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 ثٌذجح ثألًي

 ِمذِز

 ثٌفظً ثألًي: خٍفْز ثٌذقظ

ىٌ والَ ثهلل ثٌزُ ّٔضي هٍَ سعٌٌو زلّّذهٍْو ثٌّظالر ً  ثٌىشُّ ثٌمشآْ

ًّٔمً دجٌّضٌّصش ًلشثءصو هذجدر ًٌٍّنىشّٓ هشًػز  َ ًوضخ هٍَ ثدلظجفف  ثٌّغال

 (24: 4112ًٌٌ ألظش طٌسر. )هذذثجملْخ ًٌّعف ِزوش، 

ًٌٍّغٍّني  هجِّزىٌ ثٌىضجح ثٌزُ وجْ ىذٍ ٌٍنجط  ثٌمشآْ ثٌىشًُّ

ثٌومْذر ًثٌششّوز ًثألخالق ً خجطز ألٔو ىذثىُ إىل ثخلري يف وً ٔجفْز ثحلْجر

ًِج أشذو رٌه دٌػن ثدلذجدا ثألعجعْز ثدلضوٍمز ذبج، ًلذ أِش ثهلل سعٌٌو 

ُ دئهـجء ثألخذجس هٓ صٍه ثدلذجدا، ًثألِش دجٌنجط   هجِّزطٍَ ثهلل هٍْو ًعٍ

 (11: 1991شّش شيجح، ّو. )لجٌمشآْ ثٌىشُّ ًصوٍّىضّجَ دإلٌ

ً ِّ لجي ثهلل صوجىل :  ِصذًََََْْٰنج ٌُِّى ٱٌِْىضََََٰخَ  ضٌََّْنج َهٍَْْهَ  ٍَْءًََٔ ًز  َش َّ َسْف ًَ ًَُىًذٍ 

ِّنَي ُّغٍِْ   (19)ثٌنقً : ًَُدْشَشٍَََٰ ٌٍِْ
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ِوؾضر ثإلعالَ  ثٌمشآْ ثٌىشُّْ إ( 1: 1921لجي ِنجم  خًٍْ ثٌمـجْ ) 

 هٍَ ثٌمشآْ ثٌىشُّ. أٔضي ثهلل أدذث ًثدلوجسفًّؤوذىج صمذَ ثٌوٌٍَ  ثٌذجلْز

ٌْخشػ ثٌنجط ِٓ ثٌلٍّجس إىل ثٌنٌس هٍْو ثٌظالر ًثٌغالَ  زلّذ  وسعٌٌ

هٓ  ثٌشعٌي طٍَ ثهلل هٍْو ًعٍُ يُ إىل ثٌظشثؽ ثدلغضمُْ. ًلذ دٍغًّيذّ

ًىُ ّغضـْوٌْ هٍَ عؤثٌو ز آّّفيٌّْ طقجدو ثٌوشدْني فضَ رٌه هٍَ 

 يج.طٍَ ثهلل هٍْو ًعٍُ هن

ًلن هٍَ ثٌنيب فؾز  هؾْخأْ ثدلوؾضر أِش هٍَ ثٌوٍّجء هّشف ًلذ 

ّمذسًْ ٓ دئصْجْ ِج ِغٍيج ًىُ ال ّدثدلرتّدإىل ًدٌْال هٍَ ٔذٌصو ثٌيت ّضقذثىج 

  (.42:  1991)لشّش شيجح،  هٍَ إصْجهنج

َ أْ يف   ثٌىشُّ ّأصِ ٌٍّغٍّني دجدلوؾضثس ثدلضنٌهز. ًيف  ثٌمشآِْٓ ثدلوٌٍ

حيٍّو ً ّؼّنو ثألٌفجف.  ثٌىشُّ ِوؾضر يف وً ِوجٔو ثٌزُ ثٌمشآْ ثحلمْمز، أْ

 ً ِنيج:
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ف ِٓ ِونَ فيٌ ِوؾض يف أٌفجكو جٌفثألضٍّو إٔو ِوؾض دىً ِج حت .1

جحلشف ثٌٌثفذ ِنو يف ٌِػوو ِٓ ثإلهؾجص ثٌزُ ال ّغضغين جٌذو، فًأع

هنو غريه يف هاللز ثٌىٍّز، ًثٌىٍّز يف ٌِػويج ِٓ ثإلهؾجص يف هاللز 

ًىٌ ِوؾض ثجلٍّز، ًثجلٍّز يف ٌِػويج ِٓ ثإلهؾجص يف هاللز ثّٓجس. 

