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 ب
 

 اإلستهالل
 

َنا َفَد َكِلَماُت رَبِّى َوَلْو ِجئ ْ  ُقْل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًد ِلَكِلَماِت رَبِّى لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن تَ ن ْ
 (1ِٓٔبِمْثِلِو َمَدًدا )سورة الكهف: 

  



 ج
 

 اإلىداء
 

 أىدي ىذا البحث إىل:
 ؽبما أقول و. صغّبا ربّياين كما اارضبهم ربّ  حسنا، وأيب نصحة أمي اغببيبْب، .1

 شكرا جزيال. 
كلية العلوم   -صبيع أساتيذي وأستاذاٌب الكرام ُب قسم اللغة العربية وأدّٔا  .2

اإلنسانية قد علموين ولو حرفا واحد بالصرب واإلخالص، يسر اهلل ؽبم ُب جهادىم 
 وبارك اهلل فيهم.

ك  أن أذكر أظباءىم واحد فواحد ُب قسم اللغة العربية وأدّٔا الدي وزميالٌب زمالئي .3
الذي  قد أعطوين ضباسة ُب إهناء ىذا البحث، يسر اهلل عليكم وبارك اهلل فيكم 

 أصبعْب.
أخٍب الكردية ذرة نفيسة، أخي أضبد إمداد أحزام جازويل، وصبيع أسراٌب الذي  .4

 يدعونِب ألكون ناجحة.
 أن اهلل عسى ٌب،حيا ُب لوجوده جزيال شكرا أقول حكيم، لقمان العزيز أخي .5

 .عليو يبارك
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 كلمة الشكر والتقدير
 

اغبمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف 
اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم والبيان، والصالة على ؿبمد اؼببعوث 

ديان، ووموس عوامل العرفان. أما خبّب اؼبلل واألديان، وعلى آلو وأصحابو بدور معامل اإل
 بعد.

الكلمات المترادفات في  قد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع:
ترجمة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند محّمد معروف أسراري ومستمر )دراسة 

واعَبفت الباحثة أنو كثّب النقص واػبطأ رغم أهنا قد بذلت مقارنة في نقد الترجمة(، 
 ىا إلكمالو.جهد

وىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء 
 األحباء. ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحَبام وخالص الثناء إىل: 

األستاذ الدكتور موجيا راىرجو، رئيس اعبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .1
 اغبكومية ماالنج.

 يدة كلية العلوم اإلنسانية.الدكتورة استعادة، عم .2
الدكتور ؿبمد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأدّٔا ومشرف ُب كتابة ىذا البحث  .3

 اعبامعي.
 الشيخ اغباج مرزوقي مستمر، مشرف ُب أكادميك بقسم اللغة العربية وأدّٔا. .4

أقول ؽبم شكرا جزيال على كل مساعدهتم صبيعا. وجعلنا اهلل وإياىم م  أىل العلم 
لعمل واػبّب، وال يفوت ع  رجائي أن ينفع ىذا البحث اعبامعي للباحثة وسائر وا

 القراء. آمْب يارب العاؼبْب.  
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 الملخص
. الكلمات اؼبَبادفات ُب ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند ٖٕٔٛٓٓٔٔأخت اإلستفادة. 

صبة(. حبث جامعي. قسم اللغة العربية ؿبّمد معروف أسراري ومستمر )دراسة مقارنة ُب نقد الَب 
، ٕٙٔٓوأدّٔا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة "موالنا مالك إبراىيم" اإلسالمية اغبكومية دباالنج 

 اؼبشرف: الشيخ اغباج مرزوقي مستمر، اؼباجستّب.
 الكلمة الرئيسية: نقد الترجمة، الترادف.

 
الَبصبة أن تسّهل للناس ُب فهم الكتب األجنبية خاصة ليست الَبصبة أمرا غريبا ُب إندونيسيا. هتدف 

الكتب العربية. وُب عملية الَبصبة ؽبا مشكالت ـبتلفات. أّن اؼبشكلة األساسية ُب عملية الَبصبة بْب لغتْب 
ىي ؿباولة إجياد لفظ ما ُب لغة ما مطابق للفظ آخر ُب لغة أخرى. كّل شخص لو اػبلفية اؼبختلفة. 

يسبب بْب اؼبَبصبْب ـبتلف م  ناحية األسلوب اللغة أو فهم الرسائل ُب ترصبة.  فيمك  ىذه األمر
واخَبات الباحثة كتاب وصايا األباء لألبناء، ألّن ىذا الكتاب يبحث ع  األخالق الذي يصبح إليو 
األخالق احملمودة للناس خاصة لألطفال. وم  ىذا البيان، تأخذ الباحثة اؼبوضوع ىذا البحث ىي 

مات اؼبَبادفات ُب ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند ؿبّمد معروف أسراري ومستمر )دراسة "الكل
مقارنة ُب نقد الَبصبة(". وبأسئلة البحث، كيف ترصبة الَبادف وتأثّبه ُب ترصبة الكتاب وصايا األباء 

 لألبناء عند مستمر وؿبمد معروف أسراري؟
النتاج البيانات الوصفية  الكيفي وباؼبنهج الوصفي تستعمل الباحثة ُب ىذا البحث اؼبدخل

وىذا البحث يتكون م  الدراسة اؼبكتبية، اؼبقصود بذلك الدراسة  أساسية الذي يتعلق دبوضوع البحث.
كلية على اؼبكتبة للحصول على مادة العلمية. طريقة صبع البيانات   -تقريبا–الٍب تعتمد فيها الباحثة 

ُب طريقة الوثائقية. تستخدم الباحثة طريقة ربليل البيانات بطريقة ربليل اؼبستخدمة ُب ىذا البحث 
 اؼبضمون.

ونتيجة البحث ىي األّول، أّن الَبادف ُب ىذا الكتاب ىو ترادف ُب قسم التقارب الداليل. 
الثاين واإلسَباتيجية اؼبستخدمة ُب ترصبة الَبادف كتاب وصايا األباء لألبناء بْب اؼبَبجم األّول واؼبَبجم 

مناسبا يعُب اإلسَباتيجية الَبصبة اؼبرادفة واإلسَباتيجية الَبصبة اغبذف واإلسَباتيجية الَبصبة التخفض 
تأثّب الَبادف على اؼبَبجم ُب شيئْب، أّوال: تأثّب الَبادف والتوسع واإلسَباتيجية الَبصبة االستعار. والثاين، 

 َبادف على فّعالّية الَبصبة.على اتساق الكلمة ُب الَبصبة وثانيا: تأثّب ال
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Aba‟ Li Al-Abna‟ Menurut Muhammad Ma‟ruf Asrori dan 
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Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Pembimbing 
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Kata Kunci: Kritik Terjemah, Sinonim. 

Di Indonesia, terjemahan bukanlah hal yang asing. Terjemah bertujuan 

untuk mempermudah manusia dalam memahami kitab-kitab asing khususnya 

kitab berbahasa  arab. Terdapat banyak problem dalam proses penerjemahan. 

Salah satu problem dasar dalam proses penerjemah antara dua bahasa yaitu dalam 

mencocokkan kata satu dengan yang lain pada bahasa yang berbeda. Setiap 

manusia memiliki latar belakang yang berbeda, karena hal ini mungkin 

menyebabkan perbedaan pula dalam hasil terjemahan mereka baik dari segi gaya 

bahasa maupun pemahaman penerjemah terhadap teks. pada analisis ini peneliti 

memilih kitab “Washaya Al-Aba‟ li Al-Abna‟” yang menjelaskan tentang akhlak. 

dari penjelasan diatas peneliti memberi judul dalam penelitian ini yaitu “Kata 

Sinonim dalam Terjemahan Kitab Washaya Al-Aba‟ Li Al-Abna‟ Menurut 

Muhammad Ma‟ruf Asrori dan Mustamar (Kajian Perbandingan pada Kritik 

Terjemah). Rumusan masalah penelitian ini yaitu; bagaimana terjemahan kata 

sinonim dan pengaruhnya dalam terjemahan kitab “Washaya Al-Aba‟ Li Al-

Abna‟” Menurut Muhammad Ma‟ruf Asrori dan Mustamar?. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Penelitian ini 

termasuk penelitian Kajian Pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu Teknik Dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu 

dengan menggunakan Analisis Konten. 

Adapun hasil penelitian yang pertama yaitu bahwa sinonim yang terdapat 

dalam kitab ini termasuk sinonim At-Taqarrub Ad-Dilali. Strategi terjemahan 

yang digunakan Muhammad Ma‟ruf Asrori dan Mustamar dalam menerjemahkan 

kata yang bersinonim dalam kitab “Washaya Al-Aba‟ li Al-Abna‟” yaitu dengan 

menggunakan strategi yang sama diantaranya: strategi terjemah sinonim, strategi 

terjemah delleting, strategi terjemah perluasan dan penyempitan, strategi terjemah 

borrowing. Hasil analisis yang kedua yaitu pengaruh sinonim terhadap terjemahan 

kitab washaya Al-Aba‟ li Al-Abna‟ yang pertama sinonim berpengaruh pada 

konsistensi kata dalam kitab dan sinonim berpengaruh terhadap efektifitas 

penerjemah dalam terjemahan. 
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ABSTRAK 

Ukhtul Istifada. 12310081. Synonym in the translation of Washaya Al-Aba‟ Li 

Al-Abna‟ book according to Muhammad Ma‟ruf Asrori and 

Mustamar (A Comparative Study on Translation Criticism). 

Thesis. Arabic Language and Letters Department, Humanities 

Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 

Malang, 2016. 

Advisor: Drs. KH. Marzuki Mustamar, M. Ag 

Keywords: Translation Criticism, Synonym. 

Translation is not a strange thing in Indonesia. It aims to facilitate human 

in understanding foreign books, especially Arabic Language books. There are 

many problems in the process of translation. One of the basic problems in the 

process of translating two languages is in matching a word to another word in 

different languages. Every human being has a different background. It causes the 

difference of results of translation in term of style and the understanding of 

translation to the text. In this study, the researcher chose Washaya Al-Aba‟ li Al-

Abna book that explains about Akhlak or how people should act. From the 

explanation above, the researcher determined Synonym in the translation of 

Washaya Al-Aba‟ Li Al-Abna‟ book according to Muhammad Ma‟ruf Asrori and 

Mustamar (A Comparative Study on Translation Criticism) as the tittle of this 

study. The research problems are: How is the synonym translation and the 

influence of the synonym translation in the translation of Washaya Al-Aba‟ Li Al-

Abna‟ book according to Muhammad Ma‟ruf Asrori dan Mustamar? 

This research used the descriptive qualitative approach. This study is 

included in literature review. The data collection technique is documentation. 

While the data analysis used content analysis. 

The results of the study are: the first is that the synonym which occurs in 

this book is categorized as taqorub dilali. The translation strategy used by 

Muhammad Ma‟ruf Asrori and Mustamar in translating synonym words in 

washaya Al-Aba‟ li Al-Abna‟ was the same strategies, those are: synonym 

translation strategy, deletion, expansion and contraction, borrowing. The second is 

that the influence of synonym to the translation of washaya Al-Aba‟ li Al-Abna‟ 

was the words consistency in the book and the effectiveness the translator in the 

translation. 
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 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
أمرا غريبا ُب إندونيسيا. وأتت عملية الَبصبة منذ القدًن كما ُب ترصبة ليست الَبصبة 

الكتب اإلسالمية، عادة تستخدم ىذه الكتب ُب اؼبؤّسسات غّب الرظبية مثل ُب اؼبدرسة 
الدينية واؼبعهد اإلسالمي. يدروس ىذه الكتب على اؼبسلم اآلخرغالبا. وكتبت الَبصبة 

 لغة العربية الالتنية.بكتابة اللغة اإلندونيسية أو ال
أّن ىذه الَبصبة هتدف أن تسّهل للمسلمْب ُب فهم الكتب األجنبية خاصة الكتب 
العربية. بعض م  الكتب الٍب تَبجم م  اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية وىي كتاب 
عقيدة العوام وكتاب أخالق البنات وكتاب وصايا األباء لألبناء وغّبىا. ؤّذا جيب أن 

 َبجم اؼبَبجم الكتب اإلسالمية بتدقيق لكي ال يغلط السلمون ُب فهم الكتاب.ي
الكتب اؼبذكورة ىي الكتب الٍب تبحث ع  األخالق، وىذه الكتب مشهورة ُب 

وصايا األباء إندونيسيا. أّن ىذه الكتب تستخدم ُب السلوك. إحدى منها ىي كتاب 
 لألبناء.

الشيخ ؿبمد شاكر. ألخالق. ومؤلفو ىو وصايا األباء لألبناء ع  ايبحث كتاب 
درس األخالق ىو واحد م  أىم العلوم الٍب يعلمها اؼبسلم ؼبصدر التخلق ُب اليومية، 

وؽبذا كثّب م  اؼببتدئْب يدرسون  خاصة لألطفال الذي  يرجو أن يكونوا أبناء صاغبْب.
ب وصايا األباء إذا كان اؼبَبجم ـبطئ ُب ترصبة كتاترصبة ىذا الكتاب خاصة لألطفال. 

 لألبناء ىذا، فيمك  أن يؤثر على أخالق آّتمع، وخباصة للمبتدئْب.
يبدو أن يستدعي اؼبَبصبْب ُب إندونيسيا ّٔذا الكتاب لَبصبة إىل اللغة اإلندونيسية. 
وم  اؼبوثق أّن ىذا الكتاب قد ترجم أكثر م  اؼبَبجم واحد ومنها م. مستمر و أضبد 

كتاب واحد عند األشخاص اؼبختلفْب خبلفية اؼبختلف أيضا، معروف أسراري. يَبجم  
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فيمك  الَبصبتان ـبتلفتان م  ناحية األسلوب اللغة أو فهم اؼبَبصبْب ُب ترصبة ىذا 
 الكتاب.

يواجو اؼبَبجم اؼبشكلة العديدة ُب الَبصبة وىكذا دبَبصبْب، وديك  أن يسبب ُب نتائج 
شكلة األساسية ُب عملية الَبصبة بْب لغتْب ىي أّن اؼب R.A. Waldronكما يقال الَبصبة.  

ؿباولة إجياد لفظ ما ُب لغة ما مطابق للفظ آخر ُب لغة أخرى. وىذا يفَبض م  البداية 
تطابق اللغتْب ُب التصنيف، وُب اػبلفيات الثقافية واالجتماعية، وُب ؾبازاهتا 

قق وال ديك  أن يتحقق واستخداماهتا اللغوية، وُب أخيلتها وتصوراهتا. وىو ماال يتح
مطلقا. وخيتلف اللغويون احملدثون ُب ىذا مع أرسطو الذي كان يرى أن اؼبعاين تتقابل 
سباما م  اللغة إىل لغة، دبعُب أن أي كلمة ُب لغة ديك  أن قبد ؽبا مرادفا مطابقا ُب اللغة 

 .ٔاألخرى
ف م  ناحية ترصبة ىذا الكتاب تستهوي أن تبحث للباحثة باستخدام مدخل الَباد

سياق الكلمة. كما اؼبذكورة أّن اؼبشكلة الذي يواجو اؼبَبجم ىو كيف يقارن اؼبَبجم 
 اؽبدف. الكلمة اؼبرادفة ُب عملية الَبصبة م  اللغة اؼبصدر إىل اللغة

وإحدى م  اؼبشكالت اؽبامة للمَبجم وىي البد أن يفهم جيدا وظيفة الكلمات 
دف بْب اللغة الواحدة واللغة األخري ـبتلفة، مثال اؼبرادفات ُب كل اللغة، ألن الَبا

الَبادف ُب اللغة اإلندونيسية ـبتلف م  ترادف اللغة العربية واللغة اإلقبليزية وبعض 
اللغة. وقد ألف أبو ىالل العسكري كتابو "الفروق ُب اللغة" اليطال الَبادف وإثبات 

َبجم ـبطئ ُب ترصبة كلمة الَبادف . إذا كان اؼبٕالفروق بْب األلفاظ الٍب يدعى ترادفها
 فيمك  أن يفسد ترصبتو.

أو يقال  "semensess of meaning يستخدم كلمة الَبادف للمرادف اؼبعُب "
ع  رأيو ُب  Macualy. عرض 3الكلمات الذي يشبو ُب اؼبعُب البارز باؼبقارنة مع اختالفو

                                                           
  ٕٔ٘(، ٕٙٓٓلقاىرة: عامل الكتب، ، )اعلم الدال ـبتار عمر، ٔ

2
  ٕٛٔ ،نفس اؼبراجع 

3
 T. Fatimah Djajasudarma, Semantik 2-Relasi Makna Paradigmatik,Sintagmatik, dan 

Derivasional, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2013), 124 
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ل دبرادف اآلخر؛ تنكسر التأثّب  تغيّب تركيب اعبملة، استبدااؼبعّلق اللغويْب اغبديث: "
 4كل اعبملة".

، speech" تأٌب ُب مصاحبة كلمات مثل:  "cut"األمثلة ُب اللغة اإلقبليزية كلمة 

finger ،flowers ،hair ،cheese ولك  مقابلها العريب كلمة "يقطع" ال يأٌب ُب كل ىذه .
. 5،نب، قطع حديثوالتوزيعات، فيقول: جرح إصبعو، قطف األزىار، قص شعره، قطع اعب

لذلك يهتّم اؼبَبجم ّٔذا األمر للحصول الَبصبة اعبودة. وال ينكر أّن كلمة الَبادف 
 عديد.

ىذا األيام أصبح ما يقرب م  اؼبسلمة أّن اؼبرادف اؼبطلق غّب موجود. كل شكل 
الكلمة  .الكلمات حيتوي ؽبا اؼبعُب واستخدام كلمات اؼبختلفة تبعا لسياق اعبملة

لديها العديد م  اؼبرادفات واالستخدام بْب مرادفة مع بعضها البعض ـبتلف.  الواحدة
ولذا وجب على اؼبَبجم أن يفهم جيدا اإلسَباتيجية الَبصبة والنظرية اؼبرادفة م  اللغة 

قادر اؼبَبجم النظريات اؼبذكورة فيؤكد أن ينتج الَبصبة اؼبصدر إىل اللغة اؽبدف. إذا 
 اعبودة.

باحثة م  اؼبَبصبْب يعُب كيف يفهم ويَبجم اؼبَبصبان على كلمة تريد أن ترى ال
الَبادف ُب كتاب وصايا األباء لألبناء خبصائصهما. وُب البحث أيضا، تنتقد الباحثة 
ترصبتْب ٍب تقارن بينهما وىو بْب ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند ؿبمد معروف 

 أسراري وؿبمد مستمر.
الكلمات الَبادفات ُب  ذ الباحثة اؼبوضوع ىذا البحث ىي "م  ىذا البيان، تأخ

ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند مستمر وؿبمد معروف أسراري )دراسة مقارنة ُب 
نقد الَبصبة(". يسعى ىذا البحث أن يعرب الَبادف ُب الَبصبتْب. وبتعبّب الَبادف ُب 

تقدر أن تقَبح الباحثة الَبصبة اؼبناسبة الكتاب فيكشف اؼبعُب الكامل ُب ىذا الكتاب. و 
 للمسلمْب خاصة للمبتدئْب بْب الَبصبتْب.

                                                           
4
 Stephen Ullman, Pengantar Semantik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 175 

5
 Ibid, 256 
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 أسئلة البحث .ب 
وم  خلفية البحث اؼبذكورة، تقّدمت الباحثة بعض اؼبشكالت ُب ىذه البحث كما 

 يلي:
الكتاب وصايا األباء لألبناء عند مستمر  كيف الكلمات اؼبَبادفات ُب ترصبة .1

 وؿبمد معروف أسراري؟
كتاب وصايا األباء لألبناء عند مستمر وؿبمد كيف تأثّب الَبادف ُب ترصبة ال .2

 معروف أسراري؟
 

 أىداف البحث .ج 
 م  أىداف ىذا البحث:

الكتاب وصايا األباء لألبناء عند مستمر  الكلمات اؼبَبادفات ُب ترصبةمعرفة  .1
 وؿبمد معروف أسراري.

باء لألبناء عند مستمر وؿبمد كتاب وصايا األتأثّب الَبادف ُب ترصبة المعرفة  .2
 معروف أسراري.

 
 تحديد البحث .د 

ُب ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند  ُب ىذا البحث، ربدد الباحثة الفصول
. زبتار الباحثة الفصول ُب ىذا البحث وىي: الدرس مستمر و ؿبمد معروف أسراري

ار الباحثة  على . زبتس اػبامسوالدرس الثالث والدرس الرابع والدر  الواحد والدرس الثاين
ّن الفصول اؼبذكورة مهم ُب تشكيل أخالق الشخص خاصة لألطفال، وحيتاج الفصول أل

عل الفهم اؼبضبوط. ولذا الَبصبة ُب ىذا الفصول الئق للبحث. وال تريد الباحثة أن ذب
 ىذا البحث منذ فَبة طويلة.
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م الداللة الٍب ترتبط تستخدم الباحثة البحث العلمي اؼبدخل الَبادف ُب عل
باسَباذبية الَبصبة، وىي ُب ترصبة الكلمات اؼبرادفات. وأّما توضيحات اإلستمرار يوضح 

 ُب اإلطار النظري.
 

 فوائد البحث .ه 
 وم  فوائد ىذا البحث فيما يلي:

 الفائدة النظرية .1
 تطبيق وتطور م  النظرية الَبادف.(أ 
ترصبة الكتاب وصايا يبْب الشكل م  الكلمات اؼبرادفات الٍب توجد ُب (ب 

 األباء لألبناء عند مستمر و ؿبمد معروف أسراري.
 يعطي اؼبسامهات للتطورات الَباجم ُب العامل.(ج 

 
 الفائدة التطبقية .2
ترصبة الكتاب وصايا األباء  يعرف للقارئ ع  شكل وتأثر الَبادف ُب(أ 

 لألبناء.
 .وصايا األباء لألبناء يعّرف للقارئ الرسالة ُب ترصبة الكتاب(ب 
 ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء اؼبناسب للمدروس.يعّرف للقارئ ع  (ج 

 
 الدراسة السابقة .و 

ربليل ترصبة الَبادف ُب  وُب ىذه اغبالة أّن البحث الٍب ستبحث الباحثة دبوضوع "
الكتاب وصايا األباء لألبناء عند مستمر وؿبمد معروف أسراري )دراسة ربليلية  ترصبة

وثا م  قبل ُب ىذه اعبامعة، بل ىناك بعض البحوث اؼبتعلقة ّٔا، نقدية(" مل يك  مبح
 وتستطيع الباحثة أن ذبعلها مراجعا إلكمال ىذا البحث، وىي:



6 
 

ترصبة كتاب "جوىر اؼبكنون" لعبد اغبميد دراسة ربليلية نقدية حملمدان حفص  .1
موالنا الطالب ُب قسم اللغة العربية وأدّٔا كلية العلوم اإلنسان والثقافة جامعة 

 .ٕٓٔٓملك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج 
قد حبث الباحث ُب ىذا البحث العلمى ع  طرائق الَبصبة الذي يستعمل 
اؼبَبجم ُب الَبصبة ىذا الكتاب، وحبث أيضا ع  ترصبة اؼبعارضة بقراعد ُب 
الكتاب جوىر اؼبكنون. وُب ىذا البحث استخدم الباحث دبنهج البحث 

 قة الكيفي. وكذلك استعمل الباحث منهجا معياريا.الوصفى وبطري
أّما النتيجة ىذا البحث كما يلي، أوال: استخدم اؼبَبجم ُب ترصبة الكتاب جوىر 
اؼبكنون بطريقة اغبرفية وطريقة التفسّبية وطريقة التلفيفية، ثانيا: وجد الباحث 

ة إىل قواعد صبلة أو كلمة ترصبة خاطئة ُب ترصبة الكتاب جوىر اؼبكنون بالنسب
اللغة ىي اػبطأ ُب عالمة القراءة، واػبطأ ُب كتابة حروف كبّب )الفابيٍب(، واػبطأ 

اػبطأ ُب اختيار لفظ، واػبطأ ُب وضع ، وPleonasmeُب وجود كلمة خشو 
 . تركيب صبلة اظبية

وخيتلف ي،نب ىذا البحث والبحث الٍب ستبحث الباحثة ىو م  ناحية النظري 
لباحثة ُب البحث ىو النظري الَبادف وموضوعو ترصبة واؼبوضع. يستخدم ا

 الكتاب وصايا األباء لألبناء.
 

النقد على نض ترصبة كتاب "نور الربىاين"غببيب عبد اهلل زكي الكاف دراسة  .2
ربليلية نقدية حملمد فوزي الطالب ُب قسم اللغة العربية وأدّٔا كلية العلوم اإلنسان 

.قد حبث ٕٔٔٓاىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج والثقافة جامعة موالنا ملك إبر 
الباحث ُب ىذا البحث العلمى ع  طرائق الَبصبة الذي يستعمل اؼبَبجم ُب 

 ترصبة نور الربىاين.
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وُب ىذا البحث استخدم الباحث دبنهج البحث الوصفى وبطريقة الكيفي. 
لمة وعرض البيانات ىذا البحت ىو باستخدام اؼبكتبية الذي حيتوي على الك

 واعبملة.
والنتيجة م  ىذا البحث ىي معرفة الطرائق واإلجراءت الٍب استخدمتها اؼبَبجم 
ُب ترصبة الكتاب نور الربىاين. استخدم اؼبَبجم ُب ترصبة الكتاب بطريقة اؼبعنوية 
واغبرفية والوافية، وبإجراء اغبرُب وإجراء النقل وإجراء والتجنيس وإجراء التعديل 

 لصرَب. وإجراء اإلبدال ا
وخيتلف ي،نب ىذا البحث والبحث الٍب ستبحث الباحثة ىو م  ناحية النظري 
واؼبوضع. يستخدم الباحثة ُب البحث ىو النظري الَبادف وموضوعو ترصبة 

 الكتاب وصايا األباء لألبناء.
 

نقد على ترصبة الكتاب "قامع الطغيان" )دراسة ربليلية نقدية( ألرنا نيل العليا  .3
سم اللغة العربية وأدّٔا كلية العلوم اإلنسان والثقافة جامعة موالنا الطالبة ُب ق

 .ٖٕٔٓملك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج 
قد حبثت الباحثة ُب ىذا البحث العلمى ع  طرائق وإجراءات الَبصبة الذي 
يستعمل اؼبَبجم ُب الَبصبة ىذا الكتاب، وحبث أيضا ع  األخطاء ُب ترصبة 

 الطغيان. الكتاب قامع
وُب ىذا البحث استخدمت الباحثة دبنهج البحث الوصفى وبطريقة الكيفي. 

. واستخدمت (library research)وىذا البحث العلمي نوع م  الدراسة اؼبكتبية 
 .(method documenter)الباحثة ُب عملية صبع البيانات بطريقة الوثائقية 
ة ُب ترصبة الكتاب قامع الطغيات أّما النتيجة ىذا البحث ىو الطرائق اؼبستخدم

ألضبد معروف أسرارى وأضبد لبيب أسرارى بطريقة اغبرفية وطريقة التفسّبية 
وطريقة الَبصبة اؼبزج بْب الَبصبة اغبرفية والَبصبة التفسّبية، واإلجراءات اؼبستخدمة 
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ىي كل م  أنواع اإلجراءات إال الواحد يعُب اإلجراء التكييف. وُب ىذا الكتاب 
تكون م  األخطاء ُب كتابة جروف كبّبة )الفابيٍب(، واألخطاء ُب عالمة القراءة ت

 خاصة ع  عالمة الشرطة، واألخطاء ُب كتابة الكلمة. 
وخيتلف ي،نب ىذا البحث والبحث الٍب ستبحث الباحثة ىو م  ناحية النظري 
واؼبوضع. يستخدم الباحثة ُب البحث ىو النظري الَبادف وموضوعو ترصبة 

 كتاب وصايا األباء لألبناء.ال
 

 منهج البحث .ز 
مثل عملية اؼبتدرجة الذي  John Creswellأن منهج العلمي عند جون كرسويل 

. تتناول الباحثة ُب ىذا الفصل بعض ٙيبتدئها بتحديد اؼبشكلة الذي يبحث ُب البحث
تطلبها القضايا اؼبتعلقة دبنهج البحث  الٍب سوف تطبيقها وتتبع م  اػبطوات تنفيذية ت

إجراؤه، وتشتمل على مدخل ونوع البحث، ومصدر البيانات، وطريقة صبع البيانات، 
 وطريقة ربليل البيانات.

