
 أ  

  صالح الدين األيويب كتاب ترمجة

   لوليد نويهض)قراءة معاصرة(  سقوط القدس وحتريرها

   فيهااألمر الذيومشكلة ترمجة رابطة 
 
 
  

 
  

  هذا البحث

  جاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا ن كاليام إىل كلية اآلداب جبامعة سونمقد

   العاملياللقب بعض الشروط للحصول على إلمتام

   علم اللغة العربية وأدايف

  وضع

  حممد ليال مغفور راضي

  ٠٣١١١٢٨٩:  رقم الطالب

  

  ��� ا���� ا��
�	� وأد���
  ن آ��	��آ� ا�س��	� ا�����	��آ�	� ا�داب ������ س��

� 
  ج�آ��آ
٢٠٠٨  
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 د  

   الشعار واإلهداء

  

  

  ]٢: الطالق [)٢(اً ومن يتِق اَهللا يجعل لَه مخرج... 
  
  ]٤: الطالق [)٤(ومن يتِق اَهللا يجعل لَه ِمن أمِرِه يسراً ...
  
  ]٦-٥: االنشراح) [٦ (إنَّ مع الْعسِر يسراً) ٥(فَإنَّ مع الْعسِر يسراً ...
  

  :البحث خصوصا إىل أهدى هذا  
  احلنون وأيب احملبوبأمي

  إخويت األحباء
  يت الكرماءمجيع أساتذ

   وصديقايت األحباءمجيع أصدقائي
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  � 

  كلمة شكر وتقدير

  

.  الصالة والسالم على رسول اهللا حممٍد األمني.احلمد هللا رب العاملني
  .أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله

 بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له ين أن أتوجه فيسر،وبعد
  :منهم البحث، وأخص بالذكر  إمتام هذافضل يف
صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا  .١

شهاب الدين أندس الدكتور: اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
   املاجسترقليويب

صاحب الفضيلة رئيس شعبة العربية لكلية اآلداب جبامعة  .٢
الدكتور : تاسونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكر

  ألوان خري املاجستر
أصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات يف كلية الآلداب  .٣

  السلوك إىل جود العلم واملعرفةو  التعلم يفربوا الباحثالّذين 
  يت ين قاما باإلعتناء على تربي اللذَحضرة أيب وأمي األعزاء .٤
أدا الذين العربية و مجيع الطلبة يف قسم اللغة ، الكرماءوزمالئي .٥

خريان  يف اجلامعة على سبيل اخلصوص يصاحبونين طوال تعلمي
 و حممد ناصر و مر و خري األنام و منريتضى و ناصر الدينو مع

كوسليم و إيفونج و إقبال و أسىن و أُنثى و إليا و سومارين و 
سييت منورة و نورافيتا و راسيدا و لوطفي و ألفيدا و نورول و 

ومن مل أذكر أمسائهم واحدا بعد   و زوبيدة وغريهم،إنداه

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 و  

  األعزاء الّذين دفعوين إىل إمتام هذامجيع أصدقائي  و.واحد
اهللا  افجزاهم اهللا خرياجلزاء يف الدنيا واآلخرة وأدعوالبحث 

  .اهللا إنشاء يف صحائف أعماهلم الصاحلة عسى أن يكون ذلك
، ة يف الدنيا واآلخرةمع السعادة والسالم, أشكر لكم شكرا جزيال

  ... آمنيويف أمان اهللا،
وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء 

واهللا . وأنتظر كل اإلنتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف األيام القادمة
  .على ما صنعت أعلم

  
  ٢٠٠٨ يناير ٧ جوكجاكرتا،
    
  
  باحثال

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 د  

ABSTRAKSI 

 

 Salahudin al-Ayyubi – Suqut al-Quds wa Tahriruha (Qiraah Mu’asirah) 

adalah sebuah buku karya Dr Walid Nuwaihid terbitan Dar Ibn Hazm Beirut, 

Lebanon. Buku ini adalah hasil penelitian modern mengenai Perang Salib, perang 

antara dua blok besar yang sangat berpengaruh di dunia pada masanya, Timur 

Tengah dan Eropa. Buku ini sangat menarik untuk diterjemahkan sebab buku ini 

memberikan alternatif gagasan seputar perang tersebut, khususnya pada periode 

Sultan Salahudin, di samping ide-ide dan stigma seputar perang itu yang sudah 

mengakar dalam memori seluruh umat manusia. Alasan lain yang mendorong 

penulis untuk menerjemahkan buku ini adalah bahwa berdasarkan observasi 

penulis baik ke beberapa perpustakaan, toko buku, penelusuran via internet, 

maupun bertanya kepada orang yang berkompeten dalam bidang penerjemahan, 

buku ini belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 

 Dalam buku ini penerjemah sangat sering mendapati kalimat majemuk 

bertingkat yang sangat panjang yang menggunakan connector (penghubung)  األمر
 Atau jika dirumuskan secara sederhana kalimat-kalimat tersebut berpola .الذي

