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 التجريد
Kamus merupakan salah satu referensi dalam membantu memecahkan 

berbagai permasalahan kosa kata yang ditemui dalam perjalanan penerjemahan 
kata yang tidak dipahami. Kamus telah menjadi sebuah media acuan yang akan 
menawarkan beberapa penyelesaian yang sangat mungkin sekali dapat membantu 
dalam menyelesaikan permasalahan kata-kata asing yang kurang dipahami. 
Bahkan, kamus pun telah menjadi salah satu fokus utama bagi para mahasiswa 
Adab jurusan Bahasa dan Sastra Arab dalam menemukan solusi jitu dalam proses 
penerjemahan yang telah menjadi tugas harian, dan bahkan tugas akhir yang 
sangat menentukan. 

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang semakin pesat, 
maka kamus-kamus bahasa (dalam hal ini Kamus Bahasa Arab-Indonesia) pun 
telah banyak beredar ditoko-toko buku dan tempat-tempat lain yang 
menyediakannya. Tetapi, dibalik menjamurnya keragaman jenis kamus yang biasa 
kita temui, ada saja beberapa kesalahan (atau mungkin pula sebuah kekhilafan) 
yang secara sengaja maupun tidak sengaja mewarnai keragaman karya-karya yang 
ada. 

Dalam hal ini, peneliti akan mencoba melakukan pembahasan mengenai 
Kamus Jamak Taksir karya Syamsul Hadi terbitan GAMA PRESS yang 
penulis anggap sebagai salah satu kamus khusus yang membicarakan 
permasalahan jamak taksir dan cukup diandalkan dikalangan beberapa mahasiswa 
dan pelajar yang bergelut dalam bidang bahasa Arab. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis komparatf, 
yakni membandingkan setiap kosa kata dan makna yang terdapat dalam kamus 
Jamak Taksir susunan Syamsul Hadi tersebut dengan Kamus bahasa yang popular 
yang telah menjadi salah satu sumber dalam penentuan bahasa Arab yang resmi, 
yaitu kamus Munjid Fi Lughah Wal ‘Alam susunan Lewis Ma’loof. 

Kesalahan-kesalahan yang penulis temui dalam Kamus Jamak Taksir ini, 
misalnya tertulis pada halaman ٣٥٣ baris ke-٢١. kata   
��   yang dijamakkan 
dengan  َ�ت��ِ�ُْ . Padahal jika kita kembali membuka Kamus Munjid, kata  
��  
jamaknya adalah  ت��� , sedangkan kata   ت����ُ  mengandung makna  ���ُ . Hal 
ini akan berpengaruh besar pada pemaknaan kata tersebut.   
��  mengandung 
makna  وف����� ا������ sedangkan , ا�!�  اُ  atau   َ�ت��ِ�ُْ  berarti  ء#�ّ� . &ّ% ا
Sebagai seorang mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab yang mengambil konsentrasi 
terjemah, penulis menganggap peran kamus teramat penting dalam menemukan 
solusi-solusi pemaknaan mengenai kata-kata asing yang kurang dipahami. Oleh 
karena itu, penelitian mengenai kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Kamus 
Jamak Taksir susunan Syamsul Hadi ini semoga dapat melahirkan khasanah 
keilmuan yang lebih baik dan berguna dikemudian hari, sebagai sebuah koreksi 
kritis atas beberapa bentuk kesalahan-kesalahan kosa kata yang penulis temui 
didalamnya. 
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  الشعار واإلهداء

 

  و القتل  فررمت من املوت أن ينفعكم الفرار إنْقل لّ"
  "وإذاً ال متتعون إالّ قليالً

  )١٦: األحزاب(

 
 
 

  اإلهداء
  
  :إىل البسيطالبحث  أهدى هذا
  احلنونيوأم ي احملبوبـأب

  ي احملبوبةـي احملبوبة وأخوانـأخوات
   مشرفا الذي كان ىل احلج إبن بردةالشيخ املكرم 

  البحث إثبات موضوعأمحد عطاء اللّه الذى كان ىل مشرفاً عند 
  ي األحباءـ وصديقاتمجيع أصدقائي
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  كلمة شكر وتقدير
فهو . فها على النحو الّذي يريدهيصر ملن بيده زمام األمور، ومحداً

إذا أراد اوال ملا يريد، الفعفيكونكن:"كلّ شيء فإمنا يقول لهعلي ا مر " .
 وجلّت ه احلسين وتقدست أمسائسبحانه قد برئ كالمه من لفظ وحرف

 املنذر للناس من الغفلة،  األمييـ العرب على النيبالسالمالة وصال. اتهصف
  .املستقيمةالرمحة و طريق ىليرشدهم إعبادة وكهم عن ال شكوومضيع

والتقدير الفائق على من له توجه بالشكر اجلزيل ي أن اـن فيسر،وبعد
  :منهم البحث، وأخص بالذكر  إمتام هذافضل ىف

 عميد كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الفاضلصاحب  )١
   املاجسترآلأندس حممد شاكر  الدكتور: وكجاكرتاجباحلكومية 

 رئيس شعبة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونان اضلالفصاحب  )٢
 يألوان خريالدكتور : مية احلكومية جوكجاكرتاكاليجاكا اإلسال

  .املاجستر
 املشرف على هذا البحث ،إبن برده الفاضل املاجيستراحلج  الشيخ )٣

ذا والّذى قد أعطاىن سهولة كلّ اإلعطاء وبذل جهده لتصويب ه
  .، جزاكم اللّه أحسن اجلزاءالبحث ىف وقت قصري

