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 االستهالل

ل َعلى اهلل فَ ُهَو َحسُبُو 2َوَمن يَ تَِّق اهلَل َيْجَعل َلُو َمخَرجًا} { َوَيرزُقُو ِمن َحيُث الَ َيحَتِسب َوَمن يَ تَ وَكَّ
 (3-2{ )الطالق:3َجَعل اهللُ ِلُكلِّ َشيٍئ َقْدرًا} إنَّ اهلل باِّلُغ َأمَرِه َقد

ِميَن )الحجر :  ِلَك ََليَاٍت لِّْلُمتَ َوسِّ  (75ِإنَّ ِفي ذََٰ

 

 )المحفوظات( لوال العلم لكان الناس كالبهائم

  



 

 

 اإلىداء

 أىدي ىذا البحث الجامعي إلى:
 

 "عبداهلل فقيو غفرانأبي المحبوب "
 "ليليك ِنسوةٍ أمي المحبوبة "و 

 أحمد زاكي أولياء الّرحمن و أحمد فاتح كرامي أخيّ 
 أختاني الصغيرة المحبوبة "نور العّزة النعمة و ميتا دوي جيانطي"

 قسم اللغة العربية وأدبهافي  ساتيذ واألساتذةجميع األ
 "مي زىدييحلالدكتور الحاج  مشرفي "

 وأصحابي في معهد أنوار الهدى ماالنج يمعلم
 العربية وأدبها اللغة قسمأصحابي في 

 أصحابي في جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج
 الحركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية مركز "ابن عقيل"أصحابي في 

 بارك اهلل لهم..... أمين
  



 

 

 كلمة الشكر والتقدير
 

الحمد هلل الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن ىدانا اهلل المفيض األنوار وفاتح األبصار 
محمد رسول اهلل سالم على نور األنوار وسيد األبرار اللصالة و ارار ورفع األستار و سوكاشف األ

 لو وأصحابو الطاىرين الخيار.آوعلى صلى اهلل عليو وسلم 
الهمة القوية في الباحث فيكون  ،القدير العظيم تعالى قد تم ىذا البحث الجامعي بعون اهلل

 ء.القرآنه على الصورة التى ىي في أيد دتمكن من إعدايللقيام بو، حتى 
الباحث تقديم أعلى الشكر وأزكى التقدير لحضرة والدين روحي وحياتي للذين  غفلولم ي

يربيان في حنانهما على السير إلى األمام بال شك وال شأم، ويدعوان لي في حار النهور وبرد 
وص الصدرىم وعموق القلبهم كل اليالي، وكذلك الشأن إلخوان األحباء الذين يوقدون ىمتي بحل

 ان وحين.
وأصحابي، خاصة  يي وجميع إخوانذوقدم الباحث بعد ذلك الشكر والتقدير لجميع أساتي

 إلى :
األستاذ الدكتور الحاج موجيا رىرجو الماجستير، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  (1

 اإلسالمية الحكومية ماالنج.
كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم   ةالدكتورة إستعادة الماجستير، عميد (2

 اإلسالمية الحكومية ماالنج.
اللغة العربية وأدبها جامعة موالنا مالك  قسمأحمد فيصل الماجستير، رئيس الدكتور  (3

 إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
ون يتم بد البحث ال يمكن أن، مشرفي في ىذا البحث، ىذا مييحل الحاج الدكتور (4

 .االتوجيهات واإلرشادات منه
 2011اللغة العربية وأدبها خصوصا للعام الدراسي  قسمجميع أصدقائي في  (5

 .وخصوصا أري وانطاقاوأجون فوروادي و ميتا داوي جيانطي و علّية الهّمة



 

 

جميع أصحابي في جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج الذي لم  (6
 يذكر في ىذا البحث.

 أصحابي في معهد أنوار الهدى ماالنج. (7
 
 أصحابي في الحركة  الطلبة اإلسالمية اإلندونيسية  مركز "ابن عقيل" (8
 

فحسبي أن أدعو اهلل الرحمن الرحيم الغفور لهم على أن يجزيهم بأحسن ما عملوا. أمين 
 يارب العالمين.
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 .ماالنج

 
 م 6102 من ينايير 8تحريرا بماالنج، يوم الجمعة 

 الباحث
 
 

 أحمد صافي عبيداهلل
  



 

 

 ملخص البحث
نظرية في ضوء علم السيميائية ب القرآنمعنى اللفظ الحمار في . 2011صافي عبيداهلل. أحمد 

. البحث الجامعي، قسم اللغة العربية وأدبها، كّلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا روالن بارطيس
 ماالنج. المشرف:  الدكتور حلمي زىدي .بمالك إبراىيم اإلسالمّية الحكمية 

 الكلمة المفتاحية : حمار، سيميائية، روالن بارطيس.

رة وسورة النحل وسورة القمان ألفاظ الحمار في خمسة مواقع منها سورة البق القرآنوجد في 
وع ىذا البحث ألّن كان فيها نظام الرمز ويملك لفظ الحمار موضسورة المدثّر. و  سورة الجمعةو 

 القرآن، نستطيع أن نفهم أن في لغة النقطة ىذه من ابتداءا. المعنى الحقيقي والمعنى المدلولي
الرمز. واألدوات التحليل المناسبة في دراسة النظام الرمز في إحدى اللغة ىي دراسة  نظامىناك 

 لفظ عن سيميائيةال تحليل في البحث ىذا أعدد. بناء من ذلك األساس التفكير، السيميائية
في معرفة المعنى الداللية عن لفظ  الدراسة ىذه تهدف أخرى، وبعبارة .الكريم القرآن في الحمار

لفظ الحمار ىو  المعنى األساسي المعجمي أن أولية االفتراضات معالكريم.  القرآنالحمار في 
 .التشبيو المعنى في الكريم القرآن في اللفظ ىذا واستخدم، المواشي

البحث و في موضوع  موجودة الحقائق وصفبطريقة  الوصفي التحليلي منهجب البحث ىذا ينفذ
( في تحليل heuristicالمشجع ) قراءة. واستخدم الباحث سيميائيةعنها بنظرية ال واضحال تحليلال

ىي يبدء بتحليل اللغوية )تشمل على  استدالل قراءةالبيانات الموجودة. والمراحل تحليل عن 
 تحليل النحوية، والصرفية، و داللية( واستمر إلى تحليل السياقية.

الكريم ورد في خمسة مواضع وىي في سورة  القرآنأن لفظ الحمار في والنتيجة ىذا البحث ىو 
، والسورة المدثر 5، والسورة الجمعة / 19، والسورة لقمان/8، والسورة النحل/259البقرة/



 

 

. وجاء لفظ الحمار في خمس األيات السابقة إلى المعنى المختلفة و أربع منهّن بمعنى 50/
إلى المعنى الضعف، وىذه ىي إشارة على وجود  259اء لفظ الحمار في سورة البقرة/داللية. ج

السورة في األيتو. فأما لفظ الحمار في  الكريم القرآن وصفها التي المجتمع في االجتماعية الطبقة
. ولفظ الحمار في التفكير على القدرة يملك ال الذي خادمةيشير إلى المعنى الداللية ف 8النحل/

. ولفظ الحمار المستكبرينىو لفظ بمعنى الداللية التي يشير إلى المعنى صوت  19ة لقمان/سور 
. ولفظ جاء إلى المعنى الداللية تشير بو إلى المعنى الضالل و الجهل 5في سورة الجمعة / 

 عذاب على الخوفإلى المعنى  يمثل تلميحي يشير إلى المعنى 50الحمار في سورة المدثر /
النار السقر. ويلعب السياق دوره في االنتقال المعنى لفظ الحمار  في الكافرين وتأسفالنار 

 ن الكريم.القرآوتنوع المعانو في 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 في المعنى تنوع يملك وقد. المختلف بالمعنى متساوية وكلمات أيات القرآن يملك 

 نحو لفهمو، التفكير تعمق إلى نحتاج حتى والتفسير، اللغة جهة من ومضاعفا منفردا معنى القرآن
 .ذلك وغير األسد ولفظ وجعل خلق لفظ

 التفسير كثير فولد. يةالقرآن والرسالة االستنباط فهم في للتوضيح يفيد التفسير علم
 علوم كبيرا أثرا يؤثر و. ذلك وغير الجاللين والتفسير القرطوبي والتسير كثير ابن كتفسير

 .القرآن تفسير في اجتماعهم وحال المفسرين

يبحث . السيميائية بحث في جذابا موضوعا القرآن فصار البحث، ىذا على اعتمادا
. األوسع المعنى يملك المجتمع في الرمز يجعل أن يمكن الذي الميثاق أو النظام السيميائية عن

 لها التي األخرى باللغة تساوى العربية اللغة تستعمل التي القرآن فلغة ،القرآن قداسة فقد وبدون
 المجال يصير أن يستطيع القرآن في رمز   والداللة، المعنى يوجد ألن فلذلك. اللغوية الرمز نظام
 الرمز عن يبحث الذي السيميائية بفرع يتعرف أن يستطيع القرآن الرمز في. السيميائية  تطبيق في
 كمجموعة القرآن وجود على يدل فهذا. فيو التركيب وجميع حروفا أو كلمات يعني. القرآن في

 .معنى لها التي الرمز في اللغة

 وروالن بيرس سانديرس وجارليس ديسوسور فيردينان وىم علماء فيو كان السيميائية وفي
 الرمز أن رأى ديسوسور، فيردينان أوال. الرمز تفسير في مختلفا تعريفا يملكون الذين بارطيس
 المعنىو  الشكل بين عالقة  يكونان لذانا المعنى الشكل و وىما مهمين اثنين عنصرين من تتكون
  .وعمدا مصادفة اعطباطيا عالقة



 أن بيرس بين. بيرس سانديرس جارليس أمريكية فلسوف تعتمد الرمزالتي مقاربة وثانيا
 المعارف الرتباط أو بالرمز والمعلول العلة عالقة يملك وكونو. بو المشبو بالموضوع تعمل الرمز
  .الرمز بتلك

 المعنى تحصل أن تستطيع الرمز أن قال قد الذي بارطيس روالن عند الرمز مقاربة وثالثا،
 المجتمع افتراض على تنعكس الرمز أن بارطيس فرأى. اامدلول ومعنىمعنى الدال يعني  المركب
 .المعين الوقت وفي المعين

 الحمار لفظ بموضوع بارطيس روالن مقاربة باستعمال القرآن في  عن البحث ىذا يبحث
 القصص مسلسل يفقد أن بدون الحمار لفظ منمعنى الدال يجد ألن البحث فيحاول. القرآن في

 من كثيرا ألن جذابا بحثا الحمار لفظ فيكون. الحمار لفظ يتضمن الذي القرآن في والحكم
 لوط النبي كقصة. القرآن في قصص عن يبحث بارطيس روالن مقاربة استعمل الذي الباحث

والبحث عن امتثال لفظ الحمار  (3102 علج،) ىود النبي وقصة( 3102 الدين، علوم)
 أحد من ىو الذي اللفظ عن يبحث البحث ىذا أن ذلك ، على وبخالف. ( 3119)سفري،

 اللغة.  مقوم

 اثنتين مرحلتين في المعنى عن الرمز إعطاء منهج بارطيس روالن مقاربة استعملت
 الثقافة بمقاربة المعنى أستطلع بارطيس روالن أن ذلك، ومع. ومعنى المدلولمعنى الدال وىما
من  الجديدة للرمز المعنى ذلك وجعل المدلول اللغة سياق من المعنى ينال الذي مدلول  وىي

 فبذلك،. المعنى إنشاء ثقافة على اعتمد الرمز في مدلول معنى من والحاصلمعنى الدال. 
 التعمق إلعطاء تختار بارطيس روالن مقاربة أن ذلك، ومع. تفصيليا انكشافامعنى الدال  انكشف

 والمعنى الدال والمدلول  الرمز وىي األحوال، على باعتماد الحمار لفظ في المعنى إعطاء في
ة  وأخلط ىذا البحث عن المفهوم المعنى الحمار بنظري .حمار لفظ قبل االجتماعية وظواىر

(. ريفاطري لها مقاربتان عن قراءة مفهوم 6-5: 0978ريفاطري عن قراءة النّص لمفهوم النّص)
قراءة ىيييورستك وقراءة ريتروأكتيف. أما قراءة ىييوريستك ىي قراءة النّص بمقاربة يعني    .النصّ 



ذات اللغة  كنحوية وصرفية وداللية. وقراءة ريتروأكتيف ىي قراءة بعد قراءة ىييوريستك ليملك 
ة فهم المعنى المدلول من النّص. كما عرفنا أّن لغة العربّية لها المعنى و تملكها الرمز. وىي اللغ

.تلك اللغة العربية سمي بنظام السيميائية االولى بسبب لها معنى اللغوية و تجعل الشكل  القرآن
أراد  القرآنللغة قرآن التي لها لغة االدبي. بتلك انتقال المعنى من لغة العربية الى معنى  لغة 

فردا ام معنى  معنى للغة و من القرآنالباحث ألفهم معنى لفظ الحمار . ىل معنى لفظ الحمار في 
 معنى الذي يتعّلق بسياق ومقتض الحال. القرآنلفظ الحمار في 

 مشكلة البحث . ب
 اعتمادا على تلك خلفية البحث فيؤخذ أسئلة البحث كما يلي:

 ؟القرآن. ما معنى  لفظ حمار في 0
روالن بارطيس في ب القرآن. ما عالقة المعنى  المدلول للفظ حمار في 3

 االلسيميائية؟

 البحثأىداف  . ج

 باعتبار عن تلك مسألة البحث فوجد الباحث أىداف البحث كما يلي :

 .القرآن. معرفة معنى  لفظ حمار في 0
 سيميائية روالن بارطيس.ب  القرآن. معرفة عالقة معنى المدلول للفظ حمار في 3

 البحث فوائد . د

لهذا البحث فائدة نظرية وتطبيقية. والفائدة النظرية في ىذا البحث ىي تطبيق نظرية 
. ويكون أن يعطي منفعة في القرآنالذي يستعمل في بحث لفظ  سيميائيةروالن بارطيس في علم 

 .سيميائيةعالم العلم خاصة في 



الذي يجب أن والفائدة التطبيقية في ىذ البحث ىي أن البحث يقصد لوجودنا كالطالب 
 يملك البحث وبو يزيد علمنا عن السيميائية.

 الدراسة السابقة . ه

فقد وجدنا كثير من الباحث من قبل، وأكثره في  القرآنالكالم عن بحث السيميائية في 
 . فوجد الباحث دراسة سابقة كما يلي :القرآنالقصص التي يتضمنها 

، ويستعمل مقاربة 3119 لعريف نوح سفري الذي  والبحث عن امتثال لفظ الحمار
 بالغية. فوجد ثالثة الفاظ من كلمة التمثيل.

 
ويستعمل  القرآنعن نظام عالمة سورة يوسف في  3101آل عمران في بحثو سنة 

مقاربة ساوسور وبيرس. باتباع على السيميائية االتصاالت، فوجد أن في سورة يوسف تضمنت 
 فاؤل والدعوة واالقتصادية والحكم وقدرة اهلل.على النصائح الفلسفية وىي الصبر واألدب والت

بالموضوع في سورة ىود لمحمد  القرآنوكذلك في تحليل التركيبي و السيميائية في 
. وفي بحثو 3102علجي طالب جامعة سونان كالي جوكو اإلسالمية الحكومية بجوكجا سنة 

بلغة جسور. أوحى اهلل  القرآنبحث عن تركيب الكلمة في الجملة التي تكون في سورة ىود في 
سورة ىود على رسول اهلل قبل ىجرتو إلى مدينة وفيها رسالة توحيدية. فسورة ىود نزلت بلغة 

يقا روالن بارطيس وجد محمد علجي المعنى الجديد في سولرة ىود  سيميائيةجسور. فبالمقاربة 
ة ثقافة الفكر الطيب في كمثل في اإلمامة الذي يكون باألساس األىلية والعلنية والمساواتية، وىم

 العمل الذي جميعو يكون أسلوب اإلمامة والبناء اعتمادا على أساس اإلسالم.
في البحث العلمي الذي كتبو علوم الدين طالب جامعة  القرآنوكذلك في البحث عن 

. وحلل قصة نبينا لوط عليو السالم 3102سونان كالي جوكو اإلسالمية الحكومية بجوكجا سنة 
بمقاربة روالن بارطيس. فوجد األىميات الجديدة وىي شخصية اإلمام من وقاية عيب  القرآنفي 

 الناس وعرض وعد اهلل.



من معظم موضوع البحث.  القرآناعتمادا على البحث العلمي السابق أن القصة في 
رؤوس األقالم المتساوية  بتكوين اإلطار التركيبية السيميائية. فوجد الباحثون الثالثة حاصال على 
يستحق أن يبحث  القرآنوىو المعنى الجديد من معناه األصلي. فبذلك البحث العلمي عن 

بمقاربة سيميائية. فسيميائية يستعمل  القرآنيقا ألن ال يجد البحث عن اللفظ في سيميائيةبمقاربة 
ولكن يبحث عن  آنالقر مباحثة.  وال يبحث ىذا البحث عن قصة في  القرآنلطلب المعنى في 

 شيء أصغر منها وىو اللفظ يعني لفظ الحمار.
 
 
 
 

 منهج البحث . و

 نوع البحث. 0
، أن المنهج ىو طريقة في البحث. وأما البحث ىو محاولة في العلم 1ذىب مردلس

لينال الحقائق واألساسي بالصبر والحذار والنظام لتحقيق الحقيقة. وقال فروق أن المنهج ىو 
 .2الواقعية والخطوة النظامية إلنجاز تعاقب العلة والمعلولطريقة لتفهيم 

في ىذا البحث يستعمل الباحث منهج الوصفي التحليلي. فمنهج الصفي التحليلي ىو 
. بهذا المنهج يجمع البيانات بمالحظة الجميع 3بتوصيف الحقائق وتحليلها متضحة وقابلية

 سم المهمة من ذلك البحث.ويوصفو بالمقصود الكتشاف عناصره ويحللو بأخذ الق
اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي السابق، يجعل الباحث خطوات البحث. 
الخطوات يستعملها الباحث لتسهيل الباحث في تحليل موضوع البحث. وباستعمال ذلك 
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المنهج، يريد الباحث إظهار البحث دقائقا وكليا. حتى يوجد أقصى الحاصل وصحيحا. ألن 
 بحث يؤثر أثرا في عملية البحث. فإذا كان منهجو طيبا فيكون البحث طيبا.النهج في ال

ويستعمل الباحث  نوع البحث الكيفي بدراسة المكتبة طلب مصدر البيانات والمراجع 
المتعلقة بالبحث. المنهج الكيفي يستطيع لكشف وفهم ما في الظواىر المجهولة. يستطيع أن 

شيء مجهول. وكذلك يستطيع المنهج الكيفي أن يعطي  يستعمل ىذا المنهج لينال علما عن
 .4تفصيال عن الظواىر المصعوبة كشفها بالمنهج الكمي

 
 مصدر البيانات. 3

مصدر البيانات المأخوذ من ىذ البحث مصدران اثنان فالمصدر األول ىو من مصدر 
 .القرآنالبيانات الرئيسية الذي يستعمل في البحث. والمصدر األول من ىذا البحث ىو 

والمصدر الثان ىو مصدر البيانات الذي يحتاج لتدوين وتكميل ىذا البحث. يأخذ 
يقا روالن سيميائيةيقا وخصوصا سيميائيةالباحث كتبا متعلقة بالبحث. يعني المراجع المتعلقة ب

بارطيس والمصدر المبين عن الحمار الذي يتضمنو الحديث وكتب أسباب النزول وكل شيء 
 ىذا البحث.يساعد كمال 

 
 طريقة جمع البيانات وتحليلها .2

اعتمادا على منهج البحث الوصفي التحليلي الذي بينو من قبل. فينظم الباحث خطوات 
البحث. وىذه خطوات البحث يستعملو الباحث لتسهيلو في تحليل موظوع البحث. وأما خطوات 

 في ىذا البحث كما يلي :
تعيين موضوع البحث. وموضوع البحث في ىذا البحث ىو لفظ الحمار في  . أ

 .القرآن
 .القرآنتعيين المسألة األساسية في البحث. وىي لفظ الحمار في   . ب

                                                           
4
 Straus, Anselm dan Juliet Corbin.Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

hal 5. 



