األو ُل
ُ
الباب ّ
مق ّدمة
الفصل األول :خلفيةُ البحث
ِ
الكتب املستعملة يف معهد دارالتكوين بيكاسي.
أحد
كتاب "األداين" هو ُ
إ ّن َ
نظام التعليم .كتاب "األداين" هو الكتاب
مكاًن تعلّم فيه
املعهد ا
كان ُ
ُ
الباحث حىت عرف َ
مفسٌر إندونيسي ،حممود يونسُ .ولد يف  10فرباير  1899م أو  30رمضان
الذي كتبه ّ
 1316ه يف قرية سونغااينغ ابتو سانغكار

Sungayang Batu Sangkar

سومطرة الغربية.

اتفقت سنةُ والدته مع بداية السياسة األخالقية ،والسياسة الرابطية ،أو املعروفة ابسم عصر
ظهور الدين األول على
جزاء اإلحسان من احلكومة االستعمارية اهلولنديةَ .شَر َح
ُ
الكتاب َ
تب هللا األحد ،وكل ما يتعلق
الناس بعد موهتم ،وُك َ
األرض وكذلك األداين الظاهرة اليوم ،و َ
وموضوعا ُم ِه ّما يف معظم املعاهد اإلسالمية
درسا رئيسيا
ا
ابأللوهية .أصبح ُ
كتاب "األداين" ا
يف إندونيسيا ،أكانت سلفية أم حديثة.
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س لتدريس اللغة العربية يف
حممد ( )90 :2006أب ّن حممود يونس هو ّ
ذكر ّ
مؤس ٌ
جسر لدراسة العلوم اإلسالمية األخرى.
يس اللغة العربية ألهنا ٌ
إندونيسيا .وش ّدد تدر َ
وكان معلّ اما جيمع بني املفهوم والتطبيق .إ ّن معهد دار السالم غونتور يف بونوروغو،
جاوة الشرقية هو ّأول معهد خارج سومطرة طَبَّ َق منهجيةَ التدريس حملمود يونس.
إ ّن املعهد إحدى املؤسسات التعليمية غري الرمسية املنتشرة يف إندونيسيا .حيث
ُولد يف وسط اجملتمع .لكل معهد خصائص خمتلفة ،وذلك يعتمد على كيفية أمناط القيادة
وما األساليب أو املناهج املستعملة يف التعليم.
رأى بروينسن

Bruinessen

املعهد (أو فندق،
( ،)17 :1995ما كان
ُ

surau

،و

 dayahو أمساء أخرى وفقا للمنطقة) مؤسسةا تعليمية إسالمية وحيدة .والتقليد الظاهر
كان تيارا أو مذهبا من تيارات اإلسالم االندونيسي اليوم .كانت التيارات احلديثة
واإلصالحية واألصولية تطورت بوصفها معارضا على هذا التقليد ،ىف قدر ما ،تطورت
إىل التقاليد األخرى اليت هي جامدة.
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تغيريا ،ولكن حياول
مع ّ
تطور العصر ،حياول كثريٌ من املعاهد أن تناسب وتقبل ا
كثريٌ منها أن ال تقبل مجيع تغيريات العصر وأتثرياته ومتيل إىل الدفاع عن ما الذي أصبح
اعتقادا.
مكمل من العوامل التعليمية .اهلدف هو صياغة األشياء
إ ّن َ
هدف املعهد جزءٌ ّ
اليت يتوقع حتقيقها بواسطة املناهج والنظم واالسرتاتيجيات املتوقعة .ويف هذه احلالة حيتل
اهلدف مكانةا عالية جدا يف عملية التعليم حىت تُناسب املو ُاد واملناهج وأدوات التدريس
ُ
ابهلدف املتوقّع.
إ ّن الشر َح السابق مشبهٌ مبعهد دارالتكوين الذي يقع يف منطقة سوكااتين،
ونظام التدريس احلديث كما استعمله معهد دار
نظام التدريس السلفي ُ
بيكاسي .هلذا املعهد ُ
طالب دارالتكوين مشبهةٌ بكتب مستعملة
السالم غونتور ،بونوروغو .كتب اليت استعملها
ُ
ىف معاهد سلفية وحديثة .وكان كتاب "األداين" كتااب من الكتب املستعملة فيها.
ذكر بروينسن