  .األساتيذ واملوظّفون الّذين قد بذلوا كلّ جهدهم ىف إكمال هذا البحث )٤
 ن قاما باإلعتناء على تربييت وأمي اللذااحملبوب ي ـحضرة أب )٥
موعد  Cikiray ، وسائر جمتمع جيكرياىأخواتى وأخواىن احملبوبة )٦

نزل وأ" تيغار"دفعوىن كلّ محاس، خاصة يايان  قد  الّذينالرجوع،
 .هداية، وغريمها

ا الذين ادغة العربية وآ قسم اللّوزمالئي الكرماء، مجيع الطلبة ىف )٧
أمحد عطاء  على سبيل اخلصوص ،يصاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٧ 

الّذين قد عاشرم  وأصحايب .اهللا وآآن وحى الدين، ويوسف سوسانطو
 الداعىو" أوبوز"خالد حيىي وحيندى ، يف جوكجاكرتا تىطول أوقا
". قومينج"ين قمر الدسوريادي وحرفات آدي ياند و" آباى"رسالن 

 KARPALA "كارفاال"ومجيع اصدقائ املتوحد يف فرقة كرة القدم 
" يتري كيفيتف"فطريينطو أينجيف عبد السالم وايدي سوهردي و

" مسويل"يويل و إمساعيل اذ رشدي و استوارمني فاين وواوان دارماوان و
 وبودي "بوجور"اجنيف مان وانوار بدر الزو" بيمو "عارفموالنا و
 خالص وبامبانج وإيوان "KKN"وزمالء الثمين يف . غريهمآآن ووعريد و

  خاصة إىل،هايل جنرازقأر  وسائ،وايرما ويوين وريري وعينا وصايف
 احياين ،داياينستويت هانوي ألة بالغة قبل عمرها الطفولة داحد بكر مجي

  حبضورها الدافأةاة املطمئنحسن حيأرشدىن إىل أمن نومي الطويلة و
مجيع و. مل أذكر أمسائهم واحدا بعد واحد وملن. ومنتظريب لعشقها الثانية

البحث جبهده فجزاهم اهللا   األعزاء الّذين دفعوين إىل إمتام هذاأصدقائي
 اهللا عسى أن يكون ذلك ىف ة وأدعوانيا واآلخر اجلزاء يف الدخري

  .اهللا صحائف أعماهلم الصاحلة اجلارى ثواا هلم إنشاء
مين جلميع القرآء األعزاء وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة 

واهللا .  األيام القادمة والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه ىفكل اإلنتقادوأنتظر
  .على ما صنعت أعلم

  
  ٢٠٠٧ وس أغوسط١٧, جوكجاكرتا

    
  

         أ+�- ,#+�(%*��(�                                  
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لالباب األو:  
  مةمقد

  خلفية املسألة. أ
قد يكون حبث مركّب للكلمات العربية املركّبة يدعونا إىل حبث عن 

وىف حفر احللول . اماًاملعانـي مما ال ميكن أن نفهمها مبا عندنا من علم دو
هلذه املعانـي الصعوبة فال بد من أن منلك متعمداً قابالً جلعله كمرجع ىف 

 .حتليل مسألتنا

فمن املشكالت اللّغوية الىت نواجهها كثريا ىف دراسة اللّغة العربية 
الرمسية هى الصعوبات ىف تعيني املعانـي والقيام بترمجة الكلمات الّىت ندرت 

وىف هذا الشأن، كانت امليول لبحث عن مصادر أكثر . فة الطالبىف معر
وجاء احللول عند . سهولة وبساطة تدفعهم للحصول على مرجع منشودة

الّىت تسهل كثريا ) واملقصود هنا قواميس العربية(ظهور القواميس األعجمية 
  .     من األعمال املوجودة، مباشرةً كانت أو غري مباشرٍة

أحد مراجع مستخدمة ىف حبث احللول عن الكلمات القاموس هو 
 املكتشفة ىف مسائل القيام بترمجة الكلمات الصعوبة كما كان أيضا وسيلة
تعرض احللول إلاء املشكلة ىف اكتشاف معانـي الكلمات العريبة الىت مل 

ولو كان القاموس ال يدل على معىن مقصود لكن على حد . تفهم من قبل
وعالوةً على .  إىل تطوير املعىن املدموع مالئقاً مبعىن املقصودقليل نستطيع به

ذلك إختـذه طالّب كلّية اآلداب مصدراً أساسياً ىف البحث عن احللول ىف 
  .عملية الترمجة اليت قد صارت وظيفة يومية بل وظيفة ائية مقررة واجبة
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 كما كان دور القاموس أحد مصادر علمية مهمة، رأى الباحث أنّ
فقام الباحث . األخطاء املوجودة ىف القاموس حتتاج إىل فحصة دقيقة عميقة
 بطريقة مقارنته ١هنا مبحاولة البحث ىف قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى

 يرجى أن يعطي هذا قيمة ٢.الم للويس مألوفبقاموس املنجد ىف اللّغة واألع
  .ِعلمية نافعة ملراجع أخرى آتية

ىف عصرنا اليوم، كان ظهور القواميس اجلديدة املتنوعة ليس من 
 ىف مقاس ظهر اآلن خمتلف القواميس اجلديدة املتنوعة. األحوال النادرة

