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ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: أييّها الّناس إّّن خلقناكم من 
 (00وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عندهللا أتقاكم إّن هللا عليم خبري )احلجرات:
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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث إىل:
 ا.عمرمه هللا أطالبنت خريية، الذين بذال جهدمها ماال وروحا، وأمي  بوروانطاأيب  .0
جديت سييت وأخي كبري داين براستيا وأخيت كبرية مزيّة فهم النساء وأخي صغري  .2

أمحد صاحلني وابن األخ أمحد عزم الذين يعطوين تشجيعات ومحاسة عسى هللا أن 
 ينجحهم. 

مجيع أساتيذي وأستاذايت الكرام الذي قد علموين ابإلخالص، يّسر هللا هلم يف  .0
 جهادهم وابرك هللا فيهم.

ميكن أن أذكر أمساءهم الذين قد  يف قسم اللغة العربية وأدهبا الوزمياليت  زمالئي .1
 يّسر هللا عليكم وابرك هللا فيهم. ،التشجيعاتأعطوين 

 
  



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل على نعمه وعلى فرصته إلمتام هذه الدراسة، والصالة حملمد صلى هللا 
 عليه وسلم رسولنا آلخر الزمن الذي يهدينا من الظلمات إىل النور. 

 
اسرتاتيجية ترمجة الثقافة يف ترمجة  قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع:

فخر الراجى م. خباري )دراسة حتليلية لنجيب حمفوظ برتمجة  ”خان اخلليلي“الرواية 
واعرتفت الباحثة أهنه كثري النقصان واألخطأ رغم أهنا قد بذل جهدها إلكمال داللية( 

 له.

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

تاذ دكتور موجيا راهرجو، مدير جامعة موالّن مالك إبراهيم اإلسالمية األس .0
 احلكومية ماالنج.

 الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .2
البحث هذا شرف يف كتابة واملالدكتور حممد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  .0

 .اجلامعي
 .الذي أفاد على الباحثة علميا وعمليا شرفامل، الدكتور حليميفضيلة  .1

أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم. وجعلنا هللا وإايهم من أهل العلم 
والعمل واخلري، وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي للباحثة وسائر القراء. 

  آمني ايرب العاملني. 
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 مستخلص البحث
ية "خان اخلليلي" ة يف ترمجة الروا. اسرتاتيجية ترمجة الثقاف02003321، 2302، دايه أنغرايين

فخر الرازى م. خباري )دراسة داللية وحتليل الرتمجة(. قسم اللغة العربية  ةرتمجبلنجيب حمفوظ 
 وأدهبا يف كلية العلوم اإلنسانية ابجلامعة موالّن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

 .حتت اإلشراف: الدكتور حليمي

 الكلمة الرئيسية: علم الرتمجة، اسرتاتيجية الرتمجة
. بل حتّول أيضا -من لغة املصدر إىل لغة اهلدف -اللغتني املختلفتنيالرتمجة ليست حتّول 

. وميكن يف تلك عملّية يواجه املرتجم -بني ثقافة من لغة املصدر ولغة اهلدف -الثقافتني املختلفتني 
مشكالت يف ترمجة الثقافة من لغة املصدر. لذلك، حيتاج املرتجم االسرتاتيجية اخلاصة لرتمجة عنصر 

من لغة املصدر. ومبنيا على ذلك، تريد الباحثة أن تبحث حبثا عميقا عن مشكلة الرتمجة  الثقافة
 بسبب االختالف الثقافية بني لغة املصدر ولغة اهلدف.

( ما كلمة الثقافة يف 0بناء على مقدمة فيما سبق، حصلت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: 
سرتاتيجية اال( ما 2فخر الرازى م. خباري؟  ةرتمجبية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ الرتمجة الروا

كلمة الثقافة يف ترمجة   ةفعر أما أهداف البحث هذا البحث هي مل يف ترمجة هذه الرواية؟ ةمستخدملا
 ةمستخدامل سرتاتيجيةة االفعر فخر الرازى م. خباري. ومل ةرتمجبية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ الروا
 فخر الرازى م. خباري. ةرتمجبلي" لنجيب حمفوظ ن اخلليترمجة الرواية "خايف 

(. بنوع Deskriptif -Kualitatifيف هذا البحث تستخدم الباحثة مبنهج الوصفي الكيفي )
 (Documentationطريقة الواثئق(. فتستخدم الباحثة بLibrary Researchالبحث املكتيب )

Methods).  املضمون.حتليل البياّنت يف هذا البحث ابستخدام حتليل و 
نتائج البحث منها: وجدت الباحثة عشرون كلمة ابسرتاتيجية الرتمجة االستعار ومخس  
كلمات ابسرتاتيجية الرتمجة العديل الثقافية وثالث كلمات ابسرتاتيجية الرتمجة احلرفية. أما طريقة 

قة الرتمجة الرتمجة اليت وجدت الباحثة كما يلي: طريقة الرتمجة احلرفية وهي ست عشرة مجلة وطري
  املعنوية هي مجلتني
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ABSTRAK 

DIAH ANGGRAENI. 2016. 12310024. Strategi Penerjemahan Budaya dalam 

Novel “Khan El-Khalili” Karya Nagib Mahfud yang Diterjemahkan oleh 

Pahrurroji M. Bukhori (Kajian Analisis Semantik). Penelitian Universitas. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Dosen pembimbing: Dr. Halimi 

 

Kata kunci: Tarjamah, Strategi Penerjemahan Budaya 

 

Menerjemah tidak hanya mengalihkan dua bahasa yang berbeda –bahasa 

sumber ke dalam bahasa tujuan-. Namun, mengalihkan dua budaya yang berbeda 

pula –antara budaya dari bahasa sumber ke dalam budaya bahasa tujuan-. Dan 

dalam proses pengalihan bahasa budaya tersebut, tidak menuntut kemungkinan 

bahwa seorang penerjemah mendapati berbagai kendala. Sehingga seorang 

penerjemah membutuhkan strategi khusus untuk menerjemahkan unsur budaya 

yang terdapaat dalam bahasa sumber. Berpijak pada hal itu, peneliti melakukan 

penelitian ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) kata apa saja yang 

mengandung unsur budaya yang terdapat dalam terjemahan novel “khan el-

khalili” karya Najib Mahfud yang diterjemahkan oleh Pahrurroji M. Bukhori? 2) 

Strategi penerjemahan budaya apa yang digunakan oleh penerjemah dalam 

penerjemahan novel “khan el-khalili” karya Najib Mahfud yang diterjemahkan 

oleh Pahrurroji M. Bukhori? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan 

menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (Library Reseach). Dalam 

mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentasi (documentation 

methods) dan  Analisis Konten dalam menganalisis. 

Hasil dari penelitian ini, terdapat 20 kosakata budaya yang menggunakan 

strategi penerjemahan Transfer (Borrowing), 5 kosakata budaya yang 

menggunakan strategi penerjemahan Equivalensi Budaya (Culture Equivalent), 3 

kosakata budaya yang menggunakan strategi penerjemahan Literal (Literal 

Translation). Adapun metode yang digunakan penerjemah adalah: 16 metode 

terjemahan Harfiyah dan 2 metode terjemahan Ma’nawiyah. 
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ABSTRACT 

DIAH ANGGRAENI. 2016. 12310024. THESIS. Title: “Culture Translation 

Strategy in the Novel “Khan el-Khalili” by Nagib Mahfud which is Translated by 

Pahrurroji M. Bukhori (Semantic Analysis)”. University Research. Arabic 

Language and Literature Program. Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim 

Islamic State University of Malang.  

Supervisor: Dr. Halimi 

 

Key word: Translate, Culture Translation Strategy 

 

 Translate not only diverted two different languages -source language into 

target language-. But, also diverted two different cultures between -culture of 

source into culture of terget language-. That prosess might make translator get 

many problems. Therefore a translator needed special strategy to translate culture 

element in the source language. Based on that explanation, researcher wanted to 

do this research. 

Problem statements in this study were: 1) Which word that contain culture 

element in the translation novel “khan el-khalili” by Nagib Mahfud which is 

translated by Pahrurroji M. Bukhori? 2) What kind of culture translation strategy 

that used by translator in the translation novel “khan el-khalili” by Nagib Mahfud 

which is translated by Pahrurroji M. Bukhori?. 

This study used Qualitative Descriptive study with Library Research 

Method. Researcher collected the data use Documentation Methods and Content 

Analysis for analyze it. 

The finding of this study revealed that there were 20 culture vocabularies 

that used Transfer translation strategy, 5 culture vocabularies that used Culture 

Equivalency translation strategy, 3 culture vocabularies that used Literal 

translation strategy. Methods that were used by translator were 16 methods 

Harfiyah translation and 2 Ma’nawiyah translation. 
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 الفصل األول
 قدمةامل

 
 خلفية البحث -أ

أرخص من حيث التكلفة وأكثر كفاءة من أن الرتمجة هي   (Mulyono)ليونوقال م
والوقت اليت ينبغي أن تقدم لتنغيذ تدريس اللغات األجنبية حيث الوقت من التكلفة 

لذلك، مساعدة الرتمجة يف التعليم  0)اللغة العربية، والفرنسية، واألملانية، والياابنية(.
ت رغم ذلك، ليسللمجتمع االندونيسي خاصة، فال ينبغي اإلهانة على تدريس الرتمجة. و 

 .الرتمجة ممارسة عاولة إىل حتتاجوإمنا . ةسهلاألمور ال من الرتمجة
و يف شخص إال ابلتدريب تنمارة لن مهالتطبيقّي. الرتمجة فّن ال الرتمجة هي

املفتاح  املمارسة هي، . لذلكالذي يكثر أن يرتجم فأحسن نتيجته من 2.واملمارسة
  .املهرةاملرتجم  ليكون

( تدريس 0، الرتمجة( نقد 2( نظرية الرتمجة، 0: أنواعثالثة  علم الرتمجة إىلوينقسم 
ملها، وهي وصيلة للكاتب إىل ملرتجم الذي يعالرتمجة عنصرا مهمة انت نظرية الرتمجة. ك

طريقة التقييم يكون فجودة الرتمجة. هو حيدد و . يتمّتع القارئ نتيجة الرتمجةو  القارئ.
. الرتمجةنقد تسمى ابل الرتمجة يف علم كّلها تبحث  .القارئة واستجابومظهر النصوص 

غرض التعليم أو التدريس، املناهج القسم الثالث الذي حيدث عن  مجة هورت التعليم كان 
 0نشطة التعليمية األخرى.، واملواد والتقييم، واألالدراسية
ا عن الرتمجة، ومها من ّنحية الرتكيب مفصله أن يف الرتمجة جناابن الذان ال ميكنو 

وكذلك  .النقاط الرتكيبية يف ترمجة النصوينبغي أن يهتم مرتجم بعض . وّنحية الداللة

                                                           
1 M. Zaka el Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011)  hal. 9. 
2 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah Tataran Teoritis dan Tuntunan Praktiis (Malang: 

UIN Malang Press, 2009) hal. 13. 
3 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia (TT: TP, 2002) hal. 12. 
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املعىن يف النص  لتقليداملرتجم  األمور اليت حتتاج إىل القيام هبا بعضو  ابلنقاط الداللية.
 والتدولية. والصرفية : النحوية واملعجميةومنها 1.ةناسبامل ةاللغة اهلدفكتب  إىل املصدر و 
بني لغتني هي حماولة إجياد لفظ هناك مشكلة الداللة األساسية يف عملية الرتمجة و 

اللغتني يف  طابقي. وهذا يفرتض من البداية ىر يف لغة أخر مطابق للفظ أخ ما يف لغة ما
يف جمازاهتا واستخداماهتا اللغوية، ويف خللفيات الثقافية واالجتماعية، و التصنيف، ويف ا

حيتوي على  الذي نصال االبتكار يف ترمجة مطلوب ملرتجملذلك،  1أخيلتها وتصوراهتا.
 عناصر الثقافة.

