
  " ميكن"ولفظ " إسم التفضيل"مشكلة ترمجة 
سنن التغيري اإلنسان حني يكون كال " كتابجتربة يف ترمجة (

  )جلودت سعيد" وحني يكون عدال
   

 

 
  

  
  
  

    
  هذا البحث  

  ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا م إىل كلية اآلداب جبامعة سونمقد
  ي العاملاللقب بعض الشروط للحصول على إلمتام

  ىف علم اللغة العربية وأدا
  

  وضع
  خريان

  ٠٣١١١٣٩٢:  رقم الطالب
  

  قسم اللغة العربية وأدبها
  آلية اآلداب بجامعة سونن آاليجاآا اإلسالمية الحكومية

  جوآجاآرتا
٢٠٠٨ 
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 الشعار واإلهداء 
 
 
 
 
 

  

  
  

  احلديث"الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت"
  احلديث"..ىل اهللا من املؤمن الضعيفاملؤمن القوي خري وأحب إ"

  
  

  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل 
  

 . ن ربياين جبميع جهدمهايحملبوب اللذا) صربأمحد (احلنون وأيب ) ة هيمنيمسن(أمي * 
  )ة سيت خامتة مكرمة تطع ماحلةمرافع(أخوايت * 
  ).حممد سنوار(وأخي الشقيق * 
  ين مجيع العلوم و املعرفة النافعةومجيع أساتيذي الكرماء الذين علّم* 
  .احملبوبة سري وحيوين اليت ترافقين يف حزين و سروري* 
  حباءمجيع أصدقائي وصديقايت األ* 
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ABSTRAKSI 
 

 Buku Sunan al-Taghyir al-Insan Hiina Yakunu Kalla Wahiina Yakunu 
Adla karangan Judat Sa’id dari Damaskus terbitan Dar al-Fikr al-Ma’ashir Beirut 
Libanon, adalah sebuah buku kecil yang berisikan tentang Sosiologi atau 
Humaniora. Di dalamnya diterangkan bagaimana menyoroti sifat kalla (enggan) 
berbuat efektif dan positif  dan sifat Adla (adil) berbuat efektif dalam kebenaran, 
sehingga menjadi manusia yang produktif dalam menjalankan efektifitas 
kehidupan yang efektif. 

Buku ini sangat menarik untuk diterjemahkan  karena bahasanya yang  
sederhana, dan  banyak manfaat dalam proses kehidupan sehari-hari dan sebagai 
bacaan ringan. Seorang penerjemah sering menemukan problem di dalamya, 
karena itu sebisa mungkin dia berusaha memindahkan pesan atau maksud dari 
suatu teks atau naskah agar bisa dipahami dalam bahasa sasaran, sebagaimana 
dalam bahasa sumbernya. Inti dari problem yang dihadapi adalah Problematika 
Penerjemahan Pola "Isim Tafdhil" Dan "Lafadz Yumkinu" Dalam Buku Sunan Al-
Taghyir Al Insan Hiina Yakunu Kalla Wahiina Yakunu Adla Karya Judat Sa'id. 

  )إلنسان، ويمكن أن نعرفها، ويمكن استخدامها ويمكن ليمكنهم، (

  )أهم من، أوضح نقول، أشد حبا، أكثر المسلمين، بصورة أكبر(
Bagaimana menerjemahkan "isim tafdhil" bilamana dihadapkan mausuf 

(kata sebelumnya) yang berbeda-beda baik isim tafdhil berupa mufrad mudzakkar, 
idhofah ila nakirah, idhofah ila ma'rifat bahkan ada yang sepi atau tidak 
menggunakan makna tafdhil karena keluar dari koridor-koridor kaidah pola isim 
tafdhil, sedangkan lafadz "yumkinu" dihadapkan berupa dhomir, harfu jar, huruf 
nasab dan berupa masdar bagaimana cara menerjemahkannya, apakah diartikan 
pasif atau aktif.  

Sedangkan metode yang digunakan dalam menerjemahkan adalah metode 
penerjemahan semi bebas yaitu penerjemahan tengah-tengah antara penerjemahan 
harfiyah dan bebas. 

Analisis yang digunakan adalah analisis semantik gramatikal yakni dengan 
mencari makna sebenarnya dalam bahasa sumber baik dari kaidah sintaksis 
maupun morfologi, kemudian mencari solusi penerjemahan yang tepat dalam 
bahasa sasaran. 

Dalam penelitian ini penulis menemukan cara menerjemahkan pola isim 
tafdhil yaitu dengan cara melihat konteks dan biasanya isim tafdhil menggunakan 
makna "ter, paling, lebih, amat, sangat, dan maha". Dan ada isim tafdhil yang 
tidak menggunkan makna tafdhil tetapi menggunkan makna kamus. Sedangkan  
penerjemahan "lafadz yumkinu" bila mausufnya  berupa an + mudori', yumkinu + 
harfu jar (li) + an + mudhori', yumkinu + dhomir + masdar shorih maka 
diterjemahkan aktif. Dan apabila yumkinu + masdar shorih maka diterjemahkan 
pasif 
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  كلمة الشكر والتقدير
 وجعل دينه دينا مسحا حيث ،وسعها الإيكلف اهللا نفسا   الذي الاحلمد هللا

اهللا عليه وسلم صالة يب األمي حممد صلي صلي علي النوأ. يعمل به عباده قدر طاقته
ل فعين ومن يصدق رسالته من اآلوأسلمه سالمة تش. األهوال واآلفات تنجين من سائر

ن حممدا عبدك أشهد أياك إنت وأال إ لهأن آل إشهد إياك أ. عاديواألصحاب يف يوم امل
  ما بعد  أ.ورسولك

فيسرين أن أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له فضل يف إمتام هذا 
  :البحث، وهم 

صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  .١
 .الدكتورشهاب الدين قليوىب املاجستر: احلكومية جوكجاكرتا 

