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 اللغة العربية وأدهبا قسم
 كلية العلوم اإلنسانية

ماالنج اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم

 
 قرير املشرفت
 إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:

 :أسيف إروان سوتياوان.  اإلسم
 .12310082: رقم التسجيل

 ":النقد على ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني لعمر عبد اجلبار  العنوان
 )دراسة حتليلية نقدية(   

 لشكلعلى ا يكونقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ل
( يف S1)رجانا سرجة املطلوب الستيفاء شروط املناقشة المتام الدراسة واحلصول على د

 م.2016-2015سي قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية للعام الدرا
 م2016ديسمبري  1حتريرا مباالنج، 

 املشرف 
 
 
 فيصل  كتور حممدد 

197411012003121004 
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 اللغة العربية وأدهبا قسم
 كلية العلوم اإلنسانية

ماالنج اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم

 
 تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي

 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:
 :أسيف إروان سوتياوان.  اإلسم

 .12310082: رقم التسجيل
 "لعمر عبد اجلبار :النقد على ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني  العنوان

 ()دراسة حتليلية نقدية   
للغة العربية يف قسم ا  (S1وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجانا )
 ج.كومية ماالنية احلسالموأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل

 جمليس املناقشني:
 (  )   أمحد خليل املاجستري .1
 (  )   عبد الرمحن املاجستري .2
  (  ) اجستريالدكتور حممد فيصل امل .3

 2016ديسمبري  15، حتريرا مباالنج
 عميدة كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

 
 

 الدكتورة استعاذة، املاجستري
196703131992032002رقم التوظيف:   
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 اللغة العربية وأدهبا قسم
 لوم اإلنسانيةكلية الع

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 
 اللغة العربية وأدهباقسم تقرير رئيس 

 بسم هللا رمحن الرحيم
نا مالك ة موالجامع عربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانيةاللغة ال قسمرئيس  تسلم

 :إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي قدمه
 تياوان.و روان س:أسيف إ  اإلسم

 .12310082: رقم التسجيل
 لعمر عبد اجلبار" :النقد على ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني  العنوان

 )دراسة حتليلية نقدية(    
العربية وأدهبا  اللغة قسم( يف S1إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )

 م.2016-2012لكلية العلوم اإلنسانية للعام الدراسي 
 2019ديسمبري  15حتريرا مباالنج، 

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
 
 

 فيصل  مدحم الدكتور
19741101200312100 
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 اللغة العربية وأدهبا قسم
 كلية العلوم اإلنسانية

 ماالنج اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم

 
 تقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانية

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلكومية  سالميةاإل مالك إبراهيم ناتقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موال

 ي قدمه:ذماالنج البحث اجلامعي، ال
 :أسيف إروان سوتياوان.  اإلسم

 .12310082: رقم التسجيل
 ":النقد على ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني لعمر عبد اجلبار  عنوانال

 )دراسة حتليلية نقدية(   
ة العربية وأدهبا ( يف قسم اللغS1إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )

 م.2016-2012لكلية العلوم اإلنسانية للعام الدراسي 
 2016ديسمبري  15حتريرا مباالنج، 
 لوم اإلنسانيةعميدة كلية الع

 
 

 الدكتورة استعاذة
196703131992032002 

 

 
 



7 
 

 اللغة العربية وأدهبا قسم
 كلية العلوم اإلنسانية

 ماالنج اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيم

 
 ورقة الشهادة

 شهدت هذه الورقة أن هذا البحث اجلامعي: 
 :أسيف إيروان ستياوان  الباحث

 12310082:  رقم
 " مر عبد اجلبارلع :النقد على ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني  عنوان

 )دراسة حتليلية نقدية( 
س ه وليء غري من إنشائه وحبثه نفسه وليس من إنشاء غريه أو نسخة من إنشا

 سرقة علم من الباحثني اآلخرين.
 2016ديسامبري  2ماالنج، 
 الباحث

 
 

 أسيف إيروان ستياوان
 12310082التسجيل:  رقم
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 وعلى الطالب ترجمة ما يقرأه

 حفظهوحفظ ما يمكن  

 #مشايخ معهد مفتاح الهدى
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 اإلهداء
 أهدى هذا البحث اجلامعي هدية خالصة إىل:

أيب أأن برهان الدين وأمى أأة أسرتيان احملبوبني واحملرتمني بإخالص بكاء يف دعائهما 
الكتساب كل آمايل وجناحي جزامها هللا أحسن اجلزاء يف الدنياء واألخرية وأخي الكبري 
أوجانج و أجيي وأجنيف وأخي الصغري أندي إيوان حممد رزق وأخيت الصغرية أنينج فييب 

 ومجيع أعضاء األسرة احملبوبني.
محن حيىي بد الر يخ عوأخص بذكر األمني جلميع املشايخ معهد مفتاح اهلدى )املكرم الش

 اج واملكرمصلح احلوي ماحلاج واملكرم الشيخ أمحد عارف حيىي احلاج واملكرم الشيخ بيضا
عهد ماء يف لكرمالشيخ حممد صاحب الكهف احلاج( واألساتيذه و وجلميع األساتيذ ا

عهد أدهبا ويف مو عربية غة الاألساتيذ واألستاذات يف شعبة الل اخلريية ويف مفتاح السعادة و
 م ويف2012ة لدراسينة ااملعصوم مرضية ومجيع زمالئي يف شعبة اللغة العربية وأدهبا للس

ذ ألساتيادعم ة الدعوة والفن األسالمي ومجيع أصدقائي الذين قدموا يل المجيع
 احملبة.لشكر و ايال واألستاذات املعنوي خالل فرتة إعداد هذا البحث اجلامعي هلم جز 
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 كلمة الشكر والتقدير
ده محدا ري أمح نظاحلمدهلل األول القدمي الواحد اجلليل الذي ليس له شبيه وال

ادة عامل له شه شريكعامه ويبلغ مدى نعمائه وأشهد أن الإله إالهللا وحده اليوايف ن
ه أنبيائه بوختم  وحيهبربوبيته عارف بوحدانيته. وأشهد أن حممد عبده ورسوله اصطفاه ل

 وجعله حجة على مجيع خلقه.
إن هذه كتابة البحث العلمي ال يقومنها الباحث إال هبداية هللا وعونه وإهلامه 

 ة هاؤالء الذين احملبوبون وعليه ينبغي على الباحث أن يقدم شكرا عليهم. وهم:ومساعد
 براهيمإالك ماألستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو كمدير جامعة موالنا  .1

 سالمية احلكومية ماالنج.إلا
 ة.الدكتورة إستعادة، املاجستري كعميدة كلية العلوم اإلنساني .2
لعلوم اكلية   دهبااجستري كرئيس قسم اللغة العربية وأالدكتور حممد فيصل، امل .3

شرف هذا ج. وكماالنماإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
يف   لوافرةكم االبحث اجلامعي، شكرا جزيال على توجيهاتكم القيمة وإرشادات

 كتابة هذا البحث العلمي.
زيهم جي وأن لكرمياخالصة لوجه هللا  عسى هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل أعماهلم

 ر القارئني،ولسائ باحثجزاءا كثريا، وأسأل هللا بأن جيعل هذا البحث اجلامعي نافعا لل
 آمني يارّب العاملني.  
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 مستلخص البحث
ور اليقني" نالنقد على ترمجة الكتاب "خالصة م. 2016سوتياوان، أسيف إروان. 

نية علوم اإلنسالية الهبا كبحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدال)دراسة حتليلية نقدية(. 
صل . م. فيدف: جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشر 

 .اجيستري الدينيةامل

 
 .الكلمات األساسية: نقد الرتمجة، ترمجة الكتاب خالصة نور اليقني

بنقل األفكار واألقوال من لغة إىل أخرى مع احملافظة على روح النص  الرتمجة هي 
اليت تشكل اللبنات اليت يتكون منها البناء  املنقول. وهلذا، فإنه إذا كانت الكلمات هي

اللغوي فإن القواعد اللغوية هي القوالب اليت تصاغ فيها األفكار واجلمل، وروح املرتجم 
وأسلوبه يف التعبري ومواهب الكامنة فيه وخلفيته الثقافية هي اليت متيز الرتمجات املختلفة 

نص الرتمجة  ايعىن ما ميسك املرتجم هو أفكار نص األصل اليت يوكله 1لنفس النص.
 احتار الباحث كتاب خالصة نور اليقني لكونو  بدون نقص روح النص حىت أن يرفعه.

بوية بلغة بسيطة وجيزة خالصة نور اليقني تعترب كتابا عربيا مهما يتناول على السرية الن
يوّجه خاصة للمبتدئني. وهو يفيد كثريا ملتعلمي اإلندونيسيني إذ إنه جاء على صورة 
مرتمجة بلغة إندونسية. ألن يف اإلندونيسيا كثري من األطفال ما كانت هلم املهارة العريبة 

  واجلوية
إلجراءات افة عر ب وملإن هذا البحث أهدافه ملعرفة إختيار اللفظ املعارض واملناس

 اليت استخدمها املرتجم يف ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني"
يستعمل الباحث يف هذا البحث الطريقة الكيفية إلنتاج البيانات الوصفية من 

(. library researchالكلمات املكتوبة. وهذا البحث العلمي نوع من الدراسة الكتبية )
وع املواد يف غرفة املكتبة كالكتب أو اجملالت معناه أن مصادر البيانات واإلخبار من متن

                                                           
 .7(: 0520مصر -ة املبادي و التطبيقات )دار النشار للجامعاتعبد هللا عبد الرزاق إبراهيم، الرتمج1
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أو الوثائق أو قصص التاريخ وغري ذالك. وعلى ذلك يستعمل الباحث يف عملية مجع 
 (.method documenterالبيانات الطريقة الثاقية )

لفاظ يار األإخت ونتيجة البحث هي أن يف ترمجة كتاب "خالصة نور اليقني" كان
ض، وتغيري إلقرتاالى: ياسبة. وإن اإلجراءات املستخدمة هي كما مناسبة موافقة و غري من

 ي.لتطو النظرة، وإبدال الصرف، والنقل باحملاكة، والرتمجة احلرفية، وا
 2016ديسامبري  2ماالنج، 
 الباحث

 
 

 تياوانو أسيف إروان س
12310082 
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Abstrak 
Sutiawan, Asep Irwan. 2016. Kritik atas Terjemahan Kitab Khulasoh Nurul Yaqin 

(analisis kritik terjemah). Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Humaniora Universitas Maulana Malik Inrahim Malang. Pembimbing: 

Dr. M. Faisol, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Kritik Terjemah, Terjemah Khulasah Nurul Yaqin. 

Terjemah adalah mengalihkan berbagai ide dan perkataan dari satu bahasa 

ke bahasa lain dengan menjaga esensi teks yang dialihkan (terjemahkan). Yakni 

penerjemah harus mempertahankan ide pokok teks asli yang terwakili oleh teks 

terjemahan tanpa mengurangi esensi yang terkandung. Peneliti memilih kitab 

Khulasah Nurul Yaqin  karena kitab ini termasuk kitab yang penting yang 

menceritakan perjalanan Nabi dengan bahasa yang sederhana  yang mana kitab ini 

diperuntukan untuk pemula, karena memang di Indonesia banyak anak-anak kecil 

yang tidak mampu berbahasa arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diksi yang sesuai dan tidak sesuai dan 

untuk mengetahui teknik yang digunakan penerjemah dalam terjemah kitab 

Khulasah nurul Yaqin. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif 

untuk menganalisis data sebagai prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kajian pustaka (librar research), yakni sumber data atau informasi 

berasal dari berbagai sumber bacaan, seperti buku-buku, majalah, jurnal, cerita 

sejarah dan lain sebagainya. Penelitian pustaka dipastikan menggunakan metode 

dokumentasi karena peneliti berada dalam satu tempat atau hanya menekuni data-

data berupa teks saja. 

Malang, 2 Desember 2016 

Peneliti 

 

 

Asep Irwan Sutiawan 

12310082 
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Abstract 

Sutiawan, Asep Irwan. 2016. Critics of the translation of the Khulasoh Nurul 

Yaqin (critical analysis translation). Research Minithesis. Department of Arabic 

Language and Literature Faculty of Humanities University of Malang Maulana 

Malik Inrahim. Supervisor: Dr. M. Faisol, M.Ag. 

________________________________________ 

Keywords: Criticism Translations, Translations Khulasah Nurul Yaqin. 

Translation is diverting any ideas and words from one language to another by 

keeping the essence of the text  transferred (translated). For sure the translator has 

to maintain the basic idea of the original text which is represented by the 

translation without compromising the contained essence. Researcher chose the 

book of Khulasah Nurul Yaqin becouse this book is categorized as an important 

book that retells the journey of the Prophet with  simple choices of words in 

which the book is intended for beginners, as in Indonesia there is a lot of children 

who can not speak Arabic. 

 This study aims to determine the appropriate and non-appropriate, and to 

know/identify the techniques used to determine the translators in the translating of 

the book Khulasah Nurul Yaqin. 

 In this study the researcher  uses descriptive qualitative method to 

analyze the data as a research procedure. This study is a literature review of 

research (librar research), which is the source of the data or information derived 

from a various reading materials, such as books, magazines, journals, historical 

stories and so on. Research libraries is ascertained to use the documentation 

method  because researcher stay in one place, besides the researcher just occupies 

data in the form of text only. 

Malang, 2 Desember 2016 

Researcher 

 

 

Asep Irwan Sutiawan 

12310082 
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 ثحمتويات البح
 النقد على الرتمجة كتاب خالصة نور اليقني

 )دراسة حتليلية نقدية(
 صفحة الغالف

 صفحة العنوانت
 أ .......................................................... تقرير املشرف .أ

 ب ............................... تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي .ب
 ج ...................................... تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا .ج
 د......................................... تقرير عميد كلية العلوم اإلنسانية .د
 ه .......................................................... ورقة الشهادة .ه
 و ............................................................... الشعار .و
 ز ...............................................................اإلهداء .ز
 ح .................................................. كلمة الشكر والتقدير .ح
 ط ......................................... مستخلص البحث باللغة العربية .ط
 ي .................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية .ي
 ك ....................................... مستخلض البحث باللغة اإلجنليزية .ك
 ل .............................................................. حمتويات .ل

 الفصل األول: مقدمة:
 1 ......................................................... خلفية البحث أ

 5 ......................................................... أسئلة البحث ب
 5 ....................................................... أهداف البحث ج
 5 ......................................................... لبحثحتديد ا د
 5 .......................................................... فوائد البحث ه
 6 ....................................................... الدراسة السابقة و
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 6 ......................................................... منهج البحث ز
 6 ....................................................... نوع البحث .1
 7 ................................................... مصادر البيانات .2
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 8 ............................................... طريقة حتليل البيانات .4

 الفصل الثاين: اإلطار النظري
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 9 ................................................. اللفظ والكلمة .2
 10 ........................................... آالت إختيار اللفظ .3

 10 ...........  (konotatif( واإلضايف )denotatifاللفظ األصلي ) .1
 10 ................................................. اإلشرتاك .2
 11 .................................................. الرتادف .3
 11 ................................... اللفظ التجريدي واحلقيق .4
 11 ....................................... اللفظ العام واخلاص .5
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 13 ............................................ حيائياملعىن اإل .5

 14 ................................... شروط مناسبة إختيار اللفظ .5
 15 ............................... مسأالت إختيار اللفظ يف الرتمجة .6



17 
 

 15 ............................................................. الرتمجة ب
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث أ

إن ظهور الكتب املرتمجة من عالمة تقدم احلضارة اإلنسانية. و ترمجة هلا دور هام  
. و من مث تطورهاو مجة أمم تقدمت حضارهتا بسبب ُنممّو الرت  يف بناء احلضارة. و كم من

 أراد الباحث أن يتخذ كتاب خالصة نور اليقني كموضوع البحث.

