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   البحث
  وكجاكرتاجبمقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي

  فى علم اللغة العربية وأدهبا
  

  :باحثال
  منريتضى

  ٠٣١١١٤٠٤: رقم الطالب
  

  :فاشرإحتت 
   املاجستريروم  بنيامني حبندوس ادوكتورال

  
  هباربية وأدشعبة اللغة الع

  كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةفى 
  وكجاكرتاجب

٢٠٠٨ 
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  إىل اللغة اإلندونيسية" حيث"مشكالت ترمجة 
  كتور حممد حممد داودللد" القرآن وصحوة العقل"ىف كتاب 

  )دراسة داللية جراماتيكالية(

NOTA DINAS PEMBIMBING 
 

Yogyakarta, 22 April 2008 
 
Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Adab 

UIN Sunan Kalijaga 

di Yogyakarta  

 

 Assalamu’alaikum wr. wb. 

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek isi, bahasa, 

maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca keseluruhan skripsi: 

 Nama     : MUNIR TADHO 

 NIM      : 03111404 

 Judul Skripsi    :   

  

 

 

 

Maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah 

layak dimunaqosyahkan. 

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan 

terimakasih. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
 

    

                     Pembimbing, 

 

 

          Drs. Bachrum Bunyamin, MA. 
          NIP: 150 201 895  
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ABSTRAK 
 

 
Terjemahan adalah sebuah jembatan yang menghubungkan antar 

bangsa-bangsa di dunia yang berbeda bahasa dan budayanya. Lebih 
lanjut  melalui karya-karya terjemahan yang monumental, bangsa yang 
satu dapat mempelajari dan memahami kemajuan-kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa yang 
lain. 

 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang memiliki 

posisi istimewa dalam khazanah linguistik dan wawasan pengetahuan 
Indonesia. Cukup banyak kosa-kata bahasa Indonesia yang  merupakan 
serapan dari bahasa Arab. Demikian pula sumber-sumber pengetahuan 
hasil terjemahan yang berasal dari naskah berbahasa Arab. Meskipun 
demikian, masih ada berbagai persoalan dalam dunia terjemahan, seperti 
yang dialami oleh peneliti dalam menerjemahkan buku العقــل وصــحوة القــرآن  
karangan Dr. Muhammad Muhammad Dawud. 

 
Dalam hal ini, peneliti banyak menemukan kesulitan mengenai 

masalah pernerjemahan kata حيث, oleh karena itu peneliti memilih kata  حيـث 
sebagai objek permasalahan yang ingin di bahas dalam skripsi ini. 

 
 adalah sebuah huruf yang berfungsi untuk memodifikasi حيــث

keterangan dari induk kalimat atau sebagai keterangan tambahan dari 
kalimat utama. Oleh karena itu,  حيـث tidak dapat berdiri sendiri, dia harus 
bersandar dengan kata lain yang sudah merupakan sebuah kalimat. Di 
dalam Jami' al-Durus al-'Arabiyah,  حيـث disebutkan untuk dharf al-makan, 
yaitu sebuah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dalam kamus 
al-Munjid menambahkan bahwa kata  حيـث bisa juga disebutkan untuk dharf 
al-zaman, yaitu sebuah kata yang menunjukkan keterangan waktu. 
Adapun huruf-huruf yang menjadi preposisinya adalah  ــــ ب ,إىل ,مـن  atau  فـى, 
dan huruf yang bersanding setelahnya adalah  مـا (huruf tambahan yang 
menjadi isim syarat). 

 
Untuk menganalisa permasalahan ini peneliti menggunakan 

pendekatan sintaksis dan ditunjang oleh semantik, yaitu pendekatan yang 
digunakan untuk menganalisa bahasa dari segi maknanya, karena pada 
dasarnya peneliti ingin mengetahui pemakaian kata حيــث dan berbagai 
macam makna yang terkandung di dalamnya. 

  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata kata ــث  حي

memiliki bermacam-macam terjemah, bergantung pada hubungan antara 
klausa sebelum dan sesudah kata tersebut; apakah klausa-klausa itu 
berupa hubungan penjelasan isi pesan, tujuan, sebab-akibat, dsb.   
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  : الشعار
 

  ًِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسراً*فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسرا  *  

  
  
  
  

  
  : اإلهداء

  :إىل البحث هذا أهدي
  لذين أدباين فأحسنا تأدييبلأيب اوأمي   
  ساتيذهتاأو ساتذهاأو اآلداب كلية  
 ين من الدعاء و مـن أي       نرمحتللوايت مل   أخوايت حبيبايت يف اهللا ا      

 طاعته  ، مجعين اهللا وإياهن يف الدنيا على      جهد وعون وإن عظم   
  .، آمنيويف اآلخرة يف دار كرامته

    

 

                                                 
 ٦:  سورة الشرح*
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و  

  كلمة شكر وتقدير
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 محد مستمتع بدوام    ، وأهل الكرم والنعماء   ،لثناءاحلمد هللا ويل احلمد وا    
 ، ومؤد فرض حمامـده وآالئـه      ، ومستوزع للشكر على جليل قسمه     ،نعمه

