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الباب الثاىن
اإلطار النظري
أ.

الدراسة السابقة
 .۱قد وقع البحث العلمي عن الرترتة ألخت رزتة حتت ادلضووضو شكلتات
الرترتة شن اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية لتتاشيذ الفصل األول ىف ادلدرسة
العالية احللضوشية فرواكرتا .ىف ىذا البحث الباحثة تبني شكلتات الرترتة خاصة
شن اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية 1.الفرق بينما شا حبث رزتة و شا حبث
الباحثة و ىضو ىف وجهة ادلضووضو  .ورزتة تبحث عن شكلتات الرترتة شن اللغة
العربية إىل اللغة اإلندونيسية .كذالك ىف وجهة ادلرؤوس و رزتة تبحث عن تتاشيذ
الفصل األول ىف ادلدرسة العلية احللضوشية .و الباحثة ىنا تبحث عن شكلتات
الرترتة مبادة الرترتة .كذالك تبحث ادلرؤوس و ىضو طتاب شعبة تعليم اللغة
العربية .تستعمل رزتة شنهجية البحث و ىي البحث اللمي.
 .۲كذالك البحث العلمي ألخ نضور ىديات حتت ادلضووضو شكلتات تعليم اللغة
العربية لطتاب شعبة تعيلم الدينية اإلستاشية بالنلارايا ىف السنة الدراسة
 .۲۰۱۰/۲۰۰۲حبث الباحث عن ادلكلتات تعليم اللغة العربية العاشة 2.الفرق
بينما شا حبث نضور ىديات و شا حبث الباحثة و ىضو ىف وجهة ادلضووضو  .نضور

1شرتجم شن
Rohima, Skripsi Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Dalam Bahasa Indonesia Bagi
)Siswa Kelas X di MAN Purwekerto I (idb.wikispaces.com/file/view/an2004,pdf/05-04-2013

2شرتجم شن
Nur Hidayat, Skripsi, Kesulitan Belajar Bahasa Arab Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Palangka Raya Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan Tahun 2009/2010.
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ىديات يبحث عن شكلتات تعليم اللغة العربية .كذالك ىف وجهة ادلرؤوس ،نضور
ىديات يبحث عن طتاب شعبة تعليم الدينية اإلستاشية .و الباحثة ىنا تبحث
عن شكلتات الرترتة مبادة الرترتة .كذالك تبحث ادلرؤوس و ىضو طتاب شعبة
تعليم اللغة العربية .تستعمل رزتة شنهجية البحث و ىي البحث الليفي.
تبحث الباحثة عن شكلتات الرترتة لطتاب شعبة تعليم اللغة العربية بادلرحلة
 ۲۰۱۰عند شادة الرترتة ىف اجلاشعة اإلستاشية احللضوشيّة بالنلارايا .أ ّن ىذا
البحث مل يبحث قبلو ،إذن ىذا البحث شن األحباث اجلديدة.
ب .تعريف ادلكللة
3

الللمة "ادلكللة" ىي شيء الذى يسبب النقاشا و احتاج إىل حل ادلسألة.

كذالك ىف شعجم اللغة اإلندونسية ( )Kamus Besar Bahasa Indonesiaادلكللة
ىي األشياء الىت تسبب ادلسألة و مل تستطيع أن حتلها 4.و زاذ درينط ()Daryanto
5

ادلكللة ىي شيء الذى تسبب ادلسألة.

شن ذالك ادلفهضوم ،تستخلص الباحثة أ ّن ادلكللة ىي ادلسألة الىت مل حتلها،
لذالك تلضون الليفية حلل ادلسألة .ادلكللة ىف ىذا البحث ىي شكلتات الرترتة
مبادة الرترتة لطتاب شعبة تعليم اللغة العربية.
ج .تعريف الرترتة
3شرتجم شن
R.Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Problem”,
Jakarta: Karisma Publisthing Group, 2006, hal. 470

4شرتجم شن

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua,
Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 897

5شرتجم شن

Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, Surabaya, Jakarta 1994, hal. 166
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ليعطى شفهضوم الرترتة نفرق شن شعنيان :ادلعىن اللغضوى و ادلعىن اإلصطتاح .ىف
ادلعىن اللغضوى كلمة تررتة ىي شصدر شن فعل ادلاوى الربعى اجملرد "ترجم-
يرتجم -تررتة -و تررتا -فهضو شرتجم -وذاك شرتجم -ترجم -ال ترتجم -شرتجم-
شرتجم .قال زلمد بن صاحل األمسني ىف كتاب أصضول التفسري الرترتة ىي تطلق
على شعان إىل البيان و اإليضاح.

