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 المشترك اللفظي في سورة يوسف 
 )دراسة تحليلية داللية( 

 البحث اجلامعي
 ( S 1مقدم ال ستيفاء شروط اختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا )

 ىف قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية العلوم اإلنسانية
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 
 بديعة الفائزة ىإعداد: اثن
 ٠٠٢٠٣٣٤٦رقم القيد : 

 نوار فردوس , الماجستيرأالمشرف : محمد 
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٠٢ 

لشعارا   
 

َااالنَّاُسايَٓا اِمْناَذَكٍراَواُانْٰثاَاُّيه اَخلَْقنَااُُكْ اَواِاَّنَّ

اقََبآا اَو اُشُعْوًبا اااقىلِلَتَعاَرفُواائِلَاَجَعلْنَاُُكْ ِانَّ

اَاتْقٰا اهللِا اِعْنَد اعَِلْْيٌااقىلمْاڪُاَْكَرَمُُكْ اهللَا ِانَّ

 َخِبْيٌا
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 
mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. AL-HUJURAT : 13) 
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 اإلهداء
 أىدي ىذا البحث إىل :

الكرمي, احملبوب, النبيل, الشريف, اجلاىد "بدري" الذي قد أعطاين محاسة لنجاح ىذا  أيب -
       نتهاء, أقول شكرا جزيال لكم و بارك اهلل فيكم.البحث حىت إ

الكرمية, احملبوبة, النبيلة, الشريفة, اجلاىدة "طافئة" الذي قد أعطاين مهة و الدعاء و  أمي -
 محاسة لنجاح ىذا البحث حىت إنتهاء, أقول شكرا جزيال لكم و بارك اهلل فيكم.

الذي قد احملبوبة و اجلميلة "إمرأة حسنة و فيأت الزاكية و درة ادلقنون" , أخيت الصغَت -
 دتٍت يف إنتهاء ىذا البحث. تأيأعطاين محاسة و 

, الكرمي, احملبوب, النبيل, الشريف, اجلاىد "سيف الدين, مهتدي,  عمي و عميت -
سومتي, آريك, ليلى, آريس, مؤونة" الذين قد دعاين و يساعدين و أسعدي, حمفوضة, 

 أعطاين محاسة لنجاح ىذا البحث حىت إنتهاء, أقول شكرا جزيال لكم و بارك اهلل فيكم. 
, الكرام الذين علموين ولو حرفا واحدا بالصرب و اإلخالص, ع أساتيذ و أساتيذاتمجي -

  .يسراهلل ذلم جهادىم و اطال اهلل عمورىم و بارك اهلل فيهم 
شكرا جزيال بآالف مدير ادلعهد "دار العلوم الفاظلي" و "معهد العايل لوىور مباالنج"   -

 حلماستكم و نصيحتكم و بارك اهلل فيكما. 
شكرا جزيال على كل مساعدتو  ادلاجستَت",  فردوس انوار البحثي األستاذ "حممد مصرف -

      يف يرشدين لنجاح ىذا البحث حىت إنتهاء, أقول شكرا جزيال لكم و بارك اهلل فيكم.   
أمي ذاة السالمة و نور الفطريا أبريلي و سييت صافية رمحة اهلل  أخوايت احملبوبات اجلمالء : -

درة و إكا ستييا ريٍت و رييا خنرة و عفيفة مبينة احلكمة و مصفوفة حسٍت و فٍت عزيزة و 
ادعوين اىل اهلل عسى ان تتزوج سرعة, أقول شكرا  السنىت و نور جالية اجلاه سييومفو,

 ك اهلل فيكن. جزيال لكن و إعطاءكن محاسة يل و بار 
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التقدير و الشكر كلمة  
احلمد هلل على كل نعمة اهلل و على كل حال, و ال حوىل و ال قوت اال باهلل العلي العظيم, 

  و صحبو وبارك و سلم. أما بعد. اللهم صل على سيدنا حممد و على آلو

 يوسف سورة في اللفظي المشتركقد متت كتابت ىذا البحث اجلامع حتت ادلوضوع : 
النقصان و االخطاء اللغوي رغم اهنا  اعًتفت الباحثة أنو كثَتو . (داللية تحليلية دراسة)

 بذلة جهدىا ووسعها إلكمال لو.

و ىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذة الكرماء و الزمالء األحباء. 
 : إىل ءفوائق االحًتام و خالص الثنالذا, تقدم الباحثة 

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالناكرئيس اجلامعة بروفيسور الدكتور موجيا راىارجا  . ١
 .ماالنج

 .اإلنسانية العلوم كلية عميد, ادلاجستَت استيعادة الدكتور. ٢
 .وأداهبا العربية اللغة شعبة رئيسك ,ادلاجستَت فيصل حممد األستاذ. ٣
 .كتابة البحث اجلامعي  شرفكم, ادلاجستَت فردوس انوار حممد األستاذ. ٤
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعةأساتذي و أستاذايت األحباء الذين قد علموين يف . ٥

 جزاكم اهلل أحسن اجلزاء. ,ماالنج احلكومية
  
قول لكم شكر جزيال على مساعدتكم مجيعا. و جعلنا اهلل من أىل العلم و اخلَت و أ

يفوت عن رجائي أن ينفع ىذا البحث اجلامعي للباحثة و سائر  ادلخلصُت على ما فعلنا, ال
 آمُت اللهم آمُت.  ,القرّاء
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    زارة الشئون الدينية   و 
       اإلنسانية العلوم كلية

    وأدابها العربية اللغة قسم
 االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة

  

 تقرير المشرف 

 اجلامعي الذي قدمتو :إن ىذا البحث 
 الفائزة بديعة اثنا:  إعداد

 ١١٣١٣٣٥٧:  القيد رقم
 (داللية حتليلية دراسة) يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك:  العنوان

قد نضرنا و أدخلنا فيو بعض التعديالت و الإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل ادلطلوب 
 اإلنسانية العلوم لكلية ( S1)درجة سرجانا الستفاء الشروط االختبار النهائي و احلصول على 

 .م ٢٣١٥ / ٢٣١٤للعام  دابهاأو  العربية اللغة قسميف 
 

 ٢٣١٥ يونيو,     مباالنج حتريرا

  ادلشرف

 

 الماجستير,  فردوس انوار محمد 

    ٠٨٥٨٣٥٠٥ ٠٨٨٧٣٢ ٠ ٣٣٢:  التوظيف رقم



 ز
 

    زارة الشئون الدينية   و 
       اإلنسانية العلوم كلية 

    وأدابها العربية اللغة قسم
مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة  

 الجامعي البحث عن المناقشة لجنة تقرير
 لقدمتت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو :

 الفائزة بديعة اثنا:  إعداد
 ١١٣١٣٣٥٧:  القيد رقم

 (داللية حتليلية دراسة) يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك  : العنوان
 لكلية داهباأو  العربية اللغة قسميف (  S1)وقررت اللجنة جنحها و إستحقاقها درجة سرجانا 

  .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا امعةجب اإلنسانية العلوم
 ٢٣١٥ يونيو,     مباالنج حتريرا
 (                    )         .ا٠
٥ .        (                   ) 
٣ .        (                   ) 

 ادلعروف
 عميد كلية العلوم اإلنسانية 

 

 الدكتور استيعادة, الماجستير
٠٨٥٦٣٢٠٢٠٨٨١٣٢١٣٣١رقم التوظيف :   
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    زارة الشئون الدينية   و 
       اإلنسانية العلوم كلية
    وأدابها العربية اللغة قسم

مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة  

 اإلنسانية العلوم كلية عميد تقرير

 اإلنسانية العلوم كلية عميد تقرير
 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية عميدتسلم 

 البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة  
 الفائزة بديعة اثنا  : اسم
  ١١٣١٣٣٥٧:  القيد رقم

 (داللية حتليلية دراسة) يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك : العنوان
العلوم لكلية (S1)سرجانا الستيفاء شروط االختبار النهائي و احلصول على درجات 

 .داهباأو  العربية اللغة قسميف  اإلنسانية
 

 ٢٣١٥يونيو  تقريرا مباالنج,   
 اإلنسانية العلوم كلية عميد

 
 

 الماجستير, استيعادة الدكتور
 ٠٨٥٦٣٢٠٢٠٨٨١٣٢١٣٣١:  التوظيف رقم
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    زارة الشئون الدينية   و 
       اإلنسانية العلوم كلية
    وأدابها العربية اللغة قسم

مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة  

 وأدابها العربية اللغة تقرير رئيس قسم

 البحث مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا وأداهبا جامعة العربية اللغة قسمتسلم 
  الباحثة كتبتو الذي اجلامعي

 الفائزة بديعة اثنا :   اسم
  ١١٣١٣٣٥٧:  القيد رقم

  (داللية حتليلية دراسة) يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك:   العنوان
 العلوم لكلية (S1) سرجانا درجات على احلصول و النهائي االختبار شروط الستيفاء
 .وأداهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية

 

 ٢٣١٥ يونيو,   مباالنج تقريرا

 وأداهبا العربية اللغةرئيس شعبة  

 

 محمد فيصل, الماجستير

٠٨٦٣٠٠٣٠١٣٣٢٠١٠٣٣٣رقم التوظيف :   
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 تقرير الباحثة 
 أفيدكم علما بأنٍت الطلبة :

 الفائزة بديعة اثنا:  إعداد

 ١١٣١٣٣٥٧:  القيد رقم

 (داللية حتليلية دراسة) يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك:  موضوع البحث

حضرتو و كتبتو بنفسي وما زادتو من إبداع غَتي أو تأليف االخر. وإذا ادعى أحد يف ادلستقبل 
 ليةادلسؤو أنو من تأليفو و تبيُت أنو فعال من حبثي فأنا احتمل ادلسؤولية على ذلك و لن تكون

جامعة موالنا  داهبا بكلية العلوم اإلنسانيةأاللغة العربية و قسم على ادلشرفة أو مسؤويل قسم 
 . مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  

ا٢٣١٥,     يونيو االنجحتريرا مب

 الباحثة 

 

 الفائزة بديعة اثنا

 ٠٠٢٠٣٣٤٦:  القيد رقم
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 البحث ادللخص
 (.داللية حتليلية دراسة) يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك, ١١٣١٣٣٥٧, الفائزة بديعة اثنا

 إبراىيم مالك موالنا اإلنسانية جامعة العلوم بكلية وأداهبا العربية اللغة قسم اجلامعي ىف البحث
 ماالنج. احلكومية اإلسالمية

 ادلاجستَت.,  فردوس انوار حممداألستاذ حتت اإلشرف 
  يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك الكلمة الرئيسية :

أرادت الباحثة أن تبحث ادلشًتك اللفظي يف سورة يوسف, ألكثر السورة القرآن 
 ىو العادة من علم الداللة.ادلشًتك اللفظي  الكرمي الذي تظمنا على ادلشًتك اللفظي.

ادلشًتك اللفظي ىو اللفظ الذي كثَت من ادلعٌت. يف حياة اليومية, ليس نستطيع أن 
نُفكَّ من مواصلة بالشخص الذي حولينا. ألن ذلك حبثت الباحثة دراسة ادلشًتك 

اليت تستطيع أن تواصل التوصية أو الكالم باحلسن و  بالصحيح و اللفظي, ل
بالصائب و تستطيع أن تقبل التوصية أو الكالم باحلسن و  بالصحيح و بالصائب 

د كرمي اليت تتكون عن مائة و احأيضا.  أما سورة يوسف ىي احد سورة من القرآن ال
عشر اآليات. ذلك السورة متتلئ عن قصة حيايت يوسسف عليو السالم. أينما متلك 

اليت تنزل اىل  سورة ىذه السورة اإلمتياز النفس بالقياس على سورة االخر, اإلمتياز ىو
خطاب كثَت من  امَت ادلؤمنُت عمار بن و  نيب حممد صلى اهلل عليو و سلم اليت السواء بالزبور



 ل
 

. بتبحث ادلشًتك اللفظي يف السورة يوسف, اآليت تستطيع ١تقرأ ىا يف الصالة الصبح
الباحثة أن تتمرن ليفهم الكلمات يف القرآن الكرمي, و باخلصوص سورة يوسف, و 

            تستطيع أن تصب يف مواصلة اليومية. 

حتتوي الىتاآلياتما: تتكون عن أسئلتُت, مها أسئلة البحثيف ىذا البحث أما 
ما نوع ادلشًتك اللفظي يف اللفظ الىت حتتوي عليو , و عليو ادلشًتك اللفظي يف سورة يوسف ؟

دلعرفة اآليات يف يف ىذ البحث, موجودان, مها : االوىل,  أىداف البحثأما . سورة يوسف ؟
دلعرفة نوع ادلشًتك اللفظي يف اللفظ الىت و الثاين, سورة يوسف الىت حتتوي عليو ادلشًتك اللفظي

 .حتتوي عليو سورة يوسف

. تستخدم الباحثة يف ىذا البحث منهج البحث الكيفي الوصفي, و أما منهج البحث 
يف البحث تنقسم إىل قسمُت، ومها ادلصادر الرئيسية وادلصادر الثنائية.  مصادر البيانات

, يف تفسَتادلصباح و يساعد بالتفسَت ادلنَت و التفسَت القرطيب ادلصادر الرئيسية ىي سورة يوسف
وتناذلا الباحثة من   ,أما ادلصادر الثنائية تنال البيانات من ادلكتبة أو تقارير البحث السابقة و

تستخدم  طريقة مجع البيانات أما كتب علم الداللة والكتب ادلتعلقة بادلشًتك اللفظي.
الباحثة تستعمل طريقة حتليل البيانات اليت طريقة حتليل  ادلكتبية.الباحثة طريقة الوثائقية و 

 (.Analysis Data General Partial)تعرف بالتحليل البيانات العام البعض 

يف سورة يوسف موجود سبع و سبعون نتائج ىذا البحث التالية كما يلي : أن 
,  ١٣, ٩,  ٨, ٦, ٥, ٣, ١, بينها: آيات حتتوي عليو ادلشًتك اللفظيالىت( اآليات ٧٧)

                                                           
1
Ibrahim Ali As-Sayyid Ali Isa . Hadis-Hadis dan Atsar Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Surah-Surah 

Al-Qur`an ( Jakarta: PT. Sahara Intisains, 2010),  226. 
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٢٤,  ٢٣,  ٢٢,  ٢١,  ٢٣,  ١٩,  ١٨,  ١٧,  ١٦,  ١٥,  ١٤,  ١٣, ١٢, ١١  ,
٤٣,  ٣٩, ٣٨,  ٣٧,  ٣٦,  ٣٥,  ٣٢, ٣١,  ٣٣,  ٢٩,  ٢٨, ٢٧,  ٢٦,  ٢٥  ,
٦٦,  ٦٥,  ٥٩,  ٥٦,  ٥٥,  ٥١,  ٥٣,  ٤٩,  ٤٨,  ٤٧,  ٤٦,  ٤٥,  ٤٤,  ٤٢  ,
٨٩,  ٨٨,  ٨٧,  ٨٦,  ٨٥,  ٨٣,  ٨٢,  ٨٣,  ٧٨,  ٧٣,  ٧٢ , ٧٣,  ٦٩, ٦٨  ,
١٣٨,  ١٣٧,  ١٣٥,  ١٣٤,  ١٣٣,  ١٣١, ١٣٣,  ٩٩,  ٩٧,  ٩٦,  ٩٤,  ٩١  ,

 :نوع ادلشًتك اللفظي يف اللفظ الىت حتتوي عليو سورة يوسف .١١١, و  ١١٣,  ١٣٩

: ادلعٍت الفرعية أو اذلامشية تتصل بادلعٌت ادلركزي وبعضها ببعض عن طريق وجود  ١نوع  
 . خزائن األرضعناصر مشًتكة معينة و روابطو من ادلكونات التشخيصية. بينها: 

 األحاديث, بينها: الكتب, تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف خمتلفة.:  ٢نوع 
 ,متكئا دبر, ألفيا, قبل, اخلاطئُت, شغفها, راودت, غّلقت, ىيت, ريب, , أشد,وجو ,عصبة

 جهاز, ,خَت, الواحد, سلطان, يغاث, خطبكن, أرضا, األرض, اآليات, استعصم قطعن,
 ,نبغي, موثقا, ءاوى, السقاية, العَت, بعَت, حرضا, بثى, حتسسو, مزجاة, تفندون, لطيف

 .بأسنا غاشية, اىل القرى, ,ذِكر
 بينها: ./ بوليزميي  داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت: ٣نوع  
حكما,  ,ضالل ,تأويلو الناس و البشَت, اإلنسان  و احالم, رؤيا و جاىلون, ُتالغافل

 ذِكر ,لطيف ,العَت, بعَت ,خطبكن ,الواحد, سلطان, بضع , ملة, استعصم قطعن, ,حمسنُت
نتيجة  وجود كلمُت يدل كل منهما على معٌت, قد احتدث صورة الكلمتُت الكلمتُت :٤نوع 

 .اآليات حاش هلل, سبحان اهلل, الفحشاء, بينها: تطور يف جانب النطق.
  

 
 



 ن
 

ABSTRACT 

Itsna Badi`atul Faizah, 11310057, Musytarak Al-Lafdzi Fi Surah Yusuf (reseach 

analysis of semantic). The thesis language and literature Arabic course of Humanities 

faculty in Islamic State  University Maulana Malik Ibrahim Malang. Under guidance 

Mr. Muhammad Anwar Firdausy, M.Ag. Key Word: Musytarak Al-Lafdzi in Surah 

Yusuf. 

The researcher have to reseach about  Musytarak Al-Lafdzi in sura Yusuf 

because many words musytarak in some sura of Al-Qur`an. Musytarak Al-Lafdzi is one 

of theory there are in some theori in Semantic. Musytarak Al-Lafdzi is a word have 

much of meaning. In daily life, we can`t discolate self from communication with 

persons around us. Because thats, researcher will reseach about Musytarak Al-Lafdzi, 

and researcher hope will convey a massage or a expression with good, right, and exact, 

and can accept a massage  with good, right, and exact. Sura Yusuf, is one of sura in Al-

Qur`an Al Karim consist of 111 verse. With reseach Musytarak Al-Lafdzi in sura 

Yusuf, in time will come researcher will capable to exercise to understand the words in 

Al-Qur`an, its specially Sura Yusuf, than can apply in daily communication. 

And than the formulation problem in this resach consist of two formulation, 

there are: how verse that contains Musytarak Al-Lafdzi in sura Yusuf? an what kind 

Musytarak Al-Lafdzi from words that contains in sura Yusuf?. Purpose the reseach in 

this reseach there two purpose, there are: the first, to know how verse that contains 

Musytarak Al-Lafdzi in sura Yusuf and the second to know kind Musytarak Al-Lafdzi 

from words that contains in sura Yusuf. 

The method analysis, reseacher used Diskriptif Qualitative method analysis. 

The data source in this reseach divided in two part, it is primary data and secondary 

data. primary data in this reseach is sura Yusuf in tafsir Al-Mishbah, and helped by 

tafsir Al-Munir, and tafsir Al-Qurtubi. Secondary data data in this reseach is with take a 

data from library or from the earlier reseach, and researcher also take from the books of 

Semantic and the books that be related to Musytarak Al-Lafdzi. And than accumulation 

data methode, reseacher did used Documentary and Literature methode. For analysis 

data methode, reseacher did used analysis data methode that famous with analysis data 

methode General Partial. 

