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 الباب الثالث: 

 منهج البحث 

 . منهج البحث أ

 نوع الدراسة: .  1  

وتعني أن جمع البيانات    الباحث في كتابتها هو الدراسة املكتبية،نوع هذه الدراسة التي اعتمد عليها  

علومات كلها عن طريق الكتب واملجالت والدوريات املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية، وقد والعثور على امل

انتهج الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وهو منهج يقوم على وصف ملوضوع الدراسة،  

 ، وتحليلها، وتحديد خطة العمل. وتفسيرها

  ع البيانات: ة جمطريق. 2 

في كتاب األمين، وهو كتاب في ترجمة معاني القرآن   املقترضةفقد بدأ الباحث بجمع الكلمات 

الكريم باللغة السندوية، بدءا من سورة الفاتحة وانتهاء إلى سورة الناس، وذلك بالنظر الدقيق للكتاب  

ا وتصنيفها من حيث الصوت الصرف  والقراءة الفاحصة له والبحث عن الكلمات املقترضة فيه ثم تدوينه

كلمات وتفسيرها وتحليلها تحليال صوتيا فونولوجيا وصرفيا مورفولوجيا ودالليا،  والداللة، ثم وصف تلك ال

( واملعجم العربي: املعجم  2015لداناديبراتا ) kamus basa Sundaوذلك بالرجوع إلى املعجمين السندويين: 

لكلمات  اعلى وجود الفروق الصوتية والدالية املعنوية بعد دخول  (، وهذا لتأكيد األمر2011الوسيط )

 . ، وإلثبات وجودها بين اللغتينإلى اللغة السندوية وكيفية نطقها لدى السندويين العربية

 مصادر البيانات: . 3  

 لقد استمد الباحث في دراسته من النحو التالي: 

"األمين في ترجمة معاني القرآن   املصادر األساسية: وهو الكتاب الذي بين يدي الباحث  .1

ومن أقدم كتب في ترجمة القرآن   املقترضةع األساس ي في جمع الكلمات الكريم" وهو املرج

 الكريم باللغة السندوية. 

( تأليف  (kamus basa sundaاملصادر الثانوية: وهي املعجم السندوي: قاموس لغة سندا  .2

ن املعاجم أحادية اللغة ويعني بها أن الشرح  (، وهذا املعجم م 2015رادين أال داناديبراتا )

في لغة سندا التي بمعنى    (anjeun)التوضيح يكون باللغة التي كتب بها املعجم، فكلمة  والبيان و 

املعجم ألنه من  ، وقد اعتمدت على هذا أنا في اللغة العربية شرحها مؤلفه باللغة السندوية

وألجل املقارنة بين املعنى العربي للكلمة   ، اتكلممن حيث الأشمل املعاجم السندوية وأثراها 

  واملعنى السندوي اعتمدت كذلك على املعجم الوسيط العربي.
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 تحليل البيانات: . طريقة 4  

تم تحليل البيانات بطريقة املقارنة بين اللغتين العربية التي هي لغة القرآن والسندوية التي هي لغة  

معجمين: املعجم السندوي واملعجم  بفاملقارنة هنا تستعين  الشعب السندوي من حيث الصوت واملعنى. 

عين على فهم املعنى أكثر ال  الوسيط العربي، ويكون التركيز على املعنى أكثر منه على النطق؛ ألن املعجم ي

 النطق، فالنطق يعرف بطريقة املالحظة من األشخاص السندويين الذي لم يتعلموا العربية بعد. 

  عنوان لك الكلمات صوتيا فونولوجيا فإني ال أحللها حسب  أنني عندما حللت ت  وأوضح املعالم، على

، مثل: كلمة "أمانة" حللتها حرفا حرفا إن  التغيرات، بل التحليل يشمل جميع الحروف التي في كلمة واحدة

 كان فيها التغير الفونولوجي. 

التغير إلى أصل الكلمة في   وبالنسبة للتغيرات الصرفية املورفولوجية، فقد عزوت كل كلمة فيها

 ا. القرآن الكريم، ثم بينت وجوه تغيراته

ئم حسب تغيراتها الداللية  إنني قد وضعت هذه الكلمات في القواوبالنسبة للتغيرات الداللية، ف

ووضعت رموزا في كل قائمة حتى تتضح معالم البحث فيفهم من يقرأ هذا البحث. وقد رمزت في قائمتي 

ويعني بالصاد الصفحة، ومعناه إن كان في قائمة املعنى العربي فمن   (...قوسين هكذا )ص.املعنيين بوضع ال

وإن كان في قائمة املعنى السندوي فمن القاموس   (2011املعجم الوسيط ملجمع اللغة العربية بمصر )

ير املعجم  ( لداناديبراتا، وربما يأتي املعنى العربي من معجم آخر غKamus Basa Sunda ،2015السندوي )

القوسين إن كان املعنى من غير املعجم  الوسيط أو من بعض كتب التفاسير، فذكرت مصدر ذلك بين 

 الوسيط.

