الباب الرابع
عرض البياانت وحتليلها
أ-

حملة عن مكان البحث
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اتريخ أسس املعهد
معهد النجاح العصري هو من أحد املعاهد العصرية وهو املعهد الذي
أسسه خريج معهد دار السالم كونتور وأسس معهد النجاح العصري على
أساس منهج معهد دار السالم كونتور مندجما مبنهج التعليم احلكومي يقع هذا
املعهد يف قرية بنجكولو ،فالو ساري ،متبانج أوالنج ،الدائرة اتنح الوت كلمنتان
اجلنوبية.
أسس هذا املعهد يف التاريخ  9من مارس  ،2102على اسم واقف
سكان شنداي آلوس و كتب ابلديوان السكرتري التاريخ  01من فرباير 0996
م ،وهم کياهی احلاج زرکسي حسيب وکياهی احلاج سرياجی درماوی واألستاذ
مجهار .ويسمى املؤسسون الثالثة هبذا املعهد هو النجاح للبنني ،أن اجملتمع
يسمونه ابملعهد العصرى أو معهد العصر"النجاح شندى آلوس للبنني" ،نظرا
ألن الرتبية و التعليم فيه موجه ابلدرجة األوىل هتذيب نفوس الشباب و غرس
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األخالق الفاضلة و تكوين الشخصية األصلية مع استخدام أسلوب املدرسة
العصرية و الطرق احلديثة تبعا لتطوير الرتبية و التعليم يف العصر احلديث.
شعار املعهد العصرى "النجاح شندي آلوس للبنني" يف الرتبية والتعليم يتلخص
على األخالق الكرمية واجلسم السليم والثقافة الواسعة واألفكار املفتوحة ،وهذا
الرتتيب ال يدخله التغيري ،فالتخلق ابألخالق الفاضلة البد أن يكون يف املقدمة،
وأييت بعده شعار املعهد وهو تكوين اجلسم السليم ومعرفة العلوم الواسعة مث يف
النهاية شعار التفكري املستقبل.
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رؤية املعهد ورساالته وأهدافه
أ-

الرأية
إعداد اإلنسان عاملا وخملصا ومتقيا وعارفا ابلثقافة الواسعة ومتفوقا  ،ذا
فكر للغاية ومتخلقا ابألخالق الكرمية ومنجزا.

ب -الرسالة
 تنظيم الرتبية اإلسالمية النوعية واملوجهة ابلقرآن الكرمي. تطوير منط تعليمي للكوادر اجملتمعية املعتمدة على النفس واملاهرواملتخلق ابألخالق الكرمية وممارسة التعاليم اإلسالمية يف حياهتم
اليومية.
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 إعداد الكوادر املتخلق ابألخالق الكرمية واملوهوب واملهين والقادرعلى مواصلة تعليمهم إىل املستوى األعلى.
ج -األهداف
املؤسسات التعليمية اليت لديها األهداف والغرض من إنتاج الطالب
املعتمدين على أنفسهم واملتخلقني ابألخالق الكرمية من أجل املشاركة يف حتسني
جودة املوارد البشرية
-3

مدير املعهد ومنسوبيه
اجمللس األعلى ملؤسسة معهد العصرى النجاح للبينني
الرئيس العام

 :کياهی احلاج زرکسي حسيب

األعضاء

 :کياهی احلاج سرياجی درماوی ،األستاذ مجهار

السكرتري

 :زهريي أمحد

أمني الصندوق

 :جنمية

املالحظ

 :سالمت رينتوا ،ربيع زليخاء ،نور فرضة النساء

األعضاء

 :أنتونج متيم رمحن ،دمحم حبران و لطف سهل
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املريب

 :زهري أمحد

رئيس املدرسة املتوسطة لتحفيظ القرآن

 :دمحم صربي

رئيس املدرسة الثانوية العالية لتحفيظ القرآن

 :عني جارية

ب -البياانت وحتليلها
عرض نتائج البياانت يف هذا البحث متناسب هبذف البحث السابق يف الباب
األول وهو التغري الداليل يف احملادثة اليومية ابللغة العربية لدى طالب معهد النجاح
العصري للبنني ابستخدام أساليب حتليل البياانت الذي سبق ذكره يف الباب الثالث.
وكانت البياانت يف هذا البحث مأخوذة من املالحظة واملقابلة والواثئق من
طالب معهد النجاح العصري للبنني ،وستعرض هذه البياانت املأخوذة من احملادثة
اليومية ابللغة العربية.
فيقوم الباحث ابلبحث عن وصف بياانت التغري الداليل يف احملادثة اليومية ابللغة
العربية لدى طالب معهد النجاح العصري للبنني ،وسيعرض الباحث هذه األمور
إمجاليا.
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الكلمات والعبارات اليت تغريت داللتها يف احملادثة اليومية لدي طالب معهد
النجاح العصري للبنني
هذه هي الكلمات والعبارات اليت تغريت داللتها من الداللة الفصحى
إىل الداللة األخرى أو من الداللة اخلاصة األوىل إىل الداللة اخلاصة الثانية احلادثة
يف معهد النجاج العصر للبنني:.
الداللة

الداللة

األصلية

اجلديدة\الثانية

0

مضيف

Kedatangan orang tua

كل من جاءه
الضيف مطلقا

هو الذي زاره
والداه إىل
املعهد

2

مكنسة!

)Sapu! (jengal kaki lawan

آلة لتنظيف
البالط

ضربة رزمة
انزالقية يف دفاع
النفس

3

ارحتل!

!Angkat Kaki

فعل األمر من
كلمة ارحتل أي

األمر برفع

4

حمفوك

)Dihapaki (diolok-olok

منرة الكلمات والعبارات

الرتمجة

ذهب

07

القدم
تعريب الكلمة
اإلندونيسية
البنجرية
""hapak

(استهزاء) بزايدة
حرف امليم على
وزن مفعول
على داللة اسم
املفعول مبعىن
مستهزأ

5

يَتَ َسْن َك ْل

)Sangkal (Marah

6

أرسل املاء يف
املقصف

Saya menitip air

7

أنت موجود فلوس أو
ال ؟

?Kamu ada uang atau tidak
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تعريب الكلمة
اإلندونيسية
البنجرية
""sangkal
(الغيظ) بزايدة
حرف الياء
على وزن يفعل
على داللة
الفعل املضارع
مبعىن يغتاظ
إعطاء الرسالة
ليس عدما

األمر بطلب
شراء املاء له
للملك

8

أستعري دلوك نعم ؟

?Saya pinjam ember kamu ya

9

أان أان أنت أنت

Aku aku kamu kamu

01

ملاذا أنت هذا
تضربين؟

?Kenapa kamu ini memukul saya

00

ماذا فقط ؟

?Apa saja

02

ماذا كمان ؟

?Apa lagi

التصديق
واإلثبات

أان:متكلم أنت:
خماطب

للطلب
واالستأذان
والسماحة

ال مبال
والتجاهل

ملاذا كلمة
مركبة من ال
التعليل وما
لالستفهام وذا
إلشارة ،هذا

تركيب مبعىن ما
ابلك تضربين؟

اسم اإلشارة
للمفرد املذكر
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ماذا لالستفهام
وفقط كلمة
مركبة من الفاء
و قط مبعىن ال
غري
ماذا
لالستفهام

أي شيء؟

مث أي؟

كمان كلمة
عامية
03

لشيء أنظر ؟

?Untuk apa saya lihat

من مجلة ل
(للملك) و أي
لالستفهام و
الشيء

04

هو مدعو أستاذ

Dia dipanggil ustadz

من وجهت عليه
طلب اإلحضار
الدعوة مبعىن
مبعىن دعا
اسم املفعول

05

لعل مطر قوي قوي

Semoga hujan lebat

ذو القوة والطاقة

غزير

06

موجود أستاذه يف
الفصل

Ada ustadznya di kelas

موجود ليس
عدما

االستفهام

07

أان بدل لباس أوال

Saya ganti pakaian dulu

لفعل األمر

للفعل املضارع

08

ها أان ذا دائما مترين
يف امليدان

Dia semangat terus latihan di
lapangan

الفخر

احلماسة

09

كذبه فقط

Dibohongi dia saja

املصدر

الفعل املضارع

21

فلوس صغري

Uang kecil

قليل اجلسم
واحلجم

قليل العملة

20

غاما

Aneh

من مجلة غري
مفهوم أي شيء
ما فهم عنه

غريب
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22

حكاية جدا

Kesah banar

ما حيكى ويقص

تسلك
ابالفتخار
واالستكبار

23

أدي فقط !