عرىب (مكاثفتها ومساومتها من ناحية موآدها املختلفة بعد عصر قاموس املنور 
املعاصرة ألتابع ) إندونيسي-عريب(كمثل قاموس كرافياك ).  إندونيسي-

ألديب ) ١٩٩٩(وقاموس البشرى ) ١٩٩٦(عاىل وأمحد زهدى حمضر 
اسها البساطة فتح، وما أشبههما من القواميس األخرى ىف مق. ا.بشرى ومنور

 على أن هذا يعترب قفزا عظيما ىف عامل القاموس ٣قال ابن بردة. املتنوعة
  العربـي 

ا املتنوعة، مازال لكن، إنّ مجيع القواميس املذكورة بترتيبها وإبتكاره
 أي قاموس بتكييفها ٤ىف عتفة رتبتها القاموس املعروف غالباً بـ معجم عام،

  .لكشف مسائل اللّغوية العامة بينما كان فيها مفردات عامة
اميس، رأى الباحث أنّ قاموس مجع التكسري بالنظر إىل حمتويات القو

لشمس اهلادى هو أحد قواميس يتوجه إىل جهة دراسة جديدة معروفة بـ 
                                                 

 ٢٠٠٢، يوكجاكارتا، مطبعة جامعة غاجه مادا، إندونيسى-قاموس مجع التكسريعرىب مشس اهلادى،  ١
  لبنان، دار املشرق-، بريوت منجد ىف اللّغة و األعالم مألوف لويس،  ٢

٣  Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah: Metode Dan Wawasan Menerjemah Teks Arab, 

Yogyakarta: Tiara Wacana, ٢٠٠٤, hal ٦٥ 

      ٤   ٨٠-٧٦. ص. ١٩٧٨دار الثّقافة، :  حممود فهمى هجازى، مدخال اىل علم اللّغة، القهرة
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 أي قاموس مبحتويات الكلمات ىف علم خاص عن مسألة ٥معجم متخصص،
وسوف جند قواميس أخرى مبحتوياا املخصوصة، وهى . مجع التكسري

إندونيسى لبسوىن إمام الدين ونصرية - العملى عرىبقاموس املصطلحات
بن . ب.إندونيسى حلج أمحد سعيد - وقاموس املصطلحات عرىب٦إسحاق،

  ٧.حممد مهيب املاجستر
كان حضور هذه أجناس القواميس اجلديدة، هو إشارة على تطور 

فهذا القاموس مجع . القاموس املنور" أوالد"عظيم ىف عامل القواميس بكوا 
ية املخصوصة، التكسري يأتى بقصد خاص وهو عرض احللول ىف مسائل اللّغو

يعىن مسألة مجع التكسري يف اللّغة العربية، خالفا لقاموس املنور وقواميس 
  .األخرى الّىت تعرض موآد الكلمات العامة

ولكن من األسف أنّ كلّ نتاج اإلنسان واختراعته ال يصل دواماً إىل 
ولو كانت قيم إجيابية من ظهور هذه القواميس املتنوعة . أكمل الدرجة

ازالت قابلة لإلستفادة، لكنه وجدت من وراء إنتشار تنوعها الكثرية، أخطاء م
  .فعلها املؤلِّف متعمٍدا كان أو غري متعمٍد) أى ميكن خالف(

توجد فيه . ظهر هذا املثال ىف قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى
بعض أخطاء أساسي احمليطة حول مسألة مجع الكلمة وتعيني معانيها ما ال 

ليق بأفضل تركيب املفردات ىف قاموس املصدر األساسى ىف هذا البحث يعىن ي
  .قاموس املنجد ىف اللّـغة واألعالم للويس مألوف

                                                 
 ٨٠.  نفس املصدر، ص ٥

٦   .٢٠٠٣مطبعة اوىل النهى، :  إندونيسى، جاكارتا–أنظر بسون إمام الدين و نصرة إسحاق، قاموس العملى عرىب         

.٢٠٠٥مطبعة تيارا واجان، :  إندونيسى، يوكجاكارتا–هيب، قاموس مصطلحات عرىب  أمحد بن حممد م ٧   
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 ١٤ 

األخطاء ىف مجع الكلمات وجد ا الباحث ىف هذا القاموس مكتوبة 
 مع ،ِدالَص تجمع بكلمة دِليص  انّ كلمة٨.٨ ىف الصف ٣٥٢يف الصفحة 

 هلا مجع دليصأنّ لو فتحنا قاموس املنجد ىف اللّغـة واألعالم، إنّ كلمة 
 فهذا ٩.دِلص:  املكتوبة هنا، هلا مفرد آخردالصفأما الكلمة . دلُصالتكسري 

ولو هلتان الكلمتان متساو ىف .  اصح املعىن املقصوداخلطاء تأثِّر كثرياً إىل
 ولكن هذه اخلطأة الواقعة ىف القاموس ختالف ١٠،air emas: معاما يعىن

  .حةقواعد اللّغة العربية املقررة الصحي
فللخطاء الثّانـى وجد ا الباحث ىف هذا القاموس مكتوبة ىف 

وهذه . شماِليل تجمع بكلمة شملٌ أنّ كلمة ٩.١١ ىف الصف ٤٢٥الصفحة 
 هلا مجع التكسري مشلاحلالة ختالف كثرياً ملا ىف قاموس املصدر، أى أنّ كلمة 