ذلك املركب الذي يشتمل على معرفة ))هي  الثقافة (Edward)إدوارد اتيلور قال 
والعقائد والفن واألخالق والقانون والعادات وغريها من القدرات، والعادات اليت 

 2.((يكتسبها اإلنسان بوصفه عضواً يف جمتمع
ومرتمجها السعداوي  " لنوالراءة حتت السفروعلى سبيل املثال، يف ترمجة رواية "امل

هناك الكلمة "جالبية". ال ترتجم  هذه الكلمة إىل  سبعة عشريف صفحة أمري سواترغا، 
. هذه ة، بل استخدم املرتجم ابسرتاتيجية االستعار واسرتاتيجية اإلضافةلغة اإلندونيسيال

تلك الكلمة كون املصري. ستعلى عناصر الثقافة ابجملتمع الكلمة هي مدة حمددة حتتوي 
 نيسيا. إىل لغة اإلندو  هامن الصعب أن ترتمج

ناصر الثقافية من ععن الالباحثة على أمهية املعرفة  ت، أدركوعلى ضوء ما سبق
ة يف الرتمجة. من العناصر ي، وأمهية العناصر الثقافاملرتجم سترتجم اللغة املصدرية اليت

من  ثقافة الدول األجنبية للمرتجم وللقارئ ثراءإلفيستطيع ا، املصدرة يف النص يالثقاف
 م تقدم األمة.تعلّ ل وكذلك. غري مباشرة أعمال الرتمجة

                                                           
4 M. Zaka el Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, Op.Cit.,  98. 

  210 ، )2332)القاهرة: عامل الكتب،  ،علم الداللةامحد خمتار عمر، 1 

 07)دون املطبع: مكتبة العبيكان، دون السنة (،  ،لألطفال النص األديبسعد أبو الرضا، 2 
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جنيب حمفوظ. مثال  وايتهاصر الثقافية بالده يف ر عنال يدخل أن روائيّ لل و ميكن
الذي ر الشعاراء مبصر املرتمجني. جنيب حمفوظ هو أحد من أشهمن  حماولةفطبعا، أكثر 

 .0211نوبل لآلداب سنة  حصل
على الرغم اسرتاتيجية االستعار واإلضافة، أن اسرتاتيجيات اليت يستخدمها املرتجم 
لرتجم النص الثقافية، ومنها استخدامها فخر الرازى م. خباري لرتجم الرواية "خان 
 اخلليلي" لنجيب حمفوظ. وكان فخر الرازى م. خباري هو من أحد مرتمجني اإلندونيسي

  .الرواية هذه ترمجةح يف ا نجال
شكلة الرتمجة عن مقا يعم تريد الباحثة أن تبحث حبثا، من املالحظة السابقة

استخدام هذا  الباحثة أنّ  نظرت. يةلغة اهلدفغة املصدرية و لبسبب االختالف الثقايف بني 
. موالّن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة البحث ّندر، خصوصا حول 

وان "خان اخلليلي" عنا، حتت القيعمع مهم مبا فيه الكفاية ليُبحثها يعترب موضو  ،لذلكو 
 .لنجيب حمفوظ ومرتمجها فخر الرازى م. خباري

 
 أسئلة البحث -ب

 لي:أسئلة البحث كما يالباحثة  تحصلبناء على مقدمة فيما سبق،  
ي" لنجيب حمفوظ ية "خان اخلليليف ترمجة الروا ما كلمات اليت فيها عناصر ثقافية -0

 ؟فخر الرازى م. خباري برتمجة
 اية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ برتمجةيف ترمجة الرو ما االسرتاتيجية املستخدمة  -2

 ؟فخر الرازى م. خباري
 
 أهداف البحث -ج

 ومن أسئلة البحث، هتدف الباحثة منها:
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فخر  برتمجةاية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ يف ترمجة الرو  ملعرفة كلمة الثقافة (0
 الرازى م. خباري

ية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ يف ترمجة الرواملعرفة االسرتاتيجية املستخدمة  (2
 فخر الرازى م. خباري برتمجة

 
 د البحثحتدي -د

يف هذا البحث، حتدد الباحثة أربع كلمات العناصر الثقافية وهي العلم البيئة 
(ecology( والثقافة املدية )material culture) ( والثقافة االجتماعيةsocial culture )

(. وحتلل الباحثة هذه الرواية من الفصل األول إىل gesture and habitواملواقف والطبيعة )
الفصل الثنية عشر. أما االسرتاتيجية املستخدمة هي اسرتاتيجية الرتمجة احلرفية والعديل 

 الثقايف واالستعار. 
 

 فوائد البحث -ه
 األيت، عند الباحثة الفوائد، منها: وضع أساس هدف البحث

اسرتاتيجية الرتمجة الثقافية عند نظرية نقد الرتمجة يف اللغة توفر املعرفة حول  :نظراي
 العربية

واخلصوص إىل مرتجم أو معلم الرتمجة   والبصرية الباحثةتوفر ثروة من املعرفة : تطبيقيا
 ومعلم اللغة العربية

 
 الدراسة السابقة -و
يف برّنمج العامل من كلية األدب جامعة موالّن  توفان ادراجاتحبث الباحث من  (1

، حتت املوضوع "الشخصية 2300مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة 
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يف الرواية لياىل الف ليلة لنجيب حمفوظ )حتليلية بنيوية("، النتائج مما توافق إبغراض 
 صة منها كما يلي:البحث، واالن ستعرض الباحثة اخلال

من التحليلية يف هذه الرواية، فإنه ميكن مالحظة أن الرواية بنيت من قبل جمموعة 
متنوعة من األوصاف اليت هلا طابع خمتلف. بشكل عام األوصافة ينقسم إىل 

الشكل  -بالشخصيات الرئيسية الذي تلعبه شهرير كما سلطان،  -أنوعني: 
من قبل وزير دندن )والد شهرزاد(، شهرزاد  جانب سيارا اخلطوط العريضة لعبت

)زوجة السلطان(، دنيازد )أخيت الصغري شهرزاد(، عبد هللا البلخي )الشيخ(، وعبد 
القادر )طبيب(، اجلمايل نشوئها )التجار(، مجصة آل بوليت )الشرطة(، فاضل 
نشوئها )االبن نشوئها(، رجب )محالني سي(، نور الدين )البائع العطور(، عجرى 
)حالق(، انيس الغليس )بناة السحر(، معروف )اإلسكايف(، عالء الدين )سي 

 اخللد(، قمقام )جني(، سيطعم )جني(، سكرابوت )جني(.  
من كلية األدب جامعة موالّن مالك إبراهيم  أران نيل العلياحبثت الباحثة من  (2

لكتاب ، حتت املوضوع "النقد على ترمجة ا2300اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة 
قامع الطغيان )دراسة حتليلية نقدية("، وبعد أن حللت الباحثة يف السبق فحصلت 
إىل النتائج مما توافق إبغراض البحث، واالن ستعرض الباحثة اخلالصة منها كما 

 يلي:
ونتيجة البحث هو أن الطريقة املستخدمة ألمحد معروف أسرارى وأمحد لبيب 

ان حملمد نووى بن عمر هي طريقة الرتمجة أسرار يف ترمجة الكتاب قامع الطغي
احلرفية، وطريقة الرتمجة التفسريية، وطريقة الرتمجة املزج بني ترمجة احلرفية والتفسريية. 
واإلجراءات املستخدمة هي كل من أنواع اإلجراءات اال الواحد يعىن اإلجراء 

رتمجة احلرفية، التكييف، وستة إجراءات كما اييل: االقتباس، والنقل ابحملاكة، وال
واالستبدال، والقياس، والتكافؤ. وفيها تتكون من األخطاء يف كتابه حروف كبرية 



6 
 

)الفابييت(، واألخطاء يف عالمة القراءة خاصة عن عالمة الشرطة، واألخطاء يف  
 كتابة الكلمة.

برّنمج العامل من كلية األدب جامعة موالّن مالك  حممد فوزيحبث الباحث من   (3
، املوضوع البحث هو "النقد على 2300اإلسالمية احلكمية مباالنج يف السنة 

نص ترمجة كتاب النور الربهاين حلبيب عبد هللا زكي الكاف )دراسة حتليلية 
نقدية("، وهذا البحث حبث الوصفي على طريقة الكيفي، وبعد أن حلل الباحث 

السبق فحصل إىل النتائج مما توافق إبغراض البحث، واالن ستعرض الباحثة يف 
 اخلالصة منها كما يلي:

وقدم الباحث اخلالصة نتيجة من عملية البحث وهي معروف الطرائق واإلجراءات 
اليت سلكها املرتجم يف الرتمجة. من هذه احلالة عرف الباحث كيف يرتجم مرتجم 

ة اليت سلكها حبيب عبد هللا زكي الكاف هي بطريقة نص هذا الكتاب. أما الطريق
احلرفية واملعنوية والوافية. وإجراء اليت سلكها حبيب عبد هللا زكي الكاف منها 

 إجراء احلريف وإجراء النقل والتجنيس وإجراء التعديل وإجراء االبدال الصرىف. 
 

متعلقة بطريقة من املالحظة السابقة، أن حبوث عن نقد الرتمجة ال يزال كثريا 
الرتمجة. بل، مل يزل قليال خاصة اسرتاتيجية الرتمجة استخدام الكلمة الثقافية يف ترمجة 

حىت يكون هذا  رواية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ املرتجم بفخر الرازى م. خباري.
املوضوع حديثا ومهما للبحث، بناء على كون املرتمجني حمتاجا ضروراي فلكل ما يتعلق به 

 للبحث، ومنها اسرتاتيجية الرتمجة. مهم
 

 منهج البحث -ز
 تنتهج الباحثة يف هذا البحث كما يلي: 

 نوع البحث -0
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إذا، ال  ،كثري من املعاينو  ع ومتحّركالواضح وجممّ شكالت اليت غري املنظرا إىل 
 الباحثة مبنهج الوصفي الكيفي املنهج الكمي هلذا البحث. فاستخدمتتناسب 

(Deskriptif -Kualitatif) .خللفية الطبيعية، ابستخدم امل إن الدراسة الوصفى هي البحث
نعرف  7جمموعة متنوعة من األساليب. التنفيذ برا تنطوي علىتفسري و البقصد الظواهر 

املنهج الوصفي أبنه: )أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية و دقيقة 
فرتات زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصول  عن ظاهرة أو موضوع حمدد، أو فرتة أو

على نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية 
 1للظاهرة(.

ال تستطيع الباحثة أن توجيب إال ابلبحث املكتيب وال ميكن وبسبب هذا البحث 
أما (. Library Research) فتستعمل الباحثة ابلبحث املكتيبخذ بياّنهتا من امليدان، أن تت

 2كتبة وتسجيل وجتهيز املواد البحثية.والالقراءة منهج حتليل البياّنت الدراسة املكتبية هي 
 
 مصادر البياانت -2

رواية "خان اخلليلي" اسرتاتيجية ترمجة الثقافة يف "در البياّنت حتت املوضوع اومص
 :تتكون من مصدرين، وهيلنجيب حمفوظ" 

فخر الرازى م.  اية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ برتمجةرو مجة تر : املصدر األساسي
 0217سنة رواية "خان اخلليلي" . نشرت "Lelaki dalam Pasungan" أي، خباري

    على عناصر الثقافة ابجملتمع املصري.  هذه الرواية، تتضّمن 2330ونشرت ترمجتها سنة 
فن من الكتب املتعلقة هبذا البحث على سبيل املثال: كتاب املصدر الثانوي: 

  وشبه ذلك. الرتمجة بني النظرية والتطبيق
                                                           

7 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuaalitatif (Bandung : PT. Remaja Risdakarya, 
2014). 5 

 010 .(، دون السنةدار الفكردون املطبع: ) البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلميةرجاء وحيد دويدري. 1 
9  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014). 3 
 



8 
 

 
   طريقة مجع البياانت -0

 واملقابلة املالحظة ابملشاركة: ة أقسام، منهاأربعهي ن طريقة مجع البياّنت إ
 مالحظة، فتستخدمنظرا إىل طريقة مجع البياّنت الىت حتتاج إىل والتثليث. و  والواثئق

: الوثيقة (Guba dan Lincoln)قال غواب ولينكولن  (.dokumentasi)الباحثة بطريقة الواثئق 
، وهي ليست على استعداد ملطلبهم recordهي أي مادة مكتوبة أو فيلم، خمتلف 

 10احملقق.
 
   البياانتحتليل طريقة  -1

هو حتليل املضمون. أما طريقة التحليل العادي تستخدم الواثئق املتينة ابملضمون 
تعريف هوليسيت: إن حتليل املضمون حبث يسعى إىل اكتشاف عالقات ارتباطية بني 
اخلصائص املعربة يف أي مادة اتصالية عن طريق التعريف على هذه اخلصائص بطريقة 

 11موضوعية ومنهجية.
من املالحظة السابقة، فتستخدم الباحثة بدراسة حتليل املضمون. أن طرق هذا 

 البحث كما يلي:
 تقرأ الباحثة  ترمجة رواية "خان اخلليلي" وحتتار الكلمات بعنصر الثقافة -1
واستخدامها السياقي  اسرتاتيجية ترمجةتقرأ الباحثة كتب لغويّة اليت تتعلق بنظرية  -2

 لتأكيد من صحة املعلومات اليت وردت به
 موس تبحث الباحثة معىن الكلمات الثقافية من تلك الرواية يف القا -3
 اإلنتاج -4

 
 

                                                           
10 Moleong, Metodologi Penelitian Kuaalitatif, Op.Cit.,  216 

 00، (0220)مغرب: مطبعة النجاح اجلديدة،  حتليل املضمون ومنهجية البحثأمحد أوزي، 00 
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 الفصل الثاين
 االطار النظري

 الرتمجة  (أ
الرتمجة لغة إن الرتمجة كلمة عربية أصيلة. جاء يف لسان العرب، الرُتمُجان 
ر للسان. ويف حديث هرقل: قال لرُتمُجانه؛ الرتمجان ابلضم والفتح:  ان: املفسِّّ مجر والرتر

  02واجلمع الرّتاجم.هو الذي يرتجم الكالم، أي ينقله من لغة إىل أخرى، 
  13:سم الرتمجة على أربعة معان، ومنهاقال الزرقىن تنق

 تبلغ الكالم إىل من الذي ال تسّلم ذلك الكالم -أ
 الرسالة تبنّي الكالم بلغة متساو -ب
 تفّسر الكالم بلغة خمتلفة -ج
 تنقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى. -د

إنتفق املنظّرون والكّتاب املرتمجون على أن الرتمجة هي  ا هياصطالحوترمجة 
أن الرتمجة هي فن نقل  )Newmark(ويرى ينومارك  14النقل من لغة إىل أخرى.

 15املكتوبة أو املنطوقة من لغة ما إىل ما يعادله يف لغة أخرى.
من حماولة استبدال رسالة أو تصريح مكتوب بلغة  الرتمجة هي حرفة تتكونو 

ما برسالة أو تصريح بلغة أخرى. ويف كل مرة نرتجم فيها حيديث ضياع شيء من 
ذكر جوته أن الرتمجة مستحيلة وضرورية وهامة،  16املعىن نتيجة لعوامل عدة.

 17فاأللفاظ يف سائر اللغات تتداخل وترتك فجوات يف املعىن.

