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  تجريد

Kitab al-thoriq ila Allah karyasyekh Ali Jumah merupakan kitab tasawuf. 

Seperti layaknya kitab tasawuf lain, kitab ini berisi tentang metode seorang salik 

menuju tuhannya dan bagaimana  langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

sampai  pada Allah melalui beberap ametode yang dipaparkan oleh Syeih Ali Jum’ah 

dengan jelas dan runtut.  

Dalam  semua kitab tasawuf  terkhusus kitab ini  akan banyak ditemukan 

istilah-istilah tasawuf yang masing-masing memiliki makna. Untuk mengetahui 

makna asalnya peneliti dapat  mencari dalam kamus Arab sedangkan untuk 

mengetahui penjelasan yang sesuai dengan ilmu tasawuf maka  maka peneliti mencari 

istilah tersebut dalam buku-buku tasawuf terutama kitab Al-thoriq ila Allah. Titik 

fokus penelitian ini adalah mencari makna istilah-istilah tasawuf dalam kamus Arab 

dan kitab tasawuf (al-Thoriq ila Allah ) sehingga akan diketahui perubahan makna 

antara keduanya dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. 

Adapun untuk  melangkah pada analisis  terlebih dahulu peneliti menerjemahkan 

kitab tersebut agar menegetahui jumlah istilah yang terdapat tersut dan makna 

masing-masing istilah.  Kemudian dianilisis menggunakan pisau bedah ilmu dalalah. 

Adapun metode yang digunakan berupa kajian pustaka (library research). Sedangkan 

sifat dalam penelitian ini  adalah deskriptif analitik yakni  penelitian yang dilakukan  

dengan cara menyajikan data dan fakta  kemudian menganalisisnya  secara sistematis.  

Berdasarkan hasil  analisis dalam kitab ini  dapat diketahui ada 47 istilah 

tasawuf yang masing-masing memiliki perubahan makna antara kamus Arab dan 

ilmutasawuf (kitabal-thoriqila Allah), perubahan  makna tersebut meliputi tahsis al-

makna berupa 27 istilah, ta’mim al-makna berupa 4 istilah dan intiqol al-makna. 

berupa 16 istilah. Perubahan makna  tersebut tentunya disebabkan  oleh beberapa  

 د 
 



faktor, adapun  faktor yang mempengaruhinya adalah al-ijtimaiyah wa al tsaqofiyah, 

al-tarihiyahwa al khadhorohsertaal-hajjahila al-tasmiyah. 
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 جتريد 

كما عرفنا أن كتاب التصوف . هو كتاب التصوف"  الطريق إىل اهللا" كتاب ال
 الكالس هالكن يف هذا الكتاب حيتمل على تدابري اخدحيتوى على طريق السالك إىل ربّه 

  . واضحا و رتباللوصول إىل اهللا 

املوجودة  كتاب التصوف وهناك كثري من املصطالحات الصوفيةهذا الكتاب هو  
بتطليب كل  املعىن األصلبامكان أن حتصل الباحبثة على املعرفة الكلية ىف . وكل معىن منها

ولذلك األساس ىف هذا البحث يعىن أن . و علم التصوفمصطلحات ىف املعجم العريب 
ا تطلب حىت الطريق إىل اهللا ىف املعجم العريب و كتاب  املصطالحات الصوفيةومشتقا

قبل أن حتلل الباحثة ىف البحث  .والعوامل هلذا التغري هماتغري املعىن بينستعرف الباحثة 
تبني ملعرفة كل املصطالحات ومعناها مث  الطريق إىل اهللاستنبغى عليها أن تترتجم الكتاب 

 library(وأما املنهج الذي استعمل يف هذا البحث حبث مكتيب .  املشكلة على نظري داليل

research ( حتليل البيانات هي طريقة حتليلية وصفية يعين ذكرت املصادر مث حتليلها وطريقة
  .بطريقة منهجي

لدكتور على الطريق إىل اهللا ىف كتاب  صطالحام  ٤٧وبعد درست الباحثة قد وجدت 
الطريق إىل كتاب (مجعة وكل منها تدل على تغيري املعىن بني املعجم العريب و علم التصوف 

