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 الباب الثاني
 دراسة نظرية

 
 جشطلتالنظرية البنيوية على فكرة  -أ

 جشطلتف عن النظرية البنيوية في فكرة التعري. 1
ل أن  ّدمقب ة  تق فالباحث ة  التعري ة البيوي عن النظري

رة ج ى فك اعل ة ، شطلت آاملي ّدم الباحث فمن المستحسن أن تق
تلك الجمل ألّن  شطلتوج بنيويةوالالتعريف من النظرية أوّال 

و آانت    تعريف   ولهامن آلمة مختلفة  تقّل ول اوية في   مس متس
 .الفهم

ي   ة ه اوالت إّن النظري اء   مح ا العلم وم به يق
ّم ظواهر      ر من أه المتخصون لدراسة ظاهرة التعّلم التي تعتب

ا،  ا حياتن يم م اء بتنظ ؤالء العلم وم ه ن إذ يق ه م يتوصلون إلي
ؤ  آراء حول حقائق التعلم  وتبسيط هذه الحقائق وشرحها والتنب

ا ال  16.به نلبيكار وق ه  )Snalbecker(س ا نقل س، آم ا ويل أّن رتن
ة هي  ن النظري دد م دالئل ع دمج ال ي تن االت ي أن ترآيبي ، يعن
دالئل  ك ال ع تل ة تتب ات المعّين ي الترتيب ن الت ق يمك دلتعلي يل ال
   17.، وآذلك البيانات المنظورةبالمعقول بالدليل اآلخر
ة  من أهّم  هيالبنيوية  و المفاهيم األساسية في نظري

با       ج ا ومناس يم مترّتب تّم بوصول التعل ة ته شطلتية، وهي نظري
ات ات     ،بالواقعي ي الكيفي ة تعط ي نظري ة ه ت البنيوي وآان

ا وت ة ترآيبي االتعّلمي ا ج. رتيبي طلتوأم ن  ش ي م دى فه إح
ة  ة الهام ات المعرفي ر   النظري ي التفكي ة ف ت نظري ّل وآان وح

                                                 
 52. ، ص)1978عالم المعرفة، : الكويت (، تعليمها وتعّلمها ;اللغات األجنبية ايف خرمان، علي حجاج، ن 16
 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar, (Jakarta : Erlangga, 1989), hal. 4يترجم من  17
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ات     ية العملي ا الرئيس ين اهتماماته ن ب ع أّن م كالت م المش
  18.المعروفية األخرى مثل اإلدراك والتعّلم

ى  را إل ة أّن    نظ رى الباحث ات، فت ك التعريف تل
ن  ف ع رة ج التعري ى فك ة عل ة البنيوي ي النظري طلت ه ش

يم   اوالت التعل ة      مح الب التفكيري اءة الط ى آف تّم عل ي ته الت
ا    وإبتكاريتهم  ة وفهمه واد التعليمي مع البحث عن    في نظر الم

 .ترآبيا وترتيبياحّلها 
 شطلتيم بالنظرية البنيوية في فكرة جعلخطوات الت. 2

ة      ة البنيوي يم بالنظري وات التعل ا خط ّدمها  وأم ي ق الت
 19:هي ما يلي شطلتية ج
 )Insight( االستبصار) 1

اع ا إّن ف اإلنطب ة اتحقي ن حال ا لصادق ع كال م ش
ك   شطلت في نظر جأمر حقيقي من وجهة  ل ذل التعّلم ويتمث

ا موقف       في آتساب اال ي يكون عليه ة الت ستبصار في البني
ة التوصل   ه وآيفي ة عمل ه وطريق رابط أجزائ م ت مشكل فه

ه    بة ل ول المناس ى الحل ورته    . إل ي ص تعلم ف ون ال وال يك
 .ستبصاراال قد تّم إذا لما يتحقق مثل هذاالنمطية 
 

 )Understanding(الفهم ) 2
ياء إّن اال ل لألش م الكام ق الفه و تحقي . ستبصار ه

ار أو     اك استبص ان هن ّم حصوله إذا آ د ت تعّلم ق ون ال ويك
 .فهم، والفهم هو الهدف من التعّلم

 )Organzation(التنظيم ) 3

                                                 
 59. ص، المرجع السابق، نايف خرمان، علي حجاج 18
 205-204. ، ص)1978 عالم المعرفة،: الكويت (، دراسة مقارنة ;نظریات التعّلم عطية محمود هنا،  علي حسين حجاج، 19
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ة ج تظم بني م تن زة وفه ة خاصة ممي شطلت بطريق
م طري   ي تفه ة يعن ك البني ة تل ة تنظيمي وين   . ق ان تك د آ وق

يم،  ادئ التنظ يا مب هاما رئيس إلدراك إس طلتية ل ذه جش ه
ى سيكولوجية     المدرسة، وقد انتقلت هذه المبادئ مباشرة إل

ة جشطلت أو ا   . التعّلم ستبصاره تعني أن   ولما آانت معرف
ا بكي      ه وعالم ى بنيت ا عل ه مطلع ه   يكون العارف ل ة تنظيم في

يم   ادئ تنظ إّن مب طلتي تف ية  جش ور األساس ن األم صبح م
 .لسيكولوجية التعّلم تماما آما هي لسيكولوجية اإلدراك

 )Reorganization(إعادة التنظيم ) 4
ّل     م آ ة إدراك وفه ات الحي تطاعت الكائن إذا اس
ة   دون أي حيحة وب رة وص ورة مباش د بص ف جدي موق

تعّلم  ر   . مصاعب فمعنى هذا أنه التوجد حاجة لل ولكن الكثي
ا      من المشكالت  تتم بصورة يعصب عمل أي شيء إزاءه

دو المشكلة        د تب ل وق ّرة، ب ا ألول م أو حّلها إذا ما واجهناه
ا        ا أو أنه ى له م وال معن ة للفه ر قابل ة غي ألول وهل

تبعاد  . غامضة وإعادة التنظيم في صورته النمطية يعني اس
ح    بح المالم ا وتص ن ورائه دوى م ى ال ج يل الت التفاص

 .حقيقتها بصورة أآثر وضوحااألساسية للمشكلة على 
 )Meaning(المعنى ) 5

ات     ة ارتباط ب إقام ي اليتطل تعّلم الحقيق إّن ال
ة   ر المترابط ر غي ين العناص ة ب ياق  . تحكمي ل إّن الس ب

ون    ف تك ن موق ال م ى اإلنتق ي النمطي ينطوي عل التعليم
ه         ذي يكون في ك الموقف ال ا، أو ذل ى له األشياء فيه ال معن

ه      التحكم هو القاعدة  ه معنى تكون في السائدة، إلى موقف ل
ية    يئا، فخاص ي ش ة وتعن زاء مفهوم ين األج ات ب العالق
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ذي    المعنى أو مفهومه وليس مجرد االرتباط األعمى هو ال
 .يمثل السمة المميزة للتعّلم الحقيقي