ًٔلّو. جيذ فْو ثٌمجسا ِلجىش ثحلْجر ًثٌىٌْ ًثإلٔغجْ ًىٌ  يف دْجٔو 

و ثٌيت وشفش ثٌغرت هٓ ثحلمْمز ثإلٔغجْٔز ًسعجةٍيج يف ِوؾض يف ِوجْٔ

 .ثٌٌؽٌد

إٔو ِوؾض دجٌوٌٍَ ًثدلوجسف ًِٓ ِولّو ِٓ ثٌغجةخ ٌمذ حتممو ثٌوٌٍَ  .4

  ثدلضمذِز

إٔو ِوؾض دجٌضششّن ً حبفلو هٍَ فمٌق ثإلٔغجْ ًِن رٌه دضقمْك  .2

 (.211: 4112)ِنجم ثٌمـجْ، أعٌر ثجملضّن ًِٓ ّذىُ عوجدر ثٌذْٔج

ّظً ثٌمشآْ إىل أهٍَ ِغضٌٍ ِٓ فْظ مججي ٌغضو ، شلج جيوً ثٌشىذز 

صشري سًثّجس سلضٍفز إىل أْ  . غري ثدلؤِنني أّؼجٌٍّؤِنني فمؾ ، دً ٌٌْظ 

 .ثدلششوني غجٌذًج ِج ّغوٌْ عشًث ٌغّجم آّجس ثٌمشآْ ثٌيت ّمشأىج ثدلغٌٍّْ

ْ دجإلػجفز  ْ أّؼًج دبقضٌثه ، ّوؾذٌإىل ثإلهؾجح جبّجي ثٌمشآْ ثٌىشُّثدلغٌٍّ
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ْ ىِ دالٌز . )سثطخج ًثٓخشر يف ثٌذْٔجهٍَ عوجدر  ًّوضمذًْ أْ آّجس ثٌمشآ

 (192: 4111أٌٔثس، 

ثٌمشآْ ِٓ فْظ ثٌٍغز ىٌ صنمْـ حيضٌُ هٍَ لُْ أددْز مجٍْز ؽذًث ، 

دشىً هجَ ، صضغذخ  .ٌزٌه ِٓ ثدلغري ٌالىضّجَ أْ ّضُ دسثعضو ًثٌذقظ فْو

ً ًفذثس  ثٌـذْوز ثدلنيؾْز ٌٍغز يف دسثعز ثٌٍغز ًدسثعضيج ألؽضثةيج هٍَ شى

غري زلذًدر رلضّوز ، ِٓ خالي رلٌّهجس ديىٓ أّؼج ثٌضنذؤ ذبج 

ٌغز  ثٌمشآْ(. ِٓ ثدلوٌٍَ إْ ٌغز 21: 1992فجؿّز ؽْجعٌدسَِ، )لٌثهذىج

ثٌىشُّ ثٌذخلٍِ ثٌزُ  ثٌمشآْثٌوشدْز ٌزٌه صىٌْ ٌغز ثٌوشدْز ِيّز ألهنج ِٓ 

ًٔـميج ٌذّيج  (12: 4111دًس ِيُ يف ثٌوذجدر )أمحذ إصثْ،  طٌذتج 

َْ ٌََّوٍَُّىُ َهَشِدّْج ُلشءًَََٰٔج أََٔضٌنَََُٰوإَِّٔج " لجي ثهلل صوجىل :   (4)ٌّعف :   "َصوِمٌٍُ

هشدْز، ًِٓ ّشّذ فيّو فوٍْو أْ  ثٌمشآْ ثٌىشُّأْ ٌغز  إػجفز إىل رٌه

 (morfologi) ًثٌظشف   (sintaksis) وٍُ ثٌنقٌوّغضٌهخ هٍَ ثٌمٌثهذ ثٌٍغٌّز 

ً أْ ّفيُ أعجط ثٌٍغز ثٌوشدْز   ( style bahasa)ًثٌذالغز (derivasi) ًثالشضمجق
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)زلّذ ٌٔس   ًرًق أعجٌذيج ًأعشثسىج ًِج أشذو رٌه ِٓ فشًم ثٌوٌٍَ ثٌوشدْز.

ًجبجٔخ رٌه، شلج ٍّضَ هٍْنج أْ هنضُ دجدلوجِٔ . (11: 4114إخٌثْ، 

ىزث حيضجػ إىل دسثعز ثدلونَ ثىضّجِج ٌفيُ  ، ًثٌمشآْ ثٌىشُّثدلضؼّنز يف 

  (semantik) ثٌشعجةً ثألٌٌىْز  ًثدلظجدس ثألعجعْز فْو. ًىِ هٍُ ثٌذالٌز

 (2: 4112)فخشً ثٌشثص، 

،   (kosakata) ًِٓ ثدلوشًف أْ ٌٍغز ثٌوشدْز عشًر ثدلفشدثس )شيجح ثٌذّٓ

 ) ِرتثدفجدوغ، ذوؼيج د( ًِضنٌهز ثٌٍفق ًثدلونَ. ًذلج هاللز  25: 4115

(sinonim ) وجْ أً ِشرتوج (polisemi)  ٌفلْج أً ِضؼجدث (antonim)  ًىزث .

