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 كلمة الشكر و التقدير

عل الدين كلو كلو  احلمدهلل أرسل رسولو باذلدل ك دين احلق ليظهر 

كره ادلشركوف. اشهد أف الإلو اال اهلل كحده ال شريك لو ك أشهد اف زلمدا 

عبده كرسولو ال نيب بعده. كالصالة كالسالـ على سيدنا زلمد الذل حارب 

 الباطل كأيد احلق كغم مكاـر االحالؽ, كعلى ألو كأصحابو أمجعُت.

ىو شرط من الشركط  أما بعد, فبتوفق اهلل دتت كتابة ىذا البحث. ك

االزمة للحصوؿ على درجة سرجانا سسًتا يف كلية االدب يف قسم اللغة 

 .بانجالعربية كآدببها غلامعة االسالمية احلكومية رادين فتاح بادل

كالتتم كتابة ىذا البحث اال مبعاكنات كمساعدات معنوية كانت من 

شكرا جزيال  االساتذ كاألستذات كاألسدقائ. كلذالك فيطيب ىل أف أقدـ

 ذلؤالء الذين مدك أيديهم مبساعدة يف إدتاـ ىذا البحث, كىم:
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أدلكـر الفركقسور الدكتور احلاج سَتكز رئيس اجلامعة االسالمية  .1
 احلكومية رادين فاتح بادلبغ

 ـ الفركقسور الدكتور احلاج نورىودة عميد كلية األدب أدلكرّ  .2
العربية ك أدهبا بكلية  ادلكـر األستاذ اماـ كامانسياه اجملستَت الغة .3

 األدب 

 فقيو األناـ.اجستَت كاألستاذ  . ادلندكس. مشهوردكتور  ادلكرمُت األستاذ.4 
 اجملستَت

 ادلشرفُت يف تأليق ىذا البحث.  
عسى اهلل جل حاللو أف يبارؾ أعماذلم كػلجزيهم أحسن اجلزاء 

 كيوفقم أك فق التوفق فإنو أفضل اجملازل. أمُت يارب العادلُت. 
 

  2018ايلوؿ   4بادلبانج,  
 

 لقماف حكيم

13410015 
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 الشعار و االىداء

 احبواالعرب لثالث:النى عربي والقرأف عربي وكالـ اىل الجنةعربي

 

 اإلىداء

 اىل الوالدين اجملوبُت

 إىل مجيع إخواىن احملبوبُت ك إخواتى احملبوبات

 إىل مجيع األساتيذ ك األستيذات

 رادين فتاح فادلبانج جامعة اإلسالمية احلكومية

 

 

 

 



7 

 

 )ياقيةدراسة داللية ش( تحليل المعنى في كتاب البرزنجي

 13410015 رقم التسجيللقماف حكيم  الباحث

 ص البحثلخستم

من األدبية الشهَتة عند العربية كادلسلمُت يف إندكنيسيا كىو كتاب 

ميالد الربزصلي الذم ػلتوم على كلمات مجيلة لو معٌت خاص. لذا فإف 

لباحثُت مهتموف جدا بفحص جوانب ادلعٌت ادلوجودة يف كتاب الربزصلي من ا

 قبل اإلماـ زين العابدين جعفر بن حسن الربزصلي ادلدين.

هبدؼ أف يكوف ىذا البحث متصال بستعمل النظاـ أك حتليل 

 األختالؼ من أجل النقدـ كتطور علم اللغة حصوصا لغة العربية كأدهبا
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ىو ادلعٌت السياقى يعٌت السياقى اللغة. احلاصل من حصدا البحث 

سيطرتو ىف اجلملة الكتاب الربزنج. كالباحث مل يوجد ادلعٌت السياقى 

 األحرل ىف الكتاب األخرل إال معٌت سياؽ اللغة

مثال سياقى اللغة ,سياؽ العاطفى, سياقى احلالة. ىف الكتاب الربزنج,  

ة الكلمات األساسية = كلمة ذلامعٌت سياقى اللغة الوارد ىف آيات اجلمل

 ادلعٌت, السياؽ, أسلوب اللغة
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 األوؿ الفصل

 اإلطار العاـ  . أ

يتم تعريفو على    (KBBI)الكبَت  ةكفقا لقاموس اللغة االندكنيسي

أنو نظاـ الرمز ادلستخدـ من قبل البشر لتوليد األفكار كادلشاع، نظاـ الرمز 

ادلستخدـ من قبل أعضاء اجملتمع للعمل معا للتفاعل كالتعرؼ على أنفسهم 

كفقا لػ ]ابن جٍت[ ، فإف اللغة  1حبيث ؽلكن تأسيس عالقة التفاعل ادلطلوبة.

ىي الصوت الذم يعرب عنو كل شخص يذكر الغرض منو ، ككفقنا خلرباء 

اللغة احلديثة ، فإف اللغة ىي نظاـ رموز صوتية أك رلموعة من أشكاؿ 

 الكالـ ادلخزنة يف عقوؿ أعضاء التواصل اللغوم. 

، ؽلكن تفسَت اللغة كأداة لتوصيل شيء يأيت على كبكلمات بسيطة 

زلمل اجلد ، لكن ادلزيد من اللغة ىو أداة للتفاعل أك أداة للتواصل. مبعٌت 
                                                             
 

1
 Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 
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أداة لنقل األفكار أك األفكار أك ادلفاىيم أك ادلشاعر. اللغة ىي نظاـ ، 

نظاـ اللغة يف شكل رموز صوت ، كل رمز يرمز إىل ما يسمى بادلعٌت أك 

. ألف كل رمز للصوت يعرب عن مفهـو أك معٌت ، ؽلكن أف يستنتج ادلفهـو

 أف كل لغة يتحدث هبا الطعاـ. 

فيما يتعلق باللغة كادلعٌت. كىذا يعٍت ألف لغة صلة اليت حتدث إىل 

العامل اخلارجي، كفقا لالتفاؽ ، سيكوف ادلستخدموف قادرين على فهم ، 

ل األكؿ ، يصبح معٌت زلتول على العمـو لديها ثالثة مستويات. يف ادلستو 

التجريد يف أنشطة ادلنطق ادلنطقي الذم ينتج عنو االقًتاح الصحيح. 

ادلستول الثاين ، يعٍت يصبح زلتول شكل اللغوم. يف ادلستول الثالث، 

 يصبح ادلعٌت زلتول االتصاؿ الذم ؽلكن أف ينتج معلومات ادلعينة. 

يف سلتلف اجملاالت على استخداـ اليومي، كقاؿ "ادلعٌت" تستخدـ 

كسياقات االستخداـ. ما ىو ادلعٌت اخلاص للكلمة "ادلعٌت" كالفرؽ يف 
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األفكار، على سبيل ادلثاؿ ، ليس مالحظنا لذلك، من الطبيعي أف يقًتف 

ادلعٌت مبعٌت األفكار كادلفاىيم كالعبارات كالرسائل كادلعلومات كادلعاين 

عٌت يساكم ببساطة مع معٌت كاحلدب كاحملتويات كاألفكار، مبعٌت أف ادل

ا معًتفنا بو كاختيار صحيح.   الكلمة ألف كجوده ليس دائمن

يف دراستو ربط اخلرباء مصطلح ادلعٌت بالعلم الداليل ، علم الداللة ، 

األصل من اليونانية ، يعٍت للداللة أك التفسَت. كمصطلح تقٍت، حتتوم 

ادلعٌت ىو جزء من اللغة  الدالالت على معٌت "دراسة ادلعٌت" مع افًتاض أف

، ادلعٌت الداليل ىو جزء من اللغويات. مثل الصوت كالقواعد ، ػلتل عنصر 

 ادلعٌت يف ىذه احلالة مستول معيننا. 

، فإف مسألة ادلعٌت ؽلس معظم ادلستويات اللغوية.  Verhaarكفقاؿ 

بدءا من اطلفاض يعٍت معجمية، كىناؾ معاىن فيسمى ادلعٌت ادلعجمية. على 

ادلستول ادلورفولوجي كالنحوم ىناؾ أيضا معاىن يسمى معٌت البنية. بناء 
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على ىذا، يقسم ادلعٌت إىل نوعُت، كعلا ادلعٌت ادلفرد كادلعٌت النحوم. يقسم 

فايزالداية  ادلعاين إىل أربعة أجناس، كىي ادلعٌت ادلعجمى )ادلعادلة ادلعجمية( 

، كادلعٌت النحوم )ادلعادلة النحوية( ، كادلعٌت ادلورفولوجي )ادلعادلة الشرفية( 

 2، كادلعٌت السياقي ) ادلسلة السعقية(

يف مواجهة تعقيد ادلعٌت يف األدبية ، غلب على القراء الذين يريدكف 

فهم األعماؿ األدبية "جبدية كصواب" أف يفهم  أيضنا علم ادلعٌت كحكم 

دراسة مبدئي بسبب فهم النصوص األدبية. دكر الداليل مهم جدا يف 

 األدب ، خاصة يف دراسة ادلعٌت يف أسلوب اللغة كخلفية عملية كجودىا. 

أسلوب اللغة معجم ، أم: استخداـ ثركة اللغة من قبل شخص ما يف 

التحدث أك الكتابة ، أك الطريقة النموذجية للتعبَت عن األفكار كادلشاعر يف 

                                                             
 2 Moh. Matsna, kajian semantic arab klasik dan kontemporer, prenadamedia group, 2006, 

hal 41 
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ناقش يف شكل مكتوب أك شفوم. أسلوب اللغة غٍت بالتنوع كعادة ما ي

 رلاؿ األدب. 

من األدبية الشهَتة عند العريب كادلسلمُت يف إندكنيسيا خاصة ىو  

كتاب مولود الربزصلي الذم يعّرؼ جانب اللغة )األدب( لإلماـ زين 

العابدين جعفر بن حسن الربزصلي ادلدين. ، يتم ترتيب كاحد يف شكل نثر 

يخ حياة النيب زلمد كاآلخر يف شكل الشعر. احملتويات ىي نفسها قوؿ تار 

صلى اهلل عليو كعلى كجو اخلصوص أحداث كالدتو. كغالبا ما تقرأ ىذه 

النثر كالشعر إىل الزخم مثل مويل النيب حىت يف االحتفاؿ مبيالد طفل 

مشًتؾ. موليد بارانيجي ػلظى بشعبية كبَتة بُت ادلسلمُت اإلندكنيسيُت. 

ا على موليد برزصلي يشبو حاجة ال تنفصم ، كأصبح تق ا متأصالن جدن ليدن

الرغم من اآلراء اليت تسمح أك ال يصعب قراءة برزاصلي خالؿ االحتفاؿ أك 

 الشكر ذلدية اهلل سبحانو كتعاىل ضلو كالدة طفل. 
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يف موليد الربزصلي ىناؾ كلمات مجيلة ذلا معٌت عاٍؿ ، لذا فإف الباحثُت 

قبل اإلماـ زين مهتموف جدان بفحص جوانب ادلعٌت يف كتاب الربزصلي من 

 العابدين جعفر بن حسن الربزصلي ادلدين. 

السبب يف أف الباحثُت ؼلتاركف ادلعٌت السياقي ألنو يف األعماؿ األدبية 

  مفرد أك رلنح. كما يف اجلملة. عادة ما يكوف لو معٌت غَت

من النسب  حسانا عبقريةِ  ناظما النبوي برودا المولد وانشرمن قصة

 المسامع بحالهِ  واستعين بحوؿ اهلل تعالى وقوةتحلى  الشريف عقدا

 باهلل  اال قوة القويوِ  فانو الحوؿ وال

لقد نشرت قصة عيد ميالد الرسوؿ كربكة ساحرة كمجيلة ، كنسلو النبيل  

 كقالدة  مسع ، مزينة بريقو. 
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يف اجلملة ال ؽلكن تفسَته بطريقة منطقية. ألف  قالدةمعٌت كلمة  

نب اجلماؿ من ادلعٌت الذم ػلتوم عليو. كمعٌت السياؽ العمل األديب لو جوا

 يؤثر على الكلمة. 

كقد ذكرت ما تقدـ، كادلعٌت السياقي ىو جزء من أنواع ادلعاين ادلوجودة 

يف علم الداللة. ادلعٌت السياقي ىو معٌت كلمة يف سياؽ. ؽلكن أف يرتبط 

يت تستخدـ فيهما معٌت السياؽ أيضنا بالوضع ، أم ادلكاف كالوقت كالبيئة ال

 اللغة. 

من ادلثاؿ. ىناؾ نوع كاحد من ادلعٌت السياقي ، أم سياؽ اللغة. 

سياؽ اللغة ىو ادلعٌت الذم ينتج عن استخداـ الكلمات يف اجلملة عندما 

يتم ترتيبها مع الكلمات األخرل اليت تؤدم إىل معاين خاصة معينة ، مبعٌت 

اموس ، ألف معٌت القاموس ػلتوم أنو يف السياؽ ؼلتلف عن ادلعاين يف الق

على إمكانيات ، بينما يعٍت يف سياؽ ينتج عن سياؽ اللغة ىو معٌت معُت 
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كبعبارة أخرل ، من الضركرم أف  3لو حدكد كاضحة ليس لو معٌت األخر.

 يفهم ادلعٌت السياقي يف اجلملة. 

كبادلثل معٌت أسلوب اللغة ، كخاصة التشبيو. غلد الباحثوف مجل حتتوم 

 على عناصر من األمثاؿ أك التشبيو كما يف اجلمل 

 يتؤللؤ وجهو  الشريف  تؤللؤ القمر في  الليلة البدرية 

 تلمع كجهو اجمليد مثل ضوء القمر على ليلة اكتماؿ القمر. 

يف ىذه اجلملة ىناؾ عناصر غلب أف تكوف تعبَتان عن عبارة التشبيو 

جهو مبعٍت النيب زلمد  ك ) مثل : )مشبَّو( شيء ؽلكن تشبيهو ىو كلمة ك 

مشبو بو( شيء من ىذا القبيل يقاؿ القمر شلا يعٍت الشهر. كبادلثل ، فإف 

أك كجو التشبيو. ك كذالك من  أنواع التشبيو ىو عناصر عادة التشبيو 

                                                             
 3 Moh matsna, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, Prenadamedia Group, 2016, 

hal 47. 



21 

 

، ك أما التشبيو ادلؤكد  التشبيو ادلرسل ك ىو التشبيو الذم يذكرعادة التشبيو

لتشبيو. ىذه ىي أنواع أخرل من التشبيو يف  ىو الذم مل يرد ذكرىا يف ا

 كتاب الربزصلي. 