 ٤مصطالحا، وتعميم املعىن   ٢٧ختصيص املعىن  أما تغري املعىن ىف هذا البحث هو. )اهللا
ملعىن املوجود فيه اسباب طبعا أن كل تغري ا.  . مصطالحا١٦مصطالحات، و انقال املعىن 

  .و احلضارة، و احلاجة إىل التسمية يةوهو اإلجتمعية و الثقافية، و التارخي

 
 

 و 
 



  كلمة شكر  وتقدير

  

عليه حممد صلى اهللا  وبه نستعني الصالة والسالم على حبيبنا احلمد هللا رب العاملني

  . وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني

اء هذا البحث، لكنه مل يزل بعيدا من الكمال بقدرتى قد بد لت جهدى ىف إ

. وال يكون ىف مثل كونه  هذا إال مبساعدة الكثريون من األساتيذ واألصدقاء. احملمودة

فيحسن ىل ىف هذه الفرصة السعيدة أن أقدم الشكر اجلزيل والتقدير العميق للذين كان هلم 

  : ص بالذكر منهمفضل على ىف إمتام هذا البحث، وأخ

الوان اخلري املاجسرت عميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونن   الدكتور .١

 كومية يوكياكرتاكاليجاكا اإلسالمية احل

ا الذي قد واقفت على  احلاج .٢ مصطفى املاجسرت رئيس قسم اللغة العربية وأد

 . هذا البحث

جهده الكبري على القيام الذي قد بذل  كي سوكيمان املاجستريو ا مشريف احلاج .٣

أقدم لك جزيل الشكر على إشرافك حىت ينتهي  باإلشراف يف إمتام هذا البحث

 .هذا البحث

مجيع الألساتيذ واحملاضرين بكلية اآلاب والعلوم الثقافية من قسم اللغة العربية  .٤

ا  .وأد

 ز 
 



دعاين حيفظكما ريب يف الدنيا و األخرة ويغفر لكما ويرمحكما   احملبوبنيأمى وأىب  .٥

حتت اقدامكما  مايا امي وايب أضع مجيع ماحصلت علىيه. كما ربياين صغريا

 . وشكرا على ارشادكما وصربكما علي مدى األيام

شكرا على مساعدتك و مصاحبتك  بوبة حفظ اهللا هلا باحملبة والسعادةجدايت حم .٦

. يل عند الفرح  واحلزىن عسي اهللا أن يغفر الذنوب ويسلمك يف الدنيا واآلخرة

 .آمني

شكرا على  احلاجة لطفية بيضاوي الكرمية GPمعصوم  علييف معهد  ةمربي .٧

واحلكمة الدين والتعليم تعليمك يل القران الكرمي واألخالق احلسنة واملوعظة يف 

 .احلياةيف مقابلة 

قاري عني، و امسي حسنة، و وردة  خصوصا" GP"مجيع صديقايت يف مسكن  .٨

 فضيلة ةو فرح سفني صاحلة، ونيلس زلفة، مسكية، و مفتوحة الشريفة، و

 . ، و تيادارا رمحوايت شكرا على محاستكموالفى منيفة، الرائدة ونساء

ا خصوصا الفرقة    .٩ األصدقاء احملبوبة يف شعبة اللغة العرابية و اد

DEALLICIMA  هناك فرقة تعليمية يف الفصل أختنا جندى أندرياين، و هين

 اليانا، و امالة الشريفة و دوي أنيسة الكرية  

اليت تصاحب يف احلزن و الفرح شكرا على  WALISONGOالفرقة احملبوبة  .١٠

  مساعدكم و محاستكم  

 KODAMA تنظي . على جمتمععلمىن الدعوة اإلسالمية  الذيم .١١

 ح 
 



 ط 
 

عسى  طالب و طلبايت و أساتيدهم ىف املدرسة الدنية املهتدين ترطااحملبوبة  .١٢

 اهللا أن جيعل اإلنسان الصاحل و املصلح 

هذا . الذى مل أذكر كلهكل من يساعدىن ىف حياتى و إمتام هذا البحث  .١٣

 . نافع يف الدنيا واآلخرةولعله . الذي أقدم لكم شكرا مين

أشكر شكرا جزيال على انتهاء هذا البحث و عسي اهللا أن يعطي ايل احملبة 

  . آمني. يف الدنيا و اآلخرةو السعادة و السالمة 

و اهللا أعلم . نافع مىن و جلميع القراء األعزاءأرجو أن يكون هذا البحث 

  . بالصواب

  