 ِوؾضر. ثٌمشآْ ثٌىشُّوٍو ّذي هٍَ أْ 

حيًّ  جٔو ثٌزُِوؾضر دىً ِو ثٌمشآْ ثٌىشُّعذك دْجٔو أْ  لذًوّج

ِٓ فْظ أٌفجكو  ثٌمشآِْوؾضثس  هنذِج ٔنلش إىلٌذو. جًّىْظ أٌفجكو ًأع

عٌف صلذ وٍّز ذلج ِوجْ وغرير، يف هٍُ ثٌذالٌز وٍّز ًثفذر ذلج ثٌوذّذ ِٓ 

 (11: 4111ثدلوجَٔ صغَّ دجدلشرتن )صجؽٌثٌذّٓ ٌٔس، 
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ٌفق ثٌوذي ًِج ِضوذدر صلذىج ثٌىجصخ  ِوجًِْٓ وٍّز ًثفذر ذلج 

. ثٌمشآْيف  ثشضك ِنو  ثٌىشُّ

 لجي ثهلل صوجىل يف وضجدو ثٌىشُّ

1.                             

           

                          

                            

                       

  :(414..... إٌْخ )ثٌذمشر 

4.                                

         :(21)ثٌذمشر 

3.                             

            

                      :(2)ثٌنغجء     
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2.                           

                            

              

             :(125)ثٌنغجء 

ثٌغجدمز عنوشف صغْري ِونَ ٌفق ثٌوذي ِٓ فْظ  ثٌمشآْ آّجسفّٓ 

 ثٌذالٌز، أُ حتًٍْ ِوجٔو ِوؾّْج ً عْجلْج 

ِ يف ثٌمجٌِط ثٌذظشُ فئْ  ثٌوذي ً ِشضمضيج ذلج  ٌفقًأِج ِونَ ِوؾّ

، عأس سلٍظز،، طجدلز، ِضغجًّز، ِغجًثر، ِضغجً، هجديِوجْ وغرير ىِ: 

 . ِنقشفز، ِوضذٌز، ِغضمّْز

 هذي، كٍُ أُهذي ، ششنهذي دشدو أُ أً يف ثٌمجٌِط ثدلنٌس ِوجهنج: 

 أُ صشن. هذي هٓ وجرث ،فجدأُ  هٓ ثٌـشّك
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( هٓ ٌفق ثٌوذي يف 411: 1) ثجلالٌنيًأِج ِونَ عْجلِ ِٓ صفغري 

دجحلك يف وضجدضو ال ّضّذ يف ثدلجي ًثألؽً فئْ ثٌىجصخ ّىضخ  414ثٌذمشر أّز 

 ًال ّنمض

( هٓ ٌفق "أْ صوذٌٌث" ّوين 222: 4ً وّج لجي ثدٓ وغري يف صفغريه )

ُ ثذلٌٍ ًثٌوظذْز ًدغغ ثٌنجط إٌْىُ، هٍَ صشن ثٌوذي أً أششن  فال حيٍّنى

ًٔىُ، دً   ثٌوذي هٍَ أُ فجي وجْ. ثٌضٌِثيف أٌِسوُ ً شؤ

إهؾجص ِٓ ؽيز ٌغضو فقغخ دً  ٌو ٌْظ ثٌىشُّ ٌمشآِْٓ ثدلوٌٍَ أْ ث

نجفْز ثٌ غجةشٌ أعجعْز جشثؽوِ ّىٌْصؼّني آّجصو فضَ إهؾجص يف  ذّوٌ

 العّْج ثٌرتدْز.

فشد ِٓ أفشثد ثجملضّن. أهنج وجألِش  ٌىًثٌرتدْز ػشًسّز فىجٔش 

ُ ال ديىٓ إؿالليج ِٓ ثالفرتثػ ، زج ثحلمْمْهنجًثٌضوشّفجس هٓ ِو جسثٌؼشًس

 وين ثٌرتدْز ثإلعالِْز.صٌرتدْز ثٌيت ِظذسىج ششثةن دّنْز ًخبجطز ث
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( أْ ثٌرتدْز ثإلعالِْز إمججال ىِ ثٌرتدْز 4112أمحذ صفغري ) وّج لجي

ٍ لجي ِجسديذج ) ( ثٌرتدْز 1991ثٌيت ِظذسىج ثٌششثةن ثٌذّنْز. ًيف فشطز أخش

 ْزششّوز ثإلعالِثٌثإلعالِْز ًعٍْز ٌٍشّجػز ثجلغّْز ًثٌشًفْز هٍَ أعجط 

 (.9: 4112)ىريُ غٌٔجًثْ، 

ذلج هاللز ًعْمز أْ ثٌرتدْز ثإلعالِْز ًٔضْؾز ِٓ ثٌضوشّفجس ثٌغجدمز 

ثٌنذٌّز ِظذسّٓ ِٓ ِظجدس  ثٌغنزً ثٌمشآْ ثٌىشُّفئْ  دششثةن ثإلعالَ.

صىٌْ لُْ أفىجَ ً ثإلٔغجْ يف ثٌوجمل، ًفْيّج جرثإلعالَ ٌضنلُْ رلجالس ثحلْ

ثٌمشآْ إػجفز إىل رٌه إْ يف  أعجعْج يف ثٌمْجَ درتدْز ثإلعالَ. ِظذسث

فضوـْنج ِنشٌدر هذّذر ٌٍرتدْز العّْج ثٌرتدْز  إشجسثس إرث ٔفْؼيج ثٌىشُّ

 ثإلعالِْز.

