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  هذا البحث

  مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي

  يف علم اللغة العربية وأدا

  

  :وضع

  أنثى نيل املىن

  ٠٣١١١٣٥٤: رقم الطلبة

  

  

        شعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبها

  كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

  جوكجاكرتا

٢٠٠٨  
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        التجريدالتجريدالتجريدالتجريد
 

 

Penerjemahan merupakan upaya pengkomunikasian kembali suatu teks 

dengan jalan mengganti teks dalam bahasa sumber dengan teks yang sepadan  

dalam bahasa sasaran, berupa makna (pesan) sesuai dengan yang dimaksudkan 

oleh pengarang. Adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam sistem bahasa 

antara bahasa sumber dan bahasa terjemahan menyebabkan terjadinya distorsi 

atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerjemah dalam mengungkapkan 

kembali suatu makna. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat berakibat fatal 

bagi sebuah hasil terjemahan karena pesan yang disampaikan oleh penerjemah 

bisa jadi bertentangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Lebih-

lebih dalam penerjemahan naskah literer—novel, puisi—seorang penerjemah 

dituntut untuk menghasilkan perpadanan dinamis, yaitu efek yang dirasakan oleh 

pembaca teks terjemahan yang sebanding dan setanding dengan apa yang 

dirasakan oleh pembaca teks asli. 

Penelitian ini adalah penelitian atas penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam novel "Afaf, Sang Bidadari Kampus" yang diterjemahkan dari novel 

" قصة هادفة, عفاف " karya Ummu Hassan Hulw. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis kritik terjemahan, yaitu upaya mengevaluasi, menilai dan 

meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu karya 

terjemahan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilik ketepatan makna yang 

dihasilkan, kejelasan dalam pemahamannya, dan kewajaran bahasanya menurut 

bahasa sasaran dengan cara membandingkan langsung teks sumber dan teks 

terjemahan. Penyimpangan-penyimpangan yang dianalisis dalam penelitian ini, 

adalah penyimpangan-penyimpangan yang fatal yang dapat mengubah alur cerita 

dan nuansa khas teks sumber. 

Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: bahwa dalam novel ini 

ditemukan 44 penyimpangan. Yaitu 13 penyimpangan karena kesalahan dalam 

memahami makna referensial, baik leksikal maupun kontekstual; 14 

penyimpangan karena kesalahan dalam memahami gramatika bahasa teks sumber 

dalam hal fa'il dan mubtada', dhomir, mutakallim dan mukhotob, dan juga fi'il 

serta khobar; 10 penyimpangan karena menambah atau menghilangkan makna 

yang dinilai tidak perlu atau menyimpang dari konteks; 7 penyimpangan karena 

ketidaksetiaan makna karena menghilangkan gaya bahasa, mengubah bentuk 

kalimat serta mengubah maksud yang diinginkan oleh teks asli. Semua 

penyimpangan ini tentunya mengubah alur cerita, nuansa khas dan juga karakter 

tokoh dalam novel ini. 
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 الشعار واإلهداءالشعار واإلهداءالشعار واإلهداءالشعار واإلهداء
 

 

 

 قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك الىت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل . . .‘‘

  ‘‘. . .ا ترضيه وأصلح يل يف ذرييتصاحل

  )١٥: سورة األحقاف(

 

 

 

 

 

 

  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل

  وأمي احملبوبأيب احلنون  ℘
  مجيع أعضاء عائليت األحباء ℘

كلية اآلداب شعبة اللغة العربية وأدا جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  ℘
  جوكجاكرتا
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        كلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقدير

  

, الكبري املتعال, الفعال ملا يريد, املبدئ املعيد, حنمدك يا ذاجلالل واإلكرام
مث . فياً ومكافئاً ملزيده على ما أكملت لنا من دين اإلسالمالواحد بال مثال محداً موا

خامت النبيني أرسله اهللا , املبعوث بالكتاب واحلكمة, نصلي ونسلم على نيب اهلدى
سيدنا حممد صلّي اهللا عليه وسلّم وعلى اله وأصحابه الطاهرين , شاهداً ومبشراً ونذيراً

  ,أما بعد. الطيبني صالة وسالما إىل يوم الدين

, عفاف‘النقد عن ترمجة رواية ‘‘فقد انتهيت من كتابة هذا البحث حتت عنوان 
فيسرين ذه املناسبة أن أتقدم . ‘‘ ألم حسان احللو إىل اللغة اإلندونيسية‘قصة هادفة

بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق إىل كل من تيسر يل يد املساعدة يف إمتام كتابة هذا 
  :وأخص بالذكر منهم. البحث

