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 باب األولال

 المقدمة

 خلفية البحث. ا

القرأن ىف ١.كان القرأن كالم اهللا ما له كفوء وكان حجة للناس

االتيمولوجيا كان اسم مصدر من قرأ له معىن اسم مفعول مقروء يعين يقرأ 

ان يقرأ القرأن بقرائته حياول ان يفهم على يشري ليحب او قرائة فمن كاذا 

املصطاحلات هو كالم اهللا مل يكن له كفوء احد  و كان ىف  ٢.ماحيتوى فيه

  انزل اهللا اىل النيب حممد صلى اهللا عليه والسالم بوسيطة جربائل  )معجزة(

                                                             
1 Fazlur Rahman, Tema-tema Pokok al-Qur’an, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 

1996), hlm. 1.  
2 Sahilun A. Nasir, Ilmu Tafsir Al-Qur’an, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1987), h 35 
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عليه السالم وبدأ من صورة الفاحتة اىل الصورة الناس اخريه وكتب ىف 

كانت   تبلغنا على متواتر او لكثري من الناس مع تعلمهمصاحف اليت 

  ٣.عبادة

م القرأن دراية باّن العلم من فضل الرب هو اخلالق الذى خلق  عّل

الناس و العاملني واوحي القرأن حينما مل تعرف الشعوب علم العلمية 

حىت كما انزل الكتاب اخريا كان ارشد الناس . ساعا االنسالعصرية االت

القيامة حيت يقدر له ان يرشد لكل تطور احملاضرة البسرية بكل زمان . يوم

  ٤.خمتلف

فقط التتحدث ايات القران عن العقيدة والشريعة والتوحيد ولكنها 

وتأكد صدقها  على . تتحدث ايضا عن السماء و االرض وكذالك العامل

                                                             
3  Muhammad Ali Ash-Shabuni, at-Tibyan fi Ulumil Quran, (Damaskus, Maktabah Al-

Ghazali, 1991), h 15 
 

4 Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains Lajnah Pentashihan Mushaf Al-
Quran, (Jakarta: LIPI, 2010), h 27 
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كامال الذى منحنا عقال وفكرا  لكذالك كنا الناس . العلم والتكنولوجيا االن

الهتمامنا وتدريسنا و تذّكرنا منها الجل يزيد اعتقادنا على حّق اهللا 

ا و . وعظمته و قدرته من جانب ذالك لكى ينتفع للناس علي تنظيم حيا

 ٥.حياة يوميتها

 لللغويني واملفسريين كل الكليمة ىف القرأن اختالف يف تفسريها

. لكذالك هم حيتاجون مطالعة لكي الخيطؤو يف تفهيمهم وترجيمهم 

احدى الطريقة تستعمل باللغوي احدى الفرع لتفهم املعاىن الىت حتتوى يف 

  .القرأن هي الداللة او ىف اللغة العربية معروفة باالصطالحها علم الداللة

كانت الداللة وحيدة من فرع العلم اللغة اليت تبحث عن معين 

مل اصال املعين كيف تشكل معين مع حقيقته عن املعين عموما ثالثة يشت

انواع من نوع املعىن كان معين القاموسي و معىن اجلملة ومعين اخلطايب كما 

                                                             
5 Aini Rahmawati, Hujan Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Semarang: UIN Walisongo, 2014), h 
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قال جري انواع املعىن تقسيما بعض النوع املعين كما يكتب ىف اجلدول 

 ٦:التايل

    الجدول االول                 

 رقم انواع المعني المعنى

 ۱  معين القاموسي معين احلقيقي

وقع املغين بعد عملية النحوية 

 )ةو مضاعفية و كلمافيكسي (

 النحويمعين  

 

۲  

عين وحدة قاموسي الرئيسي او امل

 مة تقع يف السياقيالكل

 ۳ معين السياقي

مة هلا مة هلا مراحع حيت تذكر الكلالكل

 معىن املرجعي فان تكن هلا مراجعها

 ٤ املرجعيمعين 

                                                             
6 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 59 
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 رقم انواع المعني المعنى