 )Transfer(نتقال اال) 6
ال      ة انتق و إمكاني م ه ي للفه ار الحقيق إّن االختي

لحصول عليه إلى مواقف أخرى تشبه االستبصار الذي تم ا
ا  ف األول ولكنه ا الموق ي بنيته ي   ف ه إال ف ف عن التختل

ائم    .التفاصيل السطحية اط    فالتعليم األعمى الق ى االرتب عل
ف         ى المواق يم إل ابال للتعم ون ق ل أن يك ر المحتم ن غي م

رى كالتذات الصلة  األخ ابهةمال أو المش واالستبصار  ش
 .لى المجاالت المرتبطة والمالئمةالحقيقي هو الذي ينتقل إ

ك    ى تل را إل ة    نظ تعّلم بالنظري يم وال وات التعل خط
ة ذه البنيوي ة ه تخدم الباحث ة، فتس الخطوات التعليمي ة آ  النظري

ذه الدراسة    من لغة إلى لغات أخرى في تعليم الترجمة  وفي ه
يم ترج    تستخدم الباحثة  ة في تعل ذه النظري ة    به ة العربي ة اللغ م

 :، وخطواتها ما يلي أو بالعكس يسيةإلى اإلندون
 مشاهدة النصوص واالستعالم عنها:  االستبصار  -1
فهم مضمون النصوص التى تراد :  الفهم -2

ترجمتها من الفكرة األساسية، والفكرة 
المساعدة من آّل فقرة وآذلك العالقة بين 

 األفكار بعضها ببعض
قة ترآيب الكلمات لتكون معانيها وطا:  التنظيم -3

 لغتها مناسبة بلغة الهدف
تفتيش ترآيب الكلمات المرّآبة مّرة :  إعادة التنظيم  -4

 أخرى
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نقل النصوص من لغة المصدر إلى لغة :   االنتقال -5
  الهدف

 محاسن النظرية البنيوية وعيوبها. 3
ة تعطي   النظرية البنيوية ه من المعروف، أن  ي نظري

ار الطالب وإبتكا   ا  التشديد على دور أفك واد    ريته في نظر الم
ة،     . المتعّلمة مع البحث عن حّلها ذه النظري أّن ومن محاسن ه

را  دّربوا آثي ّل الطالب يت ات ح ر والبحث عن آيفي ي التفكي ف
ا  . في الفصل المشكالت نحو المواد التي يتعّلمونها وب  وأم عي

ي  ة، فه ذه النظري ة  ه ذه النظري را أّن ه ل آثي مية تهم جس
ل    ي العم الب ف ىالط وا   حّت نهم أن يتعّلم هم  اليمك ع بعض م

 .وغير ذلكبعضا بالتعلم التعاوني 
 
 تعليم الترجمة -ب

المكتوبة في الكتب العلوم اإلسالمية أّن المعروف، من 
رآن والحديث   السيما  باللغة العربيةتكتب آثيرا أو المصّنفات  الق

 .للغة العربية أيضا بامكتوبان الذان هما دستور للمسلمين النبوي 
نلك، ذل مأن  يمك وم  يفه ك العل رب  ب الالط تل ر الع ة غي خاص

 .ترجمتها إلى لغتهمبوسيلة ندونسيين الطالب اإل
في  الحضارات اإلسالمية أّن وإلى الجانب، آما عرفنا 

ّرة أّو يلة  ل م ي بوس ة تنّم ّنفات ترجم ة المص ان،  القديم ن يون م
رس،  ال  ف ي مج د، ومصر ف ة  هن فية والطّبي وم الفلس ر العل وغي

ا اآلن   . كذل ى يومن ام إل رور األي د م ن  وبع ر م رّجمين ، آثي مت
ّنفات   ون المص ة يترّجم ةالمكتوب ا  بلغ ى م ية إل ة اإلندونيس  اللغ

ارئين   ة   وينّشرونها إلى أيدي الق يلة المطبع ذا     بس ا ظهر في ه آم
 .البالد اإلندونيسية
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ى إنظرا  ك   ل ة النصوص     الشروح، تل ة ترجم إّن عملي
ان ديم تبدو منذ زمان قالعربية  ا   وآ ة   تعّلمه ة للغاي دى أهل   مهّم ل

ى ذل   . العلم والطالب ة    ك، إضافة إل اهر بالترجم إّن الشخص الم
ة  التي تكتب اإلسالمية وأفكارها العلوم يمكنه أن يفهم  آثيرا باللغ

 .العربية
 
 التعريف عن تعليم الترجمة. 1

من قبل أن تقّدم الباحثة التعريف عن الترجمة، ف
عريف عن التعليم وعالقته التم الباحثة أّوال تقّدأن المستحسن 

معناه اللغوي هو ب التعليمإّن  .دراسة هذا البحث الجامعيب
والتعليم اختّص بما يكون  20،النفس لتصور المعاني تنبيه

 .ي نفس المتعّلمبتكرير وتكثير حّتى يحصل منه أثر ف
صطالحيا هو إيصال المعّلم العلم والمعرفة اومعنى التعليم 

وهي الطريقة  21إلى أذهان التالميذ بطريقة قويمة،
ت والجهد فى قتصادية التى توّفر لكّل المعّلم والمتعّلم الوقاال

سبيل الحصول على العلم والمعرفة، ويطلق لفظ التعليم 
 .التدريس فالمعّلم هو المدّرس على

أو هو مفّسر للسان هي الترجمة معناها لغة وأّما  
وآانت ، الذي يترجم الكالم أي ينقله من لغة إلى لغة أخرى

آلمة الترجمة مشتاقة من آلمة ترجم ويقال لعاملها 
ومعنى الترجمة  22.أو الترجمان بفتحهاالتاء الترجمان بضم 

انتقال األفكار في اللغة األولى أو اللغة هي صطالحيا ا

                                                 
 188. ، ص)المكتبة الشاملة(، التوقيف على مهمات التعاریفمحمد عبد الرؤوف،  20

 12. ص ،)1983, دار المعارف: القاهرة ( ،التوجيه فى تدریس اللغة العربية ,محمود على السمان  21
 66. ، ص16, ، جزء)المكتبة الشاملة(، لسان العربمحمد بن مكرم،  22



23 
 

قال  23.بمعادلتها في اللغة الثانية أو اللغة المستهدفةالمصدر 
لها صطالح الترجمة اأّن  24آما نقله شهاب الدين،الزرقاني 
 :  يأربع معان

 األقوال إلى شخص اليستلم تلك األقوالإيصال ) أ
، مثل اللغة العربية إيضاح األقوال باللغة المتساوية) ب

اللغة اإلندونيسية توضح باللغة  توضح باللغة العربية أو
 اإلندونيسية

ل توضيح اللغة العربية ، مثباللغة المختلفةتفسير األقوال ) ج
 أو بالعكس نيسيةندوبااللغة اإل

رى، مثل نقل اللغة نقل األقوال من لغة إلى لغات أخ) د
 العربية إلى اللغة اإلندونيسية

المختلفة التعريفات هناك  ،ذلك التعريف جانبوب
آما آتبها محمد حسن  بعض من الترجمانقّدمها التى 
  25:، وهي ما يلي يوسف

