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 اإلستهالل

 

ْ اأَلْرضي ميْن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم َواْلَبْحر   َا يفي  َوَلْو أَّنم

َعة  َأحْب رٍ   ََي دُّه  ميْن بَ ْعديهي َسب ْ

 ماَنَفيَدْت َكليَمات  اهللي إينم اهلل َعزييْ ٌز َحكيْيمٌ 

 (12)لقمان :
Dan seandainya pohon – pohon di bumi menjadi pena dan laut 

(menjadi tinta),  

Ditambahkan kepadanya tujuh langit (lagi) sesudah (kering)nya, 
niscaya tidak akan habis – habisnya (dituliskan) kalimat Allah. 

Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana 

(Luqman:27) 
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث إىل:

 احلبيبني،

 أمي وأيب 

 رّب ارمحهما كما ربّياين صغريا

 وأقول هلما شكران جزيال

 و إىل أخيت احملبوبة لؤلؤ الفؤادة الىت تشجعين يف كل عمل
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وخامت النبينياحلمدهلل رب العاملني والصالة  
 سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى اله وأصحابه الظاهرين أمجعني، أما بعد.

 ياملعىن الضمين يف ديوان اإلمام الشافع قدمت هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع " 
 )دراسة حتليلية داللية(".

 جزءا أجدر إىل تقدمي الشكر وحتييت هنيئة من عميق قايباستناد إىل ذلك، ال ثناء وال  
إىل كل من قدم ساهم شارك هذا البحث وكل من ساعدين ببذل سعيه يف إهناء كتلبة هذا 

 البحث اجلامعي، خالصة إىل:

الربوفيسور الدوكتور األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري كرئيس جامعة موالنا مالك  .0
 احلكومية ماالنج.إبراهيم اإلسالمية 

 الدوكتورة إستعاذة، املاجستري كعميد ةكلية العلوم اإلنسانية. .1
 الدوكتور فيصل فتاوي، املاجستري كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. .0
 مرزوقي مستمر، املاجستري الذي كان بإشرافه إختم هذا البحث اجلامعي. .4

 
 
 



 د
 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



 ط

 ملخص البحث

)دراسة داللية(. البحث اجلامعي.  املعىن الضمين يف ديوان اإلمام الشافعي، 00003311فيفي محيدة امت سنداين، 
، 1032يف شعبة اللغة العربية وأداهبا، كلية علوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، 

 ي مستمر املاجستري.حتت املشرف: الدوكتور مرزوق

 الكلمة الرئيسية: الداللية، املعين الضمين، ديوان اإلومام الشافعي.

 

علم الداللة الذي يبحث عن اللغة يف الرتكيب الداخلية, وأما التداولية هي فرع من علم اللغة الذي يبحث 
 عن اللغة يف الرتكيب اخلارجية فهي كيف يستعمل اللغة يف مواصالت وهذا يتعلق بالسياق بني املتكلم واملخاطب.

الضمين  وما وداللة اليت هلا معين إضايف. يف املعيناملعين الضمين هو املعين الذي ليست يف الواقع أن الساخرة عم
 هناك املعين الضمين اإلجيابية والسلبية واحليادية. 

يف  عىن ضمينأنواع املما اإلمام الشافعى و يف ديوان واسئلة البحث هنا: ما الكلمة اليت يتضمن املعىن ضمين  
( ألهنا جتمع Qualitativeهذه الدراسة دراسة كيفية )؟ هبما هدف الباحثة ملعرفتهما. وإن  اإلمام الشافعىديوان 

(. ومدخل Data Qualitatifالبيانات من الكلمات وليس من األرقام. وبيانات هذا البحث يسمى بالبيانات الكيفية )
وهو وصف املظاهر اللغوية بغري حماولة    ( Descriptif Methodالبحث الذي يستخدم الباحثة هو املنهج الوصفي )

 إجياد العلل واألسباب. أى أنه يقتصر على عرض االستعمال اللغوي لدى جمموعة معينة يف زمان ومكان معني.

وإن هذا البحث يهدف لنيل املعلمومات املتعلقة بظواهر احلالة اللغوية. وفيه حماولة لتصوير وتسجيل وحتليل 
كانت ثالثة أنواع املعين الضمين يعين املعين ضمين حيادي، املعين ضمين سليب ، املعين ضمين . وتأويل األحوال الواقعة

 وضعي. 

 2، 1، 5، 1، 0أما الكلمة تتضمن املعين ضمين حيادي  يف ديوان اإلمام الشافعي يعين يف البيانات َّنرة: 
،03 ،00 ،00 ،01 ،02 ،00 ،10 ،11 ،12 ،03 ،00 ،04 ،01  ،02  ،03 ،00 ،43 ،40 ،41 ،40 
 15، 10، 11،  10،  13، 2،0،01،04،05، 0. املعين ضمين سليب البيانات َّنرة: 53، 40، 43، 45، 44،
 .50، 00، 03، 4. املعين ضمين وضعي البيانات َّنرة:  54، 0  5، 51،  42، 41،  05، 01، 10، 11،
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ABSTRACT 

Chumaidah.Vivi. 2017. The Meaning of Konotatif in Diwan "Iman As Syafi'i" (Review 

of Dalalah Sciences (Semantics). Minor Thesis.Arabic Letters and Language 

Department.Faculty of Humanities.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Advisor: KH. Marzuki Mustamar, M.ag  

Key words: Meaning, Konotatif, Diwan, Imam Shafi'i 
 

Semantics is a branch of grammar that includes phonology, grammar, and 

semantics. Semantics is defined as the science of language that studies meaning. That 

is studying the meaning contained in a word pronunciation and a correlation that 

includes a meaning itself. The meaning of the relationship in terms of the equivalent of 

meaning, the opposite meaning, the number of meanings, and which includes both in 

the level of phonology, morphology, syntax, and semantics itself. Because 

remembering, that meaning is essentially common and can touch everything. 

Connotative meaning is a meaning that is not actually a generally satire and is 

the meaning of denotation that has additions. In connotative meaning there is positive 

connotative meaning, negatif connotative meaning and The sentences containing 

positive, negative and neutral connotative. This type of research is a qualitative 

research that produces deskruptive data. Then the researchers used data collection 

techniques, as well as reading and tektik techniques record. The data source used by 

the researcher is diwan "Imam Syafi'i". While in the data analysis technique the 

researcher uses the connotative meaning theory that exists in diwan "Imam Syafi'i" 

The results of this study, first show sentences that contain connotative meaning in 

diwan "Imam Syafi'i". The second shows how many connotative meanings exist in the 

diwan "Imam Syafi'i". 

The sentences containing positive, negative and neutral connotative meanings 

are in the following numbers: neutral connotative meanings: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 

16, 17, 19, 23, 26, 27, 30 , 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, positive 

connotative meaning: 15, 14, 12, 9, 7, 20, 21, 22, 23 , 25, 26, 29, 32, 35, 46, 47, 52, 53, 

54. Negative connotative meaning: 4, 17, 31, 51. 
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ABSTRAK 

Chumaidah.Vivi. 2017. Makna Konotatif dalam Diwan “Iman As Syafi’i” ( Tinjauan 

Ilmu Dalalah ( Semantik) SKRIPSI.Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: KH. Marzuki Mustamar, M.ag 

Kata Kunci: Makna, Konotatif, Diwan, Imam Syafi’i 

 Semantik merupakan cabang dari tata bahasa yang meliputi fonologi, tata 

bahasa, dan semantik. Semantik diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari 

makna. Yakni mempelajari makna yang terkandung dalam suatu lafal kata serta 

kolerasi yang meliputi sebuah makna itu sendiri. Maksudnya hubungan dalam hal 

padanan makna, lawan makna, banyaknya makna, serta yang meliputi baik dalam 

tataran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik itu sendiri. Karena mengingat, 

makna itu pada hakikatnya itu umum dan bisa menyentuh semuanya. 

 makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya yang umumnya 

bersifat sindiran dan merupakan makna denotasi yang mengalami 

penambahan.  Dalam makna konotatif terdapat makna konotatif positif,negatif dan 

netral. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mnghasilkan data 

deskruptif. Kemudian peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, dan juga teknik 

baca dan tektik catat. Sumber data yang digunakan peneliti adalah diwan “Imam 

Syafi’i”. Sedangkan pada teknik analisis data peneliti menggunakan teori makna 

konotatif yang ada dalam diwan “Imam Syafi’i”  

 Hasil penelitian ini, pertama menunjukkan kalimat – kalimat yang mengandung 

makna konotatif dalam diwan “Imam Syafi’i”. Yang kedua menunjukkan ada berapa 

macam makna konotatif yang ada dalam diwan “Imam Syafi’i”. 

 Adapun kalimat yang mengandung makna konotatif positif, negatif dan juga 

netral adalah pada nomer berikut: makna konotatif netral: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 

17, 19, 23, 26, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50,  makna 

konotatif positif: 15, 14, 12, 9, 7, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 35, 46, 47, 52, 53, 54. 

Makna konotatif negatif: 4, 17, 31, 51. 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

يف تاريخ الفكر اإلسالمي، والكثري من الشخصيات العامة الذين لديهم امتياز 
يعين ذكاء رائع وقوة احلفظ ودقة يف إحساس  م قدرات خاصةاهلل هل منح  .ونعمة

ن حتليال دقيقا، واحلكمة ، واإلخالص يف الدي مت احتسابباإلضافة إىل أهنا  شياء .األ
كثري  .هو واحد منهم إلمام الشافعياال .اهلل سبحانه وتعاىل واحلياة بعد املوت راضى

 .منه وتدريسه لممن الناس اكتساب الع

يف عروفة ه املواألفكار  حتفتهالذي ، الفقيه، اآلدب هو الكاتب اإلمام الشافعي
مام إليف كتبه. االبينه جمال أصول الفقه كما  وألفه  .احلضارة العربية واإلسالمية

مام الذي له خصائص وهو اإل. األئمة املذاهب األربعاء هو واحد من الشافعي
ة أحد أبرز أئّمة أهل السنوحتفات عنه. األخالق العظيم.  وكثري حتفة من قلمه 

واجلماعة عرب التاريخ، وصاحب املذهب الشافعي يف الفقه اإلسالمّي. كما وي  َعّد 
ع كتابًا إلصول الفقه مساه "الرسالة". وهو مؤّسس علم أصول الفقه، وأول من وض

جمدد اإلسالم يف القرن الثاين اهلجري. كما عرف يف هذا البالد اإلندونيسيا مسلمون 
 غالبا الذين تراكم يف مجعية هنضة العلماء. وهنضة العلماء يتابع مذهبا الشافعي غالبا.



2 
 

حث اريد يف هذا الب و ،اإلمام الشافعيديوان منها:  ،املشهورة حتفته كثري من
 علم الداللة.ب  اإلمام الشافعييف ديوان املعىن الضمين أن أحبث 

 أسئلة البحث  .ب
 البحث كمايلى : أسئلة عني الباحثة انطالقا من خلفية البحث ت

 ؟ اإلمام الشافعىيف ديوان املعىن الضمين اليت تتضمن ما الكلمة  .0
 ؟ الشافعىاإلمام يف ديوان االملعىن الضمين  أنواع ما  .1
 أهداف البحث   .ج

 بني األهداف من هذا البحثتالباحثة أن  تريد ،نظرا إىل أسئلة البحث السابقة
 كما يلى:،بشرح

 .اإلمام الشافعىيف ديوان املعىن الضمين اليت تتضمن معرفة الكلمة  .0
 .اإلمام الشافعىيف ديوان املعىن الضمين أنواع معرفة   .1

 فوائد البحث د. 
 النظرية .0

 ةالضمين يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومياملعىن لزيادة البحوث اللغوية 
 التطبقية .1

اإلمام الشافعى. يف ديوان  الضمينىن املع على فهمليساعدهم األول : 
 من حيث الضمين.اإلمام الشافعى ساعدهم على إدراك بعض أسرار ديوان وت

 الضمينىن عاملاصة يف جمال م الداللة خ: الستيعاب جمال عل ةالثاين : للباحث

 تحديد البحث .ه
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رف من ح اإلمام الشافعىيف ديوان املعىن الضمين هذه الدراسة ركزت على 
يعىن  ،يف ديوانه مستعمل اهلدف من البحث اإلمام الشافعى"ب" إىل "ر". بيت شعر 

ة هي هنج علم أكثر دق ،الضمين. النهج املتبع يف هذه البحث هنج الداللة عىناملحول 
 املعين الضمين.

 ة السابقة االدراس .و
 قته البحوث كما يلي : بهذا البحث قد س

 ،حتت املوضوع " ايات احلج يف القران الكرمي " دراسة حتليلية داللية ،حسن العابد .2
مية احلكومية با جلامعة اإلسال ،شبعة اللغة العربية و أدهبا يف كلية العلوم اإلنسانية

هذا البحث يبحث ىف االيات اليت تتضمن ايات احلج يف  ، 1333مباالنقو سنة 
 القران الكرمي من ناحية املعىن املعجمي والساقي.

ة حتليلية دراس ،حتت املوضوع معىن كلمة النفس يف القران الكرمي ،عدنان قهار   .1
المية يف كلية العلوم اإلنسانية. باجلامعة اإلسشعبة اللغة العربية و اداهبا  ،داللية

هذا البحث يبحث يف القران الكرمي و معين كلمة  ،1333سنة  ،احلكومية مباالج
 النفس يف القران الكرمي من ناحية املعىن السياقي.

حتت املوضوع " معاين كلمة القدر يف سورة البقرة" دراسة حتليلية  ،حممد شكري .6
امعة اإلسالمية با جل ،العربية و أدهبا يف كلية العلوم اإلنسانيةشبعة اللغة  ،داللية

إن البحث اجلامعي السابق الذي كان يف نفس  1332احلكومية مباالنقو سنة 
 اجملال هبذا البحث اجلامعي. 