  

  ٢٠١٦اكتوبر  ١١جوكجاكرتا 

  الباحثة

  

  املطرة صاحلة
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 مقدمة

 

 خلفية البحث

 

القارئ  حصل أخرى حىتىل  إغة لن م حتويل املعىنحماولة  الرتمجة هيأن  رأى نايدا
 صليةن اللغة األمىن تقل املعبذلك يعين ١.لكتاب األصليالذي أراده ا املعىن او السامع على

.  اوالذي يقوم بالرتمجة فيسمى مرتمج). سيةياللغة اإلندون(إىل اللغة املستهدفة ) اللغة العربية(
حسب، ف نقولة إليهااىل اللغة املمن اللغة املنقولة منها ل املعىن قتصر على حتويتال الرتمجة إن 

رتجم النص نن أ نامكانإب. ر عن فكر املؤلف من جديد يف نوع اللغة املختلفةيتصو بل هي 
" كتاب الطريق إىل اهللا"وهو الباحثة هواما النص الذي ترجتم. من ناحية العلوم واالدب

 . التصوفمن علم ، وهو دكتور على مجعةلل

قد طلع يف هذا جمال التصوف و . اهللا تعاىل إىل قالتصوف هو علم يبحث فيه الطر 
هذا ويف . الدين الرومي وغري ذلك وجاللاهللا،  ءابن عطاو  ،مام الغزايلاإلكأعالم كبري منه  

مام على مجعة الذى حصل على النظرية ظهر أكابر األئمة ىف التصوف من أمثال اإل العصر
 .  التصوفمنها كتب و اجلديدة و الفكرة اجليدة والكتب الكثرية 

 يالديةم١٩٥٢مارس عام  ٣ولد يوم " على مجعة حممد عبد الوهاب"امسه الكامل و 
عضو يف جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة مؤمتر العامل اإلسالمي هو .يفيف مدينة بين سو 

                                                            
   M. FaisolFatawiSeniMenerjemah , (Malang: UIN Malang  Press: 2009), hal. 3۱ 
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كما   ،)حىت االن٢٠٠٤( جبدة، وعضو يف جممع البحوث اإلسالمية التابعة لألزهر الشريف
يدرس أصول الفقه بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف جامعة األزهر، وتوىل مسئولية 

وهو مؤلف عن الكتب الكثرية منها   ٢.م وغري ذلك٢٠٠٣إفتاء الديار املصرية منذ عام 
وهو كتاب "  الطريق إىل اهللا كتاب "ومنها . كتب الفقه واصول الفقه واحلديث والتصوف

كما عرفنا أن كتاب التصوف حيتوى على طريق . ٢٠١٥بع ىف سنة التصوف الذى يط
للوصول إىل اهللا  الكالس هاالسالك إىل ربّه لكن يف هذا الكتاب حيتمل على تدابري اخد

 . متمسكا

ىف الرتمجة منها اختيار املعىن املناسب باللغة  املوجودةكثري من املسائل ، هناك  حقيقة
 املصطلحاتثة ختتار املسئلة ىف لكن الباح راءوسهولة للق) اللغة اإلندونسية(املستهدفة 

حيتوى  وكل من املصطلحات. وغري ذلكحتلى  ،جتلي ،عابد ،الصوىف صوفية فيها مثل لفظال
). علم التصوف(سياقي العىن املو ) العريباملعجم ( اللغوي عىن املعلى املعىن املختلف بني 

هم سجلوا أهواهلم ىف ظل الكتاب  ح مبعىنمث اصب ٣الكبشكلفظ الصوىف اصله صوف مبعىن 
وملعرفة املصطلحات الصوفية ومعناها  ٤. والسنة ومنطلقهم يف ذلك هو الوصول إىل اهللا

 . ة كل املصطلحات إىل اللغة اإلندونسية بالنظرية الرتمجةترتجم الباحث

موضوعا هلذا البحث  الباحثة ه حتتار  يتالكتاب الطريق إىل اهللا  ميكن القولمما سبق بيانه و 
هذا الكتاب وحبثا من ترمجة  الباحثة دجتومل  ٢٠١٥طبع يف سنة  تاب جديدكألن ذلك  