                                                           

 .01( 0212)دمشق: طالسدار، العلم الرتمجة النظري  أسعد مظفر الدين حكيم،02 
13 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab – Indonesia Op, Cit., 7 

 .01العلم الرتمجة النظري،  أسعد مظفر الدين حكيم،01

 2، )فونوروكو: دون الطبع، دون السنة(. فن الرتمجة بني نظرية والتطبيقد. دحية مسقان، 01 

 23( ص. 0212، )الرايض: دار املريخ للنشر، اجتاهات يف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجةحممد امساعيل صيين، 02 

  10 رجع،نفس امل07 
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الفنون واحلرف األخرى يف أن مقاييس االمتياز فيها ال مع  تشرتك الرتمجة
ميكن حتديدها إال عن طرق مناقشة اخلرباء أو )يف حاالت استثنائية( غري 
املهختصني من مفرطي الذكاء، فال ميكن الستحسان اجلماهري أن حيدد قيمة 

ية الرتمجة متاما كما ال ميكنه أن حيدد القيمة الفنية ألصيص أو ملقطوعة موسيق
 18جديدة.

ويرى عبد الغين حسن أن االمانة يف الرتمجة هي اهم ما ينبغي أن يعمل به 
الرتمجة، فال يزيد أو ينقص، وال خيتصر وال حيدف بل عليه أن يؤدي النص اداء  

 19كامال.
 20تستعمل كلمة الرتمجة لتدليل على أمخد األنواع التالية:

ص يف اللغة األصلية وترميز الرتمجة بصفتها العملية الفعلية لفك رموز الن -أ
 النص يف اللغة اهلدف

الرتمجة بصفتها الناتج النهائي وهي النصوص اليت تنتج عن عملية فك رموز  -ب
 .وترميز النص يف اللغة اهلدفنص اللغة األصلية 

الرتمجة كطريقة مفيدة من طرق تعليم اللغة األجنبية ويشار إىل هذه الطريقة  -ج
 والرتمجة".عادة ابسم "منهج القواعد 

الرتمجة كمجال أكادميي وهو جمال متداخل املقررات وميتد ليشمل جماالت  -د
أخرى كاللغوايت وعلم السيمياء وحتليل النصوص وعلم اللغة االجتماعي 

 وغريها.
 

                                                           

 13 نفس املرجع،01 

، )عمان: ملكتبة دار نظرايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس الرتمجة من العربية إىل اإلنكليزية وابلعكس ،حممد شاهني02 
 17، ص.   (0221الثقافة للنثر والتوزيع، 

 7رجع، نفس امل20 
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تشرتك الرتجة مع الفنون واحلرف األخرى يف أن مقاييس االمتياز فيها ال 
أو )يف حالت استثنائية( غري املختصني ميكن حتديدها إال عن طرق مناقشة اخلرباء 

من مفرطي الذكاء، فال ميكن الستحسان اجلماهري أن حيدد قيمة الرتمجة متاما كما 
  21ال ميكنه أن حيدد القيمة الفنية األصيص أو ملقطوعة موسيقية جديدة.

 
 أنواع الرتمجة -1

ميكن أن توجد أية لغة سواء بشكل كالم شفوى، أو بشكل كالم حتريري. 
وفقا للشكل الذي تستخدم فيه لغتا األصل والرتمجة، منّيز األنواع األساسية التالية و 

  22للرتمجة:
 الرتمجة التحريرية -أ

التحريرية أو الرتمجة التحريرية للنص التحريري: تستخدم يف هذا النوع  
بشكل حتريري. الفروع التالية هلذا  –لغة األصل ولغة الرتمجة  –كلتا اللغتني 

( 2( ترمجة النصوص الصحفية االعالمية والواثئقية. 0النوع من الرتمجة: 
اعية وكلمات اخلطباء. ترمجة املؤلفات االجتماعية السياسية واألدبية االجعم

 ( ترمجة املؤلفات الفنية  0
 

 الرتمجة الشفوية -ب
الشفوية أو الرتمجة الشفوية للنص الشفوي: تستخدم يف هذا النوع  
كلتا اللغتني بشكل شفوي. تؤدي الرتمجة الشفوية وظيفة هامة يف 
املعامالت واملنظمات الدولية، ويف حماورات السياسيني ومفاوضاهتم. يوجد 

طاق هذا النوع من الرتمجة فرعان نوعيان: الرتمجة املتتابعة، والرتمجة يف ن
التزامنية )الفورية(. أ( إن ترمجة املتتابعة هي الرتمجة الشفوية للنص بعد 

                                                           

 13، اجتاهات يف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجةحممد امساعيل صيين، 21 

 .27، العلم الرتمجة النظري أسعد مظفر الدين حكيم،22 
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مساعه. ب( إن الرتمجة التزامنية )الفوريو( هي التنفيذ اآلين لعمليات استعاب 
 النص األصلي مسعيا، والصياغة الشفوية للرتمجة.

  23وبني األستاذ أكرم مؤمن أن الرتمجة تنقسم إىل مثانية أقسام:
 الرتمجة احلرفية -أ

وهي الرتمجة اليت يلتزم املرتجم فيها ابلنص األصلى، ويتقيد فيها ابملعىن 
احلريف للكلمات، وهي أسوأ أنواع الرتمجة، حيث ال ترتك للمرتجم 

 فرصة للتصرف مبرونة للوصول إىل أحسن صياغة.
 ابلتصرفالرتمجة  -ب

وفيها ميكن للمرتجم أن يبدل ويؤخر ويقدم العبارات بغرض حسن 
الصياغة، وهذه النوع شائع يف ترمجة الكتب والدورايت واجملالت 

 وغريها
 الرتمجة التفسري -ج

وفيها يتدخل املرتجم بتفسري وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات 
 اهلوامشاليت ترد يف النص  األصلي، ويفضل أن يكون ذلك يف 

 الرتمجة التلخيصية   -د
 وفيها خيتصر املرتجم املوضوع الذي يرتمجه ويقدمه أبسلوبه هو

 الرتمجة الفورية  -ه
وهي ترمجة مباشرة للقاءات، واالجتماعات واملؤمترات الصحفية، 
واملقابالت واألحدات اهلامة. وهي تتطلب من املرتجم أن يكون على 

سرعة البديهة وحسن التصرف، درجة عالية جدا من إجادة اللغتني، و 
وقبل كل ذلك البد له من االطالع على املوضوعات اليت سيتم 

                                                           

 0، فن الرتمجة بني نظرية والتطبيقد. دحية مسقان، 23 
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حىت  -إذا سنحت ظروف املؤمتر أو اللقاء بذلك–التحدث عنها 
  يكون ذهنه حاضرا للرتمجة الفورية يف هذا اجملال

 التعريب -و
إال يف ترمجة القصص والرواايت  –ابلطبع  –والتعريب ال يصلح 

األديبة بصفة عامة، وهو ال يتم مبجرد تعبري الكلمات  واألعمال
 واملصطلحات، ولكن تعريب املواقف والشخصيات والبيئة أيضا.

 األقلمة -ز
واألقلمة هي جعل النص يناسب اإلقليم الذي سينشر فيها، وهي تتم 
أيضا يف األعمال األديبة مبختلف أنواعها، ومثال ذلك متصري القصة 

سعودة البيئة )أي جعل بيئة املوضوع متثل  )جعلها قصة مصرية( أو
 اجملتمع السعودي(

 االقتباس -ح
ويف االقتباس أيخذ املرتجم فكرة رئيسية من عمل فين أو أديب وحيرجها 

 يف صورة جديدة تناسب أهل شعب ودولة بعينها.
 

 وحدة الرتمجة -2
ويف حقيقة األمر، ميكن أن تكون وحدة الرتمجة وحدة من أي مستوى 

أن نوّضح أي املستوايت  –قبل كل شيء  –ولذلك من الضروري لغوي. 
تنتقى يف بنية اللغة بصورة عامة. من املتبع أن منّيز يف األلسنية املستوايت 

( مستوى 2( مستوى الفونيمات 0التالية للرتكيب التسلسلي اللغوي: 
( مستوى اجلمل 1( مستوى العبارات 1( مستوى الكلمات 0املورفيمات 

  24ى النص.( مستو 2

                                                           

 . 027، العلم الرتمجة النظري ،امحد خمتار عمر24 
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( البيان 0ميكن أن نوجز الشروط األساسية للرتمجة يف مخس نقاط: 
( معرفة املوضوع 1( معرفة اللغة املنقول إليها 0( معرفة اللغة املنقول منها 2

 25( ثقافة عامة.1املنقول 
 

 الرتمجة األدبية -3
قال ايتالياندر: "ان االشخاص الذين ليس لديهم معرفة ابملالحة جيب 

وا كتااب أو مسرحية تعاجل املالحة". ويتضمن النوع الرتمجة االدبية فن أن يرتمج
القصة والشعر واملسرح واملقاالت وما شابه ذلك، وعدد هذه الكتب هي 
أقل نسبااي ابملقارنة مع النصوص االخرى اليت تتبع النوع نفسه واليت تتألف 

واملغامرات  غالبا من الرواايت من مجيع االصناف وكتب االسفار والتاريخ
وكذلك هناك "اخليال العلمي" املتوسع وكتب العلوم الرائجة واليت من العدل 

   26اعتبارها ضمن الرتمجة العلمية ان كان هناك منطق يف التصنيف.
 

 مشكلة الداللة يف الرتمجة -4
ومن مشكالت الرتمجة االتصالية العديدة حتديد الدرجة اليت نبسط 

لة األساسية. واملشكلة الثانية هي الوصول إىل اهبا، ومن مث نؤكد، على الرس
حل وسط، أي حتديد أعلى عامل للذكاء واملعرفة واإلحساس يشتك فيه 

فاملرء ال بد وأن ينظر إىل الرتمجة االتصالية بوصفها اتصاال  –مجيع القراء 
مجاهرياي. أما املشكلة الثالثة فهي ابلتحديد عدم االستخفاف بذكاء القراء،  

وسائل االعالم كثريا. غري أن أخطر مشكلة متكن يف الطبيعة  كما تفعل

                                                           

 .010نفس املرجع، 25 

 21 وابلعكس،نظرايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس الرتمجة من العربية إىل اإلنكليزية حممد شاهني، 26 
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احلدسية للرتمجة االتصالية أي حقيقة أن جناح هذه الرتمجة ال ميكن قياسها 
 27أال ابلتحري عن رد فعل القراء الذين نتوجه اليهم هبا.

عن هذه املشكلة األساسية مشكالت جزئية أو تطبيقية كثرية  ويتفرع
 28ما أييت:نرى أن من أمهها 

 اختالف اجملال الداليل للفظني يبدوان مرتادفني اللغتني. -أ
 اختالف التوزيع السياقي لكلمتني تبدوان مرتادفتني يف اللغتني. -ب
 االستخدامات اجملازية. -ج
 ختالف التصنيفات اجلزئية.اى -د
 التلطف يف التعبري والالمساس -ه
 اإلحياء واجلرس الصويت -و
 واالجتماعيةاختالف املألوفات الثقافية  -ز

ا وآخر موضوع اقرتح معاجلته بشيئ من التفصيل هو موضوع هذ
اليت إما أن تكون مستحدثة من  neologismsالكلمات املبتكرة / املولدة 

اخرتاع اآلخرين أو أصلية من ابتكار املؤلف، وميكن تصنيف الكلمة املبتكرة 
  29إىل ما يلى:

  formalرمسية  -أ
، اليت gasرة واملثال التقليدي هلا هي كلمة أي اجلديدة متاما. وهذه ّنذ

 .يف القرن السابع عشر يف صورة ترمجة داللية chaosاشتقت من 
 eponym  الكنية -ب

                                                           

 022 ،اجتاهات يف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجة ،حممد امساعيل صيين27 

 212 -210، الداللةعلم امحد خمتار عمر، 28 

 73، اجتاهات يف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجةحممد امساعيل صيين، 29 
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وهي التسميات اليت استخدثت بناء على أمساء أعالم تشمل أمساء 
 -نظرية الرتمجة-املخرتعني وأمساء الشركات واملدن )واألغراض نظرية، 

 على أية حال(
 derivedاملشتقة صرفيا  -ج

 productive perfixesوهي الكلمة املصوغة ابستخدام السوابق املنتجة 
 ,ism ization)مثل  suffixesواللواحق  pro, pre, non-, mis, deأي 

ize)   كما جندها يفmisdefine يعرف خطا( و( nonevent  
  paraclinique و  taxon )املوسوعية( و encicopaedism)الحادث( 

  وغريها.
 اجلديدة collocationsالتجمعات الكلمة  -د

  unsocial hours )العصاابت يف املدن( و urban guerillaمثل 
 ouvrier )طريق مزين ابلورود( و route fleurie)الساعات االجتماعية( 

specialise   العامل املاهر(. وال ينصح عادة أن يستخدم املرتجم(
واألفعلية أن  الرتمجة املقرتضة ما مل يكن من املرخص هلم رمسيا بذلك.

