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Dalam setiap keindahan, 

selalu ada mata yang memandang. 

Dalam setiap kebenaran, 

 selalu ada telinga yang mendengar. 

Dalam setiap kasih, 

selalu ada hati yang menerima. 

 

Ivan Panin, Matematikawan Rusia (1855-1942) 
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   احلياة واحلبإىل من علمين معاىن

   الوفاءإىل من علمين معاىن

  بك عهدت عهدا قدسا وبك حبكت خيوط احلب

  إليك جسدي وروحي قدمت

  زوجي......

  إىل من ولدين ولدا وربياين صغريا

  ين كبريا وعلمين علما وأحبين حبيبا وهذب

  واشربين بفيه حلوا ومرا واطعمين ملحا وعذبا

  وأخذ بيدي خالل ذالك إىل ماهو عليه حقا وباطال

  والدي.....

  إىل من علمين حرفا واحدا، بك اطري إىل اهلواء

  إىل من أبصرين بدروب احلياة، منك أدري األحباء واألعداء 

  العلماء واجلهالء لطريق، منك أعلمإىل من أنار أمام معامل ا

  إىل من منحين من علمه وفضله وتوجيه، منك أعرف الداء والدواء

  أساتيذي ......

   احلباة، إليك حيايت وممايتإىل من أرشدين معاىن

  إىل من هدبين سبل الرغبة واحملبة، إليك نفسي ودمائي

  ليك عقلي وقليبعة والسالمة، ح من شربين إىل النجاىلإ

   من ربطين حببل األخوة والصحبة، إليك جسدي وروحيإىل

  أصحايب .....
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 Novel lam a’ud abkii karya Zainab Hifnii adalah novel yang 
menggambarkan pemberontakan seorang wanita berkebangsaan Arab terhadap 
realitas masyarakat Arab yang kental dengan tradisi. Menurut hasil riset yang 
telah dilakukan penulis melalui internet dan observasi ke berbagai toko buku, 
novel itu belum pernah diterjemahkan dan diterbitkan. Hal itulah yang mendorong 
penulis untuk menerjemahkannya.    

Dalam aktifitas penerjemahan sering terjadi pergeseran makna yang 
disebabkan karena latar belakang budaya dan struktur kedua bahasa tersebut 
berbeda. Hal inilah yang kerap menjadi problematika bagi para penerjemah 
khususnya para pemula dalam mengalihkan pesan atau amanat, bukan 
mengalihbahasakan kata perkata. Itu disebabkan karena makna yang diperoleh 
dari atau berdasarkan kamus tidak sesuai dengan konteks tertentu dalam sebuah 
wacana. Sehingga para penerjemah harus mencari padanannya atau variasi makna 
yang sesuai dengan bahasa sasaran (bahasa Indonesia).  

Dalam skripsi ini penulis menganalisa pola-pola padanan yang berbentuk 
frase kata benda yang terdapat dalam novel lam A’ud Abkî karya Zainab Hifnî dan 
bagaimana makna leksikal yang dimunculkannya kemudian mencari solusi untuk 
mengatasi problematika tersebut 

. Adapun analisis problematika dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif-analitik yaitu sang peneliti menguraikan dan menggambarkan bentuk 
padanan pada frase kata benda dalam novel Lam A’ud Abkî 
 Salah satu persoalan yang dihadapi penulis dalam menerjemahkan novel 
tersebut adalah mencari padanan makna yang tepat untuk menerjemahkan sebuah 

frase (العبارة اإلمسية). Seperti dalam contoh:   .أنا ذاهبة إىل مصففة الشعر Apa bila kita 

terjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia adalah: “saya mau pergi ke 

tempat penataan rambut” . Begitu juga dalam dalam contoh lain : وغرقت يف سبات

 Jika kata yang bergaris bawah نعت منعوت. usunan frase itu terdiri dari عميق

diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa indonesia adalah: “aku tenggelam 
dalam tidur yang dalam”.  Itu adalah problem yang harus dicarikan padanannya 
dalam bahasa indonesia agar dapat dipahami oleh pembaca. 