The result this reseach are: in sura Yusuf there 77 verse of contains Musytarak 

Al-Lafdzi in there, between : verse 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 59, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 

89, 91, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, and 111. The kind of 

Musytarak Al-Lafdzi in words of  contains in sura Yusuf : The kind 1, the branch 

meaning there related to nucleus means and the part of one with other part, from 

methode there is the united component with clear and be related with some special 
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position, between the words خزائن األرض . The kind 2, its more purpose meaning to used a 

word in different situantions, between words  الكتب األحاديث  , , عصبة  , وجو  , أشد  , راودت  , غّلقت  , 
,ىيت ريب  , دبر  , ألفيا  , قبل  , اخلاطئُت  , شغفها  , متكئا  , قطعن  استعصم  , , اآليات  , خَت  , الواحد  , سلطان  , يغاث  , 
,خطبكن أرضا  , األرض  , جهاز  , نبغي  , موثقا  , ءاوى  , السقاية  , العَت  , بعَت  , حرضا  , بثى  , حتسسو  , مزجاة  , تفندون  , 
,لطيف ِذكر  , غاشية  , اىل القرى  , بأسنا  . The kind 3, the meaning a word more than the purpose 

meaning, as develop in level of meaning / polysemy, between words الغافلُت  and  جاىلون ,  
,البشَت and  الناس and اإلنسان   ,رؤيا و احالم تأويل  , ضالل  , حكما  , حمسنُت  , قطعن  , استعصم  , ملة  , الواحد  , 
, بضع  ,سلطان خطبكن  , العَت   and  بعَت , لطيف   , ذِكر  . The kind 4, there are two words that 

individual refer to a meaning,was said ilustration two purpose words that will develop in 

pronouncing level `s, between words حاش هلل ,الفحشاء and  سبحان اهلل اآليات  , .  
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ABSTRAK 

Itsna Badi`atul Faizah, 11310057, Musytarak Al-Lafdzi Fi Surah Yusuf (Studi Analisis 

Semantik). Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dibawah bimbingan bapak Muhammad 

Anwar Firdausy, M.Ag. Kata Kunci: Musytarak Al-Lafdzi di dalam Surah Yusuf. 

Peneliti ingin meneliti tentang Musytarak Al-Lafdzi dalam surah Yusuf karena 

banyaknya kata-kata musytarak di dalam surat-surat Al-Qur`an. Musytarak Al-Lafdzi 

adalah salah satu teori yang ada di dalam bebarapa teori ilmu Semantik. Musytarak Al-

Lafdzi adalah suatu kalimat yang memiliki banyak makna. Dalam kehidupan sehari-

hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari komunikasi dengan  orang-orang yang ada di 

sekitar kita. Karena itulah peneliti akan meneliti studi tentang Musytarak Al-Lafdzi, dan 

peneliti berharap akan bisa menyampaikan pesan atau suatu ucapan dengan baik, benar 

dan tepat, serta bisa menerima pesan atau suatu ucapan dengan baik, benar dan tepat 

pula. Surah Yusuf, merupakan salah satu surat dalam al-qur`an al karim yang terdiri dari 

111 ayat. Dengan meneliti Musytarak Al-Lafdzi dalam surah Yusuf ini, pada masa yang 

akan datang peneliti akan mampu berlatih untuk memahami kata-kata dalam Al-Qur`an, 

khususnya Surah Yusuf, serta mampu menerapkannya dalam komunikasi sehari-hari. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua rumusan, yaitu: 

ayat berapa saja yang mengandung Musytarak Al-Lafdzi dalam surah Yusuf? dan apa 

jenis Musytarak Al-Lafdzi dari kata-kata yang terkandung dalam surah Yusuf?. Tujuan 

penelitian dari penelitian ini ada dua, yaitu: yang pertama, untuk mengetahui ayat 

berapa saja yang mengandung Musytarak Al-Lafdzi dalam surah Yusuf  dan yang kedua 

untuk mengetahui jenis Musytarak Al-Lafdzi dari kata-kata yang terkandung dalam 

surah Yusuf. 

Adapun metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian Diskriptif 

Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa surat Yusuf dalam 

tafsir Al-Mishbah, dan dibantu dengan tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Qurtubi. Adapun 

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data dari 

perputakaan atau penelitian terdahulu, dan peneliti juga mengambil dari buku-buku ilmu 

Semantik dan buku-buku yang bekaitan dengan Musytarak Al-Lafdzi. Sedangkan 

metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumenter dan kepustakaan. 

Untuk meode analisis data, peneliti menggunakan metode analisis data yang terkenal 

dengan metode analisis data Umum Sebagian. 

Hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut: dalam surah Yusuf ada 77 ayat 

yang mengandung Musytarak Al-Lafdzi di dalamnya, diantaranya: ayat 1, 3, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 59, 65, 66, 68, 69, 70, 

72, 73, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 
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107, 108, 109, 110, dan 111. Jenis Musytarak Al-Lafdzi dalam kata-kata yang 

terkandung dalam surah Yusuf : Jenis 1, makna cabang yang berhubungan dengan 

makna inti dan bagian yang satu dengan bagian yang lain, dari metode adanya unsur-

unsur yang berserikat secara jelas serta berkaitan dengan beberapa kedudukan yang 

bersifat khusus, diantaranya kata خزائن األرض . Jenis 2, banyaknya makna tujuan yang 

digunakan suatu kata dalam beberapa keadaan yang berlainan, diantaranya kata  الكتب ,  
,األحاديث عصبة  , وجو  , أشد  , راودت  , غّلقت  , ىيت  , ريب  , دبر  , ألفيا  , قبل  , اخلاطئُت  , شغفها  , متكئا  , قطعن  ,  
,استعصم اآليات  , خَت  , الواحد  , سلطان  , يغاث  , خطبكن  , أرضا  , األرض  , جهاز  , نبغي  , موثقا  , ءاوى  , السقاية  , العَت  , 
,بعَت حرضا  , بثى  , حتسسو  , مزجاة  , تفندون  , لطيف  , ِذكر  , غاشية  , اىل القرى  , بأسنا  . Jenis 3, makna satu 

kalimat lebih banyak dari pada makna tujuan, sebagai pengembangan dalam bidang 

makna/ polisemi, diantaranya kata  الغافلُت dan  جاىلون رؤيا و احالم  ,  dan الناس  dan اإلنسان   ,

,البشَت تأويل  , ضالل  , حكما  , حمسنُت  , قطعن  , استعصم  , ملة  , الواحد  , سلطان  , بضع  , خطبكن  , العَت   dan  بعَت , 
, لطيف ذِكر  . Jenis 4, adanya dua kata yang masing-masing menunjukkan suatu makna, 

telah dikatakan gambaran dua kata tujuan yang akan berkembang dalam bidang 

pengucapannya, diantaranya kata حاش هلل ,الفحشاء dan سبحان اهلل  اآليات  , .  
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  البحث محتويات
 صفحة الغالف

 ورقة فارغة

 أ......................................................................صفحة العنوان

 ب........................................................................شعارال.أ 
 .........................................ج...............................اإلىداء.ب 
 ه .........................................................كلمة الشكر و التقدير.ج 
 و..................................................................تقرير ادلشرفُت.د 
 ز....................................................طرف جلنة ادلناقشُتاإلعتماد .ه 
 ح.............................................تقرير عميد كلية علوم و اإلنسانية .و 
 ط............................................م اللغة العربية و أدهباتقرير رئيس قس.ز 
 ..............ي....................................................إقرار الطالب.ح 
 ك.......................................................................ادللخص.ط 
 ص ..............................................................حمتويات البحث.ي 

 ١................................................البحث ةخلفيأ. :       األول الفصل
 ٤................................................أسئلة البحثب. 
 ٥...............................................أىداف البحثج. 
 ٥..................................................فوائد البحثد. 
 ٥.................................................البحث حتديده. 



 ق
 

 ٦...............................................الدراسة السابقة و.
 ٦.................................................البحثمنهج ز. 
 ١١..............................................ىيكل البحثح. 

و  (أنواعوو  وأسباب )تعريفو وادلشًتك اللفظيو(هاأنواع و هاتعريف)الداللة:     الثاين الفصل
 ١٢.........................................................التفسَت

 ١٢............................ هاأنواع و الداللة تعريف:   ادلبحث األول
 ٢٣..............................اللفظي ادلشًتك تعريف:   الثاين ادلبحث
 ٢٢..............................اللفظي ادلشًتك باأسب : لثالثا ادلبحث
 ٢٧................................اللفظي ادلشًتك أنواع :  بعار ال ادلبحث

 ٣٣.....................................التفسَت تعريف:   امسادلبحث اخل
 األية اليت فيها حتمل ادلشًتك اللفظي و على حتتوى وحتليلها البيانات عرض:    الثالث الفصل

 ٣٦............................. يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك أنواع
 ٣٧................. اللفظي ادلشًتك حتمل فيها اليت األية:    األول ادلبحث
 ٤٣................يوسف سورة يف اللفظي ادلشًتك أنواع:    الثاين ادلبحث

    ٦٢ ..........................................االقًتاحات و اخلالصة:      الرابع الفصل
 ٦٢........................................................... اخلالصة. أ
 ٦٣.........................................................االقًتاحات. ب
 ٦٥.......................................................................ثبت ادلرجع
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 الفصل األول     
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 

علم الداللة هي من احد النظري اليت تدرس يف علم اللغة. هي علم اليت تدرس عن 
كل شيئ اليت تؤثر ان  ٬او خطو او الكتابة ٬يف النوع نطق ٬ادلعٌت اليت تطفو يف الكالم

الداللة هي دراسة حتضر ادلعٌت يف كل موقف و حالة الذي يوجد عند حضر ادلعٌت. علم 
ادلعٌت أو العلم الذي يدرس ادلعٌت أو ذلك الفرع من العلم اللغة الذي يتناول نظرية ادلعٌت 
أو ذلك فرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف ارمز حىت يكون قادرا على محل 

 ٔادلعٌت.

ادلعٌت لكي  ٬ادلناسب باإلتفاق مستعملها ٬ادلعٌت هو وصيلة اللغة بالعامل اخلارج
جيعل ادلعٌت  ٬يستطيع ان يفهم. يف كلها ادلعٌت عند ثالثة درجات. يف الدرجات االوىل

يف  لكي حيصل عبارة صحيحة. ٬احملتويات التجريد يف النشاط الفكرة بصورة منطقي
جيعل ادلعٌت  ٬جيعل ادلعٌت احملتويات من الشكل اللغوية. يف الدرجات الثالثة الدرجات الثانية,

 ت من ادلواصالت اليت تستطيع ان حتصل إعالم ادلعُت.احملتويا

                                                           
 .ٔٔ ٬(ٕٙٓٓ ٬القاهرة:عامل الكتب) علم الداللةزلمد سلتار عمر.   ٔ
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يف  ٬فتقريىنىنر الرابطىنىنة بىنىنُت ادلعىنىنٌت باللغىنىنة أو اللغىنىنة بىنىنادلعٌت ٬ألن ادلعىنىنٌت عنىنىند ثالثىنىنة درجىنىنات
 ٬حقيقتهىنىنىنا كثىنىنىنَت يىنىنىندل إىل إخىنىنىنتالي الىنىنىنرأي. الىنىنىنذينهم يضىنىنىنمون ادلعىنىنىنٌت كجىنىنىنذور  هيىنىنىنز التوصىنىنىنية

الىنىنذينهم يضىنىنمون الرابطىنىنة ادلعىنىنٌت  سيضىنىنع و يىنىندرس ادلعىنىنٌت يف درجىنىنات التجريىنىند  هيىنىنز عبىنىنارة.
باللغىنىنة يف الًتتيىنىنب الشىنىنكل و احملتويىنىنات سىنىنَتكزون يف الًتتيىنىنب اللغا ىنىنا . الىنىنذينهم يعتقىنىندون إذا 

يىندرس ادلعىنٌت يف اىنواهر التجهيىنز و  ٬ادلعٌت يف اساسه سيستطيع ان يدرس يف حىنديث الكىنالم
 الفهم التوصية يف النشاط ادلواصالت.

إذا موجىنود خطىنوط الرابطىنة بىنُت  (ٜ٘ٛٔ)قىنال سسىنوري  ٬مبوجود ثالثة درجات ادلعىنٌت
فادلعٌت يف الدرجات  ٬ادلعٌت و العبارة . إذا معٌت يف الدرجات االوىل و الثانية متصل بادلتكلم

 .ٕادلواصالت مناسب ببزرة اإلعالم الذي ينال ادلسمع  الثالثة هو ادلعٌت الذى ينضر يف

حقيقتها الضىنربة  قىند يىنورط ادلعىنٌت.  ٬غةيفكر عن الل( ٖٜٚٔ) Wallace L. Chafeعند 
 ٬يىنىندرإ إذا ادلعىنىنٌت سىنىنوى يرافىنىنق النشىنىناط يفكىنىنر و جيعىنىنل الرمىنىنز يف االيصىنىنال و الفهىنىنم التوصىنىنية

و آخىنر  جيىنب ان يقىنىل اىل ثالثىنة درجىنات . حتليىنل ادلعىنٌت ا الىندرجات  ٬يدرس ادلعٌت يف كلها
ادلعىنٌت يف الىندرجات الثانيىنة يفهىنم  ٬االوىل سيحصل الفهم عن طريقة جيهىنز التوصىنية بالصىنحي 

سيحصل الفهم عىنن الطريقىنة يرتىنب الًتكيىنب اللغويىنة بالصىنحي  حىنىت حيضىنر ادلعىنٌت كادلقصىنود. 
حيصىنل الفهىنم عىنن الطريقىنة يعىنك الًتكيىنب اللغويىنة يف قرينىنة  ٬اما يفهم العٌت يف الدرجات الثالثة

 ادلواصالت بالصويب.

                                                           
2 Aminuddin. Semantik Pengantar Studi Tentang Makna )Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2008(, 7.  
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ى مىنن  علم الداللة. ادلشىنًتإ اللفظىنادلشًتإ اللفظى هو احد من الدراسة اليت تدخل يف 
و اللفظىنىنى معنىنىنه عىنىنن الكىنىنالم او مىنىنا  ٬ٖمشىنىنًتإ معنىنىنه التبىنىنادل .كلمتىنىنُت  ىنىنا مشىنىنًتإ  و اللفظىنىنى

ادلشًتإ اللفظى هىنو وعىنع اللفىن  يف ا ىنال و الفىنرع ادلعىنُت يواجىنه اىل  ٬. عند القدماءٗيكتب
علىنىنى انىنىنه ادلشىنىنًتإ  اذلىنىنل االوصىنىنول قىنىند أعطىنىنى حىنىندود ٬ادلعنىنىنُت ادللتلفىنىنة او اكثىنىنر. عنىنىند سىنىنيبويه

اللفظى هىنو اللفىن  التبىندل  لىنك ادلعنىنُت ادللتلفىنة او اكثىنر بنىناء علىنى ادلسىناوة عنىند اللغىنوين يف 
 اللغة.

ويف علم الداللة القدماء رأيه عن ادلشًتإ اللفظى هو اللف  اللذي حيمل أكثر من 
 . أنواع ادلشًتإ اللفظي عند احملدثُت اآلنواع األربعة اآلتية:٘معٌت

 معٌت مركزي للف  تدور حوله عدة معان فرعية  . وجودٔ

 . ادلعٌت نتيجة الستعمال اللف  يف مواقف سلتلفةٕ

 . داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت/بوليسميٖ

 . وجود الكلمتُت يدل كل منهما على معٌت/  هومونيميٗ

ادلصباح مهما جدا ليبحث ألن بيعري ادلشًتإ اللفظي ا صورة يوسف عند تفسَت 
ها سيستطيع ان يفهم يف االلفاظ الذي  لك الرابطة يتعلق بادلعٌت و اللف  الذي حيمل في

                                                           
3  Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab Indonesia  (Yogyakarta: Multi Karya 

Grafika, 2004), 1727. 
  . ٚ٘٘ٔنفس ادلرجع. ص : ٗ
 .ٚٗٔ ٬(ٕٙٓٓ ٬زلمد سلتار عمر . علم الداللة  )القاهرة : عامل الكتب ٘
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سوى ذلك صورة يوسف حيمل دروس االحق و النصائ  الذي جيعل التوجيه  ٬صورة يوسف
 ما يلي: لكل اإلنسان. ادلزية سورة يوسف اليت ال دتلك بالسورة اآلخر يف القرآن ك

 . اليت سورة تنزل اىل نيب زلمد صلى هللا عليه و سلم اليت السواء بالزبورٔ

  ٙ. امَت ادلؤمنُت عمار بن خطاب كثَت من تقرأ ها يف الصالة الصب ٕ

سورة يوسف هو سورة اليت حتمل أكثر احلكمة و األحالق الكرمي. الن عند صغَت 
بل عند كبَت هو يستطيع ان يساعد والد  و اخو  من الضيق. اما يف  ٬يوسف ادلظلم ألخيه

تفسَت ادلصباح قصة يوسف تواصل بفصل و باللغة السهلة لتفهم, حىت سهلة لتفهم و 
 تواصل اىل سلىل آلخر.

دراسة حتليلية )هبذ  ادلقدمة ختتار الباحثة ادلوعوع ادلشًتإ اللفظي يف سورة يوسف 
    .ي ادلشًتإ اللفظي باستلدام سورة يوسف يف تفسَتادلصبابادلبحث الرئيس داللية(

 أسئلة البحث .ب 

 حتتوي عليه ادلشًتإ اللفظي يف سورة يوسف ؟  الىت اآليات . مأ

 . ما نوع ادلشًتإ اللفظي يف اللف  الىت حتتوي عليه سورة يوسف ؟ٕ

 أهداي البحث .ج 

 اللفظي. دلعرفة اآليات يف سورة يوسف الىت حتتوي عليه ادلشًتإ ٔ
                                                           

6 Ibrahim Ali As-Sayyid Ali Isa . Hadis-Hadis dan Atsar Yang Menjelaskan Tentang Keutamaan Surah-
Surah Al-Qur`an ( Jakarta: PT. Sahara Intisains, 2010),  226. 
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 . دلعرفة نوع ادلشًتإ اللفظي يف اللف  الىت حتتوي عليه سورة يوسفٕ

 فوائد البحث .د 

. فوائد نظرية   : و من فوائد البحث لًتقية عن النظريات اللغوية خاصة عن    ٔ
  النظرية الىت تدل على ادلشًتإ اللفظي يف درس علم الداللة

ار العلم و زيادة إثبات النظرية عن . فوائد تطبيقية  : أن يكون هذا البحث النتشٕ
البيان ادلشًتإ اللفظي و أنواعها يف القرآن الكرمي يف سورة 

 يوسف    

 حتديد البحث .ه 

حتدد الباحثة هذا البحث بتبحث األلفاظ ادلشًتإ اللفظي الذي يوجد يف التفسَت 
نَت و  تفسَت ادلصباح كالبيانات أوىل القصد البحث و يعضد بالبيانات الزيادة من تفسَت ادل

قرطيب كادلقارن. اما عوامل أوىل الباحثة ختتار تفسَت ادلصباح كالقصد البحث ألن التفسَت 
ادلصباح لغته سهله ليفهم و يف التفسَت ادلصباح تأويل اآلية يقسم يف أجزاء الذي ادلشاركة 

ات و  تستطيع أن تركز يف دتسك الرسالة من اآلي ٬حىت تفهم القارئ ٬يتعلق يف احلادثة
يعٍت ادلعٌت اآللفاظ  ٬التفسَت ادلصباح يبيع بالبيان اآللفاظ الذي حيتاج اإلهتمام اخلصوص

 اخلصوص الذي مقصود يف سياق سورة يوسف. عندى ادلعٌت

 الدراسة السابقة .و 

 :الدراسة السابقة اليت تستعمل الباحثة لكي ادلراجع هذا البحث كذالك
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حتليلية داللية( شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية  ادلشًتإ اللفظي يف سورة هود)دراسة .ٔ
. ٕٔٔٓالعلوم اإلنسانية جامعة  اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 

مأخذ حبثها الكلمات اليت تتضمن ادلشًتإ اللفظي يف آية سورة هود و حتليلهامن 
   .حيث وجود ادلعٌت و تعدد ادلعٌت

مشًتإ اتضاد يف سورة ادلائدة" دراسة حتليلية داللية قسم إيلوإ زكية بادلوعوع: " .ٕ
 .ٕٓٔٓاللغة العربية و أدهبا جامعة  اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج 

تبحث الباحثة عن العنوان " ادلشًتإ اللفظي يف سورة يوسف ) دراسة  ٬أما يف البحث
 سورة يوسف اليت فيها حتمل ادلشًتإ اللفظي يعٍت الباحثة تبحث اآلية يف ٬حتليلية الداللية("

 و تعري نوع ادلشًتإ اللفظي من اآللفاظ.

