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 الباب الثاين

 اإلطار النظرى
 ة ريقة الرتمجط -أ

 تعريف طريقة الرتمجة .1

الطريقة تستخدم مللتزم منظومة الرتبية وأهنا شيئ مهمة أيضا لرتقية قيمة 
وتبقي الطريقة هي ركن هام أيضا من أركان حسن  ٬التعليم عند كل املدارس

وقد اهتم املدرس يف القدمي واحلديث ابلطريقة الرتبية وألفوا فيها الكتب  ٬التدريس
 1الكثرية.

املسلمون اليعرفو العربية ظهرت احلاجة إلر أن ترتمجها إىل الطريقة واملكان 
 أما تعريف الرتمجة فيها وجهان كما اتيل: ٬لرتمجتها

 

 تعريف الرتمجة عند اللغة  .أ

إّن الرتمجة كلمة عربّية أصلّية .جاء يف اللسان العريب الرتمجان و الرتمجان: 
الرتمجان ابلضم و الفتح: هوالذي  ٬هالتفسري للسان. ويف حديت هرقال: قال الرتمجان

 2و اجلمع الرتاجم. ٬يرتجم الكالم من اللغة إىل أخرى

 طلق الرتمجة عند اللغة على عدة معان:ت
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 ٬ر ضي هللا عنهما -و من هنا مسي ابن عباس ٬فهي مبعين التبيني و التوضيح (أ
و  ٬" نعما ترمجان القرآن ابن عباس"-رضي هللا عنه-قال عبد هللا بن مسعود

وإدراك ما فيه من حقائق ومعان  ٬ذلك لرباعة وقدرته على فهم الكتاب احلكيم
و يف املعجم  ٬قال الزخمشري:" كل ما ترجم عن حال شيئ فهو تفسرته" ٬وأسرار

 الوسيط"ترمجة الكالم: بنّية ووضحه".

قال ابن األثري: "الرتمجان هو الذي  ٬و أييت مبعىن نقل الكالم من لغة إىل أخرى (ب
أي: ينقله من لغة إىل أخرى. وقال السمني احللى:"  الرتمجان هو  ٬جم الكالميرت 

يرمي بكالم من يرتجم عنه إىل غريه. وقال ابن حجر:" الرتمجان هو املعرب عن 
  3لغة بلغة. ويف معجم الوسيط:" ترجم كالم غريه وعنه نقل من لغة إىل أخرى.

 الرتمجة عند االصطالح .ب

 مجة يف اصطال  الناس وعرفهم نأهنا:ميمكن أن نعرف الرت 

"التعبري عن معىن كالم يف لغة بكالم آخر من لغة آخرى من الوفاء 
 جبميع معانيه ومقاصده".

وما  ٬وقد ذكر هذه التعريف الزرفاين وذكر حمرتزاته بقوله: )التعبري( جنس
 بعده من القيود فصل.

القائم ابلنفس حني  وقولنا: )عن معىن كالم( خيرج به التعبري عن املعىن
 جيرج يف صورة اللفظ أول مرة.

ولو  ٬وقولنا: )بكالم أخر( خيرج به التعبريعن املعىن ابلكالم األول نفسه
 تكرر ألف مرة.
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وخيرج به إيضا  ٬وقولنا: )من لغة آخرى( خيرج به التفسري بلغة األصل
التفسري  على وجه ٬أو بكالم بدل آخر مساو له ٬التعبري مبرادف مكان مررادفه

 و اللغة واحداة يف اجلميع. ٬فيه

قولنا: )مع الوفائ جبميع معاين األصل و مقاصده( خيرج به تفسري 
الكالم بلغة غري لغته. فإن التفسري اليشرتط فيه الوفاء بكل معاين األصل املفسر 

 4بل يكفي فيه البيان ولو من وجه. ٬ومقاصده

الرتمجة هي "النقل من لغة أىل اتفق النظريون والكتاب املرتمجون عل أّن 
 أخرى" وللرتمجة هبذه املعىن معنيان أخران خمتلفان:

املعىن األّول: الرتمجة كنتيجة لعملية حمددة أي أهّنا تطلق يف هذه احلالةعلى 
النص املرتجم. فإذا قلنا مثاال هذه ترمجة ممتازة لقصص غريكي. أو هذه ترمجة 

 نعين برتمجةهنا النص املثرجم. جديدة لرابعيات عمر اخليام، فإننا

واملعىن الثاين: الرتمجة ابعتبارها العملية ابلذات أي إهّنا العمل، اتى يظهر 
بنتيجته نص الرتمجة ابملعىن اأّول. إّن النظريني والكتاب املرتمجني غالبا ما يستعملون 

 الرتمجةابملعىن الثاين.

