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 االستهالل

 
 

                             

                           

            

 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis.” Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. 
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 اإلهداء

 إىل:أىدي ىذا البحث اجلامعي 

والدي احملبوبُت احلاج موكامت واحلاجة منيعة كلهما رحيمة اهلل. مها يربياين يف  -
حناهنما على التقدمي لنيل اآلمال والتفاؤل، وجزا مها اهلل أحسن اجلزاء يف الدنيا 

 واآلخرة.
كل يوم حىت   ٍتنويدعو  ٍتون الذين يجععُتالكبَت احملبوب الكبَتة وإخواين أخوايت -

 لنيل إىل غاية اآلن.
أستاذى الدكتور احلاج توركيس لوبيس ادلجرف على كتابة ىذا البحث اجلامعي  -

 وإىل مجيع أساتيذى يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.
اللغة العربية وأدهبا ومجيع زمالئى األحباء  قسميف  طلبو مجيع األخوات واإلخوان -

يف جامعة موالنا مالك  Permada كونتور  ابطة الطلبة خريج ادلعهد دار السالميف ر 
 ٌت باجلهاد يف سبيل اهلل. نإبراىيم ماالنج الذى يرافقو 
  



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رّب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء ادلرسلُت وخامت  
 حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو الطاىرين أمجعُت، أما بعد.النبيُت سيدنا 

قدمت ىذا البحث اجلامعي حتت العنوان "التعبَت االصطالحي العريب يف سورة  
 الكهف )الدراسة النحوية الداللية(.

يت حتية ىنيئة اقدم شكري وحتيإال أن أاستنادا إىل ذلك، ال ثناء وال جزاء أجدر   
قليب إىل كل من قد ساىم شارك ىذا البحث وكل من ساعدين ببذل سعيو يف من عميق 

 إهناء كتابة ىذا البحث اجلامعى، خالصة إىل:

الربوفيسور الدكتور مدجيا راىارجو كرئيس جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .0
 احلكومية ماالنج.

 الدكتورة إستعادة، ادلاجستَت كعميدة كلية العلوم اإلنسانية. .1
 الدكتور حممد فيصل، ادلاجستَت كرئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا. .2
تم ىذا ياألستاذ الدكتور احلاج توركيس لوبيس، ادلاجستَت الذي كان بإشرافو  .3

 البحث اجلامعي.
 استفادت الباحثة منقد  ذينشعبة اللغة العربية وأدهبا اليف مجيع األساتذة  .4

 علومهم، فلهم أحسن اجلزاء من اهلل.
ساعدوين يف كل شيء حىت ال  ناألحباء يف شعبة اللغة العربية وأدهبا الذي يئالزم .5

 أستطيع أن أذكر واحدا فواحدا.



 د
 

جزاكم اهلل أحسن اجلزاء وكتب لكم أضعاف احلسنات يف الدارين، آمُت. وأرجو 
أن يكون ىذا البحث اجلامعي يعم نفعو يل خاصة وجلميع القراء األعزاء عامة. فإن وجد 

 ألخطاء أرجو منكم اإلصالح وأطلب العفو من كل عفوة. فيو ا

 

 م 1304 يوليو 5 ماالنج،
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  أمَتة ادلغفرة
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 ون الدينيةؤ زارة الشو 
 اإلنسانيةكلية العلوم  
 قسم اللغة العربية وأدبها 
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 لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعىتقرير 

 لقد متت مناقجة ىذا البحث اجلامعى الذى قدمتو الطالبة:

 : أمَتة ادلغفرة سماال
 00203378:  رقم القيد
 العريب يف سورة الكهف : التعبَت االصطالحي  العنوان 

 )الدراسة النحوية الداللية(   

( يف قسم اللغة العربية وأدهبا S-1وقررت اللعنة جناحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

  1304يو ليو  5 حتريرا مباالنج،
  ، ادلاجستَتمزكىالدكتور احلاج أمحد  .0
   عارف مصطفي، ادلاجستَت .1
   َتالدكتور احلاج توركيس لوبيس، ادلاجست .2

 تعتمد،
 كلية العلوم اإلنسانية   ةديمع

 
 استعادة، ادلاجستَت ةالدكتور 

085632020881321331 



 ز
 

 ون الدينيةؤ زارة الشو 
 كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم اللغة العربية وأدبها 

 ماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية   

 كلية العلوم اإلنسانية  ةعميدتقرير 

 تقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانية

كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية   ةعميد تتسلم
 ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة:

 ادلغفرة: أمَتة  سماال
 00203378:  رقم القيد
 التعبَت االصطالحي العريب يف سورة الكهف )الدراسة النحوية الداللية(:  العنوان 
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 اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا.

 
 1304يو ليو  5ريرا مباالنج، قت

 كلية العلوم اإلنسانيةعميدة  
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 ون الدينيةؤ زارة الشو 
 كلية العلوم اإلنسانية 
 قسم اللغة العربية وأدبها 

 ماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية   

 رئيس قسم اللغة العربية وأدبهاتقرير 
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 ون الدينيةؤ زارة الشو 
 كلية العلوم اإلنسانية 
 اللغة العربية وأدبهاقسم  

 ماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية   

 ةإقرار الطالب
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بنفسرري ومررا زادتررو مررن إبررداع غررَتي أو تررأليف األخررر. وإذا أدعررى أحررد يف حضرررتو وكتبتررو 
ادلسررتقبل أنررو مررن تأليفررو وتبيررُت أنررو فعررال مررن حبثرري فأنررا أحتمررل ادلسرر ولية علررى ذلررك ولررن 
تكررون ادلسرر ولية علررى ادلجرررفة أو مسرر ويل قسررم اللغررة العربيررة وأدهبررا كليررة العلرروم اإلنسررانية 

  سالمية احلكومية ماالنج.جامعة موالنا مالك إبراىيم اإل
 

 1304يو ليو  5 حتريرا مباالنج،
 ادلقرة

 
 

 أمَتة ادلغفرة
 00203378رقم التسعيل: 
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 ملخص البحث

، البحث التعبير االصطالحي العربي في سورة الكهف )الدراسة النحوية الداللية(، 1304أمَتة ادلغفرة، 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.اجلامعي، قسم اللغة العربية وآدهبا جبامعة موالنا 

 ف: الدكتور احلاج توركيس لوبيس، ادلاجستَتادلجر 

 الكلمات الرئيسية : التعبَت االصطالحي، سورة الكهف.

خاص بلغة ما، يتميز بالثبات، ويتكون من كلمة أو أكثر، حتولت  يبأنو "منط تعبَت  يالتعبَت االصطالح
التعبَت االصطالحي يف مععم التعبَت و  عن معناىا احلرىف إىل معٌت مغاير، اصطلحت عليو اجلماعة اللغوية".

االصطالحي العريب واإلندونيسي ىي شكل من أشكال اللغة يف شكل جمموعات من الكلمات اليت غَت نفس 
يف اللغة العربية أن ادلعٌت الكلمة من "رغب يف" و "رغب عن" و "رغب  الكلمات الفردية اليت تجكلها ادلعٌت من

إىل" وىو ادلعٌت خمتلفة )وادلعٌت "رغب يف" ىو أراده وأحّبو، وادلعٌت "رغب عن" ىو اعرض عنو وتركو ، وادلعٌت 
 "رغب إىل" ىو ابتهل(.

االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي؟ وما تركيب  وأما أسئلة ىذا البحث ىي ما عدد التعبَت 
التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي؟ ما داللة التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن 

تركيب  الكرمي؟. ومن أىداف البحث دلعرفة عدد التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي، ودلعرفة
تعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي، ودلعرفة داللة التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من ال

 القرآن الكرمي.

( ىو بأنو Descriptive Research Methodتستعمل الباحثة البحث الكيفي باستعمال ادلنهج الوصفي ) 
وادلصادر الرئيسية ىي القرآن الكرمي اخلاص يف سورة البحث الذي حيصل على البيانات الوصفية احملققة ادلكتوبة 

تمع يف سورة الكهف الىت تتضمن التعبَت االصطالحي مث جي الكهف حتليل البيانات ىي استخراج األيات القرآنية
 إىل النظرة النحوية الداللية.

االصطالحي يف  ف الىت وجدهتا عن التعبَتوأما نتائج البحث الىت حصلت إليها الباحثة ىي سورة الكه 
تركيب التعبَت االصطالحي آية أن تكون فيها الًتكيب . أية 04 تعبَتا اصطالحيا يف 05 سورة يبلغ عددىا

. آية أن تعبَتا اصطالحيا 02يبلغ عددىا . آية أن تكون فيها الًتكيب الفعلي تعبَتين 1يبلغ عددىا اإلضايف 
 تعبَتات. 8يبلغ عددىا  يعبار آية أن تكون فيها الًتكيب ال .يبلغ عددىا تعبَت واحدتكون فيها الًتكيب االمسي 

 .تعبَتا اصطالحيا 05يبلغ عددىا داللة التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف، آية أن تكون فيها 
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ABSTRAK 

Amirotul Maghfiroh, 2015, Idiom Bahasa Arab dalam Surat Al-Kahfi (Tinjauan 

Gramatikal dan Semantik), Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing : Dr. H. Torkis Lubis, DESS. 
Kata Kunci : Idiom Bahasa Arab, Surat Al-Kahfi 

Idiom bahasa Arab dalam Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif 

merupakan bentuk bahasa berupa gabungan kata yang maknanya tidak sama 

dengan makna masing-masing kata yang membentuk gabungan tersebut. Dalam 

bahasa Arab makna gabungan kata رغب في berbeda dengan makna   رغب عن dan 

berbeda pula dengan  رغب إلي. yang pertama bermakna suka, ingin, yang kedua 

bermakna tak suka, benci, sedangkan yang ketiga bermakna memohon, meminta. 

Masalah dalam penelitian ini yaitu ada berapa idiom dalam surat Al-

Kahfi? Apa unsur-unsur pembentuk idiom dalam surat Al-Kahfi? Apa makna 

idiom dalam surat Al-Kahfi? Adapun tujuan skripsi ini untuk mengetahui ada 

berapa idiom dalam surat Al-Kahfi, untuk mengetahui unsur-unsur pembentuk 

idiom dalam surat Al-Kahfi, untuk mengetahui makna idiom dalam surat Al-

Kahfi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitiatif. Peneliti menggunakan 

Descriptive Research Method yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Serta menggunakan penelitian Library 

Research. Data dalam penelitian ini adalah kata atau kalimay yang berupa idiom 

bahasa Arab, sumber data skripsi ini yaitu Al-Qur’an pada surat Al-Kahfi. 

Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan jumlah idiom dalam surat Al-

Kahfi yaitu 16 idiom pada 15 ayat dalam surat Al-Kahfi. Unsur-unsur pembentuk 

idiom dalam surat Al-Kahfi yaitu pada Tarkib Idhafi ada 2 idiom, pada Tarkib 

fi’ly ada 13 idiom, pada Tarkib ismy ada 1 idiom, pada Tarkib ‘Ibary ada 9 idiom. 

Sedangkan makna idiom dalam surat Al-Kahfi peneliti membagi dua makna yaitu 

makna leksikal dan makna gramatikal dalam surat Al-Kahfi, pada surat Al-Kahfi 

terdapat 16 idiom dalam 15 ayat. 
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ABSTRACT 

Amirotul Maghfiroh, 2015, Arabic Idioms in Al-Kahfi surah (Analysis 

Grammatical Semantic), Thesis. Arabic Letters and Language Department, 

Humanities Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 

Malang. 

Advisor : Dr. H. Torkis Lubis, DESS. 
Key Words : Arabic Idioms, Al-Kahfi Surah 

Arabic idioms in Arabic-Indonesian dictionary active pattern is combining 

words which has different meanings from the original words, or word to word. In 

combining Arabic words  رغب في has different meaning with  رغب عن and also  

 From the first has meanings like, want. Second, dislike, hate and the last .رغب إلي

pray, ask.  

The problems that researcher wants to analyze are about how many idioms 

in Al-Kahfi surah? What kind of elements that make an idiom in Al-Kahfi? What 

the meaning of idiom in Al-Kahfi surah?. The research purpose to know how 

many idioms used, to know the elements which make idioms, and to know the 

idioms meanings in Al-Kahfi surah.         

This research is qualitative research. It uses  Descriptive Research Method 

that collects words, pictures, and not numeral data. And uses Library Research 

too. Data in this research is Arabic idioms words or sentences, these data resource 

are being token from Al-Quran specially in Al-Kahfi surah. 

The results from this research are 16 idioms in 15 verses in Al-Kahfi 

surah. The elements that make its are Tarkib Idhafi there are 2 idioms, Tarkib fi’ly  

13 idioms, Tarkib ismy only 1 idiom, and Tarkib ‘Ibary 9 idioms. And the 

researcher divides 2 meanings of idioms that are lexical and grammatical 

meanings in Al-Kahfi surah.             
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 األول فصلال
 مقّدمة  

 خلفية البحث -أ 

 غَت واللغةمع  ل اتصاتكلم وحتّدث و لحدى من أمهية احلياة وىي اللغة. باللغة إ
رمز لالتصاالت من حياة اإلنسان، بالرموز ديكن للناس أن التفاعل والتعاون وتعريف 
أنفسهم مع اآلخرين بلغتهم اخلاصة إىل لغة أخرى. وأما اللغة يف شكل اللغة ادلنطوقة 

ة. وتعريف اللغة يف كتاب جامع الدروس العربية أّن اللغة ىي ولغة اإلشارة واللغة ادلكتوب
ألفاٌظ يُعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم واللغات كثَتة وىي خمتلفة من حيث اللفظ 

 .ٔومتحدة من حيث ادلعٌت أي أن ادلعٌت الواحد الذي خياجل ضمائَر الناس واحد
حي، وتعريف عن تعريف اللغة وإحدى فيها التعبَت االصطال الباحثة ستبُت

ىي شكل من العريب واإلندونيسي  التعبَت االصطالحي يف معجم التعبَت االصطالحي
أشكال اللغة يف شكل رلموعات من الكلمات اليت غَت نفس ادلعٌت من الكلمات 

يف اللغة العربية أن ادلعٌت الكلمة من "رغب يف" و "رغب عن"  الفردية اليت تشكلها
. إذا اتصل بإحدى ٖاللفظ رغب من َرْغًبا وُرْغًبا وَرْغَبةً و  .ٕخمتلفةو"رغب إىل" وىو ادلعٌت 

 حروف اجلر وىم  "يف وعن وإىل" فيغَت معناىم مهما كان كل لفظهم عنده ادلعٌت بنفسو
  .ويسمي ذلك ادلعٌت بالتعبَت االصطالحي

أن التعبَت خيتلف إلندونيسي االعريب و  يف معجم التعبَت االصطالحي يلو عند اخل
( ٕٛٓٓ) Kridalaksana أما التعبَت االصطالحي عند .ٗمعناه عن ادلعٌت الكلي ألجزائو

                                                             
 . ٚ(، ٕٔٔٓ)بَتوت لبنان: دار الكنب العلمية،  جامع الدروس العربيةمصطفي الغالييٍت،  ٔ

2 Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), ix. 
 .ٕٛٙ(، ٕ٘ٓٓ)بَتوت: دار ادلشرق،  ادلنجدلويس معلوف،  ٖ

4 Op.cit, xiii. 
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بناء من العناصر الىت ختيَتىا، كلها  أوال أن يف معجم الداللة، أن التعبَت االصطالحي ىو
ذلا ادلعٌت بكلمة األخرى حىت جيعل معٌت اجلديدة ألن كل كلمة األوىل وكلمة الثانية 

ال يساوي يف ادلعٌت، ىذا البحث دييل إىل التعبَت بناء من العناصر  ثانيا أنو معناىا خمتلفة.
 .٘االصطالحي الذي جيمع من االسم واالسم لو سابق فعل واحلرف

كانت النظرة حنويا أن التعبَت االصطالحي بناء اللغة الىت تًتكب من وحدة 
من االسم والفعل  النحوية معينة. والتعبَت االصطالحي دخل يف خصائص النحوية وىي

واحلروف. والنظرة معنويا أن التعبَت االصطالحي تًتكب من وحدة النحوية معينة وأما 
معناه متنوعة بنظر من ادلعٌت األصل أو ادلعٌت احلقيقي الذى يًتكبها مث جيعل ادلعٌت 

 اجلديد.
تبحث الباحثة ىذا البحث عن التعبَت االصطالحي يف اللغة العربية بنظرة 

ة والداللية، يف النظرة النحوية ستبحث الباحثة عن خصائصا الذي يًتكبها وتذكر النحوي
ما فيها، ادلثال تًتكب من الفعل واحلرف، االسم واالسم. وأما يف النظرة الداللية 
ستبحث الباحثة عن ادلعٌت ادلعجمي وادلعٌت يف التعبَت االصطالحي الذي يسبب تغيَت 

اجملازي. وموضوع ىذا البحث يف سورة الكهف تأخذ الباحثة إىل ادلعٌت اجلديد أو ادلعٌت 
التَّخْذت عليه  قاَل لْو شئتَ ىذه السورة بسبب وجود التعبَت االصطالحي فيها حنو: 

 . 6 أْجرا
أن التعبَت االصطالحي العريب يف حبث العلمي على حدود الباحثة ألن نقصان 
الكتب وادلراجع عنها. وأكثر ما جتد الباحثة عن التعبَت االصطالحي اإلجنليزي بأكثر 
الكتب وادلراجع عنها. مهما كانت الباحثة وجود الكتب وادلراجع عنها ولكن مل تبُت 

إال قليال فقط. بسبب ذلك تقوي إرادة القوية  بدقة البحث عن التعبَت االصطالحي

                                                             
5
 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 90. 
 .ٚٚسورة الكهف:  ٙ
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الباحثة لبحثها ومل جتدىا الذي يبحثها يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج.  