Hasil yang dicapai dari skripsi ini adalah metodologi penerjemahan yaitu 
menerjemahkan dengan lafaz yang lebih khusus, umum dan menggunakan 
metodologi penjelasan dengan lafaz yang masih ada kaitannya. 
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  آ��� ا��� وا�����
  

تنا يف ا واجبىدبرمحته نستطيع أن نؤحلكيم العليم اخلبري، الذي احلمدهللا ا  

أشهد أن الإله إال اهللا وأشهد أن حممدا . م واملعارف، ونثر احلب واإلبتساموتوسيع العل

له آوعلى . والصالة والسالم على النيب األخري، حممد خري البشر. عبده ورسوله

  .وبعد. وأصحابه امجعني

ات والعون من  البحث حىت النهاية، ال ختلو من مساعدكتابة هذاعملية فإن   

. هذا البحثتكتب  أن  الباحثةوجدهم استطاعتوإخالصهم بصربهم . األساتيذ

  : أن تقدم الشكر اجلزيل إىل سيادة الفضيلةيهافيلزم عل

لية اآلداب جبامعة  كعميدالدكتور احلاج شهاب الدين القليويب املاجستري  .١

  مية احلكومية جوكجاكرتاسونن كاليجاكا اإلسال

ئيس شعبة اللغة العربية لكلية اآلداب ، كرريالدكتور ألوان خريي املاجست .٢

 .جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

 الذين علموين ما مل أعلم، ومجيع لية اآلداب بكاحملاضرين واحملاضراتمجيع  .٣

جامعة سونن ب اآلداية يف تيسري هذه الدراسة بكلعملو املوظفني الذين 

 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

، مشرفا هلذا البحث الذي قد أمضى نهضيني املاجستريال دكتورندس خريال .٤

 .أيامه لإلشراف

 . احلياة واحلب والوفاء احلقيقىمعاىنزوجي احملبوب، الذي علمين  .٥

يل النجاح يف والدي، وإخويت وأقربائي الذين يدعون يل يف كل وقت وحني لن .٦

 .كل آمايل



 و  

، وكيف  يف كل شيئين كيف افرح وأرغبمجيع أصدقائي الذين علمو .٧

 .أضحك وأبتسم

  .........!!!جزاكم اهللا خري اجلزاء

وعسى اهللا .  إمتام هذا البحثوالطاقةوقد اجتهدت الباحثة بقدر الكد والتعب 

  .....آمني. أن جيعله نافعا وباركا يل خصوصا ولكم عموما

  

  

م٢٠٠٨ يويل ٨جاكرتا، جوك  

  

  الباحثة،

                                                    

                                                       سومارين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ز   

   البحثحمتويات

   أ.............................................................الشعار

  ب.........................................................واإلهداء

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

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

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

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

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

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

  ٤...................................... حتديد البحث-ب

  ٤.............................. أغراض البحث وفوائده-ج

  ٥......................................تيب التحقيق املك-د

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

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

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

    ١٤..............رواية مل أعد أبكي لزينب حفين وترمجتها    :الباب الثاين

        ١٤.........حفين صفحة رواية مل أعد أبكي لزينب: الفصل األول

  ٢٠..........ترمجة رواية مل أعد أبكي لزينب حفين :الفصل الثاين

  رات اإلمسية العبا مستوىحتليل مشكلة التكافؤ يف :الثالث الباب



ح   

  ١٨٧..........................................بكيأ يف رواية مل أعد 

  ٢٠٢...........................................ختتاما: رابعالباب ال

  امللحقات

  لزينب حفين"  أعد أبكيمل"رواية نص أصلي *

 ترمجة الباحثة*   
   

  
 
 
 
 
 



 

 

 الباب األول

 المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

 خلفية البحث������������

 .إن الدور الذي تلعبه اللغة بوصفها أداة للتفاعل اإلجتماعى يعترب مهما جدا
غة يف حياة الناس دور لل املاذ. ال يكاد نشاط من أنشطة اإلنسان خيلو من حضور اللغة

. ١إىل آخرحساس من أحد  و اإلمهم ؟ ألنّ اللغة تستطيع ان تنقُل اإلرادة و الفكرة
ولكن طاقة عقل الناس لتعلم مجيع .  مهماةجنبي اللغة اال التمكن منومن هنا، كان