الفرق بني حبثي مع األحباث السابقة يكمن يف نظرية، فحص األحباث 
الواردة  مينض ثي أكثر حتديدا معاينالسابقة على معىن كلمة واحدة، يف حني حب

الفرق املقبل يكمن يف الكائن، الذي الدراسات السابقة  .يف ديوان الشافعي
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إلمام ا باستخدام الكائن القرآن، يف حني أن للكائنات َيكنين استخدام ديوان 
 . الشافعي

 منهج البحث  .ز
 نوع البحث ومدخل البحث .0

أي  (Library Research) املكتبة كان هذا البحث اجلامعي نوعا من الدراسة
أهنا جتمع البيانات واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة. وَيكن البحث 

 0يف املكتبة باستخدام الكتب لتكون مصادر البيانات. 
( يف الغالب تستخدم Library Researchكانت الدراسة املكتبية )

وكان هذا املدخل ينتج البيانات الوصفية بشكل الكلمات  ،املدخل الكيفي
 1املكتوبة أو املنطوقة.

( إن املدخل الكيفي هو إخزاء Bogdan and Taylorكما قال بوغدان ويتلور )
البحث الذي ينتج معلومات وصفية بشكل الكلمات املكتوبة أو املنطوقة من 

 0جمتمع َيكن حبثه. 
 مصادر البيانات   .1

إن مصادر البيانات يف هذا البحث اجلمعي تتكون من املصادر األساسية 
واملصادر الثانوية. املصادر األساسية هي مصادر البيانات اليت تعطي البيانات 
مباشرة إىل جامع البيانات. وأما  املصادر الثانوية هي مصادر البيانات اليت تعطي 

                                                           
1Prof. Dr. Hj. T. Fatimah Djajasudarma، Metode Linguistik – Ancangan Metode Penelitian dan Kajian، 

Bandung: PT Refika Aditama، 2006، hal. 7 
2Fakultas Humaniora dan Budaya، Pedoman Penulisan Skripsi، Malang: Fakultas Humaniora dan 

Budaya، 2011، hal.8  
3Prof. Dr. Lexy J. Moleong، M.A.، Metodologi Penelitian Kualitatif، Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya، 2009، hal. 4 
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ا الشرح عن هذين املصدرين يف  وأم 4البيانات غري مباشر إىل خامع البيانات.
كتاب توجيه كتابه البحث اجلامعي لكلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا 

ليت أن البيانات األساسية هي البيانات ا ،مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 جتمع وتعاجل وتقدم من املصادر األساسية. وأما البيانات الثانوية هي البيانات

املساعدة اليت جتمع وتعاجل وتقدم من بعض الكتب اليت تتكون من التعليق 
 5والتحليل والنقد الذي يتعلق بالبيانات األساسية .

 األول: البيانات األساسية

 .اإلمام الشافعيالبيانات األساسية هلذا البحث اجلامعي هي ديوان  

 الثاين: البيانات الثانوية 

ساسية أي الكتب ألالبحث اجلامعي هي الكتب املتعلقة بالبيانات االبيانات الثانوية هلذا 
 مثل كتب الداللة واملعاجم وما اشتق منها. ملعىن الضمين اليت تبحث عن ا

 طريقة جمع البيانات  .0
ا البحث تستخدم منهج القراءة الباحثة يف مجع بيانات هذكانت 

ملكتوبة البيانات اوالتسجيل. استخدمت منهج القراءة للفهم والتفسري عن 
 ءة نصوص ديوان اإلمام الشافعي.بطريقة قرا

وقراءة املوضوع األديب حتتاج إىل التكرار كي يكون القارئ يفهم ما  
 واخلطوات يف منهج القراءة هي:  1كتب فيه فهم دقيقا. 

                                                           
4Prof. Dr. Sugiono، Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif، dan R&D، Bandung: Alfabeta، 2011، 

hal. 225 

 
5Fakultas Humaniora dan Budaya، Pedoman Penulisan Skripsi، Malang: Fakultas Humaniora dan 

Budaya، 2011، hal.9 
6Sudikan, Metode Pnelitian Sastra Lisan, ( Surabaya: Citra Wacana, 2007) 104 
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ة السريعة وإعطاء اإلشارة يف بعض النصوص ديوان اإلمام القراء .أ
 الشافعي.

 إعادة القراءة وإعطاء اإلشارة يف بعض النصوص املهمة مث هتليلها.  .ب
 ومنهج التسجيل هي: 

 تسجيل البيانات املكتوبة املختارة يف منهج القراءة. .أ
 إعطاء اإلشارة يف ملخص البيانات املكتوبة. .ب
تسجيل ملخص البيانات للحصول على تركيز املعلومات  .ت

 من موضوع البحث.
ات ت بعضها بعضا لتفسري البيانتسجيل ارتباط البيانا .ث

 وحتليلها.
 طريقة حتليل البيانات  .4

حتليل البيانات هو أهم اخلطوات يف البحث. يف هذه املرحلة ستحلل الباحثة 
البيانات حىت تستطيع أن تستنتج منه. استجدمت الباحثة منهج حتليل البحث 

الذي يشتمل على أربع مراحل  (Hubermen) وهو برمان (Miles ) مليلس 
  ، وهي :2
 مجع البيانات .0

كانت عملية مجع البيانات تقام قل البحث وعند البحث وحىت يف 
أخري البحث. تبدأ هذه العملية بالبيانات اليت شكلها الوصف من 
الكامات أو الدوان وليس عددا. وهي بالستخدام األدوات املكتبة. 

 تها الباحثة هي من مراحل عديدة، منها: وهذه البيانات اليت مجع

                                                           
7 Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial ( Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010) 164. 
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مجعت الباحثة املعلومات والبيانات من طريقة مجع البيانات  -
املتعلقة بالعناصر الداخلية يف املعين الضمين يف ديوان اإلمام 

 الشافعي.
وبعد مجع البيانات قسمت الباحثة بيانتها مناسبا بأسئلة البحث  -

 ديوان  املعين الضمين يفاليت ستبحها، وهي العناصر الداخلية يف
 اإلمام الشافعي.

 ختفيض البيانات  .1
تابة اليت شكل الكختفيض البيانات هو عملية احتاد كل البيانات إىل 

 وخطواهتا هي:   3ستحللها الباحثة.
كتبت الباحثة امللخص وأعطت اإلشارة يف بعض الكلمات  -

 ةلتسهيلها فب مطالعة البيانات األساسية والبيانات غري مهم
 ستكون البيانات الزائدة.

 تسجيل البيانات األساسية مث عرضها. -
 عرض البيانات  .0

 عرض البيانات هو عملية معاجلة البيانات الكاملة واملناظمة يف شكل
وأهدافه هي لتسهيل  0الكتابة الذي له مسار املوضوع الواضح.

ولالستنتاج. وتفصل البيانات من حيث موضوعها األساسي. القارئني 
 راحل يف عملية عرض البيانات هي:وامل

                                                           
8 Haris Herdiansyah. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial(Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), 165. 

 167، ص المراجع نفسه9 
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تفصيل البيانات بعد ختفيضها من املوضيع األساسية. والباحثة -
ستعاجل هذه املواضيع األساسي وهي العناصر الداخلية يف املعين 

 الضمين يف ديوان اإلمام الشافعي.
معاجلة البيانات بعد تفصيلها بالنظرية النبوية. واملرحلة بعدها هي 

 االستنتاج.
 االسنتاج .4

نظم الستنتاج باالعتماد على األَّناط االفتتاحية وهي التدقيق 
وبعد ذلك، كان املعين البيانات حيتاج إىل تأكيد صحته ث. عند البح

وقوته وتناسبه بالفحص. قامت الباحثة باختيار البيانات املوجودة. 
ويف هذه املرحلة أوردت الباحثة نتيجة البجث املكتملة باملكتشفات 

ين ديدة املختلفة مبا قبلها، املتعلقة بالعناصر الداخلية يف املعين الضماجل
 يف ديوان اإلمام الشافعي. 

 طريقة تحليل البيانات .5
بتحليل  ةاحثقوم البالبيانات يف هذا البحث اجلامعي فت ةع الباحثبعد أن جتم

 يعين بطريقة التحليل الداليل اآلتية:  ،البيانات
ين يع ،ببحث عن معاين سكينة  ومودة ورمحة معججميااألول: يقول الباحث 

ببحث عن معاين سكينة ومودة ورمحة يف املعاجم ألن البحث عنها يكفي 
واملعجم هو مثال متام  03بالنظر إىل معىن الكلمة كوحدة قائمة بذاهتا.

 00لداللة املعجمية.ا

                                                           
10Prof. DR. Mansoer Pateda، Semantik Leksikal، Jakarta: PT Rineka Cipta، 2001، hal. 74 
11Ibid . 74 
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ين بإعطاء عي ،الثاين: يقوم الباحث ببحث عن معاين سكينة ومودة ورمحة سياقيا
 . اإلمام الشافعييف ديوان  الضميناملعاين 
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 الثانى الباب

 اإلطار النظري

 المبحث األول: الداللة .2
 تعريف علم الداللة  .أ

. أما يف اللغة  semantikيف اللغة اإلجنليزية أشهرها اآلن بكلمة علم الداللة 
الدال وكسرها  تضبيط بفتح –هي علم الداللة  ،فبعضهم يسميه بإسم آخرالعربية 

يسميه بعلم املعىن ) ولكن حذار من استخدام صيغة اجلمع والقول وبعضهم  –
: علم املعاين ألن األخري فرع من فروع علم البالغة (. وبعضهم يطلق عليه اسم 

اإلجنيليزية أو الفرنسية. السمانتيك الذي أوله  هو أخذا من الكلمة  ،السمانتيك
أو يعىن. علم الداللة هي جزء النظام   to signifyحيمل معين  ،نمن اللغة اليونا

 01ذي يدرس عن املعىن.اللغوية ال
 العالقة بين علم الداللة و علم المعنى  .ب

لداللة على ل ،يأيت هذان املصطلحان مرتادفني يف مؤلفات علماء اللغة العرب
 Semantics .00هذا الفرع احلديث من علم اللغة وهو 

 اللغةالمعنى في  .0

جاء يف اللسان : ومعىن كل شيء: حمنته وحاله اليت  ،املعىن يف اللغة
وروى األزهري عن أمحد بن حيىي قال: املعىن والتفسري  ،يصري إليها أمره
وعنيت با لقول كذا: أردت. ومعىن كل كالم ومعانته  ،والتأويل واحد

ومعنيته: مقصده. ويف تاج العروس قال الفاريب: ومعىن الشيء وفحواه 
                                                           

12 Soeparno. Dasar – dasar Linguistik Umum. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya، 2002)، 24.  
  01ص.  ، 0000،القاهرة: مكتبة النهضة املصرية ،علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ،فريد عوض حيدر00
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ومضمونه كله ما يدل عليه اللفظ. وجيمع املعىن على املعاين ومفتضاه 
َّنا هو إ ،وهو ما ال يكون اللسان فيه حظ ،وينسب إليه فيقول املعنوي

 04معىن يعرف بالقلب.

فاستنبط الباحث من شرح السابق أن املعىن بدل على املراد من 
في وأن املعىن خ ،ومضمون الكالم وما يقتضيه من داللة ،الكالم والقصد منه

 يدرك بالقلب او العقل وأنه شيء غري اللفظ ألن اللسان ليس له فيه حظ.

 المعني في االصطالح العربي  .1
هنية أورد الزييدي أن املعاين الصور الذ ،وأما املعين يف االصطالح العريب

من حيث وضع بإزائها األلفاظ. مت جيعا هلذه الصور الذهنية أمساء اصطالحية 
حبسب مراتب حصوهلا فيقول: والصورة احلاصلة من حيث إهنا  ،تطلق عليها

ومن حيث حصوهلا من اللفظ يف العقل تسمى  ،تقصد باللفظ تسمى معىن
ومن حيث  ،مقولة يف جواب ما هو؟ تسمى ماهيةومن حيث إهنا  ،مامفهو 

ومن حيث امتيازها عن األعيان تسمى  ،ثبوهتا يف اخلارج تسمى حقيقة
 05هوية.

 في اصطالح اللغويين المحدثينالمعني  .6
وسوسور د إن املعىن عند ،ويني احملدثنيوأما املعىن يف اصطالح اللغ

فهو عبارة عن ارتباط متبادل أو عالقة متبادلة بني الكلمة )أو االسم( وهو 
إىل  يري حيدث يف الكلمة البد أن يؤديفأي تغ ،الصورة السمعية وبني الفكرة

هو واملعىن عند أوملان 01تغري مصاحب يف الفكرة )املعىن( والعكس صحيح.
                                                           

 01. نفس املراجع04
 02. نفس املراجع05
 03. نفس املراجع01
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ستدعاء تلك العالقة اليت متكن أحدمها من ا ،العالقة املتبادلة بني الفظ واملدلول
 ،واملعىن عند بلو مفيلد وهو رائد البحث اللغوي احلديث يف أمريكا 02اآلخر. 

اء يتكون من األشيأى أنه  ،هو جمموع احلوادث السابقة للكالم والتالية له
 03اهلامة اليت يتعلق هبا الكالم من األحداث العملية. 

 العالقة بين علم الداللة وعلم الرموز   .ج
واملصطلح بالفرنسية  ،( Semiotics( أو )Semiology  علم الرومز ) 

(Semiologie  كما اقرتحه دوسوسري = السيميولوجيا أو علم العالمات وهو )
وهو علم يهتم بدراسة ( ومعناها عالمة.  Semionمشتق من الكلمة اليونانية ) 

مجيع أنواع الرموز )الدوال( مبا فيها الرموز اللغية. ومن هنا تتضح العالقة بني 
درسها وعلم الرموز ي ،بدراسة الرموز اللغويةهذين العلمني. فعلم الداللة خاص 

 00مجيعا. فعلم الرموز أعم وعلم اللغة فرع منه. 
الرموزيضم االهتمامات الثالثة أن علم  C.W. Morris R. Carnapويرى  
 13الرئيسية:

 نة. كوسائل اتصال يف اللغة املعي  ،دراسة كيفية استخدام العالمات والرموز .0
 دراسة العالقة بني الرموز وما يدل عليه أو يشري إليه.  .1
 رموز يف عالقتها بعضها بعض. دراسة ال .0

لم ع وعلى هذه االهتمامات الثالثة فيضم علم الرموز كثريا من فرع 
 اللغة وخباصة علم الداللة.