لف ثٌنجط يف روش شْب خريث وجْ أَ ثأْ ٔلشّز ثٌمُْ صضوٍك دبٌ ٌٍَِٓ ثدلو

َ ِعٌء ً طقْقج و ث. ً يف صوشّفيج ثٓخش شدًدجْ أَ خـجء ً ِمذٌال وجْ أ
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ثٌنجط فٌي ِج ّوضرب  ٔلش ثإلٔغجْ يف إؽشثء الختجر لشثسثس يف أْ ثٌمّْز

  .ٔفغيٌُنفغو ًأل خـجءطقْقج ًِج ّوضرب 

يف  ثٌمشآِْظذس ثٌمُْ ثألًي، ً ٌِلن  ثٌمشآْ ثٌىشًُّال سّخ فْو أْ 

ثٌمُْ ثٌرتدٌّز ثإلعالِْز ِظذسثألخالق ً ثألطـ ًثلٌٍ ثٌمُْ ألْ ششّوز 

 ِـٍمز ً ذيٌٌْز إِج يف ثحلظ أً ثألِش وجْ أَ يف ثٌنيِ. ثٌمشآْ

ثٌمُْ ثٌمشآْٔز ِٓ لّْضني لّْز ثحلمْمز )ثدلْضجفْضّز ًثٌوٍّْز( ًثٌمُْ صضىٌْ 

ي ، غید أ)عجیَ ً ِوْشضيُ فیجصھ صیصصوفِ ط ٌٔجًؽيج ثصًف ع .ثألخاللْز

ِٓ لذً مجْن ثدلوٍّني ٌذنجء  ثٌذّنْزجيخ أْ ّضُ صـٌّش ثٌمُْ  ..)4115

وجةنجس دششّز رثس لُْ شخظْز وذرير وّج ىٌ زلذد يف أىذثف ثٌضوٍُْ 

،  (kaffah) ثٌٌؿنْز ، فيِ صضـٍخ ٔلجًِج صوًٍّْْج حيضٌُ هٍَ ٌِثد وجٍِز

 ًصذهّيج ثإلدثسر ًثٌضنفْز ثٌغٍُْ ِٓ لذً مجْن هنجطش ثدلوٍُ ،

هٍَ أْ ثٌغشع  4112ٌوجَ  41ًىزث ِج ّؤوذه لجٌْٔ ٔلجَ ثٌضوٍُْ سلُ 

ِٓ ثٌضوٍُْ ىٌ صـٌّش إِىجٔجس ثدلضوٍّني ٌْظذقٌث دشًشث ّؤِنٌْ ًخيشٌْ ثهلل هض 
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ًؽً ًٔذًٍج ًطقًْج ًِـٍوني ًلجدسّٓ ًِذذهني ًِغضمٍني ّظذـ ٌِثؿًنج 

ًًٌج ٌشخظْز ٌزث ّيذف ثٌضوٍُْ ثإلعالِِ إىل ِذذأ صنّْز ث .دديمشثؿًْج ًِغؤ

يف هٍّْز ثٌضوٍُْ ًىٌ ِوْجس ٌِؽو  زثإلعالِْ ألخالقثٔلجَ ثٌنذٍْز ، عُ ّضسم 

( إْ ثٌمُْ ثدلغـجر يف ٔلجَ 141: 4114فني )لجي ِضّني هجس .ٌٍمُْ ثإلعالِْز

 :ثٌمُْ ثإلعالِْز ثٌزُ ىٌ ِىٌْ أً ٔلجَ فشهِ ىِ وّج ٍِّ

 ٔلجَ ثٌمُْ ثٌغمجفْز ثٌيت صضـجدك ِن ثإلعالَ ًصضنفظ. . أ

حيضٌُ هٍَ آٌْز ٌِؽيز ٌٍقْجر ثدلضدىشر يف ثٌوجمل  زؽضّجهْإلمُْ ثثٌٔلجَ   . ح

 .ًعوْذ يف ثحلْجر ثٓخشر

إْ ٔلجَ ثٌمّْز ثٌنفغْز ٌىً فشد ِذفٌم دٌكجةفو ثٌنفغْز ٌٍضظشف دـشّمز  . ػ

 .خجػوز ٌٍشلجدز دمّْز ِظذسه ثدلشؽوِ ، أُ ثإلعالَ

جدٌز ٔلجَ ثٌمُْ ثٌغٌٍوْز ِٓ ثدلخٌٍلجس )ثٌذشش( ثٌيت حتضٌُ هٍَ ثٌواللز ثدلضذ . د

 .أً ثالصظجي ثٌذْين ِن ثٓخشّٓ

ٔلجَ ثٌمُْ أً ثألخالق ثدلغضخذِز وئؿجس ِشؽوِ أطذـ ثٌـشّمز 

ثدلغٍُ ىِ ثٌمُْ ًثألخالق  ثٌشؽً ًسًفجِٔثدلشؽوْز يف ثٌضظشف ثخلجسؽِ 
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 ثٌزُ أسعً إىل سعٌٌو   ثٌيت ّذسعيج ثإلعالَ وئهالْ ثهلل عذقجٔو ًصوجىل