 سيدنا حممد نبيه     نيب القرآن   وصلى اهللا على   ،ومستمد من فوائد كرمه ونعمائه    
 ، وصحبه الكرام املنتجبني   ، وعلى آله الطيبني الطاهرين    ،املكني ورسوله األمني  

   أما بعد،.م وجمد وكرموسلم وعظ
 هذه الفرصة النبيلة تقدمي الشكر الكبري على نعم اهللا ىف           إىن يسرىن يف  ف

ترمجـة  مـشكالت   : "مناسبة إهناء كتابة هذا البحث املتواضع حتت العنوان         
للدكتور حممد حممد داود،  دراسـة       " ةندونيسياإلترمجة  ال ىف   "حيث"كلمة  
 الواجبات الدراسية واستكماهلا لشروط نيل       إلمتام  جراماتيكالية دالليةحتليلية  

 اللغة العربية وأدهبا لكليـة اآلداب       شعبةدرجة العامل األديب بكلية اآلداب من       
  .وكجاكرتاجبجبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

تقدمي جزيل الشكر و التقدير على كل من قد         ىف هذا الصدد    ال أنسى   و
  :لبحث، وأخص بالذكر منهم  ىف إمتام كتابة هذ اساعدوين

، ري املاجست قليوىبشهاب الديناحلاج  صاحب الفضيلة الدكتور .١
ليجاكا اإلسالمية ا لكلية اآلداب جبامعة سونن كابوصفه عميد

  .كجاكرتاوجباحلكومية 
صاحب الفضيلة الدوكتور ألوان خريي املاجستري، بوصفه رئيسا  .٢

ليجاكا اداب جبامعة سونن كلشعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية اآل
 .كجاكرتاوجباإلسالمية احلكومية 
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 يل امشرفبوصفه    ري الدكتورندوس حبروم بنيامني املاجست    السيد الكرمي  .٣
اإلرشـادات ىف إمتـام     جهـود   بذل  ىف كتابة هذا البحث الذى قام ب      

 .كتابته
، بوصـفه   ري النهضيني املاجست  ندوس خري اصاحب الفضيلة الدوكتور   .٤

 . عربيةترمجةحللّ مشكلة  الطلبة والطالباتإليه  رجعيمدّرسا 
ليجاكا اكلية اآلداب جبامعة سونن ك ساتذة ىفالساداة الفضالء واأل .٥

وىف معهد سونن باندان أران اإلسالمي اإلسالمية احلكومية 
 .والطالباتوكجاكرتا الذين قد بذلوا جهودهم ىف تربية الطلبة جب

 بة اللغة العربية وأدهبا، على اخلصوص يفاألصدقاء األعزاء طلبة شع .٦
 .ةالترمجختصص 

  
 أن يقبـل    اهللا سـأل ا، و ي وأحسن تقدير  يفإليهم مجيعا أقدم شكر   

  ، آمني،، خالصا لوجهه الكرمي وأن جيزيهم خري اجلزاءأعماهلم وأعمايل
 وأدعو اهللا تعاىل أن جيعل هذا البحث عمال صاحلا وأن يكون نافعا يل            

  . آمني يارّب العاملني.  أرجو توفيقه وهدايتهوجلميع القراء كما
  

  
  ٢٠٠٨أبريل  ٢٤جوكجاكرتا، 

  
  منري تضى     
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  حمتويات البحث
  أ    .....................................................صفحة املوضوع 
  ب .....................................................رسالة املشرف 
  ج ......................................................صفحة املوافقة 

  ه .............................................................التجريد 
  د .....................................................الشعار واإلهداء 

  و ..................................................كلمة شكر وتقدير 
  ح.....................................................حمتويات البحث 

  ٢ ...............................................مقدمة : األولاملبحث 
  ٢ .............................................خلفية البحث  .١
 ٥ .............................................حتديد البحث  .٢
 ٦ ....................................أغراض البحث وفوائده  .٣
 ٦ ............................................اإلطار النظري  .٤
 ٩ .............................................منهج البحث  .٥
 ١٠ ..........................................التحقيق املكتيب  .٦
 ١١ ............................................نظام البحث  .٧

    ١٣ .....................................................:املبحث الثاين
  ١٣ ......................................ن كلمة حيث حملة ع  -أ 
 ١٦  ................................أمكنة حيث بني الظروف   -ب 
 ١٨...... ........ىف الكتاب" حيث"ا كلمة  اجلمل املوجودة فيه  -ج 

  ٣١  ................" القرآن وصحوة العقل"كتاب حملة : املبحث الثالث
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 ٣١  ........ ......................صفحة الكتاب: الفصل األول 
 ٣١ .. ..........................إختصار الكتـاب: الفصل الثاين 
  ٣٤ ... ..............................ترمجة املؤلف: الفصل الثالث
  ٣٥ .................................ترمجة الكتاب : الفصل الرابع