حب الفضيلة رئيس شعبة اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونن صا .٢
الدكتور ألوان خريي : كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا 

 .املاجستر
ن قاما باإلعتناء على تربييت و أخوايت احملبوبة وأخي احضرة أيب وأمي اللذ .٣

 .وباحملب
 شرفجستري كم املانيبنيامروم صاحب الفضيلة األستاذ دكتورندس حب .٤

 هذا البحثكتابة الباحث يف 
 واأصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات يف كلية الآلداب الّذين قد رب .٥

 .الباحث يف  التعلّم و السلوك إىل جود العلم واملعرفة
أصحاب الفضائل مجيع األساتيذ واملشاييخ يف املدرسة العالية السلفية مفتاح  .٦

ا احلاج يف املعهد مفتاح العلوم رهي معصوم حبصوصا كياخالعلوم العمالئي و
 . العمالئي مراجنني دماك
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وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا و يف فصل الترمجة  .٧
أدخلنا : الذين يصاحبونين طوال تعلمي يف اجلامعة على سبيل اخلصوص 
 و محيدي و فردوس و معمر معرف و أغوع سوباكجا و دينا خلفي الندا

حممد صفواً هادي ومنورة و سيت منورة و زمالئي يف هيئة الطالب التنفيذية 
 ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥(بقسم اللغة العربية وأدا 

محد صاديق مسراحا أزين املواهب  : ٢٠٠٣ معهد مفتاح العلوم  يفو زمالء  .٨
" مفتاح العلوم " عبد الرمحن عبد احمليب نور خرياين مزمل  يف معهد 

إرحام ": اإلتحاد"و مجعية الصلوات " السالمة"و يف املسجد " روضة"و
حمفوظ و أمحد خازن و عبد اللطيف و ساردي منري ارتضي هر جوانوا امجد 

ومن مل أذكر أمسائهم واحدا بعد . مطهرحسن اسعري عطاء الرمحن وغريهم
هم واحد مجيع أصدقائي األعزاء الّذين دفعوين إىل إمتام هذا البحث جبهد

فجزاهم اهللا خرياجلزاء يف الد نيا واآلخرة وأدعوا اهللا عسى أن يكون ذلك 
 .شاء اهللا يف صحائف أعماهلم الصاحلة اجلارى ثواا هلم إن

أشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا أحسن اجلزاء جزاكم اهللا خرياً 
  ...آمني. كثريا و مع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة

 أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء وأنتظر وأخريا
 احلق لواهللا اهلادي إىل سبي. ستقبلةكل اإلنتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف امل

  .واهللا أعلم بالصواب
  ٢٠٠٨  يناير١٥جوكجاكرتا، 

                     
  خريان                     

 
 
 
 
 

Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 ©و 



 حمتويات البحث

..........................................................صفحة املوضوع أ

..........................................................الشعار واإلهداء ب

............................................................صفحة املوافقة ج

..................................................................التجريد د

 .......................................................كلمة شكر وتقدير ه
..........................................................حمتويات البحث ز

 ....................................................مقدمة: الباب األول  ١
  .....................................................خلفية البحث. أ ١
....................................................حتديد البحث. ب ٣  
...........................................أغراض البحث وفوائده. ج ٤  
  ...................................................التحقيق املكتيب. د ٥
  ....................................................اإلطار النظري. ه ٥
  .....................................................منهج البحث. و ١٢
......................................................نظام البحث. ز ١٤  

١٦ 
سنن التغيرياإلنسان حني يكون كال وحني يكون "حملة كتاب  :الثاينالباب 

........................................جلودت سعيد" عدال
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  ......................................................تعريف الكتاب ١٦
 

....................................................... الكتابخمتصر ١٧
 

 .......................................................طريقة املترجم ١٨
 

  ....................."ميكن"ولفظ "  التفضيلإسم"مشكلة الترمجة أمناط  ١٩

  

٢٣ 

يف كتاب " ميكن"و لفظ "  التفضيلإسم"حتليل مشكلة أمناط : الباب الثالث
" كال وحني يكون عدالسنن التغيرياإلنسان حني يكون "

 ..............................................جلودت سعيد

  .............................................ختتاماال: الباب الرابع    ٤٠

..........................................................اخلالصة  - أ ٤٠  

  .....................................................االقتراحات  - ب ٤١

  .......................................................... اخلامتة-ج ٤٢

 ثبت املراجع 

امللحقات 

نسان حني يكون كال وحني يكون      يري اإل سنن التغ " نص أصلي لكتاب       * 

 جلودت سعيد  "عدال
 

 يكون كال وحني يكون إلنسان حنيسنن التغيري ا"ترمجة كتاب* 

  جلودت سعيد إىل اللغة اإلندونيسية"عدال

 

  ترمجة الباحث*
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 الباب األول
 مقدمة

  خلفية البحث  -أ

إن اللغة لها دور هام فى حياة اإلنسان كمخلوق اجتماعى، 
. ألنها أداة النفاهم والمواصالت، وأنها أداة التعبير لكل ما خطر بالبال

اإلنسان بدون اللغة، ألنهم اليستطيعون بدونها أن وال فائدة لحياة 
يعبروا كل ما يخطر ببالهم مما يتصل بأفكارهم وأعمالهم وما يحيط 

بجانب ذلك يمكن علينا أن نعرف كل األخبار واألفكار بوسيلة . بهم
  .١اللغة

  الموجودة فـى العـالم     ال يمكن الشخص أن يفهم جميع اللّغة      و
الترجمة أى النقل من لغـة إلـى أخـرى،           لذلك يحتاج إلى  ، و لكثرتها

  .كوسيلة فى تبادل المعلومات واألخبار بين اإلمم
 العربية واإلنجليزية فى أنواع العلوم والفنون       كثير من الكتب  و