مجلة-األمر الذي-مجلة . Masalah ini memang sangat berkaitan dengan bahasan Isim 

Mausul dalam sistem grammar nahwu bahasa Arab. Namun berbeda dengan Isim 

Mausul, األمر الذي mempunyai fungsi tersendiri. Isim Mausul, seperti kita ketahui 

berfungsi untuk menghubungkan kata/frase dengan kata/frase. Sedang bentuk 

 .lebih tepat dikatakan sebagai konjungtor antarklausa/antarkalimat األمر الذي
Dalam Bahasa Indonesia padanan untuk menerjemahkan Isim Mausul atau 

kalimat yang berkonjungsi Isim Mausul secara relatif telah dimengerti oleh 

kalangan umum, yakni Isim Mausul diterjemahkan menjadi “yang”. Kata “yang” 

itu sendiri dalam Bahasa Indonesia hanya sesuai untuk mewakili bentuk konjungsi 

antarkata/frase, karena memang konjungsi antarkalimat dalam Bahasa Indonesia 

sangat jarang atau bahkan tidak ditemukan.  

Penulis meneliti masalah ini dengan menggunakan analisis sintaksis, yakni 

menguraikan jalinan atau relasi satu kata dengan kata lain yang membentuk 

kalimat dan implikasi makna yang ditimbulkan. Dengan demikian penulis akan 

menemukan solusi penerjemahan atau alternatif padanan frase konjungsi  الذياألمر  

secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca dalam bahasa sasaran. Secara 

sederhana solusi penerjemahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Pertama, penerjemahan dengan metode pemisahan beberapa klausa dalam kalimat 

majemuk bertingkat. Kedua, penerjemahan frase األمر الذي dengan padanan 
terdekat. Dan ketiga, penempatan connector الذياألمر  sebagai objek kata kerja 

tertentu. 
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ز   

   البحثتوياتحم

  

  أ...................................................صفحة املوضوع

  ب..................................................الشعار واإلهداء 

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

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

  ه.................................................كلمة شكر وتقدير

  ز...................................................حمتويات البحث 

  ١.............................................مقدمة:  الباب األول

  ١........................................بحث  خلفية ال-أ

  ٤......................................بحث  حتديد ال-ب

  ٥.............................. أغراض البحث وفوائده  -ج

  ٥...................................... التحقيق املكتيب   -د

  ٦.......................................اإلطار النظري  -ه

  ٩........................................منهج البحث  -و

  ١٠........................................ث  نظام البح -ز

دين األيويب سقوط القدس وحتريرهـا      صالح ال  كتاب   :الباب الثاين 

  ١٢......... لوليد نويهض وترمجته باللغة اإلندونيسية)قراءة معاصرة(
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ح   

صالح الدين األيـويب سـقوط      صفحة كتاب   : الفصل األول 

  ١٢........................... لوليد نويهضالقدس وحتريرها

  ١٧............... باللغة اإلندونيسيةترمجة الكتاب : الفصل الثاين

  ١٤٧ ...............ومشكلة ترمجتهاي  األمر الذرابطة: لثالباب الثا

  األمر الذي ترمجة رابطة تاقيطر :رابعالباب ال

  ١٥٦..............................................يف ترتيب اجلملة 

  ١٧٠ .........................................اختتام: الباب اخلامس

  املراجع*

  امللحقات*

القـدس  صالح الدين األيـويب سـقوط       نص أصلي لكتاب    *

   لوليد نويهض)قراءة معاصرة(وحتريرها 

  ترمجة الباحث*
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  الباب األول
  مقدمة

  

  بحث خلفية ال-أ

لغة املـصدر   الء املعىن من اللغة املترجم عنها أو        عملية الترمجة هي طريقة إلقا      
)source language ( لغـة اهلـدف   الإىل اللغة املترجم إليها أو)target language (أو 

لغـة  (ملعىن من نص اللغة العربيـة        ا  يف أقرب ماميكن من التكافؤ   ب عملية حتويل املعىن    
 لغـة    فالترمجة ليست بقدر انقالب رمز حروف أي       .١إىل اللغة اإلندونيسية  ) املصدر