 
 مدخل البحث ونوعو .1

( ٜ:ٜٙٛٔ) Millerو  Kirkأن مدخل ُب ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي. فقال 
فية أّن مدخل الكيفي ىو ثقافة معينة ُب علوم اإلجتماع النتاج البيانات الوص
 .ٚأساسية الذي يتعلق دبالحظة اإلنسان مباشرا إما ُب منطقتها أو ُب مصطلحاهتا

وأما اؼبنهج البحث ُب ىذا البحث ىو اؼبنهج الوصفي. اؼبنهج الوصفي الذي 
أسلوب م  أساليب التحليل اؼبركز على معلومات كافية ودقيقة ع  ظاىرة أو 

ت، وذلك م  أجل اغبصول على موضوع ؿبدود، أو فَبة أو فَبات زمنية معلوما

                                                           
6
 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya), 

(Jakarta: Grasindo, 2010), 6. 
7
 Leksi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), 4 
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نتائج عملية، ٍب تفسّبىا بطريقة موضوعية، دبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية 
 . ٛللظاىرة

وىذا البحث يتكون م  الدراسة اؼبكتبية. اؼبقصود بذلك الدراسة الٍب تعتمد فيها 
لعلمية كلية على اؼبكتبة للحصول على مادة العلمية. وتتميز اؼبادة ا  -تقريبا–الباحثة 

ؽبذه الدراسات بأهنا جاىزة للتحليل أو الربتاج إىل التجميع م  الطبيعة أو العامل 
 . 9ولك  م  اؼبكتبات أو مراكز اؼبعلومات

 
 مصادر البيانات .2

، وأما مصدر ىناك طريقة متعددة لتكون الباحثة حاصال على البيانات اؼبطلوب
 ية ومها فيما يلي:البيانات نوعان: اؼبصدر األساسية واؼبصدر الثانو 

اؼبصادر األساسية فهي اؼبصادر األّولية الٍب تكون موضوعا ؽبذا البحث، ىي: 
كتاب "وصايا األباء لألبناء"   ترصبة كتاب "وصايا األباء لألبناء" عند مستمر و  ترصبة

 عند ؿبمد معروف أسراري.
الباحثة الكتب وأما اؼبصادر الثانوية فهي اؼبصادر الٍب تتعلق باؼبوضوعا. وتسدخدم 

علم الداللية والكتب علم الَبصبة مثل كتاب "ف  الَبصبة بْب النظرية والتطبيق" عند 
 "علم الداللة" عند الدكتور أضبد ـبتار عمر وغّبىا.د. دحية مسقان وكتاب 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ٖٛٔ ،(دمشق: دار الفقر، دون السنة) لبحث العلمى أساسيات النظرية وفبارستو العلميةارجاء وحيد دويري,  ٛ
 ٛ٘ٔم(،  ٜٜٗٔيا: مؤسسة الرسالة، ، )سور ُب البحث العلمي قواعد أساسيةسعيد اظباعيل صيي،  ٜ
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 طريقة جمع البيانات .3
ة طريقة صبع البيانات اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ُب طريقة الوثائقية، ىي طريق

البحث لطلب البيانات واغبقائق م  الرسالة والتسخة والكتب واعبرائد وآّالت 
 .ٓٔوغّبىا

فتقوم الباحثة أن جيمع البيانات ُب إجراء اؼبعلومات كل الوثائق أو تطابيق اؼبعاين 
مستمر وؿبمد اؼبرادفات الٍب تتضم  على ترصبة كتاب وصايا األباء لألبناء عند 

الطريقة  ستكتشف الباحثة اغبقائق أو البيانات ع  معروف أسراري. فبهذا 
االستخدام الَبادف م  وجو اللغة الكتاب أي اللغة العربية واللغة اؼبَبجم أي اللغة 

 اإلندونيسية.
 
 طريقة تحليل البيانات .4

 P.J)تستخدم الباحثة طريقة ربليل البيانات بطريقة ربليل اؼبضمون. تعريف ستون 

Stone)  ون ىو أسلوب البحث العلمي الذي يهدف إىل اغبصول ربليل اؼبضمإن
على االستدالالت ع  طريق التعريف على اػبصائص اؼبميزة ألي نص م  نصوص 

فأول ما تقوم الباحثة ُب ربليل البيانات باستخدام  .ٔٔبطريقة موضوعية ومنهجية
لٍب تقنية ربليل اؼبضمون فيما يلي، على أننا سنركز ىنا على عرض أىم اؼبراحل ا

 تقطعها الباحثة باستخدام تقنية ربليل اؼبضمون:
التحليل األوىل أو الدراسة اإلستطالعية ُب ربليل اؼبضمون وىي قراءة التمهيد. (أ 

تستقراء البحث على ربديد ؾبتمع حبثو وميدان ىذا البحث وىي ترصبة الكتاب 
 وصايا األباء لألبناء عند مستمر و ؿبمد معروف أسراري.

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik 

(Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 2010), 274. 
 (،ٖٜٜٔاؼبغربية للطباعة والنشر، تنسّب وإخراج الشركة  دون اؼبطبع:،)ربليل اؼبضمون ومنهجية البحثأضبد أوزي،  ٔٔ

ٔٔ 
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بحث واستغالل ـبتلف بياناتو وىي ذبمع البيانات كلمة ترادف ُب ربليل مًب ال(ب 
 ترصبة الكتاب وصايا األباء لألبناء عند مستمر و ؿبمد معروف أسراري.

التفسّب العام لنتائج البحث وتأويلها وىي ربصل على البيانات ومناسب بنظرية (ج 
  ٕٔنقد الَبصبة ونظرية الَبادف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 ٛٗنفس اؼبراجع،  
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 الفصل األّول
 اإلطار النظري

 
 علم الداللة .أ 

 مفهوم علم الداللة .1
الداللة مثلثة الدال، مصدر الفعل دّل، وىو م  مادة )دلل( الٍب تدل فيما تدل على 
اإلرشاد إىل الشيئ والتعريف بو وم  ذلك "دلو عليو يدلو على الطريق، أي سدده إليو" 

اد بالتسديد: إراءة الطريق(. )وُب التهذيب دللت ّٔذا الطريق داللة: عرفتو، ٍب إن اؼبر 
وم  آّاز "الداّل على اػبّب كفاعلو"، ودلو على الصراط اؼبستقيم، أرشده إليو وسدده 

 .ٖٔكبوه وىداه، وأنت تالحظ ىنا تغّبا دالليا، م  اغبسى إىل اؼبعقول
  ٗٔ.Semanticsأطلقت عليو عدة أظباء ُب اللغة اإلقبليزبة أشهرىا اآلن كلمة 

ُب أواخر  Brealلدى اللغوي الفرنسي بريال  Semantiqueرتو الفرنسية ومصطلح ُب صو 
م. اشتقت ىذه الكلمة االصطالحية م  أصل يوناين مؤنث  ٖٛٛٔالقرن التاسع عشر 

Semantike  مذكرهSemantikos  أي: يعِب، يدل، ومصدره كلمةSema  أي: إشارة، وقد
ي بإصباع جعلو متداوال بغّب لبس نقلت كتب اللغة ىذا االصطالح إىل اإلنكليزية وحظ

Semantics.ٔ٘ 
 -وتضبط بفتح الدال وكسرىا–أما ُب اللغة العربية فبعضهم يسميو علم الداللة 

وبعضهم يسميو علم اؼبعُب )ولك  حذار م  استخدام صيغة اعبمع والقول: علم اؼبعُب 

                                                           
 ٔٔ م(،ٜٜٜٔ)القاىرة: مكتبة النهصة اؼبصرية،  علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية الدكتور فريد عوض حيدر، ٖٔ

 ٔٔ (،ٕٙٓٓ، )القاىرة: عامل الكتب، لةعلم الدالـبتار عمر، أضبد  ٗٔ
)دمشق: اؼبطبعة العلمية،  يق دراسة تارخية، تأصيلية، نقديةعلم الداللة العريب النظرية والتطبالدكتور فايز الداية،  ٘ٔ

 ٙم(، ٜٜٙٔ
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" أخذا م  ألن األخّب فرع م  فروع البالغة(، وبعضهم يطلق عليو اسم "السيمانتيك
 ٙٔالكلمة اإلقبليزية أو الفرنسية.

ه( ىي كون الشيئ حبالة، يلزم  ٙٔٛ-ٓٗٚالداللة كما عرفها الشريف اعبرجاين )
م  العلم بو، العلم بشيئ آخر، والشيئ األول ىو الدال، والثاين ىو اؼبدلول، وىذا معُب 

قول "والداللة اللفظية عام لكل رمز. ومعُب خاص باأللفاظ باعتبارىا م  الرموز الدالة في
الوضعية: ىي كون اللفظ حبيث مٌب أطلق أو زبّيل فهم معناه للعلم بوضعو، وىي 
اؼبنقسمة إىل اؼبطابقة والتضم  وااللتزام، ألن اللفظ الدال بالوضع يدل على سبام ما 
وضع لو باؼبطابقة، وعلى جزئو بالتضم ، وعلى ما يالزمو ُب الذى  بااللتزام، كاإلنسان 

إن يدل على سبام اغبيوان الناطق باؼبطابقة، وعلى جزئو بالتضم ، وعلى قابل العلم ف
 ٚٔباإللتزام.

وواضح م  التعريف، أن علم الداللة يهتم بداللة الرمز اللغوى، سواء أكان رمزا 
مفردا أي كلمة مفردة مثل كلمة قبم الٍب تدل على النجم الظاىر ُب السماء وعلى 

، كبيت اؼبال، idiomsكان رمزا مركبا، مثل التعبّبات االصطالحية   البنات ُب األرض، أم
  ٛٔوؾبلس الشعب، وخضراء الدم  للمرأة اغبسناء ُب منبت السوء.

 
 الداللية العالقات .2

 ٜٔىناك  تقسيمان رئيسيان لعلم الداللة مها:
، وينصب اىتمامو على البناء الدالىل Micro Semanticsعلم الداللة اؼبصغر (أ 

 اؼبفردة. للكلمات

                                                           
 ٔٔ لة،علم الدال ـبتار عمر،أضبد ٙٔ

17
 ٕٔ، رية وتطبيقيةعلم الداللة دراسة نظالدكتور فريد عوض حيدر، 
18
 14المرجع،نفس

 
19
 117،المرجعنفس
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، وينصب اىتمامو على دراسة العالقات Macro Semanticsعلم الداللة اؼبوسع (ب 
الداللية بْب الكلمات، ويشّب بداية إىل أن مفردات اللغة تنقسم م  حيث 

 داللتها على اؼبعُب ثالثة أقسام:
وىذا ىو األصل  Monosemy: يدل اللفظ الواحد على اؼبعُب الواحد األول

ن على االسم حْب يرتبط دبعُب واحد مصطلح اؼبوقف الداللية )ويطلق أو ؼبا
 البسيطة(.

: يدل اللفظ الواحد على أكثر م  معُب، وىذا ما يسمى باؼبشَبك اللفظى الثاني
Homonymy ويدخل فيو األضداد، )ويطلق أو ؼبان على ىذه اغبالة اؼبوقف ،

 الداللية اؼبركبة(.
ُب واحد. وىذا ما يسمى بالَبادف : يدل اللفظان أو أكثر على معالثالث

Synonymy. 
 

 الترادف .ب 
 مفهوم الترادف .1

الَبادف ُب اللغة ىي مصدر )تراَدَف( يدل على اغبدث دون الداللة على الزمان، 
ويدل بصيغتو الصرفية، على اؼبفاعلة بْب طرفْب، )ومها اللفظان اللذان يتعاوران موقعا 

، الٍب يدل ضم  داللتها. الداللة عىب سياقيا وداللة(، وىذامصدر م  مادة )ردف(
الراكب خلف الراكب... وكل ما طبع شيئا فهو -طبعية واػبالفة  وم  ذلك: )الردَّف

ردفو.. والردَّافة ّٔاء: فعل رِدِف اؼبلك، كاػبالفة.. وقال اؼبربد: للرّْدافة موضعان: أحدمها، 
إذا قام ع  ؾبلسو، فينظر ُب أن يُردفو اؼبلوك دوأّم ُب صيد، واآلخر، أن خيلف اؼبلك 

 ٕٓأمر الناس(.

                                                           
20
 118المرجع،نفس
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وىذا واضح ُب الداللة على أنو حيل ؿبلو ُب أمر م  األمور، وىذه أقرب الدالالت 
إىل معُب الَبادف ُب االصطالح، حيث ًب اشتقاق لفظ الَبادف، الذي حيمل داللة 

لفظ آخر ُب اؼبادة على اػبالفة، وفيو م  آّاز لعالقة اؼبشأّة، حيث يردف اللفظ، 
 ٕٔالقيام بوظيفتو الداللية، كما يردف الواحد م  الناس آخر ُب أداء عملو.

تعرض كثّبم  الدارسْب لظاىرة الَبادف م  وجهة نظر القدماء، ولك  قل منهم م  
  تناوؽبا م  وجهة النظر اللغة اغبديثة.

ت اسم أشار سيبويو ُب الكتاب إىل ظاىرة الَبادف، كما أشار إليها اب  جُب رب
)تعادي األمثلة وتالقي اؼبعاين(، ومثل ؽبا باػبليقة والسجية والطبيعية والغريزة والّسليقة. 
وعّرف الفخر الرازي الَبادف بقولو: "ىو األلفاظ اؼبفردة الدالة على شيئ واحد باعتبار 
 واحد"، قال: "واحَب زنا باإلفراد ع  االسم واغبد فليس مَبدفْب، وبوحدة االعتبار ع 
اؼبتباينْب كالسيف والصارم، فإهنما دال على شيئ واحد لك  باعتباري ، أحدمها على 

 ٕٕالذات واآلخر على الصفة".
وقد اختلف علماء العربية القدامي ُب وقوع الَبادف فمنهم م  أثبتو ومنهم م  
أنكره "قال التاج السبكى ُب شرح اؼبنهاج: ذىب بعض الناس إىل إنكار اؼبَبادف ُب 

ة العربية، وزعم أن كل ما يظ  م  اؼبَبادفات، فهو م  اؼبتباينات الٍب تتباي  اللغ
بالصفات، كما ُب اإلنسان والبشر، فإن األول موضوع لو باعتبار النسيان، أو باعتبار 

واختلف اللغويون العرب القدماء اختالفا  ٖٕأنو يؤنس، والثاىن باعتبار أنو باي البشر".
 ، كما يلى:واسعا ُب إثبات الَبادف

فريق يؤم  بوجود الَبادف، لكنو ترادف غّب تام، أي دبعُب التقارب ُب اؼبعُب وم  (أ 
ه(، حيث يقول بعد ذكر عدد م   ٜٖ٘ىؤالؤ اب  فارس )ت: 

اؼبَبادفات:"...على مذىبنا ُب أن ُب كل واحدة منها ما ليس فب صاحبتها م  

                                                           
21
 119المرجع،نفس
22
 ٕٙٔ لة،علم الدال ،ـبتار عمرأضبد 

23
 ٜٔٔ ،علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، الدكتور فريد عوض حيدر
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أن لكل كلمة لونا معينا م  معُب وفائدة" أي أنو يؤم  بالَبادف ولك  على أساس 
 اؼبعُب، أو على األقل فائدة أو وظيفة خاصة ُب االستعمال.

فريق ينكر وجود الَبادف ُب اللغة إنكارا تاما، وم  ىؤالء أبو على: "ال أعرف لو (ب 
إال اظبا واحدا، فقال اب  خالويو: وأي  اؼبهند، والعضب، وكذا وكذا!؟ فقال أبو 

ن صفات السيف ؽبا معان مستقلة ومغايرة السم على: ىذه صفاتو. وال شك أ
 السيف، وبالتاىل ال يقع الَبادف بينها صبيعا.

فريق ثالث يؤم  بوقوع الَبادف مطلقا، ويرون أن الَبادف م  أخّص خصائص (ج 
العربية، وحجتهم ُب ذلك: أن أصحاب اللغة "إذا أرادو أن يفسروا اللّب قالو: ىو 

الكسب، ـو السكب، قالوا: ىو الصب، وىذا يدل العقل، أو اعبرح، وقالوا: ىو 
على أن اللب والعقل عندىم سواء، وكذلك اعبرح والكسب والسكب والصب، وما 

 ٕٗأشبو ذلك.
انتقلنا إىل احملدثْب قبد بينهم نفس اػبالف الذي حدث بْب القدماء، وإن كنا قبد 

مو وتوضيحو توضيحا ىذه اؼبرة ؿباوالت صادقة عند م  أثبتوا الَبادف لتعريفو وتقسي
تاما. والقضية أكثر تشعبا عند احملدثْب، وأشد إثار للجدل الرتباطها م  ناحية بتعرف 

 ٕ٘اؼبعُب، وم  ناحية أخرى بنوع اؼبعُب اؼبقصود.
الَبادف عند احملدثْب، أغلب احملدثْب م  العلماء اللغة، جيمعون على وقوع ىذه 

م  ىذه اللغات ربتوى بعض األلفاظ الظاىرة ُب صبيع لغات البشر، وأن كل لغة 
اؼبَبادفة، ولكنهم يضعون شروطا صارمة لقبول القول بالَبادف بْب الكلمتْب ىذه 

 ٕٙالشروط ىي:

                                                           
24
 191،(سنةدونغريب،دار:بالقاهرة)الحديثاللغةوعلمالعربية،داودمحمدمحمدالدكتور
25
 ٕٕٓعلم الداللة، ، ـبتار عمرأضبد 

26
 ٖٕٔ ،علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية،  الدكتور فريد عوض حيدر
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االتفاق ُب اؼبعُب بْب الكلمتْب اتفاقا تاما، على األقل ُب ذى  الكثرة الغالبة، إلفراد (أ 
حقا يفهم م  كلمة جلس  البيئة الواحدة.. فإذا تبْب لنا بدليل قوي أن العريب كان

 شيئا ال يستفيدة م  كلمة )قعد( قلنا حينئذ ليس بينهما ترادف.
االرباد ُب بيئة اللغوية حبيث تنتمعى الكلمتان إىل ؽبجة واحدة، أو ؾبموعة (ب 

 منسجمة م  اللهجات.
االرباد ُب العصر حبيث يكون استعمال الكلمتْب ُب عصر واحد دبعُب واحد الَب (ج 

، وال ينظرون إىل اؼبَبدفات Synchronoc، وتلك ىي النظرة الوصفية عصري  متباينْب
 .Diachronicنظرة تارخية 

أاّل يكون أحد اللفظْب تطورا صوتيا، للفظ اآلخر، مثل اعبثل واعبفل، فأحدمها (د 
 متطور ع  اآلخر.

 
 أنواع الترادف .2

 ٕٚعلى اغبو التايل:دييز كثّب م  احملدثْب بْب أنواع ـبتلفة م  الَبادف وأشباه الَبادف 
 genuineأو  complete synonymyأو  perfect synonymyالَبادف الكامل: )(أ 

synonymy  أوfull synonymy أو التماثل ،)(semeness ،) وذلك حْب يتطابق
اللفظان سبام اؼبطابقة، وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما، ولذا يبادلون حبرية 

عرض فيما بعد رأي احملدثْب حول وجود أو عدم بينهما ُب كل السياقات. وسن
 وجود ىذا النوع ُب اللغة الواحدة.

خيتلف مفهوم الَبادف الكامل م  اللغوى إىل آخر حسب منهج الذي اتبعو 
 ُب تعريف اؼبعُب. وم  تعريفات الكثّبة للَبادف نقتبس ما يأٌب:

ُب أي صبلة ُب  التعبّبان يكونان مَبدفْب ُب لغة ما إذا كان ديك  تبادؽبما (1
 ىذه اللغة دون تغيّب القيمة اغبقيقية ؽبذه اعبملة.

                                                           
27
 ٕٕٓعلم الداللة، ، ـبتار عمرأضبد 
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الكلمات اؼبَبادفة ىي الكلمات الٍب سبتمي إىل نفس النوع الكالمى  (2
أفعال( وديك  أن تتبادل ُب اؼبوقع دون تغيّب اؼبعُب أو الَبكيب -)أظباء

 النحوي للجملة.
ن التعبّبان يدالن على يتحقق الَبادف عند أصحاب النظرية التصورية إذا كا (3

 نفس الفكرة العقلية أو الصورة.
يتحقق الَبادف عند أصحاب النظرية اإلشارية إذا كان التعبّبان يستعمالن  (4

 مع نفس الشيئ بنفس الكيفية.
يتحقق الَبادف عند أصحاب النظرية السلوكية إذا كان التعبّبان متماثلْب  (5

 جابة.ع  طريق اتصال كل منهما بنفس اؼبثّب واالست
الَبادف عند أصحاب النظرية التحليلية يتحقق إذا كانت الشجرة التفريعية  (6

إلحدى الكلمتْب سبلك نفس الَبكيب التفريعي لألخرى، أو إذا اشَبك 
 اللفظان ُب ؾبموع الصفات األساسية التمييزية.

الَبادف تضم  م  جانبْب. )أ( و )ب( يكونان مَبادفْب إذا كان )أ(  (7
 ٕٛ( يتضم  )أ(.يتضم  )ب(، و)ب

 approximateأو  quasi synonymyأو  near synonymyشبو الَبادف: )(ب 

synonymy  أوless-than-full synonymy( أو التشابو ،)likeness أو التقارب ،)
(contiguity أو التداخل ،)(overlapping) وذلك حْب يتقارب اللفظان تقاربا .

التقريب بينهما، ولذا -تخصصبالنسبة لغّب اؼب-شديدا لدرجة يصعب معها
يستعملهما الكثّبون دون ربفظ، مع إغفال ىذا الفرق. التمثيل ؽبذا النوع ُب 

حول، وثالثتها قد وردت ُب مستوى واحدم  -سنة-العربية بكلمات مثل: عام
 اللغة، وىو القرآن الكرًن.

                                                           
28
 ٖٕٕ ،نفس اؼبرجع
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، لك  ، ويتحقق ذلك حْب تتقارب اؼبعاين(semantic relation)التقارب الداليل: (ج 
خيتلف كل لفظ ع  اآلخر دبلمح ىام واحد على األقل. وديك  التمثيل ؽبذا 
النوع بكلمات كل حقل داليل على حدة، وخباصة حْب تضيق ؾبال اغبقل 
ونقصره على أعداد ؿبدودة م  الكلمات. التمثيل م  العربية بكلمٍب: حلم 

 ورؤيا ومها م  الكلمات القرآنية.
وىو قضية الَبتب على.. وديك  أن يعّرف كما يأٌب:  :(entailment)االستلزم (د 

يصدق   ٔإذا كان ُب كل اؼبواقف اؼبمكنة الٍب يصدق فيها س ٕيستلزم س ٔس
. وعلى سبيل اؼبثال: إذا قلنا: قام ؿبمد م  فراشو الساعة العاشرة ٕكذلك س

 فإن ىذا يستلزم: كان ؿبمد ُب فراشو قبل العاشرة مباشرة.
: وذلك حْب سبلك (paraphrase)ماثل، أو اعبملة اؼبَبادفة اؼب التعبّباستخدام (ه 

 ىذاا النوع أقساما منها: Nilsenصبلتان نفس اؼبعُب ُب اللغة الواحدة. وقد قسم 
، التحويلي، وذلك بتغيّب مواقع الكلمات ُب اعبملة، وخباصة ُب اللغات أوال

ُب اعبملة دون أن الٍب تسمح حبرية كبّبة، وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معينة 
 يتغّب اؼبعُب العام ؽبا. مثال ذلك: 

 دخل ؿبمد اغبجرة ببطء.

 ببطء دخل ؿبمد اغبخرة.
 اغبجرة دخلها ؿبمد ببطء.

 ، التبديلي أو العكس، وذلك مثل قولك:ثانيا
 دينار. ٓٓٔاشَبيت م  ؿبمد آلة كاتبة دببلغ 

 دينار. ٓٓٔباع ؿبمد يل آلة كاتبة دببلغ 
هنما ـبتلفتامن  الناحية الظاىرية فإهنما تشّبان إىل نفس فعلى الغم م  أ

اغبادث ُب عامل اغبقيقة، ولذا يقال إهنما صبلتان مَبادفتان، وإن كال منهما )بارا 
 فريز( لألخرى.
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 covered with، االندماج اؼبعجمى، وذلك مثل التعبّب ع  التجمع: ثالثا
cement  بكلمة واحدة ىيcementedع ، أو ع  التجمto touch with the lips 

 .to kissبكلمة واحدة ىي: 
وذلك حْب يتطابق التعبّبان أو اعبملتان ُب اللغتْب، أو ُب  (translation)الَبصبة: (و 

داخل اللغة الواحدة حْب خيتلف مستوى اػبطاب، كأن يَبجم نص علمي إىل 
 اللغة الشائعة، أو يَبجم نص شعري إىل نثري.

. يكون )س( تفسّبا ل )ص( إذا كان )س( ترصبة ل (interpretation)التفسّب: (ز 
ل )س( أقرب إىل الفهم م  تلك اؼبوجودة ُب  اؼبكونة)ص(، وكانت التعبّبات 

)ص(. وعلى ىذا فكل نفسّب الَبصبة، وال عكس. وحيث إن درجة الفهم للغة 
زبتلف م  شخص آلخر، فإن ما يعد تفسّبا لشخص قد ال يكون تفسّبا 

 لشخص آخر.
 
 سباب الترادفأ .3

ويقدم الدكتور كمال بشر خطة لعالج مشكلة الَبادف يبدأىا بذكر أسباب 
اختالف العلماء، واضطراب رأيهم ُب االعَباف بالَبادف، وإنكاره ٍب يقدم العالج، 

 ٜٕوسبثيل أسباب اؼبشكلة عنده ُب سببْب:
ف عدم االتفاق بْب الدارسْب على اؼبقصود بالَبادف، بل إن بعضهم مل يكل(أ 

 نفسو مؤنة تعريفو، أو حٌب اإلشارة إىل تعريف أورده غّبه.
 اختالف وحهات النظر، أو اؼبناىج بْب الدارسْب.(ب 

أما ُب الكتاب "العربية وعلم اللغة اغبديث"، اختالف ُب مسألة الَبادف إىل ثالثة 
 ٖٓأسباب:
 عدم االتفاق بْب الدارسْب على اؼبقصود بالَبادف. (1

                                                           
29
 ٕٛٔ ،علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ، الدكتور فريد عوض حيدر
 ٕٜٔ العربية وعلم اللغة اغبديث، داود،الدكتور ؿبمد ؿبمد  ٖٓ
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 ارسْب والباحثْب ُب معاعبة الَبادف.اختالف اؼبناىج بْب الد (2
 اختالف اؼبناىج ُب ربديد معاىن اؼبفرادات وتعريفها. (3

 
 نظرية السياق .ج 

 مفهوم نظرية السياق .1
وتعُب ربط رباطا  contexereإىل اللفظة الالتينية  Kontext=(context)تعود لفظة 

لغة يظهر فيما وثيقا، وىي ُب االصطالح اللغوى تعُب عالقة لغوية، أو خارج نطاق ال
 ٖٔاغبدث الكالمي.

أو اؼبنهج   Contextual Approachعرفت مدرسة لندن دبا ظبي باؼبنهج السياقي 
الذي تأكيدا كبّبا على  Firth. وكان زعيم ىذا االذباه Oprational Approachالعملى 

 Mc Intoshو Hallidayالوضيفة االجتماعية اللغة، كما ضم االذباح أظباء مثل: 
أحد التطوري  اؽبامْب اؼبرتبطْب بفّبث "نظرية  Lyons. وعد Mitchellو Sinclairو

 ٕٖالسياقية للمعُب".
ومعُب الكلمة عند أصحاب ىذه النظرية ىو "استماؽبا ُب اللغة"، أو "طريقة الٍب 
تستعمل ّٔا"، أو "الدور الذي تؤديو". وؽبذا يصرح فّبث بأن اؼبعُب ال ينكشف إال م  

حدة اللغوية، أي وضعها ُب سياقات ـبتلفة. ويقول أصحاب ىذه خالل تسييق الو 
النظرية ُب شرح وجهة نظرىم: معظم الوحدات الداللية تقع ُب ؾباورة وحدات أخرى. 
وإن معاين ىذه الوحدات ال ديك  وصفها أو ربديدىا إال دبالحظة الوحدات األخرى 

 ٖٖالٍب تقع ؾباورة ؽبا.

