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 هاللستاإل

 

 الترجمة ليست علًما محًضا وليست فّنا خالًصا،

بل ىي فن تطبيقى أي حرفة تحتاج إلى الكثير من الممارسة  
  2والتدريب والصبر

 )عّز الدين محمد نجيب(
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 أخي الكبير أحمد رازقين 
 ير محمد فردوس النبيلةأخي الصغ
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف 
اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم والبيان، والصبلة على زلمد ادلبعوث 

ن، ومشوس عوامل العرفان. أما ٓتَت ادللل واألديان، وعلى آلو وأصحابو بدور معامل اإلديا
 بعد.

في  الترجمة الداللية جيةيإسترات قد ٘تت كتابة ىذا البحث اجلامعي ٖتت ادلوضوع:
 ،نقدية( تحليلية)دراسة  ىدن الحسنىا"أيها الولد" لمترجم أبو ف كتاب  ترجمة

 جهده إلكمال لو. تواعًتفت الباحثة أنو كثَت النقص واخلطأ رغم أهنا قد بذل
لكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمبلء وىذه ا

 األحباء. ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحًتام وخالص الثناء إىل: 
دكتور موجيا راىرجو، رئيس اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية الاألستاذ  .1

 احلكومية ماالنج.
 نسانية.الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلوم اإل .2
البحث ىذا مشرف يف كتابة و الدكتور زلمد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  .3

 .اجلامعي
مشرف يف أكادميك بقسم اللغة العربية ادلاجستَت احلاج مرزوقي مستمر،  كياىي .4

 وأدهبا.
ىم من أىل العلم اأقول ذلم شكرا جزيبل على كل مساعدهتم ٚتيعا. وجعلنا اهلل وإي

وسائر  ةخلَت، وال يفوت عن رجائي أن ينفع ىذا البحث اجلامعي للباحثوالعمال وا
  القراء. آمُت يارب العادلُت. 

 



 و
 

 



 ز
 

 



 ح
 

 



 ط
 

 



 ي
 

 



 ك
 

 ملخص البحث

"أيها الولد"  كتاب  ترجمةفي  الترجمة الداللية جيةيإسترات. ٕٙٔٓ، ٖٖٕٓٓٓٔٔ، نور فضيلة
جلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا،  البحث ا .نقدية( تحليلية)دراسة  ىدن الحسنىالمترجم أبو ف

كياىي  كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. ادلشرف:
  .قي مستمر، ادلاجستَت احلاجو مرز 

 .أيها الولد كتاب  ترجمةالترجمة الداللية،  جيةيإستراتالكلمة األساسية: 

نستطيع أن ننظر أىم و .يف زمان قدًن موجودة كانت  اليت ةالفكري عمليةال إن الًتٚتة
الًتٚتة يف عملية التطوير ثقافة العامل وحضارتو. مث كانت الًتٚتة وادلًتجم ذلا دور كبَت يف بناء البلد 
و يف تقدم حضرة الناس عامة. والنستطيع أن ننكر وجود نقد الًتٚتة لتميل إعمال الًتٚتة، فلذالك 

"أيها الولد" دلًتجم أبو  كتاب  ترٚتةيف  الًتٚتة الداللية جيةيإسًتات" ع ىذا البحث ٖتت ادلوضو 
  .ىدن احلسٌت "اف

 الىت الداللية الًتٚتة جيةياإلسًتات ما( ٔواعتبارا شلا سبق وجدت الباحثة أسئلة البحث وىي 
 جيةياتاإلسًت تأثَت  كيف(ٕ، ؟ أيها الولد" " كتاب ترٚتة يف أبو فاىدن احلسٌت دلًتجما هاتخدمسا

 ؟ "أيها الولد " كتاب ترٚتةيف  أبو فاىدن احلسٌت ًتجمادل هاتخدمسا الىت الًتٚتة الداللية
وادلنهج الوصفي بدراسة  الطريقة الكيفي تستخدم ىذا البحث اجلامعيوكانت الباحثة يف 

دن ىأبو فا"أيها الولد" دلًتجم  كتاب. وادلصدر األساسي فيو ىو  (Library Research) ادلكتبية
، وادلصدر الثانوي ىو الكتب وادلقاالت واجملبلت وادلراجع ادلتعلقة ٔتوضوع ىذا البحث.  احلسٌت

 ادلضمونوٖتلل الباحثة البيانات بتحليل . وثائقيةوٕتمع الباحثة البيانات باستخدام الطريقة ال
(Content Analisis) . 

جية الًتٚتة الداللية وىي ( ادلًتجم يستخدم إسًتاتئنتائج ىذا البحث اجلامعي ىي )
 Descriptive)العديل الوصفي  (،Cultural Equivalent)العديل الثقايف ، (borrowing) االستعار

Equivalent،)  ادلرادف(Synonym،) التوسيع  ،الًتٚتة الرمسية(Reduction،)  اإلضافة
(Addition،)  احلذف(Delletion،)  التعديل و(Modulation)، (ٕ وأما )الًتٚتة ثَت اإلسًتاتيجية تأ

 يف الًتٚتة.  و الفشليف الًتٚتة النجاح الداللية وىي 
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ABSTRAK 

Nur Fadila, 12310030, 2016. Strategi Terjemah Semantikal dalam Penerjemahan 

Kitab “Ayyuhal Walad” Penerjemah Abu Fahdinal Husna (Kajian Analisis 

Kritis). Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. KH. Marzuqi 

Mustamar, M.Ag. 

Kata kunci: Strategi Terjemah Semantikal, Penerjemahan Kitab “Ayyuhal 

Walad”. 

Penerjemahan merupakan aktivitas intelektual yang ada sejak dahulu, dan 

banyak  berkontribusi, baik dalam perkembangan peradaban maupun ilmu 

pengetahuan dalam sebuah Negara. Lewat Penerjemahan, sebuah peradaban umat 

mengalami  kemajuan yang tak terbantahkan. Tidak dipungkiri, bahwa dengan 

adanya kritik terjemah dalam penerjemahan juga membantu para pakar 

penerjemah agar terjemahannya menjadi terjemahan yang berkualitas. Untuk itu, 

penelitian ini berjudul “Strategi Terjemah Semantikal dalam Penerjemahan Kitab 

“Ayyuhal Walad” Penerjemah Abu Fahdinal Husna (Kajian Analisis Kritis).  

Berdasarkan hal di atas, peneliti menemukan rumusan masalah sebagai 

berikut, 1) Strategi semantikal apa yang digunakan Abu Fahdinal Husna dalam 

menerjemahkan kitab “Ayyuhal Walad”?, 2) Bagaimana pengaruh strategi 

semantikal yang digunakan Abu Fahdinal Husna dalam menerjemahkan kitab 

“Ayyuhal Walad”?. 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research), dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah kitab Ayyuhal Walad penerjemah Abu Fahdinal Husna, dan sumber data 

sekunder adalah buku, makalah, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan tema 

penelitian ini. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi. Dan peneliti menggunakan Content Analisis (analisis konten) dalam 

menganalisis data.  

Hasil penelitian ini adalah, 1) penerjemah menggunakan strategi semantikal: 

al-isti‟ar (borrowing), al-„adiil as-staqofy (culturan equivalent), al-„adiil al-

washfy (descriptive equivalent), al-murodif (synonym), terjemah resmi, at-tausi‟ 

(reduction), al-idhofah (addition), al-hadzf (deletion), dan at-ta‟diil (modulation) 

2) pengaruh strategi semantikal yang digunakan penerjemah yaitu keberhasilan 

dan kegagalan dalam menerjemahkan teks. 
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The translation is an intellectual activity that existed in the past, and a lot 

to contribute, both in the development of civilization as well as science in a 

country. Through translation, a civilization of people experiencing the undeniable 

progress. No question about it, that the existence of criticism of the Qur'an in 

translation also help experts translators so that its translation into a quality 

translation. Therefore , this thesis entitled "Semantikal Translation Strategies in 

translation of the book" Ayyuhal Walad "Translator Abu Fahdinal Husna (Study 

of critical analysis). 

 

Based on the background, researchers found the following problem 

formulation, 1) What strategy semantikal Abu Husna Fahdinal employed in 

translating the book "Ayyuhal Walad"?, 2) How semantikal used strategies 

influence Abu Husna in Fahdinal to translate the book "Ayyuhal Walad"?. 

 

The kind of this is research is Library Research, using a qualitative 

descriptive method. The primary data sources in this study is the book Ayyuhal 

Walad translator Abu Husna, Fahdinal and secondary data sources are books, 

papers, journals, and reference that relates to the theme of this research. In data 

collection, researchers using the technique of the documentation. And researchers 

using a Content Analysis in analyzing the data. 

 

The results of this research are, 1) Translators use the strategy: semantikal 

al-isti'ar (borrowing), al-' adiil Al-staqofy (culturan equivalent), al-' adiil al-

washfy (the descriptive equivalent), al-murodif (synonym), official translations, 

at-tausi ' (reduction), al-idhofah (addition), al-hadzf (deletion), and at-ta'diil 

(modulation) 2) influence the strategy of semantikal used a translator that is 

success and failure in translating text. 
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 األولالفصل 

 مقدمة

  خلفية البحث .أ 

عمرىا   وقيل،. يف زمان قدًن موجودة كانت اليت ةالفكري عمليةال إن الًتٚتة
 الًتٚتة ساىم وقد والشرق، الغرب يف اإلنسانية، احلضارة تاريخ يف. األرضيف  اإلنسانك

ية تظهر أمه ٕإنكارىا. ديكن ال والتقدم واحلضارة الًتٚتة، خبلل من. العلومألمهية تطور 
الًتٚتة وتزداد يف اآلونة األخرة بشكل كبَتة، فهي ٔتثابة انفتاح على علوم الغرب اليت برع 

 وّفر ادلًتٚتون ٖفيها واليت ضلتاجها ضلن يف سبيلنا ضلو النهوض من كبوتنا اليت غرقنا فيها.
 ٗ.للنصوص يف العامل ادلختلفة كنوزال

ومزج بُت بنيتُت. فهناك احملتوى الًتٚتة ليست تأليفا وحدانيا بل ىي نفاذ داخلي 
الداليل واإلطار الشكلي للنص األصل من جهة، ومن جهة أخرى السياق الكلي 

 ةمهم ليست الًتٚتةو  ٘للسيامات اجلمالية اليت تتصل اتصاال وثيقا بلغة النص ادلًتجم.
يادة كثَتا من الكتب ادلًتٚتة لز  العلم ألىل بل األستاذ فحسب أو اللغة أىل أو للمًتجم

ىل اللغة ألهنا تستطيع النقل اللغة إادلعلومات. فوجود الًتٚتة يستعان كثَتا لفهم العلوم، 
 األخرى لفهم على اإلنسان ذلك العلوم. 

                                                           
2
 M. Faisol Fatawi, Seni menerjemah: Tataran Teoritis dan Tuntunan Praktis  (Malang: UIN 

Press, 2009), 159. 
3
 .ٜ(، ٕٙٓٓ)الكويت: ٚتيع حقوق النشر بكافة صورىا زلفوظة للمؤلف،  كيف تًتجممد حسن يوسف، زل  

4
 Ibnu Burdah,  Menjadi Penerjemah:Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2004).    
5
 .ٖٓ(، ٕٕٔٓ: اذليئة العامة السورية للكتاب، سوزان باسنت و ترجم فؤاد عبد ادلطلب، دراسات الًتٚتة )دمشق 
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 الكلمات ةادلطلوب دلًتٚتة علىا عمل منلغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف نقل 
، بل نفهم نصَّ لفادلؤ  أفكار إىل األفكار ٖتويل رلرد ليست اذلدف. لغة يف الصحيحة

 اىل ذىن القراء. الًتٚتة 
قصد بو أن الًتٚتة ٘تثل احلرفة الذي  ىالًتٚتة ىي فن التطبيقمطابقا على ذلك، 

 على بٕت ،كنلو  ٙالىت ال ديكن إتقاهنا إال بالدورية وادلران وادلمارسة استنادا إىل موىبة.
 اللغوية قواعدالو  صائصخلا مهاكبل اذلدف، لغةو  ادلصدر لغة  ويفهمُتأن يتق ادلًتجم

 سلوب اخلاص. األ لو اتبكالأّن اسلوب و . ادلختلفة

الوعي على أمهية دقة تفسَت النص، فبلبد على ادلًتجم أن حيذر يف ترٚتة النص. 
ألن يف ترٚتة النص ٖتتاج إىل اسًتاتيجيات والطرائق لكى ال يتغَّت ادلعٌت من لغة ادلصدر 

 إىل لغة اذلدف.

 والتقنيات االسًتاتيجيات تاجحي ادلًتجم أن كتابو، يف فيصال زلمد أوضح كما
 الداللية اإلسًتاتيجيةفاما  ٚ.الًتٚتة ادلشكلةل يستطيع ان حي أن كندي الذي قائالطر  أو

ًتٚتها ستبداللة األلفاظ أو اجلملة اليت ، ىي تتعلق لًتٚتةل اتاسًتاتيجي من احدى ىي
 ٛ.ةادلًتٚت

 لديو الغزايل، اإلمام ىوضلاء العامل، عند اجملتمع يف أ العلماء ادلشهورة من احدى
غَت أنو . ن وزمان ادلستقبلاث الىت مستخدمة ومستفدة حىت اآلالكتب الًت  من الكثَت

فًتجم كثَت من . انتقاداتحيصل على ٛتدا وثناء على تأليفو وحيصل كذلك على 

                                                           
6
 .٘ٔ(، ٕ٘ٓٓ)القاىرة: ٚتيع حقوق الطبع زلفوظة للمركز، مبادئ الًتٚتة وأساسياهتا إيناس أبو يوسف و ىبة مسعد،  

7 M. Faisol Fatawi. 34. 
8
 ًٓٔتبية اإلسبلمية احلديثة. فونوروكو. ص. جامعة دار السبلم اإلسبلمية كونتور للفن الًتٚتة بُت النظرية والتطبيق. دحية مسقان.  
 