إّن الترجمة هي عملية إحالل النّص :  Catfordآتفورك  -أ
 Source) المكتوب بإحدى اللغات المسّمى باللغة المصدر

Language)  إلى نّص يعادله مكتوب بلغة أخرى المسّمى
 . (Target Language)باللغة المستهدف النقل إليها 

تطبيق للغويات من منظور اقتراض :  Pinchuchفينجحنج  -ب
خراج نص يحمل المعنى المعادل للنص توافر السعي ال

 .االصلي

                                                 
 ,Tata Taufiq, Terjemah Dari Teori Ke Praktek, (Kuningan : Pustaka Al-Ikhlashيترجم من  23

2001), hal. 27 
 : Syihabuddin, Penerjemahan Arab Indonesia (Teori dan Praktek), (Bandungيترجم من  24

Humaniora, 2005), hal. 8 
 31-30. ص, 1997, آويت, آيف تترجم, محمد حسن يوسف 25
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إّن الترجمة هي مهارة تتمثل فى :  Newmarkنيومارك  -ه
محاولة إحالل الرسالة أو بيان مكتوب بإحدى اللغات 

 .برسالة أو بيان بلغة أخرى
التي قّدمها  نظرا إلى تلك التعريفات عن الترجمة

ية الترجمة في عملأّن يمكن أن تقول الباحثة ، المتخّصصون
وهما هناك آلمتان أساسيتان  من لغة إلى لغات أخرى

في هذه والمقصود بالنصوص . النّصية والمعادلةالنصوص 
لسانا آانت أو المنصوصة أو األقوال األفكار هي الدراسة 

، وأما فهمهاالتي يمكن ثة آانت أو حدي وقديمةآتابة 
 دلمقاصالمعاني واتعادل فهي المقصود بالمعادلة النّصية 

بين اللغة األفكار األساسية جمل،  من آلمات، وقواعد اللغة 
 ). لغة مستهدفة(واللغة الثانية ) لغة مصدر(األولى 

أّن تعليم الترجمة إضافة إلى ذلك، فترى الباحثة 
والعلوم نحو الدارسين المعارف في إصال المعّلم محاول هو 
الصحيحة  بالنظريات والطرائقمستنّدا الترجمة آيفيات عن 

وفي هذا البحث الجامعي تستخدم . باالستمرار المقبولة
في لتجربتها شطلت على فكرة جالبنيوية النظرية الباحث 

 .تعليم الترجمة
 

 أهمية تعليم الترجمة وأهدافه. 2
ة من     آما  ة الترجم قّدمت الباحثة فيما سبق، أّن عملي

اري و. ظهرت منذ زمان قديملغة إلى لغات أخرى  خ، شجّل الت
ارف   وم والمع ة العل ة ترجم د أّن حرآ ر ق ر ظه ي عص ف
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ة  آما قال بدري يتيم ، بحرآة آبيرة وواسعةالعباسي  أّن حرآ
  26:بعدة مراحل ت الترجمة فى ذلك العصر مّر

ة الم ) أ ى   رحل ة المنصور إل ى عصر خليف ي ف ى ه األول
رجّ  وفي ذلك العصر هارون الرشيد، را   يت ار آثي م األفك

 . فى مجال علم الفلك والمنطق
 300ة الثانية فى عصر خليفة المأمون إلى سنة  المرحل ) ب

مت آثيرة هي فى مجال الفالسفة   والكتب التى ترّج هـ،
 . والطّب

نة ) ج د س ة بع ة الثالث ود  300 المرحل د وج ـ وخاصة بع ه
  .صناعة األورق

ب،   ا اإل    إذاوإلى الجان ا في بالدن يا ف رأين ر  ندونبس كثي
وم     من المصّنفات  ي تبحث في العل ارف  والت في  خاصة  المع

ب   المية تكت ات اإلس ة األالدراس ة باللغ ة جنبي ة العربي آلغ
تلك المعارف والعلوم لدى فهم فال يمكن وبذلك، . واإلنجليزية
 .ندونيسياإّال بنقلها إلى اللغة اإلندونيسيين عامة اإل

سين  رمهّمة للغاية لدى الدافكان تعليم الترجمة  لذلك،
ين اإل  ة للدارس يين خاص نهم ندونيس ة ليمك وم معرف العل

ا     المنصوصة بالل والمعارف  ان أو آتابي انيا آ ة لس ة األجنبي . غ
دين  قال و اك   شيهاب ال ة   بعض الحجج   أّن هن يم  عن أهمي تعل

 27:، وهي ما يلي الترجمة مواد
أّن مهارة الترجمة تحتاج إليها للغاية لنقل العلوم،  ) أ

لى إالتكنولوجي، الثقافة، والدين من البالد المتّقدمة 
تعطى مادة الترجمة . ندونيسياالبالد النّمية، مثل اإل

                                                 
 ,Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)يترجم من  26

hal. 55-56 
 181 - 180. ص، المرجع السابقشهاب الدين،  27
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طيعوا احتذاب فضائل التقصى لتقّدم العرب حتى يست
زمن الذهبي وآذلك قد أظهروا على نجاحتهمم فى 
مرافقة شعب اليابان إلى عالم حديث يعادل بشعب 

 .الغرب الذين أقدموا فى احتذاب التقّدم
تكون الترجمة عملية طبيعية التى البّد أن يعملها الناس  ) ب

فى بعض نواحى الحياة، فى المدرسة، فى المكتب، 
وتكون الترجمة أنشطة الناس التى . وفى أينما آانوا

 . تجري طول حياتهم
 فى آخر األيام قد آثرت اإلخبارات من البلدان الغربية ) ج

لكي يفهمها  التى ينبغى أن تنشر فى اللغة اإلندونيسية
لكّن هذا العمل التظهر النتائج . المجتمع بالشروع

 .المقنعة بسبب قّلة الطاقة المحترفي فى مجال الترجمة
إّن مادة الترجمة تستفيد آالوسائل لتنمّية لغة الطلبة فى  ) د

وتساعد هذه المهارة مهارة اللغوّية . شعبة اللغة
وإلى الجانب، يمكن . األخرى، آمهارة الكالم والكتابة

أن تكون هذه المهارة وسيلة لمعرفة نجاح دراسة 
الطلبة إجماال، ألّن مهارة الترجمة تتطّلب آفاءة الطلبة 

 .ل مهارات اللغوية األخرى، خاّصة القراءةفى مجا
. يمكن أن تكون مهارة الترجمة زيادة النتائج للخّرجين ) ه

الينبغي عليهم أن يعّلقوا أنفسهم إلى ميدان العمل الذي 
 مخرجاتأعّده األمراء، ألّن هذه المهارة تكون إحدى ال