ل كلمة كلمة كلمة، وبينت علة كل كلمة إن كانت قد نالها التغير الداللي،  ويأتي بعد ذلك تحليل لك

 وكذلك بينت وجوه الكلمات التي لم يحصل لها التغير الداللي.  

ذكر مرجع املعنى، ألن في   ضع هذه الكلمات في القوائم، عرضتها كذلك في تحليلها لفائدة بالد و وبع

 ذكره ش يء من اإلطالة فاكتفيت بذكره في كل قائمة الكلمات. 

 طرق االستفادة من الكلمات السندوية املقترضة: . 5  

ليم اللغة العربية  وبعد الجمع والتفسير والتحليل، جعلت التطبيق واالستفادة منها في تع

ربية في سياق نماذج التعليم، إما في تعليم الصرف  وتكون االستفادة في تعليم اللغة الع ،للسندويين

 واألصوات وإما في سياق الحوارات ونصوص القراءة وما إلى ذلك. 

 حدود البحث . ب
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 تقف هذه الدراسة في منوالها عند ثالثة حدود:  

 الحد املوضوعي: . 1 

في كتاب األمين في ترجمة معاني القرآن  املقترضةة في متناوالتها على الكلمات ه الدراستنحصر هذ 

 الكريم باللغة السندوية، بدءا من سورة الفاتحة وانتهاء إلى سورة الناس. 

 الحد املرجعي:  . 2 

مات رنة الكلسوف تكتفي هذه الدراسة اكتفاءها بكتاب األمين في ترجمة معاني القرآن الكريم ومقا 

تأليف رادين أال داناديبراتا   (kamus basa sundaباملعجمين السندويين: قاموس لغة سندا ) املقترضة 

( تأليف رادين ساتشاديبراتا، وذلك لتأكيد األمر على أن هذه  kamus basa sunda)وقاموس لغة سندا 

 هي معروفة في اللغة السندوية. املقترضةالكلمات  

 الحد التحليلي: . 3 

والتحليل  الصوتي الفونولوجي من التحليل، وهو التحليل  نباثالثة جو الدراسة  ن هذهتتضم 

مستعينة باملعجم السندوي والعربي في تحديد املعنى   السيمانتيكيالصرفي املورفولوجي والتحليل الداللي 

   والنطق.

التغير إال ما ظهر لي    نبياء وغيرهاأدخل ضمني هذه الرسالة أسماء األعيان كأسماء األ واعلم، أنني لم   

 .السندويةأللفاظ ذات صلة باالقتراض اللغوي في اللغة بذكر ا اكتفيتكو   كقارون، ةمن حيث الدالل

 مصطلحات البحث . ث

 يحتوي هذا املبحث على بعض املصطلحات املهمة، ومن أهمها ما يلي: 

 : الكلمات

دالة على معنى، وعند النحاة الكلمة جمع كلمة وتعني في اللغة اللفظة الواحدة أو مجموعة ألفاظ   

ـــالم الجر أم أكثر، وقد يطلق عليها  تعني اللفظة الدالة عل ـــــ ــ ــ ى معنى مفرد بالوضع، سواء كانت حرفا واحدا كـ

)ال إله إال للا( وكلمة للا أي حكمه وإرادته )انظر:  واملراد بها الجملة أو العبارة التامة املعنى ككلمة التوحيد 

أو هو العملية التي تتمضن بها لغة ما  (، 1954 ص.. 2008م، ومختار. -ل -. مادة: ك2011ع اللغة. مجم

ألفاظا وتعبيرات، وربما أيضا أصواتا وأشكاال قواعدية من لغة أخرى، وتكيفها في استخدامها، مع أو بدون  

 (.2ص.ي )فندا. دون سنة. تكییف صوتي ودالل

 :  السندوية

في اللغة السندوية لها معان عدة، منها املنصب واملاء والحذر والتجمع،    اوسند هي نسبة إلى سندا،   

تطلق سندا على مجموعة عرقية ساكنة في الجزء و والضوء واللمعان واإلبصار في اللغة السنسكريتية، 

، وتشمل سندا محافظة جاوا  Tatar Pasundanالغربي من جزيرة جاوا بإندونيسيا، وقد يطلق عليها أيضا 

غربية وبانتان في الجزء الغربي وهما مقر سندا أساسا والمبونج في الشمال وجزءا من جاوا الوسطى في لا

وأما السندويون فهم املواطنون األصليون في الجزء    (.66، ص.  2018الجزء الشرقي من جزيرة جاوا )أديتيا،  
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باحترام كبير من قبل الشعب   ىظلها قيم حسنى تحالتي الثقافة السندوية ولهم . االغربي من جزيرة جاو 

