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 توطئة

أقدم إىل هللا الذي أعطى النعمة والريدو حىت أمتكن من االنتهاء من  شكراو  امحد
. الصالة والتحيات قد تبقى غري مكّرمة لربنا النيب حممد الذي قادان بحثإعداد هذه ال

لكن هذا العمل لن يتم بدون  من عصر اجلهل إىل توهج اإلميان اإلسالمي الكامل.
 الباحثة: شكرتالدعم الكامل لألطروحة. 

جامعة موالان مالك األستاذ الدكتور حممد زين الدين املاجستري، مدير فضيلة  .٠
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا املاجستري، الباسط الدكتور عبد  األستاذ فضيلة .٤
 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الذي قدم إسهامات  املشرق ،حممد صاين فوزي، املاجستري األستاذ فضيلة .٣
 .هذا البحثواقرتاحات يف 

 اإلسالميةمجيع حماضري اللغة العربية وآداهبا يف جامعة موالان مالك إبراهيم  .5
 احلكومية ماالنج الذين قدموا الكثري من التعلم واخلربة للباحث.

 يف أي املكان.يف الكلية وال أي أصدقاء زمياليت  .6
 مجيع اجلهات اليت ساعدت الباحث يف استكمال أحباثه. .7

 أن يكون هذا البحث مفيدا ةمل الباحثأتوجزاهم هللا الكثري يف الدنيا واآلخرة. 
 لكثري من الناس.
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 استهالل

ـ  ٌۭا َوُهَو َخرْيرٌۭ لَُّكْم ۖ َوَعَسى ٰٓ  َأن ُكِتَب َعَلْيُكُم ٱْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهرٌۭ لَُّكْم ۖ َوَعَسى ٰٓ َأن َتْكَرُهو۟ا َشْي
ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن )البقرة:  ـ  ٌۭا َوُهَو َشر ٌۭ لَُّكْم ۗ َوٱَّللَّ  ( ٠٠6ُتُِبُّو۟ا َشْي

an atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah “Diwajibk

sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 

Baqoroh: 216).”-etahui (Alkamu tidak meng 
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 إهداء

"، ة اإلسالميخري" وأمي "رافقعلى والدّي، والدي "أمحد هذا البحث   يهدأ
اللذين مل يتوقفا عن الصالة لنجاحي يف البحث عن العلم ودعما دائما ما أردت ُتقيقه، 

معهما أن و  محدا  للرب  لو مل يكن لكليهما، ملا كنت قادرة على متابعة ذلك حىت اآلن.
بشكل جيد وليكن مفيدا  دائما  ألي شخص يقرأها. وال  البحثيأمتكن من إكمال مهمة 

ينبغي نسيان النص الذي أقدمه إىل العائلة أبسرها واألصدقاء املقربني الذين يتبعون 
 ابستمرار حىت يتم االنتهاء منه يف الوقت احملدد. ويدعموين
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 مستخلص البحث
املعىن الرتابطي يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل  )٠١٠٠( مولدية، مائة.

قسم اللغة هنج الصراط بوعده البن سهل األندلسي )دراسة داللية جيفري ليش(. حبث اجلامعي، 
 العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 .املاجستريحممد صاين فوزي،  املشرف:
 معىن جيفري ليش، داللية،  ترابطي، :ألساسيةالكلمات ا

هي معاين تنشأ بسبب عوامل خارج اللغة مثل القيم األخالقية ووجهات النظر  الرتابطي املعىن
هتدف هذا  احلياتية ملستخدمي اللغة، مما أدى إىل نشوء العديد من املعاين املثرية لالهتمام للدراسة.

 املعىن الرتابطي يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده البحث إىل وصف
هذا النوع من البحث هو حبث وصفي  .ليشبناء  على منظور جيفري البن سهل األندلسي 

مصدر البياانت الرئيسي هلذا البحث هو الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج  ونوعي.
، وأما املصادر األخرى الداعمة هي اجملالت والكتب يف علم األندلسيالبن سهل  الصراط بوعده

ابستخدام طريقة القراءة والتسجيل. تستخدم طريقة ُتليل  طريقة مجع البياانت جليفري ليش. اجملازي
نظرية مايلز وهوبرمان، من خالل ثالث مراحل، وهي ختفيض البياانت، وعرض البياانت،  البياانت

( ملعرفة املعاىن الرتابطي املوجودة يف الشعر هلل ٠أهداف هذا البحث هي: ) .وسحب االستنتاجات
( ملعرفة القيم األخالقية ٠) ؛يل هنج الصراط بوعده جليفري ليشسر مجال أنت موضعه وميثل 

تؤكد نتائج  .ليشاملوجودة يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده جليفري 
البن  معاين ترابطية يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده الدراسة وجود

معىن داللة،  ٠٠معاين ترابطية ينقسم إىل مخسة أنواع ، وهي:  ٤3، حيث وجدت  سهل األندلسي
يف الشعر هلل سر  معاين التوقفية. 5معاين انعكاسية، و 6معاين عاطفية، و 3معاين أسلوبية، و 7و 

أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده وجدت أيض ا قيم ا أخالقية يف شكل حاِفظ على مجال 
 احرتام النفسي، مسؤول، أعط احلافز، و َشُكْور. 
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 ابللغة اإلجنليزية مستخلص البحث

Maulidiyah, Miya. (2022). Associative Meaning In Ibn Sahl Al – 

Andalusy’s Poetry “Lillahi Sirrun Jamaalin Anta Maudiuhu and Yumassiluli 

Nahja As-Sirot Biwa’dihi”. Skripsi, Arabic Language and Literature Departmen, 

Faculty of Humanities. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisor: Moch. Sony Fauzi, S.Ag., M.Pd 

Key Word: Associative, Geoffrey Leech, Meaning, and Semantic 

Associative meanings are meanings that arise because of factors outside of 

language such as moral values and life views of language users, giving rise to 

many very interesting meanings to study. The purpose of this article is to describe 

the significance of the associative in poetry lillahi sirrun jamaalin anta maudiuhu 

and yumassiluli nahja as-sirot biwa’dihi by Ibn Sahl Al - Andalusi based on the 

perspective of Geoffrey lecch. This type of research is descriptive and qualitative. 

The main source of data for the study is poetry lillahi sirrun jamaalin anta 

maudiuhu and yumassiluli nahja as-sirot biwa’dihi by Ibn Sahl Al - Andalusi, 

while other backends are Geoffrey leech's journal and semantics book. Data-

collection techniques using reading techniques and note-writing techniques. The 

data analysis uses miles and Huberman’s theories, through three stages data 

reduction, data presentation, and deduction drawing. The purpose of this study is: 

(1) to find out the type of associative meaning of the poetry lillahi sirrun jamaalin 

anta maudiuhu by Ibn Sahl Al-Andalusi. (2) to identify the moral values in the 

poetry lillahi sirrun jamaalin anta maudiuhu and yumassiluli nahja as-sirot 

biwa’dihi by Ibn Sahl Al - Andalusi based on the perspective of Geoffrey leech. 

Studies have determined that there is an associative meaning in poetry found in 39 

varieties which are divided into five kinds: (1) 12 connotative meanings 

consisting of, 7 stylistic meanings, 9 affective meanings, 6 reflective meanings, 

and 5 colloquiative meanings. Poetry lillahi sirrun jamaalin anta maudiuhu and 

yumassiluli nahja as-sirot biwa’dihi karya Ibn Sahl Al - Andalusi also finds the 

moral value of consistency It’s self-esteem, responsibility, motivation, and 

gratitude. 
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Maulidiyah, Miya. (2022). Makna Asosiatif dalam Puisi lillahi sirrun 

jamaalin anta maudiuhu and yumassiluli nahja as-sirot biwa’dihi karya Ibn Sahl 

Al – Andalusi Berdasarkan Perspektif Geoffrey Leech. Skripsi, Program Sarjana 

Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Moch. Sony Fauzi, S.Ag., M.Pd 

Kata Kunci: Asosiatif, Geoffrey Leech, Makna, dan Semantik 

Makna asosiatif merupakan makna yang muncul Karena adanya factor diluar 

Bahasa seperti nilai moral dan pandangan hidup pengguna Bahasa, sehingga 

memunculkan banyak makna yang sangat menarik untuk dikaji. Artikel ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan makna asosiatif dalam puisi lillahi sirrun 

jamaalin anta maudiuhu and yumassiluli nahja as-sirot biwa’dihi karya Ibn Sahl 

Al - Andalusi berdasarkan perspektif Geoffrey Lecch. Jenis penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif dan kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini adalah 

puisi lillahi sirrun jamaalin anta maudiuhu and yumassiluli nahja as-sirot 

biwa’dihi karya Ibn Sahl Al - Andalusi , sedangkan sumber pendukung lainya 

berupa jurnal dan buku Semantik karya Geoffrey Leech. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik teknik baca dan teknik catat. Teknik analisi data 

menggunakan teori Miles dan Huberman, melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk 

mengetahui jenis makna asosiatif dalam puisi Lillahi Sirrun Jamaalin Anta 

Maudiuhu  Karya Ibnu Sahl Al-Andalusia berdasarkan Perspektif Geoffrey Leech; 

(2) untuk mengidentifikasi nilia-nilai moral dalam puisi Lillahi Sirrun Jamaalin 

Anta Maudiuhu  Karya Ibnu Sahl Al-Andalusia berdasarkan Perspektif Geoffrey 

Leech. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat makna asosiatif dalam puisi 

yang ditemukan sebanyak 39 makna asosiatif yang terbagi menjadi lima jenis 

yaitu: (1) 12 makna konotatif terdiri dari ,  7 makna stilistik, 9 makna afektif, 6 

makna reflektif, dan 5 makna kolokatif. Dalam puisi lillahi sirrun jamaalin anta 

maudiuhu and yumassiluli nahja as-sirot biwa’dihi karya Ibn Sahl Al - Andalusi 

juga ditemuan nilai-nilai moral berupa menjaga harga diri, bertanggung jawab, 

memberi motivasi, dan bersyukur. 
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 األول الفصل

 املقدمة

 البحث فيةخل .أ

هناك العديد من وسائل اإلعالم اليت يستخدمها عامة الناس للتواصل 
والتعبري عن أنفسهم لآلخرين، واحد منها من خالل الشعر )عرفة، هارديين، 

الشعر هو شكل من أشكال العمل األديب الذي  (.٠٠٠، ص ٠١٠١وأنساس، 
عداد كلمات ايف، وإيعرب عن مشاعر الشاعر بلغة مرتبطة ابإليقاع، واملطرة، والقو 

 (.٠، ص٠١٠١، لفاماينابملعىن القوي من التواصل ) األغاين وبيت الشعر، ويتمّ 
العواطف واملخاوف والرغبات  ، ميكن لشخص أن يبلغالل املعىن يف الشعرمن خ

يف بعض األحيان يصعب فهمها وهضمها من قبل  اعرعلى الرغم أن لغة الش
االستكشاف هي من  يبلغ هبا الشاعرواحد من الطرق اليت عشاق الشعر. 

ال ينقلون الرسائل  مكتوبة بدقة. كمثل القصة، الشاعر بيت الشعر خالل
يفضل التصويرية و   عمعىنبيت الشعر ميتألمباشرة، ولكن بطرق خمتلفة مثل جعل 

  ماليات.اجل

ه )راتنا، عبري أكرب يف رائعتعطاء تإل يهدف ه معىن رمزي يف شعروجود
ابستخدام هذه املعاين سوف تصبح بيت الشعر أكثر  (.۰۰٠، ص۰۲٠5

مجالية وليس رتيبة. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تعطي أيضا عالمة على أن 
مة مهم جدا يف إعداد الشعر. الشعر صحيحة رائعته. رؤية ظاهرة استخدام الكل

، جيب فهم الكلمة اليت ُتتوي على العديد من املناطق االستوائية كوحدة لذلك
بشكل جيد إىل قرائها شعر غرية من اللغة معناها حبيث يتم نقل الرسالة يف الص

 ومتذوقيها.
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وفيما يتعلق ابملعىن املخزن يف الشعر، ميكن أن يشكل خطرا على القارئ 
يف شكل أخطاء أو عدم فهم للرسالة من املؤلف بشكل صحيح، وفقا لرأي 

منصهر دائما  ألنه  معضالت منصور الذي يوضح أن املعىن مصطلح وكلمات
ء، هناك (. لتجنب أساء فهم القار ٠، ص ۰۲٠8ة )سيف هللا، يف الكالم واجلمل

 ، وميكن احلصول هذا الفهم من خالل دراسة العلوم الدالليةاجيد حيتاج فها
هناك مصطلح معىن ترابطي حيتوي  اجملازي(. يف علم 6٤، ص ۰۲٠6)جتاندرا، 

على معاين مرجعية خارج املفهوم حبيث تنتج معاين خمتلفة وميكن أن تفهم أيضا 
 (.۰، ص ۰۲٠3 الضمين يف الشعر بشكل أصّح )ويالستيجونو، املعىن

أنواع من املعاين وهي:  أن دراسة الدالالت تنقسم إىل سبعة ليشوأوضح 
املعىن ( و ٣األسلوبية، ) واملعىن( ٤)، اجملازيعىن وامل( ۰)املعىن املفاهيمي، ( ٠)

واملعىن 7( 7التوقفية،  )واملعىن (  6)واملعىن اإلنعكاسية، ( 5)العاطفية، 
واملعىن العاطفية،  ، واملعىن األسلوبية،اجملازيمع مالحظة من املعىن املوضوعي. 

  يدخل يف جمموعة أكرب من املعاين الرتابطية  التوقفيةواملعىن اإلنعكاسية،  واملعىن 
، يركز ليشمن كثري املعاين العديدة اليت وصفها  (.7٤، ص ۰۲۲3، خري)

يف شكل معاين الرتابطي. املعىن الرتابطي هو معىن  اجملازيعلى دراسة  الباحثة 
(. 7٤، ص ۰۲۲3الكلمة اليت هلا عالقات مع ظروف خارج اللغة )خري، 

الرتابطي أيضا عن طريق االنتشار، وهو رمز يستخدمه اجملتمع تفسري املعىن 
للتعبري عن مفهوم له أوجه تشابه من حيث الطبيعة والظروف واخلصائص الواردة 

(. عمعىن آخر، يقال املعىن ٠3۰، ص ۰۲٠7، يف املفهوم )حنيفة وفيرتاييت
العوامل بسبب )ليس املعىن احلقيقي(  الرتابطي بكلمة هلا اختالف يف املعىن 

 (.7٤، ص ۰۲۲3البيئية والثقافية واخلربة للمجتمع الناطق )خري، 

 هي اجملازياملعىن  (٠)يقسم ليش املعاين الرتابطية إىل مخسة أنواع هي: 
( ۰) (;٠٣، ص ٠3٣7ليش، التعبري إىل ما مقصود )خمابرة الذي حيتويه قيمة 
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االجتماعية  املعىن األسلوبية هي معىن الكلمة اليت تشري إىل البيئة
( املعىن العاطفية هي معىن يتعلق ٤(; )۰8 ، ص٠3٣7ملستخدميها)ليش، 

( املعىن اإلنعكاسية ٣) (;٠8 ، ص٠3٣7بشعور املتحدث ابملخاطب )ليش، 
( املعىن 5)(. ٠3 ، ص٠3٣7)ليش،  هي معىن ينشأ من بعض املعىن املفاهيمي

، ٠3٣7)ليش،  بيئتهاالتوقفية هي معىن يتكون من اقرتان كلمة تظهر يف 
 .(٤ص.

أتثري ظاهرة املعىن الرتابطي تكرارا ما نقابله يف احلياة االجتماعية اليومية. 
املعىن الرتابطي يف احلياة االجتماعية هو ربط معىن الكلمات من أجل إنتاج عرف 
وفهم جديد وزايدة فهمها يف معرفة معىن الكلمة. وأما أتثري املعىن الرتابطي يف 

األدبية هو أنه ميكن استخدامه كمواد تعليمية للبحوث األدبية ويسهل  األعمال
)بسيط، أرينا،  أيضا يف عملية تفسري األعمال األدبية يف جمال الدراسات الداللية

   (.7، ص ٠١٠١و ر، 

يف خمتلف األعمال األدبية مثل الرواايت  املعاين الرتابطي يقدر أن جند
بدراسة  الباحثة يف هذه احلالة يهتم  والقصص القصرية والشعر واألغاين واألفالم.

املعىن الرتابطي ألن املعىن الرتابطي هو أحد املعاين العظيمة اليت يوجد فيها معىن 
موضوع بني املعىن الرتابطي و  الباحثة (. مث ميزج ۰٤، ص ٠337مشتق )ليش، 

الشعر األندلسي على أساس أن الشعر يف العصر األندلسي يشتهر بنعومته ودقته 
)الديب، يف اختيار أساليب االلقاء واللغة خاصة يف اجملاز تشبيه واجملاز أستعارة 

تستخدم لغة التعليم. وقد خلق  ياألندلس الشعر. يف هيكل (5، ص ۰۲۲
وسيه ومواسيا )جنة وفاطمة، امسه ت الشعر يف العصر األندلسي منطا جديداشعراء 
 (.۰۲، ص ۰۲٠۲

كان أحد شعراء العصر األندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن سهل 
اإلسرائيلي الشبيلي الذي كان أعظم شاعر يف األندلس يف القرن الثالث عشر. 
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 ،كان ابن سهل مسلم طاعة  م يف إشبيلية. ٠۰٠۰ولد ابن سهل األندلس عام 
هلل سر إن ديوانه هو شهادة على مشاعره الدينية العميقة. واحدة من شعره هو 

وهو شعر يف العصر األندلسي مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده 
حيّبه ألن  يروي إعجاب الشاعر بشخصهذا الشعر اليت لديها موضوع الثناء. 

