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الباب الثاني
عيلالترجمة الحرفية والمفا

السابقةالدراسة.أ
ميدانهأوموضوعهبدراسةطابقتالبحوثمنسبقمباديستفيأنحبثكللينبغي

طلبهاوقد. فيهسيسلكالذيوالطريقاخلرباتمنإليهحيتاجماعلىاحلصوليفاهلمساعدا
:ومهالهايناسبنيعلميحبثنيووجدوغريهااملكتبةيفالبحثهذا
يفكتبهالذيحبثهمطالعةوبعد". والتقابلاألخطاءحتليل"باملوضوععيننيدحممكتبهما.١

البابويف. بهاستمساكاثالثهببابالبحثهذاواهتماقتصر،١٩٩٤/١٩٩٥العام
إىلتنقسماألخطاءمصدرأنوهواملهمةاخلالصةبعضاألخطاءحتليلعنيتكلمالذي

التعميموإفراط) interverensi(لغويالالتداخلومهااألساسينياألمرين
)overgeneralisasi.(

تعلميفواألخطاءالرتقيمعالمةاملوضوعحتت) ٠٥٣٤١١٠٦٦(األنوارسائقكتبهما.٢
ويتخلص). Punctuation Marks and Errors in Language Learning(اللغة

القارئتؤثرالرتقيمالمةعاستخداميفاألخطاءأنعلى٢٠١٠السنةيفاملتخرجالكاتب
.حبثهيفركيزةالرتقيمعالمةاستخداموكانالنص،فهميف

.اخلمسةاملفاعيلفاستخدامالباحثأخذهااليتالبحثركيزةوأما

الحرفيةالترجمة.ب
عنالبحثفيهايتمآليةميكانيكيةعمليةجمرد-للبعضيبدوكماالرتمجةليست

وال يرتاب أن الرتمجة موحدة .بكثريذلكمنأعقدهيبل،إليهااملنقولاللغةيفاللفظمقابل
. للغات خمتلفة، باعتبارها أداة لالنفتاح والتواصل بني لغات وثقافات عدة

دة للغات خمتلفة من قول عبد اهللا الندمي يف رده على عميد االستعمار اإلجنليزي، لورد   موّح
لذين ادعوا أن اللغة العربية ليست لغة علمية إىل أصول العلوم يف القرون فلينظر ا"كرومر، وهو 

الطويلة املاضية، والثقافات الفكرية املختلفة اليت محلها العرب إىل العامل احلديث، أمل تكن 
فيمكن ١"بعلومهادولةكلّ ودخلتالدنيا،لّفتاليتاملعارفحتملأملباللغة العربية؟ 

.١٦. ، ص)تاريخدونبدار الباحث العريب، : قاهرة(، مشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي، ١
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.القدماء
ومشكالتهاوعناصرهاالحرفيةالترجمةتعريف.١

التعبري عن واصطالحا ٢.غة هي التفسري أو النقل أو البيانفالرتمجة يف أصل الل
فمن ٣.معىن الكالم يف لغة بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء جبميع معانيه ومقاصده

، وهي نقل الكالم من لغة معينة إىل لغة أخرى )literal/lugas(أقسامها الرتمجة احلرفية 
املرادف وهي تشبه وضع. وتراعي ىف ذلك حماكاة األصل ىف عدد كلماته ونظمها وترتيبها

ويسمى هذه الرتمجة اليت أنسب وأليق استخدامها يف . مكان مرادفها وترتبط باملفردات
٤.الرتمجة التحريرية بالرتمجة اللفظية أو التقليدية

املرتجم إليها يتضمن معىن الرتمجة ثالثة عناصر وهي اللغة املرتجم منها واللغة
، وهي لغة استخدمها الكاتب يف منهالغة األصل أو اللغة املنقول يسمى األول . والفكرة

فأما اللغة اليت استخدمها املرتجم يف تعبري ما حيصله . تأليف كتابه أو اخلطيب يف خطبته
تهر معاين ومقاصد التأليفات أو اخلطابات يقرؤها أو يسمعها فهو العنصور الثاين، واشمن 
والثالث كل ما يتضمنه النص األصلي . بلغة اهلدف أو لغة النقل أو لغة املنقول إليهاهذا 

مواصلة الفكرة يف و ٥.من آراء وأفكار املؤلف أو اخلطيب ليعرفه ويقبله القارئ أو املستمع
د ويواظب نفسه باألمانة  وتتطلب األمانة إىل .طوال نشاطهاملضمونة على املرتجم أن يعّو

وجود احتياطه يف اختيار الكلمة املناسبة ملا يرتجم منه عما ال يليق للمعىن، لئال خترج 
.ترمجته عما أراده الكاتب أو اخلطيب

تسلك الرتمجة على ثالث خطوات وهي حتليل النص األصلي ونقل األمانة 
حتتاج هذه الرتمجة احلرفية إىل عملية ٦.والتعبري عما حيصله املرتجم من النص األصلي

فالقارئ السليم من يفهم قراءته . نص املقروء أمر ُسدىالالقراءة، والقراءة من غري حتليل 
. مبعرفة مقام كل كلمة بالضبط، وعندما يفهم مبا قرأ فقد انتقلت األمانة إىل فكرته بنفسها

2 Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Kaatib wa al Mutarjim, (Jakarta: PT Moro
Segoro Agung, 2002), hlm. 20.

3 M. Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), hlm. 19.

4 Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Kaatib, hlm. 21-22.
5 Rudolf Nababan, Teori, hlm. 52.
6 Rudolf Nababan, Teori, hlm. 25.
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سد املرتجم مسد القارئ، وإمنا على املرتجم أن يكتب ماحصله من ففي هاتني الرتبتني
.الفكرة يف إمتام عمليته، خبالف القارئ

. وال ينفك املرتجم أثناء عمليته الثالثة عن املشكالت، وفضال املرتجم املبتدئ
٧:وترجع هذه املشكالت إىل األمرين األساسيني، ومها

. من هذا النقص قلة ثروة ميلكها املرتجم من املفرداتيراد . النقص يف الثروة اللغوية). أ
حلل هذه املشكلة على . عن علم الصرف فهما سليماوجبانب آخر ال يفهم املرتجم

الكلمات مصادر املرتجم أن يفهم علم الصرف الذي تتفرع به الكلمات وحيفظ 
ومن هذه الثروة . أكثر ما ميكن، وإال فال سبيل له من أن يعتق نفسه عن القواميس

لذي يستخدم مفردات متقاربة يف املعىن، عليه أن خيتار املناسبة منها ويعرف احلرف ا
وبعد احلصول على الكلمة . واشتقاقهبَ جَ وَ يف معها يف كل حال، كاستخدام َعَلى 

٨يف استعمال األحرف الداخلة عليها من الزوائد،–أحيانا –الالئقة، عليه أن حيذر 

.حيث أن الكلمة املكتوبة يف أكثر القواميس هي مصادرها
٩.حتتوي القواعد بالقاعدة النحوية والقاعدة اإلمالئية. النقص يف الثروة القواعدية). ب

ففي القاعدة النحوية قد يعم املرتجم القاعدة اإلضافية بالقاعدة النعتية، وال يهتم 
لذي سيأيت مزيد بيانه يف بتناسب الفعل عن فاعله واخلرب عن رافعه، وما إىل ذلك ا

وجبانب آخر حيتاج املرتجم إىل عملية الكتابة، وهلا قاعدة خاصة . األخطاء النحوية
واتضح أن حسن الكتابة من توافقها بالقاعدة . تبحث يف كيفية الكتابة الصحيحة

. اإلمالئية
.ئيةاإلمال

،قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبيةلمقالة يف تدريب الرتمجة، "لهامشكالت وح: الرتمجة"، أمحد مغفورين٧
.٥- ٣. ، ص)٢٠٠٨يونيو ٢١ة ااحلكومية، جامعة وايل سوجنو اإلسالمي: مسارانج(

الصرف وعلم ديزيرة سقال، انظر إىل ". سألتمونيها"، جتتمع يف لفظة )باإلضافة إىل التضعيف(أحرف الزيادة عشرة ٨
.٣٦. ، ص)١٩٩٦دار الصدقة العربية، : بريوت(، األصوات