                                                           
 00. نفس املراجع02
 00. نفس املراجع03
 13ص. ، 0000،القاهرة: مكتبة النهضة املصرية ،علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ،فريد عوض حيدر00
 10. نفس املراجع  13



13 
 

يها وهي مستخدمة ومصطلح عل ،وفيها يلي أمثلة من الرموز غري اللغية 
وقد يتحد الرموز  ،حىت األسرة والكبرييف مجيع اجملتمعات البشرية  الصغري منها 

من حيث الناحية الشكلية يف أكثر من جمتمع لكنه خيتلف من حيث داللته 
 من جمتمع إىل آخر. 

من املمكن أن يقابل كل حاسة من احلواس اإلنسانية نظام من و  
وهي تكون مسعية إن خاطبت األذن  ،الداللةالعالمات االصطالحية ذات 

وبصرية إن خاطبت العني وملسية إن خاطبت اليد ومشية غن خاطبت األنف 
 10ومذاقية إن خاطبت اللسان.

فيقدم الباحث أمثلة الرموز غري اللغوية اآلتية أي اليت ختاطب احلواس  
 كي يكون الشرح عن هذا املوضوع واضحا: 

ك فذل ،مما خياطب البصر: رؤية السحاب الداكن الكثيف يف السماء .0
 يعطي داللة على قرب نزول املطر.

 فذلك يعطي ،مما خياطب األذن: مسع تالميذ املدرسة جلرس مدرستهم .1
 لة على بدء اليوم الدراسي أو انتهائه.دال

 الرموز يف عالقتها بعضها بعض.دراسة  .0
ه االهتمامات الثالثة فيضم علم الرموز كثريا من فرع علم و على هذ

 اللغة وخباصة علم الداللة.

وهي مستخدمة و مصطلح  ،وفيما يلي أمثلة من الرموز غري اللغوية
وقد يتحد  ،عليها يف مجيع اجملتمعات البشرية الصغري منها حىت األسرة والكبري

الرمز حيث الناحية الشكلية يف أكثر من جمتمع لكنه جيتلف من حيث داللته 

                                                           
 10. نفس املراجع . 21
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بل كل حاسة من من احلواس اإلنسانية من جمتمع إىل آخر. ومن املمكن أن يقا
وهي تكون مسعية إن خاطبت  ،ية ذات الداللةنظام من العالمات االصطالح

األذن وبصرية إن خاطبت العني وملسية إن خاطبت اليد ومشية إن خاطبت 
 11األنف ومذاقية إن خاطبت اللسان.

فيقدم الباحث أمثلة الرموز غري اللغوية اآلتية أي اليت ختاطب احلواس كي 
 يكون الشرح عن هذا املوضوع واضحا: 

يعطي  فذلك ،ثيف يف الساءرؤية السحاب الداكن الكمما خياطب البصر:  .0
 داللة على قرب نزول املطر.

فذلك يعطي  ،ستهممما خيطاب األذن: مسع تالميذ املدرسة جلرس مدر  .1
 داللة على بدء اليوم الدراسي أو انتهائه.

عطي داللة فذلك ي ،: تشم رائحة ذكية متأل اجلو يف الرابعمما خياطب األنف .0
 ب من حديقة مزهرة. على وجودك بالقر 

يز نضجه مت به أنوق: ذوقك الطعام املطبوخ تستطيع حاسة الذمما خياطب  .4
ك داللة على درجة وجود فذلك يعطي ،من عدم ذوقك الشراب احمللي

 السكر فيه.
واألخري مما خياطب اللمس: عندما َيسح الوالد على رأس انبه فإن االبن  .5

 يفهم داللة هذه احلركة على العطف واحلب. 
ات وكذلك مس ،وقد حبثنا أن مستويات الدراسات اللغويات متنوعات 

كانت علم الداللة هلا جوانب متنوعات منها جانب   ،النظام الرمز اللغوى
 لة الصوتية وجانب صرىف الذى يطلق عليهصوتى الذى يطلق عليه الدال

                                                           
 10نفس املراجع . 22
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الداللة الصرفية وجانب حنوي الذى يطلق عليه الداللة النحوية وجانب 
معجمي الذى يطلق عليه الداللة املعجمية وجانب سياقى الذى يطلق 

 يلي:  نواع الداللة وتعريفاهتا فكماأما أ 10عليه الداللة السياقية. 
 

 الداللة الصوتية  (2

املستمدة من طبيعة بعض األصوات. وهذه الداللة أيضا من نواح هي الداللة 
 –الستطاعهما عن تغري املعىن. فإذا حدث إبدال  ،صوتية أخرى كالنرب والتنغيم

أدى ذلك إىل  ،يف كلمة آخرى ،صوت منها يف كلمة بصوت آخر –أو إحالل 
وس الناماختالف داللة كل منهما عن األخرى. مثال كلمتني "الناموس القاموس" 

والقامس وسط البحر. واال ختالف الذي بينهما مهصور  ،هو صاحب سر احلري
املعىن يف   وهو ما أىل اختالف ،يف األوىل والقاف يف الثانيةيف سبب وجود النون 

 كل.

 الداللة الصرفية  (1

هي الداللة اليت يعرب عنها مبين الكلمة وتسمى أيضا )الوظائف الصرفية 
املستفادة من األوزان والصيغ اجملردة ( عن السياق فاألمساء للكلمة وهي املعاين 

ومعىن ذلك أن التسمية هي وظيفة االسم  ،تدل داللة صرفية عامة على املسمى
ويدخل ضمن املصدر واسم  ،واألمساء ختلو من الداللة على الزمان ،الصرفية
ة على اللالصرفية للصفات هي الدوالداللة  ،واسم املرة واسم اهليئة ،املصدر
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وداللة أمساء اإلشارة وضمائر التكلم واخلطاب هي الداللة  ،موصوف باحلدث
 وضمائر الغائب وأمساء املوصول داللتها الصرفية على الغياب.  ،على احلضور

وداللة فرعية أخرى بفعل مزيد. وتدل الظروف داللة صرفية على الظرفية 
 ،لة صرفية على احلدث والزمنالزمانية أو املكانية ويدل الفعل بصفة عاة دال

لداللة تشرتك يف ا ،فإن األفعال مجيعها ،وعندتقسيمه إىل ماض و مضارع و أمر
ن حيث الزمان. فاملاض يدل على غري أهنا ختتلف يف الداللة م ،على احلدث

واألمر  ،وعلى اإلستقبال جمازا ،واملضارع يدل على احلال حقيقة ،االنقطاع الزمىن
وف الزيادة يدخل حر  ،فإذا زيد يف املبىن الصرىف للفعل ،يدل على اإلستقبال

ى بثالثة فمزيد الثالثى حبرف يأت ،داللة فرعية أخرى ،أضافت إىل داللته ،عليه
ل عالوة على داللة الفع ،ولكل زيادة ذاللة جديدة ،ل وفاَعلَ أفعل و فعّ  ،أوزان

 : يف أول الثالثى تأتى غالبا للمعاىن األتية على احلدث والزمن. فزيادة اهلمزة

 أخرجت زيدا.التعدية مثل: خرج زيد و  .0
الدخول يف الزمان أو املكا مثل: أصبح دخل يف الصباح "وأعتم دخل  .1

 يف العتمة". 
 ،الداللة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة مثل: أكرمت زيدا .0

 واملعىن املراد لديك أنك وجدته كرَيا.
على السلب ومعىن السلب "إزالة معىن الفعل عن املفعول" فإذا الداللة  .4

 ،فقد أثبتم أّنك جعلت له نصال ،نصال قالت مثال: نصلت السهم
هو السهم و  ،فإذا قلت "أنصلته" فهذا يعىن أنك سلبت هذا عن املفعول

 14أي نزعت نصلة.
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   (Gramatikal Meaning)الداللة النحوية (6
استخدام األلفاظ أو الصور الكالمية يف اجلملة من هي الداللة احملصلة )

لة يف اللغة (  وهذه الدالاملكتوبة أو املنطوقة على املستوى التحليلي أو الرتكىي
 العربية على قسمني:

وهي املعاىن العامة املستفاد من اجلمل واألساليب األولى داللة نحوية عامة: 
بات وعلى اإلث ،ري واإلنشاءمثل : داللة اجلمل واألساليب على احل ،بشكل عام

ى وذلك باستخدام األدوات اليت تؤد ،والطلب واإلستفهام ،والتوكيد ،أو النفي
ووظائف النحوية العمة )الداللة النحوية ( حتصل يف األغلب داللة أو األسلوب. 

ذاللة اإلستثناء مستفادة من أدة اإلستثناء ىف  ،األعم باستحدام األدوات مثال
 (. 33:"كل شيئ هالك إال وجهه" )القصص:/ حنو قول تعال

وهي معاىن األبواب النحوي مثل باب الفاعل  الداللة نحوية خاصة: ،الثانية
وباب املفعول وباب احلال .. إخل. فكل كلمة مفردة تقع مع يف باب من األبواب 
تقوم بواظفة الباب نفسه. مثال: لو قلنا " اإلنسان هل قوف يعيش سطح القمر  

 فمن هذا القول إلختال ،كامال عام" فإّن السامع ال يستطيع فهم املعىن املراد 
 15الرتتيب. 

 
 

  (Lexical Meaning) الداللة املعجمية  (4
  هي دراسة املعىن املعجمى تشكل قطاعا عريضا وأسسيا من علم املعاجم

(Lexcilogy)   :ودراسة الداللة املعجمية تتصل ثالثة فروع 
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هو العلم الذى يدرس املعىن سواء على   Semantics عل الداللة -أ
مستوى الكلمة املفردة أو مجل و عالبا ما تنتهى هذه الدراسة إىل 
وضع نظريات عملية يف دراسة املعىن ختليف عادة من مدرسة لغوية 

 إىل أخرى. 
العل هو علم يدرس املفردات و يفرق هذا  Vocabularyعلم املفردات  -ب

 بني نوعني من املفردات مها:
 Active Vocabularyاملفردات النشطة  .0

هي الكلمات اليت جتيء بسهولة إىل شفاهنا املفردة املستعملة 
 قابلة للقياس. وكذلك هي هائلة بأّي مقارنة.

11املفردات اخلاملة  .1
Passive Vocabulary   

هي املفردة املستعملة يف جمموعة الكلمات تفهم وتتعمل عندما 
 نتكلم أو نكتب.

هو يتصل بعلم الداللة أيضا وبعد األن فرعا  Lexcilogyعلم املعاجم  -ت
مستقال من فروع اللغة. وهو يقوم بتضييف ودراسة مفردات أي لغة 

 Lexcical Meaning باإلضافة أىل شرح معناها أو داللتها املعجمية 
 استعدادا لعمل املعجم.

اما. وإن تت أن املعىن املعجمي ال توصل الذي املعىن يرى الباحثون احملدثو 
املعىن املعجمي قاصر عن أن حيدد املدلول حتديدا يرتبط باملوقف. ولكن املعجم مطالبا 

ؤثر ألهنا تنبع من التفاعل بني اإلنسان واحلياة. ومما ي ،بأن يأيت لنا بكل هذه األشياء
 إىل املعىن: 
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املراد هبا تقتضي إىل املتكلم أن يستجدمها على  ،السياقى اإلستعمال -أ
يف استعماله بني البالدين يف  ،احلال. مثال لفظ احَلرَاممستوى 

 اإلندونسي واملكة.
قال ابن جىن إن هذه اللغة أكثرها جار على  ،اإلستعمال اجملازي -ب

 وقلما حيرج منها على احلقيقة. ،اجملاز
النرب وهو الظغط على مقطع من املقاطع حبيث يتميز عن غريه من  -ت

 12ويزداد زضزحه يف السمع. ،مقاطع الكلمة
 الداللة السياقية (5

ة وهي الداللة اليت يعينها السياقية اللغوي وهو البيئة اليت حتيط بالكلمة أوالعبار 
أو اجلملةو وتستمد أيضا من السياقية االجتماعى وسياق املوقف وهو املقام 

ن معري ذلك م ،من املتكلم واملستمع ،الذي يقال فيه الكالم جيمع عناصره
املناسبة اليت قيل فيها الكالم. والكلمة عندما توجد يف مجلة أو  ،الظروف احمليطة

مقام  عندما تقال هذه اجلملة أو هذه العبارة يف ،فهي يف سياق لغوى ،عبارة
اقان  وهذان السي ،أو موقف اجتماعى حمدد فإنه َيثل سياقها االجتماعي ،معني

الكلمة. فعندما نضع كلمة التوليد مثال يف كلهما يسهم يف إيضاح داللة 
 :السياقات اآلتية

 إن التوليد من أهم عوامل النمو اللغوى )املتحدث هنا لغوي( (0)
 إنالتوليد من املها اإلنسانية الصعبة )املتحدث هنا طبيب( (1)
إن التوليد يعد أهم عوامل استمرار التيار )املتحدث هنا مهندس كهر  (0)

 باء(
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قدور على أن أنواع الداللة من حيث دالالة واكن ذهب أمحدحممد 
 األلفاظ ينقسم إىل ثالثة أقسام:

ثر وهو أك ،أن يدل اللفظ الواحد على معىن واحد واملتباين: وه (0)
 اللغة.

املشرتك:وهو أن دل اللفظ الواحد على أكثر من معىن. فإن   (1)
 ،كانت داللته على معنيني غري متضادين فهو املشرتك اللفظي

 ت معنيني متضادين فهو من باب األضداد.أما إذا ككان
فكل كلمة 13املرتادف: وهو أن يدل أكثر من  لفظ معىن واحد.  (0)

من كلمات اللغة هلا داللة هلا داللة معجمية اجتماعية سيتقل 
عما َيكن أن توحيه أصوات هذه الكامة أو صيغته من داللة 

ماعية االجتزائدة على تلك الداللة األساسية اليت تطلق عليها 
فكلمة الكذاب تدل على شخص يتصف بالكذب وتلك 
داللتها االجتماعية. ويبدو أن يعض اللغويني من احملدثني َييلون 

 10ماعية. تإىل التفرقة بني الداللة املعجمية والداللة االج
 

 في علم الداللة التي بواسطة مختار عمر أنواع المعنى .د
كما أنه ليس عالقة   ،ليس شيئا يف الذهن أو العقل (Firth)إن املعىن عند فريث

وإَّنا هو جمموعة من االرتباط  ،متبادلة بني اللفظ والصورة الذهنية للشيء
وحيدد لنا  ،واخلصائص واملميزات اللغوية اليت نستطيع التفرق عليه يف موقف عمني
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 أشرنا يتوالسبيل إىل هذا املعىن إال بالسري مراحل وخطوات التحليل ال ،السياق
 03اىل من قبل. 