وكانـت  .  التي تحتاج من ترجمتها إلى اللغـة اإلندونيـسية         - مثال   -
افـة  وظيفة من وظائف اللغة اإلندونيسية هي لغة رسـمية لنـشر الثق           

                                                 
١. Nurrahman Hanafi, Teori dan Seni Menerjemah, (Ende Flores NTT, Nusa Indah, 

١٣: ص (١٩٩٦   
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وستقوم هـذه   . والحضارة والعلوم والمعارف والتكنولوجيات العصرية    
اللغة بوظيفتها إذا كانت الكتـب فـى الثقافـة والحـضارة والعلـوم              

وكـان وجـود    . والمعارف والتكنولوجيات مكتوبة باللغة اإلندونيسية    
الكتب  المترجمة وسيلة ساعدة فى فهم المعلومات مهما كنا لم نفهـم             

  .اتكثير من اللغ
 نقل الفكرة من النـصوص  Ibnu Burdah" إبن بردة"الترجمة عند 

اللغـة  (مع تكافئها إلى اللغة اإلندونيسية      ) النصوص األصلية (العربية  
فعلى هذا فاألساس في الترجمة هو عملية نقل المعنى مـن           . ٢)الهدف

  .اللغة المصدر إلى اللغة الهدف مع مراعات التكافؤ بينهما
 وهي  Interlingual)(ن نوع اإلتصال عبر اللغات       م  نوع الترجمةو

مستعملة فيها بين المتكلم و     ال اتلغال أكثر من     فيه ركتتصال الذي أش  إ
لذلك يحتاج إلى   و. ٣ةستعمالن لغة واحد  ي حيث أنهما ال     ، من المخاطب
وكان . وهو المترجم أال   ،بين المتكلم والمخاطب  التى تتوسط    ةالوسيط

تشابه، ولذالك وجـد المتـرجم المـشكلة،        فرق و  رجل وآخر بين لغة   
  .يا صرفياًّ و أسلوبكان أمنحويا مفرادات كانت أم تركيبية، 

 يرمز عن تعريفـات      وهو فى مقالته  Soemarnoرمو  ا سوم وكتب
  :وهي ،الترجمة
 .من لغة واحد إلى آخراألفكار عملية نقل الترجمة هي  )١
 أو  كارف أو خبرة تستعمل في عملية نقل األ       الترجمة هي فن   )٢

 .من لغة واحد إلى آخر ةالمكتوبالعبارات 

                                                 
     ٢. Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks 
Arab, (Yogyakarta : Tiara Wacana, ٢٠٠٤), ٩: ص   

٣.  Nurrahman Hanafi, Teori....., ١٧: ص   
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  العبـارات أو   الترجمة هي إصطالح عام يشير إلى تحويل       )٣
 ٤.المترجمة إليهالغةالإلى ترجمة منه لغة المالألفكار من 

ير اإلنسان حين يكون كال وحين يكون       يسنن التغ "كتاب  وكان ال 

م اإلجتماعية أو   علوال ى، يتوناول دمشقالكاتب من   اللجودت سعيد   " عدال

وصـفة  ) الالفعاليـة " (كال"مستكشفا صفة   فيه كيف   يعالج  . اإلنسانية

  .حيث يجعل اإلنسان غزيز اإلنتاج في حياته الفعالية) الفعالية" (عدال"

 كمادة للبحـث لبـساطة لغتـه        هذ الكتاب  وقد اختار الباحث    

وقـد تـرجم    . وسهل فهمه، ويصلح أن يصبح سهل القراءة للمجتمع       

 .ث هذا الكتاب إلى اللغة اإلندونيسية قبل أن يحلله تحليال ترجميا          الباح

 إسـم " أنمـاط   ترجمية ال سيما فى ترجمـة      كلةوجه أثناء ترجمته مش   

سنن التغيير اإلنسان حين يكون كال      "فى كتاب   " يمكن" ولفظ   "التفضيل

أوفى لذي أبذله    ا  ممكن من التبدير،   أقل قدر  :مثال". وحين يكون عدال  

وال  ، من ذلك  وال أصغر  ،بصورة أكبر ،  أكثر بروزا أتوقعه،   كنت   مما

 الـسابق   "إسم التفـضيل  " أنماط   ةرجمتكيف  .  إال فى كتاب مبين    أكبر

يمكن لإلنـسان    :مثال  " يمكن"لفظ  وكذلك  . ة مختلف ا موصوف تإذاوجه

 فـى   ويمكـن مالحظتهـا   ،  ، يمكن أن نعرفها    الوقوع فيها  نبتأن يج 

ذا وجهـت موصـوفا     إ" يمكـن "ط  ا أنم ةرجمتمستوى األسرة، كيف    

لموضـوع لـم    ا ألن هـذا اراد الباحث أن بيحثهما لك  وإلى ذ . مختلفة

                                                 
٤. Suhud Eko Yuwono; Dosen Program Studi Bahasa Inggris, (FKPI. Unwidha Klaten). 
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يا أن ينتهى الباحث إلـى نتيجـة صـحيحة فـى            يبحث من قبل، رج   

  .مطابقا بالنظرية الترجمية" يمكن"إسم التفضيل ولفظ "ترجمتهما أي 

  تحديد البحث -ب

 سيبحثها فـى    لة الّتي بناء علي بيان سابق فيحّدد الباحث المسأ       
  :كما يليهذ البحث 
فى كتـاب سـنن     " يمكن" ولفظ   "ضيلف الت إسم"ماذا أنماط    )١

ير اإلنسان حين يكون كال وحين يكون عدال لجـودت          يالتغ
 سعيد؟

   فى ترجمتهما إلى اللغة اإلندونيسية ؟ تصلح الطريقةأي )٢

   أغراض البحث وفوائده- ج

  :أغراض هذا البحث منها
فى كتاب سنن   " يمكن"ظ  ف ول "التفضيل مإس"لمعرفة أنماط    )١