3 
 

 عنوانٖتت ال مؤلفاتو من دىاح. خاصة ندونيسيةإلااللغة و  ىل اللغات األخرىادلؤلفاتو إ
و عن فيضمن تي. اإلندونيسية اللغة دن احلسٌت إىلاىف أبو الذي ترٚتو ،"ايها الولد"

 .ضلاء العامليف أ اجملتمعات حىت بلبالط احيتاجه الذي واألدعيات النصائح

للدراسة و التحليل و النقد يف ىذا البحث، برغم على ذلك، أن الباحثة ٕتّذب 
 عند القراء.   اميفهسهلة و تاحلسٌت  ويًتٚتها فاىدن م الغزايل.ماىذا إل ألن

 الترجمة الداللية جيةيإسترات :وانطبلقا شلا سبق اختارت الباحثة ىذا ادلوضوع
 نقدية(. تحليلية)دراسة  دن الحسنىاىمترجم أبو فل"أيها الولد"  ابكت  ترجمةفي 

 البحث أسئلة .ب 

 البحث فيما يلي: أسئلةالباحثة  سبكت ةخلفية البحث السابق اإلضافة إىل

 يف دن احلسٌتاىأبو ف ادلًتجم هاتخدمسا الىت الداللية الًتٚتة جيةياإلسًتات ما .ٔ
 ؟ أيها الولد" " كتاب ترٚتة

دن أبو فاى ادلًتجم هاتخدمسا الىت الًتٚتة الداللية جيةياإلسًتاتتأثَت  كيف .ٕ
 ؟ أيها الولد" " كتاب ترٚتةيف  احلسٌت

 أىداف البحث .ج 
 :التالية إىل اإلجابة على األسئلة البحث دفيه

دن أبو فاى ادلًتجم هاتخدمسا الىت الداللية الًتٚتة جيةياإلسًتاتعرفة دل .ٔ
 .أيها الولد" " كتاب ترٚتة يف احلسٌت
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دن أبو فاى ادلًتجم هاتخدمسا الىت الًتٚتة الداللية جيةياإلسًتاتتأثَت عرفة دل .ٕ
 .أيها الولد" " كتاب ترٚتةيف  احلسٌت

 تحديد البحث . د

ظرا إىل كفائة علوم الباحثة وضيق وقتها وٕتربة الباحثة البسيطة وادلتواضعة وعدم ن
توفَت األمكانية ادلطلوبة فًتيد أن ٖتدد ىذا البحث. إن يف ىذا البحث ٖتليل النقدية يف 

( صفحة ولكن ٜ٘ٓتمسة وتسعُت )ترٚتة كتاب "أيها الولد" دلًتجم أبو فاىدن احلسٌت 
 الباحثة تسعة عشر ٚتلة بطريقة العشوائية.  تحللس

 تحديد المصطلحات . ه

 تسهيبل لفهم ادلوضوع فتستخدم الباحثة ٖتديد ادلصطلحات كما يلى:

تتعلق اليت  يف الًتٚتة تحل ادلشكلةلادلًتجم : طريقة تيجية الترجمة الدالليةاإستر 
 .ةبداللة األلفاظ أو اجلملة اليت ستًتٚتها ادلًتٚت

حجة الكتاب الذي يًتجم وىي كتاب "أيها الولد" الذي ألفو : أما كتاب
نيسابوري الصويف الشافعي األشعري، الذي اإلسبلم أبو حامد زلمد الغزايل الطوسي ال

    . أىم النصائح اليت أجاب هبا اإلمام الغزايل على أحد طبلبو الناهبُتيبحث عن 

اللغة األندونيسية، وانتشره مًتجم الكتاب "أيها الولد" إىل : أبو فاىدن الحسنى
  دار احلكمة جومبانج، جاوى الشرقية.مطبعة 

 فوائد البحث . و

 :قسم فوائد البحث على تصميمُتنت
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 النظريةفائدة  .2

  الًتٚتة الداللية جيةيسًتاتاإلتطبيق نظرية . ٔ
  الًتٚتة الداللية جيةيسًتاتاإلالًتٚتة بنظرية النقد زيادة الفهم عن دراسة  .ٕ

 يةتطبيقال فائدة. 1

 وأن .ادلًتٚتة الكتب تقييم ىف والناشر للمًتجم ومرجعا دليبل البحث ىذا يكون أن
 .الًتٚتة رلال ىف األخرين والقراء الباحثة دلعرفة زيادة يكون

 الدراسة السابقة . ي

بل كان بعض البحث  ،قبلو يف ىذا اجلامعة يبحثمل  اجلامعي أن ىذا البحث
 منها: ،ٚتةاألساليب الًت اجلامعي يبحث عن 

 علم ترٚتة أساليب ٖتت ادلوضوع " ،م ٕٛٓٓيف  أمي خَتية عزيزة .ٔ
 )دراسة "الدين حليم ٔتًتجم خبلف الوىاب عبد للشيخ اللفقو اصول
قسم اللغة العربية وآداهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة نقدية(،  ٖتليلية

 ىذا البحث االنج.ٔتنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية جامعة موال
 اصول علم كتاب لًتٚتة ادلًتجم سلكها الىت الطريقة بحث عنياجلامعي 

 سلكها الىت جيةياإلسًتاتعن  بحثويخبلف،  الوىاب عبد للشيخ الفقو
 وخبلف،  الوىاب عبد للشيخ الفقو اصول علم كتاب ترٚتة ادلًتجم

 عبد للشيخ الفقو اصول علم كتاب بُت االسلوب تطابقيبحث عن 
 وترٚتتو.  خبلف ابالوى
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" ترٚتة كتاب جوىر ادلكنون"ٖتت ادلوضوع م،  ٜٕٓٓيف عبد احلميد  .ٕ
 يةدهبا كلية العلوم اإلنسانآقسم اللغة العربية و (، دراسة ٖتليلية نقدية)

ىذا لك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. اجامعة موالنا موالثقافة 
ستعمل ادلًتجم يف يبحث عن طرائق الًتٚتة الذي ي البحث اجلامعي

الًتٚتة ىذا الكتاب، ويبحث عن األخطاء ترٚتة كلمات يف الكتاب 
 جوىر ادلكنون.

 صالنقد على ن"ٖتت ادلوضوع  ،ٕٔٔٓيف  حبيب عبد اهلل زكي الكاف .ٖ
قسم اللغة العربية  (،دراسة ٖتليلية نقدية" )ترٚتة كتاب نور الربىاين

لك إبراىيم اإلسبلمية اموالنا م جامعةية العلوم اإلنسان والثقافة دهبا كلآو 
طرائق و إجراءت  يبحث عن ىذا البحث اجلامعي احلكومية ماالنج.

 .الًتٚتة الذي يستعمل ادلًتجم يف الًتٚتة الكتاب نور الربىاين

ىذا البحث  تبحث الباحثة يف ،شلا سبق اختبلف البحوث العلميةوانطبلقا 
مترجم أبو ل"أيها الولد"  كتاب  ترجمةفي ة جية الترجمة الداللييستراتإ" بادلوضوع

 الًتٚتة، نظريات وتطوير استكشاف إىل الدراسة ىذه وتسعى ."دن الحسنىاىف
 إىل العربية النصوص ترٚتة يف االستخدام منط منة جية الًتٚتة الداللييسًتاتإ على وخاصة

  .اإلندونيسية

 منهج البحث . ك

 نوع البحث ومدخلو. ٔ
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بدراسة  وادلنهج الوصفي تستخدم الطريقة الكيفي كانت الباحثة يف ىذا البحث
 Lexy J. Moleongعنو  نقلت و تايلور، كما بوجدان أوضحأما ْتث الكيفي ادلكتبية. 

 أو ادلكتوبة الكلمات من وصفي البيانات شكل حنتجي الذي البحث اتإجراء ىو
  ٜالناس و الحظ سلوك. من ادلنطوقة

دم يف دراسة األوضاع الراىنة للظواىر من ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج الذي استخ
حيث خصائصها وأشكاذلا وعبلقتها والعوامل ادلؤثرة يف ذلك. ىذا ادلنهج يهتم بدراسة 
حاضر الظواىر واألحداث مع مبلحظة أن ادلنهج الوصفي يشمل يف كثَت من األحيان 

 ٓٔعلى عمليات تنبؤ دلستقبل الظواىر واألحداث اليت يدرسها.

كتبية ىي طريقة ٚتع البيانات بأداء دراسة مطالعة على الكتب والدراسة ادل
 ٔٔ.وادلراجع وادللحوظة والتقريرات ادلتعلقة ٔتسألة زللولة

 مصادر البيانات  .ٕ
 نوعُت:  البحث ىذا يف البيانات مصادركانت 

 .أبو فحدن احلسٌتًتجم دل"أيها الولد"  كتاب يى ،البيانات الرئيسية .ٔ
وادلقاالت واجملبلت وادلراجع ادلتعلقة ٔتوضوع  الكتب يى ،البيانات الثانوية .ٕ

، كمثل يف الكتاب فن الًتٚتة بُت النظرية والتطبيق يؤلف دحية ىذا البحث
  يؤلف Seni Menerjemahفن الًتٚتة يؤلف الدكتور زلمد عناين، مسقان، 

                                                           
9 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, cetakan ke-33, 2014), 4. 
10

، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان:) والتطبيقالنظرية  :البحث العلميمناىج وأساليب  ،ي مصطفى عليان وعثمان زلمد غنيمرْت 
ٕٓٓٓ،) ٕٗ.

11
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia), 111. 
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 هبذا تتعلق اليت أخرى كتاب إىل باإلضافة َت ذلكوغم. فيصال فتاوى، 
  .البحث

 طريقة ٚتع البيانات. ٖ

ة يثائقو الالباحثة يف عملية ٚتع البيانات ىي طريقة  هالطريقة اليت تستخدمفا
(Documenter Metode)  عن الكتابة يف مقال شخص أو ادلبلحظاتطريقة وىي 

على  للحصول الشخصية يةالوثائق والقصد من ٚتع .وادلعتقد وادلمارسة العمل
 ٕٔ.البحث موضوع حول ادلختلفة والعوامل عياالجتما الوضع عن حقيقية حدوث
 على تتضمن اليت الوثائق كل ّتمع البيانات ٚتع إجراء يف الباحثة وتعتمد
  .دن احلسٌتالولد" دلًتجم أبو فاى"أيها  كتاب  ترٚتةيف  الًتٚتة الداللية جيةيإسًتات

 :يلى فكما النتائج على للحصول البحث ىذا يف البيانات ٚتع اتإجراء وأما
  .دن احلسٌت"أيها الولد" دلًتجم أبو فاى كتاب  ترٚتةقرأة  .ٔ
الًتٚتة الداللية يف  إسًتإتيةعلى  تتضمنالداللة األلفاظ أو اجلملة الىت  ْتث .ٕ

 دن احلسٌت.فاى"أيها الولد" دلًتجم أبو  كتاب  ترٚتة
الًتٚتة  إسًتإتيةعلى  تتضمناللة األلفاظ أو اجلملة الىت دال استخراج  .ٖ

 دن احلسٌت."أيها الولد" دلًتجم أبو فاى كتاب  ترٚتةيف الداللية 
الًتٚتة الداللية  إسًتإتيةعلى  تتضمنٖتليل الداللة األلفاظ أو اجلملة الىت  .ٗ

 .دن احلسٌتفاى"أيها الولد" دلًتجم أبو  كتاب  ترٚتةيف 
 .اإلستنتاج .٘

 طريقة ٖتليل البيانات. ل
                                                           

12
 Lexy. J. Moleong, 217. 
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فخطوات  .لطريقة ادلضمونٖتليل ابتحليل الطريقة الكيفية و  الباحثة تستخدم
 بطريقة العشوائية. إختيار اجلملة أو الكلمة اليت تتعلق باإلسًتاتيجية الًتٚتة الداللية

 وتعريف .لتحليل البيانات (Content Analysis) ضمونادل بتحليل الباحثة تستخدم 
 اىل دفهي الذي العلمي البحث أسلوب أن ( Pj stone )ستون عند ضمونادل ٖتليل من

 من نص ألي ميزةادل اخلصائص على التعرف طريق عن االستدالالت على حلصولا
 على يلي،كما  ضمونادل ٖتليل من اخلطواتف .ٖٔومنهجية موضوعية بطريقة النصوص

 ٖتليل تقنية باستخدام الباحثة تقطعهات اليت راحلادل مىأ عرض على ناى كزر سن أننا
 :ضمونادل

عية يف ٖتليل ادلضمون وىي أو الدراسة اإلستطبل التحليل األول (1
 القراءة التمهيد.

البحث على ٖتديد رلتمع ْتثو وميدان ىذا البحث وىي  أتستقر 
 .دن احلسٌتاىًتجم أبو فدل"أيها الولد" ترٚتة الكتاب 

 ٖتليل منت البحث واستغبلل سلتلف بياناتو وىي ٕتمع البيانات (2
ًتجم أبو دلولد" "أيها اليف ترٚتة جية الًتٚتة الداللية يإسًتات النص

 .دن احلسٌتاىف
التفسَت العام لنتائج البحث وتأويلها وىي ٖتصل على البيانات  (3

 .جية الًتٚتة الدالليةيإسًتاتومناسب بنظرية نقد الًتٚتة ونظرية 

 

                                                           
 .ٔٔ( ٖٜٜٔوالنشر  للطباعة ادلفربية الشركة الفبلف :الفأكس(البحث، ومنهجية ادلضمون ٖتليل.أوزي أٛتد ٖٔ



10 
 

 ثانيالالفصل 

 اإلطار النظري
 مفهوم الترجمة .أ 

يف  (Dr. As’ad Muzaffaruddin Hakim)يقول الدكتور أسعد مظفر الدين حكيم 
كتابو >علم الًتٚتة النظري<: "إن كلمة )الًتٚتة( عربية األصل، فقد جاء لسان العرب 
الًتٚتان أي ادلفسر اللسان، والًتٚتان بضم اجليم وفتح ادليم ىو الذي يًتجم الكبلم، أي 

 ٗٔينقلو من لغة إىل أخرى، واجلمع الًتاجم. يقال ترٚتو وترٚتو عنو".

يف منهيده لكتابو >فن  (Dr. Muhammad ‘Inani)ل الدكتور زلمد عناين ويقو 
فهو قطعًا واقع يف مشكلة ما،  الًتٚتة<: "إن ادلًتجم مهما كانت قدرتو ومهارتو

  ٘ٔواحلصيف َمْن اليستنكف عن السؤال والبحث عما اليعرفو".
يف كتابو >نظرية لغوية يف الًتٚتة<: "الًتٚتة ىي أن  (Catford)ويقول كاتفورد 

 ٙٔتويات نّص يف لغة )مل( ما يقابلها من زلتويات نّص يف لغة أخرى )لو(".يستبدل ٔتح

ىي نقل الكبلم من لغة من لغة إىل لغة أخرى. وجاء ىف ادلنجد: ترجم والًتٚتة 
الكبلم أى: فسره بلسان آخر، وترجم عنو أى أوضح أمره، والًتٚتة ىي: التفسَت. ومعٌت 

 اليستطيع أن يُفهم. وإذا مل يفهممن مل يفهم التفسَت مهم جًدا ألنو اساس الًتٚتة، ف
ادلًتجم الكبلم ادلكتوب بلغة ما فلن يستطيع أن ينقلو إىل لغة أخرى. وإذا نقلو بون فهم  

  ٚٔكاف فسوف يكتب ألغازًا وأحاجى حيار فيها قارئها.
                                                           

14
)فونوروكو: جامعة دار السبلم اإلسبلمية معهد دار السبلم كونتور للًتبية اإلسبلمية  التطبيقفن الًتٚتة بُت النظرية و  دحية مثقان، 

 . ٔاحلديثة(، 
15

 .ٗ(، ٕٓٓٓلوصلمان،  -)القاىرة: الشركة ادلصرية العادلية للنشر فن الًتٚتةزلمد عناين،  
 .ٖٖ(، ٜٜٔٔ)بَتوت: معهد األمناء العريب،  ٚتةنظرية لغوية يف الًت كاتفورد، بًتٚتة خليفة العزيز و زليِت الدين ٛتيدي،   16
17

 .ٚ(، ٕ٘ٓٓ)القاىرة: مكتبة الساعى،  أسس الًتٚتة،عّز الدين زلمد صليب،   
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ىذا عن مفهوم الًتٚتة يف اللغة، وأما يف االصطبلح فإن أول مايلفت النظر أن 
عناىا النقل من لغة إىل أخرى ال معنيان آخران سلتلفات: ادلعٌت األول: الًتٚتة الًتٚتة ٔت

بصفتها نتيجة لعملية زلددة، أي أهنا تطلق يف ىذه احلالة على النص ادلًتجم. فإذا قلت 
، أو ترٚتة جديدة لرباعياتعمر (Shakespeare)مثاال: ىذه ترٚتة شلتازة لقصص شيكسبيَت 

بالًتٚتة ىنا النص ادلًتجم. وادلعٌت الثاين: الًتٚتة باعتبارىا العملية ذاهتا، اخليام، فإننا نعٍت 
أي أهنا العمل الذي يظهر بنتيجتو نص الًتٚتة بادلعٌت األول. وىذا األغلب استعماال 

 عند الكتاب وادلًتٚتُت.

مث إن النقل من لغة إىل لغة أخرى ىو يف احلقيقة نقل نص يف لغة نص يف لغة 
ذا يعٍت أننا يف أثناء الًتٚتة نتعامل دوما بالنصُت مها: نص األول، ويسمى أخرى. وى

 Target)، ونص الًتٚتة، ويسمى باللغة اذلدف (Source Language)باللغة ادلصدر 

Language.) 