 منهج البحث .ز 

 طريقة البحث. ٔ

  و Denzimتستلدم الباحثة يف هذا البحث منهج البحث الكيفي الوصفي. قال )
Lincon ٜٔٛٚ منهج الكيفي هو يستلدم البحث خلفية العلمية بتفسَت الظواهر الذي )
وهو حيصل البحث إجراءات البحث اليت ال تستعمل   ويعمل بطريقات.حيدث 

  ٚباإلحصائية.

                                                           
7 Lexy j. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 5. 
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أما ادلنهج الوصفي هو يتعلق جبمع البيانات لتصوير ادلفهوم وتوكيد ٬ وهو جييب 
وهو يستلدم لتصوير الشيئ بنظام  ٛأسئلة اليت تتعلق مبدار البحث يف هذا الساعة.

 ٜالوقعي أو خصائىل العينة أو ا ال ادلعُت٬ ويف هذا ا ال باالوقعي والدقة.

 مصادر البيانات. ٕ

إن مصادر البيانات يف البحث تنقسم إىل قسمُت٬ و ا ادلصادر الرئيسية وادلصادر 
ادليدان مباشرة دلن يعمل البحث الثنائية. ادلصادر الرئيسية هي تنال البيانات أو  مع يف 

هي سورة يوسف يف تفسَتادلصباح و يساعد بالتفسَت ادلنَت و ٓٔأو من يتعلق أن حيتاج.
 التفسَت القرطيب  . 

أما ادلصادر الثنائية هي تنال البيانات أو  مع دلن يعمل البحث من ادلصادر 
بقة. وتناذلا الباحثة من كتب ادلوجودة. و تنال البيانات من ادلكتبة أو تقارير البحث السا

 علم الداللة والكتب ادلتعلقة بادلشًتإ اللفظي.

    طريقة مجع البيانات. ٖ

تستلدم الباحثة طريقة الوثائقية وادلكتبية. وهي طريقة مجع البيانات اليت حتصل 
ويف منهج الوثائقة٬  سك الباحث كتابة  ٔٔتسجيالت ادلهمة تتعلق بادلسألة ادلبحث.

 ٕٔادلتغَتات اليت قد وجدت. إذا طلع ادلتغَت فيزيد الباحث العالمة مبكانا معينا.لتقييد 

                                                           
8 Hamid Darmadi. Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: ALFABETA, 2011), 7.  
9 M. Iqbal Hasan. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), 22. 
 . ٕٛص:  ٬نفس ادلرجعٓٔ

11 Basrowi, & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitaif. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 65. 
12 Suhaimi Arikunto. Prosedur Penelitian. ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 235.  
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 وأما إجراء مجعها يف هذا البحث للحصول النتائج كما يلي:

 .ادلشًتإ اللفظي  تقرء الكتب عن . أ
 تقرء الكتب عن البحث الكيفى. . ب
 تقرء تفسَت ادلصباح عن صورة يوسف. . ت
اللفظي يف تفسَت ادلصباح و تنظر معٌت االلفاظ ادلشًتإ  تطلب اآلية اليت فيها حيمل . ث

الذي مضمون ادلشًتإ اللفظي يف تفسَت ادلصباح بالتفسَت ابن قيم و التفسَت ادلنَت و 
 التفسَت القرطيب مث  تفرق اللف  ادلناسب بالنوع ادلشًتإ اللفظي.

بيانات وتستلدم الباحثة طريقة ادلكتبية هي رلموعة األنشطة اليت تتعلق بطريقة مجع 
ادلكتبية٬ القراءة والكتابة و رعي بيانات البحث. وفيها يعمق الباحث معلومات وحيزمها 

 ٖٔويطالعها يف ادلكتبية )مصادر القراءة وكتب ادلراجع أو من البحث األخر( دلساعدته.

   طريقة حتليل البيانات. ٗ

هو  ٬يف اإلجنليزية Methodتقنية سواء بالطريقة او ادلنهج. الطريقة او ادلنهج سواء ب 
او طريقة علميا لتحليل البيانات. بناء على شرح  ٬(Oxfordٕٓٓ٘طريقة ادلعُت ليعمل شيئ)

 ٬طريقة حتليل البيانات هي طريقة حتل و تفرق الوحدة اللغوية مناسب بالتصميمات ٬ادلعٌت
 .ٗٔو ادلوعوعات و الطبقات و القواعد و األسالة البحث

الباحثة تستعمل طريقة حتليل البيانات اليت تعري بالتحليل البيانات العام  ٬يف البحث
التحليل البيانات تسعة طرائق الذي يستطيع   لك(. Analysis Data General Partial)البعض 

                                                           
 . ٘ٗص:  ٬نفس ادلرجعع ٖٔ

14 Muhammad. Metode Penelitian Bahasa (Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media, 2011), 233. 
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الذي مبعٌت يف كل اخلطوة تستطيع ان  ٬ريقة البعض يف التحليل البياناتطان يستعمل ب
 : ٘ٔمناسب باحلاجات. تسعة طرائق فيما يلي  ٬حليلتستعمل واحد او اكثر الت

 Interpretationتفسَت /  .أ 
 Triangulation .ب 

 Patternالتصميم /  .ج 
 Incident Keyاحلدوث ادلفتاح /  .د 
 Mapخارطة /  .ه 
 Flowchart .و 

 Compositionتركيب /  .ز 
 Content Analysisحتليل زلتويات /  .ح 
 Crystallizationالتَّبىنْلُوُر /  .ط 

ال. لتحل ثهم : االسم و ادلعرفة و احلَلُّ و التوجيه و ادل ٬حالاحلل سوي حييط مخس 
هي طريقة حتليل زلتويات. اما درجاته   ٬الباحثة ستحمل الطريقة فقط ٬البيانات هذا البحث

 :  ٙٔكذلك

 البيان درجة رقم
 حتليل زلتويات االسم ٔ
تلقى حىت  ٬الطريقة ختتار و تقارن و تضم و تفرق سلتلف ادلعٌت ادلعٌت   ٕ

 ادلناسب
 .عُتِّ كيف ادلعرفة اليت تشكل زلتويات البيانات الذي َ مَّع١  احلَلُّ  ٖ

                                                           
15 D.M. Fetterman. Eithemography Step By Step (London: Sage Publication, 1989), 103. 
16 Boy S Sabarguna.  Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. ( Jakarta: UI. Press, 2004), 69. 
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حىت تلقى  ٬.عمل ان حتل بتلتار و تقارن و تضم و تفرقٕ
 ادلناسب

 ادلناسب بادلعٌت اليت تطلب باألسإلة البحث .ٔ التوجيه ٤
 عمل حتل .ٕ
 ختتار اليت ادلناسب جديد .ٖ

 امن مريض الثادل ٥
 يَعلُِّق سهولة امن مريض .ٔ
 امن مريض يَعلُِّق النشاط مواف .ٕ
 امن مريض يَعلُِّق ادلبٌت .ٖ
 امن مريض يَعلُِّق الدواء الذي قد يعطى .ٗ
 امن مريض يَعلُِّق السلوإ مريض .٘

 ادلهم النشاط مواف. ٬امن مريض يَعلُِّق بعوامل سلتلفة
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 الثاينالفصل 
 إلطار النظريا

 
  علم الداللة.١
 الداللة علم تعريف . أ

. أما يف اللغة العربية  Semanticsعلم الداللة يف اللغة اإلصلليزية أشهرىا اآلن بكلمة 
و بعضهم  -تضبط بفتح الدال و كسرىا –ىي علم الداللة  ٬فبعضهم يسميو بإسم آخر

يسميو بعلم ادلعٌت )ولكن حذار من استخدام صيغة اجلمع و القول: علم ادلعاين ألن األخَت 
ىو أخذا من الكلمة  ٬بعضهم يطلق عليو اسم السمانتيك فرع من فروع علم الببلغة(. و

 يعٌت.أو  to signifyحيمل معٌت  ٬أولو من اللغة اليونان الذي السمانتيك اإلصلليزية أو الفرنسية.
 . ١النظام اللغوية الذي يدرس عن ادلعٌتالداللة ىي جزء علم 

الداللة بدراسة ادلعٌت أو العلم الذي يدرس ادلعٌت أو ذلك الفرع  يعرف بعضهم علم
 الذي يدرس الشروط الواجب توافرىا يف الرمز حىت يكون قادرا على حصل ادلعٌت.

أو كل شيء يقوم بدور يكون موضوع علم الداللة اي شيء  أن يريد التعريف األخَت 
العبلمة أو الرمز. ذلك العبلمة أو الرموز قد ٘تلك عبلمات على الطريق و قد ٘تلك إشارة 

إدياءة بالرأس. كما قد توجد كلمات و مجبل. و بإصطبلخ أخرى قد توجد عبلمات أو باليد و 
 عبلمات أو رموزا لغوية. كما قد توجد  ٬ٖتمل معٌترموزا غَت لغوية 

و على رغم علم الداللة يف دراسة الرموز و أنظمتها حىت ما كان منها خارج نطاق 
 اللغة فإنو يركز على اللغة من بُت أنظمة الرموز باعتبارىا ذات أمهية خاصة بالنسبة لئلنسان. 

                                                           
1 Soeparno. Dasar-Dasar Linguistik Umum. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 24. 
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قد  و قد عرف بعضهم الرموز بأنو مثَت بديل يستدعي لنفسو نفس االستجابة اليت 
ئا غَت ومن أجل ىذا قيل إن الكلمات رموز ألهنا ٘تثل شيشيء آخر عند حضوره.  يستدعيها

 نفسها و عرفت اللغة بأهنا نظما من الرموز الصوتية العرفية.
فاجلرس قد استدعى شيئا غَت  ٬مثال الرموز غَت اللغوي مساع اجلرس يف ٕتربة بافلوف و

 .2 يتوجو ولكن إ ى مكان الطعامنفسو بدليل أن الكلب حُت يسمع اجلرس ال
الرموز اللغوية ٕتربة سائق السيارة و العائق. شخص يقود سيارة جيد أمامو  اما مثال

الفتة مكتوبا عليها : الطريق مغلق. إذا سار سائق و مل يعبأ بالرمز فإنو سيضطر إ ى االستدارة 
الرمز فسيستدير ٔتجرد رؤيتو و ٔتا جاء يف كن إذا عمل لو العودة حُت يصل إ ى العائق. و 

و ىي بديل استدعى لنفسو نفس االستجابة اليت  ٬يعود. إذن البلفتة استدعت شيئا غَت نفسها
 قد تستدعيها رؤية العائق.

 
 علم الداللة و علم اللغة :

حيدد الشخص معٌت احلدث الكبلمي ال ىي من فروع اللغة. فلكي  فصل علم الداللة
 تشمل ٖتت اآلتية :بد أن يقوم ٔتبلحظات 

ضلو  ٬ضلو وضع صوت مكان آخر ٬مبلحظة اجلانب الصويت الذي قد يؤثر على ادلعٌت. ١
 .النرب و التنغيم

 تؤديو صيغتها. دراسة الًتكيب الصريف للكلمة و بيان ادلعٌت الذي. 2
 أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل اجلملة. ٬مراعة اجلانب النحوي. ٣
 و ىو ما يعرف باسم ادلعٌت ادلعجمي. ٬ادلفردة للكلماتبيان ادلعاين . ٤

                                                           
 .١2 ٬ (200٦ ٬)القاىرة:عامل الكتب علم الداللةسلتار عمر.  زلمد 2
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و اليت ال ديكن  ٬. دراسة التعبَتات اليت ال يكشف معناىا ٔتجرد تفسَت كل كلمة من كلماهتا٥
 ترمجتها حرفيا من لغة إ ى لغة .

 
  : الرموز علم و الداللة علم

ذلك علم الدراسة  ( Semiotics)تذكر معاجم ادلصطلحات اللغوية أن علم الرموز
الرموز ىو علم الذي  بأنو علم ٬و يعرفو دي سوسَت ٬اللغوية رموز غَت اللغوية والعلمية لل

 و يعد علم اللغة أحد فروعو. ٬يدرس الرموز بصفة عامة
أن علم الرموز يضم االىتمامات الثبلثة الرئيسية  R. Carnapو  C. W. Morrisو يرى 

 : ٣اآلتية
 استخدام العبلمات و الرموز كوسائل اتصال يف اللغة ادلعينة.دراسة كيفية . ١
 بُت الرمز وما يدل عليو. ةعبلقال دراسة .2
 بعضها ببعض. عبلقاهتا الرموز يف دراسة. ٣

وهبذا يضم علم الرموز من فروع علم اللغة و ٓتاصة الداللة و النحو األسلوب. كما 
. علم الداللة ألن األخَت يهتم بالرموز اللغوية فقطأنو يعد من الناحية الداللية وحدىا أعم من 

 كانت غَت لغوية أو لغوية.  ٬أما األول يهتم بالعبلمة و الرموز
 
 : األخرى العلوم و الداللة علم 

رٔتا كان ارتباط علم الداللة بالفلسفة و ادلنطق أكثر من ارتباطو بأي فرع آخر من 
فروع ادلعرفة حىت قال بعضهم : "إنك ال تستطيع أن تقول مىت تبدأ الفلسفة و ينتهي 

                                                           
 .١٥ :ص. 200٦. الداللة علم. عمر زلمد سلتار ٬ ادلرجع نفس ٣
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داخل  السيمانتيك و ما إذا كان جيب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك أو السيمانتيك
 .٤الفلسفة"

كان اللغويون يًتكون السيمانتيك للفبلسفة و األنثر و البولوجيُت مث   و ضلو ربع قرن
أخذ السيمانتيك حيتل مكانة تدرجيية. يف علم اللغة إ ى أن مت يف السنوات األخَت وضع 

يف مكانة مركزية يف الدراسة اللغوية . و قد أشرنا يف فصلنا ادلعنون "نظرة تارخية" السيمانتيك 
ان يف إثارة بعض ادلشاكل الداللية. و ما يزال الفبلسفة حىت اآلن يدرسون إ ى دور فبلسفة اليون

و يتساءلون عن مدى ٖتقق الصدق أو الزيف بالنسبة  ٬العبلقة بُت اللغة والواقع
 و جلفر و طرزان. للشخصياتاخليالية الواردة يف القصص ضلو ساندريلبل

عاجل  اجلانب الذايت اللغة. علوم الفلسفة يف االىتمام بالدالالت علم النفس الذي 
و حيث كان اإلدراك ظاىرة فردية فقد طوروا وسائل ليعرفوا هبا  ٬اىتم علماء النفس باإلدراك

أو يف ٖتديد مبلزلها الداللية. كذلك يهتم علم  ٬كيف خيتلف الناس يف إدراكهم للكلمات
لتواصل غَت البشري و و دراسة السبل اليت هبا يتم ا ٬مهاالنفس بكيفية اكتساب اللغة و تعل

 البشري عن طريق اللغة.
من أجل اىتمام علم الداللة بكل ما حيمل معلومات فهو يهتم بالناس وعاداهتم 
االجتماعية و طرق االتصال القائمة بينهم  واالالت أو الوسائل ادلستحدمة يف ذلك. و يتوجو 

عضاء النطق بالنسبة للمتكلم. أجزء كبَت من اىتمامو للعمليات العضوية ادلربة يف الفم و يف 
تلتقطها أذن السامع. وىو يسَت وراءىا أبعد من ذلك لَتى   ةوتتبع ما ٖتدثو من اىتزازات ىوائي

و كيف يتلقي العقل ىذه اإلشارات من  ٬كيف تتحول إ ى إشارات عن طريق اجلهاز العصيب
. بذلك ال يستغٌت ا ادلتكلمخبلل األعصاب ادلمتدة من األذنُت و يًتمجها ا ى الفكرة اليت يعنيه

 الدرس الداليل عن كثَت من احلقائق الفزيائية و الفسيولوجية.
                                                           

  . ١٥. ص: 200٦زلمد سلتار عمر. علم الداللة.  ٬نفس ادلرجع  ٤
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القضية كلها يف قولو "السيمانتيك نقطة التقاء ألنواع من التفكَت و  Leechيلخص 
ادلناىج ضلو الفلسفة و علم النفس و علم اللغة. و إن اختلفت اىتمامات كل الختبلف نقطة 

 البداية. 
      

 انواع ادلعٌت  . ب
و معرفة  ٬يف بعض الناس قد يظن أنو يكفي لبيان معٌت الكلمة الرجوع ا ى معجم فقط

بل ىو غَت كاف  ٬ ادلدونة فيو. إذا كان ىذا كافيا بانسبة لبعض الكلماتادلعٌت أو ادلعاين
بانسبة لكثَت غَتىا. و من أجل ىذا فرق علماء الداللة بُت أنواع من ادلعٌت ال بد من 

النهائي دلعاين الكلمات. و على رغم اختبلف العلماء يف حصر أنواع  مبلحظتها قبل التحديد
 ادلعٌت فاننا نرى أن األنواع اخلمسة اآلتية كما يلي:

 
 Conceptual أو ادلركزي أو ادلعٌت التصوري أو ادلفهومي أو األو ى ادلعٌت األساسي. ١

Meaningأو اإلدراكي  ٬cognitive.   
كمثل احلقيقي للوظيفة األساسية اللغة, و   ٬ادلعٌت ىو العامل الرئيسي لبلتصال اللغوي

ىي التفاىم و نقل األفكار. و من الشروط العتبار متكلمُت بلغة معينة أن يكونوا 
. و ديلك ىذا النوع من ادلعٌت تنظيما مركبا راقيا من نوع ديكن متقامسُت للمعٌت األساسي

النوع  Nidaلوجية . قد عرف مقارنتو بالتنظيمات ادلشاهبة على ادلشتويات النحوية و الفونو 
من ادلعٌت بأنو ادلعٌت ادلتصل بالوحدة ادلعجمية حينما ترد يف أقل السياق أي حينما ترد 

 منفردة. 
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 اإلضايف أو العرضي أو الثانوي أو التضمٍت ادلعٌت. 2
ما يشَت إليو إ ى جانب معناه التصوري اخلالص. ىذا ىو ادلعٌت الذي ديلكو اللفظ عن 

ادلعٌت زائد على ادلعٌت األساسي و ليس لو صفة الثبوت و الشمول. وإمنا يتغَت  النوع من
 الثقافة أو الزمن أو اخلرب.

إذا كانت كلمة "يهودي" ٘تلك معٌت أساسيا ىو الشخص الذي ينتمي إ ى الديانو 
و اخلديعة فهي ٘تلك معاين إضافية يف أذىان الناس تتمثل يف الطمع و البخل و  ٬اليهودية

  كر.ادل
ال يعترب شرطا بالنسبة للمتكلمُت بلغة معينة أن يتفقوا يف ادلعٌت أو ادلعاىن اإلضافية. كما 

ٓتبلف ادلعٌت األساسي. ومن ادلمكن أن يتغَت  ٬أن ادلعٌت اإلضايف مفتوح و غَت النهائي
 ادلعٌت اإلضايف و يتعدل مع ثبات ادلعٌت األساسي.

