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Abstract  :  

One of the most difficult things in learning Arabic language is understanding the structure of the 

text. It may caused by the complication of its structure and also the complex meaning of each word. 

Consequently, knowing the meaning of a word is very important in understanding an Arabic 

language text. Therefore, there is a branch of Arabic language which specifically discusses about 

meaning, called semantics. One of the discussions is about the field of meaning such as synonym, 

antonym, polysemy, etc. They have important role in understanding sentence structure of a text. 

Therefore, learning semantics is an obligation for those who want to be able to understand Arabic 

language text well.       
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Abstrak  :  

Salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Arab adalah memahami sruktur teks kalimat bahasa  Arab 

dengan baik. Hal ini disebabkan disamping struktur bahasa Arab yang cenderung rumit juga 

kandukngan makna pada setiap kata dalam bahasa Arab sangat komplek dan bervaratif. Bentuk 

makna dalam satu kata berbahasa Arab bisa berbeda-beda, oleh karena itu mengetahui jenis makna 

dalam bahasa Arab menjadi penting dalam memahami teks bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam 

cabang ilmu bahasa Arab ada yang disebut dengan ilmu semantic, suatu ilmu yang khusus mengkaji 

tentang makna. Salah kajian ilmu tersebut adalah membahas tentang medana makna, seperti 

sinonim, antonym, polisemi, dan lain sebagainya. Medan makna ini sangat menentukan dalam 

memberikan pemahaman terhada struktur kata dan kalimat dalam sebuah teks. Oleh karena itu 

mempelajari ilmu semnatik menjadi sesuatu keharusan bagi siapa saja yang ingin bisa memahami 

teks bahasa Arab dengan baik.  

 

Kata Kunci: Semantik, Teks, Bahasa Arab 

 

 املقدمة .أ 
فمن املعروف أن مشلكة من املشالكت 
يف تعليم اللغة العربيىة خباصة لغري انلاطقني 
. باللغة العربية يه حفظ املفردات وفهم معانها
وكثري من اتلالميذ يشعرون بالصعوبة يف فهم 
انلصوص العربية بسبب قلة املفردات الىت 

وهذه الصعوبة تسبب أيضا . اتلالميذيملكها 
وىف بعض االحيان، للك . لعدة معاين املفردات

لكمة هلا معنيان فأكرث، وهذا يتوقف ىلع 

وبالطبع أن املعىن . الرتكيب السيايق ىف اجلملة
ويه يف اللكمات العربية ينقسم إىل عدة معاىن، 

 (lexical meaning)املعىن املعجيم واملعىن
  grammatical) الرصيف انلحوي واملعىن

meaning)واملعىن السيايق (contextual meaning )   
ومن هذا املنطلق، أن دراسة املعىن هو 
 من امر مهم يف معرفة داللة االلفاظ املوجودة يف

وظهر العلم اذلي خيتص ىلع . اجلمل العربية
. دراسة املعىن، ويدعوه اللغويون بعلم ادلاللة
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. ن فروع علوم اللغةعلم ادلاللة هو فرع م
. وهذا العلم يدخل إىل جمال علم اللغة انلظري
وأطلقت عليه عدة أسماء يف اللغة اإلجنلزيية 

أما يف اللغة العربية . semanticsأشهرها أآلن 
وتضبط بفتح  -فبعضهم يسميه علم ادلاللة

وبعضهم يسميه علم  املعىن  -ادلال وكرسها
 ولكن حذار من استخدام صيغة اجلمع)

علم املعاىن ألن األخري فرع من فروع : والقول
، وبعضهم يطلق عليه اسم (ابلالغة

أخذا من اللكمة االجنلزيية أو " السيمانتيك"
 .الفرنسية

ومما سبق ذكره، كثري ما يشعر مدرسو 
اللغة العربية بالصعوبة يف تعليم استخدام 
. املفردات وتعليمها والقاء معانها إىل اتلالميذ

املشلكة، من املمكن ملدرىس اللغة وحلل هذه 
العربية أن يقوموا بتعليم االلفاظ واستخدام 

وأن هذا العلم . معانها من خالل علم ادلاللة
وكذلك أنه يبحث يف . يدرس عن املعىن وانواعه

احلقول ادلاليلة، مثل دراسة اللكمات املرتدفة، 
 . فظي، وااللفاظ املتضادة وغريهاواملشرتك الل

 