! Santai saja

العادي

األمر للتمهل أو
اهلدوء

24

أان غري ابلفلوس

Saya tidak punya uang

غري :لنفي شيء
الباء:إللصاق
الشيء

من ال ميتلك
الفلوس

25

بغري

Tidak usah

النفي

اإلابء
واالستغناء

26

بعد كتابك مستعمل
فقط

Nanti bias saja buku kamu
dipakai

مستخدم

حمتاج

27

إىل هيالس

Ila hilas

28

إنسان مستعمل

Orang terpakai

التغاضى أو ال
قطعة شعر أبو
يريد اإلجابة ملن
نواس "اهلي
سأله عن مكان
لست للفردوس
القصد عند
أهال"
الذهاب
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إنسان :كل
خملوق حي
مفكر إما الذكر شخص حمتاج
واألنثى
مستعمل :

مستخدم

29

أان سإىل املسجد

Saya mau ke masjid

س :التسويف و
إىل :انتهاء الغاية

إرادة يف
الذهاب

31

املاء سينتهي

Air mau habis

التسويف

املقاربة

30

تنام دائما

Tidur terus

ثبت وامتد
واستمر

كثري

32

ابلصحيح ؟

? Yang benar

ما يعتمد عليه
من الكالم

توكيد الشك

 33أنت جدا أجوك هذا

Kamu beaget

املنتهى يف شيء

التشابه

 34مرة أم ال إىل هناك ؟

? Pernah tidak ke sana

مرة :فعلة واحدة
إىل :االستدراك
والغاية

سبق عليه
الذهاب

35

أان مل ابملرة

Aku tidak pernah

مل :النفي
مرة :فعلة واحدة

مل يفعل قط

36

أان اثبت أحبث

Saya masih mencari

املكوث
والسكون

ما زال يف
البحث

37

جد جدا سواله

Nyamannya pang soalnya

من مجلة مركبة
لذيذ جدا هو
شهي وطيب
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السوال يف
غاية السهل

الذوق

38

أبو سكا

Tukang lapor

أب :والد
وسكا :من
الفعل شكى

من كثر
الشكوى

39

أبو النوم

Tukang Tidur

أب :والد

من كثر النوم

41

خلص أم ال أنت ؟

?Kamu sudah atau belum

حرف للمعادلة

هل قضيت

40

سكوت سكوت
ضرر

Diam-diam berbahaya

سكوت :فارغ
صفة مدهشة
من الكالم أو
ومعجبة مهما
قطع الكالم بعد
يسكت فإنه
التكلم
ضار
ضرر :خطر

42

برز قط أيضا هو
ذلك

Tai kucing jua inya tu

عبارة عمن
خيبه أحد ملن
ليس له كقاءة

43

لك مجيل كمان من
ىل

Punya kamu lebih bagus dari
pada punya aku

املواد تطرح من
معي القط
كمان لفظ
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عامية مبعىن
اإلعادة أو
التكرير

تفضيل الصفة
"مجيل" بعىن
أمجمل

44

أين إنسانه ؟

? Mana orangnya

إنسان :كل
خملوق حي
مفكر إما الذكر
واألنثى

شخص معني

45

أنت سرعة جدا

Cepat sekali

املصدر من
الفعل سرع

اسم الفاعل من
الفعل سرع أي
سارع

46

كبريه لباسك

Besarnya bajunya

الضمري متصل
تقديره هو

غاية يف الكرب

47

هذاءه غري مناسب

Ininya tidak pas

الضمري املتصل

اإلشارة

48

أتكل دائما

Kamu Makan terus

ثبت وامتد
واستمر

الكثرة واملرار

49

أي مريض أنت ؟

Kamu sakit Apa

من أصابه املرض

سؤال نوع
املرض الذي
أصابه

51

ال حىت

Tidak sampai

االستدراك
والغاية

ال يصل حد
املبلوغ

50

جسمي حار

Saya Demam

شاخن

52

السائق

Supir

من يوجه شيئا

علة يصبحها
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ارتفاع دراجة
حرارة اجلسم
من يقود
السيارة أو
اجلوالة

مركب له
عجلتني أو أربع
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عربة

Gerobak

مركب له
عجلتني أو
جيرها محار أو
أربع جيرها
حصان تنقل
اإلنسان لنقل
عليها األشياء أو
أو جلب الزابلة
اإلنسان

54

لباسك مصادر

Pakaian Kamu disita

اسم الفاعل أي اسم املفعول أي
منتزع عليه
الذي ينزع
اإلمالك
اإلمالك

55

أنت مضيف

Kamu Kedatangan Oarang Tua

56

فرشة

!Sikat

57

قرطاس

Kertas

الذي جاءه
الضيف

الذي جاءه
والديه

أداة من شعر
خشن هلا مقبض
من اخلشب أو
البالستيك
تنظف هبا
الثياب

شدة التهجم

ورقة
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م ِ
صادر
ُ
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اسم الفاعل من اسم املفعول من
"صادر" مبعىن "صادر" مبعىن

Disita

طالب به يف
إحلاح

مطلوب به يف
إحلاح

أشكال التغري الداليل يف بعض الكلمات واأللفاظ يف احملادثة اليومية لدى
طالب معهد النجاح العصري للبنني.
أ-

تضييق املعىن
يف هذا املثال أن الكلمات أو العبارات يف حقيقتها كانت
داللتها عاما ولكن استخدمها الطالب يف داللة خاصة فتضيف معناها.
ومن املثال هذا التضييق هي كلمة "مضيف" .املضيف لغة اسم الفاعل
من فعل "أضاف" الذي يدعو الضيوف 1كل من أنزله الضيف مطلقا.
ابلرغم من ذلك يف استخدام احملادثة اليومية وجد الباحث
العبارات املستخدمة بتلك الكلمة ابلداللة املعينة أو الداللة املخصوصة
اليت تدل على من أنزله والديه ومثاهلا:

1املعجم الوسيط(548( ،
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العبارة

النمرة
0

مىت مضيف أنت؟

2

لست مضيف ولكن عمي

3

كنت مضيفا ابألمس

الرتمجة
Kapan orang tua mu
?menemui mu
Bukan orang tua ku
yang bertamu tapi
paman ku
Kemaren Orang tua
ku datang

الكلمات السابقة تتضمن كلمة مضيف وتدل هذه الكلمة على
من زاره أو أنزله والديه إىل املعهد .يف املثال األول تدل على استفهام
وقت نزول أو زايرة والديه إىل املعهد .ويف املثال الثاين تدل على أن أنزله
عمه وليس والديه عند ما سأله أحد "هل كنت مضيفا؟" فأجابه
مستنكرا أن ليس والدين أنزله ولكن عمه.
وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب جيال
بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال دمحم سعد
دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها
الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها حىت
تصري واقعا لغواي.