يف كتاهبما حتت  Ogden و  Richards مه كان للمعىن تصريف كثري كما قدّ 
أن املعىن هو عالقة  Grice و   Bolinger وقد حدد Meaning of meaningعنوان 

 00ن يفهموها.اللغة حىت يستطيعوا أ بني اللغة ونعاصر خارجية اليت اتفق مستعملوا
عاو والباحث اليستطيع أن يكتب مجيع تلك األن ،املعىن كثريةومن املفهوم أن  

 وهي كما يلى:  ،إال من بعض كتب اليت تتضمن فيها أنواع املعىن
أو النعىن اإلضايف وهو معىن  (Struktur atau Gramatikal) المعنى القواعدي .2

   جانب معناه التوصوري اخلالص. وإذاالذي َيلكه اللفظ عن طريق يشري اىل
كانت كلمة "يهودي" متلك معىن أساسيا هو الشخص الذى تنتمى إىل الديانة 
اليهودية فهي متلك عماىن إضافية ىف أذهان الناس تتمثل ىف الطمع والبخل 

 01واملكر واخلديعة. 
و فه ،وهو يشري إىل يتضمنه اللفظ من الداللة عند املفرد ،المعنى النفسى  .1

 وبالتاىل يعترب معىن مقيدا بالنسبة ملتحدث واحد ،بذلك معىن فردى ذاتى
 وال التداول بني األفراد مجيعا. ،يتميز بالعموميةوال ،فقط

ابات األدباء ويف كت ،ويظهر هذا املعىن يوضوح يف األألحاديث العادية لألأفراد
وأأشعار الشعراء حيث تنعكس املعاىن الذاتية البفسية بصورة واضحة قوية جتاه 

 األأللفاظ واملفاهيم املتباينة.

                                                           
  193نفس المراجع . ص: 31
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ات لمات ذوهذا النوع من نوع املعىن الذي يتعلق بك ،المعنى اإليحائى  .6
 مقدرة خاصة على اإلحيائى نظرا لشفافيتها. 

 لنوع من املعىن يف ثالثة وهي: وقد حصر أوملا تأثريات هذا ا
ل وذلك إذا كانت الكلمة تد ،وهو النوعان: تأثري مباشر  تي:ثير الصو لتأا

 الذييحاكية الرتكيب الصويت لإلسم. ويسمىعلى بعض األصوات أو الضجيج 
وَيكن التمثيل له بالكلمات العربية:    Primary Onomatopoeia هذا النوع 

 Zoom والكلمات اإلجنليزية  ،جرير)املاء( -مواء )القطة(-صليل )السيوف(
 Secondary والنوع الثاىن: التأثري غري املباشر ويسمى  ،Crackو  Hissو 

Onomatopoeia  مثل: القيمة الرمزية للكسرة )ويقابلها يف اإلجنليزية( الت ترتبط
 الناس بالصغري أو األشياء الصغرية.يف أذهان 

 و Redecorate و  Handfulويتعلق بالكلمات املركبة مثل:  التأثير الصرفي:
Hoteplate 

ويتعلق بالكلمات املدازية أو املؤسسة على اجملاز أو أي صورة  التأثير الداللى:
 00كلمية معربة.

أو املعىن  (Denotative Meaning)المعنى األساسي أو المركزى  .4
)Cognitive أو املعىن اإلدراكى   Meaning (Conceptual(التصوري 

 Meaning)04  وهذا املعىن هو لعامل الرئيس لإلتصال اللغوى واملمثل احلقيقي
اجعله وممثل اللفظ "الكرسى"  ،األساسية للغة وهي التفاهم ونقل األفكار

رد حدة اجملمية حني توهذا املعىن هو املتصل بالو  ،من اخلشب وآلة للجلوس
 05ىف أقل سياق أي حينما تكون منفردة.
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 هو ذلك النوع من املعاىن الىت حتمل قطعة منالمعنى األسلوبى أو السيلقى  .5
اللغة بالنسبة للظروف اإلجتماعية ملستعملها واملنطقة اجلغرفية الىت ينتمىز 

املعىن السلوىب يظهر نتيجة عالقة   Contextual Meaningويسمى احيانا 
سياقى الوقت والبيئة ملستعمل اللغة. وكذلك املعىن ال ،بني اللفظ واملوفق املكان

أو املقامى هو املعىن الذى اليكتفى بتحليل تركيب املقام وال مبعىن كلمة املفردة 
وسوف يأتى  (Context of situasion)وغنما يراه فوق ذلك ىف ضوء املقام 

 01ل يف تقسيم السياق.املث
 

 المناهيج على دراسة المعنى .المبحث الثاني: 1

ركزت املناهيج اللغوية ىف دراسة املعىن على املعىن على املعىن املعجمى أو دراسة 
معىن كلمة املفردة العتبارها الوحدة األساسية لكل من النحو والسيمانتيك. هناك 

نظرية وال ،إلشاريةامناهيج ونظريات متعددة إهتمت بدراسة املعىن ومنها النظرية 
والنظرية  ،والظرية اجملاالت الداللة ،والنظرية السياقية ،والظرية السلوكية ،التصورية

 02التحليلية.

 عند الخبراء  نواع المعنيأالمبحث الثالث:  .6
 ( Geoffrey Leechبواسطة ) في علم الداللة .أ

 معني الضمنيال .2

                                                           
 .00ص: ،املرجع السياق ،متام حسن36
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املعين الضمين هو املعين الذي ليست يف الواقع أن الساخرة عموما 
 مين اإلجيابيةالضوداللة اليت هلا معين إضايف. يف املعين الضمين هناك املعين 

 واحليادية. والسلبية
هو معىن آخر الذي متت إضافته إىل إرتبط داليل لقيمة  الضمين عىنامل

على  .الشعور شخص أو جمموعة من األشخاص الذين يستخدمون كلمة
، "ضئيلة"ولكن كلمة  .يف املثال أعاله داللة حمايدة "حلمي"سبيل املثال كلمة 

كان الناس  .وهو مرادف فعال مع كلمة رقيقة هلا قيمة داللة إجيابية هي مربكة
، الذي "االسكواش" على العكس من ذلك، فإن كلمة .أن أقول ضئيلة أحب

هو يف الواقع أيضا مرادفا لكلمة رقيقة وحنيلة، لديه داللة سلبية، وقيمة طعم 
 .سيئ، والناس سوف تكون غري مرحية ليقول جسده اهلزال

 األسلوبيةمعني ال .1
ألسلوب الصياغة فيما يتعلق اخلالفات  األسلوبيةعىن امليرتبط 

املنزل، املنزلية، القلعة،  :مثال .واجملاالت االجتماعية من النشاط يف اجملتمع
 .قصر، واإلقامة، ومكان اإلقامة، واإلقامة

 
 معنى العاطفيال .6

معىن العاطفي هو معىن املتعلقة مشاعر املتكلم إىل الشخص اآلخر 
العاطفية يكون أكثر وضوحا عندما تستخدم يف ومعىن  .أو الكائن يف السؤال

الكلمات سوف  .والتقط لنا "!أغلق فمك" :على سبيل املثال .اللغة احملكية
 .يبدو قاسيا إىل املستمع

 معنى التأملال .4
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عىن التفكري هو ما الناشئة من قبل املتحدثني يف وقت للرد على ما امل
 Aduh، oh، ah، wah amboi، astaga:على سبيل املثال .رآه

 (Kolokatif) معنى كولوكاتفال .5
املعىن هو املعىن فيما يتعلق خبصائص معىن خاص كلمة فيعدد من 
الكلمات اليت هي مرادف، حىت أن كلمة ال يصلح إال لالستخدام يف أزواج 

وهكذا ينبغي أن يكون كولوكاتف معىن يتناسب ويف  .مع كلمات أخرى معينة
وسيم مرادفا للرجال، وقال مرادفا للفتيات  كلمة :على سبيل املثال .املكان

 .رائع
 معنى المفاهيمىال .3

عىن املفاهيمي، أن يعين ذلك أن يؤكد على معىن منطقي. أحيانا امل
يطلق على معىن معىن "داليل" أو "املعرفية". معىن املفاهيمي لديه تركيبة معقدة 

وى الصوتية مستجدا ومعقدة، ولكنها َيكن مقارنتها وربطها ترتيب مماثل على 
 والنحوية.

 مواضيعىالمعنى ال .7

ملتحدث ا نظيم الرسائلعىن موضوعي، وإبال  ذلك املعىن عن طريق تامل
الكاتب،مبعىن النظام والرتكيز والرتكيز. تأثر قيمة التواصل أيضا عن طريق أو 

 استخدام اجلملصوت اإلجيايب والسليب. على سبيل املثال، على النحو التايل:
 ؟داللة من قبل الذين يتم تدريسهاو ذلك؟ وتدرس من قبل احملاضرين 

اجلملة األوىل تريد املزيد للتعرف هدفها، يف حني أن اجلملة الثانية تؤكد الذي هو 
 موضوع.
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 أنواع المعنى في علم الداللة بواسطة عبد الخير  .ب
 الجذري معنىال .2

 ما هو حواسنا، ومعىناملعىن اجلذري هو املعىن احلقيقي، وفقا ملراقبة 
معىن الغرض يف القاموس هو املعىن األساسي أو  .عليه، ومعىن يف القاموس

لديه حيوانات معىن  "احلصان" على سبيل املثال، فإن كلمة .معىن من اخلرسانة
 .مماثلة

 ىمعنى النحو ال .1
، مضاعفة، Afiksasi)هو املعىن الذي حيدث بعد النحوية  ىعىن النحو اامل

Kalimatisasi). 
 سياقيال معنىال .0

معىن السياقي هو معىن عبارة أو كلمة اليت هي ضمن السياقعلى سبيل 
 :املثال، ومعىن سياق وقال رئيس يف اجلمل التالية

 الشعر على الرأس ال يوجد جدة بيضاء .أ
 كما الرئيسي كان جيب توبيخ الطالب .ب
 رقم اهلاتف على الرسالة الرأس .ت

 معنى المرجعيال .4
ذلك أن كلمة َيكن أن  .معىن هي الكلمة اليت لديها مرجعية مرجعية

يتم تضمني كلمات  .يسمى مرجعية ذات مغزى إذا كان هناك إشارة أو املعيار
مثل اخليول، واألمحر، والصور الكلمات اليت هي مرجعية ذات معىن ألن هناك 

 .إشارة يف العامل احلقيقي
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 معنى غير المرجعيال .5
ي الكلمة اليت ال يوجد لديه مرجعية يف العامل معىن غري املرجعية ه

هذه الكلمات ليس هلا مرجعية يف  .على سبيل املثال كلمة و، أو، و،احلقي
 .العامل احلقيقي

 دالليالالمعنى  .3
 .داليل هو املعىن األصلي، أو املعاين يف الواقع مملوكة من قبل كلمة

يعين حالة جسم الشخص مبعىن داليل وهو ما  "حنافة"على سبيل املثال، كلمة 
مبعىن أي مصلحة داليل كما نرى يف "زهرة"كلمة .أصغر من احلجم العادي

 .احلديقة
 الضمنيالمعنى  .7

هو معىن آخر الذي متت إضافته إىل إرتبط داليل لقيمة  ضمين معىن
على  .الشعور شخص أو جمموعة من األشخاص الذين يستخدمون كلمة

، "ضئيلة"ولكن كلمة  .املثال أعاله داللة حمايدةيف  "حلمي"سبيل املثال كلمة 
كان الناس  .وهو مرادف فعال مع كلمة رقيقة هلا قيمة داللة إجيابية هي مربكة

، الذي "االسكواش" على العكس من ذلك، فإن كلمة .أحب أن أقول ضئيلة
هو يف الواقع أيضا مرادفا لكلمة رقيقة وحنيلة، لديه داللة سلبية، وقيمة طعم 

 .ئ، والناس سوف تكون غري مرحية ليقول جسده اهلزالسي
 معنى المفاهيميال .8

معىن املفاهيمي هو معىن الذي َيلكه كلمة بغض النظر عن السياق أو مجعية 
مثل حيوان من ذوات "له معىن املفاهيمي  "حصان"كلمة  .على اإلطالق
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سكن بناء "له معىن املفاهيمي  "الوطن" ، وعبارة"األربع عادي مدفوعة
 ."البشري

 معاني النقابيال .9
وهذا يعين أن االرتباط هو معىن الكلمات فيما يتعلق عالقتها تلك الكلمة 

على سبيل املثال، قال اليامسني كلمة املرتبطة شيء  .مع ما هو خارج اللغة
 .مقدس أو حرمة، وقال احتاد جريئة األمحر التمساح ترتبط مع الشر أو اجلرَية

عاون مع رمز أو التمثيل الذي يستخدم من قبل جمموعة املعىن هو نفس بالت
من مستخدمي اللغة للتعبري عن مفهوم آخر، اليت لديها بعض أوجه التشابه 

 .مع طبيعة الظروف، أو صفة هذا هو مفهوم املنشأ
 معنى الكلمةال .20

 و "تسليم"كلمة  .، خشنة وغري واضحةةعام ةمعىن كلمة معىن طابع
تعترب عادة أن تكون هي نفسها، كما يف املثال  ككلمة، واملعىن "تسليح"

 :التايل
 له اصابة يف اليد من الزجاج املكسور .أ

 بإصابته الذراع بالزجاج املكسور .ب
 .وهكذا، حسب يد وذراع على العبارة الكلمة الثانية هو مرادف أو معىن