Bruinessen

( )18 :1995أب ّن:

رغم أ ّن املواد املدروسة تتكون من النصوص املكتوبة ،ولكن تبليغها شفهيا من
الكتاب بصوت مرتفع أمام الطالب ،وهم يهتمون بكتباهم وحيركون
أهم .يقرأ
َ
كياهي هو ّ
3

عليه حركةا كما قرأ كياهي ويكتبون شرحا ،أكان لغواي أم معنواي وجيوز هلم أن يسألوا سؤاالا،
سعي لربط أوصاف
لكن ذلك ىف العادة حمدود على السياق الضيق للكتاب .ليس ىف ذلك ٌ
الكتاب ابألشياء امللموسة ،أو احلاالت املعاصرة .ال يسأل كياهي كثريا هل الطالب يفهمون
فهما جيدا ،إال على مستوى الفهم اللغوي .كانت الكتب التمهيدية
الكتاب الذي قرأه هلم ا
ُحتفظ ،وكانت الكتب املتقدمة تُقرأ من البداية إىل النهاية( .ومع ذلك ،يف بيئة صغري من
متخرجي املعهد ،مناقشة الكتاب للبحث عن مناسباته احلالية ،اترخييا أم ثقافيا).
أهم العناصر الذي البُ ّد له أن يكون مسؤوال ىف تعليم
األستاذ (كياهي) أحد ّ
الطالب مفهوم املواد ،فالبد لألستاذ (كياهي) أن
املواد التعليمية جيدا صحيحا .كي يفهم
ُ
ميلك معرفةا عن كيفيات التدريس .األستاذ (كياهي) الذي يريد أن يكون معلّ اما بفعالة البُ ّد
له أن يكون أكثر من جمرد معرفة عن املضمون الذي يدرس وبعض طرق التدريس.
أما ىف عامل املعهد ،أضاف بروينسن

Bruinessen

(:)19 :1995

كتاب الرتاث (األصفر) ،ولكن كثريا منهم الذين أضافوا
معظم كياهي َ
إمنا يعلّم ُ
الكنوز اإلسالمية التقليدية السلفية بتأليف الكتاب أبيديهم .هناك فرق كبري بني أعمال
َ
العلماء احلداثيني واإلصالحيني أبعمال العلماء السلفيني .يكتب العلماء احلداثيون أعماهلم
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ِ
العلماء العرب ىف العادة برتمجتها
أعمال
ابللغة اإلندونيسية حبروف التينية (يقرأ اإلصالحيون َ
اإلندونيسية) .ويكتب العلماء السلفيون ابللغة العربية ،أل ّن ذلك يزيد قيمة شرفها .حىت لو
ِ
أصبحت الكتابةُ ابللغة
كانت أعماهلم مكتوبة ابللغة احمللية ،لكنهم يستعملون اللغة العربية.
تفرق بني العلماء احلداثيني و العلماء السلفيني.
العربية عالمةا ّ
هامة ّ
الباحث ،قد يشعر األستاذُ (املعلّم) ابلصعوبة يف إعطاء
وفقا للتجربة اليت واجهها
ُ
املادة يف كتاب (ابللغة العربية) لطالبه حبيث ما شرحه املعلّ ُم ال يفهمونه جيدا .إ ّن العادات
كتاب الرتاث (األصفر) أو ُكتباا
اليت يواجهها
ُ
الباحث من األستاذ أو كياهي الذي يعلّم َ
أخرى هي اجتناب عن الكلمات واللغات أو املصطالحات الغريبة أو األجنبية (العربية)
حبيث ال تكون املادة منظّما ومرتبا كما هو مكتوب يف الكتاب.
قد ورد يف كتاب "األداين" حملمود يونس كثريٌ من املفردات األجنبية املمتصصة
ىف اللغة العربية .يف الواقع ،قد يشعر األستاذُ (املعلّم) ابلصعوبة يف ترمجة املفردات األجنبية
املمتصصة يف اللغة العربية .كانت املادة ال تتحقق بشكل جيد وشامل .منهج التعريب
( )arabisasiكان منهجا دقيقا جدا يف عالج هذه املشكلة.
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يب
يب لغةا "هو الذي جعل عربيا" (احلمد .)157 :2005 ،والتعر ُ
التعر ُ
إصطالحا ،شرح توفيق  )131 :2015( Taufiqذلك:
ا
رأى السيوطي (دون السنة )268 :أ ّن التعريب هو:
"هو ما استعملته العرب من االلفاظ املوضوعة ملعان ىف غري لغتها"
َشَر َح التعريف السابق أن التعريب مشبهٌ بكلمة االمتصاص .وهكذا ،يريد
امن ملوضوع البحث الذي
ُ
الباحث أن يبحث مشكلة البحث مبنهج التعريب أل ّن هذا متز ٌ
الباحث.
سيقوم به
ُ
الفصل الثاين :حتدي ُد البحث
وفقا لتجربة الباحث على كتاب"األداين" حملمود يونس الذي هو أحد الكتب
املستعملة يف تدريس معهد دار التقوين ،بيكاسي أل ّن هناك خلفية املشكلة اليت يريد الباحث
أن يبحث عنها وحيلها .إ ّن املشاكل املبحوثة يف هذا البحث مشكلتان ،مهاّ :أوهلما ،ىف
موضوع البحث (كتاب "األداين") كثري من أنواع الكلمة غري العربية اليت ال يعرفها ويفهما
الكثريون .اثنيهما ،يف حتليل املفردات غري العربية إىل العربية حاجة إىل عملية التعريب
6