جـودت  حين يكون كال وحين يكون عدال ل      ير اإلنسان   يالتغ
 سعيد

  فى ترجمتهما إلى اللغة اإلندونسية تصلح لمعرفة طريقة  )٢
  :وأما فوائد هذا البحث منها

فى " يمكن" ولقظ "التفضيل إسم"إعطاء التصوير عن أنماط  .١
  الجملة وطريقة ترجمتها

 أكادمية لتسهيل عملية الترجمة من اللغة ليكون مساعدة  .٢
العربية إلى اإلندونسية فى ترجمة النصوص العلمية 

  .خاصة
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  . فى اللغة اإلندونسيةةمفهومال ةصحيحاللنيل نص الترجمة  .٣

   التحقيق المكتبي-د

 تعالج مـشكلة ترجمـة       التي بحوثالكتب أو   ال باحثد ال يجلم  
ـ     ولكن". يمكن" ولفظ   "التفضيل إسم" أنماط  وجـد   ه من بعيـد مالحظت

 إسم : " تحت الموضوع  "التفضيل إسم" البحث الذى يبحث عن      باحثال
لصالح )" دراسة تحليلية تقابلية  (التفضيل في اللغة العربية واإلنجليزية      

التفضيل في اللغة العربية     بين فيه التقابلية عن إسم    . ١٩٩٤العباد سنة   
  .   واإلنجليزية

 هذا البحث متفرق بالبحث      فى  الباحث وأما المبحث الذى يبحثه   
ألّن موضوعه  ف . والتحليلية المقاربة،والمطروح من ناحية الموضوع     

ن حين يكون كال وحين يكون عدال       ير اإلنسا يإلى كتاب سنن التغ    مشير
بمـا أّن ذلـك     ". يمكـن "ظ  ف ول "إسم التفضيل "جودت سعيد فى أنماط     ل

تـصار أّن هـذا     اعتمادا على المراقبة السابقة يمكن لنا أن نأخذه اإلخ        
 . البحث من جدير البحث أكادمية

   اإلطار النظري-ه

تنقسم طريقة الترجمة إلى نـوعين همـا الترجمـة الحرفيـة            

إعتمدت الترجمة الحرفية على النص األصلي إما ترتيب        . والتفسيرية

أما الترجمة التفسيرية فهـي     . اللغة وأشكال األلفاظ والجمل وغير ذلك     

هتّم بنظام قواعد اللغـة مـن اللغـة المـصدر           نوع الترجمة التي لم ت    

ولكن في الحقيقة أن الترجمة غالبا      . والتوجيه المفّضل هنا نقل المعنى    
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فظهرت طريقتا الترجمة األخريان هما شبه الحرفية       . ما وقعت بينهما  

الترجمة شبه الحرفية مستخدمة بين اللغتـين اللتـين         . وشبه التفسيرية 

و الترجمة شبه التفسيرية مستخدمة بين      . ةبينهما تشابه في قواعد اللغ    

  .اللغتين اللتين بينهما إختالفات كثيرة في قواعد اللغة

  :  منها، المشكالتكثير منالمترجم وجه 

  )فهم النصوص(التحليل  .١

 لغـة المـصدر   نصوص   إلى فهم     في هذه القسم   وجه المترجم 

 أن  التفهيم والتفسير لهما دور مهـم ألن يمكـن للمتـرجم          . هاوتفسير

  وصم و التفسير على النص    يفهتإذ كان صح ال    .يواصل عملية ترجمته  

 .إلى اللغة الهـدف بــصحيحة     المعنى  ينقل  لغة المصدر فيمكن أن     

ل يحـص ت فـي  أساسـا  اشرطليس  م والتفسير   يفهتالبالرغم من ذلك،    

الترجمة الصحيحة، ألن اليزال المترجم أن يوجه المشكالت األخرى         

 مشكلة المعنـى ومـشكلة الثقافـة      وواعد اللغة   ق من مشكلة    سواء كان 

 .وغير ذلك

  تنقيلالويل أو حتال .٢

فى ت الموجودة امن المفردتكافؤ المعنى النقل الفكرة هي طلب     

ويمكن أن يعمل هذا القسم بعد      . لغة المصدر إلى اللغة الهدف     وصصن

 . لغة المصدروصيحلل نصأن 

 تركيبإعادة ال .٣

 ،اللغـة الهـدف   في  ناسبة   نقل شكل األسلوب الم    عملية يعنى

 الطريقة التي استخدمها الباحث لترجمـة كتـاب       .  أو المستمع  ئالقار
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لجودت سعيد   "راإل نسان حين يكون كال وحين يكون عدال       يسنن التغي "

شبه التفسيرية ألّن هذا النوع مناسب في ترجمة لغتين تختلفـان فـي             

صـيل  و ترجمة هذا الكتاب موجهة فضل إلـى تو        . قواعدها اللغوية 

 ألن يجعل اإلنسان كثير اإلنتاج في حياتها        المعنى المحمول فيها يعني   

  .الفعالية
صفة تؤخذ علي ان شيئين اشتراكا في صفة،        : أفعل التفضيل   

وزاد احدهما على االخر فيها، وقد يكون التفضيل بـين شـيئين فـي      
صفتين مختلفين، فيراد بالتفضيل حينئذ أن إحد الشيئين قـد زاد فـي             

الـصيف أحـر مـن      : "على الشيئ األخر في صفته، كقولهم       صفته  
وقد يـستعمل إسـم      .اي هو أبلغ في حره من الشتاء في برده        " الشتاء

أكرمت القـوم أصـغرهم ز      : التفضيل عاريا معنى التفضيل، كلفظ      
  ٥.صغيرهم و كبيرهم_وأكبرهم 

كأفضل " : فعلى"ومؤنثه  " افعل"إلسم التفضيل وزن واحد، وهو    
 .بر وكبرىوفضلى، وأك