لغة  يفيف لغة نص  إّن النقل من لغة إىل أخرى هو يف احلقيقة نقل نص
أخرى. إذن يوجد دوما أثناء الرتمجة نّصان: نّص األصل أو )األصل(. ونص 

 الرتمجة أو )الرتمجة( ابملعىن األول الكلمة الرتمجة.

إّن اللغة الىت يكتبون هبا نص األصل، يسمو هنا لغة األصل وللغة ينقلون 
 إليها نص األصل، يسمو هنا لغة الرتمجة.
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يف لغة، إىل نص يف لغة أخرى، هة الرتمجة. إّن للنقل  ليس أي نقل لنص
قواعد حمددة بدّقة، البد أن أن نراعها، وإاّل فقدان احلق يف تسميته النص املرتجم 
ترمجة. ولكي منلك احلق أن نسميها ترمجة ابملعىن األول للكلمة، ينبغى أن حنافظ  

هذا الثابت حتّدد وسيلة  أثناء النقل على اثبت حمّددة. إّن وسيلة احملافظة على
تطابق نص الرتمجة مع النص األصل. من الضروري قبل كل شيئ أن حنّدد ما 

 الذي يبقى اثبتا اثناء النقل من لغة إىل أخرى.

ترتبط الرتمجة مباشرة مبا يسمي يف علم الرموز الثنائي. يعين هذا أّن أي رمز 
الواضح، أّن  يتصف بوجود جانبني: جانب الشكل وجانب املضمون. ومن

اللغات املختلفة تتضمن وحدات خمتلفة يف جانب التعبري، أي من حيث الشكل، 
 إال أهنا مطابقة يف جانب املضمون أي من حيث املعىن.

و إسنادا إىل هذا، نعرف الرتمجة نأهّنا عملية حتويل إنتاج كالمي يف إحدى 
نب املضمون  الثابت، اللغات إىل إنتاج كالمي يف لغة أخرى، مع احملافظة على جا

 أي على املعىن.

على معنيني: أوهلما الرتمجة احلرفية  وجاء يف مناع القطان أّن الرتمجة تطلق
وهي نقل ألفاظ من لغةغلى نظائرها من اللغة األخرى حبيث يكون النظم موافقا 
 للنظم، والرتتيب موافقا للرتتيب، اثنيهما الرتمجة التفسريية أو املعنوية وهي بيان

 5معىن الكالم بلغة أخرى من غري تقيد برتتيب كلمات األصل أو مراعات.

                                                           

(، 0791: احلديث العصر منشورات: رايض) القرآن علوم مباحث يف القطان مناع قطان، خليل مناع 5 
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يقول الدكتور صفاء خلوص أّن الرتمجة هي فن مجيل يعين بنقل ألفاظ، 
 0إىل أخرى، حبيث أّن املتكلم ابللغة األصلية. ومعان، وأساليب من لغة

لغة يقول ابن بردة الرتمجة هي حماولة نقل الفكرة من لغة األصل أي ال
 7املرتمجة عنها مع مماثلتها إىل لغة نقل أي اللغة املرتمجة إليها.

الرتمجة أهّنا نقل املعىن أي املضمون يف  (Newmark)يعّرف نيومارك 
النص من لغة إىل أخرى وكذلك كتفورد يعرّفها نأهّنا حتويل النص يف اللغة األصل 

 8ابلنص املماثلة يف اللغة الرتمجة.

بنسبة عمليتها وهي حماولة  (Tabir)و اتبر (Nida) ندى  وأما الرتمجة عند
نقل الفكرة من لغة إىل أخرى مع حمافظة النص األصل القريب و أسلوبه بقدر 

  9اإلمكان.