 مـن مـصدر      األخبار لَ يرسِ أنْ املترجم   فقط بل أهم من ذلك هناك دور عظيم لدى        
  و مصادر الترمجة متنوعة، فـيمكن أنْ       .غة اهلدف  يف ل  اَءالقر) النص األصلي (الترمجة  

نص مكتوب أو نص قويل أو إشارة ذات املعـىن مل يفهمهـا آل لغـة                يظهر بوحود   
 إليهـا،   ة املترجم عنها إىل اللغة املترجم     فهدف الترمجة إرسال األخبار من اللغ     . أخرى
  .٢اء مطلقاً يفهمها القرة من الواجب أنْ نتيجة الترمجأنّ ويعين

    و هـي   ، أال   بوجوٍه لغويةٍ   كلُّ مترجم  ني من الالئق أن يهتم    كوسيطة بني لغت
نها  غري لغوية، م   اليل لدى اللغتني و كذلك وجوه     وجه صريف و وجه حنوي و وجه د       

  . متعلق مبوضوع النص األصلي، و وجه علمييف كتابتهوجه ثقايف أثر املؤلف 

                                                

  ١
Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah: Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), Halaman 9. 

  ٢
E. Sadtono, Pedoman Penerjemahan, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, Depdikbud, 1985), Halaman 9. 
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حني يقول و يترجم أهل اللغة اإلندونيسية مجلةً عربيةً كلغة أجنبية، من الالئق               
ذلك .  يفكر بأصعب التفكري من أن يقول و يترجم نفس اجلملة باللغة اإلندونيسية            نأ

ية له صارت كمثل الدم و اللحم له، فال حيتاج التفكري،  اللغة اإلندونيسية كلغة أصل   أنّ
 و  األخطاُء  و بسبب تلك الصعوبات وقعتِ     .١ له غريبةًخبالف اللغة العربية اليت كانت      

و ليست مبعىن   .  مشكلة عامة يف عامل الترمجة     ه هذ . املعىن عند عملية الترمجة    اتاختالف
و للمثال ترك املعىن احلريف لغري , حيلواهاأا ال ميكن حلها بل إا حتدية للمترمجني ألن       

اللغـة  (قرب منه يف لغة اهلـدف       أله بتكافؤ مناسب أو كلمة      ملوضوع و بد  مناسبه با 
  ).اإلندونيسية

قراءة (سقوط القدس و حتريرها     : صالح الدين األيويب  و كذلك ترمجة كتاب       
 لوليد نويهض، كان الباحث جيد مراراً مشكالت و صعوبات ترمجة الـنص             )معاصرة

إن . األصلي إىل اللغة اإلندونيسية ترمجةً صحيحةً مجيلةً و سهلةً للفهم عنـد القـراء             
  معاصرة كتاب جيد   الكتاب الذي يبحث تاريخ بعض احلمالت الصليبية بتحليل قراءة        

  و أورد قـصةَ  (Gulf War II) حرب اخلليج الثـاين صدر يف فترة. و جذّاب االهتمام
، اإلسالم و األوروبا، فمن الالئـق أن         آنذاك املاضي أي قصة احلرب بني قوتني العامل      

و مشكلة لغوية أخذها الباحثُ مـن       .  كثرياً حىت اآلن   هذا الكتاب كان جيد ملحظاً    
األمـر   (connector) رابطة ترمجة مشكلة هي صفحة ١٢٥ذلك الكتاب املكتوب يف     

  .الذي
ولكن هنـاك   . الذي شكل متطور من االسم املوصول       األمر الذي  تركيبإن    

مهمـا   (ظف كروابط الكلمات  وفكانت األمساء املوصولة ت   . اختالف الوظيفة بينهما  
  اليت كانت رابطة اجلمـل     األمر الذي ، خبالف   )كانت الكلمات تضمن عناصر اجلملة    

، ة متنوعةٌ عقداململ  اجل يف   عبارات ال عالقةيف اللغة اإلندونيسية    . (klausa) أو العبارات 
ـ ة اهلـدف و  عالقة الشرط و عالقة الوقت و عالقمنها   hubungan) ة اإلقـرار عالق

                                                

  ١
Moh. Pribadi, Masalah Kata Ganti Penunjuk Bahasa Indonesia dan Arab dalam 

Thaqāfiyyāt, Jurnal Bahasa, Peradaban & Informasi Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2003. 
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 ٣ 

konsesif) ة النسبةعالق و (hubungan pembandingan) ة العقبة عالقة السبب و عالق و
ة التبـيني و    عالقة النتيجة و    عالقة احلقيقة و    عالقة اإلنكار و    عالقة الكيفية و    عالقو  

(hubungan atributif) ة املوصولعالق
١.  