ميكن أن تُصاغ املشكلة املذكورة ابلتفصيل على النحو التايل:
 .1كيف تغيريات املعرب ىف كتاب"األداين" حملمود يونس؟
 .2كيف عمليات التعريب من املفردات غري العربية إىل العربية ىف كتاب"األداين" حملمود
يونس؟
أهداف البحث وفوائ ُده
الفصل الثالث:
ُ
أهداف هذا البحث هي ما يلي:
 .1معرفة تغيريات املعرب ىف كتاب"األداين" حملمود يونس .
 .2معرفة عمليات التعريب من املفردات غري العربية إىل العربية ىف كتاب"األداين" حملمود
يونس.
عسى أن يعطي هذا البحث فوائدا ،أكانت نظراي أم عمليا.
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 .1الفوائد النظرية
عسى أن يعطي هذا البحث فائدة مبثابة كنوز العلوم .خاصة حول التعريب يف
كتاب"األداين" حملمود يونس .وابإلضافة إىل ذلك ،وعسى أن يكون هذا البحث
مرجعا ومسامها فكراي أو فكرة للباحثني اآلخرين يف دراسة املزيد عن قواعد علم فقه
اللغة خصوصا يف جمال التعريب.
العملِية
 .2الفوائد َ
ٍ
ومعلومات
ائدا وجتارااب
من الناحية العملية ،عسى أن تعطي نتائج هذا البحث فو ا
ومعارفاا ملتعلّمي علم فقه اللغة خاصة للباحث عن قواعد التعريب .وعسى أن تعطي
ائدا كثرية لقراء كتاب"األداين" حملمود يونس ،وخاصة لطالب
نتائج هذا البحث فو ا
املعهد.
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الفصل الرابع :الدراسات السابقة
كثريا من مناذج
بعد أن يقوم
ُ
الباحث ابلبحث املطالعة للباحثني السابقني ،وجد ا
علم فقه اللغة لوغو خاصة يف قواعد التعريب ،من
البحث يف شكل الرسائل اليت
ْ
استعملت َ
أمهّها:
ِ
حممد فاروق  1436( Siddik Muhammad Faruqه 2015 /
ٌ .1
حبث قام به ص ّديق ّ
م) بعنوان" :ظواهر التعريب ىف مايكروسوفت وورد ( .")2013برًنمج الدراسات
اللغوية والعربية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوًنن
غونونغ جايت ابندونغ .هذا البحث مفعول هبدف:
املعرب يف مايكروسوفت وورد ( .)2013ابللغة العربية من
أ .شرح تغيريات ّ
اللغة اإلجنليزية.
ب .شرح تطبيق التعريب ىف مايكروسوفت وورد ()2013
للبحث الذي قام به ِص ّديق
أمهّها :شرح ِص ّديق