6

رأي زرقان الذي ألفو شهاب الدين أ ّن الرترتة ىف ادلعىن اللغضوى ذلا أربعة شعان:
أ)

تضوصل اللتام إىل اإلنسان الىت ال يقبل اللتام.
ّ

تبني اللتام باللغة ادلتيساوية.
ب) ّ
تفسر اللتام باللغة ادلختلفة.
ج)
ّ

د) تنقل اللتام شن اللغة إىل اللغة األخرى.
تبني اللتام أشا البيان ادلتساوى أو
إذا ادلعىن اللغضوى الرترتة تلضون واحدة فهي ّ

غري شتساوى باللتام.

و ىف ادلعىن اإلصطتاح الرترتة ىي تع ّب اللتام شن اللغة إىل اللغة األخرى ىف
كل شعىن اللتام و شراده 7.و قال أبضو اليقز أتية اجلب ىف كتاب دراسة ىف التفسري
ّ
و رجلو الرترتة ىي نقل اللتام شن لغة إىل لغة أخرى بدون شعاىن األصل ادلرتجم
9

عنو 8.و ىف القاشضوس "كرابياك" الرترتة ىي:
6شرتجم شن

Ridwan202.Wordpress.com/Istilah-agama/tarjamah/12-04-2013.

7شرتجم شن

Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,
hal. 8

8شرتجم شن
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أ)

نقل شن لغة إىل أخرى

ب) ّأرخ حياة إنسان
شن ذالك ادلفهضوم ،خلفت الباحثة الرترتة و ىي نقل اللتام أو األخبار أو
الفلرة أو األراء شن لغة األصلى إىل لغة النقل.
د .شروط الرترتة و ادلرتجم
شروط الرترتة اجليدة و الصحيحة بالعمة التالية:
أ)

تلضون الرترتة شللها شستقلة ،حىت دتلن أن تب ّدل ادللان ادلتسضوى بالنص
األصلى.

ب) ال جتضوز الرترتة زيادة أو شنقضوصة ألهنا شطابقة بالنص األصلى .إذا وجد
اخلطاء ىف النص األصلى فضوجد اخلطاء ىف الرترتة أيضا.
كل ادلعىن و الغرض شن النص األصلى
ج) ّ
تؤدي الرترتة ّ

10

د) تعطى الرترتة التحقيقة شن شعىن الرترتة و غروها.

إلنتاج الرترتة ادلطابقة بالكروط فادلرتجم لو شروط خاصة و ىي:
أ)

عرف ادلرتجم قضواعد اللغة و نظام الرترتة.

ب) عرف ادلرتجم كثري شن ادلفردات.
11

ج) ادلرتجم لو العلضوم اإلجتماعية و الفلرة الضواسعة.

Ridwan202.Wordpress.com/Istilah-agama/tarjamah/12-04-2013.

9أتابك علي و أزتد زىدي زلضر ،قاشضوس " كرايباك" العصري عريب إندونيسي ،ص457-456 .
10شرتجم شن

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 185

11ادلرجع السابق ،ص100 .
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ه .إختيار نص الرترتة
ىف إختيار النص لو بعض األصضول و ىي :القدرة أو األىلية و احلداثة مثّ
12
ادلفيدة.
أ)

القدرة أو األىلية
ينبغى أن يلضون النص ادلصدر شطابقا بقدرة ادلرتجم ّإشا اللغضوية أو ادلادية

ىف اللغضوية أ ّن اللغة ادلستخدشة ىف النص ادلصدر ىي اللغة السهلة بقدرة لغة
ادلرتجم شثل كتب الدين و عملية اليضوشية و حنضوىاّ ،أشا ىف ادلادية كان
ادلضووضو ىف النص ادلصدر والعا دلرتجم و ليس ادلضووضو غاربا لو ال سنتار
ادلرتجم ادلبتدئ النصضوص الثقيلة ّإشا ىف اللغضوية أو ىف ادلادية و حتتاج ادلرتجم

الثقة ىف الرترتة.
ب) احلداثة

كان إختيار النص ادلصدر ىضو النص الذى مل يرترتو و مل ينكره الناشر و
لتعريف اللتاب الذى مل يرترتو بالطربقة التالية:
 )۱نظرا إىل عنضوان اللتاب و اسم ادلؤلف شن النص ادلصدر ببيبنات
اللمبيضوتر ىف ادللتبة.
يضوصل النّاشر األخبار
 )۲الطريقة األخرى يبحثو ىف اإلنرتنت و ّ
ألهنا ّ
بالتفصيل.
12شرتجم شن
Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab),
Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet ke- 1, 2004, hal. 167
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 )۳التحقيق ىف ادللتبة أو شعرض اللتاب إ ْذمل تلن الرترتة ىف اإلنرتنت.
ج) ادلفيدة
هتييئة شفيدة اللتاب لقارئ ىي شهمة لتلضون الرتجيحة ىف إختيار
اللتاب الذى يرترتو ادلرتجم .إذا اللغضوية ،اكتفى ادلرتجم ذالك النص و شنلك
ادلرتجم خبة الرترتة باللافية و إذا ادلادية ،تفق ادلرتجم العلم ادلعني فأحسن
ادلرتجم إلختيار اللتب ىف رلال ادلؤىلة.
و .شنهج الرترتة
شنهج الرترتة ىضو الليفية ىف الرترتة يستخدشو ادلرتجم ىف تعبري لغة األصلى و
14

لغة النقل بكاشل 13.شنهج الرترتة تنقسم إىل أربعة أقسام و ىي:
أ)

الرترتة احلرفية
ىذه األنضوا تغطّى الرترتة الضوفية شن النص ادلصدر .و طريقتها بطاعة ادلرتجم
عن قضواعد لغة النص ادلصدر  ،شثل نظام اللغة ،شلل العبارات و شلل اجلمل
و ىلم جرا.