أن  ميكن دور املترجم يف هذا احلالنظرا إىل هذا القصور كان . ات مستحيلةاللغ
مل يكن هناك عائق من عوائق  هذه املشكلة حىت  من خالله حلجسرتيجسرا يكون 
 .االتصال

من . مال مهما للوصول إىل تبادل اإلعالم ونتائج البحثكانت الترمجة ع
املمكن ان يكون الطالبون يف العلم والعلماء متخلفني يف مواكبة العصر إذا ما 

فعلى هذا، الترمجة . يتجاهلون بالترمجة والسيما عجزهم عن القراءة يف اللغة االجنبية
تاج اليها كذالك البلدان ال تقتصر احلاجة اليها يف البلدان النامية فحسب بل حي

إن احلاجة إىل ترمجة الكتاب ال تشري إىل التخلف بل : " قال ديك هرتوكو. املتفوقة
                                         

� Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia (Rineke Cipta, cetakan ketiga 

����), hal.��. 

�



 
� 

العكس، هي تشري إىل التفتح وهي إشارة إىل ارادة املشاركة يف نقل املعلومات 
 ٢.والعلوم

إعتمادا على أمهية عملية الترمجة لتطور وتقدم احلضارات والثقافة فيجب 
ملترجم أن يهتم بوجوه تتعلق بإنتاج واجياد نتائج الترمجة اجلديدة واليت سهل على ا

  .قرائتها اىل جانب تأدية املعىن الذي يهدف اليه النص األصلى

 source(لغة املصدر النها أو مالترمجة هي طريقة إلقاء املعىن من اللغة املترجم 

language (إىل اللغة املترجم إليها أو اللغة اهلدف) target language ( أو هي عملية
نص اللغة (ىف املعىن من نص اللغة العربية املعىن مع أقرب ماميكن من التكافؤ حتويل 
اخلرب إيصال  أنّ عملية الترمجة هي إبن بردةعرف  ٣.إىل اللغة اإلندونيسية) املصدر

 target(  إىل اللغة اهلدف )source language( الذي يتضمن يف اللغة املصدر

language(  اختصارا .امبينهالتكافؤ  واسطةإىل النص اهلدف باألصلي املعىن نقل أو 
طبيعي إىل اللغة اهلدف بالتكافؤ ال ر من اللغة املصداعادة اجياد املعىننقل املعىن أو هي 
 يف املعىن والثاين يف ر، األولتضمن يف اللغة املصدإىل املعىن امل اقرب  هوالذي

  ٤.األسلوب

عىن من اللغة املنقل  ةعمليكانت  ،هكما سلف ذكرتعريف الترمجة كا بمتس
 .F. Xعند . كالم فيهاالتكافؤ املناسب للبتم البد من أن املصدر إىل اللغة اهلدف 

                                         
٢ Widya Martaya A, Seni menerjemahkan (Yogyakarta: Kanisius, ٢٠٠٣), hal. ٩ 
٣ Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah,  (Yogyakarta: Tiara Wacana, ٢٠٠٤), hal. ٩. 
٤  Faculty of letters and fine arts graduate program in translation, papers of 

international conference on translation, (solo: Sebelas Maret University, ٢٠٠٥), hal. ١٧٥. 
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Nadar ،مقسما إىل اللفظي ستوى اللغة التكافؤ يف م كان من جامعة غاجه مدى 
    ٥.ىاجلملو ىبيركتوال

يف قواعد ال األخطاء بسبب اختالفات تا ما وقعوىف عملية الترمجة كثري
. لدى املترجم ىف حتويل املعىنخاصة شكلة ظهرت املاملصدر واهلدف حيث اللغتني 

 يف ظروف ا معينااليناسب سياقالقائم عليها من املعاجم أو املأخود املعىن   ألنذالكو
أو انواع املعاىن إىل البحث عن التكافؤ  ،فاضطر املترجم، واحلال مثل هذا. معينة

  .املتقاربة من املعىن املراد

نشرا اليت لزينب حفين " مل أعد أبكي"رواية وهكذا املشكلة اليت توجد يف 
. التقليدب ذي يتمسك ال العريبواقععلى المترد املرأة العربية  عن هي قصة .دار الساقي