Siddik

Siddik

الباحث،
ات ابلبحث الذي سيقوم به
ُ
مساو ٌ

تطبيق التعريب واستعمال تصميم البحث الوصفي
َ
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الباحث ،أمهّها :انقسم ِص ّديق
النوعي .وأما فروق ابلبحث الذي سيقوم به
ُ

Siddik

الباحث يشرح أنواع املفردات
املعرب يف مايكروسوفت وورد  .2013وكان
ُ
تغيريات ّ
املعَّربة يف كتاب"األداين" حملمود يونس.
غري العربية َ
حبث قامت به أسوة حسنة
ٌ .2

Uswatun Hasanah

( 1437ه  2016 /م) بعنوان:

"تعريب الكلمات اإلجنليزية يف جملة" أون الين اجلزيرة" يف جمال العلوم والتكنولوجيا
(دراسة مورفولوجية) .برًنمج الدراسات اللغوية والعربية ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوًنن غونونغ جايت ابندونغ .هذا البحث
مفعول هبدف:
أ .شرح تغيريات الصوت يف الكلمات املعربة يف جملة " أون الين اجلزيرة يف

جمال العلوم والتكنولوجيا.
ب .شرح تغيريات الصرف يف الكلمات املعربة يف جملة " أون الين اجلزيرة يف جمال

العلوم والتكنولوجيا.
قامت به أسوة حسنة
للبحث الذي ْ

Uswatun Hasanah

ات ابلبحث الذي
مساو ٌ

املعربة.
الباحث ،أمهّها:
سيقوم به
ُ
ْ
شرحت أسوة حسنة تغيريات الصوت يف الكلمات ّ
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شرحت أسوة حسنة تغيريات
الباحث ،أمهّها:
وأما فروق ابلبحث الذي سيقوم به
ُ
ْ
الصرف يف الكلمات املعربة يف جملة " أون الين اجلزيرة يف جمال العلوم والتكنولوجيا
حبث قام به دمياس رزقي براموتو
ٌ .3

Dimas Rizky Bratomo

بعنوان ":املصطلحات

العربية ىف الفيسبوك (دراسة مورفولوجية وداللية)" .ويركز هذا البحث على دراسة
املصطلحات العربية يف الفيسبوك ابستعمال الطرق املورفولوجية والداللية .للبحث
الذي قام به دمياس

Dimas

الباحث ،أمهّها:
ات ابلبحث الذي سيقوم به
ُ
مساو ٌ

الباحث ،أمهّها :كان الفيسبوك
تقسيم التعريب .وأما فروق ابلبحث الذي سيقوم به
ُ
موضوعا
الباحث يستعمل كتاب"األداين" حملمود يونس
موضوعا لبحث دمياس وكان
ُ
ا
ا
للبحث.
حبث قام به ابندي أريفني
ٌ .4

Pandi Arifin

عام  2012بعنوان" :الصريف والداليل

للمصطلحات العربية ىف اجملال الرايضي" .ويركز هذا البحث على دراسة
املصطلحات العربية يف الرايضيات ابستعمال الطرق املرفولوجية والداللة .موضوع هذا
حتليل صريف
البحث هو تقسيم املصطلحات العربية ومعانيهاُ .وجد يف هذا البحث ٌ
على أجزاء املصطلحات الرايضية ،أمهّها :تعريب واشتقاق .للبحث الذي قام به
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الباحث ،أمهّها :تقسيم التعريب ىف
ات ابلبحث الذي سيقوم به
ُ
ابندي  Pandiمساو ٌ
الباحث ،أمهّها :استعمل
موضوع البحث .وأما فروق ابلبحث الذي سيقوم به
ُ
ابندي