 معنى المصطلحال .22
معىن هذا املصطلح معىن حمدد، واضح، وال شك، وحىت من دون 
سياق اجلملة ونضع يف اعتبارنا أن معىن مصطلح يستخدم فقط يف جماالت 

املثال  "ذراع" و "اليد" على سبيل املثال، فإن كلمة .أنشطة حمددةأو العلوم 
جزء من " "األيدي" .الكلمة الثانية يف اجملال الطيب هلا معىن خمتلف .أعاله
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جزء من الرسغ "هي  "األسلحة"يف حني أن كلمة  .كبري "الرسغ إىل أصابع
كمصطلح يف علم الطب  "ذراع" و "اليد"حىت كلمة  ."إىل قاعدة الكتف

 .ليس مرادفا، ألن معىن كان خمتلفا
 معنى المصطلحال .21

معىن املصطلح هو املعىن الذي ال َيكن التنبؤ هبا من معاين عناصرها، 
النحوية ذات  "بيع منزل"على سبيل املثال، يف شكل  .جمية والنحويةسواء املع

، ولكن يف شكل االندونيسية "بيع استعرض املال وشراء تلقي الوطن"مغزى 
الضحك بصوت "ال معىن هلا على هذا النحو، وإَّنا يعين  "بيع األسنان"

 .وبالتايل فإن املعىن هو بالضبط ما يسمى معىن اصطالحي ."عال
 المثل معنىال .26

ونظرا لالرتباط  .معىن املثل أنه َيكن تتبع أو تعقب على معىن عناصرها
مثل "على سبيل املثال، املثل  .بني املعىن األصلي مع املعىن كما يقول املثل

الكالب والقطط األحداث ذات مغزى اثنني من الناس الذين مل حيصل على 
الب والقطط اسم إذا وهذا املعىن له ارتباط ذلك احليوان الذي الك .طول

 .صوت تقاتل دائما، أبدا سلمية

 

 

 

 

 



31 
 

 الباب الثالث

ُلَها  َعْرُض البَ َيانَاْت َوَتْحلي ْ  

قدم الباحثة عرض البيانات وحتليلها اليت تتكون على قسمني. القسم األول حيتوى ت 
اين أنواع املعىن والقسم الث اإلمام الشافعي،املعىن ضمن يف يف ديوان اليت تتضمن على الكلمة 

 على دراسة حتليلية داللية.  اإلمام الشافعييف ديوان ضمىن ال

 اإلمام الشافعيلمحة ديوان  .أ

 امسه ونسبه:

هو أبو عبداهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد  
املكي. والشافعي  ،ليب اهلامشيبن عبد يزيد بن هاشم بن عبد املطلب بن عبد مناف القرشي املط

 ،من هامشني: هاشم بن عبد مناف إذ تزوج األخري من الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف
 03فولدت له عبد يزيد جد الشافعي.

 نشأته:

جح يف والدته أهنا كانت سنة، وتويف أبوه وهو ابن سنتني، فعادت به أمه إىل مكة االر  
ديث فما بلغ السابعة حىت حفظ القرآن الكرمي، وأجذ احلمستقر قرابته، م دفعة إىل الكتاب، 

النبوي، يقول عن نفسه: " حفظت القرآن وأنا ابن سبع، وقرأت املوطأ وأنا ابن عشر سنني 
 00وأقمت يف بطون العرب عشرين سنة آخذ أشعارها ولغاته.

                                                           
38 http//diwanalarab.com. diunduh pada tanggal 25 April 2017.21.12 
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ام قوقد خرج الشافعي يف فتائه إىل بوادي هذيل وأمهات القبائل، فشافه األعراب وأ 
الزمهم فيها حال وترحاال، وأخذ عنهم اللغة والشعر، وأتى على شعر   43بني ظهرانيهم سنني.

 هذيل حفظا، واستوعب كثريا من األخبار واألشعار واألنساب وأيام العرب.

 فصاحته ولغته

اجتمع إىل قرشية الشافعي ذكاؤه، وقدرته الفائقة على احلفظ، وحدبه ودأبه على طلب  
  خريا كثريا يف عربيته وفصاحته ولغته.العلم، فأويت

يقول : " لو  40يقول الربيع بن سليمان: "كان الشافعي عريب النفس عريب اللسان"  
يته اليت  جبت منه، لو أنه ألف هذه الكتب على عربرأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لتع
 41كان يتكلم هبا، مل يقدر على قراءة كتبه.

يقول :" ما رأيت أحدا قط أفصح وال أعلم من  مبثل ذلك حيثويشهد له الزعفراين  
 الشافعي، كان أعلم الناس وأفصح الناس .. ما كان إال حبرا.

 عملي يف الديوان.

مل أعتمد على جماميع شعر الشافعي للمتأخرين وال احملدثني وإن كنت أفدت منهم، وإَّنا 
األدب  ريخ واحلوليات، مصادروالتاوثقت النصوص بالرجوع إىل كتب الطبقات واملناقب، 

 واملنتخبات الشعرية واألدبية، وجعلت جمموع شعره يف قسمني: 

يضم القسم األول : أوثق ما نسب إليه من شعره مما ثبت يف املصادر مبا ال جمال للشك 
 فيه وهو مائة ومخسة وثالثون نصا يف أكثر من أربعمائة بيت. 

                                                           
 (0-151ابن كثري أنه أقام يف هذيل عشرين سنة )البداية والنهاية. يذكر 43
 .15، طبقات النحاة، ص 1-40، مناقب البيهقي، 002آداب الشايف ومناقبه، ص 40
 ، ويف املوضعني السابقني كلمة البن أيب اجلارود جتعل لسانه أكرب من كتبه15، طبقات النحاة، ص 1-40مناقب البيهقي، 41
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و مائة نسبته إىل الشافعي مما نسب إليه وإىل غريه، وهويضم القسم الثاين : ما مل تثبت 
وثالثة نصوص يف أكثر من ثالمثائة ومخسني بيتا، وه على درجات متفاوتة من جهة توثيق 

ه يرتاوح بني ما نسب إليه يف املصادر املتأخرة وما اليصح نسبت إلمام الشافعيالنسبة إىل اال
مرجح  يه لغة ومضموناً، وم ينسب له ولغريه دونإليه، وبني ذلك أصناف: ما يرتجح نسبته إل

بعد أن وما يبعد أن يكون له، وما يله ولغريه ويرتخح أال يكون له،  حيدد النسبة، وما نسب
 يكون له لغة ومضموناً، وما نسب إليه مما متثل به. 

وقد رتبت نصوص القسمني حسب القوايف على نسق حروف املعجم، ورتبت قوايف كل 
حركة حرف الروي )سكون، فتحة، ضمة، كسرة(، ويلحق بكل قافيه ما يسند حرف حيسب 

إليها من الضمائر، ورتبت ما جاء حبركة واحدة حسب البحور ) الطويل، املديد، البسيط،... 
 إخل(

 . اإلمام الشافعيعين ضمين يف ديوان املاليت تتضمن وهذا عرض البياتان 

 عرض البيانات وتحليلها  .ب
 اإلمام الشافعيافي ديوان  تتضمن المعنى الضمنيالتي الكلمة  (2

 )قافية الهمزة (
 ) من السريع ( 

 اوّدائهواحسرة للفىت ساعة * يعيشها بعد 
 عسر الفىت لو كات ىف كفه * رمى به بعد أحبائه

واملقصود هنا هو تدمري أو ذهب بعيدا، ال أحد يعرف  .اختفت الوسائل"  اوّدائه" 
 .ولكن يف كل كائن حي حمكوم للموت .يعود إىل جنبهعندما يقوم شخص ما سوف 

 
 ) من السريع ( 
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 من يتمن العمر فليّدرع * صرباً على فقد أحبائه
 ومن يعمر يلق يف نفسه * ما يتمنا هااَلعدائه

مل مقاومة أو املريض، يف هذه احلياة كل شخص حيتاج ملوقف موثوق "  صبرا" 
 .أن واحدا منهم هو الصرب .والطبيعة

 
 (من الوافر) 

 القضاء دع األيام تفعل ما تشاء * وطب نفسا إذا حكم

 حلادثة الليايل *  فما حلوادث الدنيا بقاء  تجزعوال

 والوفاء  ماحةسالوكن رجال على األهوال جلدا * وشيمتك

 عيوبك يف الربايا * وسرك أن يكون هلا الغطاء كثرتوان 

 تسرت بالسخاء فكل عيب * يغطيه كما قيل السخاء

 وال تر لألعادى قط ذال * فإن مشا تة األعدابالء

 للظمأن ماء النار وال ترج السماحة من خبيل * فمايف

 وال حزن يدوم والسرور * والبؤس عليك وال رخاء

 إذا ماكنت ذاقلب قنون * فأنت ومالك الدنيا سواء 

 ومن نزلت بساحته املنايا * فال أرض تقيه وال مساء

 * إذا نزل القضا ضاق الفضاءوأرض اهلل واسعة ولكن 

 دع األيام تغدر كل حني * فمايغين عن املوت الدواء
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اهلل هو على  .مصري يف كل اآلهلة ." يعين هذا القرار، قرار يف السؤال هو مصري القضاء" 
وقال انه سوف تفعل أي شيء تريده، ولكن مرة أخرى ما حدث يف هذا  .استعداد والقاهر

ببية، ما مل يكون سوى األنبياء معجزة، معجزات القديسني أو استدرجعن العامل جيب ارتداء الس
وصلت، كما النشاط الدجال يف وقت  -غضبهم ذلك شيء كثري من األحيان حتدث فجأة 

 .الحق

ما هو املقصود احلزن ليس حزينا عندما  ." يعين احلزن واألسى يف السؤال هو احلزن تجزع" 
 .اختبار أو حماكمة يصيب

وهناك حماكمة الوقت تنتهي طويلة   .تتالشى يف السؤال هو العضوية ." اختفى الوسائل بقاء" 
كما حنن نقبل برشاقة آلهلة النظام األساسي، وسوف آهلة ال يعطي االمتحان للخدام خارج 

 .حدود عبيده

عند وقوع الكوارث تقوي القلب  ." يعين تتحرك، تتحرك يف السؤال هو الرقيقة السماحة "
 والكبد استخدام حسن اخللق، واحلفاظ على أهنا جمرد فعل كل وعد. 

 . "ال َيكنك امخاد أسوأ أعداء"تعريف املدقع هو الشر،  ." وهذا يعين أن إهانة أو إذالل " ذال

 يعين النار، ويشار إىل النار هو العدو"  النار" 

 

 )من الوافر( 
 * وماتدري مبا صنع الدعاء ريهوتزدأهتزأ بالدعاء 

 إنقضاء سهام الليل ال ختطي ولكن* له أمدو لألمد
 فيمسكها اذا ماشاء ريب * ويرسله إذا نفد القضاء 
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والغرض هنا مذلة مهينة وظيفة الدعاء، هل من أي وقت مضى  .يعين مذلة"  تزدرية" 
 .املهينة قوة الصالة

مرة أخرى، انتهت، بسبب الوقت الذي حدث لن يعين هنا عودة  ." إنقضاء " يعين العودة
 .يتكرر

 )من اخلفيف ( 
 أكثر الناس يف النساء و قالوا * إن حب النساء جهد البالء

 ولكن * قرب من ال حتبُّ جهد البالء جهدا  ليس حّب النساء 
 
ا"  خلق اهلل املرأة هو نعمة بالنسبة  .يعين كارثة، كارثة يف السؤال هنا هو خسارة" َجْهد 

وسوف يكون جمال ملواصلة النسب، حبيث يظهر جيل جديد من شأهنا  .للرجال
ذلك أن املرأة ليست كارثة بالنسبة للرجال،  .التغلب على االنقراض البشري نفسه

 .ولكن نعمة بالنسبة هلم
 
 ) من السريع ( 

 )قافية الباء ( 
  )من اخلفيف ( 

 خريا عين املنجم أين * كافر بالذي قضته الكواكب 
 عاملا أن مايكون وما كان * قضاء من املهيمنواجب 

 
 ) من اخلفيف ( 

 قل مب شئت يف مسبة عرضي * فسكويت من اللئيم جواب
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 الكالب أن جتيب األسدماانا عادم اجلواب ولكن * ما من 
من التعبري أعاله َيكن تفسري الصمت أفضل،  .وهذا يعين األسد" و الكالب األسد"

 - ختسر، ولكن لتجنب اجلانب السليب هو جر على األشياءوالصمت ال يعين أنك 
من ترك النقاش  :وفقا لقول الرسول الكرمي" .أشياء سيئة أفضل وأكثر قاتلة لنا الصمت

وأولئك  .عندما تكون يف اجلانب األَين، مث سوف اآلهلة توقظ أعلى القصر السماء
لوسط توقظ القصر يف االذين يرتكون النقاش عندما تكون يف الغرور اآلهلة سوف 

 .اجلنة
 
 سأضرب يف طول البالد وعرضها * أنال مرادي أوأموت غريبا 

 * وإن سلمت كان الرجوع قريبا درّهاهفإن تلفت نفسي فللّ 
 .معىن القرار هو مصري من اآلهلة .يعين هذا القرار"درها" 

 متوت األسد يف الغيات جوعا * وحلم الضأن تأكله الكالب 
 على حرير * وذو نسب مفار شه السرتابوعبد قد ينام 

  لئن بعدت داراملعّزى ونابه * من الدهر يوم واخلطوب تنوب 
 ملشي على بعد على علة الوجى * أدب ومن يقضي احلقوق دبوب

 ألّذ وأحلى من مقال وخلفه * يقال إذاما قمت: أنت كذوب
 وهل احد يصغي إىل عذٍر كاذب * إذا قال مل تأب املقال قلوب 

يسمح تكمن يف بعض التفاصيل، عندما مسح لشخص أن يكذب إذا كانت 
 :الشروط

محايته على الرغم  .إذا كان هناك الذين يقتلون اآلخرين الذين حيق هلم احلماية .أ
 .لزورقوالمن 



37 
 

 .عندما تواجه معركة مع تكتيكات واسرتاتيجيات املخادعة والكذب .ب
ني اثنني على الرغم من َيكنك التوفيق ب .عندما حصلنا على شخصني حبجة .ت