وكانت خالصة نور اليقني تعترب كتابا عربيا مهما يتناول على السرية النبوية بلغة  
 إذ إنه جاء ينينيسندو بسيطة وجيزة يوّجه خاصة للمبتدئني. وهو يفيد كثريا ملتعلمي اإل

نت هلم ما كا طفالعلى صورة مرتمجة بلغة إندونسية. ألن يف إندونيسيا كثري من األ
 ختيار اللفظإتخدام ن إساملهارة العريبة واجلوية. و لكن يظهر السايب من الرتمجة إن كا

 ف.غري موافق ال سيما خترتف من كتابة أصله حىت يظهر الفهم املختل

فكار واألقوال من لغة إىل أخرى مع احملافظة على روح والرتمجة هي بنقل األ 
النص املنقول. وهلذا، فإنه إذا كانت الكلمات هي اليت تشكل اللبنات اليت يتكون منها 
البناء اللغوي فإن القواعد اللغوية هي القوالب اليت تصاغ فيها األفكار واجلمل، وروح 

وخلفيته الثقافية هي اليت متيز الرتمجات  املرتجم وأسلوبه يف التعبري ومواهب الكامنة فيه
يعىن ما ميسك املرتجم هو أفكار نص األصل اليت يوكلها نص  2املختلفة لنفس النص.

 الرتمجة بدون نقص روح النص حىت أن يرفعه.

ن صعب ترمجة نص عريب إىل نص إندونيسي. ويشرح حممد حسن يوسف وإنه م 
أن بعض الصعوبات واملشاكل اليت تواجه املرتجم حينما يشرع يف عملية الرتمجة، على أن 
املرتجم سيحدد اللغة األصلية واللغة املنقول إليها يف كوهنما إما اللغة العربية أو اللغة 

املشاكل من حقيقة أن املعادل من حيث املعىن يف اإلندونيسية. وتنشا تلك الصعوبات و 
                                                           

 .7(: 0520مصر -عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم، الرتمجة املبادي و التطبيقات )دار النشار للجامعات2
 



20 
 

اللغة املنقول إليها قد اليقوم بنقل أو توصيل نفس الرسالة املكتوبة يف اللغة األصلية، أو 
أن يكون القالب اللغوي الذي تعرض به الرسالة يف اللغة األصلية خمتلفا أو غري كاف 

ا كانت املعلومات واإلفرتاضات عن ذلك املوجود يف اللغة املنقول إليها، خصوصا إذ
املشرتكة فيما بني القارئ والناقل خمتلفة، وخصوصا أيضا إذا حدث ذلك بني لغتني 
ختتلفان متاما من الناحية الثقافية مثل اللغة اإلجنليزية والعربية. ذلك أنه ليس من السهل 

مجة من اللغة العربية إىل الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية أو العكس )يف هنا الرت 
 .3اللغة اإلندونيسية( نظرا الختالف بنية و تركيب كل من اللغتني متاما عن بعضها

إن اللغة العرببية خيتلف باللغة اإلندونيسية إختالفا. فهي اليت كانت هلا خصائص  
ة. ومن مميزات اللغة العربية هو األول ما يتوفر يف اللغة العربية من ال متلك لغة إندونيسي

الصفات وال يوجد يف غريها مثل خصيصة اإلعجاز.الثاين ما يتوفر يف اللغة العربية ويف 
بعض اللغات األخرى، غري أنه  ال يوجد يف كل اللغات مثل خصيصة اإلعراب. الثالث 

ا من اللغات لكنه أظهر يف اللغة العربية مثل خصيصة ما يتوفر يف اللغة العربية و يف غريه
يسية و هذه . إن ظاهرة اإلعراب  يف اللغة العربية مل توجد يف اللغة اإلندون4الرتادف

الظاهرة تسبب لدي املرتجم حتديد معىن الكلمات، مثلها كمثل ظاهرة الرتادف يف اللغة 
 العربية.

حينما يتحدث عن الرتمجة توجد الرتمجة اليت تسهل وتصعب أن يفهمها. إن  
هذا األمر متغري بدرجة إحرتاف املرتجم وقواعد إستخدمها املرتجم. تراد قواعد هنا هي 

فليتهمنها املرتمجون. ال قاعدة تقع يف عامل الرتمجة عاما. كل القواعد هلا طقم أساسي 
شروط وكل َمراِجع هلا مواطئ. ولو كذلك، خطوطا تقريبية، قيل أن إختيار هذه القواعد 

 5على األساس هدف املرتجم. على تلك القواعد فظهرت أنواع الرتمجة.

                                                           
 85(، 1997)الكويت: دون الطبع، كيف ترتجم، حممد حسن يوسف، 3

 )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية، دون املوجّه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي، 4
 15، (السنة،

5Zuchridin Suryawinata dan Sugeng Hariyanto, Translator (Penerbit Khusus (Anggota 

IKAPI)), 55. 
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يف عامل الرتمجة قاعدتان: قواعد الرتمجة اليت تويف نص اللغة األصلية وتويف قارئ  
نص هدف اللغة. الرتمجة اليت تويف مؤلفا هي الرتمجة  اليت حياول املرتجم أن يدافع عن 

ضمنها النص املصدر. إما يف اختيار عالمات َمظَهري أو عبارات املؤلف أصليا. ألهنا ي
اللفظ أو تركيب اجلملة. يعىن املرتجم حياول أن يدافع عن أسلوب نص اللغة األصلية. 
قيل أن يدافع املرتجم عن اختيار لفظ اللغة األصلية جممال إن كان يرتجم كل ما من نص 

ية معمول بدون ألصلقليال. مدافعة تركيب مجلة اللغة االلغة األصلية بدون تعديل ولو 
تغيري صغة الكلمات من نص اللغة األصلية يف نص اللغة اهلدفية. مثال صغة الفعل 

والرتمجة اليت  .املعلوم يرتجم بصغة الفعل املعلوم أو صغة الفعل اجملهول بالفعل اجملهول
تويف قارئ نص هدف اللغة فستكتب معىن أو رسالة اللغة األصلية يف نص اللغة اهلدفية 

سهل أن يفهمه. وتركيب يسرتح أن  يتنعمه. الرتمجة اليت تويف قارئ نص هدف بلفظ ي
 6اللغة فستقرأ كنص أصلي ليست نص الرتمجة.

إستقامة يف  فلما كان الباحث يطالعهما يوجد  أن ترمجة خالصة نور اليقني غري 
 قارئ نص ة وتويفصلياألة. ألن فيها الرتمجة اليت تويف نص اللغة مدافعة قواعد الرتمج

و ظهر إختيار ه هتم قارئ نص هدف اللغة. ولكن شيئ ملهدف اللغة والرتمجة اليت تويف
ص هم النفسبب اللفظ غري املوافق بلفظ أو كلمة اللغة األصلية. حىت يظهر أو ي

 مبّلغة. املختلف بالنص األصلي مع الرسالة ليست

خالصة نور اليقني. الكلمة هي  تركيز هذ البحث هو إختيار اللفظ يف ترمجة 
من هذا التعريف مفهوم أن اللفظ أو الكلمات 7اللبنة اليت تبىن منها العبارات و اجلمل.

قد يتغري العبارة أو اجلملة يف النص الواحد. حينما كان إختيار اللفظ غري صحيح 
فيصري العبارة أو اجلملة غري مفهوم حىت مبَهم. لو كان إختيار اللفظ شيئا نزريا  وصادق

يف عامل الكتابة لكنه له دور مهم يف تغيري اجلملة. إن إختيار اللفظ يغفله املؤلفون كثريا 
حىت توجد اجلملة النحوية يف الواقع اليت يسببها إستخدام اللفظ غري صحيح كثريا. إن 

                                                           
 57نفس املرجع، 6

 .11،  الرتمجة املبادي و التطبيقاتيف عبد هللا عبد الرازق إبراهيم،7
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للفظ يف تركيب اجلملة حيتاج  لكي حتصل الكلمات اليت تكّفي شروط تدقيق إختيار ا
إن هذه أخطأ يف النقل واقعة كثريا ومغفولة يف أنواع الرتمجة. فيطلع َمِغيط 8اجلملة اجليدة.

يف الرتمجة خالصة نور اليقني. وإن وجد كثري من إختيار اللفظ غري عن إختيار اللفظ 
 (.Error Analysisموافق حبثه الباحث مبقاربة حتليل اخلطأ )

إختيار اللفظ يف عامل الرتمجة يتعلق عن اللغة األصلية املرتمجة. معناه أن إختيار  
غوية لهات اللفظ ال يكفي برتكيب اللفظ على اللفظ بل واجب كون تعادل من ج

و النحو لصرف أية اوطريقة مستخدمة. مااملراد جبهات لغوية هي جهات اللغة حتيط وال
 كتايب إال يفلنص الامجة أو الداللة. أما أخرى هي والية علم األصواط كأنه غري متغري تر 

 للغة.اط اترمجة اللغة اللسانية اليت تشرتط اإلحتمام خاصة غلى عناصر أصو 

اللغة األجنبية واللغة األصلية نظرية. )هنا بني العربية  إختالف اللغة بني 
واإلندونسية( سيظهر صعوبة لإلندونيسيني الستطاع اللغة األجنبية )العربية(. ونظام 
الكتابة املختلف بني العربية واإلندونيسية من مسألة واحدة لإلندونيسيني. إُنا لقرائة نص 

ما( صوابا إحتياج إىل املعرفة الواسعة عن الصرف اللغة العربية )بدون الشكل أو احلركة عا
والنحو العربياىن السيما الفهام املعناها. لذلك، طبيعة احلال إذا كان املرتجم 
اإلندونيسيون غري احملرتف خاصة يوجه صعوبة من جهة لغوية كثريا حينما ترتجم نص 

 9اللغة العربية إىل اإلندونيسية.

وقد شرع هذا البحث النسجم اختيار اللفظ بني كتاب الرتمجة وكتاب األصل،  
فبذلك مقاصد الرتمجة مملوئة. فهي لتظمن أن نص اللغة األصلية واألهدافية ابلغتا الرسالة 

 10ة. مع نظر ما من اختالف النوع واإلسرتاتيجية استخدمه املرتجم.املتسوي

 أسئلة البحث ب

                                                           
8Dedy Sugono, Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar, (Jakarta: PT Gramedia, 

2009),221-222. 
9Abdul Munif, Strategi dan Kiat Menerjemah Teks Bahasa Arab ke dalam Teks Bahasa 

Indosea (Tanpatempat: Teras, 2009), 31-32. 
 .28جع، انفس املر 10
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 إنطلق من خلفية البحث فوجد الباحث أسئلة كما يلى: 

 جلبار؟بد اعكيف اختيار اللفظ يف ترمجة الكتاب خالصة نور اليقني لعمر  .1
عمر عبد لليقني ور االكتاب خالصة ن ما املنهاج الذي استخدمه املرتجم يف ترمجة .2

 اجلبار؟
 أهداف البحث ج

 من أهداف هذا البحث هي: 

 ار.د اجلبر عبمعرفة إختيار اللفظ يف ترمجة الكتاب خالصة نور اليقني لعم .1
ني لعمر ر اليقة نو استخدمه املرتجم يف ترمجة الكتاب خالص معرفة املنهاج الذى .2

 عبد اجلبار. 
 حتديد البحث د
مر عبد لشيخ عافه إن الكتاب الذي يبحثه الباحث هو ترمجة نور اليقني الذي ألّ  .1

 اليت أصدرهتا احلكمة. Ringkasan Nurul Yaqienاجلبار، 
ال من باحث إل الإن خالصة نور اليقني تتكون على ثالثة أجزاء. و لكن ال حيل .2

 صب.اجلزء الثاين الذي فيها كثري من إختيار اللفظ غري املنا
 فوائد البحث ه

 كان هلذا البحث فائدتان، نظرية وتطبيقية. ومن الفوائد النظرية هو:

 معرفة أمهية ما من جهات لغوية يف الرتمجة. .1
 معرفة أمهية إختيار اللفظ جلمل. .2

 أما الفوائد التطبيقية هي:
 .ص جيدانون أن يكون الطالب إهتمام بإختيار اللفظ يف الرتمجة حىت يرتمج (1
 زيادة الفهم علي مفهوم إختيار اللفظ.  (2
 الدراسة السابقة و
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مل جتد الدراسة السابقة عن إختيار اللفظ يف الرتمجة خالصة نور اليقني الذي  
 ما يلى:كمعات،  اجلا . ولكن جيد مثله منىخر طالب قسم اللغة العربية و أدهبا أه تحبث

مية الساجلامعة اإل األدب واإلنسان،حبث طالبة برنامج الدراسة الرتمجية، كلية  .1
لظ يف "إختيار الAna Saraswati 2008احلكومية شارف هداية هللا جاكرتا 

 لتصوف".علم ا ة يفالرتمجة الواحدة: الدراسة النقدية، ترمجة الرسالة القشريي
ن  ة جبامة سونلثقافيوم احبث طالبة شعبة اللغة العربية و أدهبا، كلية اآلدب و العل .2

ة "النقد على ترمجة عزّة نور ديان 2015جلاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا كا
 مرو".يب عأالكتاب فتح القريب اجمليب حملمد بن قاسم الغزي عند عمران 

 منهج البحث ز
 نوع البحث .1
كان حبث إختيار اللفظ يف الرتمجة خالصة نور اليقني لعمر عبد اجلبار من  (1

املراجع يتعلق به. ز إىل الكتب املطبوعة كاألدوات و يركالبحث املكتيب. فإنه 
البحث املكتيب هي األحباث اليت جتري مكتبيا معتمدة فقط على البيانات 

داخل املنشأة أو خارجها. هذه البيانات أو كان واملعلومات املتاحة املنشورة سواء  
مواد منشورة املعلومات اليت يعتمد عليها البحث املكتيب تكون متوفرة على شكل 

لعامة الناس إما بشكل جماين أو مقابل مبلغ مادي معني، مثال مصادر هذه 
. و كان املنهج 11املعلومات أو البيانات: )التقارير الدورية أو اجملالت أو الكتب(

الذي يستخدمه الباحث املنهج الكيفي باستخدام نظرية حتليل النقد الرتمجي. 
( عّرف امليتودولوجيا 2010: 4) Moleong( يف5: 1975بوجدان وتايلور )

جرائات البحث الذي حيصل هبا بيانات وصفية من الكلمة املكتوبة أو الكيفي كإ
 12لسان من الناس و العملية املالحظة.

