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 الباب ألاول 

 مقدمة

 

 تمهيد املشكلة 1 .1

بىاء على وحىد ؤلاوظان همخلىق زلافي واحخماعي، جيىن اللغت أداة 

في كٌى آخس، ًلاٌ إن ؤلاوظان ال  زئِظُت في مظاعدة ول وشاؽ ؤلاوظان.

ًخلى مً اطخخدام اللغت في عمل وشاؾه. فاللغت هي هظام في خُاة ؤلاوظان 

اإلاخعللت بلىاعد اللغت اإلاىخظمت لطىاعت معاوي ووظائف الحُاة. وهي وطُلت 

ظتهدف اطخخدام اللغت إلى جبادٌ  هامت في جبلُغ العلم واجطاٌ السطالت. َو

 اة ؤلاوظان الُىمي.اإلاعلىماث في وشاؽ خُ

مً اإلاعسوف أن اللغت ٌظخخدمها حمُع الىاض في أوشؿاث الحُاة. 

إغافت إلى ذلً، جيىن اللغت خاحت غسوٍزت خلُلُت لحُاة ؤلاوظان. فليل 

اللغت مٍصت. ألنها هظام مخفاعل ٌظخخدمها أفساد اإلاجخمع ألداء الخعاون 

وفلا هما  (.13 .ص، Kridalaksana،3771والخفاعل والخعٍسف عً الىفع. )

( إن ليل اللغت هظام جمام وواف في 31 .ص، 1131) Ni'mahو  Rosyidiكاٌ

جبلُغ أغساع الىاؾم. إغافت إلى ذلً، ال جىحد أي اللغت مٍصت مً اللغت 

 ألاخسي.

فاعلم أن حعلم اللغت هام. إذا وحدها اإلاشىالث في حعلم اللغت الثاهُت 

ت مً اللغت ألاولى )ألام(. الل ألاخؿاء)الهدف(، فىحدها فحها  مً الىاضح غٍى

أن حعلم اللغت الثاهُت أي اللغت العسبُت ال ٌظخىي بخعلم اللغت ألام. مً حعلم 

ت إما مً هاخُت هظام  ألاخؿاءاللغت الهدف فله معىكاث الخعلم مً  اللغٍى

الطىث واطخخدام اإلافسداث أو جسهُب الجملت وجسحمت الىظ. طبب خدور 

 الف خلفُت اللغخين، أي اللغت الهدف واللغت ألام.جلً الحالت اخخ

هظام اللغت ألام الري ٌظخىعب علحها اإلاسء ًؤزس على اللغت الهدف 

. ًيبغى على اإلاعلم أن ألاخؿاءاإلادزوطت. وال ًخلى وشاؽ حعلم اللغت مً 

معالجت إًجابُت، ألنها حشجُعت إلى أداء الخصحُذ. لتهخم  ألاخؿاءٌعالج جلً 
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اإلاخعللت بخعلم اللغت اهخماما عمُلا. ألن جلً  خؿاءإلى دزاطت ألا الباخثت 

ء اإلاخعلم في اللغت خؿاءالدزاطت حظخىشف بعؼ ألاخىاٌ فُما جخعلم بأ

فاطخخدمها اإلاعلم واطخجابت في إجمام حعلم  ألاخؿاءاإلادزوطت. إذا ظهسث 

 اللغت العسبُت ختى ًيىن خيرا مً كبل.

ت في عملُت الا خؿاءألا  هدظاب والخعلم جؤزس على الخالمُر أزىاء اللغٍى

. واعلم إذا واهذ ألاخؿاءحعلم جلً اللغت. ال ًجخيب ول اإلاخعلم عً جلً 

عالُا فظهل على اإلاخعلم جىٌى هدف الخعلم. إغافت إلى  الخؿاءءمجخمع 

ل اإلاعلم أ
ّ
لدز اإلاعلم على دزاطت خؿاءذلً، أن ًلل ء الخعلُم في الخعلم. ٍو

ت كبل اطخمساز وشاؽ الخعلم.الل ألاخؿاءحىاهب   غٍى

عسف أن ٌُ خبرة  عىد مخعلم اللغت العسبُت لغير الىاؾلين بها، 

"الطعبت" ظهسث في حعلم اللغت العسبُت. طبب خدور جلً الحالت هى 

، Qaddur (3774اخخالف كىاعد اللغت العسبُت واللغت ؤلاهدوهِظُت. ذهس 

اطت طخت حىاهب، وهي ( أن دزاطاث اللغت العسبُت ال جلل مً دز 151. ص

أضىاث اللغت ومخسج الطىث والطسف والىدى والداللت واإلاعجم. مً هاخُت 

علم اللغت الحدًث، ُجدزض جلً الظخت في هظام وجطمُم مىخظم. وال ًىفطل 

 بعػها البعؼ.