Pandi

الباحث يستعمل كتاب"األداين"
موضوع الدراسة الرايضية وكان
ُ
َ

وعا للبحث.
حملمود يونس موض ا
الفصل اخلامس :اإلطار الفكري
وأل ّن هذا البحث يهدف إىل معرفة املفردات غري العربية يف كتاب "األداين"
الباحث بعض األطر النظرية وهي)1( :
حملمود يونس إبجابة املشاكل البحثية ،فيستعمل
ُ
التعريب )2( ،علم األصوات )3( ،تقسيم األصوات ،و ( )4األصوات املزدوجة.
 .1التعريب
يب
يب لغةا "هو الذي جعل عربيا" (احلمد .)157 :2005 ،والتعر ُ
التعر ُ
إصطالحا ،شرح توفيق  )131 :2015( Taufiqذلك:
ا
رأى السيوطي (دون السنة )268 :أ ّن التعريب هو:
"هو ما استعملته العرب من االلفاظ املوضوعة ملعان ىف غري لغتها"
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عرف اإلمام اجلوهري  al-Jauharyأ ّن التعريب هو:
ّ
"املعرب هو اللفظ األجن ي الذي غريه العرب ابلنقص أو الزايدة أو القلب"
ّ
املعرب هو:
مث خلّص يعقوب  Ya’qubأن التعريب أو ّ
"املعرب لفظ أجن ي تنطق به العرب"

املعرب .mu’arrab
من التعريف السابق ،عرفنا أ ّن فيه امساا آخر لكلمة التعريب ،فهو ّ
مصطلح "داخل" و "مولّد".
أضاف عبد الوحيد الويف
َ
كانت ظاهرةُ التعريب منذ القرن السابع عندما تنشأ مشكلة أَلُغة القرآن تستعمل
ْ
ابللغة العربية وحدها أو هناك لغة سواها؟ مث ،بعد العصر احلديث تنشأ (القرن
العشرون) ظاهرة التعريب كرد الفعل أو تق ّدم العلوم والتكنولوجيا يف الغرب.

 .2علم األصوات  /الفونولوجيا
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رأى أخالن
Fonologi

Akhlan

وسودرايت

Sudaryat

( )64 :1996أ ّن مصطلح "

" مشتقةٌ من اللغة اليوًننية معناها "’= ‘ilmu

phone = ‘bunyi’, logos

".

علم األصوات.
الفونولوجيةُ حرفياا هو ُ
علم من علوم اللغة .يدرس هذا العلم أصو ااات.
علم األصوات أو الفونولوجيا هو ٌ
هلذا العلم موضوعانّ :أوهلما أصوات اللغة ( )fonتسمى بنظام األصوات ( )fonetikواثنيهما
فونيم ()fonemikيسمى بنظام الفونيم.
علم األصوات هو فرعٌ من اللغوايت .ويدرس
وهكذا ،فاستنتج
ُ
الباحث إىل أ ّن َ
ِ
ِ
ات اللغة
ات اللغة ،وعمليات تشكيلها وتغيرياهتا .ويدرس هذا العلم أصو َ
العلم أصو َ
هذا ُ
عموما ووظيفيا.
شرح خري  )113 :2012( Chaerعن أقسام الصوت:
على وجه العموم ،تنقسم أصوات اللغة إىل قسمني ،مها )1:صوائت  )2صوامت.
تُنتج الصوائت ابحلبال الصوتية املفتوحة القليلة .أصبحت هذه احلبال الصوتية
مر هبا اهلواء من الرئة .خيرج هذا اهلواء ،بواسطة جوف الفم دون
املفتوحة ّ
هتتز إ ْذ ّ
عوائق إال شكال من أشكال جوف الفم يف شكل معني ومناسب أبنواع الصوائت
14