يف احلياة ماهلا املنشوذة استطاعت حتقيقٍ آكياا بوصفها إمراة قوية تشري إىل دت أن ارأ
  .وهي احلصول على حقوقها كما حصل عليها الرجال

ثري ما وجدت الكاتبة العبارات بعد أن ترمجت تلك الرواية مث حللتها، ك
  :يف النص االصلي كما يف املثالمسية اإل

  ٦ر مصففة الشعأنا ذاهبة إىل 

 إليه إذا ضاف واملضاف تتكون من امل اليت حتتها خطالعبارة املذكورة
  "  saya pergi ke tempat penataan rambut ":حرفيا فتكون هاناترمج

  الفتاة الرقيقة: فكما يف املثال التايل

                                         
٥ Papers of international conference on translation, hal.١٩٣. �

  ١١. ، ص٢٠٠٣، )دار الساقي: جدة(زينب حفين، مل أعد أبكي،  ٦ 
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 السابقة كانت العبارة" gadis yang tipis":  إىل اللغة اإلندونيسيا حرفياناترمجإذا 
  .تتكون من النعت واملنعوت

. تهاترمجيف دقة النظر حتتاج إىل ذكور العبارات كما يف املثال املعند الكاتبة، 
إىل كبري االهتمام اج تحتولكن  البسيط كما ذكرت يف املثال السابق، بالرغم من النمط

  يفتفكريالمن هلا من هنا كانت الكاتبة البد . اجليد يف الترمجةللوصول إىل املعىن 
 وسياق نص األصليالمن لتكون الترمجة قريبة بحث عن التكافؤ الطبيعي الو اإلبتكار

 هاهي املشكلة اليت دفعتها . وسلسة باللغة اإلندونيسيةفيهري املعىن يتغالكالم دون 
��. لتكون موضوع البحثتحليل املشكلة مث قدمتهاالكاتبة ل

  حتديد البحث .ب

  فأرادت ،ووفقا باملوضوع املطروحخلفية املسألة املذكورة، بناًء على 
وأما تلك املسائل فهي كما .  ستبحثها ىف هذا البحثالكاتبة أن حتدد املسائل الىت

  :يلي

 العبارة اإلمسية يف ما هي صور مشكلة التكافؤ يف مستوى .١
ي ذ ومعىن احلريف اللزينب حفين" مل اعد أبكي"رواية 
 ؟هتأظهر

 كيف حلّ هذه املشكلة ؟  .٢

   و فوائده أغراض البحث.ج

وكانت .  وفوائدراضفلهذا البحث أغالبحث املذكور، إعتمادا على حتديد 
  :ه هيأغراض



 
� 

 يف  العبارة اإلمسيةمعرفة صور مشكلة التكافؤ يف مستوى .١
 لزينب حفين" مل اعد أبكي"رواية 

 ذه الشكلةهلاملناسب لّ حبث عن احل .٢

  :هيووأما فوائده 

  مشكلة التكافؤ يف مستوى العبارة اإلمسيةوصف  .١

نص الترمجة صحيحا جيدا مفهوما ىف اللغة على احلصول  .٢
 اإلندونيسية

  ية الترمجةلعماتطبيق يف ال سهل مرجعاليكون  .٣

  حقيق املكتيبت ال.د

حبث عن حث الذي  مل يوجد البكاتبة،التتناوله الذي الدؤوب البحث إعتمادا على 
 .خاصة لزينب حفين ومشكلة التكافؤ يف مستوى العبارة اإلمسية" مل أعد أبكي"ترمجة رواية 

معمر معروف من شعبة اللغة العربية كتبه  الذي بحثكاتبة القد وجدت الوبالرغم من ذالك، 
ماورد يف القرآن من الطري " كتاب ترمجة حتت املوضوع ٢٠٠٧ سنة وأدا بكلية اآلداب

 هالبحث الرئيسي في. ومشكلة التكافؤ يف املستوى اللفظي فيها حلسيين شعبان املهدي" واحليوان
من الشبكة الدولية ما وجدا الكاتبة  الثاينالبحث  و. لفظيمشكلة التكافؤ يف املستوى ال

حتت ) ٢٠٠٣فرباير ( Goh Sang Seong" كوه سانج سيونج" البحث الذي كتبه يةنترنيتاال
للفظي يف خمتارات دراسة التكافؤ ا: ترمجة اللغة الصينية الرئيسية إىل اللغة املاليوية :"عنوان 



