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ج  

 الشعار
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 )11: الحجرات (

 

 

 

 اإلهداء
 :إلى 

 . أنتما لى نور الليالي و ظل النهار فى آل أحيان... والدي العزيزين 

 رب ارحمهما آما ربياني صغيرا

تسقون آل أنتم لى مياه الحياة، ... أخواتي المحبوبات و أخي المحبوب 

 طرفي الحرآة

 تعطون علي ماليين العلم, أنتم اغنياء... أساتذي الكرام 

أنتم زهرة في حيز الفضائي و ابتسامي و قطرتي ... حبيبتي القلب 

 عسى أن يعطي اإلجابة على هذه األخوة إستعجاال, الدموع

عسى أن يكون بيننا . أنتم تعطونني آثير المعاني... جميع اإلنسان 

 حة إنسانيةمناسفة صحي
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ه  

 ABSTRAKSI) التجريد(

 مشكلة ترجمة ولد و ابن 
لمحمد شاآر السبع" حكايات بال شتاء"في القصة   

Oleh : Fuad Farhani 

 

Pada awal Millenium ke-tiga ini, dunia alih bahasa memainkan peranannya 

yang semakin ke depan semakin penting dalam komunikasi internasional sehingga 

boleh dikatakan bahwa terjemahan dapat berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan antar bangsa di dunia yang berbeda bahasa dan budayanya. Lebih 

lanjut melalui karya-karya terjemahan, bangsa yang satu dapat mempelajari dan 

memahami kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan atau dalam hal ini kesusastraan 

yang telah lebih dulu dicapai oleh bangsa lain. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kompleks. Banyak kata yang hanya 

tepat ditujukan untuk satu pengertian, menandakan bahwa bahasa Arab sangat kaya 

akan perbendaharaan kata. Dari satu kata saja bisa menghasilkan sedikitnya 104 kata 

yang masing-masingnya mempunyai arti sendiri. 

Naskah yang berisi karya sastra termasuk bahan yang sukar untuk 

diterjemahkan. Kesulitan ini timbul apabila penulis dan penerjemah mempunyai latar 

belakang kebudayan dan pola berpikir yang berbeda, juga faktor-faktor yang 

menyangkut bentuk bahasa itu sendiri, yang meliputi aspek-aspek keindahan, 

perasaan, rasa haru, serta emosi. 

Penelitian ini menggunakan metode library research. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui cara menerjemahkan kata benda walad dan ibn serta 

derivasinya dalam novel Hikayat bi la Syitaa karya Muhammad Syakr As-Sabk, 

mengingat bahwa kata tersebut memuat arti feminin dan maskulin yang apabila tidak 

diterjemahkan dengan tepat akan menciptakan kerancuan pada hasil terjemahan. 

Proses penerjemahan kata tersebut akan menjadi mudah, manakala bahasa Arab 

dan Indonesia mencapai tingkat peradaban dan kebudayaan yang seimbang. Tetapi 

adanya perbedaan yang jauh antara keduanya pada gilirannya akan membawa 

problem penerjemahan, baik pencarian kata maupun ungkapan. (fuad) 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



و  

 آلمة الشكر و التقدير

 
ريم            ه الك ده      : ((الحمد هللا رّب العالمين القائل في آتاب ذي بي ارك ال تب

اة لي  وت و الحي ق الم ذي خل دير ال ل شيء ق ى آ و عل ك وه م المل وآم أيك بل

ور ز الغف و العزي د )). أحسن عمال وه ا محم ى نبين سالم عل صالة و ال و ال

ين                   ه و صحبه أجمع ى آل المين و عل ة للع . الذي بعث بشريعة السماحة رحم