 .هٍْو ثٌّظالر ًثٌّغالَ  زلّذ

 41ثٌىشُّ  ثٌمشآّْج ًؽذ ثٌىجصخ وٍّز ثٌوذي ً ِشضمجذتج روشس يف و

ـ ثٌشمحٓ:   ثدلزوٌسر أهاله ثٌوذّذ ِٓ ثآّجس ثٌمشآْدتغً ثّٓجس ( 494ِشر )فجص

َ وٍّز  ٌضضنجعخ  زخضٍفثدل ًِوجهنج ًِشضمجذتجثٌوذي ثٌيت حتضٌُ هٍَ ثعضخذث

 ثٌغْجلِ ِن عْجق ثجلٍّز أً ِج ّغَّ دجدلونَ

ثٌذْجْ ثٌغجدك أسثد ثٌىجصخ أْ ّذقظ هٓ ىزه ثدلغأٌز  ثهضّجدث هٍَ

" هٍَ ثٌضقمْك يف ٌِػٌم ثٌذقظ:  "دالٌز ٌفق ثٌوذي يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ

 ()دسثعز حتٍٍْْز دالٌْز هٓ ٌفق ثٌوذي ً ِج ثشضك ِنو ًلّْيج ثٌرتدٌّز
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 ثٌفظً ثٌغجِٔ: حتمْك ثٌذقظ

ثٌزُ لشسه ثهضّجدث هٍَ ِج لذ عذك دْجٔو، فضقمْك ثٌذقظ 

 ثٌىجصخ يف طٌسر ثألعتٍز ثٓصْز:

 ؟ ثٌمشآْ ثٌىشُّيف  ِشضمجصوً وذيثٌ ٌٍفق زثدلوؾّْ ِٔجِج ثدلو .1

 ؟ ثٌمشآْ ثٌىشُّيف  ِشضمجصوً وذيثٌ ٌٍفق زثٌغْجلْ جِِٔج ثدلو .4

 يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ؟ ِشضمجصوً وذيثٌِج ثٌمُْ ثٌرتدٌّز ِٓ ثعضوّجي ٌفق  .2

 ثٌفظً ثٌغجٌظ: أغشثع ثٌذقظ

 ثألغشثع ذلزث ثٌذقظ ىِ:

 .ثٌمشآْ ثٌىشُّيف  ِشضمجصوً وذيثٌٌٍفق ثدلوؾّْز  ِدلوجٔثِوشفز  .1

 .ثٌمشآْ ثٌىشُّيف  ِشضمجصوً وذيثٌ ٌٍفقِوشفز ثدلوجِٔ ثٌغْجلْز  .4

ثٌمشآْ يف  ِشضمجصوً وذيثٌِوشفز ثٌمُْ ثٌرتدٌّز ِٓ ثعضوّجي ٌفق  .2

 .ثٌىشُّ
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 ثٌفظً ثٌشثدن: فٌثةذ ثٌذقظ

 صٌفش ىزه ثٌذسثعز فٌثةذ ٔلشّز ًهٍّْز هٍَ فذ عٌثءِٓ ثدلضٌلن أْ 

، ِٓ ثدلضٌلن أْ ّضّذ ىزث ثٌذقظ ِٓ ِوشفز ثٌٍغز ٔلشّج، ثٌفٌثةذ ثٌنلشّز .1

ٔضجةؼ ىزه ثٌذسثعز ِفْذر أّؼج يف ِوشفز . خجطز يف رلجي هٍُ ثٌذالٌز

ًديىٓ أْ صىٌْ ِفْذر يف رلجي ثٌٍغز ثٌوشدْز ثٌوذي  هاللز ِونَ وٍّز

ٌٔؼ ؽجِٔ ثإلعالِْز  ثٌمجدِني ٌـالحًثٌذجفغني  جبجِوز عٌٔجْ غٌٔ

ًٔؼ    زهٍَ ًؽو ثخلظٌص ًغريىُ ِٓ ثٌـالح هجِثحلىٌِْز دجٔذ

ىزث ثٌذقظ ِذخالس ٌٍذجفغني  ديىٓ أْ ّمذَ  ،هٍّْج، ثٌفٌثةذ ثٌوٍّْز .4

، ال عّْج يف رلجي صـٌّش ثجملجي  خجطز ًٌٍذجفغني دجٌٍغز ثٌوشدْز زهجِ

ّيذف ىزث ثٌذقظ إىل:  غجٌذج .ز ًثٌذالٌزثٌٍغ ثٌٍغٌُ ، خجطز يف رلجي

دجإلػجفز إىل ِغجهذر ثٌمشثء هٍَ   ٔلشر عجلذز إىل صنٌم ِوجِٔ ثٌوذيصٌفري

 .إػجفز ثٌذظرير يف رلجي ثٌٍغز ًثٌضوٍُْ
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 : أعجط ثٌضفىريجِظثٌفظً ثخل