 الكلمة. normalizeيطّبع 
 phrasal)األمساء أو األفعال( التعبرية  -ه

)ويركز على( اخل. على zero-in )يستبدل( و trade offمن أمثال 
ه التعابري يف اللغة اهلدف برتمجتها إىل كلمتني أو املرتجم أن يطّبع هذ

 أكثر.
 acronymsاالختصارات  -و

)تستعمل هذه اآلن كتسمية ترمجة ألي جتميع لألحرف أو املقاطع 
 األوىل. ويبدو أنه من أكثر العناصر إنتاجية يف اللغات األوروبية(

 blendالتوليفة  -ز
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 )املركب املزجي (
هي الكلمة الناجتة من مزج كلمتني، وهي عالية اإلنتاجية. والتوليفات 
إما تصبح عاملية يف األقل ابلنسبة للغات األوروبية إذ كانت مؤلفة من 

 و eurocat و tachyaraph و meritocracyجذور التينية/يوّننية )مثل 
bionics )وكثري من املصطلحات الطبيعة 

 semanticالداللية  -ح
مات القدمية اليت تكتسب معاين جديدة، مثل وهي الكل

sophisticated متطور( وأصل معناها متسفسط و(viable قابل( ،
)ميكن االعتماد  creadible للتطبيق، وأصل معناها قابل ألن يعيش( و

 عليه، وأصل معناها ميكن تصديقه(
 abbeviationsاالختزاالت  -ط

الفرنسية واألملانية  الصور املختزلة للكلمات: وهذه أكثر شيوعا يف
 منها يف االجنليزية.

 
 اسرتاتيجية الرتمحة -5
 مفهوم اسرتاتيجية الرتمجة -0

اسرتاتيجية الرتمجة هي طريقة ترمجة اللفظ والرتكيب ابعتبار إىل سياق 
مجلتها. ويف عملها، ال يستخدم دائما املرتجم تقنية واحدة. بل، ميكن أن تكون 

  30أو أربعة التقنيات. تقنيتان اثنني أو ثالثة التقنيات
 أنواع اسرتاتيجية الرتمجة -2

يقصد هبا تكتيك املرتجم عند قيامه برتمجة الكلمة واجلملة، وقد مساه البعض 
 31إبجراءات الرتمجة.

                                                           
30 M. Zaka el Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, Op. Cit., 61 

 03، فن الرتمجة بني نظرية والتطبيقد. دحية مسقان، 00 
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 اسرتاتيجية الرتكيبة -أ
االسرتاتيجية الرتكيبية هي االسرتاتيجية املتعلقة برتكيب اجلملة 

 على ثالثة أسس: يستخدمها املرتجم يف ترمجته، وهي قائمة
( تعين زايدة الكالم يف اللغة اهلدف حلاجتها Edition: الزايدة )أوال

 (expansionإليها، وتسمى أيضا التوسع )
( وهو تقليل العنصر الرتكييب يف اللغة subtraction: اإلسقاط )اثنيا

 (.reductionاهلدف، ويسمى أيضا: التصغري أو اإلنقاص )
( ويستخدم هذا األساس لرتمجة اجلملة transposition: النقل )اثلثا

حيث يقصد به استبدال وحدة حتوية من اللغة املصدر بوحدة حنوية 
يف اللغة اهلدف ليصل هبا إىل املعىن املراد، ويسمى أيضا: التغييىر يف 

 الرتكيب. 
 اسرتاتيجية الداللة -ب

األلفاظ أو االسرتاتيجية الداللية هي االسرتاجتية املتعلقة بداللة 
 اجلملة اليت سيرتمجها املرتجم. وهي تشتمل على األمور االتية:

(، وهو الذي أيخذ معىن الكلمة من اللغة borrowing: االستعر )أوال
 املصدر إىل اللغة اهلدف.

(، وهو أن يستخدم املرتجم cultural equivalent: العديل الثقايف )اثنيا
اهلدف بدال من الكلمة اخلاصة أو  الكلمة اخلاصة أو املميزة يف اللغة

 املميزة يف اللغة املصدر
( وهو الذي يصف descriptive equivalent: العديل الوصفي )اثلثا

املعىن واملراد من اللغة املصدر. وذلك األن اللغة املصدر هلا عالقاهتا 
احلضارية اخلاصة هبا وأن استعمال التعادل الثقايف أييت مبا يناسب 

 اللغة املصدر.املراد من 



19 
 

( وهو أن يستخدم املرتجم كلمة اللغة اهلدف sinonim: املرادف )رابعا
 الىت توازي كلمة اللغة املصدر.  

: الرتمجة الرمسية، البد للمرتجم أن يكون له قاموس خاص خامسا
لألمساء واالصطالحات اجلديدة نقلت إىل اللغة اهلدف أخرجها 

 وأمجع عليها اجلهة املختصة. 
( وهو إنقاص reduction and expansion: التحفيض والتوسع )سادسا

أجزاء تركيب اجلملة يف اللغة املصدر، والتوسيع ذدة أي توسيع عناصر 
 الكلمة يف اللغة املصدر.

( يقصد هبا توضيع املعىن املرادف ترمجته addition: اإلضافة )سابعا
 من اللغة املصدر.

الكلمة أو اجلملة من النص  ذفوهو ح (deletionاحلذف ) :اثمنا
يف اللغة املصدر وعدم ترمجتها إىل اللغة اهلدف. وذلك لعدم فائدهتا 

 يف اللغة اهلدف أو صعبت ترمجة.
( ويقصد به ترمجة الكلمة أو اجلملة modulationالتعديل ) :اتسعا

 ليس هلا تكافؤ يف اللغة اهلدف.
 واإلجراءات الرتمجة وأنواعها تقنّيةمفهوم االسرتاتيجية وال -0

اإلجراءات هي توجيه الفين لرتمجة الفراسا إىل  تقنّية أوالسرتاتيجية أو اال
 32الفراسا أو الكلمة إىل الكلمة.

عن اإلجراءات والتقنّيات من الرتمجة، كما  )Newmark(إستخدم ينومارك 
 33ايىل:

 اإلجراءت احلريّف  (0

                                                           
32 Abdul Munip, Streategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab Kedalam Bahasa 

Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 24 
33 M. Zaka el Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, Op.Cit.,  62 
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قريب من  لغة املصدرقد تصّب هذه اإلجراءة حينما معىن ال
 اهلدف، مثل ترمجة القراءن.  معىن اللغة

 اإلجراءت احلوالة  (2

إجراءت احلوالة هي عملّية ترمجة الكلمة أو العربة من لغة 
املصدر إىل لغة اهلدف بتنقل صيغة اللفظها. اإلصطالحات الثقافية 
قد نسخت لتدافع عن اخلصوصّية واحملّلية حىت جتلب اهتمام القارئ 

 لتقّدر الثقافة اللغة املصدر.   
 إجراءات العديل الثقايف  (0

ملرتجم أن يبحث التمثيل املناسب من هذه اإلجراءات يسعى ا
 يف ترمجة عبارات الثقافة من لغة املصدر. 

 االسرتاتيجية املراسلة  (أ
 هبذه االسرتاتيجية يساوى املرتجم فكرة لغة املصدر بلغة اهلدف

 االسرتاتيجية الوصفّية  (ب

إستعمال االسرتاتيجية الوصفّية بطريقة يبنّي معىن الكلمة اللغة 
 املصدر يف لغة اهلدف  

 اسرتاتيجية التكامل  (ج

هي طريقة الرتمجة الكلمة أو اإلصطالح تستعمل تقنّيتني يف 
 نقل املعىن اللغة املصدر إىل لغة اهلدف 

 اإلجراءت التعديل   (1

فيناي وداربيلنيت تستخدم اصطالح التعديل يف أول مرة عندى 
(Vinay dan Darbelnet إلظهار االختالف يف اسرتاتيجية الرتمجة من )

 خالل تغيري أو حتول يف وجهات النظر

 اإلجراءت النقل  (1
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هي إجراءات الرتمجة املعمولة بتغيري ّنحية القواعد اللغة املصدر 
 إىل لغة اهلدف  

  اسرتاتيجية النقل (أ

النقل هو اسرتاتيجية الرتمجة املطبق بتحويل وظيفة النحو 
 والرتتيب والكلمة الوسيلة من لغة املصدر إىل لغة اهلدف  

 اسرتاتيجية التحويل  (ب

هو اسرتاتيجية الرتمجة املطبق بتبديل خمّطط تتابع   التحويل
 الوظيفة والرتتيب النحو لغة العربية إىل لغة اإلندونيسية. 

 تنقيص اسرتاتيجية ال (ج
اسرتاتيجية التنقيص هو طريقة الرتمجة املعمولة يضيع عنصر 

 قواعد اللغة املصدر يف اللغة اهلدف. 
 اسرتاتيجية التوسيع  (د

اسرتاتيجية التوسيع هو طريقة الرتمجة املّتصف بتوسيع الوظيفة 
 والرتتيب بسبب وصف املعىن اللغة املصدر يف لغة اهلدف

   التبيني اسرتاتيجية (ه
اسرتاتيجية الرتمجة املّتصف ببنّي عنصر اللغوية من لغة هو 

 املصدر يف لغة اهلدف
 اسرتاتيجية االستبدال (و

االسرتاتيجية االستبدال هو طريقة الرتمجة املعمولة يبدل وظيفة 
 وظيفة أخر يف لغة اهلدف النحو لغة املصدر إىل

اسرتاتيجية احلريّف،  هي: ومن بعد اسرتاتيجية األخرى يف الرتمجة
اسرتاتيجية التعويض، اسرتاتيجية ،  اسرتاتيجية التنقيص ،اسرتاتيجية التوسيع

الوصفي، اسرتاتيجية اإلبتكار، اسرتاتيجية التكافؤ الزم، اسرتاتيجية التعميم، 
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اسرتاتيجية املعينة، اسرتاتيجية ضغط اللغوية، اسرتاتيجية التنوّع، اسرتاتيجية 
جية الزايدة، اسرتاتيجية اإلزاحة، اسرتاتيجية التضمني ، احلدف، اسرتاتي

 .اسرتاتيجية التكييف
هندف من تضمني املكون الثقايف للمنهاج اىل كفاءة الطلبة بثقافتني 

  34يف اطار الرتمجة وتوجيهنا هذه األهداف الفرعية التالية:
على متكني الطلبة من الوعي ابلفوارق الثقافية بني اجملتمعات ونتائجها  -0

 الرتمجة 
 متكني الطلبة من الوعي ابلعالقة بني اللغة والثقافة ونتائجها على الرتمجة -2
تزويد الطلبة ابملعلومات املتعلقة ابلفجوات بني اجلوانب املتعددة الثقافيت  -0

 اللغة اهلدف واللغة املصدر.
 

 طريقة الرتمجة -6
 الطريقة هي كيفية لعمل شيء، ويف هذا املوضوع هي "كيفية عملية

    35الرتمجة". والثاين، الطريقة هي يتصل خبطة اخلاصة، وهي خطة يف عملية الرتمجة.
 36وميكن أن نوجز طرائق الرتمجة يف أربع نقاط:

، أن احلرفية هي الدقة املفهومة بشكل خاطى، وهي احملاكاة الرتمجة احلرفية -0
اخلانعة اخلصائص اللغة األجنبية، اليت تؤدي إىل اإلخالل بقواعد اللغة 
املقول إليها، أو إىل تشويه املعىن، أو إىل اإلخالل والتشويه معا، يف أحيان  

 كثرية.  

                                                           

 021،  نظرايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس الرتمجة من العربية إىل اإلنكليزية وابلعكسشاهني،  حممد34 
35 Rochayah Machali, Pedoman bagi Penerjemah (Bandung: Kaifa) 2009, 76. 

 022 -017 العلم الرتمجة النظري،أسعد مظفر الدين حكيم، 36 
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ة هي الرتمجة املنفدة ، يرى ل. س. ابرخوداروف أن الرتمجة احلرّ الرتمجة احلّرة -2
يف مستوى أعلى من مستوى الالزم لنقل جانب املضمون الثابت، مع 

 مراعاة قوانني لغة الرتمجة.
، يرى الدكتور عمر فّروخ أن الطريقة املعنوية للنقل من لغة الرتمجة املعنوية -0

إىل لغة هي أن يقرأ الناقل النص كّله قبل أن يبدأ النقل، حىت يستطيع أن 
 نحى املؤّلف األصلي، واجتاه تفكريه، ونوع ألفاظه وصورة تراكيبه.يعرف م

، أن الرتمجة املماثلة هي إجياد مضمون األصل وشكله من الرتمجة املماثلة -1
 جديد بوسائل اللغة األخرى. 

 
 السياق (ب

 مفهوم السياق (1
الذي وضع أتكيدا كبريا على الوظيفة  Firthوكان زعيم  هذا االجتاه 

 Mc Intoshو Hallidayاالجتماعية للغة، كما ضم االجتاه أمساء مثل: 

أحد التطورين اهلامني املرتبطني بفريث  Lyons.وعد  Mitchellو  Sinclairو
 ))ومعىن الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو ((. نظريته السياقية للمعىن  ))

الدور الذي  ))، أو ((الطريقة اليت تستعمل هبا  ))، أو (( استعماهلا يف اللغة
. وهلذا يصرح فريث أبن املعىن ال ينكشف إال من خالل تسييق ((تؤدية 

  37الوحدة اللغوية، أي وضعها يف سياقات خمتلفة.
معظم  ))ويقول أصحاب هذه النظرية يف شرح وجهة نظرهم: 

الوحدات الداللية تقع يف جماورة وحدات أخرى. وإن معاين هذه الوحدات 
ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى اليت تقع جماورة 

ومن أجل تركيزهم على السياقات اللغوية الىت ترد فيها الكلمة وأمهية  .((

                                                           

 21 ، ص.علم الداللةامحد خمتار عمر، 37 
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يكون الطريق إىل  البحث عن ارتباطات الكلمة ابلكلمات األخرى نفوا أن
معىن الكلمة وأمهية البحث عن ارتباطات الكلمة ابلكلمات األخرى نفوا أن 

 يكون الطريق إىل معىن الكلمة هو رؤية املشار إليه أو وصفه أو تعريفه.
 