اعتمادا على ادلالحظات السابقة، رأت الباحثة على أمهية حبث ىذا ادلوضوع 
الًتمجة. ورّغبت الباحثة يف و  ادلعٍت إحدى عناصر مهمة يف وى التعبَت االصطالحي ألن

النحوية الدراسة (كهف" في سورة الالعربي التعبير االصطالحي "البحث عن 
 .)الداللية

 
 أسئلة البحث  -ب 

 انطالقا من خلفية البحث ادلذكورة وجد الباحثة ادلشكالت كما تلي :
 ؟عدد التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرميما  .ٔ
 ؟التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرميما تركيب  .ٕ
 ما داللة التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي؟ .ٖ

 
 أهداف البحث -ج 

 عدد التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرميدلعرفة  .ٔ
 تركيب التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرميدلعرفة  .ٕ
 التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي دلعرفة داللة .ٖ

 
 فوائد البحث -د 

 ويف ىذا البحث ترجو الباحثة أن تعطي ىذا البحث الفوائد منها :
 فوائد البحث من الناحية النظرية : .ٔ
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أن يكون ىذا البحث لو إسهام يف دراسة لعلم اللغة خاصة التعبَت 
 نحوية الداللية.بالدراسة ال من القرآن الكرمي سورة الكهف العريب يف االصطالحي

 فوائد البحث من الناحية التطبيقية : .ٕ
 التعبَت االصطالحيوالًتكيب والداللة  العدد لتنمية ادلعرفة عن : الباحثة ( أ

 .العريب يف سورة الكهف من القرآن الكرمي
 اللتوالعريب وتركيبو ود التعبَت االصطالحي عدد : لزيادة ادلعرفة عن اللقارئ ( ب

 .سورة الكهف من القرآن الكرمي بالتحليل النحوية الداللية يف
 فوائد البحث من الناحية ادلؤسسة : .ٖ

للجامعة: لزيادة ادلراجع يف مكتب اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج 
 خاصة يف قسم اللغة العربية وآداهبا.

 
 الدراسة السابقة -ه 

قد سبق البحث ادلتشبو  وعلى مالحظة الباحثة على الدراسة السابقة،
 موضوعو هبذا البحث، وىو:

، حتت العنوان "التعبَت االصطالحي العريب يف ٕ٘ٓٓسرى كوسدرينىت، سنة  .ٔ
وىو رسالة الليسالس  (نتيكيةاسيمالتحليلية الدراسة البعض اآليات القرآنية" )

ف يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة اإلندونيسية. ىد
ذلك البحث دلعرفة أبناء التعبَت االصطالحي يف القرآن الكرمي وأقسام التعبَت 

وكذلك تبحث الباحثة حبثا عن ترمجة التعبَت  االصطالحي بنظرة الداللية.
االصطالحي ألن حبث التعبَت االصطالحي الديكن فصلها عن ترمجتو. ومجع 

 االصطالحي بنظرة البيانات من بعض اآليات القرآنية الىت تصنيف التعبَت
 النحوية والداللية. 
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عن  تحليلالحتت العنوان " ، ٜٕٓٓناسوتيون، سنة  ياتىضنور حسنة أر  .ٕ
وىو رسالة )دراسة حتليلية وصفية(  يف اللغة العربية" ةاالصطالحي اتالتعبَت 

قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة سومطرة الشمالية ميدان.  الليسالس يف
ىدف ذلك البحث لتعاجل ىذا التحليل عناصر التعبَتات االصطالحية يف اللغة 
العربية وتصنيفة من خالل عناصرىا. وتعتمد الباحثة على نظرية غوريس كَتف، 

فية. وتدل نتائج وىذا التحليل يعتمد على طريقة الدراسة ادلكتبية بطريقة الوص
ىذا التحليل على أّن التعبَتات االصطالحية العربية تكون من ثالثة عناصَت 
وىي اإلسم والفعل واحلرف. وأّما تصنيف التعبَتات االصطالحية العربية من 

إندونيسي تأليف إمام الدين تًتاوح  –خالل عناصَتىا ادلتمثلة يف قاموس عريب 
 حول تسع أنواع.
لدراسة السابقة، رأت الباحثة أن التعبَت االصطالحي قد حبث نظرا إىل ىذه ا

من ناحية األفعال ادلاضية ووظائفها ولكنو مل يُبحث قبلو من ناحية النحوية 
الداللية. والنحوية الداللية قد اُستخدمت قبلها لتحليل ترمجيت القرآن الكرمي، 

الصطالحي يف سورة والدراسة يف ىذا البحث تريد أن تدرس عن ترمجيت التعبَت ا
 الكهف من القرآن الكرمي من ناحية حنوية وداللتو.

  

 منهج البحث -و 
للحصول على ادلعلومات القوية احملققة يف كتابة ىذا البحث اجلامعي، قامت 

سة مكتبية أو نظارية ىي دراسة تقصد هبا الوصول إىل االباحثة يف ىذا البحث بدر 
اجع ادلتعلقة بادلوضوع وادلقاالت ادلتصلة بو، وهبذا بيانات ووثائق باالعتماد على عدد ادلر 

ستبحث الباحثة عن أنواع ادلعلومات والبيانات ومصادرىا ومناىج مجعها وكذلك كيفية 
 تقابلها.
 البحث نوع .ٔ
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إن مدخل ىذا البحث ىو مدخل الكيفي الوصفي التحليلي. وىذا البحث 
منهج البحث الذي ال  وى (Qualitative Research Method) كيفييسمي ادلدخل  

حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحث الرقم يف التفسَت عن 
وتشَت ىذا التحليل إىل أن التحليل اليعتمد على قياس دقيق وادعاءت   .7اإلنتاج

كمية أحيانا يكون التحليل اإلجتماعي نوعيا بسبب أىداف البحث الىت تتضمن 
احلسابات الكمية أو بسبب كون الظاىرة ال حتتاج تفهما للظاىرة بطريقة التتطلب 

ىي تكون  (Descriptive Research Method) وأما ادلنهج الوصفي .8إىل قياس الظاىرة
البيانات اليت تتكون من الكلمات والصور وال تتكون من اإلعداد بسبب الشكل من 

 .9ىذه الدراسة يستعمل بالدراسة الكيفية
طوات اليت يستعملها الباحثة يف ىذا البحث كما وحيتوي يف ىذه ادلناىج اخل

 تلي :
 در البياناتامص .ٕ

  إن مصدر البيانات يف ىذا البحث تتكون من مصدر أساسي ومصدر ثانوي.
 .القرآن الكرمي البيانات األساسية: (ٔ
إلمام  معجم التعبَت االصطالحي العريب و اإلندونيسيالبيانات الثانوية :  (ٕ

تدفع لبيانات األساسية منها كتب اللغة خاصة البيانات اليت ، و الدين
الكتب اليت تبحث فيها عن التعبَت االصطالحي والكتب األخرى اليت 

 تعلق هبذ البحث.
 طريقة مجع البيانات .ٖ

                                                             
7
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1998). 12. 
 .ٕٔنفس ادلرجع،  ٛ

9 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002), 11. 
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وىي الدراسة  (Library Research) كان ىذا البحث نوعا من الدراسة ادلكتبية
فالطريقة اليت  جودة يف ادلكتبة.يقصدىا مجع البيانات واألخبار مبساعدة ادلواد ادلو 

 Documenter)ىي طريقة وثائقية  ستخدمها الباحثة يف عملية مجع البياناتت

Method)  وىي احملاولة لتناول البيانات من مطالعة الكتب وادلذكورة ادللحوظة
 .10وغَتىا

 لي : تفتقدم الباحثة مما  هاأما للحصول إىل النتائج ادلرجوة يف إقامة حبث
العريب، وحتسب عدد التعبَت ة الباحثة النظريات عن التعبَت االصطالحي اءقر  (ٔ

وتفهم عن الًتتيب والداللة التعبَت  كهفاالصطالحي يف سورة ال
 .االصطالحي يف سورة الكهف من القرآن الكرمي

العربِت يف سورة الكهف من القرآن كتابة الباحثة عن التعبَت االصطالحي  (ٕ
 .الداللية الكرمي بالدراسة النحوية

 اإلستنتاج. (ٖ
 طريقة حتليل البيانات .ٗ

وأما منهج البحث الذي استخدامو الباحثة فهو منهج وصفي حتليلي، ألن 
البيانات تتكون من الكلمات والتعبَتات وادلعلومات اليت ذلا الًتابط والتالزم وثيق 
 الصلة بوقائع الظاىرة حُت وقوع البحث مث حتللها الباحثة للوصول إىل نتيجة

 .ٔٔالبحث
 وبعد مجع البيانات ادلتعلقة بالبحث فتحليلها الباحثة ب:

  حتليل التعبَت االصطالحي العريب -أ 
 بالًتكيز والسماع والقراءة عن اللغة العربية -ب 
 قراءة القرآن الكرمي خاصة يف سورة الكهف -ج 

                                                             
10 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1998). 158. 
11 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2002), 11. 
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 مجع الكلمات الىت فيها التعبَت االصطالحي يف سورة الكهف. -د 
وادلراجع األخرى الىت تتعلق بالتعبَت االصطالحي مجع الكتب والبيانات  -ه 

 العريب يف سورة الكهف.
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

 
من الظواىر  يخالؿ البحث والدراسة تبُت أف ظاىرة التعبَت االصطالحمن 

اللغوية الىت مل حتظ باىتماـ كبَت من الدرس اللغوى، بل كانت منذ عهد قريب مبثابة 
علم  منطقة مهجورة من حقل الدراسات اللغوية ولعل اللغويُت الروس كانوا ىم الرواد يف

من القرف التاسع عشر،  دراسة التعبَتات االصطالحية؛ إذ بدأوا ارتياده ىف النصف الثاين
 .1ىف نظرىم جزءا شرعيا من الدرس اللغوى ويعد

مث أخذ بعد ذلك حظا ال بأس بو من الدراسات اللغوية الغربية، وأضحت لو 
 الباحثة تبُتتنكن أف دتمصطلحات ومسات خاصة دتيزه عن غَته من الظواىر اللغوية ، و 

 ذلك من خالؿ الوقوؼ على بعض ادلعاجم األجنبية والدراسات ادلتخصصة يف
 اإلصلليزية. يف linguistiqueات اللساني

 التعبير االصطالحي -أ 

تدلنا ادلعاجم اإلصلليزية ادلتخصصة على أف اللغة اإلصلليزية استعملت مصطلحُت 
وسجلت لو  Idiomatic expression و Idiomمها : يللداللة على التعبَت االصطالح

 : ٕرلموعة مسات حتدده، نوجزىا ىف أنو
 خاص ّتماعة من الناس ىف لغة ما. يىو أسلوب لغو  -
 ال دينكن نقلو إىل لغة أخرى. -
 لو قوانُت لغوية خاصة بو خيضع ذلا، رمبا تتفق أو ختتلف وقواعد اللغة العامة. -

                                                             
 .ٚٔد. عالء احلمزاء "ادلثل والتعبَت االصطالحي يف الًتاث العريب"،  ٔ
 .ٚٔ، ادلرجعنفس  ٕ
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ال يستمد معناه من رلموع ألفاظو؛ ألف ظاىر ألفاظو يؤدى معٌت سلالفا دلعناىا  -
 .متنكاملةداخل التعبَت، ومن مث ينبغى أف يدرس كوحدة داللية 

 تعريف التعبير االصطالحي -1

خاص بلغػة  يبأنو "منط تعبَت  يد.كرمي فقد عرؼ التعبَت االصطالح عند
مػػا، يتميػػػز بالثبػػات، ويتنكػػػوف مػػن كلمػػػة أو أكثػػر، حتولػػػت عػػن معناىػػػا احلػػػرىف إىل 

 .ٖمعٌت مغاير، اصطلحت عليو اجلماعة اللغوية"
بأنػػػػو "رلموعػػػة مػػػن النكلمػػػات الػػػػىت  ييعػػػرؼ لوريتػػػود التعبػػػَت االصػػػطالحو 

الدينكن أف يتبُت معناىا من خػالؿ ادلعػاا ادلألوفػة للنكلمػات الػىت تؤلػف قطعػة مػن 
الػىت تعػٌت نينفػذ صػالهمي ال دينكػن أف تفهػم مػن   fly off the handle اللغة، فالعبارة

. وتتضػػػػػمن العبػػػػػارات االصػػػػػطالحية handleو offو fly خػػػػػالؿ معػػػػػاا النكلمػػػػػات
ختتلػػػف وفقػػػا للقواعػػػد الشػػػنكلية ىف التعامػػػل،  يللغػػػة، وىػػػ َت احلػػػريفاالسػػػتخداـ غػػػ

وتوجػػػد ىف النكػػػالـ ادلنطػػػوؽ أكثػػػر مػػػن ادلنكتػػػوب؛ وذلػػػك ألف ىػػػذه العبػػػارات مػػػن 
السػػػياقات الرمسيػػة، ومػػػع  األقػػواؿ ادلػػأ.ورة. وتتصػػػف بػػالغموجت، ويفضػػػل  نبهػػا يف

 4ة إىل لغػة أخػرىأهنا موجودة ىف كل اللغات إال أنػو نػادرا مػا دينكػن تررتتهػا مػن لغػ
 :يومن مناذج التعبَت االصطالح

 good as gold شلتاز مبعٍت -
 a red letter dayمبعٍت  يـو ال ينسى -
 at sixes and sevensمبعٍت  بال نظاـ وال ترتيب -

وتعريف التعبَت االصطالحي يف معجم التعبَت االصطالحي العريب 
من النكلمات اليت  واإلندونيسي ىي شنكل من أشنكاؿ اللغة يف شنكل رلموعات

يف اللغة العربية أف ادلعٌت  غَت نفس ادلعٌت من النكلمات الفردية اليت تشنكلها

                                                             
3
 .ٖٔد. عالء احلمزاء "ادلثل والتعبَت االصطالحي يف الًتاث العريب"،  

 .ٛٔ، نفس ادلرجع ٗ
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النكلمة من "رغب يف" و "رغب عن" و "رغب إىل" وىو ادلعٌت سلتلفة نوادلعٌت 
، وادلعٌت  ٙ، وادلعٌت "رغب عن" ىو اعرجت عنو وتركو٘"رغب يف" ىو أراده وأحّبو

  .ٛميٚ"رغب إىل" ىو ابتهل
. إذا اتصل بإحدى حروؼ اجلر ٜأف اللفظ رغب من َرْغًبا وُرْغًبا وَرْغَبةً 

وىم  "يف وعن وإىل" فيغَت معناىم مهما كاف كل لفظهم عنده ادلعٌت بنفسو.  
يًتكب من لفظُت ومها رغب ويف، ومعٌت أصلو من  -رغب يف-كما يف اللفظ 

اجلر  وىو إحدى من حرؼ -يف–ومعٌت األصل من  ٓٔوىو رغيبة -رغب–
-فإذا رتعهما فمعناه وىو أراده وأحّبو، واللفظ  11ومعناه داخل أو عند أو على

وىو  -رغب–يًتكب من لفظُت ومها رغب وعن، ومعٌت أصلو من  -رغب عن
. فإذا رتعهما 12وىو من أو بالنيابة نعنمي -عن–رغيبة ومعٌت األصل من 

لفظُت ومها رغب يًتكب من  -رغب إىل-فمعناه وىو اعرجت عنو وتركو، واللفظ 
وىو إحدى  -إىل–وىو رغيبة ومعٌت أصلو من  -رغب–وإىل، ومعٌت أصلو من 

إذا رتعهما فمعناه وىو ke من حرؼ اجلر ومعناه يف اللغة اإلندونيسية وىو 
 ابتهل.

