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 الباب األول

 املقدمة

 ثخلفية البح - أ

ضمن  تنتشرمن أكثر اللغات  ىحدإاللغة العربّية أو لغة الضاد هي  كانت

من املناطق األخرى مثل  كثريلل إضافةجمموعة اللغات السامّية، يف دول الوطن العريب 

 .تركّيا، واألحواز، ومايل وتشاد، والسنغال، وإثيوبيا، وأريترياي، وإيران، وجنويب السودان

غات اليت استخدمها أو نطق هبا كثري من الناس يف هذا واللغة العربية إحدى الل

أهنا تقع يف الطبقة الرابعة من  1(ethnologueإثنولوج )العامل وقفا للبياانت اليت قدمها 

طبقات اللغة اليت أكثر انطق هبا من الناس يف هذا العامل بعد اللغة الصينية اليت نطق هبا 

واللغة  شخصمليون  442واللغة اإلسبانية اليت نطق هبا  شخصمليون  9،211

مليون  893واللغة العربية اليت نطق هبا  شخصمليون  873اليت نطق هبا  اإلجنلزية

 2. شخص

                                                             
هو موقع معلومايت اتبع ويهتم إبحصاء أعداد متحدثي كل اللغات اإلنسانية احلية وإعطاء نبذة موجزة عن كل منها 9

 آالف لغة وهلجة خمتلفة 0666حيتوي املوقع على معلومات عن أكثر من  وعن هلجاهتا املختلفة احملكية منها واملكتوبة كذلك،

2
 ehttps://www.ethnologue.com/statistics/siz  67:21، الساعة 2691يناير  29مت الوصول يف 

https://www.ethnologue.com/statistics/size
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ستخدمها الناس أكثر من مائيت مليون مشهورة يف هذا العامل، ي العربيةواللغة 

ديسمرب  93ويف التاريخ  8رمسية يف بالدهم، أكثر من عشرين بلدا. إنسان، ويستخدمها

عند  لغة رمسيةوأهنا  لغة عامليةا ( أهنUnited Nationميالدية قرر األمم املتحدة ) 9178

األمم املتحدة لكون كثرة الناطقني هبا يف هذا العامل ابإلضافة أهنا إحدى من اللغات 

العاملية صارت اللغة العربية لغة املسلمني ولن نستتطع أن نفصل بني املسلمني واللغة 

وهو ابللغة العربية وأهنا  4العربية ألن األسس واملبادي من دين اإلسالم القرآن الكرمي

يستتخدمون وجواب ومستحبا عند شريعة اإلسالم يف العبادات. وكانت أغلبية 

اللغة األجنبية الرئيسية  أصبحت اللغة العربية ذلكبدين اإلسالم، ب متديننياإلندونسيني 

اليت استخدمها اإلندونسيون وأصبحت اللغة واجبة يف تعليمها عند اإلندونسيني ألجل 

أن تعليم اللغة العربية يف اإلندونسيا حلاجة قراءة القرآن والصالة وغريمها من العبادات. و 

قصرية العبادة فحسب، الخيلع عن تعليم قراءة األحروف احلجائية وحفظ األدعية ال

  5والسور القصرية.

                                                             
3
Azhar  Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya(Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 

2020), h. 1 
4
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Faisal Mubarak, Dinamika Pendidikan  Bahasa Arab Di Indonesia Dalam Konteks 

Persaingan Global, (Banjarmasin:  Antasari Press, 2018), h. 24 



3 
 

حلاجة العبادة  ابإلضافة أن اللغة العربية كلغة اإلسالم ويتعلمها اإلندنوسيون

لعربية تعلم يف املدارس اإلسالمية إبندونيسيا بل تكون اللغة فحسب، كانت اللغة ا

 املستخدمة الواجبة للمعهد العصري  إبندونسيا يف مجيع األنشطة اليومية والتعليمية. 

ي ترك نظام التعليم السلفي واندمج بني العلوم العامة ذاملعهد العصري هو ال

ومن أحد املعاهد  6.كومية يف املعهدوالعلوم الدينية أو أعد أنواع املدرسة العامة احل

العصرية املشهورة يف إندونيسيا هو معهد دار السالم كونتور فونوركو، كما ذكره هشام 

وهو املعهد املندمج بني العلوم العامة والعلوم  Bahasa Arab Khas Gontorزيين يف كتابه 

الدينية حيث أن اللغة العربية واللغة اإلجنلزية تعتربان وسيلة  لوسيلة التعلم واحملادثة يف 

األنشطة اليومية، لذالك أن تعليم اللغة العربية ال يكلفه املعهد على احلفظ ولكن 

اللغة العربية معلمة كآلة االتصال وكآلة  7طة التعليم.استخدامها يف احملادثة اليومية وأنش

