملازي.الألول بسبب اختالف 

  

 ىف  كتبه  الداللة اللغة:  Abdul Chaerمعىن عائد العلم الداللة .يقول

معىن اللغة يتقسم ستة انواع يعين: معىن الداللة, غرد معنوي, معىن سياقي 

 Abdul,معىن مصدر و غيز مصدر, معىن دونوتاتف و كنوتاتف. وذكر 

Chaer  .معىن سياق هواملعىن علم لكلمة او كلمة ىف احلال 

                            
1 M. Quraisy Shihab, membumikan AlQuran (Bandung: Mizan, 1994). Hlm   
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  76املثال يف القرأن الكرمي, لفظ الدين ف السورة يسف,آية 

"َف بَدَأ أِبْوأعيتأأهْم َق ْبَل أوَعاأء أأخيأه مَُّث اْستْخرَجَها أمْن أوَعاأء أأخيأه 

ََ ألميومسَف َما َكاَن أليْأ خمَذ أَخاه أل أك  ن أ ديأ م أ يفَكَذألَك كأْدَن
َ
امل

َوَف ْوَق مكأّل أذي أعْلٍم  مإأال أْن يَشاَء الَّلَّم ن ْرفمع َدرَجاٍت َمْن نَشاء

 َعألمي 

هولفظ الدين معنه سياقي ,ألّن هذا الكلمة اكثر املعان,ىف املعجام   

 مفحرصللفض القرآن أن لفظ الدين ِب سوار يعين: 

  94فظ الدين ف القرأن الكرمي يصل دينكم,دينهم,دينه,ديين, اجلميع ل

الدين, دينن, دينكم, دينه ,و ديين .ىف احلال اخر,و بل لفظ الدين ىف األيته 

  2القيمة.-الدين, الدين-الدين, له-, مثل: يوم

                            
2 https://www.google.co.id/amp/s/barsenius. Wordpress.com/2015/02/17metode-

danmetodologi-penelitian-Sastra/.diakses pada hari senin,23oktober2017, pukul 20:2017 Wib  

https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
https://www.google.co.id/amp/s/barsenius.%20Wordpress.com/2015/02/17metode-dan-metodologi-penelitian-Sastra/.diakses%20pada%20hari%20senin,23
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يف الكتاب االسلوب, اللفظ الدين   Muqatil Ibn Sulaimanذكر 

 19:[3ايل عمرانالقرأن, السورة, )مخس مفاهم يعين: األول, توحد 

. الثاين,حساب خري و 31:31( و لقمان  39:2القرأن,السورة, الزمر 

, و القرأن,السورة, الّصّفت,  (1:4القرأن, السورة, الفاحتة)حساب شر,

و القرأن ,السورة,  2:24القرأن, السورة, النور , ). الثالث, حكم  (20:37

 32:9القرأن, السورة ,التوبة , ). الرابع, الذي ميسك دينه (76:12يوسف ,

, السورة, ايل ), اخلامس ,ملة,القرأن28:48و القرأن, السورة, الفتح , (

  3اّن ملة من هكذا دين. Aksari-Al. هو يتناغم95:39عمران ,

ىف الكتابة هذه العلمية الباحث عّل بعض يعين: الّن يف القرأن الكرمي  

ة يعرف معىن الدين يعين دين. وغري كثري املعىن , وغري ذالك  بكث يرة مجعي

                            
3 Shihabuddin Qalyubi, Stilistika Al-Qur’an, (Yogyakarta: PT LK sis Pelangi Aksara,2009) Hlm.  
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ذالك باحث يبلغ طالب رادين فتح باملبانج ىف القسم لغةالعربية و عداهبا 

  اكثر الذي مل يعرفو معىن الدين. يف هذا يثبت لعّل لفظ  الدين يلزم يبحث.

 مشكلة البحث  .ب

44  
سأحبث خلفية البحث السا بق أن املباحث وجد مشكلة البحث الذي 

 هذالبحث كما يلي: سيبحث ىف 

  هل يوجد تغري معىن الدين يف القرآن؟ .1

  ما سبب اختالف معىن لفظ الدين يف القرآن؟ .2

  

أغ راض والفوائد البحث أ. أغ راض  .ج

 البحث 

 األغراض من هذا البحث هو: 
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  ملعرفة يوجد أن تغري معىن الدين يف القرآن .1

 القرآن لتحديد الّس بب اختالف معنىى لفظ الدين يف  .2

  ب.فوائد البحث

 وأم فواد البحث, هي: 

توسيع افاق الباحثني و القراء فهم القران وال سيام املتعلقة بالكلمة  .1

  الدين

  اإلضافة اىل مواد القراءة وخصاصية جمال علم الداللة. .2

  

 د.   اإلطالع المكتبي 

 خمتلف والغرض من مراجعة األدبيات هو حتقيق وحتصيل املعلومات من 
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 الدراسات املتعلقة هبذا البحث، إما موضوعها أو حتليلها. والباحثة، أوال ،

 تبحث عن الدراسة السابقة، إما األطروحة أو اجمللة أو املادة أو غري ذلك.

 ومن نتائج هذا البحث، وجدت بعض نتائج األحباث منها: 

سنان  حممد الباب الغزايل، الطالب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .1

كايل جاغا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا 

). وكان يبحث عن "معىن الكلمة الويل يف القرآن (دراسة 2014(

علم الداللة)". وعموما، هذه الدراسة يبحث عن معىن الكلمة الويل 

يف القرآن بصياغة املشكلة كيف معاىن الكلمة الويل معىن معجميا 

هي احلكمة يف استخدام الكلمة الويل يف القرآن. وأما البياَنت  ،وما

الثانوية املستخدمة هي البياَنت اليت تدعم هذا املوضوع إىل الدراسة 

.وأما الف رق بني دراسته وهذه الدراسة، وهو موضوع الكلمة 

 املستخدمة، أن يف هذه الدراسة تستخدم الكلمة الدين يف القرآن .
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   املعىن السياقي يف الكلمة الدين يف القرآن.وتركز الباحثة يف

فريدة عني طالبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، كلية األدب  .2

). كتبت يف تلك 2013والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا( 

األطروحة حتليل علم الداللة، بالعنوان "معىن الداللة يف الكلمةالنور 

وفقا للتفسري اإلبريز وتطبيق إستخدامها يف تعلم  والظلمات يف القرآن

علم الداللة العربية". هذه الدراسة وصفت توزيع كلمة النور و 

الظلمات يف القرآن، هذا البحث يستخدم الطريقة الوصفية. وبياَنت 

البحث هي اآليات اليت حتتوي على كلمة النور والظلمات وحتديد 

التفسري اإلبريز. والفرق بينها وبني  املعاىن الواردة فيهما وقفا لكتاب

الباحثة يف هذه الدراسة يقع يف موضوع الدراسة واملشكلة اليت تدرس. 

  أما الباحثة تركز يف املعىن السياقي من الكلمة الدين يف القرآن.
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صاحلة طالبة اجلامعة سومطرة الشمالية قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية  .3

بالعنوان  "اسم االستفهام أين يف القرآن  ) يف األطروحة2010اآلداب( 

(حتليل منظور علم الداللة)". اختارت الباحثة هذا العنوان ألن اسم 

االستفهام أين يف القرآن لديه بعض االمتيازات مثل املعانىاملعجمية 

املختلفة. واملشكلة يف هذه الدراسة هي معاىن اسم االستفهام يف القرآن 

 صلي. باملعىن األصلي وغري األ

ومن نتائج الدراسة املذكورة، كلها تستخدم حتليل علم الداللة حول معاىن 

الكلمة  الكلمات الواردة يف القرآن، والباحثة مل جتد نتائج البحث يف معىن 

 الدين يف القرآن.

 ه. اإلطار النظري 

 تعريف علم الداللة والمعنى  .1
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يدرس املعىن أي الدراسة علم الداللة هو فرع من فروع علم اللغة الذي 

عن املعىن. علم الداللة يرتبط عادة مع اجلانبني اآلخرين: بنية اجلملة الواردة 

يف اللغة أو الرمز أو نوع آخر من التمثيل. وبعبارة أخرى، علم الداللة، أبسط 

تشكيل الرمز، استخدام التطبيقي من الرمز من قبل اجملتمعفي سياق معني.علم 

 م الذي يدرس املعىن والتنمية والتغري .الداللة هو العل

واملعىن هو الربط بني عناصر اللغة (خاصة الكلمات). يف دراسة علم الداللة 

، كانت جوانب خمتلفة من املعىن وحتليلها، مثل املعىن ومتنوعة املعىن وعالقة 

 املعىن وتغريات يف املعىن والتسمية. 

 الضيق هو دراسة العالقة قال تاريغان إن تعريف علم الداللة باملعىن

بني عالمات والكائنات لتطبيقها. وعلم الداللة باملعىن الواسع هو علم دراسة 

 املعىن. 
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شرح سروجي متنوعة املعاىن، منها املعىن املعجمي واملعىن السياقي  

  واملعىن اإلصطالحي واملعىن املرجعي واملعىن التعبريي.

 اخلاليف عرف املعىن كما يلي:  

 عىن او الداللة: مايفهمه الشخص من الكلمة أو العبارة أواجلملة." "امل

لذلك، وعلم الداللة متفق كمصطلح مستخدم يف جمال علم اللغة 

الذي يدرس املعىن يف اللغة، وبالتايل، فإن كلمة علم الداللة يفسر على أنه 

هذه من ثالثة مستوى حتليل اللغة ،وهي الصوتية والنحوية وعلم الداللة. يف 

احلالة، قامت الباحثة باستخدام النظرية السياقية أي اللغوية اليت تشمل 

أجزاء اللغة، مثل: املفردات واجلملة واخلطابة. ُث عناصر اللغة تنقسم إىل 

ستة جوانب، وهي: البنية الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية 

 واالصطالحية وال باغماتية. 
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لة هو فرع من فروع علم اللغة، ووفقا بعض العلماء، علم الدال

وفقالتشارلز مورست، علم الداللة هو عالقات العالمات مع الكائنات لتطبيق 

 هذه العالمات. 

ُث يف هذه الدراسة، كانت الباحثة تبحث عن الكلمة الدين باملعىن 

 السياقي اللغوي، ألن هذه الكلمة هلا معاىن خمتلفة وقفا لسياق اجلملة. 

هو املعىن الذي يظهر وفقا إلستخدام سياقه. أي معىن  املعىن السياقي

إضافيا إىل املعىن احلقيقي أو األصلي، وهو االنطباعات املتولدة عن حالة 

معينة، مثل العبارة "هو اجلاموس عمله األكل والنوم". بالطبع، معىن هذا 

مة اجلاموس ليس اجلاموس من احليواَنت، بل أشار إىل مرء. واملثال اآلخر الكل

الكرسي،حرفيا مبعىن مكان للجلوس. وأما الكرسي يف العبارة "كثري من 

 الكراسي قيمتها عشرة ماليني عند االختار العام". واملعىن اآلخر هوالرواج. 
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كريدا لكساَن، املعىن السياقي (املعىن اخلارجي، املعىن احلايل)، وهو   

 العالقة بني اخلطاب وحالة اخلطاب عند استخدامه. 

ا املعىن السياقي وفقا لتاج الدين هو املعىن بناء على سياق اللغة وأم

،أي العالقة بني مجيع عناصر اللغة اليت حتيط الكلمة واجلملة. وكذلك يستند 

 إىل سياق األحوال، وهي الظروف واألحوال اليت حتيط به. 