  ١٧١ ..... اإلندونيسيةإىل اللغة  "حيث"مشكالت حتليل : املبحث الرابع
 ١٧١...................... ....."dimana" ترجم كلمة حيث بـت
 ١٨١.... ......................"sehingga"ترجم كلمة حيث بـ ت
 ١٨٥ .................." sebab أو  karena"ترجم كلمة حيث بـ ت
 ١٨٩ ......................... ..."ketika"ترجم كلمة حيث بـ ت
 ١٩٠ ......................... ...."yaitu"ترجم كلمة حيث بـ ت

 ١٩٤ .................... .............. ترمجة"حيث"ليست لـ 
  ١٩٧  .......................................ختتام اال: املبحث اخلامس

  امللحقة
  ثبت املراجع
  ترمجة الباحث

  
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 
 

  املبحث األول
  مقدمة

 البحثخلفية   .أ 

، سواء  العوملي العصر ىف هذا    وسائر الدول دولة  عالقة بني   ال توثقتقد  
فوجـب علـى    . واإلجتماعيأوالثقايف  أواإلقتصادي  أكان ىف جمال السياسي     

 اليت خالفت ىف استخدام     اللغات إلرتباط اإلرتقاب بني الدول     تعلمتالدولة أن   
  .ماهتلغ

ستدراك بـني العـريب     باحلقيقة، كانت اإلقتران واال    الزمان   منذ قدمي و
منتميا ومشتجرا فوق إجيـاد اسـتقدام اإلسـالم والتعامـل           واإلندونيسي  

ندئذ، مادام احلديثة قد استعمرت رئيسة كرة أرضـية          وع .اإلقتصادي بينهما 
الدنيا واستعلبت غلبة مدهنا وخماضرهتا، حىت العرب الذى عال إسعاره متـدنا            

هناك سيي، مـاذا    . مترخيا، أيضا، بكون إلزامه حقا على مثنية كرة األرض        
 بالوعي الواقعي   –  أو ال بقول غابت قرينتها     –اللغة العربية فاتت استعمارها     

وحينئذ بالواقعة الكثرية، كانت    . ع احتياجها بقرين العجمي وترجم األجنيب     م
  .العربية متفرجا وفتوحا من أحضار العجمية ترمجة ظلت أو إستعارة أو مغرية

يري اللغة العربية مازالت تلك املمارسـة باسـتقرار تعامـل           وفقا بتغ 
إلقتصادية والتربية  السياسة وا : ن ىف كثري من األمور    و الذين يتعامل  اإلندونيسني

  . ةواألكادمية والديني
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 ٣

موقع اخلاص ىف خزنة علـم      هلا  ىت  اللغة العربية لغة من لغات العامل ال      و
اللغة ىف إندونيسيا وأفق العلم فيها، وكثري ما من كلمات ىف اللغة اإلندونيسية             

  ١. من اللغة العربيةدخيلةالىت هي 
 من بلـد    –تقدمات  ع تطور العلم ىف البالد امل     يوطريق من الطرق لتتب   

لـك  ت لتسهيل تبادل العلـوم ىف       أو لغتنا،   إىل أفكارهم   هي بترمجة  – العرب
.  لغـة اهلـدف    إىلتقدمات فكان عليها مترجم يترجم لغة األصـل         البالد امل 

أو األخبار سيكون تسهيال،     مترجم فكان تبادل األنباء      أواللغة  وبكائن حتول   
عباسي حيث كان هذا أن حيتسب التقـدم ىف         العصر  ال تقدم اإلسالم ىف     مثال

وهي مكتبة كبرية الىت وظفـت جامعـة        " بيت احلكمة "جمال العلم فأنشئ    
تـرجم  ي العـصر وىف هذا    الترمجة ىف أنواع اللغات األجنبية    عملية  ومركزا ل 

  ٢.بـهةنصوص من لغات أجنبية بكل أال
 لغة اهلدف ىف احلقيقـة،      إىلوالترمجة هي حتول املعىن من لغة األصل        

 إىلألصـل   لغـة ا   من   : الترمجة ترّبط بثالثة عناصري، وهي    عملية  وبذلك أن   
  ٣. لغة اهلدفإىلمث املعىن 

جم اللغة األخـرى،    اللغة العربية كما كان يتر      أحد جماليسهل أن يتر  
لفظ ف احلركة ىف آخر ال    اختالبل  هلا،  لغة العرب قليل التخالف بني القواعد       و

                                                 
 ،٢٠٠٤ ،)Yogyakarta :Tiara Wacana (األوىل، .ط ،Menjadi Penerjemah بردة، ابن 1
 مقدمة الصحيفة

2 Badri Yatim، Sejarah Peradaban Islam، تاسـعة، ال .ط) Jakarta :Raja Grafindo 

Persada(، ٥٣ الصحيفة ،١٩٩٩ 

3 Fahrurrozi، Teknis Praktis Terjemah، األوىل،. ط) Yogyakarta :Teknomedia(، 
 ١ الصحيفة ،٢٠٠٣
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 ٤