األندونيسي إىل النص العريب، واللغة العربية هلا قاعدة تتكلم زاد الباحث القاعدة اإلمالئية من كون الرتمجة ترمجة النص ٩
.عن كيفية الكتابة الصحيحة، واشتهر هذه القاعدة بالقاعدة اإلمالئية



١٠

استيعابهمنالمترجمعلىالبدما.٢
ومما ال يرتاب منه أن حسن الشيئ وتفوقه يرتبط ويتعلق بالطريقة، وال يستثىن منه 

بالنسبة إىل –وهي . ولذا أن للطريقة دورا هاما يف جناح عملية الرتمجة وغريها. الرتمجة
م يف حتقيق املعىن للوصول إىل السلوك أو اخلطوات الشاملة اليت يستخدمها املرتج–الرتمجة 

ويف عملية الرتمجة يعاجل املرتجم عن مشكالت . اللغة املرتجم إليها من اللغة املرتجم منها
يتحقق الوصول إىل اللغة املقصودة بأيسر وا يستطيع أن ١٠.الرتمجة بالطريقة السديدة

١١.السبل وأقصر الوقت

وجبانب أخر اشتد احتياج املرتجم إىل ما يقال له شروط املرتجم أو وسائل الرتمجة 
فاملعارف اللغوية حتتوي ١٢.املعارف اللغوية وغري اللغويةالىت تتخذ أداة أو وسيلة هلا، وهو 

على إجادة اللغتني وطبيعتهما وخصائصهما واملعاجم، وغري اللغوية حتتوي على املعارف 
.الواسعة عما يرتمجه من الشريعة أو السياسة أو التاريخ أو ما إىل ذلك

تبقى . فاملعاجم أو القواميس سالح املرتجم، وهي ضرورة دعت إليها حركة الرتمجة
فأفضل الطرق يف حلها هي السيطرة على قواعد . هناك مشكلة، وهي كيفية استخدامها

املعرفة ا وعلى املرتجم أن يعرف ط١٣.الصرف وأحكامها والتضلع فيها اجم، ألن  املع ئز  را
وختتلف طريقة وضع القواميس . تساعده يف احلصول على معىن اللفظ بأسرع الوقت

فالقواميس العربية مرتبة عن حسب احلروف اهلجائية . األندونيسية بطريقة وضعها العربية
ها أصال مع الكلمات واألفعال واحلروف ترّتب هجائيا حسب أصلها بعد حذف الزائد ورد

إىل أساسها الذي اشتقت منه، وتوضع مشتقات الكلمة كلها حتت صيغتها األصلية بقطع 
فالقواميس ١٤.النظر عن ابتدائها ومناسبته واتفاقه مع الرتتيب األجبدي أو خمالفته له
والكلمة . كلمةاألندونيسية مرتبة عن حسب احلروف األجبدية أصال مث احلروف األجبدية لل

اليت تركب من كلمتني ترتب بتقدمي الكلمة األصلية على كلمة زائدة تليها، على سبيل 
وعندما توجد كلمة . kananعلى tanganقدمت كلمة tangan kananاملثال يف كلمة 

، وضعت هذه الكلمة buah tanganتبتدأ بالكلمة الزائدة قبل الكلمة األصلية، كــكلمة 

.٣١.، ص)تاريخدونبدار املعارف، : دون مكانب(، املوجه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العامل إبراهيم، ١٠
.٦٠، ص )١٩٧٩مكتبة النهضة العربية، : قاهرة(، طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر، ١١

12 Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Kaatib, hlm. 39.
13 Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Kaatib, hlm. 40.

.١٧٨. ، صمشكلةعلي احلديدي، ١٤
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منفردة كانت أو مركبة، tanganلكلمة األوىل وهي كل كلمة تبدأ بكلمة بعد انقطاع ا
.حسب ترتيب أحرفها

فعلى . قد سبق أن من املعارف اللغوية إجادة اللغتني وطبيعتهما وخصائصهما
وهذا ألن املرتجم سيتحدث . 

معرفة األخطاء ومن الطرق للحصول عليها . وميةخاطب بلغته القويتكلم مع القارئ أو امل
واألخطاء النحوية واألخطاء الصرفية اللغوية اخلمسة وهي األخطاء الصوتية واألخطاء 

ا البحث، على املرتجم أن يلم ويتزود نفسه ومناسبا هلذ١٥.اإلمالئية واألخطاء الداللية
.بأربعة األخطاء األواخر

ترتبط األخطاء الصرفية باستخدام صيغة الكلمة واالشتقاق . األخطاء الصرفية). أ
وهي . ، والضمائر يف سياق الكالم أو اجلملة الصحيحة)tenses(والزمان النحوي 

صيغة الكلمة، واالشتقاق، (بقا تقع يف عدم تناسب أو تطابق بني ما هو مذكور سا
لكل فعل أوزان، ١٦.وما ال بد من حقه) ، والضمائرtenses/والزمان النحوي 
بابا من األفعال الثالثية والرباعية واخلماسية والسداسية الىت ١٨اكتفى املرتجم بـ 

ملرتجم أن يعرف إفادة ومن هذا يلزم على ا. ٦٣٥١١١١أمجعها النحويون يف 
أو )menerima akibat(أو املطاوعة )transitif(التعدية األحرف الزائدة من 

١٧.وما إىل ذلك) berbalasan(املشاركة 

تذكري فهي ترتبط بعدم تطابق الرتاكيب العربية من ناحية ال. األخطاء النحوية). ب
والتأنيث، والتعريف والتنكري، والعدد، وحاالت اإلعراب، واستعمال األدوات يف 

ففي هذا املستوى يلزم على املرتجم أن يلم ١٨.سياق الكالم أو اجلملة الصحيحة

اا وداللتها تركيبها وقواعدها–فاألخطاء اللغوية هي استعمال اللغة ١٥ النظم اللغوية يف غري ما يناسب –ومفرد
االختباراتمقالة يف تدريب ، "األخطاء اللغوية"انظر إىل الليث عاشقني، .خارج عن معيارها الصحيحالصحيحة، أو استعمال اللغة

.١. ، ص)٢٠١٠من مارس ١٢-٨وحدة اخلدمة اللغوية يف : مسارانج(،TOAFL/لألجانباإلسالميةللدراساتالعربيةاللغةىف
.٣. ، ص"األخطاء"الليث عاشقني، ١٦

17 Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Kaatib, hlm. 29.
.٥. ، ص"األخطاء"الليث عاشقني، ١٨
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األخطاء ويكاد معظم املرتمجني املبتدئني يقعون يف. نفسه باملواد النحوية إملاما تاما
. ١٩النحوية، منها يف التناسب والتقدمي والتأخري واإلضافة والعدد

.األخطاء اإلمالئية). ج
وانطالقا من كون الرتمجة املقررة ترمجة حرفية، وهي ٢٠.الكلمات العربية الصحيحة

ال سبيل هلا يف قضاءها إال عن طريق الكتابة، فعلى املرتجم أن يلم نفسه مبا عملية 
ال بد على الكاتب من استيعابه كيال يقع يف األخطاء اإلمالئية، مثال من كتابة 

ن فهم القارئ صحة الكتابة، . اهلمزة واحلذف والتزويد فمن عوامل تساعد وحتّس
٢١.ة سليمة ال لبس فيه وال غموضفالكتابة الصحيحة شرط لتأدية املعىن بصور 

م القارئ وخطيئته يف قبول املعىن املراد .والكتابة اخلطيئة قد تؤدي إىل توّه
فهي األخطاء املرتبطة باختيار واستخدام املفردات املناسبة. األخطاء الداللية). د

للرتاكيب واجلمل الصحيحة، وكذلك استخدام العبارات االصطالحية املألوفة عند 
واأللفاظ . للغة أثر قوي يف التفكري، ذلك ألن الدال واملدلول متالزمان٢٢.العرب

هي الوسيلة لتحديد األفكار ومتييز بعضها من بعض، وإذا كانت املدلوالت متنوعة، 
ويف هذا املستوى على املرتجم أن يعود إىل  ٢٣.فمن الالزم أن تتنوع الدالة تبعا هلا

نعوا أو الصفة مبوصوفهايف النوع والعدديدخل يف التناسب الفعل بفاعله واخلرب مببتدأه ١٩ عت مب ن التذكري (يف النوع وال
والضمري باسم سابقه والصلة مبوصوهلا واإلشارة تنكري،ويف التعريف والويف اإلعراب)اإلفراد والتثنية واجلمع(ويف العدد )والتأنيث