وانطبلقا من كل ذلك، فإن مفهوم الًتٚتة اصطبلحا تطلق على أربعة معان: أوال 
ليو. وثانيًا تفسَت الكبلم بلغة تسوي اللغة ادلصدر. إيصاال الكبلم إىل من مل يصل إ

وثالثاً: تفسَت الكبلم بلغة غَت اللغة ادلصدر. ورابعاً: الًتٚتة ىي عملية التحويل من اللغة 
 ادلصدر إىل اللغة اذلدف.

ادلًتجم اإلندونيسي العظيم، فإنو  (،Mustholah Maufur)وأما مصطلح موفور 
َت ىي فن نقل الكبلم أو الكتابة من اللغة ادلصدر إىل اللغة يرى أن: "الًتٚتة أو التفس

 اذلدف".

 من خبلل ما أوردناه حول مفهوم الًتٚتة نستطيع أن نستخلص األمور اآلتية:
إن الًتٚتة فن قائم بذاتو قوامو الذوق اللغوي السليم بُت ادلتحدث أو  .ٔ

 Translation is the)الكاتب وبُت ادلًتجم. ويقال: أن الًتٚتة لباس األفكار
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dress of thought،)  بينما اللغة سبيل تعبَتىا(Language is the expression of 

thinking.) 

بصفتها الفن والعلم فإن الًتٚتة تبعا لذلك تستلزم منهجا ٗتضع لو عملية  .ٕ
 الًتٚتة وطريقة يستخدمها ادلًتجم حىت تأيت ٙتارىا يف أحسن وجو.

ٚتة تعترب ْتق مهارة متميزة تتطلب ادلمارسة باإلضافة إىل كل ذلك إن الًت  .ٖ
 ٛٔ والتدريبات ادلتواصلة.

 شروط الترجمة  .ب 
فن صعب ادلراس و ادلمارسة، فن جيمع بُت فروع اللغة ادلنقول منها )اللغة الًتٚتة 

(، وال target language( واللغة ادلنقول إليها )اللغة اذلدف source languageادلصدر 
 ٜٔإال إذا توافرت شروط اساسية يف ادلًتجم أمهها:ديكن اإلجادة فيو 

قاعدة عريضة من مفردات اللغة الىت يًتجم منها وإليها وكذلك إدلام كامل  .ٔ
بادلصطلحات والتعبَتات الىت تتميز هبا كل لغة. فنجد أحد ادلًتٚتُت يًتجم 

"to weather the storm ب"جيعل... برًدا وسبلما" بينما معناىا ىو "يتحول "
" ب "بندقية مثل a sawed off gunعاصفة"، وصلد مًتٚتًا آخر يًتجم "ال

ادلنشار" بينما معناىا "بندقية مت نشر ماسورهتا" أو ما يطلق عليو يف صعيد 
 pulled yourمصر "ادلقروطة" وىي بندقية مت تقصَت ماسورهتا. وترجم ثالث 

finger out اما وىو أنو أنسب بعودتو للعمل بينما يعٌت ىذا التعبَت العكس ٘ت
من العمل. وكذلك ترجم أحدىم "و أكل كوزًا من الذرة" يف رواية لتوفيق 

 he ate an" بينما كان جيب أن تًتجم ب"he ate a can of maizeاحلكيم ب"

                                                           
 .ٕ-ٔنفس ادلرجع، وانظر فن الًتٚتة،  18
 .ٛنفس ادلرجع، وانظر أسس الًتٚتة،  19
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ear corn ومثل ىذه الًتٚتات ديكن تسمبتها بالًتٚتة ادلعجمية التىيعتمد فيها ."
عاجم والقوامس وليس لو خلفية ثقافية التتأتى إال ادلًتجم اعتماًدا كلًيا على ادل

بالقراءة ادلستمرة ادلتعمقة يف آدب وعلوم اللغة ادلًتجم منها حىت يتشبع ادلًتجم 
 بثقافة وتاريخ وطبائع وأمناط حياة أىل اللغة الىت ينقل عنها.

دراسة متعمقة للقواعد والنحو والببلغة والبيان يف اللغتُت ْتيث يستطيع فهم  .ٕ
ا يهدف إليو الكاتب الذى ينقل عنو مث يقوم بصياغة ما يًتٚتو بصيغة م

ببلغية أقرب ما ديكن يف ادلعٌت وادلضمون دلا قصده الكاتب، ْتيث ديكن أن 
يقال عنها بأهنا ادلعادل ادلوضوعى للنص ادلًتجم. ففى أحد ُكتب الرسائل، 

 ترجم ادلؤلف ٚتلة:
ضخمة من ألذ و أشهى "وسيقوم طاٍه ماىر منحك بتجهيز كميات 

 a clever experienced cook will prepare enormous deliciousادلأكوالت" ب"

quantities and kinds of food”. 

 Rule ofخالف قاعدة القربوىنا أخطأ ادلًتجم أربع مرات، مرة عندما 

proximity " والىت ٕتعل الصفةdelicious أقرب ما ديكن إىل ادلوصوف "
"food " فجعل ادلعٌت "كميات لذيذة"، والثانية عندما أدخل يف الًتٚتة ما

"، والثالثة عدم ترٚتتو صيغة التفضيل ادلطلق kindليس يف النص األصلى "
واألخَتة عندما مل يًتجم كلمة "أشهى". وكان جيب ترٚتةالنصف الثاىن من 

 اجلملة ىكذا:
“enormous quantities of very delicious and appetizing food” 

األخَتين ديكن التجاوز عنهما لسبلسة اجلملة اإلصلليزية  وعلى كل فاخلطأين
 (.ٗ)انظر 
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ثقافة واسعة ٔتعناىا الواسع الذى عرّفو العرب القدماء بأنو األخذ من كل علم  .ٖ
و فن بطرف، مع خلفية علمية واسعة يف العلوم الىت يقوم بًتٚتة نصوصها مثل 

جلغرافيا أو الكمياء أو األحياء أو الطب أو اذلندسة.. أو األدب أو التاريخ أو ا
 غَتىا ْتيث ال خيلط بُت معاىن األلفاظ الىت ترد يف النص الذى يقوم بًتٚتتو.

 فنجد أستاذا للتاريخ! يًتجم:
"…and seized Galliopoli Isthmus" ب "... و قبض على جاليوبوىل

ٚتة الصحيحة ىي: "و استوىل استموس" رٔتا ظنّا منو اسم شخص، بينما الًت 
 toعلى برز خ غاليوبوىل". وكذلك ترجم أحدىم يف أحد كتب تعليم الًتٚتة 

tilt at windmills  ب "ينحدر صوب الطاحونة اذلوائية" بينما يعلم كل من قرأ
لسرفانتيس بأن ترٚتتها "يبارز طواحُت  Don Quixoteرواية "دون كيخوتو" 

هده فيما ال طائل وراءه اتباعا ألوىامو". وقد بلغت اذلواء" ٔتعٌت أنو "يبذل ج
ادلشتقة من اسم بطل  quixoticتلك الرواية من الشهرة إىل درجة أن كلمة 

الرواية دخلت إىل قواميس اللغة اإلصلليزية ٔتعٌت "خياىل أو و مهى أو غَت 
 عملى".  

حة وسلسة األمانة يف نقل األفكار الواردة يف النص األصلى ونقلها بلغة واض .ٗ
ومفهومة إىل اللغة ادلًتجم إليها بدون اختصار او حذف. وىنا جيب أن نوضح 
للمًتجم الناشئ الفرق بُت األمانة يف الًتٚتة و احلرفية يف الًتٚتة. فاألمانة 
تتطلب من ادلًتجم أن ينقل لنا النص روحا ومعٌت وتعبَتًا، وأن يُراعى ادلعٌت 

راء كل كلمة عبارة فيًتٚتها ٔتعناىا حىت الذى يقصده الكاتب والذى يكمن و 
لو اضطر لتحويل اسم إىل ٚتلة، أو صفة إىل حال إخل..، ولو بعد ذلك أن 
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يقدم أو يؤخر بالشكل الذى خيدم ادلعٌت، وجيعل الًتٚتة يف اللغة ادلنقول إليها 
سلسة وسهلة الفهم وغَت ركيكة. أما الًتٚتة احلرفية فتعمل فقط على نقل 

كلمة ٔتعٌت االلتزام بالنص ادلنقوص منو من ناحية معاىن ادلفردات   النص كلمة
و الًتاكيب اللغوية متجاىبل تباين األساليب اللغوية بُت لغة و أخرى، وبذلك 

 يعطينا صورة مشوىة ألسلوب الكاتب و أفكاره.
الصرب، ألن الًتٚتة ٖتتاج إىل شلارسة وتدريب طويل وْتث يف ادلعاجم و  .٘

          ٕٓراجع.القواميس و ادل
 أنواع الترجمة  .ج 

 translation for)بُت األستاذ أكرم مؤمن يف كتابو >فن الًتٚتة للطبلب وادلبتدئُت<  

Students and Beginners:أن الًتٚتة تنقسم إىل ٙتانية أقسام وىي )ٕٔ 

 الًتٚتة احلرفية .ٔ
عٌت احلريف وىي الًتٚتة اليت يلتزم ادلًتجم فيها الص األصلي، ويتقيد فيها بادل

للكلمات، وىي أسوأ أنواع الًتٚتة، حيث ال تًتك للمًتجم فرصة للتصرف برونة 
 للوصول إىل أحسن صياغة.

 الًتٚتة بالتصرف .ٕ
وفيها ديكن للمًتجم أن يبدل، ويؤخر، ويقدم العبارات بغرض حسن الصياغة، 

 وىذا النوع شائع يف ترٚتة الكتب والدوريات واجملبلت وغَتىا.
 التفسَتيةالًتٚتة  .ٖ

                                                           
 .ٜ-ٛنفس ادلرجع، وانظر أسس الًتٚتة،  20
21

 .4-3مةبينالنظريةوالتطبيق،نفسالمرجع،وانظرفنالترج 
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وفيها يتدخل ادلًتجم بتفسَت وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات اليت ترد يف 
 النص األصلي، ويفضل أن يكون ذلك يف اخلوامش.

 الًتٚتة التلخيصية .ٗ
 وفيها خيتصر ادلًتجم ادلوضوع الذي يًتٚتو ويقدمو بأسلوبو ىو.

 الًتٚتة الفورية  .٘
ات وادلؤ٘ترات الصحفية، وادلقاببلت وىي ترٚتة مباشرة للقاءات، واالجتماع

واألحداث اذلامة. وىي تتطلب من ادلًتجم أن يكون على درجة عالية جدا من 
إجادة اللغتُت، وسرعة البديهة وحسن التصرف، وقبل كل ذلك ال بد لو من 

إذا سنحت ظروف ادلؤ٘تر –االطبلع على ادلوضوعات اليت سيتم التحدث عنها 
 كون ذىنو حاضرا للًتٚتة الفورية يف ىذا اجملال.حىت ي–أو اللقاء بذلك 

 التعريب .ٙ
إال يف ترٚتة القصص والروايات واألعمال األدبية  -بالطبع -والتعريب ال يصلح

بصفة عامة، وىو اليتم ٔتجرد تعبَت الكلمات وادلصطلحات، ولكن تعريب 
 ادلواقف والشخصيات والبيئة أيضا.

 األقلمة  .ٚ
ب اإلقليم الذي سينشر فيها، وىي تتم أيضا يف واألقلمة ىي جعل النص يناس

األعمال األدبية ٔتختلف أنواعها، ومثال ذلك ٘تصَت القصة )جعلها قصة 
 مصرية( أو سعودة البيئة )أي جعل بيئة ادلوضوع ٘تثل اجملتمع السعودي(.

 االقتباس .ٛ
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 ويف االقتباس يأخذ ادلًتجم فكرة رئيسية من عمل فٍت أو أديب وحيرجها يف صورة
 جديدة تناسب أىل شعب ودولة بعينها.

وباختصاٍر ال نبالغ إذا قلنا رلمبل: إن الًتٚتة من حيث األداء تنقسم إىل قسمُت 
 أساسيُت، مها:
  الًتٚتة الفورية(Simultaneous Translation.) 
 الًتمة التحضَتية (Preparatory Translation.) 

 طرائق الترجمة . د

خدمة لًتٚتة نص بالكلية من أولو إىل آخر. فموضوع طريقة الًتٚتة ىي طريقة مست  
الطريقة ىو النص الكلى، وىي متعلق ٔتبادئ ٘تسك هبا ادلًتٚتون حُت يعرب عن نص 

 ٕٕاألصل. ولذلك قدرة طريقة الًتٚتة تقريبا يف حال ادلشكبلت الًتٚتة.

 ديكن أن نوجز طرائق الًتٚتة يف أربعة نقط تالية: 

 الًتٚتة احلرفية .ٔ
لًتٚتة احلرفية ىي الًتٚتة اليت يلجأ إليها ادلًتجم، واضعا فوق كل كلمة إن ا  

يف النص األصلي ما يطابقها يف لغة الًتٚتة، دون أن يأخذ بعُت االعتبار قوانُت 
اللغة ادلنقول إليها، و دون أن حيافظ على جانب ادلضمون الثابت أي على 

ات اللفظية، و ٗتل بادلعٌت و ادلعٌت. إن مثل ىذه الًتٚتة ٘تتلئ عادة بالعبار 
 ٖٕمقاصد ادلؤلف.

                                                           
22  Zuchridin Suyawinata dan Sugeng Harriyanto. 2003. Bahasa Teori & Penuntun Praktis 
Menerjemahkan. Kanisius:Yogyakarta. Hal.27 

23
 .ٗنفس ادلرجع، دحية مثقان،   
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الًتٚتة احلرفية ىي أن يقالد الشكل اللغة األصل من  (Larson)عند لرسون   
و كان اختبلف الرأي من ناحية الًتكيب والكبلم.   ٕٗناحية األلفاظ والًتكيب.

ب أن الًتٚتة احلرفية جي (Larson)و لرسون  (Taber)و تابَت  (Nida) و يقول نيدا
   ٕ٘أن يتمّسك بًتكيب كلمة اللغة األصل و لو ال يُقبل الًتكيب يف اللغة الًتٚتة.