 إلندونيسية الرابطة اليت  يف ا . فهناك نوع من التعادل بني العربية و اإلندونيسية         
 تلك الكلمة رابطت    إنّ.  yang بربيطة املوصول هي كلمة       معقدة استخدمت يف مجلة  

 yangو يف كالم بسيط، كانـت كلمـة         . رةً أخرى عبا أو   تركيباً و   عبارةً أو   تركيباً
 باألمساء املوصولة   متساوية yang كلمة    أنّ يعينو  . ة معنوياً عقد اجلمل امل  راتعبارابطة  

  . فحسبيف اللغة العربية
خبالف األمساء املوصـولة،    . األمر الذي  تركيبو أما مشكلة هذا البحث هي         
فهذه املشكلة جذّابـة   . اً و معىن   لفظ ةعقد يف مجل م   عبارات رابطة ال  األمر الذي كانت  

و من الالئق أن    .  ال يوجد تكافؤها يف اللغة اإلندونيسية      األمر الذي ي أن   االهتمام، أ 
عىن ترمجـة    يف اجلملة اإلندونيسية و أيضاً م      األمر الذي تلك املشكلة تؤثر معىن ترمجة      

  .هااجلملة كل
لنجد ترمجةً صحيحةً مجيلةً و سهلةً للفهم لدى القراء ال بـد لنـا أن نلقـي         

اهلدف، دون أن نبايل    لغة املصدر و لغة     لى أساس قواعد اللغتني،     استراتيجياً سديداً ع  
  . بلغة املصدر النص أصليِةقيمةَ

 )قـراءة معاصـرة   (سقوط القدس و حتريرها     : صالح الدين األيويب  يف كتاب     
و مثـال   . األمر الذي  مجل استخدمت رابطة     ١٦ تالبطويل، و كان ليس روايةً، كُتب     

  :، األولذلك
  
  

                                                
١ Depdikbud, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), 

Halaman 322-331.  
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 شجع بعض األقالم علـى      األمر الذي الكويت يف تلك األجواء     حصلت أزمة   "  
  ١".استعارة شعارة املاضي و العودة إىل سياسة التحريض ضد العامل اإلسالمي

Krisis Kuwait terjadi pada era tersebut, hal ini memotivasi beberapa kalangan 

penulis untuk kembali menggaungkan jargon-jargon masa lalu sekaligus 

menggiring mereka untuk kembali ke jalur politik provokasi melawan dunia 

Islam. 

  :املثال الثاين
كان املؤرخ )  هجرية٥٨٩ _ ٥٣٢ (عندما تويف الناصر صالح الدين األيويب"  

 بن عبد الكرمي بن حممدعز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم (ابن األثري 
 \ هجرية ٥٥٥ولد يف (يف الرابعة و الثالثني من عمره ) عبد الواحد الشيباين

 مسح له أن يشهد األمر الذي)  م١٢٣٢ \ هجرية ٦٣٠و تويف ,  م١١٦٠
بوطها و أن يراقب عن قرب بدايات التحول يف صعود الدولة األيوبية و ه

موازين القوى العسكرية بني العامل اإلسالمي و ممالك اإلفرنج اليت أقيمت يف 
  ٢."بالد الشام

Ketika al-Nasir Salahudin al-Ayyubi wafat (532-589 H), sang pakar Ibn al-Atsir 

(Izzudin Abi al-Hasan Ali ibn Abi al-Karam Muhammad ibn Muhammad ibn Abd 

al-Karim ibn Abd al-Wahid al-Syaibani) berusia 34 tahun (lahir pada 555 H / 

1160 M, dan wafat pada 630 H / 1232 M), jadi sangatlah mungkin baginya untuk 

menyaksikan berdirinya Daulah Ayyubiyah sekaligus keruntuhannya, serta 

mungkin baginya untuk melihat dari dekat permulaan upaya pendirian itu dalam 

                                                
دار ابـن  : بريوت(، )قراءة معاصرة(سقوط القدس و حتريرها : صالح الدين األيويب  وليد نويهض،   ١

 .٥، ص )١٩٩٧حزم، 

 .٦٥ وليد نويهض، ص ٢
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dua timbangan kekuatan militer antara dunia Islam dan kerajaan Eropa yang 

berdiri di Syria. 