الٌأَشا الكلمة . ملٌ:  هلا مفرد آخر خالف هلا، يعىنمشاليلفأملُوم١٢.ش  
وما عدا من األخطاء ىف مجع الكلمات السابقة، وجد الباحث بعض 

 ىف ٧٢توجد هذا اخلطاء ىف صفحة . أخطاء أخرى ىف تعيني معىن الكلمة
:   جتمعان بكلمة واحدةسر و ِسر كُتب هناك أنّ كلمة ١٣.الصف االول

ارروهذا ال يناسب لقاموس املصدر ألنّ هتني كلمتني هلما معىن خمالف . أَس
 فال يطلق هذا ىف ١٤،أسرار: ولو هلما مجع التكسري املتساو. احدمها آلخر

                                                 
 ٣٥٢. ، ص.....مشس اهلادى، قاموس مجع التكسري   ٨

٢٢٢. ص...  لويس مألوف، منجد ىف اللّغة واألعالم،  ٩   

٤١٦. ص. ١٩٩٧: مطبعة فوستاكا فروغراسيف:  إندونيسى، سورابايا– أمحد وارصان منور، قاموس املنور عرىب  ١٠   
 ٤٢٥. ، ص.....مشس اهلادى، قاموس مجع التكسري   ١١

٤٠٣. ص... لويس مألوف، منجد ىف اللّغة واألعالم،   ١٢   

٧٢. ، ص.....مشس اهلادى، قاموس مجع التكسري ١٣   

   ١٤ ٣٢٨. ص... الم، لويس مألوف، منجد ىف اللّغة واألع
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 ١٥ 

 فأما الكلمة ،rahasia:  بكسر السني هلا معىنِسرأنّ كلمة . تعيني معانيهما
 بضم السني هلا معىن آخر املخالف ملعىن األول، وهذا سر: الثّانية األخرى

 garis pada: الكلمة هلا معىن كما كتب ىف قاموس مجع التكسري، يعىن

telapak tangan atau kaki.١٥  
 ىف الصف ٢٥٣وملثال آخر، توجد الكلمة املخطئة ىف الصفحة 

لوقت حلظة . عبرات و ِعبر:  جتمع بكلمتنيِعبرةٌ كتب فيه أنّ كلمة ١٤.١٦
جد فيه غرابة املعىن، وبعد مقارنة دقيقة لقاموس املصدر املنجد ىف اللّغة ال تو

 هلا عرباتوأما كلمة . ِعبر هلا مجع التكسري ِعربةواألعالم، عرف أنّ كلمة 
 خمتلف املعىن  واخلطأ هنا ألنّ هتني كلمتني هلما١٧.عبرةٌ: مفرد نفسه يعىن
 /peringatan: ، بكسر العني هلا معىنِعبرةأنّ كلمة . احدمها ألخراها

pelajaran/suri tauladan،ا الكلمة الثّانية األخرىة:  فأمرببفتح العني ع ،
  ١٨.air mata: هلا معىن آخر املخالف ملعىن االول، يعىن

ما كان الباحث طالباً من طالّب كلّية اآلداب ىف قسم اللّغة العربية ك
و آداا ىف تركيز الترمجة، رأى هنا أنّ القاموس ىف دوره اشد مهما ىف كشف 

ومن اجل هذه الواقعة، لعلّ . احللول عن الكلمات األعجمية غري املفهومة
علماً ىف أياٍم البحث عن قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى، يربز أحسن 

  .قادٍم، وسوف يكون تصحيحاً نقدياً فيما وجد فيها الباحث من األخطاء
 

                                                 
٦٢٦- ٦٢٥. ص... أمحد وارصان منور، قاموس املنور  ١٥   

    ١٦ ٢٥٣. ، ص.....مشس اهلادى، قاموس مجع التكسري 

٤٨٤. ص... لويس مألوف، منجد ىف اللّغة واألعالم،  ١٧    

٨٨٨. ص... أمحد وارصان منور، قاموس املنور  ١٨   
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  حتديد املسألة. ب
بعد شرح واسع وبيان عميق عن مادات البحث كما سبق، حاول 

  :الباحث على حفن املسائل األساسية هلذا البحث، فمنها
ادى، احمليطة ما األخطاء املوجودة ىف قاموس مجع التكسري لشمس اهل •

  على أخطاء مجع الكلمات وتعيني معانيها؟
 ما اإلقتراحات التصحيحة على كلّ األخطاء املوجودة؟ •

  
  أغراض البحث وفوائده. ج

قائمة على عادات الدراسة املنفردة عن احملتويات الكلمات ىف القاموس 
نتقاد ىف ومعانيها املتنوعة قام ا الباحث، حاول على التعرض عن مادة اإل

وعلى هذا الشأن اختِير قاموس مجع التكسري . القاموس وذكر بعض أخطائها
  .لشمس اهلادى طبعة جامعة غاجه مادا

رأى الباحث أنّ القاموس واحد من قواميس منشود ىف كشف حلول 
ولكنه كما ذكر . معانـي اللّغة العربية املخصوصة ىف مسائل مجع التكسري

  .اج له أخطا مضطربةسابقاً، إنّ لكلّ نت
 إنّ الكلمة ١٩،Menjadi Penerjemahكما قاله إبن بردة يف كتابه 

. هى جزء مهم ىف عامل الترمجة، بل كان اصالً حقيقياً ىف تعيني معاين اجلملة
فلذلك ترجى هذا البحث أن يكون احد نتاج مهم ىف مقاصده كشف أخطاء 