 م ادلاللةتعريف عل .ب 
وتعرف أمحد خمتار عمر بعلم ادلاللة 
هو العلم اذلى يدرس املعىن أو ذلك الفرع من 
علم اللغة اذلى يتناول  دراسة املعىن أو ذلك 
الفرع اذلى يدرس الرشوط الواجب توافرها ىف 

علم   .الرمز حىت يكون قادرا ىلع محل املعىن
ادلاللة ىف العربية، تركيب إضايف يدل داللة 

سم ىلع مس ى خال من ادلاللة ىلع الزمان، اال
والك  Semanticsوهو يقابل املصطلح االجنلزيي 

فرع " املصطلحني العريب واإلجنلزيى يدالن ىلع 
من علم اللغة يدرس العالقة بني الرمز اللغوى 
ومعناه، ويدرس تطور معاىن اللكمات تارخييا، 
 وتنوع املعاىن، واملجاز اللغوى، والعالقات بني

 5. لكمات اللغة
وواضح من هذا اتلعريف، أن علم 
ادلاللة  يهتم بداللة الرمز اللغوى، سواء أكان 
رمزا مفردا أى لكمة مفردة مثل لكمة جنم الىت 
تدل ىلع انلجم  الظاهر ىف السماء  وىلع انلبات 
ىف األرض، أم اكن رمزا مركبا، مثل اتلعبريات 

لس ، كبيت املال، وجمIdiomsاالصطالحية  
الشعب، وحرضاء ادلمان للمرأة احلسناء يف بيت 

 it was rainingالسوء، ومثله اتلعبري االجنلزيى 

cats and dog إذ إن جمرد . لدلاللة ىلع شدة املطر
دراسة لكمات هذه الرتاكيب ال يكشف عن 
معناها، فىه حتمل داللة اصطالحية خاصة، 

وية، ويعىن بتتبع اتلغري ادلاليل هلذه الرموز اللغ
بمرور الزمان، ويصاحب ذلك  عنايته باألسباب 
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املؤدية  إىل هذا اتلغري، كما يعىن بدراسة 
العالقات ادلاليلة بني هذه الرموز، وهناك وجهة 
نظر خاصة بعلماء املعاجم يف تعريف علم 

علم " ادلاللة اليؤديها ابلحث، فهم يعرفون 
بأنه ذلك الفرع من علم اللغة  اذلى : ادلاللة 

قوم بدراسة املعىن املعج ى، ولكن هذا ي
اتلعريف األخري يقرص علم ادلاللة  ىلع جمال 

أن " واحد من جماالت اهتمامه، إذ يدل ىلع 
علماؤ املعاجم ينظرون  إىل علم ادلاللة ىلع أنه 
خيتص بدراسة األلفاظ املفردة، دون القضايا أو 
انلظريات املختلفة الىت قد يتناوهلا علماء اللغة 

 .ند دراستهم لعلم اللغةع

   
 دراسة علم ادلاللة .ج 

كما هو املعروف، أن علم ادلاللة 
هوالعلم اذلى يدرس عن املعىن و لك ما يتعلق 

وذللك ينبىغ للقارئ أن يفهم معىن . ىلع مبادئه
جيدا، خباصة يف فهمه ىلع اكتشاف اللكمة فهما 

. يف انلصوص العربية وحتليلها معاىن اللكمات
القارئ ببعض املبادئ  هنا أن نذكر ومن املفيد

 :املتعلقة بمعاىن اللكمات
معىن اللكمة حيتمل اتلغيري عري : األول

وتغري املعىن ليس رشطا الزما للك لكمة، . الزمن
كما أن . بل هو حالة  قد تعرتى  بعض اللكمات

تغري املعىن، إذا حدث، ال حيدث فجأة أو بني 

 قد عشية وضحاها، بل يستغرق وقتا طويال
 .يصل إىل قرون
قد خيتلف معىن اللكمة الواحدة : اثلاين

. من هلجة إىل أخرى  يف اللغة الواحدة
يكون جوهريا، واالختالف ال يشرتط فيه أن 

االتساع أو  وبل قد يكون اختالفا يف ادلرجة  أ
أن هذه  ومن حسن احلظ. الضيق يف ادلاللة

 .الظاهرة حمدودة يف اللغة العربية الفصيحة
اللكمة ليست اليشء اذلي : الثاثل

تدل عليه، بل يه رمز مقرتن اعتباطا باليشء، 
ليست بابا، بل رمز صويت يدل ىلع ( باب)فلكمة 

 .اليشء املقصود
قد يكون لللكمة الواحدة  : الرابع

ولونظرنا نظرة رسيعة إىل . اكرث من معىن واحد
معجم اللغة، أية اللغة، لوجدنا أن معظم 