أن يعمل الباحث دراسة المكتبة. وىي جمع البيانات الذي يستطيع أن يشجع في   . ج
يقية سيميائيةلبيانات إنجاز المشكلة في ىذا البحث. ودراسة المكتبة ىنا يتعلق با

 زالقرآنيقية في سيميائيةعند روالن بارطيس وبالبيانات 
 تحليل البيانات بالمنهج الوصفي التحليلي مطابقة بطريقة قد عرضها في السابق. . ه
 استنتاج البحث. وفيو جواب من مشكلة البحث التي قدمو الباحث. . و
 كتابتو في البحث العلمي. . ز

 

 ىيكل البحث . ز

 شيء مهم. وىيكل البحث في ىذا البحث ىو كما يلي: ىيكل البحث ىو من

الفصل األول مقدمة يتكون من خلفية البحث ومشكلة البحث وأىداف البحث ومنفعة 
 البحث وتحديد البحث والدراسة السابقة وىيكل البحث.

 الفصل الثاني اإلطار النظري يتكون من نظرية ىيمنة أنطونيو غرامسجي.

 انات.الفصل الثالث تحليل البي

 الفصل الرابع االختتام يتكون من االستنتاج واالقتراحات. واآلخر كتابة المراجع.
 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

قبل ان نشرح ىذه النظرية التي سنعمل كمنحاج الدراسة نريد أن نقدم لكم عن أسباب 
بارطس  مزية في دراسة  عند روالنتاإلختيار ىذه النظرية. كان في ىذه النظرة السيميائية 

. كما عرفنا ويملك عالقة بالحال المجتمع, السيمسائية. ألن الرمز لو معنين يعني الدال والمدلول
في العلم السيميائية لسوسور الرمز لها  الشكل و المعنى . إىتم سوسور من البنية الكلمة اللغوية. 

وسور.أن المعنى نوعان معنى  الدال و ومع ذلك زاد روالنت بارطس بتكميل النظرية السيمائية لس
 .1المعنى المدلول. يعنى يوجاد عالقة بين المعنى اللغوي والحالة اإلجتماعي

 تعريف علم اللغة ومجاالتها . أ
علم اللغة ىو العلم الذي  (bahasa) .اللغة ىو Linguaعلم اللغة في اللغة الالتنية 

جعل اللغة موضوعا لو. وفي اللغة الفرنسية كانت ثالث اصطالحات ييبحث عن اللغة الذي 
أي لغة حقيقية  Paroleأي لغة عامة و Langageأي لغة خاصة و Langueلذكر اللغة، وىي 
 .2على شكل الكالم

(. والمعنى على ذلك أن General Linguisticsعلم اللغة وقيل بعلم اللغة العامة )
علم اللغة ال يبحث عن اللغة وحدىا، ولكن يبحث عن اللغة عامة. وفي االصطالح الفرنسية 

في علم اللغة الحديثي ىو  مؤسس. والLinguis، وأىل علم اللغة سمي Langageسمي 
 Course de’‘(. وكتابو عن اللغة تحت الموضوع 1913 -1857فردينان ديسوسور )

Linguistique Generale”  علم اللغة ىو بحث علمي عن اللغة  .1916في أول نشره سنة
 الذي انتشر باتباع على مجمع الموضوع أو المادة المبحوثة.
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علم اللغة  ىو العلم الذي يبحث في اللغة و يتخذىا موضوعا لو.  فيدرسها من 
بين  اللغات المختلفة أو النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة  كما يدرس العالقات الكائنة 

مجموعة من ىذه اللغات ويدرس وظائف اللغة وأسالبها المتعددة وعالقتها بالنظم االجتماعية 
وعلى جهة أخرى أن الدراسة عن اللغة موصوفة منفتحة على أثر المقاربة بالعلم  .3المختلفة

موضوع والمقاربة اآلخر. فلذلك في تطوره كان لعلم اللغة فروع العلم التي تركزت على ال
الدراسية المبحوثة. وفي األصل أن علم اللغة ينقسم إلى قسمين وىما علم اللغة مكرو وعلم 
اللغة ماكرو. علم اللغة مكرو يبحث عن التركيب الداخلي في اللغة وىو على فروع فهي 

جو الصوتي والصرفي والنحوي وعلم الداللة وعلم المعاني والسمائية. وعلم اللغة ماكرو يو 
دراستو على التعلق بين اللغة والعناصر خارج اللغة كما في االجتماعي والتدريس والمعالجة 
والحكم وغير ذلك. والدراسة الخارجية تنقسم إلى المستويين وىما علم اللغة التخصصات 
وعلم اللغة التطبيقية. علم اللغة التخصصات من مركب بين دراسة اللغة والعلم اآلخر خارج 

ثل علم الرمز والفلسفة واللغة النفسية وفقو اللغة واللغة العصبية واللغة االقتصادية وغير اللغة م
 .4ذلك. والسمائية من علم اللغة مكرو ألن موضوعو لفظ في اللغة كالرمز

 مفاىيم السيميائية وخصائصها . ب
 تعريف السيميائية وتطورىا .1

مصطلح)السميياء( في معجم لسان : لقد ورد ئيمفهوم اللغوي السيمياالسيميائية لغة: 
السيمياء:عالمة:مشتقة من الفعل )سام( الذي ىو مقلوب )وسم( وىي في  العرب البن منظور.أن

الصورة )فعلى( يدل على ذلك قولهم :سمة.فإن أصلها :) وسمى( ويقولون )وسيمى( بلقصر. و 
سوم فرسو:اي جعل عليو سيمياء بزيادة الياء وبالمد. ويقولون )سوم( إذا جعل )سمة( قولهم: 

أما في . 5ألسمة(. وقيل : الخيل المسمومة. ىي التي عليها السيمة. والسومة وىي العالمة(
الكريم فقد وردت لفظو )سيمياء( دون ياء في عدة مواضع. كقولو تعالى:) سيماىم في  القرآن
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فيؤخذ بالنوصي ( وقولو ايضا : )يعرف المجرمون بسيماىم 29وجوىهم من اثرالسجود:الفتح:
( 48عراف:أل( . )ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفونهم بسيماىم : ا41واالقدام)الرحمن:

.ىي نفسها الداللة التي ذكرىا )ابن القرآنوتالحظ أن الداللة التى حملتها ىذه اللفظية في 
 منظور(وىي )العالمة(.

. ىو (Logos)وغوس " تعني الرمز ولSemeionتستمد السيميائية من الكلمة يونان "
العلموبا لتالي فإن كلمة سوسيوليجيا تعني علم الرمز. والسيميائية علم خاص بالرمز. ىدفها دراسة 
المعنى الخلفي لكل نظام رمز. فهي تدرس لغة اإلنسان والحيوان وغيرىا من العالمات غير 

اجهة المحاالت التجارية اللسانية باعتبارىا نسق من الرمائز مثل رمز المرور وأساليب العرض في و 
. ويعرف الرمز ىو األشياء التي تستطيع أن تمثل األشياء  6والخرائط والرسوم البيانية وغيرىا

. السيميائية ىي علم يحلل بها اإلشارات والرموز، وعلى 7األخرى بناء على االتفاقيات اإلجتماعي
ن دانيسي، يوضح السيميائية كما . وأما آلال8سبيل المثال: التوقف والمورس األبجدية وغير ذلك

 يلي:

؟ يتكون "x""كانت السيميائية علم يحاول أن يجيب األسئلة التالية: ماالمراد من 
"x"  من األشياء إما من الكلمة واإلشارة حتى كل التراكيب من الموسيقي أو

متنوعة، وال لإلستخدامات األساسية التي تسبكو. إذا كنا  "x"األفالم. كان نطاق 
، فالمهمات في تحليل السيميائية "y"والكلمة  "x"نمثل المعاني التي دونت ب 

. وعلى سبيل المثال "x=y"جوىرية تستطيع أن تبسط بالمحاولة لتعين عالقة 
ة مصطلح اللغ "x"األول، نأخد المعنى "األحمر". في ىذه الحالة، يبني 

اإلنجليزية من اللون. كما يرى اآلتي بأن اإلجابة عنو ليست واحدة فقط. في 
طبقات األساسية، تعود ىذه الكلمة إلى اللون األساسي التي تقع في المستوى 
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السفلي من األطياف البادي. ولكنو يستطيع أن يعرف معنى اآلخر، وعلى سبيل 
"التوقف" لمن يرى ىذا الرمز في  المثال: األول، إذا يبدو كإشارة المرور، فيعرفو

ملتقى الطروق. والثاني، إذا يبدو كاللون الرابط في الردن الذي يستخدم 
الشخص في مسيرات السياسة، فيعرفو المستخدم الشخص الذي يؤيد المذىب 
السياسي الخاص، ويعرف أحيانا ك "اليسار" أو "المتطرف". والثالث، إذا يبدو  

ستخدم الشخص في موقع البنية، فيعرفو كاإلشارة كاللون من الراية التي ت
"الخطير". الرابع، إذا يبدو كالمظهر "الوجو األحمر"، فيعرفو كاإلشارة التي تعود 

    9إلى حالة العاطفي بدون التوضيح الواضح."

إن السيميائية نظرية طورت في أطول الزمان، ورأى جرغين طربانت بأن السيميائية استتر 
لتشّكل ىيكل لتاريخها. واألول للسيميائية قد استعمل في مجال المداوة. كما من االكتساب 

 ألف لمرسيل دانيسي:

قبل ميالدية( وىو من المكتشف  377-460"إن السيميائية عرفت لهيبوغرتيش )
للعلم الطبي الغربي وعلى سبيل المثال كعلم البوادر المرض. رأى ىيبوغراتيش أن 

ائي. وأما البحث عن التمثيلي من البوادر المرض وكيف بوادر المرض الرمز الفيزي
يبين من الطريقة الفيزيائية، ولماذا يدل على المرض أو الحالة المعينة فهي من 
الخالصة لتشخيص الطب. واآلن، مع أن أغراض السيميائية تتعلق ببحث مختلف، 

 10 ولكنها تستطيع أن تطابق طريقة األساسية المتعادلة."

-354وجد أيضا المكتشف للسيميائية أوريليوس أوغوستينوس )يسوى الهيبوغراتيش، 
السيميائية منذ في قرن الثامن عشر. كانت نشأة  ت(. وأما في مجال اللغة، استخدم430

للنظرية  السيميائية تتعلق بأربع مجاالت فهي علم الداللة والمنطق والبالغة والتفسيرية. وتكميال
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ّورت السيميائية للعالمين فهي فيردنان دي سوسوري من اللغوي وجرليس ساندير البنيوية، قد تط
بيج من اللغوي والمنطقي. اتبع سوسور إلى مذىب األورباء القاري واستخدم المصطلحات 
السيميولوجية بمفهمين فهي العالمة والرمزية. وأما بيج اتبع مذىب أنغلو ساكسون، أميريكا، 

      11الثيات فهي أيقونة وقائمة ورموز.استخدم بيج المفاىم الث

-1857ديسوسور ) بفردنان اللغة علم من تبدأ السيميائية أن سارتتيني ويان ني رأى
 Course inكتابو " في تكتب كما للسيميائية كالعالم وكذلك المشهوري كاللغوي (. يعرفو1913

General Linguistics( "1916 وتوجد أيضا العلماء المبادئ . ) نحو جارليس ساندير بيج
( قدطّورىا 1979-1901( أحد الفيلسوف ألمريكية وجارليس وليام موريس )1839-1914)

". ثم يتطور أيضا النظرية الحديثة عن السيميائية من العلماء نحو Behaviourist Semioticsلعلم "
( ويوري لوطمان 1992-1917( وألغيرداس غريماس )1980-1915روالن بارتيج )

(. وتوجد أيضا اللغوي 1941( وجوليا غريستيفا )1932( وعمبيرتو إيكو )1922-1993)
( 1966-1899" نحو لوويج ىيليمسليف )Semiotics Framework" يعلمها لسيميائية اإلطاري

(. وأما في مجال لعلم اإلنسان نحو غيلودي ليفيسيتروسي 1982-1896ورومان جاكوبسون )
 12(.1981-1901الغان )( ولعلم النفس جاغويق 1980)

تنقسم السيمائية إلى قسمين وىي السيمائية االتصاالت والسمائية المغزي. أكد السمائية 
االتصاالت على النظرية عن انتاج الرمز الذي أحده تولى على ستة العناصر في االتصاالت وىي 

السيمائية االتصاالت اطلعت ز والرسالة والمواصالت والمصدر. مرسل الرمز والمرسل إليو والرم
بالفلسوف المشهور من أمريكا جارليس سانديرس بيرس في آخر القرن التاسع عشر. رجع إلى 

عن الرمز. رة المذىب الرسمي عن الرموز. والذي يكون مصدرا من السيمائية االتصاالت ىو الفك
س جميعو وال يقف على اللعة وعناصر المواصالت فقط ولكن كل شيء الذي مقيد بفكرة النا

تكون من الرموز. فإذا ال يكون كذلك ال يمكن الناس أن يتعامل بالواقعية. والسيمائية المغزي 
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أكدت تأكيدا على النظرية وفهمها على السياق المعين. وال يمكن أن يفصل نظرية السيمائية 
ديسوسور أن المغزي من أصول السيمائية التركيبية التي تطوره فرديناند ديسوسور. تعرف فرديناند 

السيمائية ىي علم يبحث عن منفعة الرمز كالعضو من الحياة االجتماعية. وقال أن المنهج لتحليل 
( واستعمال اللغة في الواقع باألشخاص للمواصالت االجتماعية Langueالغة ىو اللغة كالنظام )

(Parole)13توى اللغة . والسيمائياة االتصاالت على اإلبستمولوجيا ىي السيمائية في المس
(. والسيمائية المغزي على اإلبستمولوجيا ىي السيمائية في Paroleالواقعية على شكل الكالم )

 (.Langueالمستوى اللغة الخاصة )

  ائيةيالنظرية السيم. 2

( أو العالمة sign. رمز اللغة ) سيمائيةنظر سوسور وبيرس إلى أن السيمائية بعلم ال
(signifikasi في السيمائية )( عند سوسور  يتكون عى الشكلparole( والمعنى )langue .)

المعنى في الرمز يحصل من عالقة الشكل والمعنى . وفي المواصالت، يستعمل مرسل لبرسالة 
يفسر ذلك الرمز. والموضوع عند سوسور يقال الرمز إلرسال المعنى من الموضوع والمرسل إليو 

( الذي triangle meaningبيرس قدم مثلث المعنى )بالمرجع. وأما في السيمائية المواصالت، 
(. الرمز ىو شيء ما يعتقل interpretant( والمفسر )object( و الموضوع )signيتكون من رمز )

بحس الناس. الرمز مما يرجع ويقدم شيئا آخر في خارج الناس. عند بيرس، يتكون الرمز على 
الرمز واأليقونية والفهرس. وفي نظر بيرس، ادعى الموضوع لمرجع الرمز على شكل السياق 

رة الناس الذي االجتماعية ويكون مرجعا من رمز مرجع. وأما المفسر أو مستعمل الرمز ىو فك
يستعمل الرمز وإنزالو إلى المعنى المعين أو المعنى في ذىن الناس عن الموضوع المرجع للرمز. 
وأىم ما في السيمائية عند بيرس ىو كيف ينشأ المعنى من الرمز حينما ذلك الرمز يستعمل بالناس 

في الموضوع. فعند عند المواصالت. واالختالف األساسي بين السيمائية عند بيرس وسوسور يقع 
سوسور، الموضوع ىو المرجع ومن العنصر الزيادة في عملية إعطاء الرمز. وأما بيرس، فهو يدخل 
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الموضوع إلى نظرية مثلث المثنى. والمساواة بينهما يستطيع أن ينظر إلى االصطالحات 
، بارطيس المستعملة بببيرس وسوسور. المفسر للعالمة والموضوع للمتوسط. وعلى سبيل التفصيل

( بين الرمز R=relation( بين أن نظام الرمز يتكون على العالقة )noth ،1995)في 
(E=expression( ومعناه )C=content والنظام الرمز ينقسم إلى النظام األول الذي يسمى )

بالنظام الداللي والنظام الثاني الذي يسمى بالنظام المفهوم والنظام خليفة اللغة. وفي النظام 
( Eداللي، كانت عالقة بين الرمز ومعناه. وأما في النظام المفهوم، كان توسيع على إعطاء الرمز )ال

( عند Cفي النظام الداللي. وأما في النظام خليفة اللغة كان توسيع على إعطاء الرمز في المعنى )
ة من توسيع النظام الداللي. فبذلك، يستطيع أن يستنبط أن النظام المفهوم والنظام خليفة اللغ

يزيد على كون األسطورة ليجعل رمزا من  ي. وفي نظام إعطاء الرمز، بارطيسالمعنى الدالل
والمعنى، أن بعد تكوين النظام  المجتمع المعين. وعنده وقعت األسطورة على إعطاء الرمز الثاني. 

sign-signifier-signifiedون رمزا ، سيكون الرمز رمزا جديدا الذي يملك عالمة ثانية ويك
جديدا. وفي العبارة األخرى، إذا كان الرمز يملك المعنى المفهوم ثم ينتشر إلى المعنى الداللي، 

 فالمعنى الداللي يكون أسطورة.