مما ًجدز بالرهس أن وشاؽ الترحمت هىع مً أهىاع حعلم اللغت 

العسبُت، مً خُث الترحمت حشسن هثيرا مً شعب العلىم العسبُت. ذهس 

Syihabuddin (1113 ،أن الترحمت هي وشاؽ الاجطاٌ اإلاجمعي 31 .ص )

إهخاج ذلً السأض باشتران أ( زأي الياجب باطخخدام اللغت ألام ب( 

لهد ج( فهم ألازآء بىاطـ الترحمت د( ألاماهت أو السأي باطخخدام اللغت ا

 ًيىن اهدباها مسهصا للؿائف الثالث.

ًسي مىلُىهى أن خلُلت الترحمت ظهسث في إهخاج ألاماهت أو زطالت 

اللغت ألام باطخخدام اإلالازبت اإلاىاطبت في لغت اإلاظخخدم، إما مً هاخُت 

ىىع الترحمت، لىجها ًيخاج ألاماهت اإلاعنى أو ألاطلىب. فالترحمت ال ًساها أخد ه
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الظابلت، وجدخاج إلى جىاطب الىدىي اإلاعجمي. أن ال ًددر ذلً الخىاطب 

 إلى وحىد التراهُب غير اإلافهىمت في لغت اإلاظخخدم.

. ص، Syihabuddin (1113في  Nidaمىافم بسأي  Moelionoزأي 

مً لغت اإلاسحع  ( أن الترحمت جدٌ على إهخاج السطاإلات اإلاخىاطبت والعلمُت33

إلى لغت اإلاظخلبل باهخمام إلى حاهب اإلاعنى، زم ألاطلىب. بالسغم مً أن 

أطلىب الترحمت هام إال أن اإلاعنى أهم مىه في الترحمت. الخىاطب ٌعنى 

الخىاشن الدًىامُيي، أي هىعُت الترحمت جدخىي على أماهت هظ اإلاسحع، 

ازئ باطخجابت اإلاظخلبل وجخغير إلى اللغت الهدف، ختى ٌظخىي اطخجابت الل

 إلى هظ الترحمت الظابم.

 ، Syihabuddin (1113( في 21 .ص، 3743) Catfordوفلا هما كاٌ 

( أن اإلاظاواة ًلصم جىاطبها باللغت الهدف. إذا ابخعدث الترحمت مجها، 33 .ص

ل. لتركُت هىعُت حعلم الترحمت،  فياهذ جلً الترحمت جلع في عملُت الخدٍى

، Corder (3752ء خىاضل الترحمت. كاٌ خؿاءإلى جدلُل أًٍسد هرا البدث 

 ألاخؿاء( أن جدلُل 3 .ص 3772)  Nababanو Subyakto( في 332-311ص 

ي خطت حعلهما. التى عملها مخعلم اللغت الهدف ف ألاخؿاءهى وشاؽ دزاطت 

( حاهب 3هي  ألاخؿاءوظائف جدلُل ( أن 23 .ص، 3763) Corderبين 

( حاهب العملُت أي مطدز 1جفخِش عملُت حعلم اللغت الىظٍست أي مىهج في 

في جلدًم اإلاىكف الخىسازي لخفخِش اإلاشىالث التى ال ًسحى مجها اإلاخعلم 

 واإلاعلم.