 ويف كتاب علم اللغة العام، خري يكشف عن املعىن السياقي أنه املعىن 

"leksem أو الكلمة يف السياق، واملعىن السياقي ميكن أيضا فيما يتعلق "

 بالظروف، وهي املكان والزمان والبيئة. 

على سبيل املثال: "أصيب رجل أمي بسبب املشي على 

الزجاجاملكسور"، "عندما وصل إىل سفح جبل مرياِب، أندي قد عاد إىل 
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كة اإلنسان، والكلمة "قدم"يف منزله ."يف اجلملة األوىل، "رجل" يعين آلة حر 

 اجلزء السفلي من اجلسم. 

ووفقا آلمني الدين، املعىن السياقي هو املعىن الناشئ عن العالقة بني  

 السياق االجتماعي والظريف يف شكل اخلطاب. 

ويف قاموس اللغة اإلندونيسية الكبري طبعة رابعة، السياق هو جزء من 

يضيف وضوح املعىن. وفقا لسوسيلو الوصف أو اجلملة الذي حيتوي أو 

،املقصود بالسياق هو كل املعلومات حول استخدام اللغة، مبا يف ذلك 

 استخدام اللغة حوله. 

أوضح سروجي أن املعىن السياقي هو ينشأ نتيجة العالقة بيناخلطاب 

واحلالة عند إستخدامه. وقال إن املعىن السياقي هو معىن الكلمة املناسب مع 

 سياقه. 
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أو الكلمة يف سياق  leksemفقا لعبد اخلري، املعىن السياقي هو املعىن و 

معني. املثال "الشعر يف رأس جديت مل يكن أحد بيضى. (مبعىن أن رئيس 

"كما أن مدير املدرسة كان يوبخ \". \كجزء من أعضاء اجلسم)

 ". \التالميذ.(مبعىن أن القادة)

ي املعىن املعجمي و هذه الدراسة تبحث عن معىن الكلمة الدين، أ

السياقي لكلمة الدين يف القرآن. والدراسة املناسبة لدراسة هذا البحث هي 

 علم الداللة. 

  
 العوامل التي تسبب تغييرات المعنى  .2

كانت عدد العوامل اليت تسبب الكلمة يف القرآن لديها معاىن خمتلفة. 

أشياء اليت تسبب  ويف كتاب علم داللة القرآن، قال مارجوكو إدريس، ثالثة

كلمة واحدة تفسر مبعاىن كثرية أو املعىن األول ميتد معناه إىل معىن ثان. 
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األول، بسبب سياق اللغة حوله. الثاين، توسيع املعىن بسبب إختالف املفرد. 

 الثالث، تعدد معاىن بسبب قواعد اللغة اجملاز. 

وجتنسنت .ويف النظرة السياقية هي من نظريات علم الداللة اليت تطورها  

هذه النظرية، قال إن املعىن من كلمت واحدة أثره أربعة سياقات، وهي السياق 

 اللغوي والسياق العاطفي والسياق الظريف والسياق االجتماعي الثقايف. 

لذلك، ظهرت العوامل اليت تتسبب تغيريات املعىن، كما قد سبقذكره 

ت الكلمات استمرارا وفقا أن تغيريات املعىن حتدث جنبا إىل جنب مع تغيريا

لتغيريات الفكر واحتياجات الناس. وباإلضافة إىل ذلك، وفقا ألوملان، يذكر 

 أن من أسباب تغيريات املعىن هو تأثري اللغة األجنبية. 

 ووفقا له، بعض العوامل اليت تؤثر على تغيريات املعىن هي: 

 العامل اللغوي  )1
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بالتغريات يف جوانب األصوات والصرف هذا العامل يرتبط ارتباطا وثيقا 

والنحو. ومن علم األصوات مثل الكلمة "نصر" مبعين "ساعد"، سوف يتغري 

  معناها إذا تغري صوت  "ن" بصوت  "ب" فصارت  "بصر" مبعين "رأى."

  
 العامل التارخيي  )2

تغيريات املعىن بسبب عامل تارخيي ترتبط مع تنمية الكلمة. يف اللغة 

مثال، الكلمة "كتب" كانت يف األصل تستخدم ليست مبعىن ما نعرفه العربية، 

اآلن وهو "الكتابة"، ألن العرب من اجلاهلية مل يرفوا الكتابة. هذه الكلمة يف 

األصل يعين "اخلياطة"، أي ربط النسيج الواحد مع اآلخر. ويف التنمية وجدت 

ذا العمل يسمى ثقافة الكتابة بتوصيل احلرف الواحد مع احلرف اآلخر، وه

 "كتب." 

 العامل إحتياج الكلمة اجلديدة  )3
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هذا العامل يتعلق بتطوير احلضارة. أعلى حضارة أمة، زادت إستخدام 

لغتها. الكلمة الكمبيوتر، مثال، هي نتيجة حضارة الرجل الغرِب وميتصصها 

البلدان، مثل العرب، فوجدت الكلمة الكومبيتري أو الكمبيوتر. ُث "عربت 

الكلمة احلاسوب. هذا االمتصاص بسبب احلاجة إىل األشياء اجلديدةاليت  "إىل

 مل توجد من قبل. 

 عامل اللغة األجنبية  )4

 " تأيت من الكلمة Majelisالكلمة من امتصاص العربية مثل كلمة" 

"جملس" مبعىن "موضع اجللوس"، ولكن يف اللغة اإلندونيسية هذه الكلمة 

االجتماع لتنفيذ مهمة حمددة من الدولة، اجتماع الناس مبعىن الديوان أو 

 ،اللقاء، االتفاق، ومكان جلسة االستماع. 
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وبالتايل، أحد أسباب تغيريات املعىن هو امتصاص لغة واحدة إىل لغة 

أن  Patedaأخرى، املثال، اللغة العربية إىل اإلندونيسية. كما أكد أوملان يف 

 غيريات املعىن تأثري اللغة األجنبية. من بني أسباب حدوث ت

"، يف قاموس اللغة اإلندونيسية، وجدت الكاتبة هذه fitnahمثل الكلمة" 

هي امتصاص كلمة "فتنة" “fitnah”". الكلمة menuduhالكلمة تعين" 

يف اللغة العربية. وبقدر املناقشة يف خمتلف القواميس اللغة العربية ،واحلديث 

لمة "فتنة" ال يعين "االهتام"  وإمنا هي مبعىن "العقوبة" الصحيح والقرآن، الك

أو  "العذاب" أو  "حماكمة". وميكن االستدالل على حدوث تغيريات املعىن، 

 بسبب امتصاص اللغة. 

Parera التحول واحدة خيضع يف لغة الكلمة معىن أن ، أضاف  

س وتأثري اللغة النف والتارخيية وعلم منها اللغوية عوامل، عدة بسبب والتغيري

 . االجتماعية والعوامل األجنبية والطاقة
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وفقا للدكتور فايز الداية، تغيريات املعىن يف اللغة العربية بسبب العوامل 

 التالية: 

 العوامل التارخيية  أ)

وفقا لعبد اخلري، معىن الكلمة لن يتغري، ولكن تارخييا، هناك احتمال 

ري ،ولكن يف وقت طويل ميكن التغيري التغري، وهو يف الوقت القصري ال يتغ

.هذه التغيريات هي نتيجة عدة عوامل، منها عامل تطور العلم والتكنولوجيا 

 والثقافة االجتماعية واستخدام الكلمة وتبادل ردود احلواس ووجود اجلمعية. 

ولذلك، من هذا اجلانب، هذا التغيري متنوعة، هناك تغيري الوقت وتغيري 

 وى استخدام اللغة. وذلك أيضا يؤثر على تغيري معىن اللغة. الزمن وتغيري مست
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ومثال الكلمة اليت تغريت بسبب العامل التارخيي الكلمة: الزكاة 

والصالة والصوم وغريها فيما يتعلق بالشريعة، الذي كان يف البداية، مبعىن 

 عريف ُث يقصد على املعىن يف املصطلحات الدينية. 

 العامل علم اللغة  ب)

 وهذا كما قد  ذكر أوملان من قبل. 

 العامل االجتماعي  ت)

تغيري املعىن يف العامل االجتماعي هو التغيري بسبب تطور األحوال 

االجتماعية، ويسبب معىن الكلمة يصبح أضيق أو أوسع. املثال: السيارة ،يف 

 القرآن هذه الكلمة مبعين املسافرين. لكن اآلن، هذه الكلمة مبعىن سيارة. 

 عامل علم النفس  )ث
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تغيري معىن الكلمة بسبب عامل علم النفس هو تغيري املعىن حلفظ 

قدسية أو ألنه حمرمات. على سبيل املثال، الكلمة "ملس" مما يعين "مسك 

 اليت أن من العوامل ، أضافPateda ب" تستخدم أيضا مبعىن "اجلماع." 

 : املعىن يف التغيري على تؤثر

املعىن حيدث بسبب مصادفة، على سبيل املثال، املصادفة:  )1

الكلمةالعرضة. كان يتصل مع العظم، واآلن هذه الكلمة يتصل 

كثريابالقضية مثال على املصطلح: املعرضة للزالزل واملعرضة للفيضاَنت 

 واالهنيارات األرضية واملعرض للحوادث وغري ذلك. 

  احلاجة إىل لغة جديدة )2

لمة حمرمة بسبب غري الئقة أو غري أخالقية وضوحا، احملرمات: كانت الك )3

 " ليست جيدة. ُث تأيت التعبري احلمام. kakusمثل الكلمة" 
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وفقا ألوملان، هناك عوامل تسهل تغيري املعىن. ومن العوامل: تطورت اللغة 

ومعىن الكلمة غري واضحة وفقدان احلافز (الدافع) ووجود الكلمة املزدوجة 

 وبنية الكلمة.  )polysemy(معناها 

  
 طريقة البحث  أ.

وهو مبعين  "meta"" ومصدرها methodsالطريقة مشتقة من الكلمة" 

 تعين الطريق واالجتاه . "hodosالنحو واخلالل والتايل وبعد؛ وأما الكلمة" 

ومبعىن أوسع، فإن الطريقة تعتب وسيلة اسرتاتيجية لفهم الواقع، وخطوات 

السبب والنتيجة املقبلة. والبحث هو نشاط مجع وإدارة منهجية حلل سلسلة 

وحتليل وعرض البياَنت منهجية و موضوعية حلل املشكلة أو االختبار الفرضي 

 لتطوير املبادئ العامة. وطريقة البحث املستخدمة على النحو التايل: 

 نوع البياَنت  )1
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النوعية والوصفية، أي مجع الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة 

البياَنت ومراجعة األدبية وتصنيف ووصف عالمة البياَنت بدقة .النهج النوعي 

هو النهج الذي ينتج االكتشافات اليت ال ميكن حتصيلهاباستخدام إجراءات 

 إحصائية أو بطريقة أخرى من القياس (ال يستخدماألرقام.) 

 مصدر البياَنت  )2

 م على النحو التايل: مصدر البياَنت املستخد

  مصدر البياَنت األساسي وهو معاىن الكلمة الدين الواردة يف القرآن الكرمي. أ)

مصدر البياَنت الثانوي وهو الكتب املتصلة لدعم هذا البحث،  ب)

مثل كتاب علم املعىن والكتاب طريقة البحث واجملالت واألطروحة 

 الكتب املتعلقة هبذه الدراسة. واملقاالت وكتب اللغات ومجيع أنواع 

 طريقة مجع البياَنت  )3
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طريقة مجع البياَنت هي خطوة سرتاجية يف البحث، ألن اهلدف الرئيسي 

من هذا البحث هو احلصول على البياَنت. وأجري مجع البياَنت بإعدادات 

ومصادر وطرق متنوعة. أجريت طريقة البياَنت بلمالحظة واملقابلة والوثائق 

 ة الرابعة. اجملمع

وبالنظر إىل أن هذا البحث هو حبث أدِب، فطريقة مجع البياَنت املستخدمة 

هي الطريقة التوثيقية، يف شكل مالحظة الكتب ومصادر األدبيات املتصلة 

  هبذا البحث.