ب) الرترتة التفسرية

13شرتجم شن

Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,
hal. 68-69

14شرتجم شن
Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab),
Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet ke- 1, 2004, hal. 16-18
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فضل الطريقة
ىذه األنضوا ال هتتمضون إىل قضواعد اللغة شن لغة األصلى .ت ّ
إىل نقل ادلعىن.
ج) الرترتة الفضورية
تستخدم الطريقة شباشرة أو بدون اإلستعداد ،و لضو كانت تعبري الرترتة
للن ىذه الطريقة أيضا حتتاج إىل اإلستعداد قبل تنفيذ
العاشة بالسانّ ،
الرترتة .شثل ىف شقابلة ادلؤدتر الدويل و احللقة الدولية أو الرترتة شن الكاشة
و ىي األدوات دلقابلة.
د) الرترتة التحضريية
تسمى ىذه الطريقة بالرترتة العادة أو غري شباشرة .الرترتة حتضريية ىي
تستخدم ىذه الطريقة باإلستعداد .شثل تررتة نسخة سلطضوطة و خاصة
اللتب.
خلزانة الرترتة ىف العرب طرقتني و ىي الرترتة احلرفية و الرترتة التفسرية.
أ)

الرترتة احلرفية
ىي كيفية الرترتة بنقل النص األصلى كلمة فللمة بدون تبديل تركيب
اجلملة و بدون إىتم شعىن اإلصطلحات ىف لغة األصلى 15.ىذه الطريقة ذلا
النقائص و ىي:
 )۱ىذه الرترتة وفية جدا عن شصدر النص إشا ىف تتابع اللغة و أشلال
العبارة و أشلال اجلملة و غري ذالك حىت تلضون الفلرة جانبة ىف النسخة.
 )۲يلضون حاصل الرترتة جاشدا .أل ّن جب ادلرتجم على تتابع قضواعد اللغة

15شرتجم شن
Nur Mufid dan Kaserun AS. Rahman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, Penerbit
Pustaka Progresif, Surabaya, cet ke - , 2007, hal. 10

16
16

 )۳تلضون الرترتة جاشدة أو غري بساطة لقرائتها.

جبانب ذالك ىذه الطريقة ذلا الفائض أيضا و ىي:
 )٤الرترتة احلرفية تقريبة شتساوية بلغة األصلى حىت الفلرة ال تتغري بلغة
األصلى
 )۵كان أسلضوب الرترتة شتساويا بأسلضوب اللتابة شن لغة األصلى حىت ي ّنعم
17
القراء أن يقاوم أشلال رتلة شصدر اللغة و قضوائدىا.
القراء هبا .شنلن ّ
ّ

ب) الرترتة التفسرية

ىي طريقة الرترتة ال هتتم على تركيب النص ادلصدر و تتابعو .ىف ىذه
الطريقة ،فهم ادلرتجم النص مثّ نقلو برتكيب اللغة األخرى شطابق مبراد شؤلف
18

كل كلمة.
النص ادلصدر .و ادلرتجم ال زنتاج إىل نفسو لفهم ّ

الرترتة

التفسرية ذلا الفائض و ىي:

 )۱إ ّن شيء الذى يعتب شن لغة األصلى شهم ج ّدا ىف ىذه الرترتة .ىذا
للن شضمضونتو
احلال تأسس على اإلفرتاض أ ّن الرترتة ليست أشلال النص ّ

إىتم بنظام اللغة و الفلرة
 )۲كان حاصل الرترتة قراءة جيدة أل ّن ادلرتجم ّ
البليغة.

سضوى ذالك ،الرترتة التفسرية ذلا النقائص و ىي:
16شرتجم شن
Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab),
Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet ke- 1, 2004, hal. 16

17شرتجم شن

Suhendra Yusuf, Teori Tarjamah Pengantar Kearah Pendekatan Linguistik dan
Sosiolinguistik, Bandung, Mandar Maju, cet ke- 1, 1994, hal.26

18شرتجم شن

Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,
hal. 70
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يسمى التلخص و اإلنسان الذى
باحلر فالعمل ّ
 )۱إذا ادلرتجم يعمل العمل ّ
شلخص و هبذا العمل ،يلضون ادلرتجم شنحرفا.
يعملها ىضو ّ

 )۲ال شنلن أن يتمتع القارئ أسلضوب اللتابة للمؤلف األصلى و عادة
أسلضوب الرترتة ىضو أسلضوب الرترتة نفسو
 )۳ال شنلن أن يفرق القارئ بني الفلرة األصلية للمؤلف األصلى و الفلرة
19

الزيادة دلرتجم .أل ّن الرترتة تلضون واحدة بفلرة دلؤلّف لغة األصلى.
ز .تقنية الرترتة

20

تقنية الرترتة ىي طريقة تررتة الللمات أو العبارات و ىي جزء شن اجلمل.