 
 األسلويب ادلعٌت. ٣

ىو النوع من ادلعٌت الذي ٖتمل قطعة من اللغة بالنسبة للظروف االجتماعية دلستعملها    
وادلنطقة اجلغرافية اليت ينتمي إليها.كما أنو يكشف عن مشتويات أخرى مثل التخصص و 

 –عامية  –رمسية  -درجة العبلقة بُت ادلتكلم و السامع و رتبة اللغة ادلستخدمة "أدبية 
لغة  –لغة العلم  –لغة القانون  –لغة النثر  –"لغة الشعر وع اللغة مبتذلة . . ." و ن

 . . . ."كتابة   -خطبة  –و الواسطة "حديث  . . ." اإلعبلن
تتفقان يف ادلعٌت األساسي ولكن الثانية يقتصر استعماذلا على  daddyو  fatherضلو كلمة 

٘تلك نفس ادلعٌت األساسي  pokeو  bagو  sackكلمة  و ضلو ادلستوى الشخص احلميم.
 ولكنها تعكس اختبلفا يف بيئة ادلتكلم.
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و ضلو ذلك ديكن أن يقال عن الكلمات اليت تدل على معٌت األبوة و تعكيس الطبقة 
 اليت ينتمي إليها ادلتكلم ضلو:

 : يف لغة األرستقراطُت و ادلتفرصلُت داد
 : أديب فصيح والدي -الوالد 

 : عامي راق بايب –بابا  
 : عامي مبتذل آبا –أبويا 

يف العربية احلديث  زوجةالو ضلو ىذا ييمكن أن يقال من الكلمات اليت تطلق على 
 مرتو...". –إمرأتو  –زوجتو  –حرمة  –"عقيلة 

عنامها األساسي تتطابقان كذلك يف ادلعٌت األسلويب شلا نادرا ما ٕتد كلمتُت تتطابقان يف م
 "أن الًتادف احلقيقي غَت موجود". حدا ببعض اللغويُت إ ى أن يقول

 
 ادلعٌت النفسي. ٤

 و بذلك معٌت فردي ذايت. ٬ىو يشَت إ ى ما يتضمنو اللفظ من دالالت عند الفرد
و ال تداول  ٬و ال يتميز بالعمومية ٬بالتايل يعترب معٌت مقيدا با النسبة دلتحدث واحد فقط

 بُت األفراد مجيعا.
يف كتابات األدباء و أشعار  ٬األحاديث العادية لؤلفراديظهر ىذا ادلعٌت بوضوح يف 

الذاتية النفسية بصورة واضحة قوية ٖتاه األلفاظ و ادلفاىيم الشعراء حثي تنعكس ادلعاين 
 ادلتباينة.

 
 
 



8 
 

 ادلعٌت االحيائي. ٥
يتعلق بكلمات ذات مقدرة  الذي ادلعٌتىو معٌت الذي النوع من االحيائي  ادلعٌت

يف  ادلعٌتمن و قد حصر أو دلان تأثَتات ىذا النوع  ٬خاصة على اإلحياء نظرا الشفافيتها
   كما يلي:  ٬ثبلثة

 التأثَت الصويت . أ
    .مباشرة غَت تأثَتتأثَت مباشرة و  ٬نوعان الصويت التأثَت

ذلك إذا كانت الكلمة تدل على بعض األصوات أو الضجيج الذي  ٬مباشرة تأثَت. ١
 و التمثيل.  Primary Onomatopoeiaحياكيو الًتكيب الصويت لبلسم. و ىذ النوع يسمى 

و الكلمات  ٬خرير "ادلاء( –"السيوف"  صليل – لو بالكلمات العربية: مواء"القطة"
 . zoomو  hissو  crackاإلصلليزية 

مثل القيمة الرمزية للكسرة و  Secondary Onomatopoeia٬أو  مباشرة غَت تأثَت .2
 اليت ترتبط يف أذىان الناس بالصغر أو األشياء الصغَتة.  اإلصلليزيةيقابلها يف 

 الصريف التأثَت . ب
و  redecorateو  handful الذي يتعلق بالكلمات ادلركبة ضلو التأثَت ىو التأثَتىذا 
hot-plate  و ْتًت  ٬ة العربية صهصلق )من صهل و صلق(الكلمادلنحوتة ك الكلمات. و

 للقصَت )من بًت و حًت(. 
 الداليل التأثَت. ج

أو ادلؤسسة على اجملاز أو  جملازيةا بالكلمات يتعلق الذي التأثَت ىو التأثَت ىذا
 أي صورة كبلمية معربة.



9 
 

 Reflectedبادلعٌت ادلنعكس  Leechيدخل يف ىذا النوع من ادلعٌت ما مساه 

Meaningفغالبا ما يًتك  ٬و ىو ادلعٌت الذي يثور يف حاالت تعدد ادلعٌت األساسي ٬
 إلفا أثره اإلحيائي على ادلعٌت اآلخر. األكثرادلعٌت األكثر شيوعا أو 

 
 ادلشًتك اللفظي . 2
 اللفظي ادلشًتك تعريف . أ

و  ٬ادلشًتك اللفظيحينما وقت مبكر كتب كثَتة تعاجل ظاىرة عن ظهرت يف اللغة العربية 
 ىو اللفظ الذي حيمل أكثر من ادلعٌت.
 مفهوم ادلشًتك اللفظي عند القدماء: 

إذا قد حده أىل األصول بأنو اللفظ الواحد الدال  اللفظي ادلشًتك أن ٬عند السيوطي
 على معنيُت سلتلفُت فأكثر داللة على السواء عند أىل تلك اللغة. 

و ىيئة بإزاء  ةدىو وضع اللفظ الواحد ما اللفظي ادلشًتك و عند عرفو اآلملي أنو و
 معنيُت ادلتغايرين أو أكثر.

من استقراء األمثلة اليت ذكرىا اللغويون للمشًتك اللفظي يتبُت أنو يتحقق عندما تؤدي  
 كلمة ما أكثر من معٌت من غَت نظر إ ى:

 .إذا كانت ىناك ما عبلقة بُت ادلعنيُت أو ال . أ
ذلا بريق من بياضها و تطلق كذلك على  بعصوصة اليت تعٍت دويبة صغَتةالكلمة  -مثل: 

 .لضعفو الصيب الصغَت
البشرة اليت تعٌت يف احلقيقة جلد اإلنسان و تستعمل كذلك لعبلقة  الكلمة -

 ادلشاهبة ٔتعٌت النبات.
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قد  و الرعدة. ٬و الزكام ٬األرض اليت ذكر كراع من معانيها: قوائم الدابة الكلمة -
روى عن ابن عبس قولو حُت أصابت الناس زلزلة : "أ زلزلت األرض أم يب 

 أرض" أي رعدة.
 ادلعنيان متضادين أو ال. موجود إذا . ب

و جلل  ٬و فرع يف اجلبل إذا صعد و اضلدر ٬ و القليل"البثر" للعطاء الكثَت -مثل: 
 و جون لؤلسود و األبيض. ٬للكبَت و الصغَت

 أو مستعملُت يف ذلجة واحدة. ٬متوزعُت بُت ذلجتُت ادلعنيان موجود إذا . ج
"السرحان" اليت تعٌت األسد يف ذلجة ىذيل و الذئب عند عامة  الكلمة -ضلو : 

  ٬العرب
و يف ادلعٌت  ٬قسم معُت من أقسام الكبلم الكلمة يف أحد معنييها تنتمي إ ى كانت إذا . د

  أو كانت تنتمي ٔتعنييها إ ى قسم واحد. ٬اآلخر إ ى قسم آخر
و  ٬أجم األمر" إذا إقًتبفعبل يف مثل قوذلم ""أجم" اليت تستعمل الكلمة  -ضلو :

 إذاو "رجل أجم"  ٬تستعمل وصفا يف قوذلم "كبش أجم" إذا كان بغَت قرون
 بدون رمح. كان

 :٥روى السيوطي عن اخلليل األبيات التالية -

 اذلواى     إذ رحل اجلَتان عند الغروبيا ويح قليب من دواعي 
 أتبعتهم طريف وقد أزمعوا           ودمع عيٍت كفيض الغروب

 تفًت عن مثل أقاحي الغروبكانوا وفيهم طفلة حرة             

                                                           
5
 .١٥٩ ٬ (200٦ ٬القاىرة:عامل الكتب) . علم الداللةسلتار عمر زلمد ٬نفس ادلرجع 
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 و قال: فالغروب األول:غروب الشمس
 والثاين: مجع غرب

 والثالث: مجع غرب و ىي الوىاد ادلنخفضة

إذ خيرج النوعُت  ٬للدكتور إبراىيم أنيس يف موضوع ادلشًتك اللفظيأما رأي متشدد 
و ال يعترب من كلمات النوع الثالث إال ما تباين فيو ادلعينان كل التباين. أما  ٬األولُت منو هنائيا

و أن اآلخر رلاز لو فبل يصح أن يعد  ٬إذا كان شيء الذي اتضح أن أحد ادلعنيُت ىو األصل
احلقيقي إمنا يكون حُت ال نلمح  اللفظي ادلشًتكلفظي يف حقيقة أمره. ألن ىذا من ادلشًتك ال
  كمثل إن "األرض" ىي الكرة األرض و ىي أيضا الزكام.    ٬ُتأي صلة بُت ادلعني

 اللفظي ادلشًتك أسباب  . ب
 . أسباب ادلشًتك اللفظي عند القدماء١

اليت وردت يف كتاب "ادلنجيد" لكراع يتبُت أن أسباب  اللفظي ادلشًتكبتحليل كلمات 
  :٦بينها كما يلي ٬كثَتة  اللفظي ادلشًتك

 أ.  األسباب الداخلية
 فينقسم إ ى قسمُت :الداخلية  األسبابأما 

 و يؤدي اليو شيئان : القلب ادلكاين و االبدال ٬. تغيَت يف النطق١
 : مقصود و تلقائي  شيئان اليو يؤدي و ٬ادلعٌت يف َتيغ. ت2
 ىو اختبلف البيئة. ٬اخلارجية األسبابب. 

  و إليكم الشرح و التمثيل :

                                                           
 .  ١٥٩ص:  .200٦. الداللة علم. عمر سلتارزلمد  ٬نفس ادلرجع  ٦
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يتحقق السبب اخلارجي حينما تستعمل الكلمة ٔتعنُت يف بيئتُت سلتلفتُت. إذا ضلن نظرنا إ ى  (١
الكلمة يف بيئتها أو ذلجتها مل يكن ىناك مشًتك اللفظي , و لكن إذا نظرنا إليها داخل 

 .ادلادة اللغوية كلها )كما فعل القدماء أو معظمهم على األقل( وجد االشًتاك اللفظي
 أما تغيَت النطقي عن طريق القلب ادلكاين فمن أمثلة اليت ذكرىا كراع:  (2

و من دام  ٬لدينا ادلادتان دام و دمى. إذا أخذنا صيغة استفعل من دام قلنا: استدام . أ
استدام ادلقلوب من  استدمى. و هبذا أصبح لدينا الفعل :قلنا ٬من دمى و ٬قلنا:استدام

  و الذي طبق الفعل استدام غَت ادلقلوب عن شيء مكونا معو إشًتاكا لفظياً.  ٬استدمى
إ ى  و الفعل "خاط" من اخلياطة. و لكن بقلب خطا ٬عندنا الفعل "خطا" من اخلطو . ب

   .اللفظي ادلشًتكصارت الكلمة األخَتة من  خاط
 ادلشًتككلمات كثَتة من أما تغيَت النطق عن طريق اإلبدال فيبدو مسئوال عن تكوين   و (٣

. فعن طريقو تتطابق كلمتان ذلما معنيان سلتلفان فتصبحان كلمة واحدة ٔتعٌت اللفظي
 متعددة. و من أمثلتو كما يلي:

 ٔتعٌت واحدذلما معنيان سلتلفان و لكن العرب استعملتهما  ٬الكلمتان حنك و حلك . أ
األو ى يف  ىو السواد. و عن طريق اإلبدال البلم نونا طابقت الكلمة الثانية الكلمة

 و صار عندنا كلمة واحدة ٔتعنيُت سلتلفُت.  ٬النطق
األو ى فصارتا كلمة  الكلمة الكلمتان آلة و حالة حولت العرب ثانيتهما إ ى صورة . ب

 واحدة ٔتعنيُت سلتلفُت.
ادلقصود للمعٌت فيوجد عندما يراد إدخال كلمة ما لغة ادلتخصصُت فتصبح  تغيَتال أما (٤

مصطلحا علميا. من أمثلة ذلك القول كراع : التوجية من وجهت الرجل يف احلاجة. 
   )يف قوايف الشعر( احلرف الذي قبل حرف الروى يف قافية ادلقيد ضلو قول رؤبة:التوجية 

 وقامت األعماق     خوى ادلخًتق.
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فذلك السناد.  فإن كسرتو أن تبدلو بأي حرف شئت و أن تفتحو. كولفالراء توجيو. 
 و التوجيو أيضا احلرف الذي بُت حرف الروى ادلطلق و التأسيس كقولو :

 أال طال ىذا الليل وازور جانبو.
فاأللف تأسيس و النون توجيو و الباء حرف الروى و اذلاء صلة... و التوجيو أيضا من 

 يل اليت تكون خلقة.عيوب اخل
أما التغيَت التلقائي للمعٌت فيحدث حُت توجد عبلقة بُت ادلعنُت. إذا كانت العبلقة بُت  (٥

اجلديد استعارة وإال كان رلازا مرسبل. ٖتت أمثلة االستعارة ادلعنيُت ىي مساهبة كان ادلعٌت 
 اليت ذكرىا كراع فنقتبس منها:

تستعمل كذلك "لعبلقة ادلشبهة"  والكلمة "بشرة" اليت تعٌت يف احلقيقة جلد اإلنسان,  . أ
  ٔتعٌت النبات .

ذلا بريق من بياضها. تطلق كذلك بعصوصة اليت تعٌت يف احلقيقة دويبة صغَتة  الكلمة . ب
 على الصيب لصغر خلقو و ضعفو.

 
 كما يلي :  هاأما أمثلة اجملاز ادلرسل أنواع

 توسيع ادلعٌت . أ
ضلو حدث للفعل "ساق" يف التعبَت القدًن: ساق الرجل إ ى ادلرأة مهرىا. فقد كان 

  احلقيقة حينما كان ادلهر من نوع احليوانات. و لكن بعد أن تغَت العرف و صار ادلهر
   نقودا أعطى الفعل معٌت أوسع احتفظ ْتيويتو.

 تضييق ادلعٌت  . ب
و يراد بو اجتماع الرجال أو النساء يف ضلو لفظ "ادلأمت" الذي كان يستعمل يف احلقيقة 

 فقط.   زينةاحل مناسبة حزينة أو سعيدة. مث استعمل فيما بعد يف ادلناسبة
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 ج. السببية
 ضلو كلمة "االمث" اليت تعٌت الذنب, مث اصبحت فيما بعد مرادفة لكلمة اخلمر فأصبح

 لكلمة "اإلمث" معنيان سلتلفان أحدمها سبب فيو اآلخر. 
 اسم اجلزء على الكلد. إطبلق 

مث صارت تستعمل كذلك يف معٌت  ٬ضلو كلمة "اللسان" اليت تعٍت العضو ادلعروف
 ادلتكلم عن قومو أو ادلتحدث الرمسي. 

 ه. إعطاء الشيء اسم مكانو
مث  ٬"الراوية" اليت كانت تعٌت اجلمل الذي حيمل قربة ادلاء كم حدث يف ىذا الكلمة

 أصبحت تعٍت القربة نفسها.
 

 . أسباب ادلشًتك اللفظي عند احملدثُت 2  
و من أسببو  .القدماء عند ذكره سبق عما احملدثُت عند كثَتة اللفظي ادلشًتك أسباب 

كما أن   و نقل ادلعٌت . . . . ٬و االستعارة ٬عندىم االتساع اجملازي ضلو تضييق ادلعٌت أو تسيعو
 من اسبابو حدوث تطور صويت يؤدي إ ى تطابق لفظُت.

    أما من األمثلة اليت أوردوىا: 
أما اآل فهي تطلق على  ٬كانت تعٌت قدديا الطائر صغَت السن  ٬اإلصلليزية birdكلمة  . أ

 أي طائر. 
اليت كانت امسا دلالك  Boycottاألشخاص اليت صارت أمساء العامة ضلو  بعض أمساء  . ب

أمساء معاملة ادلستأجرين فقاطعوه. قد أصبح امسو يطلق  (١٨٩٧-١٨٣2)أيرلندي
  فيما بعد على ادلقاطعة, أو رفض القيام بعمل كنوع من االعًتاض.

 تعٍت قدديا الطعام مث خصصت اآلن باللحم. كانت  meatكلمة  . ج
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ادلسبحة مث استعملت يف معٌت التسبيح و اخلرزة أو حبة  تعٍت كانت  bead كلمة . د
بُت ادلعنُت ىي نتج عن أن بعص أعضاء الكنيسة الكاثوليكية  الدعاء. أما عبلقة 

كانو يعدون أدعيتهم و تساْتهم على حبات منظومة يف خيط أن نشأة التعبَت "يعد 
عنيُت جنبا أ ى ٔتو ظل اللفظ  حباتو" اليت تعٌت كبل من حبات احلرز و الدعوات.

 جنب فًتة من الزمن مث غلب غلب على الدعاء.
يف أصلها –اآلن ادلرتب من أي نوع. قد كانت يف ادلاضي تعٍت  تعٌت salaryكلمة  . ه

مرتب اجلندي. و إذا تتبعنا اللفظ يف فًتة أقدم و جدناه يعٍت فقط حصة  -البلتيٍت
 اجلندي من ادللح. 

باإلضافة إ ى معناىا احلرفيستة   New Englandذلا ادلعجم اليت يوجد headكلمة  . ز
ة, و ستة تتضمن معاين رلازية متنوعة, و كلها متطورة عشرمعٌت تشَت إ ى أشياء مادي

 . من معٌت مركزي
كانت تستعمل قدديا ألي قرص من الدواء يستعمل ألي غرض. مث مع   pillكلمة  . ح

ضيقة ادلعٌت  pill شيوع استخدام وسيلة منع احلمل عن طريق األقراص صارت كلمة
 .  tabletو تعٍت "قرص منع احلمل". و حل زلل الكلمة العامة كلمة أخرى ىي 

 إبراىيم أنيس:  يذكرو أسباب اآلخر الذي 
 فهم ادلعٌت, وٓتاصة من األطفال. سواء. ١
الكلمة ادلقًتضة كلمة كانت  قد حيدث أن تطابق ٬من اللغات األجنبية االقًتاض .2

 موجودة يف اللغة من قبل فتكون معها مشًتكا لفظيا.
 تطور يف معاين الكلمات على مستوى اللهجات. حدوث. ٣
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 اللفظي ادلشًتك أنواع  .ج
 من ادلمكن التمييز بُت األنواع األربعة كما يلي : احملدثُت عند اللفظي ادلشًتك أنواع
 أو ىامشية.وجود معٌت مركزي للفظ تدور حولو عدة معان فرعية . ١
 تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة.. 2
 داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت.. ٣
نتيجة  قد اٖتدث صورة الكلمتُت الكلمتُت ٬وجود كلمُت يدل كل منهما على معٌت. ٤

 ور يف جانب النطق.تط
 

 Componential Analysis ofيف كتاهبا ادلشهور  Nidaضيحو النوع األول فقد أفاض يف تو  .١

Meaning . 

