
 

Adyani, 2014 
Keterjemahan Secondary Meaning Tuturan Imperatif Dalam Alquran                              
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 الباب األول

 مقّدمة

 لمشكلةاتمهيد  .أ 

. اللغة آلة محبياهت تتعلق يعٍت مل تزلال تنقطع حبياة الناس، اللغة  

صوت ال رموزىي نظام  KBBI يف  اللغة تصال بُت الناس يف مجيع انشطتهم.الا

رلتمع  كللف النفس. اًت عاتصال و اللو  لتعاونليستخدمها الناس ادلرتبطي، و 

 إذا كانو و. منعضاء ا كل يفهموهحىت  اجملتمع و كلتّفقإ الذي نظام لغوي

. لغَته تكون مشكلةس ذاذلو  ،ىنظام أخر  لو خارج الفرقة يف ستعمال اللغةا

 خرى.اسعي إلنتقال خرب من احدى لغة إىل لغة الادلشكلة ظهر  عالجول

من زمان  سعي يوجد اقال اللغة ليس شيئا جديدا لكن ىذنتسعي الال

سنة  ۰۰۰۰۰ – ٦۰۰۰مره قدر عم قاموس و قداوجد  لذا .قادمإىل زمان  قدًن

. قبل سنة (110211)الفارسي،  وسطيلبا كونا دائرة يف شرق االايف مدينة 

 من ميالدية احد ۳٤۳كتاب إبران إىل لغة يوناين مث سنة   رجمي ميالدية ۰۵۰

م كتبو إىل لغة ترجّ ُت و صالعّرف دين بودى يف جف مسو كومر اراحب اذلندي 

ميالدية لًتجم كتب  ۰۳۰سنة  احلكمبيت  ُت مث خليفة عبد اهلل ادلعمون بٌتصال
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يف  Marsilio Ficinoطاليا افيلوسف من  حدالغة العربية. الفلسفة يوناين إىل 

 .(0-11 0211)فاراميتا،  التنيةاللغة الإىل  Platoجم كتب يًت  ۰۵ناء قرن ثا

يف ترمجة   ةكلمنها مش حداّمة لبحثها يف ترمجة و همتوجد عدد مشاكل 

 صلي إىل معٌتاال يانا خيالف من معٍتحا مريف القرآن. معٌت اال مركالم اال

ترمجة كالم  حيذر ادلًتجم يف اذلذ. و شيئ طاء يف ترمجةخي احد كان  حىت ىخر اال

 .مراال

كثر ا و االكالم كوحدة مرابطة بُت نفرين  افعالأّن  De Saussure  يبُّت 

 األنّ  احد من علم التداول Speech act الكالم أو افعال(. 1٦٦  ۰۰۰۲)خَت، 

قتبس ندر االكالم كما  افعالىو أّول من يعرف  اوستُتمن بادرة لغوية. ج.ل. 

الكالم  افعال اوستُتفهو يعمل شيئا، ينقسم  ئعند تكلم شي  (۰۰۰۲منو )

 ىو كالم اخلربي. (performatif) ( وإنشائي  konstantif) إىل قسمُت يعٍت خربي  

غَت ذالك )خَت و أغستُت، . و امرومراده  نشائي ىو كالم أّما اال ،ومراده خرب

قسام ىي فعل قويل االكالم إىل ثالثة  افعال اوستُت( ينقسم  1۵۳ ۰۰۰۰

(lokusi)  افعل و( جنازيilokusi) ( وفعل تأثَتيperlokusi فعل قويل ىو عمل .)

ىو عمل  لقول شيئ، أّما فعل تأثَتيجنازي ىو عمل يعمل التعبَت شيئا، فعل 

 حد لعمل شيئ.االقول تأثر 
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 Levinsonقال . (pragmatik) التداويل حد البحثاكالم تدّل إىل ال افعال

 اليتلغة بسياق العالقة ىو علم يبحث ع التداويل (1121 0211، الفارس)