.ومن جديد، يدخل يف التناسب استخدامات األفعال يف مجلة واحدة من حيث الزمان ماضية كانت أو مضارعة. باملشار إليها
وكذلك . لى فاعلهويف التقدمي والتأخري على املرتجم أن يعرف األشراط تستدعي إىل تقدمي اخلرب على مبتدءه أو املفعول ع

إذا تعددت املفاعيل يف الكالم، فاملستحق األصيل يف التقدمي هو ما كان أصله مبتدأ أو فاعال يف املعىن، وسيأيت مزيد بيان هلذا 
.الكالم يف فصل املفاعيل

وين أو أل يسمى األول مضافا ويأخذ العالمة اإلعرابية على حسب ما تقتضيه اجلملة، كانت ختلو عن التنيف اإلضافة و 
.قد يستوعب املرتجم املبتدئ أحكام الرتكيب اإلضايف بالرتكيب النعيت.والثاين مضافا إليه ويكون معرفة أو نكرة جمرورا أبدا. التعريف

وليس هلا كالم خاص عنهما، وقد اختصت واهتمت اللغة العربية عدودهال يتغري مب–يف اللغة األندونيسية –العدد ويف 
3على سبيل املثال . همايف الكالم عن pria, 19 priaوجبانب آخر يوجد . ، يقال يف العربية بـثالثة رجال وتسعة عشر رجال

على الرتتيب، ويقرأ يف " seratus dua puluh lima"بـ ١٢٥ففي األندونيسية يقرأ . االختالف اآلخر بينهما وهو كيفية القراءة
.األحدية على العشرية أي بتقدمي اخلمسة على العشرينوهو بتقدمي" مائة ومخسة وعشرون"العربية بـ 

.٢. ، ص"األخطاء"الليث عاشقني، ٢٠
.١٣. ص،٢. ، ط)٢٠٠٨مكتبة األدب، : قاهرة(، تصويبات لغويةعرفة حلمي عباس، ٢١
.٨. ، ص"األخطاء"الليث عاشقني، ٢٢
.١٩٤. ، ص)تاريخدون بدار اجليل، : بريوت(، اللغة العربية والفكر املستقبليعبد العزيز شرف، ٢٣
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أليب هالل العسكري، " الفروق"كتب تبحث يف إبراز الفروق بني األلفاظ مثل 
فقه اللغة "البن قتيبة والقسم األول من " تاب أدب الكاتبأبواب الفروق من ك"و

٢٤.للثعاليب" وأسرار العربية

ليست جمرد ممارسة اعتباطية بل هي سريورة مما سلف ذكره، ميكن القول أن الرتمجة 
ودة والنجاعة داخل  معقدة تقتضي جمموعة من الشروط، إذ ال ميكن للرتمجة أن تبلغ مستوى اجل

ومن هذا تصري الرتمجة عملية تستدعي إىل . كفايتها يف غياب قدريت املعرفة والفهم ملا يرتجم
وهي تسلك على ثالث خطوات؛ حتليل النص األصلي . العلوم املتنوعة، لغوية كانت أم غريها

.ونقل األمانة والتعبري عما حيصله املرتجم من النص األصلي

المفاعيلعنالترجمة.ج
تتكون اجلملة الفعلية من ركنني أساسيني، الفعل والفاعل أو نائبه كما تتكون االمسية من 

وقد حتتاج اجلملة . أوال بركنيها حىت تدل على معىن مستقلفال بد أن تتم اجلملة. املبتدأ واخلرب
النحاةبعد ذلك إىل معان إضافية تضيفها إىل املعىن األساسي، فتستعمل كلمات يسميها 

.٢٥

عد من منصوبات يوهي اسم مجع من املفعول الذي ٢٦فضالت،من الاملفاعيل تعد 
فيه واملفعول له واملفعول لوانقسم املفاعيل إىل مخس خصال وهي املفعول به واملفعو ٢٧.األمساء

وتسمية املفاع٢٨.مطلق واملفعول معه

فمن أمثلة ذلك أن املشي عام ودرج للصيب الصغري وحبا للرضيع وحجل الغالم أن يرفع رجال وميشي على أخرى ٢٤
ف للمقيد واختال وتبخرت وأهطع وخطر الشاب باهتزاز ونشاط ودلف الشيخ مشى رويدا خبطى متقاربة وهدج مشى مثقال ورس

.٨٢-٨١. ، صاللغة العربية عبد العزيز شرف، انظر إىل . وهرو 
.١٩٥. ، ص)تاريخدون بدار النهضة العربية، : بريوت(، التطبيق النحويعبده الراجحي، ٢٥
.٢٣. ، ص١.، ج)م٢٠٠٦دار الكتب العلمية، : لبنان(،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، ٢٦
منصوبات األساء أربعة عشر وهي املفاعيل اخلمسة واملستثىن واحلال والتمييز واملنادى وخرب الفعل الناقص وخرب ٢٧

والفضالت من املفاعيل املفعول . منصوباألحرف املشبهة بليس واسم األحرف املشبهة بالفعل واسم ال النافية للجنس واسم تابع لل
املكتبة : بريوت(، حنو اللغة العربيةراجع إىل حممد أسعد النادري، . معه واملفعول ألجله واملفعول فيه واملفعول املطلقبه واملفعول 

.٣. ، ص٢. ، ج)دار الفكر، دون سنة: قاهرة(، املرجع يف اللغة العربيةوانظر علي رضى، . ٦٠٣. ، ص)١٩٩٧العصرية، 
.٥٣١. ، ص٣.، ججامعمصطفى الغالييين، و 

.١٧٣. ، ص)١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت(، معجم قواعد اللغة العربية يف جداويل ولوحاتأنطوان الدحداح، ٢٨
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فيها أو معها أو ألجلها، فكلها مقيدة مبا بعدها من أحرف اجلر إال املفعول املطلق فإنه غري 
يد ا .بيانهمزيد وسيأيت ٢٩.مق

المفعول به.١
املفعول بهتعريف وأنواع). أ

االسم الذي وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أونفيا، ومل تغري ألجله صورة وهو
فكل اسم صاحل ٣١.penderitaواشتهر هذا النوع يف اللغة األندونيسية بــ ٣٠.الفعل
انقسم املفعول به إىل الصريح وغري صريح أو و . أن يصري مفعوال به، معربه ومبنيهمن 

٣٢.ؤولامل

نقسم إىل يوليس كل فعل حيتاج إىل املفعول به، ألن الفعل باعتبار معناه 
يف اللغة األندونيسية والالزم بـ transitifمتعد والزم، يعادل فعل املتعدي بـ 

intransitif.٣٤.أثره فاعله ويتجاوزه إىل املفعول به هو األولوالفعل الذي يتعدي٣٣

نقله إىل صيغة أفعل يعلى املرتجم أن ،إىل املفعوليتعديintransitifففي ترمجة فعل 
أو أن يدخل به استفعل الدالة على الطلب وأفاعل الدالة على املشاركة وأفّعل وأ

menjatuhkanاألصل يفف٣٥.حرف جر أصلي مناسب على املفعول به غري الصريح

صري ترمجة ذلك تفme-kanبزيادة ويتعدي إىل مفعول هو فعل الزم و ) وقع(jatuhهو 
Ahmadفمنه يقول املرتجم يف ،بنقله إىل إحدى الوسائل اخلمسةأيأوقعالفعل 

telah menjatuhkan buku itu أوقع أمحد الكتاببـ .