ة سونان  كعميد كلية اآلداب حبامعريالسيد الدكتور شهاب الدين قليوىب املاجيست .١
 .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

كرئيس شعبة اللغة العربية وأدا يف كلية املاجيستري  خريى سعادة الدكتور ألوان .٢
 .اآلداب حبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 الذى قد أعد فرصته ردة املاجيستري بوصفه مشرف للباحثةفضيلة الدكتور إبن ب .٣
 .متام هذا البحثوأفكاره ملساعدة الباحثة إل

أطلب منك .  يف هذه اجلامعةدراسةللأيب وأمي اللذين قد أعطاين الفرصة واألمانة  .٤
 . ربياين صغريااللهم اغفر هلما وارمحهما كما. العفو على تأخري إمتام هذا البحث

لماين ع اللذين قد املكرم الشيخ أمحد وارسون منور وأستاذ حممد فريز منور .٥
 .ودعواين يف معهدمها

ملساعدة الباحثة يف فهم هذه سعيدى الذى قد وسع فرصته , مترجم هذه الرواية .٦
 .الرواية
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 .لنحلةأخيت زهرة ا, أخي حممد حسن مترين, أخيت زينية األممي, مجيع عائليت .٧
 . كل وقت وحنيمجيع أصدقائي وصديقيت األحباء الذين يرافقوين .٨

 من اهللا أن خيلص إليهم مجيعا أتقدم بشكري اجلزيل وتقديري الفائق راجياً
  . . .آمني.  ويوفقهم إىل ما يرضيهأعماهلم
  

  ٢٠٠٨ ينايري ٢٢, جوكجاكرتا
  ,الباحثة

  
  أنثى نيل املىن

  

  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 viii

        محتويات البحثمحتويات البحثمحتويات البحثمحتويات البحث

        

  أ................................................................ضوعصفحة املو

  ب................................................................رسالة املشرف

  ج................................................................صفحة املوافقة

  د.......................................................................التجريد

  ه................................................................الشعار واإلهداء

  و.............................................................كلمة شكر وتقدير

  ح...............................................................حمتويات البحث

  مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة  الباب األول 

  ١................................................خلفية البحث  .أ 

  ٥................................................حتديد البحث  .ب 

  ٦.......................................أغراض البحث ومنافعه  .ج 

  ٦...............................................التحقيق املكتيب  .د 

  ٧...............................................اإلطار النظري  .ه 

  ١٠..............................................منهج البحث  .و 

  ١٢...............................................نظام البحث  .ز 

  نظريتها والنقد عنهانظريتها والنقد عنهانظريتها والنقد عنهانظريتها والنقد عنها, , , , الترجمةالترجمةالترجمةالترجمة  الباب الثاين

  ١٤..................................املفهوم العام لنظرية الترمجة  .أ 
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  ١٦...................................مفهوم التكافؤ يف الترمجة  .ب 

  ١٧................................................نقد الترمجة  .ج 

  التعريف العام بالنص األصلي والنص المترجم إليهالتعريف العام بالنص األصلي والنص المترجم إليهالتعريف العام بالنص األصلي والنص المترجم إليهالتعريف العام بالنص األصلي والنص المترجم إليه  الباب الثالث

  ٢١......................................حملة عن النص األصلي  .أ 

  ٢٤...................................حملة عن النص املترجم إليه  .ب 

   المقترحة المقترحة المقترحة المقترحةهاهاهاهاأشكال األخطاء في ترجمة الرواية وإصالحاتأشكال األخطاء في ترجمة الرواية وإصالحاتأشكال األخطاء في ترجمة الرواية وإصالحاتأشكال األخطاء في ترجمة الرواية وإصالحات   الربعالباب

  ٢٨.....................................األخطاء يف فهم الداللة  .أ 

  ٣٨....................................األخطاء يف فهم القواعد  .ب 

  ٤٩...........................األخطاء يف حذف املعىن أو زيادته  .ج 

  ٥٦.............................األخطاء يف عدم التحفظ باملعىن  .د 

  ختتامختتامختتامختتاماالاالاالاال  الباب اخلامس

  ٦٤...................................................اخلالصة  .أ 

  ٦٥..............................................ختتامكلمة اال  .ب 

  املراجعثبت 

  ")قصة هادفة, عفاف"رواية (النص األصلي .  أ  مالحق

  )"Afaf, Sang Bidadari Kampus"رواية (النص املترجم إليه . ب  

  ترمجة الباحثة
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        للللاألواألواألواألو    البابالبابالبابالباب

        مقدمقدمقدمةمةمةمةمقد                

 