 السياق يف الرتمجة (2
إن السياق هو البيئة اللغوية، اليت تستعمل فيها أية وحدة لغوية. إن 

 38غوية احمليطة ابلفونيم أو املورفيم أو الكلمة أو اجلملة.السياق هو البيئة الل
يستند هذا النهج يف الرتمجة ايل النظرية اليت تعرف املعىن حسب أطره 
وحقوله الثقافية. وبناء على هذا الرأي فان اللغة هي الثقافة وان الرتمجة هي 

   39وصف وشرح رؤية العامل عند شعب ما لشعب اخر.
فية فتقوم بتحسني النظرية القواعدية وذلك إبعادة إبراز أما النظرية الثقا

أمهية املعىن وأخذ السياق ابحلسبان غري أن هذا التحسني يبقى حمدودا األن 
  40النظرية الثقافية الأتخذ ابحلسبان اال السياق الثقايف.

 41تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل: K. Ammer اقرتحوقد 
 السياق اللغوي -0

أما السياق اللغوي فيمكن التمثيل له بكلمة  اإلجنليزية )ومثلها كلمة 
 العامية(  ((زين))العربية، أو   ((حسم))

 السياق العاطفي -2
فيحدد درجة القوة والضعف يف االنفعال، مما يقتضي أتكيدا أو مبالغة أو 

 اعتداال. 

                                                           

 . 159 العلم الرتمجة النظري،رجع ، امل نفس ،امحد خمتار عمر01 

  21 نظرايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس الرتمجة من العربية إىل اإلنكليزية وابلعكس،حممد شاهني، 02 

 07 ، نفس املرجع13 

  22، ص. علم الداللةامحد خمتار عمر، 41
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 السياق املوقف -0
 ميكن أن تقع فيه الكلمة.أما سياق املوقف فيعين املوقف اخلارجي الذي 

 السياق الثقايف -1
وأما السياق الثقايف فيقتضي حتديد احمليط الثقايف أو االجتماعي الذي ميكن 

 أن تستخدم فيه الكلمة.  
ويف هذه املرحلة ينبغي أن يدرس نص اللغة املصدر حبرص هبدف 
استخالص املعىن، ويبتكر ّنيدا عدة مراحل للتحليل رغم أن هناك تداخال 

 42فيها بينها من الناحية العلمية. وهذه املراحل هي:
 اجلوانب اللفظية القواعدية للوحدات املباشرة (0
 سياق لغة اخلطاب (2
 السياق اإلتصايل (0
 السياق الثقايف اللغة املصدر (1

 
 الثقايف واإلجتماعي (3

 الثقايف -1
من احلقيقة الناس واشكاهلا حمدود  ( ظهرت الثقافة0مفهوم الثقافة منها 

طريقة التفكري وكيف  ( الثقافة هي2، بعالمات أحيائي الناس وقوانني الطبيعة
من  ت الثقافةحصل( 1، الثقافة ال تزال تتطّور( 0، تشعر وكيفية تيّقن واعتقد

اجملموعة مع بعضهم  خالل عمل التعلم من األفراد نتيجة للتفاعل بني أعضاء
 10.ة الثقايف هي ملكية مشرتكةبعض، فمن صف

                                                           
   02 ،الرتمجة من العربية إىل اإلنكليزية وابلعكسنظرايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس حممد شاهني، 42

43 Parsudi Suparlan, Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada) 1996,  75-83 
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ثقافة : ال(E.B. Taylor)املشهورة هي معىن عند إدوارد اتيلور  ومفهوم الثقافة
منها: املعلمة والعقدة والفّن واألخالق والقانون هي فهم مشاعر معقدة لألمة، 

 44والعادات والصفات األخرى حيصل أبعضاء اجملتمع.
تكنولوجيا ونظام منبع الكسب ومنّظمة اللغة ونظام  منها وعناصر الثقايف

. سبع عنصر املذكورة يسم ابلثقافة العاملية، إجتماع ونظام املعلمة والدين و الفن
أي تلك عناصر جنده يف مجيع الثقافة يف مجيع أحناء العامل، سواء كان البدائية 

 واحلديثة.
دية ( والثقافة املecologyوتصنف الكلمات الثقافية هي العلم البيئة )

(material culture( والثقافة االجتماعية )social culture( والفن )art والدين )
(religion( واملواقف والطبيعة )gesture and habit.)45  ينقسم نيومارك بعض

 46الكلمات املرتبطة بعنصر الثقافة منها:
(: نبات وحيوان ورايح ووادي وجبال، مثال: للعريّب ecologyالعلم البيئة ) -أ

جمموعة متنوعة من املفردات املتعلقة بإلبل، مثل السليل والسبق واحلائل 
 واحلوار وابن خماض وبنت خماض وابن لبون وبنت لبون. 

(: مأكوالت ومالبس ومسكن material cultureوالثقافة املدية ) -ب
ومواصالت، مثال: متعلقة مبالبس مثل عقال وعمامة وبرقع وجلباب 

 ومالءة. 
( فيها عمل وراحة، مثال: كلمة "كثري social cultureاالجتماعية )والثقافة  -ج

 . dermawanالرماد" مبعىن 
( وإجراءات activities( واحلزبّية )customs( والعرف )organizationاملنّظمة ) -د

(procedures( والفقرة السياسية واإلدارّي )administratif والدييّن )
(religious( واإلبداعّي )artistic مثال يف القراءن الكرمي: ما جعل هللا من ،)

                                                           
44 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: Ombak, 2012),  6 
45 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab – Indonesia Op, Cit., 73 
46 M. Zaka el Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, Op.Cit., 140 
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حبرية وسائبة  (. ترتجم كلمات1:030حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام )
 ووصيلة وحام إبجراءات احلريّف مث تبنّي ابهلامش   

مثال يف القراءن الكرمي: وأحيط بثمره  (gesture and habitواملواقف والطبيعة ) -ه
(، يعرّب العريب الندامة 01:12ا أنفق فيها... )فأصبح يقّلب كّفيه على م

 بكلمة "يقّلب كّفيه" 
 

 النظرية الثقافية -0
يستند هذا النهج يف الرتمجة إىل النظرية اليت تعرف املعىن حسب أطره 
وحقوله الثقافة. وبناء على هذا الرأي فان اللغة هي الثقافة وان الرتمجة هي وصف 

نسبية ))وشرح رؤية العامل عند شعب ما لشعب اخر. ويستند هذا الرأي إىل فرضية 
يف مطلع  Sapir dan Whorfيل وورف اليت وضعها ادوارد سابري وبنجامني (( اللغات

هذا القرن وتقول هذه الفرضية أبنه التقدم كل لغة وسائل االتصال ملتحدثيها 
فحسب ولكنها تفرض عليهم رؤية خمتلفة عن العامل وهذه طريقة خمتلفة لتحليل 

 47التجربة.
ووفقا لذلك، فان الرتمجة عملية بني الثقافات تسبب مشاكل عويصة كثرية 

ينتج معظمها عن مشاكل الفوارق الثقافية الكثرية بني اللغتني املعيتني.  للمرتجم
وهي تنجم عن اخلالفات يف اجلوانب البيئة واالجتماعية والسياسية وااليديولوجية 

  48والدينية حلياة الثقافتني. ومييز تشاو بني نوعني من مبادئ النظرية الثقافية ومها:
 املبتدأ الثقايف الداليل -أ

القواعدية وخصوصا الشكالنيني منهم الذين  على عكس
يتجنبون املعىن فإن الدالليني الثقافيني يواجهون املعىن بشكل مباشر 
وهم يعتقدون أبن معاىن الكلمات حسب التصنيفات التقليدية 

                                                           
 23 ،وبالعكس اإلنكليزية إلى العربية من الترجمة تدريس في وتطبيقاتها الترجمة نظريات شاهين، محمد47 

  25 المرجع نفس48
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ألقسام الكالم غري كافية، وابلنسبة هلم فان مثل هذه التصفيات 
تقدون أبن املعىن حمصور تصبح مزيفة واعتباطية بلغة معينة وهم مع

 بثقافة واحدة وال ميكن فصله عن اللغة ذاهتا.
 

 مبدأ التكافؤ الديناميكي -ب
يقول نيومارك بتفوق هذا املبدأ مؤكدا على أن ورنر كولر 

Werner Koller   كان على صواب عندما أشار إىل أنه حيدث يف قرائه
 األصليني.أثرا موازاي األثر الذي أحدثه املؤلف األصلي يف قرائة 

ذلك التداخل الذي يعترب أهم من  –كلما كان التداخل الثقايف بني اللغتني 
التقارب البنيوي والقرب اجلغرايف للغتني، غري أن تعاطف املرتجم أهم العوامل على 

كلما كان األمر كذلك زاد احتمال أن تكون الرتمجة أقرب ومن مثّ   –اإلطالق 
على النصوص القانونية واإلدارية، حيث ترتك أفضل. وينطبق هذا بصورة خاصة 

غالبا أمساء املؤسسات اخلاصة بشعب معني دون ترمجة، ما مل تكن تلك األمساء 
 49هامة يف ثقافة اللغة اهلدف أو ميسورة الرتمجة.

 
 اإلجتماعي -3

االجتماعى لغة هو املصدر الذى نستطيع أن نبدأ منه؛ ليكون حلديثنا 
مفهوم النظام العام إىل الرتتيب املنظم، كما يشري إىل أساس أكثر صالبة. يشري 

التتابع املستمر املنظم، أو العالقات املتناغمة. وهو يشري إىل أى نسق من األشياء 
   50املادية

                                                           

 21، اجتاهات يف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجةحممد امساعيل صيين، 49 

 27 ،(2006 مصر، نهضة: قاهرة) والنقدية الكالسيكية النظريات االجتماع علم زايد، أحمد50 
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أن اجملتمع مكّون من  (Parsons: يستخدم ابرسونز )اجملتمع كنظام اجتماعي
( يتطور مبعايري 2املقسوم مجعة )( القيم الثقافية 0االفراد املختلف واحّتد بسبب )

 51(  من االفراد تصبح الدوافع.0اإلجتماع )
عناصر النظام االجتماعى العام يف ثالثة  F. Lumleyحيصر فردريك مللى 

 52عناصر رئيسية هي:
وجوهر الرتتيب هو الصف أو اخلطوط  Arrangementالرتتيب:  -0

املستقيمة، وإذ كان نستطيع أن نربط اخلطوط املستقيمة مع بعضها 
لتكون مثلثات أو مربعات أو دوائر فتكون منها توليفات ال هنائية، 
فإن احلياة االجتماعية تكشف عن قدر من الرتتيب وإن كان ال أيخذ 

 دائما شكل اخلطوط املستقيمة.
يعترب النظلم االجتماعى العام شيئا أكثر من  Relationshipالعالقة:  -2

ترتيب حركة الزمان واملكان جلماعات اجتماعية منفصلة، فهناك 
عنصر جوهرى البد من حتقيقه؛ ليتحقق النظام االجتماعى العام 

 وأعىن العالقة بني هذه الوحدات واجلماعات. 
ات املنظمة بني عندما تستمر العالق Stabilityالثبات )االستقرار(:  -0

الوحدات أو اجلماعات عرب الوقت، فإهنا تكتسب صفة الثبات أو 
 االستقرار.

 
 
 
 
 
 

                                                           
51 Esti Ismawati, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Op.Cit., 11 

 28. والنقدية الكالسيكية النظريات االجتماع علم زايد، أحمد52 
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 الفصل الثالث
 وحتليلها البياانت عرض

 
 حملة عن تعريف الرواية "خان اخلليلي" -1

وطنه. مث ينتقل إىل "خان اخلليلي". ويف  جتعل أمحد ووالديه أن يرتكوا احلرب
تلك مدينة يبدء أمحد حياة جديدة، اجملتمع املختلف مبسكنه السابق وليس  
السهل عليه للتكيف. ضوضاء جتعله عدم االرتياح يف املنزيل اجلديد. ومع ذلك، 
حيب الضوضاء ويوافق فيه. وجيد أمحد حبيبة يف املسكن اجلديد ويف عمره أربعني. 

أمحد احملبة مند زمان طويل، العالقته مع امرأة يؤدي دائما إىل خيانة. وهبذا يدع 
سبب يبعد عن امرأة، وال يريد الزواج. لكن، املرأة الذي يعرفها األن خمتلفة. 
وبدأت بذور احلب تنمو مرة أخرى يف قلبه، حىت يوقن أبن هذه االمرأة اليت 
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ملرأة حتب أخيه الصغري. حيزن أمحد ستصبح رفيقه احلياة. مث يعرف أمحد أن تلك ا
 مرة أخرى. 

وابإلضافة إىل ذلك كان هذه الرواية ال تقص عن أمحد حكاية حبه فقط، 
التقالد والثقافة مصري بل يقص عن مصر يف عصر االستعمار وجمتمعته وثقافته. 

