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 اإلستهالل 

 

ٍَِة  ٌَْتُه َخاِشًعا ُّمَتَصِّدًعا ِّمْه َخْش الَلِه ۚ َلْى َأوَزْلَىا َهَٰذا اْلُقْرآَن َعَلىٰ َجَبٍل َلَرَأ

ٌََتَفَّكُروَن  َوِتْلَك اْلَأّْمَثاُل َوْضِرُبَها ِللَىاِس َلَعَلُهْم 

 (19)الحشر : 

 

 

 

ٍَْف ال َأُكىُن َفِقٍرًا ِفً َفْقِري َأوا الَفِقٍُر ِفً ِغىاَي ِإلِهً َفَّك

ٍَْف ال َأُكىُن َجُهىاًل ِفً َجْهِلً َأوا الجاِهُل ِفً ِعْلِمً ِإلِهً َفَّك

 .ّما َأْقَرَبَك ِّمِىً َوّما َأْبَعَّدِوً َعْىَك ِإلِهً

 (ابن عطاء اهلل السكندري)
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ABSTRACT 

Rahmat Linur. 1999.Words Of “Sulthan” In Al Qur’an ( Analysis Of Semantic Study ).  

Thesis.Arabic Language and Letters Departement. Faculty Of Humanites. MaulanaMalik 

Ibrahim State Islamic University Of Malang. Advisor: Dr.H.Akhmad Muzakki, M.A 
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Al Qur’an is a source of  knowledge and true knowledge that never change and as a source for 

ulama’s reference. Then, the fuqoha’ and ulama ushul make Al qur’an as a main source for 

understanding the law of syari’at Allah. Besides  ulama makes Al qur’an as a source to show 

mu’jizat of Al qur’an . All of the aspects above can show the wider of the corpus of scientific 

knowledge. However, In Al qur’an there are many words which are classified as lafadz 

musytarak, is one words has two or more meanings. One of lafadz musytarak in Al qur’an is 

lafadz sulthan which is considered by The interpreter and Al qur’an has various meanings. Based 

on these cases, writer tries to analyze and find out the meaning of Lafadz Sulthan by using 

semantic approach. 

 

Based on those hypothese, the writer tries to conduct research by considering some questions to 

make focusing on this research.The research problems on this research are: where are Lafadz 

Sulthan found in ayat-ayat Al-Qur’an? What are the meanings of Lafadz Sulthan in ayat-ayat Al-

Qur’an?. 

 

This research uses qualitative method and the type of research is descriptive interpretative. 

Besides in collecting the data, the writer uses Library research method which focuses on reading 

some written texts and it does not focus on statistical data. Meanwhile for anlyzing data, the 

writer uses semantic analysis approach which focuses on studying about meaning. 

The result of this research is in Al-qur’an, there are 73 ayat Lavadz Sulthan. From 73 ayat lafadz 

sulthan can be classified based on the meaning into 4 categories, such as Lafadz Sulthan which 

has meaning “argument or proof”, Lafadz Sulthan which meaning “mu’jizat”, Lafadz Sulthan 

which has meaning “Strength or ability”, and Lafadz Sulthan which has meaning “The 

Authority”. The various meaning of Lafadz Sulthan above, happen because of polisemi factors 

(Al-Musytarak Al-Lafzs). The meaning of argument and proof is the basic meaning which can be 

found in Arabic dictionary. Meanwhile other meanings occur because the influence of the using 

of Lafadz incontext of sentences. 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Rahmat Linur. 1999. Lafadz “Sulthan” Dalam al-Qur’an (Studi Semantik Analitis). Skripsi. 

Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

Kata Kunci : Sulthan, Ilmu ad-Dalalah, Musytarak al-Lafdz 

Al-Qur’an adalah sumber dari segala keilmuan, serta sumber hakikat yang tidak akan pernah 

pernah berubah, serta sumber rujukan para ulama’, selain itu para fuqaha’ dan ulama’ ushul 

menjadikan al-Qur’an sebagai sumber rujukan utamannya dalam memahami hukum-hukum 

syari’at Allah, serta para ulama’ kebahasaan juga menjadikannya sumber rujukan untuk 

mengungkap kemu’jizatan al-Qur’an. Dan dari semua aspek tersebut telah menghasilkan 

khazanah keilmuan yang sedemikian luasnya. Akan tetapi, dalam al-Qur’an terdapat banyak 

sekali lafadz-lafadz yang digolongkan sebagai lafadz Musytarak, yaitu satu kata yang memiliki 

dua makna atau lebih. Diantara lafadz musytarak yang ada dalam al-Qur’an adalah lafadz sulthan 

yang oleh para penafsir al-Qur’an memiliki makna yang beraneka ragam. Berdasarkan pada hal 

tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisa dan menyingkap makna lafadz sulthan 

dengan menggunakan pendekatan semantik. 

Berdasarkan pada hipotesis tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan kajian ini 

berdasarkan beberapa pertanyaan guna menmbah ketelitian dan meningkatkan fokus kajian 

dalam penelitian ini. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : terdapat di 

ayat-ayat mana saja lafadz sulthan dalam al-Qur’an? Apa saja makna dari lafadz sulthan dalam 

ayat-ayat tersebut? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif interpretatif 

dalam penelitiannya, selain itu, dalam melakukan pengumpulan datanya penelitian ini 

menggunakan metode Library Reseach yang menitik beratkan pada pembacaan atas teks-teks 

tertulis dan tidak berpijak pada data-data statistik. Sedangkan untuk analisa data yang telah 

didapatkan, peneliti menggunakan pendekatan analisa semantik yang berfokus pada kajian 

tentang makna. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa lafadz sulthan dalam al-Qur’an terdapat dalam 

tigapuluh tujuh ayat. Dari ketigapuluh ayat tersebut lafadz sulthan dapat digolongkan 

berdasarkan maknanya menjadi empat kelompok, yaitu lafadz sulthan bermakna argumen atau 

bukti, lafadz sulthan bermakna mu’jizat, lafadz sulthan bermakna kekuatan atau kemampuan, 

lafadz sulthan bermakna kewenangan atau wewenang. Keaneka ragaman makna atas lafadz 

sulthan tersebut terjadi karena faktor polisemi (al-Musytarak al-Lafdz). Makna argumen dan 

bukti merupakan makna dasar yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Arab, sedangkan 

makna yang lainnya muncul disebabkan karena pengaruh penggunaan lafadz serta konteks 

kalimatnya. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 ملخص البحث

بحث الجامعي. قسم اللغة  )دراسة تحليلية داللية(. الكريم القرآن" في سلطان" . لفظ2015رحمة لينور. 
 العربية و أدبيها، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج. المشرف:

 أحمد مزكي الماجستير. الحاج  الدكتور

 المفتاحية : سلطان، علم داللة، مشترك اللفظي.الكلمة 

 األحكام ملعرفة إليه الفقهاء واألصولني العلوم، وأصل احلقائق الثابتة، ومرجع العلماء، يرجع القرآن الكرمي هو مصدر
بل وقع كثري من . وينبع كّل من نواح القرآن علوم كثري.إلظهار إعجازه اللغة علماء إليه ويرجع وتفصيًًل، إمجاًل  الشرعية

ويقع يف القرآن الكرمي لفظ السلطان الذي لديه األلفاظ اإلشرتاك القرآنية، وهو لفظ واحد دّل على معنني فأكثر. 
املعاين الكثري عند املفسرين. بناء على هذا أساس التفكري يريد الباحث أن حيلل و ينكشف املعىن لفظ السلطان بدراسة 

 علم الدللة.

وتركيزاً، و األسئلة  التفكري السابق تناول هذا البحث بأسئلة لكي يستطيع أن يصبح البحوثه صرامًتابناء على أساس 
البحث اليت ستناول يف هذا البحث هو : يف أي سورة يرد لفظ السلطان يف القرآن الكرمي، وما معىن لفظ السلطان يف 

 تلك األيات؟. 

و استخدام دراسة املكتبية كطريقة  وصفية التفسريية كنوع البحثقام هذا البحث باستخدام منهج الكيفي بدراسة ال
اجلمع البياناته اليت تتناول دراسته بقرآة الكتب و الوسائل الغري اإلخصائية. وقام هذا البحث بتحليل الدللية اليت 

 استخدمت بطريقة حتليل البياناهتا. ودراسة الدللية هي دراسة اليت ترتكز يف دراسة املعىن.

 آية، وجاء لفظ السلطان يف القرآن نينتائج هذا البحث هو أن لفظ السلطان يف القرآن الكرمي ورد يف سبعة و ثًلثو 
الكرمي إىل أربعة معاين وهي : احلجة أو الربهان،و املعجزة،و القّوة أو القدرة، و  السلطة أو التسليط. وتنوّع املعاين لدى 

بسبب املشرتك اللفظي. واملعىن احلجّة أو الربهان هو املعىن األساسي اليت ورد يف لفظ السلطان يف القرآن الكرمي هو 
 .بسبب استعماهلا و سياقها وجد، وأّما املعىن األخرى هو املعىن الثناوي الذي بةاملعاجم العرب
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Al-Qur’an adalah sumber dari segala keilmuan, serta sumber hakikat yang tidak 

akan pernah pernah berubah, serta sumber rujukan para ulama’, selain itu para 

fuqaha’ dan ulama’ ushul menjadikan al-Qur’an sebagai sumber rujukan utamannya 

dalam memahami hukum-hukum syari’at Allah, serta para ulama’ kebahasaan juga 

menjadikannya sumber rujukan untuk mengungkap kemu’jizatan al-Qur’an. Dan 

dari semua aspek tersebut telah menghasilkan khazanah keilmuan yang sedemikian 

luasnya. Akan tetapi, dalam al-Qur’an terdapat banyak sekali lafadz-lafadz yang 

digolongkan sebagai lafadz Musytarak, yaitu satu kata yang memiliki dua makna 

atau lebih. Diantara lafadz musytarak yang ada dalam al-Qur’an adalah lafadz 

sulthan yang oleh para penafsir al-Qur’an memiliki makna yang beraneka ragam. 

Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisa dan 

menyingkap makna lafadz sulthan dengan menggunakan pendekatan semantik. 

Berdasarkan pada hipotesis tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan 

kajian ini berdasarkan beberapa pertanyaan guna menmbah ketelitian dan 

meningkatkan fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : terdapat di ayat-ayat mana saja lafadz sulthan dalam 

al-Qur’an? Apa saja makna dari lafadz sulthan dalam ayat-ayat tersebut? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

interpretatif dalam penelitiannya, selain itu, dalam melakukan pengumpulan 

datanya penelitian ini menggunakan metode Library Reseach yang menitik 

beratkan pada pembacaan atas teks-teks tertulis dan tidak berpijak pada data-data 

statistik. Sedangkan untuk analisa data yang telah didapatkan, peneliti 

menggunakan pendekatan analisa semantik yang berfokus pada kajian tentang 

makna. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa lafadz sulthan dalam al-Qur’an 

terdapat dalam tigapuluh tujuh ayat. Dari ketigapuluh ayat tersebut lafadz sulthan 

dapat digolongkan berdasarkan maknanya menjadi empat kelompok, yaitu lafadz 

sulthan bermakna argumen atau bukti, lafadz sulthan bermakna mu’jizat, lafadz 

sulthan bermakna kekuatan atau kemampuan, lafadz sulthan bermakna kewenangan 

atau wewenang. Keaneka ragaman makna atas lafadz sulthan tersebut terjadi karena 

faktor polisemi (al-Musytarak al-Lafdz). Makna argumen dan bukti merupakan 

makna dasar yang terdapat dalam kamus-kamus Bahasa Arab, sedangkan makna 

yang lainnya muncul disebabkan karena pengaruh penggunaan lafadz serta konteks 

kalimatnya. 
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Al Qur’an is a source of  knowledge and true knowledge that never change and as a source for 

ulama’s reference. Then, the fuqoha’ and ulama ushul make Al qur’an as a main source for 

understanding the law of syari’at Allah. Besides  ulama makes Al qur’an as a source to show 

mu’jizat of Al qur’an . All of the aspects above can show the wider of the corpus of scientific 

knowledge. However, In Al qur’an there are many words which are classified as lafadz musytarak, 

is one words has two or more meanings. One of lafadz musytarak in Al qur’an is lafadz sulthan 

which is considered by The interpreter and Al qur’an has various meanings. Based on these cases, 

writer tries to analyze and find out the meaning of Lafadz Sulthan by using semantic approach. 

 

Based on those hypothese, the writer tries to conduct research by considering some questions to 

make focusing on this research.The research problems on this research are: where are Lafadz 

Sulthan found in ayat-ayat Al-Qur’an? What are the meanings of Lafadz Sulthan in ayat-ayat Al-

Qur’an?. 

 

This research uses qualitative method and the type of research is descriptive interpretative. Besides 

in collecting the data, the writer uses Library research method which focuses on reading some 

written texts and it does not focus on statistical data. Meanwhile for anlyzing data, the writer uses 

semantic analysis approach which focuses on studying about meaning. 

The result of this research is in Al-qur’an, there are 37 ayat Lavadz Sulthan. From 37 ayat lafadz 

sulthan can be classified based on the meaning into 4 categories, such as Lafadz Sulthan which 

has meaning “argument or proof”, Lafadz Sulthan which meaning “mu’jizat”, Lafadz Sulthan 

which has meaning “Strength or ability”, and Lafadz Sulthan which has meaning “The 

Authority”. The various meaning of Lafadz Sulthan above, happen because of polisemi factors 

(Al-Musytarak Al-Lafzs). The meaning of argument and proof is the basic meaning which can be 

found in Arabic dictionary. Meanwhile other meanings occur because the influence of the using 

of Lafadz incontext of sentences. 



 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
اء ه الفقهإلي علماء، يرجعالعلوم، وأصل احلقائق الثابتة، ومرجع ال القرآن الكرمي هو مصدركان 

 واإلفادة إلظهار إعجازه، للغةا علماء إليه ويرجع وتفصيًًل، إمجاًل  الشرعية األحكام ملعرفة نواألصوليو 
 معرفة يف هدفهم لتحقيق القرّاء ماءالعل إليه كما يرجع والرتكيـبـيـة، اإلفرادية كلماتِه ومعاين أساليبه من

 الكرمية. بألفاظه النطق كيفية
 جربيل األمني بواسطة ملرسلني،ا و األنبياء خامت على لنزّ امل املعجز، اهلل كًلم هو الكرمي القرآنو 

 املختتم الفاحتة، بسورة املبدوء ًلوته،بت دبّ املتع بالتواتر، إلينا املنقول املصاحف، يف املكتوبة سًلم،ال عليه
 كما .كثرية  قبائل وفيها عددةمت هلجات العرب ألن عريب، بلسان الكرمي القرآن اهلل وأنزل . الناس بسورة

 ن.تعقلو  لعلكم عربيا قرآنا أنزلناه إنا " : الكرمي كتاب يف تعاىل اهلل قال
دائما ولن يتوقف أبدا، وذلك الفهم يتطور مع ستمر يفهم على الرسالة الواردة يف القرآن ال

املسلمني الذين يشاركون دائما يف تفسري على مر الزمن. بذلك، ليس كل املفهوم الديين ينطبق يف كل 
زمن ومكان. ومع ذلك، فإن تفسري العلماء ميثل الظرف و حالة اإلجتماعية يف ذلك العصر وسياقها من 

هو السبب ظهور العلماء التفسري يف كل عصر الذي يسعى إىل تفعيل  هذاو  التعليق الثقايف الجتماعي.
1.يةالرسالة القرآن  

يا. بية نصا حمور فة العر لثقاواملفهوم أن القرأن هو نّص لغوي ميكن أن نصفه بأنه ميثل يف تاريخ ا
ظ احملمولة يف األلفا ملعاىنا صفليس من قبيل التبسيط أن وصف الرسالة احملمولة يف القرآن الكرمي إّل بو 

حينما فسره  ملفسرينمل االقرآن الكرمي. والكشف املعاين لدى األلفاظ القرآن الكرمي هو حقيقة الع
 ه.سرار الرسالتن و األلقرآاالقرآن الكرمي، أي فسر املفسرين القرآن لكي يفهم الناس مبعاىن األلفاظ 

                                                           
1 . Komaruddin Hidayat. Memahami Bahasa Agama: Sebauh Kajian Hermeneutik. (Jakarta: Paramadina, 1996). Hal. 

26. 



الكرمي هي استخدم القرآن لفظ حينما فسر املفسرين القرآن  -أحيانًا-ومن مشكلة اليت وجدت 
ملكة و مثل استخدام لفظ "سلطان" اليت يوّجه إىل املعىن املختلف يعين يعترب إىل معىن املشرتك يف أياته 

2. يعترب لفظ "سلطان" يف أية قدرة أو حجة و برهان أو حق قدرة على  من سورة احلجر مبعىن " 42
293احلجة" يف أية املعىن ""، أو استعمل لفظ السلطان لتعبري اإلغواء  من سورة احلاقة. متعلقة هبا،  

وهكذا دواليك حىت تصل الكلمة  يقولون أهل اللغة بإن لفظ واحد يستطيع أن يدّل على املعنتني فأكثر
4إىل معىن بعيد كل البعد عن معاهنا األول. -أحيانا-  

اين يف فهم املع ة للناسعوبل الصورمبا كان املشكلة تنوّع املعىن لدى األلفاظ القرآن الكرمي جيع
فهم وتطبيق يسان أن ستطع اإلناحلياة ول ي يف اإلنسان طريقة هو كان القرآن  لدى األلفاظ الكرمي. بينما

 شرح حيث من ةاإلسًلم خاص ريًا يفا كبالرسالة القرآنية إّل بفهم املعانيه أّوًل. لذلك، لديه املفسرون دورً 
 القرآن. معىن األلفاظ

ة عشوائية. ن بطريقلقرآاوللمفسرين شروطًا كثريًا يف عمل التفسريه، ل يستطع املفسرون يفسر 
نزل  هذا مهيم ألنو عربية، لغة الاملفسرين هي أن يكون فامهًا عامًقا بعلم ال على ومن شروط اليت املفروضة

تطيع . لذلك ل يس-ريبالع لغة–القرآن بلغة العربية و ل يصح من يفسر القرآن بًل فهم اللغة القرآن 
إن  اظ القرآن. وه األلفلدي املفسرون فسر القرآن بناء على معاىن املعجمي وحده، بل هناك معاين كثرية

 عمالية يف دائما مستخدتنرى من خًلل علوم اللغوي، جاء املعىن املعجمي هو معىن األساسي اليت ل 
شارية. و ل اىن اإلو معألت وهي معاىن استعمال التصالت، هناك املعاىن األخرى يف عمالية التصا

 ة.عربينستطيع أن يفهم املعاىن اإلشارية إّل بفهمنا العامقة عن علوم اللغة ال
 أن علينا لنستطيع ،ميالسلطان يف القرآن الكر  كلمة من املعىن نعرف أن نريد حنن إذا ،لذلك

 معىن فيه لذي يتضمنا أحاديث أو تفاسري يطلب أن علينا واجب بل، .فحسب القرآن يف املعىن ينظر
 . ملعجميا معىن يف األصل املعىن سّويلي السلطان كلمة معىن القرآن، يف ألن .لفظه
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وأساس من ذلك الرأي هو كانت اللغة العربية متيزت عن لغات العامل بكثري ألفاظها، وغزارة 
وغرفة من حبر.وما أصدق قول اإلمام الشافعي : معانيها. وما ورد منها قليل من كثري، وغيض من فيض، 

5لسان العرب أوسع األلسنة مذهًبا وأكثرها ألفاظًا، ول نعمله حييط جبميع عليه إنسان غري نيّب.  
  األلفاظمعاين كشف  لىع املساعدة على قادرة من قبل العلماء تعترب اليت العلوم فروع من بعض

قسام، لكلمة بستة أمعىن ا للةه يف دراسة املعىن. ينقسم علم الدالقرآن هو علم الدللة الذي يرتكز دور 
واملعىن  عىن اإلحياء،، و املنفسيوهي املعىن األساسي، و املعىن التضمني، و املعىن األسلويب، و املعىن ال

من  وع، أو نكةملشرت األلفاظ ا االعكس. وأسباب من تنوّع املعىن يف القرآن الكرمي هو استخدم القرآن كثريً 
 ألفاظ الدللية األخرى.