ولقد فهم بعض ادلًتٚتُت األمانة أهنا احملافظة على كل كلمة يف النص   
األصلي. إن احلرفية ادلعجمية، واحلرفية القواعدية، تؤديان إىل النقل اخلاطىء 

خبلل بقواعد لغة الًتٚتة. إن أحد للمضمون، أي غلى تشويو األفكار، واإل
مصادر احلرفية ىو ادلعرفة غَت الوافية باللغة، وخربة ادلًتجم القليلة. و كثَتًا ما 

احلرفية الببلغية، وذلك  -إىل جانب احلرفية ادلعجمية واحلرفية القواعدية -نواجو
و ىذا عندما يقّلد ادلًتجم األسلوب األصلي، دون أن يكفر يف التأثَت الذي يسبب

 التقليد، ناسياً أنو يؤدي إىل اإلخبلل بقواعد العلوم الببلغية.   
ل. س. إن التعليل اللغوي لطبيعة الًتٚتة احلرفية وجوىرىا، سبق أن قّدمو   

"إىل أن الًتٚتة احلرفية الًتٚتة ادلنفذة يف  ( L.S. Barkhodarof)بارخوداروف 
دلضمون الثابت، مع مستوى أخفض من ذاك الذي ىو كاف لنقل جانب ا

والًتٚتة احلرفية ىنا تًتجم األساسية جلميع مفردات  ٕٙمراعاة قواعد لغة الًتٚتة".
األصل كما لو كانت خارج سياقاهتا، غَت أنو تراعى األبنية النحوية للغة 

    ٕٚاذلدف.
 الًتٚتة احلرة .ٕ

                                                           
24

 Zuchridin Suryawinata dan Hariyanto. 44 
25

 Zuchridin Suryawinata dan Hariyanto. 40 
26

 . ٛٛٔ -ٚٛٔ (،ٜٜٛٔدمشق: دار طبلس. ) ،علم الًتٚتة النظرى ، أسعد مظفر الدين حكيم  
  .ٖٕٔ(، ٜٙٛٔ)الرياض: دار ادلريخ للنشر،  إٕتاىات يف الًتٚتة جوانب من نظرية الًتٚتة،بيًتنيومارك،   ٕٚ
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ة أن الًتٚتة احلرة ىي الًتٚت( L.S. Barkhodarof) يرى ل. س. بارخوداروف  
ادلنفذة يف مستوى أعلى من ادلستوى البلزم لنقل جانب ادلضمون الثابت، مع 
مراعاة قوانُت لغة الًتٚتة. إن التكافؤ يف الًتٚتة احلرة بتحقق، كقاعدة عامة، يف 
مستوى وصف ادلوقف، ويف أحسن األحوال، يف مستوى األعبلم. إن 

تبقى عادة غَت مصّورة.  ادلعلومات، النقولة يف مستوى القول والرموز اللغوية،
إىل األسهاب، أي اىل وصف ادلوقف  -لدرجة كبَتة -تؤدي مثل ىذه الًتٚتة

ادلناسب بأية وسائل، بصرف النظر عن طريقة وصف ىذا ادلوقف يف النص 
األصلي. تقيم الًتٚتة احلرة التطابَق مع النص األصلي، يف لغة الًتٚتة، بصورة 

   ٕٛوالداللية.بعيدة عن مكونات األصل الشكلية 
إن الًتٚتة احلرة مقبولة أكثر من الًتٚتة احلرفية. ففي احلرة ال يوجد، كقاعدة 
عامة، تشويو للمعٌت، وال إخبلل بقوانُت لغة الًتٚتة. إن عيب الًتٚتة احلرة ىو 
أن معٌت النص األصلي ال يُنقل بدقةتامة، وأن قسمًا من ادلعلومات يضيع أثناء 

ألن النص األصلي يتعرض لتحويبلت ىو يف غنىى عنها. النقل احلر، نظرًا 
وعندئذ، يوجد دومًا خطر االنتقال إىل احلّد، الذي تتحّول فيو الًتٚتة احلرة إىل 

  ٜٕ"عنديات" ادلًتجم.
 الًتٚتة ادلعنوية .ٖ

يرى الدكتور عمر فّروخ أن الطريقة ادلعنوية للنقل من لغة إىل لغة ىي أن يقرأ 
أن يبدأ النقل، حىت يستطيع أن يعرف منحى ادلؤّلف  الناقل النص كّلو قبل

األصلي، وإتاه تفكَته، ونوع ألفاظو وصورة تراكيبو. فإذا عاد الناقل ليبدأ عملو، 

                                                           
28
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قرأ كل ٚتلة تامة، مث أدارىا يف ذىنو حىت يوقن أنو قد فهم معناىا ومرماىا. 
راكيبو فقط، بعدئٍذ خيتار ذلا األلفاظ اليت تعرّب عن مقصد الكاتب ال عن ت

ويسوق اجلملة يف اللباس العريب ادلواقف، وليس عليو أن يكون عدد الكلمات يف 
  ٖٓٚتلتو مثل عددىا يف النص األصلي أو أكثر أو أقّل.

البناء اللغوي لؤلصل، أونسيجو اللغوي، أو  -أثناء الًتٚتة -إن ادلًتجم ال ينقل
  ٖٔشكلو، فهو ال ينقل إال معٌت النص األصلي عامة.

 الًتٚتة ادلماثلة .ٗ
إن الًتٚتة ادلماثلة ىي إجياد مضمون األصل وشكلو من جديد بوسائل اللغة 
األخرى. إن ادلماثلة، اي التكافؤ مع األصل، مبلزمة للدقة، وتتحقق بواسطة 
التحويبلت القواعدية، وادلعجمية، والببلغية، اليت تنشئ التأثَت ادلكافئ. يستطيع 

سطة التحويبلت الًتٚتية، أن ينقل عناصر األصل كلها. ادلًتجم يف الواقع، بوا
وتعٍت ادلماثلة يف  ٕٖوإن فّنو يتلخص يف اإلستخدام ادلاىر ذلذه التحويبلت.

 الًتٚتة:
 مطابقة األصل من حيث الوظيفة -
 اختيار األدوات ادلناسبة أثناء الًتٚتة -

ضمون األصل ادلعنوي وبناء على ذلك فإن الًتٚتة ادلماثلة تعترب النقل الوايف ادل
 ٖٖمع وراعاة مطابقة وظيفة األسلوب ذات القيمة الكاملة ادلعادلة لو.

 إستراتيجية الترجمة . ه
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ادلًتجم عند قيامو بًتٚتة الكلمة واجلملة، وقد مساه البعض  يقصد هبا تكنيك  
وتنقسم ىذه االسًتاتيجية إىل قسمُت،  ٖٗالدكتور دحية مثقان،بإجراءات الًتٚتة. وقال 

 ا:مه

االسًتاتيجية الًتكيبية أي: االسًتاتيجية ادلتعلقة بًتكيب اجلملة يستخدمها ادلًتجم يف . ٔ
 ترٚتتو، وىي قائمة على ثبلثة أسس: ىي:

حلاجتها إليها،  (TL)تعٍت زيادة الكبلم يف اللغة اذلدف  (addition)الزيادة .أ 
 (.expansion)وتسمى أيضا التوسع 

 (،TL)تقليل العنصر الًتكييب يف اللغة اذلدف  وىو (subtraction)اإلسقاط .ب 
 (.reduction)ويسمى أيضا: التصغَت أو اإلنقاص 

ويستخدم ىذا األساس لًتٚتة اجلملة حيث يقصد بو  (transposition)النقل .ج 
 (TL)بوحدة ضلوية يف اللغة اذلدف  (SL)استبدال وحدة ضلوية من اللغة ادلصدر 

 يسمى أيضا: التغيَت يف الًتكيب.ليصل هبا إىل ادلعٌت ادلراد، و 

االسًتاتيجية الداللية أي: االسًتاتيجية ادلتعلقة بداللة األلفاظ أو اجلملة اليت  .ٕ
 سيًتٚتها ادلًتجم. وىي تشمل على األمور اآلتية:

وىو الذي يأخذ معٌت الكلمة من اللغة ادلصدر إىل اللغة  (،borrowing)االستعار .أ 
 اذلدف، ضلو: 
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يعد يف طليعة األدباء من ذوى اللسانُت، فهو الذى ترجم   لمقفعابن ا" لعل 
كليلة ودمنة وخداينامو: كتاب ادللك. وصاحب ادلؤلفات العربية مثل األدب 

 ٖ٘ الصغَت واألدب الكبَت ورسالة الصحابة."

"Barangkali, Ibn al-Muqaffa’ merupakan salah satu sastrawan dzawi al- lisanain 
terkemuka. Ia telah menerjemahkan buku kalilah wa Dimnah dan Khadanameh: 
Kitab al-Malik. Dialah si empu karangan-karangan berbahasa Arab, seperti al-Adab 

ash-shagir, al-Adab al-Kabir dan Risalah ash-Shahabah." 
 

جم الكلمة اخلاصة وىو أن يستخدم النًت  (،Cultural Equivalent)العديل الثقايف .ب 
 ادلميزة يف اللغة اذلدف بدال من الكلمة اخلاصة أو ادلميزة يف اللغة ادلصدر. 

وىو الذي يصف ادلعٌت وادلراد من  (،Descriptive Equivalent)العديل الوصفي .ج 
اللغة ادلصدر. وذلك ألن اللغة ادلصدر ذلا عبلقاهتا احلضارية اخلاصة هبا وأن 

 ايف يأيت ٔتا يناسب ادلراد من اللغة ادلصدر.استعمال التعادل الثق
وىو أن يستخدم ادلًتجم كلمة اللغة اذلدف اليت توازي   (،synonym)ادلرادف .د 

 كلمة اللغة ادلصدر.
الًتٚتة الرمسية. البد للمًتجم أم يكون لو قاموس خاص لؤلمساء واإلصطبلحات .ه 

 ادلختصة.اجلديدة نقلت إىل اللغة اذلدف أخرجها وأٚتع عليها اجلهة 
وىو إنقاص أجراء تركيب  (،reduction and expansion)التخفيض والتوسيع .و 

 اجلملة يف اللغة ادلصدر، وتوسيع عناصر الكلمة يف اللغة ادلصدر.
 ويقصد هبا توضيح ادلعٌت ادلراد ترٚتتو من اللغة ادلصدر. (addition)اإلضافة .ز 
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لنص يف اللغة ادلصدر وىو حذف الكلمة أو اجلملة من ا (delletion)احلذف .ح 
وعدم ترٚتتها إىل اللغة اذلدف. وذلك لعدم فائدتو يف اللغة اذلدف أو صعبت 

 ترٚتتو.
ويقصد بو ترٚتة الكلمة أو اجلملة ليس ذلا تكافؤ يف اللغة  (modulation)التعديل .ط 

 اذلدف، ضلو:
 "يرى فرنسيس فوكاياما أن كبل من ىيجل وماركس، كانا يريان أن التاريخ سيصل

الذى يشبع إىل هنايتو، حينما تصل البشرية إىل شكل من أشكال اجملتمع 
 ٖٙ"االحتياجات األساسية والرئيسية للبشر.

Menurut Fransis Fokoyama, Hegel dan Karl Marx berpendapat bahwa sejarah akan 
berakhir manakala manusia telah mencapai pada suatu tatanan masyarakat yang 
kebutuhan pokoknya terpenuhi.  

على العموم إن الًتٚتة اجليدة تتطلب اسًتاتيجية خاصة ال تتأثر بقوانُت اللغة   
ادلصدر، وىذه اإلسًتاتيجية ال ٗترج يف الغالب عن ىذه العناصر التالية: التوسيع 

(expansion)  والتقصَت أن اإلنقاص(reduction)نقل ، والتغيَت يف الًتكيب أو ال
(transposition).   

 مشكالت الترجمة . و
 المسائل العملية في الترجمة  (2

أدى التطور الذي شهدتو حركة الًتٚتة، واّتساع ميادينها، وتعّشب العلوم العصرية   
اليت ٕتري ترٚتتها، واستقبلل كّل علم "بلغتو" واصطبلحاتو، إىل "خلق وضع ال تنفك 
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و دون أن تتقّدم تقدماً ملموساً من احلّل". ومن يوّد تثار في Correspondenمسألة التقابل 
اليوم وضع نظرية يف الًتٚتة عليو أن يعيد درس كّل ادلسائل ادلعلقة، و ىي ادلسائل اليت 
تثَتىا الًتٚتة السليمة. وىذا ادلعيار يثَت مسألتُت رئيستُت: مسألة االصطبلحات ومسألة 

 الًتكيب.

 مسألة اإلصطالحات . أ
بالًتٚتة وحدىا. إهنا مشكلة الواضح قبل أن  سئلة خيتصليست ىذه ادل  

تكون مشكلة ادلًتجم. فقبل أن يقف ادلًتجم حائرا يف كلمة خيتار يف مقابل ىذا 
االصطبلح األجنيب أو ذاك، وقف ادلؤلف زلتارا يف أي لفظ خيتار للتعبَت عن 

  ٖٚمدلول جديد مل يسبق إليو يف ميدانو.
فضبل عّما تقّدم، عددًا من ادلسائل منها ما  تطرح ترٚتة االصطبلحات،  

خيتص باللغة ادلنقول منها، ومنها ما يتعلق باللغة ادلنقول إليها، ومنهل ما يرتبط 
    ٖٛبادلًتٚتُت.

ولكن ٚتع ىذه االصطبلحات العربية خلق مشكلًة جديدًة بداًل من أن   
الصطبلح يساعد على حل ادلشكلة األساسية. ذلك أين وجدُت يف مقابل ا

األجنيب مفرداٍت عربيًة سلتلفًة إىل حٍد كاد معو كل كاتٍب أن يستقل 
 باصطبلحاتو:

صلد عند بولس لفظة ترابط، وعند وايف  Articulationففي مقابل كلمة   
مقاطع، وعن القاسم تقطيع، وعند السعران والفكر العريب نطق. ويف مقابل كلنة 

Code وحنا شفرة، ويف رللة الفكر العريب صلد عند بولس لفظة سنن، وعند ي
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صلد عند علم البنية، وعند  Morphologieنظام إشارات. و يف مقابل كلمة 
 ٜٖالسعران ادلورفولوجيا، وعند القاسم علم االشكال.

أن ىذه ادلسألة ليست جدديدة، وأن التضخم يف  Mounanيرى مونان   
ل ىو يطرح نفسو اصطبلحاتليس مسة ىذا العصر وحصيلة ضعف االتسعداد ب

زلددا يف كل عصر. وىناك أسباب لفوضى االصطبلحات منها لزء العلوم الوفَتة 
باالصطبلحات إىل العلوم الغنية لتستعَت منها والتنافس شبو التجاوى يف ادليدان 
العلمي الذي يولد عناوين جديدة دلفاىم معروفة ونظرة بعض ادلؤلفُت إىل 

جديدة تتطلب أمساء جيدة وغَتىا من االصطبلح نفسو واكتشاف مسميات 
 األمساء.

 مسألة التركيب  . ب
تثَت مسألة الًتكيب، على الصعد العملي، ٚتلًة من األسئلة: ىل جيب أن   

نًتجم، و كيف نًتجم، ودلاذا نًتجم، اجلملة كوحدة ال تقبل التجزئة، البنيوي 
ٚتة كاملًة إن واالسلويب، و كيف ٖتافظ عليو، ودلاذا ٖتافظ عليو؟ ىل تكون الًت 

نقلت ادلعٌت و ادلظهر األصلي، وضّحت بًتاكيب اللغة ادلنقول اليها؟ ىل تكون 
الًتٚتة كاملًة إن نقلت ادلعٌت بًتاكيب اللغة ادلنقول اليها، وضّحت بادلظهر 

    ٓٗاألصلي؟
ليست غاية ادلًتجم أن حيّقق االتصال بُت النص األصلي واللغة اليت بنقل اليها، 

أن حيقق ىذاالتصال بُت النص األجنيب وقارئ الًتٚتة. ألن النًتجم ال  بل غايتو
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وكذلك تتطلب ترٚتة ادلبٌت التقيد بًتكيب اللغة  ٔٗيًتجم للفهم بل لئلفهام.
الًتٚتة، شرط اختيار األسلوب الذي يبلئم النص. وىذا األسلوب واحدة يف 

سلوب أديب على اللغات. فيًتجم النص العلمي بأسلوب علمي النص األديب بأ
غرار األصلي، وذلك أن غاية األسلوب يف الًتٚتة ىي أن يعرب عن روح 

    ٕٗالنص.
 المسائل النظرية في الترجمة (1
خيصص مونان القسم األول من الكتاب لبحث العبلقة بُت األلسنية  -أ

والًتٚتة، فيقرر أن الًتٚتة احتكاٌك بُت لغات. ولكنها حالٌة قصوى من حاالت 
ويأخذ ادلؤلف موافقا توفيقا فيعًتف بأن للًتٚتة وجوىا غَت  ٖٗاالحتكاك.ىذا 

ألسانية  صرحية ولكنها تقوم يف الوت نفسو على سلسلة من العمليات و 
 التحليبلت األلسانية الصرفية. فالًتٚتة فّن ولكّنو فّن يقوم علم ىو األلسانية.