.٦٣٦-٦٣٥. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٢٩
.٣. ، صاملرجععلي رضى، ٣٠

31 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa Bahasa Arab II, (Surabaya: al Ikhlas, tt), hlm. 24.
. فالصريح قسمان ظاهر وضمري، وغري صريح ثالثة أقسام مصدر مؤول حنو أريد أن تنجح والتقدير أريد جناحك٣٢

، حنوحممد أسعد النادري، انظر .بيدكوجار وجمرورا مثل أمسكت . ومجلة مؤولة مبفرد أي دون حرف مصدري حنو ظننتك جتتهد
.٥٣١. ، ص٣. ، ججامعمصطفى الغالييين، و ٦١٧. ص

33 Dendy Sugono,Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar, (Jakarta; Gramedia Utama
Pustaka, 2009), hlm.70-71

ااوز"لوقوعه على املفعول به و" الفعل الواقع"مسي الفعل املتعدي بــ ٣٤ عل  لف راجع إىل . فعول به" ا
.٢٦.، ص١. ج، جامعمصطفى الغالييين، 

. فالبيت مفعول غري صريح للفعل خرج واهلاء مفعول غري صريح للفعل عاد" خرجت من البيت مث عدت إليه"مثل ٣٥
.٦١٧-٦١٦. ، صحنوحممد أسعد النادري، راجع إىل 



١٥

املفعول بهالرتمجة عن ). ب
أكثر من مفعول واحد فتنصب مفعولني أو ثالثة إىل اجلملة تعديتقد 

فعول واحد أو وهذا ألن احلدث الذي يدل عليه ال يكتمل إال بذكرى م. مفاعيل
ولكل الشكل من هذه األشكال الثالثة حكم وكالم . مفعولني أو ثالثة مفاعيل

.خاص
فعل يتعدي إىل مفعول واحد).  ١

فاملرتجم حينما يرتجم مجلة تتضمن فعال يتعدي إىل مفعول واحد، 
إذا كانت العالمة . تباس يف ترمجتهلفعليه أن ينظر إىل االحتمال من وقوع اال

ية واضحة يف الفاعل واملفعول به أو يف أحدمها ومل يطرأ على بناء اجلملة اإلعراب
ما يغري رتبة املفعول تغيريا ضروريا، فإن املفعول به ميكن وضعه يف أحد ثالثة 

واألصل : أشار إليه ابن مالك يف إحدى أبياتهبعد الفاعل، وهذا ما ٣٦:مواضع
أو قبل الفاعل أي بني ٣٧يف الفاعل أن يتصال واألصل يف املفعول أن ينفصال،

Ahmadمثال يف . الفعل وفاعله، أو قبل الفعل نفسه sedang makan apel ،
أكل يتفاحة الو أتفاحة أمحد الأكل يو أتفاحة الأكل أمحد يجاز له أن يقول 

.ويف استخدامه اجلملة االمسية يقول أمحد يأكل التفاحة. أمحد
وقد يطرأ على بناء اجلملة ما يقتضي املرتجم إىل وضع واحد من هذه 

أن يعرف على أن النحاة أجازوا التغري يف الرتتيب ه لوينبغي . األوضاع الثالثة
، ألن رفع الفاعل ونصب األمرق يضيالو يتوسع الكالملبالتقدمي والتأخري

أال يرى أن النحاة مىت خافوا اللبس مل جييزوا إال . املفعول يفرق بني املعنيني
عندما ، على املرتجم Musthofa memukul Salwaالرتتيب، مثال يف ترمجة 
ته ، فتصري ترمجألنه هو الضاربأن يقدم مصطفى حتما يستخدم اجلملة الفعلية 
م املرتجم سلوى على مصطفى اللتبس األمر . ضرب مصطفى سلوى لو قّد

عا أو أعطفا على أحدمها ما يظهر فيه اإلعراب، جاز . واختلط له فإن ثنيا أو مجُ
٣٨.التقدمي والتأخري

١٢٤. ص، )٢٠٠٧مكتبة األدب، : قاهرة(، الوظائف الداللية للجملة العربيةحممد رزق شعري، ٣٦
.٦٧. ص، شرحمجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك، ٣٧
.١٢٥، الوظائفحممد رزق شعري، ٣٨
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ويف ترمجة اجلملة احملصورة فاعلها، على املرتجم أن يقدم املفعول به على 
Hanya pemberanilah yangعلى سبيل املثال يف ترمجة ٣٩وجوبا،هفاعل

mampu mengalahkan musuhتصري فو على فاعل الفعل ، يقدم املرتجم العد
. أو إمنا قهر العدو ابن احلربما قهر العدو إال ابن احلربترمجته 

يف ترمجة اجلملة اليت مفعوهلا أن يقدم املفعول به على فاعلهأيضا وعليه 
فيقول ذعرىن قدومك يف ترمجة ٤٠.ضمريا متصال وفاعلها امسا ظاهرا
Kedatangamu mengagetkanku . وله اتساع يف استخدام اجلملة، فإن قال

فقد سلم من هذا القيد ألن الفاعل يف –مستخدما بامسية - قدومك ذعرين 
Rumahفيقول يف ،وأيضا إذا اتصل بالفاعل ضمري املفعول به. ترمجته مسترت

itu dihuni pemiliknyaاستخداما باجلملة الفعلية،، يسكن الدار صاحبه .
.بملرتجم له حرية يف التمتع باألساليوا

فعل يتعدي إىل مفعولني).  ٢
منيتكونانقداملفعوالنفهذانواحدة،مجلةيفاملفعوالنيظهروقد

ففي٤١.وخربامبتدأأصلهماليسأيغريهامنيتكونانوقدمسيةاالجلملةا
النوعيفوالثايناألولاملفعولبنييوّفقأناملرتجمعلىاألوىلاجلملةترمجة

وحىت٤٢الكلماتاستخدامبيتمتعأنمنلهجلامفالالثانيةترمجةويفوالعدد،
.األمرتلطخيو لتبسيماملاآلخرعلىأحدمهاوضعيف

يف ترمجة اجلملة اليت تتضمن مفعولني أن يقدم ما كان لمرتجم لينبغي 
على سبيل . على املنصوب الثاينيف األصل مبتدأ أو امسا يتضمن معىن الفاعلية

يقول أعطيت ، Aku memberi uang kepada orang fakirاملثال يف ترمجة 
فرتمجته األوىل أحسن من الثانية، ألن فيها . الفقري درمها أو أعطيت درمها الفقري
الدرهم مقدم نوإن كاهو اآلخذ الذي الفقري تقدمي ما أحق بالتقدمي وهو تقدمي 

.٤. ، صاملرجععلي رضى، ٣٩
.٤. ، صاملرجععلي رضى، ٤٠
فأغلب األفعال اليت تنصب األول أفعال غري مؤثرة، وإمنا هي أفعال تدخل على املبتدأ أو اخلرب فتجعل اخلرب يقينا أو ٤١

راجع إىل حممد رزق شعري، . ّلمنح وسأل وكسى وألبس وعشكا وهي أفعال القلوب، واألفعال اليت تنصب املفعولني مثل أعطى وم
.٦١٠. ، صحنو، وحممد أسعد النادري، ١١٨- ١١٧. ، صالوظائف

42 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 35-38.
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. اللبسها مننموميكن له أن يقول بالثانية أل. عليه يف اجلملة املرتجم منها
، فيلزم عليه أن Guruku mengira saudaraku itu ayahkuعن خبالف ترمجته 

يف الفاعلية أو أستاذي يظن أخي أيب يف االمسية، يقول يظن أستاذي أخي أيب
، وإال تما وليس األبحألن املظنون هو األخ فيهما أي بتقدمي أخي على أيب

Hanya pakaian yang aku berikanتهيف ترمجأما . اللتبس األمر واختلط

kepada orang fakir ،فيقول مثال ما ٤٣أن يقدم اآلخر على احملصور،يهعلف
.أعطيت الفقري إال ثوبا أو ما يناسبه

، وتصدر هذه ثالثة مفاعيلقد تتضمن اجلملة . فعل يتعدي إىل ثالثة مفاعيل).  ٣
٤٤.mengabarkanوmemperlihatkanاليت معناها ن األفعال ـيل عـاملفاع

، وهي أرى فهي منقولة مما كان يتعدي إىل مفعولني، فصار متعديا إىل ثالثة
ث ال –عند الرضى –ويف حقيقة األمر . وأخرب وخربّ وأنبأ ونّبأ وأعلم وحّد

ألن املفعول الثاين واملفعول ،لني فحسبتعدي هذه األفعال إال إىل مفعو ت
حنو يف أعملت حممدا عليا . نهالثالث م

مت حممدا حضور علي، وإن كانت من حيث الصورة لحاضرا، فهي تساوي أع
يف األندونيسية تتعديأكثر اجلملةو ٤٥.الظاهرية تبدو متعدية إىل ثالثة مفاعيل

Hasanمنرتمجة مثال هذه الإىل مفعول واحد أو مفعولني، وقد تصدر 

mengabarkan Zaid kelulusan Umar ،أن –أحيانا –ملرتجم يلزم على ا
يأيت ثالثة مفاعيل يف ترمجته على الرغم من كون اجلملة املرتجم منها تتضمن 

يف ) (عيل اثة مفتطلب ثاليوهذا إن يستخدم فعال . مفعولني
وإن أخرب حسن زيدا عمرا ناجحا، مثال يقول عنها ف،mengabarkanترمجة 

تلك الكلمة بـ عّلم فاكتفى بإتيان املفعولني يف ترمجته ويقول عّلم املرتجم رتجم ي
٤٦.حسن عمرا جناح علي

.٥. ، صاملرجععلي رضى، ٤٣
44 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 39.