 علم الدللة رمي ألنالك لذلك كان يف علم الدللة دور كبري يف مساعدة عمالية التفسري القرآن
م تفسري هو مهيعلم ال  يفيهتّم كثري بدراسته عن كشف املعىن يف الكلمات يف أية اللغة، ودور املعىن

–لعلم ا ولو كان هذا رمي.أللفاظ يف القرآن الكجّدا، ألن العمالية التفسري احلققي هي كشف معاين ا
لقرن الثامن ا أواخر روع من علم اللسانية احلديثة، و يطلق هذا العلم يفهو إحدى الف -علم الدللة

رمي، ظ القرآن الكين ألفامعا عشر من ميًلدية، بل استخدم كثريًا املفسرون القرآن هذا املنهج يف حتديد
 ثًًل.ملسلطان الفظ كظ اإلشرتاك اليت تقع كثريًا يف القرأن الكرمي  خاصة يف حتليل معاين ألفا

ك ك دور  املشرت احث هناالب وأما تنوّع املعىن لدى كلمة السلطان يف القرآن الكرمي عند الفرتاض
. السم الواحدبلكثرية اء ااملشرتك اللفظي يطلق على تسمية األشياللفظي الذي يسبب تنوّع املعىن.  و 

ظاهرة هي تلك ال ليلحتيقع يف لفظ السلطان يف القرآن الكرمي، و منهج اليت ميكننا أن  وهذا كما
 الدراسة الدللية اليت يهتّم كثريا يف دراسة املعىن.

بناء على ذلك، يريد الباحث أن يدرس ذلك اللفظ مبنهج الدللية، وهي دراسة اليت ترتكز يف 
الباحث يف دراسته أن حتليل املشرتك اللفظي لفظ السلطان يف  بيان املعىن الكلمات يف أية اللغة. ويرتكز

القرآن الكرمي، الذي لديه املعاين الكثرية الواسعة. وقدم هذا البحث بأهدافه أن يكشف املعاين الكلمة 
"لفظ السلطان في  السلطان يف القرآن الكرمي بدراسة الدللية. وكتب الباحث هذا البحث بعنوان
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لعل ظهور هذا البحث مساعدة لنا يف فهم القرآن،   راسة تحليلية داللية(".القرآن الكريم )د
ونستطيع أن نأخد الراسلة احملمولة يف ألفاظ القرآن الكرمي، خاصة يف لفظ السلطان الذي سيبحثه 

 الباحث.
 

 أسئلة البحث .ب

عليه يف تنفيذ  خلفية البحث اليت ُتذكرها سابقا فًل بّد له أن يذكر أسئلة البحث لتسهل إىل بناء
 البحث حىت يستقيم الصميم ول يوسع إىل ما ل يعنيه. فأسئلة البحث كما يلي:

 يف أي سورة يُرد لفظ السلطان يف القرأن الكرمي؟ .1
 ما معىن لفظ السلطان يف القرأن الكرمي؟ .2

 
 أهداف البحث .ج

 نظرا إىل أسئلة البحث السابقا، فيهدف هذا البحث :
  القرأن الكرمي.ملعرفة موقع لفظ السلطان يف .1
 .معىن لفظ السلطان يف القرأن الكرميعرفة مل .2

 

 فوائد البحث .د

يف هذا البحث هناك قدم هذا البحث بتحليل لفظ السلطان يف القرآن الكرمي بدراسة الدللية. و 
 األدب حتليل إثراء و لتنمية عاًما هي البحث هذا ونتيجة. فوائد النظرية و فوائد التطبيقيةفائدتان و مها 

 تعطى البحث هذا نتيجة أن الباحثة يرجو الدللية يف دراسته حتليل العربية. باستخدام الباحث واللغة
 .األلفاظ القرآن الكرمي حتليل املعاين يف خصوصا األدب، نص حتليل يف الفكر مساعدة



. العرىب األدب يف اللغة علم نظرية تطبيق ترجيح يف السعى كدليل  نظريا، البحث هذا وفوائد
 هبذا الشبيهة الروايات يف يبحثون الذين اآلخرين للباحثني ومرجعا نافعا البحث هذا يكون أن وللقراء
 .البحث

 الباحثون فيه حبث قد الذى الشبيه بالبحث التصال يف سيفيد عمليا البحث هذا وفوائد
 من للباحث القرآنية املعرفة لزيادة .وفوائده الثانية، هيالقرآن يف حتليل املعاىن األلفاظوخصوصا اآلخرون،

 النفسى لتنمية للباحثني الفكر مساعدة تعطى وللقراء الدللية. ناحية من خصوصا اللغة علم ناحية
 إلسهام أيضا يفيد البحث هذا ،ذلك وجبانب. العرىب واألدب اللغة علم دراسة يف وخصوصا أوسعا

 كتبةامل يف للمصادر املطلوبة الكتب لزيادة جانب يف العربية اللغة مراجع من مرجعا للجامعة األفكار
 .اجلامعة

 
 الدراسات السابقة .ه

إّن دراسة السابقة مهّم للباحث لتقومي قبل قيام بالبحث، قامت الدراسة السابقة لتعرف الباحث 
هل سبقت من حبوث اليت ستقوم هبا. مدى مراقبة الباحث عن بعض البحوث و اإلنتاج العلمي اليت هلا 

، بل دللية باستخدام دراسة لفظ السلطانعًلقة هبذه املسألة، ما وجد الباحث من حبوث اليت تبحث 
 دراسة الدللية.وجد البحث عن حبوث اليت هلا مساواة يف 

جاء البحث اجلامعي عن كلمة الكرسي يف القرآن الكرمي بدراسة الدللية اليت كتبه حممد جميب 
حتت املوضوع "معاين كلمة كرسي  2010. قدم هذا البحث يف سنة 06310060األرشاد برقم القيد 

وء علم الدللة )دراسة حتليلية دللية("، وإعداد ذلك البحث هبدف إىل احلصول يف القرآن الكرمي يف ض
جبامعة موللنا مالك إبراهيم اإلسًلمية احلكومية. ونتيجة من ذلك البحث هي  S1على دراجة سارجانا 

من سورة البقرة، و أية  255أن كلمة الكرسي يف القرآن الكرمي ورد يف أيتني من القرآن الكرمي ومها أية 
 ضوء ىف البقرة سورة كلمة الكرسي يف أنمن سورة ص. ومن النتيجة األخرى من ذلك البحث هي  34

 و ،ياللغو  السياق على تدخل وهي السياق معىن على تتضمن هلا ولكن أصل معىن هلا ليس الدللة لمع
 يف كرسيال كلمة و. تفاسري ىف كما هعلم يف اهلل عظمة مبعىن وهي الثقايف، السياق و املوقفي، السياق



 بالناس تتعلق هي" ص" سورة يف" كرسي" كلمة  ألن معجمى، مبعىن أو أساسى مبعىن هي" ص" سورة
 و الكلمة، األصل املعىن تغيري بدون يفهم أن تستطيع"  كرسي" كلمة  حىت سًلم عليه سليمن نىب أي

 .السياق جلميع يدخل أن يستطيع
يد رقم القبيين والدراسة األخرى باستخدام منهج الدللية هو كما قدمه نور اإلمامة ع

، للية("دليلية اسة حتتكذبان يف سورة الرمحن )در بعنوان "معىن أيات فبأي آلء ربكما  07310116
لك إبراهيم اإلسًلمية جبامعة مولنا ما S1إعداد هذا البحث هبدف إىل احلصول على درجة سارجانا 

 بأي آلءفعىن لدى أيات  . قدم هذا البحث بنتيجته أن هناك تنوّع امل2011احلكومية مبالنج يف عام 
و  يخ، التنبيه،، التوبذكريإن نرى بدراسة السياقية، وهناك املعىن الت ربكما تكذبان يف سورة الرمحن

ة ق اليت موجودع السياأنوا التأكيد، التهديد، الغضب، املغضوب، التشجيع، أو التحريك بيؤمن باهلل. و 
 طفي.يف تلك األيات ثًلثة وهي السياق اللغوي، والسياق الكلمة، و السياق العا

 
 منهج البحث .و

 يقولكما   املستقيم الطريق هو اهلاء بتسكني والنهج الواضح الطريق هولغوية من ناحية كان املنهج 
6.واضحا بينا هنجا وصار واستبان ضحوَ   :الطريق وأهنج واضح بني :بأن املنهج هو:منظور ابن  و يقول  

 أو والتأليف البحث يف معني هدف إىل يقود الذي األسلوب هو للمنهج العام املعىن مطلوب بأن أمحد
7.السلوك انتباها، وعند دافيد فيّن، إن البخث  ائلالبحث هو طريقة لفهم سيء باحلجج تتعلق مبسف  

هو حّل العلمية لنيل املنول  (Suparti)هو طريقة حّل املسأل جتمعها وتفسرها خاصا، أما عند سوفرطو
8خاصة ومتهيدا.  حسية؛ أو ذهنية عمليات لعدة منظمة خطةوأما إصطًلح منهج البحث هو يشري إىل  

9.عليها الربهنة أو حقيقة كشف إىل الوصول بغية  
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 .الدللة بدراسة الكرمي القرآن يف "سلطان"  كلمة معاىنبتحليله عن  اجلامعى البحث هذاقدم 
1الرمز. أو بكلمة يتعلق ألنه كيفي منهج البحث هذا يف الباحث ويستحدم 0  

 نوع البحث و مدخله .1
، يعين ل يقف الباحث يف حتليل البيانات  ث الوصفى النوعىحالبحث منهج البيستخدم هذا 

فحسبها بل يبذل جهده يف تفسريها و تأويلها، وكانت البيانات و ختليلها تقريريًا وصفيًا ل كميا 
1إحصائيا. 1 الذي يفهمه  يواسم أخر من منهج الذي ل يرتكز ببيانات اإلخصائية هي البحث الكيف 
 وله الوصفي البيانات حيصل الذي البحث هو املنهج الكيفي أن (Lexy meleong)ونج ولليكسي م

1ليًلحظ. الشيء لسان من أو مكتوب شكل 2 فطريقة مجع البيانات يف هذا البحث العلمي هو دراسة  
، هي البحث الذي تكون عمليته بايانات و املعلومات من أي نص، إما (Library Research)املكتبية 

1الكتب أو اجملًلت  أو الصحف أو اجلرائد و غريها.من  3  
دللية، وتعىن من تلك وأما الدراسة اليت سيستحدمها الباحث يف حتليل البيانات هى دراسة ال

ًلح عند طوقد اشتهر هذا اإلص .الذي يتناول نظرية املعىنالدراسة هي فرع من العلوم اللسانية احلديثة 
1اإلجنليزية. Semanticsالفرنسية أو  Semantiqueعلماء اللغة الغربية باسم  4 جبانب ذلك رأى إزوتسو  

(Izzutsu)  أّن علم الدللة هو الدراسات التحليلية حتلل هبا الفكرة متكلمي أية لغة كوسيلة نطقهم و
1منهاجهم فكري لنظر ما حبيطه من ظواهر الدنيا. 5  

املعىن أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي ويعرف بعضهم بأنه دراسة املعىن أو العلم الذي يدرس 
يتناول نظرية املعىن أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على 

1محل املعىن. 6 . ورغم الرمز أو العًلمة بدور شيءيقوم كل أو شيء أىو املوضوع هذه الدراسة هو  
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تها حىت ما كان منها خارج نطاق اللغة فإنه يركز على اللغة من اهتمام علم الدللة بدراسة الرموز وأنظم
1بني أنظمة الرموز باعتبارها ذات أمهية خاصة بالنسبة لإلنسان. 7  

 
 مصادر البيانات .2

 املصادركما قد سبق ذكره أن قدم هذا البحث بدراسة املكتبية كمنهج التحليل البيانات، و كان 
1الثانوى. واملصدر الرئسى املصدر وهي قسمان، علىيف دراسة املكتبية ينقسم  البيانات 8  

ن الكرمي و خاصة بأيات اليت هلا الكلمة السلطان آفاملصدر األساسى أو الرئسي يف هذا البحث هو القر 
نوي يف هذا البحث هو كتب اليت يتناول املعلومات يف املصادر أساسي بالشرح افيها. فاملصدر الث

تساعدهم يف توضيح املعلومات األساسي، وهو كتب اليت هلا باحثة يف  والتحليل و التفريق وتعلب حيث
، )القاهرة : عامل الكتب، 6ط.  حممد خمتار عمرتألفه . " علم الداللةعلم الدللة مثل الكتاب "

 1985لعبد الكرمي جماهد )األردن : دار الضياء،  الداللة اللغوية عند العرب، أو الكتاب  (. 2006
 Pengantar Semantik)م(. أو الكتاب الذي ألفه عبد اخلري بعنوان املدخل لعلم الدللة اإلندونسي 

Bahasa Indonesia).  إلمام ابن كثري، و  تفسير القرآن العظيمأو من خًلل الكتب التفاسري مثل
جلًلل الدين  تفسير الجاللينإلمام ابن جرير الطربي، مث  القرأنجامع البيان عن تأويل تفسري 

 السيوطي و جًلل الدين احمللى.

 

 طريقة جمع البيانات .3
هي البحث الذي تكون عمليته استحدم هذا البحث دراسة املكتبتية كطريقة مجع الوثائقه. و 

1و اجلرائد و غريها.بايانات و املعلومات من أي نص، إما من الكتب أو اجملًلت  أو الصحف أ 9 أو  
 الوثائق نظر طريقة على واملعلومات احلقائق جلمع عملية طريقةهي  (Arikunto)عند أري كونطا 
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2.ذلك وغري حظاتأواملًل تجملًلأوا اجلرائد أو الكتب من معني مكان يف املوجودة 0  الوثائق وطريقة 
 .ماهب يتعلق وماعلم الدللة  فيها حبث الىت الكتب على حتتوى

ألساسي و مصدر ا بني لذلك، سلك البحث يف عملية مجع البياناته بددراسة املكتبية اليت يفرق
اته هو  ي، وخطو ثناو الثناوي، و كّل بيانات اليت وجدت يف مصدر األساسي حيتل بأساس املصدر ال

 كاأليت :
 
 .لفظ السلطان فيه إجياد هبدف قراءة القرأن الكرمي .1
 السلطان. استخرج األيات اليت هلا لفظ .2
 ينفصل األيات اليت ُوجد من القرأن الكرمي اليت فيها لفظ السلطان. .3
 و ينقسمها إىل فرق بأساس معان لفظ السلطان فيها. .4

 
 طريقة تحليل البيانات .4

 البيانات حتليل يف فيحتاج إىل طريقة اخلاصة املستخدم الباخث من أجل حتليل البيانات اليت قد تناول 
 اليت األيات مضمون الباحث حتليل فطريقة اليت استخدم الباخث حتليل الدللية. حيثمجعها.  مت اليت
علم الذي يتناول نظرية املعىن أو ذلك و علم الدللة هو  .خًلل املعانيه من حيللها مث السلطان لفظ فيها

2الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن. 1 لك، كان لذ 
حتديد املعىن هو أمر أساسي يف دراسة الدللية. وجاء لفظ السلطان الذي يقوم بدوره على موضوع هذا 

2البحث هو لفظ املشرتك. و طريقة حتليل لفظ املشرتك عند حممد خمتار عمر هي كاأليت 2  : 
 حتليل كلمات كل حقل دليل، وبيان العًلقات بني معانيها. .1
 لفظي إىل مكوناهتا أو معانيها املتعددة.حتليل كلمات املشرتك ال .2
 حتليل املعىن الواحد إىل عناصره التكوينية املميزة. .3
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 التايل : النحو على تصاغ أن ميكن البحث هذا أعًله، الوصف من ذلك البيان، من

 استخراج األيات القرآن اليت فيها لفظ السلطان. .1
 باعتبار معانيها.ينقسم األيات اليت فيها لفظ السلطان على جمموعة  .2
 تعني املعاين األساسي و الثناوي من لفظ السلطان بناء على معاجم العربية املشهورة. .3
 كشف اخلصائص املعىن لفظ السلطان يف القرآن الكرمي. .4

 



 الباب الثاني
 إطار النظري

 مفهوم علم الداللة .أ

غة الذي يتناول نظرية املعىن. وقد اشتهر لبفرع من علم الببساطة، نستطيع أن نعرف علم الداللة 
1اإلجنليزية. Semanticsالفرنسية أو  Semantiqueالح عند العلماء اللغة الغربية باسم طهذا اإلص كان   

مرتبطًا بعلم البالغة التقليدية ىف الثقافة الغربية القدمية، ومل يصبح للجانب  (Semantics) علم الداللة
مقالته ىف عام   Michel Brealالفرنسى ميشل بريل  ةالدالىل كيانًا مستقاًل إال بعد أن نشر اللغ

ني . وقد كشفت مقالة بريل للغويني احملدث2م، وهذه املقالة حتمل عنوان "مقالة ىف علم الداللة"1897
، ومن هنا ظهر االهتمام بتحديد مفهوم (Semantics)  عن ميالد علم جديد يعرف باسم علم الداللة

هذا العلم، ألن هذا التحديد يعد املدخل االساسى ملعرفة أبعاد علم الداللة، ومدى عالقته بالعلوم 
علم الداللة هو العلم األخرى، وعندما ننظر ىف دراسات احملدثني، نالحظ أهنم اتفقوا على أن مفهوم 

3الذى "يدرس املعىن" . 

الفرنسية أو  Semantiqueاشتهر اصطالح علم الداللة عند الغربية باسم سيمانتيك 
Semantics وكلهما مشتق من الكلمة اليونانية اإلجنليزية ،Semaino  اليت تدّل على املعىن "دّل

وهي تدّل على املعىن العالمة   Semهي الكلمة  Semanticsعلى"، و املتولدة األخرى من الكلمة 
4أو املعىن. Sensوهي باألساس الصفة املنسوبة إىل الكلمة األصل   (Izzutsu) جبانب ذلك رأى إزوتسو 

أّن علم الداللة هو الدراسات التحليلية حتلل هبا الفكرة متكلمي أية لغة كوسيلة نطقهم و منهاجهم 
5الدنيا.فكري لنظر ما حبيطه من ظواهر   
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، وهو من مادة )دلّ وأّما عند علماء اللغة العربية، كانت الكلمة الداللة هي  ( مصدر الفعل دلَّ
6.الىت تدل فيما تدل على اإلرشاد إىل الشئ والتعريف به وهذا مثل الكلمة الدليل اليت تّدل على املعىن  

 ما يستدل به على شيئ ويهتدى به إليه.

ببدأ تأسيسه يف أواخر القرن الثامن عشر من  (Semantics)ولو كان عند احملدثني علم الداللة 
ميالدية ولكن ال يستنبط ذلك الرأي أن يطلق األمهية الداللة  يف ذلك القرن وحده، ألن عالقة بني 

قبل  تأسيس –األلفاظ و املعىن لدي عاللقة جدارية بينهما مند زمن قدمي. لقد اهتم علماء العريب 
بالداللة، ألن لغتهم متتاز بالثراء الواسع، و التصريف املعنوي العريض، و التطور  -الغربيون لعلم الداللة

الذي اعرتى الداللة يف العصور املختلفة اليت شهدت حتول اجملتمع العريب. وقد تناول علماء العرب يف 
عدة املعاين، وداللة  عدة ألفاظ على معىن واحد، دراستهم حبوثًا تعد من هذا الفّن يف داللة اللفظ على 

7واالشتقاق و احلقيقة و اجملاز و التضمني، و غري ذلك من حبوث علم اللغة العربية مند زمن قدمي.  