من بعض األمثلة ادلذكورة بالتأكيد ال تزاؿ كثَتة، سواء من معٌت سياؽ 

كمعٌت أسلوب اللغة ، أك التشبيو. دلعرفة كجود ىذه األنواع من ادلعاين يف  

مع كتاب برزصلي. لذلك أثار الباحث ىذه ادلسألة باعتبارىا مادة دراسية 

 العنواف. 

 تحليل معاني الكلمات في كتاب البرزنجي اإلماـ زين العابدين

     )دراسة داللية( المدني. بن حسن البرزنجي جعفر

 

 حدود البحثب. 
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بناءن على ما تقدمنا، فإف رموز ادلسائل اليت ستتم مناقشتها يف ىذه  

 الدراسة ىي كما تايل: 

اـ زين العابدين جعفر بن ما معٌت السياؽ يف كتاب الربزصلي اإلم .1

 حسن الربزصلي ادلدين؟ 

ما معٌت أسلوب اللغة )التشبيو( يف كتاب الربزصلي اإلماـ زين  .2

 العابدين جعفر الربزصلي ادلدين؟ 

    البحث مشكالت .ج

حىت ال يكوف ىذا البحث كاسع االنتشار كؽلكن حتقيق أىدافو ، ػلد 

ال ؼلرج ىذا البحث من الباحث من ادلسألة اليت غلب دراستها حبيث 

مسألة موضوع البحث. سَتكز ىذا البحث على ادلعٌت السياقي كمعٌت 

ين األسلوب اللغوم )التشبيو( ادلوجود يف كتاب الربزصلي اإلماـ زين العابد

 جعفر بن حسن الربزصلي ادلدين.
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  د. أىداؼ البحث

ػلتوم ىدؼ البحث على كصف للبحث على كجو التحديد. هبدؼ 

ث ؽلكن أف يكوف مرجعا دلتعلمي اللغة كاألدب كخاصة األدب ىذا البح

العريب لتقدـ العلم كتطويره. األىداؼ اليت غلب على الباحث حتقيقها ىي 

 كما يلي: 

 دلعرفة شكل معٌت الكلمة السياقية يف كتاب الربزصلي  .1

 دلعرفة أسلوب اللغة )التشبيو( الذم ىو يف كتاب الربزصلي.  .2

 كلمة يف كتاب الربازاصلي دلعرفة أكثر معٌت ال .3

  ىػ. فوائد البحث

بشكل عاـ ، تنقسم فوائد البحث إىل قسمُت ، الفوائد األكىل من 

  4الناحية النظرية كالثانية فوائد عمليا
                                                             
 4 Muhammad walidin, desain penelitian bahasa dan sastra,(palembang:grafika telindo 

prees,2009) hal.16 



24 

 

الفوائد النظرية، لفهم اللسانيات كمعٌت العلم )الداليل(. خاصة يف  .1

لى أمل أف حتديد معٌت الكلمة يف كتاب الربزصلي، دراسة األدبية ، ع

 تصبح مرجعا للباحثُت اللغويُت لتطوير علـو اللغة ، كخاصة العربية. 

من ادلتوقع أف تساىم الفوائد العملية يف الباحثُت اللغويُت ، كخاصة  .2

العربية يف فهم ادلعٌت )الداليل( على أمل أف ىذا البحث ؽلكن أف يوفر 

كاسعة النطاؽ الوعي للقراء كاجلمهور العاـ، كىذه اللغة غنية جدا، 

كمتنوعة، تنمية البشر. كلما تطور العلم اإلنساين كالتكنولوجي كلما 

 ازدادت اللغة حسب العصر. 

 الدراسات السابقةو. 

يف ىذا القسم يقدـ الباحث نتائج الدراسات السابقة اليت تقارب 

 األحباث اليت سيجريها الباحث مبا يف ذلك: 
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ًتمجة الكلمات العربية ادلمتازة أكالن ، "التحليل الداليل السياقي ل

)دراسة حالة لكلمة افًتاء، حكمة كثقة( يف القرآف كمعناه. "عمل قريش 

شهاب.  مت مجع ىذه الدراسة من قبل سعدة، زلاضر يف كلية األدب 

كالعلـو اإلنسانية ، اجلامعة اإلسالمية نيجرم شريف ىداية اهلل جاكرتا 

 السياقي. معٌت كلمة االمتصاص، . مع استنتاجات تستند إىل ادلعٌت2011

احلكمة، القذؼ كالوالية يف كتاب القرآف كمعنىها لو معٌت ثابت، مبعٌت أف 

ادلعٌت يتفق مع ادلعٌت يف كل آية، يف القرآف كمعناه ىناؾ بعض ادلغالطات، 

عدـ الدقة يف كضع الكلمات، كشرح أقل تفصيالن / تفصيالن ، كعدـ دقة يف 

   5.اختيار الكلمات

ثانيان، "حتليل أسلوب اللغة يف الشعار اإلعالين التلفزيوين على 

، برنامج دراسة  Lazfihmaالتلفزيوف، مت إعداد ىذه األطركحة من قبل 
                                                             
 5 Sa’adah, Analisis Kontekstual Atas Penerjemahan Kata Arab serapan (Study kasus kata 

Fitnah, Hikmah dan Amanah) dalam Al- Qur’an dan maknanya karya Quraish Shihab, skripsi jurusan 

Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011 
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تعليم اللغة اإلصلليزية كآداهبا، كلية اللغة كالفنوف، جامعة يوجياكارتا 

 3أظلاط لغة تتكوف من  10. نتائج البحث ىي 2014احلكومية عاـ 

أظلاط  3أظلاط لغوية زلددة ،  4أسلوبنا للغة الزائدية،  18ط لغة رلازية، أظلا

أظلاط لغة  2أظلاط لغة متكررة، ك  8أظلاط لغة متسازلة ،  4لغوية للغة، 

  6دنتاتية ، ك ادلعٌت الوارد يف شعارات إعالنات الشام كالقهوة يف التلفاز.

تفسَت قسم الدين يف ثالثنا: "التحليل الداليل دلعٌت كلمة ماجنوف يف 

مجهورية إندكنيسيا، مت إعداد ىذه الرسالة من قبل خَتنعمة، يف قسم 

التفسَت احلديث لكلية أصوؿ التفسَت، كبرنامج الدراسات اإلنسانية ، 

كاجلامعة اإلسالمية نيجرم كايل سوصلو سيمارانج ، من اخلادتة، قاؿ رلنوف 

الذم يهدؼ إىل إضعاؼ  يف القرآف الكرًن. ىو سخرية كافرة ضد النيب

ركحو من الوعظ. كأيضان على األنبياء كادلرسلُت إىل جانب زلمد صلى اهلل 
                                                             
 6 Lazfihma, Analisis Gaya Bahasa Dalam Iklan Minuman Ditelevisi, Program Study Pendidikan 

Bahasa Dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Yogyakarta, 2014 
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عليو ك سلم ، كىذا يعٍت أف الناس يف ذلك الوقت مل يكن لديهم مفهـو 

اخلَت كليس لديهم إؽلاف ، لذا فإف الدعوة إىل اإلؽلاف يف اليـو اآلخر مل 

   7تصل إىل عقوذلم.

يت أجراىا الباحث شلا تقدـ، لديهم لغة سلتلفة عما من الدراسات ال

سيفعلو الكاتب، حىت ال يكوف ىناؾ تشابو مع العنواف الذم سيختربه 

ادلؤلف فيما يتعلق بتحليل معاين الكلمات يف كتاب الربزصلي. يركز البحث 

على شكل ادلعٌت السياقي، كأسلوب اللغة. من البحوث البحثية ، فإنو يعزز 

الباحث كم ىو مثَت لالىتماـ للبحث يف اللغة كاألدب الذم من افًتاض 

 نو من ادلثَت للدراسة الربزصلي. لديو ثركة من اللغة اليت ىي مجيلة لدرجة أ

  ز. اإلطار النظري

                                                             
 7 Khoirun Ni’mah, Makna Majnun Dalam Tafsir Departeman Agama Ri, skripsi Studi Tafsir 

Hadist, Fakultas Usuluddin Dan Humaniora, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 
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كاف اللغويوف العرب ادلتقدموف قد عرفوا كفهموا حجم الدكر الذم 

يف أف معٌت  يلعبو السياؽ يف حتديد ادلعٌت ، كبالتايل، ليس ىناؾ شك

الكلمة ؽلكن حتديده فقط من السياؽ كراء الكلمة. كفقا لراجب عبد جواد 

ابراىيم، ال ؽلكن للمرء أف يدعي أنو يعرؼ معٌت اجلملة دكف النظر إىل 

السياؽ، فحىت أكدلاف أكثر حزما يف القوؿ بأف الكلمات ال معٌت ذلا على 

  8اإلطالؽ إذا كانت خارج السياؽ.

العرب السياقات إىل أربعة أنواع ، أم سياؽ اللغة ،  ؽليز اللغويوف

كالسياؽ العاطفي ، كسياؽ الوضع ، كالسياؽ الثقايف لألنواع األربعة للسياؽ 

 الوارد السابق. 

                                                             
 8 Moh. Matsna, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, Prenadamedia Group, Jakarta 

2006 
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أ( سياؽ اللغة. سياؽ اللغة ىو ادلعٌت الذم ينتج عن استخداـ 

 الكلمات يف مجلة كاحدة عند ترتيبها بكلمات أخرل تثَت بعض ادلعاين

 اخلاصة.

ب( السياؽ العاطفي، ىو عبارة عن رلموعة من ادلشاعر كالتفاعالت 

الواردة يف معٌت الكلمات، كىذا مرتبط مبوقف ادلتكلم كحالة احملادثة كما 

يقوؿ ادلثاؿ اغتا ؿ ك قتل كالعلا يعٍت قتل الكلمات لكن الكلمات اغتا ؿ 

كوف أكثر مطوية أكثر تعبَتا عن العنف كالوحشية يف القتل، كعادة ما ت

 سياسيا.

ج( سياؽ احلالة، كىو ادلعٌت ادلرتبط بزماف كمكاف احملادثة. لذا ، يف 

ىذا السياؽ، يرتبط الكالـ ببياف مىت كأين، كيف أم ظركؼ يتحدث 

 الكالـ. ادلكاف كالوقت كاحلالة ذلا تأثَت على معٌت اجلملة. 
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افة معينة. يف د( السياؽ الثقايف ، ىو ادلعٌت الكامل الوارد يف ثق 

سياؽ الثقافة ، يستخدـ ادلتحدثوف كالكتاب اللغة يف العديد من 

 السياقات أك ادلواقف احملددة ، 

فيما يتعلق باجلسم ادلراد دراستو على شكل عمل أديب ىائل جدا بُت  

اجملتمع اإلسالمي كىو كتاب الربزصلي ، يناقش البحث أيضا أسلوب اللغة 

تايل ؽلكننا أف نقوؿ أف ىناؾ معاين مرتبطة ادلوجود يف الكتاب، كبال

بادليتابورا، كالتجسيد، كادليونوميا، ك كىكذا، ؽلكن أف ينظر إىل ادلعٌت ادلرتبط 

بنمط اللغة من حيث قرب ادلعٌت، ؽلكن رؤية البعض من أكجو التشابو بُت 

ادلعاين. التشبيو ذلا موقعها اخلاص بُت ادلراجعُت للغة كاألدب ك التشبيو 

ضا أنواع، من بُت أمور أخرل يعٍت : أ( التشبيو ادلرسل، ب( التشبيو أي

اجململ، ج( التشبيو غَت الذمي، التشبيو ادلؤكد.  "التشبيو" ىي لغة مجيلة 

تستخدـ لرفع كزيادة التأثَت عن طريق إدخاؿ أك تصور األشياء أك أشياء 
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استخداـ معينة مع أشياء أك أشياء أخرل أكثر عمومية، ؽلكن أف يتغَت 

بعض اجملالس كيؤدم إىل بعض القيم أك الدالالت ادلنطقية يف أعماؿ أدبية 

معينة. كل من ىذه النظريات ىي أساس الباحثُت يف دراسة معاين 

الكلمات يف كتاب الربزصلي اإلماـ زين العابدين جعفر بن حسن الربزصلي 

 ادلدين. 

  منهجيةح. 

بشكل منتظم. البدء يف طريقة البحث ىي طريقة للعمل كالتفكَت 

تنفيذ نشاط حبثي من أجل حتقيق األىداؼ اليت مت حتديدىا أك لتحقيق 

 ىدؼ البحث. 

  مدخل البحث و منهجو. 1

 ، كذلك عن طريق إجراء مجع البيانات كدراسة األدبيات مث تصنيفها

استخدـ الباحث ادلدخل الكيفي ألف ىذا البحث ػلتاج إىل البيانات 
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ادلعٌت السيا ىف كاألسلوب كمنهج البحث الذل استخدمة ية تتعلق بالكيف

كشرح خصائص  الباحث ىو الدراسات ادلكتبة ألف حبث ام أف يتعمق عن

البيانات بدقة. يهدؼ النهج النوعي إىل احلصوؿ على صورة من اللمسة 

حوؿ رؤية اإلنساف دلوضوع البحث. النهج النوعي ىو هنج ينتج نتائج ال 

صائية )كليس باستخداـ باستخداـ اإلجراءات اإلح ؽلكن احلصوؿ عليها

 األرقاـ(. 

  البيانات . مصدر2

 أ. مصدر البيانات األساسي 

البيانات األساسية ىي مصدر لبيانات البحث اليت مت احلصوؿ عليها  

مباشرة من البيانات األصلية الواردة يف كتاب الربزصلي يف شكل كلمة معٌت 

 التحليل 

 انوم ب. مصدر بيانات ث
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البيانات الثانوية ىي مصادر بيانات البحث اليت مت احلصوؿ عليها  

من خالؿ كسائل اإلعالـ الوسيطة أك بشكل غَت مباشر ، يف شكل كتب 

أك سجالت أك أدلة موجودة أك زلفوظات سواء عالنية أك غَت منشورة ، 

 مصادر بيانات ثانوية من ىذه الدراسة يف شكل كثائق مكتوبة على نظرية

 ككذلك الكتب ذات الصلة بالبحث.  الداليل ،

 طريقة جمع البيانات. 3

تعترب تقنيات مجع البيانات ىي اخلطوة األكثر إسًتاتيجية يف البحث،  

ألف الغرض الرئيسي من البحث ىو احلصوؿ على البيانات. ؽلكن أف يتم 

جراء مجع البيانات يف أماكن سلتلفة، كمصادر متنوعة، كطرؽ سلتلفة. ؽلكن إ

تقنيات مجع البيانات عن طريق ادلالحظة كاالستبيانات كادلقابالت كاجلمع 

  9بُت األربعة.
                                                             
 

9 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitataif,danR&D (bandung, alfabeda, 2015)hal. 