 
 

                                                           
 ٚ٘ٔ، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةالدكتور فريد عوض حيدر،  ٖٔ
 ٚٛ،  لةعلم الدالـبتار عمر،  ٕٖ
 ٜٙنفس اؼبراجع،  ٖٖ
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 أنواع السياق .2
 ٖٗتقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل: K. Ammerوقد اقَباح 

 .Linguistic Contextالسياق اللغوي (أ 
وىو البيئة اللغوية الٍب ربيط بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو عبارة أو 

اإلقبليزية )ومثلها  good. أما السياق اللغوي فيمك  التمثيل لو بكلمة ٖ٘صبلة
 ٖٙالٍب تقع ُب سياقات لغوية متنوعة.كلمة "حس " العربية، أو "زي " العامية( 

الحظ اختالف دالالت كلمة "عصب" ُب السياقات اللغوية اآلتية: عصب 
الشيئ: شددتو، عصب القوم أمر: ضمهم واشتد عليهم، عصب الريق فاه: 

 ٖٚأبيسو، عصب رأسو الغبار: ركبو، عصب اؼباء: لزمو.
 .Emotional Contextالعاطفي  السياق(ب 

، emotive meaningيتوىل الكشف ع  اؼبعُب الوجداين وىو السياق الذي 
 ٖٛوالذي قد خيتلف م  شخص إىل آخر.

السياق العاطفي فيحدد درجة القوة والضعف ُب االنفعال، فبا يقتضي 
رغم اشَباكهما  likeاإلقبليزية غّب كلمة  loveتأكيدا مبالغة أو اعتدال. فكلمة 

لعربية غّب كلمة "يبغض" رغم ُب أصل اؼبعُب، وىو اغبب. وكلمة "يكره" ا
 ٜٖاشَباكهما ُب أصل اؼبعُب كذلك.

 .Situational Contextالسياق اؼبوقف (ج 
السياق اؼبوقف فيعُب اؼبوقف اػبارجي الذي ديك  أن تقع فيو الكلنة. مثل 
استعمال كلمة "يرحم" ُب مقام تشميت العاطس: يرضبك اهلل )البدء بالفعل(، 

                                                           
 ٜٙ، نفس اؼبراجع ٖٗ

 ٛ٘ٔ،  علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية  الدكتور فريد عوض حيدر، ٖ٘
 ٜٙ اللة،علم الد أضبد ـبتار عمر، ٖٙ

37
 ٜ٘ٔ، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية  الدكتور فريد عوض حيدر،
 ٜ٘ٔنفس اؼبراجع،  ٖٛ

39
 ٔٚ ،علم الداللة أضبد ـبتار عمر، 
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اهلل يرحم )البدء باالسم(. فاألوىل تعِب طلب الرضبة  وُب مقام الَبحم بعد اؼبوت:
ُب الدنيا، والثانية طلب الرضبة ُب اآلخرة. وقد دل على ىذا سياق اؼبوقف إىل 

 جانب السياق اللغوي اؼبتمثل ُب التقدًن والتأخّب.
 .Cultural Contextالسياق الثقاُب (د 

، وذلك Social meaningوىو السياق الذي يكشف ع  اؼبعُب االجتماعي 
اؼبعُب الذي توحى بو الكلمة أو اعبملة، واؼبرتبط حبضارة معينة أو ؾبتمع معْب 

فاختالف البيئات الثقافية ُب  cultural meaningويدعى أيضا اؼبعُب الثقاُب 
 ٓٗآّتمع يؤدى إىل اختالف داللة الكلمة م  بيئة إىل أخرى.

و االجتماعي الذي ديك  أن السياق الثقاُب فيقتضي ربديد احمليط الثقاُب أ
تعترب ُب بريطانيا عالمة على  looking glassتستخدم فيو الكلمة. فكلمة مثل 

بالنسبة  rich. وكذلك كلمة mirrorالطبقة االجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 
. وكلمة "عقيلتو" تعد ُب العربية اؼبعاصرة عالمة على الطبقة wealthyلكلمة 

 ة بالنسبة لكلمة "زوجتو" مثال.االجتماعية اؼبتميز 
 

 علم الترجمة .د 
 مفهوم علم الترجمة .1

إن الَبصبة كلمة عربية أصيلة. جاء ُب لسان العرب "الَُبصُبان والََبصَبان: اؼبفّسر 
للسان. وُب حديث ىرقل: قال لَُبصُبانو، الَبصبان بالضم والفتح: ىو الذي يَبجم 

اجم. والََبصُبان والَُبصُبان: اؼبفّسر، وقد  الكالم، أي ينقلو م  لغة إىل أخرى، واعبمع الَبَّ
 ٔٗترصبو وترجم عنو.

                                                           
40
 ٕٙٔ، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ، الدكتور فريد عوض حيدر

41
 ٖ٘(، ٜٜٛٔار، )دمشق: طالسد علم الَبصبة النظريالدكتور أسعد مظّفر الّدي  حكيم، 
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وجاء ُب القاموس احمليط "الَُبصُبان: اؼبفّسر للسان، وقد ترصبو وعنو، والفعل يدل 
صُبان إب  ُىَرًن ب  أيب طخمة.  ٕٗعلى أصالة التاء. والَبَّ

ه، وعنو: نقلو م  وُب معجم الوسيط: ترجم الكالم: بينو ووضحو. وترجم كالم غّب 
لغة إىل أخرى. وترجم لفالن: ذكر ترصبتو. والَبصبان: اؼبَبجم، واعبمع الَباجم وتراصبة. 

 ٖٗوترصبة فالن: سّبتو وحياتو.
وجاء ُب معجم مًب اللغة "َترَجَم كالمو: بينو وأوضحو. وترجم الكتاب وترجم عنو: 

: الناقل الكالم م  لغة ألخرى، واؼبفّسر فّسر بلسان آخر. والَُبصُبان والََبصَبان والََبصُبان
 ٗٗللسان.

وجاء ُب اؼبنجد "َترجم الكالم: فّسره بلسان آخر، فهو َترصبان وتُرصبان، واعبمع 
تراصبة وتراجم. ويقال "ترصبة بالَبكية" أي نقل إىل اللسان الَبكى. وَترَجم عليو: أوضح 

والَبصبة: ذكر سّبة شخص وأخالقو  أمره. والَبصبة: التفسّب. والَبجم الرجل: ذكر سّبتو.
 ٘ٗونسبو. وترصبة الكتاب: فاربتو.

ىذا ع  مفهوم الَبصبة ُب اللغة، وأما ُب االصطالح فإن أول ما يلفت النظر أن 
الَبصبة دبعناىا النقل م  لغة إىل أخرى ال معنيان آخران ـبتلفان: اؼبعُب األول: الَبصبة 

 ٙٗتطلق ُب ىذه اغبالة على النص اؼبَبجم.بصفتها نتيجة لعملية ؿبددة، أي أهنا 
ٍب إن النقل م  لغة إىل لغة أخرى ىو ُب اغبقيقة نقل نص ُب لغة إىل لغة أخرى. 
وىذا يعِب أننا ُب أثناء الَبصبة نتعامل دوما بالنصْب مها: نص األصل، ويسمى باللغة 

 Target)، ونص الَبصبة، ويسمى باللغة اؽبدف (Source Language)اؼبصدر 
Language).ٗٚ 

                                                           
 ٖ٘، نفس اؼبرجع ٕٗ

 ٔ، دون سنة( جامعة دار السالم اإلسالمية: فونوروكو:كونتور ) .ف  الَبصبة بْب النظرية والتطبيقد. دحية مسقان،  ٖٗ

44
 ٖٙ، علم الَبصبة النظري، الدكتور أسعد مظّفر الّدي  حكيم

 ٖٙنفس اؼبرجع،   ٘ٗ
 ٔ ،لتطبيقف  الَبصبة بْب النظرية واد. دحية مسقان،  ٙٗ
 ٔنفس اؼبرجع،  ٚٗ
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وانطالقا م  كل ذلك، فإن مفهوم الَبصبة اصطالحا تطلق على أربعة معان: أوال 
إيصال الكالم إىل م  مل يصل إليو. وثانيا تفسّب الكالم بلغة تساوي اللغة اؼبصدر. 
وثالثا تفسّب الكالم بلغة غّب اللغة اؼبصدر. ورابعا الَبصبة ىي عملية التحويل م  اللغة 

 ٛٗىل اللغة اؽبدف.اؼبصدر إ
 (:catford)ويقول كاتفورد 

“translation is the replacement of textual material in one language (SL) by 

equivalent textual material in another language (TL)”. 

)الَبصبة ىي ربويل مادة النص م  اللغة اؼبصدر إىل ما يعادؽبا م  مادة النص ُب لغة 
 ٜٗأي اللغة اؽبدف(. أخرى

ؿباولة إلعادة ( بأوضح ع  عملية الَبصبة: الَبصبة ىي ٜٜٙٔويقول نيدى وتابّب )
مع مطابقة الطبيعية  (Bsa)إىل اللغة اؽبدف  (Bsu)  إنشاء رسالة ُب اللغة اؼبصدر

 ٓ٘اؼبتقارب، أوال م  حيث اؼبعُب ٍب م  حيث أسلوب اللغتو.
 أن الَبصبة ىي: Aprproach to Translationُب كتابو:  (Newmark)ويرى ينومارك 

“a craft consisting in the attempt to replace a written and or statement in one 

language by the same massage and or statement in another language”. 

 ٔ٘أخرى(.)ف  نقل الرسالة اؼبكتوبة أو اؼبنطوقة م  لغة ما إىل ما يعادلو ُب لغة 
وىذا يعِب أن الَبصبة عنده هتتم باؼبعاين الٍب تراد ترصبتها م  اللغة اؼبصدر، وعند 

 مراعاة اعتبارات أخرى.
، اؼبَبجم اإلندونيسى العظيم، فإن يرى (Mustholah Maufur)وأما مصطلح موفور 

 أن:
“Translation or interpretation is the art of transferring speech or writing from 

source language into the target language”. 

 ٕ٘)الَبصبة أو التفسّب ىي ف  نقل الكالم أو الكتابة م  اللغة اؼبصدر إىل اللغة اؽبدف(.
                                                           

 ٕنفس اؼبرجع،  ٛٗ
 ٕنفس اؼبرجع،  ٜٗ

50
 Zuchridin Suryawinata, Sugeng Hariyanto, Translation, Bahasa Teori dan Penuntun 

Praktis Menerjemahkan, (Penerbit Kanisius Yogyakarta, 2011), 11-12 
51
 ٕ ،ف  الَبصبة بْب النظرية والتطبيقد. دحية مسقان، 
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 م  خالل ما أو ردناه حول مفهوم الَبصبة نستطيع أن نستخلص األمور اآلتية:
م بْب اؼبتحدث أو الكاتب وبْب إن الَبصبة ف  قائم بذاتو قوامو الذوق اللغوي السلي(أ 

 (،Translation is the dress of thought)اؼبَبجم. ويقال: أن الَبصبة لباس األفكار 
 (.Language is the expression of thinking)بينما اللغة سبيل تعبّبىا 

بصفتها الف  والعلم فإن الَبصبة تبعا لذلك تستلزم منهجا زبضع لو عملية الَبصبة (ب 
 ة يستخدمها اؼبَبجم حٌب تأٌب شبارىا ُب أحس  وجو.وطريق

باإلضافة إىل كل ذلك إن الَبصبة تعترب حبق مهارة متميزة تتطلب اؼبمارسة (ج 
 ٖ٘والتدريبات اؼبتواصلة.

 
 الترجمة أنواع .2

بْب األستاذ أكرام مؤم  ُب كتابو "ف  الَبصبة للطالب واؼببتدئْب"، أن الَبصبة تنقسم 
 ٗ٘ي:إىل شبانية ألقسام وى

الَبصبة اغبرفية: وىي الَبصبة الٍب يلتزم اؼبَبجم فيها بالنص األصلي، ويتقيد فيها (أ 
باؼبعُب اغبرُب للكلمات، وىي أسوأ أنواع الَبصبة، حيث ال تَبك للمَبجم فرصة 

 للتصرف دبرونة للوصول إىل أحس  صياغة.
رات بغرض الَبصبة بالتصرف. وفيها ديك  للمَبجم أن يبدل، ويؤخر، ويقدم العبا(ب 

 حس  الصياغة، وىذا نوع شائع ُب الَبصبة الكتب والدوريات وآّالت وغّبىا.
الَبصبة التفسّبية. وفيها يتدخل اؼبَبجم بتفسّب وشرح بعض األلفاظ الغامضة (ج 

 والعبارات الٍب ترد ُب النص األصلي، ويفضل أن يكون ذلك ُب اؽبوامش.
 ؼبوضوع الذي يَبصبو ويقدمو بأسلوبو ىو.الَبصبة التخليصية. وفيها خيتصر اؼبَبجم ا(د 

                                                                                                                                                               
 ٕنفس اؼبرجع،  ٕ٘
 ٕنفس اؼبرجع،  ٖ٘
 ٖنفس اؼبرجع،  ٗ٘
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الَبصبة الفورية: وىي ترصبة مباشرة للقاءات، واالجتماعات واؼبؤسبرات الصحفية، (ه 
 واؼبقابالت واألحداث اؽبامة. 

إال ُب ترصبة القصص والروايات واألعمال  -بالطبع–التعريب. والتعريب ال يصلح (و 
الكلمات واؼبصطلحات، ولك  تعريب  األديبة بصفة عامة، وىو ال يتم دبجرد تعبّب

 اؼبواقف والشخصيات والبيئة أيضا.
األقلمة. واألقلمة ىي جعل النص يناسب اإلقليم الذي سينشر فيها، وىي تتم أيضا (ز 

 ُب األعمال األديبة دبختلف أنواعها.
االقتباس. وُب القتباس يأخذ اؼبَبجم فكرة رئيسية م  عمل فِب أو أديب وجيرخها ُب (ح 

 ديدة تناسب أىل شعب ودولة بعينها.صورة ج
 
 طرق الترجمة .3

 ٘٘ديك  أن نوجز طرائق الَبصبة ُب أربع نقط تابية:
 الَبصبة اغبرفية(أ 

إن الَبصبة اعبرفية ىي الَبصبة الٍب يلجأ إليها اؼبَبجم، واضعا فوق كل كلمة ُب النص 
اللغة اؼبنقول  األصلي ما يطابقها ُب لغة الَبصبة، دون أن يأخذ بعْب االعتبار قوانْب
 إليها، ودون أن حيافظ على جانب اؼبضمون الثابت أي على اؼبعُب. 

 الَبصبة اغبرة(ب 
أن الَبصبة اغبرة ىي الَبصبة اؼبنفذة  (L.S. Barkhodarov)يرى ل. س. بارجوداروف 

ُب مستوى أعلى م  اؼبستوى الالزم لنقل جانب اؼبضمون الثابت، مع مراعاة قوانْب 
 لغة الَبصبة. 

 لَبصبة اؼبعنويةا(ج 
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أن الطريقة اؼبعنوية للنقل م  لغة إىل  (Dr. Omar Farroukh)يرى الدكتور عمر فروخ 
لغة ىي أن يقرأ الناقل النص كلو قبل أن يبدأ النقل، حٌب يستطيع أن يعرف منحى 

 الؤلف األصلي، واذباه تفكّبه، ونوع ألفاظو وصورة تراكيبو.
 الَبصبة اؼبماثلة(د 

اثلة ىي إجياد مضمون األصل وشكلو م  جديد بوسائل اللغة إن الَبصبة اؼبم
 األخرى. وتعِب اؼبماثلة ُب الَبصبة:

 مطابقة األصل م  حيث الوظيفة (1
 اختيار األدوات اؼبناسب أثناء الَبصبة (2

 
 استراتيجية الترجمة .4

يقصد بيها تكتيك اؼبَبجم عند قيامو بَبصبة الكلمة واعبملة، وقد ظباه البعض 
 َٙ٘بصبة. وتنقسم ىذه االسَباتيجية إىل قسمْب، مها:بإجراءات ال

: االسَباتيجية الَبكيبية أي: االسَباتيجية اؼبتعلقة بَبكيب اعبملة يستخدمها أوال
 ٚ٘اؼبَبجم ُب ترصبتو، وىي قائمة على ثالثة أسس، ىي:

غباجتها إليها، وتسمى  (BSa)تعِب زيادة الكالم ُب اللغة اؽبدف  (Addition)الزيادة (أ 
 .(expansion)ضا التوسع أي

، ويسمى (Bsa)وىو تقليل العنصر الَبكييب ُب اللغة اؽبدف  (subtraction)اإلسقاط (ب 
 .(reduction)أيضا: التصغّب أو اإلنقاص 

ويستخدم ىذا األساس لَبصبة اعبملة حيث يقصدبو استبدال  (transposition)النقل (ج 
ليصل ّٔا  (BSa)ُب اللغة اؽبدف  بوحدة كبوية (Bsu)اؼبصدر  وحدة  كبوية م  اللغة

 إىل اؼبعُب اؼبراد، ويسمى أيضا: التغيّب ُب الَبكيب.

                                                           
 ٓٔنفس اؼبرجع،  ٙ٘
 ٓٔنفس اؼبرجع،  ٚ٘
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: االسَباتيجية الداللية أي: االسَباتيجية اؼبتعلقة بداللة األلفاظ أو اعبملة الٍب ثانيا
 ٛ٘سيَبصبها اؼبَبجم. وىي تشمل على األمور اآلتية:

لكلمة م  اللغة اؼبصدر إىل اللغة ، وىو الذي يأخذ معُب ا(Borrowing)االستعار (أ 
 اؽبدف.

، وىو أن يستخدم اؼبَبجم الكلمة اػباصة أو (cultural equivalent)العديل الثقاُب (ب 
 اؼبميزة ُب اللغة اؽبدف بدال م  الكلمة اػباصة أو اؼبميزة ُب اللغة اؼبصدر.

م  اللغة  ، وىو الذي يصف اؼبعُب واؼبراد(Descriptive Equivalent)العديل الوصفي (ج 
اؼبصدر. وذلك ألن اللغة اؼبصدر ؽبا عالقاهتا اغبضارية اػباصة ّٔا وأن استعمال 

 التعادل الثقاُب يأٌب دبا يناسب اؼبراد م  اللغة اؼبصدر.
، وىو أن يستخدم اؼبَبجم كلمة اللغة اؽبدف الٍب توازي كلمة (Synonym)اؼبرادف (د 

 اللغة اؼبصدر.
م أن يكون لو قاموس خاص لألظباء واالصطالحات الَبصبة الرظبية. البد للمَبج(ه 

 اعبديدة نقلت إىل اللغة اؽبدف أخرجها وأصبع عليها اعبهة اؼبختصة.
، وىو إنقاص أجزاء تركيب اعبملة (Reduction and expansion)التخفيض والتوسيع (و 

 ُب اللغة اؼبصدر، والتوسيع عناصر الكلمة ُب اللغة اؼبصدر.
 قصد ّٔا توضيح اؼبعُب اؼبراد ترصبتو م  اللغة اؼبصدر.وي (addation)اإلضافة (ز 
وىو حذف الكلمة أو اعبملة م  النص ُب اللغة اؼبصدر وعدم  (deletion)اغبذف (ح 

 ترصبتها إىل اللغة اؽبدف. وذلك لعدم فائدتو ُب اللغة اؽبدف أو صعبت ترصبتو.
تكافؤ ُب اللغة  ويقصد بو ترصبة الكلمة أو اعبملة ليس ؽبا (modulation)التعديل (ط 

 اؽبدف.
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 نقد الترجمة .ه 
 مفهوم نقد الترجمة .1

استخدمت اللغة العربية مصطلح "النقد" لبيان عدة معاىن، منها اؼبادى ومنها 
 ٜ٘اؼبعنوى، على النحو التاىل:

النقد: سبييز اعبيد م  الردىء. قال األقدميون: نقدُت الدراىم وانتقدهتا: أخرجت (أ 
 رديئها.منها الزيف وميزت جيدىا م  

النقد: العيب واالنتقاص. قالوا: نقدتو اغبية إذا لدغتو، ونقدت رأسو بإصبعى إذا (ب 
 ضربتو.

 النقد: خالف النسيئة )الدي  مؤخر(.(ج 
وُب "معجم الواجيز" جاءت كلمة نقد أي: نقره ليختربه، أو ليميز جيده م  رديئو: 

س . وفالن نقد الناس، ويقال: نقد النثر ونقد الشعر، أي أظهر ما فيها م  عيب أو حُ 
 ٓٙأي يعيبهم ويغتأّم. وانتقد الشعر على قائلو، أي: أظهر عيبو.

استعمل العرب األقدمون كلمة "النقد" لنقد الكالم، شعره ونثره على السواء، وبدأ 
ظهور ذلك ُب القرآن الثالث اؽبجرى على وجو التقريب. يقول البحَبى ع  أىب العباس 

للشعر وال فبيزا لأللفاظ. ورد عليو آخر فقال: أما نقده وسبييزه فهذا ثعلب: ما رأيتو ناقدا 
 ٔٙصناعة أخرى ولكنو أعرف الناس بإعرابو وغريبة.

تقييم وتقدير عمل الَبصبة؛ تقييم مستوى الَبصبة م  اؼبتعلمْب أما نقد الَبصبة ىي 
 ٕٙوالنقد الصحفي م  أعمال الَبصبة الٍب ًب نشرىا.

 
 

                                                           
 ٔٔم(،  ٕٗٓٓ)القاىرة: دار الفكر العرىب،  ، النقد الفُب )أسس نظرية ومناذج تطبيقو(،دكتور عبد اهلل ؿبمد زلطة ٜ٘
 ٕٔنفس اؼبرجع،  ٓٙ

 ٖٔنفس اؼبرجع،  ٔٙ
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 فوائد الترجمة .2
 ٖٙفوائد نقد الَبصبة:وم  

 تقييم أنواع مستوى القياسي الَبصبة.(أ 
 تقييم اؼبَبجم بوصفو اؼبرسل م  ؿبتويات واألفكار الواردة ُب النص اؼبصدر.(ب 
 تقدير األفكار ع  الَبصبة ُب فَبة ؿبددة.(ج 
 مساعدة ُب شرح وتفسّب أعمال الكاتبْب واؼبَبصبْب.(د 
فات النحوية ُب اللغة اؼبصدر واللغة تقدًن استعراض النقدي ؼبعان اؼبختلفة واػبال(ه 

 اؽبدف.
 مساعدة القارئ على جدة ذكاءه ُب التعبّب اؼبعاين الَبصبة.(و 

 
 خطوات نقد الترجمة .3

( اػبطوات العملية لناقد الَبصبة ُب تقييم عمل ٜٛٔ:ٜ٘ٛٔويقدم بيَب نويرمرك )
 ٗٙالَبصبة، منها:

لغة، والنظم والفكرة واللهجة ربليل اؼبعُب واؼبقصود الواردة ُب الَبصبة كفوائد ال(أ 
االجتماعية إما كبوية أو صرفية، ونوعية األدبية واألفق الثقاُب، ونوع م  القارئ 

 النص وحالة النص اؼبصدر ٍب تقدًن اقَباحات ع  الَبصبة اؼبناسبة.
إجراء مقارنة تفصيلية للنص إما النص اؼبصدر أو النص اؽبدف، باىتمام أنواع (ب 

لنحوية واالسلوب والعملية وااليديولوجية )إما كليا أو جزئيا نص اػبالفات اؼبعُب وا
 اؼبصدر عشوائيا(.

ربليل أنواع اػبالفات على وصف كليا أو عاما ُب النص إما النص اؼبصدر أو (ج 
 اؽبدف، يتضم  فيو تفسّب موضوع النص.
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ط تقييم عمل الَبصبة، أما ديك  لتقييم دور أعمال الَبصبة ُب الثقافة أو االنضبا(د 
 العملية ُب السياق لغة اؽبدف. 

 
 الداللة في الترجمة مشكلة .و 

اؼبشكلة األساسية ُب عملية الَبصبة بْب لغتْب ىي ؿباولة إجياد لفظ ما ُب لغة ما 
مطابق للفظ آخر ُب لغة أخرى. ويتفرع ع  ىذه اؼبشكلة األساسية مشكالت جزئية أو 

 ٘ٙتطبيقية كثّبة، منها:
 فظْب يبدوان مَبادفْب ُب اللغتْب.اختالف آّال الداليل لل .1

 ٙٙما يأٌب: semantic rangeيشمل اختالف آّال الداليل 
 اتساع مدلول الكلمة ُب لغة ما وضيقو ُب اللغة األخرى.(أ 
 استخدام الكلمة ُب أكثر م  معُب ُب لغة وُب معُب واحد ُب اللغة األخرى.(ب 

، ولك  منهما longو  tallليزية: مثال الكلمة "طويل" ُب العربية الٍب يقابلها ُب اإلقب
و  relativeاستخدمو اػباص. والكلمة "قريب" ُب العربية الٍب يقابلها ُب اإلقبليزية: 

near .والفرق بينهما واضح ، 
وقد يتسع ؾبال استخدام اللفظ ُب إحدى اللغتْب حٌب ينقل إىل باب اؼبشَبك 

بة" ُب اللغة العربية يقابلها ُب اللغة اللفظي أو بعدد اؼبعُب، كما ُب اؼبثال الكلمة "مكت
 ٚٙاإلقبليزية أكثر م  كلمة يستخدم كل منها ُب حالة خاصة:

 تعُب اؼبكتبة العامة الٍب يرتدىا اعبمهور لالطالع. "Library"فكلمة (أ 
 تعُب اؼبكتبة الٍب تقوم ببيع الكتب. bookshopأو  store-bookوالكلمة (ب 
 تبة ذات اؼبلكية اػباصة.تعُب اؼبك collection-bookوالكلمة (ج 

 
                                                           

 ٖٕ٘، لداللةعلم اـبتار عمر، أضبد  ٘ٙ
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 اختالف التوزيع السياقي لكلمتْب تبدوان مَبادفتْب ُب اللغتْب. .2
خيتلف ىذا ع  السابق ُب أن اللفظْب يعدان مَبادفْب ُب اللغتْب ُب معنامها العام 
ولكنهما خيتلفان ُب تطبيقات االستعمال، أو ُب السياقات اللغوية الٍب يردان فيها. 

 ٛٙ:ومثال ذلك ما يأٌب
 اإلقبليزية تأٌب ُب سياقات متنوعة مثل: poorكلمة 

Poor man  )فقّب. –= ؿبتاج )ماديا 
Poor boy .عند استحقاق الشفقة = 
Poor box  صندوق الصديقات )ذبمع فيو التربعات لتوزيعها على =
 الفقراء(.

Poor opinion .فكرة تافهة أو متواضعة = 
Poor health  مريضة. –= صحة منحرفة 

ديك  ؼبقابلتها العربية أن تأتى ُب سياقات متطابقة، فال يقال: يا لو م  ولد  وال
فقّب )ُب موقف الشفقة( ولك  يقال: يا لو م  ولد مسكْب. وال يقال: الصحة 
فقّبة، ولك  يقال: عليلة أو ليست على ما يرام. وال يقال: منزل فقّب، ولك  يقال: 

 ٜٙمنزل متواضع، وكذلك فكرة متواضع.
 

 االستخدامات آّازية. .3
ؼبا كانت اللغات ال تتطابق ُب االستخدامات آّازية لأللفاظ والتعبّبات فإن 
الَبصبة ألي استخدام ؾبازي ال يصح أن تكون حرفية، وإال بعيد اؼبعجم ع  روح 

فال يصح  evening of life اللغة. وم  مثال ذلك: يعرب اإلقبليزي ع  تقدم الس  ب
العربية بعبارة "مساء العمر" ألن العرب يستخدمون مقابال ؾبازيا ىو أن تقابلو ُب 
 خريف العمر.
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ويبدو االختالف ُب االستخدامات آّازية ُب استعارة أعضاء البدن 
للمجامدات. وحْب يشيع آّاز يتحول إىل استخدام تعبّبي أو مثال. وُب كلتا 

صبة حرفية. فنح  نقول: ركب اغبالتْب ال يصح للمَبجم أن يضع مقابلو ُب شكل تر 
 white flagh – pullتركتو ربت رضبتو، ويقول اإلقبليزية: –فاتو قطار الزواج  –رأسو 

his leg – black mail. 