                                                           

 11 https://www.linkedin.com/pulse/desk-research-املكتبية-األحباث-almohannad-alsbeai-الس-املهند-
 .published=t. 20 Januari 2016?بيعي

 
12  Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Tanpa tempat: AR-RUZZ MEDIA, Tanpa 

tahun), 30. 

https://www.linkedin.com/pulse/desk-research-الأبحاث-المكتبية-almohannad-alsbeai-المهند-الس-بيعي?published=t
https://www.linkedin.com/pulse/desk-research-الأبحاث-المكتبية-almohannad-alsbeai-المهند-الس-بيعي?published=t
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ة من اللغات عند شعب من الشعوب أو هلجة من فهذا املنهج يكتفي بوصف لغ
اللهجات يف وقت معني أي أنه يبحث اللغة حبثا عرضيا ال طوليا، و يصف ما فيها من 

 13ظواهر لغوية خمتلفة ويسجل الواقع اللغوي تسجيال أمينا.

 مصادر البيانات .2

 إن مصادر البيانات اليت استخدمها الباحث كما يلي: 

 مجته.وتر  أما مصادر الرئيسية فهي خالصة نور اليقني لعمر عبد اجلبار (1
ما، منها تعلق هبيت يوأما املصادر الثانية فهي القاموس واإلينترينيت والكتب ال (2

 لنظري.املعجم املنور وقواعد اإلعراب وعلم الرتمجة ا
 طريقة مجع البيانات .3

 أما طريقة مجع البيانات اليت جيمع هبا الباحث البيانات هي: 

 قرائة خالصة نور اليقن وترمجته. (1
اىن ة املعن جهمالحظة كل اجلمل بينهما حىت أن جيد فيها إختالف الكلمات م (2

دول اجليف  تلفةوالرساالت واألفكار وأن يكتب ما بينهما  من كل اجلمل املخ
ترمجة و لية املستعد الذي فيه عممود جلمل النص األصلي ولكلمات النص أص

 ولتبيني.
 ته.خّط حتت كل الكلمات املختلفة بني خالصة نور اليقني و ترمج (3
 طريقة حتليل البيانات .4

 Errorالبيانات اليت مجع وقارهنا الباحث ستكون منقودا بطريقة حتليل اخلطأ )

Analysisث إجرئي جيّرب أن حياول و يبني و يصّور األخطأ الواقعية (. فهو حب
الطالبية يف التكلم. فيه مهارة الرتمجة. إّن من خطوات مستخدمة يف البحث 

                                                           
 45(، 9919)القاهرة: الدار الثقافية للنشر، املدخل إىل البحث اللغوي، حممد علي بالبسي، 13
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اإلجرئي هي األوىل مجع حنو اخلطأ الثانية تعيني اخلطأ الثالثة تبيني اخلطأ الرابعة 
 . 14تفصيل اخلطأ اخلامسة تقدير اخلطأ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Abdul Munif, Strategi dan Kiat Menerjemah Teks Bahasa Arab ke dalam Teks Bahasa 

Indosea, 30-31. 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 إختيار اللفظ أ
 تعريف إختيار اللفظ .1

)هو إجنليزي،  "dictionary"صدر من لفظ  يف اللغة اإلندونيسية" diksi"إن لفظ 
)طبعة  (websters)يف ويبسرتس  dictionة إختيار اللفظ. و( أي حال"diction"مصدره 

 ,chois of words esp with regard to correctness)إختيار اللفظ ( مبني ب1996ثالثة، 

clearness or effectness) فإختيار اللفظ .(diksi)  يبحث يف إستخدام اللفظ وصدق
 15اللفظ وصراحته و مؤثِّره خاصة.

أن يكون لرتكيب اجلمل إختيار الكلمة املصيبة وموافقة. فالكلمة املوافقة هي ما  
، فهو تعادل املعىن ألن تعادل التجربة املاضية أو موجود تعادل isoformismeمتلئ 

 16.( ,gnitifko( )2006putrayasa)الرتكيب املعريف أو اإلدركي 
ليس مستخدما لتبيني أيّة اجلمل املستخدمة  (diksi)إّن تعريف إختيار اللفظ  

لتعبري الرأي ولكنه حميط ما من علم العبارات وأسلوب والعبارات. وعلم العبارات حييط 
. األسلوب خاصة راتأسئلة اللفظ من جهة مجعه أوتركيبه أو ما يتعلق بكيفية صغة العبا

من إختيار اللفظ هو يتعلق بالعبارات اليت كانت منفردة أو خمصوصة أو ما له القيمة 
 17الفنية العلىي.

 اللفظ والكلمة .2
رادف الكلمات يف االستعمال الشائع وتكاد جتمع املعاجم العربية على أن األلفاظ ت

يقال أحصينا ألفاظ اللغة أو كلمات اللغة. ومع هذا فالنحاة  املألوف، فال فرق بني أن
يف كتاهبم حياولون التفرقة بني كل من اللفظ والكلمة والقول، يف حديث طويل خترّج منه 

ع هذا من أهنم يستشعرون مع اللفظ عملية النطق وكيفية صدور الصوت وما يستتب

                                                           
15Ida Bagus Putrayasa, Kalimat Efektif, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 7 

 7نفس املرجع، 16
17Goryskeraf, Diksi dan Gaya Bahasa,  (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2010), 22-23 
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اللسان والشفتني فإذا ربط هذه األصوات املنطوق هبا وما ميكن أن تدل عليه  حركات
 18من معىن تكونت يف رأيهم "الكلمة" أي أن الكلمة أخص ألهنا لفظ دل على معىن.

 آالت إختيار اللفظ .3
 (konotatif)واإلضايف ( denotatif)األصلي  اللفظ .1

( أّن اللفظ الذي ال حيمل املعىن اإلضايف و اإلحساس 1981 :27) Kerafبني  
.  ومعىن اللفظ احملمول فيه يسمى مبعىن أصلي denotatifاملختص يسمى بلفظ 

(denotatif) ملعىن أو معىن حريف. فهذا املعىن احلريف يف هذا البحث هو معىن يوجه إىل ا
الواحد أو املفراد. وهذا املعىن يهّدد موضوعا مبشرة و ال ميلك اإلحساس املخصوص, 

 Bahasa Besar Kamus Indonesia (KBBI).19واملعىن احلريف يعرف بستخدام املعجم أي 
 Warna menyerupai darah.20مثاله أمحر يف اللغة اإلندونيسية 

ىن اللفظ ( هو مع1981 :28) Kerafعند  (konotatif)تعريف املعىن اإلضايف  
 21الذي يشتمل املعىن اإلضايف واإلحساس املخصوص وقيمة اإلحساس املخصوص.

 22)املعىن اإلضايف( berani(، )املعىن األصلي warnaمثاله أمحر يف اللغة اإلندونسية 
 اإلشرتاك .2

باإلشرتاك انصراف اللفظ الواحد إىل أكثر من معىن واحد، كالعني تطلق  املراد
لى املعدين، وكاخلال ، وع (sumber air)، وعلى نبع املاء (anggota badan)على اجلارحة

 kebesaran, keagungan)، وعلى الكربياء (paman dari ibu)يدل على أخي األم

kesombongan)  وعلى الشامة، واهلالل هذا الذي يف السماء، واهلالل جديدة يعرقب  ،
، واهلالل ما  (setengah lingkaran)، واهلالل نصف الرحى(keledai liar)هبا محار الوحش 

 .23لظفر، واهلالل احلية إذا سلخت، واهلالل اجلمل الذي يكثر الضراب فيهزليطيف با
                                                           

 38(، 1991، )مصر: مكتبة األجنلو املصرية، داللة األلفاظإبراهيم أنيس، 18
19Ati Kurniawati, Diksi dalam Bahasa Indonesia Ragam Tulis: Brosur Seminar, (Jakarta: 

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2009), 15 
20Moh. Ainin, Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2008), 42 
21Ati Kurniawati, Diksi dalam Bahasa Indonesia Ragam Tulis: Brosur Seminar, (Jakarta: 

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2009), 15 
22Moh. Ainin, Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2008), 42 

 .290(، 1993)لبنان: دار الغرب اإلسالمي، معجام املعاجم أمحد الشرقاوي إقبال، 23
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 الرتادف  .3
الرتادف جميئ كلمتني فأكثر ملسلمي واحد، مثل الكلم اليت تسمى األسد، 

اليت تدل على العسل، واخلمر، وكاألسامي املتعددة والكلب، والذئب، واهلر، وكاأللفاظ 
اليت جاءت للسيف، والرمح، وغريمها من أدوات القتال، وكأمساء الداهية اليت بلغت 

 24األلف أو كادت.
 اللفظ التجريدي واحلقيق .4

( هو لفظ خاص يف جتربتنا. 1982 :27) Moelionoإن اللفظ التجريدي عند  
لتجريدي هو ما يدل على صفة )حار، بريد( إىل نسبة )كينونة، عدد( ورأي. اللفظ ا

( أن اللفظ التجريدي هو ما يدل على الفكرة أو 1992 :39-42) Soedjitoوبنّي 
التعريف. واللفظ احلقيقي هو ما يدل على ما يهضمه احلواّس اخلمس  كاملنظور 

 25وامللموس واملشعور واملسموع واملشموم.
 اللفظ العام واخلاص .5

( هو ما يستخدم يف تعبري الرأي 1989) Moelionoتعريف اللفظ العام عند  
( أن اللفظ العام 1981) Kerafصيل. وقال العام واللفظ اخلاص هو ما يستخدم يف التف

واخلاص ميّيزان على الواسع أو ال إحتواء املعىن املشتمل. فقيل أّن لو كان اللفظ مييل إىل 
فيسمى اللفظ العام ولو كان مييل إىل اخلاص فيسمى   شيئ أو ما الواسع جماال تغطيا

 .26اللفظ اخلاص
ه، مع  مدلول فراداللفظ العام هو دال على استغراق أ وذكر فريد عوض حيدر أنّ 

مساء الشرط لغة، أ اليفكون األفراد غري حمصورين. ومن أمثلة الصيغ الدالة على العموم 
لعقالء ا تعم اليت وأكثرها داللة على العموم )أي( اليت تعم العقالء وغريهم )ومن(

ضيف د ما أفراعلى عموم أ وكذلك هذان اللفظان يف اإلستفهام، ولفظ كل الذي يدل
 إليه. واللفظ اخلاص هو كل لفظ ليس عاما ويدخل حتته: 

                                                           
 .273 نفس املرجع،24

25 Ati Kurniawati, Diksi dalam Bahasa Indonesia Ragam Tulis: Brosur Seminar, (Jakarta: 

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2009), 17 
 .18نفس املراجع،  26
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 علي.اللفظ املوضوع للداللة على فرد مثل أمساء األعالم كمحمد و  (1
ثل مائة عداد ماأل اللفظ املوضوع للداللة على أفراد متعددة حمصورة وهو ألفاظ (2

 وألف ومخسة وعشرة.
راق ى استغة علعلى عدد من األفراد، وال يعطى دالل اللفظ املوضوع للداللة (3

 اجلميع وينقسم هذا النوع إىل قسمني:
 خاص مطلق مثل رهط ومجع وفريق. (1
خاص نسىب وهو لفظ عام يستغرق من حيث الداللة، أفراد جنسه مثل أسد  (2

 27وفرس، وهو خاص بالنسبة ملا هو أعلم منه، وهو لفظ احليوان.
 أما اللفظ العام يف اللغة العربيةكان ثالثة أنواع

 َصَناتِ ِذيَن يَ ْرمموَن اْلممحْ َوال   " 5-4إسم املفراد، مثله قول هللا تعاىل، سورة النور:  .1
ْم َشَهاَدة   َواَل تَ ْقبَ لموا هَلم نَي َجْلَدة  انِ ْم ثََ َء فَاْجِلدموهم مثم  ملَْ يَْأتموا بَِأْربَ َعِة شمَهَدا

ا ِإن  اَّللَ  ْصَلحموا فَ َك َوأَ لِ ِذيَن تَابموا ِمْن بَ ْعِد ذَ  ( ِإال  ال  4ِئَك هممم اْلَفاِسقموَن )َوأمولَ   أََبد 
 (5َغفموٌر َرِحيٌم )

 إسم مجع، مثاله "مث محل املسلمون على خيرب" .2
س ين جتله، أإسم مبهام مثاله "من دخل داري فهو آمن، ما جاء ين به قبلت .3

 أجلس"
 .و البدلألغاية اأو  وأما اللفظ اخلاص كان بكون اإلستثناء أو الصفة أو اإلشارة

 
 

 أنواع املعىن .4
ع  مخسة أنوا املعين ة أنإن الدكتور أمحد خمتار عمار قد كان بنّي يف كتاب علم الدالل

 هي:

                                                           
 105-100(، 9919الداللة دراسة نظرية وتتبيقية، )مصرية: مكتبة النهصة املصرية، علم فريد عوض حيدر،27
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أو العامل  صويريالت املعىن األساسي أو األوىل أو املركزي ويسمى أحيانا املعىن (1
هي التفاهم غة، و ة للالرئيسي لالتصال اللغوي، واملمثل احلقيقي للوظيفة األساسي

 ونقل األفكار.
هو املعىن ين. و لتضماملعىن اإلضايف املعىن اإلضايف أو العرضي أو الثانوي أو ا (2

 الص.ي اخلتصور فظ عن طريق ما يشري إليه إىل جانب معناه الالذي ميلكه الل
النسبة بللغة امن  املعىن األسلويب وهو ذلك النوع من املعىن الذي حتمله قطعة (3

 ليها.مي إللظروف اإلجتماعية ملستعملها واملنطقة اجلغرافية اليت ينت
هو بذالك رد. فلفا املعىن النفسي وهو يشري إىل ما يتضمنه اللفظ من داللت عند (4

ط، وال حد فقث وامعىن فردي ذايت. وبالتايل يعترب معىن مقيدا بالنسبة ملتحد
 يتميز، وال التداول بني األفراد مجيعا.

املعىن اإلحيائي وهو ذلك النوع من املعىن الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة  (5
لنوع من خاصة على اإلحياء نظرا لشفافيتها، وقد حصر أوملان تأثريات هذ ا

املعىن يف ثالثة هي:األوىل التأثري الصويت وهو نوعان: نوع األول تأثري مبشر 
وذلك إذا كانت الكلمة تدل على بعض األصوات أو الضجيج  الذي حياكيه 

. وميكن primary onomatopoeiaالرتكيب الصويت لإلسم. ويسمى هذا النوع 
خرير)املاء(، -اء )القطة(مو -التمثيل له بالكلمات العربية: صليل )السيوف(

. ونوع الثاين: التأثري غري املباشر zoomو hissو crackوالكلمات اإلجنليزية 
مثل القيمة الرمزية للكسرة )ويقابلها يف  secondary onomatopoeiaويسمى 
( اليت ترتبط يف أذهان الناس بالصغر أو األشياء الصغرية. الثانية التأثري Iاإلجنليزية

، hot-plateو redecorateو handfulعلق بالكلمات املركبة مثل الصريف ويت
والكلمات املنحوتة كالكلمات العربية صهصلق )من صهل و صلق( وحبرت 
للقصري )من بشر وحرت(. الثالثة التأثري الداليل ويتعلق بالكلمات اجملازية أو 

 28املؤسسة على اجملاز أو أي صورة كالمية معربة.