 .قول الزور
 .إذا زوجتك ال تعوض على الرغم من الكذب .ث

 

 * ي إن صحم يل فيك حسب وحلسب أنت حسيب وفيك للقلب حسب 
 الأبايل ميت ودادك يل صح * من الدهر ما تعّرض خطب 

 
 الرجال وخيطب روس أرى العّز يف الدنيا إذا كان فاضال * ترّقي على 

 فضيلة عنده * يقاس بطفل يف الشوارع يلعبوإن كان مثلي ال 
رئيس القصد هنا هو أعلى نقطة، يبدو أن كنز  .وهذا يعين أن الرأس"  روس " 

حتتل أعلى مكان يف العامل، وشبهت يف الرأس ألن الرأس هو عضو يف أعلى هيئة 
 .يف جسم اإلنسان

 
  الدهر يوما فال تقل * خلوت، ولكن قبل : علّي رقيب خلوتإذا ما 

 عليه يغيب يخفى وال حتسنب اهلل يغفل ساعة * وال أن ما
 غفلنا لعمر اهلل حيت ترا كمت * علينا ذنوب بعد هّن ذنوب

 فياليت أن اهلل يغفر ما مضى * ويأذن يف توباتبا فنتوب
الغرض من العزلة هنا هو مبعزل، هل نقول عندما كنت  .يعين العزلة"  خلوت" 

 .يصرف وحده اهلل يراقبك
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واملقصود هنا هو واضح غامضة ووتش اهلل فوقك واهلل  .يعين غامضة"  يخفي" 
 .ال جيهل أدىن مراقبة

 
  أمرك يف معينني * ومل تدر حيث اخلطا والصواب  حارإذا 

 فخالف هواك فإن اهلوى * يقود النفوس إىل مايعاب  
واملقصود هنا هي الدولة جيئة وذهابا شخص  .اخلطى -وهذا يعين "  حار" 

 .اخللط يف البت يف القضية
  عجيب * وأّرق نومي فالسهاتأوه قليب والفؤاد كئيب 

واملقصود هنا هو احلزن للينا هريد حسني شهدت   .يعين الكتان" عجيب " 
 .كوارث

 األرجوان خضيبذبيح بال جرم كأّن قميصه * صبيغ مباء 
اليت  نية أرجوان هنا هو الشجرة .يعين أرجوان مصبو "  األرجوان خضيب" 

أرجوان هنا تفسري املالبس مسح مع الدم يف  .تستخدم لصبغ النسيج لتظهر حممر
 .املعركة

 * وللخيل من بعد الصهيل حنيب  رنةوللرمح  أغوال فللسيف
 .البكاء السيف يعين هنا احلداد حلسني قد قتل يف املعركة .يعين بكاء"  أغوال" 
الشيء نفسه أيضا أن الرمح كان يئن هنا على أهنا تعين  .يعين النشيج"  رنة" 

 .بسبب األجواء اليت حدادا تويف حسني يف ساحة املعركة
  كل نذل حتاربه * ملكنتها من   عزيزةولومل تكن نفسي علي 
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تعريف  .تعريف األحياء الفقرية منخفضة أو سيئة كرَية .يعين املتهدمة"  عزيزة"
وهذا املوقف  .يتخلل الروحاألخالق واآلداب العامة هو شرط أو املوقف الذي 

 .يعرب عن األفعال املختلفة بسهولة ودون تفكري
 * كثري التواين للذى أنا طالبه  تنيولو أنين أسعى لنفعي وجد 

واملقصود هنا هو األنانية األنانية دون أن يرى  .يعين أن اهليئة املعنية" تني" 
 .الناس من حوله أو شعبه

  من حتّبه  وال يحبكومن البلية أن حتّب 
ما هو املقصود مل تضع احلب ليس باملثل  .يعين ال يشعر احلب"  وال يحبك" 

حبه أو بال مقابل، وسيكون صعوبة إذا كنت حتب شخصا ما، لكنه ال حيب لكم 
 .مرة أخرى

 تغّبه فالعنك بوجهه * وتلح أنت  ويصدّ 
وسوف تتحول  واملقصود هنا ساخر البالية،  .يعين عفا عليها الزمن"  ويصدّ " 

 .كنت بعيدا مع وجه ساخر إذا كان ال يعود حبك
يشار أن يأيت ليست مهتمة، إذا كنت ممن ال  .يعين مل يأت"  تغّبه فال" 

 .أحبك نكد وقال انه ينمو يست حريصة على العودة حبك
 وأظلم ليلي إذ أضاء شهاهبا  مفارقيباشتعالخبتنارنفسي * 

هنا هو الشعر الرمادي القدمي، الشيب يعين واملقصود  .يعين الشيب" باشتعال" 
ولكنك  .أن شخصا ما قد دخل عصر مل يعد الشباب، َيكن أن يسمى من العمر

إصالح وعالوة على ذلك تصور أن  .ال عجل نظرة إجيابية وتغريهم جمد الرمادي
الشيب يف حد ذاته سيكون فخر، حبيث ان كل رجل أبيض الشعر الذي سيكون 

واملقصود هنا هو عادة شخص لديه الشيب  .ي الشعر األسودأكثر نبال من ذو 
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شخصي أكثر رسوخا من الشباب، ألن الشاب يف كثري من األحيان طغت مع 
 .شهوة يف حياته

 بالذنب  الرأس أصبحت مطر حايف معشر جهلوا * حّق األديب فباعوا 
ألن يشار إىل أن الرأس الذي هو األخالق،  .وهذا يعين أن الرأس"  الرأس" 

الرأس هو جزء من طوبة البشري األكثر أمهية، لذا فان أي شيء مع األخالق 
 .اإلنسانية، ألن األخالق هو أن تكون شيئا مهما جدا يف حياة اإلنسان

  لذي عقل وذي أدب * من راحة فدع األوطان واغرتب المقاممايف 
يشة كي ال املعواملقصود هنا املعيشة املستقرة، شعب ذ  .استقر الوسائل"  المقام" 

يهيمون على وجوههم أو يقول السفر هو النشاط الذي ال َيكن فصله  .السعيدة
عن اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف بعض األحيان السفر من املهم أن جتد ما ينقصنا، 

 .مثل جتربة احلياة، والعلم، أو املمتلكات، وهكذا دواليك
 ذ العيش يف النصب فإّن لذي وانصبسافر جتد عوضا عمن تفارقه * 

يعين وانصبتعريف الذي يعمل جبد يف وانصبأو حماولة يف حياتك، "  " وانصب
 .وسوف تكون حياتك بال شك سعيدة

  وجوزي بألمر الذي كان فاعال * وصب عليك اهلل سوط عذابه 

 

 )قافية التاء (
 
  أنا سا بعد ماكانوا سكوتا  صمتوأنطقت الدراهم بعد * 

يشار إىل القول يف هذه اجلملة خبيل، خبيل قضية شخص  .يعين القول"  صمت" 
 .اإلمساك وأيضا يف احلب مع اخلاصية
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 * من بىن هلل بيتا  فيمم إذا رمت املكار من كرمي 
معىن بناة املساجد والعلماء من السلف، شخص إَيان  .باين املسجد" فيمم " 

 .ثابت
 حيا وميتافذاك الليث من حيمي محاه * ويكرم ضيفه 

وهو ما يعين حياة أو موت، والذي يشار إليه إىل هنا احلياة "  حيا وميتا" 
واملوت هو متجيد الضيوف يأتون إما يعيشون على قيد احلياة أو مجاد جيب 

 .أن تبقى سبحانه
  ّبالتحيات عني إين أحّي عدّوي عند رؤيته * ألدفع الشر 

خمتلف األنواع، من أجل واملقصود هنا جمموعة متنوعة من  .يعين التنوع"  عني" 
 .مقاومة أو جتنب أي حوادث غري مرغوب فيها

  يا هلف نفسي على مال أفرقه * على املقلني من أهل املروأت 
 إن اعذار إىل من جاء يسألين * ما ليس عندي ملن إحد املصيبات 

القصد من القصيدة أعاله هو حول املوقف من االهتمام باآلخرين، ألن موقف 
 .ون ضارا جدا حلياة اجملتمع اليت لديها التسمية اإلسالميةالفردية سيك

  عن عشرايت  الطرف * وكل غضيض كل مواتيأحب من اإلخوان 
وهو ما يعين قلب واحد، والقصد من اجلملة قلب واحد هنا هو "  كل مواتي" 

جمموعة من التفكري وإخواهنم املسلمني، ألن معا أو نكون اصدقاء مع شخص ما 
إغالق شرور نفسه وكذلك احلفاظ أية والية على الرغم من كونه الذي َيكن 

 واحدا منهم الذين لقوا حتفهم القلب وإخواهنم املسلمني أو حزب ،
هذا هو وجود فجوة تصل، والذي هو وجود فجوة يف هذه اجلملة " الطرف " 

ألن معا أو نكون اصدقاء مع شخص ما الذي َيكن  .هي عار أو عار شخص
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ه وكذلك احلفاظ أية والية على الرغم من كونه واحدا منهم الذين أن يغلق نفس
ويستمر أيضا للحفاظ  .لقوا حتفهم القلب وطرف من إخواهنم املسلمني أو السوء

 .على وصمة عار أخيه على الرغم من أخيه قد مات
 مماتي يف كل أمر أريده * وحيفظين حيا وبعد ينيوافق

ألن معا أو نكون اصدقاء  .القصد هنا هو ميتوهذا يعين املوت، تويف مماتي " " 
مع شخص ما الذي َيكن أن يغلق نفسه وكذلك احلفاظ أية والية على الرغم من  
كونه واحدا منهم الذين لقوا حتفهم القلب وطرف من إخواهنم املسلمني أو 

ويستمر أيضا للحفاظ على وصمة عار أخيه على الرغم من أخيه قد  .السوء
 .مات

  أل النيب ذريعيت * ومهو إليه وسيليت 
 أرجو هبم أعطى غدا * بيد اليمني صحيفيت 

  راته العلم يف نف رسوب من معلم * فإنمّر الجفا اصرب على 
كن صبورا  .واملقصود هنا وبخ وبخ للخري للتعليم .وهذا يعين توبيخ"  مّر الجفا" 

سوف تعلم كسول  .املعرفة عندما توبيخ املعلمني، ألن املوقف ألنه َيكن استيعاب
 .وقالت اهنا سوف حتمل أمحق إىل األبد .تلقي بظالهلا مستقبل الشخص

إذا كان الشخص  .وهذا هو السائد، هو السائد هنا هو العلم النافع"  رسوب" 
 .املريض يف البحث عن املعرفة سوف علم ينتفع به بال شك

  أوأن أسود حممدا يف أمته  الجزاأأرى معّوق مؤمن يوم * 
 .ما هو املقصود يف هذه اآلية هو يوم احلساب .وهذا هو الرد"  الجزا" 
 

 )قافية الجيم (



43 
 

 اهلل األمور جنا راقب صرباً امجيال ما أقرب الفرج * من 
واملقصود هنا هو سعيدة مزدهرة، كان سعيدا هم  .وهذا هو مزدهر"  راقب" 

 .كان كل احلق وال ويل الصحيحالذين يرون اهلل، وقال انه  
  من صّدق اهلل مل ينله أذى * ومن رجاه يكون حيث رجا 

 )قافية الحاء (
  مفتاح لباب الّشرّ  اجلوابقالو سكت وقد خوصمت قلت هلم * إنم 

وهذا يعين أن الباب لسوء، وهو ما يعين ان القبح الباب هنا هو "  لباب الّشرّ " 
علينا أن ندرك أن تقول ال أبدا بصرف النظر عن خمتلف  .دعوة الكثري من الضرر

ريا، منافقة، ويقول القذرة، حبجة "املخاطر، مثل األخطاء واألكاذيب والغيبة، 
 .حوذي، وهكذا دواليك

  ترى األسد ختشى وهي صامتة والكلب جيشى لعمري وهو نبّاحأما 
  * أكباد هبّن جراح تالصقأقول معاذاهلل أن يذهب التقي 

واملقصود هنا هو متجاورة أو متس اجتماع قلبني،  .وهذا يعين أن تتزامن"  تالصق" 
يف بعض األحيان يف شهر رمضان االمتناع عن املفطرات اليت تفطر الصائم، ال 

وباملثل للزوج والزوجة، وأهنا ينبغي  .يعين أن املسلمني جيب أن تتوقف عن النشاط
األشياء اليت تفطر  -لعدم فعل األشياء أن تكون قادرة على احلفاظ على أنفسهم 

 .الصائم خالل ساعات النهار
 ما كنت من الروح أيس*  أسبابهو إنتظر الروح 

يشار إىل االفراج عن  .وهذا يعين أن اإلفراج عن النفس"  أسبابهو إنتظر الروح" 
تسود، يف اللوح حمفوظ وقد مت  القدرو  .الروح يف هذه اآلية هو موت شخص
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واحد، فقط يف انتظار مصري الدعوة وملاذا، وكل ما  القدرحتديد اخلطوط العريضة 
 .ال يعلمه اال اهلل، كل إنسان هو فقط قادرة على التخطيط ولكن اهلل شاء تعاىل

 
 ( دل)قافية ال

 هلم عددا  تفني* رّب املعارج ال عدد وإين نشأت وحّسادي ذو 
والغرض من هذا الكالم هو مل يتم فصل  .وهذا هو الكثري جدا أو كثريا"  عدد" 

هذه احلياة من الناس الذين احلسد والغرية، حىت الرمال مثل البحر كثريا، وال َيكن 
 .أن حتسب، ألن احلياة لن تكون منفصلة عن أولئك الذين احلسد

ابتالع معىن يف هذه اجلملة هو أن الذئب لن تكون قادرة  .الذي ابتلع" تفني " 
 .ق الرمال على احمليط، ألن الكثري من الناس حسودعلى ابتالع احل

 ويأىب اهلل إال ماأرادا  مناه املرء أن يعطى تريد * 
معىن األحالم يف هذه اجلملة هو رغبة عالية للغاية،  .لديه معىن األحالم مناه "" 