ٓ ثدلشىٍز ثٌيت سفو ْٔز ثٌيت يج ثٌىجصخ يف ىزث ثٌذقظ يف ثّٓجس ثٌمشآصىّ

 .ثٌذالٌز دلشجوً ىنجن هاللز ًعْمز ِنيف ىزه ث وٍّز "ثٌوذي" حتضٌُ هٍَ

لذ حبظ هٓ خظجةض ثٌىٍّز ً ِونجىج يف ثٌوٍُ ثدلوجِٔ ً ىٌ فشم ِٓ 

إرث ثسصذؾ  ٌ ثٌوٍُ ثٌزُ ّنجلش خظجةض وٍّزثٌوٍُ ِوجِٔ ىهٍُ ثٌٍغز، 

دوغ ثٌوٍّجء ّغٌّهنج دبظـٍـ "ثٌوٍُ . ً دىٍّجس أخشٍ ِٓ فْظ ثدلونَ

  .ىٌ دسثعز ِونَ ثٌىٍّز ُ ثٌذالٌزوٍفدالٌز" 

أِني ثٌذّٓ لجي  .ثٌذالٌز ىٌ فشم ِٓ ثٌٍغٌّجس ثٌيت صذسط ثدلونَ هٍُ 

دْنّج ّمرتؿ هذذ  .فيُ ٌذسثعز ثدلونَثٌحتضٌُ هٍَ  ( أْ ثٌذالٌز15: 4111)

( أْ هٍُ ثٌذالٌز ىٌ رلجي دسثعِ يف هٍُ ثٌٍغز ّذسط 4: 1991ثٌشجهش )

َ يف ثٌٍغز َ أً ثدلون  ثدلضؼّنز جِٔيف ثٌذسثعز ثٌذالٌْز ىِ ثدلوفجذلذف  .ثدلون

 .يف ثٌٍغز
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 أؽضثء، ِٓ دْنيج 2( ثدلونَ إىل 421: 1951ّمغُ ثدٓ ؽْين )

ثدلونَ ثٌغْجلِ ىٌ ِونَ وٍّز ِفيٌِز ِٓ ثٌلشًف أً ثٌذْتز ثٌيت  .1

 صظجفخ هٍّْز أفذثط ثٌٍغز

هنذ ًلٌم ونَ ّضأعش دجٌضغري يف ٔغّز طٌس ثٌىٍّز ىٌ ِ ونَ ثٌظٌصِثدل .4

 ثحلذط

َ ثٌظشيف ىٌ ِونَ ثٌىٍّز ثٌيت صضأعش دجٌضغْريثس يف ثٌٌصثْ ًشٌسًف  .2 ثدلون

  ًدنجْٔج

 ِٓ ثدلغضّذر ثٌىٍّجس ِونَ ىٌ  (ثٌنقٌّز ثدلوجِٔ) ثجلٍّز دنجء ِونَ .2

 وٍّز ٌىً فْظ ، وجٍِز مجٍز صشىً ثٌيت ثٌىٍّجس دني ثٌنقٌّز ثٌواللز

 وً دلٌثلف ًفمج ثذلْىٍْز ثٌنجفْز ِٓ ثجلًّ ِونَ ٌضفغري ثخلجص دًسىج

 ِنيج

ٌزث ِٓ ثٌٌثػـ ٌنج أٔو ديىٓ ثحلظٌي هٍَ ِونَ ثٌىٍّز دجٌٍغز ثٌوشدْز 

ِٓ خالي ِوشفز ثدلظذس ثٌىجًِ دلونَ . ِٓ ثإلديجءثس ثدلىضٌدز ًثدلنـٌلز

. ، ًخجطز يف فيُ ثٌمشآْثٌىٍّز دجٌٍغز ثٌوشدْز دشىً طقْـ  ثٌىشُّ
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العضخذثِيج  ِنجعذزغْجلْز ثٌىٍّز ثٌ" ، فئْ وذيفّْج ّضوٍك دىٍّز "ثٌ