 طريقة حتليل البياَنت  )4

وفقا لنوع البحث، هذا البحث يستخدم طريقة حتليل احملتويات. وهيطريقة 

اليت تركز االهتمام جبوانب حمتوى النصوص اليت ميكن أنتؤخذ بعني البحث 

 االعتبار واضحا ومباشرا. 
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حتليل البياَنت سيتم تنفيذه يف هذه الدراسة هو حتليل البياَنت، وهو يعين 

أن الباحثة تقوم بالتحليل يف مجيع أحناء البحث. يف املرحلة األوىل ،البياَنت 

والتفريز إىل الوحدة اليت ميكن حتليلها، ُث اليت حتصل من مصادر مطلوبة 

مجعت البياَنت وقفا ملشكلة واحتياج البحث. الستكمال البياَنت املوجودة. 

ويف املرحلة املقبلة، تقوم بتحليل البياَنت هذا يهدف إىل حتصيل النتائج 

 املتنوعة. 

  

  
 منهجية الكتابة   ب. 

 الكتابة إىل أربعة أجزاء، وهي:يف هذا القسم، شرحت الباحثة منهجية  
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 الفصل األول: املقدمة أ.

  اخللفية

 مشكلة املشكلة ب.

 د. حدود املشكلة ج.

 ه. أغراض البحث

 و. فوائد البحث

 ز. مراجعة األدبيات

 ح. اإلطار النظري

  طريقة البحث

 منهجية الكتابة   ط. 
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 الفصل الثاين: املعىن و صيغة الكلمة أ.

  وأقسامهتعريف املعىن 

عدد معىن الكلمة و ترمجة الكلمة الدين يف القرآن الفصل   ب.

 الثالث: حتليل الدين يف القرآن 

 ب. حتليل املعاىن السياقية (السياق اللغوي) وتوضيحها يف القرآن .أ

العوامل اليت تسبب تغريات معىن كلمة الدين يف القرآن الفصل 

  االستنتاج الرابع: االختتام أ.

  االقرتاحات .ب

الباب الثاني 

 اإلطار النظري 

 الداللة و المعنى  أ.
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 الداللة  .1

الداللية هي شعبة من اسلوب يعين: األصوات, اسلوب, و الداللة 

.معىن الداللية مثل علم اللغة اليت تدرس املعىن. يعىن تدرس املعىن ىف شيئ 

عىن, اكثر املعىن لفظ الكلمة مع رابطة كما ذالك املعىن. معنه رابطة ىف امل

,مع كما ىف األصوات, الصرف, النحو, و الداللة. ألّن ذالك املعىن حقيقته 

  4عموم.

 ". Signمعناه الرمز "" Semaالكلمة الداللية من اللغة يوَنين "

. Michel Breal 1883الداللة" األول مستعمل فيلولوق فرجنيس امسه "

للغوية اليت تدرس عالمت اللغوية. الكلمة الداللية مثل إصطالح مستعمل ىل 

ولذالك الكلمة الداللية تستطيع مثل علم املعىن, يعىن احد من ثالث حتليلي 

                            
4 Drs Aminuddin, Semantik Pengantar Study Tentang Makna, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo,2008), Hlm15  
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اللغوي: األصوت, حنوّي, و الداللةاّما تعريف الداللية طبق يل أهل خبة 

 يعين: 

" اّن تعريف  KBBI, 845:5002ىف القموس اللغة اندونيسّي" 

  متكلم و كاتب او يعرف ىف شيئ البحث.الداللية هي املعىن, مقصود 

" الداللة هي العلم معىن, يعين احد من ثالث Abdul Chaerذكر " 

  5حتليلية اللغوية " األصوات, حنوّي, و الداللة".

" الداللية هي:  Ferdinan de Sausureوذكر " 

  عنصور يفسر, موجود الشّكل و األصوات.  أ.

  6ور األّول.عنصور يفسر او معنوي من عنص ب.

                            
5 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm 3  
6 https://www.Scribd.com/doc/463405/Pengertian-Semantik  



31  
  

" الداللية هي تدرس املعىن, Drs, Aminuddin, M.pdذكر " 

  7اناملعىن من اللغوي, ىف الداللة من اللغوية.

الداللية هي تدرس علميا املعىن. معناه هو عنصور اللغوي. ىف املوجود 

معناه التسجيل. العنصر اللغوي " regestrasi "الكلمة, او اجلملة. مثال:

 ة مرار يسمع او يقرأ عادة ان يقال الرمز. ان يقال الكلم

بناء على تلك العالمة, جنس العالمة تستطيع أنتتعنّي, فذالك الرمز 

صنع الناس يكون متكلم ااألنسان حيرك يف الدالله. يعىن خصوصا يل الرمز 

  8املعىن. وهو ذالك الرمز العالمة, والعالمة تلكتكون مفعول.

ن الدالله هي اللغوية ىف اللغوي اشارة ,او بناء على هذا البيان ملّخص ا

 جنس.و غري ذالك الداللة مفعول املعىن. 

                            
7 Aminuddin, Semantik pengantar Study Tentang Makna, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo,2008), Hlm15  
8 Semantik Leksikal (Edisi kedua) November 2001, Hlm, 25-27  
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 المعنى  .2

الداللية هي علم تدرس املعنوية. ىف القاموس عموم اللغة اندونيسّي, 

اذ شئ الكلمة ال 9يعين امهية عديد عّدة املعنوية: يعيّن, وّضح شيئ الكلمة.

نستطيع أننحّصل على املعنوية من ذالك متصل مع شيئه, احلادث ىف ال 

  10الكلمة.

" املعىن هو الفكرة على العالمة Ferdinand de Saussureوذكر"  

"ممهدمية 1اللغوية, كّل العالمة اللغوية مكّون من عناص, يعين  "

"Perancis: Signifie, inggris: signifited  " "يفّسر 2و "

"Perancis: Signifiant, inggris: Signifier ." معناه يعين الفكرة او

                            
9 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm 624  
10 Patede Mansoer, Semantik Leksikal ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm 79  
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" هو Signifiant, Signifierاملعنوية من اعالمة الّصوت. وهو يفّسر " 

اصوات سكالية من اصوات اللغوية. من غري ذالك كّل العالمة اللغوية من 

عنصر اصوات و عنصر املعىن. وهذا لعنصر  ىف اللغوي يراجع اىل مرجععنصر 

 خرج اللغوي. 

 الداللة إصطالح عادة  يل العالمة اللغوية يعين كلمة واحدة, معناه ىف

الكلمة  واحد املعىن. ثُّ إصطالح الكلمة, يعين واحد اللغوي يستطيع يوقف 

  11النفس.

" املعىن  Ali-AlKhulafiثُّ  ىف اللغة العربية هي الداللية. قال " 

 هو: 

                            
11 Semantik Leksikal (Edisi Kedua) November 2001, Hlm, 200  
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ة أو العبارة أو اجلملة"  " املعىن أو الدالله: ما يفهمه الشخص من الكلم

احد معنها يعين تلد. ألن ذالك املعىن عىن من معىن تشّكل اللغوية الكلمة 

كم املسئلة املتولد من قول. املسئلة ىف مّح العظام قبل التعبري ىف اللغوي. هذا 

لوسيلة تغاير مناسب التديل املعىن ىف مّخ العظام. و غري ذالكتعريف املعنوية 

 يعين: 

املعىن أو الدالله: ما تنقله الكلمة والذي يعب عن العالقة بني الدال" أي " 

 Ahmadوذكر"   12الكلمة واملدلول عليه" أي الشيئ أو املفهم خارج اللغة.

Mukhtar Umar  :يعريف املعنوية هي " 

                            
12 Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab, 2008, Hlm23  
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" دراسة املعىن أو العلم الذي يدرس املعىن او ذلك الفرع من علم اللغة الذي 

املعىن أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توا فرها ىف  يتناول نظرية

  13الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن

املعىن هيبحث االمهية ىف اللغوية, أل ّن يعّب العرضها يعىن يل يو ّصل  

املعىن, اللغوية عنصران اثناىن: األول األصوات, و الثاين معىن. األصوات هو 

  دل ىف مّخ العظام. الشكل من صوت,املعىن ي

" اناملعىن Ullmannإصطالح املعىن تعريف املعنوية الواسعة. وذكر "  

ىف الكتبهما  Richardو  Odgen.  هو إصطالح التباس ىف النظرية ا لّلغوية

 "1923The meaning Of Meaning   يعريف أن خيتلف املشكلة "

                            
13 Ahmad Mukhtar Umar, Ilmu dilalah, 2006, Hlm,11  
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ىن ىف هذااليوم يعين: " يبحث املعUllmannاملعنوية بني واحد وغريه. قال " 

  14األول, حتليلى اشارة و معىن سياقي.

" املعىن هو رابط بني شيئ اللغوي وهو تعريف Djajasudarmaذكر  " 

"  املقصود 2" املعىن" ,1املعنوية ُث ىف القاموس اللغوية اندونيسي يعين" 

 املتكلم و الكاتب. 

" معىن 1:" " اللغوي  انواع املعىن يعين Chaerىف  كتبه عموم"   

 " معىن مصدر و غري مصدر ,4" سياقي" ,3" غرد املعىن" ,2الدالله" ,

  15" اسلوب و معىن تعبري.6" معىن دونوتاتف و كونوتاتف" ,5"

ىف هذا البحث, دخل به لفظ الدين فاملعىن سياقي, ألّن لفظ الدينله  

 اكثر املعىن السياقى اجلملة. 

                            
14 Ullmann Stephen, Pengantar Semantik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014). Hlm 66  

15 Zikri Mahyar,” Analisis Makna Kata Az-Zikru Dalam Al-Qur’an Al-Karim” Skripsi, (Medan : Fakultas 

Bahasa Dan Satra Arab, Universitas Sumatera Utara, 2007), Hlm. 22  
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" MaknaKontekstualالعربية " ىف  لّلغة " Al-Khulafiذكر " 

  16يعين معىن سياقي.

" سياقي هو املعىن متصل مع حالته, يعين حمل, وقت و Chaerذكر" 

 الدئرة إستعمال اللغوي . 

" معىن سياقي هو املعىن شيئ الكلمة ىف  Chaer"ىف  كتبه عموم  

 احلال. ُث حال ايضا مع حالته يعين حمل, وقت والدئرة . 

: "  رجل ام جرح ألن الإرادي ترعس اكثر  كوب"," عصري  مثال

كذالك ىف سفح " جبال نَر" اندي س س يرجع." ىف اجلملة األول " رجل 

 "يعين االلة حركة اجلسم, الكلمة, " رجل "قسم التحتاين . 