وساق املعهد تعليم اللغة العربية  لذلكاليت يستخدم لدراسة الكتب اإلسالمية العربية و 

الطالب على استخدام اللغة العربية إىل مهارة الكالم والقراءة والكتابة ومع ذالك ألزم 

واإلجنلزية عند التعليم واحملادثة اليومية بينهم. وإلزام التكلم ابللغة العربية جيعل الطالب أن 

جيرب أنفسهم أبن يتكلم ابللغة العربية ولو كانوا خيطئون يف الكلمات أو اجلمل أو الداللة 

املخصوصة ابلتغري الداليل من الداللة  أو القواعد اللغوية العربية حىت شاع أنواع اللغة
                                                             

6
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Depan,(Jakarta:  Gema Insani Press, 1994), h. 87 
7
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األوىل أو الداللة الفصحى إىل الداللة الثانية أو الداللة املخصوصة اليت يفهمها الطالب 

 أنفسهم دون اآلخر وال سيما الناطقني هبا.

التغري الداليل هو انتقال داللة األلفاظ أو العبارات حبسب انتقال اللغة 

املعىن، أي: األسباب اللغويّة  رئيسّية لتغرّي  هناك أسبابو املستخدمة من الناطقني هبا 

 ثة جمتمعةهذا بقوله: هذه األنواع الثال ويعقب أوملان على .8واالجتماعّية والّتارخّية

املعىن، ولكنها مع ذلك ليست  حاالت كثرية من تغري تستطيع فيما بينها أن توضح

 9من األحوال. جامعة حبال

ة دالالهتا من  ومثال هذا قوهلم "أنت فقط ذهاب إىل الديوان" وتتغري هذه العبار 

كلمة "ذهاب" من عمل املصدر إىل عمل الفعل وتقصد هبذه العبارة "حسبك تذهب 

 .أيضا للبنني قع يف معهد النجاح العصري ت وهذه الظاهرة  10إيل الديوان".

املعهد الذي معهد النجاح العصري هو من أحد املعاهد العصرية أيضا وهو 

أسسه خريج معهد دار السالم كونتور وأسس معهد النجاح العصري  على أساس منهج 

معهد دار السالم كونتور مندجما مبنهج التعليم احلكومي، كما حدثت ظاهرة اللغة يف 

معهد دار السالم كونتور حدثت يف معهد النجاح العصري، وكثري من الكلمات أو 
                                                             

)إسكندرية: دار املعرفة  ،(دراسة تطبيقية يف شرح األنباري للمفضليات) يف علم الداللة دمحم حسن حبل، عبد الكرمي،3
 34ص. (،9117اجلامعية،

 287ص. (9113 القاهرة: علم الكتب اجلامعة،، الطبعة اخلامسة، )علم الداللة خمتار عمر، أمحد،1

10
Hisyam Zaini, Bahasa Arab Khas........., h. 1-4 
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الب معهد النجاح العصري  للبنني تتغري داللتها من الداللة اليت حتدث هبا ط عباراتال

الفصحى أو من الداللة األوىل إىل الداللة األخرى على شكل تضيق املعين أو توسيعه أو 

" تعىن هذه العبارة أنه يفسخ الذهاب أان معدوم إىل الفصل قالوا "  ومثال هذا  نقله.

انت داللتها عندهم ما ليس موجودا، وبعد " كمعدومإىل الفصل، ويف البداية أن كلمة "

فرتات احنرف فهم الطالب ألن أعلن قسم اإلعالن إعالان يف املسجد إذا كان الربانمج 

( معدوم"قي هذه الليلة  "يعلن جلميع الطالب أن برانمج احملاضرة معدوما هبذه العبارة )

اإلجنلزية أعلن اإلعالن  عند اإلعالن يف املعهد يف دور اللغة العربية  وعند دور اللغة

 is’t  announced for stundents the public speech toابللغة اإلجنلزية هبذه العبارة )"

night  is “canceled وزعموا أن معىن "معدوم" هي )cancel  فتغريت داللتها بنقل معناها

" ملن صار اهو إنسان غامومثال هذا أيضا قالوا ". cancelحلاجتهم النفسية إىل تعبري 

سلوكه أو كالمه غريبا. وكلمة "إنسان" يدل على  كل حي مفكر إما الذكور أو اإلانث 

ولكن تضيق معناها بشخص معني وكلمة "غاما"  مثل النحت يف اللغة العربية وهو 

 اليت تدلة أحد جمموع حروف كلماهتا كلمة فذمن  االعتماد إىل كلمتني أو مجلة فنزعت

اجلملة "غري مفهوم" وهذه العبارة  أن تعتمد إىلهي  جلملة نفسهاعلى ما كانت عليه ا

، وسبب تغري داللة تستخدم يف تعبري كل من كان سلوكه أو كالمه غريب حىت النفهمه
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هذه الكلمة بكثرة استعمال هذه الكلمة عند الطالب العالية ويتأثر هبذه الطالب اآلخر 