224-225 
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كبالنظر إىل أف ىذا البحث ىو حبث للمكتبة ، فإف تقنيات مجع  

البيانات ادلستخدمة ىي تقنيات التوثيق ، يف شكل مالحظات كتابية ، 

 كمصادر ادلكتبة ادلتعلقة بالبحث. 

  البيانات تحليل طريقة. 4

كفقنا لنوع البحث، ستستخدـ يف ىذه الدراسة تقنيات حتليل احملتول. 

تقنية حتليل احملتول ىي تقنية حبثية تركز على جوانب زلتول النص الذم 

  10ؽلكن حسابو بشكل كاضح كمباشر.

حتليل البيانات الذم مت إجراؤه يف ىذه الدراسة ىو ظلوذج لتحليل 

باحث غلب أف ػللل خالؿ البحث، يف ادلرحلة البيانات، شلا يعٍت أف ال

األكىل، البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من مصادر ادلصدر ادلطلوبة كالفرز 

إىل كحدات قابلة لإلدارة، مث البيانات مجعت كفقا للمشكلة كاالحتياجات 
                                                             
 

10 Stefen titscher, dkk, Metode analisis teks dan  wacana.(Yogyakarta:pustaka 

pelajar,2009),hal,93 
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البحثية.ادلستخدـ يكمل البيانات ادلوجودة. يف ادلرحلة التالية، يتم حتليل 

 هبدؼ احلصوؿ على استنتاجات سلتلفة. البيانات

 البحث ذ. ىيكاؿ

 الباب األوؿ مقدمة

 أ. خلفية البحث

 ب. مشكالت البحث

 ج. س أغرض ك النفع البحث

 د. اإلطالع ادلكتيب

 ق. اإلطار النظرم

 ك. متحج البحث
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 ز. كنظاـ البحث

 النظري:"معن و صغة الفضي الب الثاني

 أ. مفهوميت معنوية ك انوعها

 د معٌت الداللة الشيقية يف الربزصليب. عاد

 الباب الثالث تحليل المعنى الداللة الشيقية و تسبو 

 أ.جدكؿ الكلمة

 الباب الرابع: الخالصة و اإلفتراحات
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 الثاىن الفصل

 النظرم األطار

 دالالت كمعٌت أ. تعريف

 .الدالةأ

من كلمة الداللة تأيت من اليونانية. شلا يعٍت: عرض, أك تفسَت مزيد 

الًتكيز الداللة يف رلاؿ ادلعٍت مع أساس ادلرجعية كالرمز, علم الداللة 

ىودراسة اذلعٌت, يفحص الرموز اك العالمات الىت تعرب عن ادلعٌت, عالقة 

ادلعٌت لبعضها البعض كاثاره على الناس كاحمليتمع, كؿ, تشمل الدالالت 

 11معاين الكلنة, تطورىا كالتغيَتات.

                                                             
11

 Matsna, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, Prenadamedia Group, 2006, hal 3  
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اللغوية اجملاؿ ادلذ كور للدراسة اللغوية لغض يف سلتلف ادلكتبات 

البحث ىو معٌت اللغة ىو أيضا مستول لغوير, إذا كاف ادلصطلح اليز اؿ 

قيد االستخداـ يبب أف نتذكر أف حالة ادلستول الداليل. مع ادلستول 

الصويت. مورفولوجيا, كبناء اجلملة ليس ىو نفسو, ألنو يتم إنشاء كحدات 

ل: بنيت كحدات مجلة من العبارات: كحدة العبارة مبنية اجلملة بو اسطة مج

من الكلمة: ساتواكاتا اليت بناىا مرفيم: بنيت كحدة مرفيم من قبل صوت: 

كأخَتا بنيت كحدة الصوت من قبل خلط أك الصوت. من تراكمها,ؽلكننا 

أف نسألو, أين ىي الدالالت؟ الداللة, مع معٌت كجو ىها, ىي كل أك كل 

 ويت, مورفولوجيا, كالبناء.ادلستول الص

منذ أف أكضح تشو مسكي مدل أعلية ذلك الدالالت يف الدراسات 

اللغوية. مث الدراسات الداللة كجز ءمن الدراسات اللغوية تصبح نايضة 

باحلياة. الدالالت مل بعد كائن طريف, بل كائن مكافئل اجملاالت األخرل 
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ىتماـ لعلم الداللة. تظهر الدراسات اللغوية. يتم تو جيو الكثَت من اال

نظريات سلتلقة حوؿ ادلعٌت. ىف الو اقع إذا كنا نتذكر نظرية كالد اللغويات 

 signi(, تلك العالمة اللغوية )ferdinad desausureاحلديثة ,)

linguistikue( يتكوف من مكونات )signifian & signifie )

هٌت لو, بسبب كال إهنا يف الواقع دراسة لغوية دكف أم دراسة داللة الم

(, علاشيئاف الؽلكن فصلهما,  signifian & signifie ادلكونُت,)

(, على signifie(, على جانب كاحد ك )signifian) كعملة معدنية,

 12اجلانب االخر

 . المعنىب

معٌت مصطلح يشَت إىل الفهم كىو كاسع جدا. يذكر أكؿ ذلاف أف 

مثَتة اللجدؿ يف نظرية ادلعٌت ىو كاحدة من أكثر الصطلحات البهمة ك 
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 the meaning of( يف كتابو )Richadg odgenاللغة.)

meaning )1923 تسجيل اثنُت كعشر ين تعريفا ادلعٌت كاليت ختتلف.

من كاحد إىل آخر. يف ىذه احلالة, يقًتح أكدلاف أف ىناؾ نوعاف من 

إلحالة اجلداكؿ يف دراسة ادلعٌت يف الوقت احلاضر. أكال, النهج التحليلية كا

الذين يبحثوف عن جوىر ادلعٌت بطر يقةما فصل إىل ادلكونات الرئيسية. اىل 

اثنُت. هنج عقالين الذم يدرس الكلمة يف عملها, الذين يعَتكف اىتماما 

أقل للمسألة سواء كاف ذلك ادلعٌت, كلكن أكثر اىتماما حوؿ مسألة كيية 

 عمل الكلمة.

ين االشتقافية على الغرض (. معٌت ادلعا316كفقالنب لنب السراج )

كاالنتباه إىل اجلملة )آؿ الكالـ(,ألنو يف األساس يتم اجلكم لشرح ادلعٌت. 

على الرغم من أف ادلعٌت ىويف صميم الدراسات اللغوية. كلكن التوحد 

تعريفات زلددة يف ادلصطلحات حوؿ ىذا ادلعٌت. من حيث تعاريف ىذا 
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ا غلعل من الصعب توحد أكحىت ادلعٌت. ىناؾ فرؽ كبَت بُت اللغويُت شل

 .13االقًتاب بُت العديد من اآلراء

مصطحات الكلمات الىت نسمها كثَتا كغالباما نستخد 

مها.رمباحىت."كلمة" ىذه الكلمة كل يـو تقريباكيف كل مرة ضلن نستخدـ 

دائمايف كل فرصة جلميع األغراض. كلكن عندما سئل عن ماىي الكلمة؟ 

ستخدامو. اللغو يُت يتصارعوف يوميا مع ىذه قدالتكوف اإلجابة سهلة ا

, لن يكوف ذلارأم مشًتؾ حوؿ مفهـو مايسمي  الكلمة, حىت اليـو

 يالكلمة.

القواعد الشعبية التفليد ية عادةما يعطي معٌت الكلمة على أساس 

ادلعٌت كالقواعد اإلمالئية. كفقا لكلمتهم ىو كحدة اللغة اليت لديها احساس 

ارة عن صف من احلركؼ كىو زلاط مبساحتُت, كاحد: أك الكلمة عب
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كذلامعٌت كاحد. يف اللغة لعربية حىت يقاؿ الدراسة."كلمات باللغة العربية" 

 14يتكوف عادة من ثالثة أحرؼ.

" تفسَته يتم الذم الشكل" ك" الكلمة معٌت" بُت بأف القائل الرأم

 اليت اتالكلم معٌت تصنيف إىل النهاية يف يؤدم شلا ، جوىرية عالقة لو

 يكن مل. كعادلية ، خاصة ، كمجع ، كحيدة ، كاجملردة ، اخلرسانة بُت تتميز

 حتديد الصعب من يكوف ما غالبا. دائمان  سهالن  العالقة شكل حتديد

 ىذه مثل يف. عادلية أك خاصة ، كالتجريدية اخلرسانية األشياء بُت احلدكد

 موضوعي؟ ىو أـ التحديد ىدؼ ىو ، ػلدد من أك ماذا ، احلاالت

. denotatum أك مرجع أك كلمة معٌت نقل ؽلكن ، ذلك إىل باإلضافة

 ؽلكن كلكن ، األشياء يف جتاىلها ؽلكن ، ادلثاؿ سبيل على ،" غائم" كلمة

 اإلحاالت نفس تعيُت ؽلكن ، أخرل ناحية من". ادلزاج" يف أيضنا جتاىلها
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 كزكجها ، ائوأبن كالد ، كمعلم سودين استدعاء ؽلكن. سلتلفة كلمات من

 يرفض السبب ذلذا. آخر اسم أم أك األخ ، األب ، ادلعلم ، اجليد كجارىا

 اخلارجية كاألشكاؿ الكلمات بُت عالقة ىناؾ أف فكرة اإلمسينيوف

(Lyons، 1976: 111.)15 

 رلرد ىي اخلارجي كالعامل الكلمات معٌت بُت العالقة ، االمسية يف

 بشكل ادلستخدمُت بُت عالقةال حتديد أف من الرغم على ، تعسفية

 الكلمة معٌت تسمية فإف ، السبب كذلذا. اتفاقية كجود إىل يستند عشوائي

 تعد مل للغة رمزية كظيفة كجود خالؿ من. بالتآلف ىو بل ، فردينا ليس

 الستخدامها أكثر فرص أيضان  ذلا األخَتة اللغة فإف ، احملّوؿ بالعامل ملزمة

 .اللغة لفهم ادلدركس للواقع كليس ، الواقع لفهم كوسيلة
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 أخرل مشكلة ىناؾ ، اخلارجي كالعامل ادلعٌت بُت العالقة جانب إىل

 تنفيذ يف الرئيسي العنصر تصبح اللغوية األشكاؿ أف حقيقة ىي ، تنشأ

 ، ادلثاؿ سبيل على ، تغادر كلمة أف ىو نفسو يطرح الذم السؤاؿ. ادلعٌت

 اإلشارة فإف ، األـ مع العمل ديري الذم كاألب الطالب هبا يتحدث اليت

 إىل الطالب هبا يتحدث اليت ادلنطوقة ادلغادر كلمة تشَت. سلتلفة ادلعٌت إىل

 إىل األب كلمة تشَت بينما ،" ادلدرسة إىل الذىاب" فكرة إىل ادلنزؿ يف األـ

 كلمة ، ادلثاؿ سبيل على ، أخرل حالة". ادلكتب إىل الذىاب" مفهـو

 تعٍت القهوة أف حُت يف ،" مسحوؽ" تعٍت البقالة متجر يف قالت القهوة

 ادلستخدـ عنصر أف يستنتج أف للمرء ؽلكن ، ادلثاؿ ىذا من". شرب"

 .ادلعٌت أيضنا ػلدداف الظرفية االجتماعي كالسياؽ

 المعانى أنواعج.ن
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 أنواع( 34: 1976) بادلر يقًتح. ادلعاين أنواع بشأف آراء عدة ىناؾ

 ادلعٌت) التخيلي ادلعٌت( 2) ؛( اإلدراكي ادلعٌت) عريفادل ادلعٌت( 1: )ادلعاين

 ادلعٌت) االقًتاح معٌت( 4) ؛( الضمٍت ادلعٌت) الداللة معٌت( 3) ؛( التخيلي

 بأف غلادؿ( 262-261: 1962) إد ، شيبلي أف حُت يف ،( ادلتناسب

 معٌت( 2) ؛( عاطفي معٌت) emotiv معٌت( i: )أنواع عدة لو ادلعٌت

 ؛( ipdescrtive ادلعٌت) الوصفي ادلعٌت أك( ادلعريف ادلعٌت) يفادلعر  ادلعٌت

 معجم( v) ؛( الرسايل ادلعٌت) التصويرم ادلعٌت( 4) ؛ ادلرجعي ادلعٌت( 3)

 .16(األساسي ادلعٌت) األساسي ادلعٌت( 6) ؛( القاموس معٌت) القاموس

 ، ارةاإلش إليو تشَت الذم ادلعٌت ىو ،( ادلعريف ادلعٌت) ادلعريف معٌت, 1

ا قريبنا يكوف الذم اللغة عنصر كمعٌت  أك للغة اخلارجي العامل من جدن

 كلمة. مكوناتو حتليل إىل استنادنا تفسَته كؽلكن ، األفكار أك األشياء
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 يقولوف الناس كاف إذا ، كبَتة كجذع صلبة ىي اليت النباتات تعٍت شجرة

 إىل" دكرياف شجرة ىو ىذا أكه ، starfruit شجرة ىو ىذا أكه" الشجرة

 عالية،. النباتات: ادلثاؿ سبيل على ، مكوناتو حتليل ؽلكننا الكلمة شجرة

 .ال األحياف بعض يف أحيانا متفرعة

 بسبب ينشأ الذم ادلعٌت ىو( الفكرم ادلعٌت. )الفكرم ادلعٌت. 2

 كلمة ىناؾ أف لنفًتض. مفاىيم على حتتوم اليت الكلمات استخداـ

. ادلشاركة كلمة يف عليو الضوء تسليط غلب ما ةفكر  الناس يفهم. للمشاركة

 كلمة استخداـ الناس يسمع ، القاموس يف معانيهم عن الناس يبحث

 عن الناس يبحث ، التواصل يف كالواقع ، القراءة إىل استنادنا. ادلشاركة

 .ادلشاركة كلمة يف ادلوجودة األفكار
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 كلمات رلموعة أك كلمة معٌت ىو( ضمٍت معٌت) الداللة معٌت. 3