 خلفية البحث  .أ 

إن : قال اخلوىل. ملعرفة عدد الثقافات يف العاملكانت اللغة وسيلة املواصالت 
م لتبادل األ اللغة نظام اعتباطيستخدة تفكار واملشاعر بني أعضاء لرموز صوتي

 لغوي خيتلف كل  من خمتلف الدول نظام لكل الثقافة١.مجاعة لغوية متجانسة
 نواصل طيع أن نتعلّم تلك اللغات لكي نست لنا أنمهم, فلذلك. حد من األخروا

حنتاج إىل , فإذا. ألجل ذلكولكن الناس هلم قدرة حمدودة . ونعرف تلك الثقافات
  .وسيلة أخرى لتسهيل املواصالت بني خمتلف الدول

إن . املشكلة السابقةإحدى الطرق حللّ جند الترمجة ,  على تلك الظاهرةبناًء
غة املترجم منها إىل اللغة  حماولة تبديل النص اللغوي املعادل ىف املعاين من اللالترمجة

 ومن نتيجة هذه الترمجة يعرف من الذين ليس ٢. كما قصده املؤلّفاملترجم إليها

                                                

١ Imam Asrori, Sintaksis Bahasa Arab, Frasa, Klausa, Kalimat (Malang: Misykat), 2004, 

hlm. 5. 
٢
  Rochayah Machalli, Pedoman bagi Penerjemah (Jakarta: PT. Grasindo), 2000, hlm. 5. 
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 ٢

مها يف  من األخبار املتنوعة الذى قد كثرياً أن يتعلمني اللغات األجنبيةهلم قدرةٌ
الًاللغة األجنبية أو.  

مجة النصوص األجنبية إىل اللغة اإلندونيسية قد تطورت تطوراً إن أنشطة تر
 لطالّب على األخص, تستعمل نتيجة هذه الترمجة خيارياً لوسيلة التعلم. هائالً

الترمجة اجليدة؟ ولكن هل قد استجبت نتيجة ترمجة اإلندونيسني معايري . اجلامعة
ستتدهور هذه احلالة جودة قدرة عاملي , نشغالموجب لإل,  يف الواقعإنّ

ر العلم واملعرفةئةاإلندونيسيا ألن الترمجة الشذّة ذو عاقبة سيلتطو .  

الوفاقة : هناك ثالثة عناصر لتقدير نتيجة الترمجة وهي, Larsonعند 
عىن أو عدمه يف هي وجود وفاقة املفأما وفاقة نتيجة الترمجة . والصراحة والطبيعية
هل هناك النص الفاقد أو . عند تبديله يف اللغة املترجم إليهااللغة املترجم منها 

مقدرة منالىت  وهو الصراحة  وأما العنصور الثاين؟دالنص املزياء  مقدار فهم القر
النص املترجم إليها  ويسر عند فهم ةهل يشعرون بسهول. عن النص املترجم إليها

مقدرة من ناحية الىت  وأما العنصور الثالث وهو الطبيعية صعبة؟بأو هم يشعرون 
عند ترمجة النص هل قد وافقت اللغة املستخدمة . لغة النص املترجم إليها بأكملها

تأثّر بتدخل اللغة املترجم  املطّردة يف ذلك البالد مع عدم اللغة املترجم إليهاقواعد ب
إىل قراء  أن يعطي تأثرياً ترجم إليهاهل يستطيع النص امل, ؟ على مثل قولمنها

  ٣.كأنه النص األصلي وليس النص الترمجيالنص املترجم إليها 

الترمجة أما . تنقسم الترمجة إىل قسمني وهي الترمجة األدبية والترمجة العلمية
 وأما .تحتوى على النصوص األدبية وهي النثر والشعر والرواية وغري ذلكفاألدبية 

الدينية والنصوص السياسية والنصوص تحتوى على النصوص فالترمجة العلمية 

                                                
٣

Asim Gunarwan, “Pragmatik dalam Penilaian Terjemahan: Pendekatan Baru?” dalam 

Collection of Unedited Conference Papers (Solo: Universitas Sebelas Maret), 2005, hlm. 7. 
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 ٣

القسمني كلتا إن أنشطة الترمجة على . االقتصادية وغري ذلكاحلكومية والنصوص 
الد ولكن الترمجة األدبية يعتقدها املترمجون املذكورة قد كثرت عملها يف هذا الب

البد من املترجم أن  إن يف ترمجة النصوص األدبية. أصعب من قسم الترمجة اآلخر
 وحيضر االنفعال واألسلوب منهورد يف النص املترجم تطيع نقل املعىن الذى يس

  ٤. أيضاً بالضبط املترجم إليهالغة إىل المنهد يف النص املترجم ووراملوحالة النص 

إن الترمجة ليست عملية بسيطة ألا حتتاج إىل املهارة , معلقاً بذلك احلال
وملوجود اإلختالف . خيتلفان عن غريهاط إىل اللغتني الىت نظامهما وتتوراخلاصة 