كان البحوث الداللة العربية متتد  من القرون الثالث و الرابع و اخلامس اهلجرية إىل سائر القرون 
اللة علم املشتقل يف ذلك الوقت. كانت الداللة هي إحدى املباحث من علم التالية هلا، بل مل يصبخ الد

كون   يه( عن هذا اإلصتالح و هـ 816 )املتفياجلرجاىناللغة العربية يف ذلك الوقت، وهذا كما شرحه 
الشئ حبالة، يلزم من العلم به، العلم بشئ آخر، والشئ األول هو الدال، والثاىن املدلول" وهذا معىن عام 
لكل رمز إذا ُعلم، كان داال على شئ آخر مث ينتقل بالداللة من هذا املعىن العام، إىل معىن خاص 

ة" ىف االصطالح بداللته ىف اللغة، . وترتبط داللة لفظ "الدالل8لةالباأللفاظ باعتبارها من الرموز الد
حيث انتقلت اللفظة من معىن الداللة على الطريق، وهو معىن حسى، إىل معىن الداللة على معاىن 

 األلفاظ، وهو معىن عقلى جمرد.
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ويعرف بعضهم بأنه دراسة املعىن أو العلم الذي يدرس املعىن أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي 
أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على يتناول نظرية املعىن 

9محل املعىن.  

دراساته فإننا ال نستطيع أن يكشف املعىن إاّل بعالقة  املعىن يف تركيز سيضع علم الداللة  عندما
 وه الداللة علمعلوم األخرى مثل اإلجتماعى أو التارخيي. عن هذا الرأي علق حممد علي اخلويل أن 

 نأ يف وأمتعها اهوأعقد الفروع ذهه من مهأ وهو  .اللسانيات أو اللغويات أو اللغة علم فروع أحد
 علم ه.اقتحام هألن معقد وهو . اللغة الرئيسة الوظيفة وه الذي املعىن يف يبحث هألن امه فهو .واحد

 ينقسم-البعض يدعوه كما اللسانيات أو اللغاويات أي-اللغة وعلم .اللغة علم فروع أحد وه الداللة
 وعلم النحو علم يشمل النظري اللغة علم .التطبيقي اللغة وعلم النظري اللغة علم اني مهرئيس نيفرع إىل

 فيشمل التطبيقي اللغة علم أما . الداللة وعلم اللغة تاريخ وعلم الصوتيات أو األصوات وعلم الصرف
1.اإلجتماعي اللغة وعلم النفسي اللغة وعلم و الرتمجة عاجمملا وعلم اللغوية واالختبارات اللغات تعليم 0  

فردات فهم طبيعة املهذا ب ارتبطو إن املباحث الداللية قد أولت اهتمامًا كبريًا عالقة اللفظ باملعىن، 
تشكل عامل  اف اليتألصنواجلمل من جهة وفهم طبيعة املعىن من جهة أخرى، فلقد درس اهلنود خمتلف ا

 املوجودات، وقسموا دالالت الكلمات بناء على ذلك إىل أربعة أقسام:

 سم يدل على مدلول عام أو شامل )مثل لفظ: رجل(ق-1

 سم يدل على كيفية )مثل كلمة: طويل(ق-2

 سم يدل على حدث )مثل الفعل: جاء(ق-3

1قسم يدل على ذات )مثل االسم: حممد(-4 1  
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أساس من علم النفس و اإلجتماع الذين هنضا يف وقد هنضت الدراسة يف هذا الفرع على 
الغرب، و ظهور الدراسات الصوتية و اللهجية املتعمدة على التجارب و الدالالت، و ما يئدي إليه من 
النتائج. فكان لعلم الداللة مناهج تتناول اللغات من هذه الزوايا بالتحليل و البحث. فبحثت علم 

، واالشتقاق اللغوي فيما يعرف باسم )املورفولوجيا( التعليمي و التارخيي الداللة الغربية يف معان الكلمات
1)سينتكس( من جانب التعليمي و التارخيي املقارن. -القواعد-و املقارين وما يتعلق بعلم التنظيم  2  

على كونه جزءًا من علم اللغة أو فرًعا من  (Semantics)ال تقتصر أمهية علم الداللة  لكلذ
فروعه، بل تدّل أمهية علم الداللة يف يعد العمل األساسي يف وصول إىل حتديد دقيق للتطّور الداليل 

1التارخيي لأللفاظ. 3 أو بعبارة األخرى، كان مفهوم علم الداللة هو علم الذي يدرسه معاىن اللغة من  
1ة و الداللية.جهة القواعدها النحوية و الصرفي 4  

 

 علم الداللة و موضوعاته .ب

 العالمة بدور يقوم شيء كل أو شيء أى الداللة علم موضوع يكون أن رياألخ التعريف يستلزم
إمياءة  أو يذلاب إشارة تكون وقد الطريق على عالمات تكون قد الرموز أو العالمات ذهه . الرمز أو

 ،ىنمع حتمل لغوية غري رموزا أو عالمات تكون قد أخرى وبعبارةو مجال  كلمات تكون قد كما بالرأس
. ورغم اهتمام علم الداللة بدراسة الرموز وأنظمتها حىت ما كان لغوية رموزا أو عالمات تكون قد كما

منها خارج نطاق اللغة فإنه يركز على اللغة من بني أنظمة الرموز باعتبارها ذات أمهية خاصة بالنسبة 
1لإلنسان. 5  

وقد عرف بعضهم الرمز بأنه  مثري بديل يستدعي لنفسه نفس االستجابة اليت قد يستدعيها 
شيء آخر عند حضوره. ومن أجل هذا قيل إن الكلمات رموز ألهنا متثل شيئا غري نفسها وعرفت اللغة 

ف". فاجلرس بأهنا نظام من الرموز الصوتية العرفية. ومثال الرمز غري اللغوي مساع اجلرس يف جتربة "بافلو 
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قد استدعى شيئا غري نفسه بدليل أن الكلب حني يسمع اجلرس ال يتوجه إليه ولكن إىل مكان الطعام. 
ومثال الرمز اللغوي جتربة سائق السيارة والعـائق )شخص يقود سيارة جيد أمامه الفتة مكتوبا عليها: 

ستدارة والعودة حني يصل إىل العائق. الطريق مغلق. إذا سار السائق ومل يعبأ بالرمز فإنه سيضطر إىل اال
ولكن إذا عمل مبا جاء يف الرمز فسيستدير مبجرد رؤيته ويعود. إذن الالفتة استدعت شيئا غري نفسها 

1وهي بديل استدعى لنفسه نفس االستجابة اليت قد تستدعيها رؤية العائق(. 6  

إمنا و ت فحسب فردامن موحيث كان مسلما أن النشاط الكالمي ذا الداللة الكاملة ال يتكون 
ذلك.  أو حنو قفاتو من أحداث كالمية أو امتدادات نطقية تكون مجال تتحدد معاملها بسكتات أو 
ت ما هي الكلما ألن حيث كان ذلك مسلما فإن علم املعىن اليقف فقط عند معاين الكلمات املفردة

 قائما ذاته. مستقال مياحدثا كالإال وحدات يبىن منها املتكلمون كالمهم، وال ميكن اعتبار كل منها 
كما قد ذكرناه قبل أن يرتكز علم الداللة يف دراسة املعاىن الكلمات يف أية اللغة، لذلك إذا نريد 

فوهو   املعىن بناء يف املسامهة أن يتحدد املوضوع علم الداللة فوجب علينا أن يرى الداللة من العناصر
 Raymond Le)و رميون لوبلون  (Claude Bermain)الكلمة و اجلملة. لذلك ذهب كلود جرمان 

Blanc) .1أن املوضوع علم الداللة يشتمل من ناحيتان  ومها الكلمات و اجلمل 7 لذلك، إذا نريد أن  
 يفهم املوضوع علم الداللة، فعلينا أن نرى على بناء املعىن من ناحية الكلمة و اجلمل، و هي كاأليت:

 الكلمة -
اسي دور أس ن أجلاألول للداللة هو الكلمة. والداللة ستكون إذن معند كثريين املوضوع 

 ي كالتلي:هإلجتاه ذا اهلتحديد القواعد املنضمة لداللة الكلمات فيما بينها. والفرضية على أساس 
و املستوى الصرفية   (La Phonologie)هناك بناءات يف الواقع على مستوى البنية التشكيلية للصوت 

(Morphologie)  و املستوي النحوي(Syintaxique)هي نبني العناصر اليت  الثالثة السابقة . العناصر
 أن العبث تصبح الكلمة يف أية اللغة لديه املعىن. ومن جهة األخرى، كثري من اللسانني يرون أنه من
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)مفردات  نظن أن هناك إمكانية التحليل الكامل للنموذج البنيوي هلذا التنظيم للداللة من خالل املعجم
1اللغة(. 8  

ة احملددة  ات اللغفردمبعىن األخرى ولو كان هناك من السهل نسبيًا بيان بعض األقسام من امل
 -لمن املستحي ودإاّل أنه يب كاملصطلحات الدالة على القرابة، و األلوان، و الرتب العسكرية و غريها،

يت نستطيع تحات الة الساحقة للمصجياد تنظيم لبقية مفردات اللغة وهي األغلبيإ -حىت وقت الراهن
 تركيبها. 

 اجلملة -

، الداللة جيب أن يهتّم أواًل و قبل كّل شيئ -كما رأينا من قبل–بالنسبة لبعض الدالليون 
بالكلمة، يف حني هناك األخرون يرون أنه حىت ولو كانت داللة الكلمات هلا أمهيتها و هلا األفضلية إاّل 

1دراسة الداللة على مستوى التعبري.أهنا ال بد أن تكون موافقة ل 9  

كلمات لتكون عاين المقها مبعىن األخرى، سيكون أساسًيا يف الداللة هو الطريقة اليت ترتتب و ف
لوحدات مقكونة من ا ا القولن هذمعىن مجلة ما. مثاًل لو أتينا جبملة : الرجل يعطى نقوًدا إىل الولد، فإ

 عطى نقوًدا إىل الرجل.املعجمية األساسية لقولينا : الرجول ي
 

 تطور الداللي .ج
 مصطلحات نم مصطلح semantic changeالدالىل :   التغري على يسوى الداللة علم تطوير

 على لداللةا من خال موصف حدث على يدل وصفي تركيب عبارة عن وهو احلديث، الداللة علم
 أو توسع أو أو احنطاط ءإعال بفعل الزمان مر على الكلمة معىن تغري على املصطلح هذا الزمان ويطلق

التارخيى  الداللة علم إىل ينتمى الدراسة الداللية من اجلانب وهذا .ذلك حنو أو جماز، أو احنسار
.historical semantics 
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 املصطلحات وتتعدد احملدثني، اللغة علماء لدى املقررة احلقائق من يعد للمفردات الدالىل وهذا
 وبعضهم الدالىل، التغري أشكال عليه مصطلح يطلق من فمنهم بينهم، الدالىل التغري طرق على لةالالد

 أشكال إىل العلماء هؤالء الدالىل، ويشري التغري قوانني يسميه وبعضهم الدالىل، التغري مظاهر عليه يطلق
 مبرور اللغة ألفاظ مع دوراهنا، يف الداللة حركة ترصد بأن جديرة األشكال هذه الدالىل، للتغري متعددة
 بصفة التارخيى املعجم صناعة عاتقها يقوم على اليت املقومات من مقوم أهم املظاهر، هذه وتعد الزمان،
 و .خطتني تقدمي عن ناجتة الدالىل للتغري املتعددة األشكال وهذه .بصفة عامة األخرى واملعاجم خاصة،
2الدالىل( ستة الدالىل )التطور التغري أشكال 0  . منها :
 .املعىن تضييق أو الداللة ختصيص .1
 .املعىن توسيع أو الداللة تعميم .2
 .الداللة انتقال .3
 .الداللة رقى .4
 .الداللة احناط .5
 .املضادة الدالالت حنو التحول  .6

 فقد الدالىل، التغري لأشكا من شكل من أكثر األلفاظ، لبعض جيتمع قد أنه إىل التنبه أنه على
 .والعكس معناه طاطاحن إىل يؤدى أو والعكس، معناه تضييق إىل به يؤدى دالىل انتقال للفظ حيدث
 .الدالىل التغري مسات نذكر أن بعد األشكال، هذه عن احلديث نفصل وسوف وهكذا

2ثالثة وهي مظاهره أهم الذي الدالىل تطور ومن 1  و هي: 

 الداللة حتصيص .1
 الداللة تعميم .2
 انتقال(. أو اتساع أو تضييق فيه حيدث الكلمة معىن الكلمة )أن استعمال جمال تغيري .3
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 أى العكسية، احلالة يف اتساع فهناك .خاص معىن إىل عام معىن من اخلروج عند تضييق فهناك
 خيتلفان ال كانا إذا أو املعنيان يتعادل عندما وهناك انتقال .عام معىن إىل خاص معىن من اخلروج عند
 املسبب، إىل السبب من أو احلال، إىل احملل من الكلمة انتقال حالة يف كما .اخلصوص العموم جهة من
 نأينش والتضييق االتساع بأن القول إىل حاجة يف ولسانا .عليه املدلول الشئ إىل لةالالد العالمة من أو
 أمساء النحاة عليها يطلق شىت، طرائق يتضمن املعىن انتقال وأن األحيان، أغلب يف االنتقال من

 (metaphore)االستعارة  و (metonymie)اجملاز املرسال  :االصالحية األمساء هذه ومن اصطالحية،
 .ذلك وغري

 خاصة، طائفة على العام، االسم فيها يطلق اليت احلالة تلك :الدالىل التخصيص حاالت ومن
 أعفي فهمه، على قادر حمدثه أن من وثق إذا اإلنسان أن ذلك املتكلم، نظر يف متثل خري نوعها متثل

 أن الفالحة، الفتاة من يطلب فعندما العام، بالتقريب واكتفي الدقيق احملدد، اللفظ استعمال من نفسه
 نظرها يف البقر ألن .احلقل يف بزال ال الذي البقر هبا، املقصود كون حلظة يف ترتدد مل )البهائم(، تدخل

 يف حالة املقصودهبا كان البهائم، احلوذى عن أو الراعى تكلم لو وبالطبع .الكلمة مبعىن البهائم هو
 إال بقيمتها العامة، االستعمال يف تستحدم تكاد ال العامة والكلمات .اخليل الثانية ويف األغنام، األوىل

 تكلم وقد .النشاط أنواع من خاص نوع على يطلقها املتكلمني، من واحد فكل الفالسفة، عند كان  إذا
 جراحة، يف الكالم كان إذا ملا تبعا خيتلف معناها )عملية( فإن:  لكلمة املختلفة املعاىن عن اللغة علماء

 كان إذا ما نعرف،  لذلك تبعا الرياضة، يف أم الغبات، شئون يف أم احلرىب، الفن يف أم املالية، يف أم
 من كتيبة  قيادة أو البورصة، صفقات من صفقة عقد أو اجلسم، أعضاء من عضو قطع حول يدور

 هذا أمثلة ومن .حسابية مسألة حل أو تقطع، أن جيب اليت األشجار تعليم أو القتال، ميدان يف اجليش
 " و الناس، أذهان يف "اخلتان" ملعىن "الطهارة" الكلمة حتصيص العربية، يف الدالىل التطور من النوع
 ".النساء" ملعىن "احلرمي

 .كله اجلنس على اجلنس أنواع من خاص نوع اسم إطالق يف ينحصر فإنه الداللة تعميم أما
 فيها، يعيشون اليت البلدة الذي يروى النهر باسم األهنار، مجيع يسمون الذين االطفال، حال هي وهذه
 وتلك سني(. )أرى je vois une seine: عندما يصيح وقد رأى هنرا  الباريسى، الطفل يفعل هكذا
 يطلق الوردة، اسم صار اجلنوبية، سالقية ففي بقاؤها، استمر قد مماثلة، أخطاء هناك ولكن، طفل غلطة



 اللهجات من )زهرة( ختتفي blume:  كلمة جعل الواقعة امتدادا هذه أثر امتد وقد .عموما الزهرة على
 voll rosen die wiese istوردة( فيقال :  : معناها )أصل roseكلمة :  حملها وحيل، اجملاورة األملانية

2باألزهار. مملوء احلقل  "مبعىن 2  
 و النخلة مبعىن الشجرة: كلمة استعمال أمثلته فمن والتعميم، التخصيص لغري الداللة انتقال أما

 أمساء و .ذلك إىل وما رب،احل يف األصوات اختالط : وأصلها احلرب، مبعىن والوغى الذباب، مبعىن الطري
 املختلفة، اللغات يف يتأرجح نهام كبريا عددا فنرى املعىن، النتقاالت التقليدى امليدان تعد اجلسم، أجزاء

 الكلمة أعطانا يهو الذ واحد فأصل .آخر جزء إىل جزء من أو عضو، إىل عضو من بسهولة وينتقل
الفرنسية :  الكلمة ا)فم( أم Mund)فك(، واألملانية :  mant)ذقن( والغالية :   mentumالالتينية : 

bouche  ،)الالتنية :  من جاءت فقد )فمbucca اخلدّ  : على تدل اليت. 
 