م في  ألاخؿاءهرا ًدٌ على أن خىاضل جدلُل  جيىن مادة الخلٍى

ء خؿاءجصحُذ عملُت حعلم اللغت وجسكُت خىاضله وجطغير خدور أ

اللغت العسبُت. حعللا بخعلم الترحمت، ًيبغى على اإلاعلم اإلاخعلمين في اهدظاب 

مها لخطغير أن ٌعسف معىكاث حعلم الترحمت عىد اإلاخعلم و  أداء جلٍى

 ئهم في وشاؽ الترحمت.خؿاءأ

في هظ الترحمت بيل حصء اللغت. الجىاهب  ألاخؿاءأكُم جدلُل 

بلغي اإلادزوطت هي الطسف والىدى والداللت واإلاجمع. ولها هام وىطُلت ج
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السطالت. ودوزها مهم في جؿبُم الترحمت. حعين الجىاهب الظابلت عً هجاح 

الترحمت في جبلُغ زطالت لغت اإلاسحع، ختى ًيبغي على اإلاترحم أن ًفهم جلً 

 الجىاهب، لخيىن خىاضل الترحمت في هىعُت عالُت.

( أن عملُت الترحمت جدخاج إلى اهخمام الجىاهب 1113) Munipذهس 

ت وغي ت هى ما جدخىي على الطسف اللغٍى ت. اإلاساد بالجىاهب اللغٍى ر اللغٍى

ت هى ما ًخعلم بمجاٌ علم  والىدى والداللت. واإلاساد بالجىاهب غير اللغٍى

ٍست، لىجها جؤزس على الترحمت  ألاضىاث. وال جؤزس ألاضىاث على الترحمت الخدٍس

 الشفهُت الدالت على اهخمام عىطس أضىاث اللغت.

ت )ألاضىاث والطسف والىدى والداللت( هظٍست، ًددر اخخ الف اللغٍى

بين اللغت ألاحىبُت واللغت ألام إلى ضعىباث الخالمُر في حعلم اللغت ألاحىبُت، 

أي اللغت العسبُت، ختى ًيىن اخخالف هظام الىخابت مشيلت للمخعلم 

ؤلاهدوهِس ي. ال ٌظخىي حعلم اللغت العسبُت بلغاث أخسي، هدى اللغت 

. جؿلب كساءة اللغت العسبُت مً اطدُعاب مهازة اللساءة لفسوظُتالاهجليًزت وا

دخاج اللازئ إلى اإلاعسفت اليافُت عً  الصحُدت )بدون الشيل أو الحسهت(. ٍو

علم الىدى والطسف. إغافت إلى ذلً، ٌشعس هثير مً الخالمُر ضعىباث 

ت، خاضت في جسحمت اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت.  اللغٍى

على البدث الظابم اإلاخعلم بدىاضل جسحمت اللغت ؤلاهدوهِظُت بىاء 

عسف أن هثير مً ؾالب كظم حعلُم اللغت العسبُت إلى اللغت العسبُت ٌُ  ،

ت إلاظخىي طسحاها لهم أ ت أزىاء هخابت خؿاءبجامعت إهدوهِظُا التربٍى ء لغٍى

ت وداللُت.  الترحمت ظهس في  خؿاءالسطالت العلمُت مً هاخُت ضسفُت وهدٍى

ظُت إلى العسبُت. هىان مثاٌ  الطسفُت، عً حغُير الىىع  خؿاءاللغت ؤلاهدَو

، فالصحُذ ٌعنى )التى خؿاءفي جطٍسف اليلمت )التى بدث الباخثت( وهى 

ت، ظهس  (، أن ًيىن  الخؿاءءبدثذ الباخثت(. مً هاخُت هدٍى
ُ
في مثاٌ )باللغت

ًلع في حغُير آخس غبـ اليلمت  ءاالخؿذلً الترهُب )باللغِت(. واعلم أن 

)ؤلاعساب( مً خالت واخدة إلى خالت أخسي. مما ًجدز بالرهس أن اليلمت 

ووحدث  حائذ كبل خسف الباء، أن جيىن جلً اليلمت مجسوزة بالىظسة.
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جدلُل الباخثت البدث الظابم الري ًخعلم بهرااإلاىغىع البدث وهي "

ى الاهجليزة" بىاطؿت شٍسف الدًىألاخؿاء لغت في الترحمت الاهدوهِظُا إلى 

ت فى جسحمت العسبُت في اللغت إلى  اللغت ؤلاهدوهِظُاالىظ  "ألاخؿاء اللغٍى

اعخمدث . SyaifulRahmatPanggabean" بىاطؿتت، مُدانزفألا داز معهد

ظُت واللغت العسبُت مً هاخُت  جلً الحالت على الاخخالف بين اللغت ؤلاهدَو

اإلافهىم، هً مجمىعت في عىاضس الطسف هظام اللغت وعىطس الثلافت و 

 والىدى والداللت.