 لكي يفهم البد أن يتسلّط املترجم كلتامها وخلفيتهما الثقافية, بني كلتا اللغتني
 بوصفها اللغة املترجم يف اللغة اإلندونيسية ويواصلها منهرجم املعاين يف النص املت

  .إليها

ة ترمجها سعيدى يوهي رواية ترمج" Afaf, Sang Bidadari Kampus"إن رواية 
نشرها وترمجة هذه الرواية . لوفتها أم حسان احلألّ" عفاف قصة هادفة"من رواية 

نة  الطالبة الفاطحيةَالرواية  هذه ثُحتد. ٢٠٠٥ سنة جبوكجاكرتا Mikrajاشر الن
ة الىت متسيلتفت إليها . بتغيري الزمنك شريعة اإلسالم عازمةً مع غري تأثّر والذكي
يريد . توره من إحدى اجلامعة ىف أمريكاالذى قد حصل على الدكاألستاذ اجلديد 

 لقاءإمؤسساً على . أن يعشقها عشقاًهو  حىت  يصبح الدكتور أن يعرفها أقرباً ما
ستجابة اأن هذه الرواية قد حصلت على , يةد رشيد العويد يف متهيد هذه الرواحمم
   ٥. متسلسلةًالنورحينما نشرا جملة جيابية شديدة من القراء إ

                                                
٤ Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah, Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab 

(Yogyakarta: Tiara Wacana), 2004, hlm. 10. 
٥

Ummu Hassan Hulwi, Afaf, Sang Bidadari Kampus, Terj.: Su’aidi (Yogyakarta: Mikraj), 

2005, hlm. 7. 
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 ٤

ا الباحثة مبقارنة بني الرواية األصلية وترمجتها يف اللغة  عملتهوبعد دقّة النظر
وعلى . إليهااء الترمجة املشوشة ىف الرواية املترجم جتد بضعة أخط, دونيسيةاإلن

 الىت قد ٦" لست على أبواب التخرجمثّ أىن: "لة املقطّعة هذهضرب مثال اجلم
  ٧."Di samping itu, aku tidak suka hal-hal yang rumit ":ترمجت إىل

عن سبب احنساا من ا عبري استفسرت  هي إحدى العالّ هذه اجلملةّإن
ىف و . الىت هي على وشك التخرج بطاقتها إىل عفافيتعطأمث  الفلسفةمادة 

والكلمة املركّبة ارورة . ربها كلمة مركّبة حبرف جرمجلة خإا , ص األصليالن
 ولكن ٨.الذى أمامها وخلفهاهلا وظيفة تدلّ على وجود املناسبة بني اإلنشاء هذه 

 tidak"إىل مجلة خربها فعلٌ وهو رمجت هذه اجلملة قد ت, يف النص املترجم إليها

suka " إن تغيري صيغة اخلرب .منهمع أن هذا الفعل غري موجود يف النص املترجم 
  .كوظيفة حلرف اجلر من هذه اجلملة يضيع وجود املناسبة املكانية

الكلمة جلملة عن املعىن القاموسى عند ترمجة احنرفت هذه ا, وسوى ذلك
إن كلمة ". hal-hal yang rumit"الىت قد ترمجت إىل " أبواب التخرج"املركبة 

 وأما كلمة ٩."pintu" الىت معنيها األصلي "ابب"هي مجع من كلمة " أبواب"
ومعنيها األصلي " خترج"هي مصدر من كلمة ف" التخرج"

                                                
 .١٧: ص. ١٩٩٣ ,)دار ابن حزم: املصر( قصة هادفة, عفاف, لواحل أم حسان  ٦
٧ Ummu Hassan Hulwi, op. cit. hlm. 20. 

٨
  Alwi Hasan, et. al, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Cet V. Edisi III. (Jakarta: Balai 

Pustaka), 2001, hlm. 195. 
٩
  Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 

(Yogyakarta: Multi Karya Grafika), 1999, hlm. 288. 
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"kelulusan/graduasi".فالترمجة الصحيحة املقترحة هلذه الترمجة هي١٠ :" Apalagi, 

aku tidak berada di ambang kelulusan".  