 أنواع الداللة .د

ينقسم العلماء اللغة بأّن أنواع الداللة تشمل على أربعة أنواع، وهي : املعجمية، و الصوتية، و 
2الصرفية، النحوية. 3  

 الداللة المعجمية .1

هي الداللة اليت وضعها األسالف  أللفاظ املختلفة، وتكلفت ببياهنا القواميس اللغة حسب ما 
اصتلحت عليه، و تستعمل يف احلياة اليومية بعد تعلمها بالتلقني و السماع و القراءة و  ارتضته و

اإلطالع على أثار السابقني األدبية شعرًا أو نثرًا ويطلب هذا التعليم زمًنا ليس بالقصري قبك أن يسيطر 
2املرء على لغة األبويه. 4 ىن وصف املعاجم أو أو بعبارة األخرى، نستطع أن نفهم الداللة املعجمية مبع 

2حياتنا. يف حقيقي احلسي أو معىن للمالحظة املناسب لإلشارة، أو املعىن املعىن املقابلة 5  

                                                           
2  197. ص. التطور اللغوي : مظاهره وعلله و قواننه. رمضان عبد التواب.  2
2  28. ص. علم الداللة اللغوية. عبد الغفار حامد هالل.  3
2  .املراجع السابقة.  4

2 5 . Abdul Chaer. Op.Cit. Hal. 60 



لذلك يفرق بني الداللة املعجمية للكلمة، والداللة االجتماعية هلا، باعتبار أن الداللة املعجمية 
2.االستعمال الكلمة يف هي داللة الكلمة داخل املعجم، أما الداللة االجتماعية، فهي داللة 6  

وترتكز هذا الدراسة يف حتليل الطابع األصيل للداللتها قبل أن خيتلط اجملتمع بغريهم، ومتتد بعد 
االعواجاج إىل لساهنم. بيد أهنا تفسر األلفاظ دون مالحظة ما اعرتوها من تغري يف الفرتة اليت سبقت 

2مجعها. 7  

 الداللة الصوتية .2

الكلمة، و طرائق نطقها وبني معاهنا من ارتباط. وقد اكتشف  هي ما يكون بني أصوات بعض
بعض العلماء يف طائفة من األلفاظ العربية صلة بني ألفاظها و معانيها فبينوا أن العريب يربط بني الصوت 
و املعىن. فيجعلها متشاهبني فيدل على املعىن الضعيف بأصوات ضعيفة و على املعىن القّوي بأصوات 

كلمتا )النضح( و )النضخ( وكلهما لسيالن املاء و حنوه إاّل أن األول  سيالن ضعيف   قوية ومن ذلك
2وناسبته احلاء الرقيقة و الثاين سيالن قوي وناسبته اخلاء الغالظة. 8  

 ببعض ان خاصاً إن كو فالصوت يرتبط باملعىن و طريقة األداء هلا دخل يف التعبري عنه وهذا 
 لفاظ.أمهية يف كشف جانب حيوي من جوانب داللة األاأللفاظ وطرق أدائها فإن له 

 يف املعىن، وذلك إظهار يف دور من للكلمة املكونة األصوات تؤديه ما هي الصوتية الداللة إن
 أو (Consonatصوامت ) األصوات هذه كانت سواء املفردة، الكلمة أصوات جمموع تأليف نطاق

 ترمز اليت الكلمة أصوات منها جمموع يشكل اليت الرئيسة الصوتية بالعناصر وتسمى  (Vowelحركات )
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 أدائها وطريقة اجلملة كلمات جمموع تأليف من كذلك الصوتية الداللة تتحقق كما معجمي، معىن إىل
2.املفردة الكلمة تصاحب اليت الثانوية بالعناصر الصوتية يعرف ما وهذا األداء، هذا ومظاهر الصويت 9  

 أي الفونيمات، تغيري على تعتمد" بقوله الصوتية الداللة أن منهج الباحثني أحد ويوضح
 كل ألن األلفاظ معاين يف تغيري أو تعديل حيدث حىت بني األلفاظ، االستبدالية املقابالت باستخدام

 يف نقول كما املعىن، يف اختالف يعقبه أن بد ال بغريه استبداله أو فتغريه آلخر، استبدايل مقابل فونيم
3".آلية بصورة الكلمتني معىن يتغري بالذال الراء استبدال فبمجرد ونفذ، نفر :العربية 0  

 الداللة الصرفية .3

 إىل يُؤدي لفظ أليّ  الرتكيب الصريف ودارسة وأبنيتها، األلفاظ صيغ طريق عن ُتستمد اليت الداللة
3.ووضوحه املعىن بيان 1  أو الزم، فعل العني مضموم صيغة)فُعل( على ماجاء يقول الصرفيون: كل كأن  

صيغة )فاِعل(  وإن فاعله، يذكر ال الذي املاضي الفعل على تدل العني وكسر الفاء صيغة )فِعل( بضم
 فيه. ومن ُفِعل الفعل على وصيغة )مفُعول( تدل فعله، ومن الفعل على تدل

حُتمِّل  -مثالً -ل ستفعل واتوجه الصيغة الصرفية للكلمة الكلمَة جلهة داللية معينة، فصيغة فّعا
ما يف كلى املبالغة  صرفية عة الالكلمة داللة زائدة على داللة صيغة اجلذر اللغوي، ففي األوىل تدل الصيغ

لى علتاء والفاء لسني وادل امحّال من احلمل وهي داللة ال توجد يف صيغة اجلذر اللغوي، ويف الثانية ي
 .الطلب كاستغفر من غفر
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 )التركيبية(الداللة النحوية  .4

 عدم وإن على قيمتها، يدل معيًنا موقًعا فيه واختاذها الرتكيب، يف بالكلمة اخلاصة الداللة وهي
3،املقصود املعىن على يف الداللة وغموض خلل إىل سيؤدي معناه يتطلبه الذي املوقع يف وضعها 2  وهذا 

3.املراد منها يُفهم أن العسري أصبح من اختل لو خاًصا ترتيًبا اجلملة ترتيب حيتم 3  

يبية تؤثر لوظيفة الرتكهما، فابين العالقة بني الداللة والنحو )الرتكيب( عالقة وثيقة والتأثري متبادل
ة أو طأ يف الداللخيب إىل لرتكيف الداللة وتغيريها يؤدي إىل تغري يف الداللة، كما قد يؤدي اخلطأ يف ا

 .يؤدي إىل تشويه الداللة

النحوي يف أداء املعىن، فرتتيب الكلمات و العبارات حمكوم بقواعد،  لذا، تؤثر أمناط الرتكيب
ونظم ختتلف من لغة األخرى، ففي العربية طرائق اخلاصة لرتكيب اجلمل و فيها املواقع اإلعرابية املتعددة 
لأللفاظ. فإذا قلنا )دراسة ظاهرة املعىن ذات أمهية قصوي يف البحث اللغوي( فهذا اجلملة هلا املعىن 
خاصة، فإذا تغري ترتيب الكلمات فيها فقلنا )ظاهرة دراسة أمهية يف البحث قصوي اللغوي املعىن( ألدي 

3ذلك على فساد املعىن. 4  

 مفهوم المعنى .ه
صار معهوًدا يف دراسة اللسانيات تعريف الداللة كدراسة أو علم الذي يدرسه املعىن، بل هذا 

، لذلك، مهيم علينا أن (Signification)تعريف العامة لن يفيدنا طاملا ومل حتدد مقصود من املعىن 
لة، خيتلف العلماء حيتدد باملقصود الكلمة معىن وال سيما حينما يقرتب بني الكلمة املعىن و الكلمة الدال

كتاب علم الداللة للدكتور أمحد خمتار ال إذا نقرءاللغة يف فهم املعاىن الكلمة املعىن و الكلمة الداللة. 
أما يف اللغة العربية فبعضهم  :فرق بني الداللة واملعىن، ففي عرضه ألمساء علم الداللة يقولب جندعمر ال 
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وبعضهم يطلق عليه اسم السمانتيك أخذاً من الكلمة ، عىنوبعضهم يسميه علم امل، يسميه علم الداللة
3.اإلجنليزية أو الفرنسية 5    

على الرغم من أن مصطلح الداللة عندنا بل هناك الرأي األخرى الذي يعتقد بأن املعىن خمتلف بالداللة، 
أدوات  أوسع وأمشل من مصطلح املعىن، إذ يدخل ضمن الداللة الرموز اللغوية )األلفاظ( وغريها من

االتصال كاإلشارات والرموز والعالمات ونرى أن الفرق بينهما مما يهتم به دارس الداللة وواضعو 
3.املناهج 6  

 جعل شديدا اختالفا الداللة لعلم موضوعا باعتبارهاملعىن"  "ىنمع فهم يف نالباحثو  اختلف 
 The)ن عنوا حتت تعما كتاب يف يضع (I. A. Richards) ريتشاردز و (C.K. Ogden) أدجن

Meaning of Meaning)  3تتعريفا عشر ستة عن يزيد ماحين حتول قائمة 7  بسيط، شرح . بتعبري
 أّن املعىن هو كّل شيئ مدلول عليه الكلمة. (Plato)أفالطون 

 الدال يعين عنصرين، عن  يتكون اللغوي رمز كل  أن -سوسري دي فردينان عن نقالً - اخلري عبد شرح و
(signifier) واملدلول (Signifie/signified) 3املعىن هو واملدلول اللفظ هو فالدال 8 املعىن إصطالحا  .

يشري إىل املفهوم األوسع، ويف هذه البحث املراد به عالقة بني اللغة باخلارج منها اليت اتفقها مستعملوا 
 .اللغة إلعطاء الفهم هلم

صعوبة أخرى تتعلق  أن هناك الدينصالح أما الفرق بني الداللة و املعىن هو كما شرحة 
بالداللة، ذلك أن املعىن اليبدو أنه مستقر، ولكنه يعتمد على املتكلمني واملستعملني والسياق، فلو حىت  
كانت اللسانيات علمية فإهنا ال جيب أن هتتم بأمثلة حمدد، لكن جيب أن هتتم بالعموميات. وهلذا 

لمني هلذا النظام. ففي النحو مثال هناك قواعد السبب مييز الباحثون بني النظام اللساين واستخدام املتك
عامة هذه القواعد تنتمي إىل النظام اللساين ولكننا عندما نستخدم اللغة يف كالمنا ال نتقيد هبذه القواعد 
                                                           

3  11. ص.علم الداللةأمحد خمتار عمر.  . 5
3  82-27 (. ص.2007، دار األمل للنشر والتوزيع :األردن .)علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب. هادي هنر . 6

3 7 . C.K. Ogden and I.A. Richards. The Meaning of Meaning. (New York : Harcourt, Brace and World, Inc. 1946). 

Hal. 3 
3 8. Abdul Chaer. Pengantar Semantik Bahasa Indonesi. Hal. 29 



ونرتكب أخطاء، ومع ذلك ال يشكل هذا مشكلة أمام الباحث ونفس الشيء نالحظه بالنسبة إىل 
ى النظام الصويت للغة ولكنه يفشل يف إجراء متييز فونولوجي مهم الشخص الذي يسيطر سيطرة تامة عل

عندما يكون مريضًا مثاًل، لقد تصدى دي سوسري هلذه املشكلة عندما ميز بني اللغة والكالم ، ولقد 
عندما ميز بني الكفاءة واألداء. إن الغرض من هذا التمييز هو  1956أعاد هذا التميز تشومسكي 

أو عرضي سواء أطلقنا عليه كالمًا أو أداء. واهتم دي سوسري وتشومسكي بأن استبعاد ماهو فردي 
اللدراسة اللسانية الصحيحة تركز على دراسة اللغة أو الكفاءة، ذلك أن اللغة أو الكفاء هي النظام 

3.املثايل وهذا النظام خيضع بالشك إىل أساس جترييب واحد 9  

 أنواع المعنى .و

الداللة و هذا ألن علم الداللة يرتكز دراسته إىل كشف املعاىن  دراسة جانب يف أهم هو املعىن
لدى الكلمة يف أية اللغة. لذلك، مهيم لنا يف معرفة املعىن و أنواعه لكي تسهياًل لنا يف استمرا هذا 
البحث. أما أنواع املعىن عند خمتار عمر تشمل على مخسة أنواع، وهي املعىن األساسي، و املعىن 

4عىن األسلويب، و املعىن النفس، و املعىن اإلحياء. أما شرح كّل منهم هي كما يلي:اإلضايف، و امل 0  
 

 المعنى األساسي .1
 conceptualاملفهوم  أو املعىن التصورى أحيانا ويسمى املركزى أو األوىل أو األساسى املعىن

meaning ،إدراكى  أوcognitive .احلقيقى واملمثلاللغوي،  لالتصال الرئيسى العامل هو املعىن هذه 
 أن معينة بلغة متكلمني العتبار الشرط ومن .األفكار ونقل التفاهم وهي ، اللغة االساسية للوظيفة
 مقارنته ميكن نوع من راقيا مركبا تنظيما املعىن من النوع هذا وميلك .األساسى للمعىن متقامسني يكونوا

 بأنه املعىن النوع من هذا nidaعرف  وقد والنحوية. الفونولوجية على مستويات املشاهبة بالتنظيمات
 .منفردة ترد حينما أي سياق أقل يف ترد حينما املعجمية بالوحدة املتصل املعىن
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 المعنى اإلضافي .2

 ما طريق عن اللفظ ميلكه الذي املعىن وهو .التضمىن أو الثانوى أو العرضي أو اإليضايف املعىن
 له وليس األساسى املعىن على زائد املعىن من النوع وهذه .اخلالص التصورى معناه جانب إىل إليه يشري
 .اخلربة أو الزمن أو الثقافة بتغري يتغري وإمنا والشمول، الثبوت صفة

 
 المعنى األسلوبي .3

 ملستعملها االجتماعية للظروف بالنسبة اللغة من قطعة حتمله الذي املعىن من النوع ذلك وهو
 العالقة ودرجة التخصص مثل أخرى مستويات عن يكشف أنه كما .إليها ينتمى اليت اجلغرافية واملنطقة

 – الشعر لغة) اللغة ونوع( مبتذلة – عامية - رمسية - أدبية) املستخدمة اللغة ورتبة والسامع املتكلم بني
 Daddy و Fatherمعىن  كمثل.  ، والواسطة( لغةاإلعالن – العلم الغة – القانون لغة – النثر لغة

 .احلميم الشخص املستوى على استعماهلا يقتصر الثانية ولكن املعىن  األساسى يف تتفقان

 المعنى النفس .4

 وبالتاىل .ذاتى فردى معىن بذلك فهو. الفرد عند دالالت من اللفظ يتضمنه ما إىل يشري وهو
 .مجيعا األفراد بني التداول وال ، بالعمومة يتميز وال فقط، واحد ملتحدث بالنسبة مقيدا معىن يعترب

 حيث الشعراء وأشعار األدباء كتابات ويف ، لألفراد العادية األحاديث يف بوضوح املعىن هذا ويظهر
 .املتباينة واملفاهم األلفاظ جتاه قوية واضحة بصورة النفسية الذاتية املعاىن تنعكس

 المعنى اإليحاء .5

 نظر اإلحيائى على خاصة مقدرة ذات بكلمات يتعلق الذي املعىن من النوع ذلك وهو 
 :هي ثالثة يف املعىن من النوع هذا تأثريات (Ullman) أوملان حصر الشفافيتها، وقد

 :نوعان وهو الصويت، التأثري -



 حياكيه الذي الضجيج أو األصوات بعض على تدل الكلمة كانت إذا وذلك : مباشر تأثير .1
 له التمثيل وميكن . primary onomatopoeia النوع هذا ويسمى .لالسم الرتكيب الصوتى

، و crackاإلجنليزية  خرير )املاء(، والكلمة -مواء )القطة( -بكلمات العربية: صليل )السيوف(
hiss و ،zoom. 

 

 الرمزية القيمة مثل  secondary onomatopoeiaويسمى :  المباشر غير تأثير .2
 .الصغرية األشياء أو بالصغر الناس أذهان يف ترتبط اليت ليزية(جناإل يف للكسرة)ويقابلها

 

، hot-plateو    redecorateو   handfulمثل  املركبة بالكلمات : ويتعلقالصرفي تأثير .3
 حرت(. و برت صلق( وحبرت للقصري )من و صهل صهصلق )من العربية املنحوتة كالكلمة وكلمات

 
 .معربة كالمية صورة أى أو اجملاز على املؤسسة أو اجملازية بالكلمات ويتعلق الداللى : التأثير .4

 وهو، meaning reflectedاملنعكس  باملعىن leechمساه  ما املعىنمن  النوع هذا يف ويدخل
 أثره إلفا شيوع األكثر املعىن يرتك ما فغالبا .األساسى تعدد املعىن حاالت يف يثور الذي املعىن

 .األخر املعىن على االحيائى

 مثل tabooاحملظورة  أو املكروهة املعاىن ذات يف الكلمات أكرب بصورة االنكاسى املعىن ويتضح
أن  اإلجنليزة يف الصعب من أصبح لقد احلاجة، واملوت، قضاء ومةضع ، باجلنس املرتبطة الكلمات
 على استحدام جيرؤ اإلجنليزى يعد اجلنسية. ومل تثري ارتباطاهتا أن دون مثال intercourseكلمة  تستعمل
دفن  وظيفة ( لشيوعه يفundertakerالفعل  من استعمال حترجة عدم )رغم undertakerاالسم 

 األقدم معناها يف هجرت اليت )كنيف( و )لباس( العربية كلمات)حانويت( و عن يقال هذا ومثل .املوتى
 .األحدث معناها حيملها صار اليت لإلحياءات
 
 
 



 العالقة بين اللفظ و المعنى .ز

لكّل الكلمة هلا الرسم )الرمز( و املعىن، و الكلمة ليست جمرد أصوات تنطق يف فراغ، وإمنا هي 
ألشياء أو األفكار يف العامل اخلارج حيث يتفق كّل اجملتمع على أن أصوات معينة متثل  Symbolesرموز 

Ideas.4أم أفكارًا  Action أشياء حمددة، سواء اكانت هذه األشياء أحداثًا  1  

عالقة بني اللفظ و املعىن و املراجع أي ما يرجع إليه املعىن خارج اللغة و هذا العالقة مسيت فال
( I. A. Richards) ريتشاردز و (C.K. Ogden) أدجن. و كان أوجد Referensialعالقة املرجعية 

اليت  Denotationalأو  Referensial Theoryأول من طور ما ميكن أن يسمى بالنظرية اإلشارية 
4أوضحها باملثلث األيت: 2  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  84. ص. الكلمة : دراسة لغوية معجمية. حلمي خليل.  1
4  54. ص. علم الداللة. أمحد خمتار عمر.  2

املدلول –املرجع  –الفكرة   

املشار إليه –الشيئ اخلارجي  االسم -الكلمة –الرمز    



 

ني الكلمة  باشرة بمقة فهذا الرسم مييز ثالثه عناصر خمتلفة للمعىن، و يوضح أنه ال توجد عال
وظيفتها رتبطة بيغة مصالكلمة عندمها حتوي جزأين مها كرمز، و الشيئ اخلارجي الذي تعرب عنه. و 

 الرمزية، و حمتوى مرتبط بالفكرة أو املرجع.

والربط بني الكلمة و املعناها هو إعتمادي أي ليس هناك عالقة بني أصوات اللفظ و املعناها، 
4املوانع.بل ظهر املعىن مرجتال ومتفًقا عند متكلم اللغة. وعلة ذلك ليبعد اإلتصال اللفظ عن  3 لذلك، 

ليس يف العالقة بني فكرة و العالمة )الرموز( و املدلول )مشار إليه( عالقًتا واحدتًا بل هناك عالقات 
، أما العالقة بني الفكرة  (arbitraryالعالقة بني العالمة والفكرة مباشرة واعتباطية )العديدة بينهم. 

العالقة بني العالمة واملشار إليه غري (، و Iconإيقونية )واملشار إليه تالزمية )إشارية(، وقد تكون شبه 
مباشرة وال تكون إال عن طريق الفكرة؛ لذا رسم خط متقطع بني العالمة واملشار إليه. باعتبار إىل ذلك، 

 نستطع أن يرسم عالقة بينهم هبذه الصورة:
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ومعرفة معىن الكلمة يعىن أننا ومن املعلوم، كان املقصود ىف التطبيق هو بأن للكلمة معىن. 

نستطيع أن نقوم بعدد من األشياء، نستطيع أن نستخدمها على حنو دقيق، نستطيع نشرحها لآلخرين 
عن طريق وإعادة الصياغات أو عن طريقة املرتادفات. لكّن هذا ال ينتج عنه وجود كيان هو املعىن أو 

لمة شيئا فهذا شبيه إىل حد ما بفكرة أن ال فتة جمموعة من الكيانات هى معىن الكلمات. وأن تعىن الك
ىف الطريق تسري إىل مكان ما، إننا نستطيع أن نفهم معىن الكلمة على حنو تام مثلما نستطيع أن نقرأ 
لالفتة. لكن من غري املعقول أن نسأل ما هذا الذى تعنيه الكلمات، إال أن نسأل ما هذا الذى تشري 

4إليه الالفتات 4. 
4النظرية اإلشارية أن معىن الكلمة هو إشارهتا إىل شيئ غري نفسها. وهنا يوجد رأيانو تعين  5 : 

 
 رأي يرى أن املعىن الكلمة هو ما تشري إليه. .1
 .رأي يرى أن املعىن الكلمة هو العالقة بني التعبري و ما يشري إليه .2

باعتباره من مؤسس علم اللغة  De Saussureوإذا انتقلنا إىل العامل الغوي دي سوسور 
احلديث، وجدناه يفرق بني ما يسميه "القيمة اللغوي" للكلمة، و بني ما يسميه "املقصود" من  الكلمة. 

4ويكفي لدراسة القيمة اللغوية يف رأيه أن يدرس عنصرين مها 6  : 

 الفكرة اليت تدعو صورة مسعية أو أصواتًا معينة. .1
 ة.الصورة السمعية اليت تدعو الفكر  .2

والنقطة اجلوهرية عن بياىن السابقة هي أنه ليس هناك العالقة املباشرة بني الكلمات و األشياء. 