وكثّب م  التعبّبات آّازية تعكس خربة اجتماعية أو ثقافية معينة، ولذا ال تكاد 
 ٓٚتفهم إذا ترصبت ُب اللغة األخرى.

 
 عبزئية.اختالف التصنيفات ا .4

يتصور كثّب م  اللغات على أهنا ؾبموعة م  األبعاد أو اإلمتدادات الٍب توجد أو 
يوجد معظمها بصورة مشَبكة ُب اللغات. وم  اللغويْب م  سار خطوة إىل االمام 
فحاول حصر ىذه األبعاد أو االمتدادات، او ما ظباه بآّاالت أو اغبقول الداللية 

 ّٔا. ع  طريق تصنيفات عامة قام
 وم  أوضح األمثلة على اختالف اللغات ُب تصنيفاهتا اعبزئية اغبقالن اآلتيان:

 حقل اغبرارة والربودة(أ 
أما بالنسبة أللفاظ اغبرارة والربودة فإن اللغة االقبليزية تشمل على كلمات كثّبة، 

 -  freezing - ice"مثل كلمة "التمحيد" العربية الٍب يقابلها ُب اللغة اإلقبليزية 

“frigid. 

 حقل األلوان(ب 
وأما بالنسبة أللفاظ األلوان فإننا جيب أن نتخيل أوال رقعة األلوان أو ؾبموعة 
الطيف ُب شكل شريط متصل متدرج يبدأ باأللوان ذات اؼبوجات العالية 
)األضبر( وينتهي باأللوان ذات اؼبوجات اؼبنخفضو )البنفسجي(، وأنو ال توجد 

 طبيعية لرسم اغبدود على ىذا اؼبتداد.ؿبطات أو مواقف أو مناطق 

                                                           
 ٕٛ٘نفس اؼبرجع،  ٓٚ
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 التلطف ُب التعبّب والالمساس. .5
توجد ُب بعض اللغات حساسية كبو ألفاظ معينة ردبا ارتبطت ببعض اؼبعاىن الٍب 
ال حيس  التعبّب عنها بصراحة. ولذا تتجنبها وتستعمل بدؽبا ألفاظا أخرى أقل 

 ٔٚعربية واإلقبليزية:صراحة. وم  أمثلة التلطف والالمساس ُب اللغتْب ال
ال تكاد تسمعو ُب اللغة  pregnantالتعبّب على اؼبراة اغبامل ُب اإلقبزية بكلمة (أ 

أو  expecnant motherاؼبؤدبة. وإمنا استعاضوا عنها بكلمات أخرى مثل: 
mother-to-be ونظّبه ُب العربية كلمة "حبلى" الٍب ال تكاد تسمعها ُب اللغة ،

 عنها بكلمة "حامل".اؼبؤدبة الٍب استعاضت 
وتكثر كلمات التلطف والالمساس ُب التعبّب ع  العالقة اعبنسية حٌب تكاد (ب 

 ربظى ىذه العالقة بنصيب األسد ُب اؼبفردات اللغات.
 ,restroomكما تكثّب ُب التعبّب ع  أماك  قضاء اغباجة. فهي ُب اإلقبليزية: (ج 

toilet, W.C., lavatory دورة اؼبياه  –اؼبرحاض  –. وىي ُب العربية: الكنيف– 
 التواليت.

 backwardاسم  -ُب أول األمر–وم  التلطف إطالقهم على الشعوب اؼبتخلفة (د 
إىل:  -على سبيل التلطف –ٍب العدول ع  ذلك  underdevelopedأو 

developing  أوless developed. 
 

 اإلحياء واعبرس الصوٌب. .6
تعاعبها حبال م  األحوال، وذلك  وىذه اؼبشكلة ال ديك  للمعاجم التقليدية أن

 ٕٚلسببْب:

                                                           
 ٕ٘ٙنفس اؼبرجع،  ٔٚ
 ٕٙٙنفس اؼبرجع،  ٕٚ
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: ألن حلها يعتمد على السياق الذي ترد فيو الكلمة، وعلى الشحنة األول
اإلحيائية الٍب ربملهتا، وعلى اعبرس اؼبوسيقى الذي تؤده، وعلى توافقها الصوٌب مع 

 ما جياورىا م  كلمات.
عُب الئيسي أو األساسي : ألن اؼبعجم التقليدية تركز على ما يسمى باؼبوالثاني

)يسمى كذلك باؼبعُب األوىل أو اؼبركزي أو التصوري( الذي يعد العامل الرئيسي 
لالتصال اللغوي واؼبمثل اغبقيقي للوظيفة األساسية للغة وتغفل جوانب أخرى م  

 اؼبعُب.
 

 اختالف اؼبألوفات الثقافية واالجتماعية. .7
اجتماعية ُب بيئة ما فتعرب عنها  ىناك م  اؼبعاين ما يعكس عادات أو مألوفات

تلك البيئة بكلمات ُب اللغة، ُب حْب أن إجياد مقابل ؽبا ُب اللغة األخرى قد يكون 
 مستحيال، أو غّب مطابق.

بل إن م  اللغويْب م  يعمم ىذا اغبكم ويرى أن اؼبعُب يتضم  ؾبتمع اللغة، 
ُب آّتمع. وديك  وأنو منط اجتماعي جيب أن يوصف فقط باعتبار وظيفة اللغة 

التمثيل لذلك حباالت داللية مثل: اللغة اإلقبليزية كلمات للداللة على مقاعد 
" bench"بأرجل، كلمة  –دبسند  –دبعُب مكان جلوس لشخص  ”chair“اعبلوس: 

 ٖٚيأرجل. –دبسند أو بدون مسند  –دبعُب مكان جلوس ألكثر م  شخص 








                                                           
 ٜٕٙنفس اؼبرجع،  ٖٚ
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 الفصل الثاني
 لهاعرض البيانات وتحلي

 
ترجمة الكلمات المترادفات في كتاب وصايا األباء لألبناء لمحمد معروف  .أ 

 أسراري ومستمر.
ربلل الباحثة ُب ىذا الفصل كما النظريات السابقات. يبحث الباحثة الكلمات 
اؼبَبادفات ُب ترصبة الكتاب "وصايا األباء لألبناء" عند ؿبمد معروف أسراري )اؼبَبجم 

 َبجم الثاين(، وربليل ىذا البحث كما يلي:األّول( ومستمر )اؼب
 
 ابن وولد .1

وأربعْب  ْبوصايا األباء لألبناء" إثنت" وجدت الباحثة الكلمة "اب " ُب الكتاب
مرات م  الباب األّول حٌب الباب اػبامس. وأما كلمة "ولد" ثالث مرات ُب الدرس 

 األّول والدرس الثالث والدرس الرابع.
 

 ب  وولد"اؼبعُب اؼبعجم كلمة "ا(أ 
اْب  )مفرد(: بنون وأبناء )صبع(: ولد ذكر، ويدخل ُب تسمية معُب الكلمة: 

أبناء األقارب، يطلق على كّل ما ترتب على غّبه بالسببّية أو التبعّية أو اؼبالزمة 
 -أبناء مهنة واحدة -يؤخذ األبناء جبرائر اآلباء -أو اؼبشأّة "رزقو اهلل ابًنا صاغبًا

نـَْيا()اْلَماُل َواْلبَـ  َنا ِعيَسى اْبَ  َمْرًَنَ اْلبَـيـَّْناِت("، أبناء  -ُنوَن زِيَنُة اغْبََياِة الدُّ )َوَءاتـَيـْ
اب  أبيو: مشابو لو ُب  -أبناء الضَّاد: العرب -الشَّعب/ أبناء الوط : اؼبواطنون

اب  اغبرب:  -اب  اآلخرة: الزاىد -اب  أكابر: م  أسرة مشهورة -صفاتو
 .74وَّد اغبرب وألِفهاالشُّجاع الذي تع

                                                           
 ٕٓ٘(، ٕٛٓٓ)دون اؼبطبع: دار الكتب،  معجم اللة العربية اؼبعاصرة،عمر، أضبد ـبتار، 74
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ومعُب الكلمة: ولد ُب لسان العرب الَولِيُد الصيب حْب يُوَلُد وقال بعضهم 
تدعى الصبية أَيضًا وليداً وقال بعضهم بل ىو للذكر دون األُنثى وقال اب  وميل 

 .75يقال غالٌم َمْوُلوٌد وجارية َمْولودٌة َأي حْب ولدتو أُمُّو والولد
أن االب  يفيد االختصاص ومداومة الصحبة ، والولد  :دالفرق بْب االب  والول

يقتضي الوالدة وال يقتضيها االب  واالب  يقتضي أبا والولد يقتضي والدا، وال 
يسمى االنسان والدا إال إذا صار لو ولد وليس ىو مثل االب الهنم يقولون ُب 

إال أهنم قالوا ُب التكنية أبو فالن وإن مل يلد فالنا وال يقولون ُب ىذا والد فالن 
الشاة والد ُب ضبلها قبل أن تلد وقد ولدت إذا ولدت إذا أخذ ولدىا واالب  

األول للذكر، والثاين يقع  :الفرق بْب االب  والولدللذكر والولد للذكر واالنثى. 
 76على الذكر. واالنثى، والنسل والذرية يقع على اعبميع.

مة "اب  وولد" ىي الَبادف ُب قسم م  التفاىم اؼبذكورات ترى الباحثة أّن كل
التقارب الداليل، وىي يتحقق ذلك حْب تتقارب اؼبعاين، لك  خيتلف كل لفظ 

 .77ع  اآلخر دبلمح ىام واحد على األقل
 

 ربليل الكلمة م  ناحية ترصبة(ب 
 اؼبَبجم األّول

 wahai anakku: semoga Allah)ارشدك اهلل  يابني: : الجملة األّولى

menunjukkan kepadamu) 
 sebelum)والناس أصبعْب  وولدهأحّب إليو م  والده :  الثانية الجملة

aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, 

anaknya, dan seluruh manusia) 
                                                           

بّبوت: ) لسان العراب، نظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى،ؿبمد ب  مكرم ب  على، أبو الفضل، صبال الدي  اب  م75
 ٚٙٗ(، ٗٔٗٔدارصادر،

76
 ٕٔٗٔمؤسسة النشر اإلسالمي التابعة عبماعة اؼبدرسْب، : قم اؼبقدسة) ،وق اللغويةمعجم الفر  العسكرى، أبو ىالل

 13،(ه

 ٕٕٓ (،ٕٙٓٓ، )القاىرة: عامل الكتب، لةعلم الدالـبتار عمر، أضبد ٔ
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أّن نوع الَبصبة اعبملة األّوىل واعبملة الثانية ىي نوع الَبصبة بالتصّرف 
صلى إىل تركيب اعبملة اللغة اؼبَبجم أن يغّب تركيب اعبملة ُب اللغة األيعُب 

وباستخدام الطريقة الَبصبة اغبرفية ألن اؼبَبجم يَبجم  بغرض حس  الصياغة.
 الكلمة واحدا فواحدا. 

واستخدم اؼبَبجم اإلسَباتيجية اؼبرادف ُب ترصبة الكلمة "يا بِب وولد". 
"anak laki-laki"كلمة "اب " ُب اللغة اإلندونيسيا بكلمة   اؼبَبجم استخدم

78 ،
 ,anak yang dilahirkan"والكلمة "ولد" مقابلتها ُب اللغة اإلندونيسيا بكلمة 

bayi, atau anak kandug."  
ُب الَبصبة كلمة "اب " " anak"ولك  ُب ىذه الَبصبة اختار اؼبَبجم بكلمة 

لكلمة "ولد"، ألن سياقها ليس للبنْب فقط، بل للبنات  "anak"وبكلمة 
عد اللغة ىذه النظرية تسّمي بالنظرية السياق ودبدخل السياق أيضا. ُب قوا

اللغوي وىو البيئة اللغوية الٍب ربيط بصوت أو مورفيم أو كلمة أو عبارة أو 
 . ٜٚصبلة

 اؼبَبجم الثاين
 wahai anakku: semoga Allah): ارشدك اهلل : يابني العبارة األّولى

menunjukkan) 
 والناس أصبعْب وولدهحّب إليو م  والده أحٌب أكون  : العبارة الثانية

(sehingga Aku (Rosululla) lebih dicintainya 

daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh 

manusia)  
وطريقتها وإسَباتيجيتها ىذه الَبصبة كمثل اؼبَبجم األّول  الَبصبة أّن نوع

 ة وبإسَباتيجية اؼبرادف.يعُب بنوع الَبصبة بالتصّرف وبطريقة الَبصبة اغبرفي

                                                           
78

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. 

(Yogyakarta: Multi  Karya Grafika, TT). 12. 
79
 ٛ٘ٔ،  علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية  الدكتور فريد عوض حيدر،
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قد ترجم اؼبَبصبان الكلمة الَبادف )اب  وولد( ُب ىذا الكتاب مطابقا 
. ولك  اؼبَبجم األّول ُب ناص "wahai anakku"يعُب كلمة "يابِب" دبعُب 

 الَبصبتو اختالفا م  ناحية إسَباتيجية الَبصبتو وىي ُب صبلة اآلتية:
: واّتق غضبو يابنيالعقاب. فاحذر : اّن رّبك شديد البطس وشديد يابني"

-wahai anakku, sesungguhnya Tuhanmu sangat berat siksaan)وسخط 

Nya. Takutlah kepada murkanya") 

ُب ىذه اعبملة استخدم اؼبَبجم األّول اإلسَباتيجية الَبصبة اغبذف ُب  
ابِب" كلمة "يابِب". حيذف اؼبَبجم الكلمة "يابِب" الثانية ويَبجم كلمة "ي

 األّوىل فقط، ألّن الكلمة األّوىل قد وّكل معناىا للمَبجم.
ولك  تفريق اؼبَبصبان ُب ، "anak"وترجم اؼبَبصبان كلمة "ولد" بكلمة 

 ترصبة النصوص اآلتية:
 Sesungguhnya kamu)م  ابيو  الولددبنزلة  صبلة الَبصبة األّوىل: انك مِب (1

bagiku bagaikan anak kandung dengan ayahnya sendiri .) يَبجم
، ُب ىذه اغبالة أّن اؼبَبجم "anak kandung"اؼبَبجم الكلمة "ولد" بكلمة 

األّول أحذر م  اؼبَبجم الثاين ُب ترصبة كلمة "ولد" وفقا للمعُب اؼبعجم. 
يصح أن يقرأ القارئ ىذه الَبصبة ولك  اؼبَبجم نقصان الثابت ُب 

 استخدامة الكلمة ُب ترصبتو.
أن يكون أرفع منو منزلة  لولدهَبصبة الثانية: لكّ  الوالد حيّب صبلة ال (2

(namun kedua orang tua lebih _justru_ lebih suka (menginginkan) 

bilamana kedudukan sang anak lebih tinggi darinya .) يَبجم اؼبَبجم
كاللغة ، يزبد اؼبَبجم العبارة اإلندونيسيا  "sang anak"الكلمة "ولد" بكلمة 
. وىذه الَبصبة م  إسَباتيجية الزيادة. يصح أن "sang"اؼبَبجم يعُب كلمة 

يقرأ القارئ ىذه الَبصبة ولك  اؼبَبجم نقصان الثابت ُب استخدامة الكلمة 
 ُب ترصبتو.
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: ُب استخدام الكلمة "اب  وولد" ىناك الفرق م  السياق تنبيو
"اب " ُب تركيب "يابِب"  اللغتها كما ُب البيان السابق. واستخدام كلمة

دبعى لألطفال ُب اؼبرحلة اإلبتدائية على األقل وكلمة "ولد" عبميع األطفال 
 ُب مرحلة طفولة أو إبتدائية أو غّبىا.

 
 أب ووالد .2

ُب  ووجد الكلمة ذكر ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" كلمة "أب" سبع مرات
كلمة "والد" مرتْب ُب الدرس الثالث . و الدرس األّول والدرس الثاين والدرس الرابع

 والدرس الرابع. 
 
 اؼبعُب اؼبعجم م  كلمة "أب ووالد"(أ 

ُب معجم تاج العروس كلمة "والد" فبا يستدرك عليو: الوالد: اأَلُب، والَواِلَدة: 
َُصنّْف فيما تقَ 

دَّم األُمُّ. ومها الَواِلَدِن َأي َتغليباً كما ىو رَْأُي اعبوىرِّي وغّبِه وكالُم اؼب
َصرِيٌح ُب َأن األُمَّ يقال ؽبا الَواِلُد بغِّب َىاٍء على ِخالِف اأَلْصِل وواِلَدٌة باؽباِء على 
َصّنف الَواِلَداِن رَبْيقًا وَوَلُد الرَُّجِل َوَلُده ُب َمْعًُب وَوَلَده َرْىطُو 

ُ
اأَلْصل فَعَلى قوِل اؼب

 80َلُدُه ِإالَّ َخَساراً ".ُب َمعًُب وبو ُفسّْر قولُو َتعاىل " َمالُُو َووَ 
ويوضح ُب معجم لسان العرب كلمة "والد" حْب ولدتو أُمُّو والولد اسم جيمع 
الواحد والكثّب والذكر واألُنثى اب  سيده وَلَدْتُو أُمُُّو والدًة وِإالدًة على البدل فهي 

ويقال  واِلدٌة على الفعل وواِلٌد على النسب حكاه ثعلب ُب اؼبرأَة وكل حامل تَِلدُ 
ألُم الرجل ىذه ووالدة َوَوَلَدِت اؼبرأَُة ِوالدًا وِوالدة وَأْوَلَدْت حان ِوالُدىا ووالوالد: 

 81اأَلب والوالدة: األُم ومها الولدان.
                                                           

 تاج العروس م  جواىر القاموس، زبيدي،ؿبمد ب  ؿبمد ب  عبد الرزّاق اغبسيِب، أبو الفيض، اؼبلّقب دبرتضى، ال ٓٛ
 ٜٕٖون اؼبطبع: دار اؽبداية، دون سنة(، د)

81
 ٚٙٗلسان العراب،  نظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى،الدي  اب  م مد ب  مكرم ب  على، أبو الفضل، صبالؿب
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الفرق بينهما: أن الوالد ال يطلق إال على م  أولدك الفرق بْب الوالد واالب: 
قال تعاىل: " ملة أبيكم  واالب: قد يطلق على اعبد البعيد، .م  غّب واسطة

إبراىيم ". وُب اغبديث النبوي: " ىذا أيب آدم، وىذا أيب نوح " ومنو يظهر الفرق 
بْب الولد واؼبولود، فإن الولد يطلق على ولد الولد أيضا، خبالف اؼبولود، فإنو ؼب  
ولد منك م  غّب واسطة ويدل عليو قولو تعاىل: " واخشوا يوما ال جيزي والد ع  

 82وال مولود ىو جاز ع  والده شيئا ". ولده
وم  تعريفاتو أّن ىذه الكلمة تشمل اؼبرادفات م  ناحية قسمها ظبي بَبادف 

 التفسّب.
 

 ربليل الكلمة م  ناحية ترصبة(ب 
 .أبوك: إّن أشّد الناس حّبا لك ىو  اعبملة األوىل
 sesungguhnya orang yang paling mencintaimu adalah:  اؼبَبجم األّول

ayahmu. 

 sesungguhnya diantara manusia yang paling mencintaimu:  اؼبَبجم الثاين

adalah bapakmu. 

كما ُب النظرية السابقة أّن اؼبَبجم األّول واؼبَبجم الثاين استخدما الَبصبتهما 
 بنوع الَبصبة بالتصّرف وبطريقة الَبصبة اغبرفية وبإسَباتيجية الَبصبة النقل واؼبرادف.

، "ayah"يَبجم اؼبَبجم األّول الكلمة "أب" اؼبذكورة ُب ىذا الكتاب بكلمة 
دبعُب  . كما ُب القاموس العصر كلمة "أب: والد""bapak"واؼبَبجم الثاين بكلمة 

"orang tua laki-laki, ayah"  وُب القاموس اؼبنّور كلمة "األب )ج آباء(" دبعُب
"bapak, ayah  ."لَبصبة كلمة "أب" دبعُب ُب القاموس. يناسب اؼبَبصبان ُب ا

تنافس الباحثة م  العرض اؼبذكور أن اإلسَباتيجية الَبصبة ُب ىذه الكلمة 

                                                           
82
 ٚٙ٘، معجم الفروق اللغوية العسكرى، أبو ىالل
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إسَباتيجية اؼبرادف وىي يستخدم اؼبَبجم كلمة اللغة اؽبدف الٍب توازي كلمة اللغة 
 .83اؼبصدر

 bapak"عند الباحثة أّن الَبصبة كلمة "أب" يصح أن يَبجم للمَبصبْب بكلمة 
إندونيسي وُب معاجم اللغة العربية أّن  -مثل يوجد ُب القاموس عريب" ayahأو 

 كلمة أب: والد زأّم: والدة ومها والدن.
 حيّب لولده أن يكون أرفع منو منزلة. الوالد: لكّ   اعبملة الثانية
 seorang ayah juga ingin anaknya menjadi orang yang:  اؼبَبجم األول

lebih mulia kedudukkannya.  

 namun kedua orang tua _justru_ lebih suka:  اؼبَبجم الثاين

(menginginkan) bilamana kedudukan sang anak lebih tinggi 

darinya. 

استخدم اؼبَبجم األّول نوع الَبصبة بالتصّرف وطريقة الَبصبة اغبرفية 
 رادف. واستخدم اؼبَبجم الثاينوإسَباتيجية الَبصبة اغبذف وإسَباتيجية الَبصبة اؼب

بنوع الَبصبة بالتصّرف وطريقة الَبصبة اغبرُب، أّما اإلسَباتيجية  ُب الناص الَبصبة
الذي يستجمها ىي إسَباتيجية الَبصبة التخفيض والتوسع وإسَباتيجية الَبصبة 

 اغبذف وإسَباتيجية الَبصبة اؼبرادف وإسَباتيجية الَبصبة اإلضافة.
مة "والد" بْب اؼبَبجم األّول واؼبَبجم الثّاين ـبتلف. أّن اؼبَبجم ُب الَبصبة كل

 orang"، أّما اؼبَبجم الثّاين بكلمة "ayah"األّول يَبجم الكلمة "والد" بكلمة 

tua ." 

 orang" ". أما كلمةayah, bapak"كلمة "والد: أب" دبعُب  ُب قاموس "اؼبنّور،

tua " يتضح م  معُب القاموس 84"الوالدان وأبوانمقابلتها ُب اللغة العربية يكلمة .
السابق، اختلف اؼبَبصبان ُب الَبصبة كلمة "والد" م  ناحية إسَباتيجيتها. يَبجم 
اؼبَبجم األّول كلمة "والد" بإسَباتيجية الَبصبة اؼبرادف، ويَبجم اؼبَبجم الثاين 

                                                           
83
 ٓٔ. ف  الَبصبة بْب النظرية والتطبيق د. دحية مسقان.

84
 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. (Surabaya: Pustaka 

Progressif).1995 
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واسع اؼبَبجم الَبصبة كلمة "والد" بإسَباتيجية الَبصبة التخفيض والتوسع. وىو ي
 ".orang tua"الثاين كلمة "والد" دبعُب 

تتفق الباحثة مع اؼبَبجم األّول ُب الَبصبة كلمة "والد"، كما عنوان ىذا 
الكتاب يعُب "وصايا األباء لألبناء". أّن نصائح ُب الكتاب م  األب ألوالده.  
مة كلمة "األباء" ىو صبع م  الكلمة "أب"، كما ُب البحث السابق أّن كل

ُب العربية ىي "أبوان أو  "orang tua""أب" الَبادف م  كلمة "والد". أّما كلمة 
والدن". وم  قواعد اللغة ظبي بنظرية السياق، أّن اؼبَبجم األّول يَبجم الناص 

 دبدخل السياق اللغوي. 
أّما اؼبَبجم الثاين يستخدم مدخل السياق العاطفي. ألّن للمَبجم الثاين ليس 

الذي يريد أن يكون ألوالده رفيع اؼبنزلة ولك  أيضا للوالدة. كما قال  الوالد فقط
اغبديث ُب ىذا الكتاب "قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال يؤم  أحدكم 
حٌّب أكون أحّب إليو م  والده وولده والناس أصبعْب". كلمة "والد" دبعُب 

 والدن.
 

 ارشد ووفق .3
األباء لألبناء" مرة واحدة ُب الدرس ُب الكتاب "وصايا ذكر كلمة "ارشد" 

 األّول. وكلمة "وفق" مرتْب ُب الدرس األّول والدرس الرابع.
 

 معُب العجمي كلمة "أرشد ووّفق"(أ 
يُرشد، إرشاًدا، ُب معجم اللغة العربية اؼبعاصرة معُب كلمة "أرشد" ىو ارشد 

فالنًا على  أرشد ي،فالنًا إىل الشَّ  أرشد فهو ُمرِشد، واؼبفعول ُمرَشٌد )للمتعدّْي(.
-إىل الصواب  أرشده -اهلل أرشده" فالنًا للشَّيء: ىداه ودلّو إليو أرشدالشَّيء، 
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معُب رشد ُب تاج العروس  .85سائًحا أرشد -للخّب أرشده -على اغبق أرشده
ُب معجم الوسيط، أَرَشَدُه: ىداه 86. الرََّشَدى وأَْرَشَدُه اهلُل تعاىل وَرشََّده: َىَداه

 87. يُقال: أرشده اهلل، وأرشده ِإىل اأَلمر، ولو، وعليو. رشََّدُه: أرشده وىداه.ودلّو
ومعُب كلمة "وّفق" ُب معجم الوسيط، اهلل أمر فالن: أعطاه لو موافقًا ؼبراده. 

 .88تـََوفََّق فالن: وفَّقو اهلل وأرشده. وُب الديث: )ال يَتوفَّق عبد حٌّب يوّفقة اهلل(
 ت ىذه الكلمة ىي م  قسم الَبادف يعُب التقارب الداليل.م  اؼبعرفات اؼبذكوراو 

 

 ربليل الكلمة م  ناحية ترصبة (ب 
 لصاحل األعمال ووّفقكاهلل  أرشدك:  اعبملة األوىل
 semoga Allah menunjukkan kepadamu amalan yang:  اؼبَبجم األول

saleh. 
 semoga Allah menunjukkan serta memberikan:  اؼبَبجم الثاين

pertolongan kepadamu untuk memperbaiki segala 

perilaku. 

أّن نوع ىذه الَبصبة األوىل ىي ترصبة بالتصّرف وطريقتها الطريقة الَبصبة اغبرفية 
ويستخدم اؼبَبجم ثالث إسَباتيجيات ىي إسَباتيجية الَبصبة اغبذف واالستعار 

نوع الَبصبة بالتصّرف وطريقة  واؼبرادف. أّما اؼبَبجم الثاين يستجدم ُب الَبصبتو
 الَبصبة اغبرفية وإسَباتيجية الَبصبة اؼبرادف.

يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "أرشد ووّفق" ُب العربية مقابلتها ُب اللغة 
وىذا م  إسَباتيجية الَبصبة اغبذف، حيذف  ".menunjukkan"اإلندونيسية كلمة 

مرة واحدة بكلمة  اؼبَبجم بْب كلمة أرشد ووّفق ُب الناص ويَبجم

                                                           
 ٜٗٛمعجم اللة العربية اؼبعاصرة، عمر، أضبد ـبتار،  ٘ٛ
 ٜ٘تاج العروس م  جواىر القاموس، ؿبمد ب  ؿبمد ب  عبد الرزّاق اغبسيِب، أبو الفيض، اؼبلّقب دبرتضى، الزبيدي،  ٙٛ

الكتاب )القاىرة: دار الدعوة )ترقيم معجام الوسيط، مصطفى، إبراىيم وأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  ٚٛ
 ٖٙٗمواقف للمطبوع((، دون سنة، 

 ٚٗٓٔنفس اؼبرجع،  ٛٛ
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"menunjukkan" ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "أرشد" بكلمة ."menunjukkan"  ُب
 memberikan"اإلندونيسي وكلمة "وّفق" مقابلتها ُب اإلندونيسي بكلمة 

pertolongan." 