 حركة ىف   أويتصل بفعل املاض واملضارع     كضمري  . نواع معان خمتلفة  أأن يعين   
ترمجة النص العريب   عملية  ترجم ىف   املالكالم، فلذلك أن ينبغى     آخر اللفظ ىف    
  .بكل حذر وانتباه

تور لدكل" ة العقل القرآن وصحو "ترمجة كتاب   عملية  ىف  فنجد صعوبا   
، وال  ندونيـسية اإلالكـالم   ىف  ناسبة  امل" حيث" منها ترمجة    حممد حممد داود،  

، كقـاموس   ةندونيـسي اإل املعاجمىف   كانتالىت  " حيث"قتنع بأنواع ترمحة    ن
 ىف ذلك   كانتالىت  " حيث" ترمجة   أنواعومن  . العصري وغريمها "و  " املنور"

/ حيث أن( ...sehubungan dengan،)حيث(  di mana/di mana saja: هياملعجم
 إىل (dimana/kemana saja ،)حبيث إن/ حبيث أن/ يث حب( sekiranya ،)حيث إن
 pada ، )من حيث أن (...sehubungan dengan،)من حيث( dari mana ،)حيث

dianya/dari dianya)من حيث هو(، bagaimanapun juga )حيث كان(، dan di 

manapun )٤.)حيثما  
يؤكد القـرآن   : مثال. حياناأ يتفق   الف ىف الكالم    ذلك املعىن  اطّبق   وإذا

ـ .  ٥ جعل املناصرة بني املؤمنني تكون على حـق وخـري          حيثذلك   رجم ن
كلمـة   بعـد   جـاءت ملة الىت   ألن اجل " sehingga"ىف هذا املثال بـ     " حيث"
ما هدف القرآن يؤكـد     : يعىن،   األوىل ملةاجللبيان اهلدف من معىن     " حيث"

  ذلك؟

                                                 
4  Atabik Ali و Ahmad Zuhdi Muhdlor، Kamus Kontemporer Arab Indonesia، 

 809   الصحيفة ،١٩٩٨ ،)Yogyakarta :Multi Karya Grafika (اخلامسة،. ط

 .٣٩ .ص ،٢٠٠٤ ،)املنار دار: القاهرة (،العقل وصحوة القرآن داود، حممد حممد. د 5
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 ٥

 إن هلـا    حيثوتربية األطفال على هذه القيم اجلمالية؛        :خراآلل  اثاملو
تـرجم  ن ٦.ر والسعادة والبهجة علـى النفـوس      أعظم األثر ىف إدخال السرو    

" حيث"كلمة   بعد   جاءتملة الىت   ألن اجل " karena"ل بـ   اىف هذا املث  " حيث"
ملاذا تربية األطفال علـى هـذه        :، يعىن  األوىل اجلملةلبيان السبب من معىن     

  القيم؟
 هـي   "حيث"مة   املعىن من كل   مناسبةالن أن   اواستخلص من ذلك املث   

بحـث  نأن  إىل   دفعنذلك  كاهلدف، و لقة على االتصال بني لغة األصل و      مع
ترمجتـها ىف الكـالم     لنيـل   احلـلّ   و" حيث"كلمة   معاىند  جنالنقطة، حىت   
  .املختلفات
 وجد شىت فيه ي  الختيار هذا الكتاب موضوعا للبحث هي ألن         احلجةو

الئـق أن يوقّـع      هذا تقريبا، و  ربعي كلمات أربع و أكلمة حيث، وتعددها    
رّد علـى حـال     أن فيه    هي   لترمجة هذا الكتاب  واحلجة  . موضوعا للبحث 

 .جمتمعنا مما يظن على أن أفكار اإلسالم يلجم على تطور أفكار الناس
      

 حتديد البحث  .ب 

ىف النقطتني اللذين متثالن ىف البحث حدد ، ما سبق ذكرهبناء على 
  :األسئلتني اآلتيتني

 ىف  "القرآن وصحوة العقل" ىف كتاب "حيث "ىن كلمةم نوعا معك  .١
  ؟ اإلندونيسيةاللغة

                                                 
 .٢٤  الصحيفة ،املصدر نفس 6 
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 ٦

  الكتاب؟ذلكىف اإلندونيسية  ترمجتها عناحللّ  كيف  .٢
  
  

 أغراض البحث وفوائده  .ج 

  :أغراض هذا البحث هو كما يلى
  ىف اللغة اإلندونيسية" حيث"كلمة  أن يعترف بأنواع ترمجة  .١
 "القرآن وصحوة العقل" ىف كانت مما  لترمجة حيثحالد جن أن  .٢

  :وأما فوائده كما يلى
ال واللغة العربية، ىف دراسة أن يكون هذا البحث مرجعا من مراجع   .١

  . جمال الترمجةسيما
التخصص إما ىف الترمجة بعدها، عملية  إىل أن يطّبق هذا البحث  .٢