ومن مث وضع النقط لتدل على عالقة مفرتضة، إذ ال يوجد طريق مباشرة قصرية بني الكلمات و األشياء 
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لدهين، أي عن طريق اليت تدّل عليها الكلمات. فالدوره جيب أن تبدأ عن طريقة الفكرية أو الرمز ا

4احملتوي العقل اليت تستدعية الكلمات و الذي رتبط بالشيئ. 7  

 العالقات الداللية .ح

بإضافة أن البحث يف الداللة األلفاظ و معرفة قوانني اللغات و سننها يف قرن األلفاظ مبعاهنا، و 
4تبدهلا و تطورها و أسباب ذلك، يعني على فهم اللغة فيها عميقاً. 8 و باعتبار أّن علم الداللة يرتكز يف  

دراسة املعىن و املعىن يرتبط كثريًا بالكلمة. ومن مشكلة اليت موجودة يف دراسة املعىن الكلمة هي ظهرت 
 الكلمة اليت هلا املعىن املتعددة أو الكلمات العديدة تدّل على املعىن الواحدة. -أحيناً -

 -حبسب ارتباهتا باملعاين–قد قسم العلماء األلفاظ لأللفاظ و املعاىن عالقات و ارتباطات. و 
4أقساما أمهها ما ذكر سيبويه من أهنا على الوجه التايل 9  : 

 اختالف اللفظني الختالف املعنيني حنو جلس و ذهب. .1
 اختالف اللفظني و اتفاق املعنيني حنو ذهب و انطلق. .2
ان ردت وجدأذا إوجدت  اتفاق اللفظني مع اختالف املعىن حنو وجدت عليه من املوجودة، .3

 الضالة.

أثار التقابل بني الداّل و املدلول عند العلماء اللغة العربية نشاطًا لغويًالرتصد بعض الظواهر، اليت 
اختدات اليت هلا أمساء ذهب معها بعض الدارسني بداًل من أن الرتتيب لديهم و تتصاعد يف درس 

5املشرتك اللفظي.الداليل، وهي قضايا الرتادف و األضداد و  0  

 

                                                           
4  64برتمجة كمال حممد بشر. )مكتبة الشباب، دون سنة(. ص.  دور الكلمة يف اللغة..ستيفن أوملان.  7
4  162(. ص. 1972. )بريوت : دار الكتب، فقه اللغة و خصائص العربية.حممد مبارك.  8

4  95. ص. علم الداللة اللغوية. عبد الغفار حامد هالل.  9
5  77ص. علم الداللة العريب : النظرية و التطبيق. فايز الدية، .  0



 المشترك اللفظي .1

ظهر هذا املصطلح يف اللغة العربية منذ وقت مبكر و كتب كثرية تعاجل ظاهرة املشرتك اللفظى 
وهو اللفظ الذي حيمل أكثر من معىن. وقد وصفه السيوطي أن املشرتك اللفظي هو اللفظ الواحد الدال 

5ل تلك اللغة.على معنني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أه 1 من هذا التعريف يتبني أن العمود  
ومن البدِهّي أن اللفظ املشرتك اللفظي هو الداللة، ألن اللفظ الواحد يدّل على معىن أو اثنني أو أكثر.  

يف أول وضعه كان يّدل على معىن واحد، مثّ توّلد من هذا املعىن عّدة معان، وهذا الّتوالد ما هو نسميه : 
5تطور املعىن. 2  

لقيت ظاهرة املشرتك اللفظي الداللية عناية الفالسفة و املفكرين عندما ناقشوا املسائل اللغوي يف 
إطار حبث "العبارة املنطقي"، كما جهود ابن سينا يف "الشفاء" و "النجاة"، و من قبل وقف الفاريب 

5مشريإليها، و قدم الغزايل عرًضا يف "معيار العلم" و "املستصفى". 3  

أمثلته: )العني( فإن هلا معاين كثرية منها الباصرة، و عني نفس، وهو أن يعني الرجل مبعىن ومن 
5أن ينظر إليه فيصيبه بعني، و اجلاسوس، وغري ذلك من معانيها الكثرية. 4 واألمثلة األخرى من ظاهرة  

كلمة اهلالل املشرتك اللفظي يف القرآن الكرمي هو كما شرحه خمتار عمر يف استخدام الكلمة هالل. ف
حني تعرب عن هالل السماء، و عن حديدة الصيد اليت تشبه يف شكلها اهلالل و عن قالمة الظفر اليت 
تشبه يف شكلها اهلالل و عن هالل النعل الذي يشبه يف شكله اهلالل ال يصح إذن أن تعد من املشرتك 

5ذه االستعماالت.اللفظي ألن املعىن واحد يف كّل هذا، وقد لعب اجملاز دوره يف كّل ه 5  

 رق :فالث أما علماء األصول فقه أثاروا جداًل حول هذه الظاهرة و تفرقوا إىل ث

 فمنهم من قال بوجوب وقوعه. .1
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 ومنهم من قال باستحالة وقوعه عقاًل بدوعى. .2
 واألكثرون على إمكان وقوعه لفقدان املوانع العقلية. .3

 وهي:وأنواع املشرتك اللفظي عند احملدثني هي أربعة، 

 وجود املعىن املركزي للفظ تدور حول عدة معان فرعية أو هامشة. .1
 تعدد املعىن نتيجة الستعمال اللفظ موافق خمتلفة. .2
 داللة الكلمة الواحدة على أكثر من املعىن نتيجة يف جانب املعىن .3
 جانب ور يفوجود كلمتني يدل منها على معىن وقد احتدث صورة الكلمتني نتيجة تط .4

 النطق.
 

 رادفالت .2

أشار سيبويه يف الكتاب إىل ظاهر الرتادف كما أشارإليها ابن جىن حتت اسم "تعادي األمثلة و 
تالقي املعاين"، ومثل هلا باخلليقة و السجية و الطبيعة و الغريزة و السليقة. و عّرف الفخر الرازي 

5الرتادف بقوله : هو األلفاظ املفردة الداللة على شيئ واحدة باعتبار واحد. 6  املرتادف اجلرجاين ويعرف 
 خلف ركوبأحد هو الذي الرتادف من أخذا املشرتك ضد وهو كثرية، وأمساؤه واحدا معناه ماكان بأنه

 . واألسد كالليث عليه راكبان واللفظني مركوب  املعى كأن آخر،
وجودها يف ار أو إنك اهرةوقد اختلف اللغويون العرب القدماء اختالفًا واسعا يف إثبات هذه الظ

ا: هو ا ارادوا يفسروا اللب قالو بأن مجيع أهل اللغة إذ اللغة العلربية. ففريق أثبت وجود الظاهرة، واجتح
ب و العقل أن الل على العقل، أو اجلرح، قالوا: هو الكسب، أو السكب قالوا: هو الصب. وهذا يدلّ 

 عندما سواء و كذلك اجلرح و الكسب، والسبك، وما أشبه ذلك.
5وينقسيم خمتار عمر الرتادف ستة أقسام، وهي 7  : 
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 للقيمة تغيري دون سياق أي يف أخرى مكان كلمة استبدال فيه أمكن ما وهو :الكامل الرتادف .1
 .اجلملة يف احلقيقية

 التفريق تخصصامل غري على يصعب حبيث شديدا تقاربا اللفظني تقارب وهو :الرتادف شبه .2
 .حول-سنة-عام مثل بينها،

 على عام احدو   مبعى كلمة كل اختصاص مع  املعى يف األلفاظ تقارب :الداليل التقارب .3
 .حلظ-حدج-ملح-نظر-رمق حنو، األقل،

 أن يستلزم العاشرة، اعةالس فراشه من حممد هنض مثال .آخر أمرا يستلزم أمرا أن أي :االستلزام .4
 .العاشرة الساعة قبل فراشه يف حممد يكون

 :أقسام وهي املرتادفة، اجلمل أو املماثل التعبري استخدام .5
 ببطء حممد خلهاد احلجرة احلجرة، حممد دخل ببطء ببطء، احلجرة حممد دخل :التحويلي  .أ

 كاتبة آلة حممد اعب .دينار 100 مببلغ كاتبة آلة حممد من اشرتيت :العكس أو التبديلي  .ب
 .دينار 100 مببلغ

 cement واحدة بكلمة cevered with التجمع عن التعبري هو :املعجمي االندماج  .ت
 .لغة إىل لغة من :الرتمجة .6
 اجلملة يف املوجودة كلماتلل مفسرة مثال الثانية اجلملة يف املوجودة الكلمات تكون أن :التفسري .7

 األوىل
 

 اإلضداد .3
ال نعىن باإلضداد ما يعنيه علماء اللغة احملدثون وجود لفظني خيتلفان نطًقا و يتضادان معىن،  
كالقصري يف مقابل الطويل و اجلميل  يف مقابل القبيخ، و إمنا نعىن هبا مفهومها القدمي وهو اللفظ 

5املستعمل يف معنني متضادين. 8  
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وعلى رغم من وجود ظاهرة استحدام اللفظ الواحد يف معنني متضادين يف كل اللغات فإن 
ئياًل، ورمبا ال تشغل من اهتماهم إال قدرا االهتمام الذي القته هذه الظاهرة من اللغويني احملدثني كان ض

يسريًا، ومل تستغرق مناقشهم هلا إالّ بضعة أسطر. ومن ذلك ما ذكره أوملان يف كتابه املرتجم "دور الكلمة 
يف اللغة" أثناء حديث عن تعدد املعىن : من املعروف أن املعاين املتضادة للكلمة الواحدة قد تعيش جنباً 

 بدون إحداث أي إزعاج أو مضايقة. إىل جنب لقرون طويل
ُعرفت االضداد تعريفاٍت عدة اال أنَّ هذه التعريفات يف جمملها تدلُّ على مفهوم واحٍد ،هو : 
جمموعٌة من االلفاظ اليت تقع على الشيء الواحد وضده يف املعىن ،وقد استعمل العرب هذه االلفاظ يف 

حدا؛ ليتسعوا يف كالمهم  ويتظّرفوا فيه ،وبتعبري آخر هو لغتهم وأطلقوا على الشيئني املتضادين امسا وا
 .انصراُف اللفظة الواحدة اىل معنيني متضادين

 



 باب الثالثال
 عرض البيانات و تحليلها

 السلطان كلمة  لمحة .أ
جاء كلمة السلطان عند اللغة العربية إىل املعاين العديدة. قد وصف معجم الوسيط يف وصفه 

1كلمة السلطان وهي تدل إىل املعىن امللك أو الوايل و القّوة و القّهر و احلّجة و الربهان .العن معىن  و  
بأن استخدام كلمة السلطان إىل املعىن السلطة و القّوة، و النفوذ، و احلّجة، و   ذهب منّور يف معجمه

2كالم الباطل. وعند رأي ابن منظور بأن كلمة السلطان تدل على املعىن حّجة و الربهان و قول احلّق   
ايَ ِتَنا َوُسل طَ ٍن مُِّبيٍ  أَر َسل َنا ُموَسى   َوَلَقد  مثل قول تعاىل :  3بَٔـَِ األخر من كلمة السلطان هو الوايل بوزن   ومعىن 

4فعالن ومجعه السالطي، ويدل أيضان إىل املعىن قدرة امللك.    
وذهب خمتار عمر بوصف معىن كلمة السلطان وإهنا تدل على املعىن القّوة، و النفوذ، و 

عىن امللك، أو السيطرة، واملعىن الثاين هو احلجة و الربهان، و الدليل. وكذلك تدل السلطان إىل امل
5الوىل،أو احلاكم.  

السليط، والنون يف كلمة السلطان زائدة  كلمة  من وقد شرح ابن منظور بأن كلمة السلطان مشتق
ألّن أصل بنائها السليط. وأّما يف معناها هناك قوالن :  أحدمها أن يكون مسي سلطانًا لتسليطه، و 

اهلل. ويقول الفراء بأن السلطان عند العرب احلّجة، و األخر أن يكون مسي سلطاناً ألنه حّجة من حجج 
يذكر و يؤنث، فمن ذكر السلطان ذهب به إىل املعىن الرجل، ومن أثنه ذهب به إىل املعىن احلجة. و 

6السلطان هو مجع واحده سليط، و بي َسليط و الُسلطان مثل َقفيز و قُفزان، أو بي بَعري و بُعران.  
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 ي القرآن الكريمموقع لفظ "السلطان" ف .ب
 مرة وهي كاأليت: 37وقد وردت لفظ السلطان يف القرآن الكرمي 

 
 رقم سورة / اية نص األية

رَُكوا بِاللَِّه َما ملَ   َسنـُل ِقي يف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّع َب ِبَا َأش 
َوبِئ َس َمثـ َوى  ۖ  َوَمأ َواُهُم النَّاُر  ۖ  يـُنَـزِّل  ِبِه ُسل طَانًا 

 الظَّاِلِميَ 

151ال عمران :    1 

َسَتِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيُدوَن َأن يَأ َمُنوُكم  َويَأ َمُنوا قـَو َمُهم  ُكلَّ َما 
َنِة أُر ِكُسوا ِفيَها  فَِإن ملَّ  يـَع َتزُِلوُكم  َويـُل ُقوا  ۖ  ُردُّوا ِإىَل ال ِفتـ 

إِلَي ُكُم السََّلَم َوَيُكفُّوا أَي ِديـَُهم  َفُخُذوُهم  َواقـ تـُُلوُهم  َحي ُث 
ُتُموُهم    َوأُولَ ِئُكم  َجَعل َنا َلُكم  َعَلي ِهم  ُسل طَانًا مُِّبيًنا ۖ  ثَِقف 

 2  91النساء : 

لَِياَء ِمن ُدوِن  يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا ال َكاِفرِيَن َأو 
 أَتُرِيُدوَن َأن ََت َعُلوا لِلَِّه َعَلي ُكم  ُسل طَانًا مُِّبيًنا ۖ  ال ُمؤ ِمِنَي 

 3  144النساء : 

ُل ال ِكَتاِب َأن تـُنَـزِّلَ  أَُلَك أَه   ۖ  السََّماِء  َعَلي ِهم  ِكَتابًا مِّنَ  َيس 
َرًة  ِلَك فـََقاُلوا أَرِنَا اللََّه َجه  بَـَر ِمن ذَ  فـََقد  َسأَُلوا ُموَسى  َأك 

َل ِمن بـَع ِد  ۖ  َفَأَخَذتـ ُهُم الصَّاِعَقُة ِبظُل ِمِهم   ُُثَّ اَّتََُّذوا ال ِعج 
ِلَك  َنا ُموَسى   ۖ  َما َجاَءتـ ُهُم ال بَـيـَِّناُت فـََعَفو نَا َعن ذَ  َوآتـَيـ 

 ُسل طَانًا مُِّبيًنا

 4  153النساء : 

ُتم بِاللَِّه َما  رَك  ُتم  َواَل ََّتَاُفوَن أَنَُّكم  َأش  رَك  وََكي َف َأَخاُف َما َأش 
ِن  ۖ  ملَ  يـُنَـزِّل  ِبِه َعَلي ُكم  ُسل طَانًا  َم  ِ َأَحقُّ بِاأل  َفَأيُّ ال َفرِيَقي 

 ِإن ُكنُتم  تـَع َلُمونَ  ۖ  

 5  81األنعام : 

ُث َ  َها َوَما َبَطَن َواإل ِ َا َحرََّم َرِّبَِّ ال َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـ  ُقل  ِإَّنَّ  6 33األعراف :  
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رُِكوا بِاللَّ  قِّ َوَأن ُتش  ِه َما ملَ  يـُنَـزِّل  ِبِه ُسل طَانًا َوال بَـغ َي ِبَغري ِ احلَ 
 َوَأن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َما اَل تـَع َلُمونَ 

ٌس َوَغَضٌب   ۖ  قَاَل َقد  َوَقَع َعَلي ُكم مِّن رَّبُِّكم  رِج 
َاٍء مَسَّي ُتُموَها أَنُتم  َوآبَاؤُُكم مَّا نـَزََّل اللَُّه ِِبَا  َأَُتَاِدُلوَنِِن يف َأمس 

 فَانَتِظُروا ِإينِّ َمَعُكم مَِّن ال ُمنَتِظرِينَ  ۖ  ِمن ُسل طَاٍن 

 7  71األعراف : 

َلُه َما يف  ۖ  ُهَو ال َغِِنُّ  ۖ  ُسب َحانَُه  ۖ  قَاُلوا اَّتَََّذ اللَُّه َوَلًدا 
َر ِض  ِإن  ِعندَُكم مِّن ُسل طَاٍن ِِبَ َذا  ۖ  السََّماَواِت َوَما يف األ 

 أَتـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما اَل تـَع َلُمونَ  ۖ  

 8  68ينوس : 

 9  96هود :  مُِّبيٍ َوَلَقد  أَر َسل َنا ُموَسى  بِآيَاتَِنا َوُسل طَاٍن 

َاًء مَسَّي ُتُموَها أَنُتم  َوآبَاؤُُكم مَّا  َما تـَع ُبُدوَن ِمن ُدونِِه ِإالَّ َأمس 
ُم ِإالَّ لِلَِّه  ۖ  أَنَزَل اللَُّه ِِبَا ِمن ُسل طَاٍن  ك  أََمَر َأالَّ  ۖ  ِإِن احلُ 

ثـََر النَّاِس اَل  ۖ  تـَع ُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه  يُن ال َقيُِّم َولَ ِكنَّ َأك  ِلَك الدِّ ذَ 
 يـَع َلُمونَ 

 10  40يوسف : 

َر ِض   ۖ  قَاَلت  ُرُسُلُهم  َأيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأل 
ى  ُعوُكم  لِيَـغ ِفَر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكم  َويـَُؤخِّرَُكم  ِإىَل  َأَجٍل مَُّسمًّ َيد 

ونَا َعمَّا  ۖ   قَاُلوا ِإن  أَنُتم  ِإالَّ َبَشٌر مِّثـ لَُنا تُرِيُدوَن َأن َتُصدُّ
 َكاَن يـَع ُبُد آبَاُؤنَا َفأ ُتونَا ِبُسل طَاٍن مُِّبيٍ 

 11  10هيم : إبرا

قَاَلت  ََلُم  ُرُسُلُهم  ِإن َّنَّ ُن ِإالَّ َبَشٌر مِّثـ ُلُكم  َولَ ِكنَّ اللََّه ََيُنُّ 
َوَما َكاَن لََنا َأن نَّأ تَِيُكم  ۖ  َعَلى  َمن َيَشاُء ِمن  ِعَباِدِه 

 َوَعَلى اللَِّه فـَل َيتَـوَكَِّل ال ُمؤ ِمُنونَ  ۖ  ِبُسل طَاٍن ِإالَّ بِِإذ ِن اللَِّه 

 12  11إبراهيم : 

قِّ  ُر ِإنَّ اللََّه َوَعدَُكم  َوع َد احلَ  َم  َوقَاَل الشَّي طَاُن َلمَّا ُقِضَي األ 
ُتُكم   َلف  َوَما َكاَن يلَ َعَلي ُكم مِّن ُسل طَاٍن  ۖ  َوَوَعدتُُّكم  َفَأخ 

َتَجب ُتم  يل  َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا  ۖ  ِإالَّ َأن َدَعو ُتُكم  فَاس 

 13  22إبراهيم : 
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رِِخيَّ  ۖ  أَنُفَسُكم  رِِخُكم  َوَما أَنُتم ِبُص  ِإينِّ  ۖ  مَّا أَنَا ِبُص 
ُتُموِن ِمن قَـب ُل  رَك  ِإنَّ الظَّاِلِمَي ََلُم  َعَذاٌب  ۖ  َكَفر ُت ِبَا َأش 

 أَلِيمٌ 
ِإنَّ ِعَباِدي لَي َس َلَك َعَلي ِهم  ُسل طَاٌن ِإالَّ َمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن 

 ال َغاِوينَ 
 14  42احلجر : 