عنوان يعترب مثريا  حثة البا. وبعد النظر يف هذا األمر، حصل همزااي فيه لدي
هلل سر مجال أنت ع البحث، وهو منسجما مع دراسة النظرية واملوضو لالهتمام و 

)جنة وفاطمة،  البن سهل األندلسيموضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده 
 (.۰٠، ص ۰۲٠۲

أن هذا العنوان مناسب ومثري لالهتمام ، يوافق  الباحثة وبعدذلك يشعر 
وهذا جيعل ابحث الدافع الستكمال  جيه يف تنفيذه.ويعطي التو  شريفعليه م

أخذ هذا العنوان هو أنه  الباحثة هذا البحث. ابإلضافة إىل ذلك، فإن السبب 
ؤلف أن ريد املرية الواردة فيه اليت ييف الشعر هناك العديد من املعاين التصوي

الشعر يف قليل من األحباث السابقة اليت أخذت موضوع يبلغها إىل قرائه وكذلك 
 الباحثة ، وابلتايل يشعر ابستخدام دراسة املعىن الرتابطي عصر األندلس

وقد مت العثور على البحوث حول معىن  ابلتحدي الستكشاف هذا العنوان.
( الذي ٠١٠١، Rالرتابط من الباحثة ين منهم: البحث )ابسيط، أرينا، و 

رامويداي أانات توير من قبل ب Bumi Manusia يدرس املعىن الرتابطي يف رواية
، هذا البحث هو حبث وصفي نوعي، والغرض ليشابستخدام منظور جيفري 

مت العثور Bumi Manusia  رواية من البحث هو معرفة املعىن الرتابطي الوارد يف
حاكم أو السلطة،  املعاين األسلويب اليت تشمل ٠۲( ٠على نتائج هذه الدراسة )

والتعبريات متجيد، وتصوير شخصيات خاصة، والتحيات، واالحتفاالت، 
( ۰وأصدقاء األوروبيني، واحملاداثت اجملتمعية، واحلراس، والناس عدمية الفائدة؛ )

املعاين العاطفي تعمل جبد، واستكشاف أو فهم، والقدرة على لعب املرأة،  ٠۲
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ه العيون املتأللئة، واتقان املشاعر والعقول، وُتدي التعبريات، والتهديدات، وشب
املعاين الداليل على أن تشمل  ٠۲(  ٤واالرتباك، وختويف، ومشاعر تفيض؛ )

مزاج سعيد من الثناء، والظروف الصعبة، والراحة، واالغتصاب، والبيت الفارغ، 
وحالة القلب، واليأس، ورجل عدمي الفائدة، واألخبار غري صحيحة أو األخبار 

املعىن التوقفية اليت تشمل  7(٣كاذبة، والنساء مع الطبقات من ريناده؛ )ال
القبيلة، تدرج الضوء، األطراف، احليواانت، املمتلكات، األلوان، والصفات 

 (.٠١٠١)ابسيد، أرينا، ور، 

( يدرس املعاين الرتابطي يف ٠١٠١البحث )ليستاري وماهرتيستاوسويف،  
. هذا ليشي يستخدم وجهة نظر جيفري فؤادل Negeri 5 Menaraالرواية 

البحث هو حبث وصفي نوعي ، والغرض من هذا البحث هو معرفة املعىن 
لفؤادي، ووصف املعىن  Negeri 5 Menaraالرتابطي املوجود يف الرواية القطرية من 

 ( ٠). نتائج هذه الدراسة هي: Negeri 5 Menara  الرتابطي املوجود يف الرواية
املعىن الداللية  أي الفائز  ٠( ۰لويب  وهي أنت وصباح اخلري. )املعاين األس ۰

هو الصرب اإلنعكاسية املعىن  ٠( ٣أي أطرافه؛ و) لتوقفيةاملعىن ا ٠( ٤األخري؛ )
 (. ٠١٠١)ليستاري وماهرتيستاوسويف، 

( الذي يدرس املعىن املفاهيمي واملعىن ٠١٠١البحث )رانديكا وموزاكي، 
. ليشابستخدام منظور جيفري  لتريي لييا Tentang Kamuالرتابطي يف الرواية 

هذا البحث هو حبث وصفي نوعي، والغرض من هذه الدراسة هو شرح املعىن 
وشرح املعىن الرتابطي يف الرواية يف  لتريي لييا Tentang Kamuالرتابطي يف الرواية 

 ۰( وجدت ٠لتريي لييا.نتائج هذه الدراسة هي: ) Tentang Kamuالرواية 
( ٤معاين األسلويب؛ ) 6( ۰معاين مفاهيمية، أي معاين عامة ومعاين حمددة؛ )

 (٠١٠١)رانديكا وموزاكي، املعىن التوقفية ( ٣معاين عاطفية؛ و) ٠۲
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( يدرس املعىن الرتابطي يف ٠١٠١البحث )برايوغو، هاراب، وموالين، 
الوصفي هذا البحث هو حبث  يف اجملتمع املاليو من الفحم.  Merisikبنتون

النوعية، والغرض من هذه الدراسة هو وصف كيف املاليو الناس يف رجينسي 
ابتو يف اختيار الكلمات اليت مت جتميعها يف بنتون. يتم احلصول على نتائج هذه 

معاين الرتابطي، وهي االرتابط العايل، والرتابط الوزن، والرتابط الكبرية،  ٤الدراسة 
 (.٠١٠١ايوغو، هاراب، وموالين، والرتابط االنفتاح واحلزم )بر 

( يدرس املعىن الرتابطي يف ٠١٠١البحث )إربه، هارديين، وأنساس، 
، هذا البحث هو حبث الوصفي النوعية ليون دونغ جو (GIL)خمتارات الشعر 

فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة نوع املعىن واملعىن الرتابطي الوارد يف 
معاين داليل،  ٣العثور على نتائج هذه الدراسة إحدى قصائد يون دونغ جو. مت 

معىن التوقفية )إربه، هارديين، وأنساس،  ٠معاين عاطفية، معىن انعكاسية، و  6
٠١٠١.) 

( يدرس املعىن الرتابطي يف كتاب أيوب. هذا ٠١٠٠البحث )داكي، 
البحث هو حبث وصفي نوعي ، والغرض من هذا البحث هو ُتليل ووصف 

 ٠٣يف كتاب أيوب. يهدف هذا البحث إىل احلصول على  املعىن الرتابطي
بياانت ُتتوي على معىن اجتماعي، و  5بياانت ُتتوي على معىن داليل، و 

بياانت ُتتوي على معىن انعكاسي،  5بياانت ُتتوي على معىن عاطفي، و  ٠١
 (.٠١٠٠بياانت ُتتوي على معىن توافقي )داكي،  ٠١و 

لرموز الرتابطية والسيميائية يف إعالانت معىن ا (٠١٠٠البحث )أنتيكا، 
. هذا البحث COVID-19اخلدمة العامة لألدوية فيما يتعلق حبمالت منع انتشار 

معاين ترابطية  ٠٠٣دراسة وصفية نوعية. حصلت نتائج هذه الدراسة على 
 6معنى ا اجتماعي ا، و ٠7معىن ضمني ا، و ٤٠و ، معىن عاطف ٣5تتكون من 

 (.٠١٠٠معاين انعكاسية)أنتيكا،  5معاين توافقية، و
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 Dupi"( عن املعىن الرتابطي لشعر املعنونة ٠١٠٠البحث )إسالمي، 

Simkuring Wiatkeun"  ،جلوس موس. هذا البحث هو حبث وصفي نوعي
 Dupi"والغرض من هذا البحث هو وصف وُتليل املعىن الرتابطي لشعر 

Simkuring Wiatkeun" سة هي احلصول على جلوس موس. نتائج هذه الدرا
، سطر واحد من الشعر حيتوي اجملازيسطر شعري حيتوي على نوع من املعىن 

أسطر شعرية ُتتوي على نوع من املعىن  ٣على نوع من املعىن االجتماعي، 
أسطر شعرية ُتتوي على نوع من املعىن االنعكاسي، وثالثة أسطر  ٤العاطفي، 

 (.٠١٠٠فق ا لنظرية علقة )إسالمي، شعرية ُتتوي على نوع توافقي من املعىن و 

( املعىن الرتابطي الوارد يف قوائم الطعام الفريدة ٠١٠3البحث )سيلفياان،  
يف منطقة مجرب. هذه الدراسة عبارة عن دراسة وصفية نوعية، والغرض من هذه 
الدراسة هو وصف وُتليل املعىن الرتابطي لقوائم الطعام الفريدة يف منطقة مجرب. 

الفريدة يف منطقة مجرب هناك رموز تشري نتائج هذه الدراسة إىل أنه يف الطعام 
 (.٠١٠3تستخدم لإلشارة إىل قوائم الطعام)سيلفياان، 

( املعىن املفاهيمي واملعىن الرتابطي الوارد ٠١٠3البحث )ويلستيجونو ،  
. هذا البحث عبارة عن kayakizaka 46يف األغلبية الصامتة الفردية بواسطة 

دراسة وصفية نوعية، والغرض من هذه الدراسة هو ُتليل الكلمات ذات املعىن 
املفاهيمية واملعاين الرتابطية املوجودة يف كلمات األغاين األغلبية الصامتة املنفردة. 

معىن ترابطي  ٠٠. نتائج هذه الدراسة هي احلصول على kayakizaka 46بواسطة 
فاهيمية هلا معاين خمتلفة عن املعاين الرتابطية)ويلستيجونو ، وإجياد معاين م

٠١٠3.) 

ملعرفة املعاىن الرتابطي املوجودة يف الشعر هلل سر  يعينفأهداف هذا البحث 
ملعرفة القيم و  ليشمجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده جليفري 
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ثل يل هنج الصراط األخالقية املوجودة يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه ومي
 . ليشبوعده جليفري 

 أسئلة البحث  .ب
شعر ابن املعىن يف  أن يتفصح الباحثة ، يريد من تلك اخللفية البحث

. ليشنظر جيفري بسهل األندلسي من خالل املعىن الرتابطي للدراسة الداللية 
 :تعىن يف هذه الدراسةوأما أسئلة البحث 

هلل سر مجال أنت موضعه يف الشعر  املوجودة ما هو أنواع املعاىن الرتابطي  -٠
 ؟ليشجليفري وميثل يل هنج الصراط بوعده 

هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل  يف الشعر ما هو القيم األخالقية املوجودة -۰
 ؟ليشجليفري هنج الصراط بوعده 

 البحث فوائد. ج

 تعىن: اه. أما ابلنسبة للتفسري طبقيةت فائدةهذا البحث له  

 تطبقية فائدة -٠

ومن املأمول أن تكون الدراسة أداة مفيدة يف تنفيذ معرفة الكاتب ابملعىن  (أ
 .الرتابطي ابستخدام املوضوع األديب للشعر األندلسي

ملزيد من الباحثني، من املأمول أن يساهم يف تطوير نظرايت حول معىن   (ب
 الرتابطي.

 املصطلحات حدود .د

 .دراسة املعىنمصطلح لغوي يشري إىل  :  اجملازي

 : ما َيُدلُّ عليه اللَّفظ. واجلمع : َمَعِاٍن.    املْعىَن 

 : ما لاِلنسِان من الصفات احملمودة؛ يقال: فاِلن َحَسُن املعِاين.    املعِاين
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من علوم البالغة، وهو ِعلمر يُعَرف به َأحواُل اللفظ العريب اليت  : ِعلُم املعِاين
 مقتضى احلال.  هبا يطابق 

 تباين يف املعىن بناء  على التجربة وسياق اجلمل الفردية : املعىن الرتابطي

 البحث  حدود .ه

من دراسة املعىن الرتابطي ابستخدام الشعر الباحثة  تيف هذه الدراسة، حدّ  
أعمال ابن سهل األندلس العريب يف العصر األندلسي  البن سهل األندلس. 

هلل  شعرين فقط بعنوانالباحثة  تالدراسة درسالشعرية عديدة، ولكن يف هذه 
 .ليشسر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده جليفري 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 داللة  .أ
 (.٠3، ص ٠١٠5هي مصطلح لغوي يشري إىل دراسة املعىن )سوهاردي، داللة

يوضح كريستال أن علم الدالالت هو الفرع الرئيسي لعلم الدالالت الذي يدرس املعىن 
يف اللغة. توجد يف اللغة كلمات وعبارات ومجل ورموز وما إىل ذلك. الكلمات واجلمل 
هلا معناها اخلاص الذي يشري إىل معىن اللغة نفسها. اللغة هلا معىن، إذا مل يكن األكل 

ك فإن املعىن له عالقة وثيقة ابللغة ، عند مناقشة املعىن، جيب أن جزء ا من اللغة. لذل
 (.٤٠١، ص ٠33٠تناقش املناقشة اللغة أيض ا )كريستال، 

وفق ا لكرينز، ترتبط دالالت الكلمات ابملعىن احلريف أو املعىن الفعلي للكلمة. 
لكل كلمة عدة معاٍن وهي املعىن احلريف أو املعىن احلقيقي للكلمة. ميكن أن يكون ملعىن 
ما عمعىن آخر تشابه ميكن أن يكون له أيض ا معىن خمتلف متام ا. ابإلضافة إىل ذلك ، 

، فيمكن أن تقوي املعاين املوجودة وميكنها أيض ا كلمة واحدة  إذا مت دمج الكلمة يف
 (.٠، ص  ٠١٠٠طرح معاين جديدة مثل تلك املوجودة يف العبارات )كرينز،

هو علم يدرس التعقيدات والتحوالت يف معىن الكلمات  اجملازيعلم 
ال يهتم العلم الداليل عمعىن أو معىن الكلمات فحسب، بل  (.٤، ص ٠33١ري،)خ
 م أيض ا ابألشياء األخرى املتعلقة ابملعىن الذي تدرسه دالالت الكلمات، مثل اتريخيهت

، وظروف الكلمات وخلفية كلمة واحدة أو عدة كلمات، والعالقات بني الكلمات
يف التحليل الداليل،  (.8، ص ٠١٠3واملواقف، ومعاين أخرى للكلمة. )ويلستيجونو، 

ة وثيقة بثقافة األشخاص الذين يستخدموهنا جيب إدراك أن اللغة فريدة وهلا عالق
 (. ٠7١، ص ٠١٠٤)سوراينينجرات،

مث يتم االتفاق على هذه الكلمة الداللية كمصطلح يستخدم يف الدراسات 
اللغوية اليت تناقش العالقة بني العالمات اللغوية واألشياء اليت تدل عليها. أو بعبارة 
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أخرى، فإن الدراسات الداللية يف علم اللغة تدرس معىن اللغة أو من داخلها. لذلك، 
ميكن تفسري كلمة دالالت على أهنا العلم الذي يدرس املعىن أو حول املعىن، وهو أحد 

رمحن، )املستوايت الثالثة لتحليل اللغة، وهي علم األصوات والنحو والدالالت 
  (.٠١7، ص ٠١٠8

التفسري، ميكن استنتاج أن العلم الداليل هو فرع من فروع العلم الداليل من هذا 
الذي يركز على الدراسات املتعلقة عمعىن كل من املعاين احلرفية واجملمعة لعدة كلمات 
ويدرس أيض ا تعقيدات املعىن. من املتوقع وجود دراسة داللية حبيث ميكن نقل تفسري 

ل صحيح إىل املستمع. ميكن أيض ا استخدام املعىن الذي ينطق به املتحدث بشك
الدالالت لفهم اللغة التصويرية أو اللغة التصويرية مثل اللغة يف الشعر. ميكن العثور 

رؤية على هذا من خالل فهم كلمة أو عبارة واحدة تلو األخرى واردة يف القصيدة و 
 العالقة مع املعاين األخرى.

 معىنب. 