 تعاجلها اليت اللغة خارج ظلوذج من اللغة كحدة بُت مباشرة عالقة إىل تستند

 طبيعة ، ىو كما يعٍت ، كاضح معٌت ىو الداللة معٌت. اللغة كحدة

 خارج شيء على كاضحة كلمات على الداللة معٌت كيستند. موضوعية

 ادلعٌت على العمل كلمة تعزل: مثاؿ. االتفاقيات بعض أساس على أك اللغة

ا  شيئنا تنتج األرض جلعل كالسعي ، كاحلرث ، األرض على العمل إىل دائمن

 .اقتصادية قيمة ذا

 من ما شخص ػلد عندما ينشأ الذم ادلعٌت ىو. االقًتاح معٌت.4

. ادلؤكدة األشياء أك بالرياضيات مرتبطنا ىذا يكوف ما عادة. ما لشيء فهمو

 تكوف أف غلب الصحيحة لزاكيةا أف ما شخص قاؿ إذا ، ادلثاؿ سبيل على

 .درجة 90
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 فعل رد عن ينشأ معٌت ىو( العاطفي ادلعٌت) العاطفي ادلعٌت. 5

 ، ادلثاؿ سبيل على. بو يشعر أك يعتقد ما جتاه ادلتكلم موقف أك ادلتحدث

 اجلاموس كلمة ختلق". جاموس" الكلمات ترتيب يف جاموس كلمة تظهر

 اجلاموس كلمة حتتوم ، آخر مبعٌت أك ، للمستمعُت الراحة بعدـ شعورنا

 كتعترب البطيء البطيء بالسلوؾ اجلاموس كلمة ترتبط. عاطفي معٌت على

 .إىانة

. احلاضر الوقت يف الكلمة يف الوارد ادلعٌت ىو الوصفي ادلعٌت. 6

 مستخدـ رلتمع يف ينطبق الذم ادلعٌت ، اآلف احلقيقي ادلعٌت ىو ادلعٌت معٌت

ا ادلزدكجة الكلمة ترتبط ، كاليـو. مزدكجة مةكل ادلثاؿ، سبيل. اللغة  دائمن

 ، مكررة اكتب" ، نقوؿ أننا يف السبب ىو ىذا. توأـ أك مزدكج شيء جبعل

 ."ثالثية
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 بادلرجع مباشرة ادلرتبط ادلعٌت ىو( ادلرجعي ادلعٌت) ادلرجعي ادلعٌت. 7

 ماتالكل شكل يف اللغوية العناصر بُت العالقة أك. الكلمة قبل من ادلعُت

 العمليات أك األحداث أك األشياء مثل اللغوية غَت التجارب كعامل كاجلمل

 الثقوب ذات األرض ، الرمز عينو الذم ، النهر أحدىم قاؿ إذا. الواقع أك

 .البحر أك البحر إىل ادلنبع من ادلياه تتدفق حيث كالطويلة الواسعة

 صورة من شأين الذم ادلعٌت ىو( الرسايل ادلعٌت) التصويرم ادلعٌت.8

 ادلثاؿ سبيل على. قراءهتا أك مساعها يتم اليت الكلمة إىل القارئ أك ادلستمع

 ىذا تسمي دلاذا" نقوؿ فسوؼ ، نكرىو بشخص ما شخص اتصل إذا ،

 .ادلستمع مجلة يف أفعالو معٌت يظهر حبيث ، بنا معجب ألنو دلاذا؟" االسم؟

 تكوف عندما ةالكلم معٌت ىو( ادلعجم ادلعٌت) ادلعٌت ادلعجم.9

 معٌت ىو مبعٌت معٌت أك leksem شكل يف إما كحدىا تقف الكلمة
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 يف. اذلدؼ كلمة ىناؾ B1 يف ادلثاؿ سبيل على ، دقة أقل أك أكثر

 الطرؼ يف بالعارضة متصالف قطبُت. اذلدؼ كلمة تفسَت ؽلكن ، القاموس

 .العلوم

 من الرغم على ، ذلا كلمة كل أف معٌت ىو األساسي ادلعٌت. 10

 طاكلة ، ليلة ، كلمات ىناؾ B1 يف. اجلملة سياؽ يف ليست الكلمة أف

. امسية فئات تتضمن كتاب كلمة أف أيضا اجلدكؿ كقاؿ. ارتفاع ، عرض ،

 فئة ذلك يف مبا العالية كالكلمات ، اللفظية الفئات" رؤية" كلمة تشمل

 .كظرؼ الليلية الكلمة كتصنف ، الصفة

 ادلستويات معظم ؽلس ادلعٌت ةمسأل فإف ، Verhaar ؿ كفقا

 معٌت فيها يوجد كاليت ، معجمية كىي ، شيء أدىن من بدءا. اللغوية

 أيضا ىناؾ كالنحوم ادلورفولوجي ادلستول على. ادلعجمى ادلعٌت يسمى
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 كعلا ، نوعُت إىل ادلعٌت يقسم ، ىذا على بناء. البنية معٌت يسمى معٌت

 ادلعٌت كىي ، أنواع أربعة إىل الورده ايزف يقسم. النحوم كادلعٌت ادلفرد ادلعٌت

 ،( الشرفية ادلعادلة) ادلورفولوجي كادلعٌت ،( ادلعجمية ادلعادلة) ادلعجمى

 ، الصناعية ادلسلة) 17 السياقي كادلعٌت ،( النحوية ادلعادلة) النحوم كادلعٌت

 :يلي كما ىي

 (ادلعجمية الدلة) ادلعجمى ادلعٌت. 1

 تتطابق اليت للكلمة( العساسي ادلعنا) ألساسيا ادلعٌت ىو ادلفرد ادلعٌت

 الكلمة معٌت أنو على أيضنا تفسَته ؽلكن ادلفرد ادلعٌت ىذا. ادلعجم مع

 بنية يف أخرل كلمات مع الربط دكف اجلملة سياؽ عن مستقل بشكل

 كلمات شكل يف أساسا ىو ادلفرد ادلعٌت ىذا(. مجل أك مجل أك عبارات)

 .القاموس يف إدخاؿ أك للكلمة األكؿ ادلعٌت وفيك ما كعادة ، القاموس يف
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 (الناكية الدلة) النحوية ادلعاين .2

 عوض فريد. ضلوية لعملية نتيجة ينشأ الذم ادلعٌت ىو النحوم ادلعٌت

 يف الكلمات استخداـ عن الناتج ادلعٌت: مع النحوم ادلعٌت يعرؼ حيدر

 ؿ بالنسبة أما. اذليكل أك التحليل مستول على مكتوب خطاب أك مجل

Mansoer Pateda ، نتيجة ينشأ الذم ادلعٌت ىو النحوم ادلعٌت فإف 

 ، J.D.Parera ؿ كفقا ، األثناء ىذه يف. اجلمل يف الكلمات لعمل

 النحوم ادلعٌت أف يعٍت كىذا. مغلق معٌت ذك جهاز ىو النحوم ادلعٌت فإف

 ، السبب ذاذل. طويل كقت يف استبدالو أك تغيَته ؽلكن كال زلدكد لغة لكل

 قبوؿ دلدل كفقنا دائم فهو ، للغة النحوم ادلعٌت صحة من التحقق ؽلكن

 .اللغة يستخدموف الذين األشخاص

 (الشرفية الداللة) ادلورفولوجي ادلعٌت ،3
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 يؤدم شلا ، كلمة بناء يف ػلدث الذم التغيَت ىو ادلورفولوجي ادلعٌت

 مجلة يف تدخل وتيةص كحدات ىي التغيَتات ىذه. جديدة معافٍ  ظهور إىل

 الدراسات تعترب. كلمة كسط يف أك ، النهاية يف أك ، البداية يف إما ،

 الكلمة يف ادلورفولوجية البنية ألف ، جدا مهمة العربية باللغة ادلورفولوجية

 .ادلعٌت كضوح ستوفر

 السقيقية الدلة) السياقي ادلعٌت. 4

 ؽلكن. سياؽ يف كلمة أك lexeme معٌت ؛ كعلا ، السياقي ادلعٌت

 اللذين كالبيئة كالوقت ادلكاف أم ، بالوضع أيضنا السياؽ معٌت يرتبط أف

 يتم الذم ادلعٌت عن( بعيد) عنصر ىو السياؽ. اللغة فيهما تستخدـ

 بالكلمات فقط يهتم ال السياؽ ألف ، الكالـ أك النص بنية يف جتميعو
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 بُت العالقة خالؿ من ككل كالكالـ ادلكتوب النص أيضنا بل ، كاجلمل

 .ما سياؽ يف ادلفردات

 ، اللغة سياؽ أم ، أنواع أربعة إىل السياقات العرب اللغويوف ؽليز

 األربعة لألنواع الثقايف كالسياؽ ، الوضع كسياؽ ، العاطفي كالسياؽ

 18.أعاله الوارد للسياؽ

 الكلمات استخداـ عن ينتج الذم ادلعٌت ىو اللغة سياؽ. اللغة أسياؽ.1

 ادلعٌت. اخلاصة ادلعاين بعض تثَت أخرل بكلمات ترتيبها عند احدةك  مجلة يف

 ادلعٌت) ادلعجم ادلعٌت ألف ، القاموس يف ادلعٌت عن ؼلتلف السياؽ يف

 سياؽ يف ادلعٌت أف حُت يف ، االحتماالت على كػلتول ؼلتلف( ادلعجمي

 ال كاضحة حدكد لو خاص معٌت إنو ،. اللغة سياؽ بواسطة ينتج( السيق)

 ىي الكلمة ، العربية اللغة يف( عُت) كلمة ، ادلثاؿ سبيل على. ذلا ٌتمع
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 ستظهر ، سلتلفة لغة سياؽ يف تكوف عندما كلكن ،اللفزم  موسستار

 .الكلمة لسياؽ كفقنا حتتويها اليت ادلعاين بوضوح

 كالتفاعالت ادلشاعر من رلموعة عن عبارة ىو ، العاطفي السياؽ. 2

 يف ، احملادثة ككضع ادلتكلم مبوقف ذلك كيرتبط ، تالكلما معٌت يف الواردة

 كالبعض ، القوة يف يتفاكت الكلمات يف الوارد العاطفي ادلعٌت أف حُت

 أسفلها ىي اليت العاطفة مثل. قوية نربة دا يف كبعضها ، ضعيف اآلخر

 من الرغم على يبغض كلمة حتت ىي اليت العاطفة عن ختتلف يكره بكلمة

 عليها حتتوم اليت بالكراىية الشعور أف إال ، تكرىاف الكلمتُت كلتا أف

 ككذلك يبغض بكلمة ػليط الذم الكراىية شعور من أقول يكره كلمة

 ىي ؿ اغتا كلمة لكن ، قتل كلمة تعٍت كلمة نفسو يقتل ك ؿ اغتا كلمة

 .أكثر سياسية تكوف ما كعادة ، القتل يف كالوحشية العنف عن تعبَت
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 ىذا يف ، لذا. احملادثة كمكاف بزماف ادلرتبط ادلعٌت كىو ،ادلوقع  سياؽ. 3

 هبا يتحدث اليت ادلواقف كيف كأين مىت ببياف الكالـ يرتبط ، السياؽ

 يصبح ، لذلك. اجلملة معٌت على تأثَت ذلا كاحلالة كالوقت ادلكاف. الكالـ

 ىناؾ يكوف أف ادلرجح فمن ، كذلك يكن مل إذا ، مهما األمر ىذا فهم

 عن نقال)مستنشَت(  قالو ما كىذا ، كادلستمعُت ادلتحدثُت ُتب فهم سوء

 يف استخدامو على يعتمد الكلمة معٌت أف يؤكد الذم فيتجنشتاين رأم

 معٌت نفسر عندما اللغة ارتباؾ يف زلاصرين نكوف أف ؽلكن أننا أم. اجلمل

 .احمليط الوضع عن بفصلها الكلمة

 سياؽ يف. معينة ثقافة يف لواردا الكامل ادلعٌت ىو ، الثقايف السياؽ. 4

 أك السياقات من العديد يف اللغة كالكتاب ادلتحدثوف يستخدـ ، الثقافة

 السياؽ( 2004 - 1933) عمر سلتار ألمحد كفقا ، اخلاصة ادلواقف

 كلمة مثل. كلمة باستخداـ تسمح اليت كاجملتمعية الثقافية البيئة ىو الثقايف
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 معٌت لديهم ادلزارعُت فإف ، ادلثاؿ لسبي على( اجلذر/  اجلذر/  جذر)

 بُت. اخلاص معناه لو ، كالرياضيات اللغويُت بُت كبادلثل. هبم خاص

 تعٍت اللغويُت بُت. النباتات/  النباتات جذكر تعٍت كالكلمة ، ادلزارعُت

 .االنقساـ ىو فالرمز ، الرياضيات جلذكر بالنسبة أما. الكلمة جذر الكلمة

 الكالـ بُت للعالقة نتيجة تنشأ الظرفية دلعٌتا أك السياقي ادلعٌت

 ادلستخدـ السياؽ. كثَتة بأشياء ملموس السياؽ أف ادلعركؼ من. كالسياؽ

 اجلنس بنوع يتعلق فيما ىنا ذلك يف مبا ، ادلتغطرس السياؽ( 1) ؛ ىو ىنا

 على ، احلالة سياؽ( 2) ؛ ادلستمع/  ادلتكلم كعمر ، ادلتحدث كموقف ،

 على ، اذلدؼ سياؽ( 3) ؛ يصارع الوضع فإف ، آمن الوضع ، ادلثاؿ سبيل

 الكالـ غياب/  الرمسي السياؽ( 4) ؛ ما شيء توقع ، الطلب ادلثاؿ سبيل

 كالفرح اخلوؼ ادلثاؿ سبيل على ، ادلستمع/  ادلتحدث مزاج سياؽ( 5) ؛

 الشمس غركب بعد ، الليل ادلثاؿ سبيل على ، الزمٍت السياؽ( 6) ؛ كهتيج
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 أماـ ، السوؽ يف ، ادلدرسة يف ادلكاف كاف سواء ، ادلكاف سياؽ( 7) ؛