و السَت يف الطريق بعدما حّد مونان ىدفو وأوضح منطلقو، أصبح بإمكان -ب
اليت رمسها: استخبلص نظرية ألسنية يف الًتٚتة بإثبات شرعية عملية الًتٚتة إزاء  

 كّل النظريات اليت تنكرىا.
يبدأ ادلؤلف أواًل بعرض النظريات األلسنية اليت تنفي شرعية الًتٚتة وإمكاهنا، 

ب النحوي، والثالث فَتىا يف أربعة رلاالٍت: يتعلق األول بالداللة، والثاين بالًتكي
 ٗٗباختبلف :رؤى العامل"، والرابع بتعّدد احلضرات.
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بعما عرض ادلؤلف العقبات األلسنية اليت تقف يف طريق نظرية الًتٚتة  -ج
شارحا ماىيتها، مبنيا كيف تنفي إمكان الًتٚتة وشرعيتها، انتقل إىل تّتبع كل 

ىها ادلختلفة، باحثا عن عقبٍة مبلحقا تطور األْتاث ادلتعلقة هبا، مستطلعا وجو 
    ٘ٗادلسالك وادلنافذ اليت ديكن أن تعربىا الًتٚتة بنجاح.
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 الفصل الثالث     

 عرض البيانات وتحليلها
يف الباب الثالث كانت الكاتبة ستبحث و ستحلل الًتٚتة من جهة إسًتاتيجية 

 ًتجم أبو فاىدن احلسٌت.دل ترٚتة كتاب "أيها الولد"الًتٚتة الداللية وتأثَتىا يف 

 أبو فاىدن الحسنىمترجم لمحة كتاب الترجمة "أيها الولد" ل . أ

أما الكتاب الذي ْتثو الباحثة ىو ترٚتة الكتاب " أيها الولد " . ويؤلف ىذا 
الكتاب علماء ادلشهورة حجة اإلسبلم أبو حامد زلمد الغزايل الطوسي النيسابوري 

 فارسية اللغة إلمام الغزايلل ىذا الكتاب "أيها الولد" الصويف الشافعي األشعري. واألص
مث ترجم أبو فاىدن احلسٌت إىل اللغة  ٙٗوترٚتتو إىل اللغات األخرى واللغة العربية خاصة.

 اإلندونسية على مطبعة دار احلكمة جومبانج، جاوى الشرقية.

اب هبا عبارة عن رسالة صغَتة ٖتوى أىم النصائح اليت أجكتاب " أيها الولد " 
اإلمام الغزايل على أحد طبلبو الناهبُت الذين اشتغلوا بالتحصيل وقراءة العلم وطلب منو 
أن يعلمو شيئًا ينفعو يف غده ويؤانسو يف قربه، وأن خيربه ٔتا ال ينفعو حىت يدعو فكتب 
اإلمام الغزايل تلك الورقات اليت عرفو فيها عن النصيحة وأمهيتها وكيف تكون وما ىي 

ال الصاحلة والطاحلة وأمثلة ذلك وما ىو العمل ادلقرب هلل تعاىل، وأمهية العمل األعم
لآلخرة، وكيف تكون نية التعلم والعلم النافع وأن العلم ال بد وأن يكون مقرونًا بالعمل 
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وأن خبلصة العلم يف الطاعة والعبادة، وأن يكون القول كالفعل وغَتىا من النصائح 
   ٚٗ.ادلفيدة النافعة

ب ىذا الكتاب بلغة سهلة وواضحة، حىت جعل القارئ يشعر مسرورا عندما كت
قرأه وبالتايل شرح الكاتب بدليل صريح، يعٍت بدليل من القرأن الكرًن واحلديث. حىت 

 ترٚتو ىذا الكتاب أبو فاىدن احلسٌت إىل اللغة اإلندونيسية.

ليدرس  العاملاجملتمعات يف أضلاء  حىتبرغم على ذلك، حيتاج على كل الطبلب 
كتب اإلسبلمية وإحدى منها كتاب "أيها الولد". وعندما ىم وجدوا ادلشكبلت أو ال

ادلسائل عن ىذا الكتاب، مباشرة فتحوا إىل كتاب الًتٚتة. حىت جعلت الباحثة لتفتيش 
دقيق عن اإلسًتاتيجية الًتٚتة الىت إستخدمها ادلًتجم وتأثَتىا كلمة الًتٚتة ادلعارضة 

 لغة اذلدف )اإلندونسية(.بقواعد ال

 عرض البيانات وتحليلها  . ب
إستراتيجية الترجمة الداللية التي استخدمها المترجم أبو فاىدن الحسنى  -2

 في ترجمة كتاب "أيها الولد" للشيخ اإلمام الغزالي 
 

رأى دحية مثقان أن إسًتاتيجية الًتٚتة الداللية تنقسم إىل تسعة إسًتاتيجيات، 
العديل الوصفي (، Cultural Equivalent)العديل الثقايف  (،borrowing) ةاالستعار وىي: 

(Descriptive Equivalent،)  ادلرادف(synonym،) التخفيض والتوسيع ، الًتٚتة الرمسية
(reduction and expansion،)  اإلضافة(addition،)  احلذف(delletion،)  التعديل و
(modulation.) 
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ة، تبحث و ٖتليل الباحثة النص الًتٚتة يف ترٚتة  و من اإلسًتاتيجيات السابق
  كتاب "أيها الولد" دلًتجم أبو فاىدن احلسٌت. 

2.  
اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين، الزم خدمة الشيخ اإلمام  لغة المصدر

زين الدين حجة اإلسالم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمو 
 (ٔ)أيها الولد، ص: اهلل، 

 Dahulu ada seorang santri yang mengabdi dan khidmah لغة الهدف
pada Imam Al Ghozali. 

 اعلم  (2
ف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "اعلم"  ٔتعٌت كانت عملية احلذ 

"، التًتجم إىل اللغة اإلندونسية. وإذا كان دائما ترٚتة فاللغة  Ketahuilahقاموس " 
ىذه العملية األصح و أن يكون  ةووفقا الباحثستكون غَت مناسب وأقل صحيح. 

 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.  
 أنّ   (1

"  ٔتعٌت أّن  ف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "كانت عملية احلذ 
"، التًتجم إىل اللغة اإلندونسية. وإذا كان دائما ترٚتة  Sesungguhnyaقاموس " 

ىذه العملية األصح و أن  ةة ستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا الباحثفاللغ
 يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.  

 واحدا  (3
واحدا " لفظ "  .ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو ، كانت عملية ادلرادف 

و يف اللغة " وتقابل ترٚت seorangيساوى بلفظ "شخص" ٔتعٌت "  ٛٗيف قاموس
 اذلدف.

 الطلبة ادلتقدمُت من  (4
                                                           

48
 .ٜٜٔٔ(، ٜٜٛٔيت كريا غرافيكا، ، )يوكياكرتا: مولإندونيسي-قاموس كرابياك العصري:عريبأتابك علي و أٛتد زىدي زلضر،   



31 
 

حرف " من "  . و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدفكانت عملية احلذف،  
يف اللغة  حرف اجلر يف اللغة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفيةو "  dariٔتعٌت قاموس " 

وىكذا األصح ألن كثَت من حرف اجلر الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك،  .اذلدف
و تعادل من مناسب النص إىل اللغة اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد تعديل 

 بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.
 خدمة الزم  (5

. يف اللغة اذلدف ماترٚته وجدتو ، كانت عملية اإلستعار وعملية ادلرادف 
" وكتب ادلًتجم لفظ" خدمة " ٔتعٌت  pelayananلفظ " خدمة " ٔتعٌت قاموس " 

"Khidmah ثبت كتابو اإلستعار، ألنو  تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ةىكذا، الباحث". و
 وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.

مث لفظ "الزم و خدمة" . ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو وعملية ادلرادف،  
" و لفظ "  menemaniادلعٌت ادلساواة. كما لفظ " الزم " يف معٌت قاموس "  انديلك

ٔتعٌت " " الزم و خدمة ""، مث ترٚتة ادلًتجم من لفظ  pelayananخدمة " ٔتعٌت " 
mengabdi dan khidmah."  ،ألن معٌت ادلفردات لفظ "الزم و خدمة" ادلساواة

 ما صلد أن ادلرادفة ادلعاين كلمتُت تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ادلرادف. بقدر ةالباحث
 ، فقدر اإلمكان مطلوب على اإلصطبلحو. يةاإلندونيس يف يعادذلا
 الشيخ  (6

"  الشيخ  ف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "كانت عملية احلذ 
"، التًتجم إىل اللغة اإلندونسية. وإذا كان دائما  syekh, pemimpinٔتعٌت قاموس " 

األصح و  ىذه العملية ةترٚتة فاللغة ستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا الباحث
 أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.  

 اإلمام  (7
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. لفظ " اإلمام " ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو ، كانت عملية اإلستعار 
". Imam" وكتب ادلًتجم لفظ" اإلمام " ٔتعٌت " imam/pemimpinٔتعٌت قاموس " 
ثبت كتابو وكتبت يف جية اإلستعار، ألنو مى بعملية اإلسًتاتيتس ةوىكذا، الباحث

 اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.
 أبي حامد محمد بن محمد حجة اإلسالم زين الدين  (8

اسم ف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. ذالك الكلمة كانت عملية احلذ 
ملية األصح و أن يكون ىذه الع ةم ادلكملة. ووفقا الباحثادلوصوف لتبُت اسم العل

 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.  
 الغزالي  (9

. لفظ " الغزايل " ترٚتو يف اللغة اذلدفوجدت و ، كانت عملية اإلستعار 
 Alادلًتجم لفظ" الغزايل " ٔتعٌت " " وترٚتة rusa, kijang, cintaٔتعٌت قاموس " 

Ghozaliثبت كتابو مى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو تس ة". وىكذا، الباحث
 وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.

 رحمو اهلل  (20
"   رٛتو اهلل ف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "كانت عملية احلذ

إىل اللغة  "، التًتجم semoga Allah memberikan rahmat kepadanyaٔتعٌت قاموس " 
اإلندونسية. وإذا كان دائما ترٚتة فاللغة ستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا 

ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف  ةالباحث
 واتصل إليو جيدا.  

 
1.  

 ،و اشتغل بالتحصيل وقراءة العلوم عليو، حتى جمع دقائق العلوم لغة المصدر
 (ٔالولد، ص: )أيها 
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 Ia dengan tekun belajar dan menuntut ilmu dari beliau لغة الهدف
sehingga menguasai daqo-iqul ulum, ilmu-ilmu yang 
mendetail yang tidak diketahui orang awam, 

 )واو اإلستئناف( و  (2
ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف الواو عملية احلذف، و كانت 

وىي الواو اليت يكون ما بعدىا سلتلفًا عما قبلها يف ادلعٌت أو يف النوع وال اف إستئن
كما ننظر نص السابقة الواو .ٜٗ يشاركو يف اإلعراب ، وتسمى بواو االبتداء أيضا

ووفقا الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر اإلستئناف. 
 .إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا

 اشتغل  (1
"  اشتغال . لفظ "ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو ادلرادف، كانت عملية  

 tekunوكتب ادلًتجم لفظ " اشتغال " ٔتعٌت " "،  sibuk, bekerjaٔتعٌت قاموس " 

belajar " ." ادلساواة، اشتغال و معٌت لغة اإلندونسيةألن معٌت ادلفردات لفظ "
 ما صلد أن ادلرادفة ادلعاين كلمتُت الباحث تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ادلرادف. بقدر

 ، فقدر اإلمكان مطلوب على اإلصطبلحو. اإلندونيسية يف يعادذلا
 دقائق العلوم، جمع وقراءة العلوم عليو، حىت لتحصيلبا  (3

التحصيل و " لفظ .ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو كانت عملية ادلرادف،  
" يف معٌت قاموس "  التحصيلادلعٌت ادلساواة. كما لفظ "  ان" ديلكٚتع

pengumpulan " ٔتعٌت "  ٚتع " و لفظ "pengumpulan  مث ترٚتة ادلًتجم من لفظ ،"
التحصيل و  ألن معٌت ادلفردات لفظ " ". menguasaiٔتعٌت " " التحصيل و ٚتع"

 ادلعاين كلمتُت ة اإلسًتاتيجية ادلرادف. بقدرتسمى بعملي ة" ادلساواة، الباحثٚتع
 اإلندونيسية، فقدر اإلمكان مطلوب على اإلصطبلحو. يف يعادذلا ما صلد أن ادلرادفة
 )واو عطف( و  (4
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واو العطف: تكون للجمع بُت ادلعطوف وادلعطوف عليو يف احلكم 
عطف يف اللغة كانت واو ال ٓ٘واإلعراب ٚتعًا مطلقاً، فبل تفيد ترتيبًا وال تعقيباً.

 .ادلصدر تًتجم بًتٚتة حرفية إىل اللغة اذلدف
  عليو  العلوم قراءة  (5

لفظ " العلوم "  .ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو كانت عملية التعديل، 
".  ilmu"، وترٚتة ادلًتجم لفظ " معٌت قاموس " ٔتعٌت "  ilmu-ilmuمعٌت قاموس " 

م ٚتع تكسَت "العلوم" تًتجم ادلًتجم وىذا الباحثة تسمى بعملية التعديل ألن اس
  ".    ilmuباسم مفرد، ٔتعٌت " 

 ،دقائق العلوم حىت ٚتع  (6
ترٚتو يف ، وكلها وجدت والتوسيع  والعديل الوصفي كانت عملية اإلستعار

"  ilmu-ilmu yang mendetail. لفظ " دقائق العلوم " ٔتعٌت قاموس " اللغة اذلدف
". وىكذا، الباحثة Daqo-iqul ulumالعلوم " ٔتعٌت "وترٚتة ادلًتجم لفظ" دقائق 

ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
 بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.

"  دقائق العلومترٚتة ادلًتجم لفظ" ألن وكانت عملية العديل الوصفي، 
"، حىت رأى الباحثة تسمى  Daqo-iqul ulum, ilmu-ilmu yang mendetailٔتعٌت "

 بعملية العديل الوصفي.
مث تسمى بعملية والتوسيع ذده أي توسيع عناصر الكلمة يف اللغة ادلصدر. 

-Daqo-iqul ulum, ilmu" ٔتعٌت " دقائق العلومترٚتة ادلًتجم لفظ" التوسيع، ألن 

ilmu yang mendetail yang tidak diketahui orang awam " حىت رأى الباحثة ،
 تسمى بعملية التوسيع.
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3.  
اعلم أيها الولد المحب العزيز. أطال اهلل تعالى بقاءك بطاعتك،  لغة المصدر

 (ٖ)أيها الولد، ص: ، وسلك بك سبيل أحّبئو
 Duhai anak muridku ! Semoga Alloh selalu لغة الهدف

melanggengkan-mu menjadi orang yang taat dan 
menjadikan-mu orang yang mengikuti perilaku 
kekasihnya. 

 اعلم  (2
ف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "اعلم"  ٔتعٌت كانت عملية احلذ

"، التًتجم إىل اللغة اإلندونسية. وإذا كان دائما ترٚتة فاللغة  Ketahuilahقاموس " 
ة األصح و أن يكون ىذه العملي ةستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا الباحث

 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 
 الولد أيها (1

كانت عملية اإلضافة يف اللغة اذلدف و ال تقابل يف اللفة ادلصدر. لفظ   
 Anak"، وترٚتة ادلًتجم لفظ " الولد " ٔتعٌت "  Anak "الولد"  ٔتعٌت قاموس " 

muridku ًتجم السابقة، وجدت عملية اإلضافة يف لفظ " الولد ". يف ترٚتة كلمة ادل
". وىكذا، رأى الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون  Anak muridku" ٔتعٌت " 

 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 

 المحب العزيز (3
احملب  كانت عملية احلذف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "

"، التًتجم إىل اللغة اإلندونسية.   tercinta yang terkasih"  ٔتعٌت قاموس "  عزيزال
كما رأى الباحثة، فينبغي ادلًتجم أن ترجم إىل اللغة اذلدف ألن لتوكيد اخلاص لفظ 

 "الولد". 
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4.  
)أيها الولد، ص: ال يعينيو،  بما اشتغالو عالمة إعراضو تعالى عن العبد لغة المصدر

ٖ) 
 Tanda berpalingnya Alloh dari hambanya adalah, jika ia فلغة الهد

ketungkul dan sibuk melakukan sesuatu yang tidak 
bermanfaat, 

 اشتغالو (2
 لفظ "كانت عملية العديل الثقايف و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدف. 