متر هبا احلبال الصوتية املفتوحة
املنتجة .حتدث الصوامت ،بعد تيارات اهلواء اليت ّ
القليلة واسعة ،تُستمر إىل جوف الفم أو جوف األنف بعوائق يف أماكن تعبريية
معينة .وهكذا ،فالفرق بينهما هو :اهلواء ىف تشكيل الصوائت بعد مرور احلبال
الصوتية ،ليست هلا عوائق .اهلواء ىف تشكيل الصوامت مسْته العوائق والتدخالت.
للصوامت جمهورات ومهموسات .حتدث اجملهورات عندما كانت احلبال الصوتية
مفتوحا قليال ،حتدث املهموسات عندما كانت احلبال الصوتية مفتوحا واسعا.كل
الصوائت جمهورات ألهنا ُمنتجة ابحلبال الصوتية املفتوحة القليلة.
تقسيم أصوات اللغة
.3
ُ
وتنقسم أصوات اللغة إىل ثالثة أقسام رئيسية ،وهي )1 :الصوامت)2 ،
الصوائت ،و  )3سيميصوائت  semivokalأو سيميصوامت .semikonsonan
تُنتج الصوامت أكانت جمهورا أم مهموسا ىف حالة جوف الفم أو األنف الضيق
املغلق .معظم الصوائت جمهورات إال بعضا منها – وتُنتج بتشكيل جوف الفم حىت تنتج
أصو ااات خمتلفة متنوعة( .يوسف )43 :1998
 .4األصوات املزدوجة
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تتكون األصوات املزدوجة من صوائت فقط (كالمها) وصوامت فقط (كالمها).
تتكون األصوات املزدوجة من صوتني أو ثالثة أصوات .رمبا بعض اللغات ستكون أكثر من
ثالثة أصوات (دايودين .)98 :2015
الفصل السادس :منهج البحث وخطواته
 .1منهج البحث
منهجا وصفيا حتليليا ،يف سوكماديناات
البحث
يستعمل هذا
ُ
ا

Sukmadinata

الدال على تصوير الظواهر
منهج البحث ّ
( .)6 :2005إ ّن البحث الوصفي التحليلي هو ُ
املوجودة ،أكانت حالية أم ماضية .ال يقوم هذا البحث ابلتالعب أو التغيري ىف املتغريات
يصور حالة حقيقية مثّ يتبعها التحليل .تصوير احلاالت ميكن أن تكون فردية أو
احلرة ،ولكنه ّ
استعمال العدد
ذكر سوكماديناات :)7 :2005( Sukmadinata
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البحث الوصفي حالةا ،ولكن ميكن أن يصفها يف مراحل تطويرها ،يسمى
يصف
ُ
البحث مثل هذا ابلبحث التطويري
ُ

(Studies

 .)Developmentalيف هذا البحث

التطويري طولية أو longitudinalمنقطعة أو .cross sectional
 .2خطوات البحث
أما اخلطوات هذا البحث هي:
أ .تعيني مصدر البياًنت
الباحث هو مصدر البياًنت األولية ،فهو مفردات يف
مصدر البياًنت الذي يستعمله
ُ
كتاب"األداين" حملمود يونس.

ب .تعيني نوع البياًنت
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الباحث
الباحث هو بياًنت نوعية .البياًنت اليت مجعها
نوع البياًنت الذي يستعمله
ُ
ُ
هي البياًنت املتعلقة ابملشكلة املبحوثة يعىن املفردات يف كتاب"األداين" حملمود
يونس.
ج .تقنيات مجع البياًنت
منهجا وصفيا حتليليا ،ال يقوم هذا البحث ابلتالعب أو التغيري
يستعمل هذا
ُ
البحث ا
يصور حالة حقيقية مثّ تتبعها التحليل.
ىف املتغريات احلرة ،ولكنه ّ
د .حتليل البياًنت
الباحث وفقا للتعريب الوارد ىف
وحللت مثّ خيتارها
ُ
البياًنت اليت ُمجعتُ ،رتبتُ ،
كتاب"األداين" حملمود يونس

الفصل السابع :نظاميات الكتابة
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ِ
نظاميات الكتابة على النحو
الباحث
لتسهيل املناقشة يف هذا البحث ،فيستعمل
ُ
التايل:
األول :مق ّدمة :يشمل هذا الباب على خلفية البحث ،و حتديد البحث ،و
أ .الباب ّ
أهداف البحث وفوائده ،والدراسات السابقة ،واإلطار الفكري ،ومنهج البحث و
خطواته ،و نظاميات الكتابة.
ب .الباب الثاين :الدراسات النظرية :يشمل هذا الباب على اإلطار النظري الذي يشمل
على ( )1التعريب )2( ،علم األصوات )3( ،تقسيم األصوات ،و ( )4األصوات
املزدوجة.
ج .الباب الثالث :حتليل البياًنت :يشمل هذا الباب على حتليل البياًنت ابستعمال
النظرايت املذكورة ىف األبواب السابقة.
د .الباب الرابع :اخلالصة :يشمل هذا الباب على اخلامتة من البحث الذي قام به
الباحث.
ُ
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