2

2دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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ومن هذا التضييق الذي يضيق داللتها هو "إنسان" .اإلنسان
لغة كل خملوق كان مفكرا حيا من الذكر أم اإلانث مطلقا الذي يدل
على شخص فرد أو جمموعة .وهبذا يفهم بكلمة "إنسان" تدل على كل
من خملوق حي مفكر أو األدمي .ويعرف هبذه الكلمة ال تدل على
شخص معني بل يدل على من كان من األدمي .ابلرغم من هذه أن
هذه الكلمة استخدمها الطالب مبعهد النجاح العصري للبنني يف احملادثة
اليومية وجد الباحث العبارات املستخدمة عند الطالب هبذه الكلمة اليت
تدل على شخص معني ومثاله كما يلي:
النمرة

العبارة

الرتمجة

0

إنسانه ما فيه

2

صاحيب إنسانه خري

Teman saya orangnya baik

3

دمحم ذلك كيف إنسانه؟

Muhammad itu bagaimana

Orangnya tidak ada

?orangnya

الكلمات السابقة تتضم كلمة إنسان اليت تدل على شخص معني كما
قي املثال األول عندما سأله أحد "هل يف الفصل صاحل؟" فأجابه

77

"إنسانه ما فيه" فتدل داللة "إنسان" يف هذا املثال إىل شخص معني
وهو "صاحل" .ويف املثال الثاين عرب أن صاحبه من شخص خري فتدل
داللة "إنسان" يف هذا املثال إىل شخص معني وهو "صاحيب" ويف املثال
الثالث سأل عن شخصية دمحم بقول " دمحم ذلك كيف إنسانه؟" أي
استفهم عن شخصية دمحم.
إذا أتملنا ونظران هبذه األمثلة أن تضييق معىن كلمة "إنسان"
بسبب أتثري اللغة اإلندونيسيا يف جمموعة متنوعة من احملادثة .إذا نظران
هذه األمثلة من ترمجة اللغة اإلندونيسيا فبان أن معناها متيل إىل اللغة
اإلندونيسيا يف نوعها .ضمري متصل يف كلمة "إنسان" من ترمجة اللغة
اإلندونيسيا كلمة ” “– nyaوهي كذلك من الضمري.
ومن السبب األول هذا التغيري هو ظهور احلاجة إىل تعبري ابللغة
العربية إن مل يعرب ابللغة العربية فله العقاب من املدبر وأن فلسفتهم يف
تعليم اللغة "عرب مبا شئت ومن املهم ابلكلمة العربية" فيعرب مبا شاء
ابالحنراف اللغوي ،مث يكون اآلن بسب كثرة االستعمال عند الطالب،
كما قال دمحم سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل
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كلمة بغري معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد
والغريب عليها حىت تصري واقعا لغواي.

3

ومن هذا النوع كلمة "غري" الذي تضيق معناها" ،غري" لغة من
عامل النفي وهو ينفي شيئا أو يستثىن غريه يف اللغة العربية وهو نفس
املعىن مع "سوى" و "إال" .على الرغم من ذلك تدل هذه الكلمة على
النفي مطلقا أو مبعىن "ليس" أو "سوى" أو "إال" .ويف احملادثة اليومية
استخدم الطالب هذه الكلمة بداللة ضيقة ومثاله:
العبارة

النمرة
0

أستاذه غري جدا

2

غري جدا طعام هذا

3

بغري!

الرتمجة
Ustadznya
sangat
tidak menyenangkan
Sangat tidak enak
makanan ini
Tidak usah

كلمة "غري" يف هذه األمثلة قد تضيق داللتها ،إذ الداللة األوىل تدل
على الثالثة هي مبعىن "ليس" أو "سوى" أو "إال" فتضيف داللتها
ابلنفي اإلنكري كما يف املثال األول عندما سأل أحد عن رأيه عن صفة
األستاذ فأجابه " أستاذه غري جدا" وقصد هبذا ينفي بصفة مفرحة
3دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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األستاذ .واملثال الثاين عند ما سأل أحد عن طعم الطعام فأجابه "غري
جدا طعام هذا" ودلت هذه العبارة على نفي لذيذ طعم الطعام .ويف
املثال الثالث عند ما سأل أحد "هل حتتاج إىل هذه اآللة؟" مثال فأجابه
"بغري" أي ال حاجة إليها ينفي إليها.
وسبب هذا التغيري هو أتثري اللغة البنجارية يف جمموعة متنوعة من
احملادثة و ظهور احلاجة إىل تعبري ابللغة العربية فيرتجم نصيا من العبارة
البنجارية .كما قال دمحم سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم
يستعمل كلمة بغري معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن
اجلديد والغريب عليها حىت تصري واقعا لغواي 4.من سوء الفهم ينشأ عن
املعىن الغموضي للكلمة أو التباس معناها على السامع أو القارئ من
أهل اللغة ،فما يكون منه إال ختمني املعىن يناسب مع سياق الكالم.

5

هذا التغيري يوجد كذلك يف كلمة "عربة" .العربة لغة مركبة ذات
عجلتني أو أربع جيرها محار أو حصان تنقل عليها األشياء .ويف حمادثة
طالب معهد النجاح العصري اليومية استخدموا هذه الكلمة ابلداللة
4دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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الضيقة وهي مركبة ذات عجلتني أو أربع جيرها احلصان لنقل السائني
للسياحة يف اللغة اإلندونيسيا  .Delmanومثاله:
العبارة

النمرة
0

نظرت العربة يف ماليوبورو

2

هذه العربة ما يف حصان

3

ركبت عربة ابألمس

الرتمجة
Saya melihat delman
di Malioboro
Delman ini tidak ada
kudanya
Saya
menaiki
delman kemaren

يف هذه األمثلة كان معىن العربة هي مركبة ذات عجلتني أو أربع
جيرها احلصان لنقل السائني للسياحة يف ماليوبورو اليت متر كثرية يف طريق
ماليوبورو.
وسبب هذا التضييق هو االحنراف اللغوي عند الطالب يعين أن
يستعمل هذه الكلمة مبعىن غري داللتها الكلي ولكن يف جزئها ،مث تنتشر
هذه الكلمة ب هذه الداللة الضيقة عليها وكلمة العربة اكتسبها الطالب
يف درس املطالعة وهي موضوع من مادة درس املطالعة يف الفصل األول.
ومضمون هذا املوضوع نص كما يلي:
العربة
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للحوذي عربة ،للعرابة جوادان ،للجوادين جلامان ،العربة تسري يف الشارع
فتصور هذا النص يف أذهان الطالب أن العربة كما يف النص السابق.
وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب جيال بعد جيل
ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال دمحم سعد دمحم ،يف
كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها الصحيح،
مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها حىت تصري واقعا
لغواي 6.من سوء الفهم ينشأ عن املعىن الغموضي للكلمة أو التباس
معناها على السامع أو القارئ من أهل اللغة ،فما يكون منه إال ختمني
املعىن يناسب مع سياق الكالم.