م  يـَتَـوَكَُّلونَ ِإنَُّه لَي َس لَُه ُسل طَاٌن   15  99النحل :  َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى  َرِبِِّ

رُِكونَ  َا ُسل طَانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتَـَولَّو نَُه َوالَِّذيَن ُهم بِِه ُمش   16  100النحل :  ِإَّنَّ

تـُُلوا النـَّ  قِّ َواَل تـَق  َس الَِِّت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَ  َوَمن قُِتَل  ۖ  ف 
ِرف يفِّ ال َقت ِل   ۖ  َمظ ُلوًما فـََقد  َجَعل َنا ِلَولِيِِّه ُسل طَانًا َفاَل ُيس 

 ِإنَُّه َكاَن َمنُصورًا

 17 33 اإلسراء: 

 18 65اإلسراء :  وََكَفى  ِبَربَِّك وَِكياًل  ۖ  ِإنَّ ِعَباِدي لَي َس َلَك َعَلي ِهم  ُسل طَاٌن 
ٍق  ِِن خُم رََج ِصد  رِج  ٍق َوَأخ  َخَل ِصد  ِخل ِِن ُمد  َوُقل رَّبِّ أَد 

َعل يلِّ ِمن لَُّدنَك ُسل طَانًا نَِّصريًا  َواج 
 19 80اإلسراء : 

ُؤاَلِء قـَو ُمَنا اَّتََُّذوا ِمن ُدونِِه آَِلًَة  لَّو اَل يَأ ُتوَن َعَلي ِهم  ۖ  هَ 
 ٍ  َفَمن  َأظ َلُم ِمَِّن افـ تَـَرى  َعَلى اللَِّه َكِذبًا ۖ  ِبُسل طَاٍن بـَيِّ

 20 15الكهف : 

َويـَع ُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َما ملَ  يـُنَـزِّل  بِِه ُسل طَانًا َوَما لَي َس ََلُم 
 َوَما لِلظَّاِلِمَي ِمن نَِّصريٍ  ۖ  ِبِه ِعل ٌم 

 21 71احلّج : 

 22 45املؤمنون :   ُُثَّ أَر َسل َنا ُموَسى  َوَأَخاُه َهاُروَن بِآيَاتَِنا َوُسل طَاٍن مُِّبيٍ 
بـَنَُّه َعَذابًا َشِديًدا أَو  أَلَذ ََبَنَُّه َأو  لََيأ تِيَـِنِّ ِبُسل طَاٍن مُِّبيٍ   23 21النمل :  أَلَُعذِّ

قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك َوََن َعُل َلُكَما ُسل طَانًا َفاَل 
 بِآيَاتَِنا أَنُتَما َوَمِن اتَـّبَـَعُكَما ال َغالُِبونَ  ۖ  َيِصُلوَن إِلَي ُكَما 

 24 35القصص : 

رُِكونَ أَم  أَنزَل َنا َعَلي ِهم  ُسل طَانًا فـَُهَو يـََتَكلَُّم   25 35الّروم :  ِبَا َكانُوا بِِه ُيش 
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ِخَرِة  َوَما َكاَن َلُه َعَلي ِهم مِّن ُسل طَاٍن ِإالَّ لِنَـع َلَم َمن يـُؤ ِمُن بِاْل 
َها يف َشكٍّ  ٍء َحِفيظٌ  ۖ  ِمَّن  ُهَو ِمنـ   َوَربَُّك َعَلى  ُكلِّ َشي 

 26 21سبإ : 

 27 30الّصافّات :  َبل  ُكنُتم  قـَو ًما طَاِغيَ  ۖ  َوَما َكاَن لََنا َعَلي ُكم مِّن ُسل طَاٍن 
 28 156الّصافّات :   أَم  َلُكم  ُسل طَاٌن مُِّبيٌ 
املؤمن: غافر /   بِآيَاتَِنا َوُسل طَاٍن مُِّبيٍ َوَلَقد   أَر َسل َنا ُموَسى  

23 
29 

َكبـَُر   ۖ  الَِّذيَن ُُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه ِبَغري ِ ُسل طَاٍن أَتَاُهم  
ًتا ِعنَد اللَِّه َوِعنَد الَِّذيَن آَمُنوا  ِلَك َيط َبُع اللَُّه َعَلى    ۖ  َمق  َكذَ 

 ُكلِّ قـَل ِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ 

غافر / املؤمن :  
35 

30 

ِإن  ۖ  ِإنَّ الَِّذيَن ُُيَاِدُلوَن يف آيَاِت اللَِّه ِبَغري ِ ُسل طَاٍن أَتَاُهم  
ٌر مَّا ُهم بَِبالِِغيِه  َتِعذ  بِاللَِّه  ۖ  يف ُصُدورِِهم  ِإالَّ ِكبـ  ِإنَُّه  ۖ  فَاس 

 ُهَو السَِّميُع ال َبِصريُ 

غافر / املؤمن :  
56 

31 

 32 19الّدخان :   ِإينِّ آتِيُكم ِبُسل طَاٍن مُِّبيٍ  ۖ  َوَأن الَّ تـَع ُلوا َعَلى اللَِّه 
 33 38الّذاريات :    َويف ُموَسى  ِإذ  أَر َسل َناُه ِإىَل  ِفر َعو َن ِبُسل طَاٍن مُِّبيٍ 

َتِمُعوَن ِفيِه  َتِمُعُهم ِبُسل طَاٍن  ۖ  أَم  ََلُم  ُسلٌَّم َيس  فـَل َيأ ِت ُمس 
 مُِّبيٍ 

 34 38الّطور : 

َاٌء مَسَّي ُتُموَها أَنُتم  َوآبَاؤُُكم مَّا أَنَزَل اللَُّه ِِبَا ِمن  ِإن  ِهَي ِإالَّ َأمس 
َنُفُس  ۖ  ُسل طَاٍن  َوى األ   ۖ  ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَه 

َُدى   ُم اَل   َوَلَقد  َجاَءُهم مِّن رَِّبِِّ

 35 23الّنجم : 

َتطَع ُتم  َأن تَنُفُذوا ِمن  أَق طَاِر  نِس ِإِن اس  نِّ َواإل ِ يَا َمع َشَر اْلِ 
َر ِض فَانُفُذوا   اَل تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسل طَانٍ  ۖ  السََّماَواِت َواأل 

 36 33الرمحن :   

 37 29احلاقة :  نَِيه  َهَلَك َعِنِّ ُسل طَا
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ترمجة القرآن الكرمي عند وزارة واملعىن الذي محله لفط السلطان يف القرآن الكرمي كثري، نقاًل عن 
كان لفظ السلطان   (Departemen Agama Republik Indonesia)الدينية جبمهورية ألندونيسية 

 كما يلي :وهي بعدد مثانية معاين  موشري إىل املعاين الكثرية 

الدليل .1

ملكةملا .2
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احلّجة   .4

الربهان   .5
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 معاني لفظ السلطان في القرآن الكريم .ج

فوجدنا فيها أن كلمة السلطان هو لفظ املشرتك  الكرمي القرآن يف السلطان كلمة  إىل تأملنا إن
الذي موجود يف القرآن الكرمي ويشري لفظ السلطان يف القرآن الكرمي يف كثري من املعاين كما قد سبق 

وزارة الدينية جبمهورية ذكره أن كلمة السلطان موشري إىل مثنية معاين بناء على ترمجة القرآن عند 
 . (Departemen Agama Republik Indonesia)ألندونيسية 

كما قد سبق ذكره بأن قّوة القرآن ال يقف يف مجال تعبريه وحداً، بل أيضا يف دقيقة املعناه، و 
فيه بل جاءت أيات القرآنية   الواردة معىن صعوبة لقارئها يف هضم َتعل ال دقة املعىن لدى أيات القرآن

 الباحثي هقدم اإلعجاب من الكثري القرآن، آيات لدى التعبري مجال حيث بسهولة. من للهضم قابلة
األدب. ظهور صورة األدبية يف بعض آيات  إىل العاطفة من لنوع نتيجة ظهور يف القرآن َبثه حينما

  القرآن تعبري القرآن موجوداً يف فصاحة لغة القرآن بتصويره اْلميل من ناحية البالغة و األسلوبيته. مجال



 تلك يف األدب نتائج تكون حىت األدب، يف كثرياً   يرغب الِت العربية عاإلجتما  حالة أن جواباً  كأنه
 .األدب كأفضل  اجملتمع

كان القرآن خمتّص يف أسلوبه أي يف القرآن هناك أسلوب اخلاص الىت ينفرد به القرآن عن نتائج 
الِت لديه دقيقة  ، ومن خصائص القرآنية محل كثريًا يف القرآن الكرمي األلفاظالكتابية أو الشفوية البشرية

. نقال عن الرأي وهبة الزحيلي بأن إحدى اخلصائص لدى القرآن هو تناسب اللفظ و املعىن و املعىن
جزالة اللفظ وإيفاء املعىن و مناسبة التعبري للمقصود، و يعىن من ذلك األراء هو أن ألفاظ الِت حممولة يف 

أن ينفسر ِبعىن املعجمية وحداً، وليس حالة غريبة  القرآن الكرمي َلا املعىن املتعمقة، و لذى ال يستطيع
 .عندما َُند ألفاظ يف القرآن الِت ينفسر ِبعىن املتنوعة

الذي يصعب كثرياً من املفسرين يف حتديد املعاين   وإحدى اخلصائص الذي وجد يف تعبري القرآين
يف تعبريه، وهذا األمر كما  هو استخدام كثريا القرآن الكرمي لفظ املشرتك الكلمات يف القرآن الكرمي

 وجدناه يف استخدام اللفظ السطان يف القرآن الكرمي.  

وقد اختلف بعض املفسرين يف حتديد املعىن الكلمة السلطان يف بعض األيات القرآن الكرمي وال 
لذلك، إن نريد أن يفهم بفهم شامل فعلينا أن يستعمل التفسري املعتمد  يتقفون يف املعىن الواحد احملدود.

لكي تسهياًل لنا لفهمه. أما تفسري الذي استخدم الباحث يف تعي املعىن كلمة السلطان يف القرآن 
إلمام ابن  جامع البيان عن تأويل القرآنإلمام ابن كثري، و تفسري  تفسير القرآن العظيمالكرمي هو 
ْلالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللى. لعل ثالثة الكتب  تفسير الجالليني، ُث جرير الطرب 

 الكرم. القرآنالتفسري سابقاً يستطيع أن يساعدنا يف حتليل املعىن كلمة السلطان يف 

و ذهب املفسرين بتفسريه أن املعىن الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي كثري، فأكثرهم ِبعىن 
 . و ذلك املعىن هو كما يلى:و المعجزة ةالسلطبمعنى الّقوة، و  ان، و اآلخرالحجة و البره

 

 



 الكلمة السلطان بمعنى الحجة أو البرهان .1

وإن تأملنا إىل رأي املفسرين يف حتديد املعىن كلمة السلطان يف القرآن الكرمي  فوجدنا أن أكثر 
 التفاصيل وعشرين أيًتا مع أو الربهان هي ستةالكلمة السلطان يف القرآن الكرمي  تدل على املعىن احلجة 

،  33، األعراف/ 81، األنعام/ 153، النساء/ 144، النساء/ 91، النساء/ 151التالية: آل عمران/
، 15، الكهف/ 11، إبراهيم/ 10، إبراهيم/ 40، يوسف/ 96، هود/68، يونس/ 71األعراف / 

، غافر 156، الصافات / 35، الروم/ 35، القصص/ 21، النمل/ 45، املؤمنون / 71احلج / 
،  38، الطور/38، الذاريات/ 19، الدخان/ 56، غافر )املؤمن(/ 35، غافر )املؤمن(/ 23)املؤمن(/ 

 .23النجم/ 

األنبياء و  آراء كان لفظ السلطان يف القرآن الكرمي أكثرهم ورد يف األية الِت يتحدث أن دفاع
الرأي. لذلك جاء كلمة السلطان يف القرآن الكرمي ِبعىن  لتعزيز حدةوا املرسلي، وهذا ألن احلّجة هي ألة

حجة أو الربهان يف األية الِت يتحدث أن اجملادلة و دفاء األراء األنبياء و املرسلي ألهنم يكون احلّجة من 
 عليها. أن يتنازع  كنمت اهلل للرسول الِت ال

 يقرتن من الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي هم  يدلون على املعىن احلجة أو الربهان عندما 
املبي ألّن ذلك احلجة مبّينًا ملن يتنازع عليها. فلذلك إن نلقي على األية الِت فيها لفظ السلطان  بكلمة

وخصائص األخرى من    و يقرتب بكلمة املبي فمعىن من تلك  كلمة السلطان هي احلجة أو الربهان.
كلمة السلطان يف القرآن الكرمي هي كانت كلمة السلطان يف القرآن الكرمي هّن تدّل على املعىن احلّجة 

جمادلة أن دفاء األراء األنبياء و املرسلي، وهذا كما ورد يف   أو الربهان عندما ورد يف األية الِت تتحدث
ية أن اختالف املسلمون يف حتديد اإلقاب للمنافقي، من سورة النساء الِت تتحدث تلك األ 91األيات 

و تنقسم املسلمون على القسمان يف توجه تلك املشكلمة، القسم األول هو املسلمون الذين يريدين أن 
بقتل املنافق، و القسم الثاين هو املسلمون الذين يريدين أن ال يقتل املنافقي ألهنم ال يزالون يف الدين 

 ادلة بي املسلمي تصور يف هذا األية الكرَية.اإلسالم. وهذه اجمل



فَِإن ملَّ   ۖ  ِكسُوا ِفيهَا وا ِإىَل ال ِفتـ نَِة أُر  لَّ مَا رُدُّ هُم  كُ و مَ سَتَِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيُدوَن َأن يَأ مَنُوُكم  وَيَأ مَنُوا قَـ 
ِئُكم  جَعَل نَا َلُكم   ۖ  ُهم  لُوُهم  حَي ُث ثَِقف تُمُو وُهم  وَاقـ تُـ فَُخذُ  م  هُ يـَع تَزِلُوُكم  وَيـُل ُقوا ِإلَي ُكمُ السََّلمَ وَيَُكفُّوا أَي ِديَـ  وَأُولَ 

 .عَلَي ِهم  سُل طَانًا مُِّبينًا

يف هذه األية الكرَية فسر الطربي أن معىن كلمة السلطان يف تلك األية تدّل على املعىن احلجة. 
قوم املشركي الذين يريد أن يأمنو ِبّلة الرسول اهلل و يف و شرح الطربي أن هذه األية الكرَية حتكى عن ال

 َويـُل ُقوا إِلَي ُكُم السََّلمَ وقت ذات يريدون أن يأمنو ِبّلة قومهم و أبائهم و جواب أن ذلك، قوله تعاىل : 
الصُّلح ملن يقوم بذلك احلال،  يف أي ليس َلم من السالم و عليهم الصُّلح، بل إختلف املسلمون

ملن يريد أن يأمنو ِبّلة الرسول اهلل و يأمنو مّلة –وينقسم األراء املسلمون إىل قوالىن. أوال، و عليهم 
القتال، و الدماءهم حينئٍد حالل. الثانًيا، ذهب املسلمون يف الصُّلح ملن يريد أن يأمنو ِبّلة  -أبائهم

مل يكن بالضروره بابقتال ملن يلقيوا بذلك األمر ُيب عليه هم هو القتل، بل الرسول اهلل و يأمنو مّلة أبائ
7 و شرحه باإلقاب املشركي بسلطان مبي أي َبجة مبي. -اإلسالم-أن يدعو إىل سبيل احلق     

ملشركي، إلقاب ااعي تمن هذه األية فسر كلمة السلطان ِبعىن احلجة ألن اختلف املسلمون يف 
أن  الثاين يريد وبشارة، بلهم ه سواء بل هم خيتلفون يف طريقته. الرأي األول يريد أن يقتو لو كان إقاب

جة بيل احلّق َبة إىل سلدعو يدع إىل سبيل احلّق قبل أن يقتلهم لعلهم أن يطوب إىل اهلل. و يف حالة ا
شري ة الكرَية مو يلك األتيف  قويّة لكي يفهم و يريد أن يرجع إىل سبيل احلّق. فلذلك جاء كلمة السلطان

 إىل احلجة ألهنا حّجة املسلمون املستخدمة يف دعوته.

و خيتلف ابن كثري بذلك الرأي الطربي أن تفسري من كلمة السلطان يف تلك األية الكرَية ِبعىن 
احلّجة، و فسر ابن كثري عن تلك الكلمة ِبعىن البيان. فسر ابن كثري أن تلك األية الكرَية بإضافة على 

من سورة النساء وشرح ابن كثري أن أسباب النزول  91إىل أية  88يات قبلها أي فسره من أية ثلث أ
هذه األية متنوّع. أواًل، أن هذه األية نزلت ألن ينكسر املسلمون إىل قوالن يف إقاب املنافقي يف حرب 

وهتم يف املدينة. األحد حينماحرج رسول اهلل إىل األحد و ذهب معه األصحابه، بل رجع  بعضهم إىل بي
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يف حال ذلك املشكلة ينكسر املؤمنون إىل فرقتي، ذهب فرقة األوىل أن يقتلهم وإّما الفرقة الثانية ال 
يذهب بقتاَلم ألهّنم ال تزل اإلسالم. فهذا أسباب النزول كما شرحه ابن كثري بناء على رواية زيد ابن 

كة كانوا يأتون النيب صلى اهلل عليه و السلم فيسلمون ثابت. ثانًيأ، أن هذه األية الكرَية نزلت ألهل امل
رياء، ُثّ يرجعون إىل قريش يعبدون باألوثان و يبتغون أن يؤمنوا ههناو ههنا، لذلك أمر اهلل بقتاَلم إن مل 

َفُخُذوُهم  ﴿أي عن القتال  ﴾افَِإن ملَّ  يـَع َتزُِلوُكم  َويـُل ُقو  ۖ  ِفيَها  ﴿ يعتزلوا و يصلحوا، فلهذا قال تعاىل:
8أي بينا واضحان. ﴾ َوأُولَ ِئُكم  َجَعل َنا َلُكم  َعَلي ِهم  ُسل طَانًا مُِّبيًنا﴿أي أين لقيتموهم  ﴾َواقـ تـُُلوُهم    

التفسري  جود ذلكفو  ،يف ذلك التفسري عن ابن كثري كانت الكلمة السلطان يفسر ِبعىن البيان
ن رياء و يسلمو سلمون بين يمن ابن كثري ألن زعم ابن كثري أن هذه األية نزلت تنبيهًا للمنافقي الذ

تال ة بتهديد القذه األيهزلت وثانه. لذلك نبالكاف و عندما رجعوا املسلمون إىل املكة و يعبدون يف األ
القتال هو بلتهديد ن األلك األية ِبعىن بيان ملن يفعل ذلك الفعال. فلذلك فسر كلمة السلطان يف ذ

 بيان واضح للمنافقي.

وذهب جالل الدين السيوطي و اْلالل الدين احمللي أن تفسري الكلمة السلطان يف تلك األية 
9الكرَية هو الربهان البّي على قتل املنافقي و سيّب لغدر املنافقي. من هذا التفسري، فسر اْلاللي أن  

سلطان ِبذه األية تدل على احلجة لتعزيز الرأي املسلمون الذي يريد أن يقتلون املنافقي الكلمة ال
 بأسباب أفعلهم.