  ٥ معىن غري املرجعي مة مل تكن هلا مراجع ىف الواقعةالكل

صدر املعىن او معىن معىن االصلى  م

 مة الواحدةاحلقيقي للكل

 ٦ معىن دينتاتف

يزيد معين املختلف ىف معىن دينوتاتف 

للبشر او الفرقة  يتتعلق بنتيجة الشعورية

 مة املذكورةالىت تستعمل كل

  ۷ معىن كونوتاتف

املعين للكسيم الذي خيرج من السياقي 

 او اجلمعية اي

 اخليايلىن مع    

 

۸ 

مة اليت تتعلق بوجود عالقة معين الكل

 الكلية بشيئ يكون  ىف خريج اللغة

 ۹ معىن اجلمعي
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 رقم انواع المعني المعنى

يا  ۱۰ مةمعين الكل اتصف العىن عموما غليظا و سرّ

ضيح الريب فيه ولو  معين القطعي و 

 مة السياقيةكان من دون كل

 ۱۱ معين االصطالحي

املعين اليستطع ان يظّن من عناصره اما 

 بالقامسي او النحوى

معين التغيري 

 صطالحياإل

۱۲ 

املعىن يستطع ان يبحث من عناصره 

النه يكون محعية بني مصدر املعين و 

 معنه كاالسلوب

  ين السلوبم  

 

۱۳ 

هلا  وىف ترجيمتهامة ف القرأن وحتريرها خمتلف كثري من مثل الكل

كما   ٧.نفس املىن لكن عندما ينظرها يف علم اللغة عندها معين املختلف

                                                             
7 Mahmud Saltut, Tafsir Alquran Alkarim, (Bandung: Sinar Baru, 2000), h 786 



٧ 
 

متني هلما معىن  سواء يعين لقرأن صراط و سبيل مرارا هتان كلينظرها يف ا

ا ىف تذكر مثنة و ثالثني  معرب كما جيد كليمة الصراط ىف املعجم املفهرس ا

  مة املستقيم تصل بكلبينه امرة وحلميعه ىف شكل الواحد اثنني و ثالثون 

كما يعمل مثال ىف القرأن   ٨.اجلحيما و فما فوقه اتصل بكليمة السوي

يأخذ من صورة الفاحتة برقمها السادس و صورة املرمي برقمها اربع و الثالثني 

 :ثنني والثالثني يقول إوصورة الصفات برقمها 

         

                                 

                

 القرأن بني كما كتب عليه ىف. مة السبيل له معين معربواختلف لكل

رميني فىى شكل الواحد ككل مة سبيل اهللا و سبيل املؤمينني و سبيل ا
                                                             

8 Muhammad Zaki Muhammad Khazhar, Mu’jam Kalimat Alquran Alkarim (Almaktabah Asy 
Syamilah, 2005), h 4 
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كما جيد ىف القرأن   ٩.كسبل السالمعشرة كلمات االخري ىف شكل احلماع  

صورة االنعام من  من صورة اال العمران برقم االية مائة وتسعة و الستتني و

  :يقول عثرةاية مخسة 

                                  

                        

                              

                 

مة كل  مة ىف القرأن معىن الواحد ومل تكنكما قال سلطوط كل الكل

ل من املسا ١٠.املرتادف عر الكاتب مهما ليبحث ئل كما تذكر واشوحيوّ

مة بني السراط و السبيل يعين لتفهيمهما و مقصودمها استمال لكل
                                                             

9  Achmad Yasir Arrajab, Makna Kata Sirat, Sabil dan Tariq Dalam Al-Qur’an  (Studi 
Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Almisbah), (Jakarta:, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 
3 

10 Mahmud Saltut, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 
786 
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القرأن لكذالك اجتذب الكاتب ان يبحث هتان كلنتني ىف وغرضهما يف 