وهي خيـر وشـر     : "وقد حذفت همزة أفعل في ثالث كلمات،      
والثالثـة  .شـرالناس المفـسد   : نحو خير الناس من ينفع الناس     " وحب

حـذفواهمزاتها لكثـرة    -أسماء تفضيل اصلهما أخير وأشـر وأحـب       
اإلستعمال ودوراتها على األلسنة ويجوز إثبتها على األصـل وذلـك           

  .قليل
ل فمن فعل ثالثي األحرف مثبت،      أماشروط صوغ اسم التفضي   

متصرف، معلوم، تام، قابل للتفضل، غير دال على لـون أو عيـب             
  .أحلية

                                                 
 ١٩٣: عصربه صاملكتبه ال: بريوت (، جامع الدروس العرابيه مصطفي الغالييين. ٥
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لمجاوزتـه  " أكرم"ألنه منفي، وال من     " ما كتب "فال يصاغ من    
ألنهما جامـدة، وال مـن الفعـل        " بئس و ليس  "ثالثة أحرف، وال من     

  . المجهول وال من األفعال الناقصه
لتفضيل مما يـستوف الـشروط يـؤتي      وإذا أريد صوغ إسم ا    

هو أشـد إيمانـا، وأكثـر       : نحو" أشد أو أكثر  "بمصدره منصوبا بعد    
والكوفيـون يجيـزون التعجـب      . سوادا، وأبلغ عورا، وأوفر كحـال     

  .والتفضيل من البياض والسواد خاصة بال شذوذ
واإلضـافة،  " أل" تجـرده مـن   : إلسم التفضيل أربع حاالت   

  ٦.لى معرفة، وإضافته إلى نكرةواقترانه بأل، وإضافته إ
واإلضافه، فال بد من    " أل"إذا تجرد من  ":أل واإلضافة " تجرده من  )١

الجـارة  " مـن "إفراده وتذكيره في جميع أحواله، وأن تتصل به       
والمجاهدون أفضل  . خالد أفضل من سعيد   "جارة للمفضل عليه،    

 .من القاعدين
: أي) وأبقىواألخرة خير   : (مقدرة، كقوله تعالى  " من"وقد تكون   

وقد اجتمع إثبتها وحذفها فـى      : خير من الحياة الدنيا وأبقى منها     
  .وأعز منك: ، أي)أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا: (قوله سبحانه

ومجرورها مع إسم التفضيل بمنزلة المضاف، فال يحوز        " من"و
تقديمها عليه كما ال يجوز تقدي المضاف إليه على المضاف، فال   

، إال إذ   "، وال خالد من بكر أفـضل      "خالد أفضل من بكر   : " يقول
كان الجرور بها اسم استفهام، أو مضاف إلى اسم إستفهام، فإنه           

ألن إسم االستفهام له صـدر      " ومجرورها" من"يجب حينئذ تقديم  

                                                 
 ١٩٦: ص.نفس املصدر...........مصطفى الغالييىن. ٦
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وقـد  . ممن أنت خير؟ ومن أيهم أنت أولى بهـذا؟        : الكالم، مثل 
 .وردا التقديم شذوذا في غير اإلستفهام

ـ     ": بأل" إقترانه )٢ إمتنـع وصـله    " أل"إذا اقترن اسم التفضيل بـ
ووجبت مطابقته لما قبله إفرادا وتثنيتا وجمعا وتـذكيرا         "من"بـ

. وهمـا األفـضالن   . وهي الفضلى . هو األفضل : "وتأنيثا، تقول 
وقد ". وهن الفضليات . وهم األفضلون . والفاطمتان هما الفضليان  

 :فى قول الشاعر) من(شذ وصله بـ
 .ثر منهم حصى وإنما العزة للكاثرولست باألك

إذا أضيف إلى نكرة وجب إفـرده وتـذكيره         :إضافته إلى نكرة   )٣
خالد أفضل قائد وفاطمـة أفـضل       : تقول) من(وامتنع وصله ب  

وهذان أفضل رجلين وهاتان أفضل إمرأتين والمجاهدون       . امرأة
 ".أفضل رجال والمتعلمات افضل نساء

تفضيل إلى معرفة إمتنـع     إذا أضيف اسم ال   : إضافته إلى معرفة   )٤
ـ  إفراده وتذكيره، كالمـضاف    : وجاز فيه وجهان  ). من(وصله ب

إلى نكرة ومطابقته لما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا          
فمـن  . وقد ورد االستعماالن في القران الكـريم      . كالمقترن بأل 

ولتجدنهم أحرص النـاس    : (استعماله غير مطابق لما قبله تعالى     
ومن استعماله مطايقـا    ". أحرصي الناس : "، ولم يقل  )اةعلى حي 

وقد ). وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها      : (قوله عز وجل  
أال أخبركم بأحبكم إلي    :"اجتمع االستعماالن في الحديث الشريف    

وأقربكم مني مجالس يوم القيامة، أحاسنكم أخالقـا، المطـؤون          
 ٧".أكنافا، اللذين يألفون ويؤلفون

                                                 
 ١٩٨: ص.نفس املصدر...........مصطفى الغالييىن .٧
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وهذان أفضل القوم، وأفضال القوم،     : علي أفضل القوم    : "لويقو
وفاطمة أفـضل النـساء     . وهؤالء أفضل القوم، وأفضلوا القوم    

وفضلى النساء، وهاتان أفضل النساء، وفـضليا النـساء وهـن           
  ".افضل النساء وفضليات النساء

هذان أفضل من جميع    : "والمعنى. مقدرة فيما تقدم  ) من(وتكون  
  .، وهلم جرا"افضل من كل النساءوهذان . القوم

وفى علـم   " امكن يمكن إمكانا  "ولفظ يمكن هو من فعل مشتق       
بزيادة ألف أو من فعل ثالثي مجرد، يـدل         " أفعل"الصرف من وزن    