    
فمن املثالني، يبدو أن كل مترجم حيتاج استراتيجياً عظيماً ليحل مشكالٍت 

أن فال ميكن . األمر الذي و خاصة مشكلة ترمجة تركيب  عند عملية الترمجةوجدها
فهذا  .دائماً hal yangأو بتركيب  yang بكلمة األمر الذييترجم املترمجون تركيب 

 يب اجلملةت يف تراألمر الذيالذي دفع الباحث ألن يبحث مشكلة ترمجة رابطة 
 . بدقة و يف اآلن نفسه يكشف حلهااملعقدة

  

  بحث حتديد ال-ب

 كمـا   بحث علي بيان سابق فيحدد الباحث املسألة الّيت بينها يف خلفية ال           بناًء  
  :يلي

صالح الـدين   "يف كتاب   ة  ترتيب اجلملة املعقد   يف   األمر الذي  رابطة  هي  ما   -١
مـشكلة  ما   و لوليد نويهض " )قراءة معاصرة (سقوط القدس و حتريرها     : األيويب
  ؟ترمجتها

 ؟تها إىل اللغة اإلندونيسيةطرق ترمج و ما -٢

  

   أغراض البحث وفوائده-ج

  : هيأغراض هذا البحث
يف ة عقديب اجلملة املترت يف األمر الذيترمجة مشكلة صور  تعريف - ١

" )قراءة معاصرة(سقوط القدس و حتريرها : صالح الدين األيويب"كتاب 
 .لوليد نويهض
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عقدة يب اجلملة املتتر يف األمر الذيترمجة مشكلة إعطاء احلل عن  - ٢
 . املذكوريف الكتاب

  .ديد يف عامل الترمجةاجل  التصميمتكوين رمز - ٣
  :البحث هي فوائدوأما 

  . وحلهاةعقديب اجلملة املترت يف األمر الذيتصوير مشكلة  - ١
القادمة سواء حول كلية  يف عملية الترمجة  تطبيق احلل املكتشف- ٢

مية احلكومية خاصةً أم يف عامل  اإلسالاآلداب جبامعة سونان كاليجاكا
  .الترمجة الواسع عموماً

  

   التحقيق املكتيب-د

 ترمجة  مشكلة مل يوجد البحث يف      باحث على البحث املكتيب الذي فعله ال      بناًء  
سـقوط  : صالح الدين األيويب  " يف كتاب    ةعقديب اجلملة امل  تتر يف   األمر الذي رابطة  

ـ       د نويهض  لولي ")قراءة معاصرة (القدس و حتريرها     ن انو يف كلية اآلداب جبامعـة س
و . وجد ترمجة ذلك الكتاب يف اللغة اإلندونيسية      ت ومل   كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  

 و  شبكة الدولية لبحث عن ترمجة الكتاب بلغـة إندونيـسية         القد الحظ الباحث يف     
   كذلك قد راقب بعض    الطبعة و النشرة ولكن النتيجة صـفر،        دكاكني الكتب و دار  

   م  فيتأكد الباحث أنّ الكتابترجهـذا البحـث      أنّ  متأكداً ثح البا كانلذلك   . مل ي 
 klausa)  حول حبث العبـارات الوصـفية  .لبحث والترمجة ا موضوعيكونَمناسب ل

adjektiva / klausa relatif / klausa atributif)  ،ٌفهناك حبثترمجة "  حتت موضوع سابق
لـسييت  " باعي و مشكالت ترمجة اجلمل الوصفية فيها       لفاضل الس  بدر الزمن أسطورية  

 قسم اللغة العربية و أدا بكلية اآلداب جبامعـة سـونان كاليجاكـا              حممودة طالبة 
  . م٢٠٠٧ عام اإلسالمية احلكومية
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األمـر   ترمجة رابطة     مشكلةَ  الباحثُ فيه حبثَ . فهذا البحث متفرق من ذلك      
سقوط القدس و   : صالح الدين األيويب  اب   يف ترتيب اجلمل املعقدة مبوضوع كت      الذي

  . يؤخذ أنْو اعتماداً على ذلك فهذا البحث الئق ).قراءة معاصرة(حتريرها 
  

  اإلطار النظري -ه

لغة املصدر أهم الشيء لـدى املتـرمجني       العند عملية الترمجة كان حتليل نص         
 حتليل لغوي مبوضوع النص األصلي يدور .١ألم يواجهون نص لغة املصدر قبل اآلخر   

 و  .يف بعض املواد، منها مادة اجلملة و مادة العبارة و مادة التركيب و مادة الكلمـة               
يكل موضو   هذا التحليل أمراً مهماً بنظر إىل أنّ       ر مثلُ عتب   س من املـواد    ع الترمجة يؤس

و كانت  . و من أنواع التحليل اللغوي فهناك حتليل الصرف و حتليل النحو          . املذكورة
تعريف ربيطة التراكيب و تعريف ربيطة العبارات يف ترتيب         مواد حتليل النحو ضمنت     