                                                             
 .ٕٛٙمي، ٕ٘ٓٓنبَتوت: دار ادلشرؽ،  ادلنجدلويس معلوؼ،  ٘
 .ٕٛٙنفس ادلرجع،  ٙ
 .ٕٛٙنفس ادلرجع،  ٚ

8 Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), ix. 
 .ٕٛٙمي، ٕ٘ٓٓنبَتوت: دار ادلشرؽ،  ادلنجدلويس معلوؼ،  ٜ
نيوغياكرتا: مؤسسة على معصـو معهد   قاموس كرابياؾ العصري عريب إندونيسيأتابك على وأزتد زىدى زلضر،  ٓٔ

 .ٜٓٛمي، ٜٜٙٔكرابياؾ االسالمي، 
 .ٕٔٗٔنفس ادلرجع،  ٔٔ
 .ٕٖ٘ٔنفس ادلرجع،  ٕٔ
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عند اخلويل يف معجم التعبَت االصطالحي  العريب واإلندونيسي أف التعبَت 
 أما التعبَت االصطالحي عند .ٖٔألجزائوخيتلف معناه عن ادلعٌت النكلي 

Kridalaksana مي يف معجم الداللة، أف التعبَت االصطالحي ىو أوال أف ٕٛٓٓن
بناء من العناصر الىت ختيَتىا، كلها ذلا ادلعٌت بنكلمة األخرى حىت جيعل معٌت 

. على سبيل ادلثاؿ، ٗٔاجلديد ألف كل كلمة األوىل وكلمة الثانية معناىا سلتلفة
وتررتو تلك  15كلمتُت إىل ادلعٌت الواحدة ضلو : "أخذ ب" لو ادلعٌت تعهَّد مع  

أصلو من َأْخًذا وَتْأَخاًذا ومعناه وىو  -أخذ–النكلمة ليس ادلعٌت بنفسها. واللفظ 
 ، و "ب" إحدى من حرؼ اجلر.16تناوؿ

 
 معٌت التعبَت االصطالحي رتعهما احلرؼ اجلر النكلمة الرقم
 ٛٔأّدى، أجرى بقاـ  ب ميٚٔقاـ نانتصب ٔ
 ٕٓدلح إىل سجح ب ب مئٜسجح نسجع ٕ
 ٕٔضّيق على شّدد على على شّدد نضّيقمي ٖ
 ٖٕخرج طلع من من ميٕٕطلع نارتفع ٗ

                                                             
13 Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), xiii. 
14 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 

2008), 90. 
 .ٗمي، ٕ٘ٓٓنبَتوت: دار ادلشرؽ،  ادلنجدلويس معلوؼ،  ٘ٔ
 .ٗنفس ادلرجع، ٙٔ 
  .ٖٙٙ، نفس ادلرجعف

نيوغياكرتا: مؤسسة على معصـو معهد   قاموس كرابياؾ العصري عريب إندونيسيأتابك على وأزتد زىدى زلضر،  ٛٔ
 .ٕ٘ٗٔمي، ٜٜٙٔكرابياؾ االسالمي، 

 .ٕٖٔمي، ٕ٘ٓٓنبَتوت: دار ادلشرؽ،  ادلنجدلويس معلوؼ، ٜٔ
نيوغياكرتا: مؤسسة على معصـو معهد   قاموس كرابياؾ العصري عريب إندونيسيأتابك على وأزتد زىدى زلضر،  ٕٓ

 .ٛٗٓٔمي، ٜٜٙٔكرابياؾ االسالمي، 
 .ٖٕٔٔ،  رجعنفس ادل ٕٔ  

 .ٖٕٚٔ،  نفس ادلرجع ٕٕ
 .ٖٕٚٔ،  نفس ادلرجع ٖٕ
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و.انيػػػا أف بنػػػاء مػػػن العناصػػػر ال يسػػػاوي يف ادلعػػػٌت، ىػػػذا البحػػػث دييػػػل إىل 
التعبَت االصطالحي الذي جيمع من االسم واالسم لو سابق فعل واحلػرؼ. ضلػو : 

الػػدـّ" ومعنػػاه يعمػػل شػػيفا غػػَت الفػػرح أو جيعػػل مػػا ينظػػر عملػػو إىل ادلهمػػل. ".قيػػل 
وأما الدـّ معناه سائل أزتر حيويّ 24وكلمة ".قيل" معناه ضّد من اخلفيف

25. 
  

 معنى التعبير االصطالحي جمعهما 2الكلمة  1الكلمة  الرقم
 ٕٙفصيح طَِلُق اللساف اللساف طلق  ٔ
للداللة على الراحة وقلة ادلشاغل  خايل الباؿ الباؿ خايل  ٕ

 ٕٚوانعداـ القلق
 ٕٛسورة الفاحتة أـ النكتاب النكتاب أـ  ٖ
 ٜٕهناية األمر وآخر ادلوضوع خادتة ادلطاؼ ادلطاؼ خادتة  ٗ

 
والتعبػَت االصػطالحي وىػػو عبػارة اليفهػػم معناىػا النكلّػي مبجػػرد فهػم معػػاين 

رلموعػػػػػة كلمػػػػػات تنكػػػػػّوف مفرداهتػػػػػا وضػػػػػّم ىػػػػػذا ادلعػػػػػاين بعضػػػػػها إىل بعػػػػػض، فهػػػػػو 
مبجموعها داللة غػَت الداللػة ادلعجميػة ذلػا مفػردة ومركبػة، وىػذه الداللػة تأتيهػا مػن 

 .ٖٓاتفاؽ رتاعة لغوية على مفهـو حتمِّلو ذلذا التجمع اللفظي
                                                             

 .ٔٚمي، ٕ٘ٓٓنبَتوت: دار ادلشرؽ،  ادلنجدلويس معلوؼ، ٕٗ
نيوغياكرتا: مؤسسة على معصـو معهد   قاموس كرابياؾ العصري عريب إندونيسيأتابك على وأزتد زىدى زلضر،  ٕ٘

 .ٜٚٓمي، ٜٜٙٔكرابياؾ االسالمي، 
 .ٓٚٗمي، ٕ٘ٓٓوت: دار ادلشرؽ، نبَت  ادلنجدلويس معلوؼ،  ٕٙ
نالقاىرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، معجم التعبَت االصطالحي يف العربية ادلعاصرة د. زلمد زلمد داود،  ٕٚ

 .ٕٛٗمي، ٖٕٓٓ
نيوغياكرتا: مؤسسة على معصـو معهد   قاموس كرابياؾ العصري عريب إندونيسيأتابك على وأزتد زىدى زلضر،  ٕٛ

 .ٖٕٔمي، ٜٜٙٔكرابياؾ االسالمي، 
نالقاىرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، معجم التعبَت االصطالحي يف العربية ادلعاصرة د. زلمد زلمد داود،  ٜٕ

 .ٕٙٗمي، ٖٕٓٓ
 .ٔ ،نشبنكة األلولةميمعاجم التعابَت االصطالحية دراسة يف النظية والتطبيق زلمد خالد الفجر،   ٖٓ
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التعبػػَت االصػػطالحي وىػػو منػػط .ابػػت مػػن التعبػػَتات، خيػػت  بلغػػة بعينهػػا، 
النكلػػي مػػن  ميػػع معػػاين النكلمػػات ويتنكػػوف مػػن كلمػػة أو أكثػػر، وال يتضػػح معنػػاه 

. ومنػو مػا دينكػن أف يطلػق عليػو نتعبػَت اصػطالحي جزئػيمي وىػو الػذي ٖٔادلنكّونة لو
حتمػػػػل فيػػػػو إحػػػػدى النكلمػػػػات معناىػػػػا الػػػػدارج يف االسػػػػتعماؿ، علػػػػى حػػػػُت حتمػػػػل 

. وأما تعبَت اصطالحى ادلركػب وىػو يقصػد بػو ٕٖاألخرى معٌت خاصا هبذا السياؽ
 لمتُت أو أكثر، وينكوف بُت أجزائو عالقة ضلوية.أي تتابع كالمي يتنكوف من ك

 يمػػن خػػالؿ مػػا تقػػدـ أف يضػػع تعريفػػا للتعبػػَت االصػػطالح ةنكػػن للباحثػػدتو 
أنػػػو "منػػػط مػػػن النكػػػالـ خػػػاص بلغػػػة مػػػا مػػػوجز .ابػػػت يتصػػػف با ػػػاز ال  خيلػػػ  يف

يًتجم يدرس كوحػدة لغويػة واحػدة وفقػا لقواعػد لغويػة خاصػة تتفػق أو ختتلػف مػع 
 .33العامة" القواعد اللغوية

 سجل لو ىذه السمات:تومن خالؿ ىذا التعريف دينكن أف 
 ىو وحدة داللية مغايرة دلعاا ألفاظو  -
ال جيػػػوز التغيػػػَت كالتقػػػدمي والتػػػأخَت ىف ألفاظػػػو؛ ألنػػػو يتسػػػم بالثبػػػات ىف تركيبػػػو  -

 وداللتو.
ال يًتجم إىل لغة أخرى تررتة حرفية؛ لعدـ وجود مقابل حرىف أو شنكلى،   -

الًترتة الطبيعة ا ازية والبيفة اجلغرافية والثقافية الىت شاع فيها  إمنا يراعى يف
 التعبَت.

وقد  34لفظو ، فقد يصل إىل كلمتُت أو كلمة واحدة يتسم باإلجياز يف
 داللتو. ينكوف موجزا يف

 

                                                             
 .ٜٚٛ مي،دمشقند. وفاء كامل فايد "بعض صور التعبَتات االصطالحية" ،   ٖٔ
 .ٜٛٛ، نفس ادلرجع  ٕٖ
 .ٖٔد. عالء احلمزاء "ادلثل والتعبَت االصطالحي يف الًتاث العريب"،   ٖٖ
 .ٕٖ، نفس ادلرجع  ٖٗ
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 الصطالحيظواهر التعبير ا -2

 :35دينكن تصنيف التعبَتات االصطالحية أربعة أصناؼ
األوؿ: يعتمػػػد علػػػى أمسػػػاء أعػػػالـ أو أمػػػاكن كعناصػػػر دالليػػػة يقػػػـو عليهػػػا التعبػػػَت 

مثػل: مواعيػد عرقػوب، يػـو حليمػة. إضػافة إىل مػا جػاء مػن تعبػَتات  ياالصػطالح
 على صيغة نأفعل منمي.

رلهولػػة التواضػػع، وقػػد حفلػػت مصػػادر الثػػاا: يعتمػػد علػػى تعبػػَتات معروفػػة ادلعػػٌت 
 األمثاؿ بنكثَت من ىذا النوع.

صػػياغتو وتشػػنكيلو بػػأفراد آحػػاد متميػػزين ، نطقػػوا هبػػا ىف ظػػروؼ  الثالػػث: يػػرتبط يف
مػػا، مث كتػػب ذلػػا الشػػيوع، وأصػػبحت ملنكػػا للجميػػع، وقػػد امػػت ت كتػػب األمثػػاؿ 

 هبذا النوع من التعبَتات.
وىذا النوع يتمتع باالنتشار، وىو   l’expression proverbaleالرابع: التعبَت ادلثلى
من مأ.ورات البيفة، مث حتولت إىل مقوالت صاحلة  proverbes يعد أساسا كأمثاؿ

للتعبَت عن مواقف مشاهبة ومتنكررة، وأصبحت من ادلعجم اللغوى للتعبَتات 
 .36االصطالحية

 النظرية النحوية -ب 

ادلعاصرة لوحظ أهنا دينكن أف تندرج بعد رتع التعبَتات االصطالحية العربية 
 حتت:

 من حيث التقسيمات النحوية :

                                                             
 .ٖٖ-ٕٖ د. عالء احلمزاء "ادلثل والتعبَت االصطالحي يف الًتاث العريب"،  ٖ٘
 .ٖٖ-ٕٖ،  نفس ادلرجع  ٖٙ
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. ضلو: حدائق ٖٚ: ويتنكوف من مضاؼ ومضاؼ إليوالتركيب اإلضافي .ٔ
الشيطاف، جلد الذات، نبض الشارع، أوراؽ الضغط، أجندة العمل، عاصفة 
الصحراء، نقطة نظاـ، نسيج ا تمع، إغراؽ األسواؽ، تعبفة الشعب، دفًت 

واؿ، سقوط األقنعة، آليات السوؽ، عجز ادليولة وسحب السيولة، ضخ األح
 األمواؿ، تدوير القمامة، بالط السلطة.

. والتعبَت ٖٛ: ويتنكوف من موصوؼ وصفة نمنعوت ونعتميالتركيب الوصفي .ٕ
االصطالحي ادلنكوف من مركب وصفي، ضلو: التصفية اجلسدية، البنية 

السياسي، التغطية الصحفية، القبضة التحتية، التطهَت العرقي، ادلطبخ 
احلديدية، الدوالب احلنكومي، روح رياضية، اخلطوط العريضة، الدار البيضاء، 

 اجليش األزتر، السوؽ احلرة، السوؽ السوداء، ادلنطقة احلرة.
. والتعبَت االصطالحي ادلنكوف ٜٖويتنكوف من فعل وفاعل التركيب الفعلي: .ٖ

خضر، يرفع الراية البيضاء، جر إىل من مركب فعلي، ضلو: يعطي الضوء األ
 احللبة، يدفن الرؤوس يف الرماؿ، يركب ادلوجة، كل وأشنكر.

. والتعبَت االصطالحي ادلنكوف ٓٗويتنكوف من مبتدأ وخال المركب االسمي: .ٗ
من مركب امسي، ضلو: اللعب يف الوقت الضائع، اللعب ادلنكشوؼ، اللعب 

 اجة.بالنار، عماؿ على بطاؿ، اخلروج من عنق الزج
. والتعبَت االصطالحي ادلنكوف من ٔٗويتنكوف من شبو رتلة التركيب العباري: .٘

 مركب عباري، ضلو: على كف عفريت، بعد خراب مالطة، على اذلواء.