الدكتور ميليونو أّن أعمال الرتمجة هو يف الواقع جيسد التكاثر  قال األستاذ
فضال  ٬ب يف لغة املتلقيوالية أو رسالة يف اللغة املصدر ملطابقة األنسب واألقر 

جيب ترمجة ذلك اهلدف األول  .عن احلس السليم يف االجتاه من اجتاه منط أو أمناط
من الناحية املثالية الرتمجة ال تكون أو ال  .الرسائل للتعبري عن مضمون الرسالة أو

من أجل التكاثر الرسالة اليت،  ٬ومع ذلك .ينبغي أن ينظر إليها على أهنا الرتمجة
هذه التعديالت ال يؤدي إىل ظهور بنية  .اللفظي والنحوي لزم األمر ٬ا أم أبيناشئن

 10غري عادية يف لغة املتلقي.
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 ٬والوضع االتصاالت ٬البنية النحوية ٬وهكذا وترجم الوسائل دراسة املعجم
ويكشف عن  ٬وحتليل نص اللغة املصدر إىل إجياد معىن ٬وسياق اللغة املصدر

دان معجم الرتاكيب النحوية املناسبة يف اللغة اهلدف معىن نفسه ابستخدام 
 11والسياق الثقايف.

 املرتجم عناصر الرتمجة و شروط .2

عرفنا الرتمجة نأهّنا عملية حتويل اإلنتاج الكالمي يف إحدى اللغات، إىل 
نتاج كالمي يف لغة أخرى، مع احملافظة على جانب املضمون الثابت، أي على 

 15يف أربعة عناصر كما قاله ابن بردة وهي:املعىن. يشمل هذا التعر 

 اللغة املرتمجة عنها أو لغة األصل (أ

 اللغة املرتمجة إليها أو لغة النقل (ب

 الفكرة أي املضمون الثابت (ج

 و املعادلة أي املماثلة (د

 ، ميكن أن نوجز الشرط األساسية يف مخس نقاط:وأما شروط املرتجم

 البيان (أ

مات، اليت ميكن املرتجم من إدراك إّن النص هو املصدر األساسي للمعلو 
املضمون الكالم، وكثريا ما يكون املرتجم بدون هذه املعلومات غري قادر على 
صياغة النص يف لغة الرتمجة نأسلوب فصيح وبليغ، تتطلب ترمجة النص األصلي أن 
يكون املرتجم صاحب البيان كي يصوغو واضحة املعين : سهلة اللفظ، جيدة 

                                                           
11 Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab, (Yogyakarta: TERAS, 

2009), hlm 4. 
 
12 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab (Yogyakarta: 

Tiara Wacana Yogya: 2004), hal 10. 
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سلم  تركيبالنص من عموض الكالم، ومن وضعه يف غري السبك. وهبذا، ي
املوضوعة، وخيلو من تنافر احلروف، وخمالفة القياس اللغوي، وغرابة اإلستعمال، 

 والكراهة يف السمع، وخيلو ايضا من تنافر األفاظ  وضعف التاليف، والتعقيد.
نية أو إّن بيان املرتجم شرط هام للغاية يف عملية الرتجم، ألن الصور البيا

الصور البيانية أو الصور البالغية تكسب النظم حسن العبارة، وجّودة السبك، 
ودّقة التأليف بني األلفاظ واملعاىن. ويف هذا الصدد يقول ابن القتيبة "النظم مبعىن 
السبك األلفاظ، وضم بعضها إىل بعض يف أتليف دقيق بينها وبني املعاين فيجراين 

دوال، ال تعثر، والكلفة، وحلوس يف اللفظ وال زايدة أو معا يف سالسة وغذوبة كاجل
 13فضول.

 معرفة اللغتني : املنقول ممنها و املنقول إليها (ب
إّن دور اللغة يف عملية الرتمجة هو دور نفسه، الذي تلعبه على الدوام يف 

 حياة اجملتمع ابعتبارها أهم واسطة لإلتصال البشري.
بقية، أن لتعبري عن فكرة النص يف لغة ميكن أن نستنج ابلنسبة للرتجم التط

الرتمجة بشكل مياثل التعبري عنها يف لغة األصل. أمر تستدعيه أمانة الرتمجة 
الدقيقية، وإاّل فإّن الفكرة لن تصل إىل القارئ أو السامع بشكل واضح الرتمجة، 

شرط ومن هنا تنجم ضرورة املطابقة الرتمجة لقواعد اللغة املنقول إليها. أن هذا ال
 اساسي لوضح الرتمجة، وابلتايل لفهم القارئ أو السامع.