وال شك أن . لك منها بعدة معاناللكمات تتمتع 
هذه املعاىن يتصل بعضها ببعض اتصاال يسهل 
اكتشافه، ولكن شيوع االستعمال جبعل املعىن 

" فلكمة . مستقال بذاته عن سائر املعاىنيبدو 
ني االنسان أو عني احليوان أو تعىن ع"  عني
اإلبرة أو ذات اليشء أو جاسوسا أو رئيسا  عني

 .يف قومه
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يتغري معىن اللكمة من  قد: اخلامس
   .سياق لغوي إىل آخر

انطالقا ىلع ابليان السابق، حتتوى 
دراسة علم املعىن ىلع عدة حبوث، منها دراسة 
 انواع املعىن وتغري املعىن واحلقول ادلاليلة

(meaning field).  وهذه ادلراسات هلا أثر مهم يف
فهم لك معىن اللكمة من اللكمات املكتوبة 

ىلع سبيل املثال، و. انلصوص العربية يفالشائعة 
أن يف نوع من انواع املعىن، اليكتىف للقارئ 

يعتمد ىلع املعىن املعجيم، حينما يفهم لكمة ما 
، ألن قد تكون اللكمة الىت ةالعربي وصيف انلص

أو املعىن  ال تكتشف معناها ىف املعاجم
، ولكن حيتاج القارئ اكتشافه بنظر اللغوي

 .يةالعالقات السياق
ومن هنا، فإن ادلاللة هلا  جانب صويت  
يطلق عليه ادلاللة الصوتية، وجانب رصيف 
يطلق عليه ادلاللة الرصفية، وجانب حنوي 
يطلق عليه ادلاللة انلحوية، وجانب معجيم 
يطلق عليه ادلاللة املعجمية، وجانب سيايق 

 1.يطلق عليه ادلاللة السياقية
لك ادلاللة املعجمية يه داللة توجه 

عنايتنا إيلها يف دراسة واستعمال اللغة، أال ويه 
                                                           

 
أسايلب تدريس اللغة حممد يلع اخلويل،   

( 895 اململكة العربية السعودية، : الرياض)، العربية
 81- 8. ص
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معاىن اللكمات واملفردات، وتس ى أيضا بذاللة 
داللة رصفية يه داللة تستمد عن . اجتماعية

طريق الصيغ وبنيتها، وداللة حنوية يه حيسم 
نظام اجلملة العربية أو هندستها ترتيبا خاصا 

 .تلكون اجلملة يفهم مرادها
السياقية تنقسم إىل اربع  وأما ادلاللة 

، (linguistic context)أقسام، فيه السياق اللغوي 

سياق  ،(emotional context)السياق العاطيف 
والسياق اثلقايف  ،(situational context)املوقف 

(cultural context) .2  وهذه ادلالالت السياقية
واجلمل  سوف تتأثر ىلع معاىن اللكمات

يف انلصوص  ة املوجودةوالعبارات الالكمي
 .العربية

وأما السياق اللغوي كما يمكن 
الىت ترد يف سياقات " يد" اتلمثيل بكلمة 

: مد زمانه، يد الطائر: يد ادلهر: متنوعة منها
أي نقدا، فالن طويل : جناحه، بيعته يدا بيد

" عني " املثال اآلخر،لكمة . إذا اكن سمحا: ايلد
ا أن نرى ويمكن نل. ترد يف سياقات كثرية

عني الطفل تؤمله، يف اجلبل عني : اجلمل اآلتية
جارية، العني الساحرة وسيلة ملعرفة الطارق، 
. هذا عني للعدو، ذلك الرجل عني من األعيان

سال املاء من : يف اجلمل" رأس " وكذلك لكمة 
 رأس اجلبل، أسافر يف رأس هذه السنة، الكذب
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ل لك خطيئة، أنا حمتاج إىل رأس املارأس 
: " هلا عدة معان، منها" رضب" ، و لكمة للتجارة

رضب اخليمة، أي " رضب يف ابلوق، أي نفخ فيه، 
، "رضب عنه صحفا، بمعىن أعرض عنه" نصبها، 

رضب يف األرض، أي ذهب وأبعد أو خرج يف " 
رصب هل مثال، وصفه وقاهل وبينه " ، "طلب الرزق

" ، "رضب ىلع أذنه، أي منعه أن يسمع"، "ومثل هل
 .  وغريها ، "رضب اجلزية  بمعىن أوجبها وفرضها

وأما السياق العاطيف فيحدد درجة 
القوة والضعف يف االنفعال، مما يقتىض تأكيدا 

اإلجنلزيية  loveفلكمة  . أو مبالغة أو اعتداال
رغم اشرتاكهما يف أصل املعىن،  likeغري لكمة 
" العربية غري لكمة " يكره " ولكمة . وهو احلب

رغم اشرتاكهما يف ألصل املعىن كذلك " ض يبغ
2
.  