 .إليقامة ميدان العمل بها
ّدم ي ق ة الت ة الترجم ى أهمي دين، ها نظرا إل شهاب ال

ة   رى الباحث ة  أّن ت يم الترجم ا تعل ة وتعّلمه دى  مهّم ة ل للغاي
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ار   فهم يستطعون ألنهم  ندونيسيينالدارسين اإل وال واألفك األق
 .نحو آيفيات الترجمة الصحيحة المقبولةبتعليمهم العربية 
ة وتعلّ و يم الترجم داف تعل امأه ا ه ي  ماّدي يم ه تعل

ين  اءة  الدارس وا آف ارة   مقارنليملك ة والحض اجي اللغ ة منه
ين ا المختلفت ا . وتجهيزهم دافها وأم ذيا أه ي تنفي داد فه إم

ارف  الطالب  ة    بالمع ة الترجم الخبرات   عن نظري دادهم ب وإم
ة   ي ترجم ة  ف وص المختلف ة،  النص وص الديني آالنص

 28.واإلقتصادية بمراحل صعوبتهاوالعلومية، واألدبية، 
 

 أنواع الترجمة. 3
ا اآل  أئت الباحثة رإذا  ة   في يومن ة الترجم ن، أّن حرآ

وال   خاصة في بالدنا األندونيسيا عملها الترجمان بترجمة األق
وص ة  والنص ان والكتاب ة   وأ، باللس ائل مختلف ا بوس ام به ق
ة آالمصنفات ة، المطبوع الم، ، واإلذاع والمحاضرات، واألف
 . وغير ذلك

ه افي آت محّمد حسن يوسف    آما نقل Jakobsonقال  ، ب
  29:وهي ما يلي تقسم إلى ثالثة أقسام، الترجمة  أّن

دة :  النوع األول ة الواح من اللغ ة ض ّمى بالترجم يس
)Intralingual Translation( . ة ذه الترجم ى ه وتعن

أساسا إعادة صياغة مفردات رسالة ما في إطار 
ة س اللغ ذه العمل. نف ا له ة، ووفق ة ي ن ترجم يمك

ي  ارات أخرى ف ة بواسطة إش ارات اللفظي اإلش
و  ية نح ة أساس ر عملي ي تعتب ة، وه س اللغ نف

                                                 
 نفس المرجع 28

 47-46. ص، المرجع السابقمحمد حسن يوسف،  29
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ات تفسير    وضع نظرية وافية للمعنى، مثل عملي
 .القرآن الكريم

ى أخرى     :  النوع الثاني ة إل  Interlingual(وهو الترجمة من لغ

Translation( .  ة ة ترجم ذه الترجم ي ه وتعن
ارات اللف ق     اإلش ن طري ات ع دى اللغ ة إلح ظي

ة أخرى   اإلشارات  ة للغ وع    . اللفظي ذا هو الن وه
ا   ذا     . الذي نرآز عليه نطاق بحثن م في ه ا يه وم

وع من الت وز الن ة الرم يس مجرد معادل ة ل رجم
ات ببعضها( ة الكلم ى مقارن ل ) بمعن وحسب، ب

ا     ين وترتيبه ا اللغت وز آلت افؤ رم ب . تك أي يج
 .معرفة معنى التعبير بأآمله

ى   ويمكن :  النوع الثالث ة إل أن نطلق عليه الترجمة من عالم
رى  ذه . )intersemiotic translation(أخ ي ه وتعن

نظم    ن ال ين م وع مع ن ن الة م ل رس ة نق الترجم
احبها      ر دون أن تص وع آخ ى ن ة إل الرمزي

ع     ا الجمي ث يفهمه ة، وبحي ارات لفظي ي . إش فف
ن   ال، يمك بيل المث ى س ة عل ة األمريكي البحري

ا      تحوي تم إبالغه الة ي ى رس ة إل الة لفظي ل رس
 .باألعالم، عن طريق رفع األعالم المناسبة

ة و ة الدراس امعي العلمي ذا البحث الج ي ه ز  ف ترتك
ى لغات أخرى      ة إل ة لغ ة   وهي   في ترجم ى   من لغ ة إل العربي

إضافة إلى ذلك قال محمد حسن . أو بالعكس اللغة اإلندونيسية
ى أخرى     30يوسف، ة إل ة   أّن إطار الترجمة من لغ بصفة عام

 : تنقسم إلى قسمين أساسيين
                                                 

 48-47. ص ،نفس المرجع 30
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 الترجمة التحريرية -1
ة  ة التحريري ة   الترجم تم آتاب ي ت ي الت ى . ه وعل

وعي         هل ن ا أس ن أنه رون م ره الكثي ا يعتب رغم مم ال
ه، إال       تم خالل ين يجب أن ت زمن مع الترجمة، إذ ال تتقيد ب

ثر أنواع الترجمة صعوبة،  أنها تعد في نفس الوقت من أآ
ا       ا وتام ا دقيق زم التزام رجم أن يلت ى المت ب عل ث يج حي
اد الشديد    بنفس أسلوب النص األصلي، وإال تعرض لالنتق

 .في حالة الوقوع في خطأ ما
 الترجمة الشفهية -2

فهية ة الش د   الترجم ا تتقي ي أنه ز صعوبتها ف تترآ
الة ا   ه الرس . ألصلية بزمن معين، وهو الزمن الذي تقال في

الة أو    ذه الرس إذ يبدأ دور المترجم بعد االنتهاء من إلقاء ه
نفس    . أثنائه زام ب ة االلت ولكنها ال تلتزم بنفس الدقة ومحاول

اء         رجم االآتف ى المت ل يكون عل أسلوب النص األصلي، ب
ة    .بنقل فحوى أو محتوى هذه الرسالة فقط  وتنقسم الترجم

 : الشفهية إلى عدة أنواع
ورة الت:  أّوال ة المنظ أو  )At-Sight Interpreting(رجم

رجم     . الترجمة بمجرد النظر   رأ المت أن يق تم ب وت
ه،   SLنص الرسالة المكتوبة باللغة المصدر  بعيني

ا    ثم يترجمها في عقله، ليبدأ بعد ذلك في ترجمته
 .بشفتيه TLإلى اللغة المنقول إليها 

ة :  ثانيا ة التتبع  .)Cosecutive Interpreting(الترجم
وعتين   وتحدث بأن يكون هناك اجتماعا بين مجم
ة      ن لغ ة ع ة مختلف ة بلغ ل مجموع دث آ تتح

راد المجموعة     . المجموعة األخرى دأ أحد أف ويب
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رجم     ا المت م ينقله األولى في إلقاء رسالة معينة، ث
ا  رد عليه ي ت رى لك ة األخ ة المجموع ى لغ إل
ا   م ينقله رى، ث الة أخ رة برس ة األخي المجموع

 .جموعة األولىلى المالمترجم إ
ة  :  ثالثا ة الفوري . )Simultaneous Interpreting(الترجم

ة أو    ؤتمرات المحلي ض الم ي بع دث ف وتح
المؤتمرات الدولية، حيث يكون هناك متحدث أو 
ة       ن لغ رى ع ة أخ دثين بلغ ن المتح ة م مجموع

ه    . الحضور الته بلغت اء رس ويبدأ المتحدث في إلق
رجم بت SLالمصدر  وم المت س  ليق ي نف ا ف رجمته