عها مطابقاً مبا ىف قاموس املصدر، أى مجع الكلمات من مفردها إىل اصح مج
  . املنجد ىف اللّـغة واألعالم

                                                 
 ٦٥.  ص ١٩
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 ١٧ 

ىف هذا حبث، اختار الباحث متعمداً قاموس املنجد ىف اللّغة واألعالم 
مسنداً أساسيا ألنه كان قاموساً معايراً ومتوفّقاً ىف طلب معاين اللّغة العربية 

. نة اصح اللّغة العربية املنشودةوهو من احد املراجع املهم ىف مقار. األعجمية
وهذا تضغط ىف احد تقرير مؤمتر مكتبة العربية الذى يعلن أنّ قاموس املنجد 

  .ىف اللّغة واألعالم حتول درجة ثالثة ىف تعيني صحة الكلمة العربية املعايرة
 There are three primary sources for determining Arabic romanization at the Library of 

Congress: the Library of Congress Arabic Romanization Table, A Dictionary of Modern Written 

Arabic by Hans Wehr; and al-Munjid fi al-Lughah wal ‘Alam. The Library of Congress 

Romanization Table provides a comprehensive treatment of Arabic romanization, while A 

Dictionary of Modern Written Arabic is widely used for the study of the Arabic language by 

western audiences and is considered the standard Arabic-English dictionary of its genre. In the 

Arab World al-Munjid is the standard Arabic-Arabic dictionary used.  

Normally when romanizing Arabic, LC follows the table, an din so doing adheres as 

closely as possible to classical Arabic. If there is still some doubt as to how a word should be 

romanized, A Dictionary of Modern Written Arabic (١٩٧١ rev. ed.) is consulted first. Occasionally 

this source will supply two possibilities for romanizing the word. If so, the next step is to consult 

al-Munjid, accepting the first form found there if there is more than one form. Hence, A 

Dictionary of Modern Written Arabic is used as the basis for most romanization decisions that are 

not settled by the table, with al-Munjid serving as the final arbiter for persisting ambiguities.٢٠ 
 

ة تكون اساساً أصلياً ىف إختيار البحث وىف هذا البحث، هناك نواة هام
  :ومن بعض هذه النواة اهلامة هى. اآلتـي
اإلكشاف بأخطاء ىف جتميع الكلمات وتعيني معانيها املكتوبة ىف  .١

قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى مطابقاً ملا ىف قاموس املنجد ىف 
  .اللّـغة واألعالم

                                                 
٢٠ http://www.library.princeton.edu.htm 
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 ١٨ 

كلمات إنّ لكلمة العربية قيمة فضيلة ىف تعيني وجه ترمجة ال .٢
وحاصالا إىل أحسن كوناً وأسهلها فهماً، وال مييل من املقاصد 

  .املستعرضة ا املؤلِّف
وما عدا من البيان، أن مصدر إختيار قاموس املنجد ىف اللّـغة  .٣

مراجع الكلمات العربية حتول درجة ثالثة بعد  واألعالم، هو أنه احد
 )Hans Wehr(هر درجة مؤمتر مكتبة العربية، وقاموس هانس و

    ٢١.املشهور ىف دعامة الطّالّب
و بالطبع، أنّ غري هذا قاموس منجد، هناك قواميس أخرى املتوفّقة 
أعصركان وأحسن، فبنظر إىل فهم حمدود وصرف موجود، إستنتج الباحث 

ومن غريه من . على إسناد الطآقة فقط إىل قاموس املنجد ىف اللّـغة واألعالم
 وقاموس املنور مسنداّ معنويا إىل اللّغة Hans Wehrاموس، كان قاموس الق

 .اإلندونيسية أفهم ا الباحث

 
  التحقيق املكتبـى. د

التحقيق املكتبـي هو إحدى حطوة البحث ىف مكاشفة صوابه 
وهذه . ومقارنته، أكان البحث من املباحثة املوجودة من قبل أم مل يبحث

 موقع الباحث وضربيته، أكان البحث من املباحثة اخلطوة تقصد ملعرفة
  .اجلديدة، أو مقابلة عن البحث السابق، أو مواصلة للبحث قبله

                                                 
  ٢١ نفس املصدر 
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 ١٩ 

وبعد حماولة الطلب ومقارنة احلقائق عن البحوث وكتابة العلمية من 
املصادر املوجودة، وجد الباحث أنّ هناك بعض حبوث يبحث ىف خص املسألة 

  .ومسائل اللّغوية ىف مباحث القواميسعن مادات مجع التكسري 
البحث األول مما وجد به الباحث هو البحث الّذى قام به اختنا سىت 

شرحت فيها . املصدر الثالثية ىف قاموس املنور وزانأ: نور جنة على موضوع
اموراً تفصيلياً عن املسائل املصدر الثّالثـي، فقسمها وفصلها إىل فراق خاصة 

  .زاامطابق ألو
: والبحث الثّانـي هو البحث قام به أخونا بودييونو على املوضوع

 ملصطفى لطفى" اإلستعماراالوربى"مجع التكسري وإستعماله ىف القصة القصرية 
اإلستعمار "شرح فيه عن املسائل مجع التكسري املوجودة ىف رواية . املنفلوطى
دها فقام بالبيان عن مواقع بكمال الصراحة الدقيقة، مثّ ثبت مفر" االوربى