                                                             
 .ٜٛٛد. وفاء كامل فايد "بعض صور التعبَتات االصطالحية" ، دمشق،   ٖٚ
 .ٜٛٛ،  نفس ادلرجع  ٖٛ
 .ٜٜٛ،  نفس ادلرجع  ٜٖ
 .ٜٜٛ، نفس ادلرجع  ٓٗ
 .ٜٜٛ،  نفس ادلرجع  ٔٗ
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أما الوحدات الداللية األكثر مشولية وىي ادلًتكبة من وحدات على مستوى 
رد فهم معاين النكلمة فمعٌت هبا تلك العبارات الىت اليفهم معناىا النكلي مبج

مفرداهتا وضم ىذه ادلعاين بعضها إىل بعض. ويف ىذه احلالة يوصف ادلعٌت بأنو 
 .ٕٗتعبَتي

 ويدخل حتت ىذه الوحدة األنواع الثال.ة اآلتية :
التعبَت االصطالحي وىو كل تعبَتات ادلنكونة من  مع من النكلمات ديلك  .أ 

معاين حرفية ومعٌت غَت حريف مثل التعبَت العريب :  ضرب كفًا بنكف الذي 
الىت تعٌت نيوضح أو  Spill the beansحيمل معٌت نحتَتمي والتعبَت اإلصلليزي : 

 .ٖٗينكشفمي
 Complex wordلنكلمة ادلركبة فهو غَت ا   unitary complexالًتكيب ادلوحد   .ب 

الىت يعٌت هبا النكلمة ادلنكونة من مورفيم حر باإلضافة إىل مورفيم متصل أو 
أكثر، أو ادلنكونة من مورفيمُت متصلُت أو أكثر. وقد الًتكيب ادلوحد بأنو ما 
يتنكوف من ا.نُت أو أكثر من الصيغ احلرة، أو ما يتنكوف من رلموعة كلمات 

ريقة سلتلفة عن الطبقة الداللية للنكلمة الرئيسية: يتصرؼ  ّمعها كنكل بط
head wordٗٗ :ومثاؿ ذلك .pine Apple  نأناناسمي فهو ليس نوعا من

الذي ال يشَت إىل مبٌت، ولنكن  White Houseالتفاح. ومثلو البيت األبيض: 
مؤسسة سياسية. وعلى ىذا فحُت يصنف دالليا ال دينكن وضعو مع  إال

قصر، ولنكن  –بيت  –كوخ   –اإلقامة مثل فياًل النكلمات اليت تدؿ على 
 Senateجيب أف يوضع ضمن ا اؿ الذي يتعلق بادلؤسسات احلنكومية مثل 

Houseٗ٘. 
                                                             

 .ٖٖمي، ٕٙٓٓنالقاىرة: عامل النكتب،  علم الداللةد. أزتد سلتار عمر،   ٕٗ
 .ٖٖ،  ادلرجعنفس   ٖٗ
 .ٖٖ، نفس ادلرجع  ٗٗ
 .ٖٗ-ٖٖ،  نفس ادلرجع  ٘ٗ
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وىو أف   composite expression أو التعبَت ادلركب Compositeادلركب  .ج 
ادلركبات، أو التعبَتات ادلركبة فتختلف عن الًتكيبات ادلوحدة يف أف النكلمة 

ومثل  Field workالرئيسية فيها ما تزاؿ تنتمي إىل نفس رلاذلا الداليل مثل 
house-boat.  وأما اجلملة فيعتالىا بعض اللغويُت من أىم وحدات ادلعٌت، بل

وعند ىؤالء ال يوجد معٌت منفصل ويعتالىا بعضهم أىم من النكلمة نفسها. 
للنكلمة، وإمنا معناىا يف اجلملة الىت ترد فيها. فإذا قلت إف كلمة أو عبارة 
حتمل معٌت، فهذا يعٌت أ، ىناؾ رتاًل تقع فيها النكلمة أو العبارة، وىذه 

 .ٙٗاجلمل حتمل معٌت
أف النظرية النحوية تتنكوف من الصرؼ والنحو ستبحث الباحثة واحدا و 
 ذلما لنكى تنكوف ْتثا دقيقا. فواحدا

 الصرفية -1

قد تنكوف كلمة أو جزءا من كلمة لو قيمة  (Morpheme)والوحدة الصرفية 
 .ٚٗداللية على مستوى الًتكيب

 أنواع ادلورفيم . أ
دييز اللغويوف بُت الثال.ة أنواع من ادلورفيمات ْتسب بنية 

 :ٛٗوالداللة، على النحو التاىل
ويتميز باستعمالو كوحدة مستقلة يف : Free Morphemeادلورفيم احلر  .ٔ

 اللغة مثل: عامل، كتاب، قلم، عظيم.
: ودييزه أنو ال دينكن أف يستخدـ Bound Morphemeادلورفيم ادلقيد  .ٕ

منفردا، بل البد من اتصالو مبورفيم آخر نحر أو مقيدمي؛ مثل: نا 
                                                             

 .ٖٗمي، ٕٙٓٓنالقاىرة: عامل النكتب،  علم الداللةد. أزتد سلتار عمر،   ٙٗ
 .٘ٙٔ-ٗٙٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٚٗ
 .٘ٙٔ،  نفس ادلرجع  ٛٗ
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تمي جلمع ادلؤنث السامل: نمسلماتمي، نين، وفمي جلمع ادلذكر 
 ، مسلماتمي، نةمي للداللة على التأنيث: نمسلمةمي  السامل: نمسلمُت

: وىو مرفيم اليوجد يف النكالـ Zero Morphemeادلورفيم السالب  .ٖ
ادلنطوؽ أو ادلنكتوب، وإمنا ينكوف مستًتا أو مقدرا أو زلذوفا لعلة 

 لغوية. ومثالو: الضمائر ادلستًتة وحركات اإلعراب ادلقدرة.
 Syntax  النحوية -2

أف النحو ىو اإلعراب، والصواب أف النحو أمشل  يظن كثَت من الناس
وأعم من اإلعراب، فالنحو دراسة للعالقات الىت تربط بُت النكلمات يف اجلملة 

 الواحدة مع بياف وظائفها، كما يظهر من الشنكل التوضيحى التاىل:
وبداخل النحو تلتقى كل أنظمة ادلستويات اللغوية األخرى: صوتية،  

وع اللغات يف بناء اجلمل، فلنكل لغة نظامها اخلاص هبا يف وتتن صرفية، داللية.
ترتيب النكلمات داخل اجلملة. فنجد يف العربية مثاًل نوعُت من اجلمل: امسية 

 .ٜٗوفعلية، يف حُت أننا الصلد يف اإلصلليزية إال نوعا واحدا ىو اجلملة االمسية
إىل فعل  وتتنكوف اجلملة يف العربية من ادلسند وادلسند إليو دوف حاجة

مساعد يربط بينهما، فنقوؿ مثاًل: العلم نور، العدؿ أماف، يف حُت أف اإلصلليزية 
 :ٓ٘مي للربط بُت ادلسند وادلسند إليو، فنقوؿisحتتاج إىل فعل مساعد ن

The man is strong. 
The woman is nice 

 :ٔ٘فنجد أف األفعاؿ ادلساعدة يف اإلصلليزية تقـو بوظيفتُت، مها
 اإلسنادعالقة  .ٔ
 حتديد زمن اجلملة  .ٕ

                                                             
 .ٚٙٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٜٗ
 .ٛٙٔ، نفس ادلرجع  ٓ٘
 .ٛٙٔ، نفس ادلرجع  ٔ٘
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ومن ىنا اكتفت اإلصلليزية باجلملة االمسية. أما العربية فقد خصصت 
اجلملة االمسية لبياف العالقة بُت طريف اإلسناد، وخصصت اجلملة الفعلية 
للتعبَت عن معٌت الزمن، وىنكذا دينكن مالحظة النكثَت من الفروؽ وادلالمح الىت 

 .ٕ٘األخرىدتيز نظاـ كل لغة عن اللغات 

 الداللية -ج 

التعبَت االصطالحي لو أمهية يف تركيز ادلعٌت والتعبَت عنو بوضوح ودقة مبا 
از بعيدا عن مشنكلة الغموجت أو اللبس. كما تعمل جيحيقق التواصل اللغوى يف إ

التعبَتات االصطالحية على إ.راء اللغة بإمنكانات ىائلة من التعبَت عن ادلعاا 
 .ٖ٘ادلختلفة

. Semanticsدة أمساء يف اللغة اإلصلليزية أشهرىا اآلف كلمة أطلقت عليو ع
أما يف اللغة العربية فبعضهم يسميو علم ادلعٌت نولنكن حذار من استخداـ صيغة 
اجلمع والقوؿ: علم ادلعاا ألف األخَت فرع من فروع البالغيةمي، وبعضهم يطلق 

 .ٗ٘الفرنسيةعليو اسم نالسيمانتيكمي أخذا من النكلمة اإلصلليزية أو 
يعرؼ بعضهم بأنو ندراسة ادلعٌتمي أو نالعلم الذي يدرس ادلعٌتمي أو نذلك 
الفرع من علم اللغة الذي يتناوؿ نظرية ادلعٌتمي أو نذلك الفرع الذي يدرس 

 .٘٘الشروط الواجب توافرىا يف الرمز حىت ينكوف قادرا على زتل ادلعٌتمي
وإف اىتماـ علم اللغة احلديث بدراسة ادلعٌت مل يعد مقصورا على دراسة 

، بل  اوزه إىل دراسة (Lexical meaning)ادلفردات وحتليل ادلعٌت ادلعجمى ذلا 
من ذلك دراسة التعبَت االصطالحي، وكاف  (Syntatic meaning)ادلعٌت الًتكيىب 

                                                             
 .ٛٙٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٕ٘
للطباعة والنشر والتوزيع، نالقاىرة: دار غريب معجم التعبَت االصطالحي يف العربية ادلعاصرة د. زلمد زلمد داود،   ٖ٘

 .ٚمي، ٖٕٓٓ
 .ٔٔمي، ٕٙٓٓنالقاىرة: عامل النكتب،  علم الداللةد. أزتد سلتار عمر،   ٗ٘
 .ٔٔ،  نفس ادلرجع  ٘٘
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تعبَتات السياقية واالصطالحية يف من ذتار ىذا االىتاـ ظهور ادلعجمات اخلاصة بال
 .ٙ٘اللغات األوربية

لقد سجل كل نشاط إنساا أدبيات متميزة يف التعبَتات الىت تدور يف 
رلالو، على ضلو ما صلده لدى أصحاب كل نشاط، حيث تتميز كل طائفة 
مبجموعة من التعبَتات الىت قد ختتلف يف داللتها من رلاؿ أو نشاط إنساا إىل 

يف كلمة نطاقةمي الىت تعٌت يف الفيزياء : القدرة النكامنة  –مثال  –صلد آخر، كما 
يف ادلادة، بينما تعٌت يف الرياضة البدنية : بذؿ اجلهد، وانظر إىل كلمة نانفرادمي عند 

 .ٚ٘ادلعلق أو احمللل الرياضى، وعند رجاؿ الصحافة واإلعالـ
دلورفيم ادلتصل أما الوحدة الداللية اليت تعد أقل من كلمة فتتمثل يف ا
السُت للداللة  –ويشمل ذلك السوابق واللواحق. فاألوؿ مثل أحرؼ ادلضارع 

. والثانية مثل الضمائر ادلتصلة reestablishو  remarkيف  re –على االستقباؿ 
 .darkness٘ٛيف  nessو  friendlyومثل الالحقة كما يف 

اللة الضمة على أما الوحدة الداللية الىت تعد أقل من مورفيم فمثل دو 
  –ادلتنكلم والفتحة على ادلخاطب والنكسرة على ادلخاطبة يف الضمائر: كتبُت 

تبِت. ومثل داللة الضمة على البداوة والنكسرة على احلضارة يف اللغة ك –كتبَت 
العربية. فإذا رويت لنا كلمة بروايتُت، إحدامها تشتمل على ضم يف موضع معُت 
من ىذه النكلمة، والرواية األخرى تتضمن النكسر يف نفس ادلوضع من النكلمة 

بدوية وأف ادلشتملة على رجحنا أف الصيغة ادلشتملة على الضم تنتمي إىل البيفة ال
النكسر تنمي إىل البيفة احلضارية. ومن أمثلة ذلك يف اللهجات احلديثة: نزىقمي 
اليت تنطق بضمتُت أو بنكسرتُت، و نصغرمي و نصالمي. ومن اللهجات القددية: 

                                                             
نالقاىرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، معجم التعبَت االصطالحي يف العربية ادلعاصرة د. زلمد زلمد داود،   ٙ٘

 . ٚمي، ٖٕٓٓ
 .ٓٔ ،نفس ادلرجع  ٚ٘
 .ٖٗمي، ٕٙٓٓنالقاىرة: عامل النكتب،  علم الداللةد. أزتد سلتار عمر،   ٛ٘
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نأسوةمي الىت تنطق بضم اذلمزة وبنكسرىا، وهبما قريء يف القرآف النكرمي، وكذلك 
ا ومها روايتاف ذكرهتما ادلعاجم العربية. يقوؿ الدكتور نقدوةمي بضم القاؼ وكسرى

إبراىيم أنيس: نمالت القبائل البدوية بوجو عاـ إىل مقياس اللُت اخللفي ادلسمى 
بالضمة ألنو مظهر من مظاىر اخلشونة البدوية. فحيث كسرت القبائل ادلستحضرة 

ة متشاهباف ألهنما وجدنا القبائل البدوية تضم. والنكسر والضم من الناحية الصوتي
 .ٜ٘من أصوات اللُت الضيقةمي

ومثل ىذا يقاؿ عن ميل البداوة إىل األصوات الشديدة، واحلضارة إىل 
األصوات الرخوة مثل فاضت نفسو نصوت شديدمي وفاظت نفسو نصوت رخومي، 
وميل البداوة إىل األصوات ا هورة واحلضارة إىل األصوات ادلهموسة، كقراءة ابن 

 .ُٓٙتمي يف نحىت حُتميمسعود نعىت ح
ويف اللغة اإلصلليزية وبعض اللغات األخرى قد ترتبط العلة األمامية العالية 
نالنكسرةمي مبعٌت النوعية الصغَتة وترتبط العلة اخللفية العالية نالضمةمي مبعٌت 

ناألوؿ مرتبط مبعٌت الطقطقة والثاين  clinkو  clunkالضخامة. ومن أمثلة ذلك 
 .ٔٙالفرنسية petitاإلصلليزيتاف، وكلمة  bitو tip كلمتا  مبعٌت الطنُتمي وكذلك

 ينقسم إىل قسمُت ومها: أنواع ادلعٌت من حيث داللتوو 
معٌت أساسي لنكل النكلمات الىت دينكن  :(Lexical meaning)  اتىدمعٌت مفر  .ٔ

أف يالأ من النكلمات األخرى تقربو من ادلشار إليو نالحيتاج إىل سياؽ 
 اجلملةمي  

ادلعٌت  الذى يتعلق مبا ىف اجلملة من : (grammatical meaning) معٌت قواعدي .ٕ
 .النحو والصرؼ  النكلمات األخرى ويتأ.ر بالتغَتات القواعدية  من حيث

                                                             
 .ٖ٘-ٖٗمي، ٕٙٓٓنالقاىرة: عامل النكتب،  علم الداللةد. أزتد سلتار عمر،   ٜ٘
 .ٖ٘، نفس ادلرجع  ٓٙ
 .ٖ٘،  نفس ادلرجع  ٔٙ
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وأف ادلعٌت ىو حصيلة كل ىذه ادلستويات اللغوية فاذلدؼ من الن  ىو 
 إظهار معٌت معُت، وأىم العناصر ادلؤ.رة يف حتديد ادلعٌت ىي:

 الوظيفيالمعنى  -1
 الداللة الصوتية . أ

يعتمد حتديد ادلعٌت وتوضيحو على خواص صوتية معينة، سواء أكاف 
ذلك على مستوى ادلعجم أو السيمانتيك. ومثاؿ ادلعٌت الوظيفى ادلستفاد من 
الداللة الصوتية، ىو التمييز بُت النكلمات، حيث إف كاف تغَت صوتى يتبعو 

الدالىل مباشرا مثل ادلعٌت ادلعجمى يف مثل: تغَت دالىل، سواء أكاف ىذا التغَت 
نقاؿمي حُت تغَت الوحدة الصوتية "ؽ" بوحدة صوتية أخرى "ف" لتصبح 

 .ٕٙالنكلمة "ناؿ"، والفرؽ واضح بُت معٌت النكلمتُت على مستوى ادلعجم
وقد ينكوف للتغيَت الصوتى أ.ر يف التغَت الدالىل، ولنكن بصورة غَت 

صوتية يف الوحدات الصرفية، فإف ذلك يؤ.ر مباشرة، فحُت تؤ.ر الوحدات ال
يف ادلعٌت، مثل اذلمزة: حتوؿ الفعل الالـز إىل فعل متعّد مثل: سجد، أسجد، 

 .ٖٙتغَت يف الداللة فهم: أفهم، وىنا تغَتت الصيغة الصرفية، شلا أدى إال

 الداللة الصرفية . ب

صيغة الوحدة الصرفية  ذلا تأ.َت مباشر على ادلعٌت، فمثال ختتلف داللة 
اسم الفاعل عن داللة اسم ادلفعوؿ، وكال مها خيتلف عن داللة صيغة ادلبالغة: 

 .ٗٙ"قائل، مقوؿ، قّواؿ"، ىذا على مستوى ادلعجم

                                                             
 .ٕٛٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٕٙ
 .ٖٛٔ،  نفس ادلرجع  ٖٙ
 .ٖٛٔ،  نفس ادلرجع  ٗٙ
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كذلك تؤ.ر الصيغ الصرفية على الًتكيب، شلا يؤ.ر على ادلعاا 
النحوية، وبالتاىل على ادلعٌت العاـ؛ مثل اكتفاء الفعل الالـز بفاعلو، فإذا 

ملنا صيغة فعل متعّد، فإف الفعل يتعدى إىل مفعوؿ وال ينكتفى بفاعلو، استع
والفرؽ واضح يف ادلعٌت بُت الفعل الالـز وادلتعدى يف مثل: قاـ زلمد، أقاـ 

 .٘ٙزلمد ندوة

 الداللة النحوية . ج

الداللة النحوية مرتبطة بتغيَت مواقع النكلمات يف اجلملة، فتغَت 
ادلعٌت، فجملة: الرجل يعاقب ادلرأة، ختتلف يف غَت يف تالوظيفة النحوية يتبعو 