وأما سياق املوقف هو السياق اذلى 
جرى يف إطاره اتلفاهم بني شخصني ويشمل 
ذلك زمن املحادثة وماكنها والعالقة بني 
املتحادثني  والقيم املشرتكة بينهما والالكم  

فيعىن املوقف اخلاريج اذلى   2.السابق للمحادثة
" مثل استعمال لكمة . للكمةيمكن  أن تقع فيه ا

: يرمحك اهلل : " يف مقام تشميت العاطس" يرحم 

                                                           

2
  2-.20. ص ،علم ادلاللة ،أمحد خمتارعمر  

2
معجم علم اللغة ، حممد يلع اخلويل  

 528. ص ، )895 ،مكتبة لوبنان) ،انلظري

اهلل " ابلدء بالفعل، ويف مقام تراحم بعد املوت 
فاألوىل تعىن طلب الرمحة . ابلدء باالسم" : يرحم 

وقد . يف ادلنيا، واثلانية طلب الرمحة يف اآلخرة
دل ىلع هذا سياق املوقف إىل جانب السياق 

ويدعوه األخرون  9.يف اتلقديم واتلأخرياملتمثل 
بسياق احلال، وهو عنرص غري لغوي هل دخل 

  (personality) كبري يف حتديد املعىن كشخصية
املتلكم وشخصية املخاطب وما بينهما من 
عالقات وما حييط بالالكم من 

 .ذات صلة به  (condition)ظروف

وأما السياق اثلقايف فيقىض حتديد 
 أو االجتما ي اذلى يمكن أن املحيط اثلقايف

تعترب  looking glassفلكمة . تستخدم فيه اللكمة
يف بريطانيا عالمة ىلع الطبقة االجتماعية العليا 

 richوكذلك لكمة  . mirrorبالنسبة للكمة 
تعد " عقيلته " ولكمة .  wealthyبالنسبة للكمة 

يف العربية املعارصة ىلع الطبقة االجتماعية  
" ولكمة  . مثال" زوجته " بالنسبة للكمة املتمزية 
هلا معىن عند املزارع، ومعىن ثان عند " جذر 

 8.اللغوي، ومعىن ثالث عند اعلم الرياضيات
وباالضافة إىل ذلك، اكنت ادلراسة يف 
. علم املعىن ختتص ىلع حبث احلقول ادلاليلة
مثل اللكمات املرتدفة، واالشرتاك اللفظي، 
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يف ( Synonyme)ملرتادف ا. واألضداد، وغريها
اللغة هو ما اختلف لفظه واتفق معناه، أو هو 
إطالق عدة لكمات ىلع مدلول واحد، اكألسد 

الىت تعىن مس ى ...والسبع والليث وأسامة
والعربية من أغىن لغات العالم .  واحدا

 0 .باملرتادفات، وربما اكنت أغناها ىلع اإلطالق
ىن الواحد، واملفهوم األخر هو تعدد اللفظ للمع
، "مرتادفا " واللفظ املتصف بهذه الصفة يس ى 

و " بيتا" وىلع سبيل املثال نقول يف العربية 
" رسالة" ولكمة ". مسكنا"و " دارا"و " مزنال"
ومثال لكمة . وهلم جرا" كتابا"و " خطابا"و

و " أقبل"و " قدم"و " جاء" و " أىت" األفعال لكفظ 
 .وغريها" حرض"

الصطالح القدماء كما والرتادف يف ا 
هو األلفاظ املفردة ادلالة : يعرفه اإلمام الرازى

وقد اختلف    . ىلع يشء واحد باعتبار واحد
علماء العربية القداىم يف وقوع الرتادف فمنهم 

وذهب بعض انلاس . من أثبته ومنهم من أنكره
إىل إنكار املرتادف يف اللغة العربية، وزعم أن 

ات، فهو من املتبينات لك ما يظن من املرتادف
الىت تتباين بالصفات، كما يف االنسان والبرش، 
فإن األول موضوع هل باعتبار النسيان، أو 
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   8  . ص ،دراسة نظرية ،فريد عود حيدر  