 .TLالوقت إلى لغة الحضور 
 

 طريقة الترجمة. 4
 التعريف عن طريقة الترجمة -أ

ة  ة الترجم روف، أّن حقيق ن المع ي م ر ه تعبي
د  اني والمقاص ة المصدر  المع ي اللغ ة بف صحيحة، معادل

وتدّل ذلك التحديد . في اللغة المستهدفة وطبيعيةح، وضوو
ة   أّن  ة مواصلة آ الترجمة تكون عملي وريط   امل المؤّلف  بت

ب  ذي أو الكات در    ال ة المص ي اللغ ار ف ي األفك ، يلق
ار   ك األفك ل تل ذي ينق ان ال تهدفةوالترجم ة المس ي اللغ ، ف

ي  بنتيجة الترجمة، يفّهم األفكار والقارئ الذي  واألفكار الت
 .إهتماما أساسياهي تكون 
ة    تقّدم الباحثة أن قبل و ة الترجم التعريف عن طريق

ذا البح   ة   حسن أن  تمن المس  ،ث الجامعي في ه ّدم الباحث تق
الطريقة أّن آما تعرف الباحثة  .أوال التعريف عن الطريقة
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دروس يلزم معرفته المعّلم الذي  أمر مهّمهي  ، قبل تقديم ال
دروس     ّدم ال ن أن يق م اليمك دا  ألّن المعّل دون   جّي يم ب تنظ

ا يرغب في تدريسه      ار م ة    . واختي ود آامل الناق ال محم  ق
ار    أّن الطريقة ابه، في آت ة الختي هي عبارة عن خطة عام

ذه الخطة      وم ه ى أن تق وتنظيم وعرض المادة اللغوية، عل
ه،      ع ب ه وتنب بحيث التتعارض مع المدخل الذي تصدر عن
ة        دئي والطريق دخل شيء مب وبحيث يكون واضحا أّن الم

 31.شيء إجرائي
ة     ول الباحث ن أن تق ك، يمك ى ذل افة إل أّن إض

المواد  مناسبة  التعليم  خطواتمحاولة تنظيم هي الطريقة  ب
م    ّدمها المعّل ي ق ة الت الب  التعليمي دى الط ة . ل والطريق

دّرس   التعليمية،  واد بخطوات صحيحة     يمكن الم يم الم تعل
 .بهاالمناسبة وباستخدام األساليب مقبولة 

ا  ة وأم ة الترجم ي  طريق ات فه ي  آيفي ة الت الترجم
ان  تخدمها الترجم ر يس ي تعبي اني ف وص مع النص

 32.إلى اللغة المستهدفةشامليا المصدرية 
 أنواع طريقة الترجمة  -ب

ة   تنقسم طري على أساس عملية الترجمة،  ة الترجم ق
ي تعطي التشديد    : ، وهما طريقتينإلى  طريقة الترجمة الت

ي تعطي التشديد      إلى اللغة المصدر ة الت ة الترجم ، وطريق
 33.إلى اللغة المستهدفة

 الطريقة التي تعطي التشديد إلى اللغة المصدر) 1

                                                 
 46. ، ص)1985معهد اللغة العربية، : جامعة أّم القرى (، ت أخرىتعليم اللغة العربية للناطقين بلغا محمود آامل الناقة 31

 69-68. ، صالمرجع السابقشهاب الدين،  32
 Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menterjemahkan Teks Bahasa Arab ke Dalamيترجم من  33

Bahasa Indonesia, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 10-17 
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ديد   إّن  ي التش ي تعط ة الت ة  الترجم ى اللغ إل
ا  المصدر  أثير    يمكن نظره ة   من وجود ت نصوص اللغ
در  ة     المص ة أو نصوص اللغ ي النصوص المترّجم ف
ى  وطبيعيات الترجمة التي تعطي التشديد  . المستهدفة إل

ة المصدر وراللغ ةبص ي ة عام تخدم  زالالت: ، ه تس
ات  در،  الكلم ة المص ي اللغ ودة ف وص الموج والنص

ة  محسوسة في الذهن، المترّجمة التزال  في  وطاقة اللغ
زال   ورة،  نصوص اللغة المصدر الت ة   مظه ووقت آتاب

ورة،   زال مظه لية الت وص األص ود النص ر وج وغي
 .نحو نصوص اللغة المصدرالزيادات والنقائص 

ى  ادا عل ة  أاعتم و اللغ أثير نصوص ر ت آب
تهدفة،  ة المس وص اللغ و نص غرها نح در وأص المص
ي    ا يل فطريقة الترجمة بهذا الجنس تنقسم إلى أقسام، آم

: 
 )Literal tranlation( الترجمة الحرفية - أ

ة      ة الكلم ّدم معادل ة تق ة هي ترجم ة الحرفي أو الترجم
لها مرجع أو معنى   في اللغة المستهدفة التي الجبرية 

در مت ة المص ي اللغ ة ف ة أو الجبري اوي بالمكلم  .س
ي   ة ه ة الحرفي ة تفالترجم اول ترجم ك  ح ى تمّس عل

ة المصدر      دون  الطاقة ومعنى نصوص اللغ النظر  ب
ة   ل الطاق ة    ه وص اللغ اوية بنص ة متس ك اللغ لتل
تهدفة،  تهدفة  المس ة المس ارئ لنصوص اللغ ل الق وه

 .يستطيع فهمها أم ال
 )Faithful Translation( الوافيةالترجمة  - ب



33 
 

ة   ة الوافي ة إّن الترجم م بعالم ود   تفه ة وج مالزم
ى   ك إل لي التمّس ب األص ة   الكات وص اللغ ونص

ات  . المصدر ار الكلم ة واختي ة اللغ تّم طاق ا وته ألنه
  . تشخيص الكاتبطبيعية من 

 )Semantic Translation( البهائيةالترجمة  - ج
ة   ة البهائي ة  إّن الترجم ى طاق ك عل ة  أن تتمس اللغ

در ب ةالمص ة   . الغاي ة البهائي ي الترجم ف وف أن يتوق
وعيا  ان موض دياالترجم اول ، ومحاي ه أن يح وعلي

ادة وإنقاص    دون زي دون    ترجمة ما يوجد، ب ذلك ب وآ
ل ي   . تجمي ارئين ف اعدة الق د مس ان اليري والترجم

ه   ات     الفهم، ولكن اني والطاق ل المع د نق لنصوص  يري
ة ا     ى نصوص اللغ ل  لمستهدفة اللغة المصدر إل ، آمث

 .ترجمة القرآن
 الطريقة التي تعطي التشديد إلى اللغة المستهدفة) 2

هي   للترجمة بهذا الجنسإّن الطبيعية األساسية 
واقعي   كها ال ي ال  تمّس ارئين ف و النصوص والق ة نح لغ

تهدفة ات . المس ا  وطبيعي ة منه ذه الترجم ي  : ه تعط
ة  وص الترجم درنص ة المص وص اللغ ار لنص  األفك

