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 هذا البحث

  وعلوم الثقافةمقدم إىل كلية اآلداب 

  جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  مليةاإلمتام بعض الشروط للحصول على الدرجة الع

علم اللغة العربية وأداىف   

 

 الباحث

 أمحد باسوكي

  ٠٨١١٠٠٣٤: برقم الطال

 

  شعبة اللغة العربية  وأدا

 كلية اآلداب وعلوم الثقافة جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكرتا

٢٠١٣ 



NOTA DINAS PEMBIMBING
 

 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Adab 
UIN Sunan Kalijaga 

Di Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek isi, bahasa, maupun 
tehnik penulisan, dan setelah membaca keseluruhan skripsi:

 Nama   : Ahmad Basuki

 NIM   : 08110034

 Judul Skripsi      :  

 

maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak 
dimunaqosyahkan. 

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhat
terima kasih 
 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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NOTA DINAS PEMBIMBING 

Yogyakarta, 12 Mei 2013

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek isi, bahasa, maupun 
tehnik penulisan, dan setelah membaca keseluruhan skripsi: 

: Ahmad Basuki 

: 08110034 

:   

maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak 

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yogyakarta, 12 Mei 2013 

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek isi, bahasa, maupun 

maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak 

iannya kami ucapkan 
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 جتريد

 

Surah Al-Baqarah yang merupakan surah terpanjang dan diturunkan di 
kota Madinah ini terdiri dari 286 ayat. Di dalam surah Al-Baqarah ini, terdapat 
variasi makna kitab yang nantinya akan menimbulkan beberapa makna. Penelitian 
ini membahas tentang pemahaman makna kata kitab dan derivasinya dalam surah 
Al-Baqarah dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Tujuan penelitan ini 
adalah untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap kata kitab dan 
derivsinya dalam surah Al-Baqarah.  

Sumber data yang digunakan pada penelitain ini meliputi sumber data 
primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Al-Qur`an,dan sumber data 
sekunder berupa kamus-kamus (Arab-Arab, Arab-Indonesia, dan Indonesia-Arab), 
dan buku-buku semantik serta bahan referensi lainya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif dengan 
mengumpulkan data-data yang ada dalam Al-Qur`an. Kemudian tahapan analisis 
data pada penelitian ini, menggunakan analisis semantik kontektual. 

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pemahaman makna kata 
kitab dalam surah Al-Baqarah, didapatkan hasil yaitu; (1) kata yaktub yang 
bermakna membukuan, dan penulisan sebanyak 10 kata, (2) kata katabat yang 
bermakna memberi tambahan (kitab injil dan taurat yang sudah di beri tambahan 
oleh bani Isra`il.) sebanyak 2 kata, (3) kata kitab yang bermakna apa-apa yang 
diturunkannya Allah berupa ayat-ayat,tanda-tanda maupun kitab-kitab sebanyak 7 
kata, (4) kata al-kitab yang bermakna Taurat dan Injil sebanyak 17 kata, (5) kata 
kitab yang bermakna Al-Qur`an sebanyak 4 kata, (6) kata kitab yang bermakna 
perjanjikan atau di tetapkansebanyak 1 kata, (7) kata kutiba yang bermakna 
mewajibkan sebanyak 6 kata dan, (8) kata kataba yang bermakna membolehkan 
sebanyak 1 kata. 
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  شعار

 

 

  إنا جعلنا ه قرانا عربيا لعلكم تعقلون 

 خريكممنتعلّمالقرانوعلّمه 

وليس الفىت من يقول كان # إنّ الفىت من يقول ها أنذا  

 أىب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 �

  هداءإ

  

  :إىلاهدي هذا البحث خصوصا 

بر وإحسان هلما اللذين قد علماين . والدي، أمي و أيب، الكرميني العزيزين �

 شجاعة وجهدا وربياين تربية حسنة وارشداين إىل سبيل الرشد 

وإخويت الذين قد إهتموا ىب أحسن إهتمام و أيدوين ألجل احلصول على  �

 املستقبل األحسن

 أصدقائي األعزاء الذين يساعدونين ويرافقونين إيل سبيل العلم النافع  �

 مجيع القراء الكرماء الذين أرجو أن يكون هذا البحث نافعاهلم �

 جامعيت سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا �

 مجيع املسلمني واملسلمات  يف أحناء العامل �

  

  

  

  

  

  

  

  



و 

  كلمةشكروتقدير

 

والصالة والسالم على نبينا حممـد  . بنعمته تتم الصاحلاتاحلمد هللا الذى 

. وعلى آله وصحبه ومن اقتدى ديه ما دامت األرض والسـموات . سيد السادات

أما بعد فهذا حبث جيز كتبته لتوفر بعض الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف 