.١١٨. ، صالوظائفحممد رزق شعري، ٤٥
.عّلم يف تلك األية الكرمية مفعولنيينصب) ٣١: سورة البقرة(وشاهده قوله تعاىل وعلم آدم األمساء كلها ٤٦



١٨

أحكام املفعول به). ج
٤٧:أحكامههي ئ حكم وال يستثىن منه املفعول به، وها يلكل ش

كـــان املفعـــول بـــه مـــن منصـــوبات األمســـاء،  فمنـــه ينصـــب املعـــرب وجـــوب نصـــبه؛  ).  ١
علــى ف٤٨.بعالمتــه الظــاهرة ويقــدر املبــين علــى أنــه منصــوب أي حــل حمــل النصــب

ذف علــى ســـبيل املثـــال حيـــ،املــرتجم أن يعـــرف عالمـــة النصــب لكـــل اســـم منهمـــا
ـــا تركيبـــا إضـــافيا، إذا التثنيـــة ومجـــع املـــذكر الســـاملمـــن نـــون املضـــاف املـــرتجم  تركب

.وحيرك بفتحة ظاهرة يف املنقوص
ل وضعه قبل فاعلـه أو قبـل فعـمع جواز واألصل يف املفعول أن يؤخر عن فاعله، ).  ٢

، وقـد حتمـاأو على فعل وفاعله تقدميه على فاعله وقد يكون .وفاعله كما سبق
كـان املفعـول إذا  يف حال ٤٩ووقع التقدمي الثاين. التقدمي األولوجوب ذكر سبق

يتكـــون مـــن اســـم شـــرط أو يتكـــون مـــن اســـم اســـتفهام أو مـــن اســـم املـــرتجم منـــه 
ْم وكأيضاف إليه أو  .ين اخلربيتني أو منصوب جبواب أَمَّابـَك

فيه لالمفعو .٢
املفعو فيهتعريف وأنواع). أ

املفعول فيه ويسمى الظرف اسم منصوب يدل على زمان الفعل أو مكانه 
ْ ويتضمن معىن  ِ ْ ٥٠.باطراديف ِ فإن ٥١.إذا كان متصرفامع لفظهوجيوز إظهار حرف يف

ا تتبع مبالنص ترمحةعن مادة الرتمجة، وكانت ان٤٧
. ، األصل وما قالك)٣: سورة الضحى(ما ودعك ربك وما قلى : قوله تعاىلمثل ه لقرينة، األول جواز حذف. يرتجم منه يف كلماته

: سورة النحل(وقيل للذين اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خريا : والثاين جواز حذف فاعله إذا دل عليه داللة أي قرينة، كقوله تعاىل
.فعول بهتعبري الكلمة تتضمن املفهذان جيريان على التوسع يف. ، والتقدير قالوا أنزل خريا)٣٠

Lihat Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 47-49.
48 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 24

Barang siapa yangفمثال األول ٤٩ disesatkan Allah, maka tidak ada penuntun baginya فيقول
أي كتاب اخرتت؟، والثالث عنها فيقول ?Buku manakah yang kau pilih، والثاين عنها من يضلل اهللا فال هادي له

Bolpen siapa yang kamu ambil? والرابع عنها قلم من أخذت؟فيقول ،Banyak sekali buku yang kumiliki

dan berapa banyak buku yang aku beli كم كتاب ملكت وكأين من كتاب اشرتيت، واخلامس عنهافيقولAdapun

terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.ما اليتيم فال تقهرأفيقول فيها ف.
Lihat Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 49-50.

.٣٤. ، صاملرجعوانظر إىل علي رضى، . ٦٤٩. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٥٠
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 ْ ِ مل يكن ظرفا، ويكون إعرابه على حسب ما يقتضيه مل يتضمن هذا االسم معىن يف
فأسر بأهلك ٥٣على سبيل املثال قوله تعاىل٥٢.معىن اجلملة، وكذلك إن وقع جمرورا

ام إن موعدهم بقطع من الل أص بها ما  مصي نه  تك إ امرأ إال  أحد  نكم  فت م ت يل وال يل
.ليسا من املفعول فيهو ، نْ فالصبح يف نفس األية خرب والليل جمرور بـمِ . الصبح

نقسم الظرف إىل الزمان واملكان وإىل املبهم واحملدود وإىل متصرف وغري يو 
، وإمنا صطالحيا أو لغوياااملتصرف هو ما كان متصرفا وليس املراد من٥٤.متصرف

.وقوعه يف االحتمال من كونه ظرفا أو ما تقتضيه اجلملة
عنهرتمجة الو املفعول فيه أحكام). ب

فالنصب هو احلكم هلذا املفعول، وهو حالة مشرتكة بني املفعول فيه وغريه، 
ألن االسم لو دل على الظرفية ولكنها مهمة يف تفسريه على أنه ظرف أو مفعول فيه 

٥٥.مفعول فيهومل يكن منصوبا مل يفسر يف النحو على أنه

على املرتجم أن ينظر إىل ما تقتضيه ،ففي ترمجة اجلملة تتضمن أمساء الزمان
٥٦.لالنتصاب على الظرفيةظرفا أم غريه، وكلها صاحلة تاجلملة أكان

ينصب املرتجم وكانت متصرفا إذا كانت اجلملة تقتضي ظرفا متصرفا أو غري متصرف، 
ْ يف ترمجتهذلك االسم مباشرة ِ Sayaعلى سبيل املثال يف ترمجة ، أو جيره حبرف يف

pergi pada hari Seninأو سافرت يف يوم اإلثنني ، اإلثننيرت يومَ يقول املرتجم ساف
ي فف، Hari senin adalah hari kedua dalam semingguخبالف . أو ما يناسبه

هذا املثال تقتضي اجلملة عن اسم الظرف مسندا وهو صاحل من أن يكون مبتدأ، ألن 
يف الثاين اإلثنني اليوم يومُ 

.األسبوع

عبد الرمحن بن وانظر، ٢٦٣أو ٢٥٩. ، ص٢. ج، )تاريخدون بدار املعارف، : مصر(، النحو الوايفعباس حسن، ٥١
حاشية وانظر حممد اخلضري، . ١٧٨. ص،)بدون تاريخجممع العلمي العريب، : دمشق(، أسرار العربيةحممد بن أيب سعيد األنباري، 

. ١٩٩. ، ص)بدون تاريخطه فوترا، : جمساران(،اخلضري
.٦٤٩. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٥٢
.٢٣٠. ، ص٨١: سورة هود٥٣
.٣٤. ، صاملرجععلي رضى، ٥٤
.١٤٤. ، صالوظائفحممد رزق شعري، ، وانظر ٢٥٩. ، صالنحوعباس حسن، ٥٥
.٦٥١. ، صحنو،حممد أسعد النادري٥٦
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وأما ظرف املكان فال يكون صاحلا للظرفية منها إال املبهم وهو ما افتقر إىل 
غريه يف بيان صورة مسماه كأمام ووراء وكأمساء املقادير، وما احتدت مادته ومادة 

وأنا كنا نقعد ٥٨كقوله تعاىلبفتحة العني وكسرها،  " مفعل"وهو على صورة ٥٧عامله
تضمنته املبهم الذي فمنه على املرتجم أن يراجع إىل كون الظرف . منها مقاعد للسمع

ْ يف ترمجته، غري متصرفا ، إذا كان متصرفا أو اللة اجلم ِ فال حيتاج املرتجم إىل حرف يف
وصلت يف أمام املسجد وإمنا بـ Saya telah tiba di depan masjidفال يقول يف 