ادلعٌت عن: ادلرأة تعاتب الرجل، وىذا التغَت يف ادلعٌت ناشىء عن تغَت مواقع 
 .ٙٙالنكلمات؛ أى تغَت الوظيفة النحوية

"وادلعٌت الوظيفى بصوره الثالث ادلتقدمة نصوتية، صرفية، ضلويةمي ىو 
قعيد، فاألصوات ختضع لتقعيد معٌت اجلزء التحليلى الذى خيضع للضبط والت

سلوكها إدغاما واخفاءا وإقالبا...إخل، والعناصر الصرفية ختضع لقواعد 
 .ٚٙالصرؼ، كما ختضع العناصر النحوية لقواعد النحو"

 المعنى المعحمي -2

ىو ادلعٌت تدؿ عليو النكلمات حاؿ انفرادىا، وىذا ادلعٌت ال خيضع 
وإمنا ىومعٌت حيدده العرؼ  -يفىكما خيضع ادلعٌت الوظ–للضبط وال للتقعيد 

العاـ وتظهر ىنا العالقة العرفية الىت اصطلح عليها ا تمع بُت النكلمة ادلفردة 
وبُت معناىا وليس ىناؾ من سبب طبيعى أو ذىٌت منطقى للعالقة بُت النكلمة 

                                                             
 .ٖٛٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٘ٙ
 .ٗٛٔ،  نفس ادلرجع  ٙٙ
 .ٗٛٔ،  نفس ادلرجع  ٚٙ



25 
 

ومعناىا، فهي عالقة اعتباطية، وىذا ادلعٌت يتصف بالتعدد والتنوع واالحتماؿ، 
نكلمة ال دينكن أف يتحدد معناىا مادامت خارج السياؽ، فإذا حيث إف ال

 . ٛٙانتظمت النكلمة يف سياؽ لغوى حَتَدَّد معناىا

 المعنى السياقي -3

على خالؼ ادلعٌت ادلعجمى فهو –ادلعٌت السياقى معٌت واحد وزلدد 
ويطلق عليو ادلعٌت االجتماعى، أو ادلعٌت ادلقامى، وىو معٌت  -احتماؿ ومتعدد
القرائن اللغوية نالسياؽ اللغوىمي، مع مراعاة الظروؼ اخلارجية  يستنبط من

واألحواؿ الىت تتصل هبا نالسياؽ غَت اللغوىمي، وسيأتى تفصيل ىذا ادلعٌت يف 
 .ٜٙعرجت النظرية السياقية

 المعنى من حيث داللته -4

 مظاىر التغَت الدالىل:
حيث أفادت حتديد طرؽ تغَت ادلعٌت يُعد ذترة جلهود اللغويُت احملد.ُت، 
 دراساهتم عن التطور الدالىل حصر مظاىر رئيسية ذلذا التطور، وىي:

 Widening)التعميم(  توسيع المعنى . أ

يقصد بو تعميم معٌت النكلمة، وذلك بنقلو من معٌت خاص ضيق 
إىل معٌت عاـ أوسع وأمشل، وحيدث ىذا بإسقاط بعض ادلالمح الداللية 

رجل، يسقط عنها ملمح للنكلمة، فنكلمة "أب" حُت تطلق على كل 
القرابة، ويبقى ملمحا الذكورة والبلوغ، وتعميم الدالالت أقل شيوعا يف 

                                                             
 .ٗٛٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٛٙ
 .ٗٛٔ،  نفس ادلرجع  ٜٙ
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اللغات من ختصيصها، وأقل أ.را يف تطور الدالالت وتغَتىا، ويذكر 
فندريس أف التعميم ينحصر يف إطالؽ اسم نوع خاص من أنواع اجلنس 

طفاؿ الذين يسموف على اجلنس كلو، وديثل فندريس ذلذا ادلظهر ْتاؿ األ
رتيع األهنار باسم النهر الذى يروى البلدة الىت يعيشوف فيها، مثل الطفل 

 Ulmannالباريسى عندما يصيح وقد رأى هنرا: "أرى سينا"، وديثل لو 
مبعٌت  Adripareفإهنا اضلرت عن األصل الالتيٌت  Arriveبالنكلمة اإلصلليزية 

أى: شاطئ،  Ripaرىا إىل يصل إىل الشاطئ، وىذه األخَتة ترجع بدو 
فهذه النكلمة كانت يف األصل مصطلحا ْتريا الجيوز استعماذلا حىت 
أصبحت تشمل عددا ضخما من أنواع الوصوؿ، سواء أكاف ذلك على 

 .ٓٚالقدـ أـ بأى وسيلة"
ويف اللغة العربية نلحظ ما يشبو تعميم الدالالت لدى األطفاؿ 

ألدا مالبسة أو شلا.لة،  حُت يطلقوف اسم الشىء على كل ما يشبهو،
وذلك لقصور زلصوذلم اللغوى، وقد يطلق الطفل لفظ "األب" على كل 
رجل يشبو أباه يف ىيفتو، وقد يطلق لفظ "األـ" على كل امرػة تشبو أمو 

 .ٔٚيف ىيفتها
وقد عقد السيوكى مبحثًا يف كتابو "ادلزىر" عنوانو: "فيما وضع 

 يف األصل خاّصا مث استعمل عاما.
رى أف توسيع ادلعٌت وإف كاف ديثل مظهرًا من مظاىر التطور وأ 

ديثل  -من ناحية أخرى–الدالىل وسبيال للتوسع اللغوى من ناحية، فإنو 
أحيانا شاىدا على العجز اللغوى نخاصة لدى عامة الناسمي، وادلشاىد 
لواقع اللغة عند العامة جيد ألفاظا تستخدمها العامة بتعميم ال ضابط لو 
وال حّد، من بُت ىذه األلفاظ على سبيل ادلثاؿ لفظة "بتاع"، "احلاجة" 

                                                             
 .ٕٓٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٓٚ
 .٘٘ٔمي، ٜٗٛٔنمنكتبة األصللو ادلصرية:  داللة األلفاظد. إبراىيم أنيس،   ٔٚ
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اء الىت ضلتاجها، أى شيحيث خرجت من معٌت االحتياج إىل معٌت األ
 .ٕٚشىء

وىنكذا "الناس يف حياهتم العادية ينكتفوف بأقل قدر شلنكن من 
الدالالت وحتديدىا، وىم لذلك قد ينتقلوف بالداللة اخلاصة إىل الداللة 

 .ٖٚالعامة، إيثارا للتيثَت على أنفسهم، والتماسا أليسر السبل يف خطاهبم

 Narrowing )التخصيص(  تضييق المعنى . ب

بو ختصي  رلاؿ داللة النكلمة، وحيدث ىذا بإضافة ويقصد 
بعض ادلالمح الداللية ادلميزة للنكلمة، وىذا ادلظهر كثَت الشيوع يف 
اللغات، وديثل لو أودلاف .... بالنكلمة اإلصلليزية ... ومعناىا: "السم"، 
وعي النكلمة نفسها ... "اجلرعة من أى سائل"، ولنكن الذى حدث ىو 

وف غَتىا ىي الىت اسًتعت االنتباه واستأ.رت بو، أف اجلرعات السامة د
لسبب أو آلخر، وهبذا حتدد ادلدلوؿ وأصبح مقصورا على أشياء تقل يف 
عددىا عما كانت عليو النكلمة يف األصل إىل حد ملحوظ"، ومن أمثلة 
ىذا ادلظهر يف اللغة العربية النكثَت، فقد ختصصت كلمة ناحلرميمي فبعد أف  

ـر ال ديس أصبحت اآلف تطلق على كانت تطلق على كل زل
 .ٗٚنالنساءمي... إخل

ويلعب ختصي  ادلعٌت دورا كبَتا يف رلاؿ ادلصطلحات الفنية 
والعلمية، فنكثَت من العلـو تستدعى النكلمات و ّردىا من معناىا 
اللغوى، وتقصرىا على معناىا االصطالحى، حىت إف النكلمة الواحدة 

ثل: ادلضارع، يقصد بو يف النحو: يصبح ذلا أكثر من معٌت اصطالحى، م
                                                             

 .ٕٕٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٕٚ
 .٘٘ٔمي، ٜٗٛٔنمنكتبة األصللو ادلصرية:  األلفاظداللة د. إبراىيم أنيس،   ٖٚ
 .ٗ٘ٔ،  نفس ادلرجع  ٗٚ
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الفعل الداؿ على حدوث شىء يف زمن التنكلم أو بعده، ويراد بو يف 
العروجت: ْتر من ْتور الشعر. كذلك كلمة نجذرمي ذلا معٌت اصطالحي 
يف علم اللغة خيتلف عنو يف علم الرياضيات، أيضا ما حدث لنكثَت من 

... إخل. حيث حتولت األلفاظ الدينية مثل: الصالة، الزكاة، احلج،  الصـو
داللتها من ادلعٌت اللغوى العاـ إىل ادلعٌت االصطالحى اخلاص، وقد عقد 
السيوطى مبحثا يف كتابو: "ادلزىر"، عنوانو: "فيما وضع عاما واستعمل 

 .٘ٚخاّصا

 انتقال المعنى . ج

ويقصد بو االنتقاؿ بالنكلمة من معناىا األصلى إىل معٌت آخر 
ى عالقة، فإف كانت ىذه العالقة عالقة مشاهبة بينو وبُت ادلعٌت األصل

بُت ادلعنيُت فهي "االستعارة"، وإف كانت ىذه العالقة غَت ادلشاهبة بُت 
 .ٙٚادلعنيُت فهي ا از ادلرسل

والفرؽ بُت ىذا ادلظهر "انتقاؿ ادلعٌت" وادلظهرين السابقُت 
 "ختصي  ادلعٌت، وتعميم ادلعٌت" يوضحو فندريس بقولو:

تقاؿ عندما يتعادؿ ادلعنياف، أو إذا كانا الخيتلفاف من "وىناؾ ان
جهة العمـو واخلصوص، كما يف حالة انتقاؿ النكلمة من احملّل إىل احلاّؿ، 
أو من السبب إىل ادلسبب، أو من العالقة اجلالة إىل شىء ادلدلوؿ 
عليو.. إخل، ولسنا يف حاجة إىل القوؿ بأف االتساع والتضييق ينشفاف من 

ؿ يف أغلب األحياف، وأف انتقاؿ ادلعٌت يتضمن طرائق شىت، يطلق االنتقا
عليها النحاة أمساء اصطالحية: االستعارة، ا از ادلرسل بوجو وىناؾ فرؽ 
آخر بُت انتقاؿ ادلعٌت وتوسيع ادلعٌت وتضييقو حيدده فندريس بقولو: 

                                                             
 .ٖٕٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٘ٚ
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صورة "التوسيع والتضييق يتم بصورة غَت شعورية، أما انتقاؿ ادلعٌت فيتم ب
 .ٚٚقصدية، دلقصد أدىب يف األعم األغلب

واستعماؿ النكلمة بادلعٌت اجلديد على سبيل ا از ال يلبث مع  
كثرة االستعماؿ أف ينتشر بُت الناس، وتتحوؿ الداللة ا ازية إىل 
حقيقة، وقد أ.بت اللغويوف مالحظاهتم بأف تغَت الدالالت ينكوف يف 

لدالالت ادلعنوية نا ازيةمي، وادلسافة االنتقاؿ من الدالالت احلسية إىل ا
بُت ادلعٌت احلقيقي ناحلسىمي وادلعٌت ا ازى نادلعنوىمي دتثل رحلة تغَت 

 .ٛٚالنكلمة من احلقيقة إىل ا از
وقد مّيز اللغويوف بُت نوعُت من انتقاؿ ادلعٌت، وقاـ ىذا التمييز 

 على أساس نوع العالقة بُت ادلعنيُت، ومها: 

 لعالقة ادلشاهبة بُت ادلدلولُت، أى بسبب االستعارة:انتقاؿ ادلعٌت  . أ
 ىذا النوع بقولو: Ullmannوقد وّضح 

إننا حُت نتحدث عن عُت اإلبرة ننكوف قد استعملنا اللفظ الداؿ 
على عُت اإلنساف استعماال رلازيا، أما الذى سوّغ لنا ذلك فهو شدة 

 .ٜٚخاللوالتشابو بُت ىذا العضو والثقب الذى ينفذ اخليط من 
أف ىناؾ نوعا آخر من االستعارة يعتمد على  Ullmannوييُت 

 التشابو يف الشعور، فيقوؿ:
"وىناؾ نوع آخر من االستعارة يعتمد على التشابو يف الشعور 
ضلو جانِت االستعارة، ويف نوع اإلحساس هبا، أكثر من اعتماده على 

 .ٓٛالتشابو يف اخلصائ  اجلوىرية"
                                                             

 .ٖٕٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،   ٚٚ
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حتية عطرة، كالـ بارد، حوار وذلك كما يف قولنا: 
ساخن ...إخل، فهنا يوجد اإلحساس بأف ىناؾ تشاهبا بُت التحية الطيبة 
وبُت العطر، وبُت النكالـ اذلادئ غَت ادلؤ.ر والالد، وبُت احلوار ادلملوء 

 .ٔٛباالنفعاؿ واحليوية والسخونة

 سل:انتقاؿ ادلعٌت لعالقة غَت ادلشاهبة بُت ادلدلولُت، وىو ا از ادلر  . ب
 Ullmannوا از ادلرسل طريق من طرؽ التطور الدالىل، ويوضحو 

: ادلنكتب الذى Bureauبقولو: "كلمة:  . نمنكتبمي قد ينكوف معناىا اليـو
جيلس إليو اإلنساف وينكتب عليو، ادلصلحة احلنكومية، أو ادلنكاف الذى 
تدار منو األعماؿ، ومن الواضح أنو ليست ىناؾ مشاهبة بُت ادلدلولُت، 
ولنكن بينهما ارتباطا من نوع آخر، فادلنكتب الذى ننكتب عليو يوضع يف 
األماكن الىت تدار منها األعماؿ، وعلى ىذا فالفنكرتاف مرتبطتاف 
بعضهما ببعض، يف ذىن ادلتنكلم، أو قل: إهنما ينتمياف إىل رلاؿ عقلى 
واحد. ىذا ىو التفسَت النفسى لذلك النوع من ا از ادلعروؼ با از 

 .ٕٛسل"ادلر 
وللمجاز ادلرسل صور متعددة، وذلك بسبب تعدد عالقاتو، 
فإطالؽ النكلمة على اجلملة، من قبيل إطالؽ اجلزء على النكل، فالعالقة 

 .ٖٛىنا جزئية، وذلك يف مثل: ألقى الرجل كلمة يف احلفل
وإطالؽ اللساف على اللغة من قبيل إطالؽ األداة على شيء، 

حدوث الشيء على الشيء نفسو،  فالعالقة ىنا آلية، وإطالؽ زلل
 .ٗٛفالعالقة ىنا ىي احمللية، يف مثل: تفوه الرجل بنكالـ طيب

                                                             
 .ٕ٘ٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،  ٔٛ
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فالفم زلل للنكالـ، وعالقة السببية واضحة يف مثل األلفاظ: نبَّو، 
أيقظ، شوَّؽ حيث إف القوؿ ىنا سبب حلدوث فعل التنبية واليقظة 

يصبَّح عليو، ديسى، واعتبار العالقة الزمانية يتضح يف مثل:  والشوؽ.
ادلسحراتى، فداللة النكالـ ىنا ارتبطت بزمن زلدد، وىو على الًتتيب: 

 .٘ٛالصباح، ادلساء، السحر

                                                             
 .ٕٙٔنالقاىرة: دار الغريبمي، العربية وعلم اللغة احلديث د. زلمد زلمد داود،  ٘ٛ
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 الثالث الفصل
 عرض البيانات وتحليلها

 
الباحثة عن ربليل التعبًن االصطالحي العريب يف سورة  عرضستىذا الفصل يف 

الكهف من القرآن الكرًن )الدراسة النحوية الداللية(. وتبٌن الباحثة عن سورة الكهف مث 
 ما فيو التعبًن االصطالحي يف تلك السورة.