سالمية احلكوميـة  علم اللغة العربية وأدا بكلية اآلداب جامعة سونان كاليجاكا اإل

  .جوكجا كرتا

تستغرق شهورا عديدة لقـراءة   حتليل االذيانتهيت كتابة هذا البحث بعد 

الكتب املتعلقة مبوضوع هذا البحث واملناقشة مع األصدقاء حول املوضوع واالتصال 

فأود أن أنتهز هذه املناسبة . بالسيد املشرف فيما خيص باملشكالت اللغوية والعلمية

أن أقدم بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق ملن له فضل يف إمتام هذا البحـث وأخـص   

  :ذكر منهمبال

السيدة الفاضلة الدكتور سييت مرمي املاجستري، عميدة كلية اآلداب جامعة سونان  .١

  .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اليت قد وافقت على هذا البحث

 يتقسم اللغة العربية وأدا ال ةاملاجستري، رئيس يوليا نصر الالطيفيالسيد الكرمي  .٢

 .كذلك على هذا البحث تقد وافق

، مشرف هذا البحث الذي قد بذل احلاج حممد حبيب املاجستري لعزيز  السيد ا .٣

ة يف إمتام هذا البحث من تنسيق جهده الكبري على القيام باإلشراف واملراقي

 . ألفكار وذيب األسلوب غاية يف سهولة فهمي ومعينا على إمتام هذا البحثا



ز 

يف هذه اجلامعة الذين  السادات الفضالء األساتذة يف كلية اآلداب وعلوم الثقافة .٤

 .بذلوا جهدهم يف تكوين الطلبة ذوي علم وثقافة ومعرفة

 ريب حول أحوال والدي إىل أحسن األحوال . أيب وأمي اللذين اعتنياين و ربياين  .٥

وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا الذين يصاحبونين  .٦

 .طوال تعلمي يف هذه  اجلامعة

  .آمني. أشكرهم شكرا جزيال، مع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة

وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء وأنتظر 

واهللا على ما . كل اإلنتقادات والتنبيهات ألجل تصويبه وتصحيحه يف األيام القادمة

  .صنعت أعلم

  

  م  ٢٠١٣   يوليو    ،جوكجاكرتا

  ه  ١٤٣٤  شعبان

  

الباحث، 

    

  امحد باسوكي

٠٨١١٠٠٣٤  

 

 



ح 

 حمتويات البحث

  