لكي نتمكن من فهم املعىن، حنتاج إىل إعادة فحص النظرية اليت قدمها 
 Signفرديناند دي سوسور فيما يتعلق بنظام اإلشارة يف علم اللغة )الفرنسية: 

'linguistique.) ( ٠وفق ا لدي سوسور، تتكون كل عالمة لغوية من عنصرين، مها )
( واليت تعين ٠( و )Signifiedة: اإلجنليزي ،Signifieاليت يتم تفسريها )الفرنسية: 

( هو Signifie ' ،Signifiedواملقصود ) ، اإلجنليزية: الدال(.Signifant)الفرنسية: 
مفهوم أو معىن اإلشارة الصوتية. ويف الوقت نفسه فإن أولئك الذين يفسرون )الدال 
أو الدال( هم أصوات تتشكل من األصوات الصوتية للغة املعنية. يتكون نظام 
اإلشارة يف علم اللغة من عناصر الصوت وعناصر املعىن. هذان العنصران مها عنصران 

( واليت عادة ما تشري إىل املرجع الذي هو عنصر يف اللغة intralingualيف اللغة )
 .(٠٠7، ص ٠١١٠)ابتيدا،  )خارج اللغة(



    
 

12 
 

د يف احلياة اليومية، هناك العديد من املصطلحات املختلطة يف استخدامها عن
التواصل. يفرتضون أن الكلمات متشاهبة ومرادفة حبيث يصعب متييزها. يشار إىل 

(. أعرب ٠3، ص ٠١٠5بعض هذه املصطلحات ابملعىن والتعريف )سوهاردي، 
العديد من اللغويني عن رأيهم يف املعىن. ذلك ألن األخطاء يف فهم املعىن ميكن أن 

مل لغوي، أبن املعىن ، عاادل فيشريف كتاب أليكس شوبور، جي تنتهك قواعد اللغة.
، ويسلط الضوء على الفالسفة ومنظري العلوم االجتماعية على مفهوم غري واضح
 (.٣، ص  ٠١٠3)إروينتياان وآخرون، املاضية  ٠١١١مدى السنوات 

املعىن هو كلمة تشري إىل الفهم واألفكار والنوااي واملفاهيم واألفكار اليت  
(. يف خطاب اللغة ٠، ص ٠33١ري، خوعالمات وألفاظ )تتجسد يف شكل رموز 

، يُطلق على املعىن أيض ا رمز ا أو عالمة يف نظام اللغة ألن اللغة أساس ا هي نظام 
رموز. ميكن أن يكون املعىن يف اللغة يف شكل رموز وحدات اللغة، أي الكلمات 

 (.3، ص ٠١٠3والعبارات واجلمل وما إىل ذلك )ويلستيجونو، 

رح كلمة ما، كثري من الناس يشرح ابلكلمات كما يتم شرح كلمة عند ش
االقتصادي من خالل تعريف الكلمة، أي اقتصادي، لكن هذا الفهم ال ميكن أن 
يفهمه بشكل مباشر شخص ال يفهم اخلرباء واالقتصاديني. إذا كانت هناك مشكلة  

املثال أعاله، ليس كهذه، فال يزال من غري املمكن فهم كلمة اقتصادايت. بناء  على 
ابلضرورة أن يكون الشخص قادر ا على فهم معىن الكلمة. ابإلضافة إىل املعىن 
املوضح ابلتعريف، فإنه ليس من املستحيل إذا كانت الكلمات املستخدمة ال ميكن 

 فهمها أيض ا. 

كريدالكساان، يف اللغوايت، يوصف املعىن أبنه )لؤلؤة وخور  وفق ا لـهارميوريت
 (: 3، ص ٠١٠3 ،الدين

 . هدف املتحدث٠
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 . أتثري تطبيق اللغة يف استخدام وجهة نظر أو ٠

 . سلوك البشر أو جمموعات الناس ٤

 . العالقة يف التكافؤ بني اللغات أو بني األقوال وكل األشياء اليت تدل عليها ٣

 . كيفية استخدام رموز اللغة5

ديدها من خالل جيادل بلومفيد أبن البشر جزء من اللغة اليت جيب ُت
العناصر املهمة للموقف الذي ينطقهم فيه املتحدثون. هذا يتوافق مع رأي أمني 
الدين الذي يوضح أن املعىن هو العالقة بني اللغة الداخلية واللغة اخلارجية اليت 
يعرفها مستخدمو اللغة تقليداي  حىت يفهموا بعضهم البعض. من الشرح أعاله، ميكن 

ىن يصعب فهمه وُتديده ألن كل مستخدم لغة لديه قدرات فهم أن تعريف املع
، ص ٠١٠3ووجهات نظر خمتلفة يف تفسري كالم أو كلمة )لؤلؤ وخوير الدين، 

5.)  

 عند علقة تنقسم إىل سبعة يوضح عبد الشاعر يف كتابه أن أنواع املعىن
( ٣( واملعىن األسلوبية، )٤، )اجملازي( واملعىن ۰( املعىن املفاهيمي، )٠، وهي )أنواع

واملعىن 7( 7(  واملعىن التوقفية،  )6( واملعىن اإلنعكاسية، )5واملعىن العاطفية، )
واملعىن العاطفية،  ، واملعىن األسلوبية،اجملازياملوضوعي. مع مالحظة من املعىن 
ابطية   يدخل يف جمموعة أكرب من املعاين الرت  واملعىن اإلنعكاسية،  واملعىن التوقفية

يف هذه الدراسة ركز الباحث على دراسة املعىن الرتابطي  .(7٤، ص ۰۲۲3)خري، 
 الذي اقرتحه جيفري ليش.

 املعىن الرتابطي.  ج

وفق ا لصريفة، فإن املعىن الرتابطي هو تباين يف املعىن بناء  على التجربة 
(. عمعىن آخر، ميكن قول املعىن ٠٠، ص ٠١١8وسياق اجلمل الفردية )صريفة، 
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الرتابطي بكلمة هلا جمموعة متنوعة من املعاين أو معاين أخرى )وليس معىن الكلمة 
نفسها( بسبب أتثري العوامل اخلارجية يف شكل الثقافة والبيئة وجتربة جمتمع اللغة 

أوضح ليش أن املعىن الرتابطي هو معىن ميكن أن يتغري (. 7٤، ص ٠١١3)خري،
املعىن الرتابطي له (.٠٤، ص  ٠337،  ف أو خيتلف وفق ا لفهم كل فرد )ليشوخيتل

، ياتية املستخدمة يف مستخدم اللغةاستمرارية مع القيم األخالقية ووجهات النظر احل
 (.٠7، ص ٠١٠7 ،، )درويتلرتابطي يرتبط أيض ا عمعىن اللغةمما يعين أن املعىن ا

موز اليت يستخدمها مستخدمو اللغة ميكن أيض ا تفسري املعىن املرتبط ابلر 
للتعبري عن معىن آخر. ومع ذلك، فإن هذه الرموز هلا أوجه تشابه من حيث 

، ٠١٠7الشروط أو اخلصائص أو اخلصائص الواردة يف املفهوم )حنيفة وفطراييت ،
(. مثل كلمة جارودا املرتبطة برمز "طائرة"، واملقعد املرتبط برمز "املوضع" ٠3٠ص 

 (.٠7، ص ٠١٠7ع" )درويت،أو "املوض

املعىن الرتابطي هو فئة كبرية من املعىن، لذلك يقسم جيفري ليش املعىن بناء  
على القيم التواصلية ألن اللغة وفق ا له هي أداة اتصال تفسر البيئة، وتصنف، 
وتصور، وجتارب، وُتدد بنية الواقع اليت يتم استخدامها دراسة ومراقبة احلاضر 

(. لذلك، يقسم ليش املعىن الرتابطي إىل ٠٠، ص ٠١٠3اوايت، واملستقبل )فطم
، واملعىن العاطفية، واملعىن ألسلوبية، واملعىن اجملازيمخسة أنواع من املعىن، وهي املعىن 

 (.٠٤، ص ٠337،  )ليش التوقفية، واملعىن ةاالنعكاسي

 اجملازياملعىن  - ١

للكلمات والعبارات معىن أعمق هي  اجملازييُفرتض أن يكون املعىن 
(. يعّرف ٠٠،ص ٠١٠3 واجلمل املرتبطة عمعاين إضافية وداعمة )فاطماوايت،

Umaghandi وVinotihni  على أنه معىن ال ميكن ُتديده  اجملازيأيض ا املعىن
أو ينتهي عالنية ألن معرفة ومعتقدات املتحدث مدرجة يف خصائص املرجع ،  
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 املعىن (.7٠، ص ٠١٠7ثيين، كما حددها املتحدث )أوماغاندي وفينو 
الطبيعة التواصلية لنطق ما وفق ا لقاعدة حمددة أعلى من املعىن  هي اجملازي

ينشأ هذا املعىن بسبب ارتباط  (.٠٤، ص ٠337املفاهيمي البحت )ليش، 
املشاعر اليت يتحدث هبا أو يسمعها األفراد أو مجيع أفراد اجملتمع. املعىن 

املعىن الذي يولد من املعىن املعريف )وهو مباشر وما هو( ويضاف  هي اجملازي
وتنمو من  اجملازيإىل معىن املكوانت األخرى فيه. تظهر العديد من املعاين 

اللغة اإلندونيسية ، على سبيل املثال ، االعتقال واإلعادة إىل الوطن والتأمني 
 (.٠٤، ص ٠١٠٤)دجاجاسودارما، والتسريح 

من وقت اآلخر، من جمتمع إىل آخر ألنه  اجملازياملعىن  ميكن أن يتغري
غري مستقر ويعتمد على الثقافة والفرتة التارخيية واخلربة الشخصية )فطماوايت، 

الكلمة من شخص إىل آخر،  ملفامهي(. ميكن أن خيتلف ا٠٠، ص ٠١٠3
مثال "اخلنزير" ميكن أن يعطي ومن منطقة إىل أخرى ، أو من وقت اآلخر. 

ض ا سيئ ا للمسلمني، ولكن ليس لغري املسلمني. يف املاضي، كان لكلمة افرتا
سلبية  ملفامهيسلبية ، لكنها يف الوقت احلاضر ليس هلا ا اجملازياملرأة كقائدة 

  (.٠3٤، ص ٠١١7)خري، 

أوال  ليس معىن حمدد ا يف اللغة، ولكنه  اجملازيأن املعىن  ليشأوضح 
يسري جنب ا إىل جنب مع طرق التواصل، مثل املوسيقى والفنون البصرية. اثني ا، 

ميكن أن تتغري وفق ا للثقافة  اجملازيليس مستقر ا متام ا، عمعىن أن  اجملازياملعىن 
وواسعة، مثل  هي أيض ا غري مؤكدة اجملازيوالوقت والتجربة الفردية. اثلثا املعىن 

، ص ٠37٣العلم واإلميان ابخلصوصية الذاتية واملوضوعية للكون )ليش، 
٠5-٠٣.) 

هي معىن الكلمة اليت تولد  اجملازيحىت ميكن استنتاجها، فإن املعىن 
لذلك، فإن طبيعة  من ارتباط احلدس يف الكالم الذي يتم التعبري عنه ومساعه.
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على  اجملازيآخر. ميكن أيض ا تفسري لن تكون هي نفسها بني جمتمع و  اجملازي
أهنا معىن جمازي أو ليس املعىن الفعلي، حبيث يكون هذا املعىن أعلى من املعىن 

 املفاهيمي البحت.

 ألسلوبيةااملعىن  -٢

 يه stilitische betekenisاألسلوب يف اللغة اهلولندية، وابلتحديد 
يُطلق على  (.٠٠7، ص ٠١١٠معىن ينشأ بسبب استخدام اللغة )ابتيدا، 

املعىن األسلويب أيض ا املعىن االجتماعي ، وهو جزء من اللغة اليت تنقل 
 (.٠٠، ص  ٠١٠3الظروف االجتماعية والثقافية للمتحدث )فطماوايت، 

يرتبط املعىن األسلويب إبلقاء كلمة تتعلق ابلوضع االجتماعي واألنشطة 
عاين املختلفة خارج اللغة. كاملاليت يقوم هبا اجملتمع بسبب العالقة مع عوامل 

إقامة. يف األساس، هذه و ، كوخ، سكن، قصر، لكلمات بيت، قصر
الكلمات هلا نفس الوظيفة، أي مكان للعيش فيه، ولكن كل كلمة تشري 
أساس ا إىل حالة وطبقة اجتماعية خمتلفة عن مالك أو مستخدم املبىن )حنيفة 

ب سكان مشال وجنوب (. مثال آخر هو خطا٠3٠، ص ٠١٠7وفطراييت، 
بينما يقول سكان   ”?He gaga Moi“نياس. الناس يف مشال نياس يقولون 

، كالمها له نفس اهلدف، إىل أين أنت  ,”?He zomoio“جنوب نياس 
 (.٠٠7، ص ٠١١٠ذاهب؟ لكن اللهجات خمتلفة )ابتيدا، 

وفق ا لـليش، غالب ا ما ُيشار إىل املعىن األسلويب على أنه وجهة نظر 
تصال مرتبطة حبالة حيدث فيها الكالم. املعىن األسلويب هو املعىن الذي ا

يوضح سلوك جمتمع املستخدمني. نعرف الكثري عن بعض األقوال أو 
، واليت تصف أصل املتحدثني وفق ا لمات على أهنا اختالفات يف اللغةالك

(. كما يدل ٠5-٠6، ص ٠37٣لبيئتهم االجتماعية أو اجلغرافية )ليش، 
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ة اجتماعية بني املتحدث واملستمع، مثل اللغة املعىن على شيء له عالق هذا
، وما إىل ذلك مما يدل على وجود صلة بينهما )درويت، اليومية، والقرابة

 (.٠٠، ص ٠١٠7

يرتبط املعىن األسلويب ابستخدام اللغة اليت هلا أتثري على القارئ. 
يف األعمال األدبية ، لذلك، سيكون املعىن األسلويب حمسوس ا بشكل أكرب 

حبيث ميكن العثور على العديد من املعاين األسلوبية يف األعمال األدبية. 
سيكون للعمل األديب مكانة خاصة فينا ألن الكلمات املستخدمة هلا معىن 

 (.٠٠7، ص ٠١١٠أسلويب للقارئ أو متذوق األعمال األدبية )ابتيدا، 

األسلويب هي املعىن الوارد يف   من هذا التفسري، ميكن استنتاج أن املعىن
كلمة ُتظهر البيئة االجتماعية للمجتمع أو ُتظهر العالقات االجتماعية 
ملستخدميها. يرتبط املعىن األسلويب أيض ا ابستخدام اللغة اليت هلا أتثري على 

 القارئ. وهذا املعىن موجود يف كثري من األعمال األدبية.

 املعىن العاطفية -٣

العاطفي بشكل أساسي بوجهة نظر املتحدث حول يرتبط املعىن 
(. لذلك ، وفق ا لباتيدا، ٠٤، ص ٠١٠3شيء ما يتم مناقشته )فطماوايت، 

املعىن العاطفي هو املعىن الذي يولد بسبب استجابة املستمع أو القارئ 
للكلمات اليت يتحدثها املتحدث. لذلك ، جيب أن يكون املعىن العاطفي يف 
العملية مستمر ا مع استجابة املستمع أو القارئ يف األسلوب والذوق )ابتيدا، 

 (.37، ص ٠١١٠

املعىن العاطفي هي املعىن الذي يعكس موقف املتحدث ، ليشوفق ا لـ
وموقفه من احملاور أو جتاه نفسه. مثل الطفل الذي يُدعى بعبارة "أنت طفل 
غيب"، فإن الطفل الذي يُدعى على هذا النحو سيتفاعل ابلتأكيد منزعج ا 
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، ٠١٠7وغاضب ا من كلماته بسبب التنغيم العايل ويعترب غري مهذب )درويت، 
 .(٠٠ص 

ميكن أيض ا تفسري املعىن العاطفي على أنه معىن يركز على جوانب 
مشاعر املتحدث اليت يتم إلقاؤها على نفسه وعلى الشخص الذي يتحدث 
إليه. يعمل املعىن العاطفي على التعبري عن مشاعر املتحدث أبسلوب مريح أو 

احية غري مهذب. سيكون املعىن العاطفي أكثر وضوح ا وأكثر واقعية من الن
 (.5٤، ص ٠١٠3، من الكتابة فقط )رانديكا وموزاكياللفظية 

التعبريات العاطفية اليت خترج من نفس املتحدث من خالل األسلوب، 
على سبيل املثال، تناول نغمة غري مهذبة للتعبري عن شيء من االستياء مثل 

، أو استخدام نغمة مرحية للتعبري عن الود )ليش، !اجلملة: اسكت
(. مثال آخر هو عندما يقول شخص ما "قرد"، سوف ٠8 ص،٠37٣

يغضب من الكالم. وذلك ألن معىن القرد يؤثر على شعور املستمع ابإلهانة. 
 (.37، ص ٠١١٠عمعىن آخر، لكلمة قرد معىن مرتبط ابإلذالل )ابتيدا، 

ا يف اختيار اإلمالء اللفظي الذي  كاتب األعمال األدبية ابرع جد 
حيتوي على معىن عاطفي، فهو جيعل القارئ يشعر ابلضيق والسعادة 
والتالمس واحلزن أو الضحك عند قراءة األعمال األدبية. ومع ذلك، ال يدركه 

ثناء القارئ يف التعبري عن أتثري املعىن، مثل الصراخ أو البكاء أو الضحك أ
 (.38، ص ٠١١٠القراءة أو بعد قراءة العمل األديب )ابتيدا ، 

من هذا الشرح ميكن أن نستنتج أن املعىن العاطفي هو املعىن الذي 
يولد بسبب استجابة املستمع أو القارئ للكلمات اليت يتحدث هبا املتحدث. 
لذلك جيب أن يكون املعىن الوجداين يف العملية متواصال  مع استجابة املستمع 

لتنغيم ونربة أو القارئ يف أسلوب اللغة والذوق. ابملعىن العاطفي، فإن ا
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الصوت مهمان أيض ا. املعىن العاطفي له وظيفة للتعبري عن مشاعر املتحدث 
 من خالل أسلوب مريح أو غري مهذب.