إندونيسي كلمة "أرشد: ىدى" دبعُب -ُب معجم العصري عريب
"menunjukkan"

89
)بْب القوم(: أصلح بينهم تقول ُب  وكلمة "وّفق" ىي وّفق .

، وّفق )بْب الشيئْب أو األمري (: نائم، الءم بكلمة "mendamaikan"اإلندونيسي 
"menserasikan, mengkompakkan" وّفق اهلل فالنا دبعُب ،"semoga Allah 

memberi taufik/petunjuk kepada ،" وّفق اهلل للخّب دبعُب"semoga Allah 

menunjukkan pada kebaikan ،" ُوفَّْق دبعُب"dibantu, ditolong"
90
. 

ُُ رشدا ورشادا، أو رِشد: -وُب القاموس اؼبنّور كلمة "أرشد" أصلو رَشد
 memperoleh petunjuk, menjadi"دبعُب اإلندونيسي  اىتدى واستقام

lurus/benar"
 semoga Allah memberi taufik. وكلمة "وّفق": وّفقو اهلل دبعُب "91

(sukses, nasib baik, dan kesejahtraan)"  ووّفق اهلل للخّب دبعِب"semoga Allah 

menunjukkan pada kebaikan"
92
. 

بَبصبة ُب الَبصبتهما،  تستنتج الباحثة م  العرض السابق أّن اؼبَبصبْب يصحّ 
حرف حبرف أو حذف كلمة واحدة بْب كلمة "أرشد" وكلمة "وّفق". تتحّيز 

ثاين ُب ترصبة ىذه اعبملة ألنّو حيذر ُب الَبصبتو وينقل اؼبَبجم الباحثة ؼبَبجم ال
 األول الرسالة ُب النص أحس  للقارئ.

اهلل ألن أتوىّل إرشادك  وّفقني: يابِّب: إّنك ُب ىذه الساعة الٍب  اعبملة الثانية
 فيها. 

 wahai anakku, sesungguhnya saat ini Allah memberi:  اؼبَبجم األول

taufik agar aku mendidikmu. 

                                                           
89

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.79 
90

 Ibid, 2030 
91

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 499 
92

 Ibid, 1571 
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 wahai anakku, sesungguhnya saat ini Allah telah:  اؼبَبجم الثاين

memberikan pertolongan kepadaku untuk turut 

mengasuhmu. 

يَبجم اؼبَبجان النص بنوع الَبصبة التصرف وطريقة الَبصبة اغبرفية وإسَباتيجية 
اعبملة األوىل يناسب اؼبَبجم الثاين ُب  الَبصبة الزيادة واإلسقاط والنقل. كما ُب

ويَبجم اؼبَبجم األّول ". memberikan pertolongan"الَبصبة  كل كلمة "وّفق" دبعُب 
وىذا مناسب كما ُب " memberi taufik"ىذه اعبملة ُب كلمة "وّفق" دبعُب 

 القاموس. ولك  اؼبَبجم الثاين يغاير ُب الَبصبة كل كلمة "وّفق".
 

 ايةإرشاد وىد .4
وصايا األباء لألبناء" ثالث مرات " وجدت الباحثة الكلمة "إرشاد" ُب الكتاب

ُب الدرس الثالث والدرس الرابع. وأما كلمة "ىداية" مرتْب ُب والدرس الثالث 
 والدرس الرابع.

 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "إرشاد وىداية"( أ

عو إرشادات معُب "إرشاد" ُب معجم اللغة العربية اؼبعاصرة إرشاد )مفرد(: صب
ُب معجم الوسيط  93)لغّب اؼبصدر(، إرشاد ىو مصدر م  كلمة أرشد.

ىل اأَلمر، ولو،  أرشده :)أَرَشَدُه(: ىداه ودلّو. يُقال ُِ اهلل، وأرشده ِإ
 كما ُب شرح السابق.  94وعليو.)رشََّدُه(: أرشده وىداه.

معُب ىدى معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ىدى يهدي، اىد، ىدى وىديا 
داية، فهو ىاد، واؼبفعول مهدي. ىدى اغبائر : أرشده ودلو، وفقو، عكسو وى

أضلو )ووجدك ضاال فهدى( ىداه: تقدمو كما يتقدم اؽبادي اؼبهدي. ىدى 
فالنا الطريق / ىداه إىل الطريق / ىداه للطريق / ىدى لو الطريق: عرفو إياه، 

                                                           
93
 ٜٗٛ اؼبعاصرة، معجم اللة العربيةعمر، أضبد ـبتار، 

94
 ٖٙٗ، م الوسيطمعجوأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  مصطفىإبراىيم 
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)وىديناىم إىل صراط  –وبينو لو، ساقو ووجهو ىداه اهلل إىل اإلديان / لإلديان 
مستقيم(. ىدى العروس إىل زوجها: زفها إليو. ىدى ىدي فالن: سار سّبه، 

  95اسَبشد بو واىدوا ّٔدي عمار.
. فالٌن. ُىًدى، وَىْدياً، وِىداية: اسَبشد اؼبعجم الوسيطمعُب َىَدى ُب 

َره. وفالناً: أرشده ودلّو. وُب التنزيل  ويقال: َىَدى فالن َىْدي فالن: سار َسيـْ
العزيز: )وَوَجَدك ضاالِّ فَهَدى(. وفالنًا الطريق، ولو، وإليو: عرّفو وبّينو لو. وُب 

 96التنزيل العزيز: )وىدْيناه النَّجدي (. وفيو أيضاً: )واىدنا إىل َسَواء الصّْرَاط(.
 .أن االرشاد إىل الشئ ىو التطريق إليو والتبيْب لو :رشاد واؽبدايةالفرق بْب اال

واؽبداية ىي التمك  م  الوصول إليو، وقد جاءت اؽبداية للمهتدي ُب قولو 
إىدنا الصراط اؼبستقيم ". فذكر اهنم دعوا باؽبداية وىم مهتدون ال ؿبالة  " تعاىل

 اؼبكروه كما قال اهلل تعاىل " ومل جيئ مثل ذلك ُب االرشاد، ويقال أيضا ىداه إىل
فاىدوىم إىل صراط اعبحيم ". وقال تعاىل " إنك لعلى ىدى مستقيم". واؽبدى 
الداللة فإذا كان مستقيما فهو داللة إىل الصواب واالديان ىدى النو داللة إىل 
اعبنة وقد يقال الطريق ىدى وال يقال أرشده إال إىل احملبوب. والراشد ىو القابل 

د والرشيد مبالغة م  ذلك، وجيوز أن يقال الرشيد الذي صلح دبا ُب نفسو لالرشا
فبا يبعث عليو اػبّب، والراشد القابل ؼبا دل عليو م  طريق الرشد، واؼبرشد اؽبادي 

 97للخّب والدال على طريق الرشد.
كما ُب البيان أّن كلمة "إرشاد وىداية" ىو مرادفة. وُب تقسيم الَبادف 

 ة ُب قسم التقارب الداليل.يشمل ىذه الكلم

 
 

                                                           
95
 ٖٖٕٙ، معجم اللة العربية اؼبعاصرةعمر، أضبد ـبتار، 

96
 ٜٛٚ، م الوسيطمعجوأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  مصطفىإبراىيم 

97
 ٕٗ، معجم الفروق اللغوية العسكرى، أبو ىالل

http://www.maajim.com/dictionary/هَدَى/3/المعجم-الوسيط
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 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب

: م  لطف اهلل بعباده إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم  اعبملة األوىل
 .وىدايتهماػبلق  إلرشاد

-di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hamba:  اؼبَبجم األّول

Nya adalah pengutusan para rasul a.s. untuk memberikan 

bimbingan dan petunjuk kepada manusia. 

 termasuk sifat kasih sayangnya Allah kepada para : اؼبَبجم الثاين

hamba-Nya adalah terutusnya para Rosul Shollallohu 

„alaihi wasallam untuk menunjukkan sekaligus 

membimbing makhluq (ummat) 

 فيها. إرشادك: وّفقِب اهلل ألن أتوىّل  اعبملة الثانية
 .Allah memberi taufik agar aku mendidikmu:  اؼبَبجم األّول
 Allah telah memberikan pertolongan kepadaku untuk:  اؼبَبجم الثاين

turut mengasuhmu. 

 وصالىك. ىدايتك وإرشادك: واهلل يتوىّل  اعبملة الثالثة
 Allah-lah yang berwenang atas hidayah, petunjuk dan : اؼبَبجم األّول

kebaikanmu. 
 dan Allah selalu menuntun kepada petunjuk kebenaran:  اؼبَبجم الثاين

dan kebaikanmu. 

م  ترصبة الثالث اعبمل السابقات بْب اؼبَبجم األّول واؼبَبجم الثاين مساويا 
الَبصبة بالتصّرف وبطريقة الَبصبة اغبرفية.  م  أنواعو وطرقو. أّن نوع الَبصبتْب ىي

إسَباتيجية الَبصبتهما ـبتلف، يستخدم اؼبَبجم األّول الَبصبتو بإسَباتيجية  ولك 
الَبصبة النقل والَبادف والعديل الثقاُب ُب اعبملة األوىل وبإسَباتيجية الَبصبة النقل 

صبة الَبادف والزيادة والَبادف واالستعار ُب اعبملة الثانية وبإسَباتيجية الَب 
 واالستعار ُب اعبملة الثالثة. 
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أّما اؼبَبجم الثاين يستخدم إسَباتيجية الَبصبة النقل والَبادف واالستعار ُب 
اعبملة األوىل وإسَباتيجية الَبصبة اغبذف والَبادف ُب اعبملة الثانية وإسَباتيجية 

 الَبصبة الَبادف واغبذف.
لكلمة  "memberi bimbingan"َبجم األّول كلمة ُب اعبملة األوىل يستخدم اؼب

لكلمة "ىداية". ويستخدم اؼبَبجم الثاين كلمة  "petunjuk""إرشاد" و كلمة 
"menunjukkan"  لكلمة "إرشاد" وكلمة"membimbing"  لكلمة "ىداية". وُب

ل اعبملة الثانية حيذف اؼبَبضبان بْب كلمة "إرشاد ويتوّل". قد ترصبها اؼبَبجم األوّ 
أّما ُب اعبملة  ".turut mengasuh"واؼبَبجم الثاين بكلمة  "mendidik"بكلمة 

وكلمة "ىداية"  "petunjuk"الثالثة ينقل اؼبَبجم األّول كلمة "إرشاد" بكلمة 
. وحيذف اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبتو بْب كلمة "إرشاد وىداية"، "hidayah"بكلمة 

 ."petunjuk"ويَبصبها بكلمة واحدة يعُب 
إندونيسي" يقال أّن كلمة "إرشاد" ُب -كما ُب القاموس "العصري العربية
، و"ىداية: إرشاد، "petunjuk, bimbingan"العربية الٍب يقابلها ُب اإلندونيسيا 
أّما ُب القاموس اؼبنّور  ."petunjuk, hidayah"ىْدي" الٍب يقابلها ُب اإلندونيسيا 

 ُب إندونيسيا. "petunjuk""أرشد: الداللة" بكلمة 
وم  العرض السابق يَبجم اؼبَبصبان كلمة "إرشاد وىداية" ُب اعبملة األوىل 
والثالثة مناسبا دبعُب ُب القاموس ولكّ  للمَبجم األّول يغاير ُب الَبصبة الكلمة 
وفقا بسياق اللغة. أّما اؼبَبجم الثاين يَبجم كلمة "إرشاد" بطريقة النقل يعُب ينقل 

 صدر )إرشاد( ُب شكل الفعل )رشد(.اؼبَبجم كلمة م
وأّما ُب اعبملة الثانية يَبجم اؼبَبصبان كلمة "إرشاد" مناسب بسياق الثقاُب. 

ُب  "mendidik"يستخدم اؼبَبجم األّول كلمة "إرشاد" ُب العربينة بكلمة 
ألّن ُب اإلندونيسيا  ."mengasuh"اإلندونيسيا، ويستخدمها اؼبَبجم الثاين بكلمة 

 رشد اآلباء ألبنائهم وكب  نقول أيضا "يعطى الَببية ألبنائهم".حينما ي
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 أخالق وأداب .5
 ووجد الكلمة ذكر ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" كلمة "أخالق" أربع مرات

 . وكلمة "آدب" مرة واحدة ُب الدرس األّول. ُب الدرس األّول والدرس الثاين
 

 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "أخالق وآدب"( أ
)صبع( وُخُلق )مفرد(:  أخالق، اؼبعاصرةمعجم اللغة العربية الق ُب معُب أخ

ؾبموعة صفات نفسية وأعمال اإلنسان الٍب توصف باغُبْس  أو الُقْبح "ظبو أو  
َا بُِعْثُت ألسَُبَّْم  -األخالقاغبْلُم سيد  -األخالقفالن دِمث  -األخالقكرم  ِإمنَّ

اعية زبتلف اجتماعّية: عادات أو قيم اجتم أخالق َمَكارَِم اأَلْخاَلِق )حديث(".
ة: جردية سَبَّس أخالقيّ جردية -: اكبطاطها األخالقتديّن -باختالف الظروف 

العرض والشرف، ُكلُّ ُجْرم أو ذنب يقَبفو اؼبوظف ُب أثناء القيام بأعمال وظيفتو 
مكارم -شرطة اآلداب  :األخالقشرطة -: سهولة الطبع ولينو األخالقدماثة -

 98.اغبميدة األخالق :األخالق
: قواعد آداب صبع م  ، أََدبعاصرةمعجم اللغة العربية اؼب آداب ُب معُب

اجتماعيَّة:  آداب الطعام/ االستئذان" آدابمتَّبعة ُب ؾبال أو سلوك معْبَّ "
ْرضي اآلداب -قواعد اللياقة والذوق العام

ُ
 :باآلدابـبُِّل  -العاّمة: الُعْرف اؼبقرَّر اؼب

 99.مناٍف ؽبا
كلمتْب يشمل   كما البيانات السابقات م  كلمتْب استنتاج الباحثة أنّ 

 الَبادف ُب قسم التقارب الداليل، تقارب ُب اؼبعُب ولك  اختالفا كل لفظ.
 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب

 .األدبؿبافظا على  األخالق:  ...زّكي القلب مهّذب  اعبملة
                                                           

 ٛٛٙمعجم اللة العربية اؼبعاصرة، عمر، أضبد ـبتار،  ٜٛ
 ٗٚنفس اؼبرجع،  ٜٜ

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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 .hati yang bersih, berakhlak mulia...:  اؼبَبجم األّول
 .baik hati, berakhlak mulia, menjaga etika...:  اؼبَبجم الثاين

م  حيث أنواع وطرق ىذه الَبصبة نوعا وطرقا وىي م  نوع الَبصبة بالتصّرف 
وطريقة الَبصبة اغبرفية، ولك  إسَباتيجية اؼبستخدمة ـبتلف. ويستخدم اؼبَبجم 
األّول بإسَباتيجية الَبصبة النقل واؼبرادف واالستعار واغبذف. أّما اؼبَبجم الثاين 

 خدم اإلسَباتيجية الَبصبة اؼبرادف واالستعار.يست
يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "أخالق وأدب" ُب العربية باغبذف كال مها بكلمة 

"akhlak"  ُب اإلندونيسيا. ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "أخالق" بكلمة"akhlak" 
 ُب اللغة اإلندونيسية. "etika"وكلمة "أدب" بكلمة 
إندونيسي" كلمة "أخالق" صبع م  -موس "العصري عريبكما البيان ُب القا

وأخالقّي: مناقيّب،  "akhlaq, etika, moral"ُخٌلق الٍب يقابلها ُب إندونيسيا 
و"أخالقيّا" ُب إندونيسيا  (mengenai moral, etika)خلقّي، أديّب، معنوّي 

"secara moral, etika (morally)"
ق" . عند القاموس "اؼبنّرر" كلمة "أخال100

، tabiat, budi pekertiاؼبستخدمة ُب إندونيسيا يعُب خلق: صبعها أخالق: 
kebiasaanأخالق: العادة: 

101. 
إندونيسي" ىي "آداب: أدب" ُب -وكلمة "أدب" ُب القاموس "العصري عريب

 ,moral, etika، وآداب: "budi baik, sopan santun"العربية، وُب األندونيسيا 

adab،  :102آداب السلوك
tata cara pergaulan, etika . وُب القاموس اؼبنّور كلمة

، أدب السلوك واؼبعاشرة: (sopan, berbudi bahasa baik) أدبا: ظرف-"أدب
aturan, tatacara dalam pergaulan (etiquette)"103. 

                                                           
100

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.59 
101

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 364 
102

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.64 
103

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 12 
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م  العرض السابق أّن اؼبَبصبْب يَبجم الكلمة "أدب وأخالق" ُب الَبصبتهما 
قاموس. ولك  ُب نص الَبصبة الثانية حيذف اؼبَبجم كلمة مناسب دبعُب ُب ال

واحدة يعُب دبعُب مكارم األخالق. وم  تركيب التايل "مهّذب األخالق وؿبافظا 
على األدب" كالمها دبعُب مكارم األخالق ُب ثقاُب اإلندونيسية. وجدت الباحثة 

ُب الكتاب. كما ُب ُب الَبصبتْب أّن اؼبَبصبْب يغاير ُب الَبصبة كل لفظ "أخالق" 
 اعبملة التايل:

 : إذا مل تزّي  علمك بكرم أخالقك،، اعبملة
 kalau budi pekertimu yang mulia tidak menghiasi ilmu:  اؼبَبجم األّول

pengetahuanmu,, 
 jika engkau tidak menghiasi ilmumu dengan perilakumu:  اؼبَبجم الثاين

yang baik,,   
" budi pekerti"لة يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "أخالق" بكلمة وُب ىذه اعبم

ويناسب الَبصبتهما كما اؼبعُب ُب القاموس  ".perilaku"واؼبَبجم الثاين بكلمة 
 ورسائل ُب النص األصل ينقل جبيد للقارئ. 

 
 تفّرط وتهمل .6

ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" ثالث مرات ُب الدرس ذكر كلمة "تفّرط" 
 ّول والدرس الثاين. وكلمة "هتمل" مرتْب ُب الدرس األّول والدرس الثاين.األ

 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "تفّرط وهتمل"( أ

ُب اؼبعجم الوسيط، "فـَرََّط" الشيَء، وفيو: قّصر فيو وضّيعو حٌب فات. وُب 
)أن تقول نفس يا حسرتى على ما فّرطت ُب جنب اهلل(، وتركو  :التنزيل العزيز
 التنزيل العزيز: )توفتو رسلنا وىم ال يفرّْطون(. تـََفّرط الشيُء: فات وأغفلو. وُب
 :الِعشاُء: فات وقتها قبل أدائها. والشيُء: تقّدم. ويقال تفّرطت :وقتو. ويقال
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. يقال لسان العرب ومنو اغبديث أَنو نام ع  104الفرس اػبيل: تقّدمها تفّرط
 105َأي فات وقُتها قبل أَدائها. تفّرطتالعشاء حٌب 

يُهمل، إمهااًل، فهو  أمهلَ ، معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب "أمهل" ُب 
دروَسو وكبَوىا:  أمهلَ  الشَّخُص: قصَّر. أمهلَ ُمهِمل، واؼبفعول ُمهَمل )للمتعدّْي(. 

ترتيب أدواتو، إّن اهلل دُيهل وال يُهمل: ال  أمهلتركها، أغفلها عْمًدا أو نسيانًا. 
 أمهلَ غبرَف: )ُب الكتابة( مل ينقطو، عكسو أعجمو. ا أمهلَ  يغفل ع  أعمالنا.

 106أمَره: ؽبوجو، مل حيكمو "أمَهل العامُل تركيَب إطار الّسيّارة".
ه م ل: مَهََلْت عينو أي فاضت وبابو نصر و  ـبتار الصحاحمعُب مهل ُب 

مَهَىنًا أيضا بفتح اؼبيم و انـَْهَمَلْت مثلو و َأمْهََل الشيء خلَّى بينو وبْب نفسو و 
ستعَمل.

ُ
ْهَمُل م  الكالم ضد اؼب

ُ
 107اؼب

ُِ ُب -معُب مَهََلت العُْب مَهْاًل، ومَهَالناً، ومُهُواًل: فاضت  اؼبعجم الوسيطُُ
مَهْالً، ومَهَالناً: دام مطرىا مع سكون وَضْعف. واإلبُل مَهْالً:  وسالت. والسماء:

بغّب راٍع ) أمْهََل ( الشيَء: تركو ومل يستعملو، عمداً أو نسياناً. وأمَره: مل سرحت 
وفالناً: خّلى بينو وبْب  .حُيِْكْمو. وإبَلو: ترَكَها بال راع، وال يكون ذلك ُب الغنم

 108.نفسو. وحروَف التـََّهّجي: مل يـُْعِجْمها: ترك نـَْقَطها
ل أدائها وُب اؼبعجم الوسيط كما يقال لسان العرب ىّرط دبعُب فات وقت قب

أمهل الشيء دبعُب تركو ومل يستعمل. وىذا يتقارب اؼبعُب كلمة "أمهل وفّرط" 
وخيتلف ُب لفظها. بذلك يشمل ىذه الكلمة الَبادف ُب القسم التقارب 

 الداليل.
                                                           

104
 ٖٛٙ، م الوسيطمعجوأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  مصطفىإبراىيم 

105
 ٖٛٙ، لسان العراب نظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى،مد ب  مكرم ب  على، أبو الفضل، صبال الدي  اب  مؿب

 ٖٕٙٙ معجم اللة العربية اؼبعاصرة،عمر ـبتار،  أضبد ٙٓٔ

-بّبوت:اؼبكتبة العصريةـبتار الصحاح، )زي  الدي  أبو عبد اهلل ؿبمد ب  أيب بكر ب  عبد القادر اغبنفي الرازي،  ٚٓٔ
 ٕٖٛ (،ٜٜٜٔالدار اؼبنموذجية، 

 ٜٜ٘ وسيط،معجم الإبراىيم مصطفى وأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  ٛٓٔ

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%84/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%87%D9%85%D9%84/2/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%87%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%AA/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب
 ُب عبادتك رّبك. تهملُب صالتك وال تفّرط: وال اعبملة
 tidak meremehkan kewajiban salat fardu dan tidak:  جم األّولاؼبَب 

meremehkan ibadah kepada Tuhanmu. 
 dan janganlah kamu teledor dalam ibadah sholatmu:  اؼبَبجم الثاين

serta jangan pernah menunda ibadah kepada Tuhanmu. 
الَبصبة اغبرفية. ويستخدم  أّن الَبصبتْب م  نوع الَبصبة التسّرف وبطريقة

اؼبَبصبان إسَباتيجيات الَبصبة التايل وىي النقل واالستعار واؼبرادف واغبذف. وُب 
الَبصبة كلمة "فّرط وأمهل" يستخدم اؼبَبجم األّول ُب الَبصبة كلمة "فّرط وأمهل" 

ُب إندونيسيا، ويستخدم اؼبَبجم الثاين كلمة "فّرط"  "meremehkan"بكلمة 
 ُب إندونيسيا. "menunda"وكلمة "إمهل" بكلمة " teledor" بكلمة

إندونيسي" كلمة "فّرط"، فرط )ُب(: -كما ُب القاموس "العصري عريب
-mengabaikan, menyiaقّصر، أمهل، ضّيع الٍب يقابلها ُب اإلندونيسيا "

nyiakan" ُب العريب فّرط )ُب(: أساء إستعمالو دبعُب ،"menyalahgunakan"  ُب
"melewati batas"يسيا، وفّرط: جاوز اغبّد، أفرط دبعُب إندون

109
وُب القاموس . 

، وفّرط ُب األمر: قّصر دبعُب "menyia-nyiakan"اؼبنّور فّرط الشيء: ضّيعو دبعُب 
"bersambelawa, melalaikan, lengah" 110ُب اإلندونيسيا. 

ُب إندونيسي"، أمهل دبع-ومعُب كلمة "أمهل ُب القاموس "العصري عريب
"menyia-nyiakan, menelantarkan, mengabaikan" وأمهل اغبرف أو الكلمة 

"membuang"
. وُب القاموس اؼبنّور كلمة "أمهل"، أمهل الشيء دبعُب 111

"membiarkan tanpa dipergunakan, menelantarkan" .112ُب إندونيسيا 

                                                           
109

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1387 
110

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,  1047 
111

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,272 
112

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,  1518 
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ط وأمهل" كما أّن ُب الَبصبة كلمتْب ال يناسب اؼبَبصبان ُب الَبصبة كلمة "فرّ 
ُب القاموس. ولكنهما يَبجم الكلمة "فّرط وأمهل" م  السياق ُب اللغة اؽبدف.  

 "teledor"لكلمة "فّرط". كلمة  "teledor"كما ُب الَبصبة الثانية ىناك الكلمة 
 ىي الكلمة اؼبستخدم إحدي م  اللغات اؼبنطقات ُب إندونيسيا. 

. وترى الباحثة  "menunda"بكلمة بل يَبجم اؼبَبجم الثاين ُب كلمة "أمهل" 
كما ُب   "menyia-nyiakanأو  mengabaikan"الَبصبة ىذه الكلمة أفضل بكلمة 

ُب إندونيسيا الٍب يقابلها ُب العربية بكلمة " menunda"القاموس. ألّن كلمة 
 يؤّجل، أّخر، أرجأ".-"أّجل

 
 أستاذ ومعّلم ومربّ  .7

وصايا األباء لألبناء" تسع مرات ُب " وجدت الباحثة الكلمة "أستاذ" ُب الكتاب
الدرس األّول والدرس الثاين والدرس اػبامس. وأما كلمة "معّلم" ثالث مرات ُب 

 الدرس األّول والدرس الثاين. وكلمة "مرّب" مرتْب ُب الدرس األّول.
 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "أستاذ ومعّلم ومريّب"( أ

اؼبعلّْم. واؼباىر ُب الصناعة يعلُّْمها غّبَه.  اؼبعجم الوسيطمعُب اأُلستاذ ُب 
 113ع م  أستاذ(.ولقب علمي عاٍل ُب اعبامعة. أساتذة، وأساتيذ )صب

ُب اؼبعجم الوسيط )َعلََّم ( نفَسو: وظبها بسيما اغبرب. ولو عالمة: جعل لو 
فالفاعل: ُمعلّْم، واؼبفعول ُمعلَّم. فالناً الشيَء تعليماً: جعلو يتعلمو،  أمارة يعرفها.

َُعلّْم(: م  يتَّخذ مهنة التعليم. وم  لو اغبّق ُب فبارسة إحدى اؼبه  استقالالً. 
)اؼب
 114.كان ىذا اللقب أرفع الدرجات ُب نظام الصُّنَّاع كالنجَّاري  واغبدَّادي و 

                                                           
 ٚٔمعجم الوسيط، إبراىيم مصطفى وأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  ٖٔٔ
 ٕٗٙنفس اؼبرجع،  ٗٔٔ
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 (pendidik, pengasuh)أّما كلمة "مريّب" ُب قاموس اؼبنّور اؼبريّب مؤنثو مربّية 
. كما ُب إندونيسيا "diasuhأو  yang terdidikومربّية األطفال، مرىبَّ واؼبَبيبّْ أي 

تاذ ومعّلم ومريّب ُب اؼبعُب وخيتلف الكلمات ُب يشبو بْب كلمة أسُب البيان 
 اللفظ. وىذه ظاىرة اللغة ظبي بالَبادف ُب القسم التقارب الداليل.