  .اجلملة

فرع من فروع علم اللغة الذي يبحث أحوال الكالم          (syntax)إن حتليل النحو      
 يـسمى بعلـم      التحليل  و يف علم اللغة العريب كان      .٢و اجلملة أو العبارة و التركيب     

 تبحث أحوال اجلملة واألحوال األخرى      علم اللغة اليت    شعبة من شعوب   النحو، يعين 
تكـون   فيهـا    خطاء كانت املشكلة النحوية يف عملية الترمجة و األ        فإذن, املتعلقة ا 

  .٣ ىف الكالم أو التركيب الكلمةغلطة وضع وظيفةبسبب 

                                                
١
 M. Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

1999), Halaman 3.    
٢
 Ramlan, Ilmu Bahasa Indonesia, Sintaksis, (Yogyakarta: UP Karyono, 1981), Halaman 

1.  
  ٣

Abdul Munip, “Problematika Penerjemahan”, Al-Arabiyah, Jurnal Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol.1. no.2, (Januari, 2005), Halaman 8. 
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 بلغة اهلدف ترتيبـاً، فنحتـاج       لترمجة العظمى الطبيعية و مناسبةً     ا  نتيجةَ لنجد  
ن  حيتاجها املترمجـو   ة فنون أساسي  ثالث هناك   .١ النحو الدقيق   التركيب و حتليلَ   حتليلَ

 تستخدم  تلك التغيريات. الزيادة و اإلنقاص و النقل    : وهي ليحلوا صعوبات التراكيب،  
و كانـت   . غة املصدر و لغة اهلدف افتراقاً طبيعياً      بسبب وجود افتراق التركيب بني ل     

 و تغيري التركيـب     ، و تغيري موقعة النعت    ،التغيريات ميكن أن يكون تغيري اجلمع املفرد      
 و تفريق مجلة من لغة املصدر لتصبح مجلتني يف لغة اهلدف أو أكثر، و تـضميم                 ،متاماً

  .٢هلدف من لغة املصدر أو أكثر لتصبح مجلةً يف لغة امجلتني

ـ كانـت  " قواعد اللغة اإلندونيـسية   "يف كتاب       النحـو تنقـسم إىل   ةُعالق
Klausa Sematan Posesif و  Klausa Sematan sebagai Pewatasقـسمني 

٣.Klausa 

Sematan sebagai Pewatas ن يف اجلملةيوضح احلال أو العمل الذي قام به ضمري معي 
ميكن yang . Pewatas Atributif و الرابطة املستخدمة هي كلمة .(kalimat inti)الفضلى 

  .)ب( و )أ( و ميكن أن ال يقدر كما يف )٢( و )١(أن يقدر كما يف مثال 

)١(  Pamannya yang tinggal di Bogor meninggal kemarin. 

)٢(  Laki-laki yang berbaju putih itu adalah pacar Rini. 

)أ(  Istrinya, yang datang bersama dengan dia itu, seorang insinyur. 

)ب(  Pangeran Diponegoro, yang memimpin peperangan melawan 

Belanda pada tahun 1825-1830, sangat ditakuti kaum penjajah. 

                                                

  ١
Suryawinata, Zuchridin dan Sugeng Hariyanto, Translation: Bahasan Teori & Penuntun 

Praktis Menerjemahkan, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), Halaman 67.S 
٢
 Ibid, Halaman 68-69. 

  ٣
Depdikbud, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1988), 

Halaman 329-331. 
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، ولكنـها  أيـضا  Klausa Sematan Pewatas فهي من Klausa Sematan Posesifو إنّ 
خلـف   nya– كلمـة     هذه العبارة هي زيادةُ     مثلِ  تكوينِ و كيفيةُ  .ر ربيطةً ملكيةً  تظِه

 بدون االهتمام بـضمريه،     يكون nya–و استعمال   .  yangقع بعد كلمة    ضمري معني و  
  :املثال. إما مجعاً أم مفرداً

) ١( Pelamar yang ijazahnya dari Boston (itu) memenuhi persyaratan kami. 

) ٢( Rencana pemerintah yang garis-garis besarnya telah kami bahas bersama 

(itu) perlu dilaksanakan segera. 