 . البحوث هلذا الكتاب

 
                                                            

 ۲ali -syaikh-sunni-ulama-http://www.muslimedianews.com/2013/10/biografi
tanggal 18 april 2016 diakses padajumah.html#ixzz40ZBObvXy 

 ٥٣١. ص) ١٩٧٣: العلميةطهران، املكتبة (معجم الوسيط إبراهيم مصطفى ٣
 ۱۱.ص) ۲۰۱٥: قاهرة، دار المقطع النشر والتوزيع (الطريق إىل اهللاعلي مجعة ٤

http://www.muslimedianews.com/2013/10/biografi-ulama-sunni-syaikh-ali%20jumah.html#ixzz40ZBObvXy
http://www.muslimedianews.com/2013/10/biografi-ulama-sunni-syaikh-ali%20jumah.html#ixzz40ZBObvXy
http://www.muslimedianews.com/2013/10/biografi-ulama-sunni-syaikh-ali%20jumah.html#ixzz40ZBObvXy


۳ 
 

 تحديد البحث . ب

 :على ما يلى ةبناء على البيان السابق حتّدد الباحث

 ؟للدكتور على مجعةكتاب الطريق إىل اهللا ما هي املصطلحات الصوفية و معناها يف   .١
 للدكتور على مجعةكتاب الطريق إىل اهللا املصطلحات الصوفية يف  كيف تنقسم  .٢

 باستخدام نظرية الرتمجة؟
باللغة  للدكتور على مجعةكتاب الطريق إىل اهللا كيف ترمجة املصطلحات الصوفية يف   .٣

 ؟اإلندونسية
 

 وفوائده أغرض البحث.ج

 للدكتور على مجعةكتاب الطريق إىل اهللا املصطلحات الصوفية يف   ملعرفة. ١

 للدكتور على مجعةكتاب الطريق إىل اهللا املصطلحات الصوفية يف  تنقسم  ملعرفة .٢
 باستخدام نظرية الرتمجة

 للدكتور على مجعةكتاب الطريق إىل اهللا ملعرفة ترمجة املصطلحات الصوفية يف  . ٣
 باللغة اإلندونسية؟

 : أما فوائد البحث فهيو 

دكتور على لل الطريق إىل اهللا كتابترمجتها يف    املصطلحات الصوفية ملعرفةا .١
 . مجعة



٤ 
 

جبامعة  رتمجةالرتمجة ومشكالت ال خصوصا عن فنّ مية يف البحوث العلادة زي .٢
سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا خاّصة لطّالب شعبة اللغة 

 .العربّية وأد�ا
حات صطلاملكتاب مبعرفة أو يفهم هذا الالتسهيل على من الذى ارد أن يقراء  .٣

 .الصوفية ومعناها فيه

 التحقيق المكتبي. د

 وجدت ،املراجع املتنوعةث والكتابات و بعد مراجعة ومالحظة وتفتيش كثرية عن البحو 
 : مشكال�ا وهيلقة برتمجة الكتاب و املتع البحوث الباحثة

تاج الصوفية أبو بكر السلى الرموز الصوفية يف الكتاب " البحث حتت العنوان  .١
 حممد مستقيمكتبه   )"درسة داللة معجمية(لعبد احلليم حممود حياته وأراؤة 

هذا  طالب اجلامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا) ٢٠١٦(
يف كتابه على نظري الداللة  تكان  يتاملصطلحات ال درس يفالبحث ي

هي أن يوجد  البحث ونتيجة. فيهاىن املعجمية ليس تذكري أشكال تغري املع
تاج الصوفية أبو بكر الصوفية املوجودة يف الكتاب  املصطلحات ٢٤الباحث 

 . الشبلى حياته و أراؤه
ترمجة املصطلحات الدينية ىف كتاب أهل السنة واجلماعة "البحث حتت العنوان  .٢

طالب ) ٢٠١١(نور واحد كتبه للدكتور السيد حممد عقيل بن على املهديل ل
 درس يفهذا البحث ي اجلامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

هي املصطلحات الدينية ىف   البحث ونتيجة. يف كتابه تكان  يتاملصطلحات ال
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كتاب أهل السنة واجلماعة عندها اثنان وستون، ثالثون ىف جمال ىف جمال 
 .  العقيدة وستة عشر ىف جمال االخالق وستة عشر ىف جمال العبادة