وفائدة وزن أفعل منها للتعدية، للصيررة، للـدخول الـشيئ،          .للتعدية
  ٩.memungkinkan=أمكن:  ولكن فى العصر يمكن ٨.للمبالغة وغير ذالك

لة التى تبحث الباحث فى هذه البحـث هـي          لكن مادة المسأ  و

وجهـان  يإذا  " يمكـن " ولفـظ    " التفـضيل  إسـم "ط ترجمة   انمأمسئلة  

  المعنى األصلى أم ال، مثال     زيلبموصوف أو كلمة قبلها، هل هناك ي      

 manusia يمكن لإلنسان أن يدركه: مثال. موصوفه بحرف جر" يمكن:"

bisa menemukannya   .يمكـن  :  مكن يوجه بمصدر صريح، مثـال وي

  Efektifitas bisa diperhatikan mulai dari  مالخظتها من مستوى األسـرة، 

tataran keluarga   ويمكن أن تقضى حاجات أساسية Dia mampu memenuhi 

kebutuhan primer….  

                                                 
٨.  Hasyim Isma'I, Jadwal Shorof, Al-haramain Jiddah Indonesia, صـ : ٣ 

 ٢٠٥٠: صـ  . إندونسي، –العصر عريب ... أنظر إىل .  ٩
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 هو صفة تؤخذ عن الفعل يدل على  ان شيئين           "إسم التفضيل "

 ولكن شرف الدين    ١٠.خر فيها زاد احدهما على اآل   اشتراكا في صفة، و   

 ما دل علـى الزيـادة       "إسم التفضيل ": فى ترجمه ألفية إبن مالك يقول     

 "إسم التفـضيل  "فى  . ١١فعلأتفضال او تنقيصا وإن لم يكن على وزن         

وكل  "Paling, Lebih, Sangat, Maha,  Amat dan   Ter" كثير من استعمل معنى

لذي يقول إنما من كل ذلـك       ا Superlatif)( "ضيلإسم التف " طبقة من   ذلك

إسـم  "خـر واسـتعمال     آعلى تقابل إال واحد على الزيادة بعد واحد         

 Superlatif yaitu tingkatan perbandingan tentang bentuk kata)  طبعـا "التفضيل

yang menyatakan kata : Ter) يمكن"ولكن لفظ . ١٢وينظر من سياق الكالم "

وفى علم الصرف من    ....". أمكن يمكن إمكانا  " لفظ   هواسم مشتق من  

وفائدة  .بزيادة ألف أو من فعل ثالثي مجرد، يدل للتعدية        " أفعل"وزن  

، للمبالغـة وغيـر     ءوزن أفعل منها للتعدية، للصيررة، للدخول الشي      

  .١٣ذلك

  

  

                                                 
١٠. Mustofa Al-Ghulayaini, Terjemahan Jami'u Ad-Durus : CV As-sifa Semarang Jilid 

ـ٣٨٧: ص ,١    
١١. Sarofuddin Husaini, Minhajul Malik Fit-tarjamah  Ibnu Malik, Toha Putra Jilid ٣, 

٣:صـ    
١٢.  DR. Ismail Lubis, Falsifikasi Penerjemahan al-Qur'an, Tiara wacana, Yogyakarta, 

ـ١١٢: ص   
١٣. Hasyim Isma'I, Jadwal Shorof, Al-haramain Jiddah Indonesia, ٣: صـ   
 

 ١١© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



   منهج البحث-و

هذا البحث يندرج تحت البحث المكتبي يعني البحث الّذي فعله          

يعنـى أخـذ المـصادر      . ن طريقة مطالعة كـل المراجـع      الباحث ع 

والمعطيات المجموعة من اختالف الكتب المتنوعة، سواء أكانت مـن          

. مجالت أو النصوص أو الكتب أخرى المناسبة بموضـوع البحـث          

. تنقسم المعطيات إلى جنسين وهـو المـصدر األصـلي و الثـانوي            

ين يكـون كـال     سنن التغييراإل نسان ح   "فاالمصدراألساسى هو كتاب    

لجودت سعيد يعنى كتاب يترجم الباحث منها إلـى         " وحين يكون عدال  

ولفـظ  " إسم التفـضيل  "اللغة اإلندونسية تحت العنوان مشكلة ترجمة       

سنن التغيير اإلنسان حين يكون كـال       "تجربة في ترجمة كتاب     "(يمكن"

ولكـن المـصادرالثانوية هـي      . )لجودت سـعيد  " وحين يكون عدال  

فـق بموضـوع    تواصادر التـى    متب القواعد وأنواع ال   القواميس وك 

  .البحث
إستخدم الباحث المقاربة الداللية والتحليـل الوصـفّي  يعنـي           
إستطالع وتصوير واقع اللغة الّتي أظهرته المعطيـات التـي قمنـا            

  :وخطوات هذا البحث كما يلي. ١٤بتحليلها
ولفـظ  " إسـم التفـضيل   " أنماط   جمع المعطيات يعني جمعَِ    )١

سنن التغيير اإلنسان حـين يكـون كـال         "كتاب  في  " يمكن"
واختار تلـك المفـردات     . لجودت سعيد " وحين يكون عدال  
   . بطريقة عشوائية

                                                 
١٤. Sudaryanto, Metode Linguistik ke Arab Memahami Metode Linguistik, (Yogyakarta 

: Gajahmada University Press), ٦٢:ص  
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ولفـظ  " إسم التفـضيل  " أنماط   تحليل المعطيات يعني تحليل    )٢
ثم البحث في حّل ترجمتهمـا باسـتعمال المقاربـة          " يمكن"

  .الداللية
الكتاب شبه التفسيرية وهي    الطريقة التي إستخدمتها لترجمة هذا      

ألّن اللغة العرية مختلفة عن اإلندونيـسية       . تهتّم بقواعد اللغة األصلية   
هذه الترجمـة   . إختالفا كبيراً سواء كان في المفردات أو قواعد اللغة        