باعتبار أنه يؤنس، واثلاىن ياعتبار أنه بادي 
والسيما، يف الفاظ الفرآن، وعند  5 .البرشة

العلماء، ال جتد االلفاد املرتدفة يف القرآن 
يف اختيار ألفاظه،  يتأنق أسلوب القرآن. الكريم

وملا بني األلفاظ من فروق دقيقة يف دالتلها، 
يستخدم الك حيث يؤدى معناه يف دقة فائقة، 
تكاد بها تؤمن بأن هذا املاكن  كأنما خلقت هل 
تلك اللكمة بعينها، وأن لكمة أخرى التستطيع 
توفية املعىن اذلى وفت به أختها، فلك لفظة 

أقوى أداء،  وضعت تلؤدى نصيبها من املعىن
وذللك ال جتد يف القرآن ترتدفا، بل فيه لك لكمة 

   .حتمل إيلك معىن جديدا
وكذلك املشرتك اللفظي هو حقل من 

ولكن الزم ىلع . احلقول ادلاليلة  يف العربية
القارئ أن يفرق بني املشرتك اللفظي، أو ما 

وبني تعدد املعىن للفظ  homonymyيسمونه بـ 
وينظر ، "polisemi"عليه  الواحد أو ما يطلقون

بعض علماء اللغة املعارصين إيلهما ىلع أنهما 
املشرتك اللفظي  يعىن . موضواعن مستقالن

اتلكرار مع اتلغري، ولكنه يتضمن وجود أكرث 
بينما يتضمن املصطلح . من لكمة بصيغة واحدة

اآلخر وجود لكمة واحدة بنفس الصيغة والشلك 
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آخر أن املشرتك  ألكرث من معىن واحد، أو بمعىن
اللفظي يعىن وجود لكمات منحدرة من أصول 
خمتلفة أيضا ولكنها مقاربة أو مطابقة من 

تعدد " بينما يعىن . حيث الصيغة أو انلطق
وجود لكمة واحدة منحدرة من أصل " املعىن

1 .واحد هلا أكرث من مدلول
 

وأما مفهوم أالضداد كما كتبه أمحد 
فان نطقا خمتار عمر هو وجود لفظني خيتل

ويتضدان معىن، اكلقصري يف مقابل الطويل 
وأنما نعىن بها . واجلميل يف مقابل القبيح

مفهومها  القديم وهو اللفظ املستعمل يف 
ومن الغريب، من وجود  2 . معنيني متضادين

استخدام مفهوم االضداد يعىن اللفظ الواحد هل 
وهذا املفهوم ال جيد يف نظرية . معنيان متضادان

للغة االجنبية األخرى، خاصة بمناسبة علم ا
 .دلراسة احلقول ادلاليلة

وكثري ما جيد القارئ اللكمات املتضادة 
وكذلك يف ألفاظ القرآن . يف انلصوص العربية

وقام أحد ابلاحثني  جبمع لك األضداد . الكريم
ولكنين مع . الواردة يف القرآن الكريم للنظر فيها

. ادلراسة األسف لم أستطع احلصول ىلع هذه
وقمت بتتبع رسيع لللكمات القرآنية الىت قيل 
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بوجود تضاد فيها فوجدتها كثرية بلغ بضع 
عرشات، وهو رقم كبري إذا قيس بأىلع رقم ورد 

لكمة مجعها ابن  22 يف كتاب لألضداد وهو 
األنباري يف كتابه، وقد رىم إىل أن يكون كتابه 

 ومن األلفاظ اليت  2 . جامعا لكتب املتقدمني
حنن )قيل بتضادها يف القرآن الكريم، قوهل تعاىل 

: قال األصميع(. جعلنا ها تذكرة ومتااع للمقوين
ويف موضوع ....املقوى اذلي الزاد معه  وال مال

فاللفظ لم يرد يف . يف القرآن اليقصد)آخر
القرآن إال مرة وحدة، وإنما يقصد ف الكم 

واملقوى اذلى هل . الكثري املال: ، املقوى (العرب 
 2 .دابة قوية وظهره فوي

ويضاف إىل ذلك، من املستحسن 
للقارئ أن يلم بالعبارات االصطالحية أو يف 

ويدعوه علماء اللغة . Idiomاللغة اإلجنلزيية بـ 
وهو (. contextual exspression)بري السيايق اتلع