ء الترحمت التى عملها خؿاءواعلم أن الباخثت جيبغى علحها أن جدلل أ

الؿالب. ٌظتهدف هرا الخدلُل إلى جلدًم الطىزة الثمُىت والخىححهاث 

البدٌعت إلاعلم الترحمت في جسكُت هىعُت حعلُم الترحمت، خاضت فُما ًخعلم 

بداهب الطسف والىدىص والداللت وجلدًم الاطخجابُت لؿالب  ذلً الخدلُل

 إلى مهازتهم وهفاًتهم في جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت.

بىاء على بُان جمهُد اإلاشيلت الظابم، جٍسد الباخثت إكامت هرا 

-ء ترجمة هص اللغة إلاهدوهيسيةخطاءتحليل أ"البدث جدذ اإلاىغىع 

 ألاخؿاء. فُه دزاطت أهىاع "إهدوهيسيا التربوية، باهدوهج العربية بجامعة

وأشيالها في وشاؽ جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت مً 

ت وداللُت.  هاخُت ضسفُت وهدٍى

 

 املشكلة تعيين 1.1

 هره بعؼ اإلاشىالث اإلاىحىدة في جمهُد اإلاشىالث الظابم وهي8

ت والداللُت في جسحمت اللغت  ألاخؿاءوحىد  3.1.3 الطسفُت والىدٍى

 ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت عىد مخعلم اللغت العسبُت

مخعلم اللغت العسبُت ٌشعس بطعىبت اخخُاز اإلافسداث اإلاىاطبت في  3.1.1

 جسحمت اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت، أو عىظها.

اإلالاضد  وحىد الغامؼ في الترحمت ختى لم ًخطل اإلاخعلم إلى 3.1.1

 اإلاسحىة غير اإلاىاطبت بما ًترحمه.
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التى ٌعملها مخعلم  ألاخؿاءوحىد بعؼ العىامل اإلاظببت إلى وحىد  3.1.2

اللغت العسبُت أزىاء جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت 

 العسبُت.

 

 صياغة املشكلة 1.1

بىاء على حعٍسف اإلاشيلت الظابم، جيبغى على الباخثت أن جىخب 

 التى جيىن جسهيز هرا البدث وهي هما ًلي8ضُاغت اإلاشيلت 

ت وداللُت التى أضابذ مخعلم اللغت خؿاءأما  3.1.3 ء ضسفُت وهدٍى

العسبُت في جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت 

 واخخُاز اإلافسداث اإلاىاطبت لخطيُف الجملت اإلافُدة والصحُدت؟

ت وداللُت التخؿاءما عىامل جؤزس على أ 3.1.1 ى أضابذ ء ضسفُت وهدٍى

مخعلم اللغت العسبُت في جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت 

 العسبُت؟

ت أ 3.1.1 ء اإلاخعلم في حعلم اللغت العسبُت أزىاء جسحمت هظ خؿاءهم مئٍى

 اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت؟

ت وداللُت أزىاء خؿاءما الاخخُازاث في جطغير أ 3.1.2 ء ضسفُت وهدٍى

 ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت؟جسحمت هظ اللغت 

 

 أهداف البحث 1.1

 الهدف العام 3.2.3

الطسفُت  ألاخؿاءعمىما، ٌظتهدف هرا البدث إلى معسفت 

ت والداللُت في جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت  والىدٍى

 عىد مخعلم اللغت العسبُت.

 الهدف الخاص 3.2.1

 خطىضا، ٌظتهدف هرا البدث إلى آلاجُت8
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ت وداللُت التى أضابذ مخعلم خؿاءإلاعسفت أ 3.2.1.3 ء ضسفُت وهدٍى

اللغت العسبُت في جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت 

العسبُت واخخُاز اإلافسداث اإلاىاطبت لخطيُف الجملت 

 اإلافُدة والصحُدت.