 
	 

اهو اليت ملقصرية  جمموعة قصص ؤ يف ترمجة مشكلة التكافها حبث في٧"قصة قصرية ماهو
  .  من اللغة الصينية الرئيسية إىل اللغة املاليويةونترمجتها ستة مترمجون خمتلف

شكلة امل هي يف تبةاالبحث الذي ستقدمه الك وينذكوربحثني املال بنيالفرق الرئيسي 
ومن هنا   .مسيةرات اإلتقدم الكاتبة املشكلة التكافؤ يف العبايف هذا البحث . أظهرااليت 

مل أعد "رات اإلمسية يف رواية  العباةلترمجاملعىن اصابة  الكاتبة تبحث عن كانت
لغة املصدر المن اللغة املترجم عنها أو  املتقاربزينب حفين بالتكافؤ ل" أبكي

)source language ( إىل اللغة املترجم إليها أو اللغة اهلدف)target language(  

  النظرياإلطار . ه

ترمجة ال ٨.ترمجة بالتصرفالرفية واحلترمجة القسمني مها الترمجة تنقسم إىل 
 متسكا قويا حبيث املصدرقواعد اللغة بتتمسك الترمجة اليت هي ) literer(احلرفية 

مل  هي الترمجة اليتفوأما الترمجة بالتصرف أو التفسريية .  قرائتها سهولةبتعذر القارئ
 من اللغة املصدر إىل  املصدر والتوجيه املفضل هنا نقل املعىن  اللغةتم نظام قواعد

 الترمجة املذكرين مل يكفيا يف متثيل الترمجة يف ىان نوع" إبن بردة رأى  .اهلدفاللغة 
قدم كجسر هلما مفهوم الترمجة وهو شبه فبالنظر إىل هذا الواقع . ساحة الواقع

  .تفسرييةاحلرفية وشبه ال
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  � Ibnu Burdah, Menjadi Penerjemah (Yogyakarta: Tiara Wacana,����), hal. �	�



 

 

دائما حتتاج من نوع الفنون واخلربات فحسب ألنها كن مل تليست الترمجة 
احتياجها إىل اجلوانب االجتماعية باإلضافة إىل . ٩اللغوي والداليل التحليلإىل 

  .يدة هذه التحليالت ال حمالة ترمجة ج فالترمجة إذا كانت تعتمد علىة اللغويةيوالنفس

 فإنهمن اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف  املعىنهي نقل الترمجة بالرغم من أن 
تتعذر  إذا،.الداليلتكافؤ الكوجه ،ه منا خارجيا وجههمل ين للمترجم أينبغي ال 

فبهذا، كان االهتمام بالتكافؤ . يغض عينيه ذا الوجهقرائة الترمجة إذا كان املترجم 
  :تليهلدف كما ر واللغة ا مشكلة التكافؤ بني اللغة املصد.تعترب من االمهية بكثري

 . خاصثقايفمفهوم  . ١

 . يف اللغة اهلدفال يتوافر يف اللغة املصدر ملفهوما . ٢

 . دالليا معقدللغة املصدراملفهوم يف ا . ٣

 .فهومامليف الرؤية إىل إختالف  . ٤

 )Superordinat(اللغة اهلدف ليس هلا اللفظ العام  . ٥

 اللغة اهلدف ليس هلا اللفظ اخلاص . ٦

 .فسية واملادية وجهة النظر بني النإختالف يف . ٧

 برييعتإختالف يف املعىن ال . ٨

 ظالفل األاشكأإختالف  . ٩

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

Pelajar, ����) hal.��.�
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 .درجة التداول لصيغه من الصيغإختالف يف اهلدف  . ١٠

 ستعارة يف اللغة املصدراالستعمال ا . ١١

يف كافؤ تبحث عن الي ترجم أناملعلى جيب  نص األصليال عىنامليف تفسري 
ة قسمنالعبارات اإلمسية هنا مو .ويف هذا احلال هي العبارات اإلمسية. مستوى العبارات

االول تتركب من مضاف ومضاف إليه والثاين تتركب من تعت : إىل قسمني
  .ومنعوت

الذي يسمى يف علم اللغة ب  فظلالتكافؤ فوق الوهناك 
 ”collocation”وبني هذه االلفاظ ارتباط معىن  أو أكثر تتركب من لفظني هيو

:  هذه اجلملة حرفيةناإذا ترمج" أكل امللح": ل كما يف املثا١٠.حبيث حيصل معىن واحد
makan garam     ذه اجلملة هي كثرداملراولكن ات التجربة.  