" يعني تحسين  silih asahيعني حب بعضهم البعض، و" ”silih asih“السندوي، والتي تنعكس في شعارهم 

" يعني حماية بعضهم البعض، إضافة إلى الش يء الذي يميز الثقافة السندوية مع  silih asuhالذات، و"

ن من خلق مهذب والتواضع تجاه اآلخرين واحترام الكبير  الثقافات األخرى وهو القيم التي يرتديها السندويو 

 silih“ار ويعني شع (.35، ص 2018، كامالياورحمة الصغير واألخوة والتعاون املتبادل، وهلم جرا )انظر. 

asih”  تحسين جودة التفكير بالعلم والخبرة، وشعار"silih asah"   يعني السلوك أو مواقف األفراد التي

"  silih asuhاملجتمع، وشعار " ف والتكاتف والتسامح واالهتمام بمن حولهم واإلحساس بتتجسد في التعاط

ي، وتطبيق هذه الصفات في املجتمع،  يعني الوداد فيما بينهم، واملوقف العملي للشخص، والكيان الذات

: (229.  ، ص2015،  ماسدوكيووجوب االحترام على الكبير وخدمة الصغير وتمثيل القدوة الحسنة له )انظر.  

الفروسية والبطولة واملوقف الحازم وتقدير الذات واملسؤولية والجدية ورحب الصدر وتجنب االنتقام  

 .(4، ص. 2008)انظر. روستاندي،  والنزاهة الحكمة والحسد، واإلنسانية والصدق 

 املقترضة: 

لغوي أجنبي. وعبر  ويعني بهذه الكلمة ما عبر بعضهم باالقتراض اللغوي وهو الكلمات التي لها أصل   

الكلمات األجنبية الغريبة التي دخلت إلى لغة ما،   ( بأنها17 ص.. 2005بلومفيد كما في إندياه عمران )

وعند العرب القدامى مصطلح آخر   اللغة القرآنية العربية التي دخلت إلى اللغة السندوية.واملقصود هنا 

ِخيلُ و  الدخيل واملعرب واملولد.  لهذا اللفظ وهو  دخلت في كالم العرب وليست منه :كل كلم الدَّ
ُ
املعر ب   .ة أ

ة وصاغوه على  فظ األعجمي  الذي ينقله العرب بلفظه إلى العربيَّ
َّ
ة أو احتفظوا به كما هو. الل   األبنية العربيَّ

ر في االستعمالو  صل ثم تغيَّ
َ
ُد من الكالم: كلُّ لفٍظ كان عربيَّ األ

َّ
َول
ُ
 امل

 القرآن: 

بواسطة امللك جبرائيل  - صلى للا عليه وسلم-محمد  له الكريم   املنزل على رسو القرآن هو كالم للا

 (.78. ص. 1999)انظر: ابن منطور.  -السالم عليه-

 : الكلمات العربية

وجدت في كتاب األمين في هي الكلمات العربية التي في هذه البحث  الكلمات العربيةواملراد من  

في اللغة السندوية أصلها العربي  الكلمات العربية. فربما تجد كلمة مطلق ، ال ترجمة معاني القرآن الكريم

. ولعل قارئا سندويا  ينحصر على ما في هذا الكتاب فحسب هذا البحث  ولكن ال تجد في هذه البحث، ألن

  الكلمات العربية ، ألن هذا البحث يختص بفي هذا البحث  ها عند قرائته وال يجد  "wajibكلمة قرآنية كـ "  وجد

فكثير    السندوية.بينه وبين ترجمته  ومقابلة  نص القرآن ومقارنة  معتمدا على    في كتاب األمين  وردالعربية مما  

في  تردلسبب أن هذه الكلمات لم جد مكانا في هذا البحث يمن الكلمات السندوية املقترضة من القرآن لم 

 ولم يتم اقتراضها من قبل اللغويين السندويين.   املعجم السندوي 

 الشاهد: 
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من اآليات الكلمات املقترضة واملقصود من الشاهد هو الذي يستدل به الباحث على وجود  

  ة على صور ، فقد يكون ، وال يلزم أن يكون الشاهد نفس اللفظ مع اللفظ املقترضكتاب األمين فيالقرآنية 

 وما إلى ذلك.  املقترضفظ  أو ما اشتق منه اللمفرد أو جمع(  مصدر أو  )أو اسم    )ماض، مضارع، أو أمر(  فعل

   : األمين

جزءا كامال ترجمة قمر الدين صالح    30هو كتاب في ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة السندوية   

 بحث.في هذه ال، وهو املرجع األساس ي في جمع الكلمات املقترضة وأحمد علي دحالن ويوس روسامس ي

  