 ٔتعٌت  اشتغالو " "وترٚتة ادلًتجم لفظ "،  kesibukanٔتعٌت قاموس "  اشتغالو " 
"ketungkul"  ىذه العملية كما رأى الباحثة، . اللغة اإلندونيسيةترٚتو يف  وجدت ال

 األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 
" اشتغالو  لفظ " يفترٚتو يف اللغة اذلدف.  وجدتو وكانت عملية ادلرادف  

" ٔتعٌت "  اشتغالوغة اإلندونيسية. وترٚتة ادلًتجم لفظ " ة يف اللديلك ادلعٌت ادلتساوي
ketungkul dan sibuk " ةة، الباحثتساوي" ادل اشتغالو " ألن معٌت ادلفردات لفظ 

 يعادذلا ما صلد أن ادلرادفة ادلعاين كلمتُت تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ادلرادف. بقدر
 حو.، فقدر اإلمكان مطلوب على اإلصطبلاإلندونيسية يف

 بما (1
. حرف " ب " و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدفكانت عملية احلذف،  

يف  حرف اجلر يف اللغة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفيةو "  denganمعٌت قاموس " 
وىكذا األصح ألن كثَت من حرف اجلر الٖتتاج أن تًتجم. وفوق  .اللغة اذلدف

اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة  ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة
ورأى الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية  ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.

 احلذف.
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5.  
 (ٗ)أيها الولد، ص:   .وىذا اعتقاد الفالسفة لغة المصدر
 Yang demikian itu adalah I’tiqodnya kaum falasifah لغة الهدف

 )واو اإلستئناف( و (2
ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف الواو احلذف، و عملية كانت 

وىي الواو اليت يكون ما بعدىا سلتلفًا عما قبلها يف ادلعٌت أو يف النوع وال إستئناف 
كما ننظر نص السابقة الواو .ٔ٘ يشاركو يف اإلعراب ، وتسمى بواو االبتداء أيضا

اليزال معٌت لغة ادلصدر ووفقا الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اإلستئناف. 
 إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.

 ىذا  (1
ترٚتو يف اللغة اذلدف. " ىذا " اسم عملية التعديل، و وجدت كانت 

"، ويستبديل ادلًتجم إسم اإلشارة لقدر  iniاإلشارة لقدر تقريب ٔتعٌت قاموس " 
ة اإلسًتاتيجية ". وىكذا، الباحثة تسمى بعملي yang demikian ituتبعيد ٔتعٌت " 

 التعديل ألن ويقصد بو ترٚتة الكلمة أو اجلملة ليس ذلا تكافؤ يف اللغة اذلدف. 
 اعتقاد الفالسفة  (3

اعتقاد . لفظ " ترٚتو يف اللغة اذلدف وجدتو ، كانت عملية اإلستعار
اعتقاد " وترٚتة ادلًتجم لفظ"  keyakinan ahli filsafat" ٔتعٌت قاموس "  الفبلسفة
". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية I’tiqodnya kaum falasifah" ٔتعٌت " الفبلسفة

ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
 باللغة العربية.

6.  
التكن من األعمال مفلسا، وال من األحوال خليا، وتقّين أن العلم  لغة المصدر

                                                           
51

 M. Faisol Fatawi, 119. 



38 
 

 (ٗ)أيها الولد، ص: . المجرد ال يأخذ باليد
 Janganlah kamu menjadi anak yang muflis (merugi dalam لغة الهدف

amal dan sepi dalam perbuatan). Yakinlah ilmu tanpa amal 
tidak akan bisa memberi manfaat,  

  من األعمالالتكن  (2
"  . حرف " منو ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف، كانت عملية احلذف 

و حرف اجلر يف اللغة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفية يف اللغة "  dariمعٌت قاموس " 
 "، و perbuatan-perbuatanو لفظ " األعمال " يف معٌت قاموس "  .اذلدف

وىكذا األصح ألن كثَت من حرف اجلر  .التًتجم بًتٚتة حرفية يف اللغة اذلدف أيضا
الك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل و ادلفردات الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذ

 اللغة اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.
 مفلسا  (1

يف اللغة  ماترٚته وجدتو ، كانت عملية اإلستعار وعملية العديل الوصفي
" وترٚتة ادلًتجم  yang tidak punya harta. لفظ " مفلسا " ٔتعٌت قاموس " اذلدف

". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية Muflisظ" مفلسا " ٔتعٌت "لف
 ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.اإلستعار، ألنو 

 muflis ترٚتة ادلًتجم لفظ" مفلسا " ٔتعٌت "ألن وكانت عملية العديل الوصفي، 

(merugi dalam amal dan sepi dalam perbuatan) حىت رأى الباحثة تسمى بعملية ،"
 العديل الوصفي.

 من األحوال خليا، وال  (3
كانت واو العطف كانت عملية احلذف، وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. و 

 .يف اللغة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفية إىل اللغة اذلدف
ترٚتو يف اللغة ال تقابل "  Janganlah وحرف البلم الناىية ٔتعٌت قاموس " 

التًتجم  "، و keadaan-keadaanعٌت قاموس " ٔت لفظ " األحوال " و اذلدف. 
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 "، و yang sepiعٌت قاموس " ٔت لفظ " خليا " و  .بًتٚتة حرفية يف اللغة اذلدف
وىكذا األصح ألن كثَت من حرف اجلر و  .التًتجم بًتٚتة حرفية يف اللغة اذلدف

وفوق ذالك،  وىذا الكلمة التكرار من الكلمة قبلو. الٖتتاج أن تًتجم،ادلفردات 
تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد 

 بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.
 

7.  
لو لرجل حرارة و مرض صفراوي يكون عالج بالسكنجين و  لغة المصدر

 (٘الولد، ص:  )أيها الكشكاب فال يحصل البرء إال باستعمالهما.
 Orang yang tubuhnya panas terkena penyakit kuning, yang لغة الهدف

obatnya dengan daun sakanjabin dan kaskab, kesembuhan 
tidak akan berhasil kecuali dengan menelannya.  

  حرارة لرجل لو (2
رف " ل وح "، jikaكانت عملية احلذف، يف حرف " لو " ٔتعٌت قاموس "  

وىكذا . و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف"، memiliki, untuk" ٔتعٌت قاموس "
األصح ألن كثَت من حرف اجلر و ادلفردات الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل 
و تعادل من مناسب النص إىل اللغة اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب 

 تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.
لفظ " رجل " ٔتعٌت  ترٚتو يف اللغة اذلدف. وجدت وملية اإلضافة وكانت ع  

 orang yangإىل اللغة اذلدف ٔتعٌت "  ة ادلًتجم"، مث ترٚت orang laki-lakiقاموس " 

tubuhnya  ."رجلرٚتة كلمة ادلًتجم السابقة، وجدت عملية اإلضافة يف لفظ " ت  "
لباحثة ىذه العملية األصح و أن ". وىكذا، رأى ا orang yang tubuhnyaٔتعٌت " 

 يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 
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 مرض صفراوي و  (1

كانت واو العطف كانت عملية احلذف، وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. و   
 .يف اللغة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفية إىل اللغة اذلدف

 عالجيكون   (3

"،  ada, terdapat" ٔتعٌت قاموس "  يكون" لفظ، وىي كانت عملية احلذف 
ادلفردات الٖتتاج أن من وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. وىكذا األصح ألن كثَت 

تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة اذلدف بقصد 
 ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.

 الكشكاب بالسكنجين و  (4
وترٚتة ادلًتجم ترٚتو يف اللغة اذلدف.  اإلستعار، و وجدت كانت عملية  

". وىكذا، الباحثة Sakanjabin dan Kaskab لفظ "سكنجبُت و كشكاب" ٔتعٌت "
ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 

 بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.
 يحصل البرء الف  (5
كانت عملية احلذف، وىي حرف الشرط " فاء جواب " ٔتعٌت قاموس "    
maka ،" .أحرف وىكذا األصح ألن كثَت من  وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف
الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة  الشرط

 ثَت الًتكيب لغة ادلصدر.اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأ
8.  

 (٘)أيها الولد، ص: ، ال تكون مستعدا لرحمة اهلل تعالى إال بالعمل لغة المصدر
 Hal itu tidak akan mendapat cawisan rohmat Alloh kecuali لغة الهدف
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dengan mengamalkan.  

 ال تكون (2
"  كوناليترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "  وجدتكانت عملية اإلضافة و   

 hal"، مث ترٚتة ادلًتجم إىل اللغة اذلدف ٔتعٌت " tidak akan mendapatٔتعٌت قاموس " 

itu tidak akan mendapat  ترٚتة كلمة ادلًتجم السابقة، وجدت عملية اإلضافة يف ."
ىذه  ،رأى الباحثة كما".  hal itu tidak akan mendapat" ٔتعٌت "  اليكونلفظ " 

ن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو العملية األصح و أ
 جيدا. 

 مستعدا  (1
 لفظ " ترٚتو يف اللغة اذلدف.وجدت  و، كانت عملية العديل الثقايف 
 "  " مستعدا"، وترٚتة ادلًتجم لفظ  yang disediakanٔتعٌت قاموس "  "  مستعدا
. كما رأى الباحثة، ىذه نيسيةاللغة اإلندو ترٚتو يف  يوجد ال  "cawisan "ٔتعٌت 

العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو 
 جيدا. 
 لرحمة اهلل تعالى إال بالعمل  (3

كانت عملية احلذف، وىي حرف اجلر للتمليك " ل " ٔتعٌت قاموس "  
kepunyaan ،" .حرف ن كثَت من وىكذا األصح أل وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف

الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة  اجلر
 اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.

 
9.  

 (ٙ)أيها الولد، ص: . ولو قيل أيضا: يبلغ بمجرد اإليمان لغة المصدر
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 Jika ditanya: Apakah bisa sampai ke surga hanya dengan لغة الهدف
iman dan amal? 

 أيضا قيل ولو (2
عملية احلذف، وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف الواو كانت  

 jugaو لفظ " أيضا " ٔتعٌت قاموس "  الٖتتاج أن تًتجم إىل اللغة اذلدف،إستئناف 
ىذه العملية  وفقا الباحثة ،كما ننظر نص السابقة." التقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف

 األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.
 بمجرد يبلغ  (1

ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ " يبلغ " ٔتعٌت  وجدت كانت عملية التوسيع و 
"، مث ترٚتة ادلًتجم إىل اللغة اذلدف ٔتعٌت " menyampaikan, sampaiقاموس " 

Apakah bisa sampai ke surga  ترٚتة كلمة ادلًتجم السابقة، وجدت عملية ."
". وىكذا، رأى  Apakah bisa sampai ke surgaالتوسيع يف لفظ " يبلغ " ٔتعٌت " 

الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف 
 واتصل إليو جيدا. 

 اإليمان  (3
. توسيع، و وجدت ترٚتهما يف اللغة اذلدفالكانت عملية اإلستعار وعملية 

اإلديان " ٔتعٌت  وترٚتة ادلًتجم لفظ ""  kepercayaanلفظ " اإلديان " ٔتعٌت قاموس " 
" iman ثبت كتابو ". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو

 وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.
 iman danترٚتة ادلًتجم إىل اللغة اذلدف ٔتعٌت " ، و نت عملية التوسيعكاو 

amal  " اإلديان". ترٚتة كلمة ادلًتجم السابقة، وجدت عملية التوسيع يف لفظ  "
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". وىكذا، رأى الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون  iman dan amalٔتعٌت " 
 إليو جيدا.  اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل

20. 
)أيها . ىن لغير فقدك باطللغير وجهك ضائع، وبكاؤ  سهر العيون لغة المصدر

 (ٛالولد، ص: 
 Tidak tidurnya mata untuk mencari selain keridhoanmu لغة الهدف

adalah sia-sia. Menangisnya mata karena selain kehilangan-
Mu (Alloh) adalah tidak berguna. 

 لعيوناسهر  (2

"  لفظ " العيونترٚتو يف اللغة اذلدف.  كانت عملية التعديل، و وجدت 
". وىذا  mata" ٔتعٌت "  العيون"، وترٚتة ادلًتجم لفظ "  mata-mataمعٌت قاموس " 

" تًتجم ادلًتجم باسم لتعديل ألن اسم ٚتع تكسَت "العيونالباحثة تسمى بعملية ا
 ".   mataمفرد، ٔتعٌت " 

 ضائع وجهكلغير   (1
لفظ " وجهك " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل، 

". وىذا  keridhoanmu"، وترٚتة ادلًتجم لفظ ٔتعٌت "  arahmuمعٌت قاموس " 
 .  ٔتفردات اآلخرتًتجم ادلًتجم واحد  ادلفرداتالباحثة تسمى بعملية التعديل ألن 

 ىنبكاؤ و   (3
تًتجم بًتٚتة الف يف اللغة ادلصدر كانت واو العطكانت عملية احلذف، و 

 .حرفية إىل اللغة اذلدف
 باطلىن لغير فقدك ، وبكاؤ ضائعلغير وجهك  سهر العيون  (4

ضائع و لفظ " كانت عملية ادلرادف، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدف.
 ,lenyap" يف معٌت قاموس "  ضائعادلعٌت ادلساواة. كما لفظ "  ان" ديلكباطل
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terbuang  ٔتعٌت "  باطل "" و لفظ "tidak berguna  مث ترٚتة ادلًتجم من لفظ ،"" 
"  ضائع و باطل ألن معٌت ادلفردات لفظ " ". sia-siaٔتعٌت " "  ضائع و باطل

 ادلرادفة ادلعاين كلمتُت تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ادلرادف. بقدر ة، الباحثادلتساوية
 كان مطلوب على اإلصطبلحو.اإلندونيسية، فقدر اإلم يف يعادذلا ما صلد أن

22.  
اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس والموت في البدن،  لغة المصدر

 (ٓٔ)أيها الولد، ص: 
 Jadikanlah himmah –keinginanmu yang luhur- dalam roh لغة الهدف

hazimah dalam diri dan kematian dalam badan, 

 في الروح، الهمةاجعل  (2
والعديل الوصفي، وال تقابل ترٚتهما يف اللغة  اإلستعاركانت عملية  
"  اذلمةادلًتجم لفظ"  " وترٚتة keinginan" ٔتعٌت قاموس "  اذلمة. لفظ " اذلدف
ثبت  ". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو Himmahٔتعٌت "

وكانت عملية  غة العربية.كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية بالل
 himmah –keinginanmu  " " ٔتعٌت اذلمةترٚتة ادلًتجم لفظ" ، ألن العديل الوصفي 

yang luhur-  .حىت رأى الباحثة تسمى بعملية العديل الوصفي ،" 
 في النفس والموت في البدن   لهزيمةاو    (1

ًتٚتة تًتجم بالكانت واو العطف يف اللغة ادلصدر كانت عملية احلذف، و 
 .حرفية إىل اللغة اذلدف

"  اذلزديةلفظ " وكانت عملية اإلسعار، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدف.  
". Hazimah" ٔتعٌت " اذلزديةادلًتجم لفظ"  " وترٚتة kekalahanٔتعٌت قاموس " 

ثبت كتابو وكتبت يف وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
 سية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.اللغة اإلندون

21.  
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إن اهلل تعالى ريحا تهب باألسحار تحمل األذكار و االستغفار إلى  لغة المصدر
 (ٕٔ)أيها الولد، ص: الملك الجبار 

 Sesungguhnya Alloh ta’ala menjadikan angin yang bertiup لغة الهدف
di waktu sahur, yang membawa dzikir dan istighfar pada Al 
malikil Jabbar, -Alloh yang merajai dan memaksa-. 