                                                           

أسعد حكيم، د مظفر الدين. علم الرتمجة النظرية، الطبعة األوىل )دمشق: ربع الدار حمصص  13 
 091(.، ص: 0797القطر العريب السرور:  لصاحل مدارس ابناء الشهداء يف
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يرتبط مضمون النص الصلي مباشرة بصيغ اللغة اليت أنشأ هبا، وإّن القارئ 
أو السامع، الذي يعّرف اللغة األصل، تنتقل إليه كل أفكار األصل، وكل إشكاله، 

 يف مستوى لغة األم.

ملاّدة الضرورية، اليت الغىن عنها إّن معرفة القواعد الصرفية والنحوية هي ا
ألي مرتجم. فبغري املعرفة العميقة لقواعد اللغتني لغيت األصل والرتمجة يكون املرتجم 
عرضة للخطأ والتشوية و التزييف. ولقد أشار وديع فلسطني إىل هذا قائال " والبد 

اقل، عّز قبل النقل من إجادة اللغة اليت ينقل إليها النص، فإذا قعدت اللغة ابلن
عليه أن يرتجم ترمجة صحيحة يعّول عليها، وجاء كالمه مهلهال، اليضبط معىن، 

 14وال يؤدئ رسالة حممودة األهداف.

إذن ينبغي ان يعرف املرتجم لغيت األصل و الرتمجة معرفة عميقة، تشمل  
كافة اجلوانب اللغوية : علم األصوات اللغوية، وعلم النحو، وعلم الصرف، وعلم 

 غة، وعلوم البالغة.منت لل
 معرفة املوضوع املنقول (ج

لقد اشرتط اجلاحظ أن يكون بيان املرتجم يف وزن علمه يف نفس املعرفة 
يتطلب هذا الشرط أن يكون املرتجم ملما بلموضوع الذي يرتمجه، ويف هذا الصداد 
يقول وديع فلسطني "وقد تكون الرتمجة السوقية السريعة عندان عمال ميسورا لكّل 

هد أو قليل الدربة. أما الرتمجة الفنية اليت يقام لكل لفظة منها وزن ومثقال، جمت
واليت تتناول العلوم واملعارف على اتساع ميادينها ورحابة إفاقها، فإهنا تستعصي إال 
على القلة املتخّصصة اجملّودة البصرية، اليت يتعني عليها ابدئ دي بدء أن تفهم 

                                                           

 091نفس املرجع، ص:  14 
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، وأن تعّرف مصطلحاته وألفاظه العلمية بلغتها املوضوع الذي تتصّدى لرتمجته
 12األصلية.

ينبغي على مرتجم الؤلفات العلمية التقنية أن يعّرف بطبيعة احلال هذا 
اإلختصاص، وعلى املرتجم الذي ينقل املواضع الصحفية واألدبية اإلجتماعية، أن 

سياسى للبلدان يكون على بينة من األحداث العاملية املعاصرة،و أن يعّرف البناء ال
املختلفة واقتصادها وجغرفيتها. ةالبد ألي مرتجم من دراسة آداب الشعوب 
األخرى واترخيها. وثقافتها والسيما ذلك الشعب الذي يرتجم من لغته، ينبغي أن 
يعّرف احلياة العدية هلذا الشعب، الذي يرتجم من لغته، ينبغي أن يعّرف احلياة 

وعاداته، أي ينبغي أن يكون مطلعا على ما يسّمى  العادية هلذا الشعب، وأخالقه،
 ابلواقائع واملألوفات الثقافة و التارخيية.

 ثقافة عامة (د

إّن الثقافة ضرورة الغىن عنها ألي إنسان، السيما للمرتجم الذي يتصل 
عن طريق اللغة األجنبية، بطائفة عديدة من العلوم والفنون. وإن املرتجم الذي 

إنسان رافض للفهم واملعرفة، وأن املرتجم املثقف هو ذلك  يرفض تثقيف ذاته، هو
الذي يسعي إىل املعارف، ويعّلم نفسه مدى حياته، ولن يبلغ املرتجم النضج يف 
تفكريه، واملهارة يف عماله ما مل ينفق على تثقيف نفسيه مبثل اجلهد الذي ينفق به 

هنية. وتكسب احلياة على أتمني معيشته. إّن الثقافة تبعث على اإهتمامات الذّ 
داللة ومغزى. إن من حّق أي إنسان أن يثقف ذاته مستبيحا لنفسيه مجيع 
املعارف، ليس القصد أن يكون موسوعة حتوي مجيع املعارف. بل أن أيخذ من  

                                                           

 1840: ص املرجع، نفس12 
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كل معرفة نصيبها يبسط األفاق أمامه، ويعينه على الرباعة يف مهنته، اليت ينبغي أن 
من العلوم والفنون، كي حيسن الرتمجة، اليت ختّصص  تكون له ثقافة عامة يف طائفة

 10فيها.