                                                           
 .36-40(، 2006لم الداللة، )القاهرة: عامل الكتب، أمحد خمتار عمار، ع28
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 شروط مناسبة إختيار اللفظ .5
يف  Anna Saraswatiكانت شروط مناسبة إختيار اللفظ ليهتمّنه املرتجم، كما ذكرت 

 :29حبثها
ظ املستخدم اللف أين متييز األصلي من اإلضايف بالَضْبظ و الِدّقة. وأن يقّرر .1

ساسي اعريف اد تالنتهاء القصد من اللفظ هلما املعنايان متشاهبان. إن أر 
فعليه  لعاطيايل و اللفظ األصلي. و إن أراد التفاعل اإلنفعافعليه بإختيار 

 بإختيار اللفظ اإلضايف.
ليه أن يهتم عوجب  رتجممتييز األلفاظ املشرتكة واملرتادفة بالضبط والدقة. فامل .2

 ف.ملختلهم اإختيار اللفظ املرتادف لكي بلغ ما يشاء حىت مل يظهر الف
ييز متة يف اراد إن كان املرتجم نفسه غريمتييز األلفاظ من جهة التهجئة.  .3

ثال: هم. ملتفاااأللفظ املرتادف من جهة التهجئة ظهر خطأ يف الفهم وسوء 
bawah-bahwa ،massa-masa ،karton-kartun .وغريها 

 يه أنب علأن ال يفسر معىن على رأيه شخصيا إن كان رأيه غري قطع وج .4
  canggihىن مرتجم مبع modernلفظ يوجد املعن املناسب يف املعجم. مثال: 

 كثريا بل مها ميلكان معىن خمتلفا.
 .kultur-kulturalأن يهتم اللفظ آخره الغريب، مثال:  .5
 ادق.أن يستخدم األلفاظ اإلصطالحية على الرتكيب الصحيح و الص .6
 عام.ن الأن مييز بني اللفظ العام واخلاص. فاخلاص على تصوير ما م .7
ات لعرب لفاظ اإلحساسي اليت يدل على ظن خاص. هي من اإستخدام األ .8

شْ س و اليت هضم عنه احلواس اخلمس فهو الَسْمع والَبَصر والتلمّ 
َ
َعر وحاسة امل

ْشَعر(. rujaknya pedas sekaliالَشّم. مثال: 
َ
 )امل

ذكر كل الناس كان مستخدم ل  sarjanaاهتمام األلفاظ املشهورة. مثال: لفظ  .9
 ب اجلامعة اآلن.أصال ولذكر لق

                                                           
29 Ana Saraswati, Diksi Dalam Terjemahan: Studi Kritik Terjemahan Al-Risalah Al-

Qusyairiyyah Fi Ilmi Al-tasawwuf 
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 إختيار اللفظ يف الرتمجة املسائل عن .6
كما قدكشف يف الباب األول أن مرتجم كان عليه نقل الرسالة ليس نقل لفظ 
على لفظ. ولكن يف نقل الرسالة ترمجة لفظ أو إصطالح أو عبارة صارت عائقة كثريا. 

 untranslat)املرتمجة  لقد كانتا لغتان خمتلفتان يوجهان املرتجم إىل ترمجة اللفظ غري

ability) من مث حتتاج سياسة أسو مهارة لغة اإلندونسية أو مهارة إجياد اللفظ املناسب .
مع إبتداع و إبتكار املرتجم لكي يمفَهم ترمجته. فاملرتجم عليه أن يعرف أي ما من 

 .30اإلضافة أو العبارة أو املقالة
 الرتمجة ب
 تعريف الرتمجة .1

اللغات، ومن مّث فهي فرع من  هتتم نظرية الرتمجة بنمط معني من العالقة بني 
اللغويات املقارنة. وتبعا لنظرية الرتمجة. وتبعا لنظرية الرتمجة فإن التمييز بني املقارنات 
األففية والعمودية هو متييز ال علقة له بالرتمجة. حيث ميكن تأسيس التكافؤ وإجناز الرتمجة 

ت إحداها تتصل باألخرى بني أي زوج من اللغات او اللهجات بغّض النظر عّما إن كان
أو ال تتصل، أو عما إن كان هناك أي نوع من اسلعالقات املكانية، والزمانية 

 31واإلجتماعية أو أية عالقات أخرى بينهما.
 

 لغة (1
ن العرب "الرتمجان و الرتمجان: إن الرتمجة كلمة عربية أصلية. جاء يف اللسا  

املفسر للسان. ويف حديث هرقل: قال لرتمجانه؛ الرتمجان بالضم و الفتح: هو الذي 
 32يتجم الكالم، أي ينقله من لغة إىل أخرى، و اجلمع الرتاجم".

 إصطالحا (2

                                                           
30 Ida Sundari Husen, Masalah pilihan kata dalam penerjemahan: menciptakan kata baru 

atau menerima kata pinjaman?, idahusen@stbalia.ac.id, 05 September 2016. 
 33(، 1991)بنغازي: دار الكتب الوطنية، نظرية لغوية يف الرتمجة، كاتفوري، 31

  35(، 1989، )دمشق: دار طالس، علم الرتمجة النظريأسعد مظفر الدين حكيم، 32

mailto:idahusen@stbalia.ac.id
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رون و الكتاب املرتمجون على أن الرتمجة هي النقل من لغة إىل أخرى. إتفق املنظ 
 و للرتمجة_هبذا املعىن_معنيان آخران خمتلفان:

على  -يف هذه احلالة–املعىن األول الرتمجة كنتيجة لعملية حمددة، أي أهنا تطلق  
ديدة ة جه ترمجو هذالنص املرتجم. فإذا قلنا مثال: هذه ترمجة ممتازة لقصص غوركي أ

 .النص املرتجم -هنا–لرباعيات عمر اخليام، فإننا نعىن بالرتمجة 
املعىن الثاين الرتمجة باعتبارها العمالية بالذات، أي أهنا العمل، الذي يظهر  

 33بنتيجته نص الرتمجة باملعىن األول.
 أنواع الرتمجة .2

 :34يما يليثالثة تقسيمات للرتمجة، نوردها ف Jakobsonأورد  
هذه  . وتعىنinterlingual translationيسمى  بالرتمجة ضمن اللغة الواحدة  (1

ووفقا هلذه  لغة.الرتمجة أساس إعادة صياغة مفردات رسالة ما يف إطار نفس ال
ة، س اللغ نفيفاشارات أخرى العملية، ميكن ترمجة اإلشارات اللفظية بواسطة 

 وهي تعترب عملية أساسية حنو وضع نظرية وافية للمعىن.
لرتمجة ترمجة ا. وتعىن هذه interlingual translationهو الرتمجة من لغة إىل أخرى  (2

هذا خرى. و ألغة لاإلشارات اللفظية إلحدى اللغات عن طريق اإلشارات اللفظية 
ة ليس الرتمج ع منحبثنا. وما يهم يف هذا النو  هو النوع الذي نركز عليه نطاق

رموز  افؤ الل تكبجمرد معادلة الرموز )مبعىن مقارنة الكلمات ببعضها( وحسب، 
 ه.كلتا اللغتني وترتيبها. أي جيب معرفة معىن التعبري بأكمال

. intersemiotic translationوميكن أن يطلق عليه الرتمجة من عالمة إىل أخرى  (3
خرى دون أ نوع ة إىله الرتمجة نقل رسالة من نوع معني من النظم الرمزيوتعىن هذ

ية على ألمريكية اأن تصاحبها إشارات لفظية، وحبيث يفهمها اجلميع. ففي البحر 
م، عن طريق األعالها بسبيل املثال، ميكن حتويل رسالة لفظية إىل رسالة يتم ابالغ

 رفع األعالم املناسبة.
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. ميكن التمييز بصفة interlingual translationلغة إىل أخرى  ويف إطار الرتمجة من 
 عامة بني قسمني أساسني:

 :written translationالرتمجة التحريرية  (1
وهي اليت تتم كتابتها. وعلى الرغم مما يعتربه الكثريون من أهنا أسهل نوعي  

لوقت من ا نفس يف عدالرتمجة، إذ ال تتقيد بزمن معني جيب أن تتم خالله، إال أهنا ت
تاما بنفس قيقا و ما دأكثر أنوع الرتمجة صعوبة، حيث جيب على املرتجم أن يلتزم التزا
 طأ ما.خيف  أسلوب النص األصلي، وإال تعرض لالنتقاد الشديد يف حالة الوقوع

 .oral interpretingالرتمجة الشفهية  (2
الذي تقال يف الرسالة وترتكر صعوبتها يف أهنا تتقيد بزمن معني، وهو الزمن  

 الئه. ولكنها و أثناأالة األصلية. إذ يبدأ دور املرتجم بعد اإلنتهاء من القاء هذه الرس
املرتجم  ون علىل يكبتلتزم بنفس الدقة وحماولة االلتزام بنفس أسلوب الناص األصلي، 

 االكتفاء بنقل فحوى أو حمتوى هذه الرسالة فقط.
 الرتمجة الشكلية )اخلطية( (3

هي ترمجة حمددة يستبدل فيها نص يف )مل( مبا يقابله يف شكل )له(. وإن مبدأ  
 35التكافؤ هنا هو العالقة باملادة الشكلية نفسها.

ألننا ُنتلك إن مناقشة الرتمجة الشكلية أكثر صعوبة من مناقشة الرتمجة الصوتية  
نظرية منتظمة للمادة الشكلية )اخلطية( أي: ال توجد هناك نظرية خطية عامة ميكننا أن 
نستمّد منها األصناف الالزمة يف وصف املادة اخلطية. و لذلك سنقوم ببناء أصناف 

 36خطية خمّصصة هلذا القسم احلايل من الكتاب.
 ملعجميةالرتمجة النحوية و الرتمجة ا (4

 الرتمجة النحوية  (1
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هي ترمجة حمّددة يستبدل فيها بقواعد نص يف )مل( ما يقابلها يف قواعد )له(.  
ولكن من دون استبدال يف املفردات املعجمية. إن أساس التكافؤ هنا، كما يف الرتمجة 

 37الكاملة، هو العالقة مبادة احلالة نفسها.
 رتكيب(التحليل النحوي )ال

تطلب ذلك ة. ويلرتمجامتتثل قراءة النص، بالضرورة، املرحلة األساسية األوىل يف 
إننا  ملصدر.غة انظام متييز مفردات بصري ميكنه متييز الكلمات عن غريها يف نص ل

ول اجلميلة وحي قا علىساب نتصور أن تبدأ املعاجلة مبثل ذلك التمييز املرتكز كما اقرتحنا
 ملستقلة.الرموز امن  ائية إىل )كل متكامل( يدرك على أنه سلسلة خطيةاملؤثرات الفيزي

  القواعد املهمات 
إنه ال بد من تعلق اجلار بفعل أو ما يف معناه. وقد اجتمعا يف قوله تعاىل:  (1

أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم. ويستثىن من حروف اجلار أربعة فال تتعلق 
ء يف "كفى باهلل شهيدا" و"أحسن بزيد" عند بشيئ: أحدها اجلار الزاءد كالبا

اجلمهور و"ما ربك بغافل". وكمن يف "ما لكم من إله غريه و"هل من خالق 
 إن اجلار الزائد ال معىن هلا. 38غريه".

. فهو صفة يف حنو حكم اجلار واجملرور إذا وقع بعد املعرفة والنكرة كحكم اجلملة (2
، ( berada di atas ranting yangsaya melihat burung)رأيت طائرا على غمْصن 

ألن بعد نكرية خمصة وهو طائرا. وحال يف حنو قوله تعاىل فخرج على قومه يف 
أي  (berzina sedang meraka sedangkanpergi kepada kaumnya  diaزينته )

 .39هي الضمري املسترت يف خرجمتزينا، ألنه بعد معرفة خمصة و 
) Ini adalah bungaاجلمل بعد النكرات صفات. مثال: هذه وردة أخذت تتفتح  (3

)saya ambil yang 
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) Temanku datangاجلمل بعد املعارف أحوال. مثال: جاء صديقي يبتسم  (4

40)tersenyum seraya 

ليس  (Ini pintu)اإلسم املعرفة الواقع اسم اإلشارة يعرب بدال. مثال: هذا البيت  (5
41)pintu adalahini ( 

اإلسم املوصول الواقع بعد اسم معرفة يكون نعتا له. مثال: ذهل الطالب الذي  (6
 42قة(فازا باملساب

اإلسم النكرة املنصوب بعد اسم التفصيل يكون متييزا له. مثال: هو أكثر من  (7
  )dari pada saya lebih banyak Pengalamannya(43جتربة 

 الرتمجة املعجمية  (2
ت يف هي ترمجة حمددة يستبدل فيها مبفردات نّص يف )مل( ما يقابلها من مفردا 

)له( ولكن من دون استبدال القوعد. وأساس التكافؤ الرتمجي هنا، أيضا، هو العالقة 
 44مبادة احلالة نفسها.

 
 

 العالقة بني النحو واملعجم .3
وقد يكون  ل شيئ آخر.إن املعجم يهتم بالكلمات فقط أما النحو فيهتم بك (1

 Friesرز فمنشئا هذا اخلطأ عدم استيعاب بعض تعاريف النحو مثل تعريف 
ملعجمي املعىن امن  يتألف املعىن اللغوي الكامل ألية عبارة منطوقة الذي يقول:

عاين ليت تنظم املاقواعد ن الملفرداهتا مضافا إليه املعىن البنيوي..ويتألف حنو اللغة م
 البنيوية.

ضلل إلن  قول م م هولقول الذي نقلناه أعاله حول التمييز بني النحو واملعجإن ا
 (.22:136) كال من النحو واملعجم، يف ححقيقة األمر، يتناول املفردات.
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تدخل فيها  ة اليترديهتم املعجم مبفردات اللغة بينما يهتم النحو بالعالقات اجمل (2
عاريف عض تبيجة لسوء فهم هذه املفردات. وهذا قول مضلل آخر قد يكون نت

نحوية ترتيب الذي يقول: نعين بالبنية ال Francisالنحو مثل تعريف فرانسس 
 النحو عريفاملورفيمات والكلمات يف عبارات ذات معىن. وعلى هذا ميكن ت

سع من يات أو  بنيفعلى أنه فرع من علم اللغة خيتص بتنظيم الوحدات املورميية 
 الكلمات وهلا معىن مفهوم.

