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 هذا البحث

مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
الشروط للحصول على اللقب العامليإلمتام بعض   

 يف علم اللغة العربية وأدهبا

 وضع

 حافظة السكينة

١٥١١٠١٠١رقم الطالبة :   

 شعبة اللغة العربية وأدهبا

 كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات

٢٠١٩ 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas problematika yang terdapat dalam penerjemahan 

buku Tabarru’ bi al-Damy. Selama proses menerjemah, untuk mendapatkan hasil 

terjemahan yang baik tentunya akan banyak problem yang muncul. Salah satu 

problem yang peneliti temui selama proses menerjemah adalah persoalan kolokasi. 

Peneliti juga harus mampu mencari padanan dari kolokasi tersebut dengan tepat 

dalam bahasa sasaran. Dalam bahasa Arab ditemukan banyak kata yang bermakna 

unik ketika berkolokasi dengan kata tertentu. Arti dari kolokasi itu sendiri adalah  

kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur dalam suatu bahasa, 

tetapi kata yang mana dapat berkolokasi dengan kata apa tidak ada hubungannya 

secara logis. Dalam menghadapi problem tersebut peneliti mengacu pada teori 

Mona Baker. Sedangkan dalam proses menerjemahkan buku Tabarru’ bi al-Damy 

peneliti menggunakan teori Peter Newmark, yaitu terjemahan komunikatif dan 

terjemahan semantik. Dalam penelitian ini, terdapat tujuh bentuk kolokasi yang 

ditemukan, yaitu 1)  3 ,فعل + مفعول (2 ,فعل + فاعل) اسم + نعت أو عكسھ (صفة + اسم)    , 

 Dalam menerjemahkan kolokasi tersebut, peneliti mencari .فعل + جر + مجرور (4

padanan yang tepat dalam bahasa sasaran. Apabila tidak ditemukan padanannya, 

maka dicarikan kata yang mempunyai makna sedekat mungkin. Adapun kolokasi 

yang mempunyai padanannya dalam bahasa Indonesia berjumlah 36. Sedangkan 

yang tidak ada padanannya berjumlah 2. Apabila tidak ada padanannya maka 

diterjemahkan secara harfiah. 
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 جتريد

ترمجة  على ترمجة كتاب "تربّع ابلدم" للحصولواردة ىف  تمشكال يفبَحث يهذا البحث 
املشاكل  يحدخالل ترمجة ذلك الكتاب. و إ هناك العديد من املشاكل اليت تنشأ. جيدة

البد للمرتمجة، ىف هذه احلالة، من   املصاحبة. ترمجة هي مشكلة هاها الباحثة فيتاليت واجه
وجدت العديد من الكلمات  يةبشكل صحيح يف اللغة اهلدف. يف اللغة العربأجياد تكافئها 

ي ميل عدد هفصاحبة امل. وأما معىن أخرى بعض الكلماتب اقرتا�ا ن فريدة عنداذات مع
 لماتها مع كمصاحبتيف اللغة، ولكن ما هي الكلمات اليت ميكن من الكلمات لالنظمام 

 رأيالباحثة إىل ة. يف التعامل مع هذه املشاكل تلتجئ منطقي مصاحبة تبدو غري أخرى
رك، اومي نفتستخدم الباحثة نظرية بيرتمىن بيكر. وأما يف عملية الرتمجة كتاب "تربّع ابلدم" 

 حليل سيعة أشكال من املصاحبة وهيالت اهذ وجدتالرتمجة التواصيليية وترمجة الداللية. 
نعت أو عكسه (صفة + اسم). يف اسم +  )٣، فعل + مفعول )٢، فعل + فاعل  )١

التكافؤ الصحيح ىف اللغة اهلدف. إذا مل وجد على ما يف بحث ترمجة املصاحبة، الباحثة ت
أما  يكافؤها،  مث البحث عن كلمة اليت هلا معىن أقرب ما ميكن إىل معىن اللغة املصدر.