كيف نساعد : مع األطفال ترمجة كتاب التوصل"البحث حتت العنوان  .٣
لنعمومى ريتشمات حتليل ترمجة " األطفال ىف ظروف الضيق والرتعات

 لكتبه وديا أيو لستارى ىف علم النفس من العربية إىل اإلندونسيةاملصطلحات 
هذا  اجلامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا ةطالب) ٢٠١٢(

 ونتيجة. يف كتابه تكان  يتال ىف علم النفس املصطلحات درس يفالبحث ي
 ه تقسم إىل ثالثة وهي مصطلح ىف الرتكيبهي املصطلحات ىف كتاب البحث

الصفىت مثل اإلحتياجات املادية، ومصطلح ىف الكلمة الواحدة مثل العدواىن، 
ترمجة املصطلحات ىف علم النفس واما . ومصطلح ىف الرتكيب اإلضاىف

املوجودة ىف كتابه تستخدم الطرق وهي ترمجة على التكافؤ اللفظ وترمجة 
 . تقضيها مصطلحات علم النفس

وجدت الباحثة  .ثالبح ااملّتصلة �ذ وبعد مطالعة كثرية عن بعض البحوث
ومل يرجتم أحد إىل  من قبل احد عىن البحث الذي مل يبحثهيأّن هذا البحث 

 . اللغة اإلندونسية  ألن الكتاب كتاب جديد مل ينشره ومل يطبعه طابعا

 اإلطار النظري. ه

 نظرية الرتمجةهذا البحث يدرس عن ترمجة الكتاب ومشكال�ا وهي  
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 الترجمة 

العملية النقلية  هو واصطالحا"ترجم" رتمجة لغة تؤخد من اللغة العربيةالكلمة   أن   
 ٥.إىل اللغة املستهدفةصلية بني املعىن عن اللغة األ

 :رتمجة تنقسم إىل قسمني ال

 الرتمجة احلرفية -١
عن مث طلبت    ة إىل اللغة األخرىهي ترمجة النصوص من اللغ الرتمجة احلرفية

و تسمى . الكلمة يف اللغة املستدفة تناسب متاما تركيبويف هذا الصداد. مرادفها
 .قيدةاملرتمجة الطريقة ال هذه

 الرتمجة التصرفية ومعنوية  -٢

اللغة  إىل ن معىن القول ىف اللغة السياقيةشرحا ع الرتمجة التصرفية ومعنوية هي
 .الرتجة هي الرتمجة احلريةسمى هذه الكلمة وت رتكيبللاملستهدفة بدون مقيد 

إن مشكلة الرتمجة تقع ىف قضية التكافؤ أو املماثلة بني ما ىف اللغة املصدر واللغة 
اهلدف من عناصرها، ابتداء من مستوى كلمة وما فوقها إىل أعلى املستويات من 

 .ترتيبات لغوية

وهذه الدراسة تركز اهتمامها على األلفاظ الىت اصطلح عليها الصوفية ىف معاجلة 
وكانت هذه املصطلحات تكتب ىف الكتاب الذى حنن .مصطلحات علم التصوف

وذلك ألن  . ومن جهة أخرى، هي ميكن العثور عليها ىف اللغة اإلندونيسية. بصدده

                                                            
٥  Bahrum bunyamin “Terjemah Arab-Indo I” (Yogyakarta, Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya: 2013) hal. 8 
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فكان من إمكاننا البحث . ربيةكثريا من مفردات اللغة األندونيسة مأخوذة من الع
 .عن تكافؤها ىف اإلندونيسية

وذكرت مىن بيكر ىف كتا�ا الذى صبق أن ذكرنا أن هناك اسرتاتيجيات نقل 
وهذه االسرتاتيجيات تتدرج من . املرتمجون من خالهلا اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف

 . مستويات سفلى إىل أعالها من مستويات لغوية

البحث حيدد مشكلته ىف املصطلحات الىت هي مفردة، فال بد مبا أن هذا 
للباحثة أن ختتار من االسرتاتيجيات املذكورة ىف كتاب مىن بيكر ما يتعلق بنقل 
املفردات أو الكلمات، او مبعىن اسرتاتيجيات ىف نقل املفردات عند املؤهلني من 

