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مٓ ٓاَعَربِي ٓ ٓنًاَٰءق رٓ ٓهٓ َن ٓأ ٓقِل ونََٓتعٓ ٓلََّعلَّك 
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 اإلهداء

 أهدى هذا البحث اجلامعى إىل:

من يدعوين يف كّل سجوده قي صالة ثالث اليل األخر، والدي احملبوب "عبد الغفور" أطال  .1
 هللا عمره

 من محلتين وهنا على وهن والديت، املرحومة "زمرة حسنة". اللهّم ارمحها كما ربياين صغريا. .2
النفس منزلة، أخوين، حممد حارس شريف الدين، حممد إمداد،  من هلم يف القلب مكانة ويف .3

 حممد حسن بيك خالد، فاندى أمحد حانف.
من أشعل إيّل شعلة األمل، مجيع أساتيذي وأستاذايت الكرام يف قسم اللغة العربية وآدهبا،    .4

ذين يعلموين كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ال
 بالصرب واإلخالص، يسر هللا هلم يف جهادهم وبارك هللا فيهم

ومجيع األصدقاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا الميكن أن أذكر أمساءهم واحدا فواحدا الذين  .5
 قد أعطوين محاسة يف إهناء هذا البحث، أسأل هللا أن جيعل ما بيين وبينهم من وّد موصوال.

 .00، خاصة من مبىن خدجية الكربى يف احلجرة مجيع املشرفات .6
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 كلمة الشكر والتقدير

 

احلمدهلل الذي رفع من أراد به خريا بالعلم واإلميان، وخذل املعرضني عن اهلدى وعرضهم لكل 
هالك وهوان. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له الكرمي املنان، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

كمل هللا له الفضائل واحلسن واإلحسان. اللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وأصحابه   الذي
 والتابعني هلم مدى الزمان.

أما بعد. قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي بعون هللا تعاىل العليم القدير، الذي بنعمه الواسعة 
مقارنة ترمجة القرآن الكرمي لقرايش  العميقة قد قدرت الباحثة يف إجراء هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع

شهاب وهلامكا يف السورة اليل والشمس. والشكر هللا على مجيع نعمه من نعمة احلياة ونعمة الصحة 
 وغريها.

وستقدم الباحثة الشكر اجلزيل والتحية اهلنيئة من القلب العميق على كل من ساعد الباحثة ببذل 
 جهده يف هذا البحث اجلامعى:

األستاذ الدكتور موجيا راهرجو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية فضيلة  .1
 ماالنج.

 فضيلة الدكتورة إستعادة املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .2
 وأدهبا. العربية اللغة قسم رئيس ،فضيلة الدكتور حممد فيصل املاجستري .3
 وأدهبا. العربية اللغة قسم رتريسك املاجستري، خليل أمحد  فضيلة .4
 اجلامعي. البحث هذا كتابة يف أشرفين قد الذي املاجستري، مزّكى أمحد الدكتور فضيلة .5
 يف خاصة ماالنج احلكومية آلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة يف احملاضرين األساتيذ مجيع .6

 اإلنسانية. العلوم كلية
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 اجلامعي. البحث هذا ليتمّ  يصاحبينو  يساعدين الذين أصدقائي مجيع .7
 إىل وإياهم يوفقين وأن تعاوهنم منهم يتقبل أن تعاىل هللا وأسأل اجلزاء أحسن هللا فجزاهم
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 لباحثةتقرير ا

 
 أفيدكم علما بأنين الطلبة :

 : راسيتا دانييت فريدة   اإلسم

 05003321:   رقم القيد

 : مقارنة ترمجة القرآن الكرمي لقرايش شهاب وهلامكا )سورة الشمس واليل(  موضوع البحث

حضرته وكتبته بنفسي وما زادته من إبداع غريي أو تأليف األخر. وإذا ادعى أحد يف املستقبل 
من تأليفه وتبيني أنه فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرفة  أنه

أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.

 

 5301سبتمرب  1حترارا مباالنج، 

 الباحثة

 

 

 ييت فريدةراسيتا دان

 05003321رقم القيد : 
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 امللخص

مقارنة ترمجة القرآن الكرمي بني لقرايش شهاب وهامكا سورة ، 05003321راسيتا دانيىت فريدة، 
، البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك اليل والشمس

 .5301، إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 املشرف: الدكتور أمحد مزّكى املاجستري.

 

 : مقارنة ترمجة القرآن الكرمي، ترمجة حممود يونس وهامكا. الكلمات الرئيسية

الرتمجة هي يرتجم من أحد اللغة إىل لغة األخرى. يكون مرتجم تعّلق إىل ما يرتمجه، ال زاد وال  
يرتجم غري حال سهل ألن يف طريقة ترمجة جيب . هناقص من لغة األصلى وكذلك معىن، يناسب مبا يرتمج

كل اإلنسان خاصة   على مرتجم ليعلم لغة هدف. يناسب حبالة حضارة يف لغة مصدر أو لغة هدف.
اخلطأ من فهم ملسلم جيب عن فهم املعىن يف القرآن الكرمي. ولذلك حيتاج عن مرتجم أو مفّسر القرآن. 

رتجم أو مفّسر القرآن إختار مفردات يناسب باملعىن احلقيقة. يف القرآن خيرج من تفسري احلقيقة.  أّن م
إختيار مفردات، جيب على مفّسر ليستطيع أن يعرف ازدهر مفردات. يدوم اللغة بازدهر مستعمل اللغة  

كما عرف أّن استعمال اللغة بتحقيق يف شكل مفردات وكلمة. اإلنسان مستعمل مفردات وكلمة مث 
 .يزيدهم يناسب باحلاجة

األستاذ الدكتور يف إندونيسيا عرف حممود يونس وهامكا من الذي يرتجم وتفسري القرآن الكرمي.  
 Nagariاحلاج عبد املالك كرمي أمرهللا هو املالك إسم مستعار هامكا، ولد يف ناكاري سوعاي باتانك )

Sungai Batang ،ديب إندونيسى. . العلماء واأل0131فربايري  01(، تاجنونق رايا، سوماطرا الغرب
. أما قرايش شهاب العلماء واملدّرس املشهور يف جمال تفسري، يقضى الوقت لصحايّف، تأليف ومدّرس

وهو مفّسر بزمان احلديث ويؤتى الغرية لطاّلب. إن قرايش شهاب وهامكا هلما اخللفية املختلفة. وفرقهما 
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ث يعىن حتليل الباحثة عن منهج يرتجم عن القرآن الكرمي خاصة سورة اليل والشمس. يف هذا البح
 ترمجتهما ومقارنة على مرتمجني سورة اليل والشمس.

وهبذه خلفية البحث، فثبت موضوع هذا البحث أال وهو "مقارنة ترمجة القرآن الكرمي لقرايش  
شهاب وهلامكا )سورة اليل والشمس(" واهلدف األخري يف هذا البحث يعىن يصف عن منهج ترمجته 

مرتمجني وتصوير مقارنة بني ترمجة قرايش شهاب وهامكا عن يرتجم القرآن الكرمي خاصة  الذي يستخدمه
( Qualitativeسورة اليل والشمس من الناحية معىن املعجمى. هذا البحث يستخدم منهج الكيفى )

 (، وطريقة مجع البيانات يف هذا البحث يعىن قراءة ترمجةDescriptiveاجتاها على البيانات الوصفية )
القرآن الكرمي إلجياد مقارنة، وإخراج لفظ الذي خمتلف ترمجته ورأت الباحثة يف القاموس ليجد معنها. 
حيلل الباحثة عن املنهج ترمجتهما وحتليل إختالف ترمجتهما يف القاموس يعىن من الناحية معىن املعجمى. 

قرايش شهاب وهامكا بعض أما نتائج البحث الىت حصلتها الباحثة من هذا البحث هي أن بني ترمجة 
الفرق واملساومة. يستخدم قرايش شهاب وهامكا منهج ترمجة احلرفية أكثر وبعض التصرف. والفرق يعىن 

 من ترمجة ألفاظ سورة اليل والشمس، إذا قرايش شهاب رّكز على معىن يف املعجم أكثر. 
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Translation is interpret of one language into another language, to be a translator is 

depends on the translation, no increase and no substract from the source language and also the 

meaning. Translate isn’t easy part, because the way for translate that translator have to learn a lot 

of target language. Appropriate of the culture of source language or target language. All people, 

especially for moslem have to understand the meaning of holy Quran. That is the reason they 

need translators or interpreters. Any mistakes of understanding holy Quran will change the 

meaning. The translator or interpreter of holy Quran choose the correct words that suit to the 

meaning. To choose the words, a translator have to know the development of the words. 

Language will develop appropriate on using language, as we know that language has been 

formed from words and sentences. People using words and sentences and then develop as they 

need. 

In Indonesia we know Quraish Shihab and Hamka who translate and interprete the Holy 

Quran. Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, his pen-name is Hamka, was born in Nagari 

Sungai Batang, Tanjung Raya, west Sumatera, 17 February 1908, is an religious person and 

Indonesian man of letters. He spends his time to be a Journalist, Author and Teacher. While 

Quraish Shihab as a famous teacher in exclamation of passages of Quran, as a modern teacher 

while give a spirit for students. Quraish Shihab and Hamka have a different background, and 

they have a different way to translate the Holy Quran especially in surah al-Lail and asy-Syams. 

In this Thesis, researcher analysis from the translation method and comparison between two 

translator in surah al-Lail and asy-Syams. And this Thesis on the title “Comparison translation of 

the Holy Quran between Quraish Shihab and Hamka in Surah al-Lail and asy-Syams” and the 

goal is to describe the translation method which used Shihab and Hamka, and explain 

comparison translation between Shihab and Hamka in surah al-Lail and asy-Syams from the 

lexical meaning side. 

This Thesis using Qualitative method, orientation to data Descriptive. And gather data 

method in this Thesis is reading the translation of Holy Quran to find the differences, and put 

outside the words that different from the translation, and last find the words meaning in 

dictionary. Researcher analysis from translation method and analyse the different translation 

between Quraish Shihab and Hamka in dictionary from lexical meaning side. While the 

researcher’s result from this Thesis that the translation between Quraish shihab and Hamka are 

same and different partly. Shihab and Hamka were use literal method more and replace method 
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partly. And the differences between Shihab and Hamka were from translate the words in surah 

al-Lail and asy-Syams, Shihab used a lot of lexical meaning. 
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ABSTRAK 
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Kata kunci: Perbandingan terjemah Al-Qur’an, terjemah Quraish Shihab dan Hamka. 

 Terjemah adalah proses menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Menjadi seorang 

penerjemah tergantung pada apa yang diterjemahkan, tidak menambah dan tidak mengurangi 

dari bahasa asli begitu pula dengan maknanya, sesuai dengan yang diterjemahkan. Menerjemah 

bukanlah hal yang mudah, karena dalam proses menerjemah, penerjemah diharuskan mengetahui 

bahasa sasaran. Sesuai dengan situasi budaya pada bahasa sumber atau bahasa sasaran. Setiap 

orang, khususnya muslim diwajibkan untuk memahami makna dalam Al-Qur’an. Karena itu 

dibutuhkan pula seorang penerjemah maupun penafsir Al-Qur’an. Kesalahan dalam memahami 

Al-Qur’an akan keluar dari makna sebenarnya. Sesungguhnya seorang penerjemah atau penafsir 

Al-Qur’an memilih kata-kata yang sesuai dengan makna hakiki. Dalam memilih kata, seorang 

penafsir diharuskan untuk mampu mengetahui perkembangan kata. Bahasa biasanya berkembang 

sesuai dengan penggunaan bahasa itu, seperti yang diketahui bahwa penggunaan bahasa 

diwujudkan dalam bentuk kata dan kalimat. Setiap orang menggunakan kata dan kalimat 

kemudian mengembangkannya sesuai dengan kebutuhannya. 

 Di Indonesia pun diketahui Quraish Shihab dan Hamka sebagai seorang penerjemah dan 

penafsir Al-Qur’an.  Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka, lahir 

di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Seorang ulama dan 

sastrawan Indonesia, selalu menghabiskan waktunya sebagai wartawan, penulis dan guru. 

Sedangkan Quraish Shihab adalah seorang ulama yang dikenal sebagai penafsir Al-Qur’an. 

Quraish Shihab adalah penafsir modern dan sering memberikan semangat pada mahasiswa. 

Quraish Shihab dan Hamka memiliki latar belakang yang berbeda, dan perbedaan diantara 

keduanya adalah dari sisi terjemahannya, khususnya terjemahan dalam surat al-Lail dan asy-

Syams. 

 Dengan latar belakang ini, maka ditetapkan judul dari penelitian ini yaitu “Perbandingan 

terjemah Al-Qur’an antara Quraish Shihab dan Hamka dalam surat al-Lail dan asy-Syams”, 

adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah mendeskripsikan metode terjemah yang digunakan 

kedua penerjemah, serta menggambarkan perbedaan terjemahan Al-Qur’an antara Quraish 

Shihab dan Hamka khususnya dalam surat al-Lail dan asy-Syams dari segi makna leksikal. 

Penelitian ini menggunakan metode Qualitative, berorientasi dengan data Descriptive, dan 

metode pengumpulan data dari penelitian ini yaitu membaca terjemahan Al-Qur’an untuk 

menemukan perbedaannya, mengeluarkan kata-kata yang memiliki perbedaan terjemahnya dan 

peneliti melihat serta mencari dalam kamus untuk menemukan maknanya. Peneliti menganalisi 

dari metode penerjemahannya dan menganalisis perbedaan terjemahnya dalam kamus yaitu dari 

segi makna leksikal. Sedangkan hasil penelitian ini bahwa terjemahan Quraish Shihab dan 

Hamka sebagian memiliki persamaan dan perbedaan. Shihab lebih banyak menggunakan metode 
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penerjemahan literal dan sebagian metode membalik (tasharruf), perbedaannya adalah cara 

menerjemahkan kata-kata dalam surat al-Lail dan asy-Syams, maka jika Quraish Shihab lebih 

banyak menempatkan makna dalam kamus. 
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ
كل يف -اللغة هي آلة لإلتصال بني اإلنسان أو نظام إنساين من الرمز الصويت متفق عليه

عند ابن جىن هي ويتعدد بتعدد بيئات اإلتفاق. اللغة  ،املتعبري عن املعىن واإلتصال -بيئته
أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضه. كان الناس يعتقد أن مستويات اللغة مخسة : املستوى 

 0.الصويت واملستوى اإلفرادي واملستوى الرتكييب واملستوى املعجمي واملستوى الداليل
بعض من مصادر اللغويني العرب وهو أحد من مصادر علوم الذى ليس له  القرآن الكرمي

هناية. كان القرآن الكرمي عالمة مميِّّزة وصفات مميَّزة فيه. أحد منهم يعىن القرآن الكرمي هو كتاب 
لَُه  الذي موثوق بأصالته املضمون باهللا, وكتاب الذي حيافظه هللا، "إِّنَّا ََنُْن نَ زَّْلنَا الذّْكَر وإنّاَ 

 5("1حَلاَفِّظُْوَن )سورة احلجر : 
كان القرآن الكرمي هو كتاب لكّل مسلم وملعرفة معىن القرآن كثري من مرتجم أو مفّسر 

أن يفهمه يف مرة فقط. القرآن يرتمجه إىل اللغة املتنّوعة. معىن يف القرآن هو ضمىّن ولن يستطيع 
نزل هللا القرآن باللغة العربية لكى يعرفون مااملقصود به يف القرآن. كما عرف أّن مرتجم أو مفّسر 

 القرآن متنّوعة فكذلك معىن من كل آيات خمتلفة. الفهم لنص وسياق القرآن متنّوعة.
 ما يرتمجه، ال الرتمجة هي يرتجم من أحد اللغة إىل لغة األخرى. يكون مرتجم تعّلق إىل

يرتجم غري حال سهل ألن يف  0ه.زاد وال ناقص من لغة األصلى وكذلك معىن، يناسب مبا يرتمج
ارة يف لغة مصدر أو لغة طريقة ترمجة جيب على مرتجم ليعلم لغة هدف. يناسب حبالة حض

هدف. حاصل من ترمجة يأثّر معىن ورأى. إختالف يف ترجم القرآن يعطى إختالف رأى من 

                                                           

 00-1(  0111)القاهرة: مكتب اآلدب، اللغة والبحث اللغوى، عادل خلف،  1 
2 Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung : Mizan, 1994), 21 
3 Siradjuddin Abbas, Sorotan Atas Terjemahan Quran H.B. Jassin, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah,1979), 35 
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الذي يقرأ القرآن. إختالف ترمجة بسبب عناصر : األّول، عامل اللغوي، والثاىن، عامل الّتارخيّي، 
والسادس، حاجة  والثالث، عامل اإلجتماعى، والرابع، عامل النفسى، واخلامس، أثر عجمى،

 إىل مفرد اجلديدة.
يرتجم القرآن إىل لغة األخرى، ليس هدف ملعرفة اللغة العربية وحقيقة معرفة القرآىن 
أجيال األخرى، بل جيب أن يكون أحد من حجج ليدعو الناس على حق برتجم أو تفسري 

 1.آيات والسورة يف القرآن
أّن مرتجم أو مفّسر القرآن إختار  2.اخلطأ من فهم القرآن خيرج من تفسري احلقيقة

مفردات يناسب باملعىن احلقيقة. يف إختيار مفردات، جيب على مفّسر ليستطيع أن يعرف ازدهر 
مفردات. يدوم اللغة بازدهر مستعمل اللغة كما عرف أّن استعمال اللغة بتحقيق يف شكل 

 1 يزيدهم يناسب باحلاجة.مفردات وكلمة. اإلنسان مستعمل مفردات وكلمة مث
وإذا كان على املرتجم أن جييد فنون الكتابة بااللغة الىت يكتب هبا، فعليه أيضا أن جييد 

، رغم فهم النصوص اليت يرتجم منها، وال يكفى يف هذا اإلستعانة بالقواميس أو بكتب النحو
أهنا ال غىن عنها يف هذا الباب، ولكن عليه أيضا أن يلمَّ بعلوم العصر. أي أن املرتجم ال حيتاج 
فحسب إىل معرفة فنون الصياغة اللغوية، بل حيتاج أيضا إىل اإلحاطة مبعلومات كثرية عن العامل 

 1.الذي نعيش فيه
يف إندونيسييا كثري من مفّسر أو مرتجم القرآن، كلهم يهدف لإلتصال معىن واملقصود 

 وهامكا. الذي يرتمجه. ومن أهل اللغة املشهور فهو قرايش شهاب
ن يف هذا البحث، اختيار الباحثة ترمجة القرأن الكرمي ألن أردت لفهم معىن يف القرآ

مكا. ويقرأ تفسريمها، موجود اختالف ترمجه، تأخذ الباحثة يف هاالكرمي بتفسري قرايش شهاب و 

                                                           

 (5300 جامعة شاريف هداية هللا جباكارتا، )حبث العلمى، رآن حممود يونس"،يف تفسري القالروح "ترمجة كلمة  نور رمحاواتى، 4

 احلكومية جامعة شارف هداية هللا حممود يونس وت.م. حسىب الصديقى"، )حبث العلمى،")سورة الضحى واإلنشراح( : مقارنة بني ترمجة  حممد حلمان، 5 
 (5303 جباكارتا، اإلسالمية

6 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001) 

 1دون السنة(، )القاهرة: دار نوبار للطباعة، فن الرتمجة، حممد عناىن،  7 
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لكرمي وخمصوص السورة اليل والشمس، رأت الباحثة أن سورة اليل والشمس هذا البحث القرآن ا
هو أحد من سورة مكية ويف أّول سورة كما قرأ أن مها تبنّي غلى الوقت املعنّي، وهناك قسم من 

ترجم هامكا قُرَِّأ الباحثة سورة اليل، كما   ثة لتبحث هذا البحث.هللا إىل خملوقه، فحّمست الباح
" أما ترجم قرايش  Demi malam, apabila dia kelam" يعىن " َٓشٓ َيغٓ ٓإَِذآلِّٓلَّ ٓٱوَٓاآلية " 

 ".  Demi malam, apabila menutupiسورة اليل يعىن " شهاب يف أول 
اللغة أو الدينية، ومها من خلفية  وهامكا مشهور يف تعليم كما عرف أن قرايش شهاب

قرايش شهاب هو مفّسر القرآن الكرمي بزمان احلديث، وهو أحد من مفّسر القرآن يف  املختلفة.
إندونيسيا، بل هو يبلغ املعىن يف القرآن مبقام احلديث حىت مشهور للمجتمع ويؤيت الغرية لكّل 

وتفسري األزهر هامكا ألن لفهم  ن تفسري املصباح قرايش شهابواختارت الباحثة م طاّلب.
وهنا الباحثة ترجو ملعرفة ترمجة شهاب الذى عرف مفّسر  القرآن حيتاج الفرد إىل تفسري القرآن.