من هنا ال تنحرف الترجمة عن النصوص       . ركّزت في تحويل الفكرة   
أحس القارئ كأنها لغة    األصلية وأن تنتج ترجمة جّيدة و طبيعية حيث         

  .أصلية
  :وأما الخطوات في الترجمة فهي كما يلي   

قرأ الباحـث النـصوص األصـلية       . فهم النصوص األصلية   -١

  .مرارا حيث يفهم و يعرف مقصودها و فكرتها

 .طلب المفردات التي لم تفهم في المعاجم -٢

نقل الفكرة إلى اللغة الهدف بطريقة الترجمة شبه التفـسيرية           -٣

في نقل الفكرة وتهتم بقواعد اللغـة األصـلية و          وهي تركز   

 .الهدف

حرر الباحث نـصوص الترجمـة مـرارا        . تحرير الترجمة  -٤

 .إلتصال الترجمة الجّيدة

   نظام البحث-ز

  :ينقسم هذا البحث إلى أربعة أبواب تتكون على البحوث اآلتية 
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 بحثخلفّية ال: الباب األّول هو يبحث المقّدمة الّتى تشتمل فيها
 وأغراض البحث وفوائده والتحقيق المكتبي ومنهج بحثوتحديد ال

  .البحث واإلطار النظري ونظام البحث
راإلنسان حين يسنن التغي"لمحة كتاب : عن الباب الثاني يبحث 

  أنماطمشكلة ترجمة و لجودت سعيد، "يكون كال وحين يكون عدال
ب تعريف كتا: وهو تتكون من . "يمكن"ولفظ " إسم التفضيل"

" إسم التفضيل"أنماط مشكلة ترجمة  ومختصره وطريقة المترجم و
   "يمكن"ولفظ 

" إسـم التفـضيل   "أنماط  مشكلة    يبحث عن تحليل   الباب الثالث 
   "يمكن"ولفظ 

   على الخالصة واالقتراحاتيالباب الرابع اختتام يحتو
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 الباب الرابع
ختتاماال  

 خالصة

فأود الباحث قبل االختتام أن يقدم النتائج لهذا البحث تلخيصاً 
واختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبه الباحث من مشكلة أنماط 

سنن "كتاب "  في  ترجمة "يمكن" و لفظ "التفضيلإسم "ترجمة 
لجودت سعيد وبعد  "نسان حين يكون كال وحين يكون عدالييراإلالتغ

  .  القيام بالتحليل
  فـي     ”يمكن“ و لفظ    ” التفضيل إسم“ وجد مشكلة أنماط ترجمة   

 "يراإل نسان حين يكون كال وحين يكون عـدال        يسنن التغ "ترجمة كتاب 
 بينهمـا   شكلة بسبب عوامل موصوف مختلـف     لجودت سعيد وتلك الم   

  :ي تل  مفهوم الترجمة عنهما وهي كما حتى يرمز
 

 :كما تلي" يمكن"و لفظ " إسم التفضيل"ترجمة مشكلة فى أنماط  .١
  :أربع أنماط" يمكن"لفظ ل

 Diterjemahkan aktif= مضارع + أن + يمكن )  ١
 Diterjemahkan aktif= مصدر صريح + أن       + 

 Diterjemahkan aktif  =مضارع +أن + ل + يمكن  )٢
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 =مـــضارع + أن ) + ضميرمنـــصوب+(يمكـــن  )٣
Diterjemahkan aktif 

  Diterjemahkan pasif =مصدر صريح + يمكن  )٤
  : أربع أنماط" التفضيللإلسم"
، ةواإلضـاف " أل"إذا تجرد من  :  واإلضافة" أل"  تجرده من  )١

فال بد من إفراده وتذكيره في جميع أحوالـه، وأن تتـصل            
 ل عليه، ضالجارة جارة للمف" من"به

إذا أضيف إسم التفضيل إلى معرفة      : ته إلى معرفة   وإضاف )٢
 ).من(إمتنع وصله بـ

إذا أضيف إلى نكرة وجـب إفـرده        :   وإضافته إلى نكرة   )٣
ـ    ، وترجمة من الواحد إلـى      )من(وتذكيره وامتنع وصله ب

البد من نظر السياق ويمكن أن يـزين بـذوق          ثالث وهي   
 ,Ter, Lebih" باستعمالاللغة، وكثير من أفعل التفضيل معناه 

Paling, Sangat, Maha dan Amat", 
" أل" التفضيل عري عن معنى التفضيل بتجرد مـن          إسم و )٤

ـ           " مـن "أو أضيف إلى نكرة، أو إلى معرفة، ولم يصل بـ
  وترجمته باستعمال القاموس.التفضلية

" يمكـن "و لفظ   " إسم التفضيل "الطريقة التى تصلح للترجمة أنماط       .٢
خدمة بين اللغتـين اللتـين بينهمـا        مست(هي ترجمة شبه التفسرية     

  )إختالفات كثيرة في قواعد اللغة
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  قتراحاتواال

مرا يسيرا وإنما تعتقد بنواحيها إلى عوامل       اإن الترجمة ليست    
لك يسرني أن أقدم بعض االقتراحات سـعيا إلـى الرقـي            فلذ. كثيرة

األمثال فى أمور الترجمة، ال بد لكل مترجم أن يزود نفسه بكـل مـا               
ده فى الترجمة كأن يرجع بدقة إلى القواميس والكتـب األخـرى            يؤي

 أويهتم بنظرية الترجمة، ويـسأل إلـى        ة المترجم وصالمتعلقة باالنص 
عـالم   إلى من هـو    أو الناطق بلغته األصلية عن مشكالت المفردات     

  .فيها، وأن يمارس نفسه فى عملية الترجمة بدون الملل أو اليأس

  خاتمة

"  التفضيل إسم"ث فى أنماط ترجمة     ح الب  الذي أصدرته من   اهذ
ير اإلنسان حين يكون كال وحـين       يعلى كتاب سنن التغ   " يمكن"ولفظ  