 على اللفظ الذي ها باالعتمادال جيوز أن نترمجالعبارات  هذهويف ترمجة 
 ميكن ليتاالطريقة . هلذه املشكلةبل جيب علينا أن نبحث عن التكافؤ املناسب . يكوا

  : ها هياستحدام

 Translation by a more general)  بلفظ أعمةمترمج .١

word) 

 Translation by a more)ا مترمجة بلفظ أكثرحياد .٢

neutral word) 
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 Translation y cultural)  بطريقة ثقافيةةمترمج .٣

subtitution)  

 يب مع شرحهتنترمجة باستخدام نفس اللفظ األم .٤
(Translation using a loan word plus 

eksplanation)� 

 paraphrase using a related) ةلشرح بلفظ له صال .٥

word)  

   (using unrelated word) شرح بلفظ ليس له صلّة .٦

 (by omission)حبذف لفظ  .٧

 ج البحثمنه. و

 البحث املكتيب ىف هذا البحث هوالكاتبة استخدمته الذي  البحثهذا نوع 
)(Library Research ى طريقة القراءة واملطالعة والدراسة أكثرم علئقاال أى البحث 

 .١١ املتصلة مبوضوع البحثةتبياملك املراجع واملواد أو من املصادر

 مها املعلومات نيتقسم إىل نوع يف هذا البحث اطيات اليت إستحدمتهاملع
  .نويةااألولية واملعلومات الث

                                         
�� Dudung Abdur Rahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta, ����), hal.
.�



 
�� 

"  أبكيمل أعد" رواية وهي: املعلومات من املصادر األولية .١
 يف العبارت اإلمسية أمناط التكافؤزينب حفين وترمجتها ول

 .فيها

بينها قاموس ، سيوهي القوام: املعلومات من املصادر الثناوية .٢
، املنور وقاموس العصري وقاموس املنجد ىف اللغة واألعالم

 ،إنكلزي-والقاموس عريب، عريب-  إنكليزيقاموسالو
بينها ، ها الكاتبةباملوضوع الذي حبث اليت ذو عالقة والكتب
 Seni وكتاب إلبن بردة menjadi penerjemahكتاب

Menerjemahkan وكتاب لوديا مرتيا Semantik 

Berbahasa Indonesia وكتاب لعبد اخلري �Semantik  

(Pemahaman Ilmu Makna)لفاطمة جاجاسودرما�. 

 semantically)املقاربة الداللية  فهي للتحليل خدمة املستاملقاربةوأما 

approach). ة يف رواية  املقربة تستخدم ملعرفة املعىن هذهمل أعد "يف العبارات اإلمسي
 ها الكاتبة تستخدمإ املنهج الذي وهو) تفسريية(ترمجة بالتصرف  .لزينب حفين" أبكي

وقواعد اللغة قواعد اللغة العربية   إختالفإعتمادا على .يف ترمجة رواية مل أعد أبكي
   ١٢. يف ترمجتها او مييل إىل تصرف شبه تفسريية طريقةفتستخدم الكاتبة ةندونيسياال

   : يف الترمجة كما تلياخلطواتو

الرواية   علىبطريقة املطالعةو النص األصلي وهيف غوص ال .١
لى ع خمتصرها مثّ قراءة مجيع النص األصليعنواا إىل من 

                                         
�� Menjadi Penerjemah, hal.�
�
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 الطريقةظروفها و وشخصياا عن  العاموصفاللنيل تكرار 
 .بأساليبهاتعربها ومايتصل 

 .املفردات الصعبة يف املعاجمالبحث عن  .٢

ت الكاتبة أابتد ،بةاملفردات الصعالنجاح يف معاجلة بعد  .٣
واملقصود بعملية .  النص االصلي إىل اللغة اإلندونيسياةلترمج