  .مجعها ودورها و أثرها إىل معانـي ما قصد ا املؤلّف
وبعد اوضاٍح عميٍق وشرٍح وافٍئ عن البحوث وكتابة العلمية 
املوجودة، رأى أنّ املآدة عن مسائل أخطاء الكلمات ىف قاموس مجع التكسري 

جاًء من ور. لشمس اهلادى الذى سيقوم ا الباحث مل يبحث من قبل
الباحث أن يكون هذا البحث البسيط، احد مباحث اللّغة النافعة للباحث 
كان وجلميع جزء مكمل من الطّالّب واجلامعي ىف جامعة سونن كاليجاكا 

  .جوكجاكارتا
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  اإلطار النظرى. ه
kritikكان كلمة 

 هلا Kamus Besar Bahasa Indonesia ىف ٢٢
اإلنتقاد أو اإلصغاء، مشترك تارة بنظر وتفسري على حسن الوظائف "معىن 

وبناًء على هذا التعريف، أنّ البحث الّذى سوف ".  ذلكأشبهوقبيحها، وما 
إصغاء الباحث وأرائه عن قاموس مجع التكسري : م به الباحث حيتوى علىقا

لشمس اهلادى، مقارناً بشرح البيان على بعض أخطاء الكلمات وإقتراحة 
  .تصحيحها اإلجيابية، احمليطة على جتميع الكلمات وتعيني معانيها الصوابة

رواية قد حبثها فبالنظر إىل البحوث عن نقدية الترمجة لقصة القصرية وال
. أصدقائى احلرفة، فحاول الباحث على التعرض مبواضع جديدة جمذّبة متحدية

وبالرجوع إىل دور النقد نفسه، كوظيفة علمية لفهم تفوق املبحوث وضعفه، 
قام الباحث ا لتحصل على وظيفة منشودة وسوف يكون مصدراً متفوقاً 

  .لبحوث األخرى اآلتية
فأما . غة العربية هو إسم يدلّ على ثالثة أشياء فما فوقاجلمع ىف اللّ

للجمع ىف اللّغة العربية . ال يعترب مجعاً) مثنى(االسم الّذى يدلّ على إثنني 
يوجد نوعني من اجلمع ىف اللّغة . عالمة خاصة ال تتوفّرها ىف اللّغات األخرى

سامل بدوره إىل قسمني وينقسم مجع ال. العربية، مها مجع السامل ومجع التكسري
وإما مجع التكسري هو مجع ملذكر . مها مجع مذكّر السامل ومجع مؤنث السامل

أي بزيادة احلروف ىف (وملؤنث، الذى ال حيضع تكوينه إىل قاعدة مجع السامل 

                                                 
٢٢  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, 

Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٣. Hal ٦٠١ 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٢١ 

ولكن بتنسيق السماعى، أي أنه تركيب مصدر إىل مساع العربـي ) أواخره
  ٢٣.هم اخلاصةاألصلى أو بلفظ ألسنت

 نص املنبع املبىن بكلمات داللةالترمجة اساساً هى حتويل وحدة 
 وبياناً على دور الكلمات ىف النص، إستنبط الباحث أنّ هلا دور مهم ٢٤متنوعة

وعلى أي حاٍل، فاملعرفة على صحة  .  صحيحة حسنةىف إختراع ترمجة
  .الكلمات هى حطوة األوىل لكشف مقاصد املؤلّف ىف وظيفتهم اجلزيلة

القاموس هو وظيفة حمتوية مبجموعة الكلمات الصعوبة األعجمية ىف 
ىف قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى، وجد الباحث . املنهج اللّغوية امللفوظة
ا الطّالّب بعض مسائل مشو عوبة املواجهةشة عن الكلمة اجلديدة الص

ولكن جبانب تفوقها املوجودة، هناك غالطة اساسية احمليطة ىف مسائل . معتاداً
  .جتميع  الكلمات وتعيني معانيها الصحيحة

كما دور الكلمات بينها إبن بردة سابقاً، رأى الباحث أنّ األخطاء 
فلذلك، كان البحث عن إصابة . الت الترمجة اجليدةفيها تاثّر كثرياً إىل حاص

الكلمات ىف القاموس عمالً مهماً كما دور الكلمات نفسها كأساس األول 
ىف إكتشاف معانـي ترمجة الكتب األعجمية املترجمة إىل لغتنا اإلندونيسية 

  .املفهومة
اع وهلامش آخر، أنّ النقد على وظائف اآلداب هو عمل مهم ىف إختر

وال تقوم . حالة خاطرة وحماورا على وظائف اآلداب قام ا بالدنا غاوياً

                                                 
 VII. ، ص.....قاموس مجع التكسري مشس اهلادى،  ٢٣

٢٤ Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah….., hal ٦٥ 
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 ٢٢ 

النقد حلكم ضعوف الوظائف، فإنما هو الضغط لتطوير جودة الوظائف 
  ٢٥.وحتسينها لوقت مستقبل

  
        منهج البحث. و

البحث هو الطريقة ىف كشف حلول الصوابة وتصفيتها ملسألة خمتارة 
البحث الذى سيعرض به الباحث هو حبث مكتبـي أى البحث . موجودة

 من القواميس واالّت والكتب األخرى املوافقة بالرجوع إىل جمموعة املكتبة
وجبانب هذه املصادر املتنوعة، فال مقفل . بنفس املواضع وموآد البحث

للباحث على الطلب وإجياد البينات من املصادر األخرى كمصادر علمية من 
  . وثرثرة حلظات ببعض أصحاب ومدرس اللّغة العربية)internet(انترينيت 