اَم من الظروف غري متصرفةوصلت أمام املسجد وعليه أن ينظر إىل ما . ، ألن أََم
، فالكيلومرت يف تلك Satu kilometer adalah seribu meterتقتضيه اجلملة، حنو 

، فيقول عنها املرتجم وهو مبنزلة املبتدأبه مسندا وإمنا يراد ااجلملة ال يراد به ظرف
. الكيلومرت ألف مرت

وجب جره حنو وقفت يف جملس فالن يف فغري لفظه من أما إذا كان عامله 
Aku berdiri di tempat duduknyaترمجة  Fulan . فأما املكان املختص كبيت

، فيقول يف بماملرتجم وجامعة، فال ينصب  اشرة للحصول على الظرفية وإمنا جير بـِفيْ
Aku sholat di masjidأن من الشرح السابق واتضح ٥٩.صليت يف املسجدبـ ْ ِ يف

املكان املختص ظرف موضعني ومها يف يف ، ووجوباةف املتصرفو جوازا يف الظر يظهر
.عاملهتحد مادته عن مادةتما ال و 

المفعول له .٣
املفعول لهتعريف ). أ

وهومصدر قليب مفهم علة ٦٠ألجله ومن أجله،هذا املفعول مفعوالويسمى 
واس الباطنة  فاملصدر القليب صادر عن احل. ما قبله مشارك لعامله يف وقته وفاعله

٦١.األكل والضرب وما إىل ذلكككالرغبة واالحرتام واخلوف ال عن احلواس الظاهرة  

نه يصدر إفهو يذكر ليعرف الغرض الذي من أجله فعل ذلك الفعل، ويصلح أن يقال 

وانظر . ١٩٩. ، ص٢. ، ج)بدون تاريخدار الطالئع، : قاهرة(، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكابن هشام، ٥٧
.٢٥٢.، صالنحووانظر عباس حسن، .١٤٥-١٤٤. ، صالوظائفحممد رزق شعري، 

.٥٧٢. ، ص٩: سورة اجلن٥٨
.٦٥١. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٥٩
.١٨٩. ، صوضحأابن هشام، ٦٠
.٦٤٥. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٦١
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فتأديبا مصدر مفهم للتعليل وهو قليب، ألن ،ديبامثل ضربت ابين تأ٦٢،جلواب ملَِ 
. ألجل التأديبهاملعىن ضربت

جيب على أن يكون املفعول له مصدرا؛ ألن املصدر دال على احلدث وهو 
وانطالقا ٦٣.يتضمن داللة على احلدث أيضارد من أي معىن آخر، والفعل املعلل بهجم

ّل اmenghormatiيرتجم املرتجم عن كلمة قول المن هذا  ولو  مبصدره ال بفعله،عل
Aku berdiri karenaعلى صورة الفعل، فيقول يف املرتجم منها كانت تلك الكلمة 

menghormati gurukuقمت إكراما ألستاذي.
املفعول لهأحكامشروط و ). ب

سم حبرف شروط، وإن فقد شرط من شروطه وجب جر االلمفعول له ل
للتعليل إن كان االسم مفهما للعلة أو حتريكه على حسب ما يطلبه عامله إن مل يكن  

وبالنسبة إىل هذه الرتمجة فال سبيل له من كونه متحركا على حسب ما ٦٤.كذلك
تدل على اليتsebabأو karenaيقتضيه عامله، إذ أن اجلملة املرتمجة تتضمن كلمة 

ْ والباء، حنو ذبت من شوق، سجن . العلة بالقطع ِ ْن ويف وأحرف التعليل هي الالم وِم
٦٦:املفعول لهقتضيهايوها هي الشروط ٦٥.املذنب يف تقصري، قتل اجلاين بإجرامه

Aku(األممناجتهدت: صاحلولدقولمنهفخرج٦٧مصدرا،يكونأن).  ١

bersungguh-sungguh karena ibu(،كوامنبالرغماألمينصبال
،نسجاسموإمناصدرمبتليسألاام أُ اجتهدتفيهايقالفالللعلةمفهمة

نْ جيرفلذا .التعليلمعىنتتضمنبـِم

.١٣٤. ، صالوظائفحممد رزق شعري، ٦٢
.١٣٨. ، صالوظائفحممد رزق شعري، ٦٣
.٦٤٥. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٦٤
عباس حسن، و .٨٢. ، صشرحمجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك، وانظر إىل . ٦٩. ، صاملرجععلي رضى، ٦٥

.٢٣٨.، صالنحو
.١٩٠-١٨٩. ، صأوضحابن هشام، ٦٦
يف مادته ملادة فعله جبانب كونه قلبيا، إذ لو اتفق مع فعله يف الوظائف بأن يكون املصدر خمالفااشرتط صاحب ٦٧

رطا واحدا فيصبح الشرط عنده مخسة اللفظ النتقل من وظيفة التعليل إىل وظيفة التوكيد، وعد اشرتاك املفعول ألجله بفعله ووقته ش
.١٣٥-١٣٤. ، صالوظائفحممد رزق شعري، راجع إىل . شروط
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إمالقمنأوالدكملواتقتوال٦٨تعاىلقولهمثلمنهوخرجقلبيا،املصدركون).  ٢
)Janganlah engkau bunuh anak-anak kalian karena [takut]

kemiskinan(.مباشرة،إمالقبنصبأيإمالقاأوالدكمتقتلواواليقالفال
نْ جيرفلذاالقلبية،املصادرمنعديالألنه فكلمة. التعليلمعىنتتضمنبـِم

takutليماسفهمااجلملةتفهمكيمستولدة.
.جبنااحلربمنكـقعدعرضغريأورغبةككانعرضاعلة،كونه).  ٣
زمانكانإذامباشرةالعلةينصبأنمناملرتجمحيذروقتا،بهباملعللاحتاده).  ٤

Aku menanggalkanترمجةيفمثالبه،باملعلليتحدالالعلةتلك

pakaianku karena hendak tidur،يقولوإمنانوما،يايبثخلعتيقولفال
احتادهوبعدم.ماضاخللعوزمانمستقبلالنومزمانألنللنوم،ثيايبخلعت
.التعليليتضمنحبرفاملصدرذلكجيربه،باملعلل

ففاعلالجتهاده،الناجحَ كافأتمثلمنهاستثين،فاعالبهباملعللاحتاده).  ٥
.املكافأةفاعلغرياالجتهاد

أا –العامل –ل له مع الفعل يرتابط املفعو  لى  نحاة ع يذكرها ال أمور،  عدة  ب
 ّ العلة ومل يكن شروط لنصبه، والنصب هو حالة يدل عليها بعالمة لفظية وكل ما بني

٦٩.منصوبا، مل يفسر على أنه مفعوال له

ومثل الذين ٧١:وشهيده قوله تعاىل٧٠جيوز أن يكون املصدر معرفة ونكرة،
ابتغاء مرضاة اهللا معرفة باإلضافة . ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنفسهم

Saya tetap di rumah karena menungguفيقول املرتجم يف . وتثبيتا نكرة

beberapa pengunjungلزمت البيت االنتظاَر لبعض الزوار ولزمت البيت انتظارا بـ
بزيادة حرف –غالبا –رد فيه او الفاألول نادر الواقع و . أو ما يناسبهلبعض الزوار

، والثاين مشهور ألنه أسلم فتصبح ترمجتها لزمت البيت لالنتظار لبعض الزوار،اجلر

سورة (ختالف هذه األية بقوله تعاىل يف مكان أخر وهو وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق . ١٥١: سورة األنعام٦٨
.، فإن الثاين صاحل من أن يكون مثاال للمفعول له)٣١: اإلسراء

.١٣٦. ص، الوظائفحممد رزق شعري، ٦٩
.١٨٦. ، صأسرارمد بن أيب سعيد األنباري، عبد الرمحن بن حم٧٠
.٤٥. ، ص٢٦٥: سورة البقرة٧١
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واملرتجم له حرية يف استخدام أحدمها أي النكرة أو . فعول لهوأظهر يف داللته على امل
).بـأل وجمرده(كلمة انتظار يف  مر املعرفة يف ترمجته كما 

٧٢:هيو للمفعول له أحكام، 

اجلرأحرفمنحبرفجرهوجازمباشرةنصبهجازنصبهشروطاستوىفإذاأنه).  ١
منأكثرواإلضافةألمنجمرداالشروطاستوىفمابونص. التعليلتفيداليت
قولهمثلسّيان،وجرهفنصبهأضيففإن. جرهفاألكثرألبـاقرتنفإن. جره