. طبع كتاب "خان اية للمؤلف األسطوري جنيب حمفوظهي قيمة إضافية على رو 
 م.2330م، وطبع ترمجته سنة 0212ة ناخلليلي" س

 
 حملة سرية الذاتية لنجيب حمفوظ -0

جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهيم أمحد الباشا، روائي مصري، ولد يف حي 
(، طبع أول 2332أغوسطس  03 – 0200ديسمبري  00اجلمالية ابلقاهرة )

. وهو يبدأ أن أيلف الرواية خبلفية من احلي القدمي يف القاهرة  0201الكتابه اتريخ 
كثري من اجلوائز. وهو   كالرواية "خان اخلليلي" و "زقاق املدق". جنيب حصل على

   0211.53اتريخ  أول عريب حائز على جائزة نوبل يف األدب
 

 حملة سرية الذاتية لفخر الرازى م. خبارى -3
يسكن يف بوغور، وهو يعّلم يف مدرسة   خبارى كان فخر الرازى حممد

 MAN Insan Cendekiaالثانوية اإلسالمية احلكومية إنسان جندكيا سريفونج )

Serpong Tangsel من جامعة غادجاة مادا  فخر الراجى(. خرج أستاذ
(Universitas Gadjah Mada يف قسم أدب آسيا الغربية. كان يعمل يف نشر )

( حني يتعلم يف مدينة يوجياكارات. "خان Penerbit Jendelaالكتب جنديال )
   54فخر الرازى. اخلليلي" هو الرواية الرابعة اليت ترمجها

 
                                                           

53 M. Bukhari Pahrurroji, Lelaki dalam Pasungan, (Yogyakarta: Jendela, 2003),  hal. 477 
54 Facebook  
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 رواية "خان اخلليلي"لاالبياانت من  -4
إن ترمجة النص كثري من مشكالت، ومنها مشكلة عن ترمجة الثقافة يف لغة 

الباحثة أن جتمع اللغة  رواية "خان اخلليلي". وقد أفلحت املصدر، السيما يف
 الثقافية من هذه الرواية، كما اييل:

1 
 الطربش

غطاء للرأس يصنع من نسيج صفيق من صوف أو حنوه،  ()معجم الوسيط
نسيج كثيف من صوف  ()معجم الرائد وقد تلّف عليه العمامة. واجلمع: طرابيش.

وضغ الطربوش على رأسه:  ()معجم الغينبه بغض الشرقيني رؤوسهم. يغطي 
 55قلنسوة دائريّة محراء الّلون، من نسيج ثوب، أو صوف مقّوى يوضع على الرأس.

 ابالبو 
: البّواب هو حافظ الباب. البّواب فتحة املعدة املوّصلة إىل )معجم الوسيط)

 )معجم الغين(الذي حيفظ ابب البيت أو البناية.  )معجم الرائد(األثنا عشرّي. 
وقف البّواب جبانب ابب العمارة: من حيرس ابهبا، ويراقب الداخل واخلارج، 

 حمافظا على أمنها.
 
 الشارع
مبعىن طريق رئيس من طرق املدينة، مجع  الشارع: كلمة )معجم الرائد)
 .كلمة الشارع مبعىن الطريق األعظم يف املدينة  )معجم الوسيط(شوارع. 
 
  الطعمية

                                                           
55 http://www.almaany.com  
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مبعىن طعام يتخذ من مدقوق الفول املقشور  الطعميةكلمة   (معجم الوسيط)
املنقوع، مضافا إليه بعض اخلضر، متّبال ابمللح والتوابل، مث جيعل أقراصا صغارا 

طعام شعيب يتخذ من الفول املدقوق ويضاف إليه  (معجم الرائد)تقلى ابلزيت. 
. ((ل أم الفالف ))امللح والتوابل وبعض اخلضر جيعل أقراصا تقلى ابلزيت ويعرف ب 

طعام شعيب يتخذ من الفول املدقوق وتضاف إليه احلضر مع  (معجم الغين)
 تلقى ابلزيت، يعرف أبّم الفالفل.توابل، مث جيعل أقراصا صغارا 

 
 السلطة

طعام يعمل من اخلضر املقطّعة أو اللبان  :السلطة)معجم الوسيط( 
: مجع من  (معجم الرائد)املخيض، أو الطحينة مضافا إليه اخلّل أو الليمون وامللح. 

 كلمة سلط وهو سهم دقيق طويل، وعاء جيعل فيه احلشيش والتنب.
 
 ابذجنان

رأس الفصيلة الباذجنانّية، ذو مثر أسود أو أبيض، : ابذجناّن )معجم الوسيط(
أسود أو : نبات له مثر مستطيل أو مستدير (معجم الرائد)مستطيل أو مكّور. 

: نبات من اخلضر الزراعية، من (معجم الغين)أبيض، يطبخ أويقلى أويشوى. 
 فصيلة الباذجنانّيات، متيل إىل سواد مفتوح وهو مستطيل ومدّور له رأس أخضر.

 
 هللا خيرب بيتك 

خرب البيت: صار خراب ال عمران فيه  -0: خيرب – خرب (معجم الرائد)
 ،خيرب خرب (معجم الغين)خرب احليوان: صار مشقوق األذن.  -2وال منفعة 

خرب، املال  -2خرب، الرجل: صار لّصا.  -0مصدر خرب، خرابة، خروب. 
 أو به: سرقه.
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 وحيرق قلبك ايبن

النار. احلرق هلبها. احلرق أثر يصيب الثوب من : احلرق ()معجم الوسيط
حرقته النار: أثرت  -0حيرق، حرقا.  –حرق  (معجم الرائد)النار أو دّق القّصار. 

 -1حرق احلديد أو غريه ابملربد: برده  -0حرقة ابلنار: جعلها تؤثر فيه  -2فيه 
 حرق الشيء: حك بعضه ببعضه اآلخر فسمع له صوت.

 
0 

 فول
)الفراشية(، أزهاره بيض نية نبات عشيّب من الفصيلة القر : )معجم الوسيط(

ذوات ُعرف، يُزرع يف اخلريف ويرنضرج يف الربيع، وُيستعمل غذاًء لإلنسان واحليوان. 
: نبات من القطانيات، حيمل حبواب صاحلة لألكل خضراء نيئة، أو (معجم الرائد)

: نبات عشيّب من الفصيلة (معجم الغين)خضراء مطبوخة، أو ايبسة مطبوخة. 
 ل أخضر وايبسا ونيِّّئا مطبوخا.القطانيات، يُؤك

 
 كباب

: (معجم الرائد)اللحم املقطع يشوى على اجلمر. : كباب )معجم الوسيط(
حلم مقطع مشرح يشوى على اجلمر ومنها نواع، من اجلمال والغنم الكثري، ما جتعد 

 من الرمل.
 

 نيفة
مابني العقدين. يقال: امرأة نيفة: اتمة الطول : نيفة )معجم الوسيط(

 واحلسن. 
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 كوارع

 : مجع من إسم مؤنث كارعةكوارع (معجم الرائد)
 حساء قطعة من عظام البقر الساق أو املاعز املطبوخ واملدخن خناع وهو

 
 اي عم اي مجّال

: أخو األب. واجلمع: أعمام، وعمومة. العّم اجلماعة العمّ  )معجم الوسيط(
 -0 (معجم الرائد)الكثري: من الناس. العّم العشب كّله. العّم النخل الّطوال. 

  -1مجاعة كثرية  -0شقيق الوالد، مجع: أعمام وعمومة وأعم  -2مصدر عم 
 خنل الطوال.

 
 

 اي أوالد حارتنا توت توت
صاحب اجلمل. اجلّمال العامل عليه. واجلمع: اجلّمال:  )معجم الوسيط(

 وقف اجلّمال يراقب مجاله: صاحب اجلمال.–مجع: ون.  معجم الغين()مجّالة. 
كل ما املذكر واملؤنث واملثىن واجلمع، مجع: أوالد   :ولد (معجم الرائد)

للذكر واألنثى ةاملثىّن )مجع: أوالد ولدة.  معجم الغين() وولدة وإلدة وولد.
 كّل ما ولد. )معجم الوسيط( (.واجلمع

: نسكن يف حارة واحدة: يف واحد حيث املنازل حارة معجم الغين()
احلارة جمّلة. مّتصلة  )معجم الوسيط(متقازبة بعضها من بعض. مجع: ات. 

 حملة تقاربت منازهلا، حي. (معجم الرائد)املنازل. 
 

3 
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 فزاد الطني بّلة
 الطني بّلة: أي زاده سوءا وتعقيدا.: مصدر برلَّ. زاد بّلة (معجم الغين)

 
 الشيشة
: النارجيلة اليت تستعمل يف التدخني، األن بطنها من (معجم الوسيط)

: مدمن على الشيشة: على (معجم الغين): ّنرجيلة (معجم الرائد)الزجاج. 
 النارجيلة، تستعمل التدخني. ن. ّنرجيلة.

 
4 

 ملعون أبو الدنيا
 -0مالعني، ملعوّنت )مفعول من لرعرنر(. مجع: : ملعون (معجم الغين)

 هو ملعون: أي عليه لعنة هللا. -2ولد ملعون: منعوت ابخلزي والعار. 
5 

      حلفت ابحلسني
)فعل: ( )معجم الغينميني، قسم. –مصدر حلف -: حلف )معجم الرائد(

 -0ثالث الزم متعد حبرف(. حلفت أحلف، احلف، مصدر حلف، حلف، 
 حلف، ميينا: أدى ميينا. -2أقول إال احلق: أقسم ابهلل. أحلف، ابهلل أال 

 
 انرجيلة

أداة يدّخن هبا التبع، وكانت قاعدهتا يف األصل  : ّنرجيلة )معجم الوسيط(
آلة يدخن هبا  (معجم الرائد)من جوز اهلند، مث اختذت من الزجاج وحنوه أيضا. 

آلة هلا أنبوب طويل ملتصق  (معجم الغين). ((األركيلة  ))التنبك وعرف أحياّن ب 
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هبا ماء وهي مفتوحة على رأس غليون، يدّخن هبا التنك، تستعمل بكسرة ببلدان 
 الشرق العريّب.

 
 اي ما حتت الساهى دواهى

الداهية يقال: رجل داهية: بصري ابألمور. الداهية : داهية )معجم الوسيط(
األمر املنكر العظيم. واجلمع: دروراٍه. ودواهي الدهر: ما يصيب الناس من عظيم 

: ذو دهاء، ذات دهاء، مصيبة، أمر منكر، أمر عظيم. (معجم الرائد)نوبه. 
ة، نزلت به داهية: مصيبة، عظيمة، ّنزل–: مجع: دواه، الدواهي. )معجم الغين(

 توالت عليه الدواهي. -بلّية
 

0 
 سليمان بك

 تسمية خللفاء االتراك العثمانية مث تبقي النداء ملوظفني احلكومة. 
 األستاذ

دخل األستاذ قاعة الدرس: املعلم  –: مجع: أساتذة أستاذ )معجم الغين(
: مجع: أساتذة وأساتيذ وأستاذون. )معجم الرائد(العامل مبا يعلم ويدرس العارف له. 

)معجم ماهر يف صناعة يعلمها غريه.  -1عامل  -0رئيس  -2معلم  -0
: معلم. األستاذ املاهر يف الصناعة يعلمها غريه. األستاذ لقب اعمي عال الوسيط(

 يف اجلامعة. واجلع: أساتذة وأساتيذ.
 

1 
 القطائف
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رقائق من عجني الرّب مقّوسة كاألهّلة صغرية، حتشى : القطائف )معجم الوسيط(
ابلبندق وأشباهة، وتقلى يف السمن أو الزيت، وحتّلى ابلسكر، ويكثر صنعها يف 

نوع من احللواء، وهو  )معجم الرائد(شهر رمضان. القطائف متر محر متضّمرة. 
ن نوع م )معجم الغين(عجني خاص حيشى ابلسكر واللوز أو اجلوز أو حنومها. 

أنواع احللوى وهي رقائق من عجني الدقيق والزبدة حتشى ابلسكر والّلوز وتقلى يف 
 السمن.

 
 الكنافة

: حلوى تتخذ من عجني اخلنطة جيعل على شكل الكنافة )معجم الوسيط(
خيوط دقيقة، ويتم إنضاجها ابلسمن يف التنور أو حنوه مث يضاف إليها السكر 

: نوع من احللوايت حيشى )معجم الرائد(املعقد، وأكثر ما تؤكل يف شهر رمضان. 
 ابجلنب أو ابلقشدة. 

 
 

 رالصنوب
شجر من املخروطيات الصنوبرية، يزرع خلشبه : الصنوبر ()معجم الوسيط

)معجم وللزينة. ولبعض أنواعه بزور صغرية لذيذة الطعم. وهو شجر جبلي. 
مثر –صنوبر شجر دائم اخلضرة يزرع بعضه للزينة وبعضه اآلخر لثمره – الرائد(

جنس أشجار من فصيلة الصنوبرايت عاراياتلبذور، دائم  ()معجم الغينالصنوبر. 
من أنواعه: الصنوبر البحري، صنوبر املنافع، وهو أصناف منها ما يزرع اخلضرة، 

 لثمره، وما يزرع للتزيني.
 

 زبيب
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معجم )سم يف فم احلية.  –ما جفف من العنب -: زبيب )معجم الرائد(
ما جّفف من العنب. الزبيب زبد املاء. الزبيب السّم يف فم احلية. الزبيب  (الوسيط

حتّول العنيب إىل زبيب: أي  (معجم الغين) شراب كحوىّل يتخذ من الزبيب.
 العنب اجملّفف.

 
 قمر الدين

: حلوى تّتخذ من املشمش اجملّفف جيعل على قمر الدين (معجم الوسيط)
 من عصري الفاكهة ويوجد يف الرمضانشكل رقاق. وهو شرب املصري يصنع 

 
19 

 بقدونس
: بقل حار يتخذ ورقة يف التوابل ويف بعض أنواع الطعام. )معجم الرائد(

نبات عشيب أخضر، وهو بقلة من فصيلة اخليميات يوضع يف  )معجم الغين(
 الطعام لطعمه اللذيذ

 جرجري
اجلرجري: بقل من الفصيلة الصليبية، حويل ينبت يف املناطق  )معجم الوسيط(

 بقلة حريفة تنبت يف املناطق املعتدلة.  )معجم الرائد( املعتدلة، حريف.
 