تستخدم تقتيات تررتة لتحضويل الفلرة شن لغة األصلى إىل لغة النقل ،و تطبقها
على تركيب الللمات و العبارات و األحلام و اجلمل 21.تنقسم تقتيات الرترتة
إىل نضوعني :شن طريقة الرترتة و طريقة اإلتصال.
أ)

طريقة الرترتة
تنقسم تقتيات الرترتة إىل ثتاثة طرق و ىي :الرترتة احلرفية و الرترتة
التقسرية و الرترتة الديناشية.

19شرتجم شن
Suhendra Yusuf, Teori Tarjamah Pengantar Kearah Pendekatan Linguistik dan
Sosiolinguistik, Bandung, Mandar Maju, cet ke- 1, 1994, hal. 24-30

20شرتجم شن

Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,

21شرتجم شن

hal. 84-83
http://SinggihSinggih.Wordpress.com/Teknik Penerjemahan/ 20-04-2013
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 )۱الرترتة احلرفية .ترتجم الطريقة اللغة ادلناسية بأصضوات اللغة ّإشا تركيب
جترب
اللغة و تتابعها ،ال تنقص شنو و ال تزاد عليو ،و ىذه الرترتة ال ّ
التطضوير.

 )۲الرترتة التفسرية .ترتجم الطريقة بنظر ادلعىن و ىدف الرترتة شن اللغة إىل
اللغة األخرى.
 )۳الرترتة الديناشية .ترتجم الطريقة ادلعىن شن لغة األصلى بعبارات الزشة و
لغة الرترتة جيدة.
ب) طريقة اإلتصال
تنقسم تقتيات الرترتة إىل سفضوية و ىي حاصل الرترتة باللتام و كتابة
22

و ىي حاصل الرترتة ادللتضوبة.
ط .عملية الرترتة

يقرر اخلطضوات التازشة لتنفيذ
يفهم ادلرتجم عملية الرترتة و شنلن ادلرتجم أن ّ
23
واجباتو .بذالك ىف عملية الرترتة ذلا بعض ادلراحل و ىي:
أ)

غضوص النص ادلصدر
 )1عملية الرتزتة ىي فهم شقصضود اللتاب و شضمضونو باجململ .دتلن
كل الللمة شن
ىذه العملية أن تعمل قراءة ادلضووضو
ّ
بالضبط و تتهجأ ّ

22شرتجم شن
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 182-183

23شرتجم شن

Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab),
Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet ke- 1, 2004, hal. 29-30
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ادلضووضو مثّ تتاحظ دفرت فهرس اللتاب .قد تلضون األبضواب ختاصة
أو شضوقف ادلؤلف عن ادلسألة ىف دفرت فهرس اللتاب.
 )2فهم شضوقع اللتاب .يلضون اللتاب ىف شضوقع شعني على األفلار أو
األراء شن اللتب األخرى.
 )3قراءة اللتاب شن جزء أو كاشل بادلسرتيح و هبذه العملية يكعر
ادلرتجم حالة إستخدام لغة ادلؤلف.
حىت األخر و حني ذالك يبحث
 )4قراءة اللتاب باجل ّد شن ّ
األول ّ
ادلرتجم شعىن الللمات غري شعروفة شن القاشضوس.
ب) نقل الفلرة إىل لغة النقل.
نقل النص شن لغة األصلى إىل لغة النقل بأكمل شا شنلن .ىذا األشر
يلضون نضواة شن ىذه ادلراحل .ىف النقل الينقل األفلار أو األراء شن النص
للن ينقل النضواحى األخرى شثل علضوم لغة النقل و فلرة األوىل
ادلصدر فقط ّ

كل النص.
شن ّ

كذالك ىف عملية الرترتة ذلا بعض ادلراحل زلمد ناجب الىت ألفو نضور
24

شفيد يرى أ ّن ادلراحل ىف عملية الرترتة و ىي:

 )1يقرأ ادلرتجم النص باحلظة لعثضور األفلار أو األراء أو ادلضووضوعات
العاشة شن ذالك النص .ىف ىذه العملية ينبغى ادلرتجم أن شنسك القلم
إلحتفال ادلفردات أو ادلصطلحات غري شعروفة