ن يضا، إلأحيح وهذا التصريح الثاين حول الفرق بني النحو واملعجم ليس باص
  تدخل فيهادة اليتجملر املعجم والنحو  كليهما خيتصان مبفردات اللغة  والعالقات ا

(22 :135.) 
وثالث اآلراءاملضللة الواسعة اإلنتشار هو أن النحو خمتص بالشكل أما املعجم  (3

ي بعيد عن الصواب إلن هنالك تداخال كبريا، يف فمختص باملعىن. وهذا الرأ
الواقع، بني النحو واملعجم. فالقواعد النحوية تشتمل على معاين األُناط البنيوية، 
واللواحق التصريفية، واملورفيمات االشتقاقية، أما بالنسبة للمعجم فإنه ال يعطينا 

لبنيوي كذلك. معاين املفردات فحسب بل يزودنا مبعلومات شكلية عن سلوكها ا
(. وعالوة على ذلك فإن الشكل واملعىن ال يتعارض بعضهما 90-91: 113

 45(.23: 136مع بعض بل يكمل أحدمها اآلخر. )
 تعريف املعجم .4

ة  مقرون للغةدد من مفردات اعند  أمحد عبد الغفور  الطار:كتاب يضم أكرب ع
روف اهلجاء حا على ، إمبشرحها وتفسري معانيها على أن تكون املواّد مرتبة ترتيبا خاصا

 أو املوضوع.
 ئّيا،تيبا هجا: كتاب حيتوي على كلمات منتقاة، ترتب عادة تر C.L. Barnhartوعند 

روح لشا مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك
 واملعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة أخرى.
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 مؤهالت املرتجم .5
املرتجم هو كاتب أي أن عمله هو صوغ االفكار يف كلمات موج هة إىل كاملة 
من املستحيالت. أي مل تعد اللغة عددا من الكلمات والعبارات واألمثال اليت كان 

 46نوننا إياها كيما يشتّد ساعدناأساتذة اللغة العربية يف مدارسنا يتكئون عليها ويلق  
نسان إهو  وذكر صباح املصطفى حسن يف كتابه دراسات مرتمجة أن املرتجم

مجا جيب رء مرت ن امليتكلم لغة أجنبية واحدة على األقل فضال عن لغته األم ولكي يكو 
مجا منها بح مرت ة أصذ ليس كل من كتب وقرأ اللغة اإلنكليزيأن تكون مؤهالت معينة، إ

ركز مينتسب إىل  ع اليتواضيوإليها ألن الرتمجة مهمة صعبة، ولديه خرية وثقافة عامة يف امل
يها اللغة ف درس اليت البحوث الذي ينتمى إليه وله ممارسة طويلة بعد خترجه من الكلية

 وأهم هذه اهلالت هي:
كي بية  لألجنغته األصلية معرفة جيدة قبل أن يعرف اللغة اجيب أن يعرف ل .1

رتمجة جنب الويت يستطيع أن ينقل املعىن إىل لغته بدقة وأمانة وبصورة واضحة
 احلرفية.

ال ندس مثف مهأن يكون معلما باملوضوع الذي يرتمجه فمن اخلطأ جدا أن يكل .2
و أيك مليكانبرتمجة موضوع بالطب أو طبيب يقوم برتمجة موضوع خيص ا

 الكهرباء وهكذا.
 ته.ص برتمجملختجيب أن يكون متحليا بالثقافة العامة ومطلعا على املوضوع ا .3
 أن يكون أمنيا يف نقل الفكار الواردة يف نص األصلي. .4
مرات  نص عدةأ الأن يقوم املرتجم برتمجة أسلوب الكتاب وروحيته عليه أن يقر  .5

 ي.قلم روحه بروحىة الؤلف األصلقبل أن يقدم على الرتمجة لتتأ
به  كتب  أن حياول سبك الفكرة يف أصلوب مشابه ما إمكن لألسلوب الذي .6

 النص األصلي.
 التقييد بسياقات الكتابة ومراعاة تسلسل الفقرات. .7
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ا شخص تدقيقهوم ببعد أهناء املرتجم من ترمجة املوضوع يدققه أوال قبل أن يق .8
ة ى نفسير علتوقعها بسبب بعض العوامل اليت تؤثآخر وسوف جيد أخطاء مل ي

 املرتجم أثناء الرتمجة.
ألصلي املؤلف ور اجيب أن ميتلك املرتجم موهبة احملاكاة والقدرة على تأدية د .9

 وتقمص سلوكه وكالمه ووسائله بأقصى درجة اإلحتمال.
يكون ماهرا  ال يكفي أن يكون املرتجم قادرا على فهم مغزى العام للمعىن، أو أن .10

يف استشارة القواميس، بل يفهم اجلوانب الدقيقة احلساسة للمعىن، وتقييم 
اإلنفعاله السلوكية املهمة للكلمات، واخلصائص األسلوبيه اليت حتدد نكهة 
واحساس الكتابة. إن أغلب األخطاء التعددة واخلطرية اليت يقع فيها املرتمجون 

 47ارهم إىل املعرفة الشاملة بلغة املتلقي.واليت تنشأ يف املقام األول من افتق
 
 

 طرائق الرتمجة  .6
إن مناقشة الرتمجة الشكلية أكثر صعوبة من مناقشة الرتمجة الصوتية ألننا ال ُنتلك 

شكلية )اخلاظية( أي: ال توجد هناك نظرية خطية عامة ميكننا أن نظرية منتظمة للمادة ال
نستمّد منها األصناف الالزمة يف وصف املادة اخلطية. ولذلك سنقوم ببناء أصناف 

 48خطية خمصصة هلذا القسم احلايل من الكتب.
ن ألنظري مجة اأسعد مظفر الدين حكيم لقد ذكر يف كتابه علم الرت إن الدكتور 

 طرائق الرتمجة كانت أربعة كما تلي:
 الرتمجة احلرفية  .1

إن احلرفية هي الدقة املفهومة بشكل خاطئ، وهي احملاكاة اخلانعة خلصائص اللغة 
شويه املعىن، أو إىل األجنبية، اليت تؤدي إىل اإلخالل بقواعد اللغة املنقول إليها، أو إىل ت

اإلخالل والتشويه معا، يف أحيان كثرية. ال ميكن أن نعترب النقل احلريف ترمجة دقيقة. ولقد 
                                                           

 . 18-71. اجلامعة ببغداد. ص: دراسات مرتمجة، أمهية الرتمجة يف مركز البحوث. 2007صباح املصطفى حسن.47
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فهم بعض املرتمجني األمانة أهنا احملافظة على كل كلمة يف النص األصلي. إن احلرفية 
شويه املعجمية، واحلرفية القواعدية، تؤديان إىل النقل اخلاطئ للمضمون، أي إىل ت

 األفكار، واإلخالل بقواعد لغة الرتمجة.
 الرتمجة احلرة .2

على يف ستوى أميف  يرى )ل.س. بارخوداروف( أن الرتمجة احلرة هي الرتمجة املنفذة
، يف ألحوالاحسن أالرتمجة احلرة يتحقق، كقاعدة عامة، يف مستوى وصف املوقف، ويف 

بقى عادة تغوية، الل القول والرموز مستو االعالم. إن املعلومات، املنقولة يف مستوى
ملوقف ا وصف ي إىلإىل األشهاب، أ -لدرجة كبرية-غريمصّورة. تؤدي مثل هذه الرتمجة

قييم صلي. تاأل املناسب بأية وسائل، بصرف النطر عن طريقة وصف هذا املوقففي نص
نات كوّ مدة عن بعي الرتمجة احلرة التطابق مع النص األصلي، يف لغة الرتمجة، بصورة

 األصل الشكلية والداللية.
 الرتمجة املعنوية .3

ين يف ق الثالطرينقل البهاء العاملي يف الكشكول عن الصالح الصفدي قال "... ا
ل  ة فيحصجلملالتعريب طريق حنني بن إسحاق واجلوهري وغريمها، وهو أن يأيت با

لفاظ أم اوت األسء وامعناها يف ذهنه، ويعرب عنها من اللغة األخرى جبملة تطابقها، س
ال يف ذيب إىل هتإخالفتها. وهذا الطريق أجود، وهلذا مل حتتج كتب حنني بن إسحاق 

إن واإلهلي، ف لطبيعيطق االعلوم الرياضية، ألنه مل يكن قيما هبا. خبالف كتب الطب واملن
 الذي عرّبه منها مل حيتج إىل إصالح.

إنه نقل  جلديد،اعهد داد نص لكتاب الولقد قال جريوم الذي كّلفه البابا داماسوس إلع
 املعىن باملعىن ومل ينقل الكلمة بالكلمة.

 الرتمجة املماثلة .4
إن الرتمجة املماثلة هي إجياد مضمون األصل وشكله من جديد بوسائل اللغة 
األخرى. إن املماثلة، أي التكفؤ مع األصل، مالزمة للدقة، وتتحقق بواسطة التحويالت 

عجمية، والبالغية اليت تنشئ التأثري املكافئ. يستطيع املرتجم يف الواقع، القواعدية، وامل
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بواسطة التحويالت الرتمجية، أن ينقل عناصر األصل كلها. وإن فّنه يتلخص يف 
 49اإلستخدام املاهر هلذه التحويالت.

 إجراءات الرتمجة .7
 التطويع (1

ومعناه تغيري اإلحالة الثقافية الواردة يف النص األصلي إىل ما يقابلها يف ثقافة النص 
املستهدف، وقد يكون ذلك على مستوى اللفظ املفرد وقد يكون على مستوى مفهوم 

 50أوسع.
 
 اإلعرتاض (2

كما هي، ورمسها حبروف عربية وهو ما نلجأ إليه يف وهي إدخال الكلمة اإلجنبية  
. وجيري اإلقرتاظ من العربية للغة 51تعريب العلوم الطبيعية واملصطلحات التقنية

 "  terjemahاإلندونيسية. كلفظ عريب "الرتمجة" بلفظ إندونيسي "
 النقل باحملاكة (3

( يف اإلشارة إىل 90ص  2000فينويت يستعمل فيناي وداربلنيه ذدا املصطلح )
 52احلاالت الىت تصف فيها اللغات املختلفة حالة معينة بوسائل أسلوبية أو بنائية خمتلفة.

 الرتمجة احلرفية (4
  53وهي الرتمجة اليت تلتزم بالكلمات نفسها يف اللغتني.

 اإلبدال الصريف (5

                                                           
 197-187 (،8919أسعد مظفر الدين حكيم، علم الرتمجة النظري، )دمشق: الدراسات والرتمجة والنشر،49

 94 نفس املراجع،50

 88-87 نفس املراجع، 51

 93 نفس املراجع،52

 88 نفس املراجع،53
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الصرفية للكلمة يف النص األصلي )املصدر( بصورة صرفية أخرى وهو إبدال الصورة 
كرتمجة التعبري العريب "فور   54دون تغيري املعىن وقد يكون اإلبدال الزما أوإختيارا.

 "  as soon as she got upاستيقاظها" باإلجنليزي "
 تغيري النظرة (6

هة النظرة القائمة يف النص األصلي وهو التحول الذي يطرأ على الداللة على وج
وصياغتها واملصطلح األجنيب يطلق ألصال على أي تغيري أو تعديل إلخراج الصورة 

ويف املخاطبة بتعديل  keyاملطلوبة يف أي شيئ، ففي املوسيقي يكون بتغيري "املقام" 
تفاع أواإلر  pitchأو رفع الصوت هبا  accentأي الضغط على املقاطع  stress"النرب" 
  .55بنغمتها
 
 شروط التكافؤ الرتمجي .8

فلما يتحدث عن إختيار اللفظ ينبغي أن يهتم املعجم. املعجم الذي ميكن تعريفه 
على أنه كتاب حيتوي على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيبيا هجائيا مع شرح ملعانيها 

لشروح واملعلومات باللغة ذاهتا أم ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك ا
 56بلغة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 89 نفس املراجع، 54

   90 فس املراجع، 55

  3(، 2004)مصر: األهرام التجارية،فن الرتمجة، حممدعناين، 56
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات

 حملة كتاب خالصة نور اليقني وترمجته أ
ثة أجزاء ثال  نمهو ترمجة الكتاب اجلز الثاين فأما الكتاب الذي حبثه الباحث 

لفاضل م املريّب اية بقلتدائليقني يف سرية سيد املرسلني، لتالميذ املدارس اإلبخالصة نور ا
ئ القار  جعل األستاذ عمر عبد اجلبار. كتب هذا الكتاب بلغة سهلة وواضحة حىت

ملدارس االميذ تاجة يشعر مسرورا عندما قرأه و وعلمه. فقد ترجم هذا الكتاب لقضاء ح
 احلكمة سورابايا.اإلبتدائية بإندونيسيا غلى مطبعة 

  حممدرسلنيكتاب خالصة نور اليقني هو الكتاب الذي يبحث يف سرية سيد امل
كي للكتاب ذا اهصلى هللا عليه وسلم وحوادث تتعلق به اليت جرت يف زمانه. ترتب 

على تالميذ املدارس  فينبغي  ينتفع للمبتدئني وينشئ حمبة هلل ورسوله وآله وأصحابه. 
 سيا تعليمها. اإلبتدائية بإندون

 عرض البيانات وحتليله ب
الرتمجة هي عملية حتويل النص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف. وحتتاج إىل اآللة 
اخلاصة يف العملية التحليلية يعىن املعجم حىت يستطيع أن يعرف الكلمة يف لغة أجنبية. 

ظ غري املناسبة واملوافقة. حينما يقرأ الباحث ترمجته تكريرا فلقد وجد عنها إختيار األلفا
 Kamus Besarفلذالك حيلل ويفتشها. فاملعجم الذي يستخدمه الباحث هو املعجم "

Bahasa Indonesia ".و "املنور" حىت حيصل األلفاظ املناسب 
 إختيار اللفظ .1

ري املناسب  غ  ظوكان من نصوص األصل واهلدف اليت قد حلها الباحث إختيار اللف
 تالية: كما يف اجلمل ال

 نص اهلدف نص األصل
 ،بةوالكتا القراءة فمن حيسن، أما الفقراء

     1        2+3      4    5+6          

Adapun bagi tawanan yang miskin,  

                        1                                        

tetapi dapat menulis dan membaca oleh  

      2  3            4                5+6                         



45 
 

 من صبيان املدينة عشرة الرسول اعطاه 
7+8      9     10           11               

 57ليعلمهم
  12 

rasulullah disuruh mengajar 10 anak  

       9             7           12           10                

orang islam madinah58 

            11                  

اعطاه الرسول لفظ حيسن يف مجلة "أما الفقراء، فمن حيسن القراءة و الكتابة، 
 59عشرة من صبيان املدينة ليعلمهم" فعل مضارع متعاد و"حيسن القرأة" يف املعجم املنور

 Adapun bagi tawanan yang"، ولكنه يف هذه ترمجة )membaca dengan baikمبعىن "

miskin, tetapi dapat menulis dan membaca oleh rasulullah disuruh mengajar 10 

anak orang islam madinah  ) غري مرتجم. ظن الباحث أن مرتجم يتجنب عبارة إرتباك
يف لغة اهلدف. فرتمجته عند الباحث مهم لنقل الرسالة املضمونة يف نص أصلي. فزيادة  

" هي قصدت على حيسن القرأة و الكتابة، ألن من حيسن القرأة والكتابة dapat" كلمة
من يستطع أن يقرأ ويكتب حقيقة. وترمجة املرتجم "فمن حيسن القرأة والكتابة" بعبارة 

"tetapi dapat menulis dan membaca" غري كاملة فالكاملة عند الباحث بعبارة "tetapi 

mereka dapat menulis dan membaca dengan baik." 
 نص اهلدف نص األصل

 ،بةوالكتا القراءة فمن حيسن، أما الفقراء
     1        2+3      4    5+6          

 من صبيان املدينة عشرة الرسول اعطاه 
7+8      9     10           11               

 60 ليعلمهم

Adapun bagi tawanan yang miskin,  

                        1                                        

tetapi dapat menulis dan membaca oleh  

     2   3           4                5+6                         

rasulullah disuruh mengajar 10 anak  

       9             7           12           10                

orang islam madinah61. 

                                                           
ن أمحد نبهان وأوالده، دون سنة(، )سورابايا: مكتبة حممد بعمر عبد اجلبار، خالصة نور اليقني،  57

17 

58 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 13 

 
59 A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (indonesia: 

Penerbit Pustaka Progresif), 652 

 17 عمر عبد اجلبار،خالصة نور اليقني،  60

61 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 13 
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  12                   11      

ولفظ اعطى يف مجلة " أما الفقراء، فمن حيسن القراءة و الكتابة، اعطاه الرسول 
مبعىن   62ينة ليعلمهم" فعل ماض متعاد معلوم وهو يف معجم املنورعشرة من صبيان املد

"memberikan(ولكن املرتجم ترمجه مبعىن "أمر "disuruh وهو فعل ماض الزم ومبين ")
ظن الباحث أن هذه الرتمجة تستعمل طريقة الرتمجة املعنوية ألن فيه إختالف  جمهول. 