 بزمان احلديث مع هامكا مفّسر القدمي.
مقارنة ترمجة القرآن الكرمي وهبذه خلفية البحث، فثبت موضوع هذا البحث أال وهو " 

صوير مقارنة " واهلدف األخري هلذا البحث هو ت اليل والشمس( سورة)امكا هلو  لقرايش شهاب
 وهامكا. بني ترمجة قرايش شهاب

 أسئلة البحث .ب
 انطالقا على خلفية البحث السابقة أرادت الباحثة أن تركزّا أسئلة البحث كما يلى

 وهامكا ؟ الرتمجة الذي يستخدمه قرايش شهاب ما منهج .1

  ترمجة قرايش شهاب وهامكا سورة اليل والشمس ؟ما التشابه واإلختالف بني .2

 أهداف البحث .ج

 أساسا على أسئلة البحث السابقة فاهداف البحث منها :

 وهامكا الرتمجة الذي يستخدمه قرايش شهاب ملعرفة منهج  .1
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 تالف بني ترمجة قرايش شهاب وهامكا سورة اليل والشمسخاإلتشابه و ملعرفة ال .2

 فوائد البحث .د
 رجي الباحثة أن تأيت هذا البحث إجيابية من الناحيتان النظرية والتطبيقيةت

من الناحية النظرية ترجي الباحثة على هذا البحث إسهاما يف الفهم ويتفّهم يف هذه الدراسة  .1
 يعىن دراسة داللة خاصة لداللة األلفاظ وكذلك ترمجة.

حث لتعميق داللة األلفاظ وترمجة واملهم من الناحية التطبيقية ترجي الباحثة على هذا الب .2
 لفهم املعىن يف القرآن الكرمي خاّصة لسورة اليل والشمس.

 الدراسة السابقة .ه
وهامكا ليكون أغراض  مجة القرأن الكرمي بني قرايش شهابيف هذا البحث يستخدم تر 

من البحث  البحث. وحتديد البحث يف القرآن يعىن يف سورة اليل و سورة الشمس فقط. كثري
 العلمى خاصة يبحث الرتمجة يف القرآن الكرمي. هذا البحث بإهلام من حبث الطالب

سورة القدر، العلق، واإلخالص( مقارنة بني ترمجة ) 03يل يف ترمجة القرآن جزء "حتليل الدال .1
وهذا التحليل الدالىل واملساوات  5331هامكا وحممود يونس" من سيت قرة العيىن سنة 

 بني املرتمجني. والفروق

"حتليل الداليل يف ترمجة القرآن )سورة الضحى واإلنشراح( مقارنة بني ترمجة حممود يونس  .2
وهذا التحليل الداللة املعجمى، والتحليل  5303وت.م. الصديقي" من حممد حلمان سنة 

 املساوات واختالفات بني املرتمجني.

باحثة هو حتليل سورة اليل والشمس والقرق بني هذه البحوث والبحث الذي قامت به ال
 بني ترمجة قرايش شهاب وهامكا.
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 منهج البحث ومدخله .و
 نوع البحث .1

منهج البحث العلمى هو طريقة منظمة يف البحث تعتمد على الفرضيات وعلى طائفة 
من القواعد والقوانني اليت هتيمن على سري البحث وتفرض على القائم بالبحث التقيد هبا. 

أخر من منهج الذي ال يرتكز ببيانات اإلخصائية هي البحث الكيفى الذي يفهمه  واسم
( أن املنهج الكيفي هو البحث الذي حيصل البيانات Lexy Meleongليكسي مولونج )

استخدمت الباحثة يف هذا  1.الوصفي وله شكل مكتوب أو لسان من الشيئ ليالحظ
( يعىن Descriptive( اجتاها على البيانات الوصفية )Qualitativeالبحث املنهج الكيفى )

د يف العامل. هذا  أحد من جنس حبث العلمى األساسي، ليصف أو يتصّور ظواهر الذي ُوجِّ
 1.بظواهر اآلخرالبحث يدرس شكل، الطبيعة، تغيري، رابطة واختالف 

يستخدم املنهج الوصفي يف دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها، 
اسة حاضر أشكاهلا، وعالقاهتا، والعوامل املؤثرة يف ذلك أو أن املنهج الوصفي يهتم بدر 

الظواهر واألحداث بعكس املنهج التارخيي الذي يدرس املاضي، مع مالحظة أن املنهج 
الوصفي يشمل يف كثري من األحيان على عمليات تنبؤ ملستقبل الظواهر واألحداث اليت 

 03يدرسها.
وأما مدخله يستخدم الباحثة املنهج املقارن يقوم هذا املنهج على معرفة كيف وملاذا 
حتدث الظواهر من خالل مقارنتها مع بعضها البعض من حيث أوجه الشبه واإلختالف 

معينة والظروف املصاحبة وذلك من أجل التعرف على العوامل املسببة حلادث أو ظاهرة 
 00لذلك.

 مصادر البيانات .2
إن مصدر البيانات تنقسم إىل القسمني، مها املصدر األساسي واملصدر الثناوى. إن 

 املصادر األساسية يف هذا البحث فهي تفسري املصباح قرايش شهاب وتفسري األزهر هامكا.
                                                           

8 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 40 
9 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t), 72 

 15 (،دار صفاء للنشر والتوزيع : عمان) ،ية والتطبيقمناهج وأساليب البحث العلمي النظر  ،الدكتور رحبي مصطفى عليان والدكتور عثمان حممد غنيم 10 

 21نفس املرجع،  11 
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ي من كل البيانات الذي يتعلق هبذا البحث، من وأما املصدر الثانوى يف هذا البحث فه
 املقاالت أو الكتب املتعلقة بالدراسة الرتمجة أو املعىن املعجمى.

 طريقة مجع البيانات .3
( هي طريقة Arikuntoاستخدام هذا البحث طريقة مجع الوثائقة، عند أري كونطا )

جودة يف مكان معني من الكتب عملية جلمع احلقائق واملعلومات على طريقة نظر الوثائق املو 
 05أو اجلرائد أو اجملالت أو املالحظات وغري ذلك.

 وأما اخلطوات هبذه الطريقة فتكون مما يلي :  

 قراءة القرآن الكرمي هبدف إجياد اإلختالفات بني املرتمجني -

 استخراج لفظ من السورة اليل والشمس اليت خمتلف من ترمجه -

 رأي الباحثة يف القاموس وحبث عن املعىن املعجمى -

 

 طريقة حتليل البيانات .4
يف حتليل بيانات هذا البحث كانت الباحثة استخدمت طريقة الدراسة الكيفية الوصفية  

(descriptive-qualitative methods .) الباحثة منهج املقارنة وكذلك استخدمت
(comparative methods.ألن ستقارن الباحثة املوضوعني يف هذا البحث ) 

والدراسة الكيفية هي منهجية البحث الىت حتصل على املعلومات الوصفية بشكل  
الكلمات املكتوبة أو الشفهية واألعمال املالحظة، فهذا هو الرأي من بوغدان وغوبا 

(Bogdan dan Guba.)00 

                                                           
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), 206 
13 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan tindakan, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 181 
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( بأن املنهج Moleong( يف مولييونج )Taylor( وتايلور )Bogdanوصف بوغدان ) 
أو  الوصفي هو منهج البحث الذي حصل على البيانات الوصفية بشكل الكلمات املكتوبة

 01املنطوقة الذي من األشخاص والشؤون امللحوظة.
وأما املنهج املقارن هو املنهج الذي يقوم على معرفة كيف وملاذا حتدث الظوارهر من  

الف وذلك من أجل التعرف خالل مقارنتها مع بعضها البعض من حيث أوجه الشبه واالخت
على العوامل املسببة حلادث أو ظواهر معينة والظروف املصاحبة لذلك، والكشف على 

 02الروابط والعالقات أو أوجه الشبه واالختالف بني الظواهر.
 والباحثة يف حتليل بيانات هذا البحث ختطو خطوات كما يلى : 

أوال، حتليل الرتمجة. فالباحثة حتلل ترمجة قرايش شهاب وهامكا سورة اليل والشمس من 
 حيث نوعها واسرتاتيجيتها.

ليل والشمس. وثانيا، املقارنة املعىن املعجمى بني ترمجة قرايش شهاب وهامكا سورة ا
 أخرجت الباحثة اللفظ املختلف يف ترمجتهما وحتلل من حيث معىن يف املعجم.

 
 هيكل البحث .ز

 هيكل البحث يف هذا البحث يتكّون على مخسة األبواب مما يلى :

الباب األول يتضمن على خلفية البحث وكذلك أسئلة البحث مكتوب هبذا الباب. 
 تخدمت الباحثة يف هذا البحث.الباحثة تكتب منهج البحث الىت اس

الباب الثاىن البحث النظرى يتكون من نظرية الرتمجة وما يتعلق به. يف هذا البحث تبنّي 
 .ة القرآنمجعن أنواع الرتمجة ومنهج الرت أحدهم الباحثة 

                                                           
14 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) 30 

 21شر والتوزيع، دون السنة(، )عمان: دار صفاء للنمناهج وأساليب البحث العلمى )النظرية والتطبيق(، رجي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم،  15 
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 سرية عن املرتمجني يعىن سريةعرض البيانات وحتليلها، هنا ستبنّي الباحثة الباب الثالث 
حتليل  احلاصل من عن ووصف ما خلفية وتربويته مث تبنّي تفسريه. ،وهامكا هابمن قرايش ش

 سورة اليل والشمس باستخدام منهج املقارن.بني املرتمجني )قرايش شهاب وهامكا( 

للبحوث  اإلقرتاحات اإلختتام يتضمن باخلالصة من حتليل البيانات وتعطىالباب الرابع 
 احلاضر.
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 ىنالباب الثا

 إطار النظري

 املقرتح العام بالرتمجة .أ

الرتمجة هي عملية مهمة لإلنسان يف زمان حديث، ليست ملرتجم فقط ولكن مدّرس، لغويني أو 
 احملّب اللغة يستخدم الرتمجة لعمل اليومية وكذلك يعطي رغبة ألهل العلم.

بالدراسة متنوِّعة حبسب كّل قدر العلم. أكثر من الكتب واملقال عن الرتمجة ُكتَِّبت يف جمال العلم مَعنيَّ 
يرى بعض العاملِّ جبانب فنّية، ثقافة، أدب وجتارّي. من هذه وجهة يتفّهم كثري من أنواع الرتمجة، فهي : 

 01ترمجة األديب، ترمجة الثقايف، ترمجة السيمييوتيك، ترمجة الواقعي وترمجة أوتوماتيك وغري ذلك.

ولعل من املناسب أن نذكر ما قاله الدكتور حممد عناين يف متهيده لكتابه )فن الرتمجة( : "وإذا كان 
جييد فهم النصوص اليت يرتجم فعليه أيضا أن  ون الكتابة باللغة اليت يكتب هبا،على املرتجم أن جييد فن

 م أهنا ال غىن عنها يف هذا الباب،رغ اميس أو بكتب النحو،وال يكفي يف هذا االستعانة بالقو  منها،
 إىل معرفة فنون الصياغة اللغوية، ولكن عليه أيضا أن يلمَّ بعلوم العصر. أي أن املرتجم ال حيتاج فحسب

 01.عن العامل الذي نعيش فيه بل حيتاج أيضا إىل اإلحاطة مبعلومات كثرية

 تعريف الرتمجة .1
( هي نقل املعىن إىل اللغة األخرى مناسبة Peter Newmarkالرتمجة عند بيتري نومارك )

هتم بأربعة بالغرض الذي قصدها املؤلف أو الكاتب. قد شرح أيضا بأن املرتجم وجب عليه أن ي
أشياء مهمة يف عملية الرتمجة، وهي : أوال، ما يتعلق بالكاتب مثل األسلوب الشخصي أو ميزة 
الكاتب كلها يف لغته. ثانيا، معيار اللغة الذي حيتوي على اإلتفاق النحوي واملعجمي املستخدم 

سالة حمددا يعود يف اللغة املصدر. ثالثا، حضارة اللغة املصدر اليت تشتمل على املضمون أو الر 

                                                           
16  Suhendra Yusuf, Teori Terjemah Pengantar ke Arah Pendekatan Lingusitik dan Sosiolinguistik, (Bandung : Mandar 
Maju, 1994) 

 1القاهرة : دار نوبار للطباعة(, فن الرتمجة, )حممد عناىن,  17 
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إىل حضارة اللغة املصدر. رابعا، اخللفية والعادة الىت تشتمل على نوع النص وشكله يف الكتاب 
 18ووسائل اإلعالم وغريها، الذي يؤثرها التقليد يف فرتة معينة.

من بيانات  -لفظّية أو غري لفظيّ –الرتمجة هي عملية اإلنسان للنقل بيانات أو رسالة 
ظّي أو املصدر إىل بيانات اهلدف. مفهوم الرتمجة يف املعىن واسعًا يعىن النقل معىن أو رسالة، لف

 غري لفظّي من شكل واحد إىل شكل آخر.

تستعمل كلمة الرتمجة لتدل على أحد األنواع التالية : أوال، الرتمجة بصفاهتا العملية 
الفعلية لفك رموز النص يف اللغة األصلية وترميز النص يف اللغة اهلدف. وثانيا، الرتمجة بصفاهتا 

ية فك رموز نص اللغة األصلية وترميز النص الناتج النهائي وهي النصوص اليت تنتج عن عمل
اللغة اهلدف. وثالثا، الرتمجة كطريقة مفيدة من طرق التعليم اللغة األجنبية ويشار إىل هذه الطريقة 

 عادة باسم "منهج القواعد والرتمجة".

أما تغريف الرتمجة من الناحية اليومية أو اخرى أن الرتمجة مبعناها النقل الرسالة يف 
( يف مثال كلمته إىل اللغة الثاىن أو source languageاللغة األوىل أو اللغة املصدر ) النصوص

 19(.target languageاللغة اهلدف )

يأخذ اللغة العربية الرتمجة. لغة الغة العربية يعىن من ال Terjemahيف اللغة اإلندونيسييا، 
ً من اللغة أرمينية يف االصطالح ترمجة يعىن  ً (. كلمة Didawi, 1992:37)تَرمُجا من شكل ترمُجا

 20(.Manzhur, t.t:66يعىن الناقل كالم من إحدى اللغة إىل لغة اخرى )ترمُجاً وكلمة ترمَجاً 

يقول الدكتور أسعد مظفر الدين احلكيم يف كتابه )علم الرتمجة النظري( "إن كلمة 
والرتمجان بضم  العرب الرتمجان أي املفسر للسان، )الرتمجة( عربية األصل. فقد جاء يف لسان

واجلمع الرتاجم. يقال  إىل أخرى، أي ينقله من لغة ح امليم هو الذي يرتجم الكالم،وفتاجليم 
 ترمجه وترجم عنه.

                                                           

)جامعة موالنا مالك إبراهيم يث األربعني لإلمام النووي", املقارنة الداللية بني الرتمجة مهيل ظفري وعبد اجمليد متيم لكتاب منت احلدأولية رزقي رمحوايت, " 18 
 50(, 5302اإلسالمية احلكومية ماالنج, 

19 Suhendra Yusuf, Teori Terjemah Pengantar Linguistik dan Sosiolinguistik, (Bandung : Mandar Maju, 1994) 
20 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional, 2002) 
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وعنه : نقله  م : بيته ووضحه. وترجم كالم غريه،وجاء يف املعجم الوسيط : ترجم الكال
ة. واجلمع تراجم وترامج ذكر ترمجته. والرتمجان : املرتجم،من لغة إىل أخرى. وترجم لفالن : 

 وترمجة فالن : سريته وحياته.

وأما يف االصطالح فإن أول ما يلفت النظر أن الرتمجة مبعناها النقل من لغة إىل أخرى ال 
أي أهنا تطاق يف  رتمجة بصفتها نتيجة لعملية حمددة،معنيان آخران خمتلفان : املعىن األول : ال

ة ممتازة لقصص شيكسبيري هذه احلالة على النص املرتجم. فإذا قلت مثال : هذه ترمج
(shakespeare) ،  : الرتمجة باعتبارها العملية فإننا نعين بالرتمجة هنا النص املرتجم. واملعىن الثاىن

 أي أهنا العمل الذي يظهر بنتيجته نص الرتمجة باملعىن األول. ذاهتا،

غة مث إن النقل من لغة إىل لغة أخرى هو يف احلقيقة نقل نص يف لغة إىل نص يف ل
ويسمى باللغة  األصل،أخرى. وهذا يعىن أننا يف أثناء الرتمجة نتعامل دوما بالنصني مها : نص 

) Targetويسمى باللغة اهلدف  ، والنص الرتمجة، )Source Language(املصدر 
)Language.21 

 حا تطلق على أربعة معان : أوالً،فإن مفهوم الرتمجة اصطال وانطلقا من كل ذلك،
 لغة تساوي اللغة املصدر. وثالثاً،تفسري الكالم ب الم إىل من مل يصل إليه. وثانياً،إيصال الك

مجة هي عملية التحويل من اللغة املصدر إىل الرت  بلغة غري اللغة املصدر. ورابعاً، تفسري الكالم
 22اللغة اهلدف.

د أربع معىن ذلك، يعىن : التعبري عن معىن   عن املفهوم الرتمجة، يرى الوصف الذي وحَّ
التعبري ة يف معىن كالم يف لغة بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء جبميع معانية ومقاصده. وفكر 

أن كالم أو النص هي طريقة مرتجم لينال املعىن يف تلك النصوص. ومع ذلك، ما يبّينه مرتجم 
 هو معىن عن النص، أما النص من أحد طريقته، غري هدفه.

                                                           

 0تور للرتبية اإلسالمية احلديثة, دون السنة( كونتور فونوروكو : معهد دار السالم كونفن الرتمجة بني النطرية والتطبيق, )دحية مسقان,  21 
22 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan, 6-7 
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" الرتمجة هي حتويل مادة النص من اللغة املصدر إىل ما  (Catford)ويقول كاتفورد 
 أخرى أي اللغة اهلدف ". يعادهلا من مادة النص يف لغة

أن الرتمجة هي "   Approach to Translationيف كتابه  (Newmark)ويرى ينومارك 
فن نقل الرسالة املكتوبة أو املنطوقة من لغة ما إىل ما يعادهلا يف لغة أخرى ". وهذا يعين أن 

 ات اعتبارات أخرى.دون مراع ىت تراد ترمجتها من اللغة املصدر،الرتمجة عنده هتتم باملعاىن ال

املرتجم اإلندونيسي العظيم, فإنه يرى "  (Mustholah Maufur)وأما مصطلح موفور 
 أن الرتمجة أو التفسري هي فن نقل الكالم أو الكتابة من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف ".