                                                           
 3716ص  1982انجلسيه عرب ليبانون: مكتبة دولبان  محمد علي الخول, قموس نظرية 

احملل احلالة, مثال ىف السوق, ىف امام الّسنما, ىف املدرسة ذالك يؤثرعليه 

معىن الكلمة. حالة احملل, مثال وقت الصباح ,النهر, و اليل. حالة الدئرة 



38  
  

استعمال اللغوي, هذه احلالة يصنع متكلم يل يبحس  كلمة املفهوم مع 

  اجلنس, عمر, و غري ذالك. اليسمع

" معىن السياقي او معىن احلال العقب الربط بني تكلم Patedaوذكر" 

" 11" سياقي الناس تعلق با اجلنس" ,1و احلال. سياقى اكثر احلال. يعين" ,

" 2يعين املتكلم او الّسامع. أرضية اجتماعي اقتصتادي املتكلم او الّسمع:" 

" سياقي الغرض مثال  3حلال الّضوضاع:"سياق حمل, مثل احلال االمن, ا

" سياقي احلالة 5" سياقي رمسي و غري رمسي املتكلم:"4يطلب, نتوقع شيئا, "

" سياقي الوقت 6القلب املتكلم او الّسمع مثل خوف, فرح, و متكّدر: "

" سياقي احملل, ىف املدرسة, ىف السوق, ىف السنما 7مثل اليل, بعد املغرب: "

" سياقي األلة كامل يتكلم او 9ول يعين ما مركز املتكلم"," سياقي املفع8",
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" 11" سياقي اللغوي, يعين تركيب اللغوي",10يسمع ىف املتكلم او الّسمع:"

  16سياقي اللغوي يعين اللغوية استعمال.

 " معىن سياقي هو علقة بني كلم و احملل. kridalaksanaذكر"  

املعىن يطفو علقة بني مبفتظ " معىن سياقي هو Aminuddinذكر " 

 احلال و اجتماعي مع ا  الكّلم. 

من ذالك حيتصل على يستنتج اخلالصة كل الكلمة هلمعىن , ولو  كان 

الكلمة له معىن, املوجود الكلمة حيتوي على املعىن اذا  كلمة ىف السياق 

 اجلملة, يف كثري من األحيان تغري ىف املعىن أو حتول ىف املعىن.  

حث ىف الكلمة الدين ىف القرأن ويستند املعىن السياقي الذي هذا لب

 يستخدمه الباحث ىف هذا البحث إىل نظرية املعىن السياقية. 

                            
16 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, ( Jakarta: Pt Rineka Cipta 2011) Hlm 116  
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 ب. العوامل التي تسبب المعنى التغيير 

 هناك العديد من العوامل اليت جتعل كلمة يف القرآن هلا معىن خمتلف .

أن هناك ثالثة أشياء  Mardjoko idrisيف كتاب علم الداللة للقرآن ، يذكر 

تفسر ملاذا ميكن تفسري الكلمة مبعىن ما أو ملاذا يوسع املعىن األول معناها إىل 

أوال ألّن  سياقية اللغة من حوله. ثانياً ، توسع املعىن الناتج عن  17املعىن الثاين.

 اختالف املفرد. سبب موجة املعىن الثالثة هو أسلوب اجملاز. 

النظرية السياقية) هي بني النظرية الداللية اليت طورها نظرية النزارية (

 فيتجنستني. يف هذه النظ رية أكد على أن معىن الكلمة يتأثر ِبربعة سياقات 

 18، وهي سياق اللغة ، والعاطفي ، واحلالة ، واحلالة االجتماعية والثقافية.

 وبسبب تلك العوامل العديدة هي وراء تغيري املعىن ، كما أمشري إىل

                            
17 Mardjoko Idris, Semantik Al-Quran Pertentangan Dan Perbedaan Makna(Yogyakarta:  

Teras,2008), hal. 5  

  
18 Moh. Matsna, Semantik..... h.21  



41  
  

أنتغيري املعىن حيدث مع تغريات يف الكلمة باستمرار وفًقا للتغريات يف 

الفكر واالحتياجات اإلنسانية. باإلضافة إىل ذلك ، وفقا ألوملان يف 

Pateda  قال إن من بني أسباب التغيري يف املعىن هي تأثري اللغات

 األجنبية. 

  19رّي  املعىن ، وهي:ذكر ألوملان، العديد من العوامل اليت تؤثر على تغ

  عامل اللغة .1

ويرتبط هذا العامل ارتباطا وثيًقا بالتغريات يف جوانب علم األصوات 

والتشكيل والبناء. من حيث علم األصوات،  املثال ، يعين  "نصر ""مساعدة" 

  20/ ب / بصر يعين" نظر." phonemeسيغري املعىن إذا كان 

  العوامل التارخيية .2

                            
19 Mansoer Pateda, Semantik......... h. 163  
20 Moh, Matsna, Semantik.......h. 209  
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 بسبب العوامل التارخيية ارتباطا وثيًقا بتطويرالكلمات. يرتبط تغرّي  املعىن

يف اللغة العربية على سبيل املثال ، استخدمت كلمة كتب يف األصل ليس 

مبعىن الذي نعرفه اآلن "للكتابة" ، ألن جهلية اللغة العربية ليس مألوفا مع 

يج ثقافة الكتابة. كانت هذه الكلمة يعين يف األصل "اخلياطة "، وربط نس

واحد إىل آخر. يف تطورها ، مت العثور على ثقافة الكتابة ، وربط حرفاواحد 

 إىل آخر ، وهذا العمل يسمى رمز كتب. 

  عامل حيتاج إىل كلمة جديدة .3

هذا العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور احلضارة. كلما ارتفعت حضارة 

الكمبيوتر على  األمة ، كلما زاد عدد الدول اليت تستخدم اللغة أيًضا. كلمة

سبيل املثال ، نتيجة للحضارة الغربية اليت استوعبتها خمتلف البلدان ليست 

) أو  kumbiyutir(استثناء لألمة العربية ، لذلك وجدت كلمة كومبيتري 
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(احلاسوب)  al-hasub). ُث يتم تسميدها مع kambyutar(كمبيوتر 

 مل يتم اكتشافها منقبل. .يتم حتقيق هذا االمتصاص باحلاجة إىل أشياء جديدة 

  عامل اللغة األجنبية .4

الكلمة العربية كلمة االمتصاص على سبيل املثال هي كلمة جتميع 

مشتقة من كلمة جملس هذه الكلمة تعين موضع اجللوس ، ولكن يف 

اإلندونيسية هذه الكلمة حتتوي على معىن اجمللس أو االجتماع الذي حيمل 

بالوالية ، ومجع التجمعات ، واالجتماعات ، مهمة حمددة فيما يتعلق 

 واالجتماعات.  

ولذلك ، فإن رأي املؤلف ، كاّللّس باب تغرّي  يف املعىن هو استيعاب 

لغة واحدة إىل لغة أخرى ، على سبيل املثال العربية إىل إندونيسيا. كما يشري 

لغات ، من بني سباب تغرّي  املعىن يرجع إىل تأثري ال Patedaأوملان يف 

 األجنبية. 
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 مثل الكلمة  "فتنة" ، يف القاموس اإلندونيسي ، جيد املؤلف أن

الكلمة تعين "متهم". كلمة االفرتاء هي يف الواقع امتصاص كلمة فتنة باللغة 

العربية. وفيما يتعلق بدراسة القواميس العربية املختلفة ، وأحاديث األحاديث 

بل تعين "أدزاب" أو اختبار أو حماكمة. والقرآن ، فإن فتنة ال تعين "أن تتهم" 

 ميكن استخدام هذا التغرّي  يف املعىن ، والذي يرجع إىل عامل امتصاص اللغة. 

يضيف جي دي باريرا أن معىن لغة الكلمة يتغري ويتسبب يف عدة  

عوامل ، مبا يف ذلك التأثريات اللغوية والتارخيية والنفسية والتأثريات األجنبية 

 وامل االجتماعية. والقوة والع

  وفقا للدكتور فايز الداية يغري املعىن بالعربية بسبب العوامل التالية:

  أ. عوامل تارخيية
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وفقا اللشاير ، لن يتغري معنىكلمة ، ولكن من املمكن تغ يّرها ، أهنفي 

وحتدث 21وقت القصري لن يتغري ، ولكن يف وقت الطويل من املرجح أن يتغري.

التغيريات من عدة عوامل ، من بني عوامل أخرى ، عوامل تطوير العلم هذه 

والتكنولوجيا ، والثقافة االجتماعية ، واستخدام الكلمات ، وتبادل 

 االستجابات احلسية ووجود اجلمعيات. 

لذلك ، من وجهة النظر ، ختتلف التغيريات ، فهناك تغيري يف الوقت وتغ يّر 

دام اللغة. ومن بني أولئك الذين يؤثرون على الزمان وتغرّي  مستوى استخ

  التغرّي  يف معىن اللغة.

 أمثلة من الكلمات اليت تتغري بسبب عوامل تارخيية مثل الكلمات: 

                            
21 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Penerbit Rineke Cipta, 2003), Hal. 310-313  
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، الذي كان له  syar'iالزكاة ، الصالة،  الصوم ، وغريها ، ترتبط مبصطلح 

 لدينية. ُث قصده باملعىن املوجود يف املصطلحات ا urfيف األصل معىن ل  

  عوامل اللغوية .ب

  هذا يتفق مع ما يقوله أوملان ، كما ذكر أعاله.

  العوامل االجتماعية .ج

تغرّي  املعىن يف العوامل االجتماعية هو تغيري يرجع إىل تطور املواقف 

 االجتماعية ، مما يتسبب يف جعل معىن الكلمة أضيق أو أوسع. مثال: 

الكلمة جمموعة من املسافرين. لكن الكلمة السيارة ، يف القرآن الكرمي تعين 

  د. العوامل النفسية تعين اآلن "سيارة."

التغيريات يف معىن الكلمات بسبب العوامل النفسية هي تغرّي  يف املعىن 

ألهنا حيافظ على القداسة أو بسبب احملرمات. على سبيل املثال  ، كلمة 

 . "jima"ملس" اليت تعين اللمس ، متستخدم أيًضا مبعىن "
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  من بني العوامل اليت تؤثر على تغيري املعىن هي: Patedaوأضاف 

صدفة: املعىن حيدث عن طريق الصدفة ، على سبيل املثال ، الكلمة  .1

عرضة. ويف السابق ، يرتبط دائًما بالعظام ، اآلن أكثر ارتباطا 

بالكلمات التالية: عرضة للزالزل ، وعرضة للفيضاَنت ، وعرضة 

األرضية ، واحلوادث املعرضة لالنزعاج ، وانعدام األمن لالهنيارات 

  الغذائي ، وما إىل ذلك.

 احلاجة إىل اللغات جديدة  .2

احملرمات: الكلمة حمرمة ألهنا غري الئقة أو غري أخالقية إذا قيلت ،  .3

حيث أن كلمة "املراحيض" ليس من اجليد أن تقول بشكل خاص 

جلملة من الغرفة اخللفية إذا  كان الناس يأكل الطعام. ُث جاءت ا

  أو احلمام.

 وفقا ألوملان هناك عوامل تسهل تغرّي  املعىن. تشمل هذه العوامل:  
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اللغة تتطور ، ومعىن الكلمة نفسها غري واضح ،  وفقدان الدافع (فقدان 

  ، وبنية الكلمة. )polisemi(الدافع) ، ووجود كلمات تعين مزدوجة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 الثالث الباب 
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 نتائج البحث والمناقشة 

يف هذا الفصل تبحث الباحثة عن نتائج البحث عن املعىن املعجمي 

 والسياقي من لفظ الدين يف القرآن. 

يف هذا الفصل، تبحث الباحثة نتائج دراسة املعىن املعجمي السياقي 

 يف الكلمة الدين يف القرآن. 