وعلى املرتجم الذي يتوخى الثقافة العامة أن يدرس مجيع املعارف البشريية 
دراسة تعميم وتوسيع، ألن جمرد معرفة اللغتني، معرفة اللغوية، ولو واسعة، اليفيض 

حميط من الثقافة  الغرض كامال إال إذا سبحت معرفة املنقول إليها بعد ذلك يف
 الغزيرة النرّية، البصرية احلاذقة.

شروط املرتجم األخر هو وجب أن يتقن املادة ابحلربة تعلم. كما قال 
أن "خربات التعلم  (Pranowo) اليت اتبعه فرانوو (Jakobvits)ايكوبو فيت 

 17للشيئ ستؤثر عملية التعلم التالية".

مشكالت الرتمجة هي  ابحلقيقة مشكالت طريقة التمييز سواء مع
املشكالت يف الصرفية، ومشكالت يف الرتكيب، واملشكالت يف الداللة، 

 واملشكالت يف بناء اجلملة.

  طريقة ترمجة القرآن ب.

 تعريف طريقة ترمجة القرآن الكرمي .1

فيكون  ٬ترمجة القرآن الكرمي ميكن أن تطلق على املعاين اللغوية السابقة
 كرمي:معىن ترمجة القرآن ال

على الوجه األول: توصيح القرآن وتبينة وتفسريه بلغته العربية. وعلى الوجه 
 الثاين: تبليغ ألفظه.

                                                           

 182: ص املراجع، نفس10 

17  Pranowo, Analisis Pengajaran Bahasa, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996) hal  
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 وهذان الوجهان ال إشكال يف جوازمها شرعا بل مها مطلوابن.
 وعلى الوجه الثالث: تفسري الكالم بلغة غري لغته.
 وعلو الوجه الرابع: نقل الكالم من لغة إىل أخرى.

حمل البحث يف ترمجة معاين القرآن الكرمي، ومن خالهلما ميكن أن  وهذان مها
 نعرف ترمجة معاين القرآن الكرمي ابلتعريف التايل:

ترمجة القرآن هي التعبري عن املعاين ألفاظه العربية ومقاصدها نألفاظ غري 
 18عربية، مع الوفاء جبميع هذه املعاين واملقاصد.

 نوع الرتمجة القرآنا .2

 ة القرآن إىل نوعان:تتنوع ترمج
 الرتمجة احلرفية (أ

الرتمجة احلرفية هي ترمجة كل لفظة يف القرآن الكرمي مبا مياثلها يف اللغة املرتجم 
وجيب أن يرعي فيها حماكاة األصل يف نظمه  ٬حرفا حبرف مثال مبثل ٬إليها
 واحملافظة على مجيع معانية من غري شر  وال بيان. ٬وترتيبه

فهي مطابقة لألصل يف ترتيبة ونظمة متام  -ر عليهاأن قد-وهذه الرتمجة
وهي يف واقع األمر غري ممكنة  ٬وال اختالف بينهما إال يف اللغة فقط ٬املطابقة

وليست حمل ٬فهي تكاد تكون  نظرية حيتة وذلك لتعذرها ٬والمقدور عليها
 خالف يف عدم جوازها لعدم إمكاهنا أصال.

 
 

                                                           

  18 علي بن سليمان العبيد، ترمجة القرآن الكرمي وحقيقتها وحكمها، 9.
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 الرتمجة التفسريية (ب

ية هي عبارة عن الرتمجة النص األصل بشيئ من التوسع، الرتمجة التفسري 
اليضا  غوامضه وهي التعود اإلنسان على اإلفصا  عما يريد بلغة سهلة 
مبسطة فحسب. بل على قّوة احملاكمة العقلية وزايدة املفردات اللغوية ودقة 

 19استعماهلا أيضا.