 اتيذ. وينتشر إىل مجيع الطالب حىت ينتشر إىل األس

فالباحث يشعر أبنه من املهم ألن يقوم الباحث ببحث يف  ،عتمادا على ما سبقا

النجاح التغري الداليل يف احملادثة اليومية ابللغة العربية لدى طالب معهد هذا املعهد ملعرفة 

وهذا يفيد جدا للباحث وأهل هذا املعهد واجملتمع ألهنم سيعرفون الداللة  للبنني العصري 

بة يف اللغة العربية وابخلصوص املدرسون هبذا املعهد ال بد هلم أن يعرفوا هذا البحث املناس

لكوهنم املدرسني واملشرحني للطالب عن اللغة العربية كي يفهموا الداللة املناسبة يف اللغة 

 عل. وهذا سبب من أسباب اليت جيربية وال ينحرف فهمهم يف استخدام اللغة العربية عال

 يف بعض الكلمات و العبارات يف داليل الالتغري"عن املوضوع لبحث اب امهتم الباحث

 النجاح العصري  للبنني". لدى طالب معهد احملادثة اليومية ابللغة العربية

 أسئلة البحث - ب

 ومن خلفية البحث السابقة، رّكز الباحث مشكالت هذا البحث كما يلي:

 يف يف بعض الكلمات و العبارات تهااليت تغريت داللالكلمات والعبارات ما هي  -1

 ؟للبنني النجاح العصري  طالب معهد لدي احملادثة اليومية
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يف احملادثة اليومية لدى  يف بعض الكلمات و العبارات  الداليلما أشكال التغري -2

 ؟للبنني النجاح العصري  طالب معهد

ادثة اليومية لدى يف احمل يف بعض الكلمات و العبارات الداليل ما أسباب التغري -3

 النجاح العصري ؟ طالب معهد

 أهداف البحث -ج 

 أما أهداف هذا البحث هي:اعتمادا على األسئلة البحث، 

 يف بعض الكلمات و العبارات اليت تغريت داللتهاالكلمات والعبارات لوصف  -1

 .للبنني النجاح العصري  طالب معهد لدي احملادثة اليومية يف

يف احملادثة اليومية  يف بعض الكلمات و العباراتري الداليل غأشكال التلوصف  -2

 .للبنني النجاح العصري  لدى طالب معهد

يف احملادثة اليومية  يف بعض الكلمات و العبارات الداليل لوصف أسباب التغري -3

 النجاح العصري . لدى طالب معهد

 البحث فوائد -د 

 فوائد هذا البحث فيما يلي:

 ظريةالفوائد الن -1
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أن يكون هذا البحث مصدرا من مصادر املعلومات والتوجهات اليت  -أ 

 تتعلق ابلتغري الداليل يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

أن يعطي هذا البحث التوجيهات واإلرشادات املفيدة ملعلمني  -ب 

 واحملاضرين أو مدرسي اللغة العربية من الناحية التطبيقية.

 يقيةالفوائد التطب -2

يرجي هذا البحث العلمي أن يعطي املسامهة واالقرتاحات ومن  -أ 

النتائج أن تصبح إصنافا لرتقية تعليم اللغة العربية، جبانب أن تنفع 

 الباحث القادم.

أن يكون هذا البحث والدراسة أخبارا عن املناهج تعليم اللغة  -ب 

 صوصا يف تعليم اللغة العربية. خاملتنوعة، 

ن هذا البحث معرفة وعلما للطالب واملدرسني يف الداللة أن يكو  -ج 

 املناسبة يف اللغة العربية الفصحى 

 حتديد اإلجرائي -ه 

 على األمور التالية: الباحث البحث، فحددللتحديد 
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أو تغرّي املعىن هو التغري   Semantic Change التغري الداليل: ري الداليلتغال -1

حدث يف  أللفاظ مبرور الزمن وتبدل اإلنسانيةالتدرجيي الذي يصيب دالالت ا

ر إىل اللغة العربية املستخدمة عند طالب معهد النجاح العصري، فينقلها من طـــو 

إما من تغيري الداللة الفصحى إىل الداللة األخرى أو من الداللة األوىل  طور آخر

ين أو تضييقه ( على شكل توسيع املعJargonإىل الداللة الثانية أو اللغة اخلاصة )

أو نقله أو احنرافه إما من خالل املفردات أو اجلمل أو التعبري أو القواعد اللغوية 

 العربية.