(( وتستعمل إجرائة تغيري disuruh( ولفظ الرتمجة)أمر)بني معىن اللفظ األصلي )اعطى
النظرة ألن يف ترمجته حتويل املبين معلوم )اعطاه الرسول عشرة من صبيان املدينة ليعلمهم( 

 ( . وهو جمهولdisuruh mengajar 10 anak orang islam madinahإىل مبين جمهول )

 menitipkan" و"memberikanن بني "" ألdititipiوهذا غري املوافق، فاملولفق  مبعىن "

(dititipi) .تعادل املعىن " 
 نص اهلدف نص األصل

 صوم  هللا اوجب ويف الشهر الشعبان
          1           2   3      4               

  شدة الصائم ليذوق على املسلمني رمضان
             5+6    7+8    9    10       

 63و العطش اجلوع
11   12 13 

Dalam bulan sya’ban, tuhan  

                    1                 3         

mengharuskan pada tiap-tiap orang  

             2                         5+6                              

islam supaya berpuasa pada bulan  

                          4 

ramadlan, agar orang-orang berpuasa  

   7                 9                               

itu bisa merasakan tidak enaknya        

                    8                10                    

lapar dan haus64 

 11   12 13 

تستعمل هذه الرتمجة طريقة الرتمجة احلرفية  ألن النص يرتجم كل كلمة بكلمة 
وكل سطر بسطر وهي اليت يسم املرتجم فيها إىل إبقاء كاتب الناص األصلي نصب 

 صوم رمضان على املسلمني( عينيه. كما تكون يف العبارة )ويف شهر الشعبان أوجب هللا
 dalam bulan sya’ban tuhan mengharuskan pada tiap-tiap orang islam”بـاليت ترتجم 

                                                           
 946المنور"  62

 18 ،عمر عبد اجلبارصة نور اليقني، خال 63

64 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah),14  
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supaya berpuasa pada bulam ramadlan." إختيار اللفظ غري  ويوجد يف هذه العبارة
عىن املوافق فهو "أوجب" و "أهلل" ف "أوجب" فعل ماض متعاد فكان يف معجم املنور مب

"menganggap/menjadikan (sebagai suatu) kewajiban وترمجه املرتجم مبعىن "
"mengharuskan وهذا غري املوافق ولو كان بينهما تعادل املعىن. فاملوافق مبعىن "
"mewajibkan"      ف ."mewajibkan"أفضل من "mengaharuskan " ألنه يتعلق حبكم

". tuhanو لفظ خاص و ترمجته عند املرتجم بلفظ عام "الشريعة الدينية. وأما "هللا"  فه
فاختيار اللفظ املوافق عند الباحث ثابت على لفظ "هللا". ولفطا "صوم رمضان" مها 

" berpuasaإمسان، ومها مضاف ومضاف إليه ومفعول وترجم املرتجم لفظ صوم مبعن "
ومن مث ظن الباحث " وهو ظرف زماين. pada bulan ramadlanوهو فعل ورمضان مبعىن "

 أن  إجراءات اليت استعملها املرتجم هي إجراءة اإلبدال الصريف. 
 نص اهلدف نص األصل

  و راءبالفق رمحة زكاة الفطر هللا اوجب فيها
 1    2    3     4       5     6    7              

 65حلاجتهم وسدا والضعفاء املساكني
   8        9      10 11+12           

Dalam tahun itu juga tuhan  

            1                        3          

mengharuskan zakat Fitrah, karena  

             2                    4                  5        

belas kasihan pada orang-orang fakir  

                           6                          7  

miskin dan orang-orang yang lemah  

                      9                                    

juga untuk mencukupi kebutuhan                                                                     

          11            10           12 

merek.66 

  12 

إن هذه الرتمجة تستعمل طريقة الرتمجة احلرفية ألن النص يرتجم كل كلمة بكلمة 
وكل سطر بسطر وهي اليت يسم املرتجم فيها إىل إبقاء كاتب الناص األصلي نصب 

ولفظ "زكاة الفطر" هنا امسان ومها مضاف ومضاف إليه ومها اسم إن و "زكاة عينيه. 
. KBBI"  وترمجه الرتجم كما يف معجم zakat fitrahبكتابة " KBBIالفطر" يف معجم 

                                                           
 18 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  65

66 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 14 
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 zakatواستعمل املرتجم إجراءة اإلقرتاض. واتفق الباحث برتمجة املرتجم ذكرا إىل لفظ "

fitrahيني." مشهور حول جمتمع إندونيس 
 belas" وترمجه املرتجم مبعىن "rahmatبكتابة " KBBIولفظ "رمحة" اسم وهو يف معجم 

kasihan فإجراءة تستعملها املرتجم هلذه الرتمجة إجراءة الرتمجة احلرفية. وهذا غري املوافق "
"  وهذه الرتمجة يسمى rahmatولو كان بينهما تعادل املعىن. فاملوافق ثابت على معىن "

" ذكرا أنه مشهور حول جمتمع belas kasihan" أفضل من"rahmatإقرتاضية. فرتمجة" برتمجة
 إندونيسيني.

 نص اهلدف نص األصل
 ا واعطاه زكاة األموال أوجب فيها

1     2        3       4+5            
  غنياءاأل بني احملبة لتدوم الثمانية لألصناف

  6+7     8  9+10 11 12  13                   
  وينتظم ويتناصروا فيتعاونوا الفقراء و

14 5    16      17     18       
 67األمن

  19            

Dalam tahun itu juga tuhan  

                1                     

mengharuskan mengeluarkan jakat  

           2                                            3 

harta benda dan diberiakannya kepada  

                                 4+5           6                    

delapan macam golongan agar tetaplah  

     8                          7        9          10         

cinta mencintai antara orang-orang kaya  

      11              12                13              

dan orang faqir. Hingga dengan  

   14   15                          

demikian akan timbl tolong  menolong  

                                            16 

dan bantu membantu sesamanya dan  

       17              

Terjaminlah keamanan dan 

   18                  19 

ketentraman.68 

 

مضاف ومضاف إليه ومها اسم إن و "زكاة لفظ "زكاة األموال" امسان ومها 
 zakat harta"  ولكن ترمجه املرتجم مبعىن "zakat malبكتابة " KBBIاألموال" يف معجم 

                                                           
 18 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  67

68 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 14 



49 
 

benda " ورأى الباحث أن ترمجة املوافقة بطريقة الرتمجة اإلقرتاضية وهي كما يف املعجم
KBBI " ألنzakat malحملبة " فعل و فاعل " مشهور حول جمتمع إندونيسيني. و" لتدوم ا

 " وترمجة املرتجم مبعىن "terus berlangsung يدوم" يف املعجم املنور مبعىن "-وكان "دام

Tetaplah" فحصل عبارة "لتدوم احملبة" عند املرتجم مبعىن " agar tetaplah cinta 

mencintaiفاختيار اللفظ هلذه العبارة غري املوافق فاملوافق عند الباحث باستعمال " 
 supaya terjalin cinta (antara orang "إجراءة الرتمجة احلرفية ونظر املعجم فحصل معناه ب 

kaya dan miskin)" 
 نص اهلدف نص األصل

  شدائدعليه صالة والسالم  أصابه وقد
 1    2                         3 

  اتمن الثب هللا أعطاه مبا حتّملها عظيمة
  4      5    6   7   8      9 

 69والصرب
  10 

Dalam tahun itu beliau ditimpa  

                                   2 

kesusahan dan bahaya yang  

     3       

besar.Tetapi sekalipun demikian dapat  

   4 

diterima dengan teguh dan kesabaran  

    5                        9               10 

hati 70 

 

ألن فيها حتويل مبىن   قد استعمل املرتجم إجراءة تغيري النظرة يف هذه الرتمجة
ليه صالة والسالم شدائد معلوم إىل جمهول. يعىن يرتجم املرتجم مجلة "وقد أصابه ع

" فكان "أصاب" فعال beliau ditimpa kesusahan dan bahaya yang besar عظيمة" ب "
 ماضيا متعاديا و" ه" )نيب صلى هللا عليه وسلم( مفعوال و"شدائد عظيمة" فاعال وكان "

beliau"ناعب الفاعل و "ditimpa"فعال ماضيا ومبنيا جمهوال و "kesusahan dan bahaya 

yang besarمبا أعطاه هللا من الثبات والصرب" ب " " فاعال. ومجلة "حتّملهاdapat diterima 

dengan teguh dan kesabaran hati " 
 نص اهلدف نص األصل

                                                           
 26 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  69

70 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 18 
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 صلى هللا عليه  الرسول عليه خزنوقد 
      1    2   3 
  ميف ثياهب مجيع الشهداء دفنب وأمروسلم 
       4    5       6            7 

 .فيها قتلوا اليت
 8  9   10 

Kejadian ini sungguh menyedihkan  

                                            1 

Rasulullah. Beliau memerintahkan  

       3                          4 

supaya orang-orang mati syahid itu  

                          6     

ditanam bersam-sam pakaiannya.  

    5                   7 

" فزيادة هذ اللفظ نظرا إىل مجل Kejadian iniكان يف هذه الرتمجة زيادة اللفظ هي "
قبله ونظرا ألن إجراءة املستعمل إجراءة تغيري النظرة الذي هو يغري  حمال كلمة "الرسول" 

" وهذا غري (ditanamوال و يغري حمال كلمة "عليه" فاعال. وكان ترمجة "دفن" ب "زرع)مفع
 71املوفق نظرا ألن مدفون هو اإلنسان ليس زرعا وكان يف املعجم املنور

 " فاملوافق مبعىن كما يف املعجم.mengubur, memakamkanمبعمى"
 اللفظ اخلاص والعام .2

خلاصة الفاظ ما كان بني نصوص األصل واهلدف فتوجد األعندما يطالع الباحث 
 والعامة. أما األلفاظ العامة فهي كما يف مجل تالية:

 نص اهلدف نص األصل
  سعد بن معاد عليهم حكمو  بعدها فسلموا

   1     2   3 4    5    6                 
 72والذرية النساء وَسيْب  الرجال بقتل

 7     8   9 10 11    12           

Setelah demikian itu mereka lalu  

              2                              1       

menyerah. Dan seorang sahabat  

                    3 

Rasulullah bernama Sa’d bin Mu’adz  

                                              6   

memberi putusan agar supaya oarng- 

             4 

orang laki mereka dibunuh, sedangkan  

         8                        7               9 

orang-orang perempuan dan  

            11                                                     

keluarganya ditawan.73 

    12                10 

                                                           
 411املنور،  71

 43 ،عبد اجلبار عمرخالصة نور اليقني،  72

73 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 30 
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إن عبارة "وسيب النساء" إضافة. وكان لفظ "وسيب" امسا مفردا ومضافا وكان لفظ  
تداء خرب كعبارة التالية "النساء" اسم مجع ومضافا إليه ولكن املرتجم ترمجه بصغة مب

"orang-orang perempuan dan keluarganya ditawan ألن يف عملية الرتمجة تغيري "
الصغة فظن الباحث أن إجراءة املستخدمة إجراءة تغيري النظرة. فقد كان لفظ "النساء" 

مفرد  "  وهو اسم مجع من اسمperempuan-perempuanمبعىن " 74يف معجم املنور
"مرأة". ويكون تدل على اللفظ العام ألنه مييل إىل شيئ واسع جمماال تغطيا. وأما حرفا 

"، وكون إختالف املعىن sedangkan"  والثانية ب "danالواو هنا عطف يرتمجها األوىل ب "
 نظرا ألن اإلجراءة يستخدمها املرتجم خمتلف.   

 نص اهلدف: نص األصل
  ومعه لقريش اعري  ليعرتض الرسول خرج إذ
1  2     3       4    5     6     7                                          

                             علمت وملا رجال ثالثائة وثالثة عشر
         8              9    10  11         

  ومخسني مائة تسع أرسلت قريش خبروجه
  12   13  14     15       16                        

 75اهنزموا حىت الرسول فقاتلهم،رجال
17    18    19  20   21         

Dimana Rasulullah SAW keluar dengan  

       1              3                   2          6       

313 orang lelaki  untuk menyerbu  

           7+8                       4                                            

kafilah Quraisy.  mereka mengetahui  

   5           6              12          11                        

demikian,lalu mengirimkan 650 orang,  

      13                   14            16+17 

hingga terjadilah pertempuran yang  

                       18 

dahsyat dan mereka kalah76. 

              20           21   

ثالثة عشر رجال" امسا مفردا وهو متييز ألنه كان رجال يف مجلة "ومعه ثالثائة و 
واقع بعد اسم عدد. وإن تركيب التمييز مل يوجد يف اللغة اإلندونيسية فلذلك يرتجم 

 dengan املرتجم لفظ "رجال" برتكيب كان يف اللغة اإلندونيسية فيحصل ترمجته مبعىن "

313 orang lelakiة و مخسني رجال" مائ " وكذلك يف ترمجة هذه اجلملة "أرسلت تسع
مائة و مخسني(  فإجراءة يف هذه الرتمجة يسمى بتغيري النطرة. ولكن ترمجة اسم عدد)تسع

                                                           
 1322املنور،  74

 19 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  75

76 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 15 
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" ولفظ "رجال" هو عام 950فيها غري موافق فاملواق مبا كان يف اللغة العربية أي مبعىن "
 ألنه مستخدم يف تعبري الرأي العام.

 نص اهلدف نص األصل
  مهب سخر دينةامل إىل املسلمون رجع وملا
1   2      3     4    5    6    7              

  نواو كا)ل إلخواهنم وقالوا واملنافقون اليهود
  8      9      10    11                   

 77عندنا ماماتوا وما قتلوا(

Ketika orang-orang islam itu telah  

     1                   3                             

kembali ke kota Madinah, mereka  

       2      4          5                  7 

diperolok-olok oleh orang-orang yahudi  

                6                            8       

dan munafiq, sambil berkata kepada  

           9                 10           

kawan-kawannya, sebagaimana yang  

          11 

disebut dalam al-qur’an  yang berbunyi  

 

 لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا78

. منها إجراءة اإلقرتاض وتغيري النظرة. فكون إجراءة وكان يف الرتمجة العلىي إجراءات

 orang-orang املنافقون اليت يرتمجها املرتجم ب و  اليهودو  املدينةو  اإلقرتاض يف ترمجة املسلمون

islam  و Madinah و yahudi و munafiq  ألن فيها إخال الكلمة األجنبية )الكلمة العربية

ونيسية وكان لفظ اليهود واملنافقون يدالن على لفظ إىل اإلندونيسية( ورمسها حبروف إند

العام. أما إجراءة تغيري النظرة فهي كان يف ترمجة سخر هبم اليهود واملنافقون الذي ترتجم 

. فإن بني النص mereka diperolok-olok oleh orangorang yahudi dan munafiqب 

 sebagaimanaل. أما زيادة مجلة "األصلي واهلدف حتويل املبين للمعلوم إىل مبىن للمجهو 

                                                           
 27 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  77

78 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 21 
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yang disebut dalam al-qur’an  yang berbunyi الخبارنا أن مجلة بعدها من أية "

 القرآن.