 املعىن االنعكاسية  -٤

املعىن االنعكاسي وفق ا لـليش هي املعىن الذي ينعكس أو يتم توصيله 
أ يف حالة من خالل ارتباط معاين أخرى بنفس التعبري أو املعىن الذي ينش

املفاهيم املتعددة عندما تشكل كلمة واحدة استجابتنا ملعىن آخر. هذا يعين 
ا لكلمة معينة يؤثر على فهم الكلمة واستخدامها )ليش،  أن فهم ا واحد 

 (.٠6 ص ،٠38٠

املعىن االنعكاسي هي أيض ا عكس املعىن العاطفي. غالب ا ما ُيشار إىل 
يف جمتمع اللغة. املعىن االنعكاسي، خيلق هذا املعىن على أنه اقرتاح موجود 

معىن انعكاسي ا على خصائص أو انتشار املعىن املنطوق. مثل كلمة "العانة" هلا 
معىن الشعور ابخلجل ولكنها اآلن تنعكس يف األعضاء التناسلية أو األعضاء 
احليوية. وابملثل، فإن كلمات "املطر" و "الفقر" و "األمل" مجيعها هلا معىن 

(. يف احلياة االجتماعية ، ميكن 8٠، ص ٠١٠7عاانة. )أميليا وأنغرايين، امل
أيض ا تفسري املعىن االنعكاسي على أنه معىن ينشأ من استجابة املتحدث ملا 

 (.٠3٠، ص ٠١٠7ُيسمع )حنيفة و فيرتاييت، 

لذلك ميكن االستنتاج أن املعىن االنعكاسي هي معىن يؤدي إىل 
على التأثري على القارئ أو املستمع. حيدث هذا ظهور معاين جديدة وقادر 

املعىن بسبب استجابة عقل القارئ أو املستمع للكلمة اليت يتم التعبري عنها ، 
 مما يؤدي إىل ظهور معىن جديد هو املعيار هلذا املعىن.

 املعىن التوقفية  -٥
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املعىن التوقفية هي املعىن الذي سينتج املعىن األصلي عندما يقرتن أو 
قرتن بكلمة مرتبطة به على وجه التحديد. ميكن تفسري املعىن التوقفية على ي

أنه معىن له خصائص خاصة متتلكها كلمة ذات كلمات مرتادفة. مثل كلمة 
"مجيلة" لن يكون هلا معىن خاص إذا مل تقرتن بكلمة امرأة أو كلمة هلا صفات 

"أنثى" ألن كلمة  أنثوية. لن يتم وضع كلمة "وسيم" جنب ا إىل جنب مع كلمة
 (.5٤، ص ٠١٠3"وسيم" يف األساس خمصصة للرجال )رانديكا وموزاكي، 

( له عالقة ابستخدام collocative betekenisمعىن التوقفية )اهلولندية: 
عدة كلمات يف نفس اجملتمع. مثل الناس الذين يقولون السمك واخلضروات 

ه الكلمات عالقة وامللح والطماطم والباذجنان. جيب أن يكون لكل هذ
 ابحتياجات املطبخ املنزيل. وابملثل، عندما يذكر املتحدثون الكلمات ورقة

، فإن املعىن الذي يفكر فيه املستمع هو وحرب قلم رصاص وغراء وآلة كاتبة
 (.٠٠١، ص ٠١١7، أو املكتب الذي يعمل فيه )ابتيدااملدرسة 

وضعها ابملر، عند إقران كلمة ذات معىن توافقي، هناك ثالثة قيود 
ترتيب ( معىن التوقفية مقيد ابلعناصر اليت تشكل الكلمة أو ٠وهي: )

، األبقار املخططة ، واحلد هو النه يوجد كثري الكلمات ، على سبيل املثال
( معىن التوقفية حمدود عمستوى تطابق ٠)؛ من البقر يف العامل واملقصود به البقر

ليست مناسبة إذا استخدمت الكلمات، على سبيل املثال كلمة املوت 
( معىن التوقفية حمدود ابلدقة ، على سبيل املثال الزاوية اليمىن ٤للصوص؛ )

 (.٠٠١، ص ٠١١7درجة )ابتيدا،  3١

وفق ا لـليش، فإن التوقفية تتكون من ارتباطات مت احلصول عليها 
 بواسطة كلمة انجتة عن معىن الكلمة اليت تظهر يف بيئتها. على سبيل املثال،
الكلمات اجلميلة والرائعة هلا نفس األساس، أي "مجيل املظهر"، ولكن ميكن 
متييز كليهما وفق ا لالسم املصاحب هلا أو الذي ميثل كلمة املرور. ميكن ربط  
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، واأللوان، واملدن. بينما ميكن ربط  ابلنساء، والزهور، واحلدائق كلمة "اجلمال"
رب والبدالت واآلالت )ليش، كلمة كوول عمعىن الرجال والسيارات والقوا

٠37٤١، ٣.) 

إذن، االستنتاج هو أن املعىن التوقفية هي معىن له خصائص خاصة 
متتلكها كلمة ذات كلمات مرتادفة. ينتج عن هذا املعىن األصلي عندما يقرتن 
أو يقرتن بكلمة مرتبطة به على وجه التحديد. يف استخدامها، جيب أن تكون 

، إىل جانب أن هذا املعىن مقيد أيض ا وف واألشياءه الكلمة مساوية للظر هذ
  عمستوى مالءمة الكلمة.
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

تتضمن منهج البحث علمية يف شكل ُتليل لنتائج احلصول على البياانت  
، ٠33٠جنسن، هبدف حل مشكلة أو إثبات فرضية تستند علميا إىل حقائق قائمة )

وتتألف منهج البحث من أنواع البحوث ومصادر البياانت وطريقة مجع  (.36ص 
 البياانت و طريقة ُتليل البياانت. أما ابلنسبة للشرح على النحو التايل:

 نوع البحث      .أ

نوع البحث   هو هنج أو طريقة للحصول على بياانت ذات هدف وفائدة 
(. نوع 5، ص ۰۲٠7للحصول على نتيجة تستند إىل منظور معني )تيموثي، 

هو حبث وصفي ونوعي. أما شرح نوع البحث الباحثة البحث الذي يستخدمه 
 على النحو التايل :

 وصفيالبحث ال- ٠
يصف البحث الوصفي العالقة بني املتغريات مع بعضها البعض 
استنادا إىل عالقة النماذج واجلداول واملصفوفات واملواقع وما إىل ذلك دون 

بونغني، هذه الظاهرة )ينقلب شرح معىن العالقة أو املعىن  احلاجة إىل إعادة
بناء على تفسري بوجنني، احبث عن املعىن الرتابطي يف  (.٠٣8، ص ۰۲٠۲
بن سهل الهلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده الشعر 

األندلسي يدخل يف البحوث الوصفي ألن هذه الدراسة تصف وتعكس املعىن 
هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط الرتابط املوجود يف الشعر 

 إلبن سهل األندلسي. بوعده 

 البحث النوعي -٠
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البحث النوعي هو حبث ال خيترب النظرايت القائمة، ولكن الغرض من 
(. وبناء على هذا ۰، ص ۰۲٠8إجياد نظرايت )سارمانو،  البحث النوعي هو

الفهم، تتضمن هذه الدراسة نوعية ألن هذا البحث يهدف إىل استكشاف 
هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل التعبريات حول املعاين الرتابطي يف الشعر 

 البن سهل األندلسي. هنج الصراط بوعده 
 مصادر البياانت .ب

مصادر البياانت هي مصادر تشمل بياانت يف أساليب البحث والبحث 
املستخدمة ابالقرتان مع العمل امليداين للحصول على فهم أفضل للوضع يف شكل 
سجالت مكتوبة، ونتائج املقابالت، واملنشورات، واملذكرات، وما إىل ذلك 

ة مها (. مصادر البياانت يف هذه الدراس٠۰٠، ص ٠33٤)بوغدان واتيلور، 
بياانت اثنوية. وفيما يلي شرح ملصادر الومصادر  أساسيمصدران مصادر البياانت 

 :تعىن ومصادر البياانت الثانويةأساسي البياانت 

 مصادر البياانت األساسي - ٠

الليت مصادر البياانت األساسي هي مصادر مباشرة )املوضوع األول( 
(. مصادر ٠٣۰، ص ۰۲۲6توفري بياانت البحوث )سابفورد وجوب، 

هلل سر مجال أنت البياانت األساسي املستخدمة يف هذه الدراسة هي الشعر 
 البن سهل األندلسي. موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده 

 مصادر البياانت الثانوية- ٠ 

ومصادر البياانت الثانوية هي مصادر بياانت تشمل البياانت اليت مت  
توماس، الرئيسية الالزمة يف البحوث )احلصول عليها لتكملة البياانت 

(. وميكن ملصادر البياانت الثانوية أن تدعم الكتب ٠85، ص ٠3۰٠
(. يستخدم ٤3، ص ۰۲٠٤وكذلك اجملالت والبحوث السابقة )ساهو، 



    
 

24 
 

مصادر بياانت اثنوية مأخوذة من الكتب واجملالت املتعلقة ابلدالالت الباحثة 
 والرتابط.

 طريقة مجع البياانت .ج

للحصول على البياانت من  الباحثة ة مجع البياانت هي طريقة يقوم هبا طريق
(. وتتألف طريقة مجع ٠٠7، ص ۰۲۲6أجل شرح التوزيع يف البحث )ساري، 

البياانت اليت أجريت يف هذه الدراسة من طريقة القراءة والتسجيل. أما ابلنسبة طريقة 
 القراءة و طريقة تسجيل على النحو التايل: 

 طريقة القراءة  -   ٠
هي عملية الباحثني يف قراءة الواثئق العامة مثل الصحف واألوراق 
والواثئق الشخصية مثل اليوميات واخلطاابت هبدف احلصول على البياانت 

 (. فيما يلي خطوات أسلوب القراءة:٤3، ص  ٠١٠٤املطلوبة )ساهو ، 

هنج الصراط  الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل ةقرأ الباحثت   )أ
ألول مرة هبدف االطالع بنظرة أو نظرة  بوعده البن سهل األندلسي

 .الشعرعامة على حمتوايت 

الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط تقرأ الباحثة  ) ب
من خالل مالحظة وُتديد الكلمات  بوعده البن سهل األندلسي

 واجلمل اليت ُتتوي على معاين ترابطية.
الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل تفحص الباحثة بعمق حمتوايت   )ج 

هنج الصراط بوعده البن سهل األندلسي للكلمات أو اجلمل اليت ُتتوي 
 على معاين ترابطية من خالل الرتكيز على السياق أبكمله. 

 طريقة تسجيل- ٠
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طريقة تسجيل هي طريقة متقدمة لتقنية القراءة من خالل تسجيل 
، ص  ٠3٠٠البياانت اليت مت احلصول عليها من تقنية القراءة )توماس ، 

 عدة خطوات وهي: ةتخذ الباحثت(. يف هذه طريقة تسجيل ٠85
سجل الباحثة كلمات أو مجل ُتتوي على معاين ترابطية واردة يف الشعر ت)    أ

مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده البن سهل هلل سر 
 األندلسي.

تالحظ الباحثة السياق وراء الكلمات أو اجلمل اليت ُتتوي على معاين ) ب
يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده  ترابطية

   البن سهل األندلسي.

 طريقة حتليل البياانت  .د

مثل تصنيف طريقة ُتليل البياانت هي عملية تفسري البياانت بطريقة خمتلفة  
، ۰۲٠٤البياانت و تقسيمها وفقا جملموعات معينة لرتكيز املشكيلة عليها )ساهو، 

 لزياة طريقة ُتليل بياانت مالباحثة يف طريقة ُتليل البياانت، يستخدم (.  ٤3ص 
ة هلا يف الرتكيز على األشياء املتدفقة وبرمان، وتتمثل إحدى اخلصائص الرئيسيهو 

يتكون منوذج مايلز وهوبيربمان من ثالث مراحل: ختفيض  الطبيعية والظواهر العادية.
 ، ص٠33٣البياانت، وعرض البياانت، وسحب االستنتاجات )مايلز وهوبرمان، 

 كما يلي:الباحثة  (. طريقة ُتليل البياانت اليت تستخدمها ٠۲8

 تختفيض البياان - ٠

يشري ختفيض البياانت إىل طريقة اختيار البياانت ، وطريقة تركيز 
البياانت ، وطريقة تبسيط البياانت ، وطريقة جتريد البياانت ، وطريقة تغيري 

، ص  ٠١١8،  البياانت ، واليت تظهر يف السجالت املكتوبة )كريستانتو
 التالية:تقوم الباحثة ابخلطوات . (. يف مرحلة ختفيض البياانت36
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يف تقوم الباحثة ابختيار وفرز البياانت اليت تتضمن املعىن الرتابطي   )أ
الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده البن 

  سهل األندلسي.
املعىن  البياانت وفقا لفئة املعاين الرتابطية اليت تتكون منالباحثة تصنف   )ب

واملعىن العاطفية، واملعىن اإلنعكاسية،  واملعىن  ، واملعىن األسلوبية،اجملازي
هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط التوقفية يف الشعر 

 البن سهل األندلسي.بوعده 

 عرض البياانت -٠

عملية مجع البياانت بطريقة منظمة وموجزة وواضحة  يعرض البياانت ه
،  ٠١٠٤حبيث ميكن للجميع فهمها حىت ميكن استخالص النتائج )ساهو، 

يف مرحلة عرض البياانت هي كما  (. اخلطوات اليت اختذها الباحثة٣١ص 
 لي:ت
البياانت اليت مت احلصول عليها يف مخسة جداول حسب  ةوضح الباحثت  )أ

واملعىن  ، واملعىن األسلوبية،اجملازياملعىن املعىن الرتابطي جليفري ليش وهي 
 العاطفية، واملعىن اإلنعكاسية،  واملعىن التوقفية.

تقوم الباحثة إبدخال البياانت وخلصها يف جدول حسب الفئات وهي  )ب
 اإلنعكاسية،واملعىن العاطفية، واملعىن  واملعىن األسلوبية،، اجملازياملعىن وهي 

الذي حيتوي على أنواع املعىن وفصول فرعية من أنواع املعىن  واملعىن التوقفية
 بناء  على منظور جيفري ليش.

تصف الباحثة عرض البياانت حسب فئة اجلدول وُتللها وفق نظرية   )ج
 .جيفري ليش
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 االستنتاجات - ٤

االستنتاجات هي مرحلة حبث هتدف إىل تلخيص البياانت وتركيزها 
 (.6٤، ص ٠١١8حبيث ميكن معرفة النقاط املهمة لنتائج البحث )أجنورو، 

 اخلطوات اليت اختذها الباحثة يف مرحلة استخالص النتائج هي كالتايل: 
تقوم الباحثة بعمل ملخصات واستنتاجات من نتائج وصف ُتليل    )أ

، اجملازياملعىن ت يف وصف موجز بناء  على فئة املعىن الرتابطي، أي البياان
واملعىن العاطفية، واملعىن اإلنعكاسية،  واملعىن التوقفية  واملعىن األسلوبية،

 على منظور جيفري ليش.
أجرى الباحثة استقراء البياانت من نتائج اخلطوة أ للحصول على ) ب

 جيفري ليش.استنتاجات جوهرية بناء  على منظور 
جتري الباحثة استقراء البياانت من نتائج اخلطوة ب ويضيفون استنتاجات ) ج

 للحصول على استنتاجات تكوينية بناء  على منظور جيفري ليش.
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الرابع الباب  

 عرض البياانت وحتليلها

 هاحتليلو  عرض البياانت .أ
أنواع املعاىن الرتابطي املوجودة يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه   -٠

 .وميثل يل هنج الصراط بوعده جليفري ليش
نتائج البياانت املتعلقة ابملعىن  ةشرح الباحثت، سوف يف هذا الفصل

الرتابطي يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده 
يتبعه وصف للتفسري الذي قام به الباحث جليفري ليش على شكل جدول و 

 على النحو التايل:
 ازياملعىن اجمل ( أ

بسبب ارتباط املتحدث عما يقال أو ُيسمع  ازياجمل ينشأ املعىن
هو معىن غري مستقر  ازياجملاملعىن  (.٠٠، ص ٠١٠٤)جاجاسودارما، 

نسبي ا ، مما يعين أن املعىن الضمين ميكن أن يتغري وفق ا للثقافة والوقت 
معطيات  ةلخص الباحثت (.٠٣، ص  ٠١١٤والتجربة الفردية )ليش، 

هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط  يف الشعر ازياجملاملعىن 
 التايل: اجملازي. املعىن ٠يف اجلدول  بوعده جليفري ليش

 ازياجمل. املعىن ٠اجلدول 
 الكلمة ازياجملاملعىن 

 املزِيَّةُ 
 يعطي السعادة
 دفأ يف الليل
 ُذو نـُُفْوذ

 رفض النصيحة

 مَجالٍ 
 َوجهر ُيضيءُ 
 َكالَبدرِ 
 َكالَطلِّ 

 ال يَقَبُل األَنوارَ 
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 هدى
 وجه وسيم
 عازل
 حالوة

 يعطي احلزن
 اعتقاد
 المبال

 ِسنانر 
 َمنازُِل الَبدرِ 

 صادٍ 
 بَِبدِر الَسعدِ 

 َوَأشَرَقين اِبلَدمعِ 
 بِناِر ِقراهُ 

 اجلَواُب ِبَردِّهِ 
هلل سر مجال أنت  يتضح ذلك يف الشعر ٠ .بناء على اجلدول

، وهم املزِيَّة جمازي معاين ٠٠ه هناك موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعد
يعطي السعادة، دفأ يف الليل، ُذو نـُُفْوذ، رفض النصيحة، هدى، وجه 

أما ابلنسبة لشرح  وسيم، عازل، حالوة،  يعطي احلزن، اعتقاد، المبال.
 يف اجلدول أعاله على النحو التايل: ازياجملكل معىن 

 املزِيَّةُ 
معجم الوسيط عمعىن الفضيلُة ميتاز هبا على غريه.   املزِيَُّة  يف

الرائد عمعىن متام وفضيلة معجم  املزِيَُّة  الطَّعاُم خُيَصُّ به الرَُّجُل. املزِيَُّة  يف
وكمال من علم أو جودة أو حنومها ميتاز هبا ااِلنسِان أو احليوِان أو الشيء 

،  (KBBI)وفق ا للقاموس اإلندونيسي الكبري  .(٠١٠١)إقبال،  من غريه
فإن الكلمة املزِيَُّة هي كلمة ُتستخدم لغرض معني لغرض خمتلف عن 

الشيء األفضل من اآلخرين  هياملزِيَُّة األغراض األخرى، وُتظهر بياان  أن 
يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج  .(٠١٠6)مرتجم ، 

 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت الصراط بوعده
 َّللَِِّ ِسرُّ مَجاٍل أَنَت َموِضُعهُ 

يوضح هذا  .مزِيَّةُ  ازياجمل ، هلا معىناملذكور الشعريف مقطع 
التعبري أن الشاعر يريد أن حيفز حمبوبته على أن فيه امتيازات كثرية مينحها 
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مجيلة هي شيء خاص ميتلكه  هللا، من بينها ما يتمتع به من مجالتها.
هذا يتوافق مع  اإلنسان، لذا فإن كلمة مجال هلا معىن داللة خاصة.