 حيتـاج   .ة املوصول يبحث يف باب صلة املوصول      عالقيف اللغة العربية كان موضوع      
هي اجلملةُ اليت تـذكر     : فالصلةُ. وصول إىل صلٍة و عائد و حملّ من اإلعراب        االسم امل 

: و العائد . }جاء الذي أكرمته  {: ، مثل )صلةَ املوصول : (بعده فَتتمم معناه، و تسمى      
  .١ضمري يعود إىل املوصول و تشتمل عليه هذه اجلملة

 فيجرب الباحث أنْ حيل مشكالت ترمجة اجلمل املعقدة         بناًء على النظريات املذكورة   
سقوط القدس و حتريرها    : صالح الدين األيويب   يف كتاب    األمر الذي  املوصولة بربيطة 

  . لوليد نويهض)قراءة معاصرة(

  

  

  

  
                                                

 الطبعة  بريوت،: دار الكتب العلمية  ( الباب الثاين،    ١ ج   جامع الدروس العربية   مصطفى الغاليني،    ١
 .١٠٤، ص )٢٠٠٤اخلامسة، 
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  منهج البحث -و

   إنّ هذا البحث حبثٌ مكتيب(Library research)عين البحث بطريقة قراءة  ي
   .١كتب أو مطالعة مواد املكتب املتعلّقة مبوضوع البحثمراجع ال

  :مصادر املعطيات يف هذا البحث هيوأما 
١-املعلومات من املصادر األو ةلي  
 يف كتـاب    األمر الذي  برابطة   ةيعالقة املوصول الأال وهي اجلمل املعقدة ذات         

  . لوليد نويهض)قراءة معاصرة(سقوط القدس و حتريرها : ح الدين األيويبصال
  املعلومات من املصادر الثانوية - ٢

أال وهي القواميس و الكتب و املراجع األخرى املتعلقة ذا البحث، منها   
 Menjadi و معجم هانس ويهر و كتاب قاموس املنور و قاموس العصري

Penerjemah: Metode Menerjemahkan Teks Arab العربيةجامع الدروس، و كتاب  
  .إخل

 تشرح نسيج مقاربةٌ حنويةٌ أو بنيوية اليت فهي لتحليل هذا البحث املقاربةوأما   
حىت يتألف منها العبارةُ أو اجلملة و تشرح تورطَ املعاىن  كلمٍة بأخرى أو ارتباطَ

 يف ترتيب اجلملة املعقدة ذات األمر الذي أي اختالف املعاين لوجود رابطة ،٢املتأثرة
قراءة (سقوط القدس و حتريرها : صالح الدين األيويبالعالقة املوصولية يف كتاب 

  . لوليد نويهض)عاصرةم

                                                

  ١
Dudung Abdur Rahman, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), Halaman 7. 
٢
 Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah: Metode dan Wawasan Menerjemahkan Teks Arab, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), Halaman 75. 
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 تركـز  هي طريقة تصويرية أي الطريقة اليتوكانت طريقة حتليل املعطيات فيه         
قة  أال وهي مسائل ترمجة اجلمل املعقدة ذات العال        ،١حبثها على التحليل عن مسائل فيه     

  . يف الكتاب املذكوراألمر الذياملوصولية برابطة 
  :هذا البحث كما يلي و خطوات

ع املعطيات، أي تصنيف اجلمل املعقدة ذات العالقة املوصولية برابطـة           مج -١
سقوط القـدس و حتريرهـا      : صالح الدين األيويب   يف كتاب    األمر الذي 

  . لوليد نويهض)قراءة معاصرة(
تصوير رموز اجلمل املعقدة ذات العالقـة املوصـولية         حتليل املعطيات، أي     -٢

ة تلك املعطيات لكي     يف الكتاب املذكور و تكوين ترمج      األمر الذي برابطة  
مجالً صحيحةً بلغة اهلدف و سهلةً للفهم عند القر صِبحاءت. 

 .شرح نتيجة التحليل -٣

  

   نظام البحث-ز

ه  حبثِ  نظام أورد الباحثُ وابه ف ه و إلشارة ارتباط أب    ت جهة البحث و استقام    لتبيني
  :كما يلي

 فصول وهي خلفية البحـث و حتديـد         ٧، ينقسم إىل    "مقدمة"الباب األول     
لتحقيق املكتيب و اإلطار النظري البحث و أغراض البحث و فوائده و منهج البحث و ا

  . نظام البحثو

                                                
١
 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), Halaman 

140. 
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 ١٢ 

ـ (سقوط القدس و حتريرها     : صالح الدين األيويب  كتاب  "الباب الثاين      راءة ق
 كلَّ الـشيء    ، يوضح هذا الباب   "و ترمجته باللغة اإلندونيسية    لوليد نويهض  )معاصرة

  .عن الكتاب و خالصةَ الكتاب و ترمجةَه

  .األمر الذي، ويضمن اللمحة عن رابطة "رابطة األمر الذي"الباب الثالث   

، يضمن  "حتليل مشكلة ترمجة رابطة األمر الذي يف ترتيب اجلملة        "الباب الرابع     
تصِبح مجالً   لكي   األمر الذي كيفيةَ ترمجة اجلمل املعقدة ذات العالقة املوصولية برابطة         