 وأما األلفاظ اخلاصة فهي كما يف مجل تالية:
 نص اهلدف نص األصل

                          إحدى و وعمره  بفاطمة علي وتزوج
  1    2     3       4        5              

  مخس عشرة وعمرها سنة عشرون
         6     7       8 

 .79سنة
9         

Dan terjadilah pula perkawinan antara  

                   1                                          

‘Ali dengan Fatimah. Ketika itu ‘Ali  

   2             3                 

berumur 21 tahun sedangkan Fatimah  

      4       5      6                         7 

berumur 15 tahun.80 

               8     9                

كان يف هذه الرتمجة إجراءة اإلبدال الصريف و تغيري النظرة. أما منهاج اإلبدال 
 Dan terjadilah pula perkawinanالصريف كان بني مجلة "وتزوج علي بفاطمة" ومجلة "

antara ‘Ali dengan Fatimah فإن لفظ "تزوج" يف النص األصلي فعل ماض متعاد "
". ألن فيها إبدال terjadilah " يف نص الرتمجة اسم وفاعل من لفظ "perkawina "ولفظ 

الصورة الصرفية للكلمة "تزوج" يف النص األصلي بصورة صرفية أخرى دون تغيري املعىن 
وقد يكون اإلبدال اختيارا. وأما تغيري النظرة يوجد بني مجلة "وعمره إحددى وعشرون 

 Ketika itu ‘Ali berumur 21 tahun sedangkan "سنة وعمرها مخس عشرة سنة" و

Fatimah berumur 15 tahun فكان "علي وفطيمة" من ألفاظ اخلاصة ألهنما لفظان ."
 موضوعان للداللة على فرد مثل أمساء األعالم.

 نص اهلدف نص األصل
 ه و هللا صلى هللا علي الرسول إليهم فخرج

 1     2     3         

Rasulullah beserta 1000 laki-laki  

          3            4       5        5                        

dewasa mendatangi merka, sewaktu  

                                                           
 20 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  79

80 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 15 
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  يف الطريق عنه ورجع رجل ألف ومعهسلم 
      4    5    6    7   8      9               

  أصحاب من بثالثائة عبد هللا بن أيب
     10     11+ 12                  

 81املنافقني
  13 

                  1               2              9 

diperjalanan Abdullah bin Ubay pulang  

                             10                        7              

bersama 300 orang munafik.82 

     11      12           13     

كان "أصحاب املنافقني" يف مجلة "ورجع عنه يف الطريق عبد هللا بن أيب بثالثائة 
من أصحاب املنافقني " اسم مجع التكثري وهو جمرور ألنه واقع بعد حرف جر. وإن 

كيب جر وجمرور مل يوجد يف اللغة اإلندونيسية فلذلك يرتجم املرتجم مجلة "بثالثائة من تر 
 orangأصحاب املنافقني" برتكيب اإلضافة ومجع املذكر السامل )املنافقني( باسم مفرد )

munafik" فيحصل به معىن ) bersama 300 orang munafik فإجراءة يف هذه الرتمجة "
وكان "ثالثائة" اسم عدد وهو معلق على فعل )رجع( وهو من  يسمى بتغيري النطرة.

 ألفاظ اخلاصة ألنه اللفظ املوضوع للداللة على أفراد متعددة حمصورة وهو ألفاظ األعداد
 نص اهلدف نص األصل

  شاة كراع  يهودية خيرب يوم فتح أهدت
  1       2     3     4    5    6            

 ى هللا عليه هللا صل لرسول مسمومة
    7      8 

 .83وسلم

Seorang wanita Yahudi: bernama  

              3             

Zainab binti Harits, memberi sepotong  

                                      1               

paha kambing kibas yang beracun pada  

  5         6                          7 

rasulullah.84 

     8 

إن الرتمجة يف هذا النص غري كاملة ألن فيها كان اللفظ غري مرتجم وهو "يوم 
ؤل "أين فتح خيرب" وهذا اللفظ مهم جدا ولذلك على املرتجم أن يرتمجه حىت ال س

                                                           
 24-23 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  81

82 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 17 

 65 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  83

84 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 42 
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أهدت يهودية كراع شاة لرسول هللا؟" وكان لفظ "كراع شاة" مفعول من فعل "اهدت" 
 ,dombaمبعىن " 85واللفظ "شاة" وحده اسم مؤنث السامل الذي كان يف معجم املنور

kambing" وترجم املرتجم مبعىن "kambing kibas وأما إجراءة الرتمجة كانت فيها إجراءة  "
ألنه لفظ عام يستغرق من مجة حرفية وأما الفظ "الشاة" يدل على اللفظ اخلاص الرت 

 حيث الداللة، أفراد جنسه. وهو خاص بالنسبة ملا هو أعلم منه وهو لفط احليوان.
 (konotatif)واإلضايف  .3

يف  نها مامحث. كان يف مطالعة هذا الكتاب األلفاظ اإلضافية اليت وجدها البا
 النصوص التالية:

 

 نص األصل نص اهلدف
Rasulullah bersam-sama para    

       2                 4                                  

sahabatnya tetap dalam perang uhud. Di  

   5                1               3                              

antara sahabat-sahabatnya itu ialah Abu  

                    6                                     7 

bakar, ‘Umar dan ‘Ali.86 

            8               9 

  هللا صلى هللا عليه وسلم يف رسول ثبت
 1    2                                  

  منهم من أصحابهمجاعة  ومعه غزوة أحد
   3        4              5       6       

 87.وعلي وعمر أبو بكر
   7     8     9 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة أحد  إن لفظ "ثبت" يف مجلة "ثبت
يف معجم املنور وكان ومعه مجاعة من أصحابه" فعل ماض الزم. 

88مبعىن"
tetap/kekal/stabil" " فرتمجه املرتجم مبعىنTetap " فقد ظن الباحث أنه تستعمل

الباحث أن إختيار اللفظ املوافق هو  إجراءة الرتمجة احلرفية يف هذه الرتمجة. ورأى
سياق الكالم ، إلنه ناظرا إىل (bertahanضايف )إومبعىن  باستعمال إجراءة ترمجة احلرة

 .  (Tetapالذي كان غري موافق إذا ترجم مبعىن أصلي )
                                                           

 754 المنور، 85
86 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 18 

 26 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  87

 145 المنور، 88
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" bersam-sama para sahabatnyaو"ومعه مجاعة من أصحابه" وترمجته عند املرتجم مبعىن "
ظن الباحث أنه تستعمل إجراءة النقل باحملاكة ألنه نقل كلمة داللة خاصة برتمجة 

ىن مستقال. واتفق البحث برتمجته ألن لو أجزائها لوضع كلمة حتاكي املصدر تكتسب مع
 dan" يرتجم كلها )كمثل هذه الرتمجة: bersam-sama para sahabatnyaعبارة "

bersamanya sejumlah dari para sahabatnya.حيصل معىن غري املوافق فيصبح مضلل ) 
 نص اهلدف: نص األصل

هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول كان
  متخذا

 1     2                              3 
  ماك  بنسبه احلقه حىت كابنه  زيد بن حارثة

        4      5   6    7    8    9 
   89كانت

  10 

Rasulullah menganggap Zaid bin  

          2             3                     4 

Haritsah sebagai anak kandungnya  

                            5+6+7+8 

sebagaimana kebiasaan orang arab90 

              9+10 

، nyusulmeمبعىن " 91إن لفظ احلق فعل ماض متعاد وكان يف املعجم املنور                 

mendapatkan" وترمجه املرتجم مبعىن "menyampingkan فلقد ظن أنه مرتمجا باستعمال "

إجراءة الرتمجة حرفية. ورأى الباحث أنه غري موافق فاختيار اللفظ املوافق باستعمال 

 "menjadi keturunannya" يعىن "bertemuمنهاج الرتمجة التطوية ومبعىن إضايف وهو "

 دف:نص اهل نص األصل
 أن  ال لو، للمسلمني يكون النصر وكاد92

 1    2     3       4      5  6 

Pada waktu itu kemenangan hampir  

                                  2              3 

saja di tangan orang-orang islam  

                                                           
 46 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  89

90 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah),31 
 1259املنور،  91

92  



57 
 

  الرسول صلى هللا أمر خالفوا املتحصنني
    7        8    9       10 
  هببالن واشتغلوا اجلبل وتركوا وسلم عليه

            11  12   13      14        
 93املسلمني انتصار رأوا حينما والسلب

15      16  17  18    19 

                    4                              

umpama orang yang bertahan di bukit  

      5          7                                        

itu tidak melanggar perintah Rasulullah  

        6           8               9            10 

meninggalkan bukit tersebut serta sibuk  

        11              12                   13 

mencari harta rampaan ketika dilihatnya  

                       14             16        17 

kemengan itu sudah ada di tangan  

     18                                     19 

orang-orang islam.94 

                 9 

ظن أن يف هذه الرتمجة إجراءات يستعملها املرتجم. منها إجراءة تغيري النظرة 
والتفسري والنقل باحملاكة. أما إجراءة الرتمجة التفسريية فكانت يف مجلة " وكاد النصر 

وكان يف املعجم إن لفظ "النصر" اسم مفراد  يكون للمسلمني " فهو لفظ " النصر"
( وترمجه املرتجم مبعىن memberi( و اعطى )menolongمبعىن "اعان ) 95املنور

"kemenangan"  اتفق الباحث برتمجة املرتجم عن معىن لفظ النصر املوافق، إلنه ناظرا إىل و
وهذا املعىن  (pertolonganي )سياق الكالم الذي كان غري موافق إذا ترجم مبعىن أصل

. وأما إجراءة النقل باحملاكة يستعمله املرتجم فكانت يف مجلة "واشتغلوا يسمى باإل ضايف
بالنهب والسلب حينما رأوا انتصار املسلمني" فهو لفظ "النهب والسلب" وكان يف 

م أحد " ألن معنيني متساويان فيكفي املرتجم أن يرتجperampasanمعجم املنور مبعىن "
املعىن فقط كما كان يف ترمجته. وأما إجراءة تغيري النظرة فكانت يف مجلة " رأوا انتصار 
املسلمني " فلفظ رأى يف هذه اجلملة مبىن معلوم مث يرتمجها املرتجم بلفظ مبين جمهول  

" dilihatnya kemengan itu sudah ada di tangan orang-orang islam كرتمجته التالية "
لفظ يدل على إشرتاك اللفظ هو النهب واللهب ألهنما متسويان معنا كما قد بني فإن ال

 الباحث.
                                                           

 24 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  93

94 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 18 
 1424املنور، 95
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 Di antara sahabat- sahabatnya ومجلة "منهم أبو بكر وعمر وعلي" عند املرتجم مبعىن "

itu ialah Abu bakar, ‘Umar dan ‘Ali. " وكان زيادة العبارة اليت تسبب وضوح تركيب
" وهي مهم ألن لغة املصدر ترتكب من itu ialah نها بزيادة كلمة "هذه اللغة اهلدف م

 مجلة اإلمسية. وهذه الزيادة يعمل يف ترمجة تركيب مجلة إمسية عادة.
 نص اهلدف نص األصل

  نم خاليا اجلبل خالد بن الوالد رأى فلما
 1   2       3           4    5   6 

  ةلمحخلفهم  من املسلمني على لمح الرماة
  7   8   9      10  11   12   13 

 96أكثرهم اهنزم حىت شديدة
  14   15 16   17 

Ketika kholid bin walid mengetahui  

    1                  3                    2 

bahwa bukit itu ditinggalkan hingga  

                4              

kosong. diserbunyalah orang orang  

    5                8                         10 

Islam dari belakang dengan satu  

10       11         12                   13 

serbuan yang sangat hebat hingga  

   13                      14            15               

kocar-kacirlah kebanyakan mereka itu97 

    16                                17 

، melihatاأبصر/مبعىن " 98إن لفظ "رأى فعل ماض متعاد وكان يف معجم املنور
تفق وا "mengetahuiولكن املرتجم يرتمجه مبعىن" "menyangka، حسب/mengertiأدرك/

الباحث عن ترمجة لفظ رأى يف لغة إندونيسية، ناظرا إىل نظرية النحو وقاعدة اإلعراب 
الذي حكم أن: إذا كان فعل رأى ذا مفعوالن فله معىن علم. وهذا يدل على معىن 

 وترمجته تسمى برتمجة احلرة.إضايف. 
 نص اهلدف نص األصل

  قتله يريد: أيب بن خلف عليه اقبل فلقد
 1   2    3      4          5   6 

Suatu ketika datanglah seorang  

                            2               

bernama Ubai bin Khalf kepadanya  

                                                           
 دون سنة(، )سورابايا: مكتبة حممد بن أمحد نبهان وأوالده،عمر عبد اجلبار، خالصة نور اليقني، 96

24-25 

97 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 18 
 460 املنور،98
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  انواك  ممن احلربة عليه الصالة والسالم فأخذ
  7    8                   9   10    

  ومل هالكه سبب كانت  ضربة ضربهو  معه
11  12  13   14   15  16   17    
  طول غريه عليه الصالة والسالم يقتل
18           19        20   21    

 .99حياته
22 

                        4                    3            

hendak membunuh. Dengan cepat  

     5           6                                                

beliau mencabut tombak dari salah  

    8         7             9             10 

seorang sahabatnya, lalu ditusukan  

        11                              12         

kepadanya hingga menyebabkan  

   13              14               15                                

kematiannya. Hanya sekali itulah  

  16   17                                 29 

Rasulullah dalam seumur hidupnya  

       19              21                     22 

membunuh orang100. 

       18 

 

لفظ "ضرب" فعل ماض متعاد ومبىن معلوم وكان يف املعجم املنور مبعىن 
"bergerak ،sangat sakit menjadi ،

101
memukul" فرتمجه املرتجم مبعىن "ditusukan 

(menusuk( واتفق الباحث برتمجته نظرا ألن ألة مستخدمة للضرب حربة ")tombak )
وظن أنه يستعمل إجراءة تغيري النظرة وذلك منظور من   وهذا يدل على معىن اإلضايف.

 lalu ditusukanمعلوم ترتجم جبملة "لفظ "ضرب" يف مجلة "وضربه ضربة" مبين 

kepadanya.اليت كان لفظ "ضرب" فيها مبين جمهول " 
 نص اهلدف نص األصل

 102زيد عليها فدخل
  1     2    3 

Kemudian jadilah Zaid kawin dengan  

                                3         1 

Zainab103 

     2 

                                                           
 26 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  99

100 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 19 
 815 المنور، 101

 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  102

103 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 
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 ،masukلفظ "دخل" هو فعل ماض متعاد وكان يف املعجم املنور مبعىن "
memasukan، 104

menggauli" وترمجته املرتجم مبعىن "kawin ورأى الباحث أن املرتجم "
إضايف فحصل به إختيار اللفظ املوافق فعليه أن يرتمجه باستعمال  إجراءة التعادل ومبعىن 

 (.menikahفهو تزوج )
 نص اهلدف نص األصل

 105فانيا كبريا  الو  صغريا وال امراة تقتلوا فال
 1  2    3   4    5   6   7   8 

Janganlah kamu membunuh 

      1                2                     

perempuan, anak kecil dan orang tua  

     3                     5                 7 

yang lemah.106 

       8 

 كبريا". أماو صغريا ظ "لف إن هذه الرتمجة تستعمل إجراءة الرتمجة احلرفية عامة إال
" وترمجته املرتجم kecilلفظ "صغريا" هو اسم فاعل من "صغر" وكان يف املعجم مبعىن "

عىن مب املعجم يف(. وأما لفظ "كبري" هو اسم فاعل من "كرب" وكان anak kecilمبعىن )
"besar( وترمجته املرتجم مبعىن "orang tuaفاتفق الباحث برتمجته ن )صغريا  ظرا ألن لفظ

 الن على معىنذان يد. وهوكبريا مل يوافق بسياق الكالم إن كانا يرتمجان مبعنيني أصليني
 إضايف. 