هي املعىن املستخدم  ازياجملاليت تشرح أن املعىن  ازياجملنظرية املعىن 
للتعبري عن الكلمة أو اجلملة اليت تشري إليها حبيث يغري املعىن األصلي 

الثقافة إىل املعىن املقصود ويعتمد على قيم ذوق خمتلفة وفق ا ملفهوم الفرد. 
 (.٠٠7، ص ٠١٠7،واخلربة والفرتة )النتوا

 يعطي السعادة
(. ٠١٠١)إقبال، السعادة هي شعور ابلبهجة واالرتياح النفسي 

السعادة أيضا هي متعة احلياة وصفاءها جسداي  وعقلي ا )مرتجم ، 
(. أوضح أرسطوطيالس أن السعادة هي حالة من شروط حياة ٠١٠6

)جوليستيا املرء اليت يعيشها املرء بطريقة موجهة ويشعر عمتعة عالية 
يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج (. ٠، ٠١٠١وصفوان 

 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت الصراط بوعده

 َوجهر ُيضيُء َومُيىن َسيُبها َغِدقر 

، يكشف املتحدث أن وجه بناء  على سياق اجلملة أعاله
 ه ضوء ساطع جد ا حبيث يشعر شخص ينظر إليها ابلسعادة.تاحلبيب

يف شكل يعطي السعادة.  ازياجمللذلك فإن كلمة َوجهر ُيضيُء هلا معىن 
اليت تعين املعىن الذي يتم تقدميه  ازياجملوهذا يتوافق مع نظرية املعىن 

ملشاعر القراء والكتاب واملستمعني من خالل وجود قيم إضافية للتذوق 
، ٠١٠٠بسبب املهارات اللغوية )مولدية، والتحيز والعواطف اليت تنشأ 

 (. ٠5٤ص 
 دفأ يف الليل
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الدفأ هو  (.٠١٠6رح يف شكل لذة )مرتجم ، حالة ف الدفأ هو
م ملن حيبه سلوك اإلنسان الذي يظهر من خالل التشجيع والدع

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل ٠٠، ص ٠١٠8، )روفينغاه
 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت يل هنج الصراط بوعده

 َكالَبدِر واَفَق فَيَض النيِل َمطِلُعهُ 
يف االقتباس أعاله يكشف الشاعر أن شخصية احلبيبته تشبه 
البدر الذي يظهر على النيل، حيث يكون جو النيل ابرد ا، ولكن بسبب 
ظهور القمر خيتفي الشعور ابلربودة وحيل حمله. إحساس ابلدفء حبيث 

يوضح يكون شكل احملبة مثل البدر مما يعين إعطاء الدفء يف الليل. 
هذا يتوافق مع  يف شكل الدفء. ازياجملهلا معىن  الَبدرالعرض أن كلمة 

املرتبط ابلعالقات الشخصية، يف  ازياجملمفهوم املعىن الضمين، أي املعىن 
فسية ، هناك قيمة إضافية لكل من اخلصائص اجلسدية والنازياجملاملعىن 

 (.٠٠١، ص ٠١٠٠واالجتماعية )إسالمي، 
 ذُو نـُُفوْذ

أحد أهم العناصر اجلسدية يف الرايضة والصحة وهي  ونـُُفْوذ ه
، ص ٠١٠٠)سودارسونو، مكون أساسي من مكوانت احلالة البدنية 

(. يف الشعر هلل سر مجال ٠١٠6، ُفْوذ مرتبطة ابلعزمية )املرتجمنُـ (.٤٠
يف  ازياجملد الباحث املعىن جت أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 شاهد التايل:

 َلِكن يـَُرّدى النوَر الِبُسهُ  َكالَطلِّ 

الشاعر يكشف شخصية حمبوبته مثل ندى لديه القدرة على 
إضعاف الضوء. الَطلِّ هو غاز املاء حيث املاء مصدر قوة حلياة اإلنسان 

 ازياجملُذو نـُُفْوذ، يوضح العرض أن كلمة الَطلِّ هلا معىن  ازياجملهلا معىن 
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، أي املعىن الذي ازياجمليف شكل ُذو نـُُفْوذ. وهذا يتوافق مع نظرية املعىن 
حيتوي على قيم عاطفية. يقال أن الكلمة هلا معىن داللة إذا كانت هلا 
قيم إجيابية وسلبية. إذا مل يكن للكلمة معىن، فال ميكن القول أن هلا معىن 

 (.٣5، ص  ٠١٠٠، ، خريونيسا، أنيسا وليستارينا)أنديين ازياجمل
 رفض النصيحة

النصيحة عبارة عن تعليم أو درس يف شكل نصيحة، تعليمات، 
(. يف الشعر هلل سر مجال أنت ٠١٠6ُتذيرات، توبيخ جيد )مرتجم، 

يف شاهد  ازياجمل د الباحث املعىنجت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 التايل:

 َوالِظلِّ ال يَقَبُل األَنواَر َموِقُعهُ 
النور هو األمل الذي ينشأ يف اإلنسان عندما خيترب الظالم يف 
حياته. يف سياق االقتباس أعاله، يشرح أن الشاعر يشبه حمبوبته بظل ال 
يقبل الضوء من حوله. يعين النور هنا النصيحة حيث ال يرغب احلبيب 
يف قبول النصيحة اليت يقدمها اآلخرون له واالستماع إليها. لذا فإن كلمة 

يتوافق مع مفهوم املعىن  النصيحة. من هذا التفسري، فإنه ازياجملور تعين ن
، أي املعىن الذي ميكن أن يتغري وفق ا للثقافة واخلربة الشخصية اجملازي

 (.٤،ص٠١٠٠)رونتوين،والتاريخ 
 هدى

)إقبال، بُلطٍف ِإىل ما يوّصل ِإىل املطلوب  اجملازياهلَُدى 
خبار شخص ما عما جيب فعله وإ هدى هو إشارات إلظهارها(. ٠١٠١
(. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج ٠١٠6، )مرتجم

 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت الصراط بوعده
 َوذا ِسنانر ِإىل اإِلحلاِد ُيشرُِعهُ 
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ِسنانر هو سالح على شكل عصا صغرية مدببة وطويلة وشعر 
، ويتم ُتريرها هنايتها تعمل كحارس توازنادة يف يف القاعدة وح

يف سياق االقتباس أعاله، يوضح  (.٠١٠6ابستخدام القوس )مرتجم، 
أن الشاعر يؤكد لعشيقه أن هناك تعليمات ألي شخص يريد االقرتاب 

يف شكل تعليمات  ازياجملمن إهله، حبيث يكون ملعىن كلمة السهم معىن 
، وهي اجملازيلتفسري مع مفهوم املعىن إىل اقرتب أكثر من اخلالق. يتوافق ا

وهو مثري للذكرايت ويثري  اجملازيليس املعىن الفعلي وهو عكس املعىن 
)نيسا املشاعر والسلوكيات واألحكام واملعتقدات وبعض األشياء 

 (.٠٣، ٠١٠٠وفربايين، 
 وجه وسيم 

(. وسيم يعين شيئ ا ٠١٠6وسيم يتعلق بوجه املرأة )مرتجم ، 
ا. كل منطقة لديها تقييم وسيم خمتلف. يتطابق وسيم ساحر ا  ومجيال  وجيد 

، ص ٠١٠٠)نوفيليا،  مع النساء واالعتبار الرئيسي من جانب الوجه
 يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده (.٠
 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت

 َُتِلَية  َمنازُِل الَبدِر ال َُتتاُج 

يف سياق الشعر يوضح الشاعر أن َمنازُِل البدر ال حيتاج إىل زينة 
ألن البدر شكل قمر مثايل فال حيتاج إىل زخرفة لتجميل شكله. لذا فإن  

ويف اقتباس الشعر يود الشاعر أن  .وسيمتعين داللة  َمنازُِل الَبدرِ كلمة 
اج لتجميل يوضح أن للحبيب وجه وسيم جدا حبيث ال حيتاج إىل مكي

، أي املعىن الذي يؤدي إىل  اجملازينفسها. هذا يتوافق مع مفهوم املعىن 
ملتحدث واحملاور )كاهياين ارتباط وفهم معني وينشأ بسبب مشاعر ا

 (. ٠، ص ٠١٠١وزملان، 
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 عازل
العازل هو  .(٠١٠6العازل هو الشخص الذي يذل )املرتجم، 

، ٠١٠٠)أجنرويت، من يرتكب أعمال عنف نفسي هبدف إيذاء اآلخرين 
 يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده(.8ص 
 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت

 صاٍد َحكى َشقَُّه ضيقا  َوريَقَتهُ 

أحب  يف سياق االقتباس الشعري، أوضح أنه كان هناك صياد
 اجملازيمتزيق اجللد وجعل العدو يبكي. لكلمة صياد يف اجلملة املعىن 

لعازل. هذا ألن العازل هو شخص حيب أن يسخر من اآلخرين وجيعل 
الشخص املهني يشعر ابحلزن، لذلك يضع الباحث كلمة صياد جنب ا إىل 

 ، أي املعىناجملازيجنب مع معىن داللة يتوافق التفسري مع مفهوم املعىن 
غري احلقيقي والذي ينشأ بسبب أتمل املؤلف واملؤلف يف خياهلما 

 (.٠٤، ص ٠١٠٠)جهيونو، منكار، وريكا، 
 حالوة

حالوة هي حالة مرحية يف شكل نضارة وبرودة )مرتجم، 
هي إحدى القيم احليوية اليت جيب أن يتحلى هبا  حالوة(. ٠١٠6

يف  (.٠5٤ص ،٠١٠١)خمتار،اإلنسان عند القيام أبنشطة يف أنشطته 
د جت الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 يف شاهد التايل: ازياجمل الباحث املعىن

 َعِلقُت بَِبدِر الَسعِد َأو نِلُت ذا الَّذي

َبدِر الَسعِد هي السعادة اليت يريدها كثري من الناس عندما 
يف اقتباس من الشعر، يريد الشاعر التعبري عن أنه  يكونون مع أحبائهم.
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حماصر يف الشعور ابلسعادة عند َبدِر الَسعِد. السعادة هنا هلا معىن 
حالوة، ألن السعادة ستنشأ إذا كان هناك شعور ابحلالوة مع األشخاص 

، أي املعىن الذي ازياجملالذين حنبهم. وهذا يتوافق مع مفهوم املعىن 
يف نقل الرسائل بشكل غري مباشر )حيايت ونيالتول ، يستخدمه املؤلف 

 (.٠3، ص  ٠١٠٠
 يعطي احلزن

احلزن هو شعور ابحلزن واألسى واضطراب القلب )مرتجم، 
احلزن جزء من عاطفة اإلنسان. من األشياء اليت تسبب  (.٠١٠6

األمل )هرياوان، احلزن: املوت والشعور ابلوحدة والشوق واخلسارة وخيبة 
يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج (.٣3، ص ٠١٠٠

 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت الصراط بوعده

 َوَأشَرَقين اِبلَدمِع ِإشراُق َخدِّهِ 

يف مقتطف من الشعر يشرح الشاعر أن احلبيبته أشرقت على 
خديه ابلدموع. الدموع مطابقة للحزن الذي يعاين منه شخص، لكلمة 

يعطي احلزن. هذا يتوافق مع مفهوم املعىن  اجملازيِع يف اجلملة املعىن َدم
، أي املعىن يف الكلمة اليت تظهر بسبب مشاعر القارئ يف مجاعة اجملازي

)لوبيس، حممد إحسان، دينا،  اجملتمع وفق ا لوجهة نظر احلياة من حوله
 (.58، ص ٠١٠٠فريناوايت، 

 اعتقاد 
ذلك واليت هي حق ا يف شكل يقني اعتقاد هو الثقة وما إىل 

واعتقاد. يعترب املعتقد أيض ا جزء ا من دين يف شكل مفهوم يصبح معتقد ا 
ا( ألتباعه )املرتجم،  يف الشعر هلل سر مجال أنت  (.٠١٠6)معتقد 
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يف شاهد  ازياجمل د الباحث املعىنجت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 التايل:

 ِبوِرِدهِ  بِناِر ِقراُه َوالُدموعُ 
يوضح مقتطف الشعر أن الشاعر خيرب احلبيب أنه إذا افتقد 
شخص ا، فيجب أن يكون قادر ا على احلفاظ على الشوق مع اإلميان 

 اجملازيوالوالء لبعضهم البعض. لذلك كلمة بِناِر ِقراُه يف اجلملة املعىن 
ي والذي ، أي املعىن غري احلقيقازياجملاعتقاد. التفسري يتوافق مع املعىن 

)كاهيونو، منكار، ريكا، ينشأ بسبب أتمل املؤلف واملؤلف يف خياله 
 (.٠٤، ص ٠١٠٠
 المبال

قيمة أساسية وموقف جيب االنتباه إليه والتصرف  بايل هوي
هو موقف من جانبنا إلشراك بايل يبشكل استباقي للظروف من حولنا. 