ت وداللُت خؿاءإلاعسفت عىامل جؤزس على أ 3.2.1.1 ء ضسفُت وهدٍى

اللغت  التى أضابذ مخعلم اللغت العسبُت في جسحمت هظ

 ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت.

ت أ 3.2.1.1 ء اإلاخعلم في حعلم اللغت العسبُت أزىاء خؿاءإلاعسفت مئٍى

 جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت العسبُت.

ت خؿاءإلاعسفت الاخخُازاث في جطغير أ 3.2.1.2 ء ضسفُت وهدٍى

وداللُت أزىاء جسحمت هظ اللغت ؤلاهدوهِظُت إلى اللغت 

 العسبُت.

 

 البحثفوائد  1.1

 الفائدة الىظٍست 3.3.3

في  ألاخؿاءهظٍست، ًدظع هرا البدث بدزاطت اإلاساحع عً جدلُل 

حعلم اللغت العسبُت خاضت في وشاؽ الترحمت. مً خُث ذلً اليشاؽ 

ٌشسن بعؼ شعب العلىم العسبُت هدى علم الطسف والىدى والداللت. 

لُيىن هرا البدث خير إطهام الفىسة، أي اإلاعلىماث ُجسجى مجها أن جىثر 

اإلافاهُم أو الىظٍساث اإلاخعللت بخعلم اللغت العسبُت. وجسحى الباخثت أن 

ء الترحمت التى أضابذ خؿاءٌظاعد هرا البدث اإلاعلمين في جطغير أ

مخعلم اللغت العسبُت. ولُيىن هرا البدث خير ؤلاطهام ؤلاًجابي إلى مادة 

ًُجعل هرا البدث حعلُلا علم الطسف والىدى والداللت والترحمت، ختى 

 إلاؿبم الخعلُم، خاضت للمعلمين أو اإلادزطين.
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 الفائدة الخؿبُلُت 3.3.1

 ازئ الل 3.3.1.3

ادة اإلاعسفت عً  لُيىن هرا البدث مىبع اللساءة لللازئين في ٍش

ت والداللُت في حعلم اللغت العسبُت،  ألاخؿاء الطسفُت والىدٍى

 ومسحعا في هخابت البدث الجامعي اإلاخعلم بهرا اإلاىغىع

 الباخث 3.3.1.1

 ألاخؿاءبىاطؿت هرا البدث، جدىٌى الباخثت علما وفهما عمُلا 

ت والداللُت في دزض جسحمت اللغت العسبُت.  الطسفُت والىدٍى

 

 الكتابةعنهيكل تنظيم  1.1

ًلظم الباخث هخابت هرا البدث إلى خمظت أبىاب. مً عمىما، 

الىاضح أن جلً الخمظت جدخىي على الباب ألاٌو أي ملدمت والباب الثاوي 

أي إؾاز هظسي والباب الثالث أي مىهج البدث والباب السابع أي خىاضل 

جلدم البدث ومبدثها والباب الخامع أي هخائج البدث والاكتراخاث. 

 اب الظابلت وهى هما ًلي8الباخثت بُان ألابى 

الباب ألاٌو ملدمت، فُه بُان جمهُد اإلاشيلت وحعٍسف اإلاشيلت 

 وضُاغتها وأهداف البدث وفىائد البدث وهُيل جىظُم الىخابت.

الباب الثاوي إؾاز هظسي، وهى ًدخىي على الىظٍساث اإلاخعلت بمىغىع 

ت والداللُت  خؿاءالبدث أي هظٍست جدلُل ألا  والترحمت والطسفُت والىدٍى

 وما أشبه ذلً.

الباب الثالث مىهج البدث، فُه بُان جطمُم البدث ومىكع البدث 

 وؾٍسلت حمع البُاهاث وأطلىب جدلُل البُاهاث.

الباب السابع خىاضل البدث ومبدثها، ًدخىي على الشِئين 

السئِظُين، هما هخائج أو خىاضل البدث ومبدثها إلحابت أطئلت البدث التى 

 ثت في الباب الظابم.ضاغتها الباخ
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الباب الخامع هخائج البدث والاكتراخاث، وهى ًدخىي على بُان 

الخالضمت مً هخائج البدث وجلدًم الاكتراخاث اإلالسزة إلى الؿىائف اإلاخعلت 

 بخعلم اللغت العسبُت.