 سياؽ( 9) ؛ احملادثة زلور ىو يعنيو ما ، الكائن سياؽ( 8) ؛ السينما

 ، اللغوم السياؽ( x) ؛ ادلستمع/  ادلتكلم إىل االستماع/  التحدث أدكات

( x) ك ، الطرفُت قبل من ادلستخدمة اللغة بقواعد يفي كاف إذا ما مبعٌت

 19.ادلستخدمة اللغة أم ، اللغة سياؽ

 اليت الكلمات عن البحث على ادلتحدث ادلتعجرؼ السياؽ غلرب. 1

 االجتماعية كاخللفية كالعمر للجنس كفقنا الكالـ يف أصدقاؤىم يفهمها

ا نتوقع أف علينا يصعب ، التعليمية كاخللفية االقتصادية  لكلمة فهمن

 .يابتدائ تعليم لديو لشخص دؽلقراطية

 معناىا يرتبط اليت الكلمات عن البحث على ادلتكلم ادلوقف سياؽ غلرب. 2

 عن البحث على الناس احلزف كضع غلرب سوؼ ، ادلثاؿ سبيل على. باحلالة
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 اليت الكلمات الناس يستخدـ سوؼ. باحلالة معناىا يرتبط اليت الكلمات

 ادلعٌت يسيء اليت الكلمات الناس ؼلتار لن. حبييب ، آسف ، حزينة ىي

 احلزينة الناس

 الناس يبحث مث ، السؤاؿ من الغرض ادلثاؿ سبيل على ، اذلدؼ سياؽ. 3

 .معناىا يسأؿ اليت الكلمات عن

 عن البحث على الناس غلرب ادلتحدث مطالبة عدـ أك الرمسي السياؽ إف. 4

 كلمة ىناؾ B1 يف ، احملادثة لشكليات كفقا مغزل ذات كلمات

 يف كلكن ، مرفوض اقًتاحك أف الناس سيقوؿ رمسية غَت حالة يف. مرفوضة

 .كوؾ - األمر يف للتفكَت حباجة أنك الناس سيقوؿ رمسي موقف
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 على أيضنا تؤثر اليت الكلمات على أيضنا يؤثر ادلستمع/  ادلزاج سياؽ إف. 5

 التهيج تعٍت أف للكلمات سيسمح ، مزعج مزاج ادلثاؿ سبيل على ، ادلعٌت

 .أيضنا

 إذا. الناس فيو يأكل الذم كالوقت ، النـو كقت مثل ، قتالو  سياؽ. 6

 الذم الشخص فسيشعر ، اسًتاحة سيأخذ ما شخصنا ما شخص زار

 سيتم اليت الكلمات معٌت يف سيظهر أنو من بالضيق إليو سيتحدث

 مرة نناقشها سوؼ القضية ىذه" سيقوؿ ادلثاؿ سبيل على ، استخدامها

 ".كالن أ تعود" أك" الحق؟ كقت يف أخرل

 شيء كل ، السينما أماـ ، السوؽ يف ادلثاؿ سبيل على ، ادلكاف سياؽ. 7

 الكلمة معٌت على أيضا تؤثر أك استخدامها سيتم اليت الكلمات على يؤثر

 .استخدامها سيتم اليت



61 

 

 الكلمة معٌت على أيضنا السمع/  الكالـ جهاز اكتماؿ سياؽ سيؤثر. 8

 يتحدث عادينا متحدثنا ليس الذم صالشخ ، ادلثاؿ سبيل على. ادلستخدمة

 احلادة الكلمة نطق يتم". صريح رصاص قلم" اجلملة يف احلادة الكلمة عن

 ".رصاص قلم دتأل" اجلملة نطق يتم لذلك ، ارتكاز نقطة أهنا على

 سيؤثر الصلة ذات بالقواعد ادلتعلقة القضايا مبعٌت ، اللغوم السياؽ إف -9

 كالقصص الًتقيم عالمات كل مهم ىو ما ، الكتابة يف معناىا على أيضان 

 .الفن عناصر سيما كال ، االىتماـ اللفظي التواصل يتطلب بينما

 غلب ، احلالة ىذه يف. الكلي ادلعٌت على يؤثر اللغوم التشابو سياؽ.10

 .ادلستخدمة اللغة إتقاف الطرفُت كال على

 فهم ك كال

 ألنواع اسلوب اللغةد. 
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 شخص قبل من اللغة ثركة استخداـ( 1):كىو ، معجم اللغة أسلوب

 تأثَتات لتحقيق معينة أنواع استخداـ( 2) ، الكتابة أك التحدث يف ما

. األدبية الكتاب من اللغوية للمجموعات العامة اخلصائص( 3) ؛ معينة

 أك مكتوب شكل يف كادلشاعر األفكار عن للتعبَت ظلوذجية طريقة أك( 4)

 التنوع يناقش ما عادة. 20(297: 1993 ، ةكالثقاف التعليم كزارة. )شفوم

 حيث ، ادلصطلحات باسم أيضنا اللغة أظلاط تُعرؼ. األدبيات يف اللغوم

 شرح ؽلكننا. اللغة استخداـ عن ينشأ الذم ادلعٌت ىو setilistika يكوف

 .اللغة استخداـ من سلتلفة كمستويات أبعاد خالؿ من األسلوب معٌت

 ، اللهجات مثل ، اللغة اتاستخدام من العديد نعرؼ ضلن

 ، األدبية األعماؿ يف اللغة كاستخداـ ، الرمسية ادلناصب يف اللغة كاستخداـ

 ، تأثَت ذلا لغة باستخداـ تتعلق الطريقة ىذه. السوؽ يف اللغة كاستخداـ
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 يف أكثر ىو اللغوم النمط معٌت أف يف السبب ىو ىذا. للقارئ خاصة

 اخلاص مكاهنا على حتصل سوؼ األدبية األعماؿ فإف ، األدبية األعماؿ

 آثار ىناؾ. لنا بالنسبة معٌت على حتتوم ادلستخدمة الكلمات ألف

 .بينهما كاجلمع الكلمات الستخداـ

: كلمات شكل يف تنشأ اليت ادلشاعر. بالعواطف ارتباطنا أكثر التأثَت

 ، متحرؾ ، عليو متفق ، حزين ، رافض ، آسف ، غاضب ، سعيد

 معٌت. اذلذياف تأثَت ذلا اليت الكلمات باستخداـ الناس نقل يتم. متفاجئ

 اليت بالطريقة الكلمات تستخدـ. األدبية األعماؿ يف بركزا أكثر ىو اسلوب

 من ادلؤلف يطبقها اليت الكلمات معٌت. القارئ مشاعر من القارئ هبا ينتقل

 .ادلستخدمة الكلمات خالؿ
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 اليت الكلمات ىي تابالك قبل من ادلستخدمة الكلمات الواقع يف

 ترتيب يتم كلكن ، اللغة ادلستخدمُت قبل من اليومية احلياة يف تستخدـ

 اللغة ظلط سيؤدم. العمل نتائج قراءة يف مهتمة القارئ بطريقة التنسيب

 يشعر حبيث القارئ يف باالىتماـ الشعور إىل صحيح بشكل ادلستخدمة

 أسلوب عن تنشأ اليت عاينادل أك الكلمات عن الناشئة بالتأثَتات القارئ

 اللغة

 عن ليس ىذا ، الواقع يف. األدب يف يناقش ما غالبا اللغة أسلوب

 اليت اللغة أظلاط تستخدـ اليت العبارات أك الكلمات كلكن ، اللغة ظلط

 علي باؾ اشًتل" أحدىم قاؿ إذا ، ادلثاؿ سبيل على. مناقشتها إىل حتتاج

 من ادلزيج ىذا يف الوارد عٌتادل أف فورا كأعرؼ استمع". ماعز مخس

 .ماعز مخسة كليس كامل ماعز مخسة ىو الكلمات
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 رؤيتو ؽلكن اللغة بنموذج ادلرتبط ادلعٌت أف القوؿ ؽلكننا كىكذا

. ادلعاين بُت التشابو حيث من الناس بعض يرل حيث ، ادلعٌت من بالقرب

 خاص قسم أيضا كذلا األدبية العشاؽ بُت اخلاص موقعها ذلا ، استعارة مثل

 كاحدا االستعارات توزيع تفسَت سيتم ، التقسيم من. 21أقواس أربعة يف هبا

 .اآلخر تلو

1. perumpamaanبشكل سلتلفُت أمرين بُت مقارنات ىي األمثاؿ 

 باستخداـ بوضوح ادلقارنة شرح يتم. مقصودة يعتربكهنا كاليت ، أساسي

 القلقاس أكراؽ على اءادل مثل: مثاؿ. إخل ، ادلثاؿ سبيل على ، مثل كلمات

 يفصل" "ادلعٌت ك" "األلفاظ بُت الفصل غلعل الذم الفلسفي الفكر

 يف األدب على تأثَت ذلا احلقيقة ىذه -" احملتول" عن" الشكل" نظريا

 .العرب األدباء النقاد بُت الفكر يف تغَتات إىل يؤدم شلا ، الظهور مراحل
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 على" الفاز" تقسيم ىعل أيضنا البالغة علماء كافق ، عثوليوف مثل

 ك" القناكية" ك" اجملاز" ك" احلققية" إىل الشكل ىذا يف معناىا أساس

 ".التسيبية"

 القاىر لعبد كفقان : يلي كما" احلققية" بتعريف يتعلق فيما ،" احلققية. "1

 صنع بداية يف ذلا ػلدث شيء هبا يقصد كلمة كل: احلقيقة".  اجلرجاين

 ". أخرل أحداث على يعتمد ال لذما. األحداث مع الكلمة صانع

 على اجملاز حتديد ىو البالغة كعلماء الًتبية علماء بُت الفرؽ موقع. اجملاز. 

 يف اجلمل/  الكلمات تفسَت منعت اليت قارتنا رفض العلماء قرر .القرينو

 ىي اليت القرينا بوجود مسحوا الذين العلماء عكس على األصلي معناىا

 ادلعٌت على ليس ادلستخدمة الكلمة ىي ادلاجاز.السقاقي حبسب .اجلَتة

 احلقيقة بنوع تتعلق ، اآلخرين مع باستخدامو البحث أساس على لو ادلصنوع
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 أما .للنوع الفعلي ادلعٌت من ؽلنع الذم قرينة ككجود ، دلعناىا األصالة/ 

 أف غلب ،رلازم  مثل عبارات/  كلمات تعترب اليت للمصطلحات بالنسبة

 ؽلكن ما شيئان  دتنع كلمة ىي القارنة (.كعقة قارنة)علا ، نصرينع على حتتوم

 لفتزية قرينة" إىل للقرينا( احلقيقي) احلقيقي ادلعٌت مجلة/  كلمة تقسيم

 .اجملازم كادلعٌت األساسي ادلعٌت بُت العالقة: فهي ، العقة أما ".ىلية كقارينة

 كاف إذا .حةادلصيب غائر كعقرة علقيو مصبحو إىل تقسيمها ؽلكن علقة

 ،" اإِلْسًتَة" اجملاز على يطلق أف ؽلكن مث ، مصبحو كىو عقبة لديو اجملاىز

 ،" ادلصيبحة غائر العقة" كىي ، الثاين النوع من اجملازالعلقة لدل كاف كإذا

 ".مرسل رلاز" ىو اجملاز أف يقاؿ مث

 بقصد تلميحات شكل على ما شيئنا ينقل أف أحد أراد إذا الكنانة يستخدـ

 من ، االستعارة عكس على ، احلقيقي للغرض أك ، صحيح غَت ذلك

 :كىي ، ثالثة إىلكينايو  تقسيم ؽلكن. الضركرية غَت االفًتاضات حيث
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 كقت حىت نائمُت زلن ما اللوايت النساء عن احلديث بنية. موصوؼ' الكنينة

 .النسبة على كالكنائية ، كالشيفة ، كالكنائية ، الضحى

 اعترب شيئنا ذكر من ادلقارنة ىل تشبو يسمى العريب تمعاجمل يف أك ادلثل

ا نفسو  أشكاؿ أربعة من كمثل تفسَت يتكوف ، متعمدن

 ؽلكن شيء إىل ادلعٌت تشبيو طريق عن بو الشعور ؽلكن ال شيء إزالة. 1

 .بو الشعور

 .حدث بشيء تشبيهو خالؿ من ػلدث مل شيء عن التعبَت/  إطالؽ. 2

 كاضح شيء إىل تشبيهو خالؿ من اضحك  غَت شيء عن تكشف. 3

 لو شيء إىل تشبيهو خالؿ من موقف لديو ليس ما شيء كشف. 4

 .الطبيعة حيث من موقف

  :يلي كما تشبيهو ىي يف تكوف أف غلب اليت العناصر أك الشركط
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 تشبيهو غلب شيء ىذا: مصيبو. 1

 القبيل ىذا من شيء ىذا: بيو مسيببة. 2

 الطرفُت كال يف ادلوجودة بيعةالط ىي ىذه: السيبة كجو. 3

 الشبو عن للتعبَت ادلستخدمة الكلمة أك احلرؼ:  تشبيهو. أدتوؿ 4

 أف غلب اليت تشبيهو أنواع ىناؾ تشبيهو لل األربعة العناصر من

 فرضها يتم اليت تشبيهو أنواع. العناصر ىذه من أكثر أك كاحد يكوف

 :كالتايل

 العرؼ تشبيهو يف رىاذك كرد اليت تشبيهو ىو مرسل تشبيهو .1

 العرؼتشبو  يف ذكرىا يرد مل اليتتشبو  كىي ،تشبو مؤكد. 2

 نعمة اسم يف ذكرىا كرد اليتتشبو  كىي ،تشبو مفصل. 3
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 الربكة كقت يف ذكرىا يرد مل اليتتشبو  كىي ،تشبو رلمل. 4

 الشبو الوجو أك العرؼتشبو  إما ذكرىا يرد مل اليتتشبو  كىو بليغ تشبو.5

 عدة من تتكوف كاليت كاسعة صورة ىيجو  ك ،تشبو ىودتسل  تشبو. 6

 أشياء

 كحدىا تقف اليت أكثر أك شيء ىوكج  الذمتشبو غَت دتسل. تشبو . 7

 مشبهبو كمشبو  قبل من بوضوح يرل الذمتشبو غَتكدمٌت .تشبو . 8

 كزلببو مصبحو قبل من بوضوح يرل ال الذم تسيبيح ضمٍت طيبو. 9

 أف ادلفًتض من الذم ، معكوس أك معكوسو تشبو معلوب, تشب. 10

 يكوف أف ادلفًتض من الذم ، العكس أك مشبهبو, جعل ىو ،مشبو يكوف

 .مشبو تستخدـ أف ؽلكن ،مشبهبو
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 كمشبو  هبا انقلبت أك انقلبت ال اليتتشبع غَتك معلوب.تشبو . 11