 لمحة عن سورة الكهف -أ 

مسيا   .ٔسورة الكهف ىي سورة يبدأ بتسمية القرآن ويؤخر أيضاا بتسامية القارآن
ىذه السورة الكرمياة  وساورة أصاحال الكهافب  سابة كه الكهاف الاذل أوا كلياو الفتياة  
فكان فيو ذماهتم وعصمتهم. ويف تسميتها بسورة "أصحال الكهف"ب تنوياة علاش فارفهم 
وزبليااد لااذ،رىم  وتكاارًن قاام  وتقاادير لثباااهتم وتضااحيتهم  فضااال عمااا ربويااو  صااتهم ماان 

 .ٕبيقي رفيد  ملن سلك طريق النجاة من الفنتمنوذج علمي فريد ومثال تط
وعاااان أيب سااااعيد اااااادرل أن الناااال صاااالش ا  عليااااو وساااالم  ااااالب "ماااان  اااارأ سااااورة 

ضااال لااو ماان النااور مااا بااٌن ا معتااٌن". وعاان عبااد ا  اباان مسااعو  أالكهااف يف يااوم ا معااة 
مان تاال ل.   الب بين كسرائيل والكهف واملرًن وطو واأل بيالب ىن من العتاا  األول  وىان

فسااورة الكهاافب  ااور وضاايال لقارئهااا  تبااد  ولمااام الفاانت  وىااي عصاامة لقارئهااا ماان فاانت  
،ربا  فتنة املسيح الدجال عصمنا ا  منها وذلك من مثرام  رائتها وتبدرىا والعمل هباا  
ويف ضااول مااا  دمتااو ماان مفاااتيح للتعاماال ماا  مصاااليق الفاانت  وربصااينام ماان اال اا ار ب ينااة 

 .ٖخارفها  وهبارج الباطل وزخارفوالد يا وز 

                                                             
 .ٓٙ(  ٕٚٓٓحممد ألباىن   اىشاذما سورة الكهف )سولوب دمتازة    ٔ
2
 .ٕ(  ٕٚٓٓأمحد بن حممد الشر اول  التفسًن املوضوعي لسورة الكهف  )  

 .٘-ٗ فس املرج     ٖ
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ىااذا البحاااي عتاااول علاااش هاااة ساااورة الكهاااف و تاااائ  البحاااي الااا  حصااال عليهاااا 
الباحثااة ماان ربلياال البيا ااام وسيوضااح ىااذه النتااائ  مفصاالة علااش حساا  ترتياا  أىاادا  

 األول وىي ،ما يليب فصلالبحي املذ،ورة يف ال
 عد  التعبًن االصطالحي العريب يف سورة الكهف .ٔ
 ،ي  التعبًن االصطالحي العريب يف سورة الكهفتر  .ٕ
  اللة التعبًن االصطالحي العريب يف سورة الكهف .ٖ

 
 عدد التعبير االصطالحي في سورة الكهف -ب 

  ٕٓ  ٛٔ  ٗٔ  ٔٔفيها التعبًن االصطالحي وىيب يوجد ال   اماألي
. وجدم ٘ٓٔ  ٗٛ-ٖٛ  ٛٚ  ٚٚ  ٖٚ  ٕٙ  ٕٗ  ٜٕ  ٕ٘  ٕٕ  ٕٔ

مخسة عشر  هعد  الذل يبلغ التعبًن االصطالحي يف سورة الكهفالباحثة عن 
 تعبًنا اصطالحيا ،ما تليب

-        4    
-             

                 
5

    
-             

            

   
6

    

                                                             
 .ٔٔسورة الكهفب   ٗ
 .ٗٔسورة الكهفب  ٘
 .ٛٔسورة الكهفب  ٙ
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-              


7

  
-                          

                                 

       
8

    
-            

                              

                     
9

  
-         

10
  

-                            

            

             
11

  
-              

                
12

  
-             

13
  

                                                             
 .ٕٓسورة الكهفب  ٚ
 .ٕٔسورة الكهفب  ٛ
 .ٕٕسورة الكهفب  ٜ

 .ٕ٘سورة الكهفب  ٓٔ
 .ٜٕسورة الكهفب  ٔٔ
 .ٕٗسورة الكهفب  ٕٔ
 .ٕٙسورة الكهفب  ٖٔ
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-           
14

  
-                             

             
15

  
-              

16
  

-                 

                
17

  
-             

  18
 

 تركيب التعبير االصطالحي في سورة الكهف -ج 

ب ال ،ي  يأما ترا،ي  التعبًن االصطالحي ينقسم كه مخسة أ سام  وىو 
 علي وال ،ي  االمسي وال ،ي  العبارل.فالوصفي وال ،ي  ال اإلضايف وال ،ي 

 عن التعبًن االصطالحي يف سورة الكهف.ال ،ي  اإلضايف  -ٔ

 1جدول: 

 المالحظة التعبير االصطالحي األية الرقم
"ذام" مضا   "اليمٌن" مضا   َذاَم اْلَيِمٌْنِ َوَذاَم الشَِّمالِ  ٛٔ ٔ

                                                             
 .ٖٚسورة الكهفب  ٗٔ
 .ٚٚسورة الكهفب  ٘ٔ
 .ٛٚسورة الكهفب  ٙٔ
 .ٗٛ-ٖٛسورة الكهفب  ٚٔ
 .٘ٓٔسورة الكهفب  ٛٔ
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كليو. "الواو" عطف  "ذام" 
 "الشمال" مضا  كليو. مضا  

"ذا" مضا   "القر ٌن" مضا   ِذل اْلَقْر َاٌْنِ  ٖٛ ٕ
 كليو.

 
استخرج  الباحثة ال ،ي  اإلضايف عن التعبًن االصطالحي يف  أن بعد  

األيام يف سورة الكهف مشتملة علش ال ،ي  سورة الكهف  وجدم أن مجي  
 .ٖٛ  ٛٔاإلضايف كالب 

 من موصو  وصفة )منعوم و ع (ال ،ي  الوصفش وىو يتكون  -ٕ
ما وجدم الباحثة التعبًن االصطالحي العريب يف سورة الكهف 

 عن ال ،ي  الوصفش.
 عن التعبًن االصطالحي يف سورة الكهف.ال ،ي  الفعلش  -ٖ

 2جدول: 
 المالحظة التعبير االصطالحي األية الرقم

"ضربنا" فعل "الفال" حر  جوال.  َفَضَربْاَنا َعَلش آَذاِِنِمْ  ٔٔ ٔ
ماض مبىن علش السكون التصال 
بضمًن رف  متحرك  و" ا" ضمًن 
بارز متصل مبىن علش السكون يف 
حمل رف  فاعلو  ويدل علش زمن 

 املاضش.
"الواو" عاطفة  "ربطنا" فعل ماض  َوَرَبْطَنا َعَلش  ُاُلْوهِبِمْ  ٗٔ ٕ

مبىن علش السكون التصالو بضمًن 
ز رف  متحرك  و " ا" ضمًن بار 
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متصل مبىن علش السكون يف حمل 
 رف  فاعلو  ويدل علش زمن املاضش

"اطلع " فعل ماض مبىن علش  اطََّلْعَ  َعَلْيِهمْ  ٛٔ ٖ
السكون التصالو بضًن رف  
متحرك  و"التال" ضمًن بارز متصل 
مبىن علش الفتح يف حمل رف  فاعلو  

 لاويدل علش زمن اإلستقب
"يظهروا" فعل مضارع منصول  َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ  ٕٓ ٗ

وعالمة  صبو حذ  النون أل و من 
أفعال اامسة والواو ا ماعة فاعلو 
يف حمل رف   ويدل علش زمن 

 اإلستقبال.
" لبوا" فعل ماض مبىن علش الضم  َ َلُبوا َعَلش أَْمرِِىمْ  ٕٔ ٘

التصالو بواو ا ماعة. "والواو" 
ضمًن بارز متصل مبىن علش 

رف  فاعلو. السكون يف حمل 
"واأللف" فار ة بٌن الواو ا م  
والواو العطف  ويدل علش زمن 

 املاضش.
"الواو" اسنئنافية  "لبثوا" فعل ماض  َولَِبثُوا يف  ٕ٘ ٙ

مبىن علش الضم التصالو بواو 
ا ماعة. "والواو" ضمًن بارز 
متصل مبىن علش السكون يف حمل 
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رف  فاعلو  "واأللف" فار ة بٌن 
ا م  والواو العطف  ويدل الواو 

 علش زمن املاضش.
"أحاط" فعل ماض مبىن علش  َأَحاَط هِبِمْ  ٜٕ ٚ

الفتح أل و مل يتصل بأخره فيل 
 ويدل علش زمن املاضش.

"يقل " فعل مضارع مرفوع لتجر ه  يُاَقلُِّ  َ،فَّْيِو َعَلش ٕٗ ٛ
عن النواص  وا وازم  وعالمة رفعو 
ضمة الظاعرة أل و فعل مضارع 
صحيح األخر ومل يتصل يف آخره 
فيل وفاعلو ضمًن مست  فيو 
جوازا تقديره "ىو"  ويدل علش زمن 

 احلالة. 
َنا ِمْن َسَفرِ َا َىَذا َ َصًبا ٕٙ ٜ  علش "لقينا" فعل ماض مبىن َلَقْد َلِقياْ

السكون التصالو بضمًن رف  
متحرك  و " ا" ضمًن بارز متصل 
مبىن علش السكون يف حمل رف  
فاعلو  ويدل علش زمن املاضش 
 ري  من احلال بسب  وجو  

 " د".
"والواو" حر  عطف  "الالم" ال  َواَل تُاْرِىْقىِن ِمْن أَْمرِا ُعْسرًا ٖٚ ٓٔ

الناىية  "ترىقىن" فعل مضارع جم وم 
مة ج مو السكون أل و فعل وعال
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مضارع صحيح األخر وفاعلو 
ضمًن مست  فيو جوابا تقديره 
"أ  "  " ون"  ون و اية  "يال" 
ضمًن مست  يف حمل  ص  مفعول 
بو  ويدل علش زمن اإلستقبال أل و 

 بعد "ال الناىية"
"والواو" حر  عطف  "الالم" ال  َواَل تُاْرِىْقىِن ِمْن أَْمرِا ُعْسرًا ٖٚ ٓٔ

الناىية  "ترىقىن" فعل مضارع جم وم 
مة ج مو السكون أل و فعل وعال

مضارع صحيح األخر وفاعلو 
ضمًن مست  فيو جوابا تقديره 
"أ  "  " ون"  ون و اية  "يال" 
ضمًن مست  يف حمل  ص  مفعول 
بو  ويدل علش زمن اإلستقبال أل و 

 بعد "ال الناىية"
"الم" وا عة يف جوال الشرط   لَتََّخْذَم َعَلْيِو َأْجرًا ٚٚ ٔٔ

فعل ماض مبىن علش "ازبذم" 
السكون التصالو بضمًن رف  
متحرك  و"تال" ضمًن بارز متصل 
مبىن علش الفتح يف حمل رف  فاعلو  
ويدل علش زمن اإلستقبال ألن 

 جوال الشرط.
ًرا ٛٚ ٕٔ "ما" موصول  "مل" حر  ج م   َماملَْ َتْسَتِطْ  َعَلْيِو َصباْ
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"تستط " فعل مضارع جم وم 
 و فعل عالمة ج مو السكون ألو 

مضارع صحيح األخر وفاعلو 
ضمًن مست  فيو وجوبا تقديره 
"أ  "  ويدل علش زمن االستقبال 

 ألن بعد حر   ص .
حر  عطف  "الالم" "الفال"  َفاَل  ُِقْيَم َقُْم يَاْوَم اْلِقَياَمِة َوْز ًا ٘ٓٔ ٖٔ

النافية  " قيم" فعل مضارع مرفوع 
لتجر ه عن النواص  وا وازم  

رفعو ضمة الظاىرة أل و  وعالمة
فعل مضارع صحيح األخر ومل 
يتصل يف أخره فيل وفاعلو ضمًن 
مست  فيو وجوبا تقديره "رمن"  
ويدل علش زمن احلال ألن بعد "ال 

 النافية.
 

استخرج  الباحثة ال ،ي  الفعلي عن التعبًن االصطالحي يف  أن بعد
سورة الكهف  وجدم أن مجي  األيام يف سورة الكهف مشتملة علش ال ،ي  

  ٚٚ  ٖٚ  ٕٙ  ٕٗ  ٜٕ  ٕ٘  ٕٔ  ٕٓ  ٛٔ  ٗٔ  ٔٔالفعلي كالب 
ٚٛ  ٔٓ٘. 

 عن التعبًن االصطالحي يف سورة الكهف. ال ،ي  االمسش -ٗ
 3جدول: 

 المالحظة التعبير االصطالحي األية الرقم
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"رمجا" من االسم  "البال" حر   َرمْجًا بِاْلَصْي ِ  ٕٕ ٔ
 ا ر  و"الصي " من االسم

 
استخرج  الباحثة ال ،ي  االمسي عن التعبًن االصطالحي يف  أن بعد

سورة الكهف  وجدم أن مجي  األيام يف سورة الكهف مشتملة علش ال ،ي  
 .ٕٕاالمسي كالب 

 عن التعبًن االصطالحي يف سورة الكهف. ال ،ي  العبارا -٘
 
 

 4جدول: 
 المالحظة التعبير االصطالحي األية الرقم

أن التعبًن االصطالحي يتكون من  َفَضَربْاَنا َعَلش آَذاِِنِمْ  ٔٔ ٔ
"َفَضَربْاَنا" من فعل  الفعل و احلر .

 ماض  "َعَلش" احلر . 
أن التعبًن االصطالحي يتكون من   ُاُلْوهبم َوَرَبْطَنا َعَلش ٗٔ ٕ

"َوَرَبْطَنا" من فعل  الفعل و احلر .
 ماض  "َعَلش" احلر .

أن التعبًن االصطالحي يتكون من  اطََّلْعَ  َعَلْيِهمْ  ٛٔ ٖ
"اطََّلْعَ " من فعل  الفعل و احلر .

 ماض  "َعَلش" احلر . 
من أن التعبًن االصطالحي يتكون  َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ  ٕٓ ٗ

"َيْظَهُروا" من فعل  الفعل و احلر .
 مضارع  "َعَلش" احلر .
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أن التعبًن االصطالحي يتكون من  َ َلُبوا َعَلش أَْمرِِىمْ  ٕٔ ٘
"َ َلُبوا" من فعل  الفعل و احلر .

 ماض  "َعَلش" احلر .
أن التعبًن االصطالحي يتكون من  َرمْجًا بِاْلَصْي ِ  ٕٕ ٙ

االسم واحلر . "َرمْجًا" من االسم 
 "ِل" احلر . 

أن التعبًن االصطالحي يتكون من  َولَِبثُوا يف  ٕ٘ ٚ
الفعل و احلر . "لَِبثُوا" من فعل 

 ماض  "يف" احلر .
أن التعبًن االصطالحي يتكون من  َأَحاَط هِبِمْ  ٜٕ ٛ

فعل  الفعل و احلر . "َأَحاَط" من
 ماض  "ِل" احلر .

أن التعبًن االصطالحي يتكون من  يُاَقلُِّ  َ،فَّْيِو َعَلش ٕٗ ٜ
الفعل و احلر . "يُاَقلُِّ " فعل 

 مضارع  "علش" احلر .
 

استخرج  الباحثة ال ،ي  العبارل عن التعبًن االصطالحي يف  أن بعد
سورة الكهف  وجدم أن مجي  األيام يف سورة الكهف مشتملة علش ال ،ي  

 .ٕٗ  ٜٕ  ٕ٘  ٕٕ  ٕٔ  ٕٓ  ٛٔ  ٗٔ  ٔٔالعبارل كالب 

 داللة التعبير االصطالحي في سورة الكهف -د 
ثة أن الداللة ال  ا طال ا من تعريف الداللة السابقة  استطاع  الباح

تتعلق بالتعبًن االصطالحي كه  سمٌن ومها معىن املعجمش ومعىن التعبًن 
املعىن تدل عليو الكلمام تلخص الباحثة أن معىن املعجمش وىو و االصطالحي  
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وكمنا ىومعىن عد ه   حال ا فرا ىا  وىذا املعىن ال خيض  للضبط وال للتقعيد
العرفية ال  اصطلح عليها اجملتم  بٌن الكلمة  العر  العام وتظهر ىنا العال ة

املفر ة وبٌن معناىا وليس ىناك من سب  طبيعش أو ذىىن منطقش للعال ة بٌن 
. ومعىن التعبًن االصطالحي وىو ،ل الكلمة ومعناىا  فهي عال ة اعتباطية

 التعبًنام املكو ة من ذبم  من الكلمام ميلك معاين حرفية ومعىن  ًن حريف.
وملا ،ا   الباحثة حٌن  رائتها من أول سورة الكهف كه آخرىا  
وجدم أن التعبًن االصطالحي فيسورة الكهف ستة عشر تعبًنا اصطالحيا يف 
مخس عشرة أية يف سورة الكهف. فجعل  ا دول الذا عتوا علش مجي  

 يف سورة الكهف.التعبًن االصطالحي 
 5جدول: 

 األية الرقم
التعبير 

 االصطالحي
 الداللة

 معنى التعبير االصطالحي معنى المعجمى
معناه التقال واىر  َفَضَربْاَنا َعَلش َلاَذاِِنِمْ  ٔٔ ٔ

جسم  بظاىر 
 جسم آخر بشدة

للداللة علش  وة املبافرة  
 وفدة للصو  والل وم

ما  رسو ا  يف  لوهبم من  الشد َوَرَبْطَنا َعَلش ٗٔ ٕ
 وة  وثبام علش احلق  

 علش فرا  أىليهم.وصرب 
َذاَم الَيِمٌْنِ َوَذاَم  ٛٔ ٖ

 الشَِّمالِ 
َذاَم الَيِمٌْنِ" دبعىن "

كه اليمٌن َو"َذاَم 
الشَِّماِل" دبعىن كه 

 الشمال

يقل  كه اليمٌن وكه 
 الشمال.