 ...أما بعد 

ل               رة و لتكمي ة األخي ة األآاديمي فكتب باحث هذا البحث لتمام الوظيف

 .ة العربية و أدبهاالشرط للحصول على الدرجة العالمية في علم اللغ

ه  وى في م يحت ن ث ام و م ال و التم ن الكم دا م ذا البحث بعي ان ه و آ

ذا  ة ه ي آتاب ساعدتكم ف ى م ديرا عل ادة و أهدي شكرا و تق صان و الزي النق

 :اليكم, البحث

وبى الماجستر              - 1 دين قلي السيد الفاضل الدآتور الحاج شهاب ال

ال   ا اإلس ونان آاليجاآ ة س ة اآلداب بجامع د آلي مية آعمي

 .الحكومية الذي قد وافق هذا البحث

سم     - 2 رئيس ق ستر آ ري الماج وان خي دآتور أل ريم ال سيد الك ال

 .اللغة العربية و أدبها الذي قد وافق أيضا هذا البحث

ستر    - 3 امين الماج روم بني دوس بح ز الدآتورن سيد العزي ال

ي             آالمشرف الذي قد بذل جهده على القيام بإشرافي و مراقبت

 .لبحثفي إتمام هذا ا
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ز  

ذين        - 4 ة الل ي روقي ي إل دين و أم ن ال و زي ي أون ان أب المحبوب

 .جزاآما اهللا خيرا آثيرا. يهتمان بتربيتي و تأدبي بدون ملل

أختين المحبوبين نونيك فطرياتي و نورغينا فوزياتي و أخي           - 5

م    ي العل د ف ذي يجاه ي ال ري فجران وب فك سى اهللا , المحب ع

 .يحفظكم في آل حال

تم             , يولي رحماواتي  - 6 ا و أن ى أن اة حت أنتم تذّآيني في تعليم الحي

 .قد إبتسمت األرض بحضورآم, آالبنيان يشد بعضهم بعضا

ف     - 7 ى و أجي ا غزال رحمن و حلم ل ال م لي ف و إله ن العري زي

متى أن يختمون دروسكم؟ و فنى فوزى حنيف         , صيف العالم 

ي             ي ف -إ "النعام و أسيف رحمة فوزى و إإين منورة و زمالئ

 .و آلكم أي من هو" م-م

. أشكر لكم شكرا جزيال و جزاآم اهللا خير الجزاء في الدنيا واآلخرة           

 ...آمين

 

 م2008 من ابريل 25, جوآجاآرتا

 ,الباحث

 

 

 فؤاد فرحاني
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ح  

 محتويات البحث

 

  أ..........................................................صفحة الموضوع 

  ب.............................................................رسالة المشرف 

  ج...........................................................الشعار و اإلهداء 

  د.............................................................صفحة الموافقة 

  ه.......................................................................التجريد 

  و......................................................مة الشكر و التقدير آل

  ح............................................................محتويات البحث 

 1 ......................................................المقدمة : الباب األول 

 1 ....................................................خلفية البحث  -أ 

 5 .....................................................تحديد البحث -ب 

  5......................................أغراض البحث و فوائده  -ج 

 6 ................................................التحقيق المكتبي  -د 

 7 .................................................اإلطار النظري  -ه 

 13 ..................................................منهجية البحث  -و 

 15 .....................................................نظام البحث  -ز 

 16 ....... لمحمد شاآر السبع "حكايات بال شتاء"قصة  : الباب الثاني 

 16 .... عآر السبالمحمد ش"  بال شتاءاتحكاي "القصة محة عنل .1

 20 ................ عآر السبالمحمد ش"  بال شتاءاتحكاي"القصة  .2

 116 ........ عآر السبالمحمد ش"  بال شتاءاتحكاي"ترجمة قصة  .3
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ط  

ي     ابن و   اتحليل ترجمة ولد و     : الباب الثالث    تقاقها ف تاء     "س ات بال ش " حكاي

 203 ......................................................... لمحمد شاآر السبع

    لمحمد شاآر السبع" حكايات بال شتاء"ن في باترجمة ولد و  -) أ

 .................................................................203 

تاء     "ترجمة الولد فقط في قصة       .1 ات بال ش د شاآر    " حكاي لمحم

 203 ..........................................................السبع

 204 ...................................) ولد(في المفرد ولد  )1

 207 ........................) ولدين\ولدان(ولد في المثنى  )2

 208 .................................) أوالد(ولد في الجمع  )3

 214 ..........................) ولد و ولد(ولد يكتب تباعا  )4

لمحمد شاآر السبع   " ات بال شتاء  حكاي"بن في قصة    ترجمة اال  .2

................................................................. 214 

 215 ..................) بنا(بن في صيغة المفرد المذآر ا )1

 221 ..................) بناا(بن في صيغة المثنى المذآر ا )2

 221 .................) بناءأ(بن في صيغة الجمع المذآر ا )3

 223 ................) بنةا(بن في صيعة المفرد المؤنث ا )4

 224 ...............) بنات(بن في صيغة الجمع المؤنث ا )5

  ) بنابن و ا( المذآر  بن متتابعان في صيغة المفردا )6

225 

ذآر    ا )7 ع الم ذآر و الجم رد الم يغة المف ي ص ان ف ن متتابع ب

 225 .............................................)بناءابن و ا(
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ي  