 أعاله كرد ما يشبومشبهبو 

 الربزصلي كتاب. ذ

 زلمد النيب تاريخ كؼلربنا ، كالثناء ، لصالةا ىو الربزصلي أك الربزصلي

 زلتويات. النغمة أك اإليقاع مع يردد ما عادة كالذم كسلم عليو اهلل صلى

 علم كىو ، كسلم عليو اهلل صلى زلمد النيب حياة عن تتحدث برزصلي

 ذلك يف. كنيب تعيينو مت حىت ، كالبلوغ ، كادلراىقة ، كالطفولة ، األنساب

 الستخدامها ادلختلفة كاألحداث زلمد للنيب النبيلة اتالصف أيضا يركم

 .للمسلمُت كأمثلة

 جعفر الشيخ يدعى صويف كىو ، ادلؤلف اسم من برزصلي اسم أخذ

" برزصلي" كتاب مؤلف كىو. الربزصلي زلمد بن الكرًن عبد بن حسن بن
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 قالدة" )اجلواىر عقيد" بعنواف الورقة". الربزصلي موّلد" باسم ادلعركؼ

 اسم الواقع يف ىو برزاين". أزىر النبيي مولود يف اجلوىر كتاب" أك( واىراجل

 عندما العشرينات يف شائعان  الربزصلي اسم أصبح كقد ، كردستاف يف مكاف

 ػلكم كاف كالذم بريطانيا ضد كردينا قومينا دتردنا الربزصلي زلمود الشيخ قاد

 .الوقت ذلك يف العراؽ

 كاألكثر انتشاران  الكتب أكثر من احدك  ىو" الربزصلي موّلد" كتابو

 العربية كغَت العربية الدكؿ أضلاء مجيع يف ادلنتشرة ادلولدة الكتب يف انتشاران 

 ىي مضموهنا حسب اليت الدينية ادلناسبات يف كيقرؤكهنا ػلفظوهنا الذين

 ، كنيب مهمتو ، ميالده قصصان  تتضمن اليت نبوية مسَتة( ملخص) اخلالصة

 .موتو حىت حرب ، أخالؽ ، ىجرة
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ذكؿ  من اخلميس يـو من مبكر كقت يف الربزصلي جعفر الشيخ كلد

 4 ، العصر بعد الثالثاء يـو كتويف ، ادلنورة ادلدينة يف 1126 يفحيجو 

 من أقل' البقيع جنات يف كدفن ادلنورة ادلدينة مدينة يف ق 1177 يف شعنب

 .صلى اهلل عليو كسلم النيب بنات بُت من ادلقاـ

 من زلمد للنيب الكبَت النسب عن باحثنا الربزانيجي جعفر السيد كاف

 نسب. العراؽ يف برزانج من نشأت كاليت ، الشهَتة الربزصلي سعدة عائلة

 كاإلحساف ، مبعرفتهم يشتهركف الذين البارزين العلماء مجيع ىو جعفر سيد

 ، جدان  مسازلة ، نظيفة ركح ، جيدة كشخصية شخصية لديو. الصلح ك ،

 يتصّرؼ ، الذكر من كثَت ، الوعر ، كالسنة بالقرآف جدان  ملتـز ، زىد

 .كسخاء ، اإلحساف فضائل يف يسبقو ، باستمرار
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 زلمد النيب ذكرل يف الكبَت الزخم عن الربزصلي كتاب فصل ؽلكن ال

 اهلل صلى زلمد النيب ذكرل أك ، النيب مذىب أك ، كسلم عليو اهلل صلى

 كاف الوقت ذلك يف ألنو. ادلسلمُت ركح حياءإل البداية يف كسلم عليو

 األكركبيُت الصليبيُت ىجمات من أنفسهم عن للدفاع يكافحوف ادلسلموف

 .كبريطانيا كأدلانيا فرنسا كىم ،

 يف األيويب يوسف الدين صالح السلطاف كاف الوقت ذلك يف

 عن ذكي قائد كىو ، الدين صالح باسم معركفنا األكركيب التارؼلي األدب

 أك ـ 1193-1174 يف الدين صالح حكم ، العاديُت الناس قلوب

 مل الدين صالح أف من الرغم على ، أيوب بٍت ساللة يف ىػ 570-590

 القاىرة مدينة يف سلطنتو مركز كاف ، األكراد من لكن. عربينا يكن

. العربية اجلزيرة كشبو سوريا إىل ، مصر من أراضيو كدتتد ، مصر ،( القاىرة)
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 حب بتعزيز للمسلمُت القتالية الركح إحياء غلب ، الدين صالح كحبسب

 .لنبيهم الناس

 بأكؿ االحتفاؿ يف الدين صالح السلطاف بدأىا اليت األنشطة أحد

 كتابة مسابقة تنظيم كاف( ىػ 580) ىػ 1184 عاـ للنيب ميالد عيد

 كتابكال العلماء مجيع. اإلمكاف قدر مجيلة بلغة للنيب مدح مع النيب لتاريخ

 الشيخ كاف األكؿ بادلركز فاز الذم الفائز. ادلسابقة يف للمشاركة مدعوكف

  .الربزصلي جعفر

 عاطفة كزيادة زلمد النيب حب زيادة هبدؼ الربزصلي كتاب كتب

 مجيلة لغة يف يصور كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ تاريخ الكتاب يف. الناس

 .لالىتماـ جدا مثَتةقصسدة  ك( نصر) كالنثر الشعر شكل يف
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 الورقة ىذه أف ىو الربزصلي جعفر عمل حوؿ ادلدىشة األشياء أحد

 ادلمكن من كاف ، إمكانياهتا كل مع. للقراءة كمواد عملها عند تتوقف ال

 بطريقة يتعلق فيما الثقافة كتطوير التقاليد تشكيل يف العمل ىذا يساعد أف

 22.كصراعو زلمد النيب شخصية احًـت. البلداف سلتلف يف ادلسلمُت

 

   

 

 

 

 

                                                             
22 www.Ipnutrenggalek.or.Id/2013/05/Sejarah-Kitab-Al-Barzanji.htmi?m=1. Diakses pada hari kamis 

09-11-2017 jam 08.10  

http://www.ipnutrenggalek.or.id/2013/05/Sejarah-Kitab-Al-Barzanji.htmi?m=1
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 الثالث الفصل

 نتائح البحث ومناذشتها

يف ىذا الفصل سيتم عرض نتائج الدراسة كمناقشة حتليل معاين 

الكلمات يف كتاب الربزصلي اإلماـ زين العابدين جعفر الربزصلي. يتم كصف 

نتائج الدراسة كتكييفها مع صياغة ادلشكلة كأىداؼ البحث. سيتم تنفيذ 

قشة على أساس نتائج الدراسة. كقد مت مناقشة نتائج الوصف يف ادلنا

 .البحث نوعيا كصفيا

 .معاني السياؽ في كتاب البرزنجيأ. 

كفقا ألمحد سلتار عمر كما ىو احلاؿ مع اللغويُت العرب السابقُت 

الذين ؽليزكف السياؽ إىل أربعة أنواع من الباحثُت أيضا غلدكف معٌت األنواع 

اجلملة أك احلبيبات يف كتاب الربزصلي كتبو اإلماـ األربعة من السياؽ. يف 
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زينل عابدين جعفر الربزصلي. أنواع ادلعٌت ىي سياؽ اللغة ، السياؽ العاطفي 

 ، سياؽ احلالة ، كالسياؽ الثقايف.

 . سياؽ اللغةب

من نتائج الدراسة ، ىناؾ كلمات حتتوم على معٌت سياؽ اللغة. ما 

التالية ذلا معاين ناجتة عن استخداـ كرد يف كتاب الربزصلي. الكلمات 

الكلمات يف اجلملة عند ترتيبها بكلمات أخرل تثَت بعض ادلعاين اخلاصة. 

معٌت يف السياؽ ، الذم ينتج عن سياؽ لغة سلتلفة عن ادلعٌت يف القاموس ، 

أك ادلعٌت ادلفردات. فيما يلي اجلمل اليت حتتوم على كلمات ذلا معٌت سياؽ 

 لربزصلي.اللغة يف كتاب ا

 اجلنة كنعيمها سعد دلن يصلي كيسلم كيبا رؾ عليو
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يسلم، يف القاموس العريسي. مشتقة من كلمة سلم اليت ذلا معٌت 

البقاء على قيد احلياة ، كاحلرية )من الشر / العيب( ، كالدباغة ، كإعطاء 

بينما كلمة سلم يف اجلملة تعٍت السالمة ، ألف  23االحًتاـ كالسالـ كاذلدكء.

 ضمَت "بو" يف اجلملة موجو إىل النيب زلمد عليو الصالة كالسالـ.ال

ابتدئ االمالءبا سم الذات العلية مستدرافيض الربكات على ماانا لو 

 كاكاله

قاؿ الذات يف القاموس العريسي. يعٍت: خليط من ادلواد الكيميائية 

ك اليت ىي خليط من اجلزيئات اليت دتتزج مع جزيئات أخرل. مثل احلمض أ

. كلمة الذات يف اجلملة تعٍت أف تتبع الكلمة بعد 24الكربوف أك مونبيكسيد

                                                             
23 Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Al-A’sriy, Multi Karya Grafika, Hal 1080  

24
 Ibid, Hal 154  



80 

 

ذلك ، فكلمة العلية "األعلى" تقوؿ الذات اليت يقصد هبا يف تلك اجلملة 

 تعٍت اهلل ، كىو عبادة كل الكائنات.

 كاثٌت حبمدموارده سائغة ىنية شلتطأمن الشكراجلميل مطا ياه

معاين قاموس العريسي. لو معٌت. كلمات سائغة عند مشاىدهتا من 

. كلمة سائغة يف 25كمصدر ادلكاف لتدفق ، عيوفعُت جاريو '،عُت البنة'

اجلملة أعاله تعٍت أهنا تتأثر مبعٌت سياؽ اللغة ، متبوعة من الكلمة السابقة 

 ، كلمة حبمد تشيد باهلل. إف مكافأة اجلاين تشبو مصدر الربيع اللذيذ.

وصوؼ با لتقدـ كاالكلية ادلنتقل ىف الغررالكر ؽلة كاصلي كاسلم على النورادل

 كاجلبا ق

                                                             
25

 bid, Hal 1031  
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شريف  -كلمة الكرؽلة يف القاموس العريسي. مشتقة من كلمة نبيل    

عز الذم يعٍت النبيل ، ىكذا ،  -ساد -رلد -كـر  -كرًن شرؼ  -

. تتأثر كلمة الكرؽلة يف اجلملة أعاله 26األخالؽ ، ذرية ، دتجيد ، كادلمّجد

ؽ اللغة. اتبع الكلمة السابقة ، ككلمة النور اليت تنسب إىل النيب مبعٌت سيا

 زلمد. كشخص رليد.

كانشرمن قصةادلولدالنبوم بركداحسا نا عبقريةِ  نا ظمامن النسب الشريف 

 عقداحتلى ادلسامع

 حبالهِ  كاستعُت حبوؿ اهلل تعاىل كقوةالقويوِ  فا نو الحوؿ كالقوةاالباهلل

                                                             
26

 Ibid, Hal 1504  
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جد كلمة عقد يف قاموس العريسي. لو معٌت. من اجلملة أعاله ، تو 

. يتأثر معٌت كلمة "عقد" 27استخداـ ، كجعل ، كمكاف ، ككضع على رقبتو

يف اجلملة مبعٌت سياؽ اللغة الذم يتبع الكلمة السابقة النسب الدائرية. من 

 اجلملة أعاله ، تعٍت كلمة عقد أنساب النيب زلمد كقالدة نبيلة.

 ؼ سذم من صالةكتسليمعطراللهم قربالكرًن بعر 

كلمة قرب يف قاموس العريسي. يأيت من كلمة القرب )ج قبور( كاليت 

. تعٍت كلمة 28تعٍت: قرب ، قرب ، خبَت ، قرب حفار ، تعذيب ، دفن ، دفن

قرب يف تلك اجلملة أهنا تتأثر مبعٌت سياؽ اللغة الذم يتبع الكلمة السابقة ، 

 تعٍت القرب النبيل ، فإف القصد ىو ككلمة الكرًن نبيلة. إذا كانت كلمة قرب

 قرب النيب زلمد كشخص شلّجد.

                                                             
27 Ibid Hal 1305 

28
 bid Hal 1430  
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 نسب حتسب العالجلاله حبذاعقدسوددكفخار

)ىذا ىو( األنساب اليت تقّدرىا نبيلة ، ألهنا مجيلة. راسي اجلوزم ،     

.  لذلك ، شنق النجـو

إف كلمة حبذا يف قاموس العريسي ذلا معٌت: ادلوافقة ، الدعم ، التربير ، 

. يتأثر معٌت كلمة حبذا 29األخذ باالعتبار ، مدل حسن / حسن )الثناء(

يف اجلملة بادلعٌت ادلقصود يف سياؽ اللغة التالية للكلمة السابقة ، ككلمة 

عقد تعٍت قالدة. كلمة حبذا يف تلك اجلملة تعٍت كيف حسن / جيد 

 .)للثناء( رأل النيب زلمد كجوىرة مع النبالء من حولو

 هااجلوزاءانت فيو اليتيمةالعصماءقلدهتا صلوم

                                                             
29

 bid, Hal 732 
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من اجلملة أعاله ، ىناؾ كلمة اليتيمة يف قاموس ادلنور ، الكلمة ذلا 

. تتأثر كلمة اليتيمة يف اجلملة 30معٌت: الطفل ، ادلنزؿ ، األطفاؿ ، ادلفاتيح

مبعٌت سياؽ اللغة التالية للكلمة بعد ذلك ، كىي كلمة العصماء اليت تعٍت 

طيئة. كلمة اليتيمة يف ىذه اجلملة تعٍت أف األيتاـ ، أهنا زلفوظة من اخل

 .الذين يظلوف من اخلطيئة موجهوف إىل النيب زلمد

 كبدربدره يف جبُت جده عبدادلطلب كابنو عبداهلل

تعٍت كلمة "بدر" يف قاموس العريسي: البدر ، ليلة اكتماؿ القمر ، 

هنا تتأثر مبعٌت . تعٍت كلمة كبدر يف اجلملة أ31ليلة ساطعة ، ضوء القمر

سياؽ اللغة الذم يتبع الكلمة بعد ذلك ، ككلمة عبدادلطلب حبيث تكوف  

                                                             
30 Kamus Al- Munawwir, Hal 950  

31
 Ibid, Hal 305  
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كلمة كبدر تعٍت الفرح الذم ينظر إليو من نظرة على كجو عبد ادلثيلب كابنو 

 عبد اهلل. من أجل شرؼ أمينة اليت حتتوم على رب الطبيعة.