  أ  صفحة املوضوع 

  ب  رسالة املوافقة

  ج   صفحة املوافقة

  د   جتريد البحث

  ه  شعار 

  و  إهداء

  ز  كلمة شكر وتقدير 

  ح  حمتويات البحث 

  ١  مقدمة: الباب األول 

  ١  خلفية املسألة  .أ 

 ٥    حتديد املسألة   .ب 

 ٥   أغراض البحث وفوائده   .ج 

 ٦    التحقيق املكتيب  .د 

 ٧   اإلطار النظري  .ه 

 ١١  منهج البحث  .و 

 ١٢    نظام البحث   .ز 

 ١٤  حملة سورة البقرة:الباب الثاىن

  ١٤  تعريف سورة البقرة  .أ 



ط 

  ١٦    فضائل سورة البقرة  .ب 

  ٢١    مضمون سورة البقرة  .ج 

 ٢٣  أسرار سورة البقرة  .د 

 ٢٩    السياقي نظريةعلم الداللة، و: الباب الثالث 

  ٢٩    علم الداللة  . أ

  ٤١    نظرية السياقي  . ب

 ٤٣ ومشتقاا يف سورة البقرة" باكت"عن معىن كلمة دراسة  :الباب الرابع 

  ٤٣  صطالحالومشتقاا يف اللغة وا" باكت"كلمةتعريف:   الفصل األول 

ومشتقاا يف " باكت"الدالالت السياقية لكلمة :   الفصل الثاين

  ٤٨  البقرةسورة 

 ٤٨    التوثيق والتسجيل  .أ 

 ٤٩    التدوين .١

 ٥٠    النحل واالدعاء .٢

 ٥١   اللوح احملفوظ والكتب السماوية  .ب 

 ٥١    عموم ما أنزل اهللا .١

 ٥٢    التوراة واإلجنيل .٢

 ٥٢    القرآن .٣

 ٥٣    احلتمية والثبوت  .ج 

 ٥٣    املوعد .١

 ٥٤    الوجوب .٢

 ٥٦    االختيار  .د 

  ٥٦    اإلباحة .١



ي 

  ٥٧    ومشتقاا يف سورة البقرة" تبك" مفهوم كلمة: الفصل الثالث  

 ٥٧   ومشتقاا مبعنىالتدوين" كتبي"كلمة   .أ 

 ٦٢    النحل واالدعاء ومشتقاا مبعىن" تكتب"كلمة   .ب 

 ٦٤    عموم ما أنزل اهللا ومشتقاا مبعىن" كتبال"كلمة   .ج 

 ٦٨    التوراة واإلجنيل ومشتقاا مبعىن" كتبال"كلمة   .د 

 ٧٢    القرآن ومشتقاا مبعىن" كتبال"كلمة   .ه 

 ٧٣    املوعد ومشتقاا مبعىن" كتبال"كلمة   .و 

 ٧٥    الوجوب ومشتقاا مبعىن" كتب"كلمة   .ز 

 ٧٨    اإلباحة ومشتقاا مبعىن" كتب"كلمة   .ح 

  ٨٣    إختتام:اخلامس الباب 

  ٨٣    خالصة  . أ

 ٨٤    اتاقتراح  . ب

  ٨٥    ثبت املراجع

 ٨٩   ترمجة الباحث



١ 

 

 

 

  ولالباب األ

  مقدمة

 

 سألةخلفية امل  .أ 

املعىن مماثال يف اللغة تصال سيجري بشكل جيد حينما كان تفهيم اال
فليس لكل من املتكلمني  ، اللغةيف رغم أن هناك تعبريات متماثلة. املعربة

ن أهذا،  ال بد من  ينفال يعأ. واملخلطبني تعبريات متماثلة يف املضمون أو يف املعىن
أو يف املعىن ) الشكل والتعبري(فهم واحد سواء كان يف اللغة يفهم على 

وقيل أن . مة العامة والسيما للمسلمنيخاصة القرآن الذي نزل اهللا لأل) املضمون(
 ن يقدم املضمون أو املعىنأيف كل زمان ومكان وكان وال يزال القرآن صحيح 
ن يظهر جمددا يف كل أ، ال يزال ىخربالتفسري السابق، يف اللغة األالذي خيتلف 
  ١. اسلوب التفسري

ولكن كان التفسري االصطالحي الكالسيكي حاليا، يظن ويقدر مرارا 
ذلك بأن . نه  االضطهاد والعسفأطرة حتدد احلرية والرباءة ويقال باعتباره سي

هداف التفسري املوحد الذي يظن صحيح أ ىلإن يوافقوا لتوصل أالعلماء يريدون 
ليه ويهمل إعلى النص ومييل نسانية، وايضا يركزإاحتادا، غري ولكن كان التفسري 

 . العناصر يف خارج النص

وقد ندب اهللا املسلمني إىل تالوة القرآن، وقراءة ما تيسر منه، وحضهم 
داه، وليستضيئوا على ادكار معانيه، وتدبر أغراضه ومراميه، ليهتدوا ببصائره وه

                                                             

1http://roliandalas.blogspot.com/2009/02/semotika-al-Qur’an.html?m=1. Diunduh 
pada 27 November 2012, pukul 21.00 WIB. 
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بأنواره يف احلياة، حىت تكون كلمتهم فيها هي العليا، وكلمة الذين كفروا 
فأقبل عليه ، ن تأليف القرآن البديع، ووصفه الغريب، ونظمه العجيبأل.السفلى

يتدبرونه ويفسرونه، وجيلون آياته على أعني الناس لعلهم يشهدون ما فيها  ءعلماال
  ٢.من املنافع هلم، فيأمتروا حيث أمر، وينتهوا حيث زجر

التفسري، واحلكم، واتمع،  من وجهة حبثهالذي ال اية كتاب القرآن هو 
ا ن يتفهمها ستطيعت املضمونة يف القرآن عاديا تيااآل. دب، واللغة، والثقافةواأل

يقصده اهللا حيت يكون ما . فهم حمتوي القرآنل اعاموالناس  ةخاصاملسلمون 
لذلك، بوسيلة السيمانتيك يصبح أكثر مهما باعتباره  .شامال تتمكن من التفهم

 .طريقة لفهم ما يف القرآن من املعاين

منها سورة  ٣.جزءا ٣٠أية ينقسم اىل  ٦٢٠٠سورة و  ١٤٤كان القرآن 
وهي مائتان وست ومثانون آية يف العدد الكويف وهي سندأمري املؤمنني البقرة، 

ومخسمائة حرف، وستة آالف ومائة )حرف(عليج وهي مخسة وعشرون ألف 
فلذلك، كانت سورة البقرة أطول سور القرآن على . وإحدى وعشرون كلمة

  .اإلطالق
قيل هي مدنية نزلت يف مدد شىت و: قال القرطيب يف تفسري سورة البقرة  

}  ى اِهللالَإِ هيف نَوعجِرا تموا يوقُاتو{ : أول سورة نزلت باملدينة إال قوله تعاىل 
نزلت من السماء ونزلت يوم النحر يف حجة الوداع مبىن وآيات  آيةفإا آخر 

الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انتهى وأخرج أبو الضريس يف فضائله 
وأبو جعفر النحاس يف الناسخ واملنسوخ وابن مردويه والبيهقي يف دالئل النبوة من 

ابن مردويه عن  نزلت باملدينة سورة البقرة وأخرج: طرق عن ابن عباس قال 

                                                             
  ٦.، ص)١٩٥٤، دار املعارف: القاهرة(، للباقالينإعجاز القرآن ، عبد الرؤوفالباقالين. د٢

3Al-qur’an digital. 
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: عبد اهللا بن الزبري مثله وأخرج أبو داود يف الناسخ واملنسوخ عن عكرمة قال 
  ٤.أول سورة أنزلت باملدينة سورة البقرة

حيانا لذكرى املعجزة الباهرة، اليت ظهرت أ" سورة البقرة"مسيت السورة 
 يف زمن موسى الكليم، حيث قتل شخص من بين إسرائيل ومل يعرفوا قاتله،
فعرضوا األمر على موسى لعله يعرف القاتل، فأوحى اهللا تعاىل إليه أن يأمرهم 
بذبح بقرة، وأن يضربوا امليت جبزء منها فيحيا بإذن اهللا وخيربهم عن القاتل، 
وتكون برهانا على قدرة اهللا جل وعال يف أحياء اخللق بعد املوت، وسيأيت القصة 

لبقرة فضل كقول النيب صلى اهللا عليه لسورة ا. مفصلة يف موضعها إن شاء اهللا
اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، واليستطيع : (وسلم
  .يعين السحرة) البطلة

). الداللة/املعين(عالوة على ذلك، يف سورة البقرة بالتأكيد هلا املضمون 
أما يف  semanticsأطلقت عليه عدة أمساء يف اللغة اإلجنليزية أشهرها اآلن كلمة 

 يعين السياقاملحدىها إوأنواعها كثرية . ةاللغة العربية فبعضهم يسميه علم الدالل
  .يةداللة السياقال/ 

" كتب"لفظ معىن ويف هذه الفرصة، يرغب الباحث يف تناول و حبث  
وجد الباحث امثلة من العبارات او الكلمات اليت . ومشتقاته يف سورة البقرة

ومشتقاته الذي هو يكون معناها بتقريب السياق، فكما " كتب"تتضمن فيها لفظ 
  :  يلي

١. y7Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù=Ïj9 ∩⊄∪     

                                                             
، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريحممد بن علي الشوكاين، ٤
  ٤٣. ، ص)دون النشر، دون السنة:القاهرة (الد اخلامس، 
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  :، كما يلي الباحث أن يتصورها كنميمن االمثلة السابقة، 

املعىن التصوري أو   اجلملة/ العبارة   الرقم

  ساسياأل

  املعىن السياقي

الصحف اموعة ج   ذلك الكتاب الريب فيه  ١
  كتب

: ومن قال. أي القرآن
إن املراد بذلك 
الكتاب اإلشارة إىل 
التوراة واإلجنيل، كما 
حكاه ابن جرير 
وغريه، فقد أبعد 

  النجعة وأغْرق
  يرفض -فرض   خيطّ - خطّ  كتب عليكم الصيام  ٢
وال تعزموا عقدة النكاح حىت   ٣

  يبلغ الكتاب أجله
 أي املكتوب من العدة  اسم ملا كتب جمموعا

  أو الصحيفة

ومشتقاا هلا معنيني أو أكثر " باكت"مما سبق بيانه، يدل على أن كلمة 
ذَلك الْكتاب لَا "من العبارة ] الكتاب: [منها) معاىن كثرية وخمتلفة(على التساوي 
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نيقتلْمى لده يهف بيالذي يقرؤه حممد، / أي القرآن " ر]با "من العبارة ] كُتي
يالص كُملَيع بوا كُتنَآم ينا الَّذهأَي لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم ام

ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ "من العبارة ] الكتاب[يرفض، و –أي فرض " تتقُونَ
لَهأَج ابتلُغَ الْكبى يتةأي " حاملكتوب من العد . 