24شرتجم شن
Nur Mufid dan Kaserun AS. Rahman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, Penerbit
Pustaka Progresif, Surabaya, cet ke - , 2007, hal. 182-183
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 )2يقرأ ادلرتجم النص بتلرار و تعمل ىذا األشر لعثضور النص اللاشل
بالتفصيل
 )3يقرأ ادلرتجم الفقرة و رنب ادلرتجم أن يعرف شعىن ادلصطلحات
ادلستخدشة .القضواشس او ادلضوسضوعات أو القراءة األخرى ادلتعلقة
مبضووضو النص و ىذا األشر شهم ج ّدا دلرتجم.
 )4يقرأ ادلرتجم اجلملة مثّ يرترتها

 )5يعمل ادلرتجم ادلراجعات ليضوفّق حاصل الرترتة بأسلضوب لغة األصلى و
يعمل ادلرتجم التصحيحات شن أخطاء عتاشة الرترتة.
 )6يقرأ ادلرتجم حاصل الرترتة شرة أخرى لعثضور األساليب أو األحراف
العطف و ادلصطلحات ادلناسبة بلغة النقل.
 )7يقرأ ادلرتجم حاصل الرترتة قراءة نائية لضمان أ ّن الرترتة ال تضوجد
أخطاء النحضوية و أسلضوب اللغة و شصطلحات ادلستخدشة.
ي .شكلتات الرترتة.
شا سبق بيانو ،أن الصعضوبة تظهر عند نقل اللغة إىل اللغة األخرى ،إشا
الصعضوبات اللغضوية أم غري اللغضوية .الصعضوبات اللغضوية ىف عملية الرترتة فيما تلي:
األول  ،صعضوبة ادلفردات ادلضوجضودة لقلة ادلعلضوشات عن اللغة اجملهضولة .وشنلن
25

التغلب على ىذه الصعضوبة بتضوفري القاشضوس يتضمن ادلفردات القياسية.

ذتانية

جضوانب الىت حتتاج إىل إعدادىا ىف حل ادلفردات:

25شرتجم شن
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 187
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 .1استفادة القاشضوس ،إشا اللتب أو األجهزة اإلللرتونية ،ىى ادلفتاح عند حل
ادلفردات .للن ،ىف استخدام القاشضوس ،ينبغي سؤال أىل اللغة العربية و
احمللية.
 .2رنب اختيار القاشضوس ادلناسب ،و ادلطابق دلستضوي الصعضوبة و نضو شضواد
شصادر النص.
 .3يف القاشضوس عريب -إندونيسي ،و القاشضوس عريب -إجنليزي أو قاشضوس العربية
إىل اللغات األخري ،و ينقسم تركيب ادلفردات يف ذلك القاشضوس عاشة إيل
قسمني .األول ،القاشضوس برتكيب شفردات العربية شراجعا إيل فعل رلردىا.
الثاين ىضو القاشضوس يضع تركيب شفردات العربية شناسبا بأحضواذلا.
 .4إلنقاذ الضوقت ،أو ألن ال زنتاج إىل فتح القاشضوس كثريا ،على ادلرتجم أن ال
يتعجل يف حبث ادلفردات يف القاشضوس إذا وجد ادلفردات الىت مل يعرفها.
 .5و النصائح األخري ألن ال يفتح القاشضوس كثريا ىى احملافظة علي حفظ كل
ادلفردات الىت يراىا يف القاشضوس .نسي ادلرتجم كثريا عن ادلفردات الىت قرأىا،
حىت إذا فتح الباب اجلديد مث وجد ادلفردات السابقة فنسي عنها.
 .6يف القاشضوس عريب -إندونيسي يضوجد الفعل لو شعان كثرية .و تارة مبعان
سلالفة ذلا ،حىت شعانيها شتعاروة بعضها بعضا.
 .7ادلفردات الىت أصبحت شفاىيم شركزية حتتاج إيل إىتمام خاص ،يعىن تررتة
األفعال إىل أحسن شا شنلن .أخطاء و تناقضات ادلرتجم تؤدي إىل أخطاء
قاتلة.
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 .8ينبغى ادلرتجم أن زنسن على الفهم حضوايل  20-10شن شائة شن النص العريب.
ادلثال ،لرترتة النص العريب  100صفحة فعلى ادلرتجم أن زنصل أفضل الفهم
يف

20-10

صفحة األولية ،مبا يف ذلك البحث ،اإلدارة و الصيانة شن
26

ادلفردات الصعبة.