القرأن بطريقة املطالعة علم الداللة كما كتب الكاتب خلفيات ملسائل 

حتليل (مة الصراط و السبيل ىف القرأن معين الكل "اثبت العنون  البحث

 .)"علم الداللة

 المسائل تحديد. ب

مسائال ىف هذا علي اساس اخللفيات مشروحة فييستطيع ان يرمز 

 :البحث يعين

  ؟مة الصراط و السبيل ىف القرانماذا نوع املعين لكل .١

  ؟ماذا معىن الصراط و السبيل ىف القرأن .٢

 غراض البحثأ. ج

 :اما اغراض البحث هو

 .مة الصراط و السبيل ىف القرأنلتعريف نوع املعىن لكل. ۱
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  .مة الصراط و السبيل ىف القرأنلتعريف معىن كل. ۲

 البحث فوائد .د

 ريةانظالب. ۱

الفضل يف كان البحث كاملساعدة ليزيد علما و تنمية العلمية يف الدين . أ

 مطالعة املعين القران

كان البحث كمساعدة الكاتب يف تنمية العلمية و ترقية الفكرة . ب

 للكاتب يف علوم القران تتعلق بعلم الداللة او املعين

  .للبحث االيتنتيجة البحث املستعملة كمراجع . ت

 عمليالب. ۲

البحث يستعمل ليزيد علما و تفهيما للكاتب اخلاصة وعموما للقارئني   . أ

و يزيد علوم الدين  كما يقصده القرأن  املعربعن اعجاز القران عىن 

 .االسالمي االفضل ىف جمال املعىن القأن
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 المكتبي اإلصالع. ه

الكتابة العلمية علي بناء االساسي بعض النتيجة البحث و اخرتاعة 

اليت كانت مبححوثة من قبلها البحث ذات الصلة  مع هذا البحث 

  :التايل

عمل البحث المحد يسري الرجاب باملوضوع معين الصراط و  .١

دراسة املقارنة بني تفسري االزهار و تفسري (الطريق يف القرأن 

الطريقة حلمع املعلومات تستخدم مبطالعة علم ) .املصباح

فسري املصباح كثري من مفردة نتيجة البحث تدّل يف ت. املضوعي

وىف .و السبيل وكذالك الطريق اقل يف شرحه, مة الصراطالكل

مة الصراط والسبيل والطريق اقل يف شرحه االزهار لكلتفسري 

مة دان ان يساعدا كاتبا لتحليله كلولكن من تسريين مذكورين جي

 .الصراط والسبيل وكذالك الطريق
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سن النكيبة مبوضعه دراسة التحليل التفسري عمل البحث حل .٢

ألتأليف . الصراط و السبيل يف تفسري جامع البيان يف تعويل القرأن

مة الصراط و السبيل ر الطباري حلل الكاتب تفسريا لكلالبن اجلري

مة بحثية البن اجلرير الطباري هي كلدل نتيجة ال. بطريقة التحليلية

او دين احلنيف او طريق اجلنة الصراط هلا معىن معرب املستقيم 

  .مة السبيل هلا كحهاد و دين االسالموكل

عمل البحث للمخليصني باملوضوع حتليل معىن الصراط والسبيل يف  .٣

دّلت نتيجة البحثية ). فاتدراسة  املوضوعية االيات املرتاد(القرأن 

املعرب لكنهما يستطيعان مة الصراط و السبيل ما هلما معىن اّن كل

الصراط . يت تتبعهمامة المبقصود املختلف او تتعلق الكلما مفهو 

خيتلف السبيل الذي . اقي اخلريية او احلقيقى السيمة ىف باقرتان الكل

حيت يفهم اّن السبيل معابر . يستطيع ىف سياقي احلقيقي او الباطل
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. والسبيل الصواب يأكد ايل الصراط. الصغرية مل تعرف حقيقتها