ا  يـذكرمه  ان اسـتراتيجيت  ، و هناك  صحيحةً بلغة إندونيسية و سهلةً للفهم عند القراء       
  .تفريق اجلمل و استخدام التكافؤ األقرب: الباحث

ٍز جديدٍة أي رموز ترمجة رابطة      ، يضمن تصوير رمو   "االختتام"الباب اخلامس     
 . يف ترتيب اجلملة املعقدة ذات العالقة املوصوليةاألمر الذي
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  الباب اخلامس

  اختتام

  

عقدة ذات العالقة املوصولية برابطـة      بعد حتليل مشكلة ترمجة اجلمل امل     

قـراءة  ( سقوط القدس وحتريرها     :صالح الدين األيويب   يف كتاب    األمر الذي 
 اختـصارا   هذا البحث ود الباحث أن يقدم نتائج      يلوليد نويهض،   ) معاصرة

 يف ترتيـب    األمر الذي وتسهيال لفهم ما كتبه الباحث من مشكالت ترمجة         

  :اجلملة املعقدة، وهي

 أن تيب اجلملة املعقـدة هـي   يف تر  األمر الذي  وظيفة رابطة    أنّ  -  أ

لية، ات العالقات املوصـو ذ (klausa 2)عبارتني / ترابط مجلتني 

فـإن  . الـذي وهذا خبالف وظيفة اسم موصول      .  ومعىن لفظاً

  لفظـاً (klausa 2)عبـارتني   / األمساء املوصولة ترابط مجلـتني 

  .فحسب

  يف كتب وحبوث معاصـرة     ألمر الذي اأنّ ظهور كتابة تركيب       -  ب

نوع من تطور اللغة أي اللغة العربية، وهذا التطور يكون بسبب           

 انـت كف  .مل كإحدى لغات العامل   انتشار اللغة اإلجنليزية يف العا    

  يف ترتيب اجلملة املعقدة ذات العالقة املوصولية       تهامشكلة ترمج 
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 جذّابـة  ملسألةهذه ا و ، مسألةً جديدةً  من العربية إىل اإلندونيسية   

جيب لكل مترجم أن يفهم النصوص األصلية ويحسن        . االهتمام

        ه صحيحةً  ذوقه اللغوي حىت حيسن ترمجته، أعين أن تكون ترمجت

 . لدى القراء للفهمهلةً و سمجيلةً

وبوسيطة هـذا   .  هذه املشكلة ميكن أن يكون غري حمدد       أنّ حلَّ   -  ت

 نيتلباحـث اسـتراتيجي   م ا  يقد  الطويل  وحسب التحليل  البحث

  : املشكلة، ومهاكحلّ

تفريق اجلمل، يعين إفراق مجلة باللغة العربيـة لتكـون           �

مجلتني أو أكثر باللغة اإلندونيسية التباع مقتضى احلـال         

أو  (varian)وذه االسترياتيجية فأنواع    . مأو مناسبة الكال  

هـي   األمر الذيترمجة رابطة  (alternatif pilihan) خمتارات

 Peristiwa أو Kejadian ini ، أوHal ini أو ،Hal yang كلمة

ini أو Kondisi tersebutأو ، Masalah inilah yangأو ، 

 .الكلمات املتشاة ا

كان هدف هذه االستراتيجية    و ،استخدام التكافؤ األقرب   �

 األمر الذي تظهري استخدام التكافؤات القرىب مبعىن رابطة       

 إنّ  . يف ترمجة اجلمل املعقدة املقصودة     سيةباللغة اإلندوني 

هذه االسترياتيجية تكون بالنظر إىل مناسـبة الكـالم أو     

فذوق اللغة و حسن التأويـل تكونـان        . مقتضى احلال 
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 ١٧٢ 

 وبدوما ال ميكن هلـم أن       شيئني مهمني لدى املترمجني   

 ذه االسـترياتيجية ميكـن      .حيلل اجلمل اليت يواجهوا   

وحـسب  .  أن يكون غري حمدد    الذياألمر  تكافؤ رابطة   

سـقوط  : صالح الدين األيويب  البحث مبوضوع كتاب    
خطتي ، وجد الباحثُ    )قراءة معاصرة (القدس وحتريرها   

العالقة اليت تضمنها اجلمل املعقدة ذات الربيطة املوصولية        

وأما التكافؤ املستخدم   . بيانوهي عالقة العقبة و عالقة ال     

للخطة بعالقة  (jadi, oleh karena ituميكن أن يظهر بكلمة 

 .)لعالقة البيان (… ,yakni, yaituأو ) العقبة
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