 من خالل ما أوردناه حول مفهوم الرتمجة نستطيع أن تستلخص األمور اآلتية :

مجة فن قائم بذاته قوامه الذوق اللغوي السليم بني املتحدث أو الكاتب وبني إن الرت  .1
, (Translation is the dress of thought)املرتجم. ويقال أن الرتمجة لباس األفكار 

 .(Language is the expression of thinking)بينما اللغة سبيل تعبريها 

لذلك تستلزم منهجا ختضع له عملية الرتمجة وطريقة  بصفاهتا الفن والعلم فإن الرتمجة تبعا .2
 يستخدمها املرتجم حىت تأيت مثارها يف أحسن وجه.

باإلضافة إىل كل ذلك إن الرتمجة تعترب حبق مهارة متميزة تتطلب املمارسة والتدريبات  .3
 23املتواصلة.

 أو فن؟ يف إجابة هذه األسئلة هناك اختالف. واخلالصة من إجابة الرتمجة هل هي علم
هذه األسئلة هي أهنا فن علمي، إذا درسنا عن نظرياهتا فال شك أهنا علم من علوم اللغة 
التطبيقية. وإذا نطبق يف عملية الرتمجة فهي فن ألهنا حيتاج إىل فن املرتجم ليحصل على نتيجة 

لرتمجة هي فن التطبيقي، تعين الفن الذي حيتاج إىل املمارسة الرتمجة اجليدة. لذلك كانت ا
 24والتطبيق.

                                                           

 5فن الرتمجة بني النظرية والتطبيق, دحية مسقان,  23 

)جامعة موالنا مالك إبراهيم املقارنة الداللية بني الرتمجة مهيل ظفري وعبد اجمليد متيم لكتاب منت احلديث األربعني لإلمام النووي", أولية رزقي رمحوايت, " 24
 50(, 5302اإلسالمية احلكومية ماالنج, 
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 أنواع الرتمجة .2
 Translation for Studentsبني األستاذ أكرم مؤمن يف كتابه "فن الرتمجة للطالب واملبتدئني" )

)and Beginner 25أن الرتمجة تنقسم إىل مثانية أقسام وهي : 

 الرتمجة حرفية .1
فيها بالنص األصلي، ويتقيد فيها باملعىن احلريف للكلمات، وهي وهي الرتمجة اليت يلتزم املرتجم 

 أسوأ أنواع الرتمجة, حيث ال ترتك للمرتجم فرصة للتصرف مبرونة للوصول إىل أحسن صياغة.
 الرتمجة بالتصرف .2

وفيها ميكن للمرتجم أن يبدل، ويؤخر، ويقدم العبارات بغرض حسن الصياغة، وهذا النوع شائع 
 تب والدوريات واجملالت وغريها.يف ترمجة الك

 الرتمجة التفسريية .3
وفيها يتدخل املرتجم بتفسري وشرح بعض األلفاظ الغامضة والعبارات الىت ترد يف النص األصلى، 

 ويفضل أن يكون ذلك يف اهلواشم.
 الرتمجة التلخيصية .4

 وفيها خيتصر املرتجم املوضوع الذي يرتمجه ويقدمه بأسلوبه هو.
 ة الفريةالرتمج .5

وهي ترمجة مباشرة للقاءات، واالجتماعات واملؤمترات الصحفية، واملقابالت واألحداث اهلامة. 
وهي تتطلب من املرتجم أن يكون على درجة عالية جدا من إجادة اللغتني، وسرعة البديهة 
وحسن التصرف, وقبل كل ذلك البد له من االطالع على املوضوعات الذي سيتم التحدث 

حىت يكون ذهنه حاضرا للرتمجة الفورية يف  -إذا سنحت ظروف املؤمتر أو اللقاء بذلك–عنها 
 هذا اجملال.

 التعريب .6

                                                           

 0، فن الرتمجة بني النظرية والتطبيقدحية مسقان,  25 
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إال يف ترمجة القصص والروايات واألعمال األديبة بصفة عامة،  -بالطبع–والتعريب ال يصلح 
والبيئة وهو ال يتم مبجرد تعبري الكلمات واملصطلحات، ولكن تعريب املوافق والشخصيات 

 أيضا.
 األقلمة .7

واألقلمة هي جعل النص يناسب اإلقليم الذي سينشر فيها, وهي تتم أيضا يف األعمال األديبة 
مبختلف أنواعها، ومثال ذلك متصري القصة )جعلها قصة مصرية( أو سعودة البيئة )أي جعل بيئة 

 املوضوع متثل اجملتمع السعودي(.
 االقتباس .8

ملرتجم فكرة رئيسية من عمل فين أو أديب وحيرجها يف صورة جديدة تناسب ويف االقتباس يأخذ ا
 26أهل شعب ودولة بعينها.

 طرق الرتمجة .3
 ميكن أن نوجز طرائق الرتمجة يف أربع نقط تالية :

 الرتمجة احلرفية .1
 الرتمجة احلرة .2
 الرتمجة معنوية .3
 الرتمجة املماثلة .4

 
 رفيةالرتمجة احل .1

إن الرتمجة احلرفية هي الرتمجة اليت يلجأ إليها املرتجم, واضعا فوق كل كلمة يف النص 
ودون  تبار قوانني اللغة املنقول إليها،دون أن يأخذ بعني االع يف لغة الرتمجة،األصلي ما يطابقها 

ة أن حيافظ على جانب املضمون الثابت أي على املعىن. إن مثل هذه الرتمجة متتلئ عاد
 بالعبارات والصعوبات اللفظية, وختل باملعىن ومقاصد املؤلف.

 الرتمجة احلرة .2
                                                           

 1نفس املرجع،  26 
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( أن الرتمجة احلرة هي الرتمجة املنفذة L.S. Barkhodarovيرى ل. س. بارخوداروف )
مع مراعاة قوانني لغة الرتمجة.  الالزم لنقل جانب املضمون الثابت،يف مستوى أعلى من املستوى 

ويف أحسن  قاعدة عامة, يف مستوى وصف املوقف،ك  رتمجة احلرة يتحقق،التكافؤ يف ال إن
األحوال يف مستوى األعالم. إن املعلومات املنقولة يف مستوى القول والرموز اللغوية تبقى عادة 

أي إىل وصف املوقف يف  إىل اإلسهاب، -لدرجة كبرية–رتمجة غري مصورة. تؤدي مثل هذه ال
بصورة بعيدة عن  ق مع النص األصلي يف لغة الرتمجة،احلرة التطاب النص األصلي. تفيد الرتمجة

 27مكونات األصل الشكلية والداللية.

رفية. ففي الرتمجة احلرة ال يوجد، كقاعدة إن الرتمجة احلرة مقبولة أكثر من الرتمجة احل
 النص مجة احلرة فإن معىنوال إخالل بقانني لغة الرتمجة. وأما عيب الرت  عامة، تشويه للمعىن،

نظرا ألن النص  املعلومات يضيع أثناء النقل احلر،وإن قسما من  األصلي ال ينقل بدقة تامة،
األصلي يتعرض لتحويالت هو يف غين عنها. وعندئذ, يوجد دوما خطر االنتقال إىل احلد الذي 

 يتحول فيه الرتمجة احلرة إىل "عنديات" املرتجم.

 يةالرتمجة املعنو  .3

( أن الطريقة املعنوية للنقل من لغة إىل Dr. Omar Farroukhيرى الدكتور عمر فروخ )
نحى الؤلف حىت يستطيع أن يعرف م أ النقل،لغة هي أن يقرأ الناقل النص كله  قبل أن يبد

ونوع ألفاظه وصورة تراكيبه. فإذا عاد الناقل ليبدأ عمله, قرأ كل مجلة  األصلي، واجتاه تفكريه،
, مث أدارها يف ذهنه حىت يوقن أنه قد فهم معناها ومرماها. بعدئذ خيتار هلا األلفاظ اليت تعرب تامة

ويسوق اجلملة يف اللباس العريب املوافق, وليس عليه أن  عن مقصد الكاتب ال عن تراكبه فقط،
 يكون عدد الكلمات يف مجلته مثل عددها يف النص األصلي أو أكثر أو أقل.

لألصل، أو نسيجه اللغوي، أو البناء اللغوي  -أثناء الرتمجة املعنوية–ينقل إن املرتجم ال 
 28فهو ال ينقل إال معىن النص األصلي عامة. شكله،

                                                           

 2نفس املرجع،  27 

 2نفس املرجع،   28
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 الرتمجة املماثلة .4

إن الرتمجة املماثلة هي إجياد مضمون األصل وشكله من جديد بوسائل اللغة األخرى. 
 :وتعين املماثلة يف الرتمجة 

 مطابقة األصل من حيث الوظيفة -

 اختيار األدوات املناسب أثناء الرتمجة -

وبناء على ذلك فإن الرتمجة املماثلة تعترب النقل الوايف ملضمون األصل املعنوي مع مراعاة 
 29مطابقة وظيفة األسلوب ذات القيمة الكاملة املعادلة له.

 عملية الرتمجة .4

الرتمجة هنا الطراز الذي يراد به بيان عملية التفكري اليت يقوم هبا املرتجم يقصد بعملية 
 عند عملية الرتمجة.

( أن عملية الرتمجة ختتلف عن إجراءات الرتمجة اليت تتعلق بأساليب الرتمجة،  willsويرى ويلز )
جراءات كما ختتلف إجراءات الرتمجة للنصوص من اللغة الغربية إىل اللغة اإلندونيسية عن إ

 الرتمجة للنصوص من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة اإلندونيسية.
 كانت عملية الرتمجة يف البداية تأيت مباشرة وتسلك وجهة واحدة كالتايل :
 

 

( Source Languageوهذا يعين أن عمل املرتجم أن يكتب من جديد نصا من اللغة املصدر )
 ( مباشرة.Target Languageإىل نص من اللغة اهلدف )

تتم على ثالث  -(Taber( وتابر )Nidaرأى ندا )–مث تطورت هذه العملية، وهي على 
 : 30مراحل وهي

                                                           

 1نفس املرجع،  29 

 النص يف اللغة اهلدف النص يف اللغة املصدر
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( حيث حلل فيها املرتجم النص من اللغة املصدر فيما analyzingمرحلة التحليل ) -
رف، ومعىن الكلمات لفهم النص بعد الوقوف على معناه يتعلق بالقواعد والص

 السياقي.
(، حول فيها املرتجم بعد ذلك فكرته عن طريق نقل transferingمرحلة التحويل ) -

 املعىن من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف.
(، يقوم املرتجم فيها restructuringمرحلة إعادة البناء أو إعادة صياغة النص ) -

لفاظ املتكافئة، واملعىن، والرسالة املوجودة يف اللغة املصدر مث يكتبها من ببحث األ
 جديد إىل اللغة اهلدف.

علما وفنا ومهارة. وباختصار خلص نيومارك  -إىل حد كبري–هبذه العملية تعد الرتمجة 
(Newmark: هذه العملية األساسية يف النقط التالية ) 

 هحتليل النص يف الغة املصدر وتفسري  -
 إجراءات ترمجة النص املذكور أعاله -
 31إعادة صياغة ذلك النص -

 
 خطوات الرتمجة الناجحة .5

( هذه اخلطوات التالية لتأيت الرتمجة جيدة وناجحة، Akram Mu’minحدد أكرم املؤمن )
 وهي :

ون املعىن العام للنص قراءة النص املراد ترمجته عدة مرات حىت يتم فهمه جيدا، فال بد أن يك .1

 واضحا جليا يف ذهن املرتجم قبل الشروع يف ترمجته.

                                                                                                                                                                                           

 1نفس املرجع،  30 

 1نفس املرجع،  31 
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إعداد املعاجم واملوسوعات، زغريها مما يساعده على حسن ترمجته للنص وأن جيعلها املرتجم  .2

 يف متناول يده أثناء عمله.

المات البدء يف ترمجة الن،, مع احلرص على حتديد بدايات وهنايات اجلمل، واستخدام ع .3

 الرتاقيم بطريقة صحيحة تناسب اللغة اليت ينقل إليها.

 أن حيسن املرتجم اختيار األلفاظ والتعبريات املناسبة يف اللغة اليت ينقل إليها. .4

بعد االنتهاء من الرتمجة البد من قراءة النص املرتجم وتصويب ما قد يوجد فيه من أخطاء  .5

ةتأخري ما قد يلزم من عبارات حىت تستقيم العبارات إمالئية أو َنوية أو غريها، وتقدمي 

واجلمل وتتم الصياغة كما ينبغي أن تكون، مع مراعاة ترابط اجلمل باستخدام األدوات 

 32اللغوية املناسبة.

فالرتمجة  بأي حال من األحوال، عدم اللجوء أىل حلذف واالختصار أو اإلطالة واإلسهاب .6

وهي أمانة يف عنق املرتجم  لقدرات اللغوية مما قد خيل بالنص،ستعراض اليست وسيلة ال

 33والبد أن يكون قادرا على محلها وأن يوصل املعىن بدقة قدر املستطاع.

 اسرتاتيجية الرتمجة .6

يقصد هبا تكتيك املرتجم عند قيامه برتمجة الكلمة واجلملة، وقد مساه البعض بإجراءات 

 مجة. وتنقسم هذه االسرتاتيجية إىل قسمني، مها :الرت 

                                                           

 1نفس املرجع،  32 

 1نفس املرجع،  33 



19 
 

أواًل، االسرتاتيجية الرتكيبية أي االسرتاتيجية املتعلقة برتكيب اجلملة يستجدمها املرتجم يف ترمجته، 

 وهي قائمة على ثالثة أسس، هي :

( تعين زيادة الكالم يف اللغة اهلدف حلاجتها إليها، وتسمى أيضا addition)الزيادة  -

 (.expansionوسع )الت

( وهو تقليل العنصر الرتكييب يف اللغة اهلدف، ويسمى أيضا subtractionاإلسقاط ) -

 (.reductionالتصغري أو اإلنقاص )

( ويستخدم هذا األساس لرتمجة اجلملة حيث يقصد به transpositionالنقل ) -
ليصل هبا إىل  هلدفاستبدال وحدة َنوية من اللغة املصدر بوحدة َنوية يف اللغة ا

 34ويسمى أيضا التغيري يف الرتكيب. املعىن املراد،

ثانياً، االسرتاتيجية الداللية أي االسرتاتيجية املتعلقة بداللة األلفاظ أو اجلملة اليت 
 سيرتمجها املرتجم. وهي تشمل على األمور اآلتية :

كلمة من اللغة املصدر إىل اللغة (، وهو الذي يأخذ معىن الborrowingاالستعار ) -

 اهلدف.

(، وهو أن يستخدم املرتجم الكلمة اخلاصة Cultural Equivalentالعديل الثقايف ) -
 أو املميزة يف اللغة اهلدف بدال من الكلمة اخلاصة أو املميزة يف اللغة املصدر.

راد من (، وهو الذي يصف املعىن واملDescriptive Equivalentالعديل الوصفي ) -
اللغة املصدر. وذلك ألن اللغة املصدر هلا عالقاهتا احلضارية اخلاصة هبا وأن 

 35استعمال التعادل الثقايف يأيت مبا يناسب املراد من اللغة املصدر.

                                                           

 03نفس املرجع،  34 
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(، وهو أن يستخدم املرتجم كلمة اللغة اهلدف الىت توازي كلمة Synonimاملرادف ) -
 اللغة املصدر.

رتمجة الرمسية، البد للمرتجم أن يكون له قاموس خاص لألمساء واالصطالحات ال -
 اجلديدة نقلت إىل اللغة اهلدف أخرجها وأمجع عليها اجلهة املختصة.

(، وهو إنقاص أجزاء تركيب reduction and expansionالتخفيض والتوسع ) -
 صدر.اجلملة يف اللغة املصدر, والتوسيع عناصر الكلمة يف اللغة امل

 ( ويقصد هبا توضيح املعىن املراد ترمجته من اللغة املصدر.additionاإلضافة ) -
( وهو حذف الكلمة أو اجلملة من النص يف اللغة املصدر وعدم deletionاحلذف ) -

 ترمجتها إىل اللغة اهلدف. وذلك لعدم فائدته يف اللغة اهلدف أو صعبت ترمجته.
به ترمجة الكلمة أو اجلملة ليس هلا تكافؤ يف اللغة ( ويقصد modulationالتعديل ) -

 اهلدف.

 ة ال تتأثر بقوانني اللغة املصدر،على العموم إن الرتمجة اجليدة تتطلب اسرتاتيجية خاص
 (،expansionوهذه االسرتاتيجية ال خترج يف الغالب عن هذه العناصر التالية : التوسيع )

 36(.transpositionتعبري يف الرتكيب أوالنقل )وال (،reductionوالتقصري أن اإلنقاض )

 مبادئ الرتمجة .7
يف الرتمجة النصوص أو القرآن، هذا مبادئ الرتمجة يتكّون مراجع ملرتجم، ومبادئ هذا 

م ليكون مرتجم يستطيع أن حيّلل بعملية الذي يستخدمه مرتجم عند يكتب ترمجته. أمور مه
 عند عملية الرتمجة كما يلى :

ال بّد ملرتجم يعرّب فكرته وعلمه لآلخرين، فيحتاج بقدر ومفهوم باللغتني ؛ لغة  -
 املصدر ولغة اهلدف.

                                                                                                                                                                                           

 03نفس املرجع،  35 

 00, فن الرتمجة بني النظرية والتطبيقدحية مسقان,  36 
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عملية الرتمجة ليست لفهم النص ولكن حياول أن يْفَهُمُه، ومشكلة هذا ليست  -
النصوص ليرتمجه، ولكن يبحث  حياول أن يبحث عن املعىن اليت غري مفهوم قبله من

 عن طريق ليعرّب املعىن إىل لغة اهلدف.
ال بّد الرتمجة أن نقل املعىن، كّل معىن من النصوص األصلى، ولكن ال ميسح عن  -

تركيب اجلملة، الكلمة وأسلوب يف النصوص األصلى. من بيان هذا، جاءت 
هل ال بّد أن املشلكة يعىن مشكلة عن اصطالح ومشكلة عن تركيب الكلمة. 

 37يرتجم اصطالح؟ و هل تركيب اجلملة يرتجم أيضا؟
 املسائل العملية يف الرتمجة .8

 النص األصلى. إنه أمر جيب أن تنقل الرتمجة املعىن، كل املعىن وال شيئ سوى معىن
بديهي، إنه املقتضى األدين. لكن على الرتمجة أن ننقل املظهر أيضا. جيب أن تنقل إىل أقصى 
حد ممكن املظهر البنيوى، أي أن عليها أن تتيح للقارئ تكوين فكرة تقريبة على األقل عن اللغة 

قة بني العبارة والفكرة. وجيب املنقول منها، عن خصوصيات مفرداهتا وبنائها وطريقتها يف املطاب
أن تنقل املظهر األسلويني أي النوعية واملستوى : شكل عادي، طريف، مهمل، وصفي، مبتذل، 
خطاىب، فين، شاعرى. هذا املعيار بثري مسألتني رئيستني : مسألة االصطالحات ومسألة 

 الرتكيب.
 مسألة االصطالحات -1

ت مما خيتص بالرتمجة وحدها. ومسألة االصطالحات ليست مسألة االصطالحا
إهنا مشكلة الواضع قبل أن تكون مشكلة املرتجم. فقبل أن يقف املرتجم حائرا يف أي  

كلمة خيتار يف مقابل هذا االصطالح األجنيب أو ذاك، وقف املؤلف خمتارا يف أي لفظ 
خري من خيتار للتعبري عن مدلول جديد مل يسبق إليه يف ميدانه. ورمبا كان هذا املوقف األ

املواقف الشديدة الصعوبة والقليلة احلظ من الدراسة. وإذا كان للمرتجم أن يستعني 
بسواه على اختيار املقابل املناسب استنادا إىل حتديد واضح لالصطالح يف لغته 

                                                           
37 Tata Taufik, Terjemah dari Teori ke Praktek, (Pondok Modern Al-Ikhlash Ciawilor Kuningan:Pustaka Al-Ikhlash), 
36 
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األصلية، فإن الواضع ال ينطلق من حتديد بل من صورة ذهنية غري واضحة احلدود يف 
 معظم األحيان.