يف  حولنا.أنفسنا يف املشاكل أو الظروف أو الظروف اليت ُتدث من 
حني أن المبال هو مسة ال تلتفت إليها وال هتتم وال هتتم )املرتجم، 

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط ٠١٠6
 يف شاهد التايل: ازياجملد الباحث املعىن جت بوعده

 َجوااب  َوَلو كاَن اجلَواُب ِبَردِّهِ 

ه شخص أيمل حق ا يف سياق االقتباس أعاله، يوضح الشاعر أن
يف احلصول على إجابة من حمبوبته، سينتظر حىت لو كانت اإلجابة 

المبال. وهذا يتوافق مع  اجملازيابردة. كلمة اجلَواُب ِبَردِِّه يف اجلملة املعىن 
الشرح أعاله الذي يوضح أن حمبوبته قدم له إجابة فاترة، واجلواب البارد 

طالق. هذا يتوافق مع مفهوم املعىن يعين أن حمبوبته مل يهتم به على اإل
، أي املعىن الذي حيتوي على قيم إجيابية وسلبية. إذا مل يكن اجملازي
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)أنديين، خريونيسا،  ازياجملللكلمة معىن، فال ميكن القول أن هلا معىن 
 (.٣5، ص ٠١٠٠أنيسة، وليسرتينا، 

 املعىن األسلوبية  ) ب
اللغة املتعلقة ابلوضع املعىن األسلويب هو املعىن الذي تنقله 

يرتبط املعىن  .(6، ص ٠١٠٠، جتماعي ملستخدميها )داكياال
األسلويب أبسلوب اختيار الكلمات والتمييز يف اختزال الكلمات. هذا 
يرجع إىل االختالفات االجتماعية وجماالت النشاط يف اجملتمع. املعىن 

ستخدميها األسلويب هو معىن الكلمة اليت تظهر املعىن االجتماعي مل
معطيات املعىن األسلوبية يف تلخص الباحثة  .(٠8، ص ٠١١٤)ليش، 
هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده جليفري  الشعر
 املعىن األسلوبية التايل: ٠ .يف اجلدول ليش

 املعىن األسلوبية ٠اجلدول. 
كلمةال املعىن األسلوبية  

 حاكم متعجرف
 صعوبة احلياة

 متكرب
 مُسَْعة
 ُمَكافََأة
 ُقْطر
 َهادٍ 

 َأضُلُعهُ 
 هَنَج الَفخاِر ُبيَنّ 

َرفا  زاَدت َوزاَرتُُه ِإذ ثـُنَِّيت شَ   
 اتجر 
 بِناءر 
 الدارُ 
 الَسيِّدِ 

هلل سر مجال أنت  يتضح ذلك يف الشعر ٠ .بناء على اجلدول
وهم حاكم  معاين األسلوبية 7موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده هناك 
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أما ابلنسبة متعجرف، صعوبة احلياة، متكرب، مسعة، ُمَكاَفَأة، ُقْطر، َهاٍد. 
 لشرح كل معىن األسلوبية يف اجلدول أعاله على النحو التايل:

 حاكم متعجرف
حاكم متعجرف هو الشخص الذي له نفوذ، الشخص الذي 

. (٠١٠١، R)ابسيط، أرينا، و يتحكم أو لديه القدرة على تنظيم عالقة 
احلاكم املتعجرف  (.٠١٠6، احرتام الذات املفرط )مرتجم وهرف متعج

هو صاحب النفوذ وله أتثري يف تنفيذ األعمال التجارية من خالل 
التباهي بنفسه بشكل مفرط. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل 

 د الباحث املعىن األسلوبية يف شاهد التايل:جت يل هنج الصراط بوعده

 ِمنُه َأو عاَدتُه َأضُلُعهُ َترَبََّأت 

املعىن األسلوبية حاكم متعجرف. وهذا  هلا َأضُلُعُه يف اجلملة
حمبوبته طبيعة متعجرفة الكالم يدل على أن الشاعر ال يريد أن يكون 

ذات  املتعجرف. وذلك ألن احلاكم تعجرفامل مثل احلكام الذي يرادف
تضح من هذا الشرح أن  وي يف احلياة من حوله. املتعجرفنفوذ وله طبيعة 

كلمة َأضُلُعُه له معىن أسلوبية حاكم متعجرف الذي يتوافق مع معىن 
املعىن العاطفي، أي املعىن الذي ينشأ من استخدام اللغة والذي يتم 

، ٠١١٠شرحه من خالل مستوايت خمتلفة من استخدام اللغة. )ابتيدا، 
 (.٠٠7ص 

 صعوبة احلياة
تشري الصعوبة إىل حالة من الصعوبة والضيق والضيق. الصعوبة 
هي حالة يف حياة اإلنسان تتميز ابلعقبات اليت هتدف إىل ُتقيق النتائج 

(. يف الشعر هلل سر مجال ٣6، ص ٠١٠8اليت حيققها )عباس وحممد، 
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د الباحث املعىن األسلوبية جت أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 تايل:يف شاهد ال

 لِلناِس ِإن رَِكبوا هَنَج الَفخاِر ُبيَنّ 

هَنَج الَفخاِر ُبيَنّ يف اجلملة هلا املعىن األسلوبية صعوبة احلياة. يف 
االقتباس أعاله، يشرح الشاعر أن العديد من الناس قد مروا يف أواٍن 
مصنوعة من الفخار. كلمة فخار مرادفة للحياة يف العصور القدمية اليت  
اة كانت بسيطة وواضحة. يف سياق الشعر، املقصود ابلفخار هو احلي

الصعبة اليت يعيشها احملبوبة. هذا يتوافق مع مفهوم املعىن األسلويب، أي 
املعىن األسلويب الذي يسمى أيض ا املعىن االجتماعي، وهو جزء من اللغة 

، ٠١٠3، )فاطماوايتينقل عن الظروف االجتماعية والثقافية للمتحدث 
 (.٠٠ص 
 متكرب

 مه اآلخرون.متكرب هو طبيعة الشخص الذي يتوق إىل أن حيرت 
يرى متكرب الشخص من خالل منصبه ورتبته. إنه يعترب األشخاص الذين 
يشغلون مناصب عليا أشخاص ا مهمني جيب إعطاؤهم األولوية. ويف 
الوقت نفسه، ميكن معاملة األشخاص الذين ليس لديهم أي منصب  

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه ٠١٠6كما حيلو هلم )مرتجم، 
د الباحث املعىن األسلوبية يف شاهد جت هنج الصراط بوعدهوميثل يل 

 التايل:

 زاَدت َوزاَرتُُه ِإذ ثـُنَِّيت َشَرفا  

يوضح االقتباس من الشعر أن البشر سيفعلون اخلري إذا مت 
احرتامهم، وإذا مل يفعلوا اخلري فلن يتعرضوا لإلهانة. من هذا التفسري 
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يتضح أن الشكل الذي يشري إليه الشاعر له خصائص جيب احرتامها 
هذا يتوافق  .متكربأعاله هلا معىن أسلويب يف شكل الشعر ، لذلكدائم ا. 

مع مفهوم املعىن األسلويب، أي املعىن األسلويب املرتبط إبلقاء كلمة تتعلق 
مع  ابلوضع االجتماعي واألنشطة اليت يقوم هبا اجملتمع بسبب العالقة

 (.٠3٠، ص  ٠١٠7)حنيفة وفطراييت ، عوامل خارج اللغة 
  مُسْعَة

مُسَْعة هي املستوى أو الكرامة املرتبط حبالة اجلسد أو حالته 
حُيَاِفُظ َعَلى مُسَْعِتِه: َعَلى ِصيِتِه َوذِْكرِِه احَلَسِن ِمْن ُكلِّ  .(٠١٠6)املرتجم، 

. يف الشعر (٠١٠١)إقبال، َمْعُروفر ِبُسْمَعِتِه الطَّيَِّبِة  -َما مُيِْكُن ِاْن َيِشيَنهُ 
د الباحث جت هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 املعىن األسلوبية يف شاهد التايل:

ُعهُ وَ   تِلَك اتجر َمعاليِه تـَُرصِّ

اتجر يف اجلملة هلا املعىن األسلوبية مُسَْعة. التاج مطابق 
للمجوهرات اليت يرتديها شخص له مكانة عالية وله أتثري كبري. يف تلك 
شعرية، يوضح الشاعر أن حبيبته جتب أن تضع اتج ا على نفسها حىت 

ن. وهذا يتوافق مع مفهوم ُتظى ابالحرتام وليس اإلهانة من قبل اآلخري
املعىن األسلويب، أي املعىن الذي يظهر شيئ ا ما له عالقة اجتماعية بني 
املتحدث واملستمع، مثل اللغة اليومية، والقرابة، وما إىل ذلك مما يدل 

 (.٠٠، ص ٠١٠7قة بني االثنني )درويت، على العال

 مَُكافََأة
)إقبال، أو غريها ُمَكاَفَأة هي ما يقابل به املعروف من مال 

(. ميكن ٠١٠6. ملكافآت تعين املكافآت والعقوابت )مرتجم، (٠١٠١
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تفسري املكافآت من خالل تقدمي اهلدااي أو اجلوائز لآلخرين على 
(. يف الشعر هلل سر ٠6، ص ٠١٠3اإلجنازات اليت حققوها )توجوه، 

د الباحث املعىن جت مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 األسلوبية يف شاهد التايل:

 َوِاشَتقَّ ِمنُه بِناءر ظَلَت َتصنَـُعهُ 
ويف اقتباس من الشعر  .َكاَفَأةيف اجلملة هلا املعىن األسلوبية ُ بِناءر 

يشرح الشاعر أن من عمل اخلري ينال أجر ا حسن ا، والعكس صحيح، من 
هتم يفعل الشر يلقى رجس ا يف املقابل. هذا يثبت أن البشر خالل حيا

مثل االدخار، إذا كان توفري اخلري ينتج اخلري والعكس صحيح. ختتلف 
املكافآت يف اجملتمع، فإذا كانت املكافأة جيدة فيمكن أن تكون يف 
شكل جوائز وجوائز ومكافآت. بينما يكون الثواب السيئ يف صورة 
العقوبة اليت تعترب على أساس اخلطأ الذي ارتكبه. من هذا التفسري، فإنه 

توافق مع مفهوم املعىن األسلويب، أي أن املعىن األسلويب هو املعىن الذي ي
 (.٠5، ص ٠337، ليشيوضح سلوك جمتمع املستخدمني )

 قُْطر
ُقْطر هو جمال السلطة، واحلكومة، واإلشراف، وما إىل ذلك.  

يف العصور القدمية مطابقة للمنطقة احملاطة حبدود الظروف  كان ُقْطر
يف  .(٠١٠6)املرتجم، املادية الطبيعية مثل البحار واألهنار والبحريات 

د جت الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 الباحث املعىن األسلوبية يف شاهد التايل:

 َوالداُر َأسَعُد َمبيِنٍّ َوأَرفـَُعهُ 
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، الشعريف اقتباس من  .الداُر يف اجلملة له املعىن األسلوبية ُقْطر
اليت جتعله  الدارُ الذي يعيش فيها احملبوب هي  الدارُ يوضح الشاعر أن 

ا. ة حبسب أحوال الناس يف ذلك الوقت، معاٍن كثري  الدارُ لفظ  سعيد 
التفسري يتوافق مع مفهوم املعىن ، وغريها. وهي املنطقة، والقرية، واملنزل

األسلويب، أي املعىن املرتبط إبلقاء كلمة تتعلق ابلوضع االجتماعي 
واألنشطة اليت يقوم هبا اجملتمع بسبب العالقة مع عوامل خارج اللغة 

 (.٠3٠، ص ٠١٠7)حنيفة وفطراييت، 

 هَادٍ 
َهاٍدا هو اشخص الذي يوجه مثل القادة واملرشدين وغريهم 

يف  (.٠١٠١)إقبال،  : ُمْرِشدا  َكِاَن َهاِداي  لَِقْوِمهِ . (٠١٠6)مرتجم، 
د جت الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 الباحث املعىن األسلوبية يف شاهد التايل:
حموِد ُتطِمُعهُ 

َ
 َوعاَدُة الَسيِِّد امل

الَسيِِّد هو مدرس  .الَسيِِّد يف اجلملة له املعىن األسلوبية ق َهادٍ 
يعطي توجيهات لفعل األشياء اجليدة دائم ا ألي شخص. يف إشارة إىل 

األستاذ، والشيخ ومصريف، و املعلم، كل جمتمع خمتلف عما يف ذلك الَسيِّد،
وغريهم الكثري. هذا يتوافق مع مفهوم املعىن األسلويب ، أي أن املعىن 

، ليشملستخدمني )األسلويب هو املعىن الذي يوضح سلوك جمتمع ا
 (.٠5، ص ٠337

 املعىن العاطفية ) ج

، املعىن العاطفي هو املعىن الذي يعكس موقف وفق ا لـليش
املتحدث وموقفه من احملاور أو جتاه نفسه. مثل الطفل الذي يُدعى 
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بعبارة "أنت طفل غيب" ، فإن الطفل الذي يُدعى على هذا النحو 
ا وغاضب ا من كلماته بسبب التنغيم العايل   سيتفاعل ابلتأكيد منزعج 

تلخص الباحثة (. .٠٠، ص ٠١٠7ويعترب غري مهذب )درويت، 
هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل  يف الشعر العاطفيةمعطيات املعىن 

 املعىن األسلوبية التايل: ٤ .يف اجلدول هنج الصراط بوعده جليفري ليش
 العاطفيةاملعىن  ٤اجلدول. 
 كلمةال املعىن العاطفية   

  الثناء تعبري  
 نفسمجال ال

 خدعا
 نفسنصيحة حلفظ على احرتام ال

 نقل املشاعر
 حزن
 رجاء

 أمنية سعيدة
 عقدة النقص

 َّللَِِّ ِسرُّ مَجاٍل أَنَت َموِضُعهُ 
 وََكفِِّه ِمن َربيٍع َربَّ َمربـَُعهُ 

 ِإحدامُها صارِمر ِمن َفوَق عاتِِقهِ 
ُعهُ   َوتِلَك اتجر َمعاليِه تـَُرصِّ
 َفِشعري فيَك أَبَدُعهُ 
ذمومِ 

َ
 َوشيَمُة الَزَمِن امل

 َعلَّقُت أَمداَحَك احُلسىن َعلى أُُذين
ُل ِمنُه ُمهَجيت بَعَض َسعِدهِ   تـَُؤمِّ

 أان الساِئُل املِسكنيُ 
هلل سر مجال أنت  يتضح ذلك يف الشعر ٤ .بناء على اجلدول

 تعبريوهم  العاطفيةمعاين  3موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده هناك 
نقل نفس، نصيحة حلفظ على احرتام ال، خدعانفس، الثناء، مجال ال

بة لشرح  . أما ابلنساملشاعر، حزن، رجاء، أمنية سعيدة، وعقدة النقص
 أعاله على النحو التايل:يف اجلدول  العاطفيةكل معىن 

 الثناء تعبري
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عريف الثناء ييتم  (.٠١٠6الثناء له معىن عبارة مدح )مرتجم، 
على أنه إجراء أو سلوك يظهر اإلعجاب واملوافقة. يتم استخدام الثناء 

)جمدلينا، لتعزيز الشعور ابإلجناز وتقدير الذات واالستقاللية يف الشخص 
يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج . (٠٤3، ص ٠١٠8

 يل:د الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد التاجت الصراط بوعده

 َّللَِِّ ِسرُّ مَجاٍل أَنَت َموِضُعهُ 

 ، هلا معىن عاطفي للتعبري عن الثناء.أعاله يف اقتباس الشعر

وهذا التعبري يصف مشاعر الشاعر عند إقناع حمبوبته أبهنا امرأة تتمتع 
لذلك ميكن  جبمال وامتياز، ينوي شاعر الثناء احملبوبته بذكر اسم هللا،

الذي ألقاها الشاعر ليس الثناء كاذب، لكن  االستنتاج أن كلمات الثناء
شخصية منحها هللا  حمبوبته هيستخدم للتعبري أن الثناء ييف احلقيقة 

هذا يتوافق مع مفهوم املعىن العاطفي ، أي أن املعىن العاطفي  اجلمال.
يرتبط أساس ا بوجهة نظر املتحدث حول شيء ما يتم مناقشته 

 (.٠٤، ص ٠١٠3)فاطماوايت، 
 نفسالمجال 

اجلمال هو ِصَفةر تـُْلَحُظ يف اأَلشياء، وتبعث يف النفس ُسُرورا  
اجلمال خواص الدولة اجلميلة )مرتجم ، . (٠١٠١)إقبال،  وِرضا  

اجلمال هو لغز يسحر وأيسر. ميكن أن ينتج اجلمال الفرح  (.٠١٠6
ظر سعيد والشعور ابلسالم. جوهر اجلمال هو السعادة إىل األبد يف من

يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه  (.٠5٠، ص  ٠١٠3، )كريستيانتو
 د الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد التايل:جت وميثل يل هنج الصراط بوعده

 وََكفِِّه ِمن َربيٍع َربَّ َمربـَُعهُ 
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خالقه. املديح  كرم يف اقتباس الشعر أعاله، يشرح شاعر عبد
لذالك وََكفِِّه ِمن َربيٍع  ه.لقخيف شكل جمامالت على اجلمال الذي مت 

التفسري مع مفهوم املعىن نفس. يتوافق هذا َربَّ َمربـَُعُه له معىن مجال ال
، أي أنه ميكن أيض ا تفسري املعىن العاطفي على أنه معىن يركز العاطفي

على جوانب مشاعر املتحدث اليت يتم إلقاؤها على نفسه وعلى 
 (.5٤، ص ٠١٠3وموزاكي، )رانديكا الشخص الذي يتحدث إليه 

 خدعا
َخدََع  َخدََع َخْدع ا: تـََغريََّ من حاٍل إىل حاٍل. يقال: َخدََع  

)إقبال ،  فاِلنر: خَتَلََّق بغري ُخُلِقه. يقال: َخدََع  ُخُلُقه، وخدَع رْأيُه
هو فعل خيانة يتعارض مع الوعد. ميكن أيض ا تفسري  خدعا. (٠١٠١
يف الشعر   .(٠١٠6)مرتجم ، من خالل اخليانة وعدم اإلخالص  خدعا

د الباحثة املعىن جت هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 العاطفية يف شاهد التايل:

 ِإحدامُها صارِمر ِمن َفوَق عاتِِقهِ 
ارتكبها شخص ما  خدعاأن هناك  الشعريوضح االقتباس من 

ام شاعر بقطع أخيه من كتفه. من الوصف يود . وهي تشبه قيألقرابئه
بني شخصني يعرفان بعضهما  خدعاالشاعر أن يعرب عن أن هناك 

البعض. وهذا يثبت أن االقتباسات ُتتوي على معىن العاطفي والشعور 
ابملعىن العاطفي وفق ا لباتيدا هو استجابة املستمعني أو القراء للكلمة 

تايل، جيب أن يكون الشعور ابملزاج يف املنطوقة من قبل املتحدثني. وابل
هذه العملية مستمر ا مع استجابة املستمعني أو القراء يف اللغة وكذلك 

 (.37، ص.٠١١٠النكهة )ابتيدا، 
 نفسنصيحة حلفظ على احرتام ال
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النَِّصيَحُة هي قولر فيه دعوةر ِإىل صالح وهَنْير عن فساد. واجلمع 
عبارة عن تعليم أو درس يف شكل  . النصيحة(٠١٠١)إقبال، : نَصائُح 

نصيحة حلفظ على  (.٠١٠6تعليمات، ُتذيرات، توبيخ جيد )مرتجم، 
يف  نفسهي نصيحة جيدة لآلخرين للحفاظ على احرتام الذات.احرتام ال

د جت الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد التايل:

ُعهُ َوتِلَك   اتجر َمعاليِه تـَُرصِّ

يشري هذا  .نفساتجر َمعاليِه له معىن نصيحة حلفظ على احرتام ال
التعبري إىل أن الشاعر يعطي النصيحة أبنه يوجد يف احلبيب اتج شرف 

نفس. يصف هذا التعبري الجيب احلفاظ عليه دائم ا. التاج يعين احرتام 
ويريد من حبيبته أن ُتافظ أيض ا مشاعر الشاعر أبنه حيب حبيبته حق ا 

من هذا التفسري، يتماشى مع فهم املعىن  دائم ا على كرامتها أينما تكون.
العاطفي، أي املعىن املرتبط أساس ا بوجهة نظر املتكلم حول شيء ما يتم 

 (.٠٤، ص ٠١٠3)فاطماوايت، مناقشته 
 نقل املشاعر

شاعر أو نتائج وأفعال الشعور ابحلواس اخلمس أو امل واملشاعر ه
احلاالت العقلية عند مواجهة )الشعور( والقدرة على اإلحساس والشعور. 