 20الرتمجة التفسريية تقسم إىل قسمني كما اييل:

لرتمجة التفسريية يقوم هبا املرجتم ابتدء ومباسرة من القرآن الكرمي األوال: ا 
حبيث يفهم معىن األصل مث يرتمجه إىل اللغة أخرى نألفاظ محل من تلك اللغة 

 ٬وتفصيال ملا أمجل فيه ٬وتوصيحا ملا فيه من املعاين ٬تكون شرحا لغامض األصل
فقهاهبا يف اللغة املرجتم دون أن يلتزم ابلوقوف عند كل لفظة واستيدال ما يوا

 إليها.
مث  ٬الثاين : الرتمجة التفسريية حبيث يفسر القرآن الكرمي أوال ابللغة الربية

 .يقوم املرجتم برتمجة هذا التفسري

والفرق بني القسمني أن املرجتم يف القسم األوال ال بد أن يكون عاملا 
 ٬ين فيكفي أن يكون قادراوقادرا على الرتمجة معا. أما يف القسم الثا ٬ابلتفسري

 على الرتمجة تشروطها وضوابطها فهو يرتجم ما قام به العامل أو العلماء ابلتفسري.
 
 
 

                                                           

 179(، ص: 1111: لكتاب املصرية اهليئة: املصر) الثانية الطبعة الرتمجة، فن خلوص، اءصف 19 

 .01، وحكمها وحقيقتها الكرمي القرآن ترمجة العبيد، سليمان بن علي 20 
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 ملشكالت الشائعة يف ترمجةا .ج

من أجل إنتاج ترمجة جيدة، ينبغي على مرتجم أن يهتم يف الناحية اللغوية 
 51وغري اللغوية.

 من الناحية اللغوية (أ
هنا تشمل علم الصرف وعلم النحو وعلم املقصود من الناحية اللغوي 

الداللة، فالناحية اللغوية اآلخر، هي علم األصوات تظهر أهنا تؤثّر قليل يف 
ترمجة النصوص املكتوبة، إال يف ترمجة اللغة احملكية مما يوحي نأن االهتمام 

 الدقيق لعناصر من أصوات اللغة. 

)الصوتية، الصرفية، من الناحية النظرية، فإن االختالفات يف اللغوية 
النحوية والداللية( بني اللغات األجنبية واللغة األم )يف هذه احلالة العربية 

األجنبية )العربية(.  اللغات يف تعلم لطالب الصعب من واالندونيسية( سيجعل
حىت أنظمة الكتابة املختلفة بني اللغة العربية واإلندونيسية مشكلة أيضا 

ك فمن الطبيعّي أن الطالب من اندونيسيا العديد للطالب اإلندونيسيني.ولذل
من الصعوابت يف اجلوانب اللغوية عندما يدرسون العربية. ال كما هو احلال مع 
غريها من اللغات األجنبية مثل اإلجنليزية والفرنسية وغريها، أن يكون قادرا على 

نحوية قراءة النصوص العربية بشكل صحيح يتطلب معرفة كافية عن الصرفية وال
، انهيك عن فهم معناها. ولذلك، فمن الطبيعي أن الطالب من إندونيسييا 
جيدون الصعوبة يف الناحية اللغوية عندما يدرسون العربية، وكذلك عندما 

 .يرتمجون النصوص العربية إىل اإلندونيسية

                                                           
21  Abdul Munip, “Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia”, Al-

arobiyah, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2005), 4-12. 
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 املشكالت يف الصرفية .1
ة إىل يف ترمجة النصوص العربي فإن مشكلة الصرفية كثريا من األحيان

اإلندونيسية، هو يتعلق بتحديد أنواع معينة من الكلمات اليت تعىن هبا خطأ يف 
القراءة عواقب على األخطاء يف حتديد املعىن، مما أدى على  قراءة. األخطأ يف

 ترمجة الشاملة. مثال األخطاء:

 "لقد طالب علماء الرتبية اإلسالمية مبراعاة ميول املتعلّم"

ؤون "طالب" ب "طَاِلب"، وهذا يعين أن كثرية من الطالب يقر 
الطالب ارتكبوا األخطاء يف حتديد الكلمة املطلوبة يف اجلملة أعاله. يعتربون اّن 
"طالب" هو إسم الفاعل من الفعل طَِلَب، إىل أهنم يرتمجون "طالب علماء 

مع أّن "، murid-murid ulama’ pendidikan islam "الرتبية اإلسالمية" ابلرتمجة 
فاعل". يف  -طالب" املذكور هو نوع من الفعل املاضى على وزن "طالب"

الواقع إذا احتاط الطالب يف ترمجة النصوص لن حيدث األخطاء يف حتديد 
الكلمة، ألن قد كان عالمة الكلمة يف حتديد اإلسم أو الفعل يعىن لفظ "قد" 

 الذي تعّلق بنوع الفعل فقط.