فؤها يف اللغة اإلندونيسية هي ست وثالثني وللمصاحبة اليت ليس املصاحبة اليت هلا ما يكا
 هلا ما يكافؤها ىف اللغة اإلندونيسية هي اثنان. إذا مل يكن ما يكافؤها فتتم ترمجتها حرفيا.
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 الشعار

َنْع اِبْلَقِلْيِل َواْعَمْل اِبلتـَّْنزِْيِل َواْسَتِعْد  لِلرَِّحْيِل َوَخْف اَْجلَِلْيلَ َواقـْ  

Bersikaplah kanaah dengan sedikit 

(yang kau miliki) 

Amalkan ayat-ayat suci 

Bersiaplah untuk menghadapi mati 

Dan takutlah kehadirat Illahi Rabi 

 

 اإلهداء

 أهدي هذا البحث إيل:

 أّمي قمرية احملبوبة

 احملبوب ينايب شهد

 نياحملبوب "ريتا"وزوجته  "قمان بيهقىل"كبري الاخي 

 أبن األخ احملبوب "ابحلّق موال�"
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شكر وتقديركلمة   

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

من  لَعبدهمنحه على كل ما وله شكر سبحانه وتعاىل  هال حيصى ل محدا هللاحنمد 
سيد� ونصلى ونسلم على خري األ�م إلكمال هذه الكتابة. نعم كثرية حىت يتسىن له فرصة 

 .حامل األنوار إلنقاذ البشر من سطوة اجلهل والظالم  حممد صلى هللا عليه وسلم

على الرغم من أ�ا قصور ىف املعارف  َدْيناجتربة قيمة للغاية لَ إن هذه الكتابة تعترب 
وهذا ا الكتابة، يف هذغالط أنه ال يزال هناك كثري من األخطاء واأل ناركلقد أد العربية.

هذه الكتابة، يظهر ومبناسبة متام . تنا ىف فن الكتابةقدر ضعف أهليتنا و بسبب  ليس إال
من مجبع األطراف سواء يف شكل مادي  اتماوالدع اتوالتوجيه اتاملساعد دى أمهيةم

ذالك من عوامل تدفعنا حنو االستمرار واملواصلة ىف صبح كل فقد أ. وروحي ومعلومايت
إمتام هذا البحث. التعب وامللل والفتور أثناء الكتابة شيء ال سبيل إىل التخلص سبيل 

ِضيِّ حىت
ُ
 تعب يؤيت مثاره مع انتهاءانتهت فيها. فال منه، ومع ذلك اعتزمنا، رغم ذلك، ابمل

 . ناالعقبات اليت تواجه بعد العديد من ه الكتابةهذ

 اونني، خاصة املشرف الذي ملا على مجيع املساعدين واملعشكر نقدم أن  هنا ودّ ن
سف نريد أن نعتذر بكل أيف الوقت نفسه و يف هذه الكتابة.  ته هلامساعدإدالء يتعب من 

 . خرجت منا لقصور� ىف جمال العربيةميع األخطاء اليت جبكثري 

نا بشكر مل يزل لساننا نردده على كل ما متنحاننا ملدة طويلة والديشكرا لكما � 
هم أشد احلب على مجيع دعواهتم وتشجيعاهتم بالذين حنميع أفراد األسرة طوال حياتنا، وجل

 . لنجاحنا
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خصوصاً  تهاإىل �اي الدراسة لألصدقاء الذين يرافقون دائما من بدايةنشكر كذلك 
 Badanابسم ون أنفسهم يسمالذى قسم اللغة العربية وأدهبا فصل الدال ىف األصدقاء 

Sarabاملواصلة ىف الدراسة ىف هذه الكلية العزيزة، فلم يزالوا حيثوننا إىل  . 

مث . فيهعيش نعلى كل مساعدهتم طاملا   Al-Muhsin سكن شكرا ألصدقاء يفو 
(يسمى أيضا  Planjanمن موقع  ۹٦دمة االجتماعية ملدة قيامنا ىف اخلصدقاء أللالشكر 

صدقاء الذين ال أل، ولKebumenصدقاء من معهد دار السالم أللمث )،  Planjanicusاسم 
نرجو هللا أن جيزيكم كلكم  .مجيعاكم اتماكم ودعدعواتميكن ذكرهم واحدا فواحدا، شكرا ل

 خبري اجلزاء. أمني � رب العاملني.