ت كاينع ○ككسيت االرض بعدطوؿ جدهبامن النبات حلالسندسيو 

كنطقت حبملو كل دابة لقريش بفصاح  ○الثماركادىن الشجرللجاين جناه 

 االلسن العربية

إف كلمة الثمار يف قاموس العريسي تعٍت: قطف ، قطف ، عند 

. 32قطف الثمار ، محل الفاكهة ، قطف الثمار ، كاستخالص القصص

إىل تعٍت كلمة الثمار يف اجلملة أهنا تتأثر مبعٌت سياؽ اللغة الذم يرجع 

الكلمة اليت تعٍت الشجر كاليت تعٍت الشجرة. تعٍت كلمة الثمار يف اجلملة 

 أعاله أف الفاكهة اليت التقطت تزين األرض.
                                                             
32

 Ibid, Hal 635  
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كقاؿ اين اراه سيدالعادلُت كرسوؿ اهلل كنبيوِ  قدسجدلو 

 الشجركاحلجركاليسجداف االلنيب اكاه

خامت  ِِ كاناجلند نعتو ىف الكتب القد ؽلةالسماكيِةِ  كبُت كتفيو

 النبوةقدعمو النوركعاله

تعٍت كلمة احلجر يف قاموس العريسي: احلجر األخضر ، اليشم ، 

، إخل. كبعبارة أخرل ، فإف  33اخلفاؼ ، نوع اجلرانيت ، حجر األساس

احلجارة ىي سللوقات اهلل اليت ال دتلك العقل كالعقل. كمع ذلك ، فإف كلمة 

اللغة الذم يرجع إىل الكلمة احلجر يف اجلملة تتأثر معٌت مبعٌت سياؽ 

السابقة ، كلمة كرسوؿ اهلل اليت تعٍت رسوؿ اهلل ، أك الوصي على اهلل. كلمة 

                                                             
33

 Ibid, Hal 740  



87 

 

احلجر يف اجلملة أعاله تعٍت حجرنا ؽلكنو أف ؽلدح الرسوؿ صلى اهلل عليو 

 كسلم.

ككلدصلى اهلل عليو ك سلم  ○كيشكراهلل تعاىل على مامن بو عليو كاعطاه 

 السرةبيدالقدرةاالذليةنظيفاسلتونامقطوع 

الكلمة حرفيا تعٍت أجزاء من جسم الكائنات احلية اإلنساف أك 

احليواف. يف حُت أف كلمة بيد يف اجلملة تتأثر مغزل مبعٌت سياؽ اللغة الذم 

. كلمة بيد يف اجلملة 34تسببو الكلمة السابقة ، فإف كلمة القدرة تعٍت القوة

مل مجيع خدامو. كخاصة بالنسبة حمليب أعاله تعٍت قوة اهلل اليت ؽلكن أف تش

 رأل زلمد.

 لطلوع بدره ادلنَتكاشراؽ زلياه

                                                             
34

 Ibid, Hal 1237  
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كلمة طلوع يف قاموس العسَتم تعٍت: ادلنشورة ، ادلنشورة ، ادلنشورة 

. إف كلمة لطلوع يف اجلملة تتأثر معٌت مبعٌت سياؽ اللغة الذم 35، ادلنشورة

 الوجو. تعٍت كلمة تسبب فيو الكلمة بعد ذلك ، الكلمة "بدر" اليت تعٍت

 .لطلوع يف اجلملة أعاله أف تنَت كتضيء كجو النيب زلمد

 فخطبتو لنفسهالتشم من االؽلاف بو طيب رياه

قاؿ األؽلاف يف قاموس العسرم الذم يعٍت: ادلؤمن ، الراسخ يف إؽلانو 

. تعٍت كلمة األؽلاف يف اجلملة أهنا تتأثر مبعٌت 36، مرتبط بالثقة ، كيؤمن

ة ، كىو ما يرجع إىل الكلمات التالية ، كىي كلمة طيب رياه اليت سياؽ اللغ

ىي ذات مغزل منو ، النيب زلمد. تعٍت كلمة األؽلاف يف اجلملة أعاله 

 اإلؽلاف.

                                                             
35 Ibid, Hal 286 

36
 bid, Hal 1625  
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كبدئ اىل دتاـ ستو ○بعثو اهلل تعاىل للعادلُت بشَتاكنذيرافعمهم برمحا

صبح  فكاف اليرل رؤيااالجآءت مثل فلق○اشهربالرؤياالصادقةاجللية 

لئاليفحأه ادللك بصريح  ○كاظلاابتدئ بالرؤيادتريناللقوةالبشرية  ○اضاءسناه 

 النبوةفالتقواه قواه

كلمة مثل يف قاموس العريسي الذم يعٍت: التشابو ، التشابو ،    

. كتعٍت كلمة مثل 37الشخصية ، نفس ، شلاثلة ، مثل ، ادلساكاة ، كما شابو

اللغة الذم سببو الكلمة السابقة ، كىي  يف اجلملة أهنا تتأثر مبعٌت سياؽ 

كلمة رؤيا اليت تعٍت احللم. كلمة مثل يف اجلملة أعاله تعٍت مثل األحالـ 

 احلقيقية للنيب زلمد.

كمث اقواؿ لسبع اكالربع كعشرين منو اكلثماف من شهرمولده الذم 

 بدافيو بدرزلياه
                                                             
37

 Ibid, Hal 1867  
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ادلكاف / كلمة مولد يف قاموس العسَتم تعٍت: الوالدة كادليالد ك     

. يف حُت أف كلمة مولد يف اجلملة تتأثر بشكل 38الزماف كادلكاف كالتاريخ

ملموس مبعٌت سياؽ اللغة الذم سببو الكلمة السابقة ، فإف كلمة شهر تعٍت 

الشهر. كلمة مولد يف اجلملة أعاله تعٍت الوقت الذم مت فيو إرساؿ النيب 

 زلمد. كرسوؿ

 صديق كسقاهكغَتىم شلن اهنلو الصديق رحيق الت

كعدد من األشخاص الذين مت منحهم الشراب من قبل الشادؽ مع 

 شراب من حساسية اإلؽلاف.

الصديق قاؿ يف القاموس العريسي كىو ما يعٍت: تربير ، الثقة ، من 

. كلمة الصديق يف اجلملة تتأثر معٌت مبعٌت سياؽ اللغة 39ىو موثوؽ بو

                                                             
38 Ibid, Hal 1173  

39
ibid, Hal 828 
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تيلو اليت تعطى بشكل رلدم. الذم يعزل إىل الكلمة السابقة ، الكلمة ال

تعٍت كلمة الصديق يف اجلملة أعاله شخصنا يثبت الكالـ عن طريق الفعل. 

 إلثبات إؽلانو

 فقاؿ اين ارجوااف ؼلرج اهلل من اضالهبم من يتواله

ؼلرج يف قاموس العريسي: اخلركج ، اخلركج ،  -تعٍت كلمة خرج

اجلملة بادلعٌت ادلقصود يف . يتأثر معٌت كلمة ؼلرج يف 40اإلنفاؽ ، أك التسوؽ

سياؽ اللغة الذم ينجم عن الكلمة التالية ، كىي كلمة اهلل اليت تعٍت عبادة 

الطبيعة بأكملها. كلمة ؼلرج يف اجلملة أعاله تعٍت صالة النيب ، حىت أف اهلل 

 سيصدر لإلؽلاف ألكلئك الذين مل يستقركا بعد.

 بهة ىالليومفلج االسناف كاسع الفم حسنو كاسع اجلبُت ذاج

                                                             
40

 Ibid, Hal 1993  
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تعٍت كلمة كاسع يف قاموس العريسي: كاسعة ، كاسعة ، كاسعة ، 

، ككلمة كاسع يف اجلملة تعٍت 41كاسعة النظر ، كاسعة االنتشار ، أك شعبية 

أهنا تتأثر مبعٌت سياؽ اللغة الذم تسببو الكلمة بعد تلك الكلمة ادلفيدة 

شكل جسد  اجلبهة. إف كلمة "كاسع" يف اجلملة أعاله تعٍت انسجاـ

 القديس زلمد ، أحدعلا مع جبُت عريض مثل القمر اجلديد الذم ينشأ.

 كعرقو كاللؤلوءكعرفو اطيب من النفحات ادلسكيو

تعٍت كلمة عرقو يف القاموس العريسي: التعرؽ ، كالبلل ، كجعلو يتعرؽ 

. ألف كلمة عرقو يف اجلملة تتأثر معٌت مبعٌت سياؽ 42، كاالختالط بادلاء

م تسببو الكلمة بعد ذلك ىي كلمة ادلسكيو اليت تعٍت الكتلة.  اللغة الذ

                                                             
41 Ibid, Hal 1284  

42
 Ibid, Hal 336  
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كلمة عرقو يف اجلملة أعاله ذات معٌت ، رائحة العرؽ اليت تستنزفها الكتلة 

 أك رائحة العطر غَت العادم.

 كيعصب على بطنو احلجرمن اجلوع كقداكتى مفاتيح اخلزائن االرضية

كبَتة ، بطن األرض ، تعٍت كلمة بطنو يف قاموس العريسي: ادلعدة ،  

. تعٍت كلمة بطنو يف 43دىوف ، منتفخة ، كذمة ، مرض ، ذلا معدة كبَتة

اجلملة أهنا تتأثر مبعٌت سياؽ اللغة الذم تسببو الكلمة بعد ذلك كىو ما 

يعٍت اجلوع الذم يعٍت اجلوع. كلمة بطنو يف اجلملة أعاله ذات معٌت ، كىي 

صلى اهلل عليو كسلم. ىذا ىو اجلوع حالة غالبا ما يشعر هبا الرسوؿ زلمد 

 يف معدتو.
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سيتم عرض نتائج دراسة كمناقشة أنواع معاين أظلاط اللغة يف كتاب 

الربزصلي. مت كصف نتائج الدراسة كتكييفها مع صياغة ادلشكلة كأىداؼ 

البحث ، كسوؼ يستند التوضيح يف ادلناقشة إىل نتائج الدراسة. مت إجراء 

 كصف كصفي نوعي. مناقشة نتائج البحث يف

 اللغة. اسلوب . معنىج

من نتائج الدراسة ىناؾ معاني مرتبطة بأسلوب اللغة. يمكن رؤية 

بعض من القرب بين المعاني ، وينظر البعض من حيث أوجو التشابو 

. يمكن رؤية المعنى بالعربية من جانبين ، أوؿ معنى 44بين المعاني

ىو معنى الفادز الذي يتم المعنى ، والمعنى الثاني. المعنى الجوىري 

استخدامو وفقا للمعنى الصحيح الذي يتم تعريفو من جانبو ، في حين 

                                                             
44

 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, Reneka Cipta, 2001, hal 234  
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أف معنى المجازي ىو الكلمة المستخدمة باإلضافة إلى معناه األصلي 

 بسبب العالقة بين المعنى والمؤشر الذي يمنعو من فهم معناه األصلي.

تشبو ألدب ، لها موقعها الخاص بين المراجعين للغة وا تشبيو

، تشبو مؤكد، )ب( تشبو مرسلأيضا أنواعو ، من بين أمور أخرى. )أ( 

.ىذا سوؼ يذكر أسلوب اللغة تشبو مجمل ، )د(تشبو غير دمنى)ج( 

 الواردة في كتاب البرزنجي.تشبو في شكل 

 تسبو. األمثاؿ أو 1

. ىي عبارة عن تشبو تسمى األمثاؿ أو في المجتمع العربي

ا يعتبر نفسو متعمًدا ، أو التسيبّية أو المثل في كتاب مقارنة تذكر شيئً 

 البرزنجي يحتوي على األنواع والجمل التالية:
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وكفر مشبو الذي من الواضح أف تشبو الذي ىو تشبو غيرو دمنى . 1

 المطلق.

. ىذا ىو رسوؿ اهلل ، محمد تشبوفي الجملة التالية ىناؾ ظاىرة 

ي السماء. كما وردت في ، الذي كاف يشبو النور الذي يضيء ف

 الجملة.

 واخذىاالمخاض فولدتو صلى اهلل عليو و سلم نورايتؤللؤسناه

في ىذه الجملة ىناؾ )مصيبو( شيء يشبو إلى حد ما الجملة 

صلى اهلل عليو و سلم وىو النبي محمد. و )موصبة بيو( شيء من ىذا 

 القبيل ىو نور الذي يعني النور.



97 

 

. ىذا ىو وجو النبي محمد تشبو رةفي الجملة التالية ىناؾ ظاى

الذي كاف يشبو إلى ضوء القمر على ليلة اكتماؿ القمر كما وردت في 

 الجملة.

 يتؤللؤوجهو الشريف تؤللؤالقمرفي الليلةالبدرية

في ىذه الجملة ىناؾ )مصيبو( شيء يمكن تشبيهو ، أي كلمة 

ىو   وجهو التي ىي النبي محمد. و )مسيببة بيو( شيء من ىذا القبيل

 كلمة القمر التي تعني القمر.

ىكذا صّور الكاتب بردة  تشبوفي الجملة التالية ىناؾ ظاىرة.

موليد ساللة النبي محمد الذي يشّبو بريق القالدة بحيث يمكن تزيين 

 المستمعين بالتألق ، كما ىو وارد في الجملة.



98 

 

 النسب ناظمامن ○وانشرمن قصة المولدالنبوي بروداحسانوقةقرية 

 وقوة تعالى اهلل استعينبحوؿ○ لجاله المسامع عقداتحلى يفالشر 

 القوية

في ىذه الجملة ىناؾ )مصيبو( شيء يمكن تشبيهو ، أي كلمة 

بيو( شيء من ىذا مشبو النسب التي ىي نسب النبي محمد. و )

 القبيل ىو كلمة العقد الذي يعني قالدة.