" كتب"املعىن يف كلمة ن يعرض تغيري أمن ذلك الظاهرة، الباحث حياول 
حيت ممكن عرض النتيجة من . ومشتقاا يف القرآن الكرمي اخلاصة يف سورة البقرة

  .حبث املسألة

 سألةحتديد امل  .ب 

ليجعله وحدد الباحث املسألة يف هذا البحث , إعتمادا على خلفية البحث 
  :فتحديد املسألة كما يلى. ىل موضعه واألغراض الىت يردها الباحثإموجها 

  ؟يف سورة البقرة ومشتقاا " كتب"ماكن اليت تقع فيها كلمة ي األأ .١

  ومشتقاا يف سورة البقرة؟ " كتب"كلمة  ما معاين .٢

 أغراض البحث وفوائده  .ج 

يف هذا الباحث  غرض الذي يقصد بهبنسبة حتديد املسألة السابقة، أن ال
العملي يف أما الغرض . ثنان مها غرض عملي و غرض نظريإالبحث، له انواعه 

غراض أما األ .احلسنة العلمية عن القرآن من جهة اللغة تزييدحث هو بهذا ال
  :النظرية يف هذا البحث كما يلي

ومشتقاا مع معاا " باكت"ماكن اليت تقع فيها كلمة تعريف األ .١
  .السياقية

 .ومشتقاا يف سورة البقرة" باكت"تعريف معاىن كلمة  .٢
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  :وأما فوائد هذا البحث فهى

التزييد يف الفكرة العلومية للباحث و مجيع الطالب الراغبني ىف حبث  .١
خصوصا عن تغيري ، (semantic)اللغة واألدب عن علم السيمانتيك 

  .املعىن

يد حسنة العلمية يف املكتبة جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية يالتز .٢
احلكومية جوكجاكرتا، خاصة للطلّاب ىف شعبة اللغة العربية وأدا 

 .ن فن علم السيمانتيك خصوصا عن تغيري املعىنع

يد يف البحوث العلومية خاصة جمال اللغة وأدا عن علم يالتز .٣
 .الداللة/ السيمانتيك 

 .شتراك و مشتقاته وتفهمه يف القرآن الكرمينواع اإلأالتسهيل يف تعلم  .٤

التطور عن تفهيم املعىن يف القرآن الكرمي حيت ممكن من ان يتوقع يف  .٥
  .االيام اليومية

 التحقيق املكتيب  .د 

إن التحقيق املكتىب مهم جدا ىف البحث، فلذالك البد من قيامه للباحث 
إضافة إىل ذلك ليعرف . لكي يعرف هل هناك البحث املستاوي ىف املوضوع أم ال

" كتب"ن يقوم بالبحث عن معىن كلمة أو قبل  .الباحث عن الكتب املتعلقة ا
إىل حد اآلن، مل جيد الباحث حبثا يبحثويتناول عن . لبقرةومستقاا يف سورة ا

ومشتقاا يف سورة البقرة ولكن هناك بعض البحوث املسوة " كتب"معىن كلمة 
  :يف كائنها، كما يلي
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 سنن احلكومية اجلامعة اإلسالميةطالبة ، ٢٠١٢حبث دوي ارسي  .١
الكرمي دراسة  ومشتقاا يف القرآن" ظن"بعنوان كلمة ، يوجياكارتاكاكاليجا

  .ومشتقاا" ظن"هذا البحث يبحث عن تغيري معىن كلمة . حتليلية داللية

كا ااجلامعة اإلسالميةاحلكوميةسننكاليجطالبة ، ٢٠١١حبث مرءة الصاحلة  .٢
بعنوان كلمة كاد ومشتقاا يف القرآن الكرمي دراسة حتليلية ، يوجياكارتا

مة كاد ومشتقاا سواء كان هذا البحث يتناول ويبحث عن معىن كل. داللية
 .  ساسي أو املعىن السياقياأل/ ويري هلا املعىن الصريف أو املعىن التص

 سنن احلكومية اجلامعة اإلسالمية، طالب ٢٠٠٧حبث حممد صوبروين  .٣
ومشتقاا يف القرآن الكرمي دراسة " قرأ"بعنوان كلمة ، يوجياكارتا كاكاليجا

يف . يتناول ويبحث عن معىن كلمة قرأ ومشتقااهذا البحث . حتليلية داللية
املعىن املعجمي واملعىن : تنقسم اىل نوعني" قرأ"هذا البحث، معىن كلمة 

 .األساسي أوالتصويري

 سنن احلكومية اجلامعة اإلسالمية، طالب ٢٠٠٥حبث على حسن  .٤
ومشتقاا يف القرآن الكرمي "  سالمإ"بعنوان كلمة ، يوجياكارتاكاكاليجا
هذا البحث يتناول ويبحث عن معىن كلمة اسالم . سة حتليلية دالليةدرا

  . ومشتقاا يف القرآن الكرمي

ومشتقاا يف " باكت"فلذلك يريد الكاتب أن يبحث عن معىن كلمة 
 . القرآن الكرمي

 اإلطار النظري  .ه 

ساعدة يض و مقصد البحث والغر الباحث يف تعيني ساعدياإلطارالنظري 
 ٦.عن وحدة اللغة اليت تبحث ٥الصيغة لتكوين فرضيةختيار سديد إيف 