د جت يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد التايل:

 َأِو الَكالُم َفِشعري فيَك أَبَدُعهُ 

َفِشعري فيَك أَبَدُعُه له معىن نصيحة نقل املشاعر. هذه العبارة 
تصف هدف الشاعر الذي خلق هذه القصيدة هو فقط للحبيب. هذه 
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من هذا التفسري ،  العبارة تقول للحبيب أن الشاعر حيب نفسها حقا.
وفق ا لباتيدا، املعىن العاطفي هو املعىن الذي يولد بسبب استجابة 

ارئ للكلمات اليت يتحدث هبا املتحدث. لذلك، جيب املستمع أو الق
أن يكون املعىن العاطفي يف العملية مستمر ا مع استجابة املستمع أو 

 (.37، ص  ٠١١٠، ابتيداالقارئ يف األسلوب والذوق )
 حزن

احلزن هو شعور ابحلزن وجلد القلب. احلزن هو شعور يتميز 
ىل احلزن أيض ا ابسم عمشاعر سوء احلظ، واخلسارة، والعجز. يشار إ

)مرتجم ، االخنفاض املؤقت يف املزاج، والبكاء هو أحد مؤشرات احلزن 
يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط  (.٠١٠6
 د الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد التايل:جت بوعده

ذموِم ُتؤِيُسهُ 
َ
 َوشيَمُة الَزَمِن امل

ذموِم له معىن حزن. تصف هذه العبارة شعور 
َ
شيَمُة الَزَمِن امل

الشاعر احلزين ألن احلبيب شعر دائما أبمل حياته وسبب للشاعر الكثري 
من احلزن. حزن الشاعر هو تعبري عن املعىن العاطفي ألنه يعين التعبري 
عن مشاعر املتكلم من خالل وسائل عفوية أو غري حمتشمة. سيكون 

عاطفي أكثر وضوح ا وأكثر وضوح ا شفهي ا من الكتابة )رانديكا احلس ال
 (.5٤ ص، ٠١٠3وموزاكي، 

 رجاء
رجاء هو الرغبة أن تتحقق. رجاء هو شكل أساسي من 
أشكال اإلميان بشيء مطلوب احلصول عليه أو أن احلدث سينتج عنه 

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت ٠١٠6اخلري يف املستقبل )مرتجم، 
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د الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد جت ثل يل هنج الصراط بوعدهموضعه ومي
 التايل: 

 َعلَّقُت أَمداَحَك احُلسىن َعلى أُُذين

َعلَّقُت أَمداَحَك احُلسىن َعلى أُُذين له معىن رجاء. ويشرح 
اقتباس الشعر أن الشاعر يعلق ثناء جيدا على أذنه. هذه العبارة تصف 

سعيدة. كلمات الشاعر تنقل الشعور رجاء الشاعر يف األخبار ال
ابملشاعر. أما ابلنسبة ملعىن ل العاطفي فهو يعكس ظروف املتكلم 

 (.٠7، ص ٠١٠7وموقفه جتاه املتكلم أو نفسه )داروايت، 
 أمنية سعيدة

السعادة هي حالة أو الرغبة املنشودة. و أمنية مرتبطة ابلرغبة، و 
ا عن كل  األشياء املزعجة )املرتجم ، شعور ابلسعادة والسالم بعيد 

يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط  (.٠١٠6
 د الباحثة املعىن العاطفية يف شاهد التايل:جت بوعده

ُل ِمنُه ُمهَجيت بَعَض َسعِدهِ     تـَُؤمِّ
ُل ِمنُه ُمهَجيت له معىن رجاء. توضح اقتباسات الشعر أن  تـَُؤمِّ

العاشق دائما يف بؤس. العبارة تشري إىل أن الشاعر يريد أن يعيش 
الشاعر أحب احلبيب كثريا. هذه النقطة يف االقتباسات الشعرية تشري إىل 
أن الشاعر أيمل بصدق أن تكون حياة العشيق مليئة دائما ابلسعادة. 
يتوافق الوصف مع فهم معىن املعىن العاطفية، الذي يرتبط أساس ا بوجهة 

، ص ٠١٠3، )فامتاوايت تم التحدث عنه نظر املتحدث عن شيء ي
٠٤.) 

 عقدة النقص
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عقدة النقص اي عقدة النقص معناه أن جيعل املرء ينقصه. 
الشعور أبن شخص ا ما أدىن منزلة من غريه بطريقة أو  التواضع هي

يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل  (.٠١٠6أبخرى )مرتجم ، 
 املعىن العاطفية يف شاهد التايل:د الباحثة جت هنج الصراط بوعده

 َأان الساِئُل املِسكنُي َقد جاَء يَبَتغي

َأان الساِئُل املِسكنُي هلا معىن عقدة النقص. يشرح هذا التعبري 
أن الشاعر يسمي نفسه بـساِئُل املِسكنُي مما يعين متسول. توضح العبارة 

يثبت  أيضا أن الشاعر يدعو نفسه ابلشحاذ من أجل احلط من شأنه.
هذا التفسري أن تعبري الشاعر يقع يف فئة معىن الصفة. وهذا ينسجم مع 
احلس الفطري، الذي يعمل على التعبري عن مشاعر اخلطيب من خالل 
وسائل عفوية أو غري حمتشمة. سيكون املعىن العاطفي أكثر وضوح ا 

 (.5٤، ح ٠١٠3وأكثر وضوح ا شفهي ا من الكتابة )رانديكا وموزاكي، 
 املعىن االنعكاسية ) د

هو املعىن الذي ينعكس أو يتم  املعىن االنعكاسي وفق ا لـليش
توصيله من خالل ارتباط معاين أخرى بنفس التعبري أو املعىن الذي ينشأ 
يف حالة املفاهيم املتعددة عندما تشكل كلمة واحدة استجابتنا ملعىن 
ا لكلمة معينة يؤثر على فهم الكلمة  آخر. هذا يعين أن فهم ا واحد 

لباحثة معطيات املعىن تلخص ا (.٠6ص، ٠38٠، ليشواستخدامها )
هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط  االنعكاسية يف الشعر
 املعىن األسلوبية التايل: ٣يف اجلدول.  بوعده جليفري ليش

 االنعكاسيةاملعىن  ٣اجلدول. 
 كلمةال املعىن االنعكاسية
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 مدح احلبيب
 شخصية مهدئة
 اآلاثر السلبية
 اهزم العدو
 إنكار الدين

 مدرك ملزاايها غري

 أَنَت َموِضُعهُ 
 َجأٍش ما يـَُروُِّعهُ 

  الُورّاَد َمشَرُعهُ 
 النوَر الِبُسهُ 
 جِبَنِب الدينِ 

 َوال الَكفاُف ِمَن الَعلياِء 
هلل سر مجال أنت  . يتضح ذلك يف الشعر٣بناء على اجلدول 

وهم االنعكاسية معاين  6هناك موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده 
اآلاثر السلبية، اهزم العدو، إنكار الدين، شخصية مهدئة، مدح احلبيب، 

يف اجلدول االنعكاسية . أما ابلنسبة لشرح كل معىن غري مدرك ملزاايها
 أعاله على النحو التايل:

 مدح احلبيب
مدح يعين إجناب اإلعجاب والتقدير لشيء )من املفرتض أن 

، وشجاع ا، وهلم  ا، ومجيال  جرا(. املدح يعين أيض ا متجيد اسم يكون جيد 
مدح احلبيب له معىن إعطاء جائزة على شكل  (.٠١٠6الرب )املرتجم، 

جمد للحبيب. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط 
 د الباحثة املعىن االنعكاسية يف شاهد التايل:جت بوعده

 َّللَِِّ ِسرُّ مَجاٍل أَنَت َموِضُعهُ 

له ُعُه له معىن مدح احلبيب. الكلمة أَنَت َموِضُعُه أَنَت َموضِ 
املعىن األول أنك املكان. املعىن الثاين هو مدح  ،معىن االنعكاسية مزدوج

ويف االقتباس أعاله استعمل الباحث املعىن الثاين، وهو مدح  احلبيب.
احلبيب، ألن الشاعر يقول يف االقتباس: إن هللا قد أوكل اجلمال إليك. 

رة تدل على مدح الشاعر للحبيبته. يتوافق التفسري مع مفهوم املعىن العبا
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االنعكاسي ، أي املعىن الذي خيلق معىن انعكاسي ا على خصائص أو 
 (.8٠، ص ٠١٠7انتشار املعىن املنطوق )أميليا وأنغرايين، 

 شخصية مهدئة
التهدئة هلا معىن السعادة، واالسرتخاء مثل الكلمة يهدئ 

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت ٠١٠6العقل )املرتجم، القلب، يهدئ 
د الباحثة املعىن االنعكاسية يف جت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 شاهد التايل:

 َوِمنَك يف ُكلِّ َجأٍش ما يـَُروُِّعهُ 

الكلمة َجأٍش ما شخصية مهدئة. َجأٍش ما يـَُروُِّعُه له معىن 
الروح املنعش، واملعىن  املعىن األول وج،يـَُروُِّعُه له معىن االنعكاسية مزد

املوقف املنعش جتاه حاالت املهدئة هي أهنا  الثاين هو الشخصية املهدئة.
عندما تكون املنطقة ابردة، ميكن للمجتمع أن يشعر ابهلدوء يف كل من 
الوالدة والشخص الداخلي. يف املقتطفة الشعرية أعاله، ميدح الشاعر 

مهدئة للعني، حبيث يستخدم الباحث املعىن احلبيب أن هيئته دائما 
وهذا يتوافق مع مفهوم املعىن  االنعكاسية،  األخري من شخصية مهدئة.

، ملتحدث ملا يسمع )حنيفة وفطراييتأي املعىن الذي ينشأ من استجابة ا
 (.٠3٠، ص ٠١٠7

 اآلاثر السلبية
التأثري هو القوة اليت تنشأ من شخص أو شيء قادر على 

أما  (.٠١٠6شخصية الشخص أو معتقداته أو أفعاله )مرتجم، تشكيل 
التأثري السليب  أي القوة اليت ميكن أن تؤدي إىل تصرفات سيئة ضد 

يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط  شخص.
 د الباحثة املعىن االنعكاسية يف شاهد التايل:جت بوعده
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 شَرُعهُ َوالَغيُث َقد ُيشرُِق الُورّاَد مَ 

الُورّاَد َمشَرُعُه له معىن اآلاثر السلبية. الكلمة الُورّاَد َمشَرُعُه له 
معىن االنعكاسية مزدوج، املعىن األول جمموعة الورد، أما املعىن الثاين فهو 
أتثري سليب. يف مقتطفات الشعر، تستخدم الباحثة معىن اثني ا يف تكوينه، 

يعانون من االزدراء والتأثريات تصف األشخاص الذين الشعر وذلك ألن 
يتوافق  .الشعرالسلبية، مما جيعل املعىن الثاين أكثر مالءمة لسياق اقتباس 

هذا التفسري مع مفهوم املعىن االنعكاسي، أي املعىن الذي خيلق معىن 
انعكاسي ا على خصائص أو انتشار املعىن املنطوق )أميليا وأنغرايين، 

 (.8٠، ص ٠١٠7
 اهزم العدو

له  اهلزمية تعين القتال واهلجوم حىت يستسلم اخلصم. بينما العدو
يف الشعر هلل سر مجال أنت  (.٠١٠6، معىن اخلصوم املعادين )مرتجم

د الباحثة املعىن االنعكاسية يف جت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 شاهد التايل:

 َكالَطلِّ َلِكن يـَُرّدى النوَر الِبُسهُ 

الكلمة النوَر الِبُسُه له معىن له معىن اهزم العدو. النوَر الِبُسُه 
يف اقتباسات من  وهي إضعاف النور اهزم العدو. االنعكاسية مزدوج،

الشعر تستخدم الباحثة معىن اثين لفهم الشعر، وذلك ألن املعىن الثاين 
يتوافق أكثر مع الشاعر الذي يشبه الشاعر احلبيب ابلضوء الذي ميكن 

يف هذه احلالة الشاعر الذي هو احلبيب هو الشخصية أن يهزم العدو. 
اليت ميكن أن هتزم العدو. التفسري يتوافق مع مفهوم املعىن االنعكاسية، 

، ملتحدث ملا مسعه )حنيفة وفطراييتأي املعىن الذي ينشأ من استجابة ا
 (.٠3٠، ص ٠١٠7
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 إنكار الدين
يف سبيل الغري،  ااِلْنَكاُر هو جمِانبُة األَثـََرة والتضحيُة عن قصد

. إنكار له (٠١٠١)إقبال،  وُيستعَمُل خاصَّة  لدى الزُّهَّاد واأَلخالقيني
يف الشعر هلل  (.٠١٠6،  والنظر إىل شيء من حوله )مرتجممعىن التحقري

د الباحثة املعىن جت سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 االنعكاسية يف شاهد التايل:

 جِبَنِب الديِن َمضِجُعهُ لَِيطَمِئنَّ 
لكلمة جِبَنِب الديِن له معىن اجِبَنِب الديِن له معىن إنكار الدين. 

املعىن األول هو وضع الدين جانبا، والثاين هو إنكار  االنعكاسية مزدوج،
الدين. يوضح االقتباس الشعري أن الذين ال يشعرون ابإلهلام إلهله 

يستخفون هبا. وهذا التفسري يشري يستخفون هببة الرب اليت وهبه إايها و 
هذا  اىل ان املعىن الصحيح املستخدم هو الثاين الذي إنكار الدين.

ا لكلمة معينة  يتوافق مع مفهوم املعىن االنعكاسي، أي أن فهم ا واحد 
، ص ٠38٠استخدام الكلمة )ليش، يؤثر على فهم واستخدام الكلمة 

٠6). 
 غري مدرك ملزاايها

اغي ابلتفوق. يف حني أن عدم االعرتاف مزااي لديه شعور ط
ابلزايدة هو موقف ال يدرك فيه املرء ميزة داخل نفسه أن اآلخرين ال 

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت ٠١٠6ميتلكون هذه امليزة )مرتجم، 
د الباحثة املعىن االنعكاسية يف جت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 شاهد التايل:

 الَعلياِء يُقِنُعهُ َوال الَكفاُف ِمَن 



    
 

54 
 

َوال الَكفاُف ِمَن الَعلياِء له معىن غري مدرك ملزاايها. الكلمة َوال 
الَكفاُف ِمَن الَعلياِء له معىن االنعكاسية مزدوج، املعىن األول هو عدم 

هذا ألن الشاعر  القدرة على اإلقناع ، والثاين هو غري مدرك ملزاايها.
 قد أعطى مزااي كثرية للحبيب، يشرح يف االقتباس من القصيدة أن هللا

لكن احملب ال يدرك ذلك، لذلك يعترب املعىن الثاين أكثر ثباات  
الستخدامه يف فهم القصيدة. التفسري يتوافق مع مفهوم املعىن التأملي، 
أي املعىن الذي ينشأ من استجابة املتحدث ملا مسعه )حنيفة وفطرايت، 

 (.٠3٠، ص ٠١٠7

 املعىن التوقفية  ) ه
املعىن التوقفية هي املعىن الذي سينتج املعىن األصلي عندما 

، ص ٠١٠١)رانديكا وموزاكي، يقرتن أو يقرتن بكلمة خاصة ابلكلمة 
تتكون من ارتباطات مت احلصول عليها  التوقفية، فإن (. وفق ا لـليش5٤

، ليشبواسطة كلمة انجتة عن معىن الكلمة اليت تظهر يف بيئتها )
 تلخص الباحثة معطيات املعىن االنعكاسية يف الشعر (.٤١، ص ٠337

يف  هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده جليفري ليش
 املعىن التوقفية التايل: 5اجلدول. 