 ةضوع السيميائيمو  .3
من خالل تمعن التعريفات التي قدمت للسيميائيات يتضح أنها جميعها تتضمن مصطلح 

اإلشارة(. ومن  -الرمز -علم العالمات ) األيقونالعالمة. ويعني ىذا أن السيميولوجيا ىي 
الصعب إيجاد تعريف دقيق للعالمة الختالف مدلولها من باحث آلخر. فعند فرديناند دوسوسير 
تتكون العالمة من الدال والمدلول والمرجع. ولكنو استبعد المرجع لطابعو الحسي والمادي 

ية المعنوية وىي المدلول.كما واكتفى بالصورة الصوتية وىي الدال والصورة الذىن
اعتبرالسيميولوجيا علما للعالمات التي تدرس في حضن المجتمع. وىذا يؤكد لنا ارتكازالعالمة 
على ماىو لغوي ونفسي واجتماعي. وتبدو العالمة في تعاريف السيميائيين كيانا واسعا ومفهوما 

 قاعديا وأساسيا في جميع علوم اللغة.
 سقين:وتنقسم العالمات على ن



 ....(. -الرواية -الشعر -العالمات اللغوية المنطوقة:)اللغة .1
 -عالمات المرور -اإلشهار -األطعمة واألشربة -العالمات غيراللفظية:) األزياء .2

 الفنون الحركية والبصرية كالسينما والمسرح والتشكيل ...(. 
، أي تتجرد من الواقع  وإذا كانت العالمة عند سوسير عالمة مجردة تتكون من الدال والمدلول

والطابع الحسي والمرجعي. فإن العالمة عند ميخائيل باختين العالم الروسي ذات بعد مادي واقعي 
اليمكن فصلها عن اإليديولوجيا. وفي نظره ليس كل عالمة إيديولوجية ظال للواقع فحسب وإنما 

ن العالمات اليمكن أن ىي كذلك قطعة مادية من ىذا الواقع. إضافة على ذلك، يرى باختين أ
تظهر إال في ميدان تفاعل األفراد أي في إطار التواصل االجتماعي. وبذلك فوجود العالمات ليس 
أبدا غير التجسيد المادي لهذا التواصل. ومن ىنا يخلص باختين في دراستو السيميائية إلى ثالث 

 قواعد منهجية وىي:
 مة. عدم فصل اإليديولوجيا عن الواقع المادي للعال .1
 عدم عزل العالمة عن األشكال المحسوسة للتواصل االجتماعي.  .2
 14عدم عزل التواصل واشكالو عن أساسهما المادي. .3

  ىبالمجاالت األخر  ةعالقة السيميائي. 4
للسيميولوجيا تفاعالت كثيرة مع معارف وحقول أخرى داخل المنظومة الفكرية والعلمية 

السيميولوجيا في نشاتها مع اللسانيات والفلسفة وعلم النفس والمنهجية. فلقد ارتبطت 
والسوسيولوجيا والمنطق والفينومولوجيا أو فلسفة الظواىرعالوة على ارتباطها بدراسة 
األنتروبولوجيا كتحليل األساطيرواألنساق الثقافية غير اللفظية. كما ترتبط السيميولوجيا منهجيا 

البصرية كالموسيقى والتشكيل والمسرح والسينما. وترتبط كذلك بدراسة األدب والفنون اللفظية و 
بالهرمونيطيقا وبدراسة الكتب الدينية المقدسة. وارتبطت كذلك بالشعرية والنحو والبالغة وباقي 
المعارف األخرى. وإذا كانت السيميولوجيا أعم من اللسانيات أي إن اللسانيات جزء من 
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روالن بارت يعتبر السيميولوجيا أخص من اللسانيات، أي إن السيميولوجيا كما عند سوسير فإن 
السيميولوجيا فرع من اللسانيات وأن كثيرا من العالمات البصرية واألنساق غير اللفظية تستعين 

 .باألنظمة اللغوية
 
 ائيةالسيمي مجاالت التطبيق.5

رف لقد صار التحليل السيميوطيقي تصورا نظريا ومنهجا تطبيقيا في شتى المعا
والدراسات اإلنسانية والفكرية والعلمية وأداة في مقاربة األنساق اللغوية وغير اللغوية. وأصبح ىذا 
التحليل مفتاحا حداثيا وموضة البد من االلتجاء إليها قصد عصرنة الفهم وآليات التأويل 

السيميوطيقية ءة. ويمكن اآلن أن نذكر مجموعة من الحقول التي استعملت فيها التقنية القرآنو 
 للتفكيك والتركيب:

ميكائيل  -جيرار دولودال -جوليا كريستيفا -رومان جاكبسون -الشعر) مولينو .1
 ريفاتير....(. 

فيليب  -جيرار جنيت -تودوروف-كريستيفا  -بارت -كلود بريموند  -الرواية والقصة: )  .2
 ىامون...(. 

 األسطورة والخرافة:) فالديمير بروب...(.  .3
 (. Elam Keir كير إيالم  -المسرح) ىيلبو .4
 يوري لوتمان...(.  -السينما) كريستيان ميتز .5
 ...(.  J. Durandجان دوران  – G. Peninoجورج بنينو -اإلشهار) روالن بارت .6
 ....(. -األزياء واألطعمة واألشربة والموضة ) روالن بارت .7
 - louis Martinلويس مارتان -Pierre Francastelالتشكيل وفن الرسم:)بييرفروكستيل  .8

 جان لويس شيفر....(.  -Ebert Damischىوبرت داميش 
 ....(. -برييطو -التواصل: ) جورج مونان .9



 -أمبرطو إيكو -أوسبنسكي -إيفانوف -بياتيكورسكي -توبوروف -الثقافة) يوري لوتمان-10
 ....(. -روسي الندي

 ...(. Avedon بارت روالن -الصورة الفوتوغرافية:) العدد األول من مجلة التواصل-11
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 روالند بارطيس لمحة عن . ج
 حياتو .1

منظر أدبي  1980 مارس -1915 نوفمبر 12  عاشRoland Barth  روالن بارطس
تنوعت أعمالو لتغطي عدة مجاالت وقد اثر  .علم اإلشارات ي وأحد روادوفيلسوف وناقد فرنس

والنظرية  والوجودية السيميائية علم ،البنيوية على تطور مدارس نظرية في كل من
 .وما بعد البنيويةوالماركسية االجتماعية

في البحرية ، توفي في إحدى  شربورك من أب كان ضابطاً  ولد روالن بارت في مدينة
المعارك بعد عام من والدتو. انتقل بارت بعد ذلك مع والدتو إلى باريس ليبدأ تعليمو وفي أثناء 
ذلك عانى مرضًا في الرئة اضطره إلى مغادرة باريس واإلقامة في مصحات، وعلى ذلك حصل 

للعمل في مكتبة قبل أن  1948عام  بوخارست على الثانوية ثم اإلجازة في اآلداب. انتدب إلى
ألگيرداس ، وىناك التقى جامعة االسكندرية ( إلى1949يصبح مدرساً. ثم انتقل بعد ذلك )

ورومان  فردينان دي سوسور وانصرف إلى دراسة Algirdas Julien Greimas جوليان گريماس
 .جاكوبسون

إلى فرنسة ليعمل في اإلدارة العامة للعالقات الثقافية في وزارة  1950عاد في عام 
 Centre الخارجية، شؤون التعليم، ومن ثم حصل على منحة في المركز الوطني للبحث العلمي
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national de la recherche scientifique مديرًا لألعمال في المدرسة  1960، وعّين عام
ذاع صيتو فسافر . Ecole pratique des hautes étude التطبيقية للدراسات العليا

وعاد بعد ذلك إلى  .جامعة الرباط لقاء محاضرات، ثم إلى المغرب للتدريس فيإل اليابان إلى
الكوليج  عضوًا في 1976درسة التطبيقية للدراسات العليا ثم سافر إلى الصين. وصار عام الم

 .وحصل على لقب أستاذ. توفي إثر حادث سيارة دي فرانس
جاءت كتابات بارت في أغلب األحيان مقاالت، منها ما ُجمع في كتب في أثناء حياتو ومنها ما 

 Le Degré zéro de 1953« )الكتابة في درجة الصفر»جمع بعد وفاتو. ومن أعمالو 
l'écriture) ،أساطير»و» (1957  Mythologies)حول راسين»، و »(1964 Racine  Sur) ،

، (S/Z 1970) «اس/ زد»، و(Éléments de sémiologie 1965) «عناصر السيميولوجية»و
، 1973 (Le Plaisir du texte) «لذة النص»، و(L'empire des signes) «سيطرة الدالالت»و
 «الغرفة المضيئة»، و(Roland Barthes par Roland Barthes 1975) «روالن بارت بقلمو»و
(1980 La Chambre claire)ضوضاء اللغة»، و» (1983 Le bruissement de la langue) ،
 15(.L'aventure sémiologique 1984) «المغامرة السيميولوجية»و

 

 األفكار .2

المجتمع المعين ذىب بارطيس أن اللغة ىي من نظام الرمز الذي انعكس على فرضيات 
( 1وفي األوقات المعين. فبين بارطيس خمسة أنواع من شفرة الرواية في النسخ الواقع وىو : 
( 2الشفرة التأويلية أو الشفرة قاربت رجاء القارئ لنيل الحقيقة من السؤال الناشئ في النص. 

الرمزية، ىذه ( والشفرة 3والشفرة السيميك أي المعنى المفهوم الذي يقدم كثير الناحيات. 
الشفرة من الشفرة الخيالية الخاصة التي لها صفة التركيب. وذىب بارطيس أنها ما بعد البنيوية 
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1


(Pasca Structural وتأسس ىذا على الفكرة أن المعنى وجد من المعارضة والتمييز. كما في .)
الفعلية المدعاة ( الشفرة الفرواريتيك أو الشفرة 4الصوت الذي يكون فونيم في عملية الكالم. 

( الشفرة الغنوميك أو الشفرة التركيبيةالتي تكون مصدر النص 5للتكميل األول في النص القارئ. 
 16لألشياء المعلوم والمدونة بالثقافة.

. وىذا يختلف بمعنى Signifikasiوفي السيمائية عند فرديناند ديسوسور عرف 
Signifikasi  عند ناصر حميد الذي يصطلح بالمغزي وىو أوسع من المعنى. المعنى ىو ما فهم

مباشرة من النص المفصل، ونشأ من تركيب اللغة وفي السياق الثقافة. وىذا من الفهم الموجود 
للناس المستوي بزمن النص حينما يتألف النص. واالختالف بين المعنى والمغزي مركز على ثنائي 

مفصلين. والبعد األول ىو أن المعنى يملك التاريخ، فيستطيع أن ينال بوسيطة معرفة األبعاد غير ال
سياق اللغة وسياق الثقافة االجتماعية. والمغزي، ولو كان ال يفصل من معنى ولكن يملك وصفا 
حديثيا على التعريف أن المغزي من حاصل القارئ الخارج تكوين النص. والبعد الثاني على األثر 

د األول أن المعنى يملك النبرة المستقرة، ويملك المغزي وصفا متحركا اتباعا على تغيير من البع
 17.ءة والواقع الحديثي مطابقة بالمقصود الحقيقي من الوحيالقرآن

وفي المغزي على المستوي الثاني الذي يتعلق بالمحتوي أي المعنى المفهوم أن الرمز 
سطورة ثالثة أبعاد وىي العالمة والعالمات والرمز التي يعمل بوسيلة األسطورة. وبذلك كان في األ

بنيت سلسلة المعنى قبلو. فكان األسطورة ىي كيف الثقافة تبين وتفهم الناحية الحقيقية أو عرض 
العالم. وعند نظرة عمر، ال تتكون األسطورة بالتحقيق ولكن بوسيلة المدعاة التي تأسست على 

 .18في المجتمع حياة طويلة التتبع الذي المجمل. فلذلك، حيا

وكالنظام السيمائية في المستوي الثاني. أخذت األسطورة النظام السيمائية المستوى 
األول ألصلو. إذن، األسطورة من النظام المضاعف في النظام السيمائية التي تتكون من النظام 
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في المستوى الثاني أخذ  اللغوية والنظام السيمائية. ولتحصيل النظام األسظورة، النظام السيمائية
. فإذا نالحظ إطار فكرة روالند Formأو   Signifierجميع النظام الرمز من المستوى الثاني ك 

بارطيس سنستنبط أن األسطورة ىي من المفهوم. فمن مخطط بارطيس سننظر إلى أن النظام الرمز 
جديد للنظام الرمز في المستوى الثاني. فالرمز الداللي كالنظام  Signifierفي المستوي األول ك 

في المستوى األول الذي تتكون من العالمة والعالمات. وفي الوقت الرمز الداللي يكون عالمة 
للرمز المفهوم. ولتوضيح إطار األسطورة  فيستطيع أن يكشفو كما يلي : في سياق اللغة تتكون 

(. وفي سياق األسطورة المعنى Sign( والرمز )Signified)نى عم( والSignifier) شكلعلى ال
الذي ينال من سياق اللغة تغير إلى العالمة الجديدة. فالعالمة في ىذا المستوى الثاني أخذ 

( وإعطاء Concept( من المعنى في المستوى األول والتصور )Formالشكل كما يلي : الشكل )
ء العالمة يعمل الرمز بوسيلة األسطورة. والمثال الرمز في (. وفي إعطاSignificationالعالمة )

قلنسوة والمعنى الداللي منو غطاء الرأس. ولتحصيل المعنى المفهوم فالعالمة أو المعنى الداللي 
وىي الجنس من غطاء الرأس تتغير وتكون عالمة حتى تولد العالمة الجديدة والمعنى في 

. وسماه بارطيس ىذا المعنى باألسطورة. وفي أساطيره يقال المستوى الثاني كمثل للطاعة والصالح
 19أن األسطورة ىي من الخليفة اللغوية.

بارطيس ىو من أىل علم اللغة الذي اتبع سوسور عن فهم الرمز، فلذلك ما انفك من 
بقول سوسور : الشكل والمعنى من  تعريف سوسور عن الرمز. بدأ بارطيس البحث عن الرمز 

في مذىب سوسور للرمز ثالثة أوجو، يعنى الرمز من الوجو المادي )الصوت مكون الرمز. و 
والحرف والشكل والصورة( من الرمز الذي يفيد للتولد والترمز أو الذي يصنع من الجهة المادية  

 )الشكل( ومن الوجو الذىني المدلول بالوجو روحي المعنى. وىذه ثالثة أوجو واجبة في الرمز.

قة بين الشكل والمعنى كانت ثالثة أنواع من الرمز : األيقونة والمؤشر اعتمادا على العال
والعالمة. األيقونة  ىي الرمز الذي شكلو ومعناه يدل على العالقة العلمية كصورة البيت )الشكل( 
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متساو بالبيت المرموز )المعنى( أو صورة البيت يرمز على البيت الحقيق. والمؤشر ىو الرمز الذي 
يدل على العالقة العالمية السببية كالدخان للداللة على النار. والعالمة ىي الرمز  شكلو ومعناه

الذي شكلو ومعناه ال يدل على العالقة العالمية. والعالقة االستبدادية تعتمد على االصطالح  
. lamereوفي اللغة الفرنسية  motherككلمة األم لتدل على المرأة تولدنا. وفي اللغة اإلنجليزية 

أكثر الرمز اللغوي يكون من العالمة. وبجانب ذلك كان الرمز الذي يسمى بسيمتوم )العرض( و 
وىو الرمز الذي ال يتضح معناه كدراجة الحرارة لمرضى ال يدل على المرض المعين. درجة 
الحرارة تدل على أن الشخص مريض وال يدل على المرض المعين مثل ماالريا وتيفود وإنفلونزا. 

 أن جميع السبب للمرضى اعتمادا على درجة الحرارة.وال يتضح 

اللغوية ال تقرن شيئا باسم  وإنما تقرن مفهوما  رمزاللغوية : يرى )سوسير( أن ال رمزال
بصورة سمعية عنو. والمقصود بذلك ان الصورة السمعية ليست الصوت المسموع. اي جانب 
المادي. بل ىو  االثر النفسي الذي يتركو الصوت فينا. وبعبارة أخرى ىو التصور الذي تنقلو لنا 

اللغوية ىي وحدة نفسية  رمزعية ىو عالمة. والحواسنا للصوت. فالنسق بين التصور والصورة السم
صورة سمعية(مرتبطان معا ارتباطا وثيقا. ويتطلب وجود الواحد منهما -مزدوجة. والعنصرين)مفهوم

 20اآلخر.

 

 نظام الرمز وعالقتو .3

ألساس االختالف. فبكلمة األخرى، اوفي نظام الرمز أن الرمز يستطيع أن يحصل المعنى 
االختالف أو نظام عالقة الرموز. فلذلك العمل في التحليل السمائية ىو  المعنى المحصول بنظام

 يبني نظام العالقة الذي ال يبدو وال يظهر.
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وأما ثالثة أنواع من عالقة الرمز ىي مطابقة بأساس االختالف والعالقة، ذكر بارطيس 
ة. العالقة الرمزية ىي عالقة عالقة الرمز بالعالقة الرمزية والعالقة الواقعية والعالقة السينتاغماتيكي

الرمز بنفسو )العالقة الداخلية(. والعالقة الواقعية ىي عالقة الرمز بالرمز اآلخر في نظام واحد. 
والعالقة السينتاغماتيكية ىي عالقة الرمز في ىيكل واحد )ومتآخرين اثنين تسمى بالعالقة 

ة سوسور عن عالقة الرمز. ولكن الخارجية(. الفكرة من ثالث عالقات الرمز السابقة من ورث
 بارطيس فضل عن عالقة الفكرة في العالقة الرمزية.

بدت العالقة الرمزية كالحاصل من عالقة الرمز بنفسو أو العالقة الداخلية. اصطالح 
الداخلية يستعمل لداللة العالقة بين الشكل والمعنى. العالقة الرمزية تدل على حال مستقل الرمز 

 وفهم منفعتو دون المعلق بالرمز اآلخر.الدعاءة كونو 

 

 

 معنى لروالن بارطيسال .4

)جعل(.  facere)الرمز( و  signumتكون من كلمتين وىما  significationالمعنى باللغة الالتنية 
المعنى ىو ما دل على ما يعبر تعبيرا، الداللة. والمعنى على التعريف السابق يرجع أو يدل إلى 
المقصود ىو الدال على الشكل والمعنى. ولكن يختلف بمعنى بارطيس عن تعريف المعنى 
 المعجمي ،فضل بارطيس بيند. وفي وجو التحليل السمائية ىذه الفكرة عن المعنى أىم جدا، ألن
في طلب المعنى نلزم أن نطلب الشكل، ألن المعنى المعلوم والشكل المجهول. وكذلك إذا كنا 



نطلب المعنى المدلول  فنطلب الشكل. ولكن في نظام خليفة اللغة المطلوب ىو الشكل. ذىب 
 بارطيس إلى أن المعنى يملك العرض يعني المفاصل.

 نظرية المعنى ودراسة المعنى  . د

والمقاربة  Ekstensionalوفي الدراسة عن المعنى شرح نيدا مقاربتين اثنتين وىي المقاربة 
Intensional فالمقاربة .Ekstensional   ،تركز على كيف استعمل وحدة المعجم في السياق

أركز إلى تراكيب  Intensionalسواء كان في السياق اللغة أو السياق المواصالت. والمقاربة 
لذي منتسب بآحاد المعجمي المعين ويحسب كيف تلك الوحدة استعمل للتعيين المفهوم ا

ال يكفي اشتغال سليقة الباحث فقط، بل يلزم أن  Intensionalالمرجع المعين اآلخر. والمقاربة 
وىي  Ekstensionalوذكر كروس فكرتين اثنتين. الفكرة األولى المقاربة  21يستعمل منهجا مقارنا.