ا،وليس ة  ت آلماته ة آالكتاب وص الترجم ّس نص وتح
لية  ة،  األص ّس آنصوص الترج ادة  والتح حيح زي تص

    .وإنقاصهانصوص اللغة المصدر 
ة    و اللغ أثير نصوص ر ت ى أآب ادا عل اعتم
تهدفة،  ة المس وص اللغ و نص غرها نح در وأص المص
ي    ا يل فطريقة الترجمة بهذا الجنس تنقسم إلى أقسام، آم

: 
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 )Free Translation( يةالترجمة الحّر -أ
نس  ذا الج ة به را إّن الترجم ك آثي ى تتمّس عل

تهدفة،النص ة المس ي اللغ ارئين ف ّد أن  وص والق والب
ة  تكون نتيجة  ة المستهدفة    الترجم ارئ اللغ ا ق ، يقرئه
را   وطاقة اللغة  اد تظهر في    األصلية تهمل آثي والتك

ة ات. نصوص الترجم ن االحتياج ة ، وم ر األمثل تغّي
وي ب     رية والتص لية وتناس وص األص ي النص ف

تهدفة  ة المس ارة اللغ عر  ، بحض ّم أّال يش ن المه وم
 القارئ في فهم نصوص الترجمة

ة  -ب ة أو الديناميكي ة التعبيري  Idiomatic or(الترجم

dynamic translation( 
ة   ة التعبيري اول   إّن الترجم ة تح ي ترجم ر ه تعبي

اني  يعنى ، مّرة أخرىفي اللغة المصدر المعاني  المع
ا   د إلقاءه ى يري لية الت اطق األص ب أو الن ي الكات ، ف

 . البسيطة في اللغة المستهدفةوالجمل الكلمات 
ة  ة الديناميكي ة والترجم العناصر تتضّمن هي ترجم

س الخ ارت  م دا وتيب ا ني ي يكّونه ي الت ل : ، وه نق
الة،  ة، الرس ةوالمعادل ة الطبيعي رب ، المعادل وأق
ة،  انيالمعادل ديم المع ذا  . وتق ة به ز الترجم ويرتك

ى  الجنس  رة  إل ة   الفك ة الديناميكي وتتجّنب   عن المعادل
  . آثيرة عن المعادلة الحرفية

 )Terjemah Komunikatif( الترجمة المواصلية -ج
ى   هي ترجمة إّن الترجمة المواصلية  ا إل يلزم تغييره

، أن يستلم في اللغة المستهدفة الذي اليتجّرد الترآيب 
و  ه أن يك ا ن ولكّن يالالئق ة  . وجم اول الترجم وتح
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ة  ة الحرفي وين العاقب عرها تك ي يش ة الت ارئ اللغ ق
ها قارئ اللغة المصدر، لذلك أّال آما يشعرالمستهدفة 

 .اللغاية بعض نتيجة الترجمة التي يصعب فهمهيجاد 
ة المواصلية،    ان تصحيح    وفي الترجم يجوز للترجم

ات   در   الكلم ة المص ي اللغ ات   ف ر الكلم ، وتغيي
ّلبية  ب التص ة والتراآي ب الالئق ات والترآي بالكلم

ة،   حة،    والجميل ر الواض ات غي ض الكلم ة بع وإزال
ة  رارات، وإزال تخدام  التك ة اس ذلك مبادل وآ

 .االصطالحات
واع  ن أن ان ع ك البي ب ذل ة  بجان ة وطريق الترجم

الترجمة التي يلزم  مراحلتقّدم الباحثة فيما يلي عن الترجمة، 
ال سدطانو   . الترجمان في عملية الترجمةوفهمها استخدامها  ق

)Sadtono (ه م ا نقل ه، ينآم ي آتاب ة أّن ف ف ل الترجم مراح
 34:أربع مراحل، وهي من تتكون 

 )Analisis( التحليل )1
، يقيم الترجمان بتحليل ترآيب  وفي هذه المرحلة

ة المصدر  ة اللغ ل واألهداف من . ظاهري ذا التحلي هي ه
اد  ة،  : إليج د اللغ ة قواع وال أو  عالق ن األق د م والمقاص

 .التثرإتحاد األقوال أو 
هناك ثالث خطوات أساسية    وفي هذه المرحلة، 
ا ى إهتمامه اج إل ي يحت ي : ، وهي الت ات الت ين العالق تعي

وال،    اد األق ين  وتشتمل على المعاني بين األقوال وإتح تعي
ود  وال أو مقص ع األق وال مرج اد األق أو إتح

ة، يعني   اإلصطالحات ة  ، وتعيين المعاني المفهومي تفاعلي
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اطق  ة  ن ك اللغ وال   تل اد األق وال أو إتح و األق ا نح إيجابي
ان   إضافة إلى ذلك،  .آانت أو سلبيا م الترجم يمكن أن يفه

اني، تعملة  المقاصد، والمع ات المس والممضمون، والكلم
ة المصدر    ل اللغ ياء  بعملية تحلي ل أن  المحتاجة   وباألش قب

  .عملية الترجمةحقيقة يعمل الترجمان 
 )Transfer( النقل )2

وهي الترجمان من عملية التحليل، وبعدما ينتهي 
وات  وّرط  خط ي ت ة   الت د اللغ ة قواع ة  ناحي ة دالل وناحي

م      ، ونتيجة  النصوص المترّجمة ى فه ل إل ل تنّق ك التحلي ذل
 . فةالترجمان لنقله من لغة مصدر إلى لغة مستهد

 )Restrukrisasi( إعادة الترآيب )3
ة    وص المنقول ب النص ب أن ترّآ ّرة أو تكت م

رى  تهدفة   أخ ة المس ي اللغ ة ف ى أّن بالملحوظ ر الخعل ب
 . قد ناسب بطاقة اللغة المستهدفةالمنتاج 

تّم  ولكي تحصل نتيجة الترجمة الصحيحة،  أن يه
 :باإلرشادات اآلتية الترجمان 

 أشكاله مضمون الخبر أقدم من -
 لمدافعة مضمون الخبر فيمكن تغيير شكل الخبر -
ة        - ر وليست من ناحي ة الخب المتساويات تكون من ناحي

 الشكل
 ضبط المعاني أهّم من ضبط آلمة من الكلمات -
 بسيطا نتيجة الترجمةأن تكون  -
 عن الترجمة الثقيلة التجنب -
 شكل اللغةمن أن تكون أهمية القارئين مقّدمة  -
  المضحكةجّنب عن الكلمات الت -
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 )Revisi( المصادقة )4
ادة الترآيب   إذا  ة إع الخطوة   انتهت عملي دها  ف بع

ار هي  ة اختب ويم نتيج دافها أو تق ة، وأه ك الترجم هي تل
ة   ة الترجم يط نتيج حيح أو تبس ك  . لتص تمل ذل وأن يش

ي يمكن    التقويم  ا،  على جميع المشكالت الت وهي  وجوده
ضبط  ة المضمون أو الرسالة، متساويضبط تحليل اللغة، 
 . طاقة اللغة وغير ذلك