ملامنهاوإن: السورةنفسيفوقولهاهللا،مرضاتابتغاءأمواهلمينفقون٧٣:تعاىل
.اهللاخشيةمنيهبط

Saya datang ke sini karenaيفاملرتجمفيقول،عاملهعلىتقدميهجيوزأنه).  ٢

suka pada ilmuالعلميفرغبةأتيتأوأتيتالعلميفرغبةبـ.
طلق مالالمفعول .٤

املفعول املطلقتعريف ). أ
املفعول املطلق هو املصدر املنصوب مبصدر مثله أو فعل أو وصف من لفظه 

زاد صاحب أوضح املسالك بــ ليس خربا وال ٧٤.ملعناه أوبيانا لنوعه أو لعددهتأكيدا 
رف جر كسائر مسي مفعوال مطلقا لصدق املفعول عليه وألنه مل يقدر حب٧٥.حاال

املفعول املطلق وانطالقا من كون ٧٦.املفعوالت، وهلذا يسميه النحاة مفعوال بغري صلة
مصدر أم آلة وصفا للهمن مادة عامله، فعلى املرتجم أن ينظر إىل كونامأخوذمصدرا 

٧٢

يسيطر اخلوف على الناس على احلروب فبعضهم يسافر خوفا وبعضهم يقعد : جواز حذفه إذا دل عليه دليل، حنوفاألول. 
: والثاين جواز حذف عامله إذا دلت على احملذوف قرينة كأن يقال. يف بيته خوفا وبعضهم يتحصن يف املالجئ، أي يتحصن خوفا

. وجيوز أن يعطف عليه وأن يبدل منه. جواز تعدده سواء أكان منصوبا أم جمروراوالثالث عدم . طلبا للراحة: مل لزمت البيت؟ فتقول
.٦٤٦-٦٤٥. ، صحنوحممد أسعد النادري، راجع إىل . افرتمجة هذه اجلملة الثالثة على حسب مجلته

. ١١و ٤٥. ، ص٧٤و ٢٦٥:  سورة البقرة٧٣
.٦٣٥. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٧٤
فاحلال تأيت على سبيل بيان هيئة صاحبها وقت وقوع :حممد رزق شعريوقال . ١٧٣. ، صأوضحابن هشام، ٧٥

اسم الفاعل واسم املفعول واسم (لذا كانت احلال مشتقة . ة احلدث نفسهاحلدث، واملفعول املطلق املختص يأيت على سبيل بيان هيئ
حممد رزق شعري، راجع إىل . ه يبني حدثاألا تبني ذاتا، وكان املفعول املطلق مصدرا ألن) التفضيل والصفة املشبهة وصيغة املبالغة

.١٣٨. ، صالوظائف
.١٢٩. ، صالوظائفحممد رزق شعري، ٧٦
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الثاين وإذا كان يف ترمجته،ر باملرتجم أن يستخدمه األول جديإذا كان لفعله أم غريه، 
وإذا  ٧٧.االستعانةيتمتع بني استخدام املفعول املطلق وحرف الباء اليت تتضمن معىن 

.صبه مباشرةمن أن ينامتنع كان الثالث ف
ن املصدر يف االنتصاب على املفعول املطلق نوائبه، يدخل فيها اسم ينوب ع

رَّةٍ  فيقول املرتجم ٧٨.مصدر وصفته ومرادفه واسم آلة واسم عدد أو ما دل عليه كـَم
ه  بـ كّلمته تكليما أو كّلمتSaya benar-benar telah berbicara dengannyaيف 

رأى الباحث أنه قد تفيد الثانية اليت تستخدم اسم املصدر نائبا عن املصدر ٧٩.كالما
النتصاب يف ايف االنتصاب على املفعول

Saya telahأال وهي امل٨٠،على املفعول املطلق

mengatakan suatu kalimat kepadanya . أن يقدم جدير باملرتجمفمن هذا
.املصدر على امسه

أنواع املفعول املطلقو أحكام ). ب
وجوب نصبه، فالنصب قد يأيت على صورة ٨١أحكام املفعول املطلقفمن 

ف والعدد املركب أو الياء يف التثنية والعدد املفرد أو الفتحة يف اسم املفرد والعدد املضا
جوب وقوعه من أحكامه أيضا و و .الكسرة يف اجلمع أو حذف النون يف سريي زيد

بعد عامله إن كان مؤكدا، أما املبني للنوع أو العدد فيجوز وقوعه قبل عامله، فيقول 
ضرب البوليس وضربتنيAku tidur dengan pulasاملرتجم نوما عميقا منت عن 

Polisi memukulاللص عن  pencuri itu dua kali.
:وقد سبق الذكر أن املفعول املطلق يأيت على ثالث صور، وهي

. ، ص)تاريخدون بمكتبة دار إحياء الكتب العربية، : أندونيسية(، مغين اللبيبمجال الدين بن هشيم األنصاري، ٧٧
٩٧.

78 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 52-57
79 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 52.

.١٧٩. ، صأوضحابن هشام، ٨٠
فاحلكمان اآلخران مها جواز . للمفعول مطلق أربعة أحكام وإمنا يذكر الباحث حكمني لصالحيتهما يف مادة الرتمجة٨١

والثاين جواز حذف .كان مؤكدا ألنه مبثابة تكرر الفعل، والفعل ال يثىن وال جيمعووجوب إفراده إذا  تثنيته ومجعه إن كان مبينا للعدد، 
فظية أن يقال هل فاملثال لوجود قرينة ل. عامله إن كان مبينا للنوع أو للعدد، بشرط وجود قرينة لفظية أو حالية تدل على احملذوف

ب للحج حجا مبورا وسعيا واملثال لوجود قرينة حالية أن تقول للمتأه. منت؟ فتقول نوما عميقا، أو يقال هل سافرت؟ فتقول سفرتني
.٦٣٩- ٦٣٨. ، صحنوراجع إىل حممد أسعد النادري، . مشكورا
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فاألغلب. شاءأيّااملرتجميستخدمهاكثريةطرقاألخبارلتأكيد. للتأكيدبيان).  ١
،وهي٨٢الثالثةالتوكيدأحرفإحدىاستخدام السابقةاجلملةترمجةيفمثالَقْد

بنياملاملطلقاملفعولباستخداموهوآخرسبيلوله. كّلمتهقداملرتجميقول
والمضافغريمنكرامصدرايكونأنوصورته. تكليماكّلمتهفيقولللتأكيد

.املؤكدلفظبتكريروهو٨٣موصوف،
آلةأوفعلهانوععلىتدلكلمةحتتويمجلةاملرتجموجدإذا. للنوعبيان).  ٢

اجلملةةفأمثل. عمليتهقضاءيفاملطلقاملفعوليستخدمأنلهينبغيفعلها،
فيهايقول،Saya duduk semacam duduknya orang pintarاألوىل

Orang tua itu berjalanيفدلفاالشيخمشىأو،األذكياءجلسةجلست

dengan pelan-pelan .أواهليئةمبصدراجليمبكسرجلسةمصدريسمى
َلةً وزنعلىتتوزنوهيالنوعمبصدر Kusirالثانيةاجلملةومثال٨٤.ِفْع

memukul kuda dengan cambuk،احلصانالسائقيضربفيهافيقول
أيلفعلهمعهودةاملستخدمةاآللةتكونأنالثانيةهذهيفويشرتط. سوطا
املثالسبيلعلىاالحتمالني،هذينعناجلملةترمجةخترجوقد٨٥.عادةالواردة

Salim sudah berusaha banyak،املفعولصورإحدىاملرتجميستخدم
.املصدرحبذفكثريااجتهاداأيكثريا،ساملاجتهديقولو ترمجتهيفاملطلق

فعلها،يفتقعالعملكميةعلىتدلكلمةحتتويمجلةترمجةففي. للعددبيان).  ٣
يستخدمأنوهي٨٦:صورثالثوله. واملعدودبالعدديهتمأنلمرتجملينبغي

هذاويسمىواحدة،مرةالفعلعلفُ إذاوهذاالوحدة،بتاءخمتومامصدرا

علي راجع إىل . (، وقد)تقع يف جواب القسم تأكيدا له(، الم القسم )لة، والساكنة خفيفةاملشددة ثقي(نونا التوكيد ٨٢
له تعاىل يف األية اقكما أحرف التوكيد،  من صاحب جامع الدروس حرف الم اإلبتداء عد ). ٢٠١. ص، ٣. ج،املرجع، رضى

.، ص٣. ، ججامعمصطفى الغالييين، انظر ". عصبةإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن"الثامنة من سورة يوسف وهو 
٧٥٨.