 ألسحارإن اهلل تعالى ريحا تهب با (2

"  ألسحارلفظ " اترٚتو يف اللغة اذلدف. و وجدت كانت عملية التعديل، 
" ٔتعٌت "  ألسحار"، وترٚتة ادلًتجم لفظ " ا waktu sahur-sahurمعٌت قاموس " 

waktu sahur باحثة تسمى بعملية التعديل ألن اسم ٚتع تكسَت " ". وىذا ال
 ".   waktu sahur" تًتجم ادلًتجم باسم مفرد، ٔتعٌت "  ألسحارا

 األذكارتحمل   (1
ر " ذكالفظ " األترٚتو يف اللغة اذلدف. و وجدت كانت عملية التعديل، 

".  dzikirر " ٔتعٌت " ذكا"، وترٚتة ادلًتجم لفظ " األ dzikir-dzikirمعٌت قاموس " 
ر " تًتجم ادلًتجم ذكاوىذا الباحثة تسمى بعملية التعديل ألن اسم ٚتع تكسَت " األ

 ".   dzikirباسم مفرد، ٔتعٌت " 
  الستغفارو ا  (3

 اإلستغفار. لفظ " ، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدفوكانت عملية اإلسعار 
" ٔتعٌت  اراإلستغف" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  mohon ampunan" ٔتعٌت قاموس " 

"Istighfar ثبت كتابو ". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو
 وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.

 الملك الجبارإلى   (4
و عملية العديل الوصفي ، و وجدت ترٚتو يف اللغة  وكانت عملية اإلسعار 

" وترٚتة raja sang maha dahsyatبار " ٔتعٌت قاموس " . لفظ " ادللك اجلاذلدف
". وىكذا، الباحثة تسمى  Al malikil Jabbar " ٔتعٌت " ادللك اجلبارادلًتجم لفظ" 
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ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
ترٚتة ادلًتجم لفظ" ، ألن في وكانت عملية العديل الوص ادلتساوية باللغة العربية.

"، -Al malikil Jabbar, -Alloh yang merajai dan memaksa "  " ٔتعٌت ادللك اجلبار
 حىت رأى الباحثة تسمى بعملية العديل الوصفي. 

23.  
 (ٜٔ)أيها الولد، ص:   فاعلم أنو ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب، لغة المصدر
 Ketahuilah ! wajib bagi salik memiliki guru yang لغة الهدف

mursyidun murobbin (menunjukkan dan mendidik),  

 فاعلم (2
"،  maka" ٔتعٌت قاموس "  ف"  الشرطكانت عملية احلذف، وىي حرف  

 الٖتتاج لشرطوال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. وىكذا األصح ألن كثَت من حرف ا
ب النص إىل اللغة اذلدف بقصد أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناس

 ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.
 أنو  (1

"  ٔتعٌت أّن  كانت عملية احلذف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ " 
"  dia laki-lakiو اسم الضمَت " ه " ٔتعٌت قاموس " "،  Sesungguhnyaقاموس " 

نسية. وإذا كان دائما ترٚتة فاللغة ستكون غَت مناسب إىل اللغة اإلندو  هماالتًتٚت
وأقل صحيح. ووفقا الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة 

 ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 
 للسالكينبغي   (3

 السالكلفظ "  ترٚتو يف اللغة اذلدف.  ، و وجدتوكانت عملية اإلسعار  
". salik" ٔتعٌت " السالك" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  yang dapat dilalui" ٔتعٌت قاموس " 

ثبت كتابو وكتبت يف وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
 اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.
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 مرشد مرب،شيخ   (4
ترٚتهما يف ، و وجدت العديل الوصفيعملية  كانت عملية اإلستعار و 

"  pemandu dan pendidik. لفظ " مرشد مرب " ٔتعٌت قاموس " اللغة اذلدف
". وىكذا، الباحثة mursyidun murobbinوترٚتة ادلًتجم لفظ" مرشد مرب " ٔتعٌت "

ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
ترٚتة ادلًتجم ألن  ،العديل الوصفيعملية وكانت  ربية.بالقرأة ادلتساوية باللغة الع

"،   mursyidun murobbin (menunjukkan dan mendidik) لفظ" اذلمة " ٔتعٌت " 
 حىت رأى الباحثة تسمى بعملية العديل الوصفي.

 
24.  

و يحترز عن مجالسة صاحب السوء؛ ليقصر والية شياطين اإلنس  لغة المصدر
)أيها الولد، ص: في عن لوث الشيطنة، والجن من صحن قلبو، فيص

ٕٔ) 
 Menjauhi mujalasah (berteman duduk) dengan orang yang لغة الهدف

tercela akhlaqnya, supaya mempersempit wilayah setan, jin 
dan manusia dari serambi hatinya, sehingga dirinya bisa 
dibersihkan dari lautsusysyaithoniyah (kotoran sifat setan),  

 يحترز عن و (2
تًتجم بًتٚتة الكانت واو العطف يف اللغة ادلصدر كانت عملية احلذف، و  

الٖتتاج أن  العطفوىكذا األصح ألن كثَت من حرف  .حرفية إىل اللغة اذلدف
تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة اذلدف بقصد 

 د بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.ترٚتة ال ترٚتة ّتام
 مجالسة  (1

، و وجدت ترٚتهما يف العديل الوصفيعملية  كانت عملية اإلستعار و 
" وترٚتة ادلًتجم  berteman duduk" ٔتعٌت قاموس "  . لفظ " رلالسةاللغة اذلدف
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". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية mujalasah" ٔتعٌت " لفظ" رلالسة
 ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.ار، ألنو اإلستع

 " ٔتعٌت " رلالسةترٚتة ادلًتجم لفظ" ألن  ،وكانت العديل الوصفي 

mujalasah (berteman duduk)  .حىت رأى الباحثة تسمى بعملية العديل الوصفي ،" 
 صاحب السوء  (3

 اذلدف و ال تقابل يف اللفة ادلصدر. لفظ "كانت عملية اإلضافة يف اللغة  
"، وترٚتة ادلًتجم لفظ "  orang yang tercelaصاحب السوء"  ٔتعٌت قاموس " 

". يف ترٚتة كلمة ادلًتجم  orang yang tercela akhlaqnyaصاحب السوء " ٔتعٌت " 
 orang yangالسابقة، وجدت عملية اإلضافة يف لفظ " صاحب السوء " ٔتعٌت " 

tercela akhlaqnya  وىكذا، رأى الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال ."
 معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 

 اإلنس والجن شياطينليقصر والية   (4
لفظ " شياطُت " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل، 

". syetanدلًتجم لفظ " شياطُت " ٔتعٌت " "، وترٚتة اsyetan-syetanمعٌت قاموس " 
وىذا الباحثة تسمى بعملية التعديل ألن اسم ٚتع تكسَت " األذكار " تًتجم ادلًتجم 

 ".   dzikirباسم مفرد، ٔتعٌت " 
 قلبو صحنمن   (5

"  صحنلفظ " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل،  
" ٔتعٌت "  صحنٚتة ادلًتجم لفظ " "، وتر piring, mangkukمعٌت قاموس " 

serambi.وىذا الباحثة تسمى بعملية التعديل ألن اسم ٚتع  "، ألنو سيق الكبلم
 ".   serambi" تًتجم ادلًتجم باسم مفرد، ٔتعٌت "  صحنتكسَت " 

 
 ،لوث الشيطنةعن  فيفيص  (6
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، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدف. كانت عملية اإلستعار والعديل الوصفي 
" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  kotoran sifat syetan" ٔتعٌت قاموس "  لوث الشيطنةظ " لف

". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية lautsusysyaithoniyah" ٔتعٌت " لوث الشيطنة
ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 

 لوث الشيطنةترٚتة ادلًتجم لفظ" ألن  ،العديل الوصفيعملية كانت و  باللغة العربية.
"، حىت رأى الباحثة تسمى   lautsusysyaithoniyah (kotoran sifat syetan) " ٔتعٌت "

 بعملية العديل الوصفي.
 

25.  
ثم اعلم أن التصوف لو خصلتان: االستقامة، والسكون عن  لغة المصدر

 (ٕٕ-ٕٔأيها الولد، ص: ) الخلق،
 Ketahuilah ! bahwa tashowwuf memiliki 2 khoslah: yaitu لغة الهدف

istiqomah bersama Alloh dan sukun (tenang) dari makhluq 

 اعلم ثم (2
" ٔتعٌت قاموس "  مث"  لعطفكانت عملية احلذف، وىي حرف ا 

kemudian  وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. وىكذا األصح ألن كثَت من حرف ،"
تاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص إىل اللغة الشرط الٖت

 اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.
 أن التصوف  (1

"  التصوف. لفظ " ، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدفكانت عملية اإلستعار 
". tashowwufٔتعٌت ""  التصوف" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  sufismeٔتعٌت قاموس " 

ثبت كتابو وكتبت يف وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 
 اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.

 السكون، و االستقامة: خصلتانلو  (3
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"  خصلتانلفظ " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  ، و وجدتكانت عملية اإلستعار 
 "، khoslah 2" ٔتعٌت " خصلتان" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  kebiasaan 2ٔتعٌت قاموس " 

"  اإلستقامة" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  kelurusan" ٔتعٌت قاموس "  اإلستقامةلفظ "  و
" وترٚتة  ketenangan" ٔتعٌت قاموس " السكونلفظ "  و "، istiqomahٔتعٌت "

الباحثة تسمى بعملية وىكذا،    "، sukun" ٔتعٌت " السكونادلًتجم لفظ" 
ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 

 باللغة العربية.
 عن الخلق السكونو   (4

تسمى بعملية ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدت، عملية العديلكانت  
رأى  و ".  sukun (tenang)" ٔتعٌت " السكونترٚتة ادلًتجم لفظ" ألن العديل 

 الباحثة تسمى بعملية العديل الوصفي.
 

26.  
   (٘ٔ)أيها الولد، ص: ، ونذكر ىهنا نبذا منو ونشير إليو فنقول لغة المصدر
 Dan aku sebutkan dalam suratku ini sari-sarinya, kemudian لغة الهدف

saya berkata. 
  ونذكر (2
لفظ " نذكر " دف. ترٚتو يف اللغة اذل و وجدتكانت عملية التعديل،  

وادلًتجم يبدذلا اسم "، kami sebutkanعٌت قاموس " اسم ضمَت متكلم مع الغَت ٔت
الباحثة تسمى  ،ذاكوى".  aku sebutkan ضمَت متكلم وحدة " أذكر " ٔتعٌت "

ألن يقصد بو ترٚتة الكلمة أو اجلملة ليس ذلا تكافؤ يف اللغة  بعملية التعديل
 اذلدف.
 ونشير إليو بذا منون ىهنا  (1
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 كانت عملية اإلضافة يف اللغة اذلدف و ال تقابل يف اللفة ادلصدر. لفظ "
 dalam suratku" ٔتعٌت "  ىهنا"، وترٚتة ادلًتجم لفظ " disini"  ٔتعٌت قاموس " ىهنا

ini  " ىهنا". يف ترٚتة كلمة ادلًتجم السابقة، وجدت عملية اإلضافة يف لفظ  "
". وىكذا، رأى الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون  dalam suratku iniٔتعٌت " 

 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.
 .اذلدفيف اللفة ا تقابل ونشَت إليو "، والوكانت عملية احلذف يف لفظ " 

 فنقول  (3
اسم "  نقول لفظ "ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل، 

وادلًتجم يبدذلا اسم ضمَت "، kami berkataعٌت قاموس " كلم مع الغَت ٔتضمَت مت
الباحثة تسمى بعملية  ،ذاكوى".  saya berkata متكلم وحدة " أقول " ٔتعٌت "

  ألن يقصد بو ترٚتة الكلمة أو اجلملة ليس ذلا تكافؤ يف اللغة اذلدف. التعديل
 

27.  
اعظا ومذكرا؛ ألن آفة كثيرة وىو أن تحذر وتحترز من أن تكون و  لغة المصدر

 (ٕٛ-ٕٚ)أيها الولد، ص:   إال أن تعمل بما تقول أوال،
 Takut sebagai wa’idzh dan mudzakkir (orang-orang لغة الهدف

memberi pitutur dan mengingatkan perkara akhirot) 
karena terdapat bahaya yang besar, kecuali dirimu 
mengamalkan apa yang diucapkan,. 

 وىو (2
عملية احلذف، وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف الواو كانت 

مث ضمَت " ىو " ال تقابل ترٚتو يف  الٖتتاج أن تًتجم إىل اللغة اذلدف، إستئناف
ووفقا كما ننظر نص السابقة الواو اإلستئناف والضمَت " ىو ". اللغة اذلدف.  

يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف  الباحثة ىذه العملية األصح و أن
 واتصل إليو جيدا.
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 تحذر وتحترز من أن  (1
"  أن "تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف  ف، و الكانت عملية احلذ

تًتجم إىل اللغة اإلندونسية. وإذا كان دائما ترٚتة فاللغة ٖتتاج أن ال لفعل ادلضارعة
ىذه العملية األصح و أن يكون  ةالباحث ستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا

 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.  
ٖتذر  مث لفظ "ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتوكانت عملية ادلرادف  

 وٖتًتز من " ديلكان ادلعٌت ادلتساوية. كما لفظ " ٖتذر " يف معٌت قاموس " 
waspada ٔتعٌت "  " و لفظ " ٖتًتز من "waspada dari  مث ترٚتة ادلًتجم من لفظ ،"

"  ". ألن معٌت ادلفردات لفظ " ٖتذر وٖتًتز منtakut" ٖتذر وٖتًتز من " ٔتعٌت " 
 ادلرادفة ادلعاين كلمتُت ادلتساوية، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ادلرادف. بقدر

 مطلوب على اإلصطبلحو.اإلندونيسية، فقدر اإلمكان  يف يعادذلا ما صلد أن
 تكون أن  (3

" أن  كانت عملية احلذف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف "
وإذا  تًتجم إىل اللغة اإلندونسية. أن  انالٖتتاج و لفظ " تكون "لفعل ادلضارعة 

كان دائما ترٚتة فاللغة ستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا الباحثة ىذه 
ون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو العملية األصح و أن يك

 جيدا.  
 واعظا ومذكرا  (4

ما يف ترٚته، و وجدت العديل الوصفيعملية  كانت عملية اإلستعار و
 orang yang banyak memberi" ٔتعٌت قاموس "  واعظا ومذكرا. لفظ " اللغة اذلدف

nasehat dan yang mengingatkan ٔتعٌت " واعظا ومذكرالفظ"  " وترٚتة ادلًتجم " 

wa’idzh dan mudzakkir  ،وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار ."
وكانت  ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.ألنو 
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 wa’idzh dan " ٔتعٌت " واعظا ومذكراترٚتة ادلًتجم لفظ" ألن العديل الوصفي 

mudzakkir (orang-orang memberi pitutur dan mengingatkan perkara akhirot) ،"
 حىت رأى الباحثة تسمى بعملية العديل الوصفي.