قد ذكر أن ادلعٍت الفرعية أو اذلامشية تتصل بادلعٌت ادلركزي وبعضها ببعض عن طريق 
ادلعٌت ادلركز عنده ىو الذي  وجود عناصر مشًتكة معينة و روابطو من ادلكونات التشخيصية.

. ىو الذي يربط عادة ادلعٍت األخرى دة رلردة عن السياقيتصل ٔتعن الكلمة إذا وردت منفر 
 تان:اذلامشية. أما من األمثلة اليت ضرهبا ذلذا النوع الكلمتان اآلتي

 يف ىذا التعبَتات الثبلثة: coatكلمة  . أ
1. Bily put on his coat. 

2. The dog has a thick coat of fur. 

3. The house has a fresh coat of paint. 

( ينتمي إ ى ١يف كل عبارة ينتمي إ ى رلموعة داللية خاصة. يف رقم) coatكلمة   فمعٌت
( إ ى رلموعة:جلد أو ريش أو شعر. و 2رلموعة: اجلاكت أو البلوفر أو السويًت. يف رقم)
   ثبلثة معان داللية متميزة. ٘تثلاتصال كل معٌت ٔتجموعة داللية خاصة دليل أهنا 
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و ادلعٌت الرئيس  ٬عنصرا مشًتكا ىو )التغطية( -يف احلقيقة-ولكن ادلعاين الثبلثة تتقاسم
 ٬حينما ترد يف أقل سياق coat( بدليل أنو ادلعٌت ادلتصل بالوحدة ادلعجمية ١من بينها ىو رقم )

 الفرعيُت.ادلعٌت الذي يربط ادلعنيُت اآلخرين أي مفردة. ىو أيضا 
 :يف ىذا التعبَتات paperكلمة  . ب

1. Royal nills manufacture paper here. 

2. Joni bought a paper from the boy. 

3. Thommy read a paper to conference. 

4. Cylla will paper her room. 

باللجوء إ ى ادلعيار: كون الكلمة يف انعزال تؤدي معٌت كذا ادلعٌت ادلركزي قد توصل إ ى 
هبذين  باإلضافة إ ى معيار آخر ىو صبلحية ادلعٌت ادلركزي لشرح امتداد ادلبلمح ادلشًتكة.

 ( .٣( و )2ىي ادلعٌت ادلركزي أو األساسى ألن شرح رقم) (١)يف العبارة  paperادلعَتين قرر أن 
فذلك أن تقول إن الصحيفة)اجلريدة( مصنوعة من الورق, و  ٬(١. ديكن أن يفهم عن طريق )

  اضرة أو البحث عادة ما تكون مكتوبة على ورقة.احمل
تستخلص الباحثة أن ىذا النوع ىو ادلعٌت الذي حضر ّتانب ادلعٌت  ٬ليسهل أن يفهم

    .بنظر عناصر مشًتكة معينة و روابطو من ادلكونات التشخيصية ٬األصل

 و مساه ٬دلشًتك اللفظيا Ullmannو قد ورد يف تقسيم  ٬قريب من النوع األول . النوع الثاين2
 . "بتغيَتات يف االستعمال" أو "جوانب متعددة للمعٌت الواحد"

تتنوع مدلوالهتا ْتسب مادهتا "حجر اليت  ٬" أو "حائط"wallقد ضرب مثبل لذلك كلمة "
 ٬. و ْتسب خلفية ادلستعمل و اىتمامو ٬أو بوابة ٬طوب . . و وظيفتها حلائط يف منزل –

ىذه الظبلل أو االستعماالت ادلختلفة ينظر . و لكن  ٬أو مؤرخ فنون ٬أو عامل آثر ٬يعٍت لبناء
يف   Sir Alan Gardinerإليها على أهنا مظاىر متبلصقة أو متقاربة لكل متحد متبلحم. فيتحدث 

قريب من ىذا حُت يقل: أن كل كلمة  عن شيء The Theory of Speech and Language  كتابو
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هنائي من معناىا من التطبيق أو االستعمال بُت عدد ال  . و قد اشتقتمَتاث من ادلاضي
الناس خيتلفون فيما بينهم قليبل أو كثَتا.و حينما أنطق كلمة كهذه فأن أصب يف عقل السامع  
كل الرواسب و ادلقدرات ادلوروثة الستعماالهتا السابقة. بنطق الشخص لكلمة ما فإنو يقدم 

ادلناسب. و مثبل على  الاجملو يبقى للسامع أن خيتار ادلعٌت أو  ٬ي ذلاللسامع ادلعٌت العام الكل
 " اليت قد تعٌت كرة قدم أو كرة سلة أو كرة من اجلليد. ballالكلمة "

 ٬أثرات مناقشات كثَتة بُت العلماء الداللةو ىذه الفكرة اليت عرب عنها أودلان و غَته قد 
و رٔتا عرب عنها كل منهم بطريقة سلتلفة. فنجد "إردمان" مثبل يفرق بُت مامساه ادلعٌت الرئيس و 

و صلد "ىرمان بول" يفرق بُت ادلعٌت العادي و ادلعٌت  ٬مامساه بادلعٌت التطبيقي أو االستعمايل
و  ٬العامنشره باللغة الروسية ما يسمى بادلعٌت يرفض يف مقال لو  Kurylovicو صلد  ٬العرضي

يفضل عليو ما يسمى بادلعٌت األصلي. و قد أسس فكرتو على أن ادلعٌت العام و ادلعٌت اذلمشي 
يف حُت أن ادلعٌت األصلي ال  ٬إمنا يرتبطان باألسلوب و ظبلل ادلعاين و التصورات الشعرية

عان تتوقف معرفتو على السياق. و يف حالة استخبلص ادلعٌت األصلي ينظر إ ى ما عداه من م
   بالوحدات اجلانبية اليت تضيف انطباعات على ادلعٌت األصلي. على أنو أشبو

تستخلص الباحثة أن ىذا النوع ىو ادلعٌت الذي حضر ألن موجود  ٬ليسهل أن يفهم
تغيَتات يف االستعمال أو جوانب متعدد للمعٌت الواحد و تتنوع مدلوالهتا ْتسب مادهتا و 

ينظر إ ى مظاىر متبلصقة أو متقارب لكل  ٬ادلستعماالت ادلختلفة وظيفتها و ْتسب خلفية
الكلمة اليت متحد و متبلحم. بستطيع أن يقول أن نوع ىذا ادلعٌت ىو ادلعٌت الذي حضر 

 مناسب بالسياقو.
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ىو داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معٌت نتيجة الكتساهبا معٌت جديدا  ٬. النوع الثالث٣
 ٬" و ديكن أن يسمى كذلكPolysemy –فقد مساه اللغويون "بالبوليزديي أو معاين جديدة 

  معٌت متعدد.-أو كلمة واحدة ٬ادلعٌتتعدد ادلعٌت نتيجة تطور يف جانب ألن 
" اليت تعد كلمة واحدة يف عرف متكلمي اللغة Operationقد مثل أودلان ذلذ النوع بكلمة "

السياق ال يعرف ما إذا كان ادلقصود هبا "عملية اإلصلليزية مع أهنا حُت تسمع منعزلة عن 
 جراحية" أو " عملية اسًتاتيجية" أو صفقة ٕتارية.

أن ىناك طريقُت رئيسيُت تتبعهما الكلمات الكتساب معانيها ادلتعددة   ٬كما قال أودلان
  كما يلي:

مث شعور ادلتكلمُت باحلاجة إ ى اإلختصار يف  ٬التغيَت يف تطبيق الكلمات و استعماذلا - أ
يكتفون  و من مث ٬ادلواقف و السياقات اليت يكثر فيها تكرار الكلمة تكرارا ملحوظا

–إنو ليس من الضروري مثبل  ن التعبَت عنو.و باستعماذلا و حدىا للداللة على ما يريد
ملية ادلشار إليها أن تنص و أنت يف مستشفى على أن الع -بل لعلو شلا يوجب التندر

يف احلدبث عملية جراحية و أهنا ليست عملية اسًتاتيجية أو صفقة ٕتارية يف سوق 
 األوراق ادلالية.

ىناك طريق أقصر من ىذا يؤدي إ ى نفس النتيجة و ىو االستعمال اجملازي أو  - ب
" تعنِت يف اللغة اإلصلليزية  طائر الكركي مث استعملت Craneنقل ادلعٌت. فكلمة "

ة بالرافعة. كما ديكت التمثيل ذلذ النوع بكلمة "لسان" تعماال رلازيا لآللة ادلعروفاس
اليت صارت تطلق عل اللغة. فإن إعطاء اسم العضو للنشاط اليت ينتجو ال يوجد فيو 

 و إمنا ىونقل ادلعٌت. ٬تغيَت يف االستعمال



21 
 

لتحقق ىذا النوع وجود عبلقة مشاهبة بُت ادلعنيُت.  Schoffيشًتط  يف النوع ىذا ادلعٌت و
يرى  وهبذا خيرج منو كلمة األضداد ألن كلمات األضداد ال توجد بينها عبلقة مشاهبة.

Ullmann .أن كلمة األضداد تشكل تطورا يف ادلعٌت غالبا فقد أدخل األضداد يف النوع 

الذي ديلك كثَت من ادلعٌت و ليسهل أن يفهم,تستخلص الباحثة أن ىذا النوع ىو اللفظ 
 ذلك ادلعٌت ديلك الشبو بُت ادلعٌت الواحد بادلعٌت اآلخر.

قد تصادف  ٬أكثر من كلمة يدل كل منها على معٌتالذي يشَت إ ى وجود  . النوع الرابع٤ 
 . Homonymyفيسميو اللغويون  أن ٖتدث أصوات الكلمتُت عن طريق التطور الصويت

اللفظ أو كلمة متعددة معان  يف جانب ة تطورأن يسمى كذلك: تعدد ادلعٌت نتيج و ديكن 
مقر -)أبراشية see ٬)يرى( to see ٬)ْتر( seaبكلمات:  النوعمتعددة. ديكن التمثيل ذلذا 

 األسقف(.
ىجائهم أو اختبلفو. من أمثلتو كذلك  و ادلهم اٖتاد نطق الكلمتُت دون اعتبار لتطابق

أربع كلمة على األقل يعود كل منها إ ى أصل  -كما قال أودلان–" اليت ديثلها soundالصيغة "
" ٔتعٌت soundو ٘تاثلت يف الصيغة. فالكلمة " ٬ي بينها حىت اٖتدتمث حدث تقارب نطق ٬سلتلفة

healthy”  أو صحيح البدن" عند كلمة جرمانية قددية. أما"sound"  ٔتعٌت صوت فإهنا ترجع ا ى
 اللغة فرنسي. أصل

و قال  ٬مثلو يف الكلمة :قال يقول ٬فيمكن التمثيل ذلذا النوع من اللغة العربية بالفعلُت
حينما يستحدمان يف ادلاضي أو بصيغة اسم الفاعل. كذلك بالفعلُت ضاع  ٬و قام يقوم ٬يقيل

يضوع. و كذلك باسم الفاعل من الفعلُت سال و سأل. من  يء يضيع و ضاع "ادلسك"شلا
 مثلتو يف العامية ادلصرية :أ

  "اسم" غَت ادلبدلة عن شيء.        فتطابق كلمة اليت تنطق "إسم" كلمة "إمث". ١
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 "أمل" فتطابق كلمة "أمل" اليت مهزهتا غَت مبدلة.  كلمة "قلم" اليت تنطق. 2
 "قمر" اليت تنطق "أمر" فتطابق كلمة "أمر" غَت ادلبدلة عن شيء. كلمة. ٣

ٔتيلها إ ى تقصَت الكلمات الطويلة ٗتلق الكثَت من يرى بعض الباحثُت أن اللغة االصلليزية 
يف  "fan"" ٔتعٌت مروحة و كلمة fanكلمات ادلشًتك اللفظي. فيمكن أن ديثل لذلك بكلمة "

يف كثَت . فيعرف أودلان بأن من الصعب  fanaticاليت ىي اختصار من كلمة  football fanقول: 
خصوصا و أن ادلصدر األساسي خللق  ٬األحيان الفصل بُت النوعُت الثاين و الثالثمن 

البوليزديي ىو تغَت االستعمال. كثَتا ما يتطور تغَت االستعمال ليصبح "بوليزديي". و ىو يضرب 
أو  a straight lineأو  air lineيف العبارات " ”line“لذلك من اللغة اإلصلليزية ىو كلمة  ثاالم

shipping line. ٬فهل ينظر إ ى ىذا على أنو من تغَت االستعمال مث يعد من النوع التطرف منو 
أو على البوليزديي و يعد من النوع اخلفيف. كذلك يعًتف أودلان بصعوبة الفصل بُت النوعُت 

كان يف األصل كلمة ألن من بعض الكلمات يصعب احلكم عليو ما إذا   ٬الثالث أو الرابع
 كلمتُت.واحدة أو  

 . فسكوفأما النظرة إ ى كلمات األضداد نقطة خبلف رئيسية بُت سكوف و أودلان
األضداد يدرجها ٖتت اذلومونيمي يف حُت أودلان يدرجها ٖتت البوليزديي. يبدو أن نظرة كل إ ى 

و اكتساهبا  ٬مع فهمو للمعٌت ادلتعدد. فما دام أدلان يشًتط يف البوليزديي توحد الكلمة   تتسق
فهو على حق يف عده األضداد من ىذا النوع ألهنا يف الغالب تشكل  ٬عٌت جديد ٔترور الزمنم

ليس تطورا يف اللفظ. وما دام سكوف يشًتط وجود الصلة الواضحة بُت  ٬ا يف ادلعٌتتطور 
       ادلعنيُت حىت ديكن عدمها من البوليزديي فهو على حق يف اعتبار األضداد من اذلومونيمي. 

اللفظ الذي ديلك ادلساوة يف تستخلص الباحثة أن ىذا النوع ىو  ٬أن يفهمليسهل 
 بل ديلك ادلعٌت ادلختلف أو متفرق. ٬النطقي

 معايَت الفصل بُت اذلومونيمي و البوليزديي:
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من اللغويُت من أخرج األنواع الثبلثة األو ى من ادلشًتك اللفظي و عدىا طريقا إ ى اجملازأو 
أن ىناك من أدمج النوععُت يعنيي الثالث و االبع و اعتربمها نوعا واحدا و  نوعا من اجملاز. كما

كلمتُت اثنتُت بأصلُت سلتلفُت   أن ىناك فرقا بُت ٬أىم اعًتاض ديكن أن يوجو إ ى ىذا الرأي
حدث يف وقت ما طبقا لتطور صويت أن تطابقا. و كلمة واحدة تطور معناىا ببطء أو بطريق 

 ول حىت صار ذلا معنيان سلتلفان. وذلذا ينبغي أن يعطى كل نوع امسا خاصا.اجملاز عن ادلعٌت األ
و ان مل حيدث اتفاق على  ٬ولكن معظم اللغويُت على الفصل بُت البوليزديي و اذلومونيمي

 التمييز بُت النوعُت. مث أىم ما طرح من آراء حول ىذا ادلوضوع و يتلخص فيما يأيت:وسيلة 
ضلو   ٬ادلشًتك اللفظي اليت ٘تلك نفس النطق و لكن ىجاء سلتلف . كانت الكلمات١

إن اختبلف اذلجاء  ٬"pareمع  pairمع  pearو  read٬مع  reedو  heir٬مع  hairكلمات: "
  اذلومونيمي.  يكفي جلعل الكلمات من نوع

 
عندي نفس النطق و اذلجاء و تتعدد معانيها فقد اقًتحت الوسائل  . إذا كانت الكلمة٢
 اآلتية:
 إ ى ادلعيار الداليل اللجوء . أ

 بينها: ٬أما مشكبلت اليت ٖتوط يف ىذا ادلعَت كثَتة
قد يكون أحد ادلعنيُت متفرعا يف األصل عن اآلخر بطريق اجملاز مث نسي اجملاز ٔترور . ١

 باجملاز ادليت.الوقت و صار من النوع ادلسمى 
أن رسم احلدود بُت ادلعاين سيد خلخ جزء اعتباطي أو ٖتكمي أو ذايت ألنو " على . 2

 فيلد" ليس من األمور القابلة للقياس الدقيق.حد تعبَت بلوم
  صعوبة التطبيق. .٣
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 اٗتاذ أجزاء الكبلم كمعيار لفصل اذلومونيمي من البوليزديي. Lyons  يرى  . ب
  

 أودلان معيار ذا ثبلث شعب على ادلثال التايل: يقًتح . ج
حينما يعطي كل من اللفظُت مشتقات سلتلفة فإن ىذا يعٍت أهنا كلمتان سلتلفتان و . ١

 جيب معاملتهما على أهنما ينتميان إ ى مادتُت معجميتُت سلتلفتُت.
األمر حينما وجد امسان متطابقان أو أكثر و لكن دخبل ٖتت موضعُت سلتلفُت فان . 2

 يكون متعلقا باذلومونيمي و ليس البوليزمي .
إجراء اختبار رد الفعل عند ادلتكلمُت ادلواطنُت لتقرير ما إذا كانت  نكهذا ديك  .٣

  الصيغة الغامضة مادة معجمية واحدة أو أكثر. 
 

 أن ينظر الشخص ا ى لغات أخرى من أجل ادلقارنة. Chapin يقًتح . د
 

  معيارا آخر يقوم على حصر مكونات ادلعٌت أو مبلمح التعريف.  Weinreich يعطى ه.
 
 يقًتح بعضهم استخدام نظرية "احلقل الداليل" لتمييز كلمات النوعُت. . و

 

 ز. اٗتذ بعضهم ما مساه بالًتابط أساسا للفصل بُت النوعُت.
 

 تعريف التفسَت.٣
التفسَت ىو بيان أو  ٬الصابٍتعند كتاب التبيان يف علوم القرآن الذي يألف زلمد على 

القرآن كوحي من هللا. يفرق من بعض العلماء ادلفسرين عن رأي موجد أو الشرح عن ادلعان 
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القدرة لتفسَت القرآن ال قاواعد الذي جيعل أساسا يف تفسَت القرآن. عند من بعضهم أنو 
بل وجوب أن إئترب مباشرة من القرآن على اإلشارة النيب أو  ٬ليس بناء على قواعد متبُت

من أىم قواعد  ٬أصحابتو. و يقول من بعضهم آخر أن تفسَت القرآن حيتاج إ ى القواعد متبُت
ألن بيتو ى قواعد التفسَت أن  ٬العلماء األكثرية الرءي الثاينمن يعضد ٬اللغة. من بُت الرءي

  يسهل الشخص يف تفسَت القرآن. 
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 لثالفصل الثا
 عرض البيانات وحتليلها

 
 عرض البيانات . أ
 يوسف سورة اسم .ٔ

 يف حجر ابن ذكر فقذ. يوسف سورة اسم ىو القرآن يف السورة من الوحيد االسم
 النيب بايع أن بعد ٬يوسف بسورة ادلدينة قدم من أول مالك بن رافع ترمجة يف اإلصبة كتاب
 .العقبة يوم يف سلم و عليو هللا صلى

 يف قصتو تذكر مل. كلها السالم عليو يوسف قصة قصت ألهنا ظاىر تسميتها وجو
 .غافر و األنعام سورة يف إال غَتىا يف إمسو يذكر مل و ٬غَتىا

 سورة. غَته إىل االلتفات ينبغي ال الذي القول على مكية سورة ىي يوسف سورة
 .احلجر سورة قبل و ٬ىود سورة بعد نزلت يوسف
 قصة تذكر مل و. مجهور قول على السورة نزول ترتيب يف اخلمسون و الثالثة السورة ىي

 عدد أما. باالطناب السورة ىذه السالم عليو يوسف قصة ذكرت ما دبثل القرآن يف نيب
 .آية عشرة إحدى و مائة آياهتا

 يوسف سورة فواصلها .ٕ
 يوسف سورة آيات فواصل. اآلية من األخَتة يف الكلمة األخَت احلرف ىي الفاصلة

   .ل ٬ر ٬م ٬ن:  يعٍت فقط أحرف أربة يف تنحصر
 .ٙٙ اآلية ىي فقط واحدة آية يف الالم
 .٘ٙ ٬ ٜٖ:  آيتُت يف الراء
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 ٕٚ ٬ ٘٘ ٬ ٖ٘ ٬ ٓ٘ ٬ ٖٗ ٬ ٖٔ ٬ ٕٛ ٬ ٕ٘ ٬ ٙ:  آية عشرون و مخس يف ادليم
٬ ٜٛ ٬ ٜ٘ ٬ ٗٛ ٬ ٖٛ ٬  ٙٚ ٬ ٔٓٓ .  