غري موصلة املعىن الذى يسبب األمثلة السابقة إن األخطاء يف الترمجة كما 
النص املترجم إليها بصعبة ليفسر أفكار فإذاً شعر قراء . منهصوره النص املترجم 

جتد الباحثة األخطاء األخرى األمثلة السابقة وسوى . الراوية وليفهم حبكة الرواية
فلذلك تتنوى الباحثة أن أقدم . منهقدرا غري مالئم بالنص املترجم الىت رمجة يف الت

عفاف قصة " املترمجة من رواية "Afaf, Sang Bidadari Kampus"بالنقد على رواية 
 .إلندونيسيةاة  إىل اللغلوان احلألم حس" هادفة

 حتديد البحث .ب 

  :املسائل كما يلىثة ستحدد الباح,  على خلفية البحث املذكورةبناًء

 لوألم حسان احل" عفاف قصة هادفة"يف ترمجة رواية ما هي األخطاء الواقعة  .١
 ؟"Afaf, Sang Bidadari Kampus" حتت عنوان إىل اللغة اإلندونيسية

صالح تلك ستخدامها إلاما هي الترمجة الصحيحة املقترحة الىت حيسن  .٢
 األخطاء؟

الباحثة يف هذا البحث حمدود على األخطاء ستقدمها الىت وأما األخطاء 
ألن هذا النص . أفكار الراوية وحبكة الرواية هي األخطاء الىت تغيرو. ومة فقطاحملت

فؤها يف اللغة تكادم األسلوب والعبارات الىت ليست هو النص األديب الذى يستخ
صل على بكاريهم ليحإفلذلك كثرياً من املترجم يعرض . املترجم إليها كثرياً ما

  .عندهم لكى تفهمها قراء النص املترجم إليهاالتكافؤ املناسب 

                                                
 .٤٣٥: ص, نفس املصدر ١٠
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 أغراض البحث ومنافعه .ج 

مجيع املسائل الىت قد قدمتها فهي ملعرفة عملتها الباحثة هذا البحث ليجيب 
 إىل اللغة لوألم حسان احل" عفاف قصة هادفة"األخطاء الواقعة يف ترمجة رواية 

  . الصحيحة املقترحةاإلندونيسية و ترمجتها

خصوصاً على النصوص , رجى هذا البحث لزيادة املعرفة عن نقد الترمجةمث ي
 . وليترع به تطوراً للبحث يف قسم اللغة العربية وأداالعربية األدبية 

 التحقيق املكتيب  .د 

وبعضها عن ترمجة النصوص من اللغة , لقد كثرت البحوث عن نقد الترمجة
  :غة اإلندونيسية ومنهاالعربية إىل الل

حكم ترمجة  عناملغفور له  .Dr. Ismail Lubis, MAاألطروحة الىت كتبها  .١
 .نية للجمهورية اإلندونيسيةيالىت أصدرا وزارة الشؤون الدالقرآن الكرمي 

سوء الفهم تبحث هذه األطروحة عن األخطاء املعنوية يف الترمجة الىت يسببها 
 .عند فهم سياق الكالم

 "نصائح العباد"عن نقد الترمجة على كتاب  Fahmi Gunawanالبحث كتبه  .٢
يبحث هذا . جاكرتاPustaka Amani ونشره الناشر  I Sholihinالذى ترمجه 

قعة يف الترمجة الىت يسببها الغلط يف فهم الداللة البحث عن األخطاء الوا
 .ىن أو زيادتهوحذف املعوقواعد اللغة 

موت الرجل الوحيد "رواية عن نقد الترمجة على  Abdul Malikالبحث كتبه  .٣
إىل اللغة  Ahmad Mualif و  Fahmi Gunawanهاالذى ترمج" على األرض
يبحث هذا البحث . كرتاكجاوجبJendela الناشر مع مساعدة اإلندونيسية 

حذف املعىن أو  وهي أربعة أحوال سببهاتعن األخطاء الواقعة يف الترمجة الىت 
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الغلط يف فهم الداللة وقواعد اللغة دته الذى غري مالئم بسياق الكالم وزيا
 .صليعدم التحفظ باملعىن األو
  "ليلة الزفاف"عن نقد الترمجة على قصة قصرية  Ninik Hariyatiالبحث كتبته  .٤

يبحث هذا البحث عن األخطاء . املترمجة إىل اللغة اإلندونيسيةلتوفيق احلكيم 
 .سم الفعلاإلة الواقعة يف ترمج

قصة , عفاف"رواية ة مجترأما البحث الذى يبحث عن نقد الترمجة على و
فرصة ستحاول الباحثة أن ويف هذه ال. ه الباحثة مل جتدلوألم حسان احل" هادفة

 .يبحث عنه

 اإلطار النظري  .ه 

من اللغة املترجم منها إىل اللغة املترجم إليها املعىن نقل إن الترمجة كأنشطة 
تاج إىل حن  الالترمجة جيداًلية فلذلك ألن نقوم عم. تقدها فناً أو سراً غامضاًيع