جمموعة الرتاكيب وعبارات اصطالح انلاس 
. ىلع استعماهلا يف معان خاصة ومناسبة معينة
واتلعريف األخر، هو االلفاظ املركبة الىت 
يتوقف  فهم معناها ىلع سياق تركيبها، كما 
تشمله لك عبارة تتألف من لفظني أو أكرث، أو 
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 ال يمكن  أن يستمد من جمرد عبارة ذات معىن
9 . فهم معاىن لكماتها منفصلة

 

وتنقسم العبارة االصطالحية إىل 
 the)، واتلعبري السيايق idiom لفظة: نوعني

idiomatic exspression)  .اللكمة : انلوع األول
الىت يتجاوز معناها األصيل ( الفعل أو االسم)

اذلى وضع هلا إىل معىن آخر حمدد تكتسبه من 
طريق الرتكيب أو من عالقتها بغريها من 

استمع إىل . اللكمات وما فيها من حروف اجلر
جاء بـ، اهتم بـ، قام بـ، أمجع : األلفاظ الآلتية

ىلع، جيب ىلع، حبث عن، عقب يف، قال لـ، 
جاء " ويقال يف اجلملة، . احتاج إىل، وغريها

امجع " ، "حممد صىل اهلل عليه وسلم بادلين
عقب خترجهم " ، "حرمة املخذرات العلماء ىلع

 .، وغريها"يف لكية الرتبية
اتلعبري السيايق، مثل : وانلوع اثلاىن

ىلع سبيل املثال . القول احلكيم واملثل وغريهما
 قبل الرماء تمأل)، (كثري الرماد فالن)

. ، وغريها(انلار إىل قرصه لك جير)، (الكنائن
ان وانلعبريات االصطالحية املذكورة هلا معني

 8 .ىلع األقل، معناه األصيل ومعناه املجازي
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 Moh. Mansur dan Kustiawan, Panduan 

Terjemahan: Pedoman Bagi Penerjemah Arab-

Indonesia-Arab (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2002) 

hlm. 140 
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 Moh. Mansur dan Kustiawan, Panduan 

Terjemahan, hlm. 141-142 

 علم ادلاللة وعملية فهم انلصوص العربية .د 
وطبعا، قبل أن يفهم القارئ انلص 

ومن اجلدير . العريب، فعليه أن يقوم بالرتمجة
باذلكر أن الرتمجة تتطلب جهدا أشق من اجلهد 

ذلك أن . اذلى يتطلبه اإلنشاء أو اتلأيلف
ا يف الكم املؤلف وأفاكره املرتجم يكون حمصور

وال سيما، يؤكد هذا أن تصبح الرتمجة . ومعانيه
يف الوقت احلارض عملية غري عزشائية ألنها هلا 
أسسها ومبادئها العلمية، وهلا مذاهبها ووسائلها 
وأسايلبها، وهذه لكها ال تقوم إال ىلع مبادئ 
علمية وبصفة خاصة علم الرصف وعلم انلحو 

ا املصطلحات واجلوانب وعلم ادلاللة، وهل
   50. العلمية يف نظريتها

وهناك عوامل الرتمجة الىت جيب 
وتتكون عوامل اتللرمجة . القارئ الوقوف عليها

أو أراكنها من العوامل اللغوية، وهذه العوامل ىف 
 :أربع دالالت آتية
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وجيب ىلع القارئ أن يفهم بأعنواع 
ألنها من العوامل اللغوية  ادلاللة يف علم املعىن،

وبهذا العلم سيساعد القارئ لفهم . األساسية
معاين اللكمات الصحيحة املكتوبة يف انلصوص 

كما ذكر الاكتب ادلالالت املذكورة ، . العربية
فيه ادلاللة املعجمية وادلاللة الرصفية وادلاللة 

 .انلحوية وادلاللة ابلالغية
ء أن وادلاللة اآلخرية، قد هب ابللغا

اللغة ظاهرة اجتماعية وإنها شديدة االرتباط 
بثقافة الشعب اذلى يتلكمها وإن هذه اثلقافة يف 
مجلتها يمكن حتليلها بواسطة حرص أنواع 
املواقف االجتماعية املختلفة الىت يسمون الك 

فمقام الفجر غري مقام املدح وهما " مقاما"منها 
خيتلفان عن مقام ادلاعء أو االستعظاف أو 

واكن من رأي . اتلمىن أو اهلجاء وهلم جرا
" ألن صورة " للك مقام مقاال" ابلالغني أن 

ختتلف يف نظر ابلالغيني  speect event" املقال 
وما إذا اكن  context of situation "املقام"حبسب 