حاول أن ترتبط تعبيرات اللغة من جميع الناحية الواقعية في الدنيا. كجملة ذلك المقاربة التي ت
القط جائع. فعلى المعنى الداللة كلمة القط تدل على الحيوان الذي عرفو الناس بالقط. وعبارة 

وىي  Intensionalذلك القط يرجع إلى القط المعين المقصود بالمتكلم. والفكرة الثانية المقاربة 
بة التي أكدت على المقصود المعين الذي قدمو المتكلم. وفي المثال في الجملة السابقة. المقار 

ال يعلق كلمة القط بالحيوان الذي عرفو الناس ولكن يعلق إلى تمثيل ذىني للناس عن الشيء 
 22(.Sense of the wordالذي مسمى بالقط. وىذا التمثيل يسمى بمعنى الكلمة )

، فتلك الصورة القرآنءة السابقة مطبقة لبحث آية القرآنن كيفية وإذا كان صورة اثنتين م
( والداللي refrence( يميز المرجع )1997،1995ءة الداللية. ليون )القرآنتسمى ب

(denotation( والتعريف )sense( والتسمية )naming وذىب ليون أن االختالف بين المرجع .)
اللغة. وزاد ليون أن المرجع من العبارة مرتبطة والداللي وقع على الموضوع المرتبط بوحدة 
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بالموضوع الذي يملك جنسا مختلفا وال يفصل من شيء مقصود بالكالم. وأما الداللي 
(denotation.يرتبط بالموضوع الذي ال يقيد بالكالم )23 ( والتعريفsense ىو عالقة بين )

وعة عالقة المعنى من اللغة. الكلمات، ووحدة المعجم أو عبارة بالمرجع. والتعريف من مجم
( من وظيفة الداللية المؤسس من وحدة المعجم. ففهم ليون أن namingوبجانب ذلك، التسمية )

التعريف كالتسمية الذي يرجع إلى المعنى أو الوصفية من معرفي الناس. وبجانب ذلك، كروس 
المرجع والداللي  ( رأى أن وظيفة اللغة ىي لنقل ما في معرفي الناس. والفكرات عن2004)

 والتسمية يسمى بالمقوم األول من التعريف الذي يحدد المرجع. وبعبارة أخرى في المناظر
التعريف مكافئ بالفكرة. وما يبلغ ليون وكروس في األصل على السواء. ولذلك، عبارة  عنكروس،

صرين عن التعريف والمعنى يكافئ في ىذ البحث. ثم صنف نيدا المعنى اغتمادا على العن
. وىذان المقاطعان Ekstralingual-intralingualو  Kognitif-emotif المقاطعين. وىما

يحصل على المعنى المرجع اعتمادا على عالقة وحدة المعجم بالمرجع ويسمى بالدالليات 
(denotata ولكن ىذه الدالليات ليس المعنى. وعنده أن المعنى ىو من مجموعة تركيب .)

إعطاء الرمز للدالليات من وحدة المعجم. وبعبارة أخرى، تتكون المعنى من  المعرفي الذي يمكن
الفكرات التي تمكن المتكلم أن يميزه بالفكرات األخرى في ميدان المعنى. وأما السياق عندحازم 
علي، مكان الكلمة ومقامها. يتكون السياق من عنصرين وىو عنصر اللغة )تركيب العبارة( وعنصر 

 24ال النس والعلم والعالقة االجتماعية والعناصر األخرى خارج اللغة(.خارج اللغة )ح

ففي عملية طلب المعنى يحتاج إلى الوسيلة في قراءة النص، يعني منهج قراءة المشجع 
وقراءة االرتجاعي. فقراءة المشجع ىي النص المقروؤ يعتمد على القواعد اللغوية المقياسية 

حصلت ىذه قراءة المشجع المعنى على الجميع عند القواعد والصرفية والداللية والنحوية. ف
اللغوية المقياسية موافقة بنظام السمائية في الطبقة األولى. فهذه قراءة المشجع ال تنتهي في 
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إعطاء معنى النص أو الرمز. فلذلك الطبقة بعدىا ىي قراءة االرتجاعي يعنى التكرار بإعطاء 
 التفسير.

  



 



 الفصل الثالث

 عرض البياانت و حتليلها

 حملة لفظ احلمار .أ

 الكرمي القرآنموقع لفظ احلمار يف   .1

وىيمحار،ومحَت،متنوعبشكلسورسلتلفةمرةووردهيفمخسلفظاحلماريفالقرآنورد
وتفصلاألايتوىوكاأليت:.مُحُر

ٜٕ٘.لفظاحلماريفالسورةالبقرةاالية:ٔ

ماتو .فأ موهتا بعد هللا ىذه ػليي أّّن قال عروشها علي خاوية وىي  قرية علي مّر أوكاّلذي
هللامائةعاممثّبعثو.قالكملبثت.قاللبثتيوماأوبعضيوم.قالبللبثتمائةعامفانظر

 اىل وانظر . يتسّنو مل بك شرا و طعامك امحاركاىل وانظر للّناس. ية ا كيفولنجعلك العظام ىل
 ننشزىامثّنكسوىاحلما.فلّماتبُّتلوقالأعلمأّنهللاعلىكّلىشئقدير.

ٛالسورةالنحل:االية:.لفظاحلماريفٕ

لًتكبوىاوزينة.وؼللقماالتعلمونواحلمري واخليلوالبغال

 

ٜٔ.لفظمحاريفالسورةالقماناالية:ٖ

 احلمري وتك.انأنكراالصواتلصوتواقصديفمشيكواغضضمنص .

٘.لفظمحاريفالسورةاجلمعةاالية:ٗ

ػلملأسفارا.بئسمثلالقوماّلذينكّذبوبئايتاحلمار التوراىةمثّملػلملوىاكمثل مثلالذينمحّلوا
 هللا.وهللااليهدىالقومالظلمُت.

 ٓ٘.لفظمحاريفالسورةادلدثّراالية:٘



    (ٔ٘فَ رَّْتِمْنَقْسَوَرة) (ٓ٘مُّْستَ ْنِفَرٌة)محممر  َكأَن َُّهْم

 معىن لفظ احلمار يف القرآن . ب
 يامعجم .معىن لفظ احلمار1

يف محار  ادلعاصرةالعربيةاللغةمعجم معٌت مؤمِحار ومحَت، ومُحُر ومُحْر َأمِحرة ج ]مفرد[:
مِحارة،جمؤمحائُر:)حن(حيوانداجنمنالفصيلةاخليلّيةُيستخدمللحملوالركوب،ومنواألىلّي

بقرنَْ "جاء واألسود األبيض ابلّلونُت سلطَّطًا يكون الذي : والوحشّي ابلكذب : محار جاء إذا
ألنّ لو والباطل؛ قرن ال ادلذموماحلمار :للرجل محار ىو  وقف-إظلّا العقبة: محار يف الشيخ

احتار عجز، األمر، عليو مِحارِ-استعصى من لك اي الّناُس لقال ... َخزٍّ ثياَب احلمار لِبس -ولو
]ق[ ُمْستَ ْنِفَرٌة{ مُحٌْر -}َكأَن َُّهْم ُمْستَ ْنِفَرٌة{: مُحٌُر َواْلِبَغالَ-}َكأَن َُّهْم لِتَ رَْكُبوَىا}َواخْلَْيَل َواحْلَِمََت

عام مائة بعد أحياه هللا ألّن ينتعش؛ الذي للمنكوب ُيضرب ]مثل[: ُعَزْير مِحار |" من َوزِيَنًة{:
 .موتو

ادلخّططة أبلوانو معروف اخليلّيات وفصيلة احلوافر ذوات من بَ ّرّي، حيوان )حن( محارالَوْحش:
 1ابألبيضواألسود

 عند العصرواحلمار ألفوىمعجم زىديقبيطاأالذي أمحد و علي أيضاىو وكان حيوان
وقدذىبمنّوريفمعجموأنلفظاحلمارعندالعربموشَت.ٕ(Zebra)كلمةمحارالزرددبعٌتزيربا

 ادلعٌت إىل حيوانموشَت من .ٖجنس الكتاب يف احلمار لفظ قاسم أبو يفويعرف ادلفردات معجم
 .ٗومجعومحَتاوأمحرةومحراحليوانادلعروفىوالقرآنغريب

                                                           

 ٕٛٓٓ-ى ٜٕٗٔاألوىل، :الطبعةالقاىرة-عاملالكتبمعجماللغةالعربيةادلعاصرة.أمحدسلتارعبداحلميدعمر.  1 
2 Munawwir. Ahmad warson. Kamus almunawir arab-indonesia.(surabaya: pustaka progresif, 1997). 

3
 Ali ,Atabik,dan A Zuhdi Muhdlor .Kamus AL ASHRI  (KONTEMPORER)  ARAB INDONESIA . (jogjakarta: 

Multi Karya Grafika) 
ٖٚٔص:ٜٕٓٓأيبالقاسماحلسُتبندمحم.ادلفرداتيفغريبالقرآنمكتبةنزارمصطفىالبازمكة: 4

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B1/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9


 لفظ احلماروأما فهو الوسيط معجم والركوبعند للحمل يستخدم اخليلية الفصيلة داجن حيوان
الرايضة يف و احلديد عليها يقبض الرحل مقدمة يف خشبة و االقتاب عليو ربمل الذي والعود

ال الزرد( )محار عليها. يوثب حاملُت بُت معًتضة خشبة ذواتالبدنية(: من حيوان جنس وحش:
.٘احلوافروفصيلةاخليل.معروفأبلوانوادلخططة

 سريامعىن  لفظ محار يف القرآن عند التف .1

الدينتفسري اجلاللنيمعىن لفظ احلمار عند   جالل اإلمام و احمللي الدين جالل اإلمام (
 .السيوطي(

 جنسمناحليوانللركوب.ىوٜٕ٘السورةالبقرة:لفظاحلماريفمعٌت -

)ولنجعلك  لتعلم ذلك فعلنا تلوح. بيض وعظمو ميتا. فرآه ؟ ىو كيف محارك( اىل )وانظر
ونرفعها.ونركب ضلرّكها ننشزىا( كيف ( محارك من  العظام( إىل وانظر )للناس  البعث علي  ءاية(

 وكسيت تركبت وقد إليها فنظر حلما( نكسوىا )مث بعض على وهنقبعضها الروح فيو ونفخ حلما.
)فلماتبُتلو(ذلكابدلشاىدة)قالأعلم(علممشاىدة)أنهللاعلىكلشيئقدير(.

للركوبوالزينة.يواناحلىوٛسورةالنحل:االية:لفظاحلماريفمعٌت -

مالبنايفخلقها)و(خلق)اخليلوالبغالواحلمَتلًتكبوىاوزينة(مفعوللو.والتعليلهبمالتعريفالنع
.(ٕٜٗٔ(ومسلم)ٔٔ٘٘رواهالبخار)لغَتذلككاالكليفاخليلالثابتحبديثأمساءالذي

.ىوصوتحيواناحلمارٜٔسورةالقماناالية:لفظاحلماريفمعٌت -

اخفض )واغضض( والوقار السكينة وعليك واالسراع. الدبيب بُت فيو تسوط مشيك( يف )واقصد
أنكراالصوات(اقبحها)لصوتاحلمَت(اولوزفَتواخرهشهيق.)منصوتك.ان

 ىواحلمارػلملشيئايفالطريق.٘السورةاجلمعةاالية:لفظاحلماريفمعٌت -
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فلم) ص.م نعمتو من فيها دبا يعلموا ػلملوىا(مل )مل مث هبا العمل (كفلو التوراة محلو الذين مثل
كتبايفعدمانتفاعوهبا)بئسمثلالقومالذينكذبوايؤمنبو)كمثلاحلمارػلملأسفارا(أي:

يهدى ال )وهللا ادلثل ىذا تقديره:: زلذوف ابلذم وادلخصوص . ص.م للنيب ادلصدقة بئايتاهللا(
 القومالظلمُت(الكافرين.

حيواناحلماريهرببسرعة.ىوٓ٘السورةادلدثّراالية:لفظاحلماريفمعٌت -

 ) مسفرة محر فكذالك)كأهنم ىربت. األسد ينت عا إذا الوحشية واحلمر مذعورة. انفرة وحشية
. ىؤالءادلشركونإذامسعواالتذكرةىربوا

)دار(ألّفوإمساعيلبنعمربنكثَتالقرشيالدمشقي)معىن لفظ احلمار عند تفسري ابن كثري
:ٙ(أنااللفاظاحلمارفيهإٕٓٓطيبة

 : ٕٖٗصحفةٜٕ٘السورةالبقرة:يوجدلفظاحلماريف -

.(وانظرإىلمحارك.)أيكيفػلييوهللا.وأنتتنظر

ٙ٘ٓٔصحفة:ٛيوجدلفظاحلماريفالسورةالنحل: -

واخليلوالبغالواحلمَتلًتكبوىاوزينةوؼللقماالتعلمون.)ىذاصنفآخرشلاخلقتبارك
 اخليل  وىو: عليهم. بو ويتمن لعباده. وذلكوتعاىل هبا. والزينة للركوب جعلها اليت واحلمَت والبغال

ربرمي ايل ذىب شلن العلماء من استدال ابلذكر وأفردىا االنعام من فصلها ودلا  منها ادلقاصد أكرب
.(حلوماخليل.كاالمامأيبحنيفة

 ٖٙٗٔصحفة:ٜٔيوجدلفظاحلماريفسورةالقمان: -

 قال احلمَت: لصوت أنكراالصوات احلمَت.إن لصوت األصوات أقبح واحد.إن وغَت رلاىد
. تعاىل هللا إىل ىوبغيض ومعىذا . ورفعو يشبوابحلمَتيفعلوه صوتكأنو  رفع من غاية و أي
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مثل لنا ليس م: ص هللا رسول ألن . الذم غاية وذمو ربرؽلو يقتضي ابحلمَت ىذا يف التشبيو ىذا
يقئ لكلب كا ىبتو يف العائد قيئو(.السوء. يف يعود :, مّث اآلية ىذه تفسَت عند : النسائي وقال

حدثناقتيبةبنسعيدحدثناالليثعنجعفربنربيعةعناألعرجعنأيبىريرةعنانيبص.لأنو
الشيطان. من فتعوذواابهلل احلمَت هنيق .وإذامسعتم منفضلو فاسألوهللا صياحالديكة قال:إذامسعتم

(.فإهنارأتشيطاان

ٕٚٛٔصحفة:٘يوجدلفظاحلماريفسورةاجلمعة: -

يقولتعلىذامالليهودالذينأعطوالتوراةومحلوىاللعملهبا.فلميعلمواهبا.مثلهميفذلك
محال ػلملها فهو . فيها ما يدري ال كتااب محل إذا احلمار كمثل أي: أسفارا. ػلمل احلمار كمثل

ؤالءيفمحلهمالكتابالذيأتوه.حفظوىالفظاومليفهموه.والحسياواليدريماعليو.وكذلكى
وىؤالء لو. ألناحلمارالفهم مناحلمَت. حاال وبدلوه.فهمأسوأ أولوهوحرفوه .بل دبقتضاه عملوا
ىم .أولئك أضل ىم بل كاالنعم أولئك (: األخرى اآلية يف قال وذلذا يستعملوىا. مل فهموم ذلم

االعر يهدىٜٚٔاف:الغافلون: ال وهللا . هللا بئايت كذبوا اللذين القوم مثل )بئس ىاىنا وقال . )
عباس ابن عن الشعيب عن رلالد عن ظلَت ابن حدثنا : هللا رمحو أمحد اإلمام وقال الظادلُت.( القوم
أسفارا. ػلمل احلمار كمثل .فهو ؼلطب واإلمام اجلمعة يوم تكلم )من ص.م: هللا رسول قال قال:

الذييقوللو)انصت(.ليسلومجعة(.و

ٜٓٗٔصحفة:ٓ٘يوجدلفظاحلماريفادلدثر: -

مستنفرة محر محر،كأهنم عنو وإعراضهم احلق عن نفارىم يف كأهنم أي: ( قسورة: من فرت
منمحرالوحشإذافّرتشلنيريدصيدىامنأسد.قالأبوىريرةوابنعباسيفروايةعنووزيدبن
سلمة بن محاد وقال . اجلمهور قول وىو عباس ابن عن رواية وىو  رام أو: عبدالرمحن. وابنو  اسلم

زيد بن علي .عن :قسورة ابحلبشية لو ويقال ابلعربية :االسد عباس ابن عن مهران بن يوسف عن
وابلفارسية:شَتوابلنبطية:أواب



 التفسري املنري يف العقيدة والشريعة معىن احلمار عند

ٜٕ٘معٌتاحلماريفالصورةالبقرة: -

هناعلىسقوفها،وىيأرأيتمثلىذاالذيمّرعلىقريةوىيخاويةعلىعروشها،أيساقطةجدرا
معطوفةعلىقولوتعاىل:)أملترإىلالذىحآجإبراىيميفربو(وىيدبعٌتقولو:ىلرأيتمثلالذي
حاجيفربو.وماىيالقرية؟ومنىوادلاّر؟قيل:إهنابيتادلقدس،وادلاّر:ىوعزيربنشرخيا،وىو

الّدجلة، شّط على ىرقل دير ىي : ادلشهور،وقيل عليوالقول ىارون سبط من أرميا ىو وادلاّر
بٌت من رجل ىو رلاىد: وقال بوار، بن حزقيل امسو وقيل: السالم. عليو اخلضر وقيل:إنو السالم.

إسرائيل.

خربت أن بعد والسكان، ابلبناء عمراهنا استبعاد خراهبا،وادلراد بعد القرية ىذه هللا يعّمر كيف فقال:
 يف أىلها،ولكّنو إعًتافوتفّرق فقولو: خراهبا، شّدة رأى دلا تعاىل هللا قدرة يستعظم نفسو الوقت

ابلعجزعنمعرفةطريقةاإلحياء،واستعظاماحمليي.

وسهولة،كأنو بسرعة وبعثو احلركة فيو أطلق مّث حّيا، بقائو عام،مع مئة واحلركة احلّس فاقد هللا فجعلو
عدسبعُتسنةمنموتو،وتكاملساكنوىا،ورجعإليهاكانانئمامثّاستيقظ،فوجدالقريةقدعمرتب

بشؤون عناإلحاطة ليظهرعجزه وسئلىذاالسؤال لبثت؟ كم ادللك: بواسطة لو بنواإسرائيل.فقيل
أن اجلسد،واألظهر من الّروح إبخراج اإلماتة:أهنا ىذه ظاىر أن على ادلفّسرين تعاىل.وأكثر هللا

ملكأوىاتفمنالسماءيقوللوذلك.القائل:ىوهللاتعاىل،منطريقة

يف هللا بعثو النهار،مّث أول مات ألنو والّتخمُت والظّن التقريب على يوم، بعض أو يوما لبثت فقال:
آخرالنهار،فلّمارأىالشمسابقيةظّنأهنامشسذالكاليوم،فقولوىذاعلىماعندىالويفظنو،فال

 قول ومثلو أخرببو، فيما كاذاب الكهف:يكون يوم( بعض أو يوما لبثنا )(قالوا الكهف: أصحاب
،وإظّلالبثواثالثمئةسنةوتسعسنُت.ٜٔ-ٛٔ



يتغَّت مل ادلّدة، ىذه طوال وشرابك طعامك إىل قدرتنا دالئل لًتى عام،فالنظر مئة لبثت بل فأجيب:
ومليفسد،معأّنالعادةجرتدبفسادمثلودبضيمّدةقليلة.

ل أيضا تطاّولوانظر أوصالو،لتتبُت وتقطعت عظامو طلرت كيف محارك إىل قدرتنا على الدليل ًتى
مرورالّزمانعليووعليكوأنتراقدأوانئم،فعلنابكمافعلنالتعاينمااستبعدتو،لتتيّقنماتعجبت

كقولو القيامة، يوم البعث على قدرتنا سبام على دالّة ادلعاد،وآية على دليال ولنجعلك )مامنو، تعاىل:
:لقمان> واحدة كنفس إاّل بعثكم وال دليلٖٔ-ٕٛخلقكم للناس( ءاية )ولنجعلك : فقولو ،)>

علىالبعثبعدادلوت.