 .املرتمجني

ت املفردات، كما ذكرت مىن إن االسرتاتيجيات الىت استخدموا ىف نقل مستويا
 ٦:بيكر، تدور حول مثاين طرق، هي

 .الرتمجة  مبفردة أعم من املفردة ىف اللغة املصدر .١
 .الرتمجة مبفردة أكثر حيادية أو أقل تعبريية مما ىف اللغة املصدر .٢
الرتمجة باستبدال املفردة ىف اللغة املصدر مبا يوازيه ىف اللغة اهلدف من حيث  .٣

 .الثقافة
 .ة باستخدام اللغة املستعارة مع زيادة الشرح والبيانالرتمج .٤
الرتمجة بإعادة صياغة املفردة ىف اللغة املصدر باستخدام املفردة املتعلقة  .٥

 باملفردة ىف اللغة املصدر

                                                            
٦  Baker, Mona In Other Word (London, Routledge:1992), hlm. 26-42 
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الرتمجة بإعادة صياغة املفردة ىف اللغة املصدر استخدام  املفردةالىت ال تتعلق  .٦
 .مبفردة اللغة املصدر

 .ف مبعىن أن املفردة الىت تعىن بالرتمجة الترتجم إىل اللغة اهلدفالرتمجة باحلذ .٧
 .الرتمجة من خالل الرسم أو الصورة .٨

طرق ألن كثري من  ٣طرق استخدمت ىف هذا البحث  ٨كما ذكرت الباحثة 
 )KBBI(املصطلحات املوجودة ىف اللغة املستهدفة 

 منهج البحث. و

ف ذتصّنف منهجّيا لتمّكن من تفهيم هاليت  طوةنهج البحث هو الطريقة او اخلم 
 ٧. املستهدفةالبحوث 

 نوع البحث .١
ها تيعىن أن املصادر والبيانات واملراجع اليت استخدم. إن هذا البحث حبث مكتيب

 . الباحثة ىف هذا البحث مأخوذة من مواّد املكتبّية
 طريقة جمع البيانات .٢

يانات املرتبطة املصادر والبالباحثة  جتتمع أن إن طريقة مجع البيانات طريقة توثقة وهي
 :صادر نوعاناملوأما . وغري ذلك مقاالت �ا ككتب و

 

 

                                                            
۷  Tatik Maryatut Tasnimah dkk Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Adab dab Ilmu Budaya: 2013), hal. 42  
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 المصادر األساسية  . أ

دكتور على لل كتاب الطريق إىل اهللاهي  ر األساسية ىف هذا البحث املصاد 
 . ٢٠١٥طبع يف سنة وهو الكتاب الذى  مجعة

 نوية االمصادر الث . ب

وكتب التصوف واإلنرتنت  تقاالامل وهونوية ىف هذا البحث وهو املصادر ااملصادر الث
 . تاجة هلذه البحثؤيّدة ومجع املعلومات األخرى احملوالبحوث من قبلها والبيانات امل

 طريقة تحليل البيانات .٣
 املوجودةالت يف استكشاف املشك ةحتليل البيانات هو طريقة اليت تستخدمها الباحث

يعىن بقرأة وتأمل . وصفّية لتحليل بيانات هذا البحث طريقة حتليلّية ةالباحث تحدمستا. فيها
 اليتية فو صال املصطلحاتوطلب  كتاب الطريق إىل اهللا ترمجةوهو  عن مصادر البحث

مث حتلل كل املصطلحات الصوفية بالطرق املذكورة حىت ستعرف نوع الطرق الىت . هاتمجع
 . كتاب الطريق إىل اهللا الصوفية ىفىف ترمجة املصطلحات تستخدم 

 نظام البحث . ز

 : على أربعة أبواب وهي كما يليحيتوي هذا البحث 

 ،وحتديد املسألة ،على خلفية املسألة هذا الباب شتملي. املقدمة وهو الباب األول
 . ومنهج البحث ونظام البحث ،واإلطار النظرى ،والتحقيق املكتيب ،وأغراض البحث وفوائده

ى ترجة الشيخ على حيتوى هذا الباب عل .حملة الشيخ علي مجعةهو  الباب الثاىن
 . كتاب الطريق إىل اهللامجعة و خمتصر  
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يف   املصطلحات الصوفية مشكالت ترمجة يشتمل على تحليلالهو  الباب الثالث
 وينقسم هذا الباب إىل ثالثة فصول وهي الفصل. للدكتور على مجعة كتاب الطريق إىل اهللا