لصعوبة الىت يصادفها املرتجم يف إجياد املقابل املناسب، أو الواضح يف لكن هذه ا
اختيار اللفظ املعرب عن التصوير اجلديد القائم يف ذهنة, مل متنع النقاد من توجيه 
سهامهم، حبق تارة وبيع حق طورا، إىل هاؤالء الوضاع واملرتمجني. يؤخذ على العلماء 

ا ويواجهون مبفردات قائمة يفرتض أن تكون هلا اصطناعهم ألفاظا جديدة ال جدوى منه
الداللة نفسها. إن هلذا النقد ما يربره يف بعض األحيان شديدة اإلهبام أو شديدة 
اإلحياء. وكان نقدا يغري حق حينا اخر ألنه مل يتتبع تاريخ هذا العلم، بل مل يتتبع تاريخ 

بل تتحكم يف الدوالدها  أي علم. فلكل علم اصطالحاته، وهي ال تتكون دفعة واحدة،
 38الكشوف، وتؤثر يف تنوعها كثرة الباحثني وتعدد لغاهتم.

 
 

 مسألة الرتكيب -2
تثري مسألة الرتكيب على الصعيد العملي مجلة من األسئلة : هل جيب أن نرتجم، 
وكيف نرتجم، وملاذا نرتجم، اجلملة كوحدة ال تقبل التجزئة، أي ككلمة مركبة واحدة؟ 

ظ هل جيب أن حتافظ الرتمجة على مظهر اجلملة األصلية، البنيوي واألسلويب، وكيف حتاف
عليه، وملاذا حتافظ عليه؟ هل تكون الرتمجة كاملة إن نقلت املعىن برتاكيب اللغة املنقول 
إليها، وضّحت باملظهر األصلي؟ هل ميكن املالئمة بني تراكيب لغتني كالعربية 
والفرنسية؟ إالم يصبو املرتجم : أإىل تقدمي صورة صحيحة عن النص األجنيب أم إىل خلق 

 يضاف إىل اثارها، وميتاز مبضمونه الداليل األجنيب؟ أثر كتايب يف لغته،
ليست غاية املرتجم أن حيقق اإلتصال بني النص األصلى واللغة الىت ينقل إليها، 
بل غاية أن حيقق هذا االتصال بني النص األجنيب وقارئ الرتمجة. هلذا ميكننا أن نلوا 

بري ألفاظ عربية غري خليل مطران، مثال حيث استخدام يف ترمجاته ملسرحيات شكس
                                                           

)جامعة موالنا مالك إبراهيم املقارنة الداللية بني الرتمجة مهيل ظفري وعبد اجمليد متيم لكتاب منت احلديث األربعني لإلمام النووي", أولية رزقي رمحوايت, " 38 
 00-00(, 5302اإلسالمية احلكومية ماالنج, 
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متداولة يف زمنه، وإن كانت من الناحية املعجمية صحيحة جدا. هكذا ميكننا أن نقرر 
أن املرتجم ال يرتجم للفهم بل لإلفهام. وليس ضياع املعاىن مما يقتصر على الرتمجة، فهو 

ا كان يرافق االتصال يف كل أحواله : عند حماولة الفرد التعبري عما جيول يف خاطره. فإذ
هذا ما حيدث ضمن لغة واحدة وفرد واحد، فكيق الحيدث عند الرتمجة من لغة إىل 
أخرى، ال سيما إذا اختلفت اللغتان يف اإلنتماء احلضاري، ويف النظام الرتكييب والصريف 

 39.والنحو، كما هي احلال بني العربية والفرنسية
 

 املقرتح العام باملعىن .ب
عملية الرتمجة ال ينفّك باملعىن. يكون املعىن مهم لعملية الرتمجة. كّل طروق، عملية 

ة يأخذ ليعرف املعىن يف النص الذي سيرتجم به. ولذلك يكون شيئ مهم لتعريف ما واسرتاتيجي
 هو املعىن يف أمور الرتمجة.

(  melahirkan( يرى أّن كلمة املعىن يأخذ من كلمة "عىن" )010العصفاىن )دون السنة، 
(. ولذلك أّن كلمة tanah menumbuhkan tanamanكما يف كالم "عنة األرض بالنبات" )

( كان األشياء من فكرة اإلنسان 11-0112:15ملعىن" يعىن األمر ولد بالكالم. يرى امني )"ا
 40قبل عرّب يف اللغة.

يف ‘ مفهوم’أو ‘ تعريف’املعىن هي  يف متطّور دراسة املعىن أنّ  (Ferdinandيرى فريديناند)
لغوّي مياثل بكلمة فاملعىن هي تعريف أو مفهوم لكّل كلمة. فإذا -لغوّي. إذا عالمة-عالمة
 41لغوّي مياثل مبرفيم فاملعىن هي تعريف أو مفهوم لكّل مرفيم.-عالمة

( ليبنّي معىن ال بّد أن نرى من الناحية ؛ األّول :  Kempsonيرى كيمسون ) يف عالقة املعىن،
كلمة، الثاىن : مجلة، والثالث : ما حيتاج من خماطب ليتكلم. على الرغم معضلة، حقيقة املعىن 

 أقرب بالكلمة.
                                                           

)جامعة موالنا مالك إبراهيم ة مهيل ظفري وعبد اجمليد متيم لكتاب منت احلديث األربعني لإلمام النووي", املقارنة الداللية بني الرتمجأولية رزقي رمحوايت, " 39 
 00-00(, 5302اإلسالمية احلكومية ماالنج, 

40 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:16) 
41 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta:Rineka Cipta, 287) 
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( مكتوب ال نقيص Ogden and Richard, 1972:186-187) The Meaningيف كتاب 
ديد عن املعىن. ملفهوم املعىن من كلمة معنّي، باستخدام قاموس، ألّن يف من اثنني وعشرون حت

قاموس هو يسّمى أيضاً باملعىن معجمى. يف أعمال اليومية، كان استخدام القاموس ليعرف املعىن 
بشدة متاعب. بسبب عادة تغيري املعىن كلمة من مجلة. جبانب آخر، كّل كلمة عندها يوّسع 

 42خص يسخط باملعىن كلمة الىت كتِّب يف القاموس.املعىن، ولذلك كّل ش

هذا يعىن أن املعىن هي كّل بيانات أو معلومات عندها عالقة بكالم. واملعىن هي موضوعي، 
يراجع من معلومات  ‘مقصود’أي كّل معلومات ينال من كالم بدون يرى من هو ُمَتَكلِّّم. أما 

الىت ينال يف وجه املتكلم. ولذلك، املقصود هو موضوعي، إذا سأل شخص، "كيف حالك؟" 
املعىن من هذا يعىن أن اإلنسان يراد حلال شخص، بل املقصود به متنّوعة، كمثل يبدأ الكالم أو 

 43لتحية.

 أنواع املعىن .1
( يعرّب عن أنواع املعىن : معىن املعريف، 0111:01كان خمالفة من أنواع املعىن. فاملري )

( يرى أن أنواع 515-0115:510معىن فكري، معىن داللة، معىن اقرتاح، أما شيفلي )
جعي، معىن تصويري، معىن معجمى، معىن املعىن هي : معىن انفعاىل، معىن وصفي، معىن مر 

 جانىب، معىن جوهرى.
( يعرّب أن اصطالح معىن َنوى أو معىن معجمى، أما بومفيلد 0110:051فريهار )

( يعرّب عن اصطالح تضّيق املعىن وتوّسع املعىن. وكان رأى اآلخر لتزديد أنواع 0100:020)
 44املعىن حيت يكون كامل.

( ينقسم أنواع املعىن كما يلى : معىن Linguistik Umumرأى عبد اخلري يف كتابه )
معجمى، َنوى وسياقى، معىن مرجعي وغري مرجعي، معىن مفاهيمي وترابطي، معىن كلمة 

 واصطالحى، معىن عبارة ومثاىل.
 معىن معجمى، َنوى وسياقى .أ

                                                           
42 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta:Rineka Cipta, 79) 
43 Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab-Indonesia. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002, 8) 
44 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, 96-97 



25 
 

( على الرغم دون السياقى. leksemليكسيم ) معىن معجمى يعىن معىن يف كلمة أو
معىن معجمى هي معىن األصلى، معىن الذي يناسب بإحساس أو معىن كما هي. 

بنّي أن معىن معجمى  ”Pengantar Semantik Bahasa Indonesiaيف كتاب "
 45هي أحد معىن اللغوى الىت تستطيع أن تعرُّف بدون وحدة لغوّي اآلخر.

( معىن املعجمى هي املعىن  Mansoer Patedaبناء على الدكتور مانسور فاتيدا )
كلمة عند قامت كلمة لنفسه. يف شكل ليكسيم أو شكل مشتّق الذي يلزم املعىن,  

 كما قُرِّأ يف املعجم معنّي.
هارميورتى, عجمى يف عنصور لغوّي غري من استخدامه أو سياقى" )"هذا املعىن امل
( "املعىن املعجمى البد أن يبنّي يف هذا 0110:1(. قال فريهار )0115:030

املوضوع، املعجم هي مثال من املعىن املعجمى : معىن كّل كلمة يبنّي عن ذلك" 
 46وباحلقيقة، معىن املعجمى كّل كلمة يستطيع أن يبحث يف قواميس.

القواميس األسس عادة تضّمن معىن املعجمى عن كلمة الىت يبيّنه. من أجل ذلك، 
بعض اإلنسان يقول معىن املعجمى من معىن يف املعجم. معىن َنوّي خمتلف من 
معىن املعجمى، يكون معىن النحوّي إذ حيدث عملية النحوّي، كمثل مضاعفة، 

 ب وغري ذلك. تركي
 معىن السياقى يعىن معىن عن كلمة أو ليكسيم يف أحد السياق.

 
 معىن مرجعي وغري مرجعي .ب

فارس، أمحر كلمة أو ليكسيم يسّمى باملعىن مرجعى إذا يكون مراجعه. كلمة كمثل 
و، أو، يعىن كلمة مرجعي بسبب يكون مراجعه يف الدنيا. أما كلمة كمثل وصورة 

 ىن مرجعى ألهنم غري مراجع.اليسّمى مبعألّن 
 معىن الدالىل ومعىن ثانوي

                                                           
45 I Dewa Putu Wijana, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 28 
46 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, 119 
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معىن الدالىل هي معىن األصلى، معىن احلقيقي يف كلمة. معىن الدالىل يف هذا 
املوضوع يسّمى باملعىن املعجمى. معىن الثانوى هي معىن له معىن اآلخر، معىن الىت 

ذي يستخدم "تزداد" على معىن حقيقي، وعالقته عن ذوق من شخص أو اآلخر ال
 تلك الكلمة.

 معىن مفاهيمي وترابطي .ج
( ينقسم املعىن إىل معىن مفاهيمي ومعىن ترابطي. واملقصود به Leech,1976ليح )

معىن مفاهيمي هي معىن يف كلمة أو ليكسيم يلزم من سياق أو رابطة. أّن املعىن 
 مفاهيمي يسّمى باملعىن املعجمي، معىن الدالىل ومعىن املرجعي.

 معىن كلمة و معىن اصطالح .د
كّل كلمة أو ليكسيم عندها معىن. معىن يف الكلمة هي معىن املعجمي، معىن 
الدالىل أو معىن مفاهيمي. لكن يف استخدام املعىن، يكون ظهر الكلمة إذا كلمة 
يف السياق اجلملة أو السياق احلال. خمتلف بالكلمة، فتعريف اصطالح عنده معىن 

 47الشك، على الرغم دون السياق اجلملة.حقيقي، واضح، بدون 
 
 

 معىن عبارة ومعىن مثاىل .ه
معىن عبارة هي كالم الىت مل يَتَسنَّ التأكد معناها عن عنصور املعىن، باملعجمى أو 

تبحث عن عنصور معناها ألّن  النحوّي. أما معىن املثاىل هي معىن الىت تستطيع أن
 48يكون "رابطة" بني املعىن حقيقي ومعىن مثاىل.

 أمهية املعىن يف الرتمجة .2
بعد أن تعرض الباحثة عن أنواع املعىن والرتمجة، استطعنا أن نستنتج على أن عملية 

واثقة باملعىن. كان املعىن هو شيئا مهما يف الرتمجة. املعىن هو ما أراده املرتجم أن  الرتمجة هلا عالقة

                                                           
47 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta:Rineka Cipta), 289-296 
48 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta:Rineka Cipta), 289-296 
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يصل إىل القراء، لذا يكون املعىن مركزا أساسيا يف عملية الرتمجة. فينبغي للمرتمجني أن يتقنوا إتقانا 
 .جيدا باللغتني أي اللغة املصدر واللغة اهلدف كي يقتدروا أن يبلغوا املعىن املراد

وال ميكن لعملية الرتمجة أن تنفصل باملشكالت الداللية ألن املعىن هو القلب االهتمام 
للمرتجم. قام املرتجم بكل النظريات واملناهج والتقنييات عن الرتمجة لكشف املعاين الىت كانت 

 يف النصوص املرتمجة. لذلك ال بد يف حتليل الرتمجة أن تتضمن فيها مباحثة عن املعىن.
لية الرتمجة كان املرتجم ال يفهم املعىن من النص اللغة املصدر تارة، أو كان املرتجم يف عم

يفهم املعىن من نص اللغة املصدر ولكنه خمطئ يف تبليغ ذلك املعىن إىل اللغة اهلدف. فإن كان  
 كذلك فكان املرتجم خائنا ألنه ال يبلغ املعىن إىل من استحق عليه. لذا ينبغي للمرتجم أن ميلك

الكفاءة لتطوير اسرتاجتية استخدام اللغة حيت يقدر على نقل املعىن بالضبط إىل قراء نصوص 
 49اهلدف كما يف حقيقة احلال.

 املقرتح العام بالرتمجة القرآن .ج
 الرتمجة القرآن وأنواعه .1

حرفيا، الرتمجة يعىن النقل أحد الكالم من لغة إىل لغة اآلخر أو نسخ لغة حبروف لغة 
أو أخرى. أن اصطالح يعىن نسخة لغة أو نقل لغة من لغة إىل لغة أخرى. كلمة "ترجم" 

Translation  50بيّنه ووضيحه.يعىن يبنّي أو يشرح، كما يف كلمة "ترمجة كالم" املقصود به 
 رتمجة القرآن كما يبنّي الصابوىن :وتعريف عن ال

"النقل القرآن إىل اللغة اآلخر غري العربية والطباعة هذه الرتمجة يف الصحف لُقرِّأ شخص اليفهم 
 51بالعربية حىت تعلم كتاب هللا هبذه الرتمجة".

 أنواع الرتمجة : على أساسها، كان ثالث 
وضح معىن أو كلمة وشرحه، بل ال يلزم على كلمة، لكن معىن ، معنوية تفسرييةالرتمجة  .1

 وهدف كلمة أصله.هذا أنواع الرتمجة مرادف بالتفسري.

                                                           

اهيم )جامعة موالنا مالك إبر املقارنة الداللية بني الرتمجة مهيل ظفري وعبد اجمليد متيم لكتاب منت احلديث األربعني لإلمام النووي", أولية رزقي رمحوايت, " 49 
 51(, 5302اإلسالمية احلكومية ماالنج, 

 هللا هداية شارف جامعة, العلمى بحث", الصديقى حسبى. م.وت يونس محمود ترجمة بين مقارنة( : واإلنشراح الضحى سورة, ")حلمان محمد 50 

 2111, بجاكارتا اإلسالمية الحكومية
51 Rosihon Anwar, Ulumul Qur’an, (Bandung:Pustaka Setia, 2004), 213 



28 
 

يعىن استبدال الكلمة من اللغة األصلى مع مرادفه إىل اللغة جديدة تفسريية باملثلى، الرتمجة  .2
 لى.ويلزم عن اللغة األص

، يعىن استبدال الكلمة اللغة األصلى إىل اللغة األخرى مع يهتّم تفسريية بدون املثلالرتمجة  .3
 برّتل املعىن ومن الناحية األديب. بناء على كفاءة اللغة جديدة وكفاءة الرتمجته.

 يف ترمجة القرآن ينبغي أن تفي شروط كما يلى :

 ة اهلدف.مرتجم ينبغي أن يعلم اللغة املصدر واللغ .1
ُن من أسلوب ومزيّة اللغة الىت يرتمجه. .2  يستطيع مرتجم يتمكَّ
 صح صيغته وإذا يكتب يف اللغة األصلى اليكون خطيئة. .3
 52الرتمجة ال بّد مُيَثِّّل داللة واملقصود الغغة األصلى كاماًل. .4

 
 نفتوى األزهر عن الرتمجة القرآ .2

جامعة األزهر يعطى أن يهتّم عن أمور الرتمجة القرآن، ولذلك تناقش، يتحاور والندوة عن 
األمور ذلك. من أنشطة اليت مرتابط مع األمور الرتمجة القرآن، فيستطيع أن يَتِّمُّ فتوى كما 

 يلى :
 يف تفسري آيات القرآن تدارك مصطلح علمّي إال بتحديد لكي مفهوم سهال. .أ

ليأيت رأي علمّي. كمثل عند تفسري السورة الرعد، لوال يأيت رأي من فلكّي. تفسري  ممنوع .ب
 بيوّضح آيات بالعربية.

إذ كان مشكالت مع بيان علمّي، ال بّد يتكّون جلنة ليفّصل املشكالت ويضع كالوقائع  .ت
 لتفسري.

 وجلنة ال يلتزم على مدرسة فقه أو مدرسة الهوت. .ث
 قراءة احلفص، غري اآلخر إال حباجة السياق. التفسري بواسطة .ج
 يتدارك اضطهاد عاد إىل السورة أو أحد آيات مع آيات اآلخر. .ح
 ال بّد يعطى أسباب النزول آيات لكي يفهم عن املعىن آيات. .خ

                                                           
52 Rosihon Anwar, Ulumul Quran, 213-214 
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ال بّد يف أّول السورة يعطى إحوال مصلحة السورة مكية أو مدنية وما يسبب ينقسم  .د
 دمها.تلك السورة يف أح

يف أّول تفسري القرآن يعطى تعريف القرآن، ما يتضّمنه يف القرآن ومنهج التفسري الذي  .ذ
 53يستخدمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53  Syihabuddin, Teori dan Praktik Penerjemahan Arab – Indonesia, (Departemen Pendidikan Nasional, 2002, 161-
162) 
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 الباب الثالث

 ليلهاعرض البيانات وحت

 سرية هامكا وقرايش شهاب .أ
 سرية هاماكا .1

األستاذ الدكتور احلاج عبد املالك كرمي أمرهللا هو املالك إسم مستعار هامكا، ولد يف 
 01(، تاجنونق رايا، سوماطرا الغرب، Nagari Sungai Batangناكاري سوعاي باتانك )

لصحايّف، تأليف ومدّرس. حىّت . العلماء واألديب إندونيسى. يقضى الوقت 0131فربايري 
( MUIالسياسي بواسطة ماشومى بعُد صرف حزب. يكون رئيس جمليس العلماء اإلندونيسى )

 21األّول، ومشتغل يف حممدية حىت هناية احلياة.
 أمرهللا )هامكا( الطفل الكبري من أربعة أشقاء يف أسرة العلماء احلاج عبد املالك كرمي 

الشيخ عبد الكرمي ابن أمرهللا من زوجة الثاىن سيىت صافية وهي العلماء يف األرض مينانق. أسرة 
أبيه هي أسرة الديىن ومطيع. عبد الكرمي أمرهللا إسم اآلخر هو احلاج الرسول والعلماء حتديث 

ابن من حممد أمرهللا. أما أسرة أمه أقرب من الدأب. رأى أب هامكا  اإلسالم يف مينانق,
لكن ال يتعّرض إليه حلرمة إىل حممد أمرهللا رئيس طريقة –تعارض من دأب ورفض عن اجلماعة 

 نقشاباندية.
يف مزرعة تبينق تينكى، ميدان ومدّرس  0151بدأت العمل كاملدّرس الدين يف السنة  

. خمتار هامكا معّلم يف جامعة اإلسالم جباكارتا 0151ق يف السنة الدين يف فادانق فاجنان
 .0121حىت  0121وجامعة حممدية فادانق فاجنانق يف السنة 

وهو عامل يف اللغة العربية العالية، وهو يبحث من تأليف العلماء والشاعر املشهور يف  
مصطفى املنفالوطى الشرق األوسط كتأليف من زاكى مبارك، جورجى زيدان، عباس العقاد، 

                                                           
54 Https://id.m.wikipedia.org (16 Mei 2016) 

https://id.m.wikipedia.org/
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وحسني هايكال. عبد الكرمي أمرهللا يبحث من تأليف عامل فرنسى، اإلجنليزى، وأملانيا من اللغة 
العربية. هو ناشط عن القراءة ويتبّدل الفكر مع زعيم املشهور من جاكارتا كما هاس 

س جوكروامينوتو، رادين ماس سوريافراناتا، احلاج فحرالدين، سوتان منصور وكي باكو 
 22هاديكوسوما حىت يكون خماطب.