 .شخص قد حيلم، ولكن ما زال اهلل الذي شاء
  بالوال وما أى * َيينك إن جاء اللسان جتود هش لسانك 

 .يعين املزعجة، والسؤال امللح هنا ليست ممتنة لتفضل لديههش " " 
  الجاحدفيا عجيب كيف يعصي اإلله أم كيف جحده 

وعلينا أن  .وهذا يعين ضد، الذي يعارض هنا ال أعرف باالمتنانالجاحد "  "
وا تفضل ذلك شريط لنا إال اهلل ندرك أن هناك أحد يف هذا العامل الذين قدم

ناهيك عن  .سواء كان ذلك ملصلحة الصحة البدنية والروحية .سبحانه وتعاىل
مع ذلك دعونا نقول بفضل اهلل سبحانه  .شعور لذيذ وخمتلف أعضاء اجلسم

 .وتعاىل
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  وتسكينة أبدا شاهد  تحريكةوهلل يف كل * 
 هذه اجلملة هو كل رؤية للجميع املشار إليها يف .وهذا يعين املشاهدينتحريكة " " 

 .اهلل سبحانه وتعاىل يعلم كل املخلوقات احلركة .تاو
 مرتاح إىل بلد * واملوت يطلبه يف ذلك البلد العيس ومتعب 

وحصل على معىن هذه اجلملة يف ضعف األمل،  .لديه معىن مصالعيس " " 
ان يرتصد، كمع مجل ضعيف غادرت إىل اجلانب اآلخر ال يعرف املوت  .ومريضا

 .هناك يف الطريق
  ساحبة * واملوت منتظر منه على الرصد النجمأماله فوق ظهر 

القصد من كلمة هو رغبة عالية جدا على  .لديه جنم فوق احلواسالنجم " " 
وعلى الرغم من وجود اخليال عالية جدا، ولكن إذا كان  .اخرتاق فوق النجوم

علينا ال تستطيع أن تفعل أي شيء، الوقت عدنا إىل حضن سبحانه و تعاىل 
 .ولكن يقدم إىل اهلل سبحانه وتعاىل

 كاألعياد  حمن الزمان كثرية ال تنقضي * وسروه يأتيك 
وليمة الغرض يف هذه اجلملة هو يوم النصر فيه  .لديه معىن العيدكاألعياد " " 

 .يوم سعيد جدا جلميع املسلمني
  مل يبقوا على أحد الغدرملا بلوت أخالئي وجد هتم * كالدهر يف 
  " " وجود شعور من اإلصابة، اإلصابة تعين يف هذه اجلملة هو الشيء الذي الغدر

يضر، إذا أين أنت صداقات مع شخص ما الذي جيعل جمرد أنك تشعر بالغثيان، 
 .عليك أن تقرر أفضل قريبا حبل الصداقة

 الناس يشتمن وإن مرضت فخري الناس مل يعد فشر إن غبت عنهم 
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وجود شعور من اخلراب. الغرض من كلمة لعن ليس احلسنات، مثل فشر " " 
خيانة، وتأليب وهكذا دواليك. ال هو تكوين صداقات مع الناس الذين 

سرعان ما حتولت ضدك يف أربعة شروط، وهي يف نريمال الدولة، عند الغضب، 
 عندما اجلشع وعندما تعرضت لرغبة عاطفية املوقف.

ن تكون صديقا للحبل ينبغي أن تسعى إلدامة صداقته حىت اليت من املفرتض أ
يف احلاالت اليت ال تفضي، كما نسعى للحفاظ على سر من صديق هلا، على 

 الرغم من كذبة.

 
  عن حسد   عاداككل العداوات قد ترجى مودهتا * إال عداوة من 

فإن  .ويتكون الغرض من هذا املزيج يف هذه اجلملة .يعين خلطعاداك " " 
 .الشخص الذي شغل دائما مع اخلبث مما ال شك فيه أن تكون احلياة سعيدة أبدا

 .وسوف تكون أبدا مضمون مع ما لديه

 

 ) القافية الراء (
  إذاما كنت ذافضل وعلم * مبا اختلف األوئل واألواخر 
 يامن يعانق دنيا البقاء هلا * َيسي ويصبح يف دنياه سفارا 
 فاس الوري لكانت أجل وأكربا وفييهن نفس لوتقاس ببعضها * ن 
  وليس كثريا ألف خل لعاقل * وإن عدوا واحد لكثري 
 تاه األعريج واستعلى به اخلطر * فقل له خري ما استعملته احلذر 

 .أحسنت ظنك باأليام إذحسنت * ومل ختف سوء مايأيت به القدر
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 إلمام الشافعىاالفي ديوان المعنى الضمني أنواع  (1
هو معىن آخر الذي متت إضافته إىل إرتبط داليل لقيمة الشعور  ضمينال عىنامل

على سبيل املثال كلمة  .شخص أو جمموعة من األشخاص الذين يستخدمون كلمة
، وهو مرادف فعال مع كلمة "ضئيلة"ولكن كلمة  .يف املثال أعاله داللة حمايدة "حلمي"

على العكس  .أن أقول ضئيلة كان الناس أحب .رقيقة هلا قيمة داللة إجيابية هي مربكة
، الذي هو يف الواقع أيضا مرادفا لكلمة رقيقة وحنيلة، "االسكواش" من ذلك، فإن كلمة

لديه داللة سلبية، وقيمة طعم سيئ، والناس سوف تكون غري مرحية ليقول جسده 
 .اهلزال

أنواع المعنى  المني ضمني الكلمة نمرة
 ضمنى

) ديوان اإلمام الشافعي  القضاء 2
 ( 15ص 

يعين هذا القرار، قرار يف 
مصري يف   .السؤال هو مصري

اهلل هو على  .كل اآلهلة
وقال انه  .استعداد والقاهر

سوف تفعل أي شيء تريده، 
ولكن مرة أخرى ما حدث يف 
هذا العامل جيب ارتداء 
السببية، ما مل يكون سوى 
األنبياء معجزة، معجزات 

استدرجعن  القديسني أو
غضبهم ذلك شيء كثري من 

املعىن الضمين  
 حيادي
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 -األحيان حتدث فجأة 
وصلت، كما النشاط 

 .الدجال يف وقت الحق
 

) ديوان اإلمام الشافعي  تجزع 1
 ( 15ص 

يعين احلزن واألسى يف السؤال 
ما هو املقصود  .هو احلزن

احلزن ليس حزينا عندما 
 .اختبار أو حماكمة يصيب

املعىن الضمين  
 حيادي

  بقاء 6
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

15 ) 

تتالشى يف  .اختفى الوسائل
وهناك  .السؤال هو العضوية

حماكمة الوقت تنتهي طويلة  
كما حنن نقبل برشاقة آلهلة 
النظام األساسي، وسوف 
آهلة ال يعطي االمتحان 

 .للخدام خارج حدود عبيده
 

املعىن الضمين  
 سليب

 ماحةسال 4
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

15 ) 

يعين تتحرك، تتحرك يف 
عند وقوع  .السؤال هو الرقيقة

الكوارث تقوي القلب والكبد 
استخدام حسن اخللق، 

املعىن الضمين  
 اإلجايب
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واحلفاظ على أهنا جمرد فعل  
 كل وعد.

 ذال 5
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

15 ) 

وهذا يعين أن إهانة أو 
تعريف املدقع هو  .إذالل

ال َيكنك امخاد أسوأ "الشر، 
 .أعداء

املعىن الضمين  
 حيادي

 النار 3
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

15 ) 

يعين النار، ويشار إىل النار 
 هو العدو

املعىن الضمين  
 حيادي

 تزدرية 7
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

18) 

والغرض هنا مذلة  .يعين مذلة
ن م مهينة وظيفة الدعاء، هل

أي وقت مضى املهينة قوة 
 .الصالة

 

املعىن الضمين  
 سليب

 إنقضاء 8
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

18 ) 

يعين هنا عودة  .يعين العودة
مرة أخرى، انتهت، بسبب 
الوقت الذي حدث لن 

 .يتكرر
 

املعىن الضمين  
 حيادي

لسؤال ايعين كارثة، كارثة يف  َجْهد ا 9
خلق اهلل  .هنا هو خسارة

املعىن الضمين  
 سليب
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) ديوان اإلمام الشافعي ص 
61 ) 

املرأة هو نعمة بالنسبة 
وسوف يكون جمال  .للرجال

ملواصلة النسب، حبيث يظهر 
جيل جديد من شأهنا التغلب 
على االنقراض البشري 

ذلك أن املرأة ليست   .نفسه
كارثة بالنسبة للرجال، ولكن 

 .نعمة بالنسبة هلم
 

 اوّدائه 20
اإلمام الشافعي ص  ) ديوان

66 ) 

واملقصود  .اختفت الوسائل
هنا هو تدمري أو ذهب بعيدا، 
ال أحد يعرف عندما يقوم 
شخص ما سوف يعود إىل 

ولكن يف كل كائن  .جنبه
 .حي حمكوم للموت

املعىن الضمين  
 حيادي

 صبرا 22
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

65) 

مل مقاومة أو املريض، يف هذه 
حيتاج احلياة كل شخص 
أن  .ملوقف موثوق والطبيعة
 .واحدا منهم هو الصرب

 

املعىن الضمين  
 حيادي
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 و الكالب األسد 21
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

40) 

من التعبري  .وهذا يعين األسد
أعاله َيكن تفسري الصمت 
أفضل، والصمت ال يعين 
أنك ختسر، ولكن لتجنب 
اجلانب السليب هو جر على 

سيئة أفضل أشياء  - األشياء
 .وأكثر قاتلة لنا الصمت

 :وفقا لقول الرسول الكرمي"
من ترك النقاش عندما تكون 
يف اجلانب األَين، مث سوف 
اآلهلة توقظ أعلى القصر 

وأولئك الذين  .السماء
يرتكون النقاش عندما تكون 
يف الغرور اآلهلة سوف توقظ 

 .القصر يف الوسط اجلنة

املعىن الضمين  
 سليب

 درها 226
) ديوان اإلمام الشافعي 

 ( 42ص 

معىن القرار  .يعين هذا القرار
 .هو مصري من اآلهلة

املعىن الضمين  
 حيادي

 روس 24
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

50 ) 

رئيس  .وهذا يعين أن الرأس
القصد هنا هو أعلى نقطة، 
يبدو أن كنز حتتل أعلى 

املعىن الضمين  
 سليب 
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مكان يف العامل، وشبهت يف 
 يفالرأس ألن الرأس هو عضو 

أعلى هيئة يف جسم 
 .اإلنسان

 خلوت 25
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

51 ) 

الغرض من العزلة  .يعين العزلة
هنا هو مبعزل، هل نقول 
عندما كنت يصرف وحده 

 .اهلل يراقبك

املعىن الضمين  
 سليب

 يخفي 23
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

51 ) 

 واملقصود هنا .يعين غامضة
هو واضح غامضة ووتش اهلل 
فوقك واهلل ال جيهل أدىن 

 .مراقبة

املعىن الضمين  
 حيادي

 حار 227
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

54 ) 

 .اخلطى -وهذا يعين 
واملقصود هنا هي الدولة جيئة 
وذهابا شخص اخللط يف 

 .البت يف القضية

املعىن الضمين  
 حيادي

 عجيب 28
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

57 ) 

واملقصود هنا  .عين الكتان
هو احلزن للينا هريد حسني 

 .شهدت كوارث
 

املعىن الضمين  
 اإلجايب
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 األرجوان خضيب 229
) ديوان اإلمام الشافعي 

 ( 57ص 

نية  .يعين أرجوان مصبو 
أرجوان هنا هو الشجرة اليت 
تستخدم لصبغ النسيج 

أرجوان هنا  .لتظهر حممر
 تفسري املالبس مسح مع الدم

 .يف املعركة

املعىن الضمين  
 حيادي

10  
 أغوال

) ديوان اإلمام الشافعي ص 
57 ) 

البكاء السيف  .يعين بكاء
يعين هنا احلداد حلسني قد 

 .قتل يف املعركة

املعىن الضمين  
 سليب

 عزيزة 12
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

59) 

تعريف  .يعين املتهدمة
األحياء الفقرية منخفضة أو 

تعريف األخالق  .سيئة كرَية
واآلداب العامة هو شرط أو 

 .املوقف الذي يتخلل الروح
وهذا املوقف يعرب عن األفعال 
املختلفة بسهولة ودون 

 .تفكري
 

املعىن الضمين  
 سليب

 .يعين أن اهليئة املعنية تني 11
واملقصود هنا هو األنانية 

املعىن الضمين  
 سليب
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) ديوان اإلمام الشافعي ص 
30 ) 

األنانية دون أن يرى الناس 
 .من حوله أو شعبه

 وال يحبك 16
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

30 ) 

ما هو  .يعين ال يشعر احلب
املقصود مل تضع احلب ليس 
باملثل حبه أو بال مقابل، 
وسيكون صعوبة إذا كنت 
حتب شخصا ما، لكنه ال 

 .حيب لكم مرة أخرى

املعىن الضمين  
 حيادي

 ويصدّ  14
اإلمام الشافعي ص ) ديوان 

30 ) 

 .يعين عفا عليها الزمن
واملقصود هنا ساخر البالية، 
وسوف تتحول كنت بعيدا 
مع وجه ساخر إذا كان ال 

 .يعود حبك

املعىن الضمين  
 سليب

 تغّبه فال 15
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

30 ) 

يشار أن يأيت  .يعين مل يأت
ليست مهتمة، إذا كنت ممن 

انه ينمو ال أحبك نكد وقال 
يست حريصة على العودة 

 .حبك

املعىن الضمين  
 سليب

 باشتعال 13
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

33 ) 

واملقصود هنا  .يعين الشيب
هو الشعر الرمادي القدمي، 
الشيب يعين أن شخصا ما 

الضمين املعىن  
 حيادي
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قد دخل عصر مل يعد 
الشباب، َيكن أن يسمى من 