 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب

 غّب راض.. ومربّيك أستاذك: فهل يسّرك أن يكون  اعبملة األوىل
 apakah kamu rela kalau gurumu dan pendidikmu tidak: اؼبَبجم األّول

meridhaimu.. 
 apakah kamu senang jika sang guru dan pembimbing:  اؼبَبجم الثاين

jiwamu tidak memberi restu (ridlo).. 
 كان ساعيا ُب مصلحتك.  معّلمك: وعلمت أّن  اعبملة الثانية
 dan kamu mulai menyadari bahwa gurumu benar-benar: اؼبَبجم األّول

berusaha untuk kebaikanmu. 
 dan engkau akan mengetahui betapa seorang guru yang:  اؼبَبجم الثاين

mengajarimu itu selalu berusaha untuk kebaikanmu. 
أّن نوع الَبصبة األّول ُب اعبملة األوىل واعبملة الثانية ىو نوع الَبصبة بالتصّرف 

َبصبة اؼبرادف واالستعار. ترجم اؼبَبجم وبطريقة الَبصبة اغبرفية وبإسَباتيجية ال
الثاين ُب ترصبة اعبمل مناسبا دبَبجم األّول م  نوعو وطرقو. أّما اإلسَباتيجية 

 اؼبستخدمة ُب الَبصبتو بإسَباتيجية الَبصبة االستعار واؼبرادف والزيادة اإلضافة.
 "guru"مة وكلمة "معّلم" بكل "guru"يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "أستاذ" دبعُب 

. ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "أستاذ" بكلمة "pendidik"وكلمة "مريّب" بكلمة 
"guru"  وكلمة "معّلم" بكلمة"guru"  وكلمة "مريّب" بكلمة"pemimpin". 
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، "guru"يعرض ُب القاموس اؼبنّور كلمة "أستاذ" صبعو أساتذة وأساتيذ دبعُب 
yang pandai, cendekiawanأستاذ دبعُب العامل: 

والكلمة "معّلم" دبعُب  115
guru privat، معّلم خاص: guru, pengajarمدّرس: 

وكلمة "مرىّب" مؤنثو  116
pendidik, pengasuhمربّية: 

إندونيسي"  -أّما ُب القاموس "العصري عريب .117
118كلمة "أستاذ": 

guru, guru besar (professor)،  وكلمة "معّلم": مدّرس
 ,guruدبعمى 

119
pengajar. 

يَبجم اؼبَبصبان كلمة "أستاذ ومعّلم ومريّب" مناسب دبعُب ُب القاموس. ويغاير 
اؼبَبصبان ُب استخدام بْب الكلمات ُب الكتاب وىذا ليس اؼبشكلة الكبّبة. ألّن 

 تناقضات اؼبَبصبْب ُب استخدام اللفظ غّب اؼبؤثّر الرسالة ُب الكتاب. 
 

 تزّين ويتجّمل .8
"وصايا األباء لألبناء" مرتْب ُب الدرس األّول.  ُب الكتابذكر كلمة "تزّي " 

 وكلمة "يتجّمل" مرة واحدة ُب الدرس األّول.
 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "توّي  ويتجّمل"( أ

، تزيََّ  يَتزيَّ ، تزيُـًّنا، فهو متزيّْ . معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب تزي  ُب 
َذِت اؼبرأُة لزوجها "َحٌبَّ ِإَذا َأخَ  تزينتتزيَّنت اؼبدينُة: ازدانت، حُسنت وصبُلت، 

 120اأَلْرُض ُزْخرُفـََها َوتـََزيَـَّنْت".
ذبمََّل اؼبرُء: تزيََّ ، تكلََّف اغبسَ   معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب ذبمل ُب 

إذا ذىب أىل الفضل مات  -واعبماَل والصَّرب "ذبمَّلِت اؼبرأُة لزوجها

                                                           
115

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 23 
116

 Ibid, 967 
117

 Ibid, 470 
118

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 90 
119

 Ibid, 1769 
 ٚٔٓٔمعجم اللة العربية اؼبعاصرة، عمر ـبتار،  أضبد ٕٓٔ
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http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9


59 
 

. يعرض أّن كلمة "تزّي  وذبّمل" مقاربا ُب اؼبعُب واختالفا ُب اللفظ 121التجمُّل.
 ذبّمل ىي كلمة الَبادف ُب قسم الداليل.بْب كلمة تزّي  وكلمة 

 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب

 علمك... تزّينإذا مل :  اعبملة األوىل
 Kalau budi pekertimu yang mulia tidak:  اؼبَبجم األّول

menghiasi ilmu pengetahuan.. 

  ..jika engkau tidak menghiasi ilmumu:  اؼبَبجم الثاين
 دبحاس  الّشيم يتجّمل...إذا امل  : نيةاعبملة الثا

 tetapi orang alim yang tidak menghiasi diri : اؼبَبجم األّول

dengan akhlak mulia.. 
 ketika dia tidak mau memakai perhiasan diri:  اؼبَبجم الثاين

dengan budi pekerti yang baik. 
 ...فزيّنوا دينكم ّٔما. : اعبملة الثالثة

 .hiasilah agamamu dengan keduanya : َبجم األّولاؼب
 hiasilah agama kalian dengan keduanya : اؼبَبجم الثاين

(bermurah hati dan baik budi pekertinya). 
أّن نوع الَبصبتْب ىي ترصبة بالتصّرف وطريقتها الطريقة الَبصبة اغبرفية. 

النقل واؼبرادف. أّما اؼبَبجم الثاين  ويستخدم اؼبَبجم األّول إسَباتيجية الَبصبة
 يستجدم ُب الَبصبتو إسَباتيجية الَبصبة اؼبرادف واإلضافة والنقل.

ُب اعبملة " menghiasi"ويَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "تزيّ  وذبّمل" بكلمة 
ويَبجم اؼبَبجم الثاين  ُب اعبملة الثالثة.  "hiasilah"األوىل واعبملة الثانية وكلمة 

 memakai" ُب اعبملة األوىل وكلمة "menghiasi""تزّي  وذبّمل" بكلمة كلمة 

                                                           
 ٜٖٚنفس اؼبرجع،  ٕٔٔ
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perhiasan"  ُب اعبملة الثانية وكلمة"hiasilah"  ُب اعبملة الثالثة. ُب اعبملة الثالنة
 كلمة "تزّيْ " م  صيغة فعل األمر الذي يدّل على األمر.

 ": ترخرف، إندونيسي" معُب كلمة "تزيّ -كما ُب القاموس "العصري العريب
 ,berhiasوتزّي : تربّح دبعُب " "berhias, bersolek"إزّّي ، إزدان دبعُب 

mempertontonkan kecantikan
 menjadi". وكلمة "ذبّمل": تربّح، تزّي  دبعُب 122

bagus, cantik, terhias"123. زينا -وُب القاموس اؼبنّور معُب كلمة "تزّي "، زان
تزّي  وازّي  وأزدان: ربّلى "، menghias, mempercantik"وزانو وزيّنو وأزانو دبعُب 

"berhias"دبعُب 
 ,menjadi bagus, cantik". وكلمة "ذبّمل": ربّس  دبعُب 124

elok"
125
. 

بَبجم اؼبَبصبان الكلمة "تزيّ  وذبّمل" مناسبا كما ُب القاموس. أّما ُب اعبملة 
ل الزينة. يوضيح اؼبَبجم الثالثة يَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "ذبّمل" دبعُب استعم

معُب كلمة ذبّمل بإخراج اؼبعُب ُب كلمة وىي استعمل الزينة وباللغة اإلندونيسية 
. وتوّفق الباحثة اؼبَبصبْب ُب الَبصبة كلمة تزّي  "memakai perhiasan"بكلمة 
 كان الرسائل ُب نص األصل يسّلم للقارئ بصحيحة. وذبّمل.

 
 علم واطّلع وعرف وادرك .9

وصايا األباء لألبناء" طبس مرات ُب " لباحثة الكلمة "علم" ُب الكتابوجدت ا
االثاين والدرس الثالث والدرس الرابع. وكلمة "اطّلع" مرة واحدة ُب الدرس الثاين. 
وكلمة "عرف" أربع مرات ُب الدرس الثاين والدرس الثالث والدرس اػبامس. وكلمة 

 لث. "أدرك" مرتْب ُب الدرس الثاين والدرس الثا
 
 

                                                           
122

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 471 
123

 Ibid, 413 
124

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , 598 
125

 Ibid, 210 
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 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "علم واطّلع وعرف وادرك"( أ
 العلم: وظبو بعالمة يعرف ّٔا، غلبو ُب َعْلماً  اؼبعجم الوسيطمعُب َعَلَمو ُب 

، أعلموَشَفَتو. َعْلماً/ِعْلًما: شقَّها. َعِلم فالٌن. َعَلماً: انشقَّت شفتو العليا. فهو 
 تعلموهنم، )ج( ُعْلم. والشيَء َعْلماً: عرفو. وُب التنزيل العزيز: "ال علماءوىي 
العزيز: "قَاَل يَا لَْيَت  . والشيَء، وبو: شعر بو ودرى. وُب التنزيليعلمهم"اهلل 

". والّشيَء حاصالً: أيق  بو وصدَّقو؛ تقول  :قـَْوِمي يـَْعَلُموَن. دبَا َغَفَر يل َريبّْ
 126.نافعاً  العلم علمت

اطَّلَع/ اطَّلَع إىل/ اطَّلَع على َيطَِّلع،  معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب اطلع ُب 
ى األمر: تعّرف عليو، اطّْالًعا، فهو ُمطَِّلع، واؼبفعول ُمطََّلع. اطَّلع األمَر/ اطَّلع عل

علم بو اطّلع احملامي على ملف القضيَّة، اطّلع اػبرب )َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت 
ُهْم ِفرَارًا(، اطَّلع إىل اؼبستقبل: نظر إليو "اطّلع إىل التطور التكنولوجي )َلَعلّْي  -ِمنـْ

 127.ف عليوَأطَِّلُع ِإىَل إَِلِو ُموَسى(، اطَّلع على اؼبكان: أشر 

، فهو عارف، عرفانا، يعرف عرف ة اؼبعاصرةمعجم اللغة العربيمعُب عرف ُب 
صديقو  عرفباغبقيقة: علمها وأدركها  عرفاغبقيقة/ عرف. معروف :واؼبفعول

ربك مثل "وجاء إخوة يوسف  تعرفنفسك  اعرف-اؼبعرفةم  عدوه، عامل 
 128". وىم لو منكرون فعرفهمفدخلوا عليو 

رِك، إدراًكا، فهو ُمدرِك، يُد معُب أدرك ُب معجم اللغة العربية اؼبعاصرة، أدركَ 
 أدركتِ الصَّيبُّ: بلغ اغبُُلَم، بلغ سّ  الّرشد.  أدرك واؼبفعول ُمدَرك )للمتعدّْي(،

حاجَتو:  أدركالشَّيَء: غبقو وبلغو ونالو،  أدرك الشَّخَص/ أدركالثّْماُر: َنِضجت. 
ما يتمُّب القطاَر: ركبو، غبقو، ما كّل  أدركاإلسالَم: عاصره وغبقو،  أدرك قضاىا،

                                                           
126

 ٕٗٙ،معجم الوسيطإبراىيم مصطفى وأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار،  
 ٜٓٗٔمعجم اللة العربية اؼبعاصرة، عمر ـبتار،  أضبد ٕٚٔ
 ٗٛٗٔنفس اؼبرجع،  ٕٛٔ
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اؼبرُء يدركو. تأٌب الرّْياُح دبا ال تشتهي الّسفُ  "اَل الشَّْمُس يـَْنَبِغي ؽَبَا َأْن ُتْدرَِك 
اْلَقَمَر" ما ال يُْدرك ُكلُّو ال ُيَبك ُجلُّو: اغبّث على ربصيل ما ديك  ربصيلو حٌب 

ُىَو يُْدرُِك األَْبَصاَر": أدركو البصُر: أحاط بو "اَل ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر وَ  .ولو كان قليالً 
ال تدرك األبصاُر كنَو حقيقتو. أدرك اؼبعُب بعقلو: َفِهَمو وَتَصوَّره، عقلو على 

 129الوجو الصحيح "َرُجٌل ُمْدرٌِك ؼبا يقول".
وم  العرض السابق أّن بْب كلمة "علم واطّلع وعرف وأدرك" يقارب اؼبعُب 

 التقارب الداليل. ا ىي مَبادفات ُب قسموخيتلف بْب لفظها. وىذ
 

 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب
 ما تكّنو ُب صدرك يعلم : اّن رّبك اعبملة األوىل
 Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui  apa saja yang:  اؼبَبجم األّول

tersembunyi di dalam dadamu (hatimu). 
 Sungguh Tuhanmu (Alloh) mengetahui apa yang:  اؼبَبجم الثاين

tersimpan dalam hatimu. 
عليك أبوك وأنت تفعل أمرا  اطّلع: كيف يكون حالك إذا  اعبملة االثانية

 هناك عنو؟ 
 bagaimana jika ayahmu mengetahui kalau kamu:  اؼبَبجم األّول

melakukan hal-hal yang dilarangnya? 
 bagaimana sikap kamu jika bapakmu melihat engkau : اؼبَبجم الثاين

melakukan hal-hal yang dilarangnya? 
 حّق اؼبعرفة. يعرفوىا: ...مل  اعبملة الثالثة
 .masalah yang belum mereka ketahui...:  اؼبَبجم األّول
 .ketika mereka benar-benar tidak mengetahui hal itu...:  اؼبَبجم الثاين
 ىذه اللّذة. لتدرك: ... اعبملة الرابعة

                                                           
 ٓٗٚنفس اؼبرجع،  ٜٕٔ
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 agar kamu mengetahui kelezatan:  اؼبَبجم األّول
 .supaya engkau menemukan kenikmatan:  اؼبَبجم الثاين

يَبجم اؼبَبصبان الَبصبتهما ُب كّل صبلة بنوع الَبصبة بالتصّرف وطريقة الَبصبة 
اغبرفية. ويستخدم اؼبَبجم ُب ترصبتو اإلسَباتيجية باؼبرادف واالستعار والنقل. 

لك ُب الَبصبة الثانية. وخيتلف اؼبَبصبان ُب ترصبة الكلمة "علم واطّلع وعرف وكذ
 وأدرك".

يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "يعلم واطّلع وتدرك" ُب نص األصل بكلمة 
"mengetahui" " وكلمة "يعرفون" بكلمةbelum mereka ketahui."  ويَبجم

وكلمة "اطّلع" بكلمة " mengetahui"اؼبَبجم الثاين "يعلم ويعرفون" بكلمة 
"melihat"  وكلمة "تدرك" بكلمة"menemukan". 

إندونيسي" معُب كلمة "علم )ب(": -كما ُب القاموس "العصري عريب
mengetahui, mengerti ومعُب كلمة طلع: ظهر، يرز: 130ُب إندونيسيا .

muncul, keliahatan, tampak :وطلع على األمر ،mengetahui واطّلع" ،
 ,pengertian، واّطالع على: menelaah, mengerti, mengetahui: )على("

pengetahuan, perhatian :)وحس  اإلّطالع )على( أو مطّلع )على ،bagus 
perhatiannya, pengawasannya atas

. ومعُب كلمة "عرف: علم، أدرك": 131
mengetahui, mengenal

. ومعُب كلمة "أدرك": مّيز، تبّْب، فهم، علم: 132
mengert, memahami :)133، وأدرك: غبق )ب

menyusul, mendapatkan. 
 mengerti, memahamiأّما ُب القاموس اؼبنّور معُب كلمة "علم"، علم الرجل: 

benar-benar :علم الشيء أو األمر ،mengetahui, merasakan
. ومعُب كلمة 134

ع: اسم الفاعل ، واؼبطّلmengerti, mengetahui"اطّلع األمر" )أو عليو(: علمو: 
                                                           

130
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1301 

131
 Ibid, 148 

132
 Ibid, 1283 

133
 Ibid, 66 

134
 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , 965 
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135الطّلع: مطّلع على العمل: 
yang mengawasiعرفة -. ومعُب كلمة "عرف ُُ

136وعرافة وعرفانا )ىو(: علمو: 
mengetahui, mengenal :"ومعُب كلمة "أدرك .

، أدرك الثمر: نضج: mencapai akil baligh, telah cukup umurأدرك الولد: 
matang, masak (buah) ، :أدرك اؼبسألةmengerti, memahami وأدرك الشيء ،

melihatببصره: 
137. 

"علم واطّلع وعرف وأدرك" ُب كما ُب البيان السابق أّن اؼبَبصبْب يَبجم كلمة 
ترصبتهما مناسبا دبعُب اؼبعجم. ويناسب أن يَبجم اؼبَبجم األّول كّل الكلمات ُب 

األصل نص األصل إىل نص الَبصبتو. ويرسل اؼبَبجم األّول الرسائل ُب نص 
 بصحيح. 

أّما اؼبَبجم الثاىن يَبجم كلمة "علم واطّلع وعرف وأدرك" ُب ترصبتو مناسبا 
دبعُب اؼبعجم. ويغّّب ُب الَبصبة كّل كلمات ُب نص األصل. ويَبجم اؼبَبجم الثاين 

. ترى الباحثة أّن كلمة "اطّلع" ُب ىذه اعبملة إذا "melihat"كلمة "اطّلع" دبعُب 
فيضايق ُب سياقها. إذا يَبجم كلمة "اطّلع" دبعُب "علم"  "melihat"يَبجم دبعُب 

فيواسع اؼبعُب الضم  ُب كلمة أي اطّلع األب كل أفعال الذي ينتهك الولد 
 مباشرة أو غّب مباشرة.

 
 غضب وسخط .11

ُب الدرس  انية مراتُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" شبذكر كلمة "غضب" 
 الرابع. وكلمة "سخط" مرتْب ُب الدرس الثاين.الثاين والدرس الثالث والدرس 

 
 
 

                                                           
135

 Ibid, 860 
136

 Ibid, 919 
137

 Ibid, 399  
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 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "غضب وسخط"( أ
أو   لـ غضب على أو غضب معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب "غضب" ُب 

، واؼبفعول غضبانأو  وغضبانوغاضب  غضب، فهو غضبا، يغضبم   غضب
األب على ابنو: سخط عليو وأحب االنتقام منو ما يل  غضب مغضوب عليو.

 تغضبال  -،الغضبانألمر خيرج م  يد فضاع أمري م  يدي . . . وا غضبت
اهلل عليهم ولعنهم". اؼبغضوب عليهم: الذي  سخط اهلل  وغضب" )حديث(

 138غاضب جدا. -عليهم، كاليهود واؼبشركْب وغّبىم 
مثل الُعْدِم والَعَدِم  السُّْخُط والسََّخُط ضّد الرّْضا لسان العربمعُب سخط ُب 

والفعل منو َسِخَط َيْسَخُط َسَخطًا وَتَسخََّط وَسِخط الشيَء َسَخطًا كرىو 
الُسْخط   الصحاح ُب اللغةمعُب "سخط" ُب  139وَسِخَط َأي غضب.

وُب معجم تاج العروس، َقْد َسِخَط كَفرَِح َيْسَخُط  140.والَسَخط: خالف الرضا
ْكروهُ 

َ
ْسخوُط: اؼب

َ
 ع  اب  ُدَرْيٍد: وُب اأَلَساِس: َسَخطاً وَتَسخََّط َأي َكرَِه وَتَكرََّه. واؼب

َعطاٌء َمْسخوٌط: َمْكروٌه. وَسِخَط: َغِضَب وَأْسَخطَو: أَْغَضَبُو تقول: َأْسَخَطِب 
 141ُفالٌن فَسِخْطُت َسَخطاً.

كما ُب البيان أّن كلمة "غضب وسخط" ىي كلمة الَبادف ُب القسم 
 التقارب الداليل.

 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب

 .غضبو وسخطو: واّتق   اعبملة
 .takutlah kepada murka-Nya:  اؼبَبجم األّول

                                                           
138
 ٖٕٙٔ معجم اللة العربية اؼبعاصرة،عمر ـبتار،  أضبد

 ٖٖٔلسان العراب، ري الرويفعى اإلفريقى، ؿبمد ب  مكرم ب  على، أبو الفضل، صبال الدي  اب  منظور األنصا ٜٖٔ
 ٗٗٔ ـبتار الصحاح،زي  الدي  أبو عبد اهلل ؿبمد ب  أيب بكر ب  عبد القادر اغبنفي الرازي،  ٓٗٔ
 ٖٓٗ تاج العروس م  جواىر القاموس،ؿبمد ب  ؿبمد ب  عبد الرزّاق اغبسيِب، أبو الفيض، اؼبلّقب دبرتضى، الزبيدي،  ٔٗٔ

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%BA%D8%B6%D8%A8/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%B3%D8%AE%D8%B7/1/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%B3%D8%AE%D8%B7/5/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
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 .takutlah akan murka Alloh : اؼبَبجم الثاين
أّن أنوع وطرق الَبصبة سواء بْب اؼبَبجم األّول واؼبَبجم الثاين وىي نوع 
الَبصبة بالتصرف والطريقة الَبصبة اغبرفية. ويستخدم اؼبَبصبان اإلسَباتيجية 

رادف واغبذف ُب ترصبتهما. ومها يَبصبان كلمة "غضب وسخط" حبذف بْب  باؼب
 ."murka"كلمة "غضب وسخط" ويَبجم بكلمة واحدة يعُب كلمة 

إندونيسي، -معُب كلمة "غضب" اإلندونيسي ُب القاموس العصري عريب
، غَضب: حنق، غيظ: marah karena/kepadaغِضب )منو أو عليو(: 

142
kemarahanغضبا-اؼبنّور معُب كلمة "غضب"، غِضب . وُب قاموس َُ-

 ,memarahkan، أغضب وغاضبو:marahوتغّضب واستغضب عليو: 
menyebabkan marah :والغَضب ،kemarahan

143. 
إندونيسي" معُب كلمة "سخط"، سِخط -وُب قاموس "العصري عريب

 ,kemarahan، سْخط، سُخط، سَخط: marah, benci kepada)على(: 

kebencian
سخطا الرجل )وعليو(: - اؼبنّور كلمة "سخط" دبعُب "سخط. وُب144

marah :145، السُّْخط والسََّخط
kemarahan, kemurkaan. 

كما ُب البيان السابق أّن اؼبَبصبْب يَبجم كلمة "غضب وسخط" مناسب 
دبعُب ُب القاموس. ويَبجم اؼبَبجم الثاىن كّل كلمة "غضب وسخط" ُب نص 

. أّما اؼبَبجم األّول يغاير "murka"قا يعُب بكلمة األصل إىل نص اؼبَبجم مطاب
 ُب ترصبة الكلمة "غضب وسخط" ُب كتاب كما ُب اعبملة التالية:

 : إحذر كّل اغبذر أن تغضب أباك وأّمك.  اعبملة (1
 hati-hatilah jangan sampai kamu membuat ayah:  اؼبَبجم األّول

atau ibumu marah. 

                                                           
142

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1352  
143

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , 1008 
144

 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1052 
145

 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 816 
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 jangan sekali-sekali engkau membuat murka : اؼبَبجم الثاين

kepada bapak ataupun ibumu. 

 : وم  غضب اهلل عليو فقد خسر الدنيا واألخرة.  اعبملة (2
 barang siapa dibenci Allah akan rugi di dunia dan:  اؼبَبجم األّول

akhirat. 

 dan barang siapa yang mendapat murka Allah:  اؼبَبجم الثاين

maka dia akan merugi di dunia dan akhirat. 
وبذلك يدّل أّن اؼبَبجم األّول يغاير ُب اختيار اللفظ ولك  الرسائل ُب نص 

 األصل ينقل ُب فهم القارئ بصحيح. 

 تالميذ وطاّلب .11
ُب  ووجد الكلمة ذكر ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء كلمة "تالميذ" مرتْب

 الث مرات ُب الدرس الرابع والدرس اػبامس.. وكلمة "طاّلب" ثالدرس األّول
 

 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "تالميذ وطاّلب" ( أ
خادم  . التـّْْلِميُذ:تلميذاً لفالن وعنده: كان لو  اؼبعجم الوسيطمعُب تـَْلَمَذ ُب 

اأُلستاذ م  أَىل العلم َأو الف  َأو اغبرفة وطالب العلم.  وخصَّو أَىل العصر 
معجم اللغة العربية معُب تلميذ ُب  .146بالطالب الصغّب. وصبعو تالميُذ، وَتاَلِمذة

لعلم، وخّصو أىل طالب ا ، تِلميذ )مفرد(: تالِمذة وتالميُذ )صبع(:اؼبعاصرة
ُب مدرسة ابتدائّية،  تلميذٌ العصر بالطالب الصغّب ُب اؼبراحل الدراسّية األوىل، 

 147ألقى الناظر كلمة أمام تالميذ اؼبدرسة.

                                                           
146
 ٚٛ، معجم الوسيطإبراىيم مصطفى وأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار، 

147
 ٜٜٕ معجم اللة العربية اؼبعاصرة،عمر ـبتار،  أضبد

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%B0%D9%8E/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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ـُ الطَّاِلَب: الذي يطلب العلم، ويطلق عرفاً عل  اؼبعجم الوسيطمعُب طََلَبو ُب 
وىذه   .148التلميذ ُب مرحلٍب التعليم الثانوية والعالية. ) ج ( ُطالَّب، وطََلَبة

 كلمة إحدي م  أقسام الَبادف وىي ُب قسم التقارب الداليل.
 

 ليل الكلمة م  ناحية الَبصبةرب( ب
 إالّ الصاحل اؼبؤّدب تالميذه: إّن األستاذ ال حيب م   اعبملة األوىل
 sesungguhnya guru tidak mencintai (murid) kecuali:  اؼبَبجم األّول

yang saleh dan beradab. 
 sungguh seorang guru tidaklah suka kepada muridnya:  اؼبَبجم الثاين

melainkan dia yang baik perilakunya dan memiliki sopan 

santun. 
العلم  طاّلب: ...ما استطعت أن ذبلس ىذا آّلس بْب  اعبملة الثانية

 الشريف.
 kamu tidak dapat duduk di sekolah ini di antara para…:  اؼبَبجم األّول

pelajar yang mulia ini. 
 tidak akan mampu merasakan kebahagiaan belajar di…:  اؼبَبجم الثاين

bangku sekolah ini di tengah teman-teman pelajar yang 

terhormat. 
م  حيث أنواع وطرق ىذه الَبصبة نوعا وطرقا وىي م  نوع الَبصبة بالتصّرف 
وطريقة الَبصبة اغبرفية، ولك  إسَباتيجية اؼبستخدمة ـبتلف. ويستخدم اؼبَبجم 

سَباتيجية الَبصبة بالنقل واؼبرادف واالستعار واغبذف. أّما اؼبَبجم الثاين األّول بإ
 يستخدم اإلسَباتيجية الَبصبة باؼبرادف واغبذف.

ُب اإلندونيسيا  "murid"يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "تالميذ" ُب العربية بكلمة 
تالميذ" . ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة ""para pelajar"وكلمة "طاّلب" بكلمة 

                                                           
148
 ٔٙ٘، معجم الوسيطإبراىيم مصطفى وأضبد زياد وحامد عبد القادر وؿبمد قبار، 

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%B7%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D9%87/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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ُب اللغة  "teman-teman pelajar"وكلمة "طاّلب" بكلمة  "akhlak"بكلمة 
 اإلندونيسية.

-معُب كلمة "تالميذ" ُب إندونيسي كما ُب قاموس "العصري عريب
murid, pelajarإندونيسي"، تلميذ: طالب: 

. وُب اؼبنّور تلمذ للفالن: 149
berguru kepadaة(: ، التلميذ )صبعو تالميذ والتالميذmurid

150. 
، muridإندونيسي"، طالب: تلميذ: -ومعُب طاّلب ُب قاموس "العصري عريب

. يقال siswa, mahasiswa, santri, pelamar151طاّلب )مفرده طالب(: طالب: 
، yang mencariُب قاموس "اؼبنّور" الطالب: اسم فاعل لطلب دبعُب الناشد: 

152طالب علم: 
pelajar, mahasiswa. 

وس أّن كلمة "تالميذ" ىي صبع م  كلمة تلميذ. ويَبجم كما ُب القام
اؼبَبصبان كلمة "تالميذ" بشكل مفردىا ويناسب اؼبَبجم ُب ترصبة كّل كلمة 
"تالميذ" ُب كتاب. ترى الباحثة أّن ترصبة الكلمة "تالميذ" أفضل لَبجم بشكل 

وُب  صبعها ألّن ىذه اعبملة ليس لتلميذ واحد ولك  اعبملة عبميع التالميذ.
 قواعد اللغة ىذا األمر يسمى بنظارية السياق دبدخل الياق اللغة.