جامعة األزهر وجامعة وطيّن ماليزيا مينح الدكتوراه الشرف، أما جامعة موستافا جباكارتا  
يف قائمة بطل وطيّن يثّبت بويا هامكا كاألستاذ. وإمسه جلامعة هامكا عند حممدية وُكتَِّب 

 اإلندونيسى.
سنة. بعد  01سافر هامكا مبفرده، وترك تربّيته يف طواليب، وسافر إىل جوى يف عمر  

سنة، رجع هامكا إىل فادانق فاجنانق ليعظم حممدية. وخربته مردود كمدّرس يف مدرسة حممدية 
ىل مّكة. على قدر اللغة العربية, ألّن ال عنده دبلوم وانتقاد على قدر اللغة العربية، ومهّته لينقل إ

 يعلم هامكا تاريخ اإلسالم وألدب بنفسه.
راجع إىل وطنه، هامكا يعمل مهنته كصحفي ويعمل كمدّرس الدين يف ميدان. ويف  

 اللقاء األّول مع أبيه، مهّة هامكا ليستمّر أمل أبيه يعىن العلماء واألديب.
( طاف إىل الغابة BPNKومدينة )عند دورة، حارب هامكا مع سري حارس ناكارى  

محل هامكا  0123جبلية يف سوماطرا الغرب ليأيت وحدة تعّرض راجع هولندّي. يف السنة 
األسرته إىل جاكارتا ويعمل يف ديوان الدين، تقاعد هامكا ألّن تابع السياسّي. يف خمتار العام 

ة. وهو يعمل دولة كان معنّي هامكا كوكيل حممدية وخمتار يف اجلمعية التأسيسي  0122
األساسية. املوقف السياسي ماشومى ضد الشيوعية وفكرة الدميقراطية املوجهة يؤثر على عالقته 

. نشر هامكا 0121يونيو  02مع سوكارنو. بعد اإلنفضاض ماشومى يناسب بقرار رئيس يف 
كا أن ( لكن ال بعيد عن ذلك يتهم هامكا يعمل حركة التخريبية جعل هامPanjiجملة فاجني )

 . ويكتب تفسري األزهر يف حال سوء.0111ينقل من بيته إىل حبس سوكابومى يف السنة 

                                                           
55 www.biografiku.com (16 Mei 2016) 

http://www.biografiku.com/
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 RRI. حصل على مساحة احلكومة ويقضى اخلطاب يف 0111حررت هامكا يف ينايري  
يف  MUI. وهو يقضى الوقت ليعمل دعوة يف مسجد األزهر. عند احلكومة تشكيل TVRIو 

مايو  01ر نفسه كالرئيس، لكن اختار هامكا اسَتقاَله يف ، مشارك مناقشة اختا0112السنة 
0110.21 

، أتى 0113-0120، خمتار هامكا مرشد رئيس حممدية ويف السنة 0120يف السنة  
را، اختار استقاله بتوكيل من وزارة الدين اإلندونيسى جللوس ب الوكالة الدين العاىل، ولكن مؤخِّّ

 21ألّن رئيس سوكارنو يعطي هامكا ليختار بني موّظف العمومي أو يف احلياة السياسي.
ضوع الدين واملرأة، مدافع اإلسالم، دأب هامكا يكثر عن فكرته عن اإلسالم مع كتُبه مبو  

منانكابو ودين اإلسالم، آيات املعراج، مهمة التبليغ وغري ذلك. أما يف حال الدين وفلسفة كتب 
هامكا عن كُتب مبوضوع تصّوف حديث، فلسفة احلياة، مؤسسة احلاة، مؤسسة األخالق، 

 توجيه مبّلغ اإلسالم، وغري ذلك.
اإلسالم، ولكن يعمل هامكا تأليف األدب كمشل رواية كما  مث ال جيعل تأليف مبوضوع 

. 0101(، تغّرب إىل ديلي ورواية مؤّلف يف السنة Van Der Wijckغرق سفينة فان دير ويك )
 Pustaka Bulan Bintangو   Balai Pustakaوتأليف هامكا تنشر غلى طبعة وطيّن كما 

 ولكن تنشر يف آسييا اجلَنوب الشرقي.
ا إىل املستشفى ألن مرض السكري، أمراض القلب واضطرابات األوعية حيمل هامك 

سنة يف اليوم  10وفاة يف عمر  Pusat Pertaminaاملستشفى  ICUالدموية. بعد ثالثة أيام يف 
. بعد يصلى يف املسجد األزهر، ومدفون يف تاناه  03:10يف الوقت  0110يويل  51اجلمعة 

 21كوسري جاكارتا.
 تأليف هامكا كما يلى :و  

 خاطب األّمة -
                                                           

56 https://id.m.wikipedia.org (16 Mei 2016) 
57 www.tokohindonesia.com (16 Mei 2016) 

 نفس املرجع 58 

https://id.m.wikipedia.org/
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 (0151عادة منانكابو والدين اإلسالم ) -
 (0151ملّخص التاريخ أّمة اإلسالم ) -
 (0105ليال جمون ) -
 (0101املوت يضّم حياء ) -
 (0101يف ظّل كعبة ) -
 (0101غرق سفينة فان دير وجيك ) -
 (0101يف الوادي احلياة ) -
 (0113تغّرب إىل ديل ) -
 (0111ضربة موجة جمتمع ) -
 (0111يف الوادي أمل ) -
 (0111بعد النص رينفيل ) -
 (0123يغسل الضياء يف األرض املقدسة ) -
 (0123يف حواش الّنهر الدجلة ) -
 59(0120أربعة أشهر يف أمركي ) -
 سرية قرايش شهاب .2

يف رافانغ، سوالويسي اجلنوب. هو من  0111فربايري  01مسه حممد قرايش شهاب، ولد إ
أسرة العرىب العامل، أبوه الدكتور عبد الرمحان شهاب، العلماء واملدّرس املشهور يف جمال تفسري. 
عبد الرمحان شهاب مشهور العلماء، متعّهد، وسياسي احلسن عند جمتمع يف سوالويسى اجلوب. 

يف جمال تربوي يتأّكد من حماولة أن يبين جامعتني يف أوجونغ فاندان مها، جامعة ومساعدة 
 املسلم إندونيسى ومجعّية اإلسالمية يف أوجونغ فاندان.

تعّلمه يف مكاسار بدأ من مدرسة اإلبتدائية حىت مستوى الثاىن يف املدرسة املتوسطة. يف 
االنج وبعد سنتني ماهر باللغة العربية. دراسة يف املعهد دار احلديث الفقهية م 0121السنة 

                                                           
59 www.biografiku.com  

http://www.biografiku.com/
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 0121قرايش وأخوه ألوى شهاب وصله أبوه إىل األزهر مبنحة دراسية من سوالويسى. يف السنة 
 بدأ يف مستوى الثاىن اإلعدادية األزهر حىت يتّم املدرسة الثانوية يف األزهر.

 0111يف السنة واصل دراسته إىل جامعة األزهر يف أصول الدين بقسم تفسري وحديث. 
وهو ينال املاجستري بقسم تفسري وحديث  0111( وبعد سنتني يعىن LCينال درجة العلمية )

، مث كان وكيل املدير 0110بنوع أطروحه "اإلعجاز القرآن الكرمي". ورجع إىل مكاسار يف السنة 
 .0113يف جمال أكادميى حىت سنة 

مرحلة الثاىن يف كّلّية أصول الدين بقسم عاد إىل املصر لواصل دراسته يف  0113ويف السنة 
نال اجلزاء بنوع أطروحة "نزم الدرار للبقاء  0115تفسري وحديث جبامعة األزهر. ويف السنة 

حتقيق ودراسة". بدأ قرايش شهاب بعّلم يف جامعة شريف هداية هللا كّلّية أصول الدين وعامل يف 
 .0111جمال تفسري وعلوم القرآن حىت سنة 

هاب هو مفّسر العامل، ويؤتى اإلفادة إىل اجملتمع. مظهره البسيط، أمانة وشجاعة قرايش ش
(، جلنة 0113-0111هو جزء من العامل. ومهنته يعىن الرئيس جملس العلماء اإلندونيسى )

(. ومع ذلك، هو مشتغل بكاتب يف أخبار اليومية. وعمل الدعوة يف 0113مصّحح القرآن )
 التلفاز خاصة عند رمضان.

 قرايش شهاب مشهور لكتبه، فوق عشرون كتب املكتوب، وهو :

 تفسري املنار -
 فلسفة حكم اإلسالم -
 دعوة القرآن -
 دراسة تفسري املّنار -
 علوم القرآن -
 حج املربور مع قرايش شهاب -
 فتوى بالقرآن واحلديث -
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 تفسري املصباح -
 60القرآن ومعناه -

 
 وهامكا منهج الرتمجة قرايش شهاب .ب

 عند قرايش شهاب ترمجة سورة الشمس .1

                                                           
60 Sa’adah, Analisis Semantik Kontekstual atas Penerjemahan Kata Arab Serapan dalam Al-Qur’an dan Maknanya 
karya Quraish Shihab, (UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 37 

مٓ ٱوَٓ َحى ِٓٓسٓلشَّ  Demi matahari dan ١َٓهاَوض 

cahayanya di pagi hari 

 Dan bulan ketik telah ٢َٓهاتَلَى ٓٓإَِذآَقَمرِٓل ٓٱوَٓ

mengiringinya 

 Dan siang ketika telah ٣َٓٓٓهاَجلَّى ٓٓإَِذآنلََّهارِٓٱوَٓ

menampakkannya 

 Dan malam ketika ٤َٓٓٓهاَشى َٓيغٓ ٓإَِذآلِّٓلَّ ٓٱوَٓ

menutupinya 

َما ٓٱوَٓ  Dan demi langit serta ٥َٓهابَنَى َٓٓوَمآءِٓلسَّ

pembinaannya 

ٓٱوَٓ
َ  Dan bumi seta ٦َٓٓٓهاَطَحى َٓٓوَمآِضٓۡرل 

penghamparannya 

َٓوَنفٓ  ى َٓٓوَمآس   Dan demi jiwa serta ٧َٓهاَسوَّ

penyempurnaannya 

ل ٓ
َ
ورََهآَهَمَهافَأ  ٨َٓٓٓهاَوى َٓوَتقٓ ٓف ج 

Lalu Allah mengilhaminya 

dengan kedurhakaan dan 

ketakwaannya 

ف ٓٓقَدٓ 
َ
ى َٓٓمنٓلَحَٓأ  Sungguh telah beruntunglah ٩َٓهاَزكَّ

siapa yang menyucikannya 

ى َٓٓمنَٓخاَبَٓٓوقَدٓ   Dan sungguh merugilah siapa ١٠َٓٓٓهاَدسَّ

yang memendamnya 

ٓ بَت  ودٓ َٓكذَّ  ١١َٓٓٓها َٓوى ٓبَِطغٓ َٓثم 
Tsamud telah mendustakan 

Rasul mereka karena mereka 

melampaui batas 

شٓ َٓبَعَثٓۢنٱٓإِذِٓ
َ
 Ketika bangkit orang yang ١٢َٓهاَقى ٓأ

paling celaka diantara 
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أّما منهج ترمجة لقرايش شهاب فهو أّن يف آية األّول، رأت الباحثة منهج ترمجته يعىن 
 رتمجة احلرفية، نظرا على أن املرتجم يرتجم النص مبحاكاة تركيب لغة املصدر.ال

َحى ٓيف كلمة  "، ورأت الباحثة يستخدم cahayanya dipagi hariاملرتجم يرتجم "َٓهاض 
". كما نرى كلمة "ضحى" يدّل على معىن cahayanyaاملرتجم اسرتاتيجية الزيادة بكلمة "

ٓق يف السماء ويتناقل ضيائها ومحيائها أو يف آية يعىن "الوقت وأن الشمس هي أكرب خملو 
َحى ٓ  ".َٓهاض 

يف آية الثاين كما قبله، يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية. أما يستخدم قرايش شهاب 
 " كما يف معجم.mengikuti" ليس "mengiringinya" يعىن "َٓهاتَلَى ٓٓليرتجم كلمة "

 احلرفية، يناسب بالرتكيب وال يغرّي معناها. استخدم املرتجم بالرتمجة ،آية الثالث يف
رأت الباحثة يف آية الرابع يرتجم هذه اآلية يناسب بالرتكيب يعىن يستخدم ترمجة احلرفية،  

".كّلها يستخدم ترمجة احلرفية ألن menutupinya" يرتمجه "َٓهاَشى َٓيغٓ ٓكما نرى يف كلمة "
 ال تغري املعىن والرتكيب.

ترجم "  "َٓهابَنَى ٓٓاستخدام قرايش شهاب برتمجة احلرفية. كلمة "يف آية اخلامس، هناك 
Pembinaannya.يعىن أكرب خملوقا وخلق هللا األعلى " 

mereka 

مٓ َٓفَقاَلٓ ول ٓٓلَه  ِٓٱٓرَس  ِٓٱٓنَاقَةَّٓٓللَّ ّٓللَّ
قٓ   ١٣َٓهاَي ٓوَس 

Maka berkatalah kepada 

mereka Rasul Allah :”Unta 

Allah dan minumannya.” 

ب وه ٓ وَهآفََكذَّ ِٓهمٓ َعلَيٓ َٓدمَٓفََدمٓ َٓفَعَقر 
م ى ٓٓبِِهمٓ بَِذۢنَٓربُّه   ١٤َٓٓٓهافََسوَّ

Lalu mereka mendustakannya 

dan menyembelihnya, maka 

dibinasakanlah mereka oleh 

Tuhan mereka disebabkan 

dosa mereka, sehingga Dia 

menyamaratakan mereka 

َٓٓوَلٓ قٓ ََٓيَاف   Dan Dia tidak takut akibatnya ١٥َٓهاَب ٓع 
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" هي َٓهاَطَحى ٓٓمن آية السادس، كمثل يف آية السابقة، يرتجم كلمة "
"penghamparannya هذه يعىن استخدام قرايش شهاب برتمجة احلرفية. وكذلك يف آية ،"

َٓنفٓ ٓ، كلمة "السابع  " ومباشرة يرتمجه يف بطينية.diri" ليس "jiwa" مبعىن "ٓس 
من آية الثامن هناك ترمجة احلرفية اليت يستخدمه قرايش شهاب، ورأت الباحثة أّن ترمجة 
يف هذه آية يناسب برتكيب لغة املصدر وال يغري معناها، واسرتاتيجية الرتمجة هنا يستخدم 

وٓاإلسقاط عند كلمة " "، بل ال يكون أن يغرّي nyaلفظ "ها" الترتجم إىل معىن " "ٓرََهاف ج 
 معناها.

يف آية التاسع يرتجم قرايش شهاب من حيث نوعها يعىن ترمجة احلرفية، باسرتاتيجية 
"،وإىل هنا رأت الباحثة أّن ترمجة  siapa yangالزيادة، يعىن ترمجة لفظ " من " يكون "

 فية مجيعا.قرايش شهاب باستخدام ترمجة احلر 
يف آية العاشرة، رأت الباحثة يف هذه الرتمجة يعىن ترمجة احلرفية. كما قبله يف هذه اآلية 

 ".siapa yangاستخدام اسرتاتيجية الزيادة من كلمة " من " هناك ترجم "
يف آية احلادية عشرة، كما رأت الباحثة يستخدم قرايش شهاب عند يرتمجه من الناحية 

بالتصرف، وفيها ميكن للمرتجم أن يبدل، ويؤخر، ويقدم العبارات بغرض  أنواعه يعىن ترمجة
ٓٓحسن الصياغة، يغرّي تركيبه ولكن ال يغري املعىن و ال يؤثر مبعناها. كمثل كلمة " بَت  َٓكذَّ

ودٓ   Telah mendustakan" ليس "Tsamud telah mendustakan" يرتجم "َٓثم 

Tsamud تركيبه. ويف هذه اآلية هناك الزيادة معىن ". هذا ال يؤثر معناها ولكن يغري"rasul 

mereka" ودٓ ٓ" بني كلمة  l rasuTsamud telah mendustakan" ترمجته "َٓها َٓوى ٓبَِطغٓ َٓثم 

.mereka melampaui batas. karenamereka " 
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من آية الثانية عشرة يستخدم قرايش شهاب برتمجة احلرفية، واسرتاتيجية الزيادة يف كلمة 
"ketika bangkit orang yang paling celaka diantara mereka بزيادة "
"diantara mereka" شٓ ٓ" عند يرتجم كلمة

َ
 ". َهاَقى ٓأ

رتمجة ب الرابعة عشرة يرتجم قرايش شهاب آيةآية بعدها يعىن يستخدم ترمجة احلرفية. ويف 
ب وه ٓاحلرفية باسرتاتيجية الزيادة عند يرتجم كلمة "  "، Lalu merekaبزيادة ترمجة "" ٓفََكذَّ

" اليرتجم قرايش شهاب لفظ " على " هناك استخدام اسرتاتيجية ِٓهمٓ َعلَيٓ ٓويف كلمة "

مٓاإلسقاط. وهنا كلمة "  ". oleh" استخدام اسرتاتيجية الزيادة، بزيادة " َٓربُّه 
 يف آية أخري، يرتجم برتمجة احلرفية. يالزم بالرتكيب و ال يغري املعىن.