يستطيع تصنيفهما بكل السياقي كالتوحيد كليمة الصراط والسبيل 

ير وحكم اهللا حيت سياقي االحتماع واالميان والتقوي والععبادة التقد

 .اكثر من السبل للناس لتصل ايل احلقيقى

عمل البحث للبائق روضة الصاحلة مبوضوعها حتليل اللغوي يف القرأن  .٤

عين حيتوى نتيجة البحث تدّل ان امل. دراسة الداللة غلي قرأن العلق (

فيه يتكون بعض نوع املعىن يعىن معين املرجعي او معىن القاموس 

از  وعالقة املعنوىة بني الكالم ولفظ ). ى ومعىن احلقيقيومعىن ا

القرأن بكالم تفسريه من اربعة انواع العالقة كرتادفها وتعدد معنها 

ا واالشتماهلا  .ومفاهم امشتقا

احد الباحث يبحث علي معين  على بناء البحث الذي حبث قبله ال

سبيل ىف القران حتليل علم الداللة بل حبثهما بنظر علم المة الصراط و الكل
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بكذالك البحث .تفسريه فقط مثّ املقارنة بني املفسر وغريه و التفسري

 .سيكتبه الكاتب ان البحث االول والكاتب من قبله يكتبه

 طار النظرياإل. و

وحتل مسائل  تستعمل لتجيب طار النظرى االنظار اليتإكان 

 .النظر يتعلق مبسائل يف البحث هو نظرية الداللة املعين. البحثي

خذها من اللغة وا اللغة االجنليزية كما علم جائت لغة الدالة من 

كما استعمل   ١٢.قعهلا معىن تو  من االفعالاو  ١١.ا معين عالمةهلاالغريقية 

ال أ . العلم اللغة يبحث عن املعىنهل اللغوي الصطالح الداللة يذكرها ا

ا ىف العربية كان علم الداللة اخذها من فعل دل يدل داللة هلا معىن  ووز

بناء الرأي فخالصتها كانت نوع من فرع العلم اللغة تبحث و حتلل . تشري

  .اللغة ىف مستوى املعىن
                                                             

11 Djoko Kentjono, Dasar-dasar Linguistik Umum, (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia, 1982), h. 73.    

12 J. W. M. Verhaar,  Asas-asas Linguistik Umum,  (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 2001), h. 385. 
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ازتزو تعريفها   ١٣.لتعريف الداللة كدراسة املعنوية عرّفا عموم

د اخريا اىل كدراسة التحليلية على اصطالحات مفتح اللغة بنظرالواح

تمع ) النظر العامل(تعريف املفامهي  باللغته ليس اال الدوات يتحدث ا

هل اللغة أ  ١٤.التفكر ولكنها اهام لتفهيم والتفسري العاملاحلديث و 

الناس االول يعطي املفكريستعمالن طريقة حتاول و تشرح املعىن ىف حوار 

تعريفا حلقيقة املعنوية والثاين بتعريف احلقيقة املعين اجلملة الثالث بشرح 

اعطي فريرا طريقة لتحليل الداللة او طريقة لتحليل  ١٥.العملية االتصالية

املعىن ىف بعض املرحلة االول حتليل امليدان الداللة او املعين الثاين حتليل 

  ١٦.حتليل التجميع الداللةاملكونات الداللة و الثالث 

 
                                                             

13 Aminuddin, Semantik: Pengantar Studi Tentang Makna, (Bandung: Sinar Biru Algensindo, 
2003), h 15. 

14 Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap al Qur’an, 
terj. Agus Fahri Husain, dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm 3. 