وانظركيفنرفععظاممحاركادلتناثرةؽليناومشاال،فَتكببعضهاعلىبعض،ونردىاإىلأمانكهامن
يسًت كما وجلدا، وعروقا حلماوعصبا نكسوىا مّث فنفخاجلسد، ملكا هللا بعث مّث اجلسد، الثوب

ىذا على فالقادر العزير. من دبرأى كلو وذلك وجّل، عّز هللا إبذن كلو فنهق اجلسم، ىذا يف الروح
تشبو اإلذلية األفعال ألن السنُت: آالف بعد اإلحياء على قادر سنة مئة موت بعد اإلحياء

هبذ عامل أان قال: كلو ىذا لو تبُت كّلبعضها.فلما على هللا أن يقينيا علما عياان،وأعلم رأيتو ا،وقد
 .ٚشيئمناألشياءقديراليستعصيعليوأمر



ٛمعٌتلفظاحلماريفالسورةالنحلاألية: -

اخليل لكم وخلق واحلمَت( والبغال واخليل ىي:) أخرى حيوانية بثروة الناس على تعاىل هللا واننت
للركوبوالزينةهباأيتتزينونهبا،معمنافعأخرى.والبغالواحلمَتأيضا،وجعلها

مّثجاءدوراإلمتنانبوسائلالنقلوادلواصالتاحلديثة:)وؼللقماالتعلمون(أيوؼللقلكم
غَتىذهاحليواانتمنوسائلالنقلكالقطاراتوالسياراتوالسفنوالطائراتوغَتىا.
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ٜٔمعٌتاحلماريفالصورةاللقماناألية:-

)واقصديفمشيك(توسطفيوغَتسلتالوالمستضعف،وغَتمسرعوالمبطئويفاحلديث
الذيرواهأبونعيميفاحلليةعنأيبىريرةوىوضعيف:)سرعةادلشيئتذىبهباءادلؤمن(وادلقصود
دبيب فوق ما يسَت أنو أسرع( مشى إذا عنهما:)كان هللا رضي عمر يف عائشة بقول

أقبحهاادلتماوت)واغض أي األصوات( أنكر )إن اخفض أو وأقصر منو أنقص أي صوتك( من ض
وأزعجهاوأصعبهاعلىالسامع)لصوتاحلمَت(أولوزفَتوآخرهشهيق.

٘معٌتالفظاحلماريفالصورةاجلمعةاألية-

الذين اليهود شبو إن اي  اسفارا( ػلمل احلمار كمثل ػلملها مل مّث التوراة محّلوا العملاللذين تركوا
فيها، بو أمروا ما أطاعوا وال دبوجبها، يعملوا فلم فيها، دبا والعمل هبا القيام كلفوا أن بعد ابلتوراة،

كشبواحلمارالذيػلملالكتبالكبَتةعلىظهره،وىواليدريالفرقبُتالكتابوالزبل،ألنوال
ينتف مل فإهنم وأفهام، عقول ذلم كان وإن لو،واليهود احلقائق،ألهنمفهم إدراك ويف ينفعهم فيما هبا عوا

حفظوااللفظومليتفهموه،والعملوادبقتضاهبلأّولوهوحرفوهوبّدلوه،فهمأسوأحاالمناحلمَت،ألن
ىم بل كاألنعام )أولئك بقولو: تعاىل وصفهم لذا يستعملوىا، مل فهوم ذلم وىؤالء لو، فهم ال احلمار

ٚاألعراف:اضّلأولئكىمالغفلون(

للمكّذبُت، بو ؽلثل ما أقبح ما اي الظادلُت( القوم اليهدى هللاوهللا بئايت كذذبوا اّلذين مثل )بئس
وماأشنعىذاالتشبيو،وىوتشبيواليهودحبقابحلمار،فالتكونواأيهاادلسلمونمثلهم،وهللااليوفق

بصفةأوىل.للحقواخلَتالقومالكافرينعلىالعموم،منهماليهود

واختَتاحلماريفىذاالتمثيلإلظهاراجلهلوالبالدة،والذلوالقارة.وقدقدمىذاربذيراللذينتركوا
أعرض من كل بو وشبيو التجارة، إىل وذىبوا خبطب قائما منرب على وسّلم عليو هللا صلى هللا رسول

عنابنعباسقال:قالرسولهللاعناخلطبة،وىويسمغهاكمايفاحلديثالذيرواهاإلمامأمحد



أنصت، لو: يقول واللذي أسفارا ػلمل احلمار كمثل فهو ؼلطب واإلمام اجلمعة يوم تكلم ملسو هيلع هللا ىلص:)من
ليسلومجعة(.

ٓ٘معٌتلفظاحلماريفالصورةادلدثّر-

مستنفرة> محر قسورة>ٓ٘)كأهنم من فّرت >٘ٔ اليت الوحشية احلمَت مثل األسد<( من ىربت
قراطيس أي منشرة( )صحفا حبمر. الذكر استماع عن ونفروىم إعراضهم يف شببهم اذلرب، أشد
منشورةمبسوطة،تنشروتقرأ،وذلكأهنمقالواللنيبصّلىهللاعليووسّلم:لننتبعكحىتأتيتكاّلمنا

بكتابمنالسماءفيو:منهللاإىلفالن:أناتبعزلّمدا.
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ما هللا ماتو .فأ موهتا بعد هللا ىذه ػليي أّّن قال عروشها علي خاوية وىي  قرية علي مّر }أوكاّلذي
فان عام ئة ما لبثت بل قال . يوم بعض أو يوما لبثت قال . لبثت كم قال . بعثو مّث عام اىلئة ظر

ولنجعلكايةللّناس.وانظراىلالعظامكيفننشزىامحاركطعامكوشرابكمليتسّنو.وانظراىل
مثّنكسوىاحلما.فلّماتبُّتلوقالأعلمأّنهللاعلىكّلىشئقدير{.

 اآلية البقرةيف ٜٕ٘سورة يف حادثة بُتهللاوعبده.ذاتالقرآنمن عنزلاورة اليتحدثت
يوممرالعبديفالبلدالفاسدوسألالعبدعنأيدهللابسؤالوعنكيفأحياهللاذلكبلدافاسد.مث
عرفو فدون هللا. أماتو الوقت طويل عن وسأل العبد هللا أحيا مث العبد. هللا أمات هللا أيد عن بدليل

يفىذاالبلديوماأوبعضيوم.مثبُتهللاأنالعبدعاشىنامائةالعبدأجابالعبدشعرتعشت
أي العظم بقي الذي احلمار إىل ولينظر تتغَت مل اليت والشراب األطعمة لينظر العبد هللا أمر أبن سنة
احلمارمات.لتجعلأيةهلليعٍتأمنالعبدعنتلكاحلادثةللدليلأنهللاقادروالدليلعلىأيدهللا
العظمة بًتتيب وفساده موتو بعد هللا أحياه الذي احلمار إىل لينظر العبد هللا أمر مث األخرى. لألمة

وتعصيبوابللحم.وبقدرةهللاليحيياحلمارفتيقنالعبدأنهللاقادرعلىكلشيء.



فقراء االرذباع. وقراءة ادلشجع قراءة يعٍت النص قراءة يف الطريقة ادلعٌت طلب عملية ةويف
ادلشجعىيالنصادلقروؤيعتمدعلىالقواعداللغويةادلقياسيةوالصرفيةوالدالليةوالنحوية.فحصلت
الطبقة يف السمائية بنظام موافقة ادلقياسية اللغوية القواعد عند اجلميع على ادلعٌت ادلشجع قراءة ىذه

 ادلقصود على ادلعٌت إعطاء يف تنتهي ال ادلشجع قراءة وىذه األوىل. اآلية ادلرحلةٜٕ٘يف فلذلك .
رذباعابلتكراروإعطاءالتفسَت.بعدىاىيقراءةاال

منسورةالبقرةالسابقةبقراءةادلشجعبقراءةعلمالداللةيستطيعأنٜٕ٘وأماإذاحللأية
وسياق العاطفي والسياق اللغوي السياق على تتضمن اليت السياقية وعناصر السياقية ابلنظرية ضلللو

علىا ومريد قادر هللا أن لفظيا فبلغ ومالك إلو أنو هللا أيد كيف ىو السابق الثقايف والسياق دلوقف
كلشيء.ومنالسياقالعاطفيفكيفأكدهللاعنقدرتوبلفظفأماتوهللاماءةعاممثبعثووبنظر

 اآلية يف أي قبلو أية زٕٛ٘إىل يف ابهلل يؤمن ال الذي السلطان عن قصت إبراىيم.الذيت النيب من
 اآلية يف البقرة سورة يف وقع الذي ادلوقف سياق ضللل ادلوقف سياق أينٜٕ٘ومن موقفا ؽللك

 الثقايفيفاآلية وأماالسياق هللا. أبيد يؤمن هللاٜٕ٘العبدال صلى دمحم أنأمةقبلالنيب على يدل
 مباشرة هللا فدلو ابهلل يؤمن ال العبد كان فإذا وسلم ابهلل.عليو لإلؽلان بعدىا ألمة تفكَتا ليكون

 اآلية يف الصرفية محر.ٜٕ٘وابدلقاربة لفظ كمثل مجعا ؽللك محار ولكن ادلفرد. بشكل محار لفظ
 ٛالذييسمالباحث.القرآنكمايفكتابإقرابٜوقراءتنايفسورةالبقرةيفاآلية

=قريةى=حرفجارعلفتحة=فعلماضيمبٍتمرّ=جارورلروركاّلذي=حرفعطفأو
=فعلقال=جارورلرورإضافةعروشهاىعل=خربخاوية=واوحالية.مبتداءوىيرلرور

=هللا=مفعولبو.ىذه=فعلمضارع.ػليي=حال.أّنّماضيمبٍتفتحة.فاعلتقدره)ىو(
=ف)إستئناف(.فعلماضيمبٍتفتحة.هماتو.فأ=مضافإليوموهتا=مفعولفيو.بعدفاعل.

=فعلبعثو=حرفعطف.مثّ=مضافإليو.عام=مفعولفيو.مائة=فاعلهللا)مفعولبو(
ماضيمبٍتفتحة.ه)مفعولبو(
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=فعلماضيمبٍتعلىالسكون.اتءلبثت=مفعولفيو.كمفعلماضيمبٍتفتحة.=قال
)فاعل(

=فعلماضيمبٍتعلىالسكون.تلبثتُتحة.فاعلمقدرة)ىو(.=فعلماضيمبٍتفقال
)فاعل(

=فعلماضيقال=مضافإليويومٍ=معطوف.بعض=حرفعطف.أو=مفعولفيويوما
=فعلماضيمبٍتعلىالسكون.تلبثت=حرفإبتداء.بلمبٍتفتحة.فاعلمقدرة)ىو(

)فاعل(

=ف)رابطة(.انظر=فعلامرمبٍتعلىالسكون.فانظرإليو.=مضافعام=مفعولفيو.مائة
وشرا=جاررلرور.ك)مضافإليو(.طعامك=حرفجار.اىلفاعلمقدرةب)انت(.

=مل)حرفجزم(.يتسنومليتسّنو=و)حرفعطف(.شرابك=رلرور.ك)مضافإليو(.بك
=و)حرفعطف(.انظر)فعلأمرمبٍتعلىالسكون(وانظر)فعلمضارعمبٍتعليالسكون(.

=حرفجار.اىل

=و)حرفعطف(.ل)نصب(.صلعل=فعلولنجعلكجاررلرور.ك)مضافإليو(.=محارك
و)حرف  =وانظر=جاررلرور.للّناس=مفعولالثان.ايةمضارع.فاعلوضلن.ك)مفعولبو(.

=اىل)حرفاجلار(العظام)جاررلرور(اىلالعظامالسكون(.عطف(.انظر)فعلأمرمبٍتعلى

=ننشز)فعلمضارعفاعلوضلن(.ىا)مفعولبو(ننشزىا=حال.كيف

=سبييزحلمانكسوا)فعلمضارعفاعلوضلن(.ىا)مفعولبو(.=نكسوىا=حرفالعطف.مثّ

=فعلقالتبُت)فعلمضارعفاعلوىو(.لو)جاررلرور(.=تبُّتلو=ف)ايتئناف(..فلّما
=أن)حرفنسخ(هللا)اسمأن(.أّنهللا=فعلمضارعمرفوعفاعلواان.أعلمماضيمبٍتفتحة.

ر=خربأنقدي=مضافإليو.شئجاررلرور.=حرفاجلاركلّعلى



 اآلية يف البقرة سورة ٜٕ٘يف اىل وانظر : مفرد احلمار للّناس.محاركلفظ اية ولنجعلك
قدير. شئ كّلى أّنهللاعلى أعلم قال لو تبُّت فلّما حلما. مّثنكسوىا كيفننشزىا العظام اىل وانظر

انظ األمر فعل مث الواو. حرف يعٍت العطف حرف قدمها اليت اجلملة يف احلمار لفظ فهذهركب ر،
ك. حرف يعٍت ادلتصل الضمَت إىل ويضاف احلمار لفظ إىل حرف وغلر األمر. فعل من الكلمة
وحرفالواوينعكسعلىالعالقةابلكلمةقبلو.فهويعلقالكالمبُتلفظفانظراألولولفظوانظر

ابدلخا )العبد( الشخص )ادلوت( حادثة أن يدل فهو تكراره بنظر األمر لتأكيد الالثان الذي طب
الذي العبد ولكن سنة. ماءة العبد دبميت هللا قددرة فتأكيد الفاسد. البلد ليبٍت هللا بقدرة يؤمن
يدعيأنوؽلوتيوماأوبعضيوموأمرهلينظرإىلاألطعمةوالشراباحلمارليجعلالعبدإؽلاانأنوقد

بع بلفظ يدلو أبن الكالم موضوع ىو احلمار ولفظ سنة. مائة للناس.مات اية ولنجعلك : يعٍت ده
صلعلك )ل( معضارع فعل والفعل. الالم وىو النصب حبرف يتبعو والذي الواو وىو العطف حبرف
األطعمة لينظر وأمره وأحياه العبد أمات الذي هللا إثبات يف الواقعة مث بو. كمفعول آية ولفظ

للن العامية ابلرسالة ويؤخر عظمو بقي الذي واحلمار لينظروالشراب ابألمر استمر مث ىذا. عن اس
العبد ػلملو كما احلمار فيحيا ابللحم ويعصبها عظامو من احلمار ليحي هللا كيفية إىل مباشرة العبد

هاحلما.مثدلراىلالعظامكيفننشزىامثّنكسدلرومالبلدالفاسد.وىذاالواقعكمايفاآلية:وانظ
 ادلوت. احلمار هللا أحيا كيف علىهللا للدليل العظام إىل ليؤشر العظام إىل فانظر هللا قال فبعظيمو،

مثّ ننشزىا كيف : مجلة مث بو. مؤمنا يكون ابهلل يؤمن مل الذي ادلخاطب فيجعل وقدرتو. هللا عظيم
نكسوىاحلما.فكلمةكيفيفىذهاجلملةمناالستفهام.ولكناالستفهاميفىذهاجلملةالػلتاج

كنإغلابهللاعنقدرتوكاخلالقيفخلقاحلمارادلوت.ولكنإغلابهللابكلمةكيفإىلاجلوابول
هللا. قدرة عن العبد منكر فكرة لتضعيف يف احلمار محارولكن كلمة يف يوجد ال الكالم بل،ىذا

بضمَتىاالذييرجعإىلاحلمار.

 عن القرآنوالكالم على أكد االرذباع قراءة يعٌت الثانية أبعليةرآنالقءة الداللية الكلمة يف عة
لفظ إىل نظر فإذا احلمار. لفظ يف البحث أسئلة عن الباحث فحدد خارجها. يف ابلعالقة وارتبط
يف الذي الشكل ؽللك يعٍت وادلعٌت. الشكل فيملك األعلية السيمائية يف اللغوي كالًتكيب احلمار

ٌت.الفكرةاليتتتعلقابلفكرالذييرجعلفظاحلمارحرفوصوتوىيحاءميمألفراء.ولوادلع
أوؽللكادلرجعمنخارجاللغةيؤسسدبتكلماللغة.وىويفادلعجممعٌتاحلمارىواحليوانالذيلو



احلياشي احليوان من قبلو الذي ادلواشي احليوان من وىو منو األصغر ولكن الزرد ويشابو أرجل أربعة
ٜوروضوالناس.

روالند سيمائية منويف ادلتولد ادلدلول وادلعٌت ادلركب ادلعٌت ؽللك الرمز أن يقال ابرطيس
اخلارج حبال يرتبط الذي اجلديد كالشكل جعلو ادلعٌت إعطاء ذلك مث اللغوي. الًتكييب ادلعٌت إعطاع

الذيينفكمنحالالًتكيباللغزيلتكوينالشكلاجلديدويكونخليفةاللغة.

ٔ. Signifire(penanda/ شكلمحار)ال  ٕ. Signified(petanda/ادلعٌت) 
الفصيلة من داجن حيوان )

 اخليلّية
Denotatif sign(tanda denotati/معٌتالدال) ٖ.  
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

ٗ. conotatif signifire( penanda konotatif/الشكلادلدلول
) 
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

٘ . connotative 
signified(petanda 
konotatif//ادلعٌتادلدلول) 
 

6. connotative sign( tanda konotativ/ الرمزادلدلول( 


( الدال ادلعٌت أن فظهر السابق ابرطيس ىيكل )ٖومن الشكل من يكون )ٔ( وادلعٌت )ٕ.)
(.فلفظاحلماريتكونمنالشكلحبرفٗولكنيفوقتمتساو،معٌتالدالىوالشكلادلدلول)

الشكل يكون ادلقوم فهذا اخليلّية. الفصيلة من داجن حيوان وىو وادلعٌت وراء وألف وميم حاء
ادلدلول آية البقرة سورة ىذه يف أفسره أن أستطيع ادلدلول ادلعٌت وأما منٜٕ٘. ىو احلمار أبن

 الضعف ػلسبٓٔعالمة أن يستطيع أنو يقول الذي العريب لغناء مؤشرا يكون أن يستطيع احلمار .
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واحلصان اجلمل جبانب ادلواشي أحد من ىو احلمار والنخيلة. وادلواشي العباد كثَت من غناءه
ٔٔوالبغال اآلية ىذه يف يذكر كما موتو.ٜٕ٘. بعد عظامو من احلمار إحياء إىل ابلنظر العبد أمر

ويستطيعأنيثبتأنالعبدالذياليؤمنابهللىومنعبدغٍت.والينكرأنالعريبيفالزمنالقدمي
 ىي النقليات الوسائل وأما احلمار. ىي األشياء حلمل النقليات الوسائل اجلمليستعمل أو احلصان

يعٍت األشياء كحمل احلمار انتفع اذلجرة. يف غَتىا وحلمل البضائع حلمل ادلساعد ليكون ابحليوان
منو العليا الدرجة يف الذي احلصان كمثل فليس النفس. عزة لو ليس الذي اخلادم منزلة يف ينزل

 أن يسبب ابلسرعة للجري يقدر وال صغَت احلمار راجحو. جبميع فقط.للعريب األشياء حلمل ينتفع
على يدل الصغَت احلمار جبسم يظهر الذي وادلدلول للمواشي. فهو الناس، لَتكبو احلمار يقدر وال

 األية يف احلمار معٌت اجلهلٜٕ٘إعطاء عالمة قدير. هللا ألن حبياهتم. الناس ضالة على ينعكس
ا.كمثلاحلمارصغَتوالغلري.فلفظوالكسالنللناسإذاكاناليؤمنابهلل.فخلقاإلنسانضعيف

أبمرهللاللنظرإىلاحلمارالذيؽلوتويبقىعظامويؤشرإىلأضعفٜٕ٘احلماريفسورةالبقرةأية
حال على احلمار وادلدلوليف موتو. خصائصاحلمارومنفعتويف من الوجوه احلمارجبميع من احلال

يقد ال الذي الناس يصور عظامو ببقية يفادلوت حياتو الناس سيندم ؽليتو هللا كان وإذا احلياة يف ر
للتفكَت يعقل ال الناس كان فإذا ادلنر. الناس لنذير هللا قدرة وكان فيو. اخلَت يعمل ال كان إذا الدنيا
واالىتمامإىلعطيةهللاوالعطيةالسابقةاليقدرلتزويدتقواهفيكوندبرنغاسيصيبويفالقبور.واحلمار

ؽل العريب،ال بو يفتخر الذي ابحلصان وؼلتلف فقط. الناس دلساعدة ينتفع فلذلك مجيال تشرػلا لك
فهومنعالمةعظيممالكو.وؼلتلفونسلومناحلمار.