الثاين ،تضوجد الصعضوبات يف القضواعد كثرية حىت على ادلرتجم ادلستضوعب على
كتب القضواعد .كصعضوبة يف تعيني الفعل ،و الفاعل ،و ادلفعضول الكاشل يف اجلملة
اللبى الىت تتلضون شن أنضوا الللمات .و شنلن التغلب على ىذه الصعضوبة
باستيعاب قضواعد الصرف و النحضو و البتاغة إشا نظرية أو عملية.
الثالث ،الصعضوبة احلرفية ،خصضوصا فيما يتعلق باسم اإلنسان و ادلدينة .و شنلن
التغلب على ىذه الصعضوبة بالتحاول على القدرة يف اللغتني ،و ذنا اللغة النقلية و
اللغة األصلية.
الرابع ،تطضور اللغة تتعلق على تطضور العلم ،كالللمات ،و ادلصطتاحات ،و
التعبريات اجملهضولة .و شنلن التغلب على ىذه الصعضوبة ببحث و اتبا هنضة اللغة،
خصضوصا بادلصطتاحات ادلناسبة بنظام العلم التايل.

26شرتجم شن
Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab),
Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet ke- 1, 2004, hal. 66-71.
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سضوى الصعضوبات اللغضوية ،كذالك الصعضوبات غري اللغضوية .الصعضوبات غري
اللغضوية ادلضوجضودة تكمل على االجتماعية و الثقافية .و شنلن التغلب علي ىذه
27

الصعضوبة مبعرفة خلفية االجتماعية و الثقافية شن تلك الدولة نفسها.

الصعضوبات يف الرترتة تتعلق أيضا عن اجلانب اللغضوي و غري اللغضوي ،مثّ الثقايف.

الصعضوبات شن تلك اجلضوانب الثتاثة الىت تقصد مبكلتات الرترتة .الصعضوبات
اللغضوية شركضوزة على أعراض تداخل اللغة األصلية و اللغة النقلية ،أشا اجلانب غري
اللغضوي يكمل على وعف استيعاب اللغة اذلدفية و نظرية الرترتة و عدم وجضود
وسائل الدعم .أشا ادلكللة الثقافية ترتبط بصعضوبة حبث ادلعادل بني ثقافتني
سلتلفتني .نضو الصعضوبة الثتاثة التالية دتلن تضوصيفها شع بعض اآلراء شقرتحا
28

لتحليلها.

 .۱شكللة التداخل ( )Interferensiىف الرترتة.
إذا أحلم شن زاوية االجتماعي اللغضوي ،تتميز أنكطة الرترتة بضوجضود
سلتلف الفئات االجتماعية شن سلتلف الدول ادلتضواصلضون ألذنية الدين ،و
السياسة ،و الصحة ،و االجتماعية ،و االقتصادية بطريقة وسائل اللغة.
االتصاالت السابقة تسبب إيل وجضود لغة االتصال حىت تبدو أعراض الثنائية
اللغضوية ( )Kedwibahasaanيف رتيع ادلستضويات ،سضواء كانت يف اللغة الكفضوية
27شرتجم شن