 .لى اللزوم وأدهبا ع العربية، وإما ىف شعبة اللغة على األخّصيالترمج
   

 طار النظرياإل .د 

.  نوعني مها الترمجـة احلرفيـة والتفـسريية        إىل تنقسمطريقة الترمجة     
إعتمدت الترمجة احلرفية على النص األصلي إما ترتيب اللغة وأشكال األلفاظ           

أما الترمجة التفسريية فهي نوع الترمجة اليت مل هتتّم بنظام          . واجلمل وغري ذلك  
ـ .  والتوجيه املفّضل هنا نقل املعـىن      األصليةلغة  قواعد اللغة من ال     يف  هاولكن

فظهرت طريقتا الترمجة األخريـان     . احلقيقة أن الترمجة غالبا ما وقعت بينهما      
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الترمجة شبه احلرفية مستخدمة بني اللغـتني       . مها شبه احلرفية وشبه التفسريية    
ة مستخدمة بـني    و الترمجة شبه التفسريي   . اللتني بينهما تشابه يف قواعد اللغة     

  .اللغتني اللتني بينهما إختالفات كثرية يف قواعد اللغة
 ٧؛الترمجة هلذا الكتابعملية  ىف ستعملن درجات ةكانت ثالثو
.  األصلليل ملعرفة املعىن ىف النّص هذا التحيستعمل حتليل، األوىلالدرجة 

مشتمل على التحليل اجلراماتيكايل والداليل إما ىف املعىن وهذا التحليل 
 لنقل يستعمل اهذو نقل، الثانيةالدرجة و. املرجعي وإما ىف املعىن التضّمين

.  لغة اهلدفإىلانتاج التحليل كان ىف النّص الذى سريجم من لغة األصل 
األصل،  لتركيب أسلوب اللغة املوافقة بلغة اهذوركيب،  تةالثالثالدرجة و

فوجب على  سائر اإلنشاء،الشعري أو من إنشاء  النثري أو من إنشاءأهي من 
  . يةلغة األصلل ةمناسبترمجة املترجم أن يرمجها 

 املعىن  ويقسم، الترمجة وهو حمقوف باملعىنوحداتمن وحدة اللفظ و
ناسب مبا ياملعىن املعجمي هو املعىن احلقيقي .  املعجمي والنحوي والتداويلإىل

باملعىن بعد تركيبه األلفاظ األخرى مثل ناسب يوالنحوي . حواسنامن رأته 
واجلملتية    (komposisi)والتركيبية (reduplikasi) املضاعفةو (afiksasi)الزيادية 

(kalimatisasi) . الوقت ؛مبعىن اللفظ يف موضوع معنيناسب يواملعىن التداويل 
  ٨واملكان وبيئة تستعمل فيها اللغة

                                                 
7 A. Widyamartaya، Seni Menerjemahkan، ــسة. ط ــشر، خام : Yogyakarta (ع
Kanisisus(، ١٤٠ الصحيفة ،٢٠٠٦  

 8 Abdul Chaer، Linguistik Umum،) Jakarta :Rineka Cipta(، ــصحيفة ،٢٠٠٣  ال
٢٩١-٢٨٩ 
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 ساسيةأىن ىف ترمجة النّص مسألة مهمة، ألن ذلك مسألة املعومناسبة 
ىف ترمجتها " حيث"كلمة ترك ن، ال نزال "حيث"مثال كلمة . الترمجةعملية ل

املعان املختلفات إذا كانت هلا ا أنواع الترمجة ىف الكالم، وقد تكون  هلنمع أ
رف من حروف اجلر ىف املواقع املختلفات أيضا ىف الكالم أو ألهنا يؤثر حب

  .معها
 بني  أن نتعلم عالقات  ىف أول األمرة    ينبغى لنا   " حيث"كلمة  وىف حتليل   

 ىف مبدء    حرف موصل  هبذه الكلمة، وعالقات بينها حيضر    اجلمل الىت رافقت    
 ةإنتاجيعالقات  ، سواء كانت    عالقات بينها تعقد على   ترمجتها  ف اجلملة الثانية، 

 اهـذ و .بيانال أم وقت احلادثة أم إمتام       ة أم حجتي  ة أم هدفي  ة مضموني ةأم بياني 
  .ىف إجناز هذه املشكلةنستعمل جراماتيكالية الىت منهج داللة 
 أو  dimana: ، منـها  اإلندونيسية ىف اللغة     معان خمتلفة  "حيث "كلمةول

karena   أو sehingga   أو sejak   أو ketika   أو artinya   أو agar
وظيفـة  ، وإمنا هلا    ٩

 القـوة، حيـث ال مكـان        إننا ىف زمـن   : "هلااومن مث  .واحدة وهي للبيان  
 Sesungguhnya kita berada pada masa yang serba mengandalkan""للـضعفاء 

kekuatan, sehingga tidak ada tempat bagi orang-orang yang lemah." نترجم هذه 
ـ   بعـدها بينـت     جاءتمبعىن إنتاج، ألهنا واجلملة الىت      " sehingga"الكلمة ب