رادة ادلتكلم. من تعرفُت امن درس لفهم  التداويل يؤول أنّ  قال لفهم. ساسا

لغة ومستخدم اللغة. معٍت العالقة من علم يبحث  التداويلّسابقا يعلم أّن ا

يف علم ادلعاين، لفظ معاىن تدّل على مجع من  حبثيف اللغة العربية ىو  التداويل

كالم عن شيئ الىن كتعبَت بوسيلة اادلع أن أىال من علم ادلعاىنتعّرف لفظ معٌت، و 

ىال علم البالغة )زين الدين و ا قالوايسّمى بصورة من الفكر. و و ايف فكره 

حوال لفظ اللغة العربية ا( علم ادلعاىن ىو علم يعرف بو 1۰ ۰۰۰۲نوربيان، 

قواعد مبادء و ك( أّن علم ادلعاىن  1۳۲ ۰۲۲٤اذلامشى ) يعرف حوال.امطابقا ب

ادلتكلم. فتلخص  غراض مناحوال و اا بالبيان تصميم اجلملة اللغة العربية لتناسبه

حلذر من ف كيفية تناسب كلمة إىل موضيعو و مبادء لتعريأّن علم ادلعاىن كرأوس و 

 اخلطاء إلعطاء معٌت الكالم من متكلم إىل غَته.

 قاال نشائى.كالم االيعٍت كالم اخلربي و  ،علم ادلعاين عن الكالميبحث 

مكان ا( أّن خرب ىو كالم يشمل فيو ۳۰و  1۰۵ ۰۰۰۲زين الدين و نوربيان )

إصطالحا يف علم ادلعاين ىو   ائينشاالمن تكّلمو. و و كذاب ينظر االكالم صديق 

و كّذب. واضح من تعرفُت أّسابقُت أّن إذا مسع  اكالم اليستطع أن ينتجو صحيح 
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و كذاب فالكالم يدّل كالم اخلربى، اكالما فتستطيع عن ينتج كالمو صحيح 

و كذاب كتدل إىل كالم انتاج الكالم صحيح اع كالما فلم تستطيع كسو إذا مسا و 

 نشائى.اال

ب لىو ط امرساس ا. امرمنو ىو سام و قانشائى ينقسم إىل بعض كالم اال

ىو طلب الفعل  مراال أبنّ  قال .(1۰۵۰ ۰۰۰۰)آل،  ديناالعلى إىل الفعل من اال

و ا مريقال أيضا بكلمة يعرّب اال امرعلى متكّلم لعمل شيئ. و امن خماطب ب

 (.1٦۳ ۰۲۰۰و ني يف العمل )كردالكسنا، اوجوب 

 ( 1۵1 ۰۲۰۰توجد كثَتا يف القرآن كما قال ادلراغي ) مرمعٍت اال

واجب على مجيع القرآن ىو كتاب اهلل وفيو دستور وشريعة ومنبع احلكم و 

القرآن يثّبت والنهي. و  مران نعرفو. فيو بيان عن احلالل واحلرام واال ادلسلم

ون بإمساك إىل الدستور ألّن من منبع امر االداب واخالق من الناس، ي

 حوال الراعيةاسعادهتم ومقامهم يف جّنة. القرآن ىو وصيلة لتصحيح 

 الخيالف من سّنتو.خذوا للقانون و اادلسلم إذا كان 

ع بالم وفعل ادلضار  مرشكال يعٍت بإستعمال فعل االاربعة امرّتب من  امر

شكال السابقة مرادىا اربعة امصدار مبّدل من الفعل. من و  امرسم فعل او  مراال

( أّن يف سياق 1۲۲ ۰۰۰۲يويون )قالت خر. لكن توجد معٍت اال مرمعٍت اال
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 خر مثل لدعاءتظهر معٌت االصلو و احيانا خيالف من معٍت ا مرمعّينة كلمة اال