 

 م  ٢٠١٩جوكجارات،     مايو 

  الباحثة   

   

  حفظة السكينة 

        ١٥١١٠١٠١   
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 الباب األول

 مقدمة

 خليفة البحث .أ

ثراء اخلزانة ىف إ عواملهم ميكن اعتبار عامل الرتمجة ىف هذا العصر من أ
هرة ىف الرتمجة من الظاهرة ىف هذا البلدة تبدو ظا ارى. هذهالعلمية والتقدم احلض

 املنشورة نواع الكتبأعلى اللغة العربية اواإلجنليزية او اللغات األخرى الىت تسود 
لكتب الدينية الىت ا، فكثري من اىف اندونيسيا. ومع ز�دة احلماسة اإلسالمية فيه

 للغة العربية يرتجم اىل اللغة اإلندونيسية.اب تكتب

رد عمل او عملية نقل نص ىف اللغة جم�ا أالرتمجة عند مجهور الناس تعرف 
إىل نص ىف اللغة اهلدف. وينبغى املعرفة أبن الرتمجة ال تقتصر على العثور  املصدر

١فتاوىلكلمات. فقال نيدا كما نقله فيصل على معىن من معاىن ا ان الرتمجة تعىن  
حيث أن القارئ او السامع ىف الرتمجة أ�ا تسعى إىل نقل الرسالة ىف لغة إىل أخرى 

ما يفهم القارئ او السامع للنص االصلى متاما. والرسالة الىت تكتب ىف مثل يفهم 
 نها بعبارة طبيعية.عاللغة اهلدف البد أن تـَُعربَّ 

ان الرتمجة واحدة من حماوالت نقل الرسالة ىف اللغة املصدر اىل اللغة 
جحة إال إذا كانت الرسالة توصل جيدا إىل القارئ اهلدف، فال يقال للرتمجة ا�ا �

اجلديد ىف اللغة اهلدف. فكان التمكن من اللغة املصدر واهلدف على السواء 

                                                           
۱. (Yogyakarta: Dialektika, 2017), hlm. 3Indonesia, -Seni Menerjemah ArabFaisol Fatawi,  
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املصدر  لغيتمن ضرور�. كما ان الرتمجة البد من معرفة اتمة ابمور ثقافية لكل 
 ۲.وطبيعي مة بكل يسرٍ و ن تكون الرتمجة مقبولة ومفهأل واهلدف. وذلك ألج

قام املرتجم ابلرتمجة هناك كثري من مشكالت تواجهه. منها مشكلة  اعندم
بني واحدة العبارات املصاحبة. وهي يراد هبا انتظام كلمتني فاكثر انتظاما مصاحبا 

على طريقة  ن الكلمة الواحدة تقع على جانب كلمة أخرىأوبقول آخر وأخرى، 
٣.متالزمتني ملصاحبة وترمجتها ترمجة جيدة هلا أثر فمهارة الرتمجة ىف تعيني العبارة ا 

٤عميق ىف حتصيل الرتمجة جيدة.  

مة ىف العبارات املصاحبة قد تكون مواقعها تبدهلا الكاتب ظاملنت الكلمات
حيا� اخرتع أو أو الفكاهية. أدبية أتثري خاص كما وقع ىف األعمال األل جأل

٥الكاتب املصطلحات اجليدة بقصد خلق أثر معني. ام  املصاحبة إن استخد 
. أي الرتمجة مقبولة عنده ول عند القارئباستخداما مناسبا يؤدى ابلرتمجة إىل الق

ومن خالل حتليل دقة املعىن ىف العبارات املصاحبة بني اللغتني وتذليل املعىن ىف 
 .ةحسن طريقةالقارئ ب إىل هااللغة املصدر إىل اللغة اهلدف فالرتمجة ميكن بلوغ

و غري أاملصاحبة يكثر ورودها ىف نصوص خيالية كانت إن ظاهر العبارات 
البحث هو قّصة قصرية حتت  اذهل موضوعا ماد� أصبحن النص الذى إخيالية. 
القصص اإلسالمية على لروحى دمريال. هذا الكتاب يتضمن  "تربّع ابلدم"املوضوع 

                                                           
2  

۳Dalam Bahasa Arab: Apa, Mengapa danKolokasi Saifullah Kamalie,     Bagaimana, 
diakses pada 23 November 2018.  