   . قبلهاجاءتة األوىل أو اجلملة الىت السبب من املعىن ىف اجلمل

                                                 
9 Vicente Cantarino، Syntax of Modern Arabic Prose، )London :Indiana 

University Press( ٢٨٤ -٢٨٠ الصحيفة ،١٩٧٥ 
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 مع "حيث":  كثري، منهاإىلتنقسم هذه الكلمة فمن جانب بنيوي  وأما
" حيث" و١٠.أو ليس هلا ترمجة" karena"الىت تكون ترمجتها ) أن+حيث" (أن"

لها كون معنها غري متعلقة بكالم جاء قبتبدأ حبرف من حروف اجلّر فقد ي
  .أى ال جتيء لبيان اجلملة األوىل) مجلة أوىل(

 ولكنه حتول املعىنله كان ىف الكالم فإذا كانت عملية جراماتيكالية 
الحيول له املعىن ىف احلقيقة، ألن شكل الكلمة قد يتحول نتاجا من عملية 

 تغري ترمجة حيث بعد   حىت١١، وهذا أنشأ املعان اجلراماتيكاليةجراماتيكالية
لعملية اجلراماتيكالية، كعمل التركيب وبعض حروف اجلر وغريمها وقع ا

  ).حيث( ىف املعىن من هذه الكلمة انتغريتني لال
  

 منهج البحث  .ه 

ة للبحث أو    يعين حبث الّذي فعل ىف حجر      ،مكتيب  هذا البحث حبث   إن
الكتـب أم آلـة     البيانات وأنباء ىف موضوع البحـث ب      نال  ىف مكتبة حيث ت   
  . ة والثانويساسية األالبيانة ا جنسني ومهإىل ةالبيانتنقسم و ١٢.السمعية البصرية

للدكتور حممـد   "وصحوة العقل القرآن  "اب  كتف ساسيةاألالبيانة  أما  و
ـ وأما  . كلمة حيث  فيهاىف اجلمل الىت كانت      ةصاوخ. حممد داود   اتالبيان

  . مبوضوع البحثاملناسبة كثري من املعاجم والكتب أوالنصوص ة فهيالثانوي
                                                 

  ٢٨٣  الصحيفة ،املصدر نفس 10

 ٦٢  الصحيفة ،املصدر نفس 11

12 Kinani Djojosurojo و M.L.A. Sumaryati، Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian 

Bahasa dan Sastra، الثانية،. ط) Bandung :Nuansa(، ١٠ الصحيفة ،٢٠٠٤ 
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 ١٠

" حيـث " كلمة   معاىنأن  عىن  ن ا، جراماتيكالي ا داللي امنهجونستعمل  
كتابة خطوات  أما  و،   قبلها وبعدها  جاءتة الىت   معلقة داللية بني اجلمل   حبسب  

  :هذا البحث كما يلي
 قبلها  جاءتمع اجلمل الىت    " حيث"كلمة   ، يعين مجع  البياناتْمجع   .١

لدكتور حممـد حممـد     ل"القرآن وصحوة العقل  "يف كتاب   وبعدها  
 .ينسب مبعاهناالكلمة واختيار تلك . داود

 ىف الترمجـة اإلندونيـسية      هذه الكلمـة   يعين حتليل    ،البيانةحتليل   .٢
 .داللة اجلراماتيكاليةبإستعمال ال

هتـتم  لترمجة هذا الكتاب شبه التفسريية وهـي        نستعمل  طرق اليت   الو
 ، اللغة العرية خمتلفة عن اإلندونيسية اختالفا كـبريا   ألن. بقواعد اللغة األصلية  

  يف حتويـل   ختـصص هذه الترمجة   و. سواء كان يف املفردات أو قواعد اللغة      
 تنتج ترمجـة    من هنا ال تنحرف الترمجة عن النصوص األصلية وأن        و. الفكرة

  .حس القارئ كأهنا لغة أصليةجّيدة و طبيعية حيث أ
  :الترمجة فهي كما يلي عملية وأما اخلطوات يف   
فهم و  النصوص األصلية مرارا حيث ن    قرأ  ن. فهم النصوص األصلية   .١

  .يعرف مقصودها و فكرهتا
 .ملفردات اليت مل تفهم يف املعاجماحبث معاىن  .٢
 اللغة اهلدف بطريقة الترمجة شبه التفسريية وهـي         إىلنقل الفكرة    .٣

 .يةتركز يف نقل الفكرة وهتتم بقواعد اللغة األصلية و اهلدف
 

 تحقيق املكتيبال .و 
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 "حيـث "بحث فيه مشكالت ترمجة      من حبوث الذى ت     ما ال جند حبث  
 Syntax ofاملوضوع  حتتVicente Cantarino ه كتاب ألفيف ىف مالحظتنا إال 