من سورة غافر  23األية  ي يفوأما األية األخرى الِت تصور أن دفاء األراء األنبياء و املرسلي ه
فرعون، إىل ال يعبدون  دعوة إىل قوم القبط الذين هميف -موسى–الِت تتحدث أن أمر اهلل لرسوله 

 أيته:بة موسى حجّ  وَتادل بي موسى و فرعون عن أرائهما. و يف تلك األية الكرَية صّدق اهلل

 َوَلَقد  أَر َسل َنا ُموَسى  بِآيَاتَِنا َوُسل طَاٍن مُِّبيٍ 
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بّي أن كلمة السلطان يف تلك األية الكرَية تدّل على املعىن الربهان ذهب جاللي يف تفسريمها 
1ظاهرًا من اهلل ملوسى حينما يتوجه القومه الكافرين و يعبدون إىل الفرعون. 0 تتحدث هذه األية الكرَية  

 عن جمادلة بي موسى و فرعون، و يف تلك اجملادلة يريد فرعون الربهان لتصديق األراء موسى.

1أّما الطربي فسر تلك الكلمة ِبعىن احلّجة ة الكرَية ملسلية ، وشرح الطربي أن نزلت هذه األي1
نبيه حممد الذي اهتموا القومه و إعالمه ما لقي موسى ِمن أُرسل إليه من التكذيب. لذلك يدفع اهلل 
موسى بأنه ليس من املكذبي و ليس هو من الساحرين. و تتحدث هذه األية الكرَية عن قصة موسى 

اذب، و نزل اهلل معجزته ملوسى حينما يتوجه القومه و فرعون، و زعم قومه و فرعون أن موسى هو الك
لكي تعزيز األراء قومه، وحينما ظهر يف قومه املعجزة و زعموا أن موسى هو ساحر. لذلك جاءت هذه 

 األية الكرَية لتدفع دعوة موسى.

و فسر ابن الكثري أن الكلمة السلطان يف تلك األية الكرَية تدّل على املعىن احلّجة لديه موسى 
1الكافرين و فرعون و هامان و قارون. حينما يتوجه القومه و شرح ابن كثري أّن نزلت هده األية الكرَية 2

مسلًيا نبيه حممد يف تكذيب من كذبه من قومه، ومبشرا له بأن العاقبة و النصرة له يف الدنيا و األخرة،  
 كما جرى ملوسى بن عمران.

هلل ان دفاء رَية تتحدث أية الكمن سورة غافر السابقة ظهر لنا أن تلك األ 23إن نرا إىل األية 
ذلك  ن. و يفامان و قارو هو فرعون، و  -األن يسمى ِبصر–نبيه موسى حينما يتوجه بقومه القبط 

املعجزة  زل اهلللك ناألمر كّذب القومه عن دعوة موسى و ال يصدق بأخبار الِت أتا من موسى، لذ
وسى مالقوم  ء أىل. ولكن حينما جاآرائهم و لكي يصدق بأن املوسى هو نيب اهلل ملوسى إلضعاف

مه ّلما جاء لقو سى أن كء مو املعجزة يزعم قومه أّن موسى هو الساحر. لذلك نزل هذه األية لدفاء األرا
 هو احلجة )سلطان( من اهلل ليس هو من سحر.
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ن ان أقان تتحدثن السابن األيتاكبريا، أواًل، أ  شبها من نوعان إن تأملنا إىل أيتان السابقتان هناك
طان بالكلمة ن كلمة السلقان يقرت لسابادفاء اهلل األراء و الدعوة األنياء و املرسلي، ثانًيا، أن يف األيتان 

ِت يف األية ال ن حينمالربهاانستطيع أن نالخص أن داللة الكلمة السلطان ِبعىن احلّجة أو  املبي. لذى
 ورد فيها الكلمة السلطان لديه خصائصان، ومها :

 حدث األية عن دفاء األراء األنبياء و املرسلي.إن تت .1

 إن تقرتن الكلمة السلطان بالكلمة املبي. .2
 

 الّقوة أو القدرةكلمة السلطان بمعنى  .2
ات، وهي يف سبع مر  كرميظهر معىن القّوة يف االية الِت ورد فيها كلمة السلطان يف القرآن ال

، 33، الرمحن/ 30 /، الصافات80، اإلسراء/ 65، اإلسراء / 42، احلجر / 22إبراهيم / االية:  
 . 29احلاقة/ 

ي أن تتحدث هوية، و مسا وإن تأملنا إىل تلك األيات السابقة فهناك التشابه الِت ُيعل بينهنّ 
 إاّل  رغبات جبميع ين تفتلك األيات السابقة عن التقييد القدرة املخلوق أي ليس املخلوق يستطيع أ

وال  رغبتنا بعملناال قيقحتأن  بإذن اهلل و مساعدته. يكون تلك األية الكرَية تنبيًها لنا أن ال نستطيع
من سورة  28 ح األيةا شر بعلمنا وحده، بل حيقيق كّل الرغيتنا بإذن اهلل و مساعدته. وهذ األمر كم

ّلما َيلك ستنفد كيال  ت، و يف ذلك الظروفاحلاقة الِت تتحدث عن حالة الناس حينما توجه به املو 
ف  ت. وهذا الظرو املو  يلتأج الناس من املال، أو العلم، القدرة، أو السلطة ألن ال يستطيعون الناس أن

 : كما تصور القرآن يف األية التايل
  هََلَك عِنِّ سُل طَاِنيَه    مَا َأغ ىَن  عِنِّ مَاِليَه  

األيتان أن حالة الناس يف يوم البأس الذي وجد يف ذلك اليوم ذهب ابن كثري أّن حتكى تلك 
الشمال. و حيينما توجه الناس ذلك الظروف فيقول :  بيده كتابا  قسمي من الناس وهم الذي تلقى



1أي مل يدفع عىن مايل وال جاهي عذاب اهلل وبأسه.  َهَلَك َعِنِّ ُسل طَانَِيه   3 عند تفسري ابن كثري سابقاً،   
على معىن القّوة الِت ال َيلك الناس يف يوم القيامة، ولو   أن كلمة السلطان يف تلك األية َيثل واضح شرح

 حينما توجه به على سلطة اهلل يف يوم القيامة.  بسلطته  قويًا كان هو غانًيا ِباله، أو هو
حججي وضّلت، فال حّجة   أي ذهبت عِن َهَلَك َعِنِّ ُسل طَانَِيه  و عند تفسري الطربي عن أية 

1يل أحتّج ِبا. 4 سواء بتفسري ابن كثري عن تلك األية الكرَية، فسر الطربي أن أخرب تلك األية عن حالة  
اي زال فيه  َهَلَك َعِنِّ ُسل طَانَِيه  الناس يف يوم البأس وهناك الناس الذي يلقى كتاباً بيده الشمال فيقول : 

 ملال أو السلطة.الدنيا من ا يف َيلكه الذي القّوة
أما عند تفسري اْلاللي، أخرب تلك األية أن حالة الناس حينما سينتقل من احلياته إىل املوت، و 

. و الكلمة السلطان يف ذلك األية ينفسر بالقّوة، أو َهَلَك َعِنِّ ُسل طَانَِيه  يف تلك احلالة يقول الناس : 
1احلجة، أو املال، أو احلسابية، أو السلطانية. 5 تتحدث هذه األية  -تفسري اْلاللي–يف هذا التفسري  

 من يعد عن انتقال الناس من احلياته إىل املوت، ويف تلك احلالة ظهر العبارة عن الرثاء و األسفها ألن مل
 املوت. والسلطة لعرقلة الثروة كل  املفيد

لمة السلطان عىن الكمأن  ولو خيتلف ثالثة تفاسري السابًقا عن سياق تلك األية، بل يتفق بينهم
ء ناس حينما جاأسف ال وثاء ر الِت موجودة يف تلك األية و هي القّوة أو احلّجة. و أخرب هذه األية عن 

 ًا باملال أوانيغولو كان هو  -تالعذاب اهلل يف يوم القيامة أو املو  –َتنبها  َيكن ال الذي عليهم األمر
 القّويًا بالسلطانية.

ن سورة الرمحن م 33ية  األيفثل الكلمة السلطان ِبعىن القّوة هي كما ورد ومن أية األخرى الِت مت
ى اهلل ّوة الِت أعطهلل وبقإذن ابخيرب أن ليس للمخلوق القدرة خلروج إىل أَّناء األرض و السماء إاّل الِت 

 َلم. وهذا كما ورد يف األية التايل :
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نِس ِإِن اس تَطَع تُ  نِّ وَاإلِ  َر ِض فَانفُ طَاِر السَّمَ ن  أَق  ا مِ م  َأن تَنُفُذو يَا مَع َشَر اْلِ  اَل  ۖ  ُذوا اوَاِت وَاأل 
 تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبسُل طَانٍ 

 

فسر جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللى أن الكلمة السلطان يف تلك األية الكرَية تدّل 
1على املعىن القّوة و اْلّن خروج إىل أَّناء األرض و  . شرح هذه األية الكرَية أّن ال يستطيع اإلنسان6

السماء إاّل بقدرة و القّوة الِت أعطى اهلل عليهم. نزلت هذه األية الكرَية تعزيزًا للمخلوق و تكون هذه 
 األية الكرَية نداء للمخلوق أن ال ُيعل املتكرّب بعلمه أو القّوته.

1فسره باملعىن إذن اهللوأّما عند تفسريه ابن كثري، كانت الكلمة السلطان يف تلك األية  7 ، كانت 
هذه االية الكرَية هي الوعيد من اهلل للمخلوقه، وشرح أّن ال يستطيعون  للمخلوق أن يهرب من أمر 
اهلل، بل هو حميط به. وال تقدر املخلوق أن َّتلص عن حكم اهلل وإينما دهب املخلوق أحيط اهلل به، وال 

اّل بأمره أي ال على املخلوق القدرة خلروج إىل األَّناء يستطيع أن خيرج إىل أَّناء األرض و السماء إ
 األرض و السماوات إاّل بإذن اهلل.

شرح الطربي أن اختلف أهل العلم يف تأويل الكلمة السلطان يف تلك األية،املعىن أوال هو البيّنة، 
1و املعىن الثاين هو احلّجة، و املعىن الثالث هو امللك. 8 قة،  علق الطربي أّن على اختالف التفسري الساب  

من ذلك التأويل هو الكلمة السلطان ِبعىن احلجة، ألن السلطان عند العرب حجّة. و  الراجح األقوال
 يدخل امللك يف ذلك التفسري ألّن امللك هو احلجة.

إن تأملنا إىل األيتان السابقان فهناك اخلصائص الِت َتعل الكلمة السلطان يف تلك األية يفسر 
يف حتقيق   والقوة القدرة لإلنسان يكون ال الِت القّوة وهو ألن تلك األية تتحدث أن الظروف على املعىن

ما يريد. تتحدث األية األوىل أن حالة اإلنسان حينما توجهه املوت أمامه، ويف ذلك احلالة ال َيلك 
لم و السلطة و غري ذلك اإلنسان القدرة وال قّوة يف تأجل املوته و اجتنابه شرح تلك األية أن املال و الع

َهَلَك َعِنِّ يأسف عن حالته ويقول :  الناس يشعر الظروف هذه مثل املوت يف لتجنب مفيدة تعد مل
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أي ذهبت عىن احلجة و القّوة. و األية الثانية تتحدث أن وعيد و تنبيه من اهلل للمخلوقه أّن ال  ُسل طَانَِيه  
 لديه املخلوق أن من الرغم خملوقًا يستطيع أن خيرج إىل األَّناء السماوات و األرض إاّل بإذن اهلل، على

 من بإذن إاّل  واألرض السماوات خروج إىل على قادرة تكون لن واسعة و السلطة العظيمى أنه معرفة
أي ال تستطيع أن خيرج إىل السماوات و األرض إاّل  اَل تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسل طَانٍ اهلل. لذلك يقول تعاىل : 

 اهلل عليه. املمنوحة والقدرة بإذنه، و إذن من اهلل هو القّوة
 

 كلمة السلطان بمعنى المعجزة .3

يقة ال يفسر  . باحلقعجزةو املعىن األخرى من كلمة السلطان الذي ورد يف القرآن الكرمي هو امل
د آن الكرمي عنة القر ترمج املعجزة صراحة، جاءت كلمة السلطان ِبعىن املعجزة يف السلطان ِبعىن كلمة

 يف األية : و هو (Departemen Agama Republik Indonesiaوزارة الدينية جبمهورية ألندونيسية )

 وَلََقد  َأر سَل نَا مُوَسى  ِبآيَاِتنَا وَسُل طَاٍن مُِّبيٍ 

ذهبا جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللى يف تفسريمها أن معىن كلمة السلطان فتلك 
1األية الكرَية يشري إىل املعىن الربهان و البيان من اهلل. 9 موافًقا عن ذلك الرأي، كان اللفظ السلطان يف  

تلك االية الكرَية عند تفسري ابن كثري هو األيات، و البيان، و احلجج، و دالئل الباهرة القاطعة إىل 
2فرعون لعنة اهلل. 0 و أما الطربي يفسر ذلك اللفظ من تلك األية ِبعىن األدلة على التوحيد، و حجة  

2بفكر صحيح، و كذب كّل من اّدعى الربوبية دونه.تبي ملن عاينها و تأّملها  1  

إن نرا إىل التفاسري السابقة، ما ورد فيهم معىن املعجزة يف تلك التفاسري، كلهم يفسر كلمة 
السلطان يف تلك األية ِبعىن احلجة أو البيان أو دليل من اهلل الذي نزل إىل موسى إلنكار على احلجج 

وزارة الدينية عجزة من تفسري الكلمة السلطان يف ترمجة القرآن عند الفرعون. و لعل ظهور املعىن امل
اْلية  هذه يف أكثر شيوعا يدعم اهلل تعاىل َبجة النبيه باملعجزة خاصةجبمهورية ألندونيسية سابًقا ألن 
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احلجة موسى نزلت املعجزة إىل موسى  الِت يتحدث أن جدال النبينا موسى مع الفرعون و جنوده إلثبات
 ثعبان. إىل العصا موسى التغيريو هو 

 كلمة السلطان بمعنى السلطة أو التسلط .4

قرآن ت يف الأيا مخسأن ظهور معىن السلطة هو قليلة إن يستند إىل إخصاء الباحث، فهناك 
، 99النحل/ ،65سراء /اإل ،33اإلسراء/الكرمي الِت متثل كلمة السلطان إىل املعىن السلطة وهي يف 

 درةون أن قّلهم يتحدثكاأليات السابقة فوضح علينا أن   مخس .  إن نرانا إىل21سبأ/ ، 100النحل/ 
و ظهر ذلك  لسلطان.وي اولذلك يدل تلك الكلمة على املعىن السلطة أي د الِت أعطى اهلل للمخلوقه،
 قتوليّل املي أعطى اهلل للوامن سورة اإلسراء الِت تتحدة أن التسليط الذ 33املعىن كما ورد يف األية 

 ظُلًما، وتلك األية كما يلي:

وَِليِِّه سُل طَانًا فاََل لُومًا فـََقد  جَعَل نَا لِ ن قُِتَل مَظ  وَمَ  ۖ   قِّ واََل تـَق تـُلُوا النـَّف َس الَِِّت حَرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباحل َ 
 ِإنَّهُ َكاَن مَنصُورًا ۖ  يُس ِرف يفِّ ال قَت ِل 

بدون السبب أي ال ُيوز للمسلم أن يقتل املسلم إاّل  أخرب هذه األية عن حترمي على قتال مسلم
بأسباب صحيح وهي أن تكفر بعد اإلسالم، أو زاىًن بعد اإلحصان، أو قود بنفسه. وإن ال يدخل ثالثة 

 -أهل-أسباب سابقة يف أسباب قتاله وهو القتال بغري احلّق. وإن قُتل النفس بغري احلّق فجعل لويّل 
رح الطربي أن معىن السلطان يف تلك األية يدل على املعىن السلطة لويّل املقتول السلطان على القاتيل. ش

2ظُلماً أن قُتيل القتَل إن شاء، و إن شاء أخد الدية، وإن شاء العفو. 2  

واتفق ابن كثري عن تفسري سابقاً، أّن الكلمة السلطان يف تلك األية تدل على املعىن السلطة الِت 
خيارات وهي إن شاء القتل قواًدا، وإن شاء عاف عنه على الدية، وإن شاء عفا  ثةويّل املقتول ظُلمًا ثال

2عنه جماناً. 3  
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وإن نرا إىل حملة التارية عن تاريخ اإلسالم، فظهر هذه األية الكرَية سبًبا أن إختالف بي علي و 
وأنه سيملك، ألنه   معاوية. أخد اإلمام ابن العباس من عموم هذه األية الكرَية والية معاوية السلطنة،

2كان ويّل عثمان، وقد قتل عثما مظلوًما. 4 ويتفق جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللى أن  
2تفسري الكلمة السلطان يف تلك األية هو السلطة لويّل أن قتال القاتل ظُلًما. 5  

من سورة  12  األيةرد يفو األية األخرى الِت يقع فيها كلمة السلطان ِبعىن التسليط هي كما و 
ان ه اهلل الشيطك، نبيّ ن ذلعسبأ الِت تتحدث أن قصة قوم السباء الذين هم اتباعون باَلوي و الشيطان. 

ه األية د يف هذخبار كما ور الِت أعطىه اهلل تعاىل. و هذا األ السلطة عن مستقال ليس فعلته ما أن كل
 الكرَية:

ِخَرِة ِمَّ ُن بِاؤ مِ يُـ لِنَـع َلَم َمن  َوَما َكاَن لَُه َعَلي ِهم مِّن ُسل طَاٍن ِإالَّ  َها يف َشكٍّ ْل  َوَربَُّك َعَلى    ۖ   ن  ُهَو ِمنـ 
ٍء َحِفيظٌ   ُكلِّ َشي 

من هذه األية الكرَية، فسر الطربي أن الكلمة السلطان يف تلك األية الكرَية هو السلطة أو 
2التسليط الِت أعطىه اهلل للشيطان ليعلم احلزب و األولياء اهلل. 6 وهذا األية الكرَية هي الوعد اهلل  

لإلنسان لكي ال تشك يف املعاد اهلل يف يوم القيامة و يوم احلساب، إن يكون مسلًما مؤمًنا عليه النعم يف 
 يوم القيامة و ال يستطيع السيطان أن يدعون إىل املعاصى إن يكون مسلًما. 

مها أن الكلمة السلطان يف تلك و اتفق جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللى يف تفسري 
2األية الكرَية هو دّلت على املعىن التسليط، 7 و تكون هذه األية الكرَية تذكرياً لإلنسان لكي ال خوف  

عليه يف اَلوى الشيطان الِت يوسوس الناس، ألّن كّل ما فعله الشيطان هو من التسليط اهلل لكي يعرف 
 اهلل ملن يؤمن.
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سلطان يف تلك األية الكرَية جاء من تفسري ابن كثري الذي يفسر و تفسري األخر من كلمة ال
2تلك الكلمة ِبعىن التسليط من الِت أعطه للشيطان. 8 من هذه األية الكرَية أمر اهلل تعاىل لإلنسان  

القصة قوم السباء الذين هم اتباع اللهوي و الشيطان. وتكون و هذه األية الكرَية تنبيهاً  من اخلربة ألخذ
لكي يؤمن باهلل و ال خوف باَلوي الشيطان ألن كل ما يفعله الشيطان هو من بعض التسليط اهلل للناس 

 لإلبليس، و اإلبليس ال يستطيع أن يغرق الناس إىل الضالل إن يكون املؤمناً.