: احملادثة بني الطالب والطالب أو بني الطالب احملادثة اليومية ابللغة العربية -2

مبعهد النجاح العصري للبنني ابللغة العربية املستخدمة يف حياهتم  واملدرسني

 ية يف داخل املعهد.اليوم

مسي هذا املعهد مبعهد النجاح العصري  لرتبية : للبنني النجاح العصري معهد  -3

  اتنح الوت الدائرةفالو ساري، متبانج أوالنج، املعلمني اإلسالمية يقع يف 

كلمنتان اجلنوبية الدي أسس على أساس منهج معهد دار السالم كونتور مندجما 

 مبنهج التعليم احلكومي 

 الدراسات السابقة -و

 مبا يشابه هذا البحث: ونقد قام الباحث
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التطور الداليل بني وضع املعجمي "( 2690) لـزكرايء شبوطـ، البحث العلمي -1

امعة العريب مهيدي، أم البواقي، يهدف طالب جب، "واالستعمال االعالمي

هذا البحث من خالل التعرض إىل موضوع التطور الداليل بني الوضع 

عجمي واالستعمال اإلعالمي، إىل تسليط الضوء على الغىن اللغوي يف امل

البحث إىل بيان كيفية هذا التغري الداللی هذا يهدف و اللغة العربية، 

ومظاهره، أي دراسة ما يسمى حياة اللفظة يف االستعمال اإلعالمي وابلتايل 

، ويف سياق الوصول إىل دالالهتا و معانيها املتنوعة واجلديدة يف زمن معني

و لقد كان الدافع الختيار هذا املوضوع هو لفت انتباهنا إىل وسائل  .معني

اإلعالم املختلفة من خالل استعماهلا لأللفاظ و املفردات و قولبتها يف معان 

جديدة متنوعة، ومن هنا حاولنا النظر يف الغىن اللغوي يف جمال التطور 

والتغريات  طالع على التطورات،الداليل على مجيع األصعدة، و العصور واإل

اليت متر هبا عناصر اللغة، و اليت تطرأ على األلفاظ من خالل دالالهتا 

املختلفة بني وضعها املعجمي قدميا واستعماهلا اإلعالمي حديثا، كوهنا 

تكتسب عدة معاين متنوعة، وخمتلفة وابلتايل الوصول إىل معرفة ورصد 

تنوعة واجلديدة اليت استعملت يف اجملال دالالت هذه األلفاظ ومعانيها امل

 اإلعالمي.
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تبحث  ـزكرايء شبوطه رق بني البحث السابق الدي حبثوهبذا تبني الف

البحث  اوأم التطور الداليل بني وضع املعجمي واالستعمال االعالميعن 

احملادثة اليومية لدى طالب معهد الذي سيقدمه الباحث التغري الداليل يف 

 ي للبننيالنجاح العصر 

( "ظاهرة التغري الداليل 2693، )ياهلندالقادر  عبد نيحلن البحث العلمي -2

يف العصر احلديث )دراسة داللية يف ضوء املعجم الوسيط(" طالبة ابجلامعة 

الغرة كلية األداب ماجيسرت لغة عربية. هتدف هذا البحث يف ظاهرة التغري 

الوسيط لبيان ما حدث من تغري الداليل يف العصر احلديث متمثال يف املعجم 

يف األلفاظ والداللة والقيام بتصنيفها إىل اجملموعات ليحدد العالقات الداللية 

 املعحمية لأللفاظ وصوال إىل مالمح وممريات كل لفظة

حنني عبد القادر حبثته  يذالوهبذا تبني الفرق بني البحث السابق 

ر احلديث يف املعجم الوسيط ظاهرة التغري الداليل يف العص تبحث عناهلندي 

احملادثة اليومية لدى وأما البحث الذي سيقدمه الباحث التغري الداليل يف 
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ظاهرة اللغة يف معهد دار السالم كونتور ويبحث عن املعاين اليت ال تناسب 

 و تتغري داللتها أو اللغة اخلاصة عند طالب معهد دار السالم كونتور.أ

وهبذا يشبه البحث الذي سيقدمه الباحث بكتاب أعده هشام زيين 

ولكن تبني الفرق بني البحث والكتاب الذي أعده هشام زيين أنه يبحث 

ي  الذعن املعاين اليت ال تناسب أو تتغري داللتها أو اللغة اخلاصة وأن البحث 

 حث عن أسباب التغري الداليل من انحية النفسيىة واالجتماعية. يبس

 

 

 

 
 