 .آية(  ٖٜ) تسعُت و ثالث يف أي اآلية باقية يف النون أما
 و القرآن يف اآليات فواصل يف دورانا احلرف أكثر ىو النون حرف أن القول عن غٍت

 لوجدت التجويد أحكام تأملت لو و ٬ادلوسيقى و بااليقاع العربية احلروف أغٌت بالشك ىو
 .وافرا قسطا و ظاىرا جظا.بارزا نصيبا التجويد علم يف النون حلرف

 علم يف موعقو حيث من و ٬بادلوسيقى الغٌت حيث من النون حرف ادليم حرف أما
 .يوسف سورة فواصل من موقعو حيث من فكذلك ٬التجويد

 : يلي كما ٬ادليم حبرف فاصلتها جاءت اليت الكلمات و
  . ٓٓٔ ٬ ٖٛ ٬ ٙ مرات ثالث: حكيم ٬ احلكيم
 . ٙٚ ٬ ٘٘ ٬ ٓ٘ ٬ ٖٗ مرات اربع: عليم ٬العليم
 . ٜٛ ٬ ٖ٘ مرتُت: رحيم ٬الرحيم

   .القدًن ٬كظيم ٬زعيم ٬كرًن ٬عظيم ٬أليم: يتكرر مل الباقية أما
  ادلصحف يف يوسف سورة ترتيب .ٖ

 الثاين اجلزء يف تقع ىي و ٬القرآن ادلصحف ترتيب يف عشرة الثانية ىي يوسف سورة
 .اإلسراء سورة إال آياهتا عدد يف شناثلها ال و ٬آية مائة و عشرة إحدى آياهتا مث. أيضا عشر

 عليو يعقوب النيب أبناء عدد يناظر فيو ىي الذي واجلزء السورة رقم أن ادلوافقات تأمل
 مائة و يوسف إخوة بعدد آية عشرة إحدى فهي ذلك إىل يلمح اآليات عدد و ٬السالم

 عليها التعليق يستغرق و. واحدة آية و آية مائة السورة من تستغرق الكرشنة القصة. آية
 .كاملة عشرة ىي و ٬اآليات بقية
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 حتليل البيانات . ب
 اليت فيها ادلشًتك اللفظي  اتاألي. ٔ

مائة و احد عشر اآلية. كما كان العنون ىذا  لىسورة يوسف تتكون ع نقد عرفنا إ
سورة يوسف لتطلب اآلية اليت حتمل  أن الباحثة قد حبثت ٬البحث الذي قدمتها الباحثة

اآلية  اكتشفت الباحثة ٬أن حبثت بدقة و دبدرج الباحثة فعلت. بعد اللفظي ادلشًتكفيها 
 ادلشًتكألن ليس كل اآلية يف سورة يوسف حتمل  .اللفظي ادلشًتكفيها  حتملاليت 

 اآليةفقط. أما  اللفظي ادلشًتك فيها حتملفذلك اخذت الباحثة بعض اآلية اليت  ٬اللفظي
   كما يلي:     اللفظي ادلشًتك فيها حتمل اليت

 يةاآل اللفظي ادلشًتك رقم
ٔ                   

ٕ                      

                 

ٖ  َرُْءَيك 

 اإلنسان
                     

              

ٗ   

    

                     

                     

                 

٘                          
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ٙ  

  

                  

           

 غيابة اجلب ٚ
 

  السيارة

                     

                

ٛ                       

ٜ                        

         

ٔٓ                       

ٔٔ                       

                    

 عشاء ٕٔ              

 أكل  ٖٔ                        

                        

ٔٗ                      
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 السيارة ٘ٔ

 يا بشرى
 غالم

                    

                    

ٔٙ  

   

           

       

 امرأتو ٚٔ
 نتخذه ولدا

 الناس
 

                    

                

                    

               

 ,حكما,أشد ٛٔ
 زلسنُت

 

               

      

 راودتو ٜٔ
 غلقت
 ىيت

 ريب

                      

                     

            

ٕٓ                         
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ٕٔ   

  

                     

                        

      

 قبل ٕٕ                   

              

    

ٕٖ   

 

                    

    

ٕٗ                        

        

ٕ٘                     

         

ٕٙ    

  

                     

                     

ٕٚ                      
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 استعصم ٕٛ                    

                       

       

ٕٜ                      

    

ٖٓ                      

                   

                        

ٖٔ                           

                      

                

ٖٕ                      
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ٖٖ   

   

                    

       

ٖٗ               

                        

                    

       

ٖ٘                     

                  

    

 أحالم ٖٙ                       

 تأويل ٖٚ                    

       

ٖٛ                        
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ٖٜ                  

              

ٗٓ                        

         

ٗٔ ,                       

    

ٕٗ                       

                    

        

ٖٗ    

   

                      

                     

               

       

ٗٗ   

  

                     

ٗ٘                       
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 جهاز ٙٗ
                    

                   

ٗٚ                          

                       

                       

ٗٛ                          

                     

       

ٜٗ                   

                    

                

     

٘ٓ                       

                

 جهاز ٔ٘
 السقاية
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  العَت             

ٕ٘                      

     

ٖ٘                     

      

٘ٗ                           

               

٘٘    

  

 

                    

                    

                     

                 

٘ٙ   

    

                               

      

٘ٚ                      

                      

٘ٛ                    
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ٜ٘                    

     

 حتسسو ٓٙ                      

                        

    

ٙٔ                         

                    

         

ٕٙ                  

    

 خاطئُت ٖٙ                   

ٙٗ                     

      

ٙ٘                            
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ٙٙ                         

ٙٚ                       

          

ٙٛ       

  

                      

                      

                     

                      

           

ٜٙ   

    

  

                      

                  

                

ٚٓ                       

ٚٔ                            

ٕٚ                   

          

ٖٚ                         
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ٚٗ                             

              

ٚ٘                           

                 

                 

    

ٚٙ                      

                        

    

ٚٚ                       
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 أنواع ادلشًتك اللفظي يف سورة يوسف. ٕ
 الكتب (ٔ

 أو الكتب معنوالقرطيب  يف التفسَتيف التفسَت ادلصباح معنو الكتب أو القرآن. و 
السورة أي تلك اآليات اليت أنزلت إليك يف ىذه السورة  معنوادلنَت  التفسَت يف. مث القرآن
أو واضحة معانيها لنزوذلا بلسان  ٬الظاىر أمرىا يف إعجاز العرب و تبكيتهم السورةآيات 
عند  الكتب. يف العامة معٌت ٔال من من البشر ٬أو مبينة دلن تدبرىا أهنا من عند هللا ٬العرب

مناسب  القرآن يعٌت  معجم العصر ىو صحيفة أو كرسة أو فرض. بل يف ىذه سورة  الكتب
تعدد ادلعٌت النوع الثاين) ادلشًتك اللفظيلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل بالسياق الذي يتحدث. ف

عند  ٔيف سورة يوسف آية  الكتب مناسب دبعٌت (نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة
داللة الكلمة الواحدة و النوع الثالث) ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح و

يف سورة يوسف  الكتب مناسب دبعٌت / بوليزشني( يف جانب ادلعٌتأكثر من معٌت نتيجة لتطور 
 . ٔيف اآلية . ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٔآية 
  ُت. الغافلٕ

يف  يف التفسَت ادلصباح معنو شخص الذي ال يعرف ألن ناقصو اإلىتمام أو غافل. و
مضمون فيو شخص الذي غافل أو نسي دبا  ٬يعرفالتفسَت القرطيب معنو شخص الذي مل 

التفسَت ادلنَت معنو اجلاىلُت أو مل شنلك فيها علم قط وال عرفت شيئا منها.  مث يف اخربنا إليك.
 ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  ٬ألن ىذا اللفظ شنلك ادلعٌت كثَت و شنلك الشبو

 / بوليزشني( من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌتداللة الكلمة الواحدة أكثر النوع الثالث)
 التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٖيف سورة يوسف آية  ُتالغافل مناسب دبعٌت

 (.ٜٛ( و جاىلون )آيات ٖٔو  ٖ)آيات ُتالغافل .ادلنَت التفسَت
                                                           

  .ٕٔٗ ٬(ٕٚٓٓ ٬دمسق: دار الفكر) التفسَت ادلنَت يف القعيدة و الشريعة و ادلنهجأ. د. وىبة الزحيلي.  ٔ
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 و احالم رؤيا. ٖ
 معنوالقرطيب  يف التفسَت و منام.يف التفسَت ادلصباح معنو ُحُلْم أو ُحْلم أو احالم أو 

انطباع  معنوادلنَت  التفسَت يفمث  حلم أو احالم أو منام ودبعٌت احلال الكرًن و شنلك درجة عليا.
ألن ىذا اللفظ شنلك ادلعٌت  .ٕفتصَت مشاىدة ٬الصورة ادلنحدرة من اخليال إىل احلس ادلشًتك

داللة الكلمة النوع الثالث) ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  ٬كثَت و شنلك الشبو
يف  و احالم رؤيا مناسب دبعٌت/ بوليزشني(  الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

( و ٘)آية  رؤيا .ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٘سورة يوسف آية 
    آية(   ٗٗاحالم)

 و الناس اإلنسان . ٗ
 اإلنس أو البشر. معنوالقرطيب  يف التفسَت و يف التفسَت ادلصباح معنو اإلنس أو البشر.

فلذلك ىذا  ٬ألن ىذا اللفظ شنلك ادلعٌت كثَت و شنلك الشبو ال يذكر. معنوادلنَت  التفسَت يفمث 
داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة النوع الثالث) ادلشًتك اللفظياللفظ يدخل اىل 

عند  ٘يف سورة يوسف آية  و الناساإلنسان  مناسب دبعٌت/ بوليزشني(  لتطور يف جانب ادلعٌت
 .ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح و

 تأويل. ٘
بل الذي  ٬و ىذا الفظ من كلمة آل الذي دبعٌت رجع ٬يف التفسَت ادلصباح معنو التفسَت

 يف التفسَت ىو احلقيقة يف ادليدان عن ما الذي نظر يف األحاديث. و تأويلالقصد ىذه اآلية 
تعبَت الرؤيا. ألن ىذا اللفظ شنلك ادلعٌت   معنوادلنَت  التفسَت يفالتعبَت األحاديث.  معنوالقرطيب 

داللة الكلمة النوع الثالث) ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  ٬كثَت و شنلك الشبو

                                                           
 .ٖٖ٘ ,التفسَت ادلنَت يف القعيدة و الشريعة و ادلنهجأ. د. وىبة الزحيلي. ٬نفس ادلرجع  ٕ
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يف سورة  تأويل مناسب دبعٌت / بوليزشني( من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌتالواحدة أكثر 
 .  ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٙيوسف آية 

 األحاديث  .ٔ
 يفاحالم.  معنوالقرطيب  يف التفسَت يف التفسَت ادلصباح معنو حوادث أو احالم . و

النوع الثاين  ادلشًتك اللفظيتعبَت الرؤيا. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  معنوادلنَت  التفسَت
داللة الكلمة الواحدة ( و نوع الثالث )تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة)

يف سورة  األحاديث مناسب دبعٌت/ بوليزشني(  أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت
 .ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و  ادلصباح والتفسَتعند  ٙيوسف آية 

 عصبة .ٕ
ىي الكلمة اليت تدل على فرقة اليت تتكون على األقل  عصبة ٬يف التفسَت ادلصباح

فرقة  معنوالقرطيب  يف التفسَت عشر شخص و على األكثر اربعوون شخص أو فرقة القوة. و
ىي مجاعة رجال ما بُت  عصبةادلنَت  التفسَت يفىي عدد بُت واحد و عشر.  عصبةألن  ٬القوة

داللة الكلمة )ٖالنوع  ادلشًتك اللفظي. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل ٖالواحد و العشرة
يف سورة  عصبة مناسب دبعٌت / بوليزشني( الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

 . ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٛيوسف آية 
  ضالل .ٖ

 ٬ال يعرف الِوجهة ٬حار ٬الضياع الشارع ٬معنو ضال ضالل ٬يف التفسَت ادلصباح
يف  و كل فعل الذي ليس يوصل اىل الصدق.  ٬من الشارع حسن ضالل ٬مدفون ٬ىالك

فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  ادلنَت خطأ بُت. التفسَت يفاخلطء احلق.  معنوالقرطيب  التفسَت

                                                           
3
 .ٕٗ٘ ٬ادلنَت يف القعيدة و الشريعة و ادلنهجالتفسَت أ. د. وىبة الزحيلي.نفس المرجع:  

3
 .ٕٗ٘ ٬التفسَت ادلنَت يف القعيدة و الشريعة و ادلنهجأ. د. وىبة الزحيلي.نفس المرجع:   
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/  داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت)ٖالنوع  اللفظيادلشًتك 
التفسَت القرطيب  التفسَت ادلصباح وعند  ٛيف سورة يوسف آية  ضالل مناسب دبعٌتبوليزشني( 

 .ادلنَت التفسَت و
  وجو .ٗ

 ٬انسفك معنوالقرطيب  يف التفسَت انصب. و ٬انسفك معنو وجو ٬يف التفسَت ادلصباح
. فلذلك ٗ فيقبل عليكم و ال يلتفت إىل غَتكم ٬يصف لكم معنو ادلنَت التفسَت يفانصب. 

تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف ) النوع الثاين ادلشًتك اللفظيىذا اللفظ يدخل اىل 
التفسَت  التفسَت ادلصباح وعند  ٜيف سورة يوسف آية  وجو مناسب دبعٌت (مواقف سلتلفة

 .ادلنَت التفسَت القرطيب و
 األرض ٓٔ

 معنوالقرطيب  يف التفسَت . والبلد ٬األرض ٬ادلنطقة ٬الدائرة معنو يف التفسَت ادلصباح
فلذلك ىذا  .٘بعيد من العمران بأرض معنو ادلنَت التفسَت يف.  األرض ٬البلد ٬الدائرة ال يعرف

ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف تعدد ) النوع الثاين ادلشًتك اللفظياللفظ يدخل اىل 
 التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٜيف سورة يوسف آية  األرض مناسب دبعٌت (سلتلفة

/  داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت)ٖو النوع  ادلنَت التفسَت
التفسَت القرطيب  التفسَت ادلصباح وعند  ٜيف سورة يوسف آية  األرض مناسب دبعٌت بوليزشني(

 .ادلنَت التفسَت و
 
 

                                                           
 

 
 .ٕٗ٘ ٬التفسَت ادلنَت يف القعيدة و الشريعة و ادلنهجنفس ادلرجع: أ. د. وىبة الزحيلي.  ٘
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  اجلب غيابة. ٔٔ
 البئر ىي اجلب و ٬اجلب من داخلية أساس أو يرى ليس معنو غيابة ادلصباح التفسَت يف

 التفسَت يف و. البئر من أساس أو ادلاء فيها ليس بطيء بئر ىي اجلب غيابة ٬فقط زنفر الذي
 فلذلك. الناظرين أعُت نظر عن لغيبوبية معنو ادلٍت التفسَت يف. البئر من أساس معنو القرطيب

 يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعدد) الثاين النوع اللفظي ادلشًتك اىل يدخل اللفظ ىذا
 التفسَت ادلصباح وعند  ٓٔيف سورة يوسف آية  اجلب غيابة مناسب دبعٌت (سلتلفة مواقف

 لتطور نتيجة معٌت من أكثر الواحدة الكلمة داللة)ٖ النوع و ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و
التفسَت عند  ٓٔيف سورة يوسف آية  اجلب غيابة مناسب دبعٌت (بوليزشني/  ادلعٌت جانب يف

 .ادلنَت التفسَت التفسَت القرطيب و ادلصباح و
 . السيارة ٕٔ

 يف التفسَت فرقة الذي كثَت لسار أو كفيلة أو راكب. و معنو يف التفسَت ادلصباح
ادلشًتك مسافرين. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  معنوادلنَت  التفسَت يفكفيلة.   معنوالقرطيب 
 مناسب دبعٌت (تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة) النوع الثاين اللفظي

 ادلنَت و التفسَت و التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند  ٓٔالسيارة يف سورة يوسف آية 
مناسب  / بوليزشني( داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت)ٖالنوع 
 التفسَت التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح وعند  ٓٔالسيارة يف سورة يوسف آية  دبعٌت
 .ادلنَت
  يرتع. ٖٔ

 يف. يتأنس معنو القرطيب التفسَت يف و. بالنهم يأكل معنو يرتع ادلصباح التفسَت يف
 ادلشًتك اىل يدخل اللفظ ىذا فلذلك. حنوىا و الفواكو أكل يف يتسع معنو ادلنَت التفسَت
 مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  الثاين النوع اللفظي
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الثالث ألن  النوع والتفسَت القرطيب  التفسَت ادلصباح وعند  ٕٔيف سورة يوسف آية  يرتع
 يرتع مناسب دبعٌت بوليزشني/  ادلعٌت جانب يف لتطور نتيجة معٌت من أكثر الواحدة الكلمة داللة

 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند  ٕٔيف سورة يوسف آية 
  يشعرون. ٗٔ

 ادلنَت التفسَت يف. ادرك مل معنو القرطيب التفسَت يف و.ادرك مل معنو ادلصباح التفسَت يف
 نتيجة ادلعٌت تعدد الثاين ألن النوع اللفظي ادلشًتك اىل يدخل اللفظ ىذا فلذلك. اإلنباء حال

عند  ٘ٔيف سورة يوسف آية  يشعرون مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال
 القرطيب.التفسَت  التفسَت ادلصباح و

 عشاء.٘ٔ
القرطيب  التفسَت يف. ادلساء وقت ٬اليل يف ٬النهار آخر و ادلساء وقت معنو التفسَت يف

 النوع اللفظي ادلشًتك اىل يدخل اللفظ ىذا فلذلكادلصباح معنو ليال.  التفسَت يفمعنو مساء. 
/  ادلعٌتداللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ألن موجود  الثالث

التفسَت  التفسَت ادلصباح وعند  ٙٔيف سورة يوسف آية  عشاء مناسب دبعٌت بوليزشني
 القرطيب. 