  ظنية = فرضية  ٥                                                             
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جانب الشكل : كما هو معلوم، أن وحدات اللغة تتصف بوجود جانبني
هنا كالطبيعية وجانب املعىن جانب الشكل . ملضمون أو املعىنأو التعبري، وجانب ا

اذ ان يكون جانب املعىن . هو فكرة الناس التجريدية بشكل مجعي ال منفرد
من فكرة الناس منفردا، فكان معىن الكلمة خيتلف ايضا حيث أن ) املعىنعنصر (

يف الصدد، علم الذي يدرس عن املعىن . ٧التجربة بني فرد وغريه خمتلف
  ٨).ذو املعىن(  semaineinيأيت من اللغة اليونانية  semantikيسمي

يقول منصور فاتيدا أن كلمة سيمانتيك حاقيقيا هي املصطلح الصناعي 
meaning:الداللة، يف اللغة االجنيليزية(ي يرجع من دراسة املعىن الذ

أما عند .  )٩
يف اللغة (اللغة االندونيسية  يف semantikعبد اخلري يقول أن كلمة 

سم اليت معناها هي كلمة اإل(semaيأيت من اللغة اليونانية ) semantics:جنيليزيةاإل
). يرمز –يدل، رمز  –دل (semainoهي  semaوأما كلمة فعل). الرمز أو الكناية

كما قال ) signe linguistique:يف الفرنسية(املراد بالرمز يف هناهو الرموز اللغوية 
Ferdinan De’ Saussure )يءالش) ١(رموز اللغوية تنقسم اىل ن الأ) ١٩٦٦ 

  ١٠.املدلول –املرجع  –الفكرة ) ٢(املشار اليه  –اخلارج 

" علم الللغة بني القدمي واحلديث"يف كتابه وقول عبد الغفار حامد هلول 
، يقول أن اللغة تقوم على عنصرين Ferdinan de Saussureال خيلف بقول 

                                                                                                                                                                       
6Tri Mastoyo jati Kusuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Caravastibooks,2007), hlm. 37. 
7I Dewa Putu Wijana, Semantik Teori dan Analisis (Surakarta: Yuma Pustaka, 2008), 

hlm.1-3. 
8Sarwiji Suwandi,Semantik Pengantar Kajian Makna (Yogyakarta: Media 

Perkasa,2008), hlm.9. 
9Mansoer Pateda,Semantic Leksikal edisi ke dua (Jakarta: Rineka Cipta,2010,), hlm.2. 
10Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Jakarta: Rieneka Cipta,2009), 

hlm 2 
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وبينهما ارتباط وثيق حبيث مىت عرف ) او املعىن(األلفاظ، واالفكار : أساسيني مها
  :اللفظ أمكن فهم معناه ولذا نالحظ ثالثة أمور

 وهو األلفاظ:   الدال .١

 )أو املعىن(وهو األفكار :   املدلول .٢

 :بيانا فنقول

 –أحيانا  –وهو  –كما ذكرنا  –وقوامه ما يتلفظ به : الدال
يكون لفظا مفردا وأحيانا جمموعة من األلفاظ ركب بعضها مع 

 .بعض يف صورة مجيل وعبارات

هو املعىن أو الفكرة اليت حيملها القلب اللفظي بوضع : املدلول
ستعمال اللغوي، فاأللفاظ اقات اإلالواضع، أو غري ذلك من سي

 –املختزنة يف أذهان اجلماعة قد ارتبطت مبعان خاصة هلا تعرف 
 .ىل قواميس اللغةبالرجوع إ –غالبا 

العالقة القائمة بني األلفاظ واملعاىن اليت تدل عليها،  وهي: النسبة
وتتوقف مبقدار كبري على حاالت الكالم، و أوضاعه اللغوية 

املتكلم والسامع مبوضوع احلديث كما ذكرنا يف وعالقة كل من 
  ١١.بيان املدلول

أمساء : محد خمتار عمر يقال فه الدكتور ألّالذي أ" علم الداللة"تاب يف ك
أطلقت عليه عدة أمساء يف اللغة اإلجنليزية أشهرها اآلن (semantics)علم الداللة 

وتضبط بفتح  –الداللةلعربية فبعضهم يسميه علم أما يف اللغة ا semanticsكلمة 

حقوق : مصر(الطبعة الثانية،  ،علم اللغة بني القدمي واحلديثعبد الغفار حامد هالل،  ١١                                                             
  ١٩٤- ١٩٠. ، ص)١٩٨٦ع والنشر حمفوظة للمؤلف، الطب
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ولكن حذار من استخدام صيغة (وبعضهم يسميه علم املعىن  –الدال وكسرها 
، وبعضهم يطلق )علم املعاىن ألن األخري فرع من فروع البالغة: اجلمع والقول 