القرآن، وجدت معاىن استنادا إىل حتليل البياَنت اليت أجريت على 

الكلمة الدين متنوعة تشكيالهتا معجمية وسياقية. وبشكل عام، فإن الكلمة 

 الدين يف القرآن الكرمي وجدت يف السور على النحو التايل: 

، وسورة الشعراء: 25، 2، وسورة النور: 35، وسورة احلجر: 4سورة الفاحتة: 

، سورة 12، 6الذاريات: ، وسورة 78، وسورة ص: 20، وسورة الصفا: 82

، 11املطففني:  ، وسورة18، 17، 15، 9، سورة اإلنفطار: 46املدثر: 

 وسورة البقرة:  ،1، وسورة املاعون: 11، 7وسورة التني: 
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األنفال:  وسورة ،29األعراف:  ، وسورة 146النساء:  ، وسورة193، 132

 ،52النحل: ، وسورة 76، 40يوسف: وسورة ،22يونس:  وسورة  ،39

 لقمان:  ، وسورة30وسورة الروم:  ،65العنكبوت:  وسورة

 البينة:  ، وسورة65وسورة الغافر:   ،14،  11، 3، 2الزمر:  وسورة ،32

 ، وسورة28الفتح:  ،وسورة9، 8املمتحنة:  ، وسورة13الشورى:  ، وسورة5

 وسورة، 6الكافرون:  ، وسورة24، 19آل عمران:  ، وسورة5األحزاب: 

  ، 11التوبة:  ، وسورة78احلج:  ، وسورة161، 159األنعام: 

 . 36 ،33 ، 29 ،12 

  
 أ.معانى لفظ الدين في القرآن  

 وجدت معاىن الكلمة الدين يف القرآن سبعرقة معاىن، وهي تشمل: 
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 املاعون والبقرة وآل عمران واألنفال وسورة سورة السور: 12 امللة  ) معىن1

الفتح  املمتحنة وسورة  الشورى وسورة البينة وسورة وم وسورةالر  يوسف وسورة

 سورة سور ،وهي: 9 العقوبة والثواب على ) معىن2التوبة . احلج وسورة وسورة

الصافات وسورة ص وسورة الذاريات وسورة املدثر  الفاحتة وسورة النور وسورة

 سور، 4 على العبادة ) معىن3املطففني وسورة التني . اإلنفطار وسورة وسورة

  ) معىن4التوبة سورة الغافر . األحزاب وسورة  األعراف وسورة سورة وهي:

 ) معىن5الزمر . يونس وسورة النحل وسورة سور، وهي: سورة 3 الطاعة على

سورتني؛  يف التوحيد ) معىن6النور  سورة يوسف وسورة سورتني:  احلكم على

  احلجر سورة: سورة يف القيامة ) معىن7األنعام  الكافرون وسورة سورة

 كلمة الدين بمعنى "الملة"  .1

 سور، وهي:  12وأما  كلمة الدين مبعىن امللةيف 

  1سورة الماعون:  أ)
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لِِّديِن   ِِ ِذُب ِب ِِ  أرَءيَت الِذى يكَّ

يف هذه اآلية، كلمة الدين مبعىن امللة. هذه اآلية حيكي تكذيب دين 

أصعبه صعبة جسديا وعقليا. حنن يف الدين شخص عندما يدع األيتام أو 

جيب الزم علينا مناسبا يف احلياة االجتماعية فنحسن باآلخرين. لذلك، يف 

 هذه اآلية معىن الدين يتضمن معىن معجميا، وهي امللة. 

  1٩3، 132البقرة:   ب) 

َِ اْصط ِِ إنَّ الَّلَّ  ِ َِ َِ بِن ا إْب راِهيُم بنيِه َوَي ْعُقوُب َي ِِ َفٰى َوَوصَّٰى ِب

وتنَّ إالَّ َوأْن تْم ُمْسلُموَن:  َِ   132لُكُم الِِّديَن فاَل َت

يف هذه اآلية، لفظ الدين مبعين "امللة" ومعىن لفظ الدين يف هذه اآلية 

 اإلخالص يف عبادة اهلل وطاعته .وبذلك، فإن الدين هنا هو اإلسالم .

  ويف هذه احلالة، لفظ الدين مبعىن معجمي، وهو الدين.
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َِ َوق لِّ  ِ َِ ِ  اَل تُكوَن ِفْت نٌة َويُكوَن الِِّديُن ِل َِ فإِن اْن َت    ۖاتلوُهْم َحتَّ

  1٩3َهْوا فاَل عْدَواَن إالَّ َعلى الظالِميَن: 

يف هذه اآلية، كلمة الدين مبعىن "امللة" وهو دين اهلل اعلى فوق األدياَن 

ل الناس األخرى، كما ذكر يف الصحيحني روي يف احلديث " أمرت أن أقات

حىت يقولوا ال إله إال اهلل; وإذا كانوا ال يقولونه، فهذا يدل على أهنم حيفظون 

الدم واملمتلكة مين إال لسبب حمقوق، وأما حساهبم (يف قلوهبم) تقدميه إىل 

اهلل. ومن هذا التفسري، لفظ الدين مبعىن معجمي، حيث الدين يف املعىن 

 احلقيقي، وهو الدين. 

  1٩:  ج(سورة آل عمران
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إْساَلُم  ِْ َِ اِل َوَما اْخَت لَف الِذيَن أوتوا الِكتاَب إالَّ    ۖإنَّ الِِّديَن ِعْنَد الَّلِّ

ِت    ِۖمْن َب ْعِد َما َجاَءُهُم الِعْلُم َب ْغيا َب ْي َن ُهْم  َِ َي ِِ َوَمْن يْكُفْر ِب

َساِب   ِْ ِْ َِ َسريُع اِل َِ فإنَّ الَّلَّ  الَّلِّ

عىن "امللة" يف هذه اآلية قال اهلل تعاىل إنه يف هذه اآلية، لفظ الدين مب

ال يقبل دينبجالف اإلسالم، و التباع الرسل الذي أرسله اهلل، وبذلك، من  

كان وجه نفسه إىل اهلل بعد أخذ النيب حممد دين وليس شريعته، ال يقبل هلل، 

 وبالتايل، فإن لفظ الدين يف هذه اآلية هو املعىن املعجمي وهو الدين. 

  3٩رة األنفال: د( سو 

 َِ لِّ  ِ َِ ِ  اَل تُكوَن ِفْت  نٌة َويُكوَن الِِّديُن ُكلُه ِل َِ فإِن    َۖوقاتلوُهْم َحتَّ

َِ بما َي ْعَملوَن بِصيٌر    اْن َت َهْوا فإنَّ الَّلَّ
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ن م يف هذه اآلية، لفظ الدين مبعىن "امللة" ويف اآلية "وَّي مكْوَن األدي

بن عباس فيما يتعلق مبعىن هذه اآلية، أن مكله أألَّلَّ" وفقا للضحك وعن ا

املعىن املقص ود هو "ال معبود إال اهلل وحده."عبد الرمحن بن عائد بن أسلم 

ن يف م قال: إن هذا املعىن هو أنه ليس الكفر مع الدين اآلخر. لفظ األدي

 هذه اآلية مبعىن الدين اخلالص، فمعىن لفظ الدين يف هذه اآلية مبعىن معجمي. 

  40ة يوسف: ه(سور 

ؤُكم مَّا   ٓ  هِ ۦَما َت ْعبُدوَن ِمن ُدون ِِ ْي ُتُموَها أنتْم َوَءاَب ِْ اًء َس ِْ إالَّ أْس

َِ أَمَر أالَّ َت ْعبُدوا  لِّ  ِ َِ ْكُم إالَّ ِل ِْ ا ِمن ُسْلٰطٍن إِن ٱْل ِِ َِ ِب أنَزَل ٱلَّلُّ

لَك ٱلِِّديُن ٱلَقيُِّم َولَِٰكنَّ َأْكَث َر ٱلناِس اَل َي  ُه ذَٰ َِ  ْعلُمو َن إالَّ إيَّ
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يف هذه اآلية، لفظ الدين مبعىن "امللة" وهذه اآلية تصف وحدانية اهلل 

وإخالص النفس يف اإلحسان إليه،الدين املستقيم الذي أمرَن اهلل أن تشغيله، 

 ُث واقط اّللَّ املطر باالباهني الذي احبه وباركه على هذا الدين  ,كلمة األّدي

 مبعىن معجمي، يعين معنىاحلقيقى. ن مبعىن الدين، بذلك يف هذه  م

  30سورة الروم:  (و

َِ الِتي َفطَر الناَس َعلْي َها اَل َت ْبِديَل  فَأِقْم َوْجَهَك للِِّديِن َحنيًفا فطَرَة الَّلِّ

َِ َذلَك الِِّديُن الَقيُِّم َولِكنَّ أْكَث َر الناِس اَل َي ْعلُموَن   ْلِق الَّلِّ ِِ  ِل

 "امللة" أي دين اإلسالم، الدين املستقيم، يف هذه اآلية لفظ الدين مبعىن

وهو الدين احلنيف، دين إبراهيم، الذي قد تبينه اهلل. واهلل قد أعطى إىل مجيع 

املخلوق معرفة وحدانية اهلل. وأن ال إله إال ا ّللَّ،يف احلديث "وإين خلقت 
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ه عبادي حنيفا ُث الشياطني تضليلهم من دينهم". وبالتايل ،فإن الدين يف هذ

 اآلية و دين اإلسال  دين حنيف، فهكذا، لفظ الدين له املعىن املعجمي. 

  
 سورة البينة:   (ز

ِلِصيَن لُه الِِّديَن ُحَن فَاَء َويِقيُموا الصَّاَلَة  ُِ َِ ُم َوَما أِمُروا إالَّ لَي ْعبُدوا الَّلَّ

َمِة.    َۖوُي ْؤتوا الزَكاَة  ِِ لَك ِديُن اْلَقيِّ  َوذَٰ

الدين مبعىن "امللة" وهو الدين القيم، الدين العادل  يف هذه اآلية لفظ

،الدين الصحيح. وتشغيل مجيع ما أم ره اهلل. والدين يف هذه احلالة هو مبعىن 

  سياقية، أي سياقة اللغة.

  13(  سورة الشورى:  ح

نا  َشرَع لُكْم ِمَن الِِّديِن َما َوصَّٰى بِه نوًحا َوالِذي أْوَحْي نا إلْيَك َوَما َوصَّيْ 

    ۖأْن أِقيُموا الِِّديَن َواَل َت َت فَ رَّقوا ِفيِه    ۖبِه إْب راِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى 
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ُِ َعلى الُمْشرِكيَن َما تْدعوُهْم إلْيِه  ُِ تبي إلَْيِه َمْن يَشاُء    َۖكَب َِ َِ َِ ْي الَّلُّ

 َوَي ْهِدي إلْيِه َمْن ينيُب. 

لدين املقصود هو دينالتوحيد، يف هذه اآلية لفظ الدين مبعىن "امللة" وا

الذي يدل على وحدانية اهلل، وكل األديان اليت جلبها الرسل فهي دين حقيقة. 

ومعىن الدين التايل هو تطبيق دين اإلميان واإلخالص بدون احلاجة إىل الفرقة 

ولكل املشركني هذا هو شيء وثيق اتباع دين اهلل. وهذه لفظ الدين مبعىن 

 املعجمي. 