 املشكالت يف الرتكيب .2

العربية، علم الرتاكيب يعرف ابلعلم النحو، يعين فرع من  يف علم اللغة
علم الرتكيب يدرس عن اجلملة وكل ما يتعلق هبا، املثل تركيب معني يف اجلملة 
اليت تشرتك ابلفاعل أو املفعول أو املبتداء أو اخلرب وغري ذلك. علم النحو يعترب 

األخري من الكلمة  ابلقواعد يف الغالب، وهي األحكام املتعلقة بتغيري احلرف
الحتالل تركيب معني. أو يسبب مبوجود عوامل اإلعراب. وهكذا يرتبط 
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املشكالت النحوية يف الرتمجة بشكل عام مع عدم القدرة على حتديد احملّل 
للكلمة، مما يؤدي بعد ذلك إىل وجود خطأ يف فهم احملتوى أو الرسالة املرتمجة. 

أو   harokatأي خطأ يف إعطاء  ويتحقق هذا اخلطأ مع اخلطأ اإلعراب،
syakal يف األخر من احروف.  

 املشكالت يف الداللة .3

علم الداللة هي العلم يدّرس االعالقة بني الكلمة ومعنها. يف علم الداللة 
( ومعىن النحوي leksikanيعرف ثالثة معىن يلتصف فيها، يعين معىن املعجمي )

(gramatikal( ومعىن السياقي )kontekstual) . 

املعىن املعجمي هو معىن حصل على القاموس. أما املعىن النحوي هو 
املعىن ينشأ من العملية النحوية، وأما املعىن السياقي هو املعىن ينشأ من مطالبة 
سياق املعني. وهكذا، املشكلة الداللة يف ترمجة النصوص العربية إىل اإلندونيسية 

ضبط يف اللغة اهلدف )إندونيسيا(. هي األخطاء يف حتديد الكلمة ما يعادل ابل
 وميكن أن يرى األخطاء الداللة يف ترمجة النصوص العربية إىل اإلندونسية يف

 22التايل.  اجلدول

Teks Kesalahan 

Penerjemahan 

Terjemahan yang tepat 

 Nasehat Delapan Nasehat-nasehat yang نصيحة مثينة

tepat 

 Pengarang yang املؤلفات النفسية

independen 

Karya-karya yang 

bernilai atau berharga 

                                                           
22 Abdul Munip, “Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia”, Al-

arobiyah, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2005), 4-12. 
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والفواكتبا مفصلة 
 وموجزة

Seribu kitab mufashalah 

dan mukjizah 

Mereka menulis buku-

buku yang terperinci dan 

yang ringkas 

مراعات اإلستعدات 
 الفطرية

Medan persiapan 

naluriah 

Memperhatikan bakat 

atau potensi bawaan 

 (1.0لوحة ) 

 املشكالت يف بناء اجلملة .4

املقصود من مشكالت بناء اجلملة هنا هي الصعوابت اليت يواجهها 
الطالب عند قيام إعادة الرتتيب من معىن الرتمجة أو رسالته يف ترمجة 

 .النصوص إىل اللغة اهلدف يعين اإلندونيسية

ه املرحلة من بشكل عام، فإن األخطاء اليت ارتكب الطالب يف هذ
عملية إعادة الرتكيب هي ما زالت تدّخل تركيب اللغة العربية إىل اللغة 
اإلندونيسية، أو بعبارة أخرى، فإن الرتمجة يف اإلندونيسية ما زالت تتأثر بشكل  
كبري من  الرتكيب وأسلوب اللغة العربية. وابلقرب منه، استخدام لغة غري فعالة 

  .أيضا خطأ يف إعادة الرتكيب

 من الناحية غري اللغوية (ب

أوابلعكس أتثر بعوامل اللغوية كما شرحت يف  طّيب الرتمجة  الطيبة
األعلى. وتؤثر أيضا بعوامل غري اللغوية. من بني العديد من العوامل غري اللغوية  
احملتمل أن تكون مشكلة يف ترمجة النصوص االعربية إىل اإلندونيسية، من بني 