يتطلب هذه اللكمة أو تلك زهذا األسلوب أو 
ذاك من أسايلب احلقيقة أو املجاز واإلخبار أو 

ومن عباراتهم الشهرية يف . االستفهام وهلم جرا
للك لكمة مع صاحبتها مقام " هذا الصدد قوهلم 

وبهذا املعىن يصبح للعلم اجلديد اذلى يأىت " . 
ألنه يصبح " مضمون"من امزتاج انلحو واملعاىن 

شديد االرتباط بمعاىن اجلمل ومواطن استعماهلا 
  5". معىن " وما يناط بكل مجلة منها من 

وهذا يدل أن اللقارء جيب عليه أن  
يلم بمفاهيم ادلالالت ابلالغية، ومن املمكن، 
أن يكون هذا املفهوم يس ى بالعالقات 

وجيذر بنا أن نفرق . السياقية يف علم ادلاللة
، والكهما "يرمحك اهلل " و " أهلل يرحم " اجلملة 

 . متفرقان يف املعىن حلسب نظر معىن السياق
احلقول ادلاليلة كما  وكذلك بمفاهم 

عالوة ىلع ذلك، أن . يينها الاكتب يف السابق
معرفة اتلعبريات االصطالحية هلا أثر كبري لفهم 

ويدعوها لغويو االجتلزيية بـ . انلصوص العربية
Idiom . وهذا الشأن يدخل إىل دراسة علم

ومن . ادلاللة، خباصة يف دراسة سياق املعىن
ات ادلاليلة يه املعروف، أن سياق من السياق

" رأس " السياق اللغوي، ىلع سبيل املثال، لكمة 
، ( سال املاء من رأس اجلبل :)يف اجلمل األتية 

الكذب رأس لك )، (أسافر يف رأس هذه السنة )
(. أنا حمتاج إىل رأس املال للتجارة )، (خطيئة 

يف اجلمل املذكورة هلا معىن " رأس" طيعا، لكمة 
55. معني و خمتلف

 من اللكمات االجنلزيية وكثري 
بالنسبة للتعبريات االصطالحية، مثال لكمة 
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(put across)   بمعىنto cause to be understood 

(fly high)  بمعىنfull of hope  ولكمة(let one’s 

hair down)  بمعىنto relax، 5. وغريها 
 

وأما يف اللغة العربية، قد تكون  
سماه  اتلعبريات االصطالحية مكونة بما

، ىلع سبل املثال 51اللغويون باالحرف املعنوية 
بمعىن أحب أن يكون هل ( رغب يف الشيئ)
وقع )بمعىن زهد فيه ولم يشتهه، ( رغب عنه )،
بمعىن وجد، ( وقع ىلع)بمعىن أخطأ وسقط، ( يف

بمعىن ( وفف ىلع)بمعىن قام،( وقف)عرث ىلع، 
وصل )بمعىن أىط صلة، ( وصل)اطلع، ألم به، 

: استمع إىل هذه اجلمل اآلتية. بمعىن بلغ( إىل
وصل هذا الشارع بني مدينيت جاكرتا )

وصل احلجاج  إىل مطار جدة )، (وبةغور
لعب الودل بكرة القدم  فوقع يف )،  (ادلويلة

حبث الودل عن )، (ترعة بالقرب من امللعب
، (الكرة الىت لعب بها فوقع ىلع خاتم من ذهب

وقف الطلبة )، (وقف املدرس أمام الطلبة)
 .، وهلم جرا(املجدون ىلع العلوم ادلينية

وال شك فيه، كثري ما كتب املؤلف 
اتلعبريات اثلابتة خباصة يف نصوص األخبار 

بمعىن ( رغم أن)استمع إىل اتلعبري . العربية
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 Wagiman Adisutrisno, Semantics: An 
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OFFSET, 2008) hlm. 40 
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despite،  رغم أن االعتقاد بأن اللغة " مثال
العربية مهمة إال أن بعض الطلبة يتاكسلون يف 

 inبمعىن ( يف هذا الصدد)، ولكمة "ها استيعاب

this regard،  وجدير باملالحظة يف هذا " مثال
الصدد أن النساء أكرث عرضة ألمراض القلب 

 besides/ inبمعىن ( عالوة ىلع)، واتلعبري "

addition to،  رصح اخلرباء أن األطفال " مثال
أكرث عرضة لإلصابة بفريوس إنفلونزا الطيور، 

لفضالت الطيور أثناء  امستهمالإلماكنية 
 ،" اللعب، عالوة ىلع أن مناعة األطفال أضعف