  ٩، ٨سورة الممتحنة: ( ط

 َِ َِ ِِ ٱلِِّديِن َوْل َِ ُي قَٰتلوُكْم ِف َِ َِ َعِن ٱلِذيَن ْل الَّ َي ْن َهٰىُكُم ٱلَّلُّ

ت ْقِسطوا إلْيِهْم  ُِ وُهْم َو ْم أن تَبُِ ُِ ِمن ِدٰيرِك رُجوُكم ِّ ُِ َِ    ُۖي إنَّ ٱلَّلَّ

بُّ ٱلُمْقِسِطيَن : ُِ ُِ   ٨ِي
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بحث اهلل الحيظركم يف هذه اآلية لفظ الدين معىن "امللة" هذه آية ال

يضفر ال ربط مع الكافرون الذي ال حيارب الّن  الدين. مثل قوم النساء و 

 ضعيف من هم. لفظ الدين يف هذه اآلية معىن املعجمي  يعين معىن احلقيقة. 

َِ َعِن الِذيَن قاَت لوُكْم في الِِّديِن َوأْخرُجوُكْم ِمْن  ا َي ْن َهاُكُم الَّلُّ َِ  ِ إنَّ

ْم  ُِ رِك َِ َوَمْن َي َت    َۖوظاَهُروا َعلٰى إْخراِجُكْم أْن َت َولْوُهْم ِد َي

ْم فأوٰلئَك ُهُم الظالُمو َن  َِ  ِ  ِ َِ يف هذه اآليةلفظ الدين معىن " امللة"  َوُل

يف هذه اآلية البحث اهلل الحيظركم يل الربطهم  املتعادون عادى و حيارب 

هذه اآلية معىن  ويظركم و أشخاص يساعد يظردكم الن الدين. لفظ الدين يف

 املعجمي  يعين معىن احلقيقة. 

  2٨ي(  بسورة الفتح: 
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ِق ليظِهَرُه َعلى الِِّديِن ُكلِِّه  ِّ ِْ َدٰى َوِديِن اْل َِ لْ  ِِ  ُهَو الِذي أرَسَل رُسولُه ِب

َِ َشِهيًدا.   ۖ لَّلِّ ِِ  وَكَفٰى ِب

احلق, يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" امللة" يعين الدين صحيح الدين 

 هذا حال الكلة الدين يف هذه آية معىن املعجمي  يعين معىن احلقيقة .

 جامعة الدين يف األرض, انسان عراِب او نون عرِب, تدين او مشركون. 

  7٨ك (   سورة الجِّ: 

َِ َحقَّ ِجَهاِدِه  ُهَو اْجَت باُكْم َوَما َجَعَل َعلْيُكْم في    َۖوَجاِهُدوا في الَّلِّ

اُكُم الُمْسِلِميَن ِمْن َق    ِۖملَة أبيُكْم إْب راِهيَم    ِۖمْن َحرٍج الِِّديِن  ِْ ُهَو َس

َذا ليُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعلْيُكْم َوتُكونوا ُشَهَداَء َعلى الناِس     ْۖبُل َوفي هَٰ

َِ ُهَو َمْواَلُكْم  لَّلِّ ِِ نْعَم ف   ۖفأِقيُموا ال صَّاَلَة َوآتوا الزَكاَة َواْعتِصُموا ِب

َِ َونِْعَم النِص يُر   الَمْولَٰ
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يف هذها اآلية لفظ الدين معىن" امللة" يعين دين الئسالم, و كثري  

الّتسامع, يف هذه آية اهلل ال يعجز عمل عبداهلل, الصالة هي ركون اسالم و 

شهادة, الصالة الواجب يعمل اربع ركعاة, يف املكان و احلال جهاد اصالة 

ل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم" ارسل حيمل الدين جيوز تعمل ركعة, "قا

السالم الذي صحيح و التسامع. يف هذه البحث ال تكون يف الدين ضعيف, 

 لفظ الدين يف هذه اآلية   معىن املعجمي  يعين معىن احلقيقة. 

    2٩,33,12ل(  سورة التوبة  

ْم ِمْن َب ْعِد َعْهِدِهْم َوطَعن َِ اَن ِْ ِْ وا في ِديِنُكْم َف قَاتلوا َوإْن نَكثوا أَي

ْم لَعلُهْم َي ْن َت ُهوَن: َِ اَن لَّ ِْ ْم اَل أْي َِ   12أئمََّة الُكْفِر إنَّ
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يف هذه اآلية لفظ الدين معىن" امللة" يعين دين الئسالم, اذا املش رقون  

خيلق معاهدة متاركة يف الوقت يفسد معاهدهتم, يعين عيبا و هتّد دين الئسالم, 

 ه اآلية معىن املعجمي  يعين معىن احلقيقة. لفظ الدين يف هذ

رُموَن َما  ِِ  ِ ُِ َِ َواَل بٱلَي ْوم ٱْلَءاِخِر َواَل ُي ٰقتُلواٱلِذيَن اَل ُي ْؤِمنوَن ِبٱلَّلِّ

َِ َورُسول  ِق ِمَن ٱلِذيَن أوتواۥَحرََّم ٱلَّلُّ ِّ ِْ  ُه َواَل يِدينوَن ِديَن ٱْل
ٱلِكتََٰب  ٓۖ 

ِ  ُي ْعطوا َِ  َحتَّ
ْزيَة  ٓۖ  ِْ ِغُروَن:ٱْل   2٩َعن يٍد َوُهْم صَٰ

يف هذه اآلية هناك كلمتني  الدين و الدين, هذه الكلمة هلا معىن دين  

اهلل, هذه اآلية تنزل اىل الدعوة لإلعالن بني املشركني, أنه ممنوع  اللحج و 

 الطواف مسروقة عارية يف املنزيل العارى. 

ِق ليطِهَرُه َعلى  ِدي نِ وَ   ِّ ِْ   33ُكلِِّه :  الِِّديِن اْل



63  
  

يف هذه اآلية لفظالدين معىن" امللة" يعين دين الئسالم, يف هذا احلال  

اهلل ضعفا اّن رسول اهلل يرسل يل يشيد الدين الئسالم, لفظ الدين يف هذه 

 اآلية معىن املعجمي  يعين معىن احلقيقة. 

  
 العوامل التي تؤثر على تغيير معانى كلمة الدين في القرآن   ب.

كلمة الدين بمعنى االنتقام  .1

  4سورة الفاتحة:   أ.

 "ملِك يوم الِِّديِن" 

كانت يف هذه اآلية كلمة الدين مبعىن االنتقام، هذا املعىن يظهر بسبب سياق 

اللغة حوله، الذي يرتبط مع األعمال، وكلمة الدين يف هذه اآلية مبعىن العاقبة ألهنا 

يوم القيامة، واملقصود بيوم الدين هذا هو اليوم يف هذه اآلية، اهلل يصف يوم الدين أو 

الذي فيه حيسب مجيع املخلوقات، واهلل أعقبهم مناسبا مع أعماهلم الصاحلة أو 
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السيئة، وإذا كانت األعمال صاحلة، سوف يعطي اهلل الثواب ،وإذا كانت االعمال 

ن عاقبة سيئة يعطي اهلل مبا يناسب هبا. هذا يتعلق بظرف الزمان، أي التفسري ع

 األعمال يف يوم القيامة، فهذا املعىن يدخل يف املعىن السياقي. 

  
  25ب(. سورة النِّور:

 َِ َِ ُهَو  ِديَن ُهُم  َي ْوَمئٍذ ُي َوفِّيِهُم الَّلُّ قَّ َوَي ْعلُموَن أنَّ الَّلَّ ِْ اْل
قُّ الُمبيُن.  ِْ  اْل

ظهور ألن يف احلال يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن  

اللغوية يلفها ايضا .وذكر ابن عبس "دينهم" يعين حساب, الوعد و الوعيد, 

و حسابه.العدل ال ظامل يف احلسابه. واحللة مبمناسبة حال الوقت يعين مناقشة 

 األفعال ىف اليوم اآلخر, و هذا البحث يدل  يف احلال السياقي. 
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صا فِّات:    20ج(. سورة ال ِّ

َذا َي ْوُم َوقالوا يَ    الِِّدي نِ َِ َوْي لنا هَٰ

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن ظهور ألن يف احلال  

اللغوية يلفها ايضا. يعين يف يوم القيامة ,يقّص اهلل تعاىل يف آية قبله الذي 

نَقش قبل الكفار يف وقت القيامة, ان هم يعيب نفسهم, و تكلماهنم يف 

ل الّضلم مع نفسهم. واحللة مبمناسبة حال الوقت, و يدل  يف احلال الدنيا عم

 السياقي . 

 د(. س ورة ص 

  الِِّدي نِ وَّانَّ َعلْيَك لْعنِتْي اَل َي ْوَم 

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا املعىن ظهور ألن يف احلال  

س عندما يشع رالئبليس اللغوية يلفها ايضا, يعين حمادثة اهلل تعاىل مع ابلي
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يشعر هو اعلى من الناس, آلّن  اخرتع من النار و الناس من ارض, و ابليس 

م تظلل الناس هذا يتعلق بو ضع البية اللغوية وهو حمادثة اّللَّ واجلن. و فرمان 

اهلل تعاىل يدل تدل جهنم مع اإلَنس الذين يتبعون االبليس, من األبية لعنة 

حلساب. واحللة مبناسبة الدائرةاستعمال اللّغوي, و يدل  اهلل ابليس حىت يوم ا

 يف احلال السياقي. 

 12,6ه(. سورة الِّذرَيت: 

    6ل َوقٌع : لِِّديَن وَّانَّ ا

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن ظهور ألن يف احلال  

ل الوقت ,و يدل  ذالك اليوم صارله, واحللة مبمناسبة حا ,اللغوية يلفها ايضا

 يف احلال السياقي. 

  ن أ ّدياأليْسأملوَن أيَّاَن َي ْومم 
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يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن ظهور ألن يف احلال  

اللغوية يلفها ايضا.هذه اآلية يبحث كيف اشخاص يغرق يف الكفر ,الّشك, 

جلزاء,  واحللةمبناسبة الدائرة و الغفل, اسعلهم يوم اجلزاء والصّدق جاء يوم ا

 استعمال اللغوي, و يدل  يف احلال السياقي. 

و(. سورة المدثِّر: 

ِذُب بَي ْوم  46 ِِ وُكنانكَّ

  الِِّدي نِ 

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن ظهور ألن يف احلال  

ة وال اللغوية يلفها ايضا, هذه اآلية يبحث كيف اشخاص اليعمل الصال
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يعطي األصرم, وتتكلم الباطل, و كيف يكّذب يوم اجلزاء وحّصل يوم املوهتم, 

 واحللة مبمناسبة حال الوقت, و يدل  يف احلال السياقي. 

  1٨,71,51,٩ز(. سورة االنفطار 

ا ِِ البْل تكِِّذُب ْوَن ِب ِِ   ٩:لِِّدي نِ كَّ

ألن فياحلال  يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن ظهور 

اللغوية يلفها ايضا, وذالك الربط مع يكّذب يوم احلنخص, يوم اجلزاء, و يوم 

 احلساب, واحللة مبمناسبة حال الوقت, و يدل  يف احلال السياقي. 

اَي  ْوَم  َِ   الِِّدي نِ يْصلْوَن

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا ملعىن ظهور ألن يف احلال  

فها ايضا, يوم اجلزاء يف هذه اآلية يوم احلساب واجلزاء يعين يوم اللغوية يل

  القيامة, , واحللة مبمناسبة حال الوقت, و يدل  يف احلال السياقي.
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  17: الِِّدي نِ َوَمآاْدرىَك َمايوَم 

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" هذا يعّب املهيب جّدا يوم  

واحللة مبمناسبة حال الوقت, و يدل  يف احلال السياقي. و يقوي القيامة, 

 اآلية بعدها. 