10 
 جلبااب

: القميص. اجللباب الثوب املشتمل على اجلسد  اجللباب ()معجم الوسيط
كله. اجللباب اخلمار. اجللباب ما يلبس فوق الثياب كامللحفة. اجللباب املالءة 

–قميص –مصدر جلبب – )معجم الرائد(تشتمل هبا املرأة. واجلمع: جالبيب. 
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ارتدى جلبابه: قميص – )معجم الغين(ثوب واسع تغطي به املرأة صدرها ورأسها. 
ع طويل، له أكمام وغطاء للرأس، يلبسه الرجال والنساء، وهو من املالبس واس

 الشائعة ابملغرب.
 

 حتليل البياانت -5
حيتاج املرتجم إىل اإلسرتاتيجية اخلاصة لرتمجة الكلمة الثقافية. ونظرت 

 الباحثة بعض اإلسرتاتيجيات املستخدمة مبرتجم يف ترمجة هذه الرواية، كما اييل:
1 

ما بني دكان طعمية ودكان  –حوله مقاهى عامرة ودكاكني متباينة وشاهد فيما 
ومقّبع.  مطربشو م ات من اخللق ال تنقطع، ما بني معمورأى تيار  -حتف وجواهر

 (7)ص. 

Ahmad mengamati keadaan di sekelilingnya dan tampak begitu banyak 

kafe yang dipadati pengunjung, ada kios makanan, kios cindera mata dan 

kios perhiasan yang semuanya tanpa sepi oleh pengunjung dari kota itu. Di 

antara pengunjung-pengunjung tersebut, ada yang mengenakan sorban, 

tarbus, dan ada pula yang memakai topi. (hal. 6) 

 
أما املطربش هو صيغة فاعل من  .طربساملكلمة الثقافة من تلك مجلة هي 

، املصرية خاّصةيفعلل، مبعىن الرجل يستعمل الطربش. وهو القلنسوة  -وزن فعلل
وقد انتشر هذا قلنسوة إىل أحناء العامل السّيما يف بالد إندونيسيا. الطربس من 

استخدم املرتجم  56مثل االكسسوارات. الفنيةجمموعة الكلمات ثقافة املادية أو 
يف ترمجة هذه الكلمة. االستعار وإجراءات  وإجراءات احلوالة ية االستعاراسرتاتيج

                                                           
56 M. Zaka el Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia , Op. Cit., 140  
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احلوالة هي إحدى من اسرتاتيجية الرتمجة الثقافية. استخدم املرتجم هذه إجراءات 
 ليوضح خصائص لغة املصدر.

هذه  ، أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف.طريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم 
سهل  57الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.

 هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.    
   

ومألت أذنيه أصوات وهتافات ونداءات حقيقة أبن تثري أعصااب قلقة كأعصابه؛ 
نوىب اقتعد   بواب، فدّن من فتواله االرتباك واضطربت حواسه، ومل يدر أاّين يسري

 (7وحّياه. )ص.  األبوابكرسيا على كثب من أحد 

Gendang telinga Ahmad dipenuhi suara teriakan dan obrolan para 

pedagang yang penuh semangat seperti dirinya. Ia merasa ragu dan 

bingung.  Karena itu, ia lantas mendekati seorang bawwab, yang sedang 

duduk di kursi di depan salah satu rumah. (hal. 6) 

 
-. وهو اسم فاعل من وزن ف رعَّالر البوابكلمة الثقافة من تلك مجلة هي 

/ي رُبوُب/ب رو   بر . البواب أحد من مهنة يف العربية، وعمله حيفظ -اابً ور  فهو ب ر ابً ابر
االجتماعية. استخدم املرتجم  الباب. البواب إحدى من جمموعة الكلمات الثقافة

متسواي هذه الكلمة يف ترمجة هذه الكلمة.  وإبجراءات احلوالة اسرتاتيجية االستعار
  .إندونيسيا عند penjaga pintu (satpam)بكلمة 

، أى ترتجم اجلملة حرفا الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم هذه اجلملة بطريقة 
يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة حبرف. هذه الطريقة هي مرحلة األوىل 

     سهل هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية. 58النص.

                                                           
57 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab – Indonesia , Op.Cit., 63 
58 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab – Indonesia (TT:  TP), 2002, hal. 63 
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سر به  الىت سكنت اليوم؟ انظر إىل هذا املمر، 02لعلك تسأل عن الشقة رقم 

إىل اثلث ابب إىل  مث، إبراهيم ابشا شارعإىل ميينك فتصري يف  عطفةإىل اثىن 
 (1. )ص. 7يسارك فتجد العمارة رقم 

“Apakah maksud Anda apartemen nomor 12, tempat tinggal Anda 

sekarang? Lihat lorong ini, jalan terus ke gang nomor dua sebelah kanan 

yang menuju Shari’ Ibrahim Pasha. Lantas carilah pintu apartemen yang 

ketiga di sebelah kiri, maka anda akan menemukan apartemen nomer 7!”. 

(hal. 6) 

 
 الشارع. وهو طريق الكربى، كلمة الشارعكلمة الثقافة من تلك مجلة هي 

 ستعاراسرتاتيجية االمن جمموعة الكلمات ثقافة املادية أو الفنيو. واستخدم املرتجم 
وإبجراءات احلوالة يف ترمجة هذه الكلمة. رأت الباحثة أّن هذه الكلمة تستطيع أن 

عندى   Jln. Ibrahim Pashaأو مشهور تكتب بكلمة  Jalanترتجم بكلمة 
 إندونيسي.

، أى ترتجم اجلملة حرفا بطريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم هذه اجلملة 
األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة حبرف. هذه الطريقة هي مرحلة 

     سهل هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية. النص.
 

ولكن من حسن احلظ أن حينا اجلديد غىن مبأكوالته السوقية، ولقد أرسلت 
 (2ص. . )ابذجناّنو سلطة و طعمية اخلادم لتبتاع لنا 

Untungnya, di kampung baru kita ini, banyak dijual lauk-pauk dan 

makanan. Ibu sudah menyuruh pembantu untuk membeli ta’miyah, 

shalathah, dan bazinjan, papar si ibu. (hal. 10) 
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. وهي أمساء الباذجنانو  السلطةو  الطعميةكلمات الثقافة من تلك مجلة هي 

واستخدم  عربية. كّلها من جمموعة الكلمات ثقافة املادية أو الفنيو.الطعام يف ال
وإجراءات احلوالة يف ترمجة تلك الكلمات. استخدم  اسرتاتيجية االستعاراملرتجم 

املرتجم هذه إجراءات يف كلمة الطعمية والسلطة ليوضح خصائص لغة املصدر، بل 
 .  Terongلكلمة الباذجنان يستطيع أن يرتمجها بكلمة 

، ترتجم كلمة وطريقة املعنوية بطريقة احلرفيةويف هذه اجلملة استخدم املرتجم 
-lauk  وكلمة "مبأكوالته السوقية" بكلمة Untungnya"ولكن من حسن" بكلمة 

pauk dan makanan ويف اجلملة املعنوية استخدم املرتجم بطريقة. يف اجلملة األوىل ،
 .   احلرفيةبطريقة الثانية 

  
جاءه صوت أجش من  –يف نفس اللحظة وقبل أن يفارق احلجة  –أنه إال 

 " فرد صوت آخرهللا خيرب بيتك وحيرق قلبك ايبنالطريق يصيح غاضبا: "
 (02أبقبح مما قذف به. )ص. 

Namun pada saat yang hampir bersamaan –sebelum sempat meninggalkan 

kamarnya- ia mendengar sebuah suara yang berasal dari jalanan di luar, 

yang berkata dengan marah, “Semoga Allah merobohkan rumahmu dan 

membakar hatimu, hai Anak...!” terdengar lagi suara lain yang 

membantahnya dengan perkataan yang lebih buruk lagi. (hal. 14) 

 
وتلك   ،خيرب بيتك وحيرق قلبك ايبنهللا  كلمات الثقافة من تلك مجلة هي

العربية وال يقولون جمتماع االندونيسي  جمتماعكلمة هي من اللغة اليومية عندى 
بكلمات اجملاز، مثل "هللا خيرب، اللهم، وهللا وغريها. ومعىن الرتمجة السابقة ال 
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، واستخدم اسرتاتيجية الرتمجة احلرفيةتناسب ابللغة اإلندونيسية. استخدم املرتجم 
 يف ترمجة هذه اجلملة.  طريقة الرتمجة احلرفيةاملرتجم 

 
0 

مدمس،  فول وأشهىطعمية أنت ال تدرى عن حى احلسني شيئا، فها هنا ألذ 
حلمة راس، هنا الشاى املنعدم  وأنفس كوارعوأمتع   نيفةوأحسن  كبابوأطعم  

 (00النظري والقهوة النادرة املثال. )ص. 
Kamu tidak mengetahui sedikit pun tentang kampung Imam Husain. Di 

sinilah pusat ta’miyah dan ful yang paling lezat, kebab yang paling gurih, 

nayfah yang paling bagus, kawari yang paling nikmat, dan daging kepala 

yang paling lembut. Di sini ada teh yang punya cita rasa tak ada bandignya 

dan kopi langka yang tiada dua nikmatnya. (hal. 15) 

 
هي  الكوارعو  النفيةو  الكبابو  الفولكلمات الثقافة من تلك مجلة هي 

أمساء الطعم يف العربية، كّلها من جمموعة الكلمات ثقافة املادية أو الفنيو. 
 .وإجراءات احلوالةيف ترمجة تلك الكلمات اسرتاتيجية االستعارواستخدم املرتجم 

 استخدم املرتجم هذه إجراءات ليوضح خصائص لغة املصدر.
أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف. هذه  .بطريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم 

سهل  الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.
 ، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك

 
" و "اجلبل اي أوالد حارتنا توت توت" و "اي عم اي مجّالومسع أّنشيد عجيبة، "

 (22)ص.  ده عاىل اي عمى" إخل إخل.
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Tiba-tiba di telinganya terdengar lirik lagu yang unik, “hai Ammo hai 

Gamal” dan “hai anak kampung, tut.. tut... tut,” dan, “gunung-gunung 

tinggi, paman” dan masih banyak lagi. (hal. 35) 
 

ابسرتاتيجية الرتمجة إن هذه الكلمة هي من غناء العربية. واستخدم املرتجم 
ناء ورائت الباحثة أن ترمجة هذا الغواستخدم اإلجراءت احلوالة.  االستعار واحلرفية

كي يوضح ، -لو ال يعرف املعنها -كله   أحسن أن ترمجها ابسرتاتيجية االستعار
 خصائص لغة املصدر. 
أى ترتجم اجلملة  يف ترمجة هذا الغناء. بطريقة الرتمجة احلرفيةاستخدم املرتجم 

هذه الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة  حرفا حبرف.
 النص.

 
 

3 
فزاد وكان يف احلقيقة طاهر اليد إال أنه ثبت إمهاله وجاء تطاوله على احملققني 

، مث مل يسكت بعد ذلك عن شكوى الظلم والظاملني، واستنزال اللعنات الطني بّلة
 (21عليهم أمجعني، )ص. 

Sebenarnya ia adalah orang yang bersih, namun terkesan seperti orang 

yang melalaikan tanggung jawab dan bersikap berlebihan dalam 

menghadapi para penyelidik. Nasi pun telah terlanjur menjadi bubur. 

Setelah itu semua, ia tidak pernah berhenti mengadukan kezaliman yang 

menimpanya dan tentang orang-orang yang menzaliminya. Ia mengutuk 

semua orang itu. (hal. 38) 
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هو   . وهي متثيل من العربية.فزاد الطني بّلةالثقافة من تلك مجلة هي  كلمة
 nasiكمثل الوقت اإلنتهاء أو املتأخر، وهذا التمثيل مشهور يف إندونيسيا يسم "

telah menjadi bubur اسرتاتيجية ". استخدام هذه الرتمجة صحيح. واستخدم املرتجم
طريقة ترمجة واإلجراءت الثقايف. ويف هذه اجلملة استخدم املرتجم ب العديل الثقايف

 .املعنوية
 

والندل ال يكفون عن النداء والطلب يف أصوات ممطوطة ملحنة "واحد سادة .. 
مّحى" ودق قطع النرد والدميون  شيشةو شاى أخضر... تعمرية على اجلوزة ... 

 (22وأصوات الالعبني! )ص. 

Para pelayan tidak henti-hentinya berteriak menyampaikan pesanan dengan 

suara panjang dan nyaring. “Satu kopi hitam kental... teh hijau, juice, 

syisyah.” Suara dadu dan domino bercampur dengan obrolan para 

pemainnya. (hal. 43) 

 
. وهي أداة الشفط كخرطوم الشيشةكلمة الثقافة من تلك مجلة هي 

للتدخني. ووجدّن الشيشة يف إندوانيسيا. وهي من جمموعة الكلمة ثقافة املادية أو 
وإجراءات احلوالة يف ترمجة تلك  اسرتاتيجية االستعارالفنيو. واستخدم املرتجم 

الكلمة. استخدم املرتجم هذه إجراءات يف كلمة الشيشة ليوضح خصائص لغة 
 املصدر.  

هذه الطريقة هي مرحلة األوىل يف . طريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم 
سهل هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك،   عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.

 كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.
 

4 
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 "أبو الدنيا ملعونوعند ابب العمارة أيقظه صوت جهورى من أفكاره يصيح "
 (02يفتح دكانه. )ص.  -كما ظن–فالتفت إىل يسراه فرأى نونو 

Di samping pintu gapura apartemen, Ahmad tersadarkan oleh sebuah suara 

nyaring yang mengingatkannya akan suara cacian yang selalu menyebut 

“tercela si bapaknya dunia” ia menoleh ke samping kiri, dan terlihat 

Muallim Nunu –seperti yang ia perkirakan- sedang membuka kedainya. 