ذلك الرأي من رغم على . قرحيةتلك امللكة والمنأن وجود النظرية ال سيما 
١١.لكن وجود النظرية سيعني أنشطة الترمجة فعاالً ومأثراً, صحيح  

ريفات عن الترمجة خيتلف بعضهم يف علم اللغة والترمجة التعلون يقدم املؤه
يقوالن أن الترمجة هي نقل اآلراء واملعاين من اللغة ف Taber و Nidaأما . بعضاً

 إىل اللغة املترجم إليها مع استخدام أقرب التعادل طبيعياً يف أمر املعىن املترجم منها
 عملية تبديل النص ى أن الترمجةير Catfordن  وكا١٢.أوالً ويف أمر األسلوب ثانياً

                                                
١١ Rochayah Machalli, op. cit. hlm. x. 

١٢ Zuchridin Suryawinata, dan Sugeng Hariyanto, Translation, Bahasan Teori dan Penuntun 

Praktis Menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius), 2003. hlm. 12. 
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 وأن الترمجة عند ١٣.يف اللغة املترجم منها بالنص التعادل يف اللغة املترجم إليها
Newmark  ١٤.فالنص إىل اللغة األخرى حسبما قصده املؤلّهي ترمجة معىن  

 تتورط اللغتني دائماً وهي بناًء على التعريفات املذكورة فخالصتها أن الترمجة
واألسلوب ة هي أنشطة نقل املعىن فالترمج. اللغة املترجم منها واللغة املترجم إليها

إن نتيجة الترمجة البد أن يؤدي ,  مع غري ذلك.ليست نقل املفردات فحسبو
, وثانياً) منهحسبما املعىن يف النص املترجم (التحفظ باملعىن , أوالً. ثالثة أحوال

 تكتب طبيعياً حسبما قواعد لثاًاوث, منهحتتوى على أقرب التعادل بالنص املترجم 
  .غة املترجم إليهاالل

القرارات حينما يعمل يف اختاذ التوجيه العام للمترجم هي إن نظرية الترمجة 
الىت قيقاً ليحصل على الترمجة اجليدة  فلذلك البد للمترجم نشاطاً ود١٥.تهوظيف

ها األدباء تف املترجم إليها ويشعرون أا النص األصلي ألّتفهمها قراء النص
  .اإلندونيسيا

 الىت البد للمترجم أن يؤديها عند عملية هناك ثالثة أطوار Taberو  Nidaعند 
النص بلغته األصلية وما فيها من البد للمترجم أن يفهم . التحليل, أوالً. الترمجة

. لتعبريات واملصطالحات والقواعد واملفردات والسياق الثقايفاملعاىن من حيث ا
 وهو جتهيز املعاىن يف ذهن نفس املترجم الىت حصل عليها يف التحويل, وثانياً

إعادة البناء وهي تنظيم تبادل , وثالثاً. التحليل بأقرب التعادل يف اللغة املترجم إليها

                                                
١٣ Rochayah Machalli, op. cit. hlm. 5. 

 .نفس املصدر ١٤

١٥
Rudolf Nababan, Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

1999, hlm. 16. 
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د اللغة املترجم إليها حىت تفهمها لتحويل حسبما قواعيف ا عليه الذى حصلاملعاىن 
  ١٦. ويسرةقراء النص املترجم إليها بسهول

إن نقد الترمجة هو حتاول تقدير االحنرافات الىت قد تقع يف أطوار عملية 
كما  Larsonقُدرت تلك الترمجة بالنظر إىل رأي . الترمجة السابقة وإصالحها

وهو الصراحة والوفاقة والطبيعية ومؤسساً قدمتها الباحثة يف خلفية البحث السابقة 
  ؟استوقفتها تلك الترمجةهل قد . على معايري الترمجة اجليدة

  :ناصري كما يلىالبد من الترمجة اجليدة أن تؤدي عشرة ع Faillerعند 

 دائماً الترمجة اجليدة حتاول أن تترجم مجيع معاىن النص األصلي إن. املعىن .١
 العناصري املهمة وال تزداد التفاسري الىت غري موجودة  وال تضيعليست غريهاو

 .يف النص األصلي
عد عن تغيري تركيب الكلمات واملركّب  إن الترمجة اجليدة تب.الصيغة .٢

ف يف إال إذا كان هناك االختالنت يف احلقيقة غري مهم واألفكار الىت كا
 .بني كلتا اللغتنياجلمل نظام 

 كأا النص يف اللغة األصلية إن الترمجة اجليدة مقروٌء. التعبريات اإلصطالحية .٣
 .طريقة كتابتها مشذوذ من لغتها األصليةمتاماً وليست 

 الطفيفة هتالبد من الترمجة اجليدة أن ختترع حالة النص وفارق. ةفيفالط ةالفارق .٤
  .اخلاصة بلغته األصلية

 ميتلك األسلوب اخلاص البد من الترمجة اجليدة أن. األسلوب والصراحة .٥
 .منهواملعادل بالنص املترجم 

                                                
١٦

Hartono,  Belajar Menerjemahkan, Teori dan Praktek (Malang: UMM Press), 2005, hlm. 