15 Mansur Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001),hlm 78. 
16  Jos Daniela Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 67-105, Lihat Aas 

Hasan, Analisis Semantik Kata Qaulan Ma'rufa Dan Padanannya Dalam Al Qur'an,(UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, 2008) hlm 5. 
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 تحليل الميدان الداللة. ۱

اثبت حارى مورتىى اّن حتليل امليدان الداللة كان قسم من عملية 

ع اجلهاز القاموسي  ر قسما من واقعة يف العلم معّني و توّق اللغة تصوّ

فيعرّف تعريف لتحليل امليدان الداللة القرانية التحلل  ١٧.معنها املتعلقة

ا ت ىف املفردا تشكل منط الشبكة معينة كقسم النظر (القران تعالق معا

 )العاملي

  جتريد املفردات اليت تتعلق مبوضوع الدراسي. أ

  حتديد املفردات املركزية واملفردات الطرفية واملفردات  املتوسطة. ب

  .فان حتتاج به) اكثر املركزية(توصيل مبيدان الداللة املفردات االخري . ج

  

  

                                                             
17 Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 

hlm 110. 
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  المكون الدالليتحليل . ۲

) عناصر(كان حتلل االقسام تحليل املكون الداليل القرأين  لا

اختلع من البناء الرتكيب والسياقي معني مع تشكيل املعاين (الثابتة  

را هناك بعض االجرائات ليتجد تكوين العناصر ر افقال لف.  القرأين

 :العاين املفردات هي 

 هلا عالقةاخرتت جمموعة الكلمات احلدسية مقدرة . أ

موعة. ب  تبحث تبحث فما تتعلق على القياس بني الكلمات ا

داللية على اساس اعطي عن خاصة و تصنيف للمكونات ال. ج

  ١٨.القياس انيفا

  

 

                                                             
18 Jos Daniela Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Erlangga, 2004),  hlm 159-160. 
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 تحليل الجمع الداللي. ۳

موعات املعين لريى عن  حياول مجع املعاين ان يدرس عن ا

على هرميا وحدات املعىن الحصائها  ١٩.الشبكة املفامهية الىت يبنيها

 :يبدأها من

وحدة املعىن املفردات كما قصدها املتحدث يف (اجتاهات املعين . أ

 سياقة املعينة

وحدة املغىن الثابتة كما قصد املتحث و السياقة ( عنصر املعين . ب

  املعينات تكون جزءا من معىن املفردات

 النواة االساسية هى وحدة املعىن للمفردة كليىة (املعىن الكلي . ج

 )هو مجع بعض من وحدة املعىن الكلي املعىن الكليساس الفكرة أ. د

  حتت فرع املوضوعي

                                                             
19 Parera, ibid. hlm 100. 



١٩ 
 

  املوضوع كان دليل احملاورة او اخلطابة الكلة. ه

ها منذ االيام  الدراسة عن املعىن يف تقالدي االسالمية قدظهر

مؤخرا  الدراسة عن املعىن تسبح . السابقة ولكن مل تكون علما منفصال

علما منفصال الذي املعروف بعلم الداللة ىف اللغة العربية هذه الكلمة  

موضوع الدراسة . كانت مرتادفة من الكلمة املعادلة للكلمة الداللة

 :الداللة هو

 حوانب التجويد. أ

 مةلجوانب االشكال الك. ب

 مةالكلجوانب املعىن . ج

  .جوانب بنية اجلملة. د



٢٠ 
 

جوانب التعبري املتعلقة بثقافة املتحدثني و لقد مل تقدر يف . ه

  ٢٠.ترجيمتهاحرفيا اىل اللغة االخرى

 البحث لطريقةا. ز

  نوع البحث. ۱

البحث يستخدم بطريقة النوعية من خالل تنفيذ الطريقة البحثية 

النوعية الوصفية و هو من واحدة الطريقة الىت تنتج البيانات الوصفية كما 

البحث  ٢١.الذي يالخظهاتظهر اخلطابة اوالكتابة وسلوك االنسان 

  .النوعي يغرض  ليشرح الظاهر بعميق من خالل حتميع البيانات بعميقها

ث النوعي الذي تضغط كانت جودت بيانته ليس اكثره ىف البح

توصيفه الكلي لنيل و الوصفي النوعي له حياول البحث ل. جودة البيانات

بيانات كما ظهرت الكليمات مكتوبة او من لسان الناس كما يالخظ 

                                                             
20 Mario Pei, Asas ‘ilm al - Lughoh (Kairo: Alam al-Kutub, 1994), h 55-58 
21 Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2015) h 6 