7

ب -توسيع املعىن
يقع توسيع املعىن أو امتداده عندماءحيدث االنتقالءمن معىن
خاص إىلءمعىن عام أو من املعىن األول اخلاص إىل املعىن الثانية أوسع
منه ،مثل كلمة  salaryالىتءتعىن املرتبءمن أى نوعءكانت ىف أصلها
الآلتيىنءتعىن فقدءمرتب اجلندىءمن امللح .بل إذاءتتبعنا اللفظ ىف
6دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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اترخيهءالقدمي جندهءكان يعىن حصةءاجلندى .ومن هذا املثال عند طالب
معهد النجاح العصري كلمة "مكنسة" .املكنسة لغة اسم اآللة من فعل
كنس وهي آلة لتنظيف البالط أو أي شيء أخر ،ويف استعماهلا يف
احملادثة اليومية عند الطالب يتوسع معناها ليس فحسب يعىن آلة
لتنظيف البالط أو أي شيء آخر بل املعىن كذلك ضربة رزمة انزالقية يف
دفاع النفس ابلقدم ( )Sapuanومثاله كما يلي:
العبارة

النمرة
0

مكنسة قدمه!

2

هو مصيب مكنسة مرتني

3

انتبه مكنسته!

الرتمجة
!Sapu kakinya
Dia kena sapuan 2
kali
Awas sapuannya

يف هذه األمثلة صار معىن مكنسة متوسعا من املعىن األول يعىن
آلة لتنظيف البالط أو أي شيء آخر .ويف املثال األول قاله أحد أيمر
ملشرتك مباراة املصارعة لدفاء النفس بنجاك سيالت ( )Pencak Silatأن
يزلق عدوه بضربة رزمة انزالقية ابلقدم قائال "مكنسة قدمه!" فتوسع
معناها من االسم إىل الفعل .ويف املثال الثاين أنه أخرب أن املشرتك أصابته
ضربة رزمة انزالقية ابلقدم مرتني قائال هو مصيب مكنسة مرتني .وهنا
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كلمة مصيب قد تغري معناها من اسم املفعول إىل اسم الفاعل وهذا
سوف يتحث فيما تقدم .واملثال الثالث قاله أحد يف احلذر من ضربة
رزمة انزالقية ابلقدم للمشرتك قائال " انتبه مكنسته! ".
ويف مثال هذا كلمة "فرشة" .الفرشة هي أداة من الشعر خشن
هلا مقبض من خشب أو بالستيك أو غريها لتنظف هبا الثياب أو
األسنان أو يسوى هبا الشعر أو تدهن هبا األشياء فتوسع معناها من
االسم إىل الفعل وهي هجوم ضربة ابليد أو القدم عند املالقمة أو
املصارعة أو مباراة دفاع النفس بكل قوة وطاقة أو ينهي كل شيء حىت
ال يبقي شيء ومثاله:
العبارة

النمرة
0

فرشة!

2

إذا أنت مغلوب فرشة فقط!

3

فرشة طعام هذا!

الرتمجة
)Sikat! (Habisi
Kalau kamu kalah
!sikat saja
!Sikat Kue ini

إذا أتملنا هذا األمثلة نظران أن الفرشة تغريت معناها من االسم
إىل الفعل كما يف املثال األول قاله أحد ملشرتك مباراة دفاع النفس
"فرشة!" أي أنه أمر أبن يهجم بضربة اليد أو القدم عند مباراة دفاع
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النفس بكل اجتهاد وقوة وطاقة .ويف املثال الثاين قاله أحد للمشرتك يف
مباراة دفاع النفس إذا كنت مغلواب يف النتيجة فال بد لك أن يهجم
بضربة بكل اجتهاد قوة وطاقة إنتقاما له .ويف املثال الثالث قاله أحد
آلكل الطعام أبن أيكله حىت ال يبقى من الطعام شيء.
وسبب تغري هذتني الكلماتني هو ظهور احلاجة إىل التعبري ابللغة
العربية ويرتجم ليس من داللتها ترمجة نصية من كلمة " "Sapuأي مكنسة
ومن كلمة " "sikatأي فرشة وهي من أتثري اللغة البجارية يف جمموعة
متنوعة من احملادثة ،ألهنم جيربون يف تكلم اللغة العربية وأن فلسفتهم يف
تكلم اللغة العربية "املهم ابللغة" أي كيف كان تتكلم ال بد أن تعرب
ابللغة العربية ولو كان خمطيئا .فيعرب مبا شاء خوفا من العقاب.
وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب جيال
بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال دمحم سعد
دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها
الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها حىت
تصري واقعا لغواي 8.من سوء الفهم ينشأ عن املعىن الغموضي للكلمة أو
8دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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التباس معناها على السامع أو القارئ من أهل اللغة ،فما يكون منه إال
ختمني املعىن يناسب مع سياق الكالم.

9

ومن البياانت اليت وجدها الباحث هي كلمة "حكاية" .احلكاية
هي ما حيكى ما يقص ،ولكن يف استعماهلا يف احملادثة اليومية لدى
طالب معهد النجاح العصري توسع معناه ليس فحسب املعىن األول
استعلواها بل املعىن الثاين كذلك ،فاملعىن ليس فحسب ما حيكى وما
يقص بل املعىن هو تسلك ابالفتخار واالستكبار ومثاله كما يلي:
النمرة

العبارة

0

أريد حكاية فقط مدبر

2

وجهه حكاية جدا معي

3

أنت حكاية جدا

الرتمجة
Saya mau cerita saja
mudabbir
Muhanya
kesah
banar (dia sombong
)sekali terhadap saya
Ikam kesah banar
(kamu
sombong
)sekali

إذا أتملنا ونظران يف املثال األول وجدان أن يف هذا املثال دلت
معىن كلمة حكاية يف هذا املثال ما حيكي وما يقص ،فاملتكلم يقصد أنه
يريد أن يسمع حكاية من املدبر وهذا هو املعىن األول .وإذا نظران يف

9تفس املرجع ،ص87 .
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املثال الثاين أن معىن حكاية توسع إىل املعىن اجلديد هو تسلك ابالفتخار
واالستكبار كما قاله أحد إىل صاحبه "وجهه حكاية جدا معي" أي أن
املتكلم خيرب املخاطب أن الغائب ييدي وجهه مفتخرا ومستكربا
للمتكلم .ويف املثال الثالث أن املخاطب أنه يقدر ويطيق أن يعمل شيئا
يف احلقيقة أنه ال يقدر ويطيق أن يعمله .وسبب هذا التغري هو أتثري
اللغة البنجارية يف جمموعة املتنوعة من احملادثة يف اللغة البجارية وهذا
التعبري البنجاري ترمجها الطالب نصيا هو الكملة  kisahيف اللغة العربية
هي احلكاية .وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب
جيال بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال دمحم
سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري
معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب
عليها حىت تصري واقعا لغواي 10.من سوء الفهم ينشأ عن املعىن الغموضي
للكلمة أو التباس معناها على السامع أو القارئ من أهل اللغة ،فما
يكون منه إال ختمني املعىن يناسب مع سياق الكالم.

10دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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11

ومنه كلمة "أرسل" هي يف املعىن األول هو بعث الرسالة فتوسع
معناها عند طالب معهد النجاح العصري إىل املعىن الثاين هو احلمل له
أو اسرتاء له أو االستوداع ومثاله كما يلي:
النمرة

العبارة

0

من يرسل رسلة أستاذ إىل الديوان؟

2

أان أرسل املاء يف املقصف

3

هو يرسل كتاب هذا لك

الرتمجة
Siapa
yang
mengirimkan surat
?milik ustadz
Saya nitip (minta
belikan) air di kantin
Dia nitip (minta
bawakan) buku ini

إذا نطران يف هذه األمثلة أن معىن كلمة أرسل توسعت من معىن بعث
الرسالة كما يف املثال األول قاله أحد مستفهما يسأل من بعث رسالة
األستاذ إىل الديوان بقول "من يرسل رسلة أستاذ إىل الديوان؟" .ويف

املثال الثاين قاله أحد لصاحبه الذي سيذهب إىل املقصف " أان أرسل
املاء يف املقصف" توسعت من املعىن األول إىل معىن الثاين هو طلب إىل
أحد أبن يشرتي له املاء يف املقصف وحيمله له .ويف املثال الثالث قاله
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أحد "هو يرسل كتاب هذا لك" للمخاطب أن الغائب يطلبه أن حيمل
وجييئ له ابلكتاب إىل للمخاطب.
وسبب تغيري هذه الكلمة هو أتثري اللغة البنجارية يف اجملموعة
املتنوعة من احملادثة يف اللغة البجارية وهي من الكلمة  kirimأن الطالب
اكتسب كلمة أرسل-يرسل مبعىن  kirimيف اللغة العربية ومعناه ليس فقط
بعث الرسالة بل التسلم الشيء وحلمه إليه.
ويف هذا املثال كلمة "قوي" .القوي الصفة املشبهة ابسم الفاعل
من الفعل "قوي-يقوى" وهو ذو قوة وطاقة .ويف احملادثة اليومية توسع
معناها إىل الصلب والغرير والشديد كما يف هذا املثال:
النمرة

الرتمجة

العبارة

0

هذا مطر قوي جدا

deras

2

قوي جدا لونه

sekali

3

سكني هذا قوي حديده

keras

Ini
hujan
sekali
Pekat
warnanya
Pisau
ini
besinya

إذا الحظنا إىل األمثلة السابقة أن معىن كلمة قوي توسعت إىل ثالثة
معان كما يف املثال األول قاله أحد "هذا مطر قوي جدا" إذا قرن ابملطر
فمعىن القوي غرير .ويف املثال الثاين عندما نظر األلوان الشديدة عربها
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أن األلوان الشديدة ابلقوي "قوي جدا لونه" أي لونه شديد .ويف املثال
الثالث أن معىن القوي صلب كما قاله "سكني هذا قوي حديده" أي أن
هذا السكني حديده صلب .وسببها طهور احلاجة إىل التعبري ومل يعرف
املفردات منه ويقرن ابلصفة املقاربة ألن بينهما عالقة وكثرة االستعمال
بني الطالب .وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب
جيال بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال دمحم
سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري
معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب
عليها حىت تصري واقعا لغواي 12.من سوء الفهم ينشأ عن املعىن الغموضي
للكلمة أو التباس معناها على السامع أو القارئ من أهل اللغة ،فما
يكون منه إال ختمني املعىن يناسب مع سياق الكالم.

13

ومن التغري يف هذا املثال كلمة "مستعمل" .املستعمل اسم
املفعول من "استعمل-يستعمل" وهو ما استعمل واستخدم يف املعىن
األول وتوسع معناه يف احملادثة اليومية لدى الطالب إىل ما احتيج أي
حمتاج ومثاله كما يلي:
12دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
13تفس املرجع ،ص87 .
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العبارة

النمرة
0

كتايب مستعمل

2

هو غري مستعمل عند الربانمج

3

أنت إنسان مستعمل

الرتمجة
Buku saya terpakai
Dia tidak dipakai
(dibutuhkan) ketika
acara
Dia orang yang
)dipakai (dibutuhkan

إذا أتملنا إىل األمثلة السابقة وجدان أن معىن املستعمل يف املثال
األول مبعىن االستعمال واالستخدام أي كان الكتاب مستخدما .ويف

املثال الثاين والثالث توسع معناه إىل االحتياج .قاله أحد "هو غري
مستعمل عند الربانمج" أي أنه غري حمتاج عند الربانمج ويف املثال الثالث
قاله أحد "هو إنسان مستعمل" ويقصد ب "إنسان" يف هذا املثال هو فرد
معني كما سبق بيانه ومعىن املستعمل هو اجملتاج أي هو حمتاج .وسبب
توسع هذه الكلمة هو ظهور حاجة الطالب يف التعبري ويعربون ابلعبارة
البنجارية يف اجملموعة املتنوعة من احملادثة يف اللغة البجارية برتمجة نصية يف
اللغة العربية .وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب
جيال بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال دمحم
سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري
معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب
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عليها حىت تصري واقعا لغواي 14.من سوء الفهم ينشأ عن املعىن الغموضي
للكلمة أو التباس معناها على السامع أو القارئ من أهل اللغة ،فما
يكون منه إال ختمني املعىن يناسب مع سياق الكالم.

15

ج -نقل املعىن
املرادءبنقل املعىن هوءأن ينقلءالداللة األوىل إىلءالداللة
األخرىءاملتجاورة مع الداللةءاألوىل ويكون االنتقالءعندما يتعادل
املعنيان أوءإذا كان الخيتلفانءمن جهة العمومءواخلصوص كما ىف حالة
انتقالءالكلمة من احملل إىلءاحلال أو منءاملسبب إىل السببءأو من
العالمة الدالة إىلءالشئ املدلول عليهءأو العكس.
-1

نقل املعىن مع ارتباط بني املعىن األول واملعىن الثاين
ومثال هذا قالوا " أان معدوم إىل الفصل" تعىن هذه
العبارة أنه يفسخ الذهاب إىل الفصل ،ويف البداية أن كلمة
"معدوم" كانت داللتها عندهم ما ليس موجودا ،وبعد فرتات
احنرف فهم الطالب ألن أعلن قسم اإلعالن إعالان يف املسجد

14دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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إذا كان الربانمج معدوما هبذه العبارة ("يعلن جلميع الطالب أن
برانمج احملاضرة قي هذه الليلة معدوم") عند اإلعالن يف املعهد
يف دور اللغة العربية وعند دور اللغة اإلجنلزية أعلن اإلعالن
ابللغة اإلجنلزية هبذه العبارة
is “canceled

"معدوم" هي

(" is’t announced for stundents the

speech to night
cancel

النفسية إىل تعبري

 )publicوزعموا أن معىن

فتغريت داللتها بنقل معناها حلاجتهم

.cancel

ومثال هذا التغري كلمة "ارحتل" هذه الكلمة هي فعل األمر
من "ارحتل-يرحتل" تعين انتقل من مكان إىل مكان آخر ولكن يف
احملادثة اليومية لدى الطالب نقل هذا املعىن إىل املعىن اآلخر كما
يف املثال القادم:
العبارة

النمرة
0

احتلوا ابلقدم اليمني!

2

عقاب من املدبر أقم مث أرحتل قدم ميىن

3

ملاذا ترحتل يسرى اي أخي؟

777

الرتمجة
Angkat kaki kalian
yang kanan
Hukuman
dari
pengurus berdiri lalu
amgkat kaki kanan
Kenapa
kamu
mengangkat
kaki
?kiri

إذا أتملنا إىل األمثلة السابقة مل جند أن معىن "ارحتل" انتقل من
مكان إىل مكان آخر ألهنا قد نقل معناها األول إىل املعىن اآلخر،
فتقصد ابملثال األول هي األمر برفع القدم اليمني واملثال الثاين أن
املتكلم أخرب أنه وجد العقاب من املدبر ابلقيام أمام املكتب ورفع
القدم اليمني ويف املثال الثالث سأل املتكلم عن سبب رفع قدمه
اليسار.
وسبب هذا التغري احنراف الفهم من الطالب عندما قرأ
العبارة "ارحتل من بييب" ووضعت معها ترمجة ابللغة اإلندونيسية
" "Angkat kaki mu dari rumah kuوهذه العبارة اإلندونيسية من
اجملاز يف اللغة اإلندونيسية ويدل هذا التعبري على الذهاب
واالنتقال فزعموا أن معىن االرحتال هو رفع القدم بسبب كلمة
" "Angkat Kakiاليت تدل يف حقيقتها على جماز من االرحتال.
وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب
جيال بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال
دمحم سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة
بغري معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد

777

والغريب عليها حىت تصري واقعا لغواي.