ولكن األشياء حلمل يستعمل ال فهو تكليف. أشد ؽللك ال امحار أن الزمن. هبذا وؼلتلف
أك فنلقيو الزمن ىذا يف واحلمار فقط. ينتفعللمواشي الذي كادلواشي األسرة(، )لتسلية للزينة ثر

يف ادلدلول سبيل على للحمار ادلعٌت وتغيَت أمو. من انفكاكو يف ادلهر تسلية يكون الذي للحيوان
ىذاالزمنمنشيءعدل.وبتطورتكنولوجيااحلمارالذييستعملللوسائلالنقلياتعلىاحلمليف

تسلية.يعٍتىوأحبوالينتفع.وىواليكونعالمةلغناءالعريب.الزمنالقدمياليكلف.ولكنوكال
أيالغلدأنػلسبغناءىمبكثرةادلواشي.ولكنغناءىميعرفببكثرةمشركاهتمونفاثتهم.
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فمريب اآلن. زمننا يف يشتهر ال احلمار يسبب ادلواشي إىل ادلواشي تغيَت يف فالظاىرة
 والدجاجة البقرة يفضل االقتصادي.احليواانت ظلو يسرع أن يستطيع الذي للمواشي واحلصان

وفريد.فبدون ىزيل حيوان ولكنو واجلهل، العبودية على يدل ال فهو للتسلية الزمن ىذا يف واحلمار
نفيتكاسلاحلمار.ادلعٌتادلدلولللحماريفىذاالزمنىوللتسلية.يبحثوالباحثلدورةجسمو.

 8اآلية النحل  لفظ احلمار يف سورة .9

}واخليلوالبغالواحلمَتلًتكبوىاوزينة.وؼللقماالتعلمون{

 اآلية يف احلمار الٛمعٌت الذي الناس إىل الرخصة إبعطاء هللا آية ىو النمل سورة يف
والبغال واحلصان احلمار ضلو آخر حيواان هللا فخلق طويل. وقت يف تكليفاثقيال يكلف أن يستطيع

 اليت التكلفة احلمارحلمل خلق يف الرمز من اآلية تلك يف احلمار لفظ تكليفها. يف الناس يقدر ال
 ويرتبطبضعيفالناسالذياليقدردللاألشياءيفذىابووانقضاءوقتطويل.

االرذباع. وقراءة ادلشجع قراءة منهج يعٍت النص قراءة يف الوسيلة ادلعٌت، طلب عملية ففي
ادلقرو النص ىي ادلشجع والنحوية.فقراءة والداللية والصرفية ادلقياسية اللغوية القواعد على يعتمد ؤ

السمائية بنظام موافقة ادلقياسية اللغوية القواعد عند اجلميع على ادلعٌت ادلشجع قراءة ىذه فحصلت
.فلذلكٜٕ٘يفالطبقةاألوىل.وىذهقراءةادلشجعالتنتهييفإعطاءادلعٌتعلىادلقصوديفاآلية

 رحلةبعدىاىيقراءةاالرذباعابلتكراروإعطاءالتفسَت.ادل

 آية ضللل إذا ابٛوأما ادلشجع قراءة وجو من النحل سورة أنلقرآنمن نستطيع الداللية ءة
وسياق العاطفي وسياق اللغوية سياق على تتضمن اليت عناصره من السياق نظرية ابستعمال ضلللو

 سياق فيعرف الثقايف. وسياق يعصيادلوقف الناس ولكن للناس رحيم أنو يدلل هللا بكيفية اللغوية
يتضمنعلىلفظاحلمارالذيىوموضوعلبحثالسيمائيةعندٛويعرض.فسورةالنحليفاآلية

 يف السياق إىل نظرة بدون يبحثو أن ؽلكن وال ادلشجعالقرآنالباحث. قراءة إىل ػلتاج فلذلك ءة.
 ذبريبياوذبردا.وقراءةاالرذباعللبحث

 هللاٛفاآلية فيخرب العامل. على هللا لثبوت الدليل مسلسلة تكون اليت النحل سورة من
 اآلية من هللا بدأ ورحيمو. هللا ثبوت عن ٔويوصف اآلية يف مث هللا. ثبوت عن هللإابخلرب حكى



 اآلية ويف ادلالئكة. إنزال ٖعن اآلية ويف والسموات. األرض خلق الذييفٗعن الناس تعريف
ؼلربهللاعنخلقاحليوانالذيلوفراءلتسحُت٘خلقمنادلٍتوكونالناسعبدامعرضا.ويفاآلية
 واآلية الناس. أيكلو أن يستطيع ىو وكان ٙبدهنم، واآلية والزريبة. ادلرعى هللاٚعناحليوانيف ؼلرب

الناس ويسهل احلمل ػلمل أن يستطيع الذي احليوان عن واآلية واحلمارٛ. احلصان خلق عن تبُت
واإلغلاب والبيان واخلرب القصة يف ادلسلسلة الناس. اليعرفو ما خلق هللا وكان والزينة للمركب والبغال

مناخلربالذينلزمأننفهموبلغلفظياأنهللاقديرٛإىلاآليةٔمنهللايفسورةالنحلمناآلية
سيا ومن شيء. كل على ومريد اآلية من وثباتو قدرتو عن هللا أكد العاطفي النحلٔق سورة من

وثباتويف تبيُتقدرتو هللايف كالم من األوىلىي تستعجلوه(.فمناآلية )أتىأمرهللافال الظن بلفظ
 اآلية يف النحل سورة يف وقع الذي ادلقف سياق ضللل ادلوقف سياق ومن العامل. منٛىذا ىو

للناسبثباتوعلىاحليوانالذيجعلوللمركبومحلاألشياءويكونمنالزينة.ومنموجودرحيمهللا
منسورةالنحلىوأناحليوانخلقابدلنافعكعطيةهللاودليلأنٛوجوربليلسياقالثقايفيفاآلية

 ىذه فبعد تبيع. أن يستطيع اليت ادلواشي من ىو واحلمار خالق. ىالقرآنهللا بعده فالدور كيفءة و
 ٕٔءةالنحوية.لقرآنالباحثسيبحثواب

والبغال=و)حرفعطف(البغال)معطوف.و)حرفعطف(اخليل)مفعولبو(=واخليل
ل)عوامل لًتكبوىا=.مفعولبو(/واحلمَت=و)حرفعطف(احلمَت)معطوف.فعولبو(/

.وؼللق=وف(زينة)اسم(و)حرفالعطوزينة=.النواصب(تركبو)فعلمضارع(ى ا)مفعولبو(
ماالتعلمون=ما)مفعولبو(ال)حرفالنفي(.)حرفعطف(ؼللق)فعلمضارعفاعلوىو(

  .تعلمون)فعلمضارع(

قبلها ابآلية اخلرب أو الكالم عالقة ؽللك الذي الولو حبرف النحل سورة يف اآلية بدأت
 اآلية من ادلقصود يف ادلعٌت إعطاء يعٍت ويعلقٛوبعدىا. ننظر أن بدون نفهم أن ؽلكن ال رلمعا

ؽل ألنو اآلخر بلفظ تعليقو دون يفهم أن ؽلكن ال واحلمَت اخليل ولفظ وبعدىا. قبلها لكابآلايت
 سياق عن ونقرأ ننظر أن قبل ادلقصود يفهم ال ولكن القرآنمعٌت اآلية قبل لفظٛءة حُت ويف .
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: ادلعاصرة العربية اللغة معجم يف مجع ىو احلمَت لفظ البغال. لفظ على العطف منزلة ينزل  احلمَت
الفص من داجن حيوان )حن( محائُر: مؤ ج مِحارة، مؤ ومحَت، ومُحُر ومُحْر ُيستخدمَأمِحرة اخليلّية يلة

 للحملوالركوب.

للفظ اجلمع أن فعندي احلمار. كثَت فمعناه للحمار مجع من اآلية ىذه يف احلمَت لفظ
ومحار أورواب ومحار إفريقيا محار كمثل الدنيا يف احلمار جنس كثر من الباحث يعرفو محَت احلمار

 األشياء وحلمل للمواشي احلمار قبل من عرفنا كما احلمارآسيا. أن تقصد اليت الزينة وللزينة.
كماقالأناحليوانالسابقٖٔ. واحلصانيفاجلاىليةؽللكدورامهمافيحبومالكوويتعرضوابحلسن.

 اآلية يف اخلرب االقتصادية. صفوف عن والتبيُت دلالكو كالزينةٛللزينة نتيجة ؽللك احلمَت أن يقول
أ اللنب ػلصل أبنو الزمن ىذا يف ويفيعرف مرتُت. البقرة من أفضل فيو وبروتُت البقرة. من حسن

 يفأورواب،يستعمللنباحلمارككمامةاليتتنفعلتنظيفاجللدوزبفيفو.ٖٜٜٔالسنة

عةيفالكلمةاالسمائيةأبعليةالقرآنءةالثانيةيعٌتقراءةاالرذباعأكدعلىالقرآنوالكالمعن
 فحدد خارجها. يف ابلعالقة لفظوارتبط إىل نظر فإذا احلمار. لفظ يف البحث أسئلة عن الباحث

يف الذي الشكل ؽللك يعٍت وادلعٌت. الشكل فيملك األعلية السيمائية يف اللغوي كالًتكيب احلمار
لفظاحلمارحرفوصوتوىيحاءميمألفراء.ولوادلعٌت.الفكرةاليتتتعلقابلفكرالذييرجع

لغةيؤسسدبتكلماللغة.وىويفادلعجممعٌتاحلمارىواحليوانالذيلوأوؽللكادلرجعمنخارجال
النقليات للوسائل وينتفع األكرب واألذن األصغر واجلسم ابلرجل ولكن احلصان ويشابو أرجل أربعة

 ومحلاألشياء.

من ادلتولد ادلدلول وادلعٌت ادلركب ادلعٌت ؽللك الرمز أن يقال ابرطيس روالند سيمائية ويف
اخلارج حبال يرتبط الذي اجلديد كالشكل جعلو ادلعٌت إعطاء ذلك مث اللغوي. الًتكييب ادلعٌت إعطاع

الذيينفكمنحالالًتكيباللغزيلتكوينالشكلاجلديدويكونخليفةاللغة.

 

ٔ. Signifire(penanda/الشكلمحار( ٕ. Signified(petanda/ادلعٌت) 
الفصيلة من داجن حيوان )
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 اخليلّية
Denotatif sign(tanda denotati/معٌتالدال) ٖ.  
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

ٗ . conotatif signifire( penanda konotatif/ ادلدلول الشكل
) 
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

٘ . connotative 
signified(petanda 
konotatif//ادلعٌتادلدلول) 
 

6. connotative sign( tanda konotativ/ الرمزادلدلول( 


( الدال ادلعٌت أن فظهر السابق ابرطيس ىيكل )ٖومن الشكل من يكون )ٔ( وادلعٌت )ٕ.)
(.فلفظاحلماريتكونمنالشكلحبرفٗولكنيفوقتمتساو،معٌتالدالىوالشكلادلدلول)

 داجنمنالفصيلةاخليلّية.حاءوميموألفوراءوادلعٌتوىوحيوان

البحثأنادلعٌتالدالىوالرمزالذييتكونمناشكلوادلعٌتمثيكونادلعٌتادلدلول.وأما
ىو احلمَت للفظ ادلدلول ادلعٌت أن يعرف أن يستطيع معُت وقت يف اليت الفكرة ىو ادلدلول الشكل

 كبوالزينةبلفظلًتكبوىاوزينة.العطفوادلعطوفاخليل.مثيستمربلفظبعدهكاحليوانادلر

احلمار نفيس.ودلالكو، حيوان من ىو احلمَت للفظ الرمز أن الباحث يدل أن ويستطيع
 فبجانيب احلياة. صفوف ومنعكس الثقافية اجلسم كالصناعة بشكل يلتصق الذي السليب ادلدلول

ىو واحلمَت مدلول، احلمَت للفظ لبنو. منفعة يف احلمَت يرجح قيمةالصغَت، لو ألن نفيسة عالمة
سورة يف كان الذي الوصفي السياق فهذا وادلتأخر. واجلهل الكسالن عالمة على يدل وال ومنفعة،

 اآلية منوٛالنحل اللذة اللنب بل، فقط. األشياء وحلمل للمساعد ينتفع ال احلمَت أن على يدل
الفري صناعة يف ألن غال. احلمَت لنب فصار الفريشة، منللصناعة لًتا وعشرين تسعة إىل ػلتاج شة

تسبب العملية فهذه اليوم. يف اثنُت لًتين اللنب احلمَت وؼلصل االختمار. عملية يف احلمَت لبُت
الفريشةمنلنباحلمَتغالية.
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.انأنكراالصواتلصوتاحلمَت{.}واقصديفمشيكواغضضمنصوتك

 سورة الًتبيةففي القصة ابهلل لقمان مؤمنا ليكون واألخالق التوحيد عن ولده األب فرىب .
 ويف يرد، شيء كل وأن الوالدين إىل ولدهالقرآنوػلسن لقمان رىب مث لقمان. ىو األب أن يقال

االجتماعيألال اخلَتيف ولدهليعمل لقمان وأمر السيئات. عن وينهى اخلَتات ويعمل الصالة ليقيم
صوتيتك الصوت أنأسوأ نبو وىو رخيما. وللكالم للتواضع ولده ورىب نفسو. ويتفاخر ويعجب رب

لقمان. سورة يف يكون ولده إىل األدب تعليم يف لقمان األب عن القصة مسلسلة فجميع احلمَت.
أت.فمسلسلةالقصةعنتربيةلقمانبدالقرآنفنعمةعظيمةمنهللالكتابةاسملقمانيفكتابهللا

يفسورةلقمان.فرىبلقمانولدهحيينمايوصيوتواضعاوسلوكابُتٜٔإىلآخراآليةٖٔمناآلية
: تعاىل هللا قال كاحلمَت. يتكلم ألال يعٍت الكالم يف األدب عن احلكيم لقمان نصيحة ومن الناس.

أَْنَكَراأْلَْصوَ اِتَلَصْوُتاحْلَِمَِت.وابدلشيتواضعابقولهللاَواْقِصْديفَمْشِيَكَواْغُضْضِمْنَصْوِتَكِإنَّ
 تعاىلَواْقِصْديفَمْشِيَك،وادلقصودللمشيمتوسطا.

قالابنكثَترمحوهللاتعاىلامشمتوسطا.التبطؤكالكسالنوالتسرعكادلستعجل.ولكن
 )تفسَت والبطيئ. السريع بُت ادلشي يف وتوسط القرآناعدل ٓٔالعظيم، اآلخرٛ٘: والعلماء .)

 بُتأنادلقصودمنقوللقمانألاليتكربوأمرابلتواضع.

سبش وال تتكرب. ال وساكناز تواضعا ادلشي "فادلقصود تعاىل هللا رمحو السعد الشيخ وقال
.ٗٔكالكسالن."

وفضلالتواضعكمايفحديثايبىريرةقال:قالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلصَمانَ َقَصْتَصَدَقٌةِمْنَماٍلَوَمازَاَد
 : مسلم اَّللَُّ)رواه ِإالََّرفَ َعُو َّللَِِّ َأَحٌد تَ َواَضَع َوَما ِإالَِّعزًّا ِبَعْفٍو هللإ٘٘ٔاَّللََُّعْبًدا أن وادلقصودىنا .)

اآلخرة،سَت يف وأما كرؽلة. منزلة وينزل الناس، سيكرمو الدنيا، ففي اآلخرة. ويف الدنيا يف درجتو فع
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تواضعو. بصفة درجتو هللا ويرفع أجرة هللا وال٘ٔسيعطيو تتكرب. وال امشمتوسطا. " جوزي قالابن
ٙٔتسرعكادلستعجل."وقالعطاء"امشساكناوالتستعجل."

 األدبيفالكالم

رىب مث اآلية ففي الكالمز يف األدب عن ولده أَْنَكَرٜٔلقمان ِإنَّ َصْوِتَك ِمْن "َواْغُضْض قال
اأْلَْصَواِتَلَصْوُتاحْلَِمَِت".

ويتعلقابقراءةيفعمليةطلبادلعٌت،الوسيلةيفقراءةالنص.يعٍتمنهجقراءةادلشجعوقراءة
 يعاالرذباع. ادلقروؤ النص ىي ادلشجع والدالليةفقراءة والصرفية ادلقياسية اللغوية القواعد على تمد

بنظام موافقة ادلقياسية اللغوية اجلميععندالقواعد على ادلعٌت ادلشجع ىذهقراءة والنحوية.فحصلت
اآلية يف ادلقصود على ادلعٌت إعطاء يف تنتهي ال ادلشجع قراءة وىذه األوىل. الطبقة يف السمائية

 بعدىاىيقراءةاالرذباعابلتكراروإعطاءالتفسَت..فلذلكادلرحلةٜٕ٘

 اآلية لقمانيف سورة نبحث أن يستطيعٜٔفنستطيع بقراءةعلمالداللة ادلشجع، منقراءة
العاطفي والسياق اللغوي السياق على تتضمن اليت السياقية وعناصر السياقية ابلنظرية ضلللو أن

ؽليلإىلاللغةاألديبة.ٜٔقاللغويمنسورةلقمانيفاآليةوسياقادلوقفوالسياقالثقايف.فالسيا
لقمان بُت احملاورة يف العاطفي وسياق مباشرة. ادلقصود يفهم أن يستطيع الكالم يف األديبة وابللغة
ػلتاج الولد أن عرفنا كما منو ادلوقف وسياق متوقيا. هللا عبد ليكون ولده إىل زلبتو وجود من وولده

 نصيحة أنإىل يريد الذي الولد وأفضلو احلياة، مشكلة يوجو أن يقدر مل الذي نفسو حبال والده،
ولده هللا لقمانأنغلعل ويتكرب.فوجا هللا ألاليشرك ولده لقمانغلعل يسبب وىذا شديدا، يعرف

 أن يلزم الوالد أن نعرف كما ادلنطبقة. ابلثقافية يرتبط وىو الثقايف، سياق ويف ولدهعبدامتوقيا. يرىب
الغَت. إىل ربقَت من احلمار ولفظ احلقَتة. إىل ػلملو وال ٚٔابحلسن  اآلية يف احلمَت منٜٔفلفظ
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النحوية وقراءة األشياء. ومحل للمشي يستعمل الذي احليوان وىو احلمار لفظ مجع من لقمان سورة
 ٛٔيفسورةلقمانكمايلي:ٜٔمناآلية

=يفمشيك.)فعلأمرمبٍتعلىالسكونفاعلومقدرةأنت(اقصد)حرفالعطف(واقصد=واو
رلرور{ }جار إليو( مضاف متصل )ضامر ك اجلار( حبرف مشي)رلرور اجلار( )حرف .يف

واغضض العطف(= )حرف أنت(و مقدرة فاعلو السكون على مبٍت امر )فعل من.اغضض
صوتك إليو(= )مضاف ك اجلار( جبرف رلرور صوت) اجلار( )حرف الصوات.من أنكرا إن إّن=

إليو( االصوات)مضاف إّن( )اسم أنكر النسخ( احلمَت.)حرف لصوت صوت)خرب= ل)مزحلقة(
.إن(احلمَت)مضافإليو(

الصوت ولفظ احلقيق ادلعٌت على يشمل الذي الالم يعٍت ادلذلقة ابلالم مركب احلمَت لفظ
وادلعٌتأنلفظلصوتاحلمَتمنلفظُتاثنُتينزلمنزلةخربإنوىومضاف.واحلمَتمضافإليو.