، ٢. ، ج)تاريخدونبدار الطالئع، : قاهرة(، غرة السالك إىل حتقيق أوضح املسالكعبد احلميد، حممد حميي الدين ٨٣
.١٧٣. ص

.٥٢. ، صTata Bahasaأبوبكر حممد، ، وانظر ٦٣٧. ، صوحنحممد أسعد النادري، ٨٤
.١٨٨. ، صحاشيةنظر حممد اخلضري،، وا٥٦. ، صTata Bahasaأبو بكر حممد، ٨٥
.١٧٤. ، صغرة السالكحممد حميي الدين عبد احلميد، ٨٦
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َلةً وزنعلىنتتوز وهياملرةمبصدراملصدر مجلةاملثالسبيلعلى٨٧.فـَْع
Anjing itu mati setelah dipukul Zaid dengan sekali pukulan،تصدر

مصدرايستخدمأنوالثانية.واحدةضربةزيدضربهأنبعدالكلبماتمنها
الباحثرأىاجلمع،عالمةعلىحصولولل. مجععالمةأوتثنيةبعالمةخمتوما

beberapaحنوفعلها،مصدرإىلمضافحيصىالعددترمجةمنتصدرأا

langkahيفAnak kecil itu berjalan beberapa langkahعنهايقول
. مبصدراملميزعدداسميستخدمأنوالثالثة. خطواتالطفلميشياملرتجم

Tentara ituترمجةعنأشواطمخسةينامياجلندانتقلاملرتجمقولمثل

bergeser lima langkah ke arah kanan .مبصدر،مميزةعدداسمفخمسة
بنيماوهيمخسةالعددألناجلمعصورةعلىاملصدريظهراملثالهذاويف

.والعشرةالثالثة
المفعول معه.٥

املفعول معهوترمجة تعريف). أ
مســبوقة جبملــة ليــدل علــى مــا حصــل واو املصــاحبة هــو االســم الفضــلة التــايل 

الفضـلة مـا ينعقـد الكـالم ف٨٨.مبصاحبته بغري قصد إىل إشراكه يف حكم ما قبلـهاحلدثُ 
ـدوا فهــــذه الــــواو يف األصــــل ٨٩.، واملصــــاحبة اقــــرتان مــــا بعــــدها ومــــا قبلهــــا يف الــــزمنـبــ

ــعَ عا يفيــد الــذيطفــة، والعاطفــة فيهــا معنيــان العطــف واجلمــع، فلمــا وضــعت موضــع َم
، فكانــت أوىل ة اجلمــعخلعــت عنهــا داللــة العطــف وبقيــت داللــ٩٠االجتمــاع يف الفعــل،

عَ  ٩١.من غريها من احلروف يف نيابة َم

قــــد ٩٢.يف اللغــــة األندونيســــيةbesertaو bersamaيــــرتجم املفعــــول معــــه بـــــ 
Aminيف املـرتجميقـول berjalan bersamaan dengan terbitnya matahariـبــ

87 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 51.
.٦٦٩. ، صحنوحممد أسعد النادري، ٨٨
.٢٠١. ، صأوضحابن هشام، ٨٩
. ص, )٢٠٠٩دار الكتب العلمية، : لبنان(، الفروق اللغوية، العسكرياحلسن بن عبد اهللا بن سهل أبو هالل ٩٠

.٣٠٤.، صالنحووانظر عباس حسن، . ٣٣٥
. ، صأسرارعبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري، وانظر أيضا إىل ١٥٠. ، صالوظائفحممد رزق شعري، ٩١

١٨٥-١٨٤.
92 Abu Bakar Muhammad, Tata Bahasa, hlm. 154.
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ــــوع الشــــمسســــار أمــــني فرتمجتــــه األوىل هــــي . أو ســــار أمــــني مــــع طلــــوع الشــــمسوطل
الصــحيحة، لعــدم اجتمــاع الفعــل بــني أمــني والشــمس يف الســرية، وإمنــا اجتمعــا يف الــزمن 

ـــَع اســـتخدام التمتـــع بللمـــرتجم االتســـاع يف لفعـــل اإذا احتـــد و . فحســـب أو واوحـــرف َم
فعـل فاعـل فيهـا يتحـد ،Aku pergi bersama saudaramuعلـى سـبيل املثـال . املعيـة
أو يقول سرت وأخاك أو سـرت مـع أخيـك، فيجوز له أن بعدهاو bersamaكلمة قبل  

َع يفيد االجتماع يف الفعل،. ما يناسبه .والفعل يتضمن الزمن بنفسه٩٣وهذا ألن َم
املــرتجم أن يــدع اســتخدام الفعــل أو اجلملــة يف ترمجــة مــا يكــون بعــد واو وعلــى 

، كـي تصــلح يف املثــال السـابقterbitnya matahariكــ كـب تركيبــا إضـافياوهـو ير املعيـة 
ــ ٩٤.ة ال يســمى بــواو املعيــةترمجتــه بــاملفعول معــه، إذ أن الــواو الداخلــة علــى فعــل أو مجل

تركيبـا إضـافيا bersamaan denganفال يرتجم عن اجلملة السـابقة الـيت يرتكـب مـا بعـد 
)terbitnya matahari( ُطالعةٌ ، بـ سرت وطلعت الشمس أو سرت والشمس.

املفعول معهأحكامشروط و ). ب
ــَة  ثالثــة شــروط ليصــح نصــب االســم علــى فمــن التعريــف الســابق، يتضــح أن ّمث

٩٥:أنه مفعول معه وهي

فضلة،املفعوليةعليهيقعالذياالسمهذايكونأن).  ١
Aku pergi bersamaففياملعية،أياملصاحبةواوقبلهاليتالواوتكونأن).  ٢

saudaramuتصبحوأخوك،سافرتيقولوإنوأخاك،سافرتاملرتجميقول
.بقرببيانهمزيدوسيأيت،النحاةعندممنوعوهذاالعطف،واوالواو

Kamu besertaمثلاملفردسبقهافإن،مجلةاملعيةواوتسبقأن).  ٣

pendapatmu،قبلماألن.بفتحتهاالالياءبضمةورأيكأنتاملرتجميقول
ورأيكأنتوالتقديرمعطوفابعدهاماوكانللعطفالواوفكانتمفردوالوا

. مقرتنان
Aku pergiففي. تعبريهايفكليهماالعطفمعالضمرياجلملةتستخدمقد

bersama saudaramuوإمناوأخوكسافرتبالفعليةمستخدمااملرتجمعنهايقولال

.٣٠٤.، صالنحوعباس حسن، راجع إىل٩٣
.٢٠١. ، صأوضحابن هشام، ٩٤
.٢٨. ، صاملرجعوانظر علي رضى، . ٦٧٠-٦٦٩. ، صحنوعد النادري، حممد أس٩٥
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أنفعليهاملتصلاملرفوعالضمريإىلخٌ أَ يعطفأناملرتجمأرادإذاو . وأخاكسافرت
معإالاألصحيفجيوزالاملتصلاملرفوعالضمريعلىالعطفألنبـأَنَا،بينهمايفصل
.وأخوكأناسافرتتقريباالرتمجةوتصري٩٦الفصل

علىهتقدميجيوزالوأنهسبق،كمامنصوبأنهمعهاملفعولأحكامأشهر
ساروالأمنيسارالشمسوطلوعَ األولاملثاليقالفال. مصاحبهعلىوالعامله
معهاملفعولبنيالفصلجوازعدمأيضااألحكامهذهومن. أمنيالشمسوطلوعَ 

وعدمكليهماوالعطفالضمريتتضمنمجلةيفيتضحكمافاصلبأياملعيةواووبني
٩٧.الواوهذهحذفجواز

.١٩٤. ، صمعجمأنطوان الدحداح، ٩٦
.٦٧٠. ، صحنوالنادري، حممد أسعد٩٧
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