تعجيز لوغَت ذالك معنو  تحديدلو  تخيَتلو  باحةالتمٍّت و لرشاد و الو  لتماسالو 

 (.1۳٤ ۰۰۰۲نوراليان، تسوية )زين الدين و لو 

السابق يعرف من مقصود كالمو وبيئة إستعمال كلمة. ىذه  مرمعٍت اال

يف تفسَت القرآن، ليس بقليل  امرحدا خطاء مرارا يف تعريف وتفهيم ااحلال جتعل 

 ذ البحث فالباحثة تشتمل حبثترمجة من القرآن خيالف من معٌت احلقيق. متعالقا هب

 يف القرآن. مرلتحليل معٍت اال التداويل

والنهي  مرل معٌت االبحث عن حتلييخر وقبل ىذا البحث توجد باحث اال

 ثاره يف علم البالغة ىو أمحد نغرح. ىو يعتقد1ايف القرآن و 

ربع صيغ فعل ايف القرأن خصوصا يف صورة النور والفرقان من  امرتركيب 

، أّما مرفعل ادلضارع بالم االو  مرو يستعمل صغتُت يعٍت فعل االلكن مراال

 رشاداو  ندبو  ي اجاب الفعلالفرقان ىيف صورة النور و  مردلعاين من االا

 الدعاء.باحة وحتديد وتعجيز و اتوبخ و و 

جذبة برفع ىذه مهّية وشعور و ادلشكلة فالباحثة تعتقد بوممّا سبق من متهيد ا

 ادلشكلة لبحثها.
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 تحديد المشكلة .ب 

 ىايف ىذا البحث فالباحثة حتّدد لوسعة ادلشكلة الفهم سوءد عن اعتبال

اآليات  الباحثة مجيعانوّي يف القرآن. ال تبحث ثالمعٌت و  مرإىل كالم اال ىاتركز و 

 معٍت ثانوّي.و  مرفيها كالم اال ةآيا لكن إاّل يف القرآن، و 

 صياغة المشكلة .ج 

شكلة يف ىذا البحث  صياغة ادل، ف ُتالسابقالتحديد بناء علي التمهيد و 

 كما يلي 1

 يف القرآن ؟ مركيف صيغ اال .1

 يف القرآن ؟ مراال لكالم ثانويّ العٍت ادلكيف  .0

اليت  ةلًتمجة اإلندونسيلعٍت الثانوّي يف القرآن ادلكيف قابلية ترمجة  .1

الذي  الفرقانب ة ادلسمىالًتمجة اإلندونسيبوالقرآن  DEPAG ألفتها

 ؟ يًتمجو أ حّسن

 أهداف البحث .د 

 بناء علي صياغة ادلشكلة السابقة ، فاألىداف من ىذا البحث ىي 1

 يف القرآن . مرصيغ اال ةفعر دل .1

 يف القرآن . مراال لكالم ثانويّ العٍت ادل ةفعر دل. ۰
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اليت  ةلًتمجة اإلندونسيلعٍت الثانوّي يف القرآن ادلقابلية ترمجة  ةفعر دل. ۳

الذي  الفرقانب ة ادلسمىالًتمجة اإلندونسيبوالقرآن  DEPAG ألفتها

 يًتمجو أ حّسن.

 فوائد البحث .ه 

 فوائد النظّريّةال .1

ترمجة عطى بيان عن حاصل حتليل قابلية ذا البحث يرجي أن يذلنظارية 

حد ان تكون الباحثة ا ترجو يف القرآن وسوى ذالك مركالم االلثانوّي العٍت ادل

 يف القرآن. مربكالم اال مراجع للبحث ادلتعالق

 ةفائدة العمليال .2

علم ابّيا دلادة تعليم علم ادلعاين و شًتكا إجياكون ييرجى ىذا البحث أن 

 يف القرآن. مرعن اال التداويلاداب خاصة علم 

 رسالةال نظام .و 

 فهو كما يلي 1 رسالةال نظاموأما 

 1 مقدمة الباب األول

 حتديد ادلشكلةو  دلشكلةاتشتمل يف ىذا الباب علي متهيد 

 .رسالةال نظامو  أىداف البحث ،فوائد البحثو  صياغة ادلشكلةو 
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 .1 النظريات الباب الثاين

بيان نظريات ادلتعلقة بالبحث تشتمل يف ىذا الباب علي 

 وتكتب البحث السابقة ادلتعلقة.

 .البحث ية1 منهاج الباب الثالث

 البحث.بيان تفسيلي عن ادلنهج تشتمل يف ىذا الباب علي 

 خالصة البحث.و  تفسَتىاو  بيانات1 حواصل ال الباب الرابع

 ياناتاصل البو حبيان حتليل بيانات و تشتمل يف ىذا الباب علي 

 تفسَتىا.و 

 1 النتائج واالقًتاحات . الباب اخلامس

 