ًرٌه ألْ ثٌغشع ِٓ ثٌضقًٍْ ثٌغْجلِ ىٌ ثفرتثع ذقظ ثٌث ٌٍضقًٍْ يف ىز

فضَ ال خنـب . ِونَ ثٌىٍّز ثدلغضخذِز يف ثٌمشآْ ثدلشصذـز حبذط خٍفو

ًٔىٌْ لجدسّٓ هٍَ صمذُّ ًؽذز ًثػقز  .ًٔشوش دجٌفيُ ٌفيُ ِونَ ثٌىٍّز 

. ثٌضوٍُْ حيضٌُ هٍَ ثٌمشآْ ، أفذمهج ثٌضوٍُْ دجحلذّظ هٓ ثدلونَ يف

ثٌضوٍُْ ّضوٍك  .، فّْج ّضوٍك جبّْن ؽٌثٔخ شخظْز ثإلٔغجِْونَ ثٌٌثعن

: 1991دشىجْ ثٌذّٓ عالَ ، ) .دجٌؼّري ًثٌمُْ ًثدلشجهش ًثدلوشفز ًثدليجسثس

ِن أْ ثإلٔغجْ ّشّذ أً حيجًي حتغني ًصـٌّش ًحتغني ثٌمُْ ًثٌؼّري ( 5

 .وشفز ًثدليجسثسًثدلشجهش ًثدل

ِٓ ثدلضٌلن أْ ٌٌّذ ثٌضوٍُْ أؽْجي ًجيخ أْ صغضنذ ثدلٌثسد ثٌذششّز 

ٌزث، فئْ هنجطش ثجملضّن ثدلخضٍفز  .ثجلْذر هٍَ ِفيٌَ ثٌرتدْز ثإلعالِْز

ثدلشجسوز دنشجؽ يف ثٌضوٍُْ جيخ أْ صفضـ أهني ثٌـذْوز ثحلمْمْز ٌٍضوٍُْ ، 

ظ ّضُ ْز ثدلٌعمز يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ، حبًْىزث ىٌ ثٌضوٍُْ ثٌمجُة هٍَ ثٌمُْ ثإلذل
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، يف ثإلعالَ .خالقًصوٍُْ ثأل ثإلهضمجدًصوٍُْ صغمْف ثٌنجط يف ىزث ثجملجي 

 ،أْ ثألخالق مسز ِٓ مسجس ثإلعالَمُْ ثألعجعْز ىِ ثألخالق ، يف ثٌ

 ًدلج وجٔش لُْ ثدلظـٍـ ِشصذـز دجألخالق ًثألخالق ،  .ًثألخالق غٌٍنٌٍ

ٔفظ  هٍَالق ًثألفىجن ىِ ًفذر ٌٍىٍّز ذلجفئْ ثألخالق ًثألخ

ٌٔؼ .ثدلونَ  (211: 1911: )ٌنؾٌٌ

ثٌرتدْز ثإلعالِْز ىِ زلجًٌز ٌٍقفجف هٍَ ثٌـذْوز ثٌذششّز ًثدلٌثسد ً 

ثٌذششّز ثدلٌؽٌدر ًصىٌّنيج ٌضشىًْ ثإلٔغجْ ثٌىجًِ )ثإلٔغجْ ثٌىجًِ( ًفمج 

 (41: 1994)أمحذ:  .ٌٍّوجّري ثإلعالِْز

أْ لُْ ثٌرتدْز ثإلعالِْز  ِنيّج ديىٓ أخز صوشّف دْجٔووّج لذ عذك 

ىِ رلٌّهز ِٓ ِذجدا ثحلْجر ثٌيت ىِ صوجٌُْ ِرتثدـز رثس ثٌظٍز ِٓ أؽً 

ّشىج وّج ىِ يف صىٌّٓ ثحلفجف هٍَ ثٌـذْوز ثٌذششّز ًثدلٌثسد ثٌذششّز ًصـٌ

  .مٌثهذ ًصوجٌُْ ثإلعالَد غجْ وجًِ( ثدلنجعذزٔ)إ ثٌذششّز
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صظذـ  عالِْز ىنجن لُْ سلضٍفز صذهُ يف صـذْك ثٌضوٍُْيف ثٌرتدْز ثإل

ىزه ثٌمُْ أعجًعج ٌضـٌّش ثٌشًؿ ِٓ أؽً صٌفري سلشؽجس ثٌضوٍُْ ًفًمج ٌضٌلوجس 

ِ ثٌيت جيخ ثعضغّجسىج يف . ثجملضّن ثألًعن إْ ثٌمُْ ثألعجعْز ٌٍضوٍُْ ثإلعالِ

ز )ثألفوجي( جٌْثألؿفجي ىِ لّْز ثٌضوٍُْ ثدلوضّذ )ثالهضمجد( دمّْز ثٌضوٍُْ ثٌوّ

 (.ٍمْز )ثألخاللْزًثٌمُْ ثٌرتدٌّز ثخل

هنذ ثسصذجؿو دجٌضوٍُْ ثإلعالِِ ،  دلفيٌَ ثٌوذي ذقظيف ىزث ثٌٌزٌه  

ثٌغالعز ، أًاًل ، ثجلجٔخ ثإلهضمجدُ لجَ ثٌذجفغٌْ دضمْْذه هٍَ ثجلٌثٔخ 

 .)ثٌشًفِ( ، ًثجلجٔخ ثٌوٍِّ ًثجلجٔخ ثخلٍمِ
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 ثٌظٌسر ثألًىل : طٌسر أعجط ثٌضفىري

 ثٌفظً ثٌغجدط : ثٌذقٌط ثٌغجدمز ثدلنجعذز

دوذ ِج حبظ ثٌىجصخ هٓ ثٌذقٌط ثٌيت صنجعخ ذبزث ثٌذقظ فٌؽذ 

 :ثٌذقٌط ثٌيت صنجعخ دذقغو شلجٍِّ دوغثٌىجصخ 

 ثٌىشُّ )دسثعز دالٌْز هٓ ٌفق ثٌوذي ً ثٌمغؾ( ثٌمشآْثٌوذي يف  .1

  ثٌىشُّ ثٌمشآْ

  ثٌوذي ًِجثشضك ِنو دٍفق ثدلضؼّنز ثّٓجس

ثٌذاليل ثٌضقًٍْ  

(analisis semantik) 