 أوال تقولألن آفة كثيرة إال أن تعمل بما   (5
فعل قول " تلفظ " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل، 

"، وادلًتجم يبدذلا mengatakan, mengucapkan" قاموس معٌت  مضارع )مبٍت معلوم(
". وىكذا، الباحثة تسمى diucapkan" ٔتعٌت  تقال"  فعل مضارع )مبٍت رلهول(

 بعملية التعديل ألن يقصد بو ترٚتة الكلمة أو اجلملة ليس ذلا تكافؤ يف اللغة اذلدف.
 أوال  (6

ٔتعٌت "  أوال" كانت عملية احلذف، و ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ  
ال تًتجم إىل اللغة اإلندونسية. وإذا كان دائما ترٚتة فاللغة " و  pertamaقاموس " 

ستكون غَت مناسب وأقل صحيح. ووفقا الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون 
 اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا. 

28.  
ير أسبوع، فبالضرورة التشتغل فيها لو علمت أن عمرك ما يبقى غ لغة المصدر

)أيها الولد، ص: بعلم الفقو والخالف والألصول والكالم وأمثالها، 
ٖٕ) 

 Jika engkau mengetahui umurnya bahwa yang tersisa لغة الهدف
kurang beberapa minggu, tentunya dirimu tidak 
merepotkan dengan ilmu fiqih, ilmu akhlaq, ilmu ushul, 
ilmu kalam dan lain-lainnya, 

 ،أسبوعلو علمت أن عمرك ما يبقى غير  (2
"  أسبوعلفظ " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل، 

" ٔتعٌت إىل ٚتع التكسَت ادلًتجم  "، وتستبدذلا semingguعٌت قاموس " اسم ادلفرد ٔت
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 "beberapa minggu اسم ادلفرد ة التعديل ألن ". وىذا الباحثة تسمى بعملي "
 ".   beberapa minggu، ٔتعٌت " ّتمع التكسَت" تًتجم ادلًتجم  أسبوع

 التشتغل فيها فبالضرورة  (1
 "، makaكانت عملية احلذف، وىي حرف الشرط " ف " ٔتعٌت قاموس " 

ٔتعٌت قاموس " "  ولفظ " الضرورة "، denganٔتعٌت قاموس " وحرف اجلر " ب " 
terpaksa ،" ال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. وىكذا األصح ألن كثَت من كلها   و

حرف الشرط الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص 
 إىل اللغة اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.

 ،وأمثالها والكالم والألصولوالخالف   بعلم الفقو  (3
 علم الفقو. لفظ " ، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدفت عملية اإلستعاركان

 ilmu " ٔتعٌت " علم الفقو" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  ilmu fiqih" ٔتعٌت قاموس " 

fiqih ." ٔتعٌت قاموس " الؤلصوللفظ " مث "prinsip-prinsip, kaidah-kaidah  "
" ٔتعٌت الكبلملفظ " مث  ". ilmu ushul " ٔتعٌت " الؤلصولوترٚتة ادلًتجم لفظ" 

 ".ilmu kalam " ٔتعٌت " الكبلم" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  kalimat, perkataanقاموس " 
ثبت كتابو وكتبت يف وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو 

 اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.
 
 

29.  
علم األحوال القلب فانظر إلى اإلحياء وغيره من وإن أردت  لغة المصدر

)أيها الولد، ص: مصنفاتي وىذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية 
ٖٖ) 

 Dan jika kamu ingin mengetahui keadaan hati maka لغة الهدف
lihatlah kitab Ihya’ Ulumuddin dan karangan-karanganku 
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yang lain. Mengetahui ilmu nya keadaan hati adalah fardhu 
‘ain, dan yang lainnya adalah fardhu kifayah 

 القلب األحوالوإن أردت علم  (2
لفظ " األحوال " ترٚتو يف اللغة اذلدف.  و وجدتكانت عملية التعديل، 

"، وترٚتة ادلًتجم لفظ " األحوال " ٔتعٌت "  keadaan-keadaanمعٌت قاموس " 
keadaan ة تسمى بعملية التعديل ألن اسم ٚتع تكسَت " األحوال " ". وىذا الباحث

 ". keadaanتًتجم ادلًتجم باسم مفرد، ٔتعٌت " 
 مصنفاتي من وغيره اإلحياء إلىفانظر   (1

و حرف "  kepada" معٌت قاموس "  إىل" اجلركانت عملية احلذف. حرف 
ا األصح ألن كثَت وىكذ .اجلر يف اللغة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفية يف اللغة اذلدف

من حرف اجلر الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب النص 
 إىل اللغة اذلدف بقصد ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة ادلصدر.

"  اإلحياءلفظ " وكانت عملية اإلستعار، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدف. 
" ٔتعٌت  اإلحياء" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  kebangkitan, pembaharuanٔتعٌت قاموس " 

" kitab Ihya’ Ulumuddin  وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية ."
 ثبت كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية.اإلستعار، ألنو 

"  اإلحياءترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "  وجدتو  ،كانت عملية التوسيعو  
". ترٚتة كلمة  kitab Ihya’ Ulumuddinترٚتة ادلًتجم إىل اللغة اذلدف ٔتعٌت " 

 kitab" ٔتعٌت "  اإلحياءعملية التوسيع يف لفظ "  الباحثة ادلًتجم السابقة، وجدت

Ihya’ Ulumuddin  وىكذا، رأى الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال ."
 لغة اذلدف واتصل إليو جيدا.معٌت لغة ادلصدر إىل ال

و حرف "  dari" معٌت قاموس "  من" اجلركانت عملية احلذف. حرف 
وىكذا األصح ألن   .اللغة اذلدف ة ادلصدر التًتجم بًتٚتة حرفية إىلاجلر يف اللغ

كثَت من حرف اجلر الٖتتاج أن تًتجم. وفوق ذالك، تعديل و تعادل من مناسب 
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ترٚتة ال ترٚتة ّتامد بسبب تأثَت الًتكيب لغة النص إىل اللغة اذلدف بقصد 
 ادلصدر.

 العلم وىذا  (3
عملية احلذف، وال تقابل ترٚتو يف اللغة اذلدف. حرف الواو كانت  
" ال تقابل  ىذا"  اسم اإلشارةمث  .الٖتتاج أن تًتجم إىل اللغة اإلندونيسيةإستئناف 

ستئناف والضمَت " ىو ". كما ننظر نص السابقة الواو اإلترٚتو يف اللغة اذلدف.  
ووفقا الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت لغة ادلصدر إىل اللغة 

 اذلدف واتصل إليو جيدا.
"  العلمترٚتو يف اللغة اذلدف. لفظ "  وجدت و ،كانت عملية التوسيعو  

مة ادلًتجم ". ترٚتة كل Ilmunya keadaan hatiترٚتة ادلًتجم إىل اللغة اذلدف ٔتعٌت " 
 Ilmunya" ٔتعٌت "  العلمعملية التوسيع يف لفظ "  الباحثة السابقة، وجدت

keadaan hati وىكذا، رأى الباحثة ىذه العملية األصح و أن يكون اليزال معٌت ."
 لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف واتصل إليو جيدا.

 وغيره  فرض عين  (4
 فرض عُتلفظ "  اذلدف. ، و وجدت ترٚتو يف اللغةكانت عملية اإلستعار

 fardhu " ٔتعٌت " فرض عُت" وترٚتة ادلًتجم لفظ"  fardhu ‘ain" ٔتعٌت قاموس " 

‘ain  ثبت كتابو ". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو
 .وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة العربية

 كفاية  فرض  (5
فرض  لفظ "  ، و وجدت ترٚتو يف اللغة اذلدف.تعاركانت عملية اإلس

 " ٔتعٌت " فرض كفاية" وترٚتة ادلًتجم لفظ" fardhu kifayah" ٔتعٌت قاموس "  كفاية

fardhu kifayah  ثبت  ". وىكذا، الباحثة تسمى بعملية اإلسًتاتيجية اإلستعار، ألنو
 .العربية كتابو وكتبت يف اللغة اإلندونسية بالقرأة ادلتساوية باللغة
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أبو فاىدن  المترجم هاتخدمسا التى الترجمة الداللية جيةياإلستراتتأثير  .1

 اإلمام الغزالي للشيخ أيها الولد" " كتاب ترجمةفي  الحسنى
 ترٚتةًتٚتة الداللية الىت استخدمها ادلًتجم يف وأما تأثَت من اإلسًتاتيجية ال

 استخدام إسًتاتيجية الًتٚتة قسمان، وىي النجاح و الفشل يف أيها الولد" " كتاب
إلدراك الغرض الًتٚتة و لوصول إىل الغاية كتاب " أيها الولد " ٔتناسب ادلؤلف يف  
كتابتو، وبقصد من اعًتاف إليو ثقافة ادلصدر إىل القراء، و مستكمل ادلعايَت ادلناسبة 

 و سهلة عند القراء.
 النجاح يف الًتٚتة .ٔ

استخدام الًتٚتة إلعًتاف الثقافة ادلصدر  رأى ادلًتجم أن عملية الًتٚتة فهي
 إىل القراء. وىكذا، يرى من احملاول ادلًتجم الًتٚتة لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف. 

 الفشل يف الًتٚتة  .ٕ
اعًتف ادلًتجم اخلبلف من خلفية العلوم و الثقافة للقارئ يف لغة ادلصدر و 

إلسًتاتيجيات الًتٚتة إلخبار لغة اذلدف. وىذا، يرى من احملاول ادلًتجم استخدام ا
القارئ لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف. وجدت إسًتاتيجية الًتٚتة الداللية بوضوح الىت 
استخدام ادلًتجم يف ترٚتة كتاب " أيها الولد "، وىي إسًتاتيجية اإلستعار، والعديل 

ض الثقايف، والعديل الوصفي، وادلرادف، واإلضافة، والًتٚتة الرمسية، والتخفي
 والتوسيع، واحلذف، والتعديل. 

باإلضافة إىل النجاح، مستخدمة ادلًتجم اإلسًتاتيجيات الًتٚتة ويعتّد بو 
 خاب سعيو لغرض الًتٚتة.

، يدل إىل مقصود الكاتب لغة ادلصدر، واستخدام ادلًتجم  الفشل األول 
 ًتٚتةكثَت من اإلسًتاتيجية الًتٚتة اإلستعار و العديل الثقايف بًتٚتة حرفية ل

 اإلصطبلح الثقايف حىت ترٚتة أقل األصح و غَت عادي.
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استخدام اإلسًتاتيجية اإلستعار صحيحا ووضيحا، فإذا اإلصطبلح الثقايف 
وغَت ذالك.  اإلسبلم واإلديان والصبلة والصدقةمعروفا و مفهوما عند القارئ كمثل، 

ُت و السكنجلكن، عندما إصطبلح الثقايف مل تفهيم عند القارئ كمثل، 
إلخبار زيادة إصطبلح  اآلخرادلًتجم استخدام اإلسًتاتيجية  ، فينبغيالكشكاب

 الثقايف إىل القارئ.
يف العامة وقيل، فإذا تعّلق بقصد الًتٚتة، والًتٚتة احلرفية ٔتقصود ادلناسبة 

    بالكاتب )لغة ادلصدر( إلعًتاف الثقافة ادلصدر إىل القراء.       
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 لرابعاالفصل 

 الخالصة والمقترحات
 الخالصة . أ

 بعد أن حللت الباحثة البيانات ادلذكورة فتخلص أن:

ادلًتجم أبو فاىدن احلسٌت يف ترٚتة   مستخدمةسًتاتيجية الًتٚتة الداللية اليت وأما إ .ٔ
 كما يلى:  كتاب "أيها الولد" للشيخ اإلمام الغزايل

مة من اللغة ادلصدر إىل وىو الذي يأخذ معٌت الكل (،borrowing) ةاالستعار .أ 
 اللغة اذلدف.

وىو أن يستخدم النًتجم الكلمة اخلاصة (، Cultural Equivalent)العديل الثقايف .ب 
 ادلميزة يف اللغة اذلدف بدال من الكلمة اخلاصة أو ادلميزة يف اللغة ادلصدر. 

وىو الذي يصف ادلعٌت وادلراد من  (،Descriptive Equivalent)العديل الوصفي  .ج 
اللغة ادلصدر. وذلك ألن اللغة ادلصدر ذلا عبلقاهتا احلضارية اخلاصة هبا وأن 

 استعمال التعادل الثقايف يأيت ٔتا يناسب ادلراد من اللغة ادلصدر.

وىو أن يستخدم ادلًتجم كلمة اللغة اذلدف اليت توازي  (، synonym)ادلرادف .د 
 كلمة اللغة ادلصدر.

يكون لو قاموس خاص لؤلمساء واإلصطبلحات  الًتٚتة الرمسية. البد للمًتجم أم.ه 
 اجلديدة نقلت إىل اللغة اذلدف أخرجها وأٚتع عليها اجلهة ادلختصة.

 توسيع عناصر الكلمة يف اللغة ادلصدر.وىو  (،expansion)التوسيع .و 

 ويقصد هبا توضيح ادلعٌت ادلراد ترٚتتو من اللغة ادلصدر.(، addition)اإلضافة .ز 
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وىو حذف الكلمة أو اجلملة من النص يف اللغة ادلصدر  (،delletion)احلذف  .ح 
وعدم ترٚتتها إىل اللغة اذلدف. وذلك لعدم فائدتو يف اللغة اذلدف أو صعبت 

 ترٚتتو.

ويقصد بو ترٚتة الكلمة أو اجلملة ليس ذلا تكافؤ يف (، modulation)التعديل و .ط 
 .اللغة اذلدف

 كتاب ترٚتةة الىت استخدمها ادلًتجم يف وأما تأثَت من اإلسًتاتيجية الًتٚتة الداللي .ٕ
 . أيها الولد" قسمان، وىي النجاح و الفشل "
النجاح يف الًتٚتة: رأى ادلًتجم أن عملية الًتٚتة فهي استخدام الًتٚتة .أ 

إلعًتاف الثقافة ادلصدر إىل القراء. وىكذا، يرى من احملاول ادلًتجم الًتٚتة لغة 
 ادلصدر إىل اللغة اذلدف.

 الًتٚتة: يدل إىل مقصود الكاتب لغة ادلصدر، واستخدام ادلًتجم  يف الفشل.ب 
 كثَت من اإلسًتاتيجية الًتٚتة اإلستعار و العديل الثقايف بًتٚتة حرفية لًتٚتة

 اإلصطبلح الثقايف حىت ترٚتة أقل األصح و غَت عادي.
 اإلقتراحات  . ب

 الكاتبة تريد أن أعطي اإلقًتاحات يف ىذا البحث وىي:
عرفنا أن الًتٚتة و ادلًتجم ذلا دور كبَت يف بناء العلوم و ادلعرفة للمًتجم:  (ٔ

والتكنولوجيا يف العلم، ويف عملية تطوير ثقافة العامل وحضارتو فينبغي 
على كل ادلًتجم أن يًتجم عمل الًتٚتة بطريقة صحيحة حىت يستطيعوا 

ف ينبغي على كل ادلًتجم أن يفهم ويعر و  القراء أن يفهموا بالسهولة.
 أنواع اإلسًتاتيجية يف الًتٚتة.

للمطبعة: أن تنتشر ادلطبعة مصادقة ترٚتة كتاب " أيها الولد " من  (ٕ
 ادلًتجم نفسو أو من ادلًتٚتُت األخرى.
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للقارئُت: فبل يكفى ذلم قرأة الًتٚتة كتاب " أيها الولد " وحده يف تعميق  (ٖ
بية  ما تضمنو النص ادلصدر. ولكن، أن يقرؤوا نصوص االصل بالعر 

كتاب " أيها الولد ". ألن ادلراد احلقيقي ىو تضمنو النص األصل. وأما 
الًتٚتة تكون مساعدا للقارئُت عند مواجهة الصعوبة أثناء مطالعة كتاب 
" أيها الولد " يف اللغة العربية. وأن يكون ىناك الباحثون يف الًتٚتة من 

 ناحية أخرى لتوسيع دراسة ىذا اجملال.    
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