106. 
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الكلمات والعبارات وحتلّ البد من الترمجة اجليدة أن تكتشف . علم اللغة .٦
 .املتساوية يف صيغتها ولكن ال يف معنيها يف كلتا اللغتني

عن اإلصطالحات الىت غري مالئم البد من الترمجة اجليدة أن تتباعد . لثقافةا .٧
 .منهبثقافة وبيئة قصدها النص املترجم 

اللفظة إن الترمجة اجليدة ال تتناول على التو . الكلمات اخلاصة يف جمال معني .٨
 .لمات الىت ال معىن هلا أو مثلهااجليدة املتداولة والك

 ووفاقتها العباراتصل على صراحة حتمجة اجليدة حماولة لكى إن التر. البساطة .٩
 .وبساطتها كعالمات الكتابة اجليدة

 إن الترمجة اجليدة هي نتيجة تبديل اللغة احلاذقة من .يل على لغة األمالتفض .١٠
الىت يتسلّط عليها املترجم إىل اللغة املترجم إليها الىت يتسلّط اللغة املترجم منها 

 ١٧. ماعليها كثرياً

 منهج البحث  .و 

 جنس البحث .١

يعىن أنشطة البحث الىت يعملها شخص . سيكون هذا البحث حبثاً مكتبياً
املبحوث فيها بطريقة معين وهو مجع احلقائق املكتبية الىت تتعلق باألمور 

 ١٨.وثيقةً

                                                
 .نفس املصدر ١٧

١٨
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University), 

2003, hlm. 30. 
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 مصدار احلقائق .٢

املصادر قسمني وهي نقسم إىل إن املصادر املستخدمة يف هذا البحث ت
قصة , عفاف"هي رواية فاألساسية املصادر فأما . الثانويةاملصادر األساسية و

 Afaf, Sang"نوان  والرواية املترجم منها حتت علون احلألم حسا" هادفة

Bidadari Kampus" . وأما املصادر الثانوية هي املعاجم وكتب قواعد اللغة من
 والكتب عن نظرية الترمجة واملصادر األخرى كلتا اللغتني العربية واإلندونيسية

 .الوثيقة مبوضوع هذا البحث

  صفة البحث . ٣

و اجترائات وه―deskriptik analitik―سيقوم هذا البحث بالتحليل الوصفي
ويتمها بناًء على احلقائق املوجودة مث حيلّلها  ١٩حتليل املسألة بتصوير ما البحوث

   .باخلالصة

 خطوات البحث .٤

  :يها الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلىاخلطوات الىت ستؤدو

 مجع احلقائق  )أ 

 ,Afaf"واية عة يف ترمجة رهي األخطاء الواقإن احلقائق يف هذا البحث 

Sang Bidadari Kampus"ألم "قصة هادفة, عفاف " املترمجة من رواية 
راءة كل ما ورد يف الرواية املترجم ومجع هذه احلقائق بق. لوحسان احل

 .إليها ومقارنته بكل ما ورد يف الرواية املترجم منها

                                                
 .نفس املصدر ١٩
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 ها وحتليلتصنيف احلقائق  )ب 

ام ها باستخدلا مث حتلّتصنف احلقائق املوجودة حسب جنس أخطائه
طريقة النقد الترمجي وهي الدراسة للتقدير على نتيجة ترمجة شخص 

 . نظرية الترمجة وممارستهابطريقة توصيل

 استخراج النتائج  )ج 

على املراد به تقدمي الترمجة الصحيحة املقترحة إلصالح األخطاء الواقعة 
 .احلقائقكل 

 نظام البحث  .ز 

وكل باب ينقسم إىل . البحث إمجاالً على مخسة أبوابوستنظّم الباحثة نظام 
 وحتديد البحث حتتوى على خلفية البحث,   مقدمة,فالباب األول. أفصال

وأغراض البحث ومنافعه والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام 
  .البحث

  . يحتوى على نظرية الترمجة ونقد الترمجةفوأما الباب الثاىن 

يحتوى على التعريف العام بالنص األصلي والنص املترجم ف باب الثالثوأما ال
  .من هذه الرواية إليها واختصار القصة

 األخطاء الواقعة يف ترمجة هذه الرواية حسب يحتوى علىفوأما الباب الرابع 
  .واالصالحات املقترحة عليهاأخطائها 