سم وقد ظهر إ١٢.أخذا من الكلمة اإلجنليزية أو الفرنسية" السيمانتيك"عليه اسم 
، ويعد هذا العامل ١٨٨٣مقال كتبه ميشيل بريال سنة يف semantiqueهذا العلم 

  ١٣.الفرنسي من أوائل الواضعني لعلم الداللة على أساس تارخيي ال وصفي

العلم "أو " دراسة املعىن"أما تعريف علم الداللة هو يعرفه بعضهم بأنه 
أو " ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن"الذي يدرس املعىن، أو 

لك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا ذ"
  ١٤.على محل املعىن

، ساسي، واملعىن القواعديملعىن األىل اإاملعىن الداللة أو  نقسميعبد اخلري 
واملعىن السياقي، واملعىن االحيائي، واملعىن الداليل، واملعين النفسي، واملعىن 

صطالحي، واملعىن صطالحي، ومعىن التعبري اإلعىن اإلوامل االقتراين، واملعىن اللفظي،
  ١٥.املثلي

" كتب" معىن كلمةيرغب الباحث يف تناول و حبث ولكن يف هنا ، 
  .من خالل رؤية املعىن السياقي ومشتقاته يف سورة البقرة

  :تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل K. Ammerوقد اقترح 

 Linguistic contextالسياق اللغوي  .١

 Emotional contextالسياق العاطفي  .٢
عالم : قاهرة -مصر(الطبعة اخلامسة، ، علم الداللةالدكتور أمحد خمتار عمر،  ١٢                                                             

   ١١. ، ص)١٩٩٨الكتب، 
  ١٠٧-١٠٦. ، ص.........،علم اللغة بني القدمي واحلديثعبد الغفار حامد هالل، ١٣

  ١١. ، ص................،علم الداللةالدكتور أمحد خمتار عمر، ١٤

15Abdul Cahaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hlm.289-319. 
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 Situational contextالسياق املوقف  .٣

Cultural contextالسياق الثقايف  .٤
١٦ 

 ومشتقاته يف سورة البقرة" كتب" معىن كلمة هذا البحث سيبحث عن
  .من خالل رؤية املعىن السياقيفي مقدمته السياق املوقف

  

. ميكن أن تقع فيه الكلمةأما سياق املوقف فيعين املوقف اخلارجي الذي 
البدء (يرمحك اهللا : "يف مقام تشميت العاطس" يرحم"مثل استعمال كلمة 

فاألوىل تعين ). البدء باالسم" (اهللا يرمحه: "، ويف مقام الترمجة بعد املوت )بالفعل
وقد دل على هذا سياق . رةطلب الرمحة يف الدنيا، والثانية طلب الرمحة يف األخ

 ١٧.ب السياق اللغوي املتمثل يف التقدمي و التأخريىل جاناملوقف إ
  

 منهج البحث  .و 

ألن . كانت طريقة البحث يف الكتابة العلمية مهمة جدا يف هذا البحث
ألن خطاء بيان حقيقة أو , ان خيابر كلهالكاتب فال بد   ،مهمة جداهذه البحث 

كله تتعلق بأصحاء طريقة البحث أو  ،وجناح البحث أو فشله ،صحيحه
 ١٨.خطائهاأ

 :أما طريقة اليت يستعمل الباحث يف هذا البحث كما يلي

 ١٩طريقة مجع احلقائق .١

                                                             
16E. Coseriu and H. Geckeler, Llinguistics and Semantics, (Curren Trends in 

Linguistics), hlm. 131-132 

  ٧١. ، ص................،علم الداللةالدكتور أمحد خمتار عمر، ١٧

18Tri Mastoyo Jati Kusuma, pengantar (Metode) Penelitian Bahasa............hlm.6 
  .الشيء الثابت يقينا: احلقائق أو احلقيقات مفراهها احلقيقة ١٩
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 جنس احلقائق  . أ
كتيب يعين أن كان جنس احلقائق الذي استعمله الباحث هو البحث امل

ن يبحث  مصادر املراجع  املناسبة بالقراءة و التنابؤ و أالباحث حياول 
 التأمل 

  منبع احلقائق  . ب
لية احلقيقة األو. لية واحلقائق الثانويةاحلقائق قسمني، احلقائق األوكان منبع 

علم اليت تتعلق ب ا احلقائق الثانوية هي املراجعأم". سورة البقرة"هي 
 .السيمانتيك اخلاصة املعىن السياقي