إني أعترف أن هذ البحث لعمل متواضـع        . يكون عدال لجودت سعيد   
متواضـع  صادر عن كاتب متواضع فى معمل متواضع يشدها بنشاط          

  .قتراحوهو الرضى بقبول النقد واال
غالظ ونقصان فى أمور كثيرة، ه أخطاء وأ إن البحث لم تزل في    

قـصى مـن    ارجو أن يكون هناك يواصله إلى هدف        اجل ذلك   ومن ا 
  .دراسة تحللية ترجمة
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  املراجعثبت 
  

 جامع الدروس العربية موسوعة ىف ثالثة أجـزاء،       الشيخ مصطفى غالييين،    
 . بيـروت– صـهد ،املكتبة العصرية

  سنن التغري اإلنسان حني يكون كال وحني يكـون عـدال،          جودت سعيد،   
   دار الفكر- لبنان-بريوتالطبعة الثانية، 

Burdah Ibnu, Menjadi Penerjemah Metode Dan Wawasan Menerjemah Teks 

Arab,Yogya, Tiara Wacana ٢٠٠٤. 

Eko, Yuwono Suhud, Makna Dan Kerumitan Penerjemah, Klaten : Unwidha, 

٢٠٠٣. 

Hanafi, Nurrahman, Teori Dan Seni Menrjemahkan, Cet I, Ende –Flores-NTT, 

Nusa Indah, ١٩٩٦. 

Lubis Ismail, Falsifikasi Terjemahan Al-Qur’an Departemen Agama Edisi 

١٩٩٠, Cet I April, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, ٢٠٠١. 

Nababan,M.Rudolf, Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris, Cet I November, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, ١٩٩٦. 

Nahdliyyin, Khoiron, Materi Kuliah Nadloriyah al-Tarjamah al-Arabiyah, 

Semester Ganjil: Oktober ٢٠٠٥  

Zakaria, Ahmad, Belajar Tashrif Sistem ٢٠ Jam, Yogyakarta: Azka, Cet: III, 

٢٠٠٦. 
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  معجم املراجع
 ءجزلعلمية،   دار الكتب ا   املعجم املفصل ىف النحو العرىب،    عزيزة فوو بابيت،    

  .لبنان، جمهول السنة –بريوت ،الثالث

دار املـشرف، الطبعـة     : لبنان   ،  املنجد ىف اللغة و األعالم،      لويس مألوف 
  ١٩٨٣السابعة والعشرين، 

  

Adib Bisri, KH.Munawwir A.Fatah. Al-Bisri, Kamus Arab - Indonesia Indonesia 

– Arab,Yogyakarta: Pustaka Progesif,١٩٩٩. 

Ali, Atabik Dan Zuhdi Muhdhor Ahmad, Kamus Al-Munawwir Kontemporer 

Arab-Indonesia Terlengkap,Yogyakarta: Multi Karya Grafika,١٩٩٦. 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka, Cet.II,١٩٨٩. 

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: 

Pustaka Progresif,١٩٨٤. 

Suharsono Dan Retnoningsih, Ana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, 

CV.Widya Karya, Edisi Lux, ٢٠٠٥. 

Wehr, Hans. Dictionary of modern Written Arabic, Weisbeden : Harrassowitz, 

١٩٩٤. 
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  ترمجة الباحث

Nama    : Khoeron 

TTL    : Demak,٣٠ Juli ١٩٨١ 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Alamat Asal  : Jl. Randu Alas N٨ ٠ Desa Prampelan ٠١/٠١ 

Kecamatan Sayung  Kabupaten Demak ٥٩٥٦٣ 

Alamat di Yogyakarta : Masjid As-Salamah Mancasan Kidul Rw ١٦ 

Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 

Nama Ayah   : Achmad Subar 

Agama    : Islam  

Pekerjaan   : Wirausaha 

Nama Ibu   : Suminah Haimin 

Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

 

Riwayat Pendidikan: 

I. Formal 

o TK  Darun-Naja Sayung Demak  (Lulus Th. ١٩٨٨) 

o SDN I Prampelan  Sayung Demak  (Lulus Th. ١٩٩٤) 

o MTS Al-Fattah Sayung Demak  (Lulus Th. ١٩٩٧) 

o MAK Salafiyah Mifatahul Ulum Mranggen  (Lulus Th. ٢٠٠٠) 

o UIN Sunan Kalijaga     (Masuk Th. ٢٠٠٣) 

 

II. Non-Formal 

o Pondok Pesantren Al-Ma'had Mifahul Ulum Mranggen Demak (Lulus 

Tahun ٢٠٠٣)  

o Pondok Pesantren Al-Kautsar Nganjuk Kediri  

o Kursus Pelatihan Otomotif Sepeda Motor Kerjasama UIN dan BLK 
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Pengalaman Organisasi : 

o OSIS MTS Miftahul Ulum Sayung Demak  Devisi Pendidikan 

o Koordinator Keamanan Pusat Pondok Pesantren Al-Ma'had Mifahul 

Ulum Mranggen Demak ٢٠٠٣- ١٩٩٩ 

o BEM-J Bahasa dan Sastra Arab Fak. ADAB UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Periode ٢٠٠٦-٢٠٠٥ Koord Penerbitan  

o Ta’mir Masjid As-Salamah Mancasan Kidul CC Depok Sleman 

Yogjakarta Pengurus Harian  

o IMAKDA (Ikatan Mahasiwa Demak Yogjakarta) Humas 

Pengalaman kerja  

o Central Java Furniture LIK (Lingkungan Industri Kecil ) Semarang Gg 

IVXX. Karyawan  

o Ramai Mall Malioboro lant II No ١٤ PSC (Putra Surya Citra) Counter 

HP. Admin 

o Matahari Plaza Klaten Lantai II No ٢ Araii Multimedia : Admin 
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