16

القياس اخلاطئ ،فمن

عادة املرء أن يقيس ما ال يعرفه من معان الكلمات على ما يعرفه
منها ،وعادة ما تكون العالقة بني املقيس واملقيس عليه عالقة
مشاب هة.
-2

17

نقل املصدر إىل الفعل
املصدر هو اسم يدل على اجملرد من الفعل دون أن حيدد
زمن وقوعه أو حدوثه ،ومسي مصدرا ألنه يدل على أصل مجيع
األفعال واملشتقات 18.وأما الفعل هنا الذي تتعلق ابلزمان كالفعل
املاضي أو الفعل املضارع .وضعت اللغة العربية املصدر يف نظام
عمله املعني فال توضع املصدر يف عمل الفعل املاضي أو الفعل
املضارع كما يلي:
النمرة

الرتمجة

العبارة

0

أان دخول حجرة أنفا

2

أستاذ رجوع غدا

Saya masuk kamar
tadi
Ustadz pulang besok

3

أمس هو كذب معي

Kemaren
dia
berbohong pada ku

16دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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إذا أتملنا إىل هذه األمثلة أن الكلمات فيها تتعلق ابلزمان إما
احلاضر أو املستقبل أو املاضي وأما العبارة فيها ابستخدام املصدر
الذي أنه ال ينحصره زمن وقوعه أو حدوثه .فاملراد من املثال األول
والثالث هو استخدام الفعل املاضي "دخلت احلجرة قبل القليل" و
"كذبىن أمس" ويف املثال الثاين املراد منه هو استخدام الفعل املضارع
"رجع األستاذ غذا" .وسبب نقل هذه الكلمات كثر االستعمال
عند الطالب من الطالب العايل لسهولتهم يف التعبري دون أن يعني
يف استعماهلم ابلفعل املاضي أو الفعل املضارع حىت حياكيهم
الطالب اآلخر ،قال فريد عوض حيدر سباب كثرة استعمال
الكلمة :هناك كلمات يكثر استخدامها يف جماالت كثرية مما يؤدي
إىل تغري معناها عن طريق التخصيص
-3

09

نقل املصدر إىل اسم الفاعل
وجد الباحث يف نقل املعىن يف املصدر كذلك ،ولكن نقله
إىل الفاعل يف احملادثة اليومية عند الطالب .اسم الفاعل هو اسم

19فريد عوض حيدر ،املرجع السابق ،ص93 .
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مشتق من مصدر الفعل املعلوم للداللة على من قام ابلفعل على
وجه احلدوث .ومثاله كلمة "سرعة" تغريت هذه الكلمة بقل معناه
إىل اسم الفاعل ومثاله كما يلي:
العبارة

النمرة
0

أنت سرعة جدا متشي

2

أستاذ سرعة يبينه

3

سرعة انتهى املاء

الرتمجة
Kamu cepat sekali
berjalan
Ustadz
cepat
menjelaskannya
Airnya cepat habis

إذا نظران إىل املثال السابق وجدان أن معىن سرعة هناك "مسرع"
أي بصيغة اسم الفاعل .يف املثال األول يقصد به "متشى مسرعا"
ويف املثال الثاين "يبني األستاذ مسرعا" ويف املثال الثالث "انتهى
املاء مسرعا.
ومثال هذا التغري هو كلمة "سكوت"  .السكوت مصدر
من سكت – يسكت ويف احملادثة اليومية استخدمها الطالب يف
معىن صيغة اسم الفاعل ومثال هذه الكلمة هي:

777

العبارة

النمرة
0

أان إنسان سكوت

2

صاحيب إنسانه سكوت سكوت ضرر

الرتمجة
Saya Orang yang
Pendiam
Teman saya itu
orangnya diam-diam
menghanyutkan

إذا الحظنا يف املثال األول أن هناك كلمة سكوت وهي مصدر من
سكت وهناك كلمة إنسان تعين به شخص معني كما تقدم شرحه،
ودل هذه العبارة أنه ساكت اسم الفاعل منه .ويف املثال الثاين كلمة
سكوت هي مصدر ولكن استخدامها يف اسم الفاعل كما نظران يف
املثال السابق أنه يقصد هبذه "مهما كان صاحيب ساكتا فأنه ضار"
وسبب تغريه كثرة االستعمال عند الطالب واحنرافهم بتأثري
اللغة اإلندونيسية يف اجملموعة املتنوعة من احملادثة يف اللغة
اإلندونيسية كما نظران العبارات السابقة هو الرتكيب اإلندونيسي
الذي يرتجم ترمجة نصية إىل اللغة العربية .قال فريد عوض حيدر
سباب كثرة استعمال الكلمة :هناك كلمات يكثر استخدامها يف
جماالت كثرية مما يؤدي إىل تغري معناها عن طريق التخصيص
-4

نقل صفة املشبهة ابسم الفاعل إىل املصدر

20فريد عوض حيدر ،املرجع السابق ،ص93 .
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21

هذا التغري عكس من السابق وهو تغري بنقله من الصفة املشبهة
ابسم الفاعل إىل املصدر ومثاله كلمة "مريض" .املريض من اسم
الفاعل من كلمة مرض أي من أصابه مرض .يف بعص سياق
الكالم صار معناه مصدرا ومثاله كما يلي:
النمرة

العبارة

0

أي مريض أنت؟

2

كوروان هذا مريض جديد

3

ما عندي مريض

الرتمجة
?Kamu sakit apa
Korona ini penyakit
baru
Saya tidak punya
penyakit

إذا نظران يف األمثلة السابقة وجدان أن كلمة "مريض" يف هذا
السياق أهنا تدل على املرض وهو مصدر من مرض .يف املثال
األول أن املتكلم طلب االستفهام عن نوع املرض الذي أصابه
املخاطب وجاز نقول "أي مرض أصابك؟" ويف املثال الثاين أن
املتكلم أخرب أن الكوروان من أنواع املرض اجلديد وجاز نقول
"الكوروان من أنواع املرض اجلديد" ويف املثال الثالث نفى املتكلم
أن ليس عنده مرض وجاز نقول "ما أصابين أي مرض".

770

وسبب هذا التغري احنرافهم يف الفهم يف قياس الصيغة
الصرفية ألن األستاذ علمهم عند قراءة كشف الغياب بقول
مريض ملن غاب مريضا وقاس ابللغة اإلندونسية بكلمة ""Sakit
وهو مصدر يف اللغة اإلندونية .وشاعت بني الطالب هذه
الكلمة وكثر استعماهلا .كما قال دمحم سعد دمحم ،يف كتابه "يف
علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها الصحيح ،مث
هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها حىت تصري
واقعا لغواي.