Modern Arabic Proseمـع  " حيـث "كلمة تخدام  اسفيه  اجمللد الثالث، ويبني
 . ىف التكافؤ  اللغة اإلندونيسية ب الىت ميكن هلا الفرق      ىف اللغة اإلجنليزية  ترمجتها  

للدكتور حممد حممد داود    " القرآن وصحوة العقل  "والجند أيضا ترمجة كتاب     
الئقـة  املادة  ولذلك أن هذه    .  انترنيت موقع مالحظتنا ىف دكان الكتب و     ىف

  .للبحث
  

 نظام البحث  .ز 

 املبحث: ، وهيثمباحعلى مخسة يتكون نظام هذا البحث كان 
األول حيتوي على خلفية البحث وحتديده وفوائده وأغراضه ومنهجه واإلطار 

عن كلمة حيث، ثاىن، ال املبحث و.النظري والتحقيق املكتىب ونظام البحث
، عن كتاب الثالث املبحث و.تعريفها وأمكنتها بني الظروفتوي على حت
حيتوى على صفحة الكتاب وإختصاره وترمجة " القرآن وصحوة العقل"

. ليل حيث ىف الترمجة اإلندونيسيةحت الرابع، املبحث و.املؤلف وبيانة البحث
اخلامس، كلمة االختتام  املبحث و. ترمجة حيث ودليالهتاأنواعيشتمل على 

  .واخلالصة واإلقترحات
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  امساملبحث اخل
  اإلختتام

  
،  كثرياً ، كما ينبغي لكمال وجههأمحد اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ محداً  

، فله  ى إمتام هذا البحث هبذه الصورة     الذي يسر يل وأعاين عل    . وعظيم سلطانه 
  . واملنة أوالً وآخراًاحلمد يف األوىل واآلخرة ، وله الفضل

هلذا البحث تلخيصا واختـصارا     قبل اإلختتام    أن يقدم النتائج     فوددنا
ىف  "حيـث " مـشكلة ترمجـة كلمـة     ه من   ناوتسهيال للقراء لفهم ما كتب    

  . لدكتور حممد حممد داودل "القرآن وصحوة العقل"ىف كتاب إلندونيسية ا
ىف مجة اإلندونيسية   ىف التر  "حيث"إشكاليات  وبعد القيام بالتحليل عن     

  :لالستنتاج كما يلىفقابل كتاب ذلك ال

 بعد كلمة حيث،   جاءتحنلّ هذه املشكالت بنظر املعىن ىف اجلملة الىت          .١
 جـاءت من معىن اجلملـة     عاقبة  أهو حجة من معىن اجلملة قبلها، أم        

 .من معىن اجلملة قبلها، وسائر العالقة األخرىبيان املراد  ، أمقبلها

 :ما يلىك  الترمجة اإلندونيسية هبذه الكلمةعن واحللّ .٢

تتخلل  بني اجلملتني واجلملة الثانية منهما بيان        " حيث"إذا كانت     -أ 
 ".dimana"ملا ىف األوىل من املعىن فترمجت بـ 
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 ١٩٨

تتخلل  بني اجلملتني واجلملة الثانية منهما بيان        " حيث"إذا كانت     -ب  
 ".sehingga "ملا ىف األوىل من العاقبة فترمجت بـ

تتخلل  بني اجلملتني واجلملة الثانية منهما بيان        " حيث"إذا كانت     -ج 
فترمجـت   ،"إنّ"ملا ىف األوىل من اهلدف  أو إذا كانت تّتبع إليها            

 ".sebab"أو " karena"بـ 

تتخلل  بني اجلملتني واجلملة الثانية منهما بيان        " حيث"إذا كانت     -د 
 ".ketika"رمجت بـ ملا ىف األوىل من الوقت فت

تتخلل  بني اجلملتني واجلملة الثانية منـهما        " حيث"وإذا كانت     -ه 
 ".yaitu"بيان ملا ىف األوىل من املعىن املراد إليها فترمجت بـ 

ليست هلا ترمجة إذا تتخلل بني اجلملتني ال تترابطـان          " حيث"إن    -و 
، أو  "إنّ" أو كانت ىف مبدء الفقرة أو وقعت قبل          ١ترابطا دالليا، 

 .أيضا فليس هلا معىن) بـ(تبدأ حبرف الباء 
   
لعل هذا  . لمين بالقلم أخريا، أقول أمحد اهللا ريب العليم األعلى الذى ع        و

 مل  الـذين  وشكرا جزيال على     . للقراء ومساهم للكتابات املقبلة    البحث مفيد 
  . بعد واحداذكر إمسهم وحدأ

  
  

                                                 
1    Syntax of Modern Arabic Prose....،٢٨٣الصحيفة  ، اجمللد الثالثة  
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 امللحقة

  نص الكتاب .١
  

  القرآن وصحوة العقل
  وآمال.. آالم .. أمتى 

  
  

  محمد محمد داود/ دآتور 
  
  
  
  
  
  
  
  