ن يف ة السطاعن كلم اْلياتان السابقان نستطيع أن نرى أن ظهر معىن التسليط هذه تفسري من
 33يعىن أية –ىل ية األو األ تتحدث تلك األية أن تسليط الِت أعطى اهلل للمخلوقه. يف تلك األية حينما
لك ماً. تتحدث تقتول ظُلن أن التسليط الِت أعطى اهلل ألهل الوارث امليتحدث القرآ -من سورة اإلسراء

 قبل العقاب من ليهلفعل فعلك ااألية الكرَية أن ال ُيوز للناس أن يقتل األخر بغري احلّق، و إن يفعل ت
ت و هي بثالث خيارا القاتل عقالأهل املقتول ظُلًما، أي أعطى اهلل التسليط ألهل املقتول الظُلًما يف ال

يعىن  –ية ا األية لثان. و أمّ اناً : إن شاء القتل قواًدا، وإن شاء عاف عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه جم
ي نه اَلو أللمسلم أن ال خياف باَلوي الشيطان تحدث أن الوعد اهلل لت -من سورة سباء 21أية 

مًنا ان املسلم مؤ كءه. إن  ولياالشيطان هو من بعض التسليط من اهلل للشيطان لنعلم املسلم املؤمي و األ
ق َند فيه ن السابفسريموال يستطيع النشيطان أن يغرق إىل الظالل بسبب اإلمان املسلم. عن الشرح 

لِت ان أن السلطة تتحدثا بقان األيتان السابقان وهي أن أيتان اثنان السانقطة الكبرية الِت يرتبط بي
ن نالخص أن ستطيع أنذلك لأعطى اهلل املخلوقه، و تلك السلطة ال موجوًدا مباشرة إاّل بأعطى اهلل. 

 ألية الكرَيةن تلك اإليط داللة الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي تدّل على املعىن السلطة أو التس
 تحدث أن أعطى اهلل للمخلوقه.ت

 داللة لفظ السلطان في القرآن الكريم .د

البيانات الِت قد شرح الباحث السابق فوجدنا أن الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي  من التعرض
ال تدّل على املعىن الواحد، بل تنوع املعىن لدى كلمة السلطان يف القرآن الكرمي، تدّل الكلمة السلطان 
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وزارة الدينية جبمهورية ألندونيسية إىل ترمجة القرآن عند الكرمي إىل مثنية معاىن إن رجعنا  يف القرآن
(Departemen Agama Republik Indonesia):وتلك املعاىن هي كما يلي ، 

الدليل .1

ملكةملا .2

 القدرة .3
احلّجة   .4

الربهان   .5

ّوةالق  .6

السبب  .7

املعجزة  .8

 

 ي :ن الكرمي، وه القرآيفلطان فهناك أربعة معاىن تدَّلا كلمة السوإن نرا من خالل التفسري املفسرين 

 احلجة أو الربهان. .1

 القّوة أو القدرة. .2

 املعجزة. .3

 السلطة أو التسليط. .4

يف القرآن الكرمي أرد الباحث أواًل  نالسلطا ىن اللفظعامل  تنوّعحتليال يف الباحث شرحي نأ قبلو 
( أنّ  املعىن هو عالقة بي شيئ أو ظاهرة أو Ullmanأوملان )بناء على فكرة  ِبفهوم املعىن  ذكريأن 

2متثله الرمز، أو بعبارة األخرى، كان املعىن هو عالقة بي دّل و املدلول به.الفكرة الِت  9 معروف أن  فمن 
 اريهاغ من أقدر كلمة وأ جديدة كلمة إىل جةحلااهناك أسباب كثري يف  تغري املعاين الكلمات منها 
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3ري.التعب على 0 وتعىن من هذه العبارة هي أن الكلمة الواحدة ال تدّل على معىن الواحد أبداً، و أسباب  
 تغري املعناه كثرية، إحدمها هي اختالف االستعماَلا يف الكلمة.

اع املعىن من أنو  نوعاىن الداللة هناك علم نظرية وجهة إن نظرنا  إىل معاين الكلمة السلطان من
 عىن اإلضايف.ي و املساسالكلمة السلطان يف القرآن الكرمي، وهي املعىن األ الذي موجود يف استعمال

ملعىن اد منفردة. و ق أي تر سيا فاملعىن األساسي هو املعىن االملتصل بالوحدة املعجمية حينما ترد يف أقل
ري نه التصو انب معاىل جاإلضايف أو املعىن الثناوي هو معىن الذي َيلك اللفظ عن طريقة ما يشري إ

 اخلالص.

كانت الكلمة السلطان عند العرب يُفهم ِبعىن احلجّة أو الربهان، و هذا بناء على الرواية عن 
3ما كان يف القرآن من سلطان فهو حجة، عكرمة قال: 1 أي كّل الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي تدّل   

احلّجة. و إن نرا إىل دراسة على املعىن احلّجة. ظهر ذلك املعىن ألن الكلمة السلطان عند العرب هو 
املعجمية عن تلك الكلمة فيعرف أن تلك الكلمة مشتق من كلمة السليط الىت تدّل على املعىن الطويل 

3اللسان أو الوصيح للسان. 2 لذلك، كان معظم األية الِت وردت فيها الكلمة السلطان تدّل على املعىن   
ط، و السليط تدّل على املعىن القّوة املقال أو احلجّة، ألن الكلمة السلطان مشتق من كلمة السلي

الفصيح اللسان. وملا كان َتادل بيننا فنحتّج إىل احلجّة بقّوة املقال، فلذلك ورد الكلمة السلطان يف 
القرآن الكرمي ِبعىن احلّجة إذا تلك األية تتحدث أن َتادل أو الدفاء القول األنبياءه و املرسلي، مثل يف 

 ورة املؤمن التايل: من س 23  األية

 وَلََقد  َأر سَل نَا مُوَسى  ِبآيَاِتنَا وَسُل طَاٍن مُِّبيٍ 

تتحدث تلك األية عن اْلدال بي موسى و فرعون الذي يزعم أنه الرّب السماوات و األرض، 
يف تلك اجملادلة أرزة اهلل موسى حّجة القويّة )السلطان( لكي يسكت فرعون َبّجة موسى. وهذا من 
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اخلصائص القرآن من خالل اإلختيار الفظه. أختار اهلل الكلمة السلطان يف معىن احلّجة حينما بعض 
 تتحّدث تلك األية أن جمادلة، أو حينما دفع اهلل املقال األنبياءه و املرسلي.

حلّجة أو ان هو السلطإن نرى بوجه النظر علم الداللة فوجدنا أن املعىن األساسي لدى لفظ ا
عند  ر ذلك املعىن. واشتهْلملالربهان. وهذا املعىن املفرد الذي استعمل قبل أن يرتكب ذلك اللفظ إىل ا

 كره. ذ قت د سبِت قالعرب منذ قرن الرسل و الصحابة، وهذا الرأي بناء على الرواية عكرَية ال

وأما استخدام اللفظ السلطان  إىل لقب املالك و اخللفة هو يستخدم  منذ زمن اخلالفة العباسية 
اخلليفة، أي  سلطة حتت يف أّول االستخدامه، موشري هذا اللفظ إىل املعىن امللك (.750-1258)

 كونه  عن الوقت فضال رِبرو  أقوى يصبح للسلطان والسلطة الوايل يف واليته حتد سلطة اخلليفة. النفوذ
القيادة، و يف هذا الوقت يصبح تلك املصطلح إىل املعىن املالك.  ظل أي دون خال هو الذي ملك

املعتصم باهلل الذي منحه ذلك اللقب  اخلليفة قبل من للقب الرئس الوالية السلطان مرة ألول ومنحت
3عسكره. إلحدى قائد 3 السلطان إىل املعىن السلطة أو القهر بدأ من ذلك العصر ينتقل استعمال اللفظ  

 الوالية.    أو الوايل

أسباب األخرى من تنوّع املعىن لدى لفظ السلطان يف القرآن الكرمي هو بسبب املشرت اللفظي و 
لفظ الواحد  الدال على  معني خمتلفي فأكثر داللة على السواء عند أهل الدي يفهمه العلماء اللغة ب

3تلك اللغة. 4 من هذا التعريف يتبي أن العمود املشرتك اللفظي هو الداللة، ألن اللفظ الواحد يدّل على  
ومن البدِهّي أن اللفظ يف أول وضعه كان يّدل على معىن واحد، ُّث توّلد من  معىن أو اثني أو أكثر. 

3هذا املعىن عّدة معان، وهذا الّتوالد ما هو نسميه : تطور املعىن. 5 نوّع املعىن لدى الكلمة وبذلك أن الت 
 السلطان يف القرآن الكرمي هو ألن تطور املعىن و تطور اإلستعمال تلك الكلمة.

ويف حالة املشرتك اللفظي، يكون عادة املعىن األساسي )الذي يقع يف املعجم( هو املعىن 
ساسي هو املعىن الذي احلقيقي، و املعىن املعجمي، و املعىن املفهومي. وأما املعىن األخرى خارج املعىن األ
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القّوة أو املعجزة أو معناها. وهذا كما يقع يف استعمال الكلمة السلطان ِبعىن  مكون من تطورت
السلطة. ظهر تلك املعاين بسبب التطّور املعىن عن كلمة السلطان واشرتك االستعماله، وهذه املالمح 

املثل، ظهر املعىن الكلمة السلطان إىل املعىن الثالثة تقدم املعيار لالستعمال الصحيح للكلمة. على سبيل 
ثعبان، و املعجزة  إىل العصا املعجزة هو ألن دفع اهلل حّجة موسى ِبعجزته كما املعجزة موسى الذي تغيري

هو املكونة من حّجة اهلل، أي جاءت املعجزة أالتًا لتحقيق اهلل احلّجة النبيه.  وهذا كما قد ورد يف األية 
 التايل: من سورة هود 96

  وَلََقد  َأر سَل نَا مُوَسى  ِبآيَاِتنَا وَسُل طَاٍن مُِّبيٍ 

ك اجملادلة ثناء تل، و أاجملادلة بي موسى و فرعون و هامان و قارونتتحدث األية الكرَية أن 
ن ألعىن املعجزة ألية ِبلك اظهر املعجزة )السلطان( لتزبز احلّجة فرعون. لذلك فسر كلمة السلطان يف ت

 ده.زل اهلل املعجزة ملوسى لكي سكت فرعون َبّجته وال يستطيع أن يتنازع بعأن

وأّما املعىن القّوة أو القدرة عن كلمة السلطان يف القرآن الكرمي هو ألن القّوة هي اإلقامة 
3احلجة. 6 اهلل. وهذه  بإذن إال و ورد هذا املعىن حينما يتحدث القرآن عن شيئ الصعب الذي لن حيدث 
 من سورة الرمحان: 33ما ورد يف األية املعىن ك

نِس ِإِن اس تَطَع تُم  َأن تَنُفُذو  نِّ وَاإلِ  َر ِض فَانفُ طَاِر السَّمَ ن  أَق  ا مِ يَا مَع َشَر اْلِ  اَل  ۖ  ُذوا اوَاِت وَاأل 
 تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبسُل طَانٍ 

 
هلل اخلوق إن أذن ديه املِت لاليف تلك األية الكرَية جاءت الكلمة السلطان ِبعىن الّقة أو القدرة 

هذا األمر ألرض، و و ا به. و القدرة الِت تقصد بتلك األية هي القدرة خلروج إىل أَّناء السماوات
يف  طان( للمخلوقة )السلقدر  الصعب ال يستطيع املخلوق يف حتقيق تلك احلالة إاّل بإذن اهلل. فلذلك ال

 ة اهلل.حلجّ ان اهلل، و القدرة هي إقامة خروج إىل األَّناء السماوات و األرض إاّل بإذ
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و معىن الرابع من كلمة السلطان يف القرآن الكرمي هو السلطة. و ظهر هذا املعىن من تطّور املعىن 
السلطان ألن مسي السلطان ألنه حّجة اهلل يف األرض أو ألن يعطيه اهلل احلّجة. وهذا كما ورد يف األية 

 من سورة اإلسراء : 33

َقِّ واََل تـَق    فالَ  سُل طَانًا ِلوَِليِّهِ  جَعَل نَا فـََقد   مَظ لُومًا قُِتلَ  وَمَن ۖ  تـُلُوا النـَّف َس الَِِّت حَرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباحل 
 مَنصُورًا َكانَ   ِإنَّهُ  ۖ   ال قَت لِ  يفِّ  يُس ِرف

 –تكون تلك األية الكرَية هنًيا أن قتال اإلنسان بغري احلق، وملا يفعل اإلنسان بتلك األفعال 
إن شاء القتل فتعطي ألهل املقتول السلطة يف عقاب القاتل بثالث خيارات  -قتال اإلنسان بغري احلق

طان( أعطى اهلل ألهل قواًدا، وإن شاء عاف عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه جماناً. وهذا السلطة )السل
 املقتول.

 يف الوصف السابقة هناك نقطة كبرية أن يف تنوّع املعىن لدى لفظ السلطان يف القرآن الكرمي دور كبري 
للمشرتك اللفظي الذي ُيعل لفظ السلطان يف القرآن الكرمي معاين العديد. من حملة املعجمية و التارخيية،  

كان معىن األساسي من لفظ السلطان هو احلّجة و الربهان، و تطور املعىن لفظ السلطان من خالل 
املكونة املعناه، على سبيل املثال، متثل املعىن املعجزة من لفظ السلطان ألن املعجزة هو أالت حتقيق 

احلجة النيب اهلل. واملعىن التسليط الذي َيثل اللفظ السلطان هو ألن السلطان إلقامة احلّجة اهلل يف 
 األرض.



 الباب الرابع
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هو قام هذا البحث بدراسة الداللية عن الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي، وفأم علم الداللة 
 علم الذي يدرسه املعىن الكمات يف أية اللغة ، وجد الباحث أن :
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وزارة الدينية عند  القرآن الكرمي على مثنية معان عند ترمجة القرآنتدّل الكلمة السلطان يف  .2

، الربهان ، حلّجة ا،  القدرة، ملكةملا، الدليل جبمهورية ألندونيسية، وتلك املعاىن هي كما يلي:
وفسر املفسرين يف تفسري أن الكلمة السلطان يف القرآن الكرمي دلت . املعجزة، السبب، ّوةالق

 معاىن، وهي :على أربعة 
 الكلمة السلطان مبعىن احلجة أو الربهان .1
 الكلمة السلطان مبعىن القّوة أو القدرة .2
 الكلمة السلطان مبعىن املعجزة .3
 الكلمة السلطان مبعىن السلطة أو التسليط .4
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 اإلقتراحات .ب

قام هذا البحث بدراسة لفظ السلطان يف القرآن الكرمي مبنهج الداللة. فأّما لفظ السلطان يف 
 التفسري اخلاصة ملعرفة حتتاج بطريقة  اليت الكرمي االلقرآن يف لفظ  موجودة من احدالقرآن الكرمي هو 

 يطلب كلمة أن البحث هذا قرأ ملن أو طالبة و للطالب الباحث يريد املعىن. فلذلك تناسب و معنها
 الكرمي. القرآن يف الداللة علم يف خصوص معىن هلا تشبها اليت آخر

 



 قائمة المراجع

 المراجع بالغة العربية
 .1980املصرية،  األجنلو . القاهرة : مكتبة4ط.  األلفاظ. داللةأنيس.  إبراهيم

. حتقيقه د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، جامع البيان عن تأويل القرآنأبو جعفر حممد بن جرير الطربي. 
 ، دار هجر، دون السنة.6جملد، 

 .2006. القاهرة : عامل الكتب، 6. ط. علم الداللةأمحد خمتار عمر. 
 .2008. جملد الثاين. قاهرة : عامل الكتب، معجم اللغة العربية املعاصرة. ---------

 (.2000. )بريوت : دار ابن حزم، تفسري القرآن العظيمإمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي. 
 .م 1989 املعرفة. اإلسكندرية: دار . والوصفية املعيارية بني اللغة حسان. متام

 .1990املصرية،  األجنلو . القاهرة : مكتبةاللغة يف البحث مناهج. ------
 .1980. القاهرة : مكتبة وهبية. علم اللغة العامتوفق حممد. 

 .2006. بريوت : مكتبة اإلسالمي، تفسري اجلاللنيجالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللى. 
. اجمللد السابع. بريوت : دار لسان العربمجال الدين بن حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري. 

 سنة.الصادر، دون 
 م.1987. ترمجة حممد عبد اجمليد ماشطة وآخرين. بغداد: طبع جامعة البصرة ، علم الداللةجون الينز.  

 .1998اإلسكندرية :دار املعرفة  اجلامعية،  .الكلمة : دراسة لغوية معجميةحلمي خليل. 
 . القاهرة : مكتبة اخلاجني، بدون سنة.التطور اللغوي : مظاهره وعلله و قواننهرمضان عبد التواب. 

 سنة(.البرتمجة كمال حممد بشر. )مكتبة الشباب، دون  دور الكلمة يف اللغة.ستيفن أوملان. 
 (.2006املقداد،  . )غزة : دارالعربية اللغة يف التثقيفسليمان.  أبو صادق

 (.1995علم الداللة إطار جديد . )جامعة عني الشمس،  صرب إبراهيم السيد.
 سنة(.ال. )القاهرة : مكتبة األداب، دون الداللة و النحوصالح الدين صاحل حسنني. 

 .2009عامل الكتب، . القاهرة : اللفظي يف ضوء غريب القرآن الكرمي كاملشرت عبد العال سامل مكرم. 
 . 2012. القاهرة : دار الكتاب احلديث، علم الداللة اللغويةعبد الغفار حامد هالل. 



 م. 1985. األردن : دار الضياء، الداللة اللغوية عند العربعبد الكرمي جماهد. 
 .2004. جيزة : هنضة املصر. علم اللغةعلي عبد الواحد. 

 م. 1996، الدمشق:  دار الفكر،النظرية و التطبيقعلم الداللة العريب : فايز الدية، 
 م. 1991. القاهرة : مكتبة األدب، مدخل إىل علم الداللةفتح اهلل أمحد سليمان. 

 م. 1999. القاهرة : مكتبة النهضة املعرية، علم الداللة نظرية و التطبيقفريد عوض حيدر. 
 1997بنغازي : دار الكتب الوطنية،  .علم الداللةكلود جرمان و رميون لوبلون. 

 .2004. مصر : مكتبة الشروق الدولية، العجم الوسيطجمّمع اللغة العربية. 
 .م 1999 العربية الثقافة دار عمان : اللغة.  علم يف مقدمةحبلص .  حممد

 .2001. األردن : دار الفالح، علم الداللةحممد علي اخلويل. 
 .1972. بريوت : دار الكتب، خصائص العربيةفقه اللغة و حممد مبارك. 

 والصرفية والنحوية الصوتية الداللة يف دراسةالتحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة : حممود عكاشة. 
 .2005للجامعات،  النشر دار ، القاهرة : واملعجمية

 2007، والتوزيعدار األمل للنشر  :األردن. علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب. هادي هنر
 المراجع بالغة األخرى

 

Aan Radiana. Makna dan Teori Penafsiran Toshiko Izzutsu (Relasi Tuhan dan Manusia : 

Pendekatan Semantik Terhadap al-Qur’an). (Jogjakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1997). 

Abdul Chaer. Linguistik Umum. Cet-III.  (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007).  

Abdul Chaer. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. (Jakarta : Rineka Cipta, 1995). 

Ahmad Warson Munawwir. Al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia. Cet. Ke-4. (Surabaya : 

Penerbit Pustaka Progresif, 1997). 

C.K. Ogden and I.A. Richards. The Meaning of Meaning. (New York : Harcourt, Brace and World, 

Inc. 1946). 

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta : Bumi Aksara,2002). 

Kartini. Pengantar Riset Sosial. (Bandung : Bandar maju. 1996). 

Komaruddin Hidayat. Memahami Bahasa Agama: Sebauh Kajian Hermeneutik. (Jakarta: 

Paramadina, 1996). 

Lexy meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2007). 

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. (Yogyakarta: Rineka Cipta. 2006). 

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT Rineka cipta, 

2006). 

 



 المرجع من الشبكة الدولية
https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan 
 


	Pendahuluan 1
	Abstrak ( B. Arab )
	Abstrak ( B. Indonesia )
	Abstrak ( B. Inggris )
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	11310059 - Daftar Pustaka