إاّل ُب صبلة  "pelajar"ويَبجم اؼبَبصبان كّل الكلمة "طاّلب" ُب كتاب بكلمة 
واحدة وىي "حٌّب صرت م  طاّلب العلوم الدينية". يَبجم اؼبَبصبان كلمة 

 طالب واحد. بل "طاّلب ُب ىذه اعبملة بشكل مفرد م  كلمة "طاّلب" يعُب
ديناسب اؼبَبصبان ُب ترصبتهما بسياق لغتو. فيَبجم اؼبَبصبان ىذه اعبملة دبعُب  

 كما يلي:
 sehingga kamu menjadi seorang pelajar ilmu-ilmu:  اؼبَبجم األّول

agama. 
 .sehingga engkau menjadi seorang pelajar ilmu agama:  اؼبَبجم الثاين
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 عظيم وشريف .12

"عظيم" ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" مرتْب ُب الدرس الثالث كلمة   ذكر
 والدرس الرابع. وكلمة "شريف" مرتْب ُب الدرس الرابع والدرس اػبامس.

 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "رفيع وعظيم وشريف" ( أ

)مفرد(: عظام وعظماء  عظيم معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب عظيم ُب 
ّب العاقل(. اؼبعُب وعظائم )لغ عظيمات )صبع مؤنث(، عظيمة )مؤنث()صبع(، 

الشأن:   عظيم األوىل، صفة مشبهة تدل على الثبوت م  عظم أو عظم على،
، عظيمكبّب القدر ذو سلطة ونفوذ. اؼبعُب الثانية، ضخم ظبْب وفديناه بذبح 

ُب وجوده، فهو  عظيمم  أظباء اهلل اغبسُب، ومعناه: األعظم م  كل  :العظيم
هره، وسلطانو، ونفوذ حكمو، الذي تنصرف دائم الوجود، وُب علمو، وقدرتو، وق

عظمتو إىل عظم الشأن، وجالل القدر، دون اؼبقدار واغبجم "صدق اهلل 
 153".العظيمفسبح باسم ربك -العظيم

)مفرد(: أشراف وُشرفاءُ  شريف، معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب شريف ُب 
صفة  وشراِئُف )صبع مؤنث(. اؼبعُب األوىل، شريفات، شريفة )مؤنث()صبع(، 

لثبوت م  شُرَف: نبيل، عايل اؼبنزلة، سامي اؼبكانة، رفيع مشبَّهة تدّل على ا
ُعْذرّي  :شريفالّدرجة، وأشراف القوم: عليتهم وأصحاب اؼبنزلة منهم، ُحبّّ 

عزيزة يأنف صاحُبها م  الدنايا. اؼبعُب الثانية، َمْ  كان م   :شريفةعفيف، نفس 
الّرسول صلَّى اهلل عليو الّساللة الّنبويّة "نقيب األشراف"، اغبديث الشريف: قول 

صحف الشَّريف: كتاب اهلل، القرآن 
ُ
وسلَّم وحكاية ِفْعلو وتقريره أو صفتو، اؼب

 154الكرًن.
                                                           

 ٜٔ٘ٔلعربية اؼبعاصرة، معجم اللة اعمر ـبتار،  أضبد ٖ٘ٔ
 ٜٔٔٔنفس اؼبرجع،  ٗ٘ٔ
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وم  التعريفات السابق أّن كلمة "رفيع وعظيم وشريف" ىي الَبادف ُب قسم 
 التقارب الداليل.

 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة( ب

 كان أو حقّبا.  عظيمااؼبخلوقات  ...وال طاعة أحد م :  األوىلاعبملة 
 karena ketaatanmu kepada seorang makhluk baik…:  اؼبَبجم األّول

yang lebih mulia atau yang lebih hina.  
 dan kepatuhan seorang hamba tidaklah ditentukan bagi... : اؼبَبجم الثاين

dia yang mulia atau hina. 
 .الشريفنت قد أصبحت م  طلبة العلم :  ىا أ اعبملة الثانية
 sekarang kamu telah menjadi salah seorang pelajar ilmu : اؼبَبجم األّول

yang mulia. 
 ingatlah! Sekarang engkau adalah seorang pelajar yang:  اؼبَبجم الثاين

mulia (terhormat).  
َبصبة اغبرفية. وخيتلف يَبجم اؼبَبصبان بنوع الَبصبة بالتصّرف وطريقة ال

اؼبَبصبان م  إسَباتيجية الَبصبة اؼبستخدمة. يستخدم اؼبَبجم األّول ُب الَبصبة 
بإسَباتيجية الَبصبة الزيادة واإلسقاط واؼبرادف. ويستخدم اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة 

 الَبصبة الزيادة والنقل واؼبرادف واالستعار.  بإسَباتيجية
ُب ترصبتهما.  "mulia" لمة "عظيم وشريف" بكلمةيَبجم اؼبَبصبان كّل ك

إندونيسي" كلمة "عظيم"، عظيم: كبّب، -يشرح  ُب القاموس "العصري عريب
، yang sangat kuat، عظيم: جبّار، قوّي:yang besar, yang banyakضخم: 

155عظيم: فحم، جليل، مهيب: 
yang luhur, mulia, penuh keagungan وُب .

، besarِعَظما وعظامة: ضّد سغّب: - كلمة "عظيم"، عَظمقاموس اؼبنّور معُب
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، العظيم: الفاخر: yang penting، العظيم: اؽباّم: yang besarالعظيم والعظام: 
yang agung, yang mulia, yang amat indah, bagus

156. 
إندونيسي"، شريف: نبيل، -ومعُب كلمة "شريف" ُب قاموس "العصري عريب

، الشريف )صبعو ُأشراف وُشَرفاء(: yang luhur, mulia, terhormatحسيب: 
yang mulia :شريف دبعُب اؼبكّرم ،yang terhormat :اأَلشراف: اسم التفضيل ،

yang lebih mulia
157. 

قد ترجم اؼبَبجم األّول ُب الَبصبة كلمة "عظيم وشريف" بإسَباتيجية الَبصبة 
مة "عظيم وشريف" بإسَباتيجية باؼبرادف. و ترجم اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة كل

 الَبصبة باؼبرادف واألضافة يعُب أن يوضح اؼبَبجم الثاين ُب اؼبعُب كلمة "شريف".
كما ُب البيان أّن اؼبَبصبْب يَبجم كلمة "عظيم وشريف" مناسبا دبعُب ُب 
القاموس. ويطابق اؼبَبصبان الَبصبة كّل الكلمة "عظيم وشريف" ُب كتاب بكلمة 

"mulia" جد الباحثة اؼبَبجم األّول ُب الَبصبة كلمة "عظيم" بكلمة . تو"yang 

tinggi" . 
وىذه اعبملة اؼبقصودة "كّل اإلنسان حيّب أن يكون رفيع القدر عظيم 

 للمَبجم األّول واؼبَبجم الثاين كما يلى:أّما اؼبعُب  اعباه".
 setiap orang menginginkan derajat dan kedudukan yang:  اؼبَبجم األّول

tinggi. 
 setiap manusia tentu mendambakan kedudukan yang:  اؼبَبجم الثاين

mulia (terhormat). 

أّن اؼبَبجم األّول يَبجم كلمة "عظيم" بإسَباتيجية الَبصبة باغبذف يعُب أن 
حيذف اؼبَبجم بْب كلمة "عظيم ورفيع" ُب اعبملة. وكلمة رفيع ُب قاموس 

ُب إندونيسي. ويصّح أن حيذف  yang luhur, yang tinggiالعصري دبعُب سام: 
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بْب كلمة "عظيم ورفيع" ألّن الكلمة دبعُب واحد كما ُب البيان السابق. وبذلك 
 نعرف أّن بْب كلمة "عظيم ورفيع" ىي م  الَبادف ُب قسم التقارب الداليل.

  
 قدر وجاه ومقام ومنزلة .13

ايا األباء لألبناء" مرة واحدة ُب وص" وجدت الباحثة الكلمة "قدر" ُب الكتاب
الدرس الرابع. وكلمة "جاه" مرتْب ُب والدرس الثالث والدرس الرابع. وكلمة "مقام" 
 ثالث مرات ُب الدرس والرابع. وكلمة "منزلة" مرتْب ُب الدرس األّول والدرس الرابع.

 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "قدر وجاه ومقام ومنزلة" ( أ

عليو. َقَداَرًة: سبك  منو. وـ الشيَء َقْدراً: بْبَّ  اؼبعجم الوسيطمعُب َقَدَر ُب 
و. وُب التنزيل العزيز: )َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقَدَر فالناً: عظَّمَ  :مقداره. ويقال

 158َقْدرِِه(. والشيَء بالشيء: قاسو بو وجعلو على مقداره.
)مفرد(: منزلة وقدر "ال يُغِب  جاه، معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب جاه ُب 

ذو شرف  :اعباه"، عريض واعباهيطمع ُب الثروة  -اإلنسان عنو يوم القيامة جاهُ 
فالنًا دبكروه. َجوىاً: واجَهو بو، ذَبَوََّه  اؼبعجم الوسيطمعُب جاَه ُب  .159ومكانة

 160.اعباه :اعباىة، اعبَاُه: اؼبْنزِلة والَقْدر، اعباهَ فالن: تكلَّف 
)مفرد(: منازل )صبع(:  منزلة ة العربية اؼبعاصرةمعجم اللغمعُب منزلة ُب 

رفيعة ُب نفوس الناس، أنزلوا  دبنزلةعند أصحابو، حيظى  منزلةمكانة ورتبة لو 
 .161 أبيو منزلةالناس منازؽبم، ُب 
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، مقامات )صبع()مفرد(:  مقام ،معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب مقام ُب 
اين: اسم معاىن األّول: مصدر ميمي م  قام/قام إىل/قام بـ/قام على/قام لـ. والث

 مقامومكان م  قام/قام إىل/قام بـ/قام على/قام لـ: مسك  ، ؿبل اإلقامة غادر 
معلوم(  مقامكرًن(، )وما منا إال لو   ومقام)كم تركوا م  جنات وعيون . وزروع 

(. والرابع: ضريح، مكان مقامكوالثالث: ؾبلس )أنا ءاتيك بو قبل أن تقوم م  
)فيو ءايات  –ُب اؼبسجد اغبرام دبكة  -م عليو السال -إبراىيم  مقاممقدس 
إبراىيم(: وىو اغبجر الذي قام عليو إبراىيم حْب رفع بناء البيت.  مقامبينات 

 162للداللة على ىرم اإلنسان ومشارفتو الفناء. : اؼبقامأشرف على دار 
م  التفاىم اؼبذكورات ترى الباحثة أّن كلمة "قدر وجاه ومنزلة ومقام" ىي 

قسم التقارب الداليل، يعُب أن تتقارب اؼبعاين، لك  خيتلف كل لفظ الَبادف ُب 
 ع  اآلخر.

 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة ( ب

  الجاه.عظيم  القدركّل اإلنسان حيّب أن يكون رفيع :  اعبملة األوىل
 setiap orang menginginkan derajat dan kedudukan yang:  اؼبَبجم األّول

tinggi. 
 setiap manusia tentu mendambakan kedudukan yang : ثايناؼبَبجم ال

mulia (terhormat). 
 ...مقامفوق كّل  مقامو: ويتمُّب أن يكون  اعبملة الثانية
 mereka mengharapkan kedudukan yang paling tinggi di : اؼبَبجم األّول

atas segalanya… 
-dan dia mengharapkan kedudukannya di atas segala:  اؼبَبجم الثاين

galanya. 
 .منزلة: ...أن يكون أرفع منو  اعبملة الثالثة

                                                           
 ٛٙٚ اؼبرجع،نفس  ٕٙٔ
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 .lebih tinggi pangkatnya dibanding dirinya… : اؼبَبجم األّول
 .kedudukan sang anak lebih tinggi darinya... : اؼبَبجم الثاين

صّرف وطريقة الَبصبة يَبجم اؼبَبصبان الَبصبتهما ُب كّل صبلة بنوع الَبصبة بالت
اغبرفية. ويستخدم اؼبَبجم األّول ُب ترصبتو بإسَباتيجية باؼبرادف واالسقاط 
واغبذف. وبيتخدم اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة بإسَباتيجية الَبصبة بالَبادف واغبذف 

 واالستعار.
قدر وجاه ومقام ومنزلة"، قد ترجم اؼبَبجم األّول كلمة ُب ترصبة الكلمة "

وكلمة "مقام" بكلمة " kedudukan"وكلمة جاه بكلمة  "derajat"بكلمة "قدر" 
"kedudukan"  وكلمة "منزلة" بكلمة"pangkat" ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة .

 ."kedudukan""قدر وجاه ومقام ومنزلة" بكلمة واحدة يعُب كلمة 
إندونيسي"، قدر: درجة، -معُب كلمة "قدر" ُب قاموس "العصري عريب

163، قدر: حرمة: derajat/pangkat, kedudukan: مقام
kehormatan وُب .

، kadar, banyaknya, jumlahقاموس اؼبنّور معُب "قدر"، القدر: الكّمّية واؼببلغ: 
kedudukan، القدر: اؼبقام: derajat, pangkatالقدر: الدرجة: 

164. 
لة إندونيسي" معُب كلمة "جاه" ىي اعباه: منز -ُب قاموس "العصري عريب

pangkat, kehormatanرفيعة، عّز، جاىة: 
. وُب قاموس اؼبنّور معُب "جاه"، 165

 ,memberi kpangkat، جّوىو: جعلو ذاجاه: pangkat kehormatanاعباه واعباىة: 

166
kehormatan, kedudukan. 

إندونيسي"، مقام: منزلة، -ومعُب كلمة "مقام" ُب قاموس "العصري عريب
167مركز، إعتبار: 

kedudukan, rangking, posisi, derajat "وُب قاموس "اؼبنّور .
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قام: 
َ
، اؼبقام: tempat, kedudukan, posisi, situasiمعُب كلمة "مقام"، اؼبِقام واؼب

kedudukan, pangkat, derajatاؼبنزلة: 
168. 

إندونيسي" دبعُب منزلة: رتبة، -وكلمة "منزلة" ُب قاموس "العصري عريب
kedudukan, posisi, derajat, pangkatدرجة، مكانة: 

. وُب قاموس "اؼبنّور" 169
170معُب كلمة "منزلة"، اؼبنزلة )صبعو منازل(: الرتبة: 

derajat, pangkat, 

kedudukan. 
كما ُب العرض السابق أّن اؼبَبصبْب يناسب ُب الَبصبة كلمة "قدر وجاه 

"قدر وجاه  ومنزلة ومقام" دبعُب ُب القاموس. ويطابق اؼبَبجم الثاين كّل كلمة
. وحيذف اؼبَبجم الثاين بْب كلمة "kedudukan"ومنزلة ومقام" ُب الكتاب دبعُب 

. أّما اؼبَبجم األّول "kedudukan" "قدر وجاه" ُب اعبملة األوىل ويَبصبها دبعُب
يغاير ُب الَبصبة كلمة "قدر وجاه ومنزلة ومقام" ولك  الَبصبة مناسب دبعُب ُب 

 ّجو جيدا للقارئ.   القاموس ورسائل النص يو 
 

 رفقاء وإخوان وعشيرة .14
ُب الدرس  ة ذكر ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" كلمة "رفقاء" مراة واحدة

اػبامس. وكلمة "إخوان" أربعة عشر مرات ُب الدرس األّول والدرس الثاين والدرس 
 اػبامس. وكلمة "عشّبة" مرتْب ُب الدرس األّول والدرس اػبامس.

 
 عجم كلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة"اؼبعُب اؼب ( أ

، َرفيق )مفرد(: رِفاق ورفقاءُ معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب رفيق ُب 
صفة مشبَّهة  ، َرفيقات وَرفائق )صبع مؤنث(. اؼبعُب األوىل،رفيقة )مؤنث()صبع(، 

تدّل على الثبوت م  رَفق/رَفَق بـ/رَفَق على/رَفَق ُب/رَفَق لـ ورُفَق/رُفَق بـ/رُفَق 
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 رفيق فيق األعلى: مات، رفقاء الّسوء: صحبة األشرار،على/رُفَق لـ، ذَىب إىل الرَّ 
ُب  رفيقتوَزْوج "عرض عليها أن تكون  القلب: رءوف رحيم. واؼبعُب الثانية،

الدَّرب:  رفيقة/اغبياة رفيقة/العمر رفيقةاغبياة: الزوج،  رفيقالُعمر/ رفيق، "اغبياة
ن: ُب صحبتو. فهو ُب اؼبعجم الوسيط، تقول: كنت ُب َرفَاقة فال .171الزَّوجة
 172َرفاِئق )صبع(.-رفيقةرُفـََقاء )صبع(. وىي -رفيق

َأخ: اسم مذكر منسوب م  أخت: "شاع ،معجم اللغة العربية اؼبعاصرةُب 
بْب الطالب جوّّ م  الصداقة اأَلَخوِيَّة"، عالقة َأَخوِيَّة: مبنيَّة على اؼبودَّة والتَّعاون 

ُأْخت )مؤنث(، اِن، َأَخو وُأْخَوة وإْخَوة، مث إْخوان و ُأْخوان َأٌخ )مفرد(: صبعو 
أّوال، اسم م  األظباء اػبمسة يرفع بالواو وينصب  :َأَخوات )صبع مؤنث(

باأللف وجيّر بالياء وذلك بشروط، وىي: أن يكون مفرًدا ومكبـَّرًا، وأن يكون 
مضافًا لغّب ياء اؼبتكّلم، فإذا خالف شرطًا واحًدا م  ىذه الشروط فإنّو يُعرب 

اء مثُّب فإنّو يُعرب إعراب اؼبثُّب باأللف رفًعا وبالياء باغبركات باستثناء إذا ج
ثانيا، سلَّمت على أخيك.  -إنَّ أخاك رجل فاضل -نصًبا وجرِّا "جاء أخوك

َأٌخ ألب: أخ م  أب واحد  -شقيقان: جيمعهما أب واحد وأّم واحدةأخوان 
صاحب  َأٌخ ألّم: أخ م  أّم واحدة وأب ـبتلف. ثالثا، صديق أو  -وأّم ـبتلفة

أخوك م   -كاألخ "اؼبرُء مرآة أخيو: إذا رأى م  صاحبو ما يُنكره عليو أخربه بو
ُمْكَرٌه أخاك  -صَدقك ال م  صدَّقك: أخوك م  يصُدقك اغبديث ع  عيوبك

الِوداد أقرب م  إخوة إخوان  -ال َبَطل: ُيضَرب ؼب  ُيْكرَه على القيام بعمل ما
 .173الوالد.

)صبع(: جج عشّبات  عشّبة معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب عشّبة ُب 
وعشائر: ؾبتمع إنساين صغّب يشَبك ُب ملكية واحدة ويتضام  ُب أخذ الثأر 
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م  خصومو، وىو أضيق م  القبيلة قامت معركة كبّبة بْب عشّبتْب كبّبتْب ُب 
الرجل: بنو أبيو األقربون، أو قبيلتو، أىلو كان جدي ىو رئيس  عشّبة القرية.
 174"وأنذر عشّبتك األقربْب".أصيلة  عشّبة، فالن م  العشّبة

يتقارب اؼبعُب بْب كلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة" كما ُب التعريف السابق 
 وخيتلف ُب اللفظ. وىذه كلمات م  الَبادف ُب قسم التثارب الداليل.

 
 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة ( ب

 ُب درستك.رفقاء : ولك  اعبملة األوىل
 .dan telah mempunyai banyak teman belajar:  اؼبَبجم األّول
 dan engkau memiliki beberapa sahabat di bangku:  اؼبَبجم الثاين

belajarmu. 
 .عشيرتكوىم  إخوانك : ىم اعبملة الثانية
 .mereka adalah sahabatmu dan teman pergaulanmu : اؼبَبجم األّول
 mereka adalah saudara-saudara dan teman:  اؼبَبجم الثاين

bergaulmu. 
يَبجم اؼبَبصبان ُب الَبصبة بنوع الَبصبة بالتصّرف وطريقة الَبصبة اغبرفية. 
ويستخدم اؼبَبجم األّول ُب الَبصبة بإسَباتيجية الَبصبة باغبذف واؼبرادف 

 واالسقاط والزيادة. ويَبجم اؼبَبجم الثاين بإسَباتيجية الَبصبة الزيادة واؼبرادف.
وكلمة "إخوان"  "banyak teman"ّول كلمة "رفقاء" بكلمة ويَبجم اؼبَبجم األ

ويَبجم اؼبَبجم . "teman pergaulan"وكلمة "عشّبة" بكلمة  "sahabatmu"بكلمة 
 وكلمة "إخوان" بكلمة" beberapa sahabat"الثاين كلمة "رفقاء" بكلمة 

"saudara-saudara"  وكلمة "عشّبة" بكلمة"teman bergaul." 
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إندونيسي"، رُفقة، رِفقة: -فقاء" ُب قاموس "اؼبعاصرة عريبمعُب كلمة "ر 
 ,teman، رفيق: صديق، زميل: rekan, rekanan, teman, kawanرفقاء، مرافقون: 

175
kawan, rekan :)وُب قاموس "اؼبنّور" معُب كلمة "رفقاء"، الرفيق )صبعو رفقاء .

 ,partner، الرفيق: الشريك: kawan, teman, rekanاؼبصاحب والزميل: 

companion, sekutu
176. 

 saudaraإندونيسي" معُب كلمة "إخوان"، أخ: -ُب قاموس "اؼبعاصرة عريب

laki-laki :إخوة، إخوان ،saudara :أخى: صار لو أخا وصديقا ،menjadi 

177
sebagai saudara/kawan .وُب قاموس "اؼبنّور معُب كلمة "إخوان"، أخا-

، األخ واألّخ واألخو )صبعو إخوة menjadi saudara atau kawanوآخاه: -أخوة
sahabat، دبعُب الصاحب: saudaraوإخوان(: 

178. 
إندونيسي" معُب كلمة "عشّبة"، عشّب: -قاموس "اؼبعاصرة عريبكان ُب 

-klan, keluarga besar (trah، عشّبة: قبيلة: teman, kompayon, rekanرفيق: 

jw)
 ,sahabatشّبة"، العشّب: الصديق: . أّما ُب قاموس "اؼبنّور" معُب كلمة "ع179

teman :العشّب: الزوج اؼبرأة ،suami :)العشّبة )عشائر ،kabilah, suku ،
180العشّبه: بنو أبيو األدنون: 

sanak, kerabat dekat. 
كما ُب البيان أّن اؼبَبصبْب يَبجم كلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة" مناسبا دبعُب 

اء وإخوان وعشّبة" بإسَباتيجية الَبصبة ُب قاموس. ومها يَبصبان كلمة "رفق
 اؼبرادف. 

إاّل الكلمة  "teman"يَبجم اؼبَبجم األّول كّل كلمة "إخوان ُب كتاب بكلمة 
اؼبوجودة ُب اعبملة السابق. ويغاير اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة كلمة "إخوان" ُب 
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َبجم وفقا ومع ذلك ينقل اؼبَبصبان الرسائل ُب نص األصل إىل لغة اؼب الكتاب.
 بسياق اللغة وتفهيما للقارئ. 

 
 رفق ولطف .15

ووجدت الباحثة ذكر ُب الكتاب "وصايا األباء لألبناء" كلمة "رفق" مرة واحدة 
 . وكلمة "لطف" مرة واحدة ُب والدرس اػبامس."رفق" ُب الدرس اػبامس الكلمة
 
 اؼبعُب اؼبعجم كلمة "رفق ولطف" ( أ

 لطفا، يلطف-لـ لطف بـ/ لطف معجم اللغة العربية اؼبعاصرةمعُب لطف ُب 
لو: رفق بو ورأف  لطفبو/ لطف ، فهو لطيف، واؼبفعول ملطوف بو.اولطف

تاج . معُب لطف ُب 181بنا صبيعا "اهلل لطيف بعباده" يلطفنرجو اهلل أن 
، َلُطَف بِو وَلو كَنَصَر يـَْلُطُف ُلْطفاً بالضمّْ: ِإذا َرَفَق بو، وأَنا أَْلُطُف بِو: ِإذا العروس

 182أََريـَْتُو َمَودًَّة ورِْفقاً ُب ُمعاَملٍة وىو َلِطيٌف ّٔذا األْمِر َرفيٌق دبُداراتِو.
، الرّْْفُق بالكسِر: ما اْستِعَْب بو وقال الَعُضُد: الرّْْفق: تاج العروسمعُب رفق ُب 

ُحسُ  االْنِقياِد ؼبا يَؤدّْي إىل اعَبميِل. والرّْفق: اللُّْطُف وىو ِضدُّ الُعْنِف ومنو 
شيٍء ِإال زانَو" وقد َرُفَق بو وَعَلْيو كالمُها ع  َأيب زَْيِد  اغَبِديث: " ما كان الرّْْفُق ُب

 183زاَد غّبُه: وَرَفَق لو ُمثـَلََّثًة اْقتصَر اعبوىريُّ على َرَفَق كَنَصَر.
 

 ربليل الكلمة م  ناحية الَبصبة ( ب
 .برفق ولطف: فأيقظ إخوانك   اعبملة 

                                                           
 ٕٕٔٓمعجم اللة العربية اؼبعاصرة، عمر ـبتار،  أضبد ٔٛٔ

تاج العروس م  جواىر القاموس، لفيض، اؼبلّقب دبرتضى، الزبيدي، ؿبمد ب  ؿبمد ب  عبد الرزّاق اغبسيِب، أبو ا ٕٛٔ
ٖٖٙ 

 ٖٙٗنفس اؼبرجع،  ٖٛٔ

http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B7%D9%81/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B7%D9%81/4/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B7%D9%81/4/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://www.maajim.com/dictionary/%D9%84%D8%B7%D9%81/4/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%B1%D9%81%D9%82/4/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3


81 
 

 maka bangunkanlah teman-temanmu dengan cara yang : اؼبَبجم األّول

lembut dan halus. 
 .maka bangunkan mereka dengan pelan dan halus:  اؼبَبجم الثاين

أّن اؼبَبصبْب يَبجم الَبصبة بنوع الَبصبة بالَبصّرف وطريقة الَبصبة اغبرفية. 
ويَبجم اؼبَبجم األّول بإسَباتيجية الَبصبة الزيادة واؼبرادف. ويَبجم اؼبَبجم الثاين 

 َباتيجية الَبصبة اغبذف واؼبرادف. بإس
وكلمة "لطف" بكلمة  "lembut"قد ترجم اؼبَبجم األول كلمة "رفق" بكلمة 

"halus" وترجم اؼبَبجم الثاين كلمة "رفق" بكلمة ."pelan"  وكلمة "لطف" بكلمة
"halus". 

إندونيسي" معُب كلمة "رفق"، رفق: -قاموس "اؼبعاصرة عريب يشرح ُب
، رفيق: مَبّفق، متساىل: kelemah lembutan, keramahanىل: لطف، لْب، تسا

yang lemah lembut, lunak, toleran :رفيق: خفيف، لطيف ،yang ramah, 

184
ringanجانب: . أّما ُب قاموس "اؼبنّور" معُب كلمة "رفق"، الرفق: لْب ال

keramahan, kelemah-lembutan, kehalusanالرفيق )صبعو رفقاء(: اللطيف ، :
185

yang halus, ramah. 

إندونيسي"، لطف: دماثة،  -قاموس "اؼبعاصرة عريب ُبمعُب كلمة "لطف" 
 ,keringanan، لطف: رّقة، نعومة: kesupelan, keramahanكياسة: 

kelunakan/kelembutan :لطف: دّقة، رّقة ،ketipisan, kehalusan :لطيف ،
yang ringan, lunak, lemah lembutرقيق، ناعم، خفيف: 

. وُب قاموس 186
 ,lemah lembutبفالن أو لفالن:  -لطفا-"اؼبنّور" معُب كلمة "لطف"، لَطف

halus kepada :اللْطف واللطافة ،kehalusan, keramahan, 
kelemahlembutan

187 . 
                                                           

184
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 984 

185
 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 518 

186
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.  Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 1553 

187
 Ahmad Warson Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, 1269 



82 
 

كما ُب البيان اؼبذكور أّن اؼبَبصبْب يَبجم كلمة "رفق ولطق" مناسبا دبعُب ُب 
 ترصبة كلمة "رفق ولطف" بإسَباتيجية اؼبرادف. قاموس. ويستخدم اؼبَبجم ُب

وتوّفق الباحثة اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة ىذه اعبملة. أّن ىناك كلمة "أيقظ" دبعُب 
"membangunkan ." كما عرفنا ُب إيقاظ الشخص م  النوم ببطيء الصوت

وكذلك بلطف اغبركة. وُب علوم اللغة ىذا األمر يناسب بالنظرية السياق ُب 
 مدخل السياق اللغوي.