وؽللكمعٌتواحدايعٍتصوتاحلمَت.ولفظاحلمَتمناجملازيفعلمالبالغةعلىحالبٍتإسرائيل
 اآلية لعالقةٜٔيف لو وضعت ما غَت يف استعملت كلمة ىو اللغوي اجملاز اللغوي. اجملاز من وىو .

 قيقي.والقرينةىيميمنععنإرادةادلعٌتاحلقيقي.معقرينةسبنععنإرادةادلعٌتاحل

فجملةواغضض واقصديفمشيكواغضضمنصوتك.انأنكراالصواتلصوتاحلمَت.
منصوتكمناألمربصوتلطيففادلعٌتمعٌتحقيق.وأمامجلةإنأنكراألصواتلصوتاحلمَت

والع والقبيح. اجلهر احلمَت صوت يعٍت احلقيقي دبعناه ومجلةىي صوتك من واغضض مجلة بُت القة
جهر بصوت يصف الذي متكرب صوت عن تصور كيف ىي احلمَت لصوت االصوات أنكر ان

 وخشنورذيل.فيكٌتبصوتاحلمَتإذاكانالناسؽلشيمتكربا.
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 عن القرآنوالكالم على أكد االرذباع قراءة يعٌت الثانية أبعليةالقرآنءة الداللية الكلمة يف عة
لفظوار إىل نظر فإذا احلمار. لفظ يف البحث أسئلة عن الباحث فحدد خارجها. يف ابلعالقة تبط

يف الذي الشكل ؽللك يعٍت وادلعٌت. الشكل فيملك األعلية السيمائية يف اللغوي كالًتكيب احلمار
رجعلفظاحلمارحرفوصوتوىيحاءميمألفراء.ولوادلعٌت.الفكرةاليتتتعلقابلفكرالذيي

أوؽللكادلرجعمنخارجاللغةيؤسسدبتكلماللغة.وىويفادلعجممعٌتاحلمارىواحليوانالذيلو
النقليات للوسائل وينتفع األكرب واألذن األصغر واجلسم ابلرجل ولكن احلصان ويشابو أرجل أربعة

 ومحلاألشياءوللحمَتصوتجهر.

 الرمز أن يقال ابرطيس روالند سيمائية منويف ادلتولد ادلدلول وادلعٌت ادلركب ادلعٌت ؽللك
اخلارج حبال يرتبط الذي اجلديد كالشكل جعلو ادلعٌت إعطاء ذلك مث اللغوي. الًتكييب ادلعٌت إعطاع

الذيينفكمنحالالًتكيباللغزيلتكوينالشكلاجلديدويكونخليفةاللغة.

ٔ. Signifire(penanda/الشكلمحَت( ٕ. Signified(petanda/ادلعٌت) 
الفصيلة من داجن حيوان )

 اخليلّية
Denotatif sign(tanda denotati/معٌتالدال) ٖ.  
 محَتمجعمنمحارايحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية 
 

ٗ. conotatif signifire( penanda konotatif/الشكلادلدلول
) 
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

٘ . connotative 
signified(petanda 
konotatif//ادلعٌتادلدلول) 
 

6. connotative sign( tanda konotativ/ الرمزادلدلول( 
 



( الدال ادلعٌت أن فظهر السابق ابرطيس ىيكل )ٖومن الشكل من يكون )ٔ( وادلعٌت )ٕ.)
(.فلفظاحلماريتكونمنالشكلحبرفٗمعٌتالدالىوالشكلادلدلول)ولكنيفوقتمتساو،

 حاءوميموألفوراءوادلعٌتوىوحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية.

صوت من ادلدلول فادلعٌت الزمن. ذلك يف ابلثقافية تتعلق اليت الفكرة ىو ادلدلول ادلعٌت فأما
 فيخرجصواتجهرا،وؼلرجالصوتيفاجلوعان.احلمارىوالثقايفللحمارالذييفاذلوى

يف ولده إىل لقمان كالم سياق أن الباحث وجده كما ادلدلول ؽللك احلمَت صوت ولفظ
 اآلية يف لقمان شهوتو.ٜٔسورة عالمت من وقبيحا جهرا احلمَت صوت أن نعرف أن يستطيع أنو

كم القبيح احلمَت صوت لقمان وسبثل كسالنو. يف الصوت لصوتوؼلرج ابدلدلول ويتعلق ادلتكرب. ثل
يتفاخر أن ػلب الذي اجلاىلي العريب يف ابلعادة ويتعلق متكرب. صوت ىو والقبيح اجلهر احلمَت
اذلدية سيحصل التكرب يف صوتو ػلسن ومن نفسو. ػلمد ذلك وبعد صوتو، بتجهَت ويتكرب نفسو

 اآلية من ادلدلول فنجد الصؤٜاحلمار. عن لقمان سورة الذييف ادلتكرب كمثل والقبيح اجلهر ت
جهرا تتكلم ال ىو اآلية ىذه من كثَت"وادلقصود ابن قال كما وىذا احملقرة. وابلنغمة جهرا صتا يلك
فمن احلمار." صوت الصوت "أقبح رلاىد وقال احلمار." صوت الصوت أقبح ألن ادلنفعة. دون

وى الصوت. ذبهَت يف احلمار كمثل فهو جهر بصوت كانيتكلم وقال تعاىل. هللا غضبو الصوت ذا
ْوِء،الَِّذىيَ ُعوُد ادلشبويدلعنحرامصوتجهرورذيلو،كماقالرسولهللاملسو هيلع هللا ىلص.لَْيَسلََناَمَثُلالسَّ

 ِِفِىَبِتِوَكاْلَكْلِبيَ ْرِجُعِِفقَ ْيِئِو.

ال ذبهَت يف أن "لو تعاىل هللا رمحو السعدي الشيخ خاصةوقال يقول فال ومنفعة، فائدة وت
اجلاىل." فعل على يدل يعرفو احلمَت أمامٜٔبصوت جهرا نتكلم إذا أيدب ال ادلسلم عالمة فإن

 والديو،والسيمابقولأف.

يف كما الديك بصياك ؼلتلف وىذا نسمعو. حينما ابهلل نعوذ أن نؤمر احلمار صوت وعن
الدِّ ِصَياَح ْعُتْم مسَِ ِإَذا احلَِْماِراحلديث هَنِيَق ْعُتْم مسَِ َوِإَذا ، َمَلًكا رََأْت فَِإن ََّها ، َفْضِلِو اَّللََِّمْن فَاْسأَُلوا َيَكِة

ْيطَاِن،فَِإنَُّورََأىَشْيطَااًن)رواهمسلم ِمَنالشَّ  (.ٜٕٕٚوٖٖٖٓفَ تَ َعوَُّذوااِبَّللَِّ
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نؤم الليل، نسمعويف فإذا احلمار. صوت عن احلديثوكاناحلديث كمايف نعوذابهلل رأن
ن ُ ْعُتْم مسَِ ِإَذا : يَ ُقوُل وَسلَّم َعَليو هللا َصلَّى هللِا َرُسوَل ْعُت مسَِ : قَاَل ، اَّللََُّعْنُو َرِضَي ، َجابٍِر َباَحَعْن

يَ َرْينَ فَِإن َُّهنَّ اِبهلِل فَ تَ َعوَُّذوا اللَّْيِل ِمَن احْلَِمَِت نُ َهاَق َأْو ، صحيحاْلِكاَلِب يف دوود أبو )رواه تَ َرْوَن َمااَل
 سننو(.

والكلب احلمار أن غلتذب، وما الشيطان. حضور يدل أن يستطيع الكلب احلمار، وسوى
 اليتعرفحبسنالنظرواحلساسعلىالنور،ولكنهماؽللكانادلشبويفترددالسمع.

)وذكرادلصدراآلخرىرتزٓٓٓٓٙ–ىرتزٓٗالكلبيستطيعأنيسمعترددالسمعبُت
ٙٚ ٓٓٓ٘ٗ–ىرتز بُت السمع تردد يسمع اإلنسان فأما ٕٓىرتز(. ىرتز.ٕٓٓٓٓ–ىرتز

الكايف ادلصدر يعرف ال آسفا، اإلنسان. من واألخف األجهر الصوت يسمع أن يستطيع فالكلب
 ىرتز.ٓٓٓٓٗ–ىرتزٓٔصحيحوعنترددمسعاحلمار،ولكنأحدادلصدرذكرأنوبُت

 بُت السمع بًتدد كاألرنب أذنيو يقيم أن احلمار ٖٓٙويستطيع  ىرتز.ٕٓٓٓٗ–ىرتز
 اآلية يف لقمان بسورة نعلقو فإذا السابق، احلديث يف احلمَت بصوت يلتصق الذي لفظٜٔادلدلول

يف احلمار صوت نسمع وإذا والطمع. ادلتكرب كعالمة احلمار صوت عن ادلدلول أيقونة يكون احلمار
 ل،فعالمتوحضورالشيطانكمايفالديث.ويئناحلماريدلعلىالرجلالكسالنكاحلمار.اللي
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كّذبوبئايت كمثلاحلمارػلملأسفارا.بئسمثلالقوماّلذين  }مثلالذينمحّلواالتوراىةمثّملػلملوىا
هللا.وهللااليهدىالقومالظلمُت{.

السياقىذهاأليةيعٍتامتثالالقومالذيمحلوكتابالتوراتولكّنهمينكرونوؽلثّلهمهللامن
قوم يعٍت التورات محلو الذي القوم اّما . ػلملو ما يعرف ال احلمار ولكّن شيئ ػلملو اّلذي ابحلمار

ت احلمار صفة وؽللكون موسى نيب محلو الذي التورات كتاب ينكرون ىم إسرائيل. البٍت وعٍت عنيد
 .الكرب

االرذباع. وقراءة ادلشجع قراءة منهج يعٍت النص قراءة يف الوسيلة ادلعٌت، طلب عملية ففي
والنحوية. والداللية والصرفية ادلقياسية اللغوية القواعد على يعتمد ادلقروؤ النص ىي ادلشجع فقراءة



اللغ القواعد عند اجلميع على ادلعٌت ادلشجع قراءة ىذه السمائيةفحصلت بنظام موافقة ادلقياسية وية
فلذلك . اآلية يف ادلقصود على ادلعٌت إعطاء يف تنتهي ال ادلشجع قراءة وىذه األوىل. الطبقة يف

 ادلرحلةبعدىاىيقراءةاالرذباعابلتكراروإعطاءالتفسَت.

ليةنستطيعأنءةالداللقرآنمنوجوقراءةادلشجعاب٘يفالسورةاجلمعةاأليةوأماإذاضللل
وسياق العاطفي وسياق اللغوية سياق على تتضمن اليت عناصره من السياق نظرية ابستعمال ضلللو
يعصي الناس ولكن للناس رحيم أنو يدلل هللا بكيفية اللغوية سياق فيعرف الثقايف. وسياق ادلوقف

 ٘يفالسورةاجلمعةاأليةويعرض.

موضوع ىو الذي احلمار لفظ على أنيتضمن ؽلكن وال الباحث. عند السيمائية لبحث
 يف السياق إىل نظرة بدون للبحثالقرآنيبحثو االرذباع وقراءة ادلشجع قراءة إىل ػلتاج فلذلك ءة.

 ذبريبياوذبردا.

 فاآلية األية اجلمعة السورة هللا٘يف فيخرب العامل. على هللا لثبوت الدليل مسلسلة تكون اليت
 علىالظادلُتايقومالذيمحّلواالتورات.ويوصفعنثبوتهللا

 اية من ربليل ٘أما دبقاربة اجلمعة  وقراءةسورة ادلشجع قراءة منهج يعٍت النص قراءة يف
والداللية والصرفية ادلقياسية اللغوية القواعد على يعتمد ادلقروؤ النص ىي ادلشجع فقراءة االرذباع.

كماوالنحوية الداللية قراءة من يوجد العاطفي،سياق. اللغوية،سياق السياقية،سياق بنظرية يلي:
األية تلك يف مثل كلمة من ابجلهر ؼلربان هللا أّن  اللغوية السياق من يُعرف  الثقايف. ادلوقف،سياق
يعٍتالتشبيواإلمثالويؤكدهللاحبرفكيعٍتاحدمنحروفالتشبواإلمثال.ادلقصودىناشبوهللا

ػل الذي منالقوم ىم اي محلو ما يعرف ال الذي احلمار مثل ىم ينكرون ولكنهم التورات مل
توفَت جدًا حازمة مع هللا مثل واضح اآلية ىذه يف العاطفي( )سياق العاطفي السياق و الظادلُت.
تعطي لن وهللا دزوليم ذلك يف دبا يتم أن القانون شلارسة يف يًتددون الذين الناس أن ادلعلومات

النيبتلميحاً.  قوم حالة يصف هللا أن إىل تشَت السياق ىذا ويف ادلوقف( )سياق الظريف السياق
ػلمل الذي محار مثل سلوكهم هللا وصف لذا . والدعوة القانون يؤمنوا مل الذين السالم عليو موسى

سي يف كثب عن ادلقطع ىذا دلعرفة الوسائل إحدى ىو الثقايف( )سياق الثقايف السياق اقالتوراة.



وغلادل عنيد طابع ولكن حلياهتا، كدليل توروت الكتاب منحت حيث الفقرة يف ادلذكورة الظروف
 أبنادلنزلالذيأصبحالبيتالثقايفمنالنيبموسى.

يفالسورةاجلمعةالذيػلتويعلىعبارةكلمةاحلمارفيهاالذيجعلنا٘ألنربليلاآلية
كلمةاحلمارموضوعايفحبثناىذا.وضلللبدراسةالسيميائية،الباحثونلنتكونقادرةانضللللفظ

 ضلتاج  األية تلك يف السياق لنفهم وضلتاج ألية. من السياق قراءة على إال ادلشجعاحلمار قراءة
االرذباع ىذهوقراءة قراءة خالل من احلمار. كلمة تضمنت اليت األية  ايل النحوية قراءة ونستمر .

 شرح يف الباحثون هبا تريد اليت الكيفية مثل مراحل نستمر  يفالقرآنادلادة اي اجلملة بناء يف ءات
 .ٕٓ إعرابىذهاألية.

الذين   مثل إليو= الذين)مضاف فاعلو=محّلوا.(مثل)مبتدأ( النو الضمة. على مبٍت ماضي فعل
)ضلن( تقديره بو=التوراىة. ػلملوىا.مفعةل مل مّث جزم( مثّ= مل)جرف عطف( ػلملو)فعل)حرف

كمثلاحلمار.ىا)مفعولبو(مضارعرلزومحبذفنون.وفاعلومقدرةبنحن( كمثل)جار=
إليو احلمار)مضاف ػلمل(.رلرور( = مضارع ىوفعل مقدرة فاعلو مرفوع بو=أسفار. مفعول بئس.

القوم مثل إليو(= القوم)مضاف مثل الذم( إلنشاء جامد ماضي بئس)فعل كّذبو. اّلذين اّلذين)=
ائيت)رلرورب)حرفجار(=بئايتهللا.ضلن()نعت(كّذبوا)فعلماضيمبٍتضمةوفاعلومقدرة

رلرور( يت)جار بئا اليو(.( الظلمُتوهللاهللا)مضاف القوم يهدى ال استئناف(= هللا)مبتدأ(و)واو
 ال)حرفالنفي(

ىو( مقدرة فاعلو مرفوع مضارع )فعل يهدى الظلمُت=. بو. مفعول القوم=خرب. الظلمُت) القوم
  .نعت(

 االية اجلمعة توروت٘سورة كتاب ػلمل الذي موسى نيب للقوم مثال أل تشبيو عن ػلدث
يلي: كما األمثال التشبيو ىذه عن البيان بعلم نبحث إما وااللتزام. االعتقاد يف مًتددا كان ولكنو
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:مشبو،ادلشبوىذهالفقرةإذاكانللقراءةيفعلمالبيانتشبيوامثالذلاأركانوالفواءد،أركانالتشبيو
يعٍتالقومالذيػلملالتورات.وادلشبو٘بو،وجوالشبو،عدةالتشبيو.ادلشبويفالسورةاجلمعةاالية

التورت. ػلمل الذي القوم صفة مع والكرب العنيد اي احلمار صفة شبو وجو احلمر. حيوان يعٍت بو
عنحالادلشبووادلعٌتشبوهللاقومعدةالتشبيوكلمةمثلوحرفك.والفاءدةالتشبيويعٍتيبُت

 .ٕٔنيبموسىمنالظادلُتواخلاسرينابحلمارالذيالؽللكالعقلوىممناجلاىلُت
عةيفالكلمةاالسمائيةأبعليةالقرآنءةالثانيةيعٌتقراءةاالرذباعأكدعلىالقرآنوالكالمعن

ا أسئلة عن الباحث فحدد خارجها. يف ابلعالقة لفظوارتبط إىل نظر فإذا احلمار. لفظ يف لبحث
يف الذي الشكل ؽللك يعٍت وادلعٌت. الشكل فيملك األعلية السيمائية يف اللغوي كالًتكيب احلمار
لفظاحلمارحرفوصوتوىيحاءميمألفراء.ولوادلعٌت.الفكرةاليتتتعلقابلفكرالذييرجع

للغة.وىويفادلعجممعٌتاحلمارىواحليوانالذيلوأوؽللكادلرجعمنخارجاللغةيؤسسدبتكلما
النقليات للوسائل وينتفع األكرب واألذن األصغر واجلسم ابلرجل ولكن احلصان ويشابو أرجل أربعة

ومحلاألشياء.
ويفسيمائيةروالندابرطيسيقالأنالرمزؽللكادلعٌتالدالوادلعٌتادلدلولادلتولدمنإعطاع

الًت الذيادلعٌت اخلارج حبال يرتبط الذي اجلديد كالشكل جعلو ادلعٌت إعطاء ذلك مث اللغوي. كييب
 ينفكمنحالالًتكيباللغزيلتكوينالشكلاجلديدويكونخليفةاللغة.