ذآر  ا )8 رد الم رد المؤنث و المف ي صيغة المف ان ف ن متتابع ب

 225 ............................................. )بنابنة و ا(

ذآر   ا )9 ع الم ث و الجم ع المؤن ي صيغة الجم ان ف ن متتابع ب

 225 ..........................................) بناءابنات و (

تاء    "صة  بن في ق  اترجمة ولد و     .3 د شاآر    " حكايات بال ش لمحم

 227 .........................السبع الذى يجتمع في آالم واحد

 227) أوالد و بنات (بن متتابعان في صيغة الجمعاولد و  )1

 230 ......بن متتبعان في صيغة المثنى و الجمع اولد و  )2

تاء     "تحليل الترجمية ولد و ابن في        -) ب ات بال ش د شاآر     "حكاي  لمحم

 230  السبع

 230 ............................. قطمةبن بال ترجاآلمة ولد و  .1

د و   .2 ة ول ذآر    اآلم نس الم حاب ج ة دون إص ن بترجم و أب

 231 ........................................................المؤنث

ذآر         اآلمة ولد و     .3 و المؤنث  أبن بترجمة و بإصحاب  جنس الم

................................................................. 232 

 235 .....................................................اإلختتام : الباب الرابع 

 235 .........................................................الخالصة  - أ

 236 .........................................................اإلقتراح  - ب

 237 ................................................................ثبت المراجع 

 239 ......................................................................المالحق 
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 

 الصةالخ -أ 

ذا البحث             وهي  , بناء على ما سبق من البحث قدم الباحث خالصة ه

: 

 :الكالم يوجد فيه آلمة ولد و إبن يمتلك ثالثة طرق في ترجمته  .1

 .ولد و ابن بدون ترجمة قطعا )1

 .ولد و ابن ترجم بدون إتباع جنسها مذآرا آان أم مؤنثا )2

 .ولد و ابن ترجم بإتباع جنسها مذآرا آان أم مؤنثا )3

سبع     " حكايات بال شتاء  "ن الكالم في قصة     آثير م  .2 لمحمد شاآر ال

الذي يشتمل ولد و ابن أن يستطيع فهم مقاصده بسهول دون إتباع            

سها وال األخرى. جن ي أح م أن ف ه , رغ اج إلي سها يحت اع جن فإتب

 :وهي , ليسهل فهم مقاصد آالمه

 ليس البيان لشرح جنسه قبله )1

سان     , النكاح مثال , آان سياق آالمه المتخالفة    )2 بمعنى إجتمع جن

 إثنان حتى يحتاج شرحا لكلهما

 للتبيين تفصيل الجملة أي الجماعة )3
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 اإلقتراح -ب 

زال أن   , يظهر الباحث مسئلة الترجمة ولد و ابن و ليس إال     ى الي حت

ور خالصات األخرى ن ظه د , يمك ن بع اجثون م ا الب ا يحصل به ي م . فه

 :وهي, فلهذه الفرصة أن يفترح الباحث للبحوث اآلتي

ذي               .1 سئلة ترتيب الكالم ال أن يعمل الباحث بحثا متساويا بظهور م

 .يشتمل معنى جنس المذآر و جنس المؤنث بدون الترجمة

ذآر و              .2 أن يعمل الباحث بحثا متساويا الذي يشتمل معنى جنس الم

ة و               ة العربي ين لغ ة ب جنس المؤنث بطريقة دراسة تحليلية المقارن

ين     لغة اإلنجليسية حتى يصير المرجع ل    سوي ب ل المت سهل التحلي ي

 .تفضيال اللغة اإلندونيسية, لغة العربية و غير ذلك
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