ق   جانب ذلكبو ا توفي ال تات ادئ     ، ق اك بعض المب أّن هن
ي  زم الت ا، يل ان مرجع ا الترجم ك تكوينه ل تل ن تحلي ويمك

اء  المبادئ من عمليات عملها الترجمان حين يريد  ه إنته . آتابت
ادئ،   ّدمها      ومن تلك المب ي ق ادي الت ة المب ّدم الباحث ونني  إلتق تي

ه، وهي    )Eltioenne Dollet( دوللت آما نقلها تاتا توفيق في آتاب
:35  
ي  المؤّلف  المضامن ومقاصد  آثيرا أن يفهم الترجمان  )1 الت

 تكتب في اللغة المصدر
ة  معارف يملك الترجمان أن  )2 ة  اللغ ة مصدر    الكامل من لغ

 أو لغة مستهدفة
ان أن يت )3 ب الترجم ة جّن ل ترجم ات، عن مي ه الكلم إذا ألن

ويفسد   استخدم بهذا التكنيك فيفسد معنى الكلمات األصلية 
 التعبيراتجمال 

ن     )4 ي يمك رات الت تخدام التعبي ان اس تطيع الترجم أن يس
 استخدامها يوميا

في تقديم المقاصد األصلية من  يملك الترجمان الكفاءة أن  )5
   دفةلغة مصدر إلى لغة مسته
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 المشكالت في الترجمة وحّلها. 5

من المعلوم أّن عملّية الترجمة من لغة إلى لغات أخرى 
عرفنا أّن لكّل اللغات لها خصوصيات . ليست أمرا سهلة

ة مثال تختلف طبيعيتها باللغة وطبيعيات مختلفة، آاللغة العربي
 .من قواعد، ترآيب، إصطالحة وغير ذلك اإلندونيسية

ترجمة نصوص اللغة العربية، قد رجمان التحين يعمل 
يجدون الصعوبات المختلفة عالقتها بناحية اللغوّية، غير 

 التدخل اللغويترتكز صعوبة اللغوّية نحو  36.اللغوية، والثقافة
وأّما . وآذلك عوامل تسبيبها للغة العربية واإلندونيسيةابين 

نحو لغة الترجمان وية تتعّلق بضعف قدرة ناحية غير اللغ
ومسئلة . الهدف ونظرّية الترجمة آذلك الوسائل المساعدة

الثقافة تتعّلق بصعوبة بحث األمثال عنها بين الثقافتين 
وفيما يلى بيان عن تلك المشكالت فى الترجمة . المختلفتين

 : تفصيال 
 فى الترجمة (Interferensi) التدخل اللغويمسئلة ) 1

إذا رأينا من اللغة اإلجتماعي، إّن عملية الترجمة 
تدّل بوجود فرق اإلجتماعي من الشعب المختلفة الذين 

قتصادي الدين، السياسة، اإلجتماعية واال يواصلون إلهمية
وتظهر تلك المواصلة مالصق اللغة . بستعمال وسيلة اللغة

غة حّتى  تتوّلد بادرة ذي اللغويتّين فى آّل النواحى من الل
شفويا وتهريرّيا التى تمّدد من استخدام باللغتين آاملة إلى 
اإلستخدام المحدود لألهداف الخاصة آهدف الدين 

 .والسياسة
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تماعية إّن مسئلة الترجمة إذا بصورة اللغة االج
تؤّول من وجود مالصق اللغة المتوّقع فى النفس ذي 

ص يضّم ويعّرف ذو اللغوّيين فى ترجمة النصو. اللغوّيين
 . عناصر اللغوّية بين اللغتين حّتى تتوّقع بادرة التشويش

نجح ترميز ) Rahmat )1996إّن البحث لرحمة 
أشكال التشويش التى تسّبب الترجمة غير المرّآبة بالقواعد 

(Gramatis) . ويظهر غير المرّآبة بالقواعد فى بعض
  37:الطبقات آما يلى 

التى التترّآب بسبب خطاء ترتيب الكلمة أو  اّن الترجمة. 1
. (Klausa)فرقة الكلمة فى الجملة أو الكلمات ذي العالقة 

 : ويظهر خطاء هذه الطبقة فى ترجمة اآلية التالية 
 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكّل أية ماتبعوا قبلتك

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang 
(Yahudi dan Nasrani) yang di beri Al-Kitab (Taurat dan Injil), 
semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu 

(Q.S. 2 : 145). 
تكون الكلمات ذي العالقة من تلك الترجمة غير المرّآبة  

إّن هذه الكلمات ذي العالقة  ترتكب من الفاعل . بالقواعد
، من المعروف. (S-P-Ket-O)المفعول  –لبيان ا –الفعل  –

يقع دائما خلف  أّن المفعول فى قاعدة اللغة اإلندونيسية
من . الفعل إّال أن يكون المفعول من الكلمات ذي العالقة

المفروض أن تكون تلك الترجمة مصّححة بوضع 
المفعول مباشرة خلف الفعل، فتكون تلك الترجمة آما يلى 

: 
“Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan semua ayat 
(keterangan) kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang 
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diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil), mereka tidak akan mengikuti 
kiblatmu.”   

إّن الترجمة التى آانت غير المرّآبة بالقواعد بسبب . 2
 :آالترجمة فيما يلى . تضّمن العنصر الذي اليحتاج اليها

 واقتلوهم حيث ثقفتموهم
“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka”… 
(Q.S.2 : 191) 

التى هي غير محتاجة " هم"فى تلك الترجمة آلمة  توجد
التى هي " همثقفتمو"تكون هذه الكلمة من ترجمة . اليها

قد " هم"ولكن، ألّن ترجمة آلمة . فى موضوع المفعول
لذلك، من . ذآرت فال يحتاج إلى ذآرها مّرة أخرى

, "همثقفتمو"من " هم"مستحسن أن يضاع ترجمة آلمة 
 : فتكون الترجمة آمايلى 

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai…” 

حدى بوادر الترجمة التى آانت غير المرّآبة ومن إ. 3
ب نّص بالقواعد، يمكن القول بسبب صعوبة ترآي

تظهر التشويشّية فى هذه البادرة بالمثال آما . المصدر
 : يلى 

 ولكّل وجهة هي موليها
“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya” (Q.S. 2 : 148) 

من المعروف آأّن تلك الترجمة تشعر بالصعوبة فى 
ن تكون تلك الفهم، لذلك لكي التصعب فى الفهم أ

 : الترجمة آما يلى 
“Dan setiap umat memiliki kiblat yang ia hadapai.” 