أن " مثال   throughتدل ىلع معىن  (من خالل)
باماكن املسنني املحافظة ىلع حيوية أجسامهم 

يف )،  ولكمة "من خالل ممارسة الرياضة املنتظمة
ابلااغر " ،   on the contraryبمعىن  (حني

ون العراق يف االشهر املقبلة وااليطايلون سيغادر
يف حني ينسحب الربيطانيون وايلبانيون يف 

52.وغريها، "العام املقبل
 

ومن املفيد أيضا، ىلع القارئ أن يلم 
وأنها حبث من حبوث علم . بدراسة تغري املعىن

ىلع أسباب تغري  وهذه ادلراسة حتتوي. ادلاللة
ولعل أهم األسباب الىت تؤدى . املعىن وأشاكهل

 : تغري املعىن ما يأىتإىل
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وأن يلجأ أبناء . ظهور احلاجة: األول
اللغة إىل األلفاظ القديمة ذات ادلاللة املندثرة 
فيحيون بعضها ويطلقونه ىلع مستحدثاتهم 

ويقول إبراهيم . ملتسمني يف هذا أدىن مالبسة
وهكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك املوج " أنيس 

ة اجلديدة الزاخر من األلفاظ القديمة الصور
املدفع، : وثمثل ذللك بكلمات مثل" ادلاللة

وادلبابة والسيارة والقاطرة واثلالجة والسخان 
واملدياع واذلبذبات والتسجبل واجلرائد 

وغري ذلك من : " ثم يمىض قائال...والصحف
آالف األلفاظ الىت أحياها انلاس أو اشتقوها 
وخلعوا عليها دالالت جديدة تظلبتها حياتهم 

52.يدةاجلد
 

ومن . اتلطور االجتما ي واثلقايف: اثلاين
اليت لم تتغري " سفينة  " shipأمثلة ذلك لكمة 

صيغتها بشلك يكاد يذكر منذالعهد 
ومع ذلك فإن السفن احلايلة . األجنلوسكسوىن

ختتلف عن السفن اليت اكن يبحر عليها 
قراصنة الشمال من عدة وجوه لكحجم 

 .ةوالرتكيب والشلك واخلوص الفني
. املشاعر العاطفية وانلفسية: اثلالث

حتظر اللغات استعمال بعض اللكمات ملا هلا من 
إحياءات مكروهة، أو دلالتلها الرصحية ىلع ما 
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يستقبح ذكره، وهو مل يعرف باالمساس أو الـ 
taboo .وال يؤدى االمساس إىل تغيري املعىن .

ولكن حيدث كثريا أن املصطلح ابلديل 
يم، مما يؤدى إىل تغيري داللة يكون هل معىن قد

فكأن االمساس يؤدى إىل اتلحايل يف . األلفاظ
اتلعلري أو ما يس ى بااتللطف، وهو يف حقيقته 
إبدال اللكمة احلادة بكلمة أقل حدة وأكرث 
قبوال، وهذا اتللطف هو السبب يف تغري 

52.املعىن
وباالضافة إىل ذلك، يقول أمحد خمتار   

املعىن يه  االحنراف عمر أن من أسباب تغري 
 . اللغوي واالنتقال املجازي و االبتداع

واللكمات املتغرية املذكورو قد تكون 
مكتوبة يف انلصوص العربية، وذللك ينبغر 
للقارء الوقوف عليها من دالالتها، حىت يفهم 
القارء فهما جيدا بما ارادها اكتب انلصوص 

عالوة ىلع ذلك، ىلع القارء أن يلم . املقروءة
بمفاهيم أشاكل تغري املعىن، مثل توسيع املعىن 

  .وتضييقه

  

 الةة اخل .ه 
ومن ابليان السابق، أن علم املعىن أو 
علم ادلاللة يؤدى وظيفة هامة يف فهم انلصوص 

كما عرفنا أن هذا العلم هو العلم اذلى . العربية
وكشف املعىن هو قدرة أساسية . يدرس املعىن
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. بة يف انلص العريبيف فهم معاين االلفاظ املكتو
والسيما، كما هو املعروف أن معاىن اللكمات  

وبعبارة . متنوعة، كما ذكرها الاكتب يف السابق
أخرى، اليكىف للقارء أن يفهم معىن اللكمة 
بمجرد املعىن املعجيم، ولكن حمتاج إىل 
املقدرة يف كشف مفاهيم معاين اللكمات 

 .واهلل املستعان.  األخري
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