 
 ترمجة سورة اليل عند قرايش شهاب .2
 Demi malam apabila menutupi ١َٓٓشٓ َيغٓ ٓإَِذآلِّٓلَّ ٓٱوَٓ

ٓ ٓإَِذآنلََّهارِٓٱوَٓ  Dan siang apabila terang ٢ََٓٓٓتَّلَّ

benderang 

َكرَٓٱَٓخلَقََٓٓوَما ٓٱوَٓٓذلَّ
 Dan penciptaan laki-laki dan ٣ٓٓٓنَىٓ ل  

perempuan 
مٓ َسعٓ ٓإِنَّٓ ٓ َٓيك   ,Sesungguhnya usaha kamu ٤ٓٓٓلََشّتَّ

sungguh berbeda-beda 

ا مَّ
َ
عٓ َٓمنٓ ٓفَأ

َ
 Maka adapun orang yang memberi ٥ٓٓٓتََّقٓ ٱوََٓٓطىٓ أ

dan bertaqwa 

َقٓ َِٓٓوَصدَّ ٓ ٱب
 Serta membenarkan (adanya) yang ٦َٓنٓ سٓ ل 

terbaik 

ه ٓ  ِ َٓلِل ٓٓۥفََسن َيّس   Maka kelak Kami akan ٧ٓٓٓىٓ ي ّس 

memudahkan baginya kemudahan 

ا مَّ
َ
 Dan adapun orang-orang yang ٨َٓٓٓنٓ َتغٓ سٓ ٱوَََٓٓبَِلَٓٓمنٓ َٓوأ

bakhil dan merasa dirinya cukup 

َبٓ َِٓٓوَكذَّ ٓ ٱب
 Serta mendustakan yang terbaik ٩َٓنٓ سٓ ل 

ه ٓ  ِ َٓلِل ٓٓۥفََسن َيّس   Maka kelak Kami akan ١٠ٓىٓ ع ّس 

memudahkan baginya kesukaran 
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غٓ َٓوَما ٓ ٓهٓ َعنٓ ِٓنٓي   Dan tidak berguna baginya ١١ٓتََردَّىٓ ٓإَِذآٓۥ َمال 

hartanya apabila ia telah binasa 
َدىٓ لَل َٓٓناَعلَيٓ ٓإِنَّٓ  Sesungguhnya atas Kamilah ١٢ٓٓٓه 

petunjuk 
ٓٱوَِٓٓخَرةَٓلٓأَۡلٓنَلَآِإَونَّٓ

 Dan sesungguhnya hanya ١٣ٓوَىٓ ل  

kepunyaan Kamilah akhirat dan 

dunia 

نَذرٓ 
َ
مٓ فَأ ىٓ ٓانَارٓ ٓت ك   Maka Aku memperingatkan kamu ١٤ٓتَلَظَّ

dengan api yang menyala-nyala 

َٓٓلٓ َٓٓها ٓلَى ٓيَص  ٓٱٓإِلَّ
َ  Tidak ada yang masuk kedalamnya ١٥َٓقٓشٓ ل 

kecuali orang yang paling celaka 

ِيٱ َبٓٓذلَّ ٓ َٓكذَّ  Yang mendustakan dan berpaling ١٦َٓوتََوىَّ

ٓٱٓوََسي َجنَّب َها
َ  Dan akan dijauhkan darinya orang ١٧َٓٓٓقٓتٓ ل 

yang paling taqwa 

ِيٱ ٓ ٓۥَماَلٓ ِٓتٓي ؤٓ ٓذلَّ ّكَّ  Yang menafkahkan hartanya untuk ١٨َٓيََتَ

membersihkan 

َحدٓ َٓوَما
َ
ِعٓ ِٓمنٓۥِعنَده ِٓٓل  Padahal tidak ada seorang pun di ١٩َٓزىٓ َت  َٓٓمة ٓن 

sisinya (yang memberikan) suatu 

nikmat kepadaNya yang (harus) 

dibalasnya 

ٓ ٓٱَٓرب ِهِٓٓهِٓوَجٓ ٓءَٓتَِغا ٓب ٓٱٓإِلَّ
َ ٓ ل  َ  Tetapi karena mencari keridhaan ٢٠ٓۡع 

Tuhannya Yang Maha Tinggi 

 ٢١ٓٓDan kelak dia benar-benar diaَٓضٓ يَرٓ َٓفَٓولََسوٓ 

akan ridha 

 
ويف سورة اليل، منهج ترمجة قرايش شهاب فهو أّن يف آية األّول يستخدم ترمجة احلرفية  

ة الثاىن أن يستخدم ترمجة احلرفية ألن كما بنّي الباحثة يف سورة قبلها، وكذلك عند يرتجم آي
ال يغرّي تركيب معناها، واضعا فوق كل كلمة يف النص األصلى ما يطابقها يف لغة ترمجة. ويف 

 آية الثالثة استخدم الرتمجة احلرفية أيضا كما بنّي الباحثة قبله.
ىن يف ترمجة آية الرابعة، رأت الباحثة هناك ترمجة احلرفية بتأكيد لفظ "ل" مبع

"sungguh." 
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َٓمنٓ ٓيف آية اخلامسة، كما يف آية الرابعة يعىن يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية. ويف كلمة "
عٓ 
َ
" رأت الباحثة يستخدم املرتجم اسرتاتيجية orang yang memberi" هنا يرتجم "َٓطىٓ أ

 (.additionبالزيادة )
الباحثة قبله. ولكن لفظ "و" من آية السادسة، يستخدم املرتجم برتمجة احلرفية كما بنّي 

 ".denganليس "" (adanya)"" بيبحث عن املرادف، ولفظ "ب" مبعىن sertaمبعىن "
( additionأما يف آية بعدها يرتجم املرتجم باستخدام ترمجة احلرفية وباسرتاتيجية الزيادة )

ه ٓٓعند يرتجم كلمة "  ِ " maka kelak Kami akan" رأت الباحثة، هناك معىن " ۥفََسن يَّس 

َٓلِل ٓٓ" وينبغى ال يكتب كليهما. ويف كلمة "akan" يساوى مبعىن "kelakأّما معىن " " ٓىٓ ي ّس 
" ويرتجم untuk" هنا مبعىن "ل( كما تُعرُِّف الباحثة "deletionيستخدم اإلسقاط )

"baginya kemudahan memudahkan هناك استخدام اسرتاتيجية الزيادة لتوضيح ."
 عىن املراد لكى الخطأ عند فهم املعىن.امل

ويف آيت الثامنة، كما تبنّي الباحثة على آية قبلها، يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية 
 orang-orang" يرتجم املرتجم بكلمة "ََٓبَِلَٓٓمنٓ ٓ، كما رأت من كلمة "وبأسلوب النقل

yang bakhil.هناك نقل من شكل مفرد إىل مجع " 
ويف آية العاشرة كما يف آية السابعة يرتجم املرتجم برتمجة احلرفية أيضا. يف آية التاسعة، 

 ( عند يرتجم كلمة "additionيرتجم املرتجم باستخدام ترمجة احلرفية وباسرتاتيجية الزيادة )
ه ٓ  ِ " يساوى مبعىن kelak" أّما معىن "maka kelak Kami akanهناك معىن " " ۥفََسن َيّس 

"akanَٓلِل ٓٓومن كلمة "كتب كليهما. " وينبغى ال ي " يستخدم قرايش شهاب لفظ ٓىٓ ع ّس 
 ".baginya"ل" مبعىن "

 يف آية احلادية العشرة، استخدم املرتجم بنوع ترمجة احلرفية، كذلك يف آية الثانية عشرة.
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يف آية الثالثة عشرة، يستخدم ترمجة احلرفية من حيث نوعها وباسرتاتيجية الزيادة 
(addition عند )" مبعىن "لنايرتجم كلمة "hanya kepunyaan Kamilah بزيادة ،"
"hanya وهنا كلمة "واألوىل" ترجم إىل ." 

 ".duniaمعىن "
 وباسرتاتيجية النقلوتساوى على ترمجة قبلها، يف آية الرابعة عشرة يستخدم ترمجة احلرفية 

نَذرٓ يعىن عند يرتجم كلمة " 
َ
مٓ فَأ " ليس kamuإىل معىن "هناك لفظ املخّطط ترجم  "ٓت ك 

"kalian/mereka هذه نقل من شكل مجع إىل شكل مفرد. ورأت الباحثة عند يرتجم "
" وهناك neraka" ولكن يستخدم املرتجم كلمة "apiال يرتجم حممود بلفظ "نارا" لفظ "

 ".denganاسرتاتيجية الزيادة، بزيادة "
ٓسرتاتيجية الزيادة يف لفظ " ويف آية اخلامسة عشرة، يرتجم برتمجة احلرفية أيضا با َٓها ٓلَى ٓيَص 

" kedalamnya" هناك زيادة "tidak ada yang masuk kedalamnya" ترجم إىل "
 ".kedalam" حقوقها "masukلتوضيح املعىن، و أن كلمة "

ويف آية السادسة عشرة والسابعة عشرة، كليها يستخدم ترمجة احلرفية من جانب نوعها، 
ٓ( عند يرتجم كلمة "additionة عشرة يستخدم اسرتاتيجية الزيادة )وأما يف آية السابع

" هناك زيادة كلمة  darinyadan akan dijauhkan" يرتجم بكلمة"  وََسي َجنَّب َها
"dari." 

يف آية الثامنة عشرة، هناك املرتجم يرتجم برتمجة احلرفية وباسرتاتيجية املرادف 
(synonim" عند يرتجم كلمة )ٓ ٓم إىل "ِٓتٓي ؤ " ليس menafkahkan" يعىن تُرجِّ

"memberi " وعند كلمة ،" ٓ ّكَّ واملقصود به لتوضيح  "untuk" هناك اسرتاتيجية الزيادة "َٓيََتَ
 ويبنّي املعىن املراد ترمجته من اللغة املصدر.
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َحدٓ َٓوَمآيف آية التاسعة عشرة، كّلها يرتجم بنوع الرتمجة احلرفية، و يف كلمة "
َ
ٓۥه ِٓعندَِٓٓل

ِعٓ ِٓمن  yang)" يف كلمة مسطّر يستخدم اسرتاتيجية الزيادة، بزيادة "َٓزىٓ َت  َٓٓمة ٓن 

memberikan) ِعٓ ٓ""، وهناك اسرتاتيجية الزيادة أيضا، عند يرتجم كلمة " هناك َٓزىٓ َت  َٓٓمة ٓن 
 ".kepada-Nya yang (harus)زاد معىن "

ٓٓيف آية عشرون، هناك كلمة " " باسرتاتيجية tetapi karenaىن "" ترجم إىل معٓإِلَّ
 "، واستخدام املرتجم ترمجة احلرفية.melainkan" وال ترجم إىل معىن "karenaالزيادة "

يف آية واحد وعشرين، هناك يستخدم ترمجة احلرفية ويستخدم اسرتاتيجية الزيادة 
(addition" عند يرتجم لفظ )ٓ ٓيكون "َٓضٓ يَرٓ َٓفَٓولََسو "-arDan kelak dia ben

ridha dia akanbenar " فينبغى اليستخدم "dia akan." 
 

 ترمجة سورة الشمس عند هامكا .3
مٓ ٱوَٓ َحى ِٓٓسٓلشَّ  Demi Matahari dan cahaya ١َٓهاَوض 

siangnya 

 Demi bulan apabila dia ٢َٓهاتَلَى ٓٓإَِذآَقَمرِٓل ٓٱوَٓ

mengikutinya 

 Demi siang apabila ٣َٓٓٓهاَجلَّى ٓٓإَِذآنلََّهارِٓٱوَٓ

menampakkannya 

 Demi malam apabila ٤َٓٓٓهاَشى َٓيغٓ ٓإَِذآلِّٓلَّ ٓٱوَٓ

menutupinya 

َما ٓٱوَٓ  Demi langit dan Apa yang ٥َٓهابَنَى َٓٓوَمآءِٓلسَّ

mendirikannya 

ٓٱوَٓ
َ  Demi bumi dan Apa yang ٦َٓٓٓهاَطَحى َٓٓوَمآِضٓۡرل 

menghamparkannya 
َٓوَنفٓ  ى َٓٓماوَٓٓس   Demi sesuatu diri dan Apa ٧َٓهاَسوَّ

yang menyempurnakannya 

ل ٓ
َ
ورََهآَهَمَهافَأ  ٨َٓٓٓهاَوى َٓوَتقٓ ٓف ج 

Maka menunjukkanlah dia 

kepadanya akan kejahatannya 

dan kebaikannya 



43 
 

ف ٓٓقَدٓ 
َ
ى َٓٓمنٓلَحَٓأ  Sesungguhnya berbahagialah ٩َٓهاَزكَّ

siapa yang membersihkannya 

ى َٓٓمنَٓخاَبَٓٓوقَدٓ   Dan celakalah siapa yang ١٠َٓٓٓهاَدسَّ

mengotorinya 

ٓ بَت  ودٓ َٓكذَّ  ,Telah mendustakan Tsamud ١١َٓٓٓها َٓوى ٓبَِطغٓ َٓثم 

tersebab kesombongannya 

شٓ َٓبَعَثٓۢنٱٓإِذِٓ
َ
 Seketika bangkit orang yang ١٢َٓهاَقى ٓأ

paling celaka diantaranya 

مٓ َٓفَقاَلٓ ول ٓٓلَه  ِٓٱٓرَس  ِٓٱٓنَاقَةَّٓٓللَّ ّٓللَّ
قٓ   ١٣َٓهاَي ٓوَس 

Lalu berkata Rasul Allah 

kepada mereka : “(Jagalah) 

onta Allah dan minumannya” 

ب وه ٓ وَهآفََكذَّ ِٓهمٓ َعلَيٓ َٓدمَٓفََدمٓ َٓفَعَقر 
م َِٓٓربُّه  ى ٓٓبِِهمٓ َذۢنب  ١٤َٓٓٓهافََسوَّ

Tetapi mereka dustakan dia, 

lalu mereka bunuh onta itu, 

maka Tuhan mereka pun 

mencurahkan azab kepada 

mereka lantaran dosa mereka 

itu, hingga Dia ratakan 

kebinasaan itu 

َٓٓوَلٓ قٓ ََٓيَاف   ١٥َٓهاَب ٓع 
Maka tidaklah Dia 

menghiraukan akibat dari 

kesalahan mereka 

 

أّما منهج الذي يستخدمه هامكا يف السورة الشمس فهو أّن يف آية األوىل يستخدم 
 cahaya" يرتجم هامكا "ضحىهاهامكا برتمجة احلرفية من حيث نوعها، ويف لفظ "

siangnya" وأّما يف املعجم يعىن "pagi" أو "waktu dhuha ورأت الباحثة إذ اعتمد "
" فاسرتاتيجية الذي يستخدمه cahaya matahari" ومعناها يعىن "الشمسعلى لفظ "

( يعىن يستخدم املرتجم كلمة اللغة اهلدف اليت توازي كلمة اللغة synonimهامكا املرادف )
 املصدر.

كذلك يف آية الثانية، يف آية الثاىن، يستخدم هامكا ترمجة احلرفية اليت ال يغرّي تركيبه. و 
الثالثة، الرابعة، اخلامسة، مث السادسة، هناك يثبت باستخدام ترمجة احلرفية من حيث نوعها. 

م مبعىن "ووحرف "  " أو كلمة َقَسم.demi" ولكن مبعىن "dan" هنا ال ُترتجِّ
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 " استخدم هامكا مبعىنونفسيف آية السابعة، يستخدم املرتجم برتمجة احلرفية ويف لفظ "
"Demi sesuatu diri" يعىن هنا زيادة "sesuatu وكما يبنّي الباحثة قبله، استخدم املرتجم "

 "، زيادة كلمة يف اللغة اهلدف حلاجتها إليها.ونفساسرتاتيجية الزيادة عند يرتجم "
يف آية الثامنة، يستخدم املرتجم برتمجة احلرفية من حيث نوعها، واستخدم اسرتاتيجية 

 Maka menunjukkanlah dia" يعىن "فاهلمها( عند يرتمجة كلمة "additionالزيادة )

kepadanya akan" رأت الباحثة ينبغى "Maka menunjukkan padanya  وهنا يزداد "
 " ويقصد به لتوضيح ولتجميل تركيبه.akan" و "diaكلمة "

دم املرتجم ترمجة من آية التاسعة هناك يستخدم ترمجة احلرفية أيضا ويف آية العاشرة يستخ
" كما يرتجم يف قد( عند يرتجم كلمة "subtractionاحلرفية، استخدم اسرتاتيجية اإلسقاط )

 ".sesungguhnyaآية السابقة. أّما يف هذه اآلية ال ترتجم "
من آية احلادية عشرة، استخدم املرتجم برتمجة احلرفية وباستخدم اسرتاتيجية اإلسقاط يف  

" مبعىن ب"، هنا حرف "tersebab kesombongannya "" مبعىنبطغوىهاكلمة "
"tersebab" من أصله يف املعجم يعىن "dengan واسرتاتيجية هذه يسمى بالتوسيع ،"
(expansion.) 

ويف آية الثانية عشرة، يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية باسرتاتيجية ترمجة الزيادة 
(addition" يف كلمة )يرتجم "اشقاها "diantaranyacelaka  orang yang paling "

" فهناك الزيادة بني" أما يف هذه اآلية ال كلمة "diantaranyaنظرت الباحثة هناك ترمجة "
 الكالم يف اللغة اهلدف حلاجتها إليها.

من آية الثالثة عشرة، يستخدم املرتجم ترمجة بالتصرف من حيث نوعها، واسرتاتيجية 
 Lalu" يعىن "فقال هلم رسول هللا( عند يرتجم كلمة "transpositionالرتمجة هي النقل )

berkata Rasul Allah kepada mereka ،هنا النقل من ترجم فعل، فاعل، ومفعول "
" ولكن هنا النقل Lalu berkata pada mereka Rasul Allahمن حيث حرفية فيرتجم "
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" هناك onta Allah (jagalah)  " يرتجم هامكا "ناقة هللامن يرتجم تركيبه. و من كلمة "
 اسرتاتيجية الزيادة يقصد هبا توضيح املعىن املراد ترمجته من اللغة املصدر.

من آية الرابعة عشرة، كّلهم استخدم ترمجة احلرفية ورأت الباحثة اسرتاتيجية هنا يعىن 
". maka" ليس "tetapi" يرتجم هامكا "ف" حرف "فكّذبوهاإلسقاط عند يرتجم كلمة "

" يرتجم هامكا َفَدمَدم َعَليِهم رَب ُُّهم ( من كلمة "transpositionهناك اسرتاتيجية النقل )
"maka Tuhan mereka pun mencurahkan azab kepada mereka." 