٢١ 
 

تصميم البحثي كان البحث املكتيب هو يعرف ايضا  ٢٢.الناس حبوارها

بحث على الكتب او غريها املتعلقة مشهورا باصطالحه اي يعمل ال

  .مبشاكل البحثية

 نات و مصدرهانوع البيا. ۲

البيانات االولية كانت نالت البيانات من خمربا و مصدر البمبحوث . أ

 وكانت ىف البحث مصدرها من القرأن وكتاب التفسري وكتاب الداللة

الثانوية كانت بيانات كما نالت من خمبري له عالقة غري  لبينات. ب

يل فيما يتعلق جبوانب البحثية كانت و االكتأكيد من مصدر مباشرة

وتقرير القرية وجرنال و مقالة  البيانات كما ناهلا  من مصدرالكتاب

الىت تقدر البيانات االضافية غري مطبوعةوثائق القرية من  مطبوعة او و 

 .البحثية

                                                             
22 Cholid Narbuku, dkk, Metodelogi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 44. 



٢٢ 
 

 الجمع البياناتطريقة .۳

 طريقة اجلمع البيانات كما يعملها الكاتب ىف حبث املكتيب التاىل

جيمع ويفهم القران والتفسري واحلديث والكتاب املتعلق مبوضوع . أ

 البحثي كما يبحثه الكاتب

 سبيلالصراط و المة من مجع البيانات تظهرها الكل. ب

البيانات االولية تصنيف البيانات الذي يناهلا ويسبحها من . ج

 والبيانات التانوية

  حتلل بعض الدابيات املوجودة مث يأخذ القسم املتعلق بالبحث. د

  .حتليل البيانات  باستعمال النظرية املثوتة. ه

  

  

  



٢٣ 
 

  طريقة لتحليل البيانات. ٤

حتليل البيانات  عملية التحليلية البيانات ىف  البحث تفعل مع تشرتك  

  ٢٣:والذي نقل لسليم يشرح ايل ثالثة املسائل التايل  النوعية من قول

ختفيض البيانات ىف املرحلة  خيتارها  الباحث و يرتكزها علي . أ

 تبسيط جتريدها و حتويلها البيانات الىت مت نيلها

تقدمي البيانات يطور الباحث خبارا وصفا منظما لنيل اخلالصة . ب

نات الالزمة املستعملة عرض البيانات او تقدمي البيا.واخذة الفعل

 .ىف هذه اخلطوات ىف شكل النص السردي

الباحث استخالص اخلالصة و التحقق من البداية جلمع البيانات . ج

ما وجده يف امليدان يكتب النوعي يبحث املعىن من كل عرضها ك

منط الشرح التكوين قد يكون هلا تدفق السببية واملقرحات  تنظيمااو 

                                                             
23 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), 

h.22-23 



٢٤ 
 

 ملدة اليرال ان يبحث البحث كل خالصته  الثابة واستمرارة 

 .حتحديدها حيت ينال نتائجها الصحيحة  وصادقة متكنا

  طريقة الكتابةال. ح

  :لتسهيل الكتابة فصنع الباحث طريقة الكتابة  التايل

ل واغراض فصل االول املقدمة فيها خلفيات املسائل واستفهام املسائ

مراجع البحث واالطارالنظرية وطريقة البحث و املسائل  نفع املسائل 

  وطريقة الكتابة

فيها تاريخ العلم الداللة وتعريفها وخطوات  ,النظريةفصل الثان 

  .لرتجيمتها نطاقها ىف علم اللغة  وانواع املعىن و نظرية الداللة عن املعىن

يات القران عن الصراط والسبيل علي فيه حتليل أ , فصل الثالث البحث

  .نوع املعىن يقارن  معىن الصراط و السبيلاساس 

  .فصل اخلامس متام البحث فيه اخلالصة و االقراحات