(hal. 55) 

 
هذه الكلمة هي عادة  .أبو الدنيا ملعونالثقافة من تلك مجلة هي  كلمة

وهي من كلمة هجاء. استخدم املرتجم  اجملتمع العربية فيها تتكون املالمة،
، ومعىن الرتمجة السابقة ال تناسب ابللغة اإلندونيسية. قد يقولون رفيةاسرتاتيجية احل

طريقة واستخدم املرتجم ليقرّع إىل غريه.  ”!dasar“اجملتماع اإلندونيسية بكلمة 
يف ترمجة هذه اجلملة. اختيار هذه الطريقة ألن لغة مصدر سهلة  الرتمجة احلرفية

 لرتمجتها.
5 

إال ما شرفتنا...  –اية تستوجب العجلة إن مل تكن قاصدا غ –ت ابحلسني حلف
 (13)ص.  !..ّنرجيلةاي ولد اي جابر هات شااي.. وهات 

“Sumpah demi Imam Husain. Kalau Anda tidak tergesa-gesa, marilah 

singgah. Ini hanya demi untuk persahabatan kita. Hai Jabir, bawakan teh 

kemari, juga syisyah!” (hal. 69) 

 
هذه الكلمة هي  .حلفت ابحلسني كلمة ثقافة األوىل من تلك مجلة هي

. استخدم املرتجم عادة اجملتمع العربية فيها تتكون املالمة، وهي من كلمة قسم
. ّنرجيلةثقافة الثانية من تلك مجلة هي  . وكلمةالرتمجة العديل الثقافيةاسرتاتيجية 
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بكلمة  ّنرجيلة، يرتجم املرتجم كلمة لالتعدترمجة  اسرتاتيجيةاستخدم املرتجم 
syisyah .   ألن تلك كلمة أكثر النطق عندى جمتماع اإلندونيسي. واستخدام هذه

 اسرتاتيجية ملالئمة املعىن بني لغتني خمتلفتني. 
هذه  ، أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف.طريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم 

سهل  عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص. الطريقة هي مرحلة األوىل يف
 هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.    

 
... فصربا حىت أيتيك اليقني، ومع ذلك فليس اي ما حتت الساهى دواهىأوه... 

  (10)ص.  الذنب بذنب حينا، الذنب ذنب األحياء األخرى،

“Ahh... dasar derita lupa yang membawa bencana. Lihat saja nanti Anda 

akan mempercayainya. Meski demikian, kesalahan itu bukanlah kesalahan 

kampung kita. Kesalahan itu dilakukan oleh kampung-kampung lainnya. 

(hal. 74) 

 
هي التمثيل عندى العربية. واستخدم املرتجم  اي ما حتت الساهى دواهى

يف هذه الكلمة. ورأت الباحثة أن املعىن من هذا الكلمة  رفيةاحل اسرتاتيجية
بطريقة استخدم املرتجم . kacang yang lupa pada kulitnyaستناسب ابلرتمجة 

هذه الطريقة هي مرحلة األوىل يف  أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف. .الرتمجة احلرفية
 عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص. 

 
0 

عّتة مفتش ابلتعليم األّوىل، سيد أفندى عارف ابملساحة، كمال  سليمان بك
أمحد راشد احملامى، املعلم عباس شفة من  األستاذأفندى خليل ابملساحة أيضا، 
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 (11األعيان. )ص. 

Sulayman Bey Attah, Penilik Sekolah Dasar; Tuan Afandi Arif, pegawai 

Departemen Pengukuran Tanah; Kamal Afandi Khalil, pegawai Dinas 

Pengukuran Tanah juga; Ustadz Ahmad Rasyid, seorang pengacara; dan 

Muallim Abbas Siffah termasuk orang penting pribumi. (hal. 82) 

 

تضم  هذه الكلمة. األستاذو  سليمان بككلمة الثقافة من تلك مجلة هي 
اسرتاتيجية الكلمات الثقافية وهي الثقافة االجتماعية. واستخدم املرتجم  يف

وإبجراءات احلوالة يف ترمجة هذه الكلمة. أن الكلمة "األستاذ" مشهور  االستعار
" سليمان بكة كلمة "يف إندونيسيا. واستخدم املرتجم هذه إجراءات يف ترمج

 ليوضح خصائص لغة املصدر.
هذه  أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف. .بطريقة الرتمجة احلرفيةاستخدم املرتجم 

 الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.
 

1 
ليمض رمضان كما مضى غريه من الشهور، وسنعوض ما فاتنا منه فيما يقبل -

 السلم! من أايم

 (70)ص.  ؟!القطائفو  الكنافةوالنقل و -

“Bu, mari kita perlakukan bulan Ramadhan sebagaimana blan-bulan yang 

lainnya. Kita ganti saja apa yang telah lewat pada hari-hari damai di saat 

mendatang!” tukas Ahmad dengan nada sedikit keras. 

“Bagaimana dengan kue-kue, manisan, dan serabi?” (hal. 125) 
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، وهي اسم الطعام عندى الكنافةو  ائفالقطكلمة الثقافة من تلك مجلة هي 
و الكنافة من جمموعة الكلمات ثقافة املادية أو الفنيو. وهي  القطائف العربية.

عندى إندونيسي. استخدم املرتجم  serabiأو  terang bulanاخلبز احللو مثل 
. واستخدام هذه اسرتاتيجية ملالئمة املعىن بني لغتني لاسرتاتيجية ترمجة التعد

 خمتلفتني. 
هذه  أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف. . بطريقة الرتمجة احلرفيةاستخدم املرتجم 

 الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.
 

 قمر الدينلضرورهتا يف احلشو، ونصف لغة  الزبيبو  الصنويرحسبنا قليل من 
وهذا ال تقلى يف –لتغيري الريق، ولنقنع من الكنافة مبرة واحدة، ومن القطائف 

 (70مبرتني، وليس هذا عليك بكثري. )ص.  -السمن
“Baiklah, sedikit sanwir dan zabib saja yang harus dalam makanan.  

Setengah rol Qomaruddin sebagai penawar dahaga, manisan sekali saja, 

serta serabi dua kali tanpa digoreng dengan mentega. Ini kan tidak terlalu 

berat bagimu.” (hal. 126) 

 
وهي من  قمر الدينو الزبيب و الصنوير  كلمات الثقافة من تلك مجلة هي

أمساء الطعام يف العربية. كّلها من جمموعة الكلمات ثقافة املادية أو الفنيو. 
يف ترمجة تلك الكلمات.  وإجراءات احلوالة اسرتاتيجية االستعارواستخدم املرتجم 

استخدم املرتجم هذه إجراءات يف كلمات الصنوير والزبيب وقمر الدين ليوضح 
 خصائص لغة املصدر. 

هذه  ، أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف.طريقة الرتمجة احلرفيةرتجم واستخدم امل
سهل  الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.

 هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.
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19 

 بقدونسمن  السلطةفأجال بصره فيه متشمما فطاف بطبق كبري حفل مبواد 
 (  72وجزر وبصل وطماطم، خضرة اينعة ومحرة فاقعة. )ص.  جرجريو 

Dilihatnya piring besar yang penuh dengan bahan-bahan shalatah yang 

terdiri atas baqdunis, gargir, lombok, bawang dan tomat berwarna hijau 

tua dan merah pekat. (hal. 132) 

 

. وهي من أمساء الطعام جرجريو  بقدونسكلمة الثقافة من تلك مجلة هي 
يف العربية. كّلها من جمموعة الكلمات ثقافة املادية أو الفنيو. واستخدم املرتجم 

يف ترمجة تلك الكلمات. استخدم املرتجم  وإجراءات احلوالة اسرتاتيجية االستعار
 لغة املصدر.  ائصبقدونس وجرجري ليوضح خصهذه إجراءات يف كلمة 

هذه  ، أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف.طريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم 
سهل  الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.

 هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.
 

10 
مث  –جمربا ليخفى صلعته  –نظيفا وطاقية ّنصعة البياض  جلباابوملا فرغ ارتدى 

 (17جلس على حافة الفراش يرمق النافذة بعينني مرتددتني. )ص. 

Setelah selesai mencukur, Ahmad mengenakan Jalabiyyah yang bersih dan 

kopiah putih yang sangat mengkilap untuk menutupi botaknya. Setelah itu, 

ia kemudian duduk di ujung kursi mengamati jendela dengan pandangan 

mata yang silih berganti. (hal. 152) 
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، وقد املصرية خاّصة، وهي لباس اجللباب كلمة الثقافة من تلك مجلة هي
انتشر هذا اللباس يف بالد إندونيسيا. اجللباب من جمموعة الكلمات ثقافة املادية 

وإجراءات احلوالة يف ترمجة هذه  اسرتاتيجية االستعارأو الفنيو. استخدم املرتجم 
 الكلمة. استخدم املرتجم هذه إجراءات ليوضح خصائص لغة املصدر.

هذه  أى ترتجم اجلملة حرفا حبرف.، طريقة الرتمجة احلرفيةواستخدم املرتجم 
سهل  الطريقة هي مرحلة األوىل يف عملية الرتمجة حلّل مشكلة من قعدة النص.

 هذه اجلملة لرتمجتها، لذلك، كفى بطريقة الرتمجة احلرفية.
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 الرابع فصلال

 اخلامتة

 نتائج البحث (أ
الكلمة الثقافية يف بعد أن عرضت الباحثة البياّنت وحتليلها عن استخدام 

. فعليها م. خباري الرازىفخر ب ترمجة الرواية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ املرتجم
 أن تقدم نتائج البحث اجلامعة، كما اييل:

 21وجدت كثرية من الكلمة الثقافية يف هذا البحث، وحددت الباحثة على  (0
رق قلبك ايبن، اي هللا خيرب بيتك وحي)اسرتاتيجية ترمجة احلرفية(   أنواع وهي:

أوالد حارتنا توت توت، ملعون أبو الدنيا، حلفت ابحلسني، اي ما حتت 
الطربش، البواب، الشارع، )اسرتاتيجية ترمجة االستعار(  .الساهى دواهى

، فول، كباب، نيفة، كوارع، اي عم اي مجّال الطعمية، السلطة، ابذجنان،
الصنوير، زبيب، قمر الدين،  سليمان بك، األستاذ، ّنرجيلة، ،الشيشة

فزاد الطني  )اسرتاتيجية ترمجة تعديل الثقايف(  .جلبااب ،بقدونس، جرجري
 ، الكنافة، القظائفبلّة، 

ترمجة الرواية "خان إعتمادا على النتائج من اسخدام كلمة الثقافة يف  (2
ى م. خباري هي تستطيع أن تنظر " لنجيب حمفوظ املرتجم بفخر الراز اخلليلي

اسرتاتيجية الرتمجة احلرفية واسرتاتيجية الرتمجة من اسرتاتيجية الرتمجة الثقافية: 
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االستعار واسرتاتيجية الرتمجة العديل الثقايف. أما الطريقة الرتمجة استخدام 
 املرتجم هي: طريقة ترمجة احلرفية وطريقة ترمجة املعنوية.   

 
 اإلقرتاحات (ب

الباحثة أن يكون هذا البحث مصدرا ومرجعا للبحوث الالحقة ترجو  (1
 املتعلقة ابستخدام اسرتاتيجية الرتمجة الثقافية يف نصوص العربية

على الباحثني اآلخرين أن يتطّور ويبحث ابلدقيق واحلق يف الرواية "خان  (2
ابسرتاتيجية األخرى   م. خباري الراجىفخر ب اخلليلي" لنجيب حمفوظ املرتجم

اسرتاتيجية الزايدة واإلسقاط والنقل وغريها، أو تستطيع أن يتطور  كمثل
 حتليل استخدام كلمة الثقافة يف الرواية األخرى.

 
قد انتهت كتابة هذا البحث الوجيز بعون هللا وهدايته. وعرفت الباحثة 
أن هذا البحث البسيط بعيد عن الكمال ملا فيه من األخطاء والنقصان. 

 البحث فوائد ومنافع عديدة. آمني. وعسى أن يكون هلذا
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 ثبت املرجع
 

 (0220)مغرب: مطبعة النجاح اجلديدة، حتليل املضمون ومنهجية البحث أمحد أوزي، 
 ( 2332)قاهرة: هنضة مصر،  علم االجتماع النظرايت الكالسيكية والنقديةأمحد زايد، 

 ) 2332)القاهرة: عامل الكتب، ، علم الداللةامحد خمتار عمر، 
 (0212)دمشق: طالسدار، العلم الرتمجة النظري  أسعد مظفر الدين حكيم،

 ، )فونوروكو: دون الطبع، دون السنة(فن الرتمجة بني نظرية والتطبيقد. دحية مسقان، 
 مجة أصوهلا ومبادئها وتطبيقاهتا.د. عبد هللا عبد احلافظ متوىل، الرت 

)دون املطبع: دار  البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية رجاء وحيد دويدري.
 نة(الفكر، دون الس

 ، )دون املطبع: مكتبة العبيكان، دون السنة (النص األديب لألطفالسعد أبو الرضا، 
، )الرايض: دار املريخ اجتاهات يف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجةحممد امساعيل صيين، 

 ( 0212للنشر، 
نظرايت الرتمجة وتطبيقاهتا يف تدريس الرتمجة من العربية إىل اإلنكليزية  حممد شاهني،

 ( 0221، )عمان: ملكتبة دار الثقافة للنثر والتوزيع، وابلعكس
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Risdakarya, 2014) 
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Parsudi Suparlan, Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan (Jakarta: PT Raja 
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