آانت غير ضابطة بسبب استعمال  إّن الترجمة التي. 4
تظهر تلك . تعبيرات غير الزمة فى اللغة األندونيسيا

 :البادرة فى المثال التالى 
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إّن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتب ويشترون به 
 .منا قليال أولئك ما يأآلون فى بطونهم إّال النارث

“Sesungguhnya orang-orang yang membunyikan apa yang telah 
diturunkan Allah yaitu Al-Kitab dan menjualnya dengan harga 
yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak 
menelan) ke dalam perutnya melainkan api.” (Q.S. 2 : 174) 

يكون الجمع من الكلمة . تتجاوز تلك الترجمة حرفّية
(Frasa) "التى هي " ما"من تلك الترجمة بيانا من " الكتاب

ويمأل " ما"وبذلك، اليحتاج ترجمة آلمة . آالمفعول
وإلى الجانب، آأّن الترجمة من ". الكتاب"مكانها بترجمة 

يبة فى الذهن، ألّن الناس قد غر" يأآلون فى بطونهم"
فهموا أّن األآل هو إدخال األطعمة فى البطن، لذلك 

ولكّن اهللا يريد أن يبّين . فاليحتاج إلى ذآرها مّرة أخرى
مفّصال لكي اليظّن السامع أو القارئ أّن ما يدخل فى الفّم 

وبذلك، يمكن أن تترّجم تلك اآلية آما . يخرج مّرة أخرى
 :يلى 

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan Al-Kitab yang 
telah diturunkan Allah dan menjualnya dengan harga yang murah, 
mereka itu tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali api.” 

 

 :الترجمة التى تسّبب الخطاء فى الفهم آالترجمة التالية . 5
 وا قوما غضب اهللا عليهميأّيها الذين آمنوا التتوّل

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan 
penolongmu kaum yang dimurkai Allah.” (Q.S. 60 : 13) 

إّن تلك الترجمة يفهمها بعض الناس أّن المسلم ممنوع أن 
يجعل القوم الذين يعطون المساعدة قوما غضب اهللا 

من تلك اآلية هي اّن المسلم ولكّن حقيقة المقصود . عليهم
. ممنوع بأن يجعل قوم غضب اهللا عليهم آالمساعد

 :وبذلك، أن تكون الترجمة آما يلى 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan 
kaum yang dimurkakan Allah sebagai penolongmu.” 

هي ومن الترجمة التى آانت غير المرّآبة بالقواعد . 6
بسبب استعمال آلمة الفعل الذي يفيد آالفعل، آالمثال 

 : التالي 
 والوالدات يرضعن أوالدهّن حولين آاملين

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh.” (Q.S. 2 : 233) 

نقصت ضبطتها، ألنها " يرضعن"إّن الترجمة من آلمة 
ت يعطين أوالدهّن إلى الشخص تفهم فى الذهن أّن األمها

 : لذلك أن تكون تلك الترجمة آما يلى  . اآلخر للرضاعة
“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh.” 

  (Masalah Teori)مسئلة النظريات ) 2
من المعروف، أّن الترجمة هي نشاط علمّي الذي 

خبرات األحد إلى  والمترّجم متطّلب لنقل. آان صعوبة
ويكون نشاط الترجمة أيضا . لغات مختلفة بلغة المؤّلف

. نشاطا شموليا ألنها تّورط الكفاءات المختلفة معا ومتزامنا
ومن تلك الكفاءات هي تسّلط على اللغتين، آفاءة النظرّية، 

 . العلوم عن األشياء المختلفة، وبداهة
 وتكون تلك الصعوبة شاملة للغاية حين اليجد

يعنى أّن المترّجم ينقص . المترّجم الكيفّيات لقضاء مشكلته
له التسّلط على نظرّية الترجمة، وتكون نظرية الترجمة 
أمرا مهّم فى عملّية نقل صورة الرسالة من لغة المصدر 
إلى لغة المستلم بأمثال أشّد طبيعّيا وأقرب من المعانى أو 

 .   الطاقة
ستعارة التصريحّية االمسئلة المفردات فى الثقافة و) 3

(Metafora)  
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بصورة نظرّية، إّن مفردات الثقافة تجتاج إلى 
الترجمة بالكيفية الخاصة، ونعنى بمفردات الثقافة هي 
التعبيرات التى تصّور العرف، العادة، معيار، والثقافة التى 

 .تقوم مقام متكّلمي لغة المصدر
إّن آيفية ترجمة المفردات مثل ذلك هي بالبحث 
عن األمثال فى لغة المستلم، وليست تترّجم حرفّية آما فى 

 : المثال التالية 
 "اإلفتراء من األلف إلى الياء"

“Kebohongan dari Alif sampai Ya’” 
تكون تلك الترجمة ضابطا أو صحيحا ولكن غير 

بالصعوبة فى فهم معنها، ألّن  يعنى القارئ سيشعر. واضح
ما هي األلف والياء وآيف  ندونيسيين اليعرفون آّلهااإل

ولكّن األندونيسيين يعرفون . ترتيبها فى أحرف اللغة العربية
"A dan Z"  أحرف اللغة آأّول وأخر اسم حرف األبجدّية فى
وبذلك، ومن المستحسن أن تترجم تلك الترجمة . اإلندونيسية

 : آما يلى 
"Kebohongan dari A dan Z". 

المترّجم آيثيرا والمشكلة األخرى التى يواجهها 
إّن . هي تتعّلق بترجمة اإلستعارة التصريحّية وأنواعها

تشريك الكلمات بعضها ببعض يخرج شذوذا آثيرا إذا 
لها معنى عقرب " أقرب الساعة"تترّجم حرفّية آالتعبير 

ندونيسيين يفهمون ذلك هل من إ. (Kaaljengking jam)ساعة 
تعبير إبرة الساعة التعبير عفويا ؟ لكن، إذا يترّجم ذلك ال

(Jarum Jam) يشّرك العرب عالمة الثانية، . فيفهمون عفويا
عادة حين يواجه  الدقيقة، الساعة بذيل العقرب الذي يدور
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ندونيسيون يشّرآونها بألة الخياطة أو خياط الفرسة، وأما اإل
 . الثوب

  (Transliterasi)مسئلة النقلّية ) 4
المترّجمون  ومن المشكلة األخرى التى يواجهها

هي نقلّية حروف  ربية إلى اللغة اإلندونيسيةمن اللغة الع
صطالحات الغريبة التى سم البالد، واالألسماء الغريبة، اا

 . تنّقل إلى اللغة العربّية
إّن صعوبة نقلّية أألسماء الغريبة بسبب غير وجود 
النظام المالئم الذي يجعل بها مقبضا، ألّن النقلية تؤسس 

فى ( Gمثل حرف . اع من العرب ليسب من نسخةعلى السم
 (Jim)أو ج  (ghin)قد ينقل إلى حرف غ ) اللغة اإلندونيسية

ينقل إلى جون  John Gerardبدون تحّقق التغير منهما، آمثل 
 .إلى ألبرت غيرارد Albert Girardجرارد لكن ينقل 

  (Tanda Baca)مسئلة عالمة القراءة ) 5
ج إلى اهتمام المترّجمين ومن المهّمات التى تحتا

 Huruf)هي عالمة القراءة آاستعمال الحرف األسمالي 

Kapital) الشولة، الحرف المائلي ،(Huruf Miring)ستفهام، ، اال
 .، وغير ذلك(Tanda Petik)عالمة القطف 

 
 