21

القياس اخلاطئ ،فمن عادة املرء أن يقيس ما ال

يعرفه من معان الكلمات على ما يعرفه منها ،وعادة ما تكون
العالقة بني املقيس واملقيس عليه عالقة مشاب هة.
-5
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نقل اسم الفاعل إىل اسم املفعول
اسم الفاعل هو اسم مصوغ للداللة على من فعل الفعل.
واسم املفعول هو اسم مصوغ للداللة على الذي فعل الفاعل.
وجد الباحث كلمتني التان تغري بنقلها من اسم الفاعل إىل اسم
املفعول ومها "مصيب" و"مصادر" .هتان كلمتان يف حقيقتها اسم

21دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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الفاعل ولكن استخدمهما الطالب يف عمل اسم املفعول أي مبعىن
"مصاب" و "مصادر" بفتح الضاض .واملثال كما يلي:
العبارة

النمرة
0

أان مصيب كرة يف الوجه

2

لباسي مبلول مصيب املاء

3

الزجاج فاسد مصيب حجر

الرتمجة
Saya terkena bola di
wajah
Pakaian saya basah
terkena air
Kaca yang pecah itu
terkena batu

كلمة مصيب يف املثال السابق على صيغة اسم الفاعل من جهة
املعجمي اليت تعىن أصابه الشيء وتغري معناها يف اسم املفعول ويف
املثال األول تعىن هذه العبارة أبنه مصاب برمي الكرة على الوجه
ويف املثال الثاين تعىن هذه العبارة أبن سبب بلل لباسه مصاب
ابملاء واملثال الثالث أن الزجاج الفاسد مصاب ابحلجر ،ومع ذلك
إذا استخدمت يف هذه الكلمة يف العبارة السابقة مبعىن أصابه
الشيء فعبارهتا غامضة ألن اسم الفاعل هو امسم مصوغ ليدل
على من فعل الفعل و أما اسم املفعول هو اسم مصوغ للداللة
على ما فعله الفاعل فإذن تغري معىن اسم الفاعل إىل معىن اسم
ِ
"مصادر" كما يلي:
املفعول .ومثال كلمة

777

النمرة

العبارة

جوالك ِ
مصادر أستاذ

0
2

خذ كتابك الذي مصادر

3

قلنسويت مصادر مع املدبر

الرتمجة
HP kamu disita oleh
ustadz
Ambil Buku mu
yang disita
Peci saya disita oleh
pengurus

ِ
"املصادر" هناك اسم
إذا نظران إىل األمثلة السابقة وجدان أن كلمة
"مصادر" بفتح
الفاعل ولكن تدل على معىن اسم املفعول يعين
َ
الدال كما يف املثال األول تقصد بتللك العبارة هي أن جواله
مصادر ويف املثال الثاين أمره املتكلم أبن أيخذ كتاب املخاطب
َ
مصادرة.
املصادر ويف املثال الثالث أن قلنسوة املتكلم َ
َ
وسبب هذا التعري احنراف يف توزين اسم املفعول ابكتساهبم
غري التام

()INCOMPLETE ACQUISTION

يف اكساب اللغة مث

اننشرت وشاعت هذه الكلمة بكثرة االستعمال عند الطالب
العايل واكتسب الطالب اجلدد هذه الكلمة بسماعهم استعمال
هذه الكلمة عند الطالب العايل.كما قال دمحم سعد دمحم ،يف كتابه
"يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها الصحيح،
مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها حىت تصري

777

واقعا لغواي.

23

القياس اخلاطئ ،فمن عادة املرء أن يقيس ما ال

يعرفه من معان الكلمات على ما يعرفه منها ،وعادة ما تكون
العالقة بني املقيس واملقيس عليه عالقة مشاب هة.
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نقل اسم املفعول إىل الفعل
وجد الباحث كلمة واحدة تغريت من معىن اسم املفعول
إىل الفعل اليت انتشرت كثريا بني الطالب هي "مدعو" .املدعو
هو اسم املفعول من دعا-يدعو تعىن من وجهت عليه الدعوة
ولكن استخدمواها مبعىن دعا أي طلب اإلحضار كما يف املثال:
العبارة

النمرة
0

أنت مدعو أستاذ

2

من مدعو مدبر

3

هو مدعو صاحيب

الرتمجة
Ustadz
memangil
kamu
Siapa yang dipanggil
oleh pengurus
Teman
saya
memanggil dia

إذا نظران يف األمثلة السابقة وجدان اسم املفعول ولكن يف معىن
الفعل كما يف املثال األول " أنت مدعو أستاذ" وتعىن هبذه العبارة
أن األستاذ وجه عليه الدعوة ونستطيع أن نعرب ب "دعاك األستاذ"
23دمحم سعد دمحم ،يف علم الداللة ،املرجع السابق ،ص98 .
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ويف املثال الثاين أن املدبر وجه عليه الدعوة ونستطيع أن نعرب
ب "من دعاه املدبر" ويف املثال الثالث أن الغائب دعاه صاحب
املتكلم ونستطيع أن نعرب ب "دعاه صاحيب".
وسبب هذا التعري احنرافهم اللغوية بتأثري اللغة البجارية يف
اجملموعة املتنوعة يف احملادثة من اللغة البجارية اليت ترتجم من العبارة
البنجارية ترمجة نصية.كما قال دمحم سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم
الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها الصحيح ،مث هذه
الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها حىت تصري واقعا
لغواي 25.القياس اخلاطئ ،فمن عادة املرء أن يقيس ما ال يعرفه من
معان الكلمات على ما يعرفه منها ،وعادة ما تكون العالقة بني
املقيس واملقيس عليه عالقة مشاب هة.
-7

26

نقل احلروف إىل الفعل
حرف هو ما عدا اسم وفعل الذي مل تكن اجلملة كاملة
خمتصة
إال مع غريه .ومن هذا التغري هو من حرف جر هو حروف ّ
ابألمساء أما حروف اجلر فهي :من ،إىل ،عن ،على ،يف ،الباء،
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الكاف  ،الالم ،الواو ،التاء ،رب ،مذ ،منذ ،خال ،عدا ،حاشا.
قد تزاد (ما) بعد حروف اجلر :من ،عن ،الباء ،لتصبح :مما ،عما،
مبا ،فال تؤثر يف وظيفتها ابجلر ،ويبقى االسم بعدها جمرورا ،مثل:
سأذهب إىل الفصل

27

ووجد الباحث عبارة فيها حرف جر ويف

معناها فعل كما يف املثال القادم:
العبارة

النمرة
0

أان سإىل املسجد

2

أستاذ سإىل أين؟

3

هو سإىل بيته

الرتمجة
Saya mau pergi ke
mesjid
Ustadz mau pergi
?kemana
Dai mau pergi ke
rumahnya