ألنو ى تشبو غيرو دمنمن الجمل المذكورة أعاله ، لماذا تسمى 

( الذي ىو شيء يشبو مشبو بو( شيء يشبو إلى حد ما و )مشبوىناؾ )

 ، كما ىو واضح في الجملة.

في الجملة األولى ىناؾ كلمة: صلى اهلل عليو و سلم ىو رسوؿ  

اهلل كمصيب ، وكلمة نور ىي النور كمصيب أـ ال. في الجملة الثانية 
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القمر التي تعني توجد كلمة وجهو وىي وجو رسل اهلل كمصعب وكلمة 

الشهر مصيببة. في الجملة الثالثة ىناؾ كلمة النسب التي تعني علم 

 .األنساب باسم مصيبو وكلمة عقد والتي تعني القالدة الماسية

 ادة تشبو. المذكورة فيتشبو : ىذا ىو تشبو مرسل.2

في كتاب البرزنجي. ىناؾ تشبو في الجمل التالية ىناؾ ظاىرة 

كما وردت في الجمل تشبو  وىي عادات تشبو  جمل مذكورة في جهاز

 التالية:

حضره ليلة مولده اسية ومريم في نسوة من الحظيرة القد سية و 

 ○واخذىاالمخاض فولداا تو صلى اهلل عليو وسلم نورايتآللؤسناه 

 غراغ ليلة عنو اسفرت مضيئ منك ومحياكالشمس
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عليو و وقاؿ صلى اهلل  مشبو  .تشبو في ىذه الجملة ىناؾ ظاىرة

البوسنة والهرسك( لشمس -مشبوسلم التي تعني يقاؿ النبي محمد و)

األصليين عليو: وىي الحروؼ أو تشبو مما يعني أف الشمس وكذلك 

الشمس يحتوي على تشبو الكلمات المستخدمة للتعبير عن كلمة 

 مرساؿ.تشبو أعاله يسميو تشبو . وىكذا تسبوالرسالة ؾ وىو ادات

 اءت مثل فلق صبح اضاءسناهفكاناليرى رؤيااالج

( رؤيا النبي مشبو. وقاؿ )تشبو في ىذه الجملة ىناؾ ظاىرة

البوسنة والهرسك( أف صبح كلمة -مشبومحمد، وأف الحلم يعني )

األصليين عليو: وىي في شكل تشبو تعني الضوء في الصباح وكذلك 

، مثل، و، حوض االستحماـ، الخ تشبوالكلمات التي تعني مثل 

 مرساؿ.تشبو أعاله يسميو بو تشوىكذا 
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 .وعرقو كاللؤلوءوعرفو اطيب من النفحات المسكيو

يعنى الذي قاؿ إف  مشبو.تشبو  في ىذه الجملة ىناؾ ظاىرة 

البوسنة والهرسك( أف للؤلوء كلمة -مشبو عرقة عرؽ النبي محمد و)

األصليين ما يلي: يذكر أنو في شكل تشبو تعني اللؤلؤ وكذلك 

 مرساؿ.تسبو كاللؤلوء ىكذا فوؽ يسميو تشبو  ملة إلكتروني ؾ الج

 ويتكفأفي مشيتو كانمايخط من صبب ارتقاه

أف مشيتو الكلمات الواردة في  .مشبو )تشبو( جملة ىناؾ ظاىرة

البوسنة والهرسك( أف صبب -مشبوالجملة السابقة ىو النبي محمد و)

ألصليين اتشبو ارتقاه معنى كلمة الماء المتدفق من االرتفاع. وكذلك 

األصليين المذكورة، وىي في شكل كانما التي  تشبوأنو: في التعبير في 

 مرساؿ. تشبوأعاله يسميو  تشبوالعرفي. وىكذا   تشبوىي جزء من 
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. )المصيبة( وىي الكلمة تشبو في ىذه الجملة ىناؾ ظاىرة

بيو( -المشيتية الواردة في الجملة السابقة ىي النبي محمد و )مسيببة

صبب ارتقاه التي تعني سكب الماء من ارتفاع. كذلك ىو  وىي كلمة

  تشبو: في التعبير في أف ىناؾ واحدة مخصصة من تشبو  العرؼ من

. تشبو  المذكورة ، وىي في شكل كانما والتي ىي جزء من العرؼ

 تشبو مرساؿ  أعاله. تشبووىكذا يسمى 

الذي يتم التخلص منو حسب  تشبو: ىذا ىو تشبو مؤكد .3

 .تشبو ؼالعر 

في ظاىرة التسيبية في كتاب البرزنجي. ىناؾ جملة يتم تجاىلها 

كما ىو موضح في الجملة   تشبووىو مخصص  تشبوبواسطة جهاز 

 التالية:



103 

 

 مفلج االسناف واسع الفم حسنو واسع الجبين ذاجبهة ىالليو

. 

ويقاؿ جبهة التي تعني  )مشبو( تشبوفي ىذه الجملة ىناؾ ظاىرة 

البوسنة والهرسك( ويقاؿ ىالليو مما يعني -مشبو د و)جبين النبي محم

العرفي لم يرد ذكرىا،  تشبوأف القمر وكذلك في التعبير أعاله ىي 

الواردة في الجملة ىالليو التي ينبغي أف تكوف ىناؾ المثل أو الكلمة 

العرفي ىالليو مثل الكلمات التي لم يرد ذكرىا في ىذه   تشبوالتي ىي 

 .تشبو مؤكد أعاله يسميو بوتشالجملة. وىكذا 

 شيبوالذين ملقاة لو الوجو  تشبو: وىي تشبو مجمل .4

من كتب البرزنجي. ىناؾ الجمل التي ألقيت  تشبوفي ظاىرة 

 لها، على النحو الذي يرد الجملة التالية:شيبو الوجو 
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فاعظم بو من عقدتالقت كواكبو الدربة وكيف الوالسيداالكـر صلى اهلل 

 طتو المنتقاهعليو وسلم واس

وقاؿ صلى اهلل عليو )مشبو ( تشبو في ىذه الجملة ىناؾ ظاىرة 

البوسنة والهرسك( الذي عقد -مشبو و سلم التي تعني النبي محمد و)

يتم  تشبومعنى كلمة قالدة. وكذلك في التعبير أعاله ىناؾ ظاىرة 

لها أف قاؿ النسب لم يرد ذكرىا، وىذا التعبير شيبو التخلص الوجو 

، إذا تأملنا سيحصل تشبو، بحيث يسمى التعبير  تشبوؾ جوانب ىنا

لها أي النسب أو األنساب بحيث شيبو ذلك على صياغة ىناؾ الوجو 

 .تشبو مجمل يسمى التعبير

لمحة عامة عن  شيبو أف لو الوجو تشبووىي تمثيل  تشبو. 5

 بعض األشياء.
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جي. وىي في كتاب البرزن تشبوفي التعبير التالي ىناؾ ظاىرة    

أف الجوزاء كلمة مما يعني أف معظم نجم  تشبو( شيئا لفي تشبيو)

اليتيمة  رسواهلل ما ىو مغزى  تشبوالبوسنة والهرسك( مسبو ساطع داف )

لها صورة واضحة أف مؤلف شيبو أف الوجو   تشبوكلمة اهلل. الجمل 

صورة لكيفية نسب في نسب النبي محمد. بصفتو الشخص الذي بدأه 

 وزة ، "ألمع النجـو ، كما في الجمل التالية:راسي الج

نسب تحسب العالبحاله حبذاعقدسوددوفخار 

 قلدتهانجومهاالجوزاءانت فيو اليتيمةالصماء

-جذافي التعبير أعاله وصف نسب النبي محمد كما نجم آؿ 

راسي "، والنجـو بمثابة قالدة، وتصاف األيتاـ من الخطيئة، والنبي 
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"شيبو" في ىذا التعبير ىي تعبير شامل محمد في ذلك. إف كلمة 

 .تشبو تمثيل للعبارة ، لذا فإف التعبير يدعى

في التعبير الثاني ىناؾ ظاىرة التسيبية في كتاب البرزنجي.    

أف بدر الكلمة التي تعني الكاملة تشبو ( شيئا لفي مشبوويقاؿ ىما )

جمل جبين الجبين واليعنى شيء   تشبوالبوسنة والهرسك( مشيبو و)

لها صورة واضحة أف مؤلف صورة، كيف فرح يصور شيبو التي الوجو 

أقرب ستي أمينة تحتوي على رب الكوف كلو مع  -شحذ وجوه الناس 

بعض عالمة أو بندر ضوء البصر النبوية، كما أنها تحتوي على الجمل 

 التالية:

سراةسرى نورالنبوةفي اساريرغررىم البهيو وبدربدره في جبين جده 

 مطلب وابنو عبداهللعبدال
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على حد تعبير بمعنى المثل يتضح أعاله من الفرح وابنو عبد اهلل  .

صورت على السكتة الدماغية جباىهم وتشع تألق اكتماؿ المطلب عبد 

القمر على الجبين جده. كلمة التقوى في ىذا التعبير ىي تعبير شامل 

 للعبارة.

ي. ويقاؿ ىما كتب البرزنج  تشبوفي لغة من ثالث ظواىر ىي    

مشيبو أف بحملو كلمة تعني حيواف داف )مشيببابو ( شيئا لفي مشبو)

االلسن العربية اللساف العربي، يعنى شيء مشيبابو البوسنة والهرسك( 

لها صورة واضحة إلى أف مقدـ البالغ شيبو تشيبو الجمل التي الوجو 

ظاىرة والدة النبي الكريم بالصحفي معجيزت صورة. كيف تسببت 

 محمد. كما في الجمل التالية:
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ونطقت بحملو كل دابة لقريش بفصاح االلسن العربية وخرت 

 االسرةواالصناـ عل الوجوه واالفواه

على حد تعبير الحيوانات مصورة أعاله ينتموف إلى الحمل 

األلسنة البليغة قريش مثل العربية والوجو والفم العرش  عنو نتحدث

ة التقوى في ىذا التعبير ىي تعبير سقطت األصناـ. كلم يسقطالعرش 

 شامل للعبارة.

من كتب البرزنجي. وىي تشبو في التعبير الرابع ىي ظاىرة 

مشبو وىي المحمد ية معنى كلمة النبي و)مشبا بو ( شيئا لفي مشبو)

شيء أف يقاؿ كواكب التي تعني النجمة، مشبهبو البوسنة والهرسك( 

ة واضحة إلى أف مقدـ البالغ لها صور شيبو الجمل تشبو  التي الوجو 

يصور عظمة النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم. الذي أصبح السالـ 
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ممتاز وتخفيف وكوسيط للخالص الدنيا واآلخرة. كما وردت في 

 الجمل التالية:

 ىواخراالنبيآءبصورتو ومن ○ونتوسل اليك بشرؼ الذات المحمد ية 

 ينةالسالمةوالخجاةوسف البرية امن كواكب وبالو ○ بمعناه واولهم

التعبير عن نجم في الكوف مطمئنة تابوت سالـ وأماف. كلمة 

 التقوى في ىذا التعبير ىي تعبير شامل للعبارة.

كتب البرزنجي. ويقاؿ ىما تشبو  في لغة من خمس ظواىر 

مشيبو أف نصره كلمة تعني الشعب و )مشبهبو ( شيئا لفي مشبو)

قود وقالدة، والجمل التي عيعنى شيء مشبهبو البوسنة والهرسك( 

لها صورة واضحة أف صورة المؤلف كيف نضاؿ الشعب   تشبوالوجو 
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الذي ساعد نضاؿ النبي محمد، وأفضل صديق لو، وكذلك المستمعين 

 بردة رائع. كما وردت في الجمل التالية:

وعلى الو وصحبو ومن نصره ووااله ماشنفت االذاف من وصفو الدري 

 صدورالمحافل المنيفة بعقودحالهباقراط جوىرية وتحلت 

يف ىذا التعبَت ، طادلا أف األذنُت ال تزاؿ مزينة ، فهي آللئ بأقراط 

مرصعة باجلواىر. النفوس يف ىذا التجمع العظيم كانت صامتة بالقالدات 

 احللوة. كلمة التقول يف ىذا التعبَت ىي تعبَت شامل للعبارة.
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 لفصل الخامسا

 الخالصة . أ

حتليل معاين الكلمة يف كتاب الربزصلي من قبل اإلماـ زينل  استنادان إىل

عابدين جعفر الربزصلي. كىو يف شكل معٌت سياقي كمعٌت أسلوب اللغة يف 

 شكل التشبيو. مث ؽلكن االنتهاء من ىذا البحث على النحو التايل.

معٌت الكلمة يف كتاب الربزصلي ىو يف ادلعٌت السياقي. من نتائج  (1

د سول نوع كاحد من السياؽ ، من ادلعٌت السياقي الدراسة ال يوج

الذم ىو معٌت سياؽ اللغة. مل غلد الباحثوف معٌت السياقات األخرل. 

مثل سياؽ العاطفي، سياؽ احلالة، كالسياؽ الثقايف يف كتاب الربزصلي 

 كلمة ذلا معٌت سياؽ اللغة الوارد يف آيات اجلملة.  19ىناؾ 
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يف كتاب الربزصلي. ىناؾ أنواع من معٌت أسلوب اللغة ىو التشبيو  (2

مجل، التشبيو  4مجل، التشبيو ادلرسل  3التشبيو. التشبيو غَت الضمن 

 مجل. 5مجلة، التشبيو التمثيل  1مجلة، التشبيو اجململ  1ادلؤكد 

من نتائج البحث ادلعٌت السياقي يف شكل معٌت سياؽ اللغة لكل مجلة  (3

 يهيمن على كجوده يف كتاب الربازصلي. 

 . االقتراحات. ب

نأمل أف يكوف مرجعا للقراء ، كخاصة اللسانيات. كأكلئك الذين  .1

يريدكف إجراء ادلزيد من األحباث حوؿ النص ادلكتوب للنص جيدكف. 

 شعر ، قصص قصَتة أك يف شكل كتب أخرل.

ا كما  ال يزاؿ البحث يف حتليل معٌت الكلمات يف كتاب الربزصلي بسيطنا جدن

ك ، ىناؾ حاجة إىل مزيد من البحث فيما يتعلق زاؿ غَت مثايل. لذل

 بتحليل معٌت الكلمات بأشياء سلتلفة.