 
تأثير الترادف في ترجمة الكتاب وصايا األباء لألبناء لمحمد معروف أسراري  .ب 

 ومستمر.
م  التحليل السابق توجد الباحثة أّن الَبادف تأثّب ُب الَبصبة. أّما تأثّب الَبادف ُب 

 الَبصبة كما تلي: 
 
 تأثير الترادف على اتساق الكلمة في الترجمة. .1

صبة وجب على اؼبَبجم أن يهتم ُب ترصبة كلمة الَبادف. كما ُب ُب عملية الَب 
التحليل السابق توجد الباحثة كلمات اؼبَبادفات الذي يَبجم اؼبَبجم ُب الَبصبة 

 ويغّّب اؼبَبجم ُب الَبصبة ىذه الكلمة. والكلمات كما تلي:
 
 كلمة "جاه ومقام"(أ 

ومقام" مناسبا دبعُب ُب كما ُب التحليل السابق يَبجم اؼبَبصبان كلمة "جاه 
القاموس ولكنهما يغّّب ُب استخدام الكلمة. ذكر ُب البيان السابق كلمة 
"أستاذ ومعلم ومرىّب" ىي كلمة الَبادف ُب قسم التقارب الداليل. وىذه 
الكلمة ُب إندونيسيا ؽبا معُب واحدا. وىذا يؤثر الَبادف على اؼبَبجم ُب 
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كّل كلمة م  نص األصل إىل لغة اؼبَبجم. كما اختيار الكلمة مناسبا أو مغايرا  
 ُب اعبملة التايل:
  الجاه.عظيم  القدركّل اإلنسان حيّب أن يكون رفيع :  اعبملة األوىل
 setiap orang menginginkan derajat dan kedudukan:  اؼبَبجم األّول

yang tinggi. 
 setiap manusia tentu mendambakan kedudukan : اؼبَبجم الثاين

yang mulia (terhormat). 
 ...مقامفوق كّل  مقامو: ويتمُّب أن يكون  اعبملة الثانية
 mereka mengharapkan kedudukan yang paling : اؼبَبجم األّول

tinggi di atas segalanya… 
 dan dia mengharapkan kedudukannya di atas:  اؼبَبجم الثاين

segala-galanya. 
 جاىا.وأعّز منو  مقاما: وأكرب منو  الثةاعبملة الث

 orang yang lebih mulia kedudukannya dan lebih:  اؼبَبجم األّول

tinggi pangkatnya dibanding dirinya sendiri. 
 .lebih berpangkat dan lebih terhormat darinya:  اؼبَبجم الثاين

ام" ُب اعبملة الثانية ُب اعبملة الثالث يَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "مق
. يوّكل كّل الكلمة "pangkat"وُب اعبملة الثالثة بكلمة  "kedudukan"بكلمة 

 على معُب ُب نص األصل ولك  تغيّب اؼبَبجم ُب ترصبة كلمة "جاه ومقام".

 
 كلمة "معّلم ومرىّب"(ب 

كما ُب التحليل السابق يَبجم اؼبَبصبان كلمة "معّلم ومرىّب" مناسا دبعُب ُب 
قاموس ولكنهما يغّّب ُب استخدام الكلمة. ذكر ُب البيان السابق كلمة ال

"أستاذ ومعلم ومرىّب" ىي كلمة الَبادف ُب قسم التقارب الداليل. وىذه 
الكلمة ُب إندونيسيا ؽبا معُب واحدا. وىذا يؤثر على اؼبَبجم ُب اختيار الكلمة 
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جم. كما ُب اعبملة مناسبا أو مغايرا كّل كلمة م  نص األصل إىل لغة اؼبَب 
 التايل:

 غّب راض.. ومربّيك: فهل يسّرك أن يكون أستاذك  اعبملة األوىل
 apakah kamu rela kalau gurumu dan pendidikmu: اؼبَبجم األّول

tidak meridhaimu.. 
 apakah kamu senang jika sang guru dan:  اؼبَبجم الثاين

pembimbing jiwamu tidak memberi restu (ridlo).. 
 روحك. ومعّلمك ومربّ  : أنا أستاذك اعبملة الثاين
 aku adalah gurumu, pendidik, dan pembina:  اؼبَبجم األّول

rohanimu. 
 aku adalah gurumu, pengajarmu, dan:  اؼبَبجم الثاين

pembimbing jiwamu. 
 كان ساعيا ُب مصلحتك.معّلمك : وعلمت أّن  اعبملة الثالثة

-dan kamu mulai menyadari bahwa gurumu benar:  َبجم األّولاؼب

benar berusaha untuk kebaikanmu. 
 dan engkau akan mengetahui betapa seorang guru:  اؼبَبجم الثاين

yang mengajarimu itu selalu berusaha untuk 

kebaikkanmu. 
ة "مرّب" ُب اعبملة األوىل كلمُب اعبملة اؼبذكورة يَبجم اؼبَبجم األّول   

. ويَبجم كلمة "pembina"وُب اعبملة الثالثة بكلمة  "pendidik"بكلمة 
". guru"وُب اعبملة الثالثة بكلمة  "pendidik" "معّلم" ُب اعبملة الثانية بكلمة

وُب  "pendidik"ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "معّلم" ُب اعبملة الثانية بكلمة 
. وىذا يؤدي على تغيّب اؼبَبجم ُب الَبصبة كلمة "guru"بكلمة اعبملة الثالثة 
 "مرّب ومعّلم".
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 "وّفق" كلمة(ج 
م  التحليل السابق يَبجم اؼبَبصبان كلمة "وّفق" مناسبا دبعُب ُب القاموس. 

 مثل كلمة فيما تلي:
 لصاحل األعمال ووّفقك: أرشدك اهلل  اعبملة األوىل
 semoga Allah menunjukkan kepadamu amalan:  اؼبَبجم األول

yang saleh. 
 semoga Allah menunjukkan serta memberikan:  اؼبَبجم الثاين

pertolongan kepadamu untuk memperbaiki segala 

perilaku. 

اهلل ألن أتوىّل  وّفقني: يابِّب: إّنك ُب ىذه الساعة الٍب  اعبملة الثانية
 إرشادك فيها. 

 wahai anakku, sesungguhnya saat ini Allah:  اؼبَبجم األول

memberi taufik agar aku mendidikmu. 
 wahai anakku, sesungguhnya saat ini Allah telah:  اؼبَبجم الثاين

memberikan pertolongan kepadaku untuk turut 

mengasuhmu. 

عبملة األوىل ُب اعبملة السابق أن اؼبَبجم األّول يَبجم كلمة "وّفق" ُب ا
حبذف بْب كلمة "أرشد ووفق". وُب اعبملة الثانية " menunjukkan"دبعُب 

. يستطيع أن يَبجم كلمة "memberi taufik"يَبجم اؼبَبجم كلمة "وّفق" دبعُب 
إندونيسي" وّفق اهلل فالنا -"وّفق" دبعُب اؼبذكور كما ُب قاموس "العصري عريب

وبذلك نعرف أّن . semoga Allah memberi taufik/petunjuk kepada"دبعُب 
ترادف تؤثر للمَبجم ُب اختيار الكلمة لَبصبة كلمة "وّفق" مطابقا بكلمة 

 واحدة أو تغيّبا.
 

 كلمة "ىداية وإرشاد"(د 
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: م  لطف اهلل بعباده إرسال الرسل عليهم الصالة  اعبملة األوىل
 .وىدايتهماػبلق  إلرشادوالسالم 

-di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hamba:  اؼبَبجم األّول

Nya adalah pengutusan para rasul a.s. untuk 

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada 

manusia. 

 termasuk sifat kasih sayangnya Allah kepada para : اؼبَبجم الثاين

hamba-Nya adalah terutusnya para Rosul Shollallohu 

„alaihi wasallam untuk menunjukkan sekaligus 

membimbing makhluq (ummat). 

 وصالىك. ىدايتك وإرشادك: واهلل يتوىّل  اعبملة الثانية
 Allah-lah yang berwenang atas hidayah, petunjuk : اؼبَبجم األّول

dan kebaikanmu. 
 dan Allah selalu menuntun kepada petunjuk:  اؼبَبجم الثاين

kebenaran dan kebaikanmu. 

وم  اعبملة اؼبذكور يَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "إرشاد بكلمة 
"memberikan bimbingan وpetunjuk " وكلمة "ىداية" بكلمة"petunjuk 
. ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "إرشاد" ُب اعبملة األوىل بكلمة "hidayahو
"menunjukkan" وىداية" ُب اعبملة الثانية ويَبجم  وحيذف بْب كلمة "أرشاد

 "membimbing". ويَبجم اؼبَبجم الثاين كلمة "ىداية" بكلمة "petunjuk"دبعُب 
 ُب اعبملة األوىل. 

كلمة ىداية وإرشاد ىي كلمة الَبادف ُب قسم التقارب الداليل. ويَبجم 
جم بْب  اؼبَبصبان ىذه كلمة مناسبا دبعُب ُب القاموس. ولك  اؼبَبجم األّول يَب 

 memberi"كلمة "ىداية وإرشاد" تغيّبا مثل ترجم كلمة "ىداية" بكلمة 

bimbingan " ُب اعبملة األوىل وبكلمة"hidayah"  ُب اعبملة الثانية. وىذه يدّل
على ثابت اؼبَبجم األّول ُب ترصبة كلمة الَبادف. ترى الباحثة أّن الَبادف تؤثر 

 .للمَبجم ُب اختيار الكلمة اؼبَبادفة
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 كلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة" (ه 
كما ُب البيان أّن اؼبَبصبْب يَبجم كلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة" مناسبا 
دبعُب ُب قاموس. ومها يَبصبان كلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة" بإسَباتيجية 

 الَبصبة اؼبرادف. 
 ُب درستك.رفقاء : ولك  اعبملة األوىل
 .dan telah mempunyai banyak teman belajar:  اؼبَبجم األّول
 dan engkau memiliki beberapa sahabat di bangku:  اؼبَبجم الثاين

belajarmu. 
 .عشيرتكوىم  إخوانك : ىم اعبملة الثانية
 .mereka adalah sahabatmu dan teman pergaulanmu : اؼبَبجم األّول
 mereka adalah saudara-saudara dan teman:  اؼبَبجم الثاين

bergaulmu. 
وكلمة "إخوان"  "banyak teman"ويَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "رفقاء" بكلمة 

ويَبجم اؼبَبجم . "teman pergaulan"وكلمة "عشّبة" بكلمة  "sahabatmu"بكلمة 
 وكلمة "إخوان" بكلمة" beberapa sahabat"الثاين كلمة "رفقاء" بكلمة 

"saudara-saudara" ة وكلمة "عشّبة" بكلم"teman bergaul." 
إندونيسي"، معُب كلمة "رفقاء" ، رُفقة، -كما ُب قاموس "اؼبعاصرة عريب

ومعُب كلمة "إخوان"، . rekan, rekanan, teman, kawanرِفقة: رفقاء، مرافقون: 
، أخى: صار لو أخا وصديقا: saudara، إخوة، إخوان: saudara laki-lakiأخ: 

menjadi sebagai saudara/kawan معُب كلمة "عشّبة"، عشّب: رفيق: . وteman, 

kompayon, rekan . 
إاّل الكلمة  "teman"يَبجم اؼبَبجم األّول كّل كلمة "إخوان ُب كتاب بكلمة 

اؼبوجودة ُب اعبملة السابق. ويغاير اؼبَبجم الثاين ُب ترصبة الكلمة "إخوان" ُب 
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إىل لغة اؼبَبجم وفقا  ومع ذلك ينقل اؼبَبصبان الرسائل ُب نص األصل الكتاب.
 بسياق اللغة وتفهيما للقارئ. 

 
 تأثير الترادف على فّعالّية الترجمة. .2

ُب عملية الَبصبة يَبجم اؼبَبجم كلمة مناسبا بسياق الكلمة ُب نص األصل 
وىكذا ُب ترصبة الكلمات اؼبَبادفات. وىذا تأثّب على فّعالّية ُب نص الَبصبة. 

 ويشرح ىذا األمر كما يلي:
 
 كلمة "والد"(أ 

ويَبجم  "ayah"كما ُب البيان أّن اؼبَبجم األّول يَبجم كلمة "والد" بكلمة 
. بل، خيتلف اؼبَبجم الثاين ُب ترصبة اعبملة "لكّ  "bapak" اؼبَبجم الثاين بكلمة

 namun kedua orang tuaحيّب لولده أن يكون أرفع منو منزلة" دبعُب " الوالد

lebih _justru_ lebih suka (menginginkan) bilamana kedudukan sang anak 

lebih tinggi darinya ." 
 ayah" كما ُب قاموس كلمة "والد" العربية الٍب تقابلها ُب إندونيسي بكلمة

ولك  اؼبَبجم يَبجم كلمة "والد" ُب ىذه "، orang tua laki-laki أو bapak أو
ليس الوالد فقط الذي يريد أن يكون  ألّن اؼبَبجم الثاين". orang tua" اعبملة دبعُب

ألوالده رفيع اؼبنزلة ولك  أيضا للوالدة. ينبغي أن يَبجم كلمة "والد" كما عنوان 
ىذا الكتاب يعُب "وصايا األباء لألبناء". م  البيان تعرف أّن الَبدف يؤثر ُب 
سياق الكلمة. يستطيع أن يوكل الكلمة اؼبستخدم للمعُب اؼبقصودة ُب نص 

 .األصل
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 كلمة "اطّلع وأدرك"(ب 
ومعُب كلمة "أدرك": مّيز، إندونيسي" -كما ُب قاموس "العصري عريب

 ,menelaah, mengerti، واطّلع )على(": mengert, memahamiتبّْب، فهم، علم: 
mengetahui ويَبجم اؼبَبجم األّول كلمة "اطّلع وأدرك" بكلمة ."mengetahui." 

". menemukanو melihat"كلمة "اطّلع وأدرك" بكلمة   أّما اؼبَبجم الثاين ُب ترمة

 كما ُب صبلة التايل:
عليك أبوك وأنت تفعل أمرا  اطّلع: كيف يكون حالك إذا  اعبملة األوىل

 هناك عنو؟ 
 bagaimana jika ayahmu mengetahui kalau kamu:  اؼبَبجم األّول

melakukan hal-hal yang dilarangnya? 
 bagaimana sikap kamu jika bapakmu melihat engkau : اؼبَبجم الثاين

melakukan hal-hal yang dilarangnya 
 ىذه اللّذة. لتدرك: ... اعبملة الثانية
 agar kamu mengetahui kelezatan:  اؼبَبجم األّول
 supaya engkau menemukan kenikmatan:  اؼبَبجم الثاين

مة "اطّلع وأدرك" دبعُب ُب القاموس. ينبغى خيتلف اؼبَبجم الثاين ُب ترصبة كل
أن يَبجم كلمة "اطّلع وأدرك" دبناسب ُب القاموس ألّن م  ناحية اؼبعُب بْب  

ـبتلف. دينع على غلط اؼبعُب ُب  "menemukanو melihatو mengetahui"كلمة 
 فهم النص. 

 
 كلمة "تفّرط وهتمل"(ج 

 رّبك.ُب عبادتك  تهملُب صالتك وال تفّرط: وال اعبملة
 tidak meremehkan kewajiban salat fardu dan tidak:  اؼبَبجم األّول

meremehkan ibadah kepada Tuhanmu. 
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 dan janganlah kamu teledor dalam ibadah sholatmu:  اؼبَبجم الثاين

serta jangan pernah menunda ibadah kepada Tuhanmu. 
 ,mengabaikanقّصر، أمهل: " دبعُب)ُب(طكما ُب ربليل السابق أّن كلمة "فرّ 

menyia-nyiakan" وكلمة "أمهل" دبعُب ،"menyia-nyiakan, menelantarkan, 

mengabaikan "إندونيسي".-ُب قاموس "العصري عريب 
لكلمة "فّرط" كلمة  "teledor"ولك  ُب الَبصبة الثاين يَبجم اؼبَبجم الكلمة 

ىي الكلمة اؼبستخدم إحدي  "teledor". أّن كلمة "menunda""أمهل" بكلمة 
م  اللغات اؼبنطقات ُب إندونيسيا. وترى الباحثة  ينبغي أن يَبجم اؼبَبجم الثاىن 

كما ُب القاموس. ألّن كلمة   "menyia-nyiakanأو  mengabaikan"بكلمة 
"menunda "يؤّجل، أّخر، -ُب إندونيسيا الٍب يقابلها ُب العربية بكلمة "أّجل

 أرجأ".
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 الفصل الثالث
 الخالصة واإلقتراحات

 
 الخالصة .أ 

نتائج البحث م  ربليل البيانات السابق يعُب ع  ربليل الَبادف ُب ترصبة الكتاب 
"وصايا األباء لألبناء" حملّمد معروف أسراري )اؼبَبجم األّول( ومستمر )اؼبَبجم الثاين(. 

 واختصرىا الباحثة كما يلي: 
 
وصايا األباء لألبناء م  الدرس األّول حٌّب الدرس اػبامس توجد كان ُب كتاب  .1

الباحثة طبسة عشر كلمات الَبادف. وىي كلمة "أب  وولد" وكلمة "أب ووالد" 
زكلمة "أرشد ووّفق" وكلمة "إرشاد وىداية" وكلمة "أخالق وآدب" وكلمة "تفّرط 

وكلمة "علم واطّلع وهتمل" وكلمة "أستاذ ومعّلم ومرّب" وكلمة "تزّي  وذبّمل" 
وعرف وأدرك" وكلمة "غضب وسخط" وكلمة "تالميذ وطاّلب" وكلمة "عظيم 
وشريف" وكلمة "قدر وجاه ومقام ومنزلة" وكلمة "رفقاء وإخوان وعشّبة" وكلمة 
"رفق ولطف". وم  حيث قسم الَبادف ىذه الكلمات يشمل ُب قسم التقارب 

  الداليل.
ة بنوع الَبصبة بالَبصّرف وطريقة الَبصبة اغبرفية. ويَبحم اؼبَبجم األّول ُب الَبصب

وُب ترصبة الكلمة الَبادف يستخدم اؼبَبصبان اإلسَباتيجية الَبصبة اؼبتحددة منها 
اإلسَباتيجية الَبصبة اؼبرادفة واإلسَباتيجية الَبصبة اغبذف واإلسَباتيجية الَبصبة 

 التخفض والتوسع واإلسَباتيجية الَبصبة االستعار.
يَبحم اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة بنوع الَبصبة بالَبصّرف وطريقة الَبصبة اغبرفية. و  

وُب ترصبة الكلمة الَبادف يستخدم اؼبَبجم الثاين اإلسَباتيجية الَبصبة اؼبتحددة 
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منها اإلسَباتيجية الَبصبة اؼبرادفة واإلسَباتيجية الَبصبة اغبذف واإلسَباتيجية 
 واإلسَباتيجية الَبصبة االستعار. الَبصبة التخفض والتوسع 

كان الَبادف تأثّب على اؼبَبجم ُب شيئْب. أّوال، تأثّب الَبادف على اتساق  .2
الكلمة ُب الَبصبة،  وُب الكتاب توجد الباحثة اؼبَبجم األّول ُب ترصبة الكلمة  

كلمة "رفقاء وإخوان "وّفق" وكلمة "ىداية وإرشاد" و  "معّلم ومرىّب" وكلمة
. وتوجد الباحثة اؼبَبجم الثاين ُب ترصبة الكلمة "جاه ومقام"  وكلمة "وعشّبة

كلمة "رفقاء وإخوان "وّفق" وكلمة "ىداية وإرشاد" و  "معّلم ومرىّب" وكلمة
 ."وعشّبة

وثانيا، تأثّب الَبادف على فّعالّية الَبصبة، أّما ُب كتاب "وصايا األباء لألبناء". 
. أّما ُب الَبصبة الثانية ؼبشكلة ُب الَبصبة األوىلال توجد الباحثة اوُب ىذا اغبال 

كلمة توجد الباحثة اؼبَبجم الثاين ُب الَبصبة الكلمة "والد" وكلمة "اطّلع وأدرك" و 
 تفّرط وهتمل.

 
 اإلقتراحات .ب 

بعد أن ربليل ىذا البحث، قّدمت الباحثة بعض األقَباحات ليكمل البحث ُب اغباضر، 
 وىي:
 أن يهتموا بدراسة الَبصبة لفهم اؼبعُب ُب نصوص اللغة عبميع الطاّلب اللغويْب .1

العربية شامال وكامال. ألن ُب الَبصبة ال زبتصر باؼبعُب اؼبعجم ويهتم أيضا بسياق 
 اللغة.

وترجم الكتاب وصايا األباء لألبناء لو باب كثّب، يسمح لطاّلب أن يبحث بأّي  .2
وزيادة ؾبموعة العلوم الغوية  نظرية بزيادة على قدرة الطاّلب  ُب البحث العلمي

 خاصة للطاّلب ُب الشعبة اللغة العربية وأدّٔا.
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و كفائة( ُب الَبصبة خاصة ُب يستحس  للناشر أي مطبعة أن يثبت مأىل )ذ .3
 اللفة اإلندونيسية.
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كلمات المترادفات في كتاب "وصايا األباء لألبناء" لشيخ محّمد شاكر وترجمتو 
 .)الترجمة الثانية( ومستمر)الترجمة األولى( ف أسراري عند محّممد معرو 

 

 كلمة نمرة
مجموع 

 الكلمة

درس وصفحة في نص 
 األصل

صفحة في 
ترجمة ال

 األولى

صفحة في 
ترجمة ال

 صفحة درس الثانية

ٔ. 
  ٕٗ اب 

 كلمات
ُب كّل 
 درس

ُب كّل 
 صفحة

ُب كّل 
 صفحة

ُب كّل 
 صفحة

 ٗ، ٖ، ٔ كلمات ٖ  ولد
ٕ ،ٔٓ ،

ٔٔ 
ٖ ،ٔٚ ،

ٕٓ 
ٖ ،ٔٙ ،

ٜٔ 

ٕ. 
 ٗ، ٕ، ٔ كلمات ٚ  أب

ٕ ،٘ ،
ٔٓ ،
ٔٔ ،ٕٔ 

ٖ ،ٛ ،
ٔٛ ،ٜٔ ،

ٕٓ،ٕٔ ،
ٕٕ 

ٖ ،ٚ ،
ٔٚ ،ٔٛ ،
ٜٔ ،ٕٓ ،

ٕٔ 
 ٜٔ، ٙٔ ٕٓ، ٚٔ ٔٔ، ٓٔ ٗ، ٖ كلمتان والد

ٖ. 
كلمة  أرشد

 واحدة
ٔ ٕ ٖ ٖ 

 ٛٔ، ٖ ٜٔ، ٖ ٓٔ، ٕ ٗ، ٔ كلمتان وّفق

ٗ. 
، ٓٔ، ٜ ٗ، ٖ كلمات ٖ  إرشاد

ٕٔ 
ٔ٘ ،ٜٔ ،

ٕٕ 
ٔٗ ،ٔٛ ،

ٕٔ 
 ٕٔ، ٗٔ ٕٕ، ٘ٔ ٕٔ، ٜ ٗ، ٖ كلمتان ىداية

٘. 
 ٔٔ، ٘، ٖ ٕٔ، ٘، ٖ ٚ، ٖ، ٕ ٕ، ٔ كلمات ٖ  أخالق
 ٖ ٖ ٕ ٔكلمة  آداب
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 واحدة

ٙ. 
 ٔٔ، ٛ، ٖ ٕٔ، ٜ، ٖ ٚ، ٘، ٕ ٕ، ٔ كلمات ٖ  فّرط يفّرط
 ٔٔ، ٖ ٕٔ، ٖ ٚ، ٕ ٕ، ٔ كلمتان أمهل يهمل

ٚ. 

 ٘، ٕ، ٔ كلمات ٜ  أستاذ
ٕ ،ٖ ،
ٙ ،ٖٔ ،

ٔٗ 

ٗ ،٘ ،
ٔٔ ،ٕٗ ،

ٕ٘ 

ٗ ،٘ ،
ٔٓ ،ٕٖ ،

ٕٗ 

، ٓٔ، ٗ ٙ، ٕ ٕ، ٔ كلمات ٖ  معّلم
ٔٔ ٗ ،ٔٓ 

 ٘، ٗ ٘، ٗ ٖ، ٕ ٔ كلمتان مربّ 

ٛ. 
 ٙ ٚ، ٙ ٗ ٔ كلمتان تزّي  يتزّي 
ذبّمل 
 يتجّمل

كلمة 
 ٙ ٙ ٗ ٔ واحدة

ٜ. 

 ٗ، ٖ، ٕ كلمات ٘  علم يعلم
ٗ ،٘ ،
ٙ ،ٚ ،

ٔٓ 

ٛ ،ٔٓ ،
ٔٔ ،ٖٔ ،

ٜٔ ، 

ٚ ،ٜ ،
ٔٓ ،ٔٛ 

عرف 
، ٛ، ٘ ٘، ٖ، ٕ كلمات ٗ  يعرف

ٔٗ 
ٔٓ ،ٔٗ ،

ٕ٘ 
ٛ ،ٖٔ ،

ٕٗ 

كلمة  اطّلع يطّلع
 ٚ ٛ ٘ ٕ واحدة

 ٕٔ، ٜ ٖٔ، ٓٔ ٛ، ٘ ٖ، ٕ كلمات ٖ  أدرك يدرك

ٔٓ. 
، ٛ، ٘ ٗ، ٖ، ٕ كلمات ٛ  غضب

ٔٔ 
ٜ ،ٔٗ ،

ٕٓ  
ٛ ،ٖٔ ،

ٜٔ ، 
 ٛ، ٚ ٜ، ٛ ٘ ٕ كلمتان سخط
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ٔٔ. 
 ٘ ،ٖ ٘، ٖ ٖ، ٔ ٔ كلمتان تالميذ

، ٕٕ، ٜٔ ٕٔ، ٔٔ ٘، ٗ كلمات ٖ  طاّلب
ٕٖ 

ٔٛ ،ٕٔ ،
ٕٕ 

ٕٔ. 
 ٜٔ، ٗٔ ٕٓ، ٗٔ ٔٔ، ٛ ٗ، ٖ كلمتان عظيم
 ٕٕ، ٛٔ ٖٕ، ٜٔ ٕٔ، ٔٔ ٘، ٗ كلمتان شريف

ٖٔ. 

كلمة  قدر
 ٜٔ ٕٓ ٔٔ ٗ واحدة

 ٜٔ ٕٓ ٔٔ ٗ كلمتان جاه
 ٜٔ، ٖ ٕٓ، ٖ ٔٔ، ٕ ٗ، ٔ كلمتان منزلة
 ٜٔ ٕٓ ٔٔ ٗ كلمات ٖ  مقام

ٔٗ. 

 رفقاء
كلمة 
 ٕٕ ٖٕ ٕٔ ٘ واحدة

  ٗٔ إخوان
 ٘، ٕ، ٔ كلمات

ٕ ،ٚ ،
ٕٔ ،
ٖٔ ،
ٔٗ، 

ٖ ،ٗ ،
ٕٔ ،ٕٖ ،
ٕ٘ ،ٕٙ 

ٖ ،ٗ ،
ٔٔ ،ٕٕ ،
ٕٖ ،ٕٗ ،

ٕ٘ 
 ٕٕ، ٘ ٖٕ، ٙ ٕٔ، ٖ ٘، ٔ كلمتان عشّبة

ٔ٘. 
كلمة  رفق

 ٕ٘ ٕٙ ٘ٔ ٘ واحدة

 ٕ٘، ٖ ٕٙ، ٖ ٘ٔ، ٕ ٘، ٔ كلمتان لطف
 

 
 

 