  رانملار اد
ÉíŒìnÛaë@‹“äÜÛ@ @

   القاهرة– احلسني – ش حسن العدوى ٩
  ٥٩١٥٠٨٥: ت 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  املراجعثبت 

  :من العربية

، طبقة جديدة حمققة ومشكولة شـكال       ٢اجمللد   لسان العرب املنظور، ابن ،    
  ، ليس له سنةدار املعارف: كامال ومذيلة بفهارس مفصلة، القاهرة

  )CD (، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مفردات ألفاظ القرآن الكرمياألصفهاين، راغباألصفهاين، راغب
منهاج املترجم بـني الكتابـة واإلصـطالح واهلوايـة          الديداوي، حممد،   
  ٢٠٠٥الدار البيضاء، : ، لبنانواإلحتراف

 –بريوت  (، اجلزء األول،    املعجم املفصل ىف النحو العريب    عزيزة فّوال بابيت،    
  ة، ما كتب فيه سنةدار الكتب العلمي: لبنان

دار : ، القـاهرة  ٦: ، طبقـة  ١: ، جـزء  ىف علم النحو  أمني على السيد،    . د
  املعارف، ما كتب فيه سنة 

  )٢٠٠٢دار غريب، : ، القاهرة الشكل والداللةعبد السالم السيد حامد،
  
  
  

  من اإلندونيسية
Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdhor Ahmad, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, 

Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1996. 
 
Burdah, Ibnu, Menjadi Penerjemah, Cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004). 
 
Chaer, Abdul, Linguistik Umum, Cet II, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003). 
 
__________, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, Cet. II, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002). 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ١

 
Djojosurojo, Kinani, dan M.L.A. Sumaryati, Prinsip-prinsip dasar Penelitian 

Bahasa dan Sastra, Cet. II, (Bandung: Nuansa 2004). 
 
Fahrurrozi, Teknis praktis terjemah, Cet. I (Yogyakarta: Teknomedia, 2003). 
 
Hartono, Belajar Menerjemahkan, Teori dan Praktek, Cet. II, (Malang: UMM 

Press, 2003). 
 

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 
Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984. 

 
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2003. 
 
Widyamartaya, A,  Seni Menerjemahkan, cet. 15, Yogyakarta: Kanisius, 2006. 
 
Yatim, Badri, Sejarah Peradaban Islam, Cet, IX, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1999.  

  

  من الغربية
Cantarino, Vicente, Syntax of Modern Arabic Prose, London: Indiana 

University Press, 1975. 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  الباحث  ترمجة
 

Nama  : Munir Tadho 

Tempat dan Tanggal Lahir   : Demak, 1 Nopember 1983 

NIM   : 03111404 

Alamat Jogja  : Jl. Kaliurang km. 12,5 Komplek III PP.  

Sunan Pandanaran   

Alamat Asal         : Pongangan Rt. 06/01 Purworejo 

Bonang Demak 

Nama Orang Tua 

Ayah : Kastur 

Ibu : Zulaikhah 

Pekerjaan Orang Tua 

Ayah : Wiraswasta 

Ibu : Pedagang 

 

Pendidikan :  

(1988-1989)  TK Purwobudi, Demak. 

(1989-1995)  SDN II Purworejo, Demak. 

(1997-2000)  MTs Sunan Pandanaran, Jogjakarta. 

(2000-2003)  MAK Sunan Pandanaran, Jogjakarta.  

(2003-2008)  UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta  

  

Pendidikan Non Formal  : 

 (1989-1997)  Madrasah Diniyah al-Ma'arif, Demak. 

(1998-2003)  Madrasah Diniyah al-Qur'an Sunan Pandanaran, 

Jogjakarta. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


	COVER
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	PENGESAHAN
	ABSTRAK
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	Latar Belakang Masalah
	Rumusan Masalah
	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	Kerangka Teori
	Metodologi Penelitian
	Kajian Pustaka
	Sistematika Pembahasan

	BAB II SEKILAS TENTANG "HAITSU"
	a. Definisi Kata "Haitsu"
	b. Kedudukan Kata "Haitsu" diantara Dzaraf Lain
	c. Data Penelitian

	BAB III SEKILAS TENTANG BUKU "AL-QUR'AN WA SHAHWAH AL-'AQL"
	Fasal I Profil Buku
	Fasal II Ikhtisar Buku
	Fasal III Biografi Pengarang Buku
	Fasal IV Terjemah Buku

	BAB IV ANALISIS PENERJEMAHAN KATA "HAITSU"
	a. Kata "Haitsu" diterjemahkan "Dimana"
	b. Kata "Haitsu" diterjemahkan "Sehingga"
	c. Kata "Haitsu" diterjemahkan "Sebab atau Karena"
	d. Kata "Haitsu" diterjemahkan "Ketika"
	e. Kata "Haitsu" diterjemahkan "Yaitu"
	f. Kata "Haitsu" tidak diterjemahkan

	BAB V PENUTUP
	Ringkasan

	DAFTAR PUSTAKA
	BIOGRAFI PENULIS