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, cet ke-4, 2011, hal. 187-

28شرتجم شن
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Syihabuddin, Penerjemah Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), Humaniora, Bandung, 2005,
hal. 149
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أم اخلطية ،الىت ترتاوح شن استخدام اللغتني التاشتني إيل احملدودتني ألغراض
خاصة كأغراض الدينية و السياسية.
فيما يتعلق بعرض لغة االتصال ،يصنف ادلرتجم كثنائي اللغة ،عند أداء
العمل ،أنو استخدم لغتني يف ادلستضويات ،و الضوظائف ،و تبادل بعض .بسبب
العضواشل ادلعينة ،شنلن ادلرتجم أن ينتسب و زندد اللغة األصلية باللغة النقلية
حىت نكأت أعراض التداخل ،سضواء يف رلال الصضوت ،و البنية ،و ادلعجم.
ذلك بتتبع االجتماعي اللغضوي أن أول شكللة الرترتة شن وجضود لغة
االتصال يف نفس الثنائي اللغضوي .يف تررتة النص ،على الثنائي اللغضوي أن
ينتسب أو زندد العناصر اللغضوية بني لغتني ،حىت ظهرت األعراض التداخلي.
تلك األعراض تسبب وجضود بنية اجلملة غري النحضوية ،و األخطاء يف استخدام
عتاشات الرتقيم ،واستخدام شلل الللمة ادلخطئة ،حىت تسبب إيل خطأ
القارئ يف فهم الرترتة .ظهضور األعراض التداخل بكيئ واحد ،و ىضو عدم
تسقق الرترتة يف تطبيق قاعدة اللغة النقلية .تارة استخدم ادلرتجم شلل الللمة
أو بنية الللمة دتاشا ،و تارة عدم استخداشهما بغري دتام .و كذلك وجضود
األخطاء ادلتسقة .األخطاء السابقة تدل على أن استيعاب ادلرتجم عن اللغة
النقلية ناقص.
 .۲شكللة النظرية.
أنكطة الرتزتة ىي األنكطة ادلعقدة ألهنا تنطضوي علي سلتلفة القدرات
شعا .بني القدرة النظرية ،ادلعرفة عن أشضور شىت ،و احلدس .حني شا وجد ادلرتجم
طريقة حتليل ادلكللة فازداد التعقيد عن تلك الصعضوبة .يعىن ،أن استيعاب
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ادلرتجم عن نظرية الرترتة ناقص .ىذه النظرية حتتاج عند عملية إجنابية رسائل
اللغة األصلية يف اللغة النقلية بادلعادل األليق و األقرب ،سضواء شن حيث ادلعىن
و األسلضوب.
شصطتاح "ادلعادل األليق" يتطلب أنكطة التليف يف رلال قضواعد اللغة
و ادلفردات بني اللغة األصلية و اللغة النقلية .التليف األساسي ىضو االستجاب
الرمسي بني اللغتني و الىت بدورذنا تلدا التلافؤ بضواسطة النظرية .و للن ،نظرية
الرترتة ترجي قدرة التغلب علي ادلسائل السابقة الىت مل تصل.
 .۳شكللة ادلفردات الثقافية و اجملازات (.)Metafora
بالناحية النظرية ،ترتجم ادلفردات الثقافية بطريقة نفسها .ادلراد بادلفردات
الثقافية ىى التعبري الذى يتصف بو التقاليد ،و عادة األعراف ،و الثقافة
السائدة عند شتحدثني اللغة األصلية .و يتلضون فيو عادة شتحدثني اللغة
األصلية.
ادلكللة األخرى الىت يضواجهها ادلرتجم و ىضو شا تتعلق برترتة اجملازات
مبختلف أنضواعها .دلضواجهة ادلفردات اجملازات ،رنب التقيد مبا طرح شرتضى
( )Murthadaعن اقرتاحاتو الذي ألفو شهاب الدين .أنو عرض  4دنماذج شن
ادلرترتني و ىى:
األول ،إذا كانت اللغة اجملازية يف اللغة األصلية شتساوية يف ادلعىن ادلضوجضود
يف اللغة النقلية ،نقلت اجملازية يف اللغة األصلية إيل اللغة النقلية بدون شعناىا.
الثاىن ،إذا كانت اللغة األصلية و اللغة النقلية غري شتساوتني يف ادلعىن ،فتحتاج
شن زيادة ادلعىن ىف اجملازية مبطابقة السياق و وبط احلاشية .الثالث ،إذا كان
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كاتب اجملازية يف اللغة النقلية إال أن زنجب األشانة الضواردة ىف اللغة األصلية،
فادللتضوب إال شعىن اجملازية .الرابع ،إذا كان العرض شن ادلعىن حتجب أشانة اللغة
األصلية أيضا ،يلفي يف ىذا احلال بتضوصيف شقصضود اجملازية.
النماذج األربعة السابقة شكتملة علي شيزين ،ذنا دقة و ووضوح الرترتة.
إن ىذين عنصرين الىت رنب علي ادلرتجم شراعتهما ىف حتليل شكللة النص
الصعب.
 .٤شكللة احلرفية.
ادلكللة األخرى الىت وجدىا ادلرتجم و ىى شا تتعلق بتحضويل األمساء
األجنبية ،و اسم الدولة ،و ادلصطتاحات األجنبية .لتحليل ىذه ادلكللة ،على
ادلرتجم أن يراجع إىل قاشضوس شن العلماء و ادلخرت عني

(Dictionary of

 )Scientist and Inventorsالذي ألفو إبراىيم بادران و زلمد فارس .تكمل ىذه
ادلضوسضوعة ( )Ensiklopediأمساء العلماء و ادلخرتعني ىف العامل .إذا مل تضوجد
فيها ،فعلى ادلرتجم فتح ادلضوسضوعة بريتانيلا

(Britanica

 )Ensiklopediأو

أشريلانا ( .)Americanaىذان كتابان شتاحان ىف شلتبات اجلاشعات و ادللتبة
العاشة .إذا مل يضوجد شن تلك اللتابان أيضا ،فبحثها شن كتب اإلجنليزية الىت
عن ادلضواويع ادلرترتة .إذا كانت العلماء شكهضورة ،فبحث أراءىم يف تلك
اللتب .لسرعة حبث تلك األمساء فعليو النظر إيل الفهرس خلف اللتاب.
وىلذا ،مل تضوجد أي طريقة لتحليل أنضوا شكللة الرترتة .بلثرة القراءة و
االختصاصي تسبب إيل تقليل ىذه ادلكللة.
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 .۵شكللة عتاشة الرتقيم.
األشر األخر الذي رنب أن يهتمو ادلرتجم ىضو عتاشة الرتقيم ،كاستخدام
األحرف اللبري ،و الفضواصل ،و األحرف ادلائلة ،و عتاشة االستفهام ،و عتاشة
29

االقتباس ،و أشبو ذلك.