ٔ. Signifire(penanda/محار )الشكل ٕ. Signified(petanda/ادلعٌت) 
الفصيلة من داجن حيوان )

 اخليلّية
Denotatif sign(tanda denotati/معٌتالدال) ٖ.  
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

ٗ . conotatif signifire( penanda konotatif/ادلدلول  الشكل
) 
 محارحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية

٘ . connotative 
signified(petanda 
konotatif//ادلعٌتادلدلول) 
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6. connotative sign( tanda konotativ/ الرمزادلدلول( 
 

( الدال ادلعٌت أن فظهر السابق ابرطيس ىيكل )ٖومن الشكل من يكون )ٔ( وادلعٌت )ٕ.)
(.فلفظاحلماريتكونمنالشكلحبرفٗولكنيفوقتمتساو،معٌتالدالىوالشكلادلدلول)

 ّية.حاءوميموألفوراءوادلعٌتوىوحيوانداجنمنالفصيلةاخليل

البحثأنادلعٌتالدالىوالرمزالذييتكونمناشكلوادلعٌتمثيكونادلعٌتادلدلول.وأما
ىو احلمَت للفظ ادلدلول ادلعٌت أن يعرف أن يستطيع معُت وقت يف اليت الفكرة ىو ادلدلول الشكل

لًتكبوىاوزينة.العطفوادلعطوفاخليل.مثيستمربلفظبعدهكاحليوانادلركبوالزينةبلفظ

احلمار نفيس.ودلالكو، حيوان من ىو احلمَت للفظ الرمز أن الباحث يدل أن ويستطيع
 فبجانيب احلياة. صفوف ومنعكس الثقافية اجلسم كالصناعة بشكل يلتصق الذي السليب ادلدلول

ألن نفيسة عالمة ىو واحلمَت مدلول، احلمَت للفظ لبنو. منفعة يف احلمَت يرجح قيمةالصغَت، لو
ومنفعة.  يسمى اإلصللزي لغة يف jackمحار أمااإلانث للذكور ادلصطلح jenny احلمار .

الواقع يف الطبيعية خصائصو  والعناد. جهل طابع ذات رمزية حكاية ىي البشر تستهدف احلمار
احلمار لعلى حسنا، نفسو. خارج من التهديدات ضد احلماية أشكال من كشكل والكرب  العنيد

ال احلمار مث للبشر. ابلنسبة سيئًا سيكون ذلك ولكن نفسو، ػلمي أن حاول أنو كما عناد لطيفة
أيخذه أن يستطع مل عندما زبلى أنو حىت شيء، أي بقدر التعبء يتحملون سوف وػلملو يهم

ادلالكاحلمار كسالن.وغللد مرتفع،ىذاحيوان او عال بصوت احلمار بسببمايصرخ ) )اجللوس
حىتيقومووػلملمرة.

العناد من ىم  اليهود القوم أن نعلم ضلن التورات؟. ػلمل اللذي قوم احلمار هللا شبو دلاذا
سبيل وينكرون. يرآدون ىم ولكن عليهم والرسل( )األنبياء كثَتة رسلو هللا أرسل كيف والعجب،

أم علىقبول ادلالئكةيفجبل  موسى يلقىنيبهللا اليهودادلثال،عندما يعبد  الوقت، لبعض هللا ر
استعمار ذلك انتهاء وبعد يشكون، أهنم استعمرفرعون كانت وعندما راب. البقرة غلعلون آخر.و الو

ىمتشاكونمرةأخرى.عندماأرزقهمالطعاممٌّتوسلوى،ىميشكونابلسبب،ادلوادالغذائيةغَت



ا يف تدخولوا أن ذلم قيل وعندما لألكل. يرآدونصاحلة ىم بل )الفلسطينيُت(، الفلسطينيون ألرض
وؼللفونوأيمرموسىأنيدخلها،ىميتكلمونأنأرضفليسطُتبلدفسادغَتأمنة.ىمينكرون
السورة يف ورد لقد اجلديد. احلكم يصنعون ولكنهم تورات كتاب يف يتضّممن الذي احلكم عن

.ٕٔالعمراناألية

الَّ َيْكُفرُِإنَّ النَّاسِِذيَن ِمَن اِبْلِقْسِط أَيُْمُروَن الَِّذيَن َويَ ْقتُ ُلوَن َحقٍّ ِبَغَْتِ النَِّبيَُِّت َويَ ْقتُ ُلوَن هللِا بَِئااَيِت وَن
{ أَلِيٍم ِبَعَذاٍب ْرُىم نٕٔفَ َبشِّ مِّ َوَماذَلُم َوْاأَلِخَرِة نْ َيا الدُّ يف أَْعَماذُلُْم َحِبَطْت الَِّذيَن أُْوالَِئَك }

 . (22)ِصرِينَانَّ

 . 55لفظ احلمار يف السورة املدثّر األية  .5

<{ٔ٘<فَ رَّْتِمْنَقْسَوَرٍة>ٓ٘}َكأَن َُّهْممُحٌُرمُّْستَ ْنِفَرٌة>

االرذباع. وقراءة ادلشجع قراءة منهج يعٍت النص قراءة يف الوسيلة ادلعٌت، طلب عملية ففي
 القواعد على يعتمد ادلقروؤ النص ىي ادلشجع والنحوية.فقراءة والداللية والصرفية ادلقياسية اللغوية

السمائية بنظام موافقة ادلقياسية اللغوية القواعد عند اجلميع على ادلعٌت ادلشجع قراءة ىذه فحصلت
فلذلك . اآلية يف ادلقصود على ادلعٌت إعطاء يف تنتهي ال ادلشجع قراءة وىذه األوىل. الطبقة يف

اال قراءة ىي بعدىا ادلرحلة األية ىذه ادلعٌت نطلب يف التفسَت. وإعطاء ابلتكرار ايلٓ٘رذباع ضلتاج
 األية   منذٖ٘-ٔٔقراءة . الكفار عن االية ىذه يف يتكلم األية. ىذه سياق من ادلفهوم ليأخذ

حياهتميفالدنياواألخرة.

 ضللل إذا وأما األية ادلدثّر السورة ابٓ٘يف ادلشجع قراءة وجو القرآنمن نستطيعءة لداللية
أنضلللوابستعمالنظريةالسياقمنعناصرهاليتتتضمنعلىسياقاللغويةوسياقالعاطفيوسياق
ادلوقفوسياقالثقايف.أّماالسياقاللغويةىذهاأليةلفظاحلمرىنامشبو.هللايشبوكيفعذابويف

بُتهللاعنحالالكّفاريفالنارمثلاآلخرةعذاابشديداللكّفار.وىذاتشبيوواضحامعروفا.كما
ينكرون ذلم بل احلساب يوم اليؤمنون ألهنم العذاب. عن خوفا ؼلافون ىم األسد. عن غلري احلمار
التشبيو ىذا ادلقصود نعرف حىت التشبيو حرف من عدد ىو كأن لفظ الدنيا. يف حياهتم عندما

ما يبننا هللا األية، ىذه يف العاطفي وسياق اخلاسرينواضح. من ىم األخرة يف الكفار اصاب
الذي اإلسالم حضور أّول يف أّن دمحم، األمة لناعن هللا أشار األية ىذه ادلوقفيف سياق والضآّلُت.



محلونبينازلّمدكانالناسيغبضوػلاربوينكردعوةنبينازلّمدلنعبدهللا.لذالكأهللجالوعلى
و واحدا الو نعبده أن يشركو.ؼلربان اىلال ويدعو مكة يف ولد زّلمد نبينا ألّن ىنا الثقايف والسياق

 ايل العرب يف اجملتمعٖٕاإلسالم واحلال كبَت شجاعا وأىلها حار العرب بيئة أّن نعرف كاما سنة
الكفار اىل ومنهم يؤمنون منهم ذلم، رسال يرسل هللا ىذا بسبب النتّوعة. قبائل على ويوزع فساد

ينكرونواليؤمن.وغلازالكفاريفاآلرخعذابالناروىممناخلاسرين.يرآّدونو

يفالسورةادلدثّرالذيػلتويعلىعبارةكلمةاحلمرفيهاالذيجعلنآ٘ألنربليلاآلية
كلمةاحلمارموضوعايفحبثناىذا.وضلللبدراسةالسيميائية،الباحثونلنتكونقادرةانضللللفظ

 احلمار ضلتاج  األية تلك يف السياق لنفهم وضلتاج ألية. من السياق قراءة على ادلشجعإال قراءة
االرذباع ىذهوقراءة قراءة خالل من احلمار. كلمة تضمنت اليت األية  ايل النحوية قراءة ونستمر .

 شرح يف الباحثون هبا تريد اليت الكيفية مثل مراحل نستمر  القرآنادلادة بناء يف يفءات اي اجلملة
   ,ٕٕإعرابىذهاألية

َكأَن َُّهمْ كان(= )اسم ىم النسخ( )حرف مُحُرٌ.كأن كان= نعت=مُّْستَ ْنِفَرةٌ.خرب فَ رَّتْ. فعل=
ىي مقدرة فاعلو أتنيث( )اتء ت . الفتح على مبٍت ماضي َقْسَوَرةٍ. ِمْن قسورة= اجلار( )حرف من

)رلرور

الالناسخة.حرفكأّنالؽللكمعٌتعندكلمةواحدا.حرفكأّنيفىذهاأليةىومنافع
يفعلمالبيانكلمةكأّنمنعددالتشبيو.يفىذهاأليةكلمةكأّنعملوترفعاالسموتنصباخلربيف
دبعٍت محار كلمة من مجع محر كلمة منصوب. وزلّلو ) )ىم منفصل  بضمَت يواصل رفع،و زلّلي

ة.حيوانداجنمنالفصيلةاخليليّ

ػلدثعنتشبيوألمثالللقومالكافرينالذييشعرونالعذابالنار.ٓ٘سورةادلدثّراالية
.عنىذهالتشبيواألمثالكمايليإمانبحثبعلمالبيان
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 البيان علم يف للقراءة كان إذا الفقرة والفواءد،ىذه أركان ذلا امثال التشبيوتشبيو أركان
يعٍتالعذابالّنارالذيٓ٘الشبو،عدةالتشبيو.ادلشبويفالسورةادلدثّراالية:مشبو،ادلشبوبو،وجو

شبوصفة وجو قسورة. من فّرت الذي احلمر حيوان بويعٍت وادلشبو السقر. الّنار يف الكّفار يشعرون
الّنار العذاب ؼلافون الذي الكفار القوم بصفة قسورة من وتفّر االستنفار ػلب ال الذي احلمار

قوم  هللا شبو  وادلعٌت ادلشبو حال عن يبُت يعٍت التشبيو والفاءدة كأّن. كلمة التشبيو عدة السقر.
 .ٖٕالكّفاريفالنارالسقر

علىالقرآنوالكالمعن عةيفالكلمةاالسمائيةأبعليةالقرآنءةالثانيةيعٌتقراءةاالرذباعأكد
أ عن الباحث فحدد خارجها. يف ابلعالقة لفظوارتبط إىل نظر فإذا احلمار. لفظ يف البحث سئلة

يف الذي الشكل ؽللك يعٍت وادلعٌت. الشكل فيملك األعلية السيمائية يف اللغوي كالًتكيب احلمار
لفظاحلمارحرفوصوتوىيحاءميمألفراء.ولوادلعٌت.الفكرةاليتتتعلقابلفكرالذييرجع

تكلماللغة.وىويفادلعجممعٌتاحلمارىواحليوانالذيلوأوؽللكادلرجعمنخارجاللغةيؤسسدب
النقليات للوسائل وينتفع األكرب واألذن األصغر واجلسم ابلرجل ولكن احلصان ويشابو أرجل أربعة

ومحلاألشياء.

ويفسيمائيةروالندابرطيسيقالأنالرمزؽللكادلعٌتالدالوادلعٌتادلدلولادلتولدمنإعطاع
الذي اخلارج حبال يرتبط الذي اجلديد كالشكل جعلو ادلعٌت إعطاء ذلك مث اللغوي. الًتكييب ادلعٌت

 ينفكمنحالالًتكيباللغزيلتكوينالشكلاجلديدويكونخليفةاللغة.

ٔ. Signifire(penanda/الشكل (   aspek citra bunyiمحر

dari susunan huruf حاءميمراء  
ٕ. Signified(petanda/ادلعٌت) 

 حيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
Denotatif sign(tanda denotati/معٌتالدال) ٖ.  
 محرحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية
 

ٗ . conotatif signifire( penanda konotatif/ادلدلول  الشكل
) 

٘ . connotative 
signified(petanda 
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konotatif//ادلعٌتادلدلول) 
 

6. connotative sign( tanda konotativ/ الرمزادلدلول( 
 

( الدال ادلعٌت أن فظهر السابق ابرطيس ىيكل )ٖومن الشكل من يكون )ٔ وادلعٌت )(ٕ.)
(.فلفظاحلماريتكونمنالشكلحبرفٗولكنيفوقتمتساو،معٌتالدالىوالشكلادلدلول)

 حاءوميموألفوراءوادلعٌتوىوحيوانداجنمنالفصيلةاخليلّية.

البحثأنادلعٌتالدالىوالرمزالذييتكونمناشكلوادلعٌتمثيكونادلعٌتادلدلول.وأما
 ىو ادلدلول ىوالشكل احلمَت للفظ ادلدلول ادلعٌت أن يعرف أن يستطيع معُت وقت يف اليت الفكرة

 اوزينة.العطفوادلعطوفاخليل.مثيستمربلفظبعدهكاحليوانادلركبوالزينةبلفظلًتكبوى

ويستطيعأنيدلالباحثأنالرمزللفظاحلمَتىومنحيواننفيس.ودلالكو،احلماركالصناعة
كسصفوفاحلياة.فبجانيبالثقافيةومنع ادلدلولالسليبالذييلتصقبشكلاجلسمالصغَت،يرجح 

احلمَتيفمنفعةلبنو.للفظاحلمَتمدلول،واحلمَتىوعالمةنفيسةألنلوقيمةومنفعة.أماادلعٌت
شديدايعٍتخافالكفارخوفآ٘ادلدلوللروالنابرطيسيفالفظاحلمارىذهالسورةادلدثّراألية

يفالنارالسقرىميفالدنيامنكرونولكنيفالنارالسقرىميريدالتوبة.لفظاحلمرمدلولعلى
 احلياةالكفاريفالدنياىممناحلاسدينوالكسالءالتفكَتليؤمنهللاوغلتنبالطاغوت.



 الفصل الرابع

 اإلختتام

 خالصة . أ
لغة العربية التي فيها  القرآنمصدر العلم في العالم،دون استثناء لعلم اللغة. ألّن لغة  القرآن

باللغة األخرى التي لها المعنى واألساس الرمز. بذلك،  القرآناللغة األدبية. ال تستأنث اللغة 
ي يبحث موضوعا جاذبا في العلم السيميائية. ىذا العلم من أنواع العلم اللغويّة الذ القرآننجعل 

عن الرمز في كل  لفظ وكلمة وكالم. ويظن ىذا العلم جميع الرموز في المجتمع والثقافة انهما من 
 اساس الرمز.   

بسبب مساءل الذي يرافق نبّينا محّمد في الدعوة اإلسالمية، ثم جعل الجانب  القرآننزل 
كريم وأيضا العدد من قصص ال القرآنالمتعلق باإلمكانيات االجتماعية والثقافية تؤثر على معنى 

 . القرآنالناس السابق  الذي ورد في 
علم السيميائية يدرس النظم والقواعد أو الحكم التي تسمح لرمز في المجتمع لها معنى، 

 حّتى موضوع علم السيميائيات واسعاباسطا. 
ن م القرآنأن ىذا العلم الذي يبحث عن الرموز في  القرآنفي  سيميائيةويمكن تعريف ال

كامال لو الرموز التي المعنى   القرآنالكالم والكلمة والحروف ونظام اللغوي،و يدل أن  وجود 
  المهّمة

والسورة  8و السورة الّنحل األية  952دون اإلستثناء األلفاظ في السورة البقرة األية 
 .55واآلخ في السورة المدثّر األية  5والسورة الجمعة األية   92اللقمان األية 

وجدنا الفظ الحمار في السورة البقرة مفردا وأّمالمعنى المدلول فيها لروالن بارطيس  أّن 
لفظ الحمار يكون الحال الضعيف والعجوز. و المعنى المدلول من رمز لفظ الحمار يعنى تبيان 
 عن الدراجة المجتمع. كما نعرف أّن الثقفة في العرب الناس الغناء يملك المال وألنعام والنبات



أكثر. والحمار من احدى األنعام. وىذا يدلنا أن الحمار سيمبول درجة المجتمع في والوقت 
 السابق.

جمعا. ىذا الفظ يدل على الحقيق الحمار  8وجدلفظ الحمار في السورة الّنحل األية 
 المتنوعة فالعالم مثل الحمار في الجزيرة العرب في الجزيرة األوروبا والجزيرة األفريقا وامعنى

يعني ىذا الحيوان ليخدم سيده و وال  8المدلول لروالن بارطيس في ىذه السورة النحل األية 
الجبن الحمار  يملك القدرة للعقول ولكن لو مزايا من لحمو ليصنع جبن، في العصر الحالي مجال

 غالية في أوروبا. 
ومعنو واحدة يعني اعرابو مجرور باللفظ الصوت  92لفظ الحمار في السورة القمان األية 

ىذا  عّلم لقمان ولده تعليما عن ألداب عندما مشيا في األرض  92صوت الحمار.  سياق األية 
يأمر لقمان ولده بالتوّضع ال بالتكّبر .وىذا الفظ الحمار تشبيها للصوت الم. والمعنى المدلول 

كان صوت لروالن بارطيس أن صوت الحمار كصوت للشعب، والناس الذين يفخرون. أيضا  
 الحمار في ليلة تسبيب حضور الشيطان كما ورد في الحديث الّنبي.

جمعا بالمعنى المدلول لروالن بارطيس ىنا  5لفظ الحمار في السورة الجمعة األية 
إاّل بمقاربة  القرآنالخوف، الندم ،الجهل . ال يمكن أن نفهم المعنى المدلول للفظ الحمار في 

بارطيس بنصر قراءة النص من السياق األية.  جعل ىذا الفظ الحمار  النظرية السيميائية لروالن
موضوعا في بحثنا. اهلل سبحانو يخلق الحمار لينصر الناس ويخّففهم. أأللفظ الحمار ال تكون 
معنى الفظ الحمار معنى اللغوية المفهومة فقط، ولكن جعل اهلل لفظ الحمار تشبيها ىذالذي 

. بمقاربة النظرية السيميئية القرآنلذي يملك لفظ الحمار في يسبب وجود المعنى المدلول ا
لروالن بارطيس. يتكلم عن الرمز الذي يملك المعنان ىما المعنى الدال والمعنى المدلول ويعلق 

معنان وىذاالمعنى ال يمكن أن  القرآنالرمز بالسياق الحال المجتمع . نجد لفظ الحمار في 
يعني الكسل  القرآنياق. أما المعنى المدلول للفظ الحمار في يفهم إاّل أن يعّلق بقراءة الس

والدرجة المجتمع والخوف والجهل والمعنى الصوت الحمار يعني الكبر حضور الشيطان في 
 الكريم ليّدبر ويعقلو.       القرآناليل. بمقاربة ىذه النظرية التي يعّرف روالن بارطيس ينصرنا أن يفهم 



 ب. اإلقتراحات

الكريم دراسة السيميائية  القرآنحث الجامعي يبحث عن المعنى الفظ الحمار في ىذا الب
الذي يحتاج لمعرفة معنو  القرآنلروالن بارطيس.  ىذا لفظ الحمار ىو من احدى لفظ في 

موضوع واسع للبحث السيميائة. فلذالك يريد  القرآنوتناسب المعنى المدلول في تركيبها. 
لمن قرأ ىذا البحث أن يطلب لفظ آخر الذي يشبو لو معنى خصوص الباحث للطاّلب وطلبة أو 

 في علم السيميائية.
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