 املعىن التوقفية 5اجلدول. 
 الكلمة املعىن التوقفية

 ظروف النبات
 عدوانية

 حالة الليل   
 البكاء

 امرأة مسلمة

 َلفَحُتهُ َشبَّ 
 الَوغى
 ِلَظالمِ 

 الِطرِس أَدُمُعهُ 
 اِبخلُفوِق ِوشاُحهُ 
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هلل سر مجال أنت  . يتضح ذلك يف الشعر5بناء على اجلدول 
ظروف وهم  التوقفيةمعاين  5موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده هناك 

. أما ابلنسبة لشرح  يـَْبِكْي، امرأة مسلمة، حالة الليل، عدوانية، النبات
 يف اجلدول أعاله على النحو التايل: التوقفيةكل معىن 

 حالة النبات
حالة النبات هي حالة الكائنات احلية مع نوى اخللية اليت 

يف الشعر هلل سر مجال أنت  .(٠١٠6ُتتوي على الكلوروفيل )مرتجم، 
يف شاهد  د الباحثة املعىن التوقفيةجت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 التايل:

 ِبِفكرِِه ِمن َمصيٍف َشبَّ َلفَحُتهُ 

ويذر هو حالة نباتية حيث  َشبَّ َلفَحُتُه له معىن حالة النبات.
مل يعد النبات طازج ا، وله خصائص شاحبة وضعيفة وغري صحية، وما 

هذا يدل على أن الكلمة َشبَّ َلفَحُتُه توقف مع حالة النبات.  إىل ذلك.
تفسري مع مفهوم املعىن التوقفية، أي املعىن الذي يتكون من يتوافق هذا ال

ارتباطات مت احلصول عليها بواسطة كلمة انجتة عن معىن الكلمة اليت 
 (.٤١، ص ٠337تظهر يف بيئتها )ليش، 

 عدوانية
عدوانية مرتبط ابلنزاعات اليت يسببها شيء واحد )مرتجم، 

ل يل هنج الصراط يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميث .(٠١٠6
 د الباحثة املعىن التوقفية يف شاهد التايل:جت بوعده

 َوَهِذِه يف الَوغى َسردر يَُدرَُّعهُ 
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يصف قصة حرب الشعر الَوغى له معىن عدوانية. يف مقتطف 
الَوغى له معىن عدوانية. وذلك ألنه لن تكون هناك الشاعر ضد عدوه. 

هذا يتوافق مع مفهوم املعىن حرب إذا مل يكن هناك عداء بني الطرفني. 
التوقفية، أي املعىن الذي يتكون من ارتباطات مت احلصول عليها بواسطة  

، ص ٠337كلمة انجتة عن معىن الكلمة اليت تظهر يف بيئتها )ليش، 
٤١.) 

 حالة الليل
الليل هو ما يَعُقب النهاَر من الظَّالم، وهو من َمغِرب الشمس 

لسِان الشرع: من َمغرهبا إىل طلوع الفجر.  ِإىل طلوعها.  اللَّْيُل  يف
الليل له معىن الوقت بعد غروب الشمس  (.٠١٠١)إقبال، ويقابل النَّهارَ 

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت ٠١٠6حىت شروق الشمس )مرتجم، 
د الباحثة املعىن التوقفية يف شاهد جت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده

 التايل:

 ِلَظالِم الَشكِّ َيصَدُعهُ َورَأيُُه 

َظالِم له معىن حالة الليل. يف اقتباس الشعر يشرح الشاعر أن 
حلبيبته نظرة قامتة إىل حياته. كلمة َظالِم ترتافق مع حالة الليل حيث 
تكون حالة الليل مرادفة للظالم. يتوافق هذا التفسري مع مفهوم املعىن 

متتلكها كلمة ذات كلمات  ، أي املعىن الذي له خصائص خاصةالتوقفية
 (.5٤، ص ٠١٠١ ،مرتادفة )رانديكا وموزاكي

 البكاء 
البكاء تعين والدة مشاعر احلزن مثل خيبة األمل والندم عن 

(. ٠١٠6طريق ذرف الدموع وإصدار أصوات البكاء والصراخ )مرتجم ، 
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د جت يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج الصراط بوعده
 املعىن التوقفية يف شاهد التايل:الباحثة 

 تَنَهلُّ يل َرمحَة  يف الِطرِس أَدُمُعهُ 

أَدُمُعُه له معىن البكاء. ويف اقتباس الشعر يذكر الشاعر أنه بكى 
دموع ا. يرتبط البكاء دائم ا ابلدموع، يف حني أن الدموع تعين الرتابط 

لذا فإن املاء  ألنه يف سياق الينابيع يكون املاء مقصور ا على العينني،
الذي تطلقه العني ليس كل أنواع املاء، ولكن تعين الدموع. يتوافق 
التفسري مع مفهوم املعىن التوقفية، أي املعىن احملدد عمستوى توافق 

 (.٠٠١، ص ٠١١٠الكلمات )ابتيدا، 

 املرأة املسلمة 
واملطيعات لدينهن وهللا املرأة املسلمة هلا معىن النساء املتدينات 

(. يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج ٠١٠6، رتجم)امل
 د الباحثة املعىن التوقفية يف شاهد التايل:جت الصراط بوعده

 يُعاِرُض قَليب اِبخلُفوِق ِوشاُحهُ 

هو قماش يغطي الرأس  ُخفوقِ ُخفوِق له معىن املرأة املسلمة. 
من الشرح، يتوافق  تستعمله املرأة حبيث يكون احلجاب مطابق ا للمرأة.

مع مفهوم املعىن التوقفية، أي املعىن الذي سينتج املعىن األصلي عندما 
يقرتن أو يقرتن بكلمة خاصة عمجاهلا. ميكن تفسري املعىن التجميعي على 
أنه معىن له خصائص خاصة متتلكها كلمة ذات كلمات مرتادفة )رانديكا 

 (.5١، ص ٠١٠١وموزاكي، 
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 الشعر هلل سر مجال أنت موضعه وميثل يل هنج يفالقيم األخالقية  -٠
 الصراط بوعده

القيمة األخالقية هي مفهوم أساسي مرتبط ابلبشر ويرتبط ارتباط ا 
وثيق ا ابالختالس والسلوك والواجب داخل اجملتمع. وينبغي أن تتشكل 

وينبغي أن  األخالق من خالل تثقيف الوالدين واملدارس على حد سواء.
من خالل تثقيف الوالدين واملدارس على حد سواء. تتألف  تتشكل األخالق

القيم األخالقية من عدة جوانب من عالقة اإلنسان بنفسه، وعالقة اإلنسان 
(. يف هذه ٠٠٣، ص ٠١٠٠برجل آخر، وعالقة اإلنسان إبهله )رامدان، 

اليت القيم األخالقية سيتم عرض القيم األخالقية  ةالباحث تالدراسة، وجد
 التايل: ةالباحثا هتوجد

 نفسيحاِفظ على احرتام ال
ُعهُ   َوتِلَك اتجر َمعاليِه تـَُرصِّ

 ايف مجيع األوقات، ألهن اابحلفاظ على كرامته ببتهينصح الشاعر احمل
يوجد اتج الكرامة الذي حيتفظ به هاري كشكل من أشكال  ابداخله

واحد  وه نفسيالاحلفاظ على احرتام  االمتنان للصاحل الذي أعطاه له هللا.
احلفاظ على  من القيم الطبيعية اليت ينبغي تطبيقها على احلياة االجتماعية.

احرتام الذات هو شكل من أشكال االلتزام على مجيع البشر حلماية شرفهم 
خاصة  من األشياء السيئة اليت ميكن أن تلوث مسعتهم الطيبة يف حياة الناس.

ميكن أن حيدد صفة املرأة ألهنا  ابلنسبة للمرأة ، احلفاظ على احرتام الذات
مرتبطة بشرف نفسها وعائلتها أبكملها. لذلك ، جيب أن تكون لدينا قيم 
أخالقية يف شكل احلفاظ على احرتام الذات من خالل البدء يف احلفاظ 

 على احرتام الذات واآلابء واملدارس واجملتمع.
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واليت ال  اهو إدراك مقدار القيمة اليت تعطى لنفسه نفسيالاحرتام  
( ٠367) Coopersmithيوضح  (.٠١٠6يقلل اآلخرون من شأهنا )املرتجم، 

أن تقدير الذات هو نتيجة لتقييم الفرد لنفسه والذي يتم التعبري عنه يف 
املواقف جتاه نفسه. يعرب السلوك عن موقف القبول أو الرفض ويظهر مدى 

 ايريه وقيمه الشخصية.اعتقاد الفرد أنه قادر وهادف وانجح وقيِّم وفق ا ملع

، سواء  ينمو تقدير الذات من خالل التفاعالت االجتماعية وجتارب الفرد
واليت ستجلب احرتام الذات إىل تقدير الذات  كانت سعيدة أو غري سعيدة 

ص. ، ٠١٠6 اإلجيايب أو السليب لدى الشخص )مروايت، اننيك، وفيشنو،
٠٣.) 

  مسؤول
 ربَدِّهِ َجوااب  َوَلو كاَن اجلَوابُ  #  جاَء يَبَتغيَأان الساِئُل املِسكنُي َقد 

وضح اقتباس الشعر أن الشاعر يعترب نفسه متسوال من أجل يو 
احلصول على مغفرة من هللا على الفعل الذي ارتكبه يف ممارسة احلب مع 

إن عمل الشاعر هو  حىت يشعر الشاعر أبنه قد ارتكب خطيئة. تهاحلبيب
  يدرك خطئه ويسارع إىل التوبة.عمل مسؤول ألن الشاعر 

جيب غرس الشعور ابملسؤولية يف الذات يف وقت مبكر ، ألن 
الشعور ابملسؤولية ميكن أن يؤثر على حضارة الفرد وسلوكه يف احلياة 
االجتماعية ، لذا فإن املسؤولية شيء مهم جيب أن يوجد لدى البشر كشكل 

ية هي حالة من املسؤولية املسؤول من أشكال القيم األخالقية اإلجيابية.
تتطلب كل شيء ألن هناك مطالب، أخطاء، اغتصاب، مث غريها )اجملمعني، 

٠١٠6.) 

 أعط احلافز
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 َيدفـَُعهُ َشخٍص َففيَك بَيانر لَيَس   #  َمن كاَن يُنِكُر َأنَّ اخلَلَق مجَُِّع يف

 احيفز الشاعر احلبيب على عدم االستماع إىل سخرية اآلخرين، ألهن
. عالج الشاعر يثبت أن الشاعر حفز اهللا فيه احيمله يةيف الداخل مجال

يظهر الدعم  احلبيب دائما أن يكون شاكرا ملا قدر له هللا أن يكون.
التحفيزي من الشاعر أن الشاعر حيب حمبوبته حبيث أن يكون لدى احلبيب 

 أشياء إجيابية يفعلها يف احلياة اليومية.

القيمة األخالقية اليت هلا عالقات بني حافز هو شكل من أشكال 
البشر واآلخرين. احلافز هو عملية يقوم هبا الشخص لشرح اجتاه الفرد وشدته 

وميكن أيض ا ُتديد الدافع من خالل عملية تشجيع  ومثابرته لتحقيق رغباته.
شخص من اخلارج والتأثري عليه من أجل إجناز شيء خمطط له ابلفعل 

إن وجود الدافع لدى الشخص ميكن  (.٣7، ص ٠١٠3)إنداايين وفنايت، 
أن يكون له أتثري يف شكل مهارات تتناغم مع أوضاع وظروف اجملتمع احمللي 
، حبيث أن الدافع لدى الشخص سيخلق العديد من األشياء اإلجيابية 

 (.٠٠٠، ص ٠١٠6)إدهار، 

 َشُكوْر
 َففيَك بَيانر لَيَس َيدفـَُعهُ 

أن هناك العديد من عالمات القوة اليت  .تهالشاعر يؤكد للحبيب
، عيون مجيلة، شخصية هادئة عند النظر ميلةاجل ةيعطيها هللا مثل الوجه

إليها، وهذا هو شيء أن تكون شاكرة له، الذي يذكرها أن تكون ممتنة دائما 
ألن الشعور  القَيم االدبية اليت تربط االنسان إبهله. هو َشُكْور هلداايها.

، لذا فإن ير ا للخليقة اليت وهبها هللا لهجعل الشخص أكثر تقدابالمتنان سي
 االمتنان سيجعل الشخص أكثر هدوء ا يف القيام حبياته.
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ذكر  يعين تقدمي الشكر من خالل تقدمي الشكر على متعته.َشُكْور 
( أيض ا أن الشعور ابالمتنان املوجود يف الشخص ٠١١٤واتكينز وآخرون )

شعوره ابلسعادة )الرفاهية( كما يُرى من الرضا عن ميكن أن يشري إىل مدى 
جيعل الشخص لديه وجهة نظر أكثر إجيابية  َشُكْور احلياة )الرضا عن احلياة(.

ومنظور ا أوسع للحياة، أي وجهة النظر القائلة أبن احلياة هدية )مرتجم ، 
٠١٠6.) 

عالوة على ذلك ، أظهرت العديد من الدراسات أيض ا أن االمتنان 
 Bono ،Emmons ،and)كن أن مينع احلاالت االكتئابية واملرضية مي

McCullough in Seligman ،يتمتع الشخص الذي يشعر ابالمتنان  (.٠١١٣
بقدر أكرب من التحكم يف بيئته وتطوره الشخصي )النمو الشخصي( وله 

يتمتع األشخاص املمتنون أيض ا ابلتأقلم  هدف يف احلياة وقبول الذات.
وطلب الدعم االجتماعي من ، ت احلياةيف التعامل مع صعواب اإلجيايب
، ولديهم خطط حلل سري اخلربات من وجهات نظر خمتلفة، وتفاآلخرين

لذلك، ميكن القول أن االمتنان ميكن أن يساعد الشخص أيض ا  املشكالت.
على أن يكون قادر ا على ُتسني قدرته على التعامل مع املشاكل وإجياد 

كله. بعبارة أخرى ، جيب أن يكون االمتنان قادر ا على أفضل حل ملشا 
مساعدة شخص ما على البقاء والتغلب على الشدائد واالرتقاء من الشدائد 

 (.٠، ص ٠١١3)ليستيانديين، 
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 ام الفصل اخل

 اإلختتام

 اخلالصة  .أ
رتابطي يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعه المعاين  ٤3 ةد الباحثجت -٠

قسم إىل مخسة ينأما املعىن الرتابطي ، بوعده وميثل يل هنج الصراط
املزِيَّة، يعطي السعادة، دفأ يف معاين داللة وهم  ٠٠( ٠أنواع وهي: )

الليل، ُذو نـُُفْوذ، رفض النصيحة، هدى، وجه وسيم، عازل، حالوة،  
معاين األسلوبية وهم حاكم  7 (٠)؛ المبالو يعطي احلزن، اعتقاد، 

( ٤)؛ َهادٍ و  متكرب، مسعة، ُمَكاَفَأة، ُقْطر،متعجرف، صعوبة احلياة، 
نصيحة ، خدعانفس، الثناء، مجال ال وهم تعبري العاطفيةمعاين  3

نقل املشاعر، حزن، رجاء، أمنية سعيدة، نفس، حلفظ على احرتام ال
معاين االنعكاسية وهم مدح احلبيب،  6( ٣) ؛وعقدة النقص

غري و اآلاثر السلبية، اهزم العدو، إنكار الدين، شخصية مهدئة، 
، عدوانية، ظروف النباتمعاين التوقفية وهم  5 (5) ؛مدرك ملزاايها
 .امرأة مسلمةو يـَْبِكْي، ، حالة الليل

اليت  أيض ا القيم األخالقية ةد الباحثجتابإلضافة إىل املعىن الرتابطي،   -٠
وميثل يل هنج  يف الشعر هلل سر مجال أنت موضعهحيتوي عليها 
أعط  ،مسؤولنفسي، حاِفظ على احرتام الوهم  الصراط بوعده

 . َشُكْور ، واحلافز
 البحث توصيات .ب

ستخدام األعمال األدبية املختلفة، البحث عن املعىن ممتع للغاية للدراسة اب
، وذلك ألنه يوجد يف الشعر العديد من املعاين اخلفية اليت ينقلها أحدها الشعر
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ى العديد من الباحثني السابقني دراسات حول املعىن الرتابطي، ولكن أجر  املؤلف.
على وجه التحديد مل يتم دراسة دراسة املعىن الرتابطي ابستخدام شعر العصر 

، من لذلك شعر األندلس اشتهرت برقة الشاعر يف اختيار اإللقاء. األندلسي.
ا للقراء حىت يهتم القرا ء بفحص املعىن الرتابطي املأمول أن يكون هذا البحث مفيد 

أن تقدم  ةيف هذه احلالة أيمل الباحث ابستخدام الشعر األندلسي يف البحث املتعمق.
نتائج هذه الدراسة نظرة اثقبة للقراء فيما يتعلق ابملعىن الرتابطي الذي حيتويه الشعر 

 يف العصر األندلسي.
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 سرية ذاتية

 يف ترجختم.  ٠333 يويل ٠اتريخ  ماالنجيف  ت، ولدمائة مولدية
مث  ،م ٠١٠٠سنة  بولوفاينج ماالنجيف  توفقية اإلبتدائية املدرسة

سنة  احلياة اإلسالمية ماالنجاإلسالمية  ابملدرسة املتوسطة تتحقال
و  ماالنج احلياة اإلسالمية الثانوية ابملدرسة تمث التحق، ٠١٠5

موالان مالك إبراهيم  ابجلامعة تمث التحق ٠١٠8فيه سنة  ترجخت
اللغة العربية  على درجة البكالوريوس يف قسم تماالنج حىت حصل

 .م ٠١۰۰وأدهبا سنة 