ولكنك ال عجل نظرة  .العمر
إجيابية وتغريهم جمد 

إصالح وعالوة  .الرمادي
على ذلك تصور أن الشيب 
يف حد ذاته سيكون فخر، 
حبيث ان كل رجل أبيض 
الشعر الذي سيكون أكثر 

 .نبال من ذوي الشعر األسود
واملقصود هنا هو عادة 
شخص لديه الشيب 
شخصي أكثر رسوخا من 
الشباب، ألن الشاب يف كثري 
من األحيان طغت مع شهوة 

 .يف حياته
) ديوان اإلمام الشافعي الرأس 17

 ( 39ص 
يشار  .وهذا يعين أن الرأس

إىل أن الرأس الذي هو 
األخالق، ألن الرأس هو جزء 
من طوبة البشري األكثر 
أمهية، لذا فان أي شيء مع 
األخالق اإلنسانية، ألن 

املعىن الضمين  
 سليب
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األخالق هو أن تكون شيئا 
 .مهما جدا يف حياة اإلنسان

 
 المقام 18

) ديوان اإلمام الشافعي ص 
72 ) 

واملقصود هنا  .استقر الوسائل
املعيشة املستقرة، شعب ذكي 

يهيمون  .ال املعيشة السعيدة
على وجوههم أو يقول السفر 
هو النشاط الذي ال َيكن 
فصله عن اجلوانب اإلجيابية 
والسلبية يف بعض األحيان 

أن جتد ما السفر من املهم 
ينقصنا، مثل جتربة احلياة، 
والعلم، أو املمتلكات، 

 .وهكذا دواليك

املعىن الضمين  
 حيادي

 وانصب 19
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

72) 

يعين وانصبتعريف الذي 
يعمل جبد يف وانصبأو حماولة 
يف حياتك، وسوف تكون 

 .حياتك بال شك سعيدة

املعىن الضمين  
 سليب

 صمت 60
اإلمام الشافعي ص ) ديوان 

73) 

يشار إىل القول  .يعين القول
يف هذه اجلملة خبيل، خبيل 

املعىن الضمين  
 حيادي
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قضية شخص اإلمساك 
 .وأيضا يف احلب مع اخلاصية

 فيمم 62
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

77 ) 

معىن بناة  .باين املسجد
املساجد والعلماء من 
السلف، شخص إَيان 

 .ثابت

املعىن الضمين  
 اإلجايب

 حيا وميتا 61
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

77 ) 

وهو ما يعين حياة أو موت، 
والذي يشار إليه إىل هنا 
احلياة واملوت هو متجيد 
الضيوف يأتون إما يعيشون 
على قيد احلياة أو مجاد جيب 

 .أن تبقى سبحانه

املعىن الضمين  
 سليب

 عني 66
ص  ) ديوان اإلمام الشافعي

79) 

واملقصود هنا  .يعين التنوع
جمموعة متنوعة من خمتلف 
األنواع، من أجل مقاومة أو 
جتنب أي حوادث غري 

 .مرغوب فيها

املعىن الضمين  
 حيادي

) ديوان اإلمام كل مواتي 64
 (81الشافعي ص 

وهو ما يعين قلب واحد، 
والقصد من اجلملة قلب 
واحد هنا هو جمموعة من 

، املسلمنيالتفكري وإخواهنم 

املعىن الضمين  
 حيادي
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ألن معا أو نكون اصدقاء مع 
شخص ما الذي َيكن 
إغالق شرور نفسه وكذلك 
احلفاظ أية والية على الرغم 
من كونه واحدا منهم الذين 
لقوا حتفهم القلب وإخواهنم 

 املسلمني أو حزب
 الطرف 65

) ديوان اإلمام الشافعي ص 
81) 

هذا هو وجود فجوة تصل، 
هو وجود فجوة يف  والذي

هذه اجلملة هي عار أو عار 
ألن معا أو نكون  .شخص

اصدقاء مع شخص ما الذي 
َيكن أن يغلق نفسه وكذلك 
احلفاظ أية والية على الرغم 
من كونه واحدا منهم الذين 
لقوا حتفهم القلب وطرف 
من إخواهنم املسلمني أو 

ويستمر أيضا  .السوء
للحفاظ على وصمة عار 

الرغم من أخيه قد أخيه على 
 .مات

املعىن الضمين  
 سليب
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 مماتي 63
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

81 ) 

وهذا يعين املوت، تويف 
ألن  .القصد هنا هو ميت

معا أو نكون اصدقاء مع 
شخص ما الذي َيكن أن 
يغلق نفسه وكذلك احلفاظ 
أية والية على الرغم من كونه 
واحدا منهم الذين لقوا 

ف من حتفهم القلب وطر 
 .إخواهنم املسلمني أو السوء

ويستمر أيضا للحفاظ على 
وصمة عار أخيه على الرغم 

 .من أخيه قد مات

 

املعىن الضمين  
 حيادي

 مّر الجفا 67
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

83 ) 

واملقصود  .وهذا يعين توبيخ
 .هنا وبخ وبخ للخري للتعليم

كن صبورا عندما توبيخ 
ه ألناملعلمني، ألن املوقف 

 .َيكن استيعاب املعرفة
سوف تعلم كسول تلقي 

 .بظالهلا مستقبل الشخص
وقالت اهنا سوف حتمل أمحق 

 .إىل األبد

املعىن الضمين  
 حيادي
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 رسوب 68

) ديوان اإلمام الشافعي ص 
89 ) 

وهذا هو السائد، هو السائد 
إذا كان  .هنا هو العلم النافع

الشخص املريض يف البحث 
فع علم ينت عن املعرفة سوف

 .به بال شك

املعىن الضمين  
 سليب

 الجزا 69
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

89 ) 

ما هو املقصود  .وهذا هو الرد
يف هذه اآلية هو يوم 

 .احلساب

املعىن الضمين  
 حيادي

 راقب 40
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

92 ) 

واملقصود  .وهذا هو مزدهر
هنا هو سعيدة مزدهرة، كان 

الذين يرون اهلل، سعيدا هم 
وقال انه كان كل احلق وال 

 .ويل الصحيح

املعىن الضمين  
 حيادي

 تالصق 42
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

202) 

 .وهذا يعين أن تتزامن
واملقصود هنا هو متجاورة أو 
 متس اجتماع قلبني، يف بعض

األحيان يف شهر رمضان 
االمتناع عن املفطرات اليت 
تفطر الصائم، ال يعين أن 
املسلمني جيب أن تتوقف عن 

املعىن الضمين  
 حيادي
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وباملثل للزوج  .النشاط
والزوجة، وأهنا ينبغي أن 
تكون قادرة على احلفاظ على 
أنفسهم لعدم فعل األشياء 

م يت تفطر الصائاألشياء ال -
 .خالل ساعات النهار

 
 أسبابهو إنتظر الروح 41

) ديوان اإلمام الشافعي ص 
204 ) 

وهذا يعين أن اإلفراج عن 
يشار إىل االفراج عن  .النفس

الروح يف هذه اآلية هو موت 
تسود، يف  القدرو  .شخص

اللوح حمفوظ وقد مت حتديد 
 القدراخلطوط العريضة 

واحد، فقط يف انتظار مصري 
الدعوة وملاذا، وكل ما ال 
يعلمه اال اهلل، كل إنسان هو 
فقط قادرة على التخطيط 

 .ولكن اهلل شاء تعاىل
 

 

املعىن الضمين  
 حيادي
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 عدد 46
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

208) 

وهذا هو الكثري جدا أو  
والغرض من هذا  .كثريا

الكالم هو مل يتم فصل هذه 
احلياة من الناس الذين احلسد 
والغرية، حىت الرمال مثل 
البحر كثريا، وال َيكن أن 
حتسب، ألن احلياة لن تكون 
منفصلة عن أولئك الذين 

 .احلسد

املعىن الضمين  
 حيادي

 تفني 44
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

208 ) 

ابتالع معىن يف  .الذي ابتلع
هذه اجلملة هو أن الذئب لن 

ق على ابتالع احلتكون قادرة 
الرمال على احمليط، ألن 

 .الكثري من الناس حسود

املعىن الضمين  
 حيادي

 مناه 445
) ديوان اإلمام الشافعي 

 ( 226ص 

معىن  .لديه معىن األحالم
األحالم يف هذه اجلملة هو 
رغبة عالية للغاية، شخص قد 
حيلم، ولكن ما زال اهلل الذي 

 .شاء

املعىن الضمين  
 حيادي

يعين املزعجة، والسؤال امللح  هش 43
 .هنا ليست ممتنة لتفضل لديه

املعىن الضمين  
 سليب
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) ديوان اإلمام الشافعي ص 
224) 

 الجاحد 47
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

229) 

وهذا يعين ضد، الذي 
يعارض هنا ال أعرف 

وعلينا أن ندرك أن  .باالمتنان
هناك أحد يف هذا العامل 

ذلك الذين قدموا تفضل 
شريط لنا إال اهلل سبحانه 

سواء كان ذلك  .وتعاىل
ملصلحة الصحة البدنية 

ناهيك عن شعور  .والروحية
لذيذ وخمتلف أعضاء 

مع ذلك دعونا نقول  .اجلسم
 .بفضل اهلل سبحانه وتعاىل

 

املعىن الضمين  
 سليب

 تحريكة 48
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

229 ) 
 

 

املشار  .وهذا يعين املشاهدين
إليها يف هذه اجلملة هو كل 

اهلل  .رؤية للجميع تاو
سبحانه وتعاىل يعلم كل 

 .املخلوقات احلركة

املعىن الضمين  
 حيادي
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 العيس 49
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

212) 

وحصل على  .لديه معىن مص
معىن هذه اجلملة يف ضعف 

مع مجل  .األمل، ومريضا
ضعيف غادرت إىل اجلانب 

املوت اآلخر ال يعرف 
يرتصد، كان هناك يف 

 .الطريق

املعىن الضمين  
 حيادي

 النجم 50
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

212) 

 .لديه جنم فوق احلواس
القصد من كلمة هو رغبة 
عالية جدا على اخرتاق فوق 

وعلى الرغم من  .النجوم
وجود اخليال عالية جدا، 
ولكن إذا كان الوقت عدنا 
إىل حضن سبحانه و تعاىل 
 علينا ال تستطيع أن تفعل أي

شيء، ولكن يقدم إىل اهلل 
 .سبحانه وتعاىل

املعىن الضمين  
 حيادي

 كاألعياد 452
) ديوان اإلمام الشافعي 

 ( 216ص 

وليمة  .لديه معىن العيد
الغرض يف هذه اجلملة هو يوم 
النصر فيه يوم سعيد جدا 

 .جلميع املسلمني

املعىن الضمين  
 اإلجايب
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 الغدر 551
ديوان اإلمام الشافعي  )

 ( 266ص 

وجود شعور من اإلصابة، 
اإلصابة تعين يف هذه اجلملة 
هو الشيء الذي يضر، إذا 
أين أنت صداقات مع 
شخص ما الذي جيعل جمرد 
أنك تشعر بالغثيان، عليك 
أن تقرر أفضل قريبا حبل 

 .الصداقة

املعىن الضمين  
 سليب

 فشر 56
) ديوان اإلمام الشافعي ص 

266) 

وجود شعور من اخلراب. 
الغرض من كلمة لعن ليس 
احلسنات، مثل خيانة، 
وتأليب وهكذا دواليك. ال 
هو تكوين صداقات مع 
الناس الذين سرعان ما 
حتولت ضدك يف أربعة 
شروط، وهي يف نريمال 
الدولة، عند الغضب، عندما 
اجلشع وعندما تعرضت لرغبة 
 عاطفية املوقف.

اليت من املفرتض أن تكون 
ديقا للحبل ينبغي أن ص

 تسعى إلدامة صداقته حىت يف

املعىن الضمين  
 سليب
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احلاالت اليت ال تفضي، كما 
نسعى للحفاظ على سر من 
صديق هلا، على الرغم من  

 كذبة.
 عاداك 54

) ديوان اإلمام الشافعي ص 
267 ) 

ويتكون الغرض  .يعين خلط
من هذا املزيج يف هذه 

فإن الشخص الذي  .اجلملة
دائما مع اخلبث مما ال شغل 

شك فيه أن تكون احلياة 
وسوف تكون  .سعيدة أبدا

 .أبدا مضمون مع ما لديه
 

املعىن الضمين  
 سليب
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 تلخيص نتائج البحث .أ
بعد حتليل البيانات وحبث عميق من البيانات السابقة، استختنتجت الباحثة النتائج  

يف مين ضالالبيانات الىت تتضمن على املعين  54التالية إجابة على أسئلة البحث. كانت 
يادي، احلين ضمالضمين يعين املعين ال. كانت ثالثة أنواع املعين  مام الشافغياإلديوان 
 .اإلجايبضمين اليب ، املعين سلالضمين الاملعين 

يانات يادي  يف ديوان اإلمام الشافعي يعين يف الباحلضمين الأما الكلمة تتضمن املعين 
 00، 03، 12، 11، 10، 00، 02، 01، 00، 00، 03، 2، 1، 5، 1، 0َّنرة: 

. املعين 53، 40، 43، 45، 44، 40، 41، 40، 43، 00، 03،  02،  01، 04،
 15، 10، 11،  10،  13، 2،0،01،04،05، 0سليب البيانات َّنرة: الضمين ال
 البيانات اإلجايبضمين ال. املعين 54، 0  5، 51،  42، 41،  05، 01، 10، 11،

 .50، 00، 03، 4َّنرة:  
 اإلقتراحات .ب

 ما انتهى الباحثة كتابة هذا البحث، ووصل إىل إقرتاحات فيما يلي :وبعد 
وثا، حب لطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا و خاصة لغوية، يرجى منهم أن يعمقوا  .أ

يف مين املعىن الضملوضوع. لكي يستطيع معرفة أنواع خاصة على على هذا ا
 .اإلمام الشافعيديوان 
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ّن الطالب إن  ألينبغي ملتعلمى اللغة العربية يتعلموا علم الداللة أو علم املعين،  .ب
الداللة العميق كلما يقراء لقرآن الكرمي فيظهر له أن القرآن كان له علم 

 معجزات كثرية، أحدها من حيث ألفاظه وأساليبه.
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