ِ  م َمآاْدرىَك َي ْوَم   َِ   1٨: الِِّدي نِ ُث

يف هذه اآلية لفظ الدين املعىن" االنتقام" وهذا يعين اآلية التالية من  

اليوم عندما يكون عاجر ىف أدى ملساعدة آخرين,هذا ملعىن ظهور ألن يف 
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اللغوية يلفها ايضا ,واحللة مبمناسبة حال الوقت, و يدل  يف احلال احلال 

  السياقي. 

  

  
  11ح(. سورة المطِّففين: 

ِذبوَن بَي ْوم  ِِ    الِِّدي نِ الِذيَن يكَّ

على هذه اآلية لفظ "الّدين" مبعىن "االنتقام"، ان هذا ينشأ الّن سياق 

بااحلد، ال إعتقادون وجودهم ، وإعتبها اللغة احمليطة هو أهنم ال إعتقادون 

مسحيلة. ُث ىف اآلية التالية مذكورة والاحد ينكر يوم االنتقام ولكن كل 

الناس الذى يدعو هو بالغت ىف عمل احلال اليجوز، يذنب ىف  كالمه مجيعا، 
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و إذا شجار، خيون ىف بالغه. هذا احلال يتعلق بشأن إختد اللغة يعىن شرح من 

  اس منكرى شروط اهلل هذا املعنىاليتعلق على معىن السياقية.اهلل عند الن

  7ط(. سورة التِّين: 

  ن أ ّديألفَما ميَكأّذمبَك َب ْعمد أ با

على هذه اآلية لفظ "الدين" مبعىن" االنتقام"، هذه املعىن نشأت األية 

ألّن سياقات اللغة تبطنها املعلقة بالدين ىف يوم التاىل، إنك عرفت ابتدأ 

ثك وعرفت أن اهلل الذى استطع خلق من األصل اقتدر لريجع يكون حد

احلياة، حبىت أسهل عليه. فما التدافعك كذبت وجوده ىف يوم الدين ،عليك 

 يعرفت احلق خصا؟ 

قال أبن أبو حاتيم، حدثت عليك أمحد أبن سينان، حدثت عليك 

عن  عبد الرمحن من صفيان من منصور الذى قال أن أبد سأل على جماهيد
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املعىن قاله : فما ميَكأّذمبَك َب ْعمدَب األّدي أن؟ ما املقصود نىب ص.م مع 

اهلل مبعىن الناس. هذا احلال لفظ "الدين" هذه حال اليتعلق حبالة بيئة إختذ 

اللغة هي  كيف حتدث الناس التكذب وال امن على يوم الدين فتتعلق على 

 معىن السياقية. 

. كلمة الدين بمعنى 2

ة أ(. سورة العباد

  2٩األعراف: 

لِقْسِط  ِِ ب  ِب ِِ ِل َمْسِجٍد َواْدعوُه    ۖقْل أَمَر رَّ َوأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُك ِّ

ِلِصيَن لُه ا ُِ  َكَما َبَدأُكْم َت عوُدوَن       ۖلِِّديَن ُم
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يف هذه اآلية، كلمة الدين مبعىن العبادة، هذا املعىن يظهر بسبب سياق 

الذي يوضح كيف أن اهلل يأمر عباده الصاحلني بعبادته ،وباتباع اللغة حوله، 

الرسل الذين أنزل عليهم اهلل املعجزة والشريعة اليت يقدموهنا. وأمر اهلل ِبن عباده 

خيلصون يف عبادته، ألن اهلل ال يقبل العمل إال إذا كان فيه نوعان، هذا العمل 

الشرك. والبشر يرجع صحيح ويناسب مع الشريعة واإلخالص أي نظيف من 

كما خيلق. ووفقا للسدي أي كما خلقناهم، منهم من يهديه ومنهم من 

يضلله. فكذلك تعودون، وكذلك عندما ولدمت من بطون أمهاتكم. هذا يتعلق 

بالظرف، أي ظرف إستخدام اللغة، الذي أمر اهلل عباده باألعمال خملصني 

 سياقي. له، و ليس لغريه. فهذا املعىن هو من املعىن ال

  5ب(.سورة األحزاب: 
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 َِ ِئِهْم ُهَو أقَسُط ِعْنَد الَّلِّ ِِ َب ِِ َِ َت ْعلُموا    ۖاْدعوُهْم ِل َِ فإْن ْل

َءُهْم فإْخَواُنُكْم في  ِِ َولْيَس َعلْيُكْم ُجناٌح ِفيَما    َۖوَمَواليُكْم  الِِّدي نِ آَب

ُِ بِه َوٰلِكْن َما َت َعمََّدْت ُق لوبُكْم  ُِ َِ غُفورا رِحيًما. وَكاَن    ۖأْخطأْت  الَّلُّ

"، على هذه األية seagamaعلى هذه األية من لفظ "الدين" مبعىن" 

تشرح أهنا اهلل سبحانه وتعلى، تأمر أن ترجع نسبة الربيب على أبه بعضا 

الذى أنه، يعرف إذا بوهم. إذا بوضوح بوهم (الربيب) ال يعرف، ُث هم 

الذين ال يعرف هذا احلال األشقاء الدين. بعض إضاىف من نسبة نسبهم 

يتعلق باحلال إختد اللغة، من شروح السابقة فالكلمة "الدين" مبعىن 

 السياقيةيعىن السياق اللغة الىت تبطنها  . 

  11ج(. سورة التِّوبة: 
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بوا َوأقاُموا الصَّاَلَة َوآَت ُوا الزَكاَة فإْخَوانُكْم في  َِ ن    ۖالِِّدي نِ فإْن َت ُِ َو

 َِ َي ِِ ِصُل اْل  ِت لَقْوم َي ْعلُموَن  َف ِّ

على هذه األية يشرح إذا املشارك التوبة واعتصم الثابت على الدين اهلل 

هو دين اليقبل على الرسول وتسليم عليهم من اهلل يعىن إذا هم يرتك األصنام 

مجيعا  وعبده على اهلل. مع يقيم الصالة وتعمل الزكة. حبىت هذه األية الدين 

 الىت تبطنها. ميلك معىن سياقة اللغة 

  

  
  14د(. سورة غافر: 

ِلِصْيَن لُه الِِّديَن َولْو َكرَه الٰكِفُرْوَن. ُِ َِ ُم ٰللَّ   فَاْدعوا ا ِّ
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"، هذا املعىن beragamaعلى هذه اآلية من لفظ "الدين" مبعىن" 

" يعىن يطهر العبد beragamaنشأت األية ال نَّلسياقية اللغة التبطنها، معىن" 

على اهلل فقط واختالف مبشرك. يشرح هذه األية عن عبده على هو الدعاء 

 اهلل، إذا الدين ىف احلال مبعىن السياقية. 

  

. كلمة الدين بمعنى 3

الطاعة أ.(سورة 

  52النحل: 

َِ َت    َۖواِصبا  الِِّديُن َولُه َما في السََّماَواِت َواأْلرِض َولُه  َر الَّلِّ أَف غي ْ

اآلية، كلمة الدين مبعىن الطاعة. هذا املعىن يظهر يف هذه تَّ ُقوَن  

بسببسياق اللغة حوله، أي فيما يتعلق بالطاعة يف عبادة اهلل بدون اخلوف 
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بغريه ،ألنه هو من يستحق ألن يعبده كل خملوق. وهذا يتعلق بظرف 

استخدام اللغة أي وصف طاعة العبد إىل اهلل. ويف هذه احلالة كلمة الدين 

  ىن السياقي.يدخل يف املع

  22ب(. سورة اليونس: 

ُِ َوالبْحِر  َِ ِب ْم في ال ِّ ُِ ِيرُك ِِ ِ  إَذا ُكْن تْم في    ُۖهَو الِذي يسَّ َِ َحتَّ

ا ريٌح َعاِصٌف  ِْ ا َجاَءْت ِِ ْم بريٍح طيِّبٍة َوفرُحوا ِب ِِ الُفْلِك َوَجَريَن ِب

مْ  ِِ ْم أِحيَط ِب َِ ِل َمَكاٍن َوظنوا أنَّ َِ    ۖ َوَجاَءُهُم الَموُج ِمْن ُك ِّ َدَعُوا الَّلَّ

لِصيَن لُه  ُِ ِذِه لنُكوننَّ ِمَن الشَّاكريَن.  الِِّديَن ُم ْي َت نا ِمْن هَٰ ِْ  لئْن أْن

على هذه اآلية من لفظ "الدين" مبعىن" الطاعة"، هذا املعىن نشأتاألية 

ألّن السياقية اللغة التبطنها، مقصده ىف الندائه على اهلل ال يرفقهم األصنام أو 

هما. ندائهم الدعاء على اهلل فقط ويوسل املسانده على اهلل وأكثر حليف م
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اإلخالص وعند اهلل حيتفظه حىت هم قال واضح الشكر على اهلل، ىف هذا 

احلال كلمة "الدين" مبعىن السياقية اللغة الىت التبطنها، هذا احلال يتعلق باحلال 

 يعىن وقت عندهم جتاوز البالء. 

    11،3،2ج( . سورة الِّزمر:  

لًصالَه  ُِ َِ ُم ِق فاْعبِدالَّلَّ ِّ ِْ اْل ِِ   2الِِّديَن :اِّن انزلنآ الْيَك الِكتَب ِب

" هو أمر لعبد اهلل beragamaعلى هذه اآلية من لفظ "الدين" مبعىن" 

فقط، يأمر املخلق لعبد اهلل وأنه غري اهلل الذى حرى العبادة ألن اهلل ،وغري 

" املقصود هو الطاعة على beragamaكلمة"  حليف إليه. إذا ىف ها احلال  

" يعىن معىن السياقية، سياقية اللغةالتبطنها. beragamaاهلل. هكذا كلمة" 

  11التاىل وضح رجوع ىف أية التاىل: 
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 َِ لِّ  ِ َِ الُص  الِِّديُن أاَل ِل ِِ ُذوا ِمْن ُدونِِه أْولياَء َما َن    ۖاْل َِ  ِ َوالِذيَن اتَّ

ُكُم َب ْي َن ْعبُدُهْم إالَّ لُي قَّ  ُِ َِ َِ ْي َِ زلَفٰى إنَّ الَّلَّ َِ الَّلِّ َِ إَل ربوَن ِِ

تلُفوَن  ُِ َِ اَل َي ْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب    ُۖهْم في َما ُهْم ِفيِه َي إنَّ الَّلَّ

  3َكفَّاٌر:

على هذه اآلية من لفظ "الدين" مبعىن" الدين" هو الدين املقصود يعىن 

النمري ُث وضح هذه األية شهيد  الدين النظيف من الشرك ومقصده الدين

اليقول أن غري اهلل وجب العبد إال اهلل. ُث يعطى اهلل عرف السبب املشرك 

الذى يعبد األصنام. أنه حال اليدفعهم يعبد األصنام ألن األصنام أزميلوهم 

مع قريب الظواهر املالئكة (باهلل) عن نظريتهم. ُث عبدون األصنام الذين 

ة. حىت أراد املالئكة تطلب مساعدة عليهم إىل اهلل. خالفهم قريب املالئك
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معىن كلمة الدين ىف هذه األية هى معىن سياقية اللغة التبطنها يعنىعلى حال 

  البيئات هى حيث املشرك يعبد األصنام وقطن على الدين الذى ال منري.