 عر  وعلم وهر اطََّلْعَ  َعَلْيِهمْ  ٛٔ ٗ
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وهر  صار علش  َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ  ٕٓ ٘
 وهر األرض

يطلعوا عليكم  ويعتمد 
التعبًن علش ،لمة )وهر( 
الدالة علش احلماية والدفاع. 
وىي ربمل ىذه الداللة منذ 
عصر بعيد الرتباطها دبعىن 
القوة  وافتق منها التظاىر 

 والظهور دبعىن الصلبة.
ُمِنَ  من ربقيق ما  َ َلُبوا َعَلش أَْمرِِىمْ  ٕٔ ٙ

 يريد
للتعبًن عن حالة من العج  

 ف الشديدينوالضع
بالظن واحلدس والتخمٌن  الرمي باحلجارة َرمْجًا بِالَصْي ِ  ٕٕ ٚ

 بدون  ليل أو برىان
للنوم الطويل ال ائد علش  مكي وا ام فيو َولَِبثُوا يف  ٕ٘ ٛ

املعتا    ام العمال  وم أىل 
الكهف من فدة التع  

 واإلجها .
فيض فعور ما  التعبًن عن  العلم بشيل ما َأَحاَط هِبِمْ  ٜٕ ٜ

 و مر اآلخرين بو.
تقلي  اليدين عبارة  يُاَقلُِّ  َ،فَّْيِو َعَلش ٕٗ ٓٔ

عن ضرل كحدامها 
 علش األخرا.

 للتعبًن عن الندم واحلسر

َنا ِمْن َسَفَر َا َىَذا  ٕٙ ٔٔ َلِقياْ
 َ َصًبا

حٌن ألقي عليو 
ا وع ليتذ،ر 

احلوم  ويرج  كه 

 تعبا وكعيال.
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 موض  مطلبو.
َواَل تُاْرِىْقىِن ِمْن  ٖٚ ٕٔ

 أَْمرِا ُعْسرًا
تعبًن  رآىن  يستعمل يف  ال تصشىن عسرا

العربية املعاصرة دبعىنب 
 الربّملىن ما ال أطبق.

 للخضر علش أخذ األجر  صًّن أو استكان لَتََّخْذَم َعَلْيِو َأْجرًا ٚٚ ٖٔ
مامل َتْسَتِطْ  َعَلْيِو  ٛٚ ٗٔ

رًا  َصباْ
فكان اإلفكال 

حلو ثقيال وا تظار 
فناس  التعبًن عنو 

  .بتستط 

وملا فسر لو ما أفكل عليو 
ووضحو ،ان التعبًن بتسط  

أخف ليقابل األخف 
 باألخف واألثقل باألثقل

ذو القر ٌن أحد  ِذا اْلَقْر َاٌْنِ  ٖٛ ٘ٔ
امللوك الذين ملكوا 

 الد يا

لق  يطلق يف العربية 
املعاصرة علش اإلسكندر 

 األ،رب
 ُِقْيَم َقُْم يَاْوَم َفاَل  ٘ٓٔ ٙٔ

 اْلِقَياَمِة َوْز ًا
التقيم لإلرىال 

 العاملش وز ا
 للتعبًن عن عدم االىتمام

استخرج  الباحثة عن التعبًن االصطالحي يف سورة الكهف   أنبعد 
وجدم أن مجي  األيام يف سورة الكهف مشتمل علش التعبًن االصطالحي كالب 

ٔٔ  ٔٗ  ٔٛ  ٕٓ  ٕٔ  ٕٕ  ٕ٘  ٕٜ  ٕٗ  ٕٙ  ٖٚ  ٚٚ  ٚٛ  
ٖٛ-ٛٗ  ٔٓ٘. 

و د حبث  الباحثة عن  اللة التعبًن االصطالحي يف سورة الكهف ،ما يف 
 ب  ي. وتريد الباحثة أن تبٌن   يقا بشرح ،ما تلالسابق ا دول

  َفَضَربْ َنا َعَلى َءاَذانِِهْم: .ٔ
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وأصل الضرل يف ،الم العرل يرج  كه معىن التقال واىر جسم  بظاىر جسم 
آخر بشدة. يقالب ضرل فالن بيده األرض كذا ألصقها هبا بشدة  وتفرع  عن ىذا 

 .ٜٔاملعىن معان أخرا ترج  كه فدة اللصو 

بو فصاروا العسون  -تعاه–واملرا  بالضرل ىنا النوم الطويل الذل  شاىم ا  
فيئا دما حوقم  ومفعول ضربنا حمذو . واملعىنب بعد أن استقر ىؤالل الفتية يف الكهف  
وتضرعوا كلينا هبذا الدعال العظيم  ضربنا علش آذاِنم وىم يف الكهف حجابا ثقيال ما عا 

ا سنٌن من السماع  فصاروا ال يسمعون فيئا يو ظهم  واستمروا يف  ومهم العميق ىذ
بعد ذلك يف  ولوب َولَِبثُوا يف َ،ْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِنٌْنَ  -سبحا و–ذام عد  ،ثًن  بينها 

 .َٕٓواْزَ اُ وا ِتْسًعا

اآلذان بالضرل  م  أن مشاعرىم ،لها ،ا   حمجوبة عن  -سبحا و–وخص 
ند ما تتعطل اليقظة  ألن اآلذان ىي الطريق األول للتيقظ. وأل و ال يثقل النوم كال ع

وويفة السم . و د ور  أن النل صلش ا  عليو وسلم عند ما علم أن رجال ال يستيقظ 
مبكرا أن  ال يف فأ وب )ذلك رجل  د بال الشيطان يف أذ و( ألب فمنعها من التبكًن 

 .ٕٔواليقظة  بل طلوع الشمس

ة للصو  للداللة علش  وة املبافرة  وفد -،ما سبق أن أفر ا–والتعبًن بالضرل 
وضرب  عليهم الذلة واملسكنة أاب التصقتا هبم التصا ا ال  –والل وم  ومنو  ولو تعاه 

 .ٕٕفكاك قم منو  وال مهرل قم عنو

 َورََبْطَنا َعَلى: .ٕ

                                                             
19

 .٘ٚٗ  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا   

20
 .٘ٚٗ  ٛ) ار النشر(   جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا   

21
 .ٙٚٗ  ٛ  جب  فس املرج  

 .ٙٚٗ  ٛ  جب  فس املرج   ٕٕ
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 بٖٕب أقمو الصرب والقوة والثبام يف الشدة واهنةربط اهلل على قلبه

 اللهم اربط علش  لول اجملاىدين يف فلسطٌن. -

)جال ىذا التعبًن يف القرآن الكرًن عدة مرام  بالداللة املعاصرة  فسها  ومن ذلك  ولو 
    تعاه ب                           

         
24

    

الشد  يقال  ربط  الدابة  أاب فد هتا برباط  واملرا  بو ىناب ما وأصل الربطب  
 رسو ا  يف  لوهبم من  وة  وثبام علش احلق  وصرب علش فرا  أىليهم  ومنو  وقمب 

 .ٕ٘فالن رابط ا أش  كذا ،ان ال يف ع عند الشدائد والكرول

َماِل: .ٖ  َذاَت الَيِمْيِن َوَذاَت الشِّ

ا هة ال  تلش أمياِنم  وكه ا هة اليت تلش مشائلهم  رعاية  أاب ورمر،هم وىم ر و  كه
  .ٕٙمنا ألجسامهم ح  ال تأ،ل األرض فيئا منها بسب  طول ر ا ىم عليها

 اطََّلْعَت َعَلْيِهمْ  .ٗ
 اطّل  علشب عر  وَعلَم. -
 اطَّلعُ  علش األخبار يف ا رائد واجملالم. -
ألعرض  بوجهك عنهم من  -أيها املخاط –أا. لو عاينتهم وفاىدهتم  -

 .ٕٚىول ما رأي . ومللئ  لبك خوفا ورعبا من منظرىم
 َيْظَهُروا َعَلْيُكْم: .٘

                                                             
 .ٜٚٗ  ٛ  جب  فس املرج  23

 .ٓٔسورة القصصب   ٕٗ
 .ٜٚٗ  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا    ٕ٘
 .ٙٛٗ  املرج  فس   ٕٙ
 .ٚٛٗ   فس املرج   ٕٚ



48 
 

 خط الظهر ب جمموعة الالعبٌن املدافعٌن أمام املرمشب

،ان خط الظهر يف فريقنا القومش متماسكا  ويّا فلم يتمكن مهامجوا الفريق املنافس من 
 .ٕٛاخ ا و

)من مصطلحام املستحدثة  ويعتمد التعبًن علش ،لمة ))وهر(( الدالة علش 
احلماية والدفاع  وىي ربمل ىذه الداللة منذ عصر بعيد الرتباطها دبعىن القوة  وافتق 

" منها التظاىر والظهور دبعىن الصلبة  ،ما يف  ولو تعاهب        

                      
. أل ب كن يصلبو،م. "ٜٕ

وخط الظهر يف ،رة القدم ىو الذل عمي املرمش من الفريق املنافس  فكأ و وهر لو 
 .ٖٓعميو من الضربام املعا ية(

الطعام   أاب  ولوا ملن زبتارو و لشرال طعامكم من املدينةب عليو أن يتخًن أز،ش
وعليو ،ذلك أن ال خيرب أحدا بأمر،م من أىل املدينة  ألِنم ِكْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم أاب 
يطلعوا عليكم. أو يظفروا بكم. وأصل معىن وهرب صار علش وهر األرض. وملا ،ان 
عليها مشاىدا متمكنا منو  استعمل تارة يف االطالع  وتارة يف الظفر والصلبة  وعدا 

 .ٖٔبعلش

                                                             
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او    28

ٕٖٓٓ  )ٕ٘ٗ. 

 ٕٓسورة الكهفب   ٜٕ
لطباعة والنشر والتوزي   )القاىرةب  ار  ري  لمعجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٖٓ

ٕٖٓٓ  )ٕ٘ٗ. 
 .ٜٓٗ  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا    ٖٔ
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ُمِنَ  من ربقيق ما يريد  ويقال للتعبًن عن حالة من العج   َلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم:غَ   .ٙ
 ب ٕٖوالضعف الشديدين

أ،ثر الشعول العربية مصلوبة علش أمرىا  ًن  ا رة علش التأثًن يف األحداث 
العاملية. )جال ىذا التعبًن يف القرآن الكرًن  ولكن ببنال الفعل للمعلوم  يف  ولو تعاه ب 

                         

                

     
ٖٖ
والرأل أا ب أصحال الكلمة املسموعة  .

ينقل املعىن  -ببنال الفعل للمجهول–. والتعبًن املعاصر ٛٗ/ ٘ٔاملطاع  التفسًن الوسيط 
 .ٖٗكه النقيض(

أاب أن الذين أعثرىم ا  علش أصحال الكهف  ال بعضهمب ابنوا علش ىؤالل 
الفتية بنيا ا يس ىم. و ال الذين  لبوا علش أمرىم  وىم أصحال الكلمة النافذة  والرأا 

 .ٖ٘طاع  لنتخذن علش ىؤالل الفتية مسجدا  أاب معبدا ترب،ا هبمامل

 ب القول بالظن والتخمٌن برَْجًما بِالغَْيبِ  .ٚ

ال جيوز احلديي عن اإلسالم ومجا بالصي . )تعبًن  رآىن جال يف  ول ا  تعاه ب 
           

                                 

                                                             
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او    32

ٕٖٓٓ  )ٜ٘ٓ. 

 .ٕٔسورة الكهفب   ٖٖ
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٖٗ

ٕٖٓٓ  )ٜ٘ٓ. 
 .ٖٜٗ  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا    ٖ٘
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                   36 بالظن واحلدس  . أا ب القول
 .ٖٚاللسان/ ر ج م(

وأصل الرجمب الرمي باحلجارة  واملرا  بو ىناب القول بالظن واحلدس والتخمٌن 
بدون  ليل أو برىان.  ال صاح  الكشا   ولوب َرمْجًا بِاْلَصْيِ   أاب رميا بااًن اافش 

اب يأتون بو. أو وض  الرجم  موض  وكتيا ا بو. ،قولو َويَاْقِذفُاْوَن بِاْلَصْيِ  ِمْن َمَكاٍن بَِعْيٍد أ
الرجم  موض  الظن فكأ و  يل ونا بالصي . ألِنم أ،ثروا أن يقولواب رجم بالظن  مكان 
 وقمب ون. ح  مل يبق عندىم فر  بٌن العبارتٌن. أال ترا كه  ول زىًنب وما ىو عنها 

 .ٖٛباحلديي املرجم.. أاب املظنون

البال يف بِاْلَصْيِ  للتعدية. أاب يرمون رميا و ولوب َرمْجًا منصول بفعل مقدر. و 
باارب الصائ  عنهم  والذل ال اطالع قم علش حقيقتو  فأِنم يف ذلك فأن من يرمش 

 .ٜٖباحلجارة ال  التصي  املرمش املقصو 

 َولَِبُثوا ِفي:  .ٛ

  وم أىل الكهف ب للنوم الطويل ال ائد علش املعتا  ب

 .ٓٗة التع  واإلجها  ام العمال  وم أىل الكهف من فد

)أصل ىذا التعبًن مأخوذ من  صة أىل الكهف املذ،ورة يف القرآن الكرًن   ال ا  عّ  
وجّل عنهم ب                    

ٗٔ. 
                                                             

 .ٕٕسورة الكهفب   ٖٙ
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٖٚ

ٕٖٓٓ  )ٕٖٛ. 
38

 .ٜٙٗ  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا    

 .ٜٙٗ  ٛ  جب  فس املرج   ٜٖ
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٓٗ

ٕٖٓٓ  )٘ٗٓ. 
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بعضهم أن ىذا ىو فصل ااطال يف املدة ال  لبثوىا را دين يف ،هفهم  ويرا  
 ولو تعاهب َولَِبثُوا يف َ،ْهِفِهْم حكاية لكالم أىل الكتال يف املدة ال  لبثها أىل الكهف 

 . ٕٗ ياما يف ،هفهم  وأن  ولو ُ ِل ا  َأْعَلُم دبا لبثوا للر  عليهم

 ب لو معنيانبب اطَ حَ أَ  .ٜ
 بٖٗالعلم بششل ما . أ

 أحاط جهاز األمن خبطط اجملرمٌن فأحبطها. -
 بٗٗفيض فعور ما  و مر اآلخرين بو التعبًن عن  . ل

 أحاط الناس  ائدىم دبشاعر فياضة من احل .  -

 )ور  التعبًن دبعناه األول يف القرآن الكرًن   ال تعاهب      

                   /منظورب .  ال ابن ٕٕالنمل
و،ل من أحرز فيئا ،ّلو وبلغ علمو ا صاه  فقد أحاط بو  اللسان/ ح و ط. أما املعىن 

 .٘ٗالثاىن فهو جماز  فبو فعور احلّ  بششل حمسوس عيط دبن ع (

،ل ما أحاط بصًنه  ،احلائط أو السور الذل عيط بالبنال  فيمن  من الوصول 
رين هبذا احلق  ارا مهولة عظيمة  أحاط هبم كه ما بداخلو. ألب ك ا ىيأ ا وأعد  ا للكاف

سياجها كحاطة تامة حبيي ال يستطيعون ااروج منو  وكمنا ىم حمصورون بداخلو. ،ما 
 .ٙٗينحصر الشيل بداخل ما عد  بو من ،ل جا  

                                                                                                                                                                       
 .ٕ٘سورة الكهفب   ٔٗ
 .ٓٓ٘  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا    ٕٗ
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   ة معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصر  . حممد حممد  او    43

ٕٖٓٓ  )ٕٖ. 