حتليل مشكالت : تاريخ التصوف، و الفصل الثالث: ما هو التصوف، والفصل الثاين: األول
 . للدكتور على مجعة كتاب الطريق إىل اهللايف   ترمجة املصطلحات الصوفية

 .قرتاحالذى حيتوى على اخلالصة واال خامتةالباب الرابع 
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 الباب الرابع

 خاتمة

 الخالصة  . أ

حات مشكالت ترمجة املصطل" ت املوضوع وبعد أن حبثت الباحثة حبثا طويال حت 

، كتبت ترمجويةدكتور على مجعة درسة حتليلية لل كتاب الطريق إىل اهللالصوفية ومشتقا�ا يف  

اخلالصة من التحليل الىت قد شرحت من قبل، وهذا البحث هو حبث والنتيجة من هذا 

 : التحليل فيما يلي

دكتور على لل كتاب الطريق إىل اهللا مصطالحا الصوفية يف ٤٧وجدت الباحثة  .١

 .  مجعة

حات الصوفية املوجودة صطلبعد قراءة و درسة هذا الكتاب قد عرفت الباحثة أن امل .٢

ترتجم إىل اللغة اإلندونسية باستخدم ثالثة طرق وهي الرتمجة باستعمال الكلمة  فيه

الكلمة املتعلقة، /املستعارة ىف شرحها، والرتمجة باعادة الصياغة من خالل اللفظ

 . الكلمة غري املتعلقة/والرتمجة باعادة الصياغة من خالل اللفظ

 طلحا، والرتمجة باعادة الصياغةمص٢٧الرتمجة باستعمال الكلمة املستعارة ىف شرحها  .٣

مصطلحا، والرتمجة باعادة الصياغة من خالل  ١٧الكلمة املتعلقة /من خالل اللفظ

 . مصطلحات ٣الكلمة غري املتعلقة /اللفظ
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 : إىل اللغة اإلندونسية كما يلى الصوفية واما ترمجة املصطلحات

 اإلندونيسية طريقة الرتمجة املصطلحات

التصوف، احسان، 

الشيخ، املرشد، 

االدب، الوراد، النفس، 

الوىل، الصوفية، التوبة، 

املريد، الكون، األنور، 

األسرار، وهب، 

امليزان، اخللوة، الذكر، 

الكون، احلجاب، 

السالك، احلزن، املرشد 

التام، الطريق، السري، 

 امللك، حال

الرتمجة باستعمال الكلمة 

 املستعارة ىف شرحها

Semua istilah sudah tertulis 
dalam KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) 

جلوة، املقام، املقام 

العاىل، عواليم، مقام 

املرقبة، العيون، التزكية، 

علم اجلربوت، عامل 

امللكوت، عامل 

والرتمجة باعادة الصياغة من 

الكلمة /خالل اللفظ

 علقةاملت

معىن املصطلحات املكتوبة ىف 

 التحليل
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احملسوس، عامل 

الناسوت، الفتح، 

الكشف، التعبد، 

 جتلى، حتلى

 أهل اهللا

 جتلى

 غني األغيار

الرتمجة باعادة الصياغة من 

الكلمة غري /خالل اللفظ

 املتعلقة

Para pecinta Allah 
Penghalang pintu sang 
pencipta 
Berperilaku ketuhanan 

 

 

 االقتراح . ب

ة أن هذا البحث بعيد من الكمال وبذلك ترجو إىل الطالب والطالبات ثاعرتفت الباح

خاصة جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية أن يبحثوا حبثا دقيقا يف مشكلة ترمجة 

وينبغي هلم قرأة كتب . دكتور علي مجعةلل كتاب الطريق إىل اهللاحات الصوفية يف  املصطل

حات الصوفية لسهولة قرأة غريهم حىت حصل على معرفة املصطل التصوف ليزودوا أنفسهم و

 .    و فهم هذا الكتاب

اهللا إىل صراط املستقيم ويؤيت اليها   هذا البحث ترجو الباحثة أن يهديهاواخلامتة يف

 . ان يكون هذا البحث منتفعا للقراء والباحثةالسعادة واحملبة و 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
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