 نص اهلدف نص األصل
  الراية فأخذ ميينه قطعت حىت وقاتل

  1   2     3     4    5   6 
 .107بيساره

  7 

Beliau berperang sampai terputus  

                1             2           3             

tangan kanannya kemudian beliau  

              4                    5 

mengambil bendera dengan tangan  

     5               6                    7 

kirinya.108 

    7 

                                                           
 392 المنور، 104

 70 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  105

106 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 45 

 71 ،عمر عبد اجلبارخالصة نور اليقني،  107

108 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 45 
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لفظ "ميني" هو اسم وهو نائب الفاعل من فعل ماضي "قطع" وكان يف املعجم 
( فاتفق الباحث برتمجته tangan kanan" وترمجه املرتجم مبعىن )109sebelah kananمبعىن "

جم مبعىن أصلي. لفظ "يسار" هو اسم وهو نظرا مل يوافق بسياق الكالم إن كان يرت 
" وترمجته 110sebelah kiriنائب الفاعل من فعل ماض "أخد" وكان يف املعجم مبعىن "

( ظن الباحث أن املرتجم هنا يستعمل طريقة الرتمجة احلرة tangan kiriاملرتجم مبعىن )
را ألن لفظ ميني مفعول من فعل لكون زيادة اللفظ يف ترمجته فاتفق الباحث برتمجته نظ

 ماض "أخد" و"أخد" خيرب الباحث أن "يسار" يراد به هو يد.
 نص اهلدف نص األصل

 111خالد بن والد، الباسل الشهم فأخذها
   1      2      3         4 

Akhirnya bendera itu dipegang oleh  

                          1 

pahlawan dan pendekar agama yang  

                2 

gagah berani yaitu Kholid bin Walid112 

          3                            4 

مجة احلرفية عامة ألن النص طريقة اليت استخدمها املرتجم هنا طريقة الرت الإن 
يرتجم كل كلمة بكلمة وكل سطر بسطر. ولكن يرتجم املرتجم يف لفظ أخد 

وهذا املعىن يسمى مبعىن إضايف ومعىن أصله يف معجم املنور " dipegangب "
". وهذه يدل أن طريقة الرتمجة املستخدمة هي طريقة الرتمجة احلرة واما mengambilب "

النظرة ألن بني الناص األصلي واهلديف كانتحويل املبين للمعلوم إىل  إجراءهتا فهي تغيري
 Akhirnya bendera itu dipegang olehمبين للمجهول )فأخذها الشهم الباسل ب "

pahlawan dan pendekar agama yang gagah berani)" 
 اإلشرتاك .4

 إن اإلشرتاك كان يف النصوص التالية:
 نص اهلدف نص األصل

                                                           
 1590 المنور، 109
 1590 المنور، 110

 71 عمر عبد اجلبار،خالصة نور اليقني،  111

112 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 46 
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  يفهسب ليهإ أقبلف دعثور مسه، اعاريب فرأه
1    2     3    4    5    6    7 

  مين مينعك من قالو  رأسه على وقف حىت
  8  9   10  11  12  13 14  15 

  ليهعالرسول هللا صلى هللا  فقال؟ يا حممد
   16    17           18    

  وخوف هيبة الرجل فأصاب هللاو سلم 
       19  20    21   22    23 

 الرسول  فتناوله دهي من السيف فسقط
  24   25   26 27  28   29 

  مين مينعك من وقال صلى هللا عليه و سلم
                     30  31   32  33 

 ل الرسو  عنه فعفا ال أحد فقال؟ دعثور يا
   34   35   36    37  38   39 

  قومه ودعا فأسلمهللا عليه وسلم  صلى
                      40  41   42 

 113لإلسالم
  43 

maka datanglah seorang ‘arab bernama  

          1                       2                   3     

Da’tsur menghadap beliau sambil  

  4              5              6       

menghunus pedangnya shingga berdiri  

                        7               8              9 

dekat kepada beliau dan berkata:  

    10 11                          12 

siapakah yang akan menghalang-  

    13                               14       

halangi aku dari perbuatanku ini, hai  

                            15 

muhammad? Dengan tenang beliau  

     16                                         18 

menjawab “Allah”, setelah mendengar  

    17               19 

jawaban demikian, orang laki itu  

                                    21                      

gemetar dan takut, hingga jatuhlah  

    22             23            24                    

pedang itu dari tangannya. Lalu  

     25                   2627            

rasulullah mengangkat pedang itu  

       29              28 

sambil berkata: siapakah yang akan  

               30 31    

menglang-halangi kamu dari pada  

      32                                     33 

perbuatanku ini, hai da’tsur? Ia.  

                                34    

menjawab: tidak ada seorangpun  

       35              36                            

                                                           
 22عمر عبد اجلبار، خالصة نور اليقني،  113
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Rasulullah SAW lalu mengampuninya.  

          39                             37      

Sehingga masuk islamlah ia dan   

              40 

mengajak kaumnya masuk islam  

      41           42              43 

 

pula.114 

" ولكن melihatمبعىن " 115لفظ "رأى" فعل ماض متعاد وكان يف املعجم املنور
" يف لغة عربية مبعىن datanglahولفظ " "”datanglahيرتجم املرتجم لفظ "رأى" بلفظ 

(. ولفظ "قال" فعل melihatجاء. فاختيار اللفظ املوافق للفظ "رأى" هو مبا كان فيه )
" وترمجه املرتجم باملعاىن املختلفة أما mengatakanماض الزم وكان يف معجم املنور مبعىن "

ع قبل أدة إستفهامية " وهذا املعىن غري موافق ألنه واقberkata"قال" األول فهو مبعىن "
" وهذا menjawab". وأما "قال" الثاين فهو مبعىن "bertanyaفلذلك معىن املوافق له ب "

املعىن موفق له. وظن الباحث أن مناهج يستعملها املرتجم يف ترمجته هي منهاج تعادل. 
بارة أما منهاج التعادل كان يف هذه عبارة "حىت وقف على رأسه" اليت يرتمجها املرتجم بع

" sehingga berdiri dekat kepada beliau" ف "على رأسه" هنا مبعىن ." dekat kepada 

beliau .واتفق الباحث مبعناه ألن لو كانت ترمجته كما كان فحصل معىن غري مفهوم "
" ولكن املرتجم takutولفظ "هيبة وخوف" امسان مفردان. وكان يف املعجم املنور مبعىن "

" ظن الباحث أن املرتجم gemetar. إن لفظ "هيبة" مرتجم مبعىن "رعد/يرتمجهما اختالفا
يرتمجه باستعمال الطريقة احلرة ألن رجل إن كان اصابته هيبة فقد كان راعدا عادة. 
فحصل تعادل املعىن بني "هيبة" و"رعد". ولفظ  "خوف" مبا كان. ومها يدل على 

 إشرتاك اللفظ.
 نص اهلدف: نص األصل

  Pada waktu itu kemenangan hampir أن  ال لو، للمسلمني يكون النصر وكاد

                                                           
114 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 16 

 املنور 115
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 1    2     3       4      5  6 
  الرسول صلى هللا أمر خالفوا املتحصنني

    7        8    9       10 
  هببالن واشتغلوا اجلبل وتركوا وسلم عليه

            11  12   13      14        
 116املسلمني انتصار رأوا حينما والسلب

15      16  17  18    19 

                                  2              3 

saja di tangan orang-orang islam  

                    4                              

umpama orang yang bertahan di bukit  

      5          7                                        

itu tidak melanggar perintah Rasulullah  

        6           8               9            10 

meninggalkan bukit tersebut serta sibuk  

        11              12                   13 

mencari harta rampaan ketika dilihatnya  

                       14             16        17 

kemengan itu sudah ada di tangan  

     18                                     19 

orang-orang islam.117 

                 9 

هذه الرتمجة إجراءات يستعملها املرتجم. منها إجراءة تغيري النظرة  ظن أن يف
وتطويع والنقل باحملاكة. أما فمنهاج الرتمجة احلرة كان يف مجلة " وكاد النصر يكون 
للمسلمني " فهو لفظ " النصر" إن لفظ "النصر" أسم مفراد وكان يف معجم املنور مبعىن 

"pertolonganان مستخدما يف يف هذه اجلملة فيمكن املرتجم أن " ولكنه غري موافق إن ك
" واتفق الباحث باختيار اللفظ kemenanganيستخدم املعىن األخر، مثل هذا املعىن"

استخدامه املرتجم يف لغة اهلدف ألنه يوافق بسياق الكالم. وأما إجراءة النقل باحملاكة 
حينما رأوا انتصار يستعمله املرتجم فكانت يف مجلة "واشتغلوا بالنهب والسلب 

" ألن perampasanاملسلمني" فهو لفظ "النهب والسلب" وكان يف معجم املنور مبعىن "
معنيني متساويان فيكفي املرتجم أن يرتجم أحد املعىن فقط كما كان يف ترمجته. وأما إراءة 
 تغيري النظرة فكانت يف مجلة " رأوا انتصار املسلمني " فلفظ رأى يف هذه اجلملة مبىن

 dilihatnya kemengan itu معلوم مث يرتمجها املرتجم بلفظ مبين جمهول كرتمجته التالية "

sudah ada di tangan orang-orang islam فإن اللفظ يدل على إشرتاك اللفظ هو "
 النهب واللهب ألهنما متسويان معنا كما قد بني الباحث.

                                                           
 24 ،عمر عبد اجلبار خالصة نور اليقني، 116

117 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 18 
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 Di antara sahabat- sahabatnya ىن "ومجلة "منهم أبو بكر وعمر وعلي" عند املرتجم مبع

itu ialah Abu bakar, ‘Umar dan ‘Ali. " وكان زيادة العبارة اليت تسبب وضوح تركيب
" وهي مهم ألن لغة املصدر ترتكب من itu ialah هذه اللغة اهلدف منها بزيادة كلمة "

 مجلة اإلمسية. وهذه الزيادة يعمل يف ترمجة تركيب مجلة إمسية عادة.
 نص اهلدف ص األصلن

  غزوة دثتح من اهلجرة اخلامسة يف السنة
    1      2        3         4    5  

  نهأل حرب فيها ومل حيدث دومة اجلندل
     6          7      8    9    10 
  فغنمها اشيتهمم وتركوا فيها من هرب

 11 12 13  14   15     16 
 .118املسلمون

   17 

Dalam tahun kelima hijrah terjadilah  

     1                  2          3          4 

perang Dumatul Jandal, tetapi tidak  

    5                     6                    7 

sampai terjadi pertempuran, karena  

           7                    9              10 

mereka di sana sama lari dan  

   12        13          11 

meninggalkan ternak mereka yang  

   14                       15 

kemudian diambil orang-orang                                                                 

16                                                17 

islam119. 

 17 

إن هذه الرتمجة تشتمل على الرتمجة احلرفية عامة ولكن فيها إجراءة تغيري النظرة. 
 Pada tahun kelima امسة من اهلجرة" الىت يرتمجها املرتجم مبعىن "وهي يف "السنة اخل

hijriyah وتسمى هذه الرتمجة بتغيري النظرة ألن فيه حتويل تركيب اجلار وجمرور إىل تركيب "
" مرتجم بإجراءة الرتمجة اإلقرتادية ألن مل يوجد تعادل املعىن يف hijriyah اإلضافة و لفظ"

اللفظ يدل على إشرتاك اللفظ فهو "غزوة وحرب". كان لفظ  اللغة اإلندونيسية. أما
 " وكذلك معىن "حرب".perang"غزوة" يف معجم املنور مبعىن "

 

 

                                                           
 )سورابايا: مكتبة حممد بن أمحد نبهان وأوالده، دون سنة(،عمر عبد اجلبار، خالصة نور اليقني،  118

37 

119 Ringkasan Nurul Yaqien, (Surabaya: alhikmah), 25 
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 اخلالصة أ
ة املتعلقة ملتنوعتب ابعدما قام الباحث بإجراء الدراسة النظرية من املراجع والك

إىل  النسبةبقني ة الكتاب خالصة نور اليهبذا البحث وقام الباحث بتفتيش نص ترمج
 نظرية الرتمجة وتطبيقها واستخلص الباحث كما يلى:

مر عبد قني لعالي إن اختيار اللفظ املوافق املناسب يف كتاب ترمجة خالصة نور .1
ليت ترتجم الفاظ د األاجلبار كثري وقد يكون فيها اختيار اللفظ غري املناسب ويوج

أيضا  ويوجد ضايفية: اللفظ اخلاص والعام واألصلي واإلبآلة اختيار اللفظ آت
 ترمجة إشرتاك اللفظ مبعىن واحد يف لغة اهلدف.

هي فجم، وإن يف ترمجة خالصة نور اليقني ست إجراءات استخدمها املرت  .2
وي، لنظرة والتطاتغيري و ريف اإلقرتاض، والنقل باحملاكة والرتمجة احلرفية واإلبدال الص

 استعمل الرتمجة احلرفية كثريا.ولكنه يرتجم ب
 اإلقرتاحات ب

لباحث اكره من اخلالصة وحتليل البحث، سيقدم 1اعتمادا على ما سبق 
عامة.  لرتمجةاعلم اإلقرتاحات الىت يعتربها الباحث مهمة جملال هذا البحث خاصة، و 

 ة:فهذه اإلقرتاحات موجوهة إىل املرتجم والقارئ واجلامعة واملطبع

باها شد انتأكون أن يهتم باختيار لفظ لغة اهلدف وسياق النص وأن ي للمرتجم: (1
على ترمجة   حيصلة حىتعلى قواعد اللغة العربية واإلندونيسية وتطبيقها يف الرتمج

 جيدة وسهولة الفهم عند القارئني.
للقارئني: أن يكون إضافة املعلومات لفهم نظرية الرتمجة خاصة يف تطبيقها وال  (2

قراءة ترمجة كتاب خالصة نور اليقني وحده يف تعميق ما تضمنه النص يكفي هلم 
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األصل بل أن يقرؤوا نصوص كتاب خالصة نور اليقني يف العربية أيضا. ألن 
املراد احلقيقي هو ما تضمنه النص األصل. وأما الرتمجة تكون مساعدا للقارئني 

يف اللغة العربية، وأن عند مواجهة الصعوبة أثناء مطالعة كتاب خالصة نور اليقني 
 يكون هناك الباحثون يف الرتمجة من ناحية أخرى لتوسع دراسة هذا اجملال.

 ن املرتمجنييقني مر الللمطبعة: أن تطبع املطبعة مرة ثانية لرتمجة كتاب خالصة نو  (3
 .نفسيهما أو من املرتمجني اآلخرين إلكمال بعض النقائض فيها

هذا  احث أنالب يز بعون هللا وهدايته. وعرفقد إنتهت كتابة هذا البحث الوج
هلذا  ن يكونسى أالبحث البسيظ بعيد عن الكمال ملا فيه من األخطاء والنقصان. وع
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