44
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     

ٕٖٓٓ  )ٕٖ. 

 .ٕٗ   فس املرج   ٘ٗ
 .ٜٓ٘  ٛر(  جب ) ار النش التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا   ٙٗ
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 ب للتعبًن عن الندم و احلسرة بيُ َقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى .ٓٔ

. جال ىذا التعبًن يف التن يل ٚٗةجعل الرجل يقل  ،فيو بعد خسارتو أمواال طائل
           الع ي    ال تعاه ب 

                     
ٗٛ
. 

َ،فَّيِو َعَلش ما أَ ْاَفَق فيها تصوير بدي  ملا اع اه من  م وىم و ولوب فََأْصَبَح يُاَقلُِّ   
وحسرة و دامة. وتقلي  اليدين عبارة عن ضرل كحدامها علش األخرا  أو أن يبدل 
وهر مها مث بطنهما ويفعل ذلك مرارا  وأيّا ما ،ان ففعلو ىذا ،ناية عن احلسرة الشديدة  

 .ٜٗوالندم العظيم

َنا ِمْن  .ٔٔ  َسَفَرنَا َهَذا َنَصًبا:َلِقي ْ

َلَقْد َلِقينا ِمْن َسَفرِ ا َىذا  صًبا أاب تعبا وكعيال. واسم اإلفارة )ىذا( مشار بو 
كه سفرمها املتلبيسٌن بو.  الواب ولكن باعتبار بعض أج ائو  فقد صح أ و صلش ا  عليو 

   .ٓ٘وسلم  الب )مل جيد موسش فيئا من التع  ح  جاوز املكان الذل أمر بو

ب الترىقىن من أمرا عسراب تعبًن  رآىن  يستعمل يف َواَل تُ ْرِهْقِنى ِمْن َأْمِرى ُعْسًرا .ٕٔ
صاح الرجل بصاحبو بعد طول جدالب   العربية املعاصرة دبعىن ب الربّملىن ما ال أطبقب

 .ٔ٘،فش جداال يا أخش  وال ترىقىن من أمرا عسرا

                                                             
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٚٗ

ٕٖٓٓ  )ٖٜٗ-ٗٗٓ. 
 .ٕٗسورة الكهفب   ٛٗ
 .ٕٕ٘  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا   ٜٗ
 .ٜٗ٘   فس املرجو ٓ٘
51

)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او    
ٕٖٓٓ  )ٜٗ٘. 
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خماطبا ااضر ب  -عليو السالم–)جال ىذا التعبًن علش لسان سيد ا موسش   

         
ٕ٘
وىو بالداللة املعاصرة  .

 .ٖ٘(ٖٕٔ/ ٘ٔ فسها  التفسًن الوسيط 

َواَل تُاْرِىْقيِن ِمْن أَْمرِل ُعْسرًا أاب والتكلفين من أمرا مشقة يف صحبيت كياك. 
يقالب أرىق فالن فال ا. كذا أتعبو وأثقل عليو ومحلو ما ال يطيقو. واملرا ب التمس يل عذرا 
بسب  النسيان  والتضيق علش األمر  فإن يف ىذا التضييق ما عول بيين وبٌن اال تفاع 

 .ٗ٘بعلمك

 تََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا: لَ  .ٖٔ

ب ىال طلب  أجرا من ىؤالل البخالل علش ىذا العمل  ح  تنتف  بو. وأ   أا
تعلم أ نا جائعان وىم مل يقدموا لنا حق الضيافة. فا ملة الكرمية ربريض من موسش 
للخضر علش أخذ األجر علش عملو  ولوم لو علش ترك ىذا األجر م  أِنما يف أفد 

 . ٘٘يواحلاجة كل

ًرا:َماَلْم  .ٗٔ  َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصب ْ

ااضر ملوسشب ىذا فرا  بيين وبينك أا ب ىذا الذل  لتو يل  جيعلنا  ف     ال 
أل ك  د  ل  يل  بل ذلك فا تظرب سأ بئك   بل مفار يت لك بتأويل أاب بتفسًن وبيان 

                                                             
 .ٖٚسورة الكهفب   ٕ٘
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٖ٘

ٕٖٓٓ  )ٜٗ٘. 
 .٘٘٘  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا   ٗ٘
 .ٛ٘٘  ٛ  جب  فس املرج  ٘٘
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ما خفش عليك من األمور الثالثة اليت مل تستط  عليها صربا  أل ك مل يكن عندك ما 
 .ٙ٘عليها -تعاه–ل  أطلعىن ا  عندل من العلم بأسرارىا الباطنة ا

 ب لق  يطلق يف العربية املعاصرة علش اإلسكندر األ،رب ب ذو القرنين .٘ٔ

ذو القر ٌن أحد امللوك الذين ملكوا الد يا. )جال ذ،ر ذل القر ٌن يف التن يل 
          الع ي    ال ا  تعاه ب "

                           
٘ٚ
و د اختلف  يف فأ و  .

أ وال املفسرين اختالفا ،بًنا  لعل أ رهبا كه الصوال ما أفار كليو األلوسش بقولو ب وذ،ر 
أبو الرعان البًنوىن يف ،تابو املسمش ل ))اآلثار البا ية عن القرون ااالية(( أن ذا القر ٌن 
ىو أبو ،رل احلمًنا ... مث  ال أبو الرعان ب ويشبو أن يكون ىذا القول أ رل؛ ألن 
ملوك اليمن ،ا وا يلقبون بكلمة ))ذا(( ،ذا  واس  وذا ي ن... كخل  ا ظر تفسًن 

ومن املقطوع بو أن ذا القر ٌن ىذا ليس ىو اإلسكندر املقدوىن امللق  . ٕٚ/ٙٔاأللوس 
بذا القر ٌن ... فإن اإلسكندر ىذا ،ان وثنيا خبال  ذا القر ٌن الذل ربدث عنو 

لبلو و يف فتوحاتو  رىن  -علش الراجح–القرآن فإ و ،ان مؤمنا ... ومسي بذل القر ٌن 
. ولكن علش ٓٗٔ  ٜٖٔ/٘ٔالوسيط  الشمس من أ صش املشر  واملصرل  التإلسًن

الر م من ىذا  فإن لق  ))ذل القر ٌن(( يف االستعمال املعاصر ينصر  كه اإلسكندر 
األ،رب  ون  ًنه؛ وذلك ألن اإلسكندر املقدوىن واحد من أفهر َمن أطلق عليهم ىذا 

 .ٛ٘اللق (

  و،ا    صة ذل القر ٌن مشتملة علش الرحالم من أجل ا ها  يف سبيل ا 
وملا ،ان العلم أساس ا ها  تقدم   صة موسش وااضر علش  صة ذل القر ٌن. وأما 

                                                             
 .ٛ٘٘   فس املرج  ٙ٘
 .ٗٛ-ٖٛسورة الكهفب   ٚ٘
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٛ٘

ٕٖٓٓ  )ٕٚٗ. 
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ذو القر ٌن  فقد اختلف  يف فأ و أ وال املفسرين اختالفا ،بًنا  لعل أ رهبا كه الصوال 
ما أفار كليو اآللوسش بقولوب وذ،ر أبو الرعان البًنوين يف ،تابو املسمش )باآلثار البا ية 

ن ااالية(  أن ذا القر ٌن ىو أبو ،ري  احلمًنا  وىو الذلب افتخر بو تب  عن القرو 
اليمىن حيي  الب  د ،ان ذو القر ٌن جدل مسلما ملكا عال يف األرض  ًن مفند بلغ 

 .ٜ٘املصارل واملشار 

 َفاَل نُِقْيَم َلُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا .ٙٔ

 بال يقيم لو وز ا ب للتعبًن عن عدم االىتمام 

ول  أمريكا ال تقيم لإلرىال العاملش وز ا  ح  أصاهبا يف عقر  ارىا يف احلا ا 
عشر من سبتمرب. )جال ىذا التعبًن يف القرآن الكرًن   ال ا  تعاه ب      

            
ٙٓ

. 
 .ٔٙ(ٜ٘ٔ/ ٘ٔأا ب ال  عبا هبم  احتقارا قم  بل    ريهم  التفسًن الوسيط 

َفاَل  ُِقْيُم َقُْم يَاْوَم اْلِقَياَمِة َوْز ًا تصريح هبواِنم واالستخفا  هبم  واحتقار فأِنم. 
قم  بل    ريهم وال  قيم قم وال أاب فال  لتف  كليهم يوم القيامة  وال  عبأ هبم احتقارا 

ب -ألعماقم وز ا  ألِنم ال توجد قم أعمال صاحلة توض  يف مي اِنم  ،ما  ال تعاه
 .َٕٙوَ ِدْمَنا ِكَه َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًل َمْنثُاْوًرا

                                                             
 .ٜٙ٘  ٛ) ار النشر(  جب  التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن . حممد سيد طنطاوا   ٜ٘
 .٘ٓٔسورة الكهفب   ٓٙ
)القاىرةب  ار  ري  للطباعة والنشر والتوزي   معجم التعبًن االصطالحي يف العربية املعاصرة  . حممد حممد  او     ٔٙ

ٕٖٓٓ  )ٗٙٙ-ٗٙٚ. 
 .ٗٛ٘  ٛ) ار النشر(  جب  تفسًن الوسيط للقرآن الكرًنال . حممد سيد طنطاوا   ٕٙ
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 الجدول
 سورة الكهفعن التعبير االصطالحي في 

 

 تراكيب النحوية التعبير االصطالحي اآلية الرقم
 الداللية

 معنى التعبر االصطالحي معنى المعجمى
ال ،ي  الفعلش  َفَضَربْاَنا َعَلش َلاَذاِِنِمْ  ٔٔ ٔ

 وال ،ي  العبارا
معناه التقال واىر جسم  بظاىر جسم 

 آخر بشدة
للداللة علش  وة املبافرة  وفدة 

 والل ومللصو  
ال ،ي  الفعلش  َوَرَبْطَنا َعَلش ٗٔ ٕ

 وال ،ي  العبارا
ما  رسو ا  يف  لوهبم من  وة  وثبام  الشد

 علش احلق  وصرب علش فرا  أىليهم.
َذاَم الَيِمٌْنِ َوَذاَم  ٛٔ ٖ

 الشَِّمالِ 
َذاَم الَيِمٌْنِ" دبعىن كه اليمٌن َو"َذاَم " ال ،ي  اإلضاىف

 دبعىن كه الشمالالشَِّماِل" 
 يقل  كه اليمٌن وكه الشمال.

ال ،ي  الفعلش  اطََّلْعَ  َعَلْيِهمْ  ٛٔ ٗ
 وال ،ي  العبارا

 عر  وعلم وهر

يطلعوا عليكم  ويعتمد التعبًن علش   وهر  صار علش وهر األرضال ،ي  الفعلش  َيْظَهُروا َعَلْيُكمْ  ٕٓ ٘
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احلماية  ،لمة )وهر( الدالة علش وال ،ي  العبارا
والدفاع. وىي ربمل ىذه الداللة منذ 
عصر بعيد الرتباطها دبعىن القوة  
وافتق منها التظاىر والظهور دبعىن 

 الصلبة.
ال ،ي  الفعلش  َ َلُبوا َعَلش أَْمرِِىمْ  ٕٔ ٙ

 وال ،ي  العبارا
للتعبًن عن حالة من العج  والضعف  ُمِنَ  من ربقيق ما يريد

 الشديدين
بالظن واحلدس والتخمٌن بدون  ليل  الرمي باحلجارة ال ،ي  العبارا َرمْجًا بِالَصْي ِ  ٕٕ ٚ

 أو برىان
ال ،ي  الفعلش  َولَِبثُوا يف  ٕ٘ ٛ

 وال ،ي  العبارا
للنوم الطويل ال ائد علش املعتا    ام  مكي وا ام فيو

العمال  وم أىل الكهف من فدة 
 التع  واإلجها .

ال ،ي  الفعلش  هِبِمْ َأَحاَط  ٜٕ ٜ
 وال ،ي  العبارا

التعبًن عن فيض فعور ما  و مر  العلم بشيل ما
 اآلخرين بو.
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تقلي  اليدين عبارة عن ضرل كحدامها  ال ،ي  الفعلش يُاَقلُِّ  َ،فَّْيِو َعَلش ٕٗ ٓٔ
 علش األخرا.

 للتعبًن عن الندم واحلسر

َنا ِمْن َسَفَر َا َىَذا  ٕٙ ٔٔ َلِقياْ
 َ َصًبا

حٌن ألقي عليو ا وع ليتذ،ر احلوم   ال ،ي  الفعلش
 ويرج  كه موض  مطلبو.

 تعبا وكعيال.

َواَل تُاْرِىْقىِن ِمْن أَْمرِا  ٖٚ ٕٔ
 ُعْسرًا

تعبًن  رآىن  يستعمل يف العربية  ال تصشىن عسرا ال ،ي  الفعلش
 املعاصرة دبعىنب الربّملىن ما ال أطبق.

 للخضر علش أخذ األجر  صًّن أو استكان ال ،ي  الفعلش َعَلْيِو َأْجرًالَتََّخْذَم  ٚٚ ٖٔ
رًا ٛٚ ٗٔ فكان اإلفكال وا تظار حلو ثقيال  ال ،ي  الفعلش َتْسَتِطْ  َعَلْيِو َصباْ

  .فناس  التعبًن عنو بتستط 
وملا فسر لو ما أفكل عليو ووضحو  

،ان التعبًن بتسط  أخف ليقابل 
 باألثقل األخف باألخف واألثقل

ذو القر ٌن أحد امللوك الذين ملكوا  ال ،ي  اإلضاىف ِذا اْلَقْر َاٌْنِ  ٖٛ ٘ٔ
 الد يا

لق  يطلق يف العربية املعاصرة علش 
 اإلسكندر األ،رب

َفاَل  ُِقْيَم َقُْم يَاْوَم  ٘ٓٔ ٙٔ
 اْلِقَياَمِة َوْز ًا

 االىتمامللتعبًن عن عدم  التقيم لإلرىال العاملش وز ا ال ،ي  الفعلش
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 الفصل الرابع
 ختتام اال

 

 الخالصة -أ 

عتمادا على عرض البيانات وحتليلها يف الفصل السابق، فتلخص الباحثة من إ
 هذا البحث. وهي كما يلي:

عدد التعبري االصطالحي يف سورة الكهف، وجدت الباحثة أن التعبري  .1
عشر تعبريا اصطالحيا يف مخس عشرة االصطالحي يف سورة الكهف وهو ستة 

، 11، 11أية، واألية الىت فيها التعبري االصطالحي وهي يف سورة الكهف: 
15 ،02 ،01 ،00 ،02 ،06 ،10 ،30 ،47 ،44 ،45 ،57-51 ،

122. 
ا مأن تكون فيه اتانيأكيب التعبري االصطالحي يف سورة الكهف وهي: تر  .0

، 11كون فيها الرتكيب الفعلي فهي: ي اتيأ. 57، 15الرتكيب اإلضايف فهي: 
. آية أن 122، 45، 44، 47، 30، 10، 06، 02، 01، 02، 15، 11

كون فيها الرتكيب اإلضايف فهي: ات ييأ. 00تكون فيها الرتكيب االمسي فهي: 
11 ،11 ،15 ،02 ،01 ،00 ،02 ،06 ،10. 

املعجمى  تبني الباحثة عن املعىن داللة التعبري االصطالحي يف سورة الكهف، .7
، 11، 11كون فيها وهي: ي الىت وجدهتا لتحليلها اتياأل واملعىن التعبريى. وأما

15 ،02 ،01 ،00 ،02 ،06 ،10 ،30 ،47 ،44 ،45 ،57-51 ،
122. 
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 االقتراحات -ب 

على نتائج هذا البحث ستقدم  اانتهت الباحثة يف هذا البحث، واعتماد أن وبعد
 قرتاحات إىل القارئ، وهو: الباحثة اال

هذا البحث اجلامعي لن خيلو من النقصان واألخطاء، فلذلك ترجو الباحثة  . أ
على قراءة الكتب األخرى لزيادة املعارف عن التعبري االصطالحي  راءللق

 العريب.
أن يقوم املدرس جبامعة وموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج أن  . ب

 يف فهم التعرب االصطالحي العريب.يعطي دراسا إضافيا 
هذه الدراسة واملطالعة لكي يكمل هذا البحث  مواصلةيقوم الطالب  أن . ج

 اجلامعي.
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