وال من آية األخرة، ثبت استخدم هامكا ترمجة احلرفية وباسرتاتيجية اإلسقاط من كلمة "
 akibat dariمبعىن "" عقبىها" وكلمة "makaىن "" عند هامكا مبعو" هناك حرف "خياف

kesalahan mereka( هناك اسرتاتيجية الزيادة "addition لتوضيح املعىن املراد، من أصله )
 ".akibatمعناها يف املعجم يعىن "

 
 ترمجة سورة اليل عند هامكا .4

 Demi malam, apabila dia ١َٓٓشٓ َيغٓ ٓإَِذآلِّٓلَّ ٓٱوَٓ

kelam 

ٓ ٓإَِذآَهارِٓنلَّٓٱوَٓ  Demi siang, apabila dia ٢ََٓٓٓتَّلَّ

terang 

َكرَٓٱَٓخلَقََٓٓوَما ٓٱوَٓٓذلَّ
 ٣ٓٓٓنَىٓ ل  

Demi yang telah 

menciptakan laki-laki dan 

perempuan 
مٓ َسعٓ ٓإِنَّٓ ٓ َٓيك   Sesungguhnya usaha kamu ٤ٓٓٓلََشّتَّ

itu bermacam-macam 

ا مَّ
َ
عٓ َٓمنٓ ٓفَأ

َ
 Adapun orang yang memberi ٥َٓٓٓقٓ تَّٓٱوََٓٓطىٓ أ

dan bertaqwa 

َقٓ َِٓٓوَصدَّ ٓ ٱب
 Dan mengakui akan adanya ٦َٓنٓ سٓ ل 

kebaikan 

ه ٓ  ِ َٓلِل ٓٓۥفََسن َيّس   Maka akan Kami mudahkan ٧ٓٓٓىٓ ي ّس 

dia kejalan yang mudah 

ا مَّ
َ
 Dan adapun barangsiapa ٨َٓٓٓنٓ َتغٓ سٓ ٱوَََٓٓبَِلَٓٓمنٓ َٓوأ

yang bakhil dan merasa 

segala cukup 
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َبٓ َِٓٓوَكذَّ ٓ ٱب
 Dan mendustakan adanya ٩َٓنٓ سٓ ل 

kebaikan 

ه ٓ  ِ َٓلِل ٓٓۥفََسن َيّس   Maka akan Kami mudahkan ١٠ٓىٓ ع ّس 

dia kejalan yang sukar 

غٓ َٓوَما ٓ ٓهٓ َعنٓ ِٓنٓي  ٓتََردَّىٓ ٓإَِذآٓۥ َمال 
١١ 

Dan tidaklah hartanya akan 

dapat menolong dia, jika dia 

terjerumus 

َدىٓ لَل َٓٓناَعلَيٓ ٓإِنَّٓ  Sesungguhnya atas ١٢ٓٓٓه 

tanggungan Kami-lah 

menunjukkan jalan 
ٓٱوَِٓٓخَرةَٓلٓأَۡلٓنَلَآِإَونَّٓ

 Dan sesungguhnya ١٣ٓوَىٓ ل  

kepunyaan Kami-lah akhirat 

dan dunia 

نَذرٓ فَٓ
َ
مٓ أ ىٓ ٓانَارٓ ٓت ك   Maka Aku ancam kamu ١٤ٓتَلَظَّ

dengan api yang bernyala-

nyala 

َٓٓلٓ َٓٓها ٓلَى ٓيَص  ٓٱٓإِلَّ
َ  Yang tidak akan terpanggang ١٥َٓقٓشٓ ل 

padanya, kecuali orang yang 

paling celaka 

ِيٱ َبٓٓذلَّ ٓ َٓكذَّ  Yang mendustakan dan ١٦َٓوتََوىَّ

membelakang 

ٓٱٓوََسي َجنَّب َها
َ  Dan akan dijauhkan dia ١٧َٓٓٓقٓتٓ ل 

daripada orang yang paling 

bertaqwa 

ِيٱ ٓ ٓۥَماَلٓ ِٓتٓي ؤٓ ٓذلَّ ّكَّ  Yang memberikan hartanya ١٨َٓيََتَ

karena ingin membersihkan 

َحدٓ َٓوَما
َ
ِعٓ ِٓمنٓۥِعنَدهٓ ِٓل َٓمة ٓن 

 ١٩َٓزىٓ َت  ٓ

Padahal tidak ada padanya 

budi seseorang yang hendak 

dibalas 

ٓ ٓٱَٓرب ِهِٓٓهِٓوَجٓ ٓءَٓتَِغا ٓب ٓٱٓإِلَّ
َ ٓ ل  َ  Melainkan hanya karena ٢٠ٓۡع 

mengharapkan wajah Tuhan-

nya yang Maha Tinggi 

 ٢١ٓٓDan akan Ridha-lah Diaَٓضٓ يَرٓ َٓفَٓولََسوٓ 
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سورة اليل فهو أن يف آية األوىل، نظرت الباحثة استخدم و منهج ترمجة هامكا يف ال 
هامكا ترمجة احلرفية وكذلك يف آية الثانية، الثالثة والرابعة يستخدم ترمجة احلرفية. ورأت 

( subtraction" هناك اسرتاتيجية اإلسقاط )لشىّت الباحثة يف آية الرابعة عند يرتجم كلمة "
 ".bermacam-macam" ومعناها مباشرة "لباإلنقاص حرف "

( subtractionويف آية اخلامسة، يستخدم هامكا ترمجة احلرفية باسرتاتيجية اإلسقاط )
"، وينبغى ترمجته adapun" ومعناها "ف" يعىن باإلنقاص حرف "فأّماعند يرتجم كلمة "

 ".maka adapunيعىن "

 اإلسقاط يف كلمة من آية السادسة، هناك يستخدم ترمجة احلرفية واسرتاتيجية ترمجته يعىن
 akan" وعنده معىن "ب" بالتوسيع حرف "kebaikan akan adanya" يرتمجه "حلسىنبا"

adanya." 

من آية السابعة، ثابت استخدم ترمجة احلرفية من جانب نوعها، أما اسرتاتيجية هذه تعىن 
 ke jalan" مبعىن "لليسرى( على جانب اسرتاتيجية الداللة من كلمة "additionالزيادة )

yang mudah" هناك زيادة ترمجة "jalan" أما نظرت يف هذه اآلية ما فيه كلمة "jalan ."
" عند  لومقصود هنا يعىن لتوضيح معىن املراد من اللغة املصدر. واإلسقاط  ترمجة حرف "

 ".لليسرىكلمة "

ة يف آية الثامنة، يستخدم هامكا ترمجة احلرفية، وكذلك يف آية التاسعة يستخدم ترمج
 akan" وتوسيع يكون ترمجته "باحلرفية وأما اسرتاتيجية تعىن اإلسقاط من حرف "

adanya ويف آية العاشرة كما يف آية السابعة، هناك يستخدم ترمجة احلرفية من حيث ."
 نوعها، واسرتاتيجية الزيادة.

من آية احلادية عشرة، يستخدم هامكا ترمجة بالتصرف أي ميكن للمرتجم أن يبدل، 
( transpositionيؤخر، ويقدم العبارات بغرض حسن الصياغة. واسرتاتيجية تعىن النقل )و 

 Dan tidaklah hartanya akan dapat " مبعىن "َوَما يُغىِن َعنُه َمالُهُ  عند يرتجم كلمة "
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menolong dia استبدال وحدة النحوية من اللغة املصدر بوحدة النحوية يف اللغة "
 اهلدف.

نية عشرة، كما من آية السابقة يستخدم ترمجة احلرفية باستخدام اسرتاتيجية يف آية الثا
  tanggunganatas " مبعىن "لُهَدىَنا لَ َعلي ( عند يرتجم كلمة "additionالزيادة )

jalanlah menunjukkan -Kami ويقصد هبا لتوضيح أو الزيادة لكي ال التباس معىن "
 فيه.

" ِخَرةَ لال ترمجة احلرفية باسرتاتيجية اإلسقاط من كلمة "من آية الثالثة عشرة، يستخدم 
". من آية الرابعة عشرة حىت السادسة عشرة  Akhirat" ومباشرة معناها "لبإسقاط حرف "

 كّلهم يستخدم ترمجة احلرفية من حيث نوعها.

ة من آية السابعة عشرة، هناك يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية، واسرتاتيجية الرتمجة الزياد
(addition" عند يرتجم كلمة ،) مبعىن "االتَقىا َوَسُيَجنَُّبه "Dan akan dijauhkan dia  

orang yang paling bertaqwa daripada" هنا الزيادة ترمجة "daripada." 

( عند additionمن آية الثامنة عشرة يعىن استخدم ترمجة احلرفية باسرتاتيجية الزيادة )
" يقصد زيادة الكالم يف membersihkan karena ingin" مبعىن "ىيَ تَ زَكَّ  يرتجم كلمة "

 اللغة اهلدف حلاجتها إليها.

ومن آية التاسعة عشرة، يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية وباسرتاتيجية الزيادة عند يرتجم  
" يستخدم اِلََحٍد ِعنَده َوَما " و يف كلمة "padahal tidak ada" مبعىن "وماكلمة "

" مبعىن من نعمة"، ومن كلمة "ألحد( بإسقاط كلمة " subtractionة اإلسقاط )اسرتاتيجي
"budi seseorang( يستخدم اسرتاتيجية التخفيض والتوسيع "deletion and 

expansion" يعىن "نعمة" والتوسيع من معىن "من( حبذف "budi seseorang  ويف ."
اتيجية الزيادة الكالم يف اللغة " باسرت dibalas hendak yang" مبعىن "ُُتَزى كلمة "

 اهلدف.
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من آية العشرون، هناك ترمجة احلرفية باستخدام اسرتاتيجية الزيادة الكالم عند يرتجم  
  mengharapkan  karena hanyaMelainkan"" مبعىن االَّابِتَغآَء َوجهِ  كلمة "

wajah اإلسقاط، باسقاط ". من آية األخرة، يستخدم املرتجم ترمجة احلرفية وباسرتاتيجية
 ".dan akan" مبعىن "وفَ َلسَ وَ  " يف كلمة "لمن حرف "

 

 وهامكا ه واإلختالف بني ترمجة قرايش شهابالتشاب .ج
 التشابه بني ترمجة قرايش شهاب وهامكا سورة الشمس واليل .1

 ٢َٓهاتَلَى ٓٓإَِذآَقَمرِٓل ٓٱوَٓ

ة "تالوة القرآن" اليت تساوى ". وكلمmengikutiكلمة )تالها( أخذ من لفظ )تال( مبعىن "
". القمر عادة تال الشمس على mengikuti bacaan Al-Quranبلفط "تال" ويفهمها مبعىن "

كّل حال. نور القمر الىت تعاكس هي من ضياء الشمس. واستخدم لفظ "القمر" لفائدهتا  
" أما هامكا mengiringiيعىن " وترجم شهاب  10كتعطى النور، تبّدل الشمس يف اليل.

"mengikuti.ومقصوده يعىن القمر تال الشمس عند مقمر، ورأت الباحثة كليهما صحيح ،" 

 ٣َٓهاَجلَّى ٓٓإَِذآنلََّهارِٓٱوَٓ

" وهامكا menampakkannyaيعىن " " عند شهابجّلىيرتجم كلمة "
"menampakkannyaارنة مع القمر، الشمس هي أكرب وأفضل خملوق. الشمس هي ". باملق

الشيئ يف السماء الىت مضيئ، أما القمر هي يعاكس ضياء من الشمس. فقسم هللا يف هذه آية 
" مبعىن أوضحه، وأظهره أو جّلىلفظ "املنوّر ويف املعجم  62يعىن يف النهار عند جتّلى الشمس.

"menerangkan, melahirkan ذلك،كان النهار ". وإذا يف النهار فظهر الشمس، ومع

                                                           
61 Sakib Mahmud, Mutiara Juz ‘Amma, (Bandung : Mizan, 2005), 272 

 515نفس املرجع،  62 
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وهنا توّفق  63وضح هذه اآلية، أّن ضياء هو شيء مهّم للعامل. بسبب ظهر الشمس.حىت
 الباحثة برتمجة شهاب وهامكا.

 ٤َٓهاَشى َٓيغٓ َٓذاإِٓٓلِّٓلَّ ٓٱوَٓ

"، ويف املعجم كلمة menutupiيرتجم قرايش شهاب وهامكا يف لفظ املخّطط يعىن "
". إذا غرب الشمس فجاء menyelubungi, menutupi"يغشى" من لفظ "غشي" مبعىن "

 11اليل، اليل الذي يؤثر ظلمة.

ٓٱوَٓ
َ  ٦َٓهاَطَحى َٓٓوَمآِضٓۡرل 

لفظ املنوّر " أما يف menghamparkannya" يرتجم شهاب وهامكا "َٓهاَطَحى ٓٓويف كلمة "
"، هنا شهاب وهامكا أخذ من منت الكتاب املساوى. membentangkan"طحى" مبعىن "

bumi serta  danونظرت الباحثة عند ترمجة قرايش شهاب، يف هذه آية يعىن "

penghamparannya" استخدم قرايش شهاب معىن ،"penghamparannya وبعد ، "
الشمس والقمر، النهار واليل، فيفّكر السماء واألرض. األرض هي حلبة وما فيها، تعىن جبال، 

 .كّلهم يعىن من نعمة هللا 12هنر، حميط وغري ذلك.

 
َٓوَنفٓ  ى َٓٓوَمآس   ٧َٓهاَسوَّ

ما " و "ما طحىها"، "ما بنىهايف كلمة " ما"، السادسة، والسابعة، هناك حرف "يف آية اخلامسة
 Allah."11" يعىن "sesuatu" أيضا. املقصود به من "sesuatu" وميكن مبعىن "proses"، مبعىن "سّوىها

"، وأّما يف menyempurnakan"، كان ترمجة شهاب سواء مع هامكا يعىن "سّوىهاهنا كلمة "
 ,menyusun" ويف املعجم العصرى يعىن "meratakan" مبعىن "سّوىكلمة "املنوّر 

mengatur, menyamakan" ية يتابع هللا ". أي يف هذه اآلجعله مستقيماً " مبعىن "سّوى" أو
                                                           

63  Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya : Yayasan Latimojong, t.t), 154 
64 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya : Yayasan Latimojong, t.t), 154 
65 Sakib Mahmud, Mutiara Juz ‘Amma, (Bandung : Mizan, 2005), 273 
66 Sakib Mahmud, Mutiara Juz ‘Amma, (Bandung : Mizan, 2005), 273 
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ده–قسمه بذكر اإلنسان  لكي يعقل نفسه ونظر خملوقات الىت ذُكِّر من آيات  -وهنا َمقصِّ
 67قبله.

" يعىن اإلنسان، وكّل خملوقا يف هذا jiwa atau diri" رأى هامكا وشهاب "نفسهناك "
 .العامل

شٓ َٓبَعَثٓۢنٱٓإِذِٓ
َ
 ١٢َٓهاَقى ٓأ

رأت الباحثة يف هذه ترمجة مساومة بكامله بني شهاب وهامكا. من حيث معىن املعجمى  
 68كليهما متساويا. ألّن قال رسول هللا : أشقى األّولني عاقر الّناقة.

ٓ ٓإَِذآنلََّهارِٓٱوَٓ  ٢ََٓتَّلَّ

ٓ ٓعند يرتجم كلمة " جّلى" وى من السورة الشمس عند آية الثالثة، هناك لفظ "" تسآََتَّلَّ
" يف املعجم مبعىن ظهر وتكّشف أو ُتّلى" وعند لفظ "menerangkan, melahirkanمبعىن "

"tampak, terbuka" أّما ترمجة هامكا وشهاب كليهما مبىن ."terang بل يف ترمجة قرايش ،"
 هذه اآلية يعىن إذا الّنهار يبّدل اليل مثّ " وتفسريه يفterang benderangشهاب كان زيادة "

 طلع الشمس واليوم يف الّنهار، ورأى قرايش شهاب ألّن يف هذا الوقت، خيرج الشمس ضياءها.

َكرَٓٱَٓخلَقََٓٓوَما ٓٱوَٓٓذلَّ
٣ٓٓنَىٓ ل  

كثري يعىن   "َٓخلَقَٓٓمعىن "املنوّر ترمجة شهاب وهامكا متساويا، و يف املعجم 
"menjadikan, membuat, menciptakan كليهما متساويا، ومعىن من ترمجة هامكا سواء ،"

الذي خلقهم، ومن أمرهم جلعل رجل أو ‘ شيء’مع شهاب. وعند موجود رجل ونساء هناك 
 نساء؟ إذا كان اخللق الذي خيلقهم.

 
 

                                                           
67 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), 297 
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مٓ َسعٓ ٓإِنَّٓ ٓ َٓيك   ٤ٓلََشّتَّ

-yang berbeda" وهو "شىتّ يف املعجم، معىن " يف آية الرابعة، ترمجتني متساويا، كما نظر

beda, bermacam-macam كما يف آية السابقة، عند يرتجم آية اخلامسة، شهاب وهامكا ."
 keterpancaran" يعىن "الّشتّ " وأخذ من لفظ "شتيت" مجع من "شىّت يرتمجه متساويا. "

yang jauh الذي يؤتى اإلفادة " ومقصود به يعىن خمتلف يف كّل حال، صفات وغري ذلك
 والفسد.

ا مَّ
َ
عٓ َٓمنٓ ٓفَأ

َ
 ٥ٓتََّقٓ ٱوََٓٓطىٓ أ

يف هذه اآلية، ترمجة شهاب وهامكا كليهما متساويا. يف آية السابقة وصف حاول الّناس 
خمتلفا. ويف هذه اآلية شرح أثر من تلك اختالف. وعقيبة خمتلفا ألّن الميكن هللا أن جيعل أعمال  

 يف عقيبته. كّل الناس املختلف متساويا

ه ٓ  ِ َٓلِل ٓٓۥفََسن َيّس   ٧ٓىٓ ي ّس 

ويف هذه اآلية رأت الباحثة على ترمجة شهاب وهامكا ما يف اإلختالف، من حيث معىن 
" يف معناه. لفظ jalanاملعجمى، كل لفظ يرتجم متساويا، إاّل ترمجة هامكا هناك زيادة كلمة "

 Kami mudahkanشهاب ""، ولكن ترجم mudah" مبعىن "يسر" أخذ من لفظ "نيّسر"

kemudahan baginya.يؤتى املعىن يسر مضّعفا، ألّن ما قد يسر حىّت نيّسر " 

ا مَّ
َ
٨َٓٓنٓ َتغٓ سٓ ٱوَََٓٓبَِلَٓٓمنٓ َٓوأ

" merasa dirinya cukupباستخدام ترمجة متنّوعة. ترجم شهاب مبعىن "واستغىن" لفظ "
معىن "استغىن منه" يعىن املنوّر م "، ونظرت الباحثة يف املعجmerasa segala cukupوهامكا "

"tidak membutuhkan" و"املستغىن" يعىن "tidak tergantung pada yang lainnya ."
 من استغىن يف هذه العامل فال حيتاج عن اهلدى من هللا ومهمل أمرهللا ورسوله.
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َبٓ َِٓٓوَكذَّ ٓ ٱب
 ٩َٓنٓ سٓ ل 

متساويا من الناحية معىن املعجمى. إّن ما يف إختالف بني ترمجة شهاب وهامكا، كليهما 
وأراء شهاب وهامكا هناك ثالثة أعمال الىت جعل اإلصابة يعىن خبيل، من استغىن، وكّذب 

 باحلسىن. 

ه ٓ  ِ َٓلِل ٓٓۥفََسن َيّس  ١٠ٓٓىٓ ع ّس 
" يعىن يّسرترمجة شهاب وامكا كليهما متساويا. ونظرت الباحثة يف املعجم ترمجته من لفظ "

"mempermudah ّهناك معىن يف املعجم يعىن عسرى" لفظ " ". مث
"kesukaran/kesulitan ومن الذي كّذب احلسىن ومن خبل واستغىن حىت الحيتاج إىل هللا ."

 ومهمل أمر هللا ورسوله، فاستعّد العسرى إىل املتاعب.
َدىٓ لَل َٓٓناَعلَيٓ ٓإِنَّٓ  ١٢ٓه 

 menunjukkanيعىن "" أّما هامكا petunjuk" عند يرتجم شهاب مبعىن "اهلدىكلمة "

jalan" كليهما استخدم معىن "petunjuk" أّما هامكا يزيد شرح "jalan مقصود به يعىن هللا ."
 يؤتى اهلدى ويبنّي العمل الذي يؤثّر إىل شر أو حسن.

ٓٱوَِٓٓخَرةَٓلٓأَۡلٓنَلَآِإَونَّٓ
 ١٣ٓوَىٓ ل  

". duniaهما مبعىن "يف آية الثالثة عشرة، كلمة "األوىل" هنا ترمجة شهاب وهامكا كلي
ٓٱوَٓٓ" على "ِٓخَرةَٓلٓأَۡلٓوكتب لفظ "

 " ألّن املشركني غري معتقد باآلخرة.ٓوَىٓ ل  

 
نَذرٓ 
َ
مٓ فَأ ىٓ ٓانَارٓ ٓت ك  ١٤ٓٓتَلَظَّ

" أّما هامكا باستخدام memperingatkan" يرتجم شهاب مبعىن "تكمأنذر فعند كلمة "
"، كليهما memberitahukan" أو "memperingatkan" مّث يف املعجم معناه "ancamمعىن "
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" هنا نار" إذا خمتلف بأمر هللا. و لفظ "peringatkan" أو "ancamمتساويا، باستخدام "
 ".neraka" أو "apiيستطيع مبعىن "

ٓٱٓوََسي َجنَّب َها
َ ١٧َٓٓٓٓقٓتٓ ل 

مبعىن  هناك كلمة "جّنبه الشيء" أياملنوّر " عند املعجم وسيجّنبهاهناك كلمة "
"menjauhkannya dari" أّما هناك كلمة آخر "ميكن اجتنابه : جيتنب" مبعىن "dapat 

dijauhi" أو "dihindari" يرتجم شهاب وهامكا ."dijauhkan .كليهما يرتجم متساويا ،"
 واملصوده يعىن سيجّنب من النار من يّتق هللا وطاعة إىل أمر هللا هلم.