إذا أتملنا إىل هذه األمثلة وجدان فيها حرف السني
للتسويف الذي يتصل حبرف جر "إىل" ،وكما عرفنا أن حرف
السني للتسويف يتصل ابلفعل املضارع .وأما يف األمثلة السابقة قد
تغري معىن حرف "إىل" إىل الفعل املصارع من "ذهب-يذهب"
ففي املثال األول يقصد املتكلم "أان سأذهب إىل املسجد" ويف
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املثال الثاين "أين سيذهب األستاذ؟" ويف املثال الثالث "هو
سيذهب إىل بيته".
وسبب التغري هذا احلرف هو كثرة االستعمال من الطالب العايل
لتأثري تعبري اللغة البنجارية يف اجملموعة املتنوعة من احملادثة وهو
" "Saya mau ke masjidفيرتجم نصيا كلمة " "Mauإىل حرف السني
للتسويف وكلمة " "keب "إىل" ليسهلهم يف التعبري فيشيع بني
الطالب .وميكن أن يكتسب الطالب هذا املفردات من ترمجة املدبر
أو األستاذ حرف "س " للتسويف ب " "Mauاملثال "سأكل بعد
الراحة" ترجم ب " "saya mau makan setelah istirahatوحينس أن
يرتجم ب " ."akanورمبا من قياس خاطئ عند الطالب الختالفهم بني
لفظ " "mauيف اللغة اإلندونيسية املنطوقية واللغة البنجارية ومتيل
كلمة " "akanإىل أن تُرتجم إىل اللغة البجارية " "HANDAKوإىل
اللغة اإلندونيسية املنطوقية كفعل " "HENDAKأو أراد ،ومعىن
" "handakيف اللغة البجارية ابالتسويف .كما قال دمحم سعد دمحم ،يف
كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة بغري معناها
الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد والغريب عليها
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حىت تصري واقعا لغواي 28.القياس اخلاطئ ،فمن عادة املرء أن يقيس
ما ال يعرفه من معان الكلمات على ما يعرفه منها ،وعادة ما تكون
العالقة بني املقيس واملقيس عليه عالقة مشاب هة.
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ومن األمثلة األخري كلمة "حىت" وهو حرف للغاية كما
قيل "أسهر حىت الصباح" أو "أقوم حىت أتعب" ويف حمادثتهم
اليومية يف بعض سياق الكالم نقل معىن "حىت" من احلرف إىل
الفعل كما يف املثال القادم:
العبارة

النمرة
0

ال حىت مسجد أذهب

2

مثنه ال حىت مائة ألف

3

ال حىت يومني ابئح طعامه

الرتمجة
Tidak sampai mesjid
saya pergi
Harganya
tidak
sampai 100 ribu
Tidak sampai 2 hari
basi kuenya

إذا أتملنا إىل األمثلة السابقة وجدان أن كلمة "حىت" مبعىن "وصل"
كما يف املثال األول قال "ال حىت مسجد أذهب" ويدل هذه العبارة

أنه مل يصل إىل املسجد يف الذهاب وجاز نقول "مل أصل إىل املسجد
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عند الذهاب" ويف املثال الثاين "مثنه ال حىت مائة ألف" ويقصد هبا

أن الثمن ال يبلغ مائة ألف ربية وجاز نقول "مل يبلغ الثمن مائة ألف
ربية" ويف املثال الثالث قال "ال حىت يومني ابئح طعامه" ويدل هذه
العبارة أن الطعام مل يصل يومني يف كتمانه كان ابئحا.
وسبب تغريها هي ظهور حاجة الطالب يف التعبري ويعربون ابلعبارة
اإلندونيسية يف اجملموعة املتنوعة من احملادثة يف اللغة البجارية برتمجة
نصية يف اللغة العربية .قال ولدرون

Waldron

يف املخرتعات

واالكتشافات احلديثة "حنن نستعمل ألفظا قدمية ملعان حديثة ولذا
يتغري املعىن" .وقال إبراهيم أنيس ،هكذا وجدان يف نفوسنا أمام ذلك
املوج الزاخر من األلفاظ القدمية ابلصورة اجلديدة الداللة.

30

وميكن

أن يكتسب الطالب هذا املفردات من ترمجة املدبر أو األستاذ لفظ
"حىت" ب " "sampaiاملثال "حىت اآلن" ترجم ب ""sampai sekarang
وحينس أن يرتجم ب
-3

"."Hingga Kini

أسباب الت غري الداليل يف بعض الكلمات و العبارات يف احملادثة اليومية
لدى طالب معهد النجاح العصري
31ا أمحد خمتار عمر ،املرجع السابق ،ص.237 .
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أ-

ظهور احلاجة إىل تعبري ابللغة العربية
كلمة "فرشة" .الفرشة هي أداة من الشعر خشن هلا مقبض
من خشب أو بالستيك أو غريها لتنظف هبا الثياب أو األسنان أو
يسوى هبا الشعر أو تدهن هبا األشياء فتوسع معناها من االسم إىل
الفعل وهي هجوم ضربة ابليد أو القدم عند املالقمة أو املصارعة أو
مباراة دفاع النفس بكل قوة وطاقة أو ينهي كل شيء حىت ال يبقي
شيء .وسبب تغري هذتني الكلماتني هو ظهور احلاجة إىل التعبري
ابللغة العربية ويرتجم ليس من داللتها ترمجة نصية من كلمة

""Sapu

أي مكنسة ومن كلمة " "sikatأي فرشة وهي من أتثري اللغة البجارية
يف جمموعة
ب -أتثري اللغة البنجارية يف جمموعة متنوعة من احملادثة و أتثري اللغة
اإلندونيسية يف جمموعة متنوعة من احملادثة

كلمة "حىت" مبعىن "وصل" كما يف املثال األول قال "ال حىت
مسجد أذهب" ويدل هذه العبارة أنه مل يصل إىل املسجد يف
الذهاب وجاز نقول "مل أصل إىل املسجد عند الذهاب" وسبب
تغريها هي ظهور حاجة الطالب يف التعبري ويعربون ابلعبارة
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اإلندونيسية يف اجملموعة املتنوعة من احملادثة يف اللغة البجارية برتمجة
نصية يف اللغة العربية .قال ولدرون

Waldron

يف املخرتعات

واالكتشافات احلديثة "حنن نستعمل ألفظا قدمية ملعان حديثة ولذا
يتغري املعىن" .وقال إبراهيم أنيس ،هكذا وجدان يف نفوسنا أمام ذلك
املوج الزاخر من األلفاظ القدمية ابلصورة اجلديدة الداللة.

31

وميكن

أن يكتسب الطالب هذا املفردات من ترمجة املدبر أو األستاذ لفظ
"حىت" ب " "sampaiاملثال "حىت اآلن" ترجم ب ""sampai sekarang
وحينس أن يرتجم ب

"."Hingga Kini

االحنراف اللغوي عند الطالب و كثرة االستعمال بني الطالب
العربة هي مركبة ذات عجلتني أو أربع جيرها احلصان لنقل
السائني للسياحة يف ماليوبورو اليت متر كثرية يف طريق ماليوبورو.
وسبب هذا التضييق هو االحنراف اللغوي عند الطالب يعين أن
يستعمل هذه الكلمة مبعىن غري داللتها الكلي ولكن يف جزئها ،مث
تنتشر هذه الكلمة ب هذه الداللة الضيقة عليها وكلمة العربة اكتسبها
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الطالب يف درس املطالعة وهي موضوع من مادة درس املطالعة يف
الفصل األول .ومضمون هذا املوضوع نص كما يلي:
العربة
للحوذي عربة ،للعرابة جوادان ،للجوادين جلامان ،العربة تسري يف
الشارع
فتصور هذا النص يف أذهان الطالب أن العربة كما يف النص
السابق .وسببها االحنراف اللغوي بكثرة االستعمال عند الطالب
جيال بعد جيل ابلداللة الضيقة يف اكساب هذه العبارة .كما قال
دمحم سعد دمحم ،يف كتابه "يف علم الداللة" أن املتكلم يستعمل كلمة
بغري معناها الصحيح ،مث هذه الكلمة ب هذا تنتشر املعىن اجلديد
والغريب عليها حىت تصري واقعا لغواي 32.من سوء الفهم ينشأ عن
املعىن الغموضي للكلمة أو التباس معناها على السامع أو القارئ من
أهل اللغة ،فما يكون منه إال ختمني املعىن يناسب مع سياق
الكالم.

33
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