نقل الفكرة إىل اللغة اهلدف بطريقة الترمجة الترمجة هنا يعين 
ز يف نقل الفكرة وتم بقواعد اللغة شبه التفسريية وهي ترك

 .األصلية و اهلدف

 إىل بدايتها من  وحتريرهاالترمجة هي تنقيح ةاخلطوة التالي .٤
  . سهل على القارئ  قرائتهاحيث يدة جللنيل الترمجة ا تهااي

استخدمتها فيه هي طريقة وصفية أى الطريقة الىت تركز اليت وطريقة التحليل 
" مل أعد أبكي"يف رواية  العبارات اإلمسسة عن أمناطلتصوير واحبثها على التحليل

  :خطواا كما تأيتلزينب حفين و

مل أعد "يف رواية مناط العبارات اإلمسية المجع املعطيات  .١
 .لزينب حفين" أبكي

مضاف ومضاف تقسيم املعطيات السابقة إىل أنواعها وهي  .٢
 .إليه ونعت واملنعوت

ه تمثّ ترمج. ق الكالم فيهابسياحبث عن التكافؤ املناسب  .٣
  .  بالعبارات اجلميلة إىل اللغة اإلندونيسيا

  



 
�� 

 نظام البحث.ز

  : كما يليفوأما النظام استخدمته ىف هذا البحث 

املقدمة و ينقسم هذا الباب إىل ستة فصول منها خلفية البحث : الباب األول
تيب واإلطار وحتديد البحث وأغراض البحث وفوائده ومنهج البحث والتحقيق املك

 النظري ونظام البحث

نب حفين وينقسم هذا البحث إىل لزي" مل أعد أبكي"رواية  :الباب الثاين
  .لزينب حفين وترمجتها" مل أعد أبكي"صفحة رواية :  وهينيلفص

 ترمجة  العبارات اإلمسية وحلّها يفحتليل مشكلة التكافؤ يف: الباب الثالث
   .مل أعد أبكي"رواية 

وهذا الباب حيتم على اخلالصة مثّ تضمن اجلزء . اإلختتام: : بعالباب الرا
  لزينب حفين " مل أعد أبكي"ن رواية  مأصلياألخري مالحق نص 



 

 

 الباب الرابع

 اإلختتاماإلختتاماإلختتاماإلختتام

مل اعد " اإلمسية يف رواية ات العبارصور مشكلة التكافؤ يف مستوىكانت 

  :هي هتي أظهرذعىن احلريف الاملو لزينب حفين" أبكي

 النعت واملنعوت .١

  سبات عميق  اندسست يف سريري وغرقت يف:حنو

 : الترمجة احلرفية

� Aku menyelinap ke ranjang kemudian tenggelam  dalam 

tidur yang dalam 

  :الترمجة الصاحلة

☺ Aku menyelinap ke ranjang kemudian tenggelam dalam 

tidur nyenyak 

 املضاف واملضاف إليه .٢

  مصففة الشعرانا ذاهبة إىل : حنو

  :الترمجة احلرفية



 ٢٠٣ 

� saya pergi ke tempat penataan rambut 

  الترمجة الصاحلة

☺ Saya pergi ke salon 

" مل أعد أبكي "ر واللغة اهلدف يف الرواية مشكلة التكافؤ بني اللغة املصد

  :مستوى العبارات اإلمسية كما اآلتية

، العامل الوردي، سبات عميق: ، مثلاللغة املصدر ليس هلا العبارة اخلاصة .١

 بيع العقارات واألراضي

  ستارة النافذة:، مثلستعارة ا  اللغة املصدرتلستعما .٢

 الراية البيضاء:  اهلدف استعارة، مثلغة اللتلستعما .٣

  زمن بِعيد: ، مثل يف اللغة اهلدفال يتوافر يف اللغة املصدر ملفهوما .٤

 العبارت اإلمسية يف ترمجة الطريقة املستعملة حلل مشكلة متكافئ يف مستوىو

  : لزينب حفين وهي" أعد أبكي"رواية مل 

 (tanslation by a more spesific word) اخص مترمجة بلفظ .١

  (translation by a more general word) عمأمترمجة بلفظ  . ٢

  (paraphrase using a related word) مترجم بلفظ له صلة .٣
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