  يأكلن٬تأكلون٬أكل.ٙٔ
معنو تناول الطعاما أو أفٌت أو خنر أو  يأكلنو  تأكلونو  أكلنظر إىل ادلعٌت األساسي 

 أو أكل معنو ادلصباح التفسَت يف .افًتس أو أكل معنو ادلصباح التفسَت يفأطعم أو آتى أكلو. 
 نتيجة ادلعٌت تعددألن  الثاين النوع اللفظي ادلشًتك اىل يدخل اللفظ ىذا فلذلك. افًتس

يف سورة يوسف آية  يأكلنو  تأكلونو  أكل مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند  ٚٔ
  .مجيلٚٔ
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يف التفسَت وسيم أو فظل أو معروف. مجيل معنو حسن أو نظر إىل ادلعٌت األساسي 
فلذلك ىذا اللفظ او طيب.  حسن معنويف التفسَت القرطيب  حسن او طيب. معنوادلصباح 

داللة الكلمة الواحدة أكثر من ألن موجود  الثاين و الثالث النوع ادلشًتك اللفظييدخل اىل 
عند  ٛٔمجيل يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت / بوليزشني جانب ادلعٌتمعٌت نتيجة لتطور يف 

 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح و
  بشرى يا.ٛٔ

 يف .بشرى عبارة معنوادلصباح  التفسَت يفمعنو بشارة.  بشرىنظر إىل ادلعٌت األساسي 
 اللفظ ىذا فلذلكإسم شخص أو أخرب سر.  بشرى ذنا: ٬إنتشر رأيُت معنوادلصباح  التفسَت
 مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  الثاين النوع اللفظي ادلشًتك اىل يدخل
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند  ٜٔيف سورة يوسف آية  بشرى مناسب دبعٌت سلتلفة
 .غالم ٜٔ

  معنوادلصباح يف التفسَت غالم معنو فىت أو خادم أو عبد. نظر إىل ادلعٌت األساسي 
فلذلك ىذا  غالم معنو فىت. معنويف التفسَت ادلصباح يافع أو ولدسنو عشر أو عشرين سنة. 

داللة الكلمة الواحدة أكثر ألن موجود  النوع الثاين و الثالث ادلشًتك اللفظياللفظ يدخل اىل 
 ٜٔيف سورة يوسف آية  غالم مناسب دبعٌت / بوليزشني من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

 .التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند 
 س خب.ٕٓ

ادلصباح يف التفسَت  أو خبس.حبس معنو منخفض أو رخيص نظر إىل ادلعٌت األساسي 
مثن رخيص أو ناقس من  خبس معنويف التفسَت القرطيب  رخيص أو ناقص ألن حيانة. معنو

 نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل القدر. 
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التفسَت عند  ٕٓخبس يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال
 التفسَت القرطيب . ادلصباح و

 .الزاىدين ٕٔ
 يف التفسَت أو رغب عن شيء الذي زنب عادة. زىد معنو الزاىدين ادلصباح يف التفسَت

ىل إفلذلك ىذا اللفظ يدخل  فلذلك ىذا اللفظ ال ينجذب إىل مجلو. معنو الزاىدينادلقرطيب 
مناسب  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظي

 التفسَت القرطيب . التفسَت ادلصباح وعند  ٕٓالزاىدين يف سورة يوسف آية  دبعٌت
 . إمرأة ٕٕ

إمرأة إذا نظر إىل ادلعٌت األساسي  زوجة. معنو ادلصباح و التفسَت القرطيب التفسَتيف 
 تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل النساء أو زوجة. معنو 
 ٕٕإمرأة يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت
 التفسَت القرطيب . ادلصباح والتفسَت عند 
 .نتخذه ولدا ٖٕ

 نتخذ دبعٌت امحل. إذا نظ إىل ادلعٌت األساسي  .ولداجعلو  معنوادلصباح  يف التفسَت
 الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل 

التفسَت عند  ٕٕنتخذه ولدا يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ
 .التفسَت القرطيب  ادلصباح و

 .أشّد ٕٗ
زنمل من كلمة "أشد" الذي يقدر بأىل كصيغة مجع من "أشّد"  ادلصباحيف التفسَت 

كاملة القوة مث   معنوأشّد يف التفسَت القرطيب يقول أبو أبيد كاملة القوة.   معنو"شدة" أو "شد" 
 نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  ناقس.
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التفسَت عند  ٕٕيف سورة يوسف آية  أشدّ  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال
 التفسَت القرطيب. ادلصباح و

 .حكما ٕ٘
م" معنو حول  ٬ك  ٬ىو الكلمة الذي يستعمل حرف "ه  حكماادلصباح يف التفسَت 

حكم أو  معنو حكماكحكم الذي وظيفتو يعًتض أن يتحدث الظلم. فلذلك   ٬على يعًتض
فلذلك  حكما معنو عند رلاىد ىو العقل و الفهم و النبوة.يف التفسَت القرطيب  حكمة أو شننع.

ن داللة الكلمة الواحدة أكثر مألن موجود  النوع الثالث ادلشًتك اللفظيىذا اللفظ يدخل اىل 
 ٕٕيف سورة يوسف آية  حكما مناسب دبعٌت / بوليزشني معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

  .التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند 
 .زلسنُتٕٙ 
القمة حسن  معنومجع من احملسن زنمل من كلمة إحسان  زلسنُتادلصباح يف التفسَت   

يف التفسَت العمل أو شخص الذي ثابن يف حسنو أو الشخص الذي ماىر لتأويل األحالم. 
شخص الذي يؤمنون أو شخص الذي يصربون على ادلصيبة كصرب معنو  زلسنُت"القرطيب "

 نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  ٙيوسف
التفسَت عند  ٕٕيف سورة يوسف آية  زلسنُت مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف ظاللف الستعمال
داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة ألن موجود  و الثالثالتفسَت القرطيب  ادلصباح و

 . / بوليزشني لتطور يف جانب ادلعٌت
 .راودت ٕٚ

احملاولة الذي  معنوزنمل من كلمة "راود" أصلو "راد"  راودت"ادلصباح " التفسَتعند 
من راود معنو  عند التفسَت القرطيب أصل ادلعٌت "ادلراودة" ىو الشكل مصدر يفعل بتكرارا.

                                                           
6 Muhyiddin Masridha. Tafsir Al Qurtubi.( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 365. 
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 تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  يريد و يسأل ليغازل.
  ٖٕيف سورة يوسف آية راودت  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت
 .التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند 
 .غّلقت ٕٛ

و يف التفسَت  ٬يسًت بتكرارا حىت صعب ليفتح معنو ادلصباح التفسَت عند غّلقت
فلذلك ىذا اللفظ يدخل  .القرطيب غلق يدل عل أكثر مسبو دبعٌت غلق عند التفسَت ادلصباح

 سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظياىل 
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند   ٖٕيف سورة يوسف آية  غّلقت مناسب دبعٌت

 .ىيت ٜٕ
 شنلك كثَت من ادلعٌت الذي كلو يراجغ إىل ادلعٌت لَتيد أن ىيت"ادلصباح "التفسَت  عند

إكرمة يقول ىيت لك معنو  ٬يف التفسَت القرطيب اإلرادة لتبيع األمر. يتبع أمر أو صرح ليناد أو
ألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  أستعد لك و رنمل نفسي لك.

يف سورة يوسف آية  ىيت مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعدد
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند   ٖٕ
 .ريب ٖٓ

إذا نظر إىل  سيدي أو اذلي. معنوالفحشاء ادلصباح و التفسَت القرطيب  يف التفسَت
أو  ساس أو ساد أو مجع أو ريب أو زاد أوأصلح أوملك أو أقام معنوالفحشاء ادلعٌت األساسي 

 النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  صاحب.طيبو  أو إلو أو سيد أو 
يف سورة يوسف آية  يبر  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن 
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند   ٖٕ
 .الفحشاء ٖٔ
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 العمل الفاحش أو روابط بُت جنسان الذي ال يصح معنوالفحشاء  ادلصباح يف التفسَت
فلذلك . ٛمعنو الدناءة أو الرذالة أو البذاءة أو السفالة الفحشاءيف التفسَت القرطيب . ٚأو الزىن

ُت يدل كل منهما على توجود كلمألن  النوع الرابع ادلشًتك اللفظيىذا اللفظ يدخل اىل 
يف سورة  الفحشاء نتيجة تطور يف جانب النطق مناسب دبعٌت قد احتدث صورة الكلمتُت ٬معٌت

 .التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند   ٕٗيوسف آية 
 .دبر ٕٖ

 أو ظهر.  أو إسعت أو آِخر مقعدةأو  ؤخرةدبعٌت م ٬نظر إىل ادلعٌت األساسيدبر  كلمة
يف خلف. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  معنودبر  معٌتالتفسَت ادلصباح و التفسَت القرطيب 

مناسب  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظي
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند  ٕٛو  ٕٚدبر يف سورة يوسف آية  دبعٌت
 .ألفيا ٖٖ

معنو اللقاء يف حال اخلاص  من الشكل مثٌت من كلمة ألفىألفيا يف التفسَت ادلصباح 
 معنويف التفسَت . ٜعامو يستعمل ليصور اللقاء فجأة أو زندث ليس يعرف أصلو ٬ليس يسعى

 نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظياللقاء فجأة. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل 
التفسَت عند  ٕ٘قبل يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال
 التفسَت القرطيب. ادلصباح و
 
 

                                                           
7 Muhammad Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. )Ciputat: 

Lentera Hati(, Volume 6. Cetakan VIII:2007 M / 1428 H, 432. 
8 A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz. Kamus Al Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap.  

(Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan pertama: 2007),  408.    
 . ٖٖٗص:  Muhammad Quraish Shihab ٬نفس ادلرجع  ٜ
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 .قبلٖٗ
ادلصباح و التفسَت يف التفسَت دبعٌت مقدم أو قبل.  ٬نظر إىل ادلعٌت األساسيقبل  كلمة

ألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيامام. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل ىو قبل  معٌتالقرطيب 
قبل يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعدد
 .التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند  ٕٙ
 .اخلاطئُتٖ٘

ألن اخلاطئ ىو دبعٌت يعمل  ٬سغة مجع من اخلاطئ و ىو يفرق بادلخطئ اخلاطئُت كلمة
يعمل شخص الذي  بعض معنو اخلاطئُتالقرطبيي  يف التفسَت. ٓٔاخلالف بالعمد و سنط قبلها

النوع  ادلشًتك اللفظي. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل ٔٔاخلطأ أو بعض قوم الذي يعمل اخلطأ
اخلاطئُت يف سورة  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  الثاين

 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند  ٜٕيوسف آية 
 .شغفها ٖٙ

دبعٌت الغشاء الذي يلف القلب شغف عند تفسَت ادلصباح زنمل من كلمة  شغفها
نظر إىل ادلعٌت شغف  كلمة مث ٬إىل قلبوسورة يوسف ىو دخل العشق ٖٓمقصده يف آية 

يقدر أو  معنوشغف القرطيب يف التفسَت .ٕٔولوع أو القلب أو شغاف أواألساسي معنو حب 
ألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  .ٖٔسيطرة أو حبو قد متعمق

شغف يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعدد
 التفسَت القرطيب. التفسَت ادلصباح وعند  ٖٓ

                                                           
 .ٖٙٗص:   Muhammad Quraish Shihab .  ٬نفس ادلرجع  ٓٔ
   .ٜٖٗص:  Muhyiddin Masridha .  ٬نفس ادلرجع  ٔٔ

12Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab Indonesia. (Yogyakarta: Multi Karya 
Grafika, 2004), 1138.    

 .ٜٖٚص:  .Muhyiddin Masridha .  ٬نفس ادلرجع  ٖٔ
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  متكئا.ٖٚ

الكرسي  معنو ادلصباح يف التفسَتدبعٌت مسند.  ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي متكئا كلمة
يف التفسَت القرطيب . ٗٔأو الطعام أو الطاعم الذي رنيب أن يقطع بالسكُت أو الفاقهة سندي

فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  .٘ٔالطاعم معنو متكئا صفيان يري من منصور من رلاىد كلمة
مناسب  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظي

 .التفسَت القرطيب التفسَت ادلصباح وعند  ٖٔيف سورة يوسف آية  متكئا دبعٌت
 .قطعٌت ٖٛ

 يف التفسَت .زنمل من كلمة قطع دبعٌت يبًت ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي قطعٌت هللا كلمة
يف  قطع أو رنرحة بالعصب أو رنرحة طرف االصبع حىت يصيب عظمها. معنو قطعٌت"" ادلصباح

فلذلك ىذا اللفظ  .ٙٔقال رلاىد رنرح حىت إنقطع ٬رنرح اليده قطعٌت"التفسَت القرطيب "
 مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن النوع الثاين  ادلشًتك اللفظييدخل اىل 

 التفسَت القرطيب  التفسَت ادلصباح وعند  ٖٔقطعٌت يف سورة يوسف آية  مناسب دبعٌت  سلتلفة
 داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌتألن موجود  الثالثالنوع و 

التفسَت عند  ٖٔقطعٌت يف سورة يوسف آية  مناسب ادلعٌت األساسي و معٌت / بوليزشني
 .التفسَت القرطيب   ادلصباح و

 سبحان هللا  ٬.حاش هللٜٖ
دبعٌت الصيد أو الدواب  حاش ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي سبحان هللا و حاش هلل كلمة

من كلمة "احملاشاة"  فعل التشكيلحاش  القرطيب قال ابو علييف التفسَت  ٬أو قاطع العشب

                                                           
 .ٖٗٗص:   Muhammad Quraish Shihab .  ٬نفس ادلرجع  ٗٔ
 .ٚٓٗص:  Muhyiddin Masridha. Tafsir Al Qurtubi.  ٬نفس ادلرجع  ٘ٔ
 .ٚٓٗص:  Muhyiddin Masridha. Tafsir Al Qurtubi.  ٬نفس ادلرجع  .ٚٓٗص:  ٬نفس ادلرجع  ٙٔ
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يف سورة سبحان هللا  وحاش هلل  معٌت .ٚٔىو يوسف جبوار سيخدعو أو رنعل جانب اإلنسانيتو
تسبيح اىل هللا . فلذلك ىذا  معنو عند التفسَت ادلصباح و يف التفسَت القرطيب ٖٔيوسف آية 

قد  ٬ُت يدل كل منهما على معٌتتوجود كلمألن  النوع الرابع ادلشًتك اللفظياللفظ يدخل اىل 
يف سبحان هللا  وحاش هلل  عٌتمناسب دب نتيجة تطور يف جانب النطق احتدث صورة الكلمتُت

اللفظ يستطيع أن  . ىذاعند التفسَت ادلصباح و يف التفسَت القرطيب ٖٔسورة يوسف آية 
يشَت إىل شيء يتضمن اللفظ سبحان هللا  وحاش هلل  ألن لفظ ٬يدخل يف النوع ادلعٌت النفسي

مث يعترب معٌت مقيدا بالنسبة دلتحدث واحد  ٬و بذلك معٌت فردي ذايت ٬من دالالت عند الفرد
 و ال يتميز بالعمومية. ٬فقط
 ستعصمإ.ٓٗ

 إستعصم القرطيب يف التفسَتإعتصم. دبعٌت  ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي استعصم كلمة
إستعصم" بيعصي و وجد أن أعطي ادلعٌت " ٬مقصده يرفض الدعوة زليخا ٬يطهره النفس معنو

إستعصم" زنمل من كلمة "عصم" دبعٌت " ٬ ٕٖيف التفسَت ادلصباح يف آية  .ٛٔأو ال يقتدبو
 ٬لرفضت" زنمل معٌت اجلد. ىذا احلال يستطيع دبعٌت جده  ٬. و حرف " س زنتمي من اخلطر

فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل .ٜٔو عند الشعروي دبعٌت اجلد و الصعوبة الذي يوجو يف الرفض
مناسب  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن النوع الثاين  ادلشًتك اللفظي

داللة الكلمة الواحدة أكثر ألن موجود  و الثالث٬ٖٕإستعصم يف سورة يوسف يف آية دبعٌت 
إستعصم يف سورة يوسف يف آية مناسب دبعٌت  / بوليزشني من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

 .ادلعٌت األساسيو  ٬ٖٕ
 

                                                           
 . ٓٔٗص:  ٬نفس ادلرجع   ٚٔ
  . ٘ٔٗص:  ٬نفس ادلرجع  ٛٔ
 . ٙٗٗ. ص:  Shihab.  Muhammad Quraish ٬نفس ادلرجع  ٜٔ
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 .اآليات ٔٗ
معجزة أو أعجوبة أو عربة أو عالمة أو  دبعٌت ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي اآليات كلمة

مث يف آية  ٬عالمة معنو اآليات ٬ ٖ٘ادلصباح يف آية  يف التفسَت. ٕٓأو حتفةدنوذج أو مثال 
النوع  ادلشًتك اللفظيمن آية القرآن و عالمات. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل آخر دبعٌت 

اآليات يف سورة مناسب دبعٌت  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  الثاين
قد احتدث  ٬ُت يدل كل منهما على معٌتتوجود كلمألن  الرابع النوعو  ٬ٖ٘يوسف يف آية 

 نتيجة تطور يف جانب النطق. صورة الكلمتُت الكلمتُت
 .ملة ٕٗ

 يف التفسَتادلذىب أو فرقة أو الدين.  دبعٌت ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي ملة كلمة
التفسَت القرطيب معنو يف  .ٕٔالدين الذي يسمى باسم الشخص او القوم معنو ملة ادلصباح
داللة الكلمة ألن موجود النوع الثالث  ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  الدين.