سضوى ذلك ،أسباب ظهضور الصعضوبات ىف عملية الرترتة ،كفرق نظام
اللغة األصلية و اللغة النقلية ،تعقيد الداللية و األسلضوبية عن اللغة األصلية و
اللغة النقلية ،الفرق بني شستضوى قدرة ادلرتجم و شستضوى جضودة اللغة األصلية.
 .۱الفرق بني نظام اللغة األصلية و اللغة النقلية.
إذا كانت اللغة ىف الدنيا شتساوية ىف النظام ،فليست الرترتة شن و ظيفة
صعبة .إذا كانت اللغة األصلية و اللغة النقلية شتساوتني ىف ادلعىن الذى يكري
إىل اللائن و ادلراجع ادلتساويان ،للانت شفاىيم ادلعادل شن قضية تافهة .حىت
ال حتتاج البحث عن شعادل الفعل ،و شعادل النحضوية ،و شعادل النصية ،و
شعادل الباغماتية .وللن ،ىضو الضواقع أن اللغة ليست ذلا نظام واحد ،سضواء شن
ظضواىر البنية النحضوية ،و ادلعجمية ،و ادلضورفيم .الفرق بني نظام اللغة األصلية و
نظام اللغة النقلية تكري باختتاف البنية سضواء ىف شعادل الفعل ،و العبارة ،و
اجلملة ،و الللمة.
 .۲تعقيد الداللية و األسلضوبية.
اجملال الدالىل ىضو شن أصعب اجملال ،و ال يناقش أحد عن ىذا اجملال.
ذلك األشر شفهضوم ذكرى أن شكللة عن ادلعاىن شن أوسع النطاق و تكمل
29

ادلرجع السابق ،ص162-149 .
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أوصاف الذاتية .الذاتية العالية ىف رلال ادلعىن ال تتجزء شن عتاقة شعىن الفعل
الضوثيقة باجتماعية الثقافية اللغضويني .كل قبيلة ىف ىذا العامل ذلا ثقافة شن نتيجة
تطضور و تفاعتاهتم عن أحضواذلم.
التعقيد األسلضويب ىضو سبب شن أسباب صعضوبة الرترتة .النصضوص األدبية
كالكعر ،و النثر ،والدراشية تعب بأدناط سلتلفة شن أدناط النصضوص العلمي
كادلقالة و التقارير البحثية.
ألن ثقافة اللغة األصلية و اللغة النقلية ختتلف بعضها بعضا ،و ختتلف
أيضا عند استفادهتما.
 .۳شستضوى قدرة ادلرتجم ادلتفارقة.
إذا نربط بني شكللة شستضوى الصعضوبة ىف النص و شستضوى قدرة ادلرتجم،
فتظهر أشران شرتبطان .تعتب النص سهتا ألحسن شستضوى قدرة ادلرتجم ،و تعتب
النص صعبا الخنفاض شستضوى قدرة ادلرتجم .و للن ،ألن ادلرتجم ىضو الفاعل
الرئيسي ىف عملية الرترتة ،تلضون شستضوى قدرتو سبب شن جناح الرترتة .إذا كان
لديو اختصاص الرترتة الكاشلة ،فلل شا تنكأ شن ادلكلتات تعاشلها ادلرتجم
بسهضولة .و علس ذلك ،إذا كان لديو اختصاص الرترتة الكاشلة زلدودة
فستجد أنضوا الصعضوبات.
 .٤شستضوى جضودة نصضوص اللغة األصلية.
ظهضور الصعضوبات عند الرترتة بسبب وعف جضودة نص اللغة األصلية.
سضوف يصعب ىف فهم الفلرة الضواردة ىف اللغة األصلية إذا كانت جضودة النص
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وعيفة ،كنحضويتها سلطئة ،و رتلتها أصنافية ،و تعبري أراءىا شتماسك ،و
30

األخطاء اإلشتائية كثرية.

ك .حالة الفلرة و أسئلة البحث
أ)

حالة الفلرة
جعلت الباحثة حالة الفلرة ىف ىذا البحث و ىي :اجلاشعة اإلستاشية
احللضوشيّة بالنلارايا شؤسسة الرتبية اإلستاشية .و فيها شادة اللغة العربية
للكعبة تعليم اللغة العربية أكثر ادلضواد شن الكعبة األخرى .واحد شنها شادة
الرترتة .لضووحها تقرتح الباحثة حالة الفلرة و ىي:

طالب شعبة تعليم اللغة العربية بالمرحلة 0202

مادة الترجمة
مشكالت الترجمة

حل مشكالت الترجمة

30شرتجم شن
M. Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet ke3, 2008, hal. 54-60
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ب) أسئلة البحث
كان سؤال دلساذنة الباحثة ىف حفر البيانات و ىي:
 )1شا شكلتات الرترتة لطتاب شعبة تعليم اللغة العربية مبرحلة  ۲۰۱۰عند
شادة الرترتة ىف اجلاشعة اإلستاشية احللضوشيّة بالنلارايا ؟

 )2شا ىضو احللّ عن شكلتات الرترتة لطتاب شعبة تعليم اللغة العربية مبرحلة
 ۲۰۱۰عند شادة الرترتة ؟