  .قتراحةيحتوى على اخلالصة واالف, االختتام, وأما الباب اخلامس
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        الباب الخامسالباب الخامسالباب الخامسالباب الخامس

        ختتامختتامختتامختتاماالاالاالاال

        

  اخلالصة  .أ 

بطريقة نقد " قصة هادفة, عفاف"حلّلت الباحثة عن ترمجة رواية وبعد أن 
  :هذا البحث كما يلىأتت نتيجة , رمجةتال

 تسببها األغالط يف فهم القواعد كثرياً الروايةعند ترمجة هذه إن األخطاء الواقعة  .١
إليه  حىت يفهمها قراء النص املترجم يالقياسإلختراع املعىن شتهاء املترجم ا وما

 .يظنها النص األصلي و ة لغتها وموادهامن جه
 : امنهالباحثة يف هذا البحث  ذكراوفيها توجد الىت طاء واألخ .٢

املعىن القاموسي غالط يف فهم األ:  تتكون منىتالالداللة غلط يف فهم  ١٣  )أ 
املعىن غالط يف فهم األو) ١١, ١٠, ٩, ٨, ٦, ٥, ٤, ٢, ١املبحث (

 .)١٣, ١٢, ٧, ٣املبحث  (السياقي
, ١٧, ١٤املبحث  ( مرجع الضمريمنها يف فهم, غلط يف فهم القواعد ١٤  )ب 

 واملبتداء) ١٥املبحث ( ويف فهم الفاعل ,)٢٣, ٢٢, ٢٠, ١٨
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٦٥

, ٢٢املبحث (واملخاطب ) ٢٦, ١٩املبحث (ويف فهم املتكلم , )١٦املبحث(
 .)٢٤ املبحث (واخلرب) ٢٥ ,٢١ املبحث(الفعل ويف فهم , يف احلوار) ٢٧

املبحث (اجلميلة غالط حبذف األ:  تتكون منحبذف املعىن الىت أغالط ١٠  )ج 
, ٣١, ٣٠املبحث (واألغالط حبذف اجلملة ) ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٢٩, ٢٨
 .)٣٧املبحث (وبزيادة الكلمة ) ٣٦املبحث (ملة بزيادة اجلاألغالط و) ٣٢

 ٣:  تتكون من الىتبعدم التحفظ باملعىن يف النص املترجم منه أغالط ٧  )د 
وغلطني بتحويل التصوير ) ٤٤ ,٤٢, ٤٠, املبحث (أغالط بتغيري املعىن 

 .)٤٣ و ٣٩املبحث  ( غلطني بتفقيد األسلوبو) ٤١ و ٣٨املبحث (
النص زوال احلالة الىت أرادها يف ترمجة هذه الرواية تسبب إن األخطاء الواقعة  .٣

تغيري حبكة الرواية فيها كما قصدا الراوية واملترجم منه وتغيري طبيعة األشخاص 
 . من نظم الرواية الداخليةص املترجم منهالىت ختتلف عن الن

 على األعمال الختراع حالة النقدي واحلواريحتياجه اإن نقد الترمجة مهم  .٤
جودة الترمجة  ترقية نقصان املترجم ولكنه لوليس هو للتقدير على . الترمجوية

 .صالحهاإو

  كلمة اإلختتام  .ب 

واهللا , عينه سبحانه وتعاىلحنمده ونستو. قد أتيت إىل اية هذا البحث, وهذا
رجو أن ينتفع نو.  فإمتام هذا البحث بعونه العظيم وتوفيقهاملستعان على ما تصفون

ونرجو ملن رأى فيه األخطاء أن يبدي آرائه . هذا البحث لكل من عزم به من اجلميع
  . ومنقحاً مكمالًنتقاده ليكون هذا البحث حبثاًاو
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        ثبت المراجعثبت المراجعثبت المراجعثبت المراجع

 

  ا���ا
	 ا������

 .١٩٩٣. دار ابن حزم: املصر. قصة هادفة, عفاف.  أم حسان,احللو

, دار املشرق: بريوت, الثامنة والثالثون. ط, املنجد يف اللغة واألعالم, لويس مألوف

١٩٨٢. 

دار الكتب : بريوت, األوىل. ط, املعجم املفصل يف اإلعراب, طاهر يوسف اخلطيب

 .١٩٩٢, العلمية

  .٢٠٠٢, دار الكتب العلمية: بريوت, القواعد األساسية للغة العربية, أمحد اهلامشي

, )دار الكتب العلمية: بريوت(, جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع, ______

٢٠٠١.  
 

���� ا���ا
	 ا��و
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