 :ذلك
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 شكل النص املرتجمحمتوى أو مادة أو  .1

النصوص اليت حتتوي على مشكلة معينة يف جمال القانون تكون خمتلفا عن 
النصوص اليت حتتوي الفلسفي وعلم النفس أو الرتبية. وابملثل، فإن النصوص 

واالختالفات يف شكل وأسلوب السرد  تكون خمتلفة عن النصوص العلمية. األدبية
لف جماالت االنضباط يسبب على مشاكل واملصطلحات الفنية املستخدمة يف خمت
أن خيتار نفس اخللفية املتساوي مع  املرتجم خاصة للمرتجم. لذلك فينبغي على

 .جمال االنضباط يف النص املرتجم

وهذه املشكالت اليت يوحه أيضا من الطالب بقسم اللغة العربية. عندما 
كّيفون ابلسرعة ولكن يوجه ابلنصوص العربية تتكلم عن الرتبية هم يستطيعون أن يت

ليس إذا يوجه عليهم ابلنصوص يف جمال التخصصات األخرى مثل 
الفلسفةواالقتصاد وغريها. يف عادة الصعوابت مرتبطة معغري متعارفعلى 

 .املصطلحات الفنية أو املفاهيم املستخدمة يف جمال التخصصات

 احلاالت عند الرتمجة .2

ون نتائج خمتلفة مع الرتمجة اليت إن عملية الرتمجة اليت تقوم ابلعجل أن يك
الكافية. هذا ما تؤثر على نوعّية الرتمجة من الطالب بقسم  تقوم ابهلدوء وابلوقت

 اللغة العربية. 

نتائج الرتمجة اليت أعطاهم يف االمتحاانت النصفية أسوأ من نتائج الرتمجةاليت 
هو ضيق الوقت و  أعطاهم يف املنزل كواجبة الفردية. و أسباب يف هذه االختالفات

 .حاالت النفسية يف شكل التوتر عند العمل يف االمتحان

 كما يف كل مشكالت هناك عالج حلل املشكالت، يعين:
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قال أبو أمحدي أّن طريقة إعطاء الوظيفة التعليمية هي الطريقة اليت تعطى الوظيفة  (0
لموا ويف عملّية هذه الطريقة يستطيع التالميذ أن يع 53.خاصة يف حّصة الدرس

وظيفتهم يف البيت أو يف املكتبة أو يف املعمل أو ذلك ليكون مسؤولية عنهم إىل 
إكثار الواجبات أو التدريبات ميّرس التالميذ ترجة القرآن و يساعدوا يف  املدّرس.

وقال  54تعميق قواعد اللغة العربيةوليجعلوا التالميذ يفهمون ترمجة القرآن بسرعة.
يقة إعطاء الوظيفة التعليمية هي طريقة التعليم اليت أمحد منحني انسية نأّن طر 

تفضل على إعطاء الوظيفة إىل التالميذ إلنتهاء اإلستعداد والنشاطة املعّينة. مث 
تستخدم هذه الطريقة لتهييج  52يكون التالميذ مسؤولية عنهم إىل املدرس.

 التالميذ يف العمل، ابلفرد أو ابالفرقة إلنشاء املسؤولية.

مهبيب شا ، أّن وابمللل يف التعليم، عدم تشجيع التالميذ والتوثيقهم من كما قال  (1
احدى املهارات املعنية قبل وصوله يف مرحلة املهارات املعنية ومرحلة املهارا 

 50اآلتية.

الدوافع هو هدف أو غرض تعليم اللغة العربية. ذكر حممود نسوس أربعة 
 57األغراض يف تعليم اللغة العربية:

 الفهم تعمقا ما قرأ يف الصالةللعلم و .  أ

 لفهم قراءة القرآن حىت يستطع أن أيخد اهلدى واإلرشاد.  ب

 لتعليم دين اإلسالم من الكتب املكتوبة يف اللغة العربية..  ج

                                                           
23Abu Ahmadi, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: CV Armico, 1986), 118. 

 24مقابلة مع األستاذة هسيت بدورة األز هار ابري كديري يف التاريخ 8 مايو 5017 

25 Ahmad Munjin, Metode dan Teknik, 71. 
26  Muhibin Syah, Psikologi Belajar dengan pendekatan baru (Bandung: Remaja Rosdakarya 

2000), 165.  
27 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab(Malang: Misykat, 2005), hlm 91. 