.  مصادر البينة إىل قسمني، مها بينة أساسية وبينة ثانويةوهنا تقسم
البينة األساسية هي قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى، وأما البينة الثّانوية 
هي قاموس املنجد ىف اللّغة واألعالم للويس مألوف، سوف يكون مقياسا 

وبغريمها . ة العربية املقررةملقارنة الصوابة ومناسبة ملوافقة الكلمات باملنهج اللّغ
من هذين القاموسني، إستفد الباحث العلم واملعرفة من قاموس املنور وكتب 

  .علمية نافعة وبينات أخرى الالّئقة
وهلذا البحث منهج التحليلية التصويرية، وهو شرح املسألة األساسية ىف 

حث على خطوة آتية، قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى عاماً، مثّ قام بالب
  : منها

                                                 
٢٥ Nahdiyyin, Khairan, Sejumlah Kesalahan Dalam Menerjemah, Adabiyyat Vol. ٥, No. II 

Juli-Desember ٢٠٦, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Hal ١٩٧ 
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  .مجع البينة .١
هو مجع األخطاء املوجودة ىف هذا القاموس، بطريقة مقارنة صواب 
الكلمات بصحة الصغات ملا ىف قاموس املنجد ىف اللّغة واألعالم ىف 

  .تركيب مجعها وتعيني معانيها
  .تقسيم البينة .٢

 بتركيب جنس هو تقسيم االخطاء املوجودة، مثّ متييزها مطابقاً
  .اخلطأ، فجاء البيان ىف موضع أخطائها وإقتراحة تصحيحها

  .احلاصل واخلالصة .٣
وترجى من هذه اخلُطوات املبينة، احلصول إىل خالصة جذّابة ممكن أن 
تكون جواباً وحساساً ملسائل اللّغوية املذكورة السابقة، مباشرة كانت أو غري 

  .مباشرة
  
  نظام البحث. ج

 صورة معين عن هذا البحث، قسم الباحث املسائل إىل مخسة وإلعطاء
  :أبواب، يعىن
حيتوى على املقادمة تشتمل فيه خلفية املسألة، وحتديد املسألة، : الباب االول

وأغراض البحث وفوائده، وحتقيق املكتبـي، وإطار النظرى، ومنهج البحث، 
  .ونظام البحث
ية قاموس مجع التكسري لشمس اهلادى حيتوى البيان عن هو: الباب الثّانـي

 العربية سيقوامتشتمل فيه تاريخ ظهور القواميس ومصادرحضورها، ومبادئ 
  .وطبيعتها، وأغراض تأليف القاموس وفوائده، وترمجة مؤلّفه
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حيتوى التحليل على أخطاء مجع الكلمات املوجودة ىف قاموس : الباب الثّلث
جنس أخطائه مثّ القيام بإقتراحة تصحيحها مجع التكسري لشمس اهلادى وبيان 

  .مطابقة ملا ىف قاموس املنجد ىف اللّـغة واألعالم
حيتوى التحليل على أخطاء معىن الكلمات املوجودة ىف قاموس : الباب الرابع

مجع التكسري لشمس اهلادى وبيان جنس أخطائه مثّ القيام بإقتراحة تصحيحها 
  . اللّـغة واألعالممطابقة ملا ىف قاموس املنجد ىف

 قتراحاتاإلستنتاج واإل تشتمل فيه ،ختتامحيتوى على اإل:  الباب اخلامس
  .اخلالصةو
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  :الخامس الباب
  إختتام

 
ع  هذا البحث ملعرفة عدد األخطاء الّىت توجد ىف قاموس مجنّ جميءإ

التكسري لشمس اهلادى وأسباا، من ناحية األخطاء ىف جتميع الكلمة وتعيني 
معانيها، املقارن مبا كان ىف قاموس املنجد ىف اللّـغة واألعالم للويس مألوف، 

   .Hans Wehrوقاموس  
وأخرياً، بعد مرور اخلطوات للبحث السابق، ميكن أن يقام اإلستنتاج 

وبالرجوع إىل . دة ىف هذا القاموس مجع التكسريعلى أسباب األخطاء املوجو
 Hansأصح الكلمة ما كان ىف قاموس املنجد ىف اللّـغة واألعالم وقاموس  

Wehrاستنبط الباحث على أمور آتية ،.  
  : وأسبااع الكلماتيمجتاألخطاء ىف   .أ 

األخطاء ىف ترتيب الكلمات، يتضمن إضافة احلرف وإنقصاه،  )١
يضاً على وضع بعض احلرف ىف غري مواضعه املعينة، وتشمل فيه ا

 ىف سطر ٢٦٨ىف صفحة  (سجينة لكلمة سجائن: على سبيل املثال
 دليص، و)١٩ ىف سطر ٣٤٦ىف صفحة  (وذمية لكلمة وذام، و)١٣

والكلمة الصحيحة هلا ). ٨ ىف سطر ٣٥٢ىف صفحة  (دالصلكلمة 
  .))سواجن، ووذائم، ودلُص((

مع إىل تركيب مجع التكسري فأكثر، ما مل يسبق الكلمة الّىت جت )٢
ىف  (برج لكلمة برجان وبروج: مطابقة احدها ألخراها، مثالً