ثدلوؾّْز ثدلوجِٔ  

(makna leksikal) 

 

ثٌغْجلْز ثدلوجِٔ  

(makna kontekstual) 
 

  ثٌىشُّ ثٌمشآْ يف ثٌوذي ًِجثشضك ِنو ٌفق ثعضوّجي ِٓ ثٌرتدٌّز ثٌمُْ

هضمجدّزثإل ثٌمُْ  

(nilai-nilai keimanan) 

ثخلٍمْز ثٌمُْ  

(nilai-nilai etika)   

ثٌوٍّْز ثٌمُْ  

(nilai-nilai tingkah laku) 
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فىش ثإلعالَ ً أطٌي ثٌذٌّٓمذ أصلض ىزث ثٌذقظ دوغ ؿٍذز وٍْز 

ٌٍغنز ثألوجدديْز  ٌّغْجوشصجثإلعالِْز ثحلىٌِْز عٌٔجْ وجٌْؾجغج جبجِوز 

 شٌمذ هن ج.أهنفضـشُ ٌٔس هجةشزصٌْخز ِْالدّز دجعُ ًثفذ عنز أٌفني ً

 ىزث دنيهشش ِْالدّز .أْ ثدلنجعخ  مخغزيف ثٌغنز أٌفني ً جِٓ حبغي

ًثٌذقظ ثٌزُ عْنؾض ثٌىجصخ ِٓ فْظ ثٌىٍّز ثٌيت عْذقغيج  .ثٌذقظ

 ش. ٌمذ حبغثٌذسثعز ِٓ ؽيز ِنيجًثٌفشق  ٌوذي.ثٌذجفظ فيٌ ٌفق ث

ٌىٓ ثٌذجفظ ثٌرتدٌّز ثٌوذي ً ثٌمغؾ دًْ ثٌمُْ ذلزث ثٌذقظ ٌفق  زثٌذجفغ

 .يف ثٌمشآْ ثٌىشُّ ًلّْيج ثٌرتدٌّز ثٌوذي فقغخعْذقظ ٌفق 

ثٌىشُّ )دسثعز هٓ ٌفق ثٌوذي ً ثٌمغؾ يف  ثٌمشآْيف ِفيٌَ ثٌوذي  .4

 صفغري ثٌمشؿيب(

 فىش ثإلعالًَ أطٌي ثٌذٌّٓمذ أصلض ىزث ثٌذقظ دوغ ؿٍذز وٍْز 

ٌٍغنز ثألوجدديْز  جٌّغْجوشصثإلعالِْز ثحلىٌِْز وجٌْؾجغج  عٌٔجْ جبجِوز

.أٔو ٌمذ هنَ ِٓ حبغو يف ثٌغنز أمحذعْخ ثٌذّٓعنز أٌفني ِْالدّز دجعُ 

ِْالدّز .أْ ثدلنجعخ ّنب ىزث ثٌذقظ ًثٌذقظ ثٌزُ عْنؾض أسدوز أٌفني ً

ً  ثدلظجدس. ًثٌفشق دْنيّج ِٓ ؽيز وذيثٌىجصخ ِٓ فْظ ثٌٍفق فيٌ ثٌ
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صفغري وذي ًثٌمغؾ يف ثٌٌفق  حبظ ثٌذجفظ ذلزث ثٌذقظ هٓ .ثٌضقًٍْ

وذي فقغخ ٌىٓ ثٌذجفظ عْنؾض ىزث ثٌذقظ دضقًٍْ ثٌثٌمشؿيب 

 خضٍفزثدل ِٓ وضخ ثٌضفغري فقغخ ً

)دسثعز هٓ فىشر صفغري َ.لّشش  ثٌمشآْثٌوذي يف صوذد ثٌضًؽجس هنذ  .2

 شيجح( 

أطٌي ثٌذّٓ ًثٌفٍغفز ٌمذ أصلض ىزث ثٌذقظ دوغ ؿٍذز وٍْز 

ٌٍغنز ِجوجعجس ِْز ثحلىٌِْز ثإلعال هالءثٌذّٓجبجِوز  ًثٌغْجعز

ٌّس ىهِْالدّز دجعُ  ثعننيثألوجدديْز عنز أٌفني ً .أٔو ٌمذ هنَ ِٓ حبغو ٔ

ِْالدّز .أْ ثدلنجعخ ّنب ىزث ثٌذقظ  عجدعز هششيف ثٌغنز أٌفني ً

ٌ ثٌ ُ عْنؾض ثٌىجصخ ِٓ فْظ ثٌٍفق في . ًثٌفشق دْنيّج وذيًثٌذقظ ثٌز

وذي يف ذلزث ثٌذقظ هٓ ثٌ حبظ ثٌذجفظ .ً ثٌضقًٍْ ثدلظجدسِٓ ؽيز 

فقغخ ٌىٓ ثٌذجفظ َ.لشّش شيجح يف وضجح صفغري  صوذد ثٌضًؽجس

 .خضٍفزثدل ِٓ وضخ ثٌضفغري وذيعْنؾض ىزث ثٌذقظ دضقًٍْ ثٌ

 
 