ِلًصا لُه ا ُِ َِ ُم ني أِمْرُت أْن أْعبَد الَّلَّ   11:لِِّديَن قْل إ ِّ

هذه اآلية من لفظ "الدين" مبعىن" الدين" يعىن الدين صحيحا على 

هو يأمر اهلل لنمري عبد على اهلل فقط وغري حليف إليه ويعبد اهلل مع مت الطاعة. 

 إذا ىف هذه األية هى معىن السياقية يعىن سياقية اللغة التبطنها. 

َّ اْعبممد ممخألًصاله ََ   14:دييْن أ قمأل الََّل

لفظ "الدين" مبعىن" ديين" هذا املعىن بدا ألن  على هذه اآلية من

 السياقية اللغة التبطنها هى تتعلق مع تدير الدين بالطاعة وغري عبد إال اهلل .

 هذا احلال يتعلق باحلال إختد اهلل. 
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كلمة الدين بمعنى " اْلكم"  .4

  76أ(. سورة اليوسف: 

ْوِعيتِهْم َق ْبَل وَعاِء أِخيِه  ِِ ُِ اْستْخرَجَها ِمْن وَعاِء أِخيِه َف َبَدَأ ِب  ِ َِ  ُث

َِ ليوُسَف     ۖ لَك ِكْدَن الَمِلِك إالَّ أْن  ِدي نِ  َما َكاَن ليأُخَذ أَخاُه في    َۖكذَٰ

 َِ ِل ِذي ِعْلٍم َعِليٌم     ۖ َن ْرفُع َدرَجاٍت َمْن نَشاُء    ۖيَشاَء الَّلُّ  َوَف ْوَق ُك ِّ

م، هذا املعىن يظهر بسبب يف هذه اآلية، كلمة الدين مبعىن احلك 

سياق اللغة حوله، الذي يرتبط مع العقوبة اليت أصدرها يوسف إلخوته الذين 

ال يستندون إىل حكم امللك. وأما يوسف حيكمهم ومراسيمهم. ويتطلب 

منهم على طاعة احلكم الذي يعتقدون به (أي شريعة النيب إبراهيم). هذه 

على احلكمة واملنفعة املتبادلة الضرورية. الطريقة هي ما حيبه اهلل، ألنه حيتوي 
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وبالتايل، فإن معىن الدين يف هذه اآلية تضمنمعىن سياق الزمان، أي إذا أعطى 

 النيب العقوبة إىل إخوته. 

    2ب(. سورة النور:  

ُخذُكْم    ۖالزانيُة َوالزاني فاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْن ُهَما ِمائَة َجْلَدٍة  َِ َواَل َت

َما رأفٌة في  ِِ َِ َوالَي ْوم  ِدي نِ ِب لَّلِّ ِِ َِ إْن ُكْن ُتْم ُت ْؤِمنوَن ِب الَّلِّ

ِخِر  ِِ َما طائَِفٌة ِمَن الُمْؤِمنيَن     ۖاْل ِِ ليْشَهْد َعَذاَب ِْ  َو

". "، هذا املعىن نشأت األية احلكمهذه اآلية  لفظ "الدين" مبعىن"  

ير حكم من اهلل تدير بالشريعة النَّسياقية اللغة التبطنها، ىف هذه اآلية عن يد

اهلل عند يفعل الرجل وإمرأة الزَن ُث واجبون حكم عليه مع مناسب الشريعة 

اإلسالم ليفعل دين اهلل. إذن معىن لفظ الدين ىف هذه األية ميلك معىن حكم، 
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هذا احلال تتعلق باحلال هو البيئات إختد اللغة وضح اهلل عنديفعل الرجل 

 ذه لفظ الدين مبعىن على معىن السياقية. والنساء الزَن وىف ه

  

كلمة الدين بمعنى "  .5

أ(. سورة الكفرون:  التوحد"

ِِ  ِدْي نُك مْ لُكْم  6 ِدي َوَل

    نِ 

يف هذه اآلية كلمة الدين مبعىن امللة، وهذا يعين إذا أنكروا لك، فقل 

 يل عملي و لكم أعمالكم. وأنتم بريءون من ما أفعل وأَن بريء مما تعملون.

 ويف سورة البقرة "لنا أعمالنا ولكم أعمالكم." 
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قال اإلمام البخاري: "لكم دينكم، أي الكفر، ويل دين، أي 

ديناإلسالم". من هذا التفسري كلمة الدين مبعىن سياقي. أي توسيع املعىن 

  الذي يسبب الفرق البسيط.

  15٩ب(. سورة األنعام: 

   ۖنوا ِشَي ًع ا لْسَت ِمْن ُهْم في َشْيٍء وَكا ِديَن ُهْم إنَّ الِذيَن َف رَّقوا 

ُئ ُهْم بما َكانوا َي فْ َعلوَن   ِِ ُِ ُي َن بِّ  ِ َِ َِ ُث َِ الَّلِّ ا أْمرُهْم إَل َِ  ِ   إنَّ

agama,  mujahid, Qatadah,  "هذه اآلية  لفظ "الدين" مبعىن  

,Ad-Dhalak والنصراىن. " وقال الّسدى أن هذه اآلية نشأة يتعلق باليهودى

ىف هذه األية وضح عن مسبب للخالف الدين هو نصراىن خيالف رأى قبل 

النىب ص.م موفد ُث هم مسبب للخالف يكون أكثر الفرقة وسريعا أرسل 

اهلل إىل النىب ص.م. هو جيد طائفة املثال الذى حيدث على الدين األخر الذى 
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ظفنفس رسول اهلل ص.م يتكون من فرقة األكثر واجنياز واستطراد. فإن اهلل ين

 من أي يفعلهم. 

من هذا الوضح لفظ الدين مبعىن السياقية هي السياقية بيئة اين أَنس 

يهودي ونصراىن الذى يشّق شيئ إميان أو الدينه هو ساحق املعىن اىل تسبب 

 مقارنة املفردة. 

  161ج(. سورة األنعام : 

قأميًا أملةَ إأْب راأهيَم َحنأيًفا  ديناقيٍم أقمْل إأنأين َهَداأين َرأِّب إأىَلٰ أصراٍط ممْستأ

 مْشأركأيَن  مَوَما َكاَن أمَن ال   ۚ

" امللة"يعىن  دْي نا هو مبعىن هذه اآلية لفظ "الدين" مبعىن"امللة"  وأ 

tegak lagi kokok  والدين إبراهيم الذى إستقام غري موج ود الناس الذى
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هل نفسه. من شرح هذالفظالدين أبغض اىل الدين إبراهيم وبل اَنس الذى جي

 مبعىن سياقية هى ساحق معىن الذى يسبب مقارنة املفردة . 

    24د(. سورة العم ران :  

ًما َمْعُدوَداٍت  َِ سَّنا الناُر إالَّ أيَّ ْم قالوا لْن َتَِ َِ نَّ ِِ لَك ِب َوغرُهْم    ۖذَٰ

وَن.  َِ  في ِدينِهْم َما َكانوا َي ْفَت

الدين" مبعىن"امللة "هو يوثقكم إلعتصم اىل الدينكم هذه اآلية لفظ " 

الباطل وحال التجاوز كم نفس هي نظرية كم الذى يصرح أن النار جهنم ال 

يكون يلمسكم ألن ذنبون إال بعض يوم اإلستطاع حمسوب. على أساسيا 

أنفسهم الذين جيعلون هذا الذنب على أنفسهم، حيث أن اهلل ال أبدا ينزل 

نظريتهم. من وضح لفظ الدين مبعىن السياقية هى السياقية على الدليل الوتق 

  املختلفة مفرد.
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كلمة الدين بمعنى القيامة  .6

  35سورة اْلجر: 

م الِِّديِن.  ِْ َِ َي ِو  َوإنَّ َعلْيَك اللْعنَة إلَٰ

يف هذه اآلية، كلمة الدين مبعىن القيامة، هذا املعىن يظهر بسبب سياق 

ِبن اهلل سبحانه وتعاىل يأمر إبليس قهرا الذي ال اللغة حوله، الذي يتعلق 

ميكن أن يعارضه أو مينعه أي ط رد إبليس من مكان رافع الذي مكنته إبليس 

 فصارت ملعون أي رجيم. وأن إبليس تليها لعنة اهلل مستمرا حىت يوم القيامة. 

وعن سعيد بن جبري، ذكر أن بعد لعن اهلل إبليس، تغري وجهها الذي  

املالئكة من قبل، يبدو وجهها أسود مثل وصمة عار. ُث أي  كان مثل

وصمة توجد يف الدنيا حىت يوم القيامة تأيت منها. وفقا لنب أِب حامت. وذكر 

أيضا أنه بعد غضب اهلل له، طلبت إبليس من اهلل أن ينتظرهاحىت يوم القيامة. 
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دراجا ودعه ذلك دافع احلسد من قلبها على آدم وذريته. واهلل يقبل طلبه است

 يسقط مزيدا يف ضاللتها. 

وهذا يتعلق بالظرف أي ظرف استخدام اللغة أي احملادثة مع إبليس 

أنه لعن إبليس حىت جاء يوم القيامة وطلب إبليس منه أن يضل بين آدم حىت 

 يوم القيامة. 
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الباب الربع 

 االختمام 

 االستنتاج   أ. 

الباحثة ,وجدت  كلمة الدين ببعض  استنادا إىل البحث الذي قامت به

معاين معجمية و سياقية ,املعىن املعجمية كلمة الدين مبعىن "امللة" وأما سياقية, 

  معنها االنتقام, العبادة, الطاعة, التوحيد, القيامة, و العبادة.

العوامل اليت تسبب كلمة الدين يف القرآن هلا معان خمتلفة:ويف األول 

له, الثاىن, توسيع املعىن يف سبب املختلف املفرد, و ,بسبب سياق اللغة حو 

 الثالث, املعىن الذي سببه أسلوب لغة اجملاز. 
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سور, يف  23كلمات اليت تنتشر يف    31يوجد معىن ا ملعجمي يف القرآن 

معاين وهي االنتقام ,العبادة,  6اية يف القران  وحتتوي على املعىن السياقية  30

 مة, و العبادة. الطاعة, التوحيد, القيا

وأما عدد املعىن السياقية لكلمة الدين املرتبطة بظروفها أي ظرف عامل 

لغتها بقدر اربعة عشر كلمة وظرف الزمان بقدر مثانية.  وأما العوامل اليت 

تسبب تغريات املعىن وهي توسيع املعىن الذي سببه الفرق البسيط بقدر أربعة 

 وعشرين كلمات. كلمت وسياق اللغة حوله اثنا 

  

 اإلقَتاحات  ب.

 من خالل حتليل معىن الكلمة, ميكننا أن جند ثراء من خالل كلمة .
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ونتاج هذه الدراسة هي معىن كلمة الدين يف القران الكرمي وميكن أن تكون 

مرجعا القراء, وخاصة الذين يرغبون يف البحث عن كلمة الدين يف القران 

دين يف القران مل يتم كماال حىت االن الكرمي. البحث عن معىن كلمة ال

,وبالتايل, حيتاج اىل أحبث أخرى مع املواضيع املختلفة, وتامل الباحثة أن هذا 

البحث عن معىن كلمة يتطوره طالب قسم اللغة العربية واداهبا وخاصة يف 

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتح باليمبانج.
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