ِيٱ ٓ َيََتَٓٓۥَماَلٓ ِٓتٓي ؤٓ ٓذلَّ ١٨ّٓٓكَّ
" أّما هامكا يعىن menafkahkan" عند شهاب مبعىن "ِٓتٓي ؤٓ ٓهناك كلمة "

"memberikan ملاذا املختلف؟ أّن يف احلقيقة كليهما متساويا، مقصود به يعىن يؤتى املال ."
وصدقته إىل من حيتاج، ليزّكى القلب. ومن خبل إىل الناس مّث يكون سعر يف نفسه. ويؤتى املال 

 عاىل.هلل ت
 

 ٢١َٓضٓ يَرٓ َٓفَٓولََسوٓ 
 bersuka. رأت الباحثة، معىن ""  بني شهاب وهامكا متساويايرضىيرتجم كلمة " هناك

cita" تقّرب من معىن "kesenangan رضاً مبعىن -من وزن رضياملنوّر " وهو وجدت يف املعجم
"senang, suka, rela،"  هامكا هي ترمجة االستعارشهاب و ترمجة و (borrowing أو أخذ )

" هو يسّمى ridhoمن اللغة املصدر األصلى، اليغرّي من شكلها األصلى. ورأت الباحثة معىن "
 ".kerelaanمبعىن "
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 اإلختالف بني ترمجة حممود يونس وهامكا سورة الشمس واليل .2

مٓ ٱوَٓ َحى ِٓٓسٓلشَّ  ١َٓهاَوض 

ىن املعجمى أّن يرتجم شهاب  كما نرى على ترمجتني ونستطيع أن نقابل من الناحية مع
 cahaya" أما عند هامكا "cahayanya di pagi hari" ترجم إىل "ضحىهاكلمة "

siangnya ترتجم إىل " الّضحىلفظ املنوّر " ونظرت الباحثة يف املعجمwaktu dhuha 

(waktu matahari terbit/naik)" يعىن كلمة تفسري املصباح". كما يبنّي قرايش الشهاب يف "
". ورأى اخلاصة kehangatan" أو "cahaya matahariحى( يفهم بعض العلماء مبعىن ")ض

" هناك يف اآلية تفسري األزهريعىن الوقت عند طلع الشمس حىت ظّللت كمثل ترك مقامه. ويف "
"waktu dhuha يعىن منذ ضياء الشمس أو بدأت أن حتّررت الشمس وعند الشمس على "

ا عرف بالوقت الضحى. ورأت الباحثة ترمجة شهاب وهامكا  وسط السماء، وهذا الوقت كم
" رجع إىل cahaya siangnya" أو "cahayanya di pagi hariكليهما صحيح، يرتجم "

لفظ "الشمس" عند طلعت الشمس كما يف وقت الضحى، إختالف هنا يف الوقت، يعىن عند 
 "pagi hari" أّما شهاب "siangهامكا "

َما ٓٱوَٓ  ٥َٓهانَى ٓبََٓٓوَمآءِٓلسَّ
" أما عند هامكا يعىن pembinaannya" عند شهاب يعىن "بنىهاويرتجم كلمة "

"mendirikannya مبعىن "ب ىنَ " من لفظ "بنىهاكلمة "املنوّر ". ويف "membangun, 

mendirikan ،رأى هامكا يف تفسريه، بعد تقّكر إىل الشمس، القمر والنهار مّث إىل السماء ،"
 السماء اجلميل؟ هناك إختالف تفسري شهاب وهامكا، رأى شهاب عند وما أو من الذي بىن

ترجم هذه اآلية يعىن بعد جعل هللا السماء األعلى واألمجال، أّما هامكا يعىن رّكز على ما أو من 
 بىن السماء، "من عرف نفسه فقد عرف ربّه".
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ل ٓ
َ
ورََهآَهَمَهافَأ  ٨َٓهاَوى َٓوَتقٓ ٓف ج 

". من هنا ُخلِّق  menelan sekaligusيعىن "الّلْهم( أخذ من كلمة )" فأهلمهاهناك كلمة "
 Lalu Allah" يعىن "فأهلمها، كلمة "عند ترمجة شهاب ilham".69كلمة )إهلام( يعىن "

mengilhaminya" " وأّما هامكا يعىنMaka menunjukkanlah هلم هللالفظ "املنوّر "، ويف "
" الذي بين السماء، طحى Allah" يعىن "ها"، ومقصود هامكا عن "memberi ilhamمبعىن "

" على فجورها النفسيعىن إىل " رض وسّوى النفس. يعطى هللا إهلام أو يعطى اهلدى هلماأل
إهلام من هللا، طريق الشّر لكي السلك فيه، وتعطى طريق إىل اخلري ‘ النفس’وتقوىها. وتعطى كّل 

 70يف الدنيا واألخرة. الذي حيمل سالمة
ل ٓمث تفسري شهاب وهامكا عند كلمة " 

َ
" متساويا، ولكن ذكر هامكا كّل اإلنسان َٓهَمَهافَأ

 يعطى إهلام أو هدى. وهنا املرتمجني إختار كلمة يناسب باحلاجة.
ف ٓٓقَدٓ 

َ
 ٩َٓهاى َٓزكََّٓٓمنٓلَحَٓأ

"، أّما هامكا يعىن beruntunglahيعىن "شهاب " عند يرتجم أفلحهناك كلمة "
"berbahagialah مبعىن )جنح( )الفوز( أو )الّنجاة( فلحلفظ "املنوّر ". ونظرت الباحثة يف "

"، ورأى قرايش شهاب لفظ keselamatan" أو "berhasil baik" ،"kemenanganيعىن "
" هو )الفاّلح( ألّن فأس petani" ومن هنا "membelahفلح( مبعىن "" أخذ من لفظ )الأفلح"

الفاّلح ليشطر األرض وحيرث نواة. ونواة الىت شطر الفاّلح وهو مثمر. ومن هنا ينال الفاّلح ما 
رأى هامكا يعىن و  71".فالح" مّث ولد السعادة وهو أيضا أحد من معىن "فالحأراده يسّمى "

 سعيد من الذى يزّكى النفس.
ى ٓٓ"وكلمة  " أّما هامكا يعىن menyucikannya" عند شهاب يعىن "َٓهاَزكَّ

"membersihkannya" ومقصوده ،"menyucikannya يعىن تزّكى القلب أما هامكا يعىن "

                                                           

 511نفس املرجع،  69 
70 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya : Yayasan Latimojong, t.t), 156 
71 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 300 
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يعىن بعيد  (، وتزّكى اجلسم كمثل جنيس واحلدث، وتزّكى القلبjasmaniتزّكى القلب واجلسم )
 من سوء الصفات.

ى َٓٓمنَٓخاَبَٓٓوقَدٓ   ١٠َٓهاَدسَّ
 menjadi miskin" ،"Tanah yang tak berumput/tak" مبعىن "خاب"املنوّر ويف 

mendapat hujan" أو "Laparيعىن " ". ويرتجم شهابmerugilah أّما هامكا يعىن "
"celakalah.استخدم ليصّور جتريبخابهناك كلمة "رأى شهاب  " وكليهما مبعىن شّر " 

الذي اليفيد فيه أو ال جناح فيه، وشرح خاب من الذي جّنس اجلسم ودّسى احلسىن. ورأى 
"، أخذ من memendamnyaهامكا جناسة سيؤتى كّل بالء. وكلمة "دّسى" عند شهاب يعىن "

امكا يف الشيء اآلخر كمثل دّخل سّم يف الطعام. أّما ه -دّسى–" يعىن دّخل الشي دسّ لفظ "
 " ألّن جناسة سيؤتى كّل بالء.mengotorinyaيعىن "

ٓ بَت  ودٓ َٓكذَّ  ١١َٓها َٓوى ٓبَِطغٓ َٓثم 
 ,sewenang-wenang" مبعىن "طغى" يف املعجم هو لفظ "بطغوىهاهناك كلمة "

menindasعلي ترمجة شهاب "، ومقصود هنا يعىن وصف من قوم مثود. ونظر "melampaui 

batas" وهامكا "kesombongan.وترمجتهما قريب من وصف مثود يعىن تكرّب وظلم ." 
مٓ َٓفَقاَلٓ ول ٓٓلَه  ِٓٱٓرَس  ِٓٱٓنَاقَةَّٓٓللَّ قٓ ّٓللَّ  ١٣َٓهاَي ٓوَس 

 يرتجم عند شهاب :
“Maka berkatalah kepada mereka Rasul Allah : unta Allah dan minumannya” 

 
 أّما يرتجم هامكا :

“Lalu berkata Rasul Allah kepada mereka : (jagalah) onta Allah dan 

minumannya” 

". ولكن jagalahأن ترمجة شهاب وهامكا كليهما متساويا، إال زيادة يف ترمجة لفظ "
هنا كلمة من رسول هللا لينذر قوم مثود يعىن لينفث " ناقة هللااليغرّي مقصودها. عندها كلمة "

ر شهاب نذر النيب الصاحل "ناقة هللا" بال كلمة آخر مقّدما، يدّل وسواس بقومه ناقة هللا. وذك
 إىل ناقة الىت تكون معجزة.
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ب وه ٓ وَهآفََكذَّ مِٓهمٓ َعلَيٓ َٓدمَٓفََدمٓ َٓفَعَقر  ى ٓٓبِِهمٓ بَِذۢنَٓربُّه   ١٤َٓهافََسوَّ

" أّما dibinasakan" يف آية الرابعة عشرة، عند يرتجم شهاب مبعىن "فدمدمومن كلمة "
" مبعىن فدمدمكلمة "املنوّر ". يف املعجم mencurahkan azabهامكا يعىن "

"membinasakan" يف هذه اآلية ال يرتجم هامكا ."membinasakan وأما يف أخر آية "
" كمثل شرح هامكا يف meratakan kebinasaan itu" يعىن "سّوىهايرتجم هامكا يف كلمة "

وعند شهاب لفظ "دمدم" مبعىن بعض العلماء   عليهم يف ثالثة أيّام.أخر هذه اآلية أّن دمدم هللا
"menggoncang bangunan sehingga menjadi rata dengan tanah وهو عذاب ،"

 جلميع قوم الذي كّذب إىل هللا.
َٓٓوَلٓ قٓ ََٓيَاف   ١٥َٓهاَب ٓع 

َٓٓوَلٓٓ" قٓ ََٓيَاف  غّل الذي جاء ثأر من ما " هذا يعىن التمثيل، وكان ختاف اإلنسان بٓٓهََٓب ٓع 
" مبعىن عقىبمعّذب. بل يف هذه اآلية يشرح أّن ال خياف هللا. ونظرت الباحثة يف املعجم، كلمة "

"balasan" مبعىن "ُعْقُب :العاقبة" و "Akibat،وترمجة  "، عند ترمجة شهاب يعىن برتمجة احلرفية
" يف أّول كالم هللا وها. حرف "" ليبنّي معناdari kesalahan merekaهامكا زيادة من كلمة "

قٓ ٓوعند هامكا كلمة " 72يعىن قراءة من مصحف املّكة، الكوفة والبصرة. " يعىن سيّئة َٓهاَب ٓع 
 الىت عمل مثود وعذاب من هللا يعىن العاقبة.
 ١َٓشٓ َيغٓ ٓإَِذآلِّٓلَّ ٓٱوَٓ

" أّما menutupiة يعىن "" يف أّول السور يغشىكما نرى عند يرتجم شهاب من كلمة "
" مبعىن غشيهناك كلمة "املنوّر " ونظرت الباحثة يف املعجم dia kelamيرتجم هامكا يعىن "

(menutupi( أو معىن اآلخر يعىن )menjadi gelap استخدام قرايش شهاب معىن .)
"menutupiالناس ما  " يعىن إذا اليل يغشى أَناء العامل شيئا فشيئا بظلمة. وعند هامكا ليتفّكر

                                                           

 031نفس املرجع،  72 
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غشي" املهّم اليل يف حياهتم. ورأت الباحثة، رجع من معىن املعجمى، يعىن ترمجة كلمة "
(gelap.) 

َقٓ َِٓٓوَصدَّ ٓ ٱب
 ٦َٓنٓ سٓ ل 

" أّما هامكا يعىن membenarkanيعىن " " عند يرتجم شهابصّدقلفظ "
"mengakui" ونظر الباحثة يف املعجم، مبعىن ."mempercayai, membenarkan ،"

وقبل ينّسر هللا لليسرى  73ومقصود به يعىن صّدق احلسىن يف هذه الدنيا، وحيسن كّل اإلنسان.
 بالسعادة، وأّوهلا يعىن صّدق احلسىن. إذا عمل هذا العمل فإن شاء هللا نيّسرهم لليسرى.

 
غٓ َٓوَما ٓ ٓهٓ َعنٓ ِٓنٓي   ١١ٓتََردَّىٓ ٓإَِذآٓۥ َمال 

. مثّ "terjerumus" أّما هامكا يعىن"binasaيعىن " شهاب" ويرتجم ٓتََردَّىٓ ٓلمة "هناك ك
 jatuh"، واستخدامه مبعىن "kebinasaanمبعىن "الّردى" " أخذ من لفظ "ترّدىمن لفظ "

meluncur kebawah."74 ألّن البخيل و ماله  وعند هامكا ينبغى عاد إىل احلسىن أو سقوط
 لن يؤتى اإلفادة. 

َٓٓلٓ َٓٓها ٓلَى ٓيَص  ٓٱٓإِلَّ
َ  ١٥َٓقٓشٓ ل 

"، terpanggang" أّما هامكا يعىن "masuk" يرتجم عند شهاب يعىن "يصالهاكلمة "
 memasukkan" أو "memanggangصلياً" مبعىن "-لفظ "صّلىاملنوّر ويف املعجم 

kedalamيرتجم كليهما باستخدام األشقىاب. وكلمة ""، يعىن وصل إىل النار لشعور عذ "
 " وزاد شهاب وهامكا باملعىن تفضيل.celakaمعىن "

ِيٱ َبٓٓذلَّ ٓ َٓكذَّ  ١٦َٓوتََوىَّ
ويرتجم  " berpaling dari" أو "membelakangi" معىن يف املعجم يعىن "توّل كلمة "

يعىن من هو كليهما صحيح من حيث معىن املعجمى. شرح شهاب من الذي باق يف النار 
 األشقى ومكّذب من احلسىن وتوىّل من األمر.

                                                           
73 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 162 
74 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 316 
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َحدٓ َٓوَما
َ
ِعٓ ِٓمنٓۥِعنَده ِٓٓل  ١٩َٓزىٓ َت  َٓٓمة ٓن 

" يف املعجم مبعىن نعمةهناك اختالف ترمجة من شهاب وهامكا، من كلمة "
"kesenangan, kebahagiaan" يعىن "اإلنعام" وأّما "pemberian, anugerah عند ."

". رأى هامكا، ما من نعمة يرجو جزاء، أو budi" أّما هامكا "nikmatعىن "يرتجم شهاب ي
" يعىن نعمةيكافأ ألن يؤتى املال، إذا لن جيزى فال يؤتى ماله. أّما شهاب أخذ معىن من كلمة "

"nikmat.باسرتاتيجية اإلستعار. ألّن ما ألحد من نعمة الدنيا يعطى اجلزاء " 
ٓ ٓٱٓب ِهِٓرَٓٓهِٓوَجٓ ٓءَٓتَِغا ٓب ٓٱٓإِلَّ

َ ٓ ل  َ  ٢٠ٓۡع 
" wajah" عند يبحث عن املعىن املعجمى، فوجدت الباحثة معناه يعىن "وجههناك لفظ "

( karena mengharapkan ridla Allah Ta'ala( أو لوجه هللا )kerelaanأو املرضاة )
هناك مثال بني ترمجة شهاب وهامكا،  بل كليهما استخدم معىن خمتلفاً. عند شهاب مبعىن 

"keridhaan" أّما هامكا "wajah هو جزء األكرم من شيء ملعرفة ‘ الوجه’". وشرح شهاب
" وجه رّبكمبعىن "ذات" أو "نفس"، وكذلك رأى العلماء معىن من لفظ "‘ وجه’شيء، لذلك 

". أّما شرح هامكا يعمل الّناس اليرجو جزاء من الّناس ولكن يعمل  wajah Tuhanmuأي "
 .كّل شيء يرجو عن رضا هللا
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 الباب الرابع

 اإلختتام

 اخلالصة .أ
فمن التحليل فيما سبق )يف الفصل الثالث( فوصلت الباحثة إىل اخلالصة من هذا  

ترمجة قرايش بعض البحث اجلامعى. والنتيجة الىت حصلتها الباحثة بعد حتليل هذا البحث أن 
يف أّول سورة الشمس ترمجتهما رفية، ورأت الباحثة وهامكا من حيث نوعها يعىن ترمجة ح شهاب

بال استخدم معىن يف املعجم ولكن معىن اآلخر الذي توازي باملعىن يف اللغة اهلدف أو يناسب 
 بتفسريه.

كان ترمجة شهاب وهامكا استخدم منهج التصرف كما يف سورة الشمس يف آية  
ال يستطيع أن يزيد احلادية عشرة بل منهج احلرفية أكثر. ألّن يف فهم معىن القرآن للمرتجم 

وإنقاص معىن املهّم لكى اليغرّي معىن األصلى، إاّل زاد بنّي عن تفسريه. وكان اسرتاتيجية ترمجة 
عن ترمجة شهاب وهامكا كليهما استخدم اسرتاتيجية بالزيادة أكثر وبعضها يعىن املرادف، 

 النقل، واإلسقاط.
املعجمى. بعض ترمجة شهاب أّما التشابه واإلختالف هنا يعىن من الناحية معىن  

وهامكا تساوى باملعىن املعجم، وكان املرتمجني استخدم معىن خمتلفا، على أّن يستخدم معىن يف 
املعجم، ألّن أحد لفظ من اللغة املصدر له كثري معىن يف املعجم إىل اللغة اهلدف. ولذلك 

 شهاب وهامكا استخدم اسرتاتيجية املختلف وكذلك معنهما.

 
 احاتاإلقرت  .ب

 بعد انتهاء هذا البحث، تضيف الباحثة اإلقرتاحات كما يلى:
 أن يكون هذا البحث نافعا للباحثة على وجه خاص وللقارئني على وجه عام -
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 أن يكون مساعدة ومعرفة ملن حيتاج اليه -
نطر إىل اخلالصة السابقة فريجي لكّل املرتمجني أن جيتهدوا ليحصلوا على ترمجة  -

الرتمجة العربية إىل اإلندونسية، ألن الرتمجة من اللغة العربية خاصة ترمجة  الصحيحة خاصة
القرآن الكرمي حمتاجة يف إندونيسيا ليكون مفهوم لإلنسان الذي يعلم القرآن وملعرفة معىن 

 يف القرآن الكرمي.

وكان هذا البحث بعيد عن الكمال وال خيلو عن النقصان، فريجى لكّل الباحثني الذين 
 ثون نفس املوضوع هبذا البحث أن يبحثوا حبثا عميقا وأحسن من هذا البحث.سيبح
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