  .))أبرجة((والكلمة الصحيحة هلا ). ٧ ىف سطر ١٧٦صفحة 
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 صاحل لكلمة صلحاء: جتميع الكلمتني ىف تركيب واحد، ومثال ذلك )٣
حيحة هلا ، والكلمة الص)١٢ ىف سطر ٢٨٣ىف صفحة  (صليحو
  .))صاحل مجعه صلحاء، وصليح مجعه صالح((

 لكلمة غنوم: جتميع الكلمتني ىف تذكريها وتأنيثها املفرقة، ومثاله )٤
، والكلمة الصحيحة هلا )١١ ىف سطر ١٠٩ىف صفحة  (غنيمة وغنم
 .))غنم مجعه غنوم، وغنيمة مجعه غنائم((

  
  :  وأسباا الكلماتانـي األخطاء ىف تعيني مع  .ب 

ىف  (عربات وعرب ومجعه عربةكلمة : خمالف وزن، على سبيل املثال )١
، ومعناه الصحيح air mataالّىت مبعىن ) ١٤ ىف سطر ٣٥٢صفحة 

هو على وزن فَعلَة، ال على وزن و. pelajaran, peringatan: هى
  ).ِعربة(ِفعلة 

ىف  (نأزيا ومجعه زينكلمة : إعطاء معىن الكلمة بعكس املعىن، مثالً )٢
، ومعناه الصحيح cacat, aibالّىت مبعىن ) ٢١ ىف سطر ٦٦صفحة 

   .bagus, indah, cantik: هى
 سر و ِسر: الفرق ىف احلركة يؤثّر إىل الفرق ىف املعىن، ومثال ذلك )٣

 garis pada telapakالّىت مبعىن ) ١ ىف سطر ٧٢ىف صفحة (

tangan/kaki ومعناه الصحيح لكلمة ،هىِسر   :rahasia، اوأم 
رابقسمبعىن املكتوب الس .  
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 عاصمة: تساو معىن الكلمتني برجوع إىل أصل كلمتهما، ومثاله )٤
الّىت مبعىن ) ١٤ ىف سطر ٩٧ىف صفحة  (عواصمومجعه  

mencegahومعناه الصحيح هلا ،  :ibukota.  
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  ثبت املراجع
 -ات عريبقاموس مصطلح، أمحد بن حممد مهيب �

   ٢٠٠٥مطبعة تيارا واجان، : ،جوكجاكارتاإندونيسي
 ، إندونيسي-ي عريبقاموس العمل، نصرة إسحاق، و بسون،إمام الدين �

  ٢٠٠٣مطبعة أوىل النهى، : جاكارتا
قهرة، :  مكتبة اخلنج،فصول ىف فقه العربيةرمضان عبد التواب الدكتور،  �

١٩٨٧  
، دار النهضة عرب من قضايا اللّغة العربيةكالم الزازا، حسن الدكتور،  �

  ١٩٧٦العربية، بريوت 
نظرات التارخيية ىف حركات التألف عند  اجماد الدكتور، ،الطرابوليسى �

  ١٩٨٦: لقرطوبة، جاسابلنك دار ا،العرب
بة ، مكتجامع الدروس العربية، اجلزء الثّانـى ،الشيخ مصطفى الغاليني، �

  .ريوت ب-صيدا: العصرية
دار الثّقافة، :  القهرة،مدخال إىل علم اللّغةفهمى هجازى، حممود،  �

١٩٧٨ 

دار ، كتاب العني، دراسة وحتليل ونقد، فواز، حكمة كشلى الدكتور �
  ١٩٩٦بريوت، : الكتب العلمية

، جوكجاكارتا،  إندونيسى-قاموس مجع التكسري عرىب ، مشس هادى، �
 ٢٠٠٢ مطبعة جامعة غاجه مادا،

 لبنان، دار -، بريوت غة و األعالمـاملنجد ىف اللّمألوف، لويس،  �
  .املشرق
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فقه اللّغة وعلم اللّغة، نصوص  الدكتور، ، حممود سليمان،ياقوت �
 .١٩٩١:  اجلمعي، اإلسكندرىاملعرف دار،والدراسة
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 ترمجة الباحث

Nama   : Apep Sopandyana 

TTL   : Tasikmalaya, ٢٤ Desember ١٩٨٣ 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Alamat Asal                 : Cikiray No ١٧ Rt ٠١/٠٥ Singaparna ٤٦٤١٦, Tasikmalaya. 

Alamat di Yogyakarta : Jl. Ki Pamanahan KG III ١٣٧, Gedongan, Kotagede.  

Nama Ayah  : H. Opo Mustopa 

Agama   : Islam  

Pekerjaan  : Wiraswasta 

Nama Ibu  : Hj. Epey 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

 

Riwayat Pendidikan: 

١. TK (١٩٩٠-١٩٨٩) 

٢. SDN Sukasenang II, Singaparna, Tasikmalaya (١٩٩٦ - ١٩٩٠) 

٣. Mts Al-Furqan, Singaparna, Tasikmalaya (١٩٩٩ - ١٩٩٦) 

٤. SMU Terpadu Hayatan Thayyibah, Sukabumi (٢٠٠٢ - ١٩٩٩) 

٥. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (٢٠٠٧ - ٢٠٠٢) 

 

Pengalaman Organisasi: 

١. KARPALA FC (٢٠٠٧-٢٠٠٤) 

٢. UKM Koperasi Mahasiswa UIN (٢٠٠٦-٢٠٠٣) 

٣. UKM Olah Raga UIN (٢٠٠٤-٢٠٠٢) 
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