 صناعة مجع احلقائق  . ت
املعان السياقية يف الكلمات أو العبارات او اجلمل اليت مع احلقائق عنجل

أو العبارات او  الباحث يطلب وجيمع األلفاظ, تتضمن يف سورة البقرة
 ."سورة البقرة"اليت موجودة يف احلقيقة األولية يعىن يف اجلمل 

  طريقة حتليل احلقائق .٢
ا ففي هذ ٢٠.كان حتليل احلقائق سعيا للباحث ينفّذ املسألة يف احلقائق مباشرة

يف واأللفاظ اليت تضمن كلمات معان الالباحث سيحلل مث يشرح , البحث
 ". سورة البقرة"

  

 نظام البحث  .ز 

لتسهيل البحوث يف هذا البحث عن الكلمات املعربة ىف جملة جممع اللغة 
يقسم , العربية امللكى اجلزء الثالث حىت حيصل على اإلستنتاج الكامل واملنظم

  :وهي, الكاتب البحوث إىل مخسة أبواب
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١٣ 

 

 

 

 غراضحتديد املسألة وأتشمل على خلفية املسألة و مقدمة  الباب األول،
البحث وفوائد البحث والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام 

  .البجث

تعريف سورة البقرة، وفضائل سورة (حملة سورة البقرة الباب الثاين، 
  .) ، وأسرار سورة البقرةالبقرة، ومضمون سورة البقرة

  .، تعريفه وأنواعهاملعىن السياقي، وداللةال مة لعلمنظرة عا، الباب الثالث

ومشتقاا يف سورة " باكت"معىن كلمة  عنوحيلل يبحث الباب الرابع، 
  .البقرة

 ).واقتراحة خالصة(اختتام ،اخلامسالباب 

  



 

 

٨٣

  الباب اخلامس

  ختتامإ

 

 خالصة  . أ

" كتب" لقد مت هذا البحث عن الدراسة الداللية السياقية عن كلمة

ومشتقاا يف سورة البقرة، حيث يعترف الباحث أنه ال بيلغ إىل حد كمال ملا فيه 

وال شك أن الداللة آداة جذابة لبحث املعاين وحتليلها، وفكرة اللغة  .من النقصان

بوصف خاص يف الكلمة واللفظ، وال سيما أذا كنا نقوم بدراسة معاىن القرآن 

ومن هذا . فاستطاع الباحثأنيأخذويستفيدنتائجالبحث.من خالل الرؤية النظرية

  :و التايلميكن ان يقوم الباحث خبالصة هذا البحث العلمي على النح

: ب تستخدم يف سورة البقرة بإشكال متنوعة، وهي-ت-إن مادة حرف ك .١

 بكَت–  بفاكتبوه  –يكتب  –تكتبوها  –تكتبوه  –كتبت  –كُت– 

 –فليكتب  –وليكتب  –كُتب  –كتاب  –الكتاب  –كاتبا  –كاتب 

 . يكتبون

القرآنية بعد ان قام الباحث بالبحث يف هذه الكلمة يف ايات من اآليات  .٢

راجعا اىل الكتب السالفية واملعاجم والقوامس املعتربة تدرك أن مادة كلمة 

 .ومشتقاا وردت يف مثان واربعني موضعا" كتب"

ومشتقاا هلا معان أو دالالت سياقية " باكت"قد وجد الباحث أن كلمة  .٣

 : وهي

 .عشرة معىن التدوين وموضعه من السورة البقرة ، وعدده -



 

 

٨٤

 .من السورة البقرة ، وعدده اثنان وموضعه واالدعاءالنحل معىن  -

 .وموضعه من السورة البقرة ، وعدده ستةما أنزل اهللا معىن  -

 .وموضعه من السورة البقرة ، وعدده سبعة عشرالتوراة واإلجنيل معىن  -

 .وموضعه من السورة البقرة ، وعدده اربعة القرآنمعىن  -

 .وموضعه من السورة البقرة ، وعدده واحد املوعدمعىن  -

 .سبعةوموضعه من السورة البقرة ، وعدده  الوجوبمعىن  -

 .واحدوموضعه من السورة البقرة ، وعدده  اإلباحةمعىن  -

 

 اتاقتراح  . ب

بناء على هذه اخلالصة والبيان السابق، عرض الباحث االقتراحة املهمة 

البحث يعد دراسة تتناول على استيعاب اليت ال بد للقرآء مالحظتها، وهو أن هذا 

ب ومشتقاته، ومن مث كانت هذه الدراسة ابعض معان الأللفاظ وهو لفظ كت

فعلم الداللة من علم مهم ملعرفة معان . حتتاج إىل االستمرار بنفس املوضوع

 .  الاللفاظ يف القرآن الكرمي
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