 .مناسب بادلعٌت األساسي / بوليزشني الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت
 .خَت ٖٗ

رخاء أو رفاىية حسن أو نفع أو مصلحة أو  دبعٌت ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي خَت كلمة
أما يف التفسَت ادلصباح معٌت "خَت"  ٬أحسن معنو خَتالقرطيب  يف التفسَت .ٕٕأو نعمة أو ثروة

فلذلك ىذا اللفظ يدخل  لك صفة السواء.الذي شن سنًت أحد من حالُتبالعمومية زنمل معٌت 
 سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين ادلشًتك اللفظياىل 

 .عند التفسَت ادلصباح و التفسَت القرطيب ٜٖمناسب دبعٌت خَت يف سورة يوسف آية 
                                                           

 . ٕٕٛص:  ٬dan Muhammad Fairuz   . A.W. Munawwirنفس ادلرجع  ٕٓ
   . ٖ٘ٗص:  ٬Shihab. . Muhammad Quraishنفس ادلرجع ٕٔ
  . ٙٙٛص:    ٬dan Muhammad Fairuz   . A.W. Munawwirنفس ادلرجع ٕٕ
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 .الواحدٗٗ
الرقم واحد أو فرد أو فريد أو شخص أو  دبعٌت ٬نظر إىل ادلعٌت األساسي الواحد كلمة

 اللفظيادلشًتك يدخل اىل  . فلذلك ىذا اللفظالواحد ىو هللا معٌتادلصباح يف التفسَت  .ٖٕهللا
الواحد و مناسب بادلعٌت  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال نتيجة ادلعٌت تعددألن  النوع الثاين

داللة الكلمة الواحدة أكثر من ألن موجود  و الثالث يف سورة يوسف عند التفسَت ادلصباح 
 .و مناسب إىل ادلعٌت األساسي / بوليزشني معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

 .سلطان ٗ٘
حاكم أو سطوة أو سيطرة أو نفوذ أو  دبعٌت ٬نظر من ادلعٌت األساسي سلطانكلمة 

و يفهم دبعٌت سطوة أو قوة ادلصباح معنو حجة أو سطوة  يف التفسَت. ٕٗحجة أو كالم باطل
 معنوتفسَت القرطيب الأما يف  .ٕ٘يتجنب ليقبلهاالذي يستطيع أن رنعل اخلصم ال يستطيع أن 

 نتيجة ادلعٌت تعددألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظييدخل اىل  فلذلك ىذا اللفظ بيان.
يف التفسَت  ٓٗتفسَت سورة يوسف آية إذا نظر إىل  سلتلفة مواقف يف اللفظ الستعمال

داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت ألن موجود  النوع الثالث وادلصباح و التفسَت القرطيب, 
 .إذا نظر إىل ادلعٌت األساسي / بوليزشني يف جانب ادلعٌت نتيجة لتطور

 .بضع ٙٗ
ما بُت الثالث إىل التسع أو بضعة. مث يف  دبعٌت ٬نظر من ادلعٌت األساسي بضعكلمة 

التفسَت القرظيب يف و ما بُت الثالث إىل التسع أو بضعة أو بضعة سنة. التفسَت ادلصباح معنو 
الثالث  اجلملة بُتليبُت  بضع و اذلروي يقول العريب يستعمل كلمة ٬معنو قليل من العصربضع 

                                                           
   . ٜٜٔٔص:  ٬نفس ادلرجع  ٖٕ
 . ٛٚٓٔص:  ٬نفس ادلرجع ٕٗ
   . ٔٙٗص:  .Shihab Muhammad Quraish ٬نفس ادلرجع ٕ٘
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داللة ألن موجود  النوع الثالث ادلشًتك اللفظييدخل اىل  فلذلك ىذا اللفظ .ٕٙإىل التسع
/ بوليزشني إذا نظر معٌت ىذا  الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

 .ٕٗيف سورة يوسف آية الكلمة عند التفسَت ادلصباح و التفسَت القرطيب 
 .يغاث ٚٗ

نظر إىل معٌت أساسي, ىو أصلو من كلمة االغاثة أو الغوث دبعٌت ادلساعدة يغاث  كلمة
كلمة َغْيث فًتمجو يعطي ادلطر و إذا من كلمة َغْوث ادلساعدة أو  إذا يفهم من  ٬ٕٚأو ادلعاونة

يدخل اىل  . فلذلك ىذا اللفظٕٛادلضرةادلعاونة أو حتصيل نافعة الذي حتتاج لَتفض أن يأتى 
 تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظي

 . ٜٗإذا نظر إىل تفسَت سورة يوسف يف التفسَت القرطيب و التفسَت ادلصباح يف آية 
 .خطبكن ٛٗ

عند معجم العصر  ب معنوطْ من كلمة خَ  خطبكنكلمة   أصلنظر إىل ادلعٌت األساسي 
ادلسألة أو  معنوالصباح  يف التفسَت .ٜٕىو أمر مكروه أو أمر أو شأن أو شدة أو مكروه

و يبُت أنو من أصل كلمة سواء تولد خطبة يعٌت إعتبار مهم الذي  ٬األحداث الكبَت و ادلهم
أما يف التفسَت ادلنَت اخلطب ىو ما شأنكن و أمركن العظيم أو أمر زنق أن  .يصل بشخص

د تعدألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظييدخل اىل  فلذلك ىذا اللفظ سناطب بو صاحبو.
 يف سورة يوسف آيةخطبكن  إذا نظر من ادلعٌت ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة

داللة الكلمة الواحدة أكثر من ألن موجود  و الثالثالتفسَت ادلنَت  بالتفسَت ادلصباح و  ٔ٘
 ./ بوليزشني إذا نظر من ادلعٌت األساسي معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

                                                           
 . ٚٗٗص: . ٬Muhyiddin Masridha. Tafsir Al Qurtubiنفس ادلرجع ٕٙ
  .   ٙٙٗص:  ٬نفس ادلرجع  ٕٚ
   .ٕٚٗص: .  A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz ٬نفس ادلرجعٕٛ 
   .  ٗٗٛص:  ٬نفس ادلرجع ٜٕ
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  .خزائن األرض ٜٗ
 معنو عند معٌت األرضأما  .ٖٓمجع من خازن ىو امُت صندوق أو خزندار خزائن

ادلصباح و التفسَت التفسَت  عند و ٬مساحة أو بالط أو أرضية األساسي ىو طُت أو أرض أو
 ا. حىت إذا كلمة خزائن و األرض يظم فيظهر واحد مفردة جديدة و معنهبلد معنوالقرطيب 

ىناك نعرف إذا  .معنو امُت صندوق من البلد خزائن األرضفلذلك  ٬ظمبكلمة قبل ية سلتلف
سلتلف إذا يفرق اللفظُت و  ٬فيظهر واحد مفردة جديدة واحد ُت سلتلفُت و رنعلاللفظيظم 

 شنلك معٌت منفرد. 
الفرعية  ادلعٌت موجود ألن النوع األوىل ادلشًتك اللفظييدخل اىل  فلذلك ىذا اللفظ

تتصل بادلعٌت ادلركزي وبعضها ببعض عن طريق وجود عناصر مشًتكة معينة و روابطو من 
خزائن  ألن لفظ ٬ىذا اللفظ يستطيع أن يدخل يف النوع ادلعٌت النفسيادلكونات التشخيصية. 

مث  ٬و بذلك معٌت فردي ذايت ٬ت عند الفرديشَت إىل شيء يتضمن اللفظ من دالال األرض
 .و ال يتميز بالعمومية ٬معٌت مقيدا بالنسبة دلتحدث واحد فقطيعترب 
 .جهازٓ٘

 ٬ىذه معٌت األساسي ٬يف معجم العصر معنو أداة أو عدة أو نظام أو ىيئة كلمة جهاز
يف سورة يوسف  ادلصباح يف التفسَت. بل يف تفسَت معنو يستطيع متغَت مناسب بالسياق أو ال

يف التفسَت  و أو ادوات مكاملة أو ادوات اليت زنتاج لشيء مادة الطعام جهاز معنو ٜ٘آية 
ادلشًتك يدخل اىل  فلذلك ىذا اللفظ .الطعام يسأذلم من يوسف ألزواد هقصدمالقرطيب 

 .تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةألن موجود  النوع الثاين اللفظي
 
 

                                                           
   . ٜٔٔ ص: ٬نفس ادلرجع ٖٓ
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 .نبغي ٔ٘
يريد شيء ادلصباح يف التفسَت  , بل الذي مقصدهيريد معنوإذ نظر إىل ادلعٌت األساسي 

ادلشًتك . فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل ٘ٙمناسب دبا زنمل يف سورة يوسف آية  السوء
ىو يريد  تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةألن موجود  النوع الثاين اللفظي

 شيء السوء .
 .موثقا ٕ٘

يف دبعٌت يربط. من سغة معٌت ىي يدخل اىل معٌت األساسي. موثقا زنمل من كلمة وثق 
فلذلك ىذا  الوعد أو رباط الذي يستطيع أن يؤمن. معنوموثقا ادلصباح يتحدث إذا التفسَت 

تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ ألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظياللفظ يدخل اىل 
 .يف مواقف سلتلفة

 .ءاوىٖ٘
 رضي أو يعطي ادلكان أو عانق. معنويف التفسَت  ءاوى كلمة ٬ادلعٌت األساسينظر إىل 

معنو مناسب بسياق  ٬ستطيع دبعن زنمل كمثل يف التفسَت ادلصباحي ءاوى بل يف يتفسر كلمة
تعدد ادلعٌت ألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل اىل اآلية. 

 .اللفظ يف مواقف سلتلفةنتيجة الستعمال 
 .السقايةٗ٘

 ادلصباح و التفسَت القرطيب يف التفسَتالكأس.  دبعٌت السقاية كلمة ٬يف ادلعٌت األساسي  
 تستعملمعنو توجب أن و لكنو  ٬السقاية معنو متلك شبولفظ  الكأس أو مكان ليشرب. معنو

تعدد ألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل بسياق ادلناسب. 
 .ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة

 بعَت ٬.العَت٘٘
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ادلصباح و  يف التفسَتدبعٌت ابل.  أما بعَت ٖٔدبعٌت قافلة العَت كلمة ٬يف ادلعٌت األساسي
إبل أو احلمار ادلتوحش أو الراكب أو آلة اليت زنمل حليونُت. فلذلك ىذا  معنو التفسَت القرطيب

تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ ألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظياللفظ يدخل اىل 
داللة الكلمة الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف ألن موجود  و الثالث يف مواقف سلتلفة

 يزشني./ بول جانب ادلعٌت
 .حرضا ٙ٘

يف التفسَت  ٕٖيستعمل ليشَت شخص الذي خطر حالو حرضا كلمة ٬يف ادلعٌت األساسي
 النوع الثاين ادلشًتك اللفظيآمل بسديد أو حلة اليت خطر. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  معنو

.تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةألن موجود 
 .بثىٚ٘

بّث دبعٌت ينتشر مقسده حزن الكبَت و ال يستطيع أن حتلص  كلمة ٬األساسيمن ادلعٌت 
خزن أفشاه التوسيع. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  معنوادلصباح يف التفسَت  ٬ٖٖمن الفكر

.تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظي
  ا. حتسسو ٛ٘

حس دبعٌت احلاسة,  حتسس من كلمة كلمةمن كلمة حتسسوا ٬ادلعٌت األساسينظر من 
أخبار أو آلة, باجلهار أو باخلفية خلَت أو  ٬مقسده يف ىناك ىو احملاولة جبد ليطلب شيء

                                                           
31 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab Indonesia. (Yogyakarta: Multi Karya 

Grafika, 2004), 1334. 

 .ٖٔ٘ص: . ٬Muhammad Quraish Shihabنفس ادلرجع ٕٖ   
 . ٖٔ٘ص:  ٬نفس ادلرجع ٖٖ
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احلاسة أو سعي اجلد لطلب شيء. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  معنويف التفسَت  .ٖٗالسوء
.تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظي

 . مزجاة ٜ٘
يأخذ من كلمة الذي دبعٌت يدفع بالبطيء. شيء ال  مزجاة كلمة ٬ادلعٌت األساسيعند 

 . ٖ٘بالبطيء ليقبل ادلعطي أو يدفع دلعطي ألن إمتناعو ليقبل يعترب بشيء الذي يدفع زنب
تعدد ادلعٌت نتيجة ألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل 

.الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة
 تفندون  .ٓٙ

الفند أو فقرة الظعيف تفندون يأخذ من كلمة الفند معنو  كلمة ٬ادلعٌت األساسيعند 
الفند أو فقرة الظعيف. فلذلك  معنويف التفسَت  .ٖٙأو ألن مريض أو خطأ أو كذب ألن مسن

تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال ألن موجود  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيىذا اللفظ يدخل اىل 
.اللفظ يف مواقف سلتلفة

  .لطيفٔٙ
اللفظ تتكون  ٬عند اللغويُت لطفمن فرع كلمة  كلمة لطيف ٬ادلعٌت األساسيعند 

لطف أو دقيق أو صغَت. من ىذا ادلعٌت مث تولد معٌت سلبوء و ف" زنمل معٌت  ٬ط  ٬على " ل
إذا اللطيف ىو سفة هللا دبعٌت التدقيق. أىل اللغوي ألزجاج يف كتابو تفسَت أمساء احلسٌت يرى 

دبا عرفتم مع سنلق ذلم أسباب ال يظنهم  ٬هللا ىو الذي يعطي رزقي إىل عبده دبخبوء و التغطى
تعدد ألن موجود النوع الثاين  ادلشًتك اللفظي. فلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل ٖٚليجتذب نعمتو

                                                           
 . ٖٔ٘ص:  ٬نفس ادلرجع  ٖٗ
 . ٘ٔ٘ص:  ٬نفس ادلرجع  ٖ٘
 . ٜٔ٘ص:  ٬س ادلرجعنف  ٖٙ

ٖٚ
  . ٕٗ٘ص:  ٬نفس ادلرجع  
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داللة الكلمة و النوع الثالث ألن موجود  ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة
 / بوليزشني. الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب ادلعٌت

 ِعربة ٬.ِذكر ٕٙ
أما   ٬دبعٌت إيراد أو إشارة أو تذكر أو ذكرى أو صيت أو مسعةِذكر  ادلعٌت األساسيعند   

 اذن( ٔٔٔ)يف آية و ِعربة( ٗٓٔ)يف آية  ِذكرِعربة معنها أمثولة أو عظة. بل يف سورة يوسف 
ِعربة ىي قصة يف القرآن زنمل قصاصهم ليس مقصد  ٔٔٔيف آية التعليم أو التدريس. دبعٌت 

دس و األحاديث قبلها و تبُت كل شيء يف الشكل تصحح كتب مق بل القصة ٬قصة التصنع
فلذلك ىذا اللفظ يدخل  .ٖٛمبادئ كل حتتاج باإلنسان تواصل مصلحة يف الدنيا و األخرهتم

تعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف ألن موجود النوع الثاين  ادلشًتك اللفظياىل 
الواحدة أكثر من معٌت نتيجة لتطور يف جانب داللة الكلمة و النوع الثالث ألن موجود  سلتلفة
 ./ بوليزشني ادلعٌت
 .غاشية ٖٙ

من كلمة "غشي" معنو يسًت أو زنيط كل بعضو. الكلمة غاشية  ادلعٌت األساسي عند
بل واضح من ىذا اآلية.  ٬ىي فعل من كلمة اخرآ اليت ال يذكر ٚٓٔآية  اليت تستعمل

مقصد ىذه اآلية ىي  حىت ٬شخص العصيانألن قرينتو يتعلق باحلل عن  ٬الكلمة ىو عذاب
ألن ىذه الكلمة  النوع الثاين ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل  .ٜٖالتهديد ذلم
.نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفةمتلك ادلعٌت 

 اىل القرى  .ٗٙ

                                                           
 . ٖٛ٘ص:  ٬نفس ادلرجع ٖٛ

 . ٖٖ٘ص:  ٬نفس ادلرجع  ٜٖ
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بناء على ادلعٌت  .أو اىل ادلدينة اىل البلد معنوادلصباح و التفسَت القرطيب يف التفسَت 
ىو اىل ادلدينت اليت متلك العقل و  اىل القرىأنو  ٜٓٔادلفهمي يف سورة يوسف يف آية 

 ينالنوع الثا ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل الصرب و متفوق و فقرهتا واسعة. 
 .عند تنزل ىذه السورة سلتلفةتعدد ادلعٌت نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف ألن 
   بأسنا.٘ٙ

بل  .ٓٗ األساسي بأس معنو شجاعة أو قوة أو عذاب أو خوف أو ضرربناء على ادلعٌت
ألن يف سورة يوسف ىذا الكلمة  عذاب. معنو ادلصباح و التفسَت و التفسَت ادلنَت يف التفسَت

 ادلشًتك اللفظيفلذلك ىذا اللفظ يدخل اىل بأس من هللا.  زندث عن اجملرمُت الذي ال يرد
 .نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف سلتلفة, ألن شنلك ادلعٌت النوع الثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 . ٖٖ٘ص:  . Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor. Kamus Kontemporer Arab Indonesia  ٬نفس ادلرجع ٓٗ
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 بعار الفصل ال
 اخلالصة و االقرتاحات

 
 اخلالصة  . أ

تكتشف تستطيع الباحثة أن  ٬بعد فعلت البحث ادلشرتك اللفظي يف سورة سوسف
سبع و . يف سورة يوسف موجود ادلشرتك اللفظي يف سورة يوسفحتتوي عليه  الىت اآليات

 ٬ 8 ٬ 6٬ 5٬ 3٬ 1بينها: آيات  ٬حتتوي عليه ادلشرتك اللفظي الىتاآليات  (77سبعون )
9 11٬ 11٬ 11٬ 13٬ ٬ 11 ٬  15 ٬ 16 ٬ 17 ٬ 18 ٬ 19 ٬ 11 ٬ 11 ٬ 11 ٬ 

13 ٬ 11 ٬ 15 ٬ 16 ٬ 17 ٬18  19 ٬ 31 ٬  31 ٬ 31 ٬ 35 ٬ 36 ٬ 37 ٬ 
38 ٬ 39 ٬ 11 ٬ 11 ٬ 11 ٬ 15 ٬ 16 ٬ 17 ٬ 18 ٬ 19 ٬ 51 ٬ 51 ٬ 55 ٬ 
56 ٬ 59 ٬ 65 ٬ 66 ٬ 68 ٬ 69 ٬ 71 ٬ 71 ٬ 73 ٬ 78 ٬ 81 ٬ 81 ٬ 83 ٬ 
85 ٬ 86 ٬ 87 ٬ 88 ٬ 89 ٬ 91 ٬ 91 ٬ 96 ٬ 97 ٬ 99 ٬ 111 ٬ 111 ٬ 

      .111و  ٬ 111 ٬ 119 ٬ 118 ٬ 117 ٬ 115 ٬ 111 ٬ 113

 :ادلشرتك اللفظي يف اللفظ الىت حتتوي عليه سورة يوسف نوع

: ادلعين الفرعية أو اذلامشية تتصل بادلعىن ادلركزي وبعضها ببعض عن طريق وجود 1نوع  
 .خزائن األرضبينها:  عناصر مشرتكة معينة و روابطه من ادلكونات التشخيصية.

 ٬األحاديث ٬الكتب بينها: خمتلفة.تعدد ادلعىن نتيجة الستعمال اللفظ يف مواقف :  1نوع 
 ٬متكئا ٬شغفها ٬اخلاطئٌن ٬قبل ٬ألفيا ٬دبر ٬ريب ٬هيت ٬غّلقت ٬راودت ٬أشد ٬وجه ٬عصبة
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 ٬جهاز ٬األرض ٬أرضا ٬خطبكن ٬يغاث ٬سلطان ٬الواحد ٬خًن ٬اآليات ٬استعصم ٬قطعن
 ٬لطيف ٬تفندون ٬مزجاة ٬حتسسو ٬بثى ٬حرضا ٬بعًن ٬العًن ٬السقاية ٬ءاوى ٬موثقا ٬نبغي
 .بأسنا ٬اهل القرى ٬غاشية ٬ِذكر
 ./ بوليزميي  داللة الكلمة الواحدة أكثر من معىن نتيجة لتطور يف جانب ادلعىن:  3 نوع 
 ٬حكما ٬ضالل ٬تأويل ٬و الناس و البشًناإلنسان  ٬و احالم رؤيا ٬و جاهلون ٌنالغافل بينها:

 .ِذكر ٬لطيف ٬بعًن ٬العًن ٬خطبكن ٬بضع ٬سلطان ٬الواحد ٬ملة ٬استعصم ٬قطعن ٬حمسنٌن
نتيجة  قد احتدث صورة الكلمتٌن الكلمتٌن ٬وجود كلمٌن يدل كل منهما على معىن :1 نوع 

 .اآليات ٬سبحان هللا ٬حاش هلل ٬الفحشاء بينها: تطور يف جانب النطق.
 

 االقرتاحات . ب
يف مادة عن ادلشرتك  ٬بناء على يستنتج هذا البحث مبباحث الذي متصل بعلم الداللة

 إىل: االقرتاحات الباحثة ستعطي ٬اللفظي
اخلصوصه طالب  ٬االنجمب احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا طالب جبامعة .1

ك اللفظي فينبغي انتم حينما انتم تريدون أن يبحث عن ادلشرت  ٬وأداهبا العربية اللغة قسمب
 ليسهل أن يفعل البحث. ٬عن ادلشرتك اللفظيأن يفهم باحلسن عن علم الداللة مث ادلادة 

بعد أن  ٬حول ينظر ادلادة عن ما الذي سيبحثون ٬إذا يف يبحث أنتم يشعرون الصعب .1
 حول ليحلون.يفهمون ذلك ادلادة, مث 

يشاورون إىل ادلشرف اللتصحيح لكي سريعا  ٬بعد يفعلون أن حيلو إىل القصد البحث .3
 يستطيعون أن حيسنون بالسريع.

يسألون عن ما يبحثون إىل األساتيذ و األساتيذات الذي يعرف و  ٬كان الوقتإذا   .1
 يفهم عن ما يبحثون.
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يقومون أن يبحثون بالتصحيح و التصويب ذلذا البحث اجلامعي ليكون هذا  ٬العامة .5
  البحث كامال. 
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