٤ .Kolokasi Dalam Bahasa ArabSaifullah Kamalie,  
٥, (Jakarta: Grasindo Cakrawala Linguistik Arab,Moch. Syarif Hidayatullah,  hlm. ), 2017

93.  
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نية غَ لَ ها هذا الكتاب علي ويتغريه. وإن هذه القصة اليت حياملوجهة اىل األطفال و 
تذكري ية املستودعة فيها. الاألخالقالقيم إىل  ااخللقية نظر ئل والرسا السامية ابملعاىن

ىف هذه اآلونة مهم جدا. ومن و ىف هذا الزمن مبثل هذه القيم اخللقية الكرمية 
، أصدقائهنصائح به ب �مضامني هذه القصص فيه قصة حتكى عن طفل أ�ين ال

. فعلى هذه االعتبارات من غىن املعاىن والرسائل السامية فيه تاذهبل أبقوال أس
 ىل اللغة األندونيسية.إن يرتجم مثل هذا الكتاب ر أفيجد

وعلى الرغم من بساطة هذا الكتاب و سذاجته من حيث اللغة وأسلوهبا، 
إال أن الرتمجة له ال ميكن أن ال يوجد فيه مشكالت. ذلك ألن ترمجته مل تزل مثرية 
ألنواع من املشكالت ىف حتويل عبارة من الغة املصدر إىل اللغة اهلدف. ففى هذه 

 احلالة ترمجته أصبحت أمرا ال بد منه.

 حتديد البحث  .ب

 :على املسائل التالية بحثالتحدد يبناًء على خليفة البحث املذكورة, 

ماهي أشكال العبارات املصاحبة ىف كتاب "تربّع ابلدم" . ١
 لروحى دمريال؟

 وماهي مشكالهتا ىف نقلها إىل اللغة األندونيسية؟. ٢
سرتجييتحيات الرتمجة لتدليل الصعوبة ىف ترمجة إوما هي . ٣

 هذه العبارات املصاحبة ىف الكتاب املذكور؟

  ج. أغراض البحث ومنافعه

 أغراض البحث. ١
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a.  تربّع "ىف الكتاب  الواقعة املصاحبة اتالتعبري تسجيل
 .ومجعها لروحى دمريال "ابلدم

b. بيان املشكالت ىف ترمجة تلك التعبريات حبلها 
 املناسب ىف اللغة االندونيسيا.

c. املصاحبة ىف الكتاب تعبريات ال ةشرح املنهج ىف ترمج
 لروحي دمريال."تربّع ابلدم" 

 فوائد البحث. ١
a.  نيها مع تكافئها املناسبة ااملصاحبة ومع التعبرياتمعرفة

 ىف اللغة األندونسيا.
b. تطبيقها على نفس النصوص املماثلة هبذا  أمكانية

 الكتاب الذى قمنا برتمجته.

 د. التحقيق املكتيب

د حبثه هناك وضوع حنن بصدمببعد قرأة الكتب املختلفة املتعلقة   
 املوضوع. فيما يلى نورد  بعضها. حبوث متعلقة مبثل هذا

البحث اليت كتبها نور هداييت، طالبة من كلية اآلداب والعلوم   
الثقافية حتت املوضوع "ترمجة كتاب رقائق القرآن إلبراهيم عمر الّسكران إىل 

ه تنهج الذي قدمهو امل فيه نهج املستجدماللغة اإلندونيسية ومشكالهتا". امل
 اذهلمىن بيكر من خالل اسرتاتيجيات الرتمجة املتعلقة ابملشكلة. النتيجة 

ة لرتمجة، وهي صعبأنه وجدت بضع كلمات البحث ىف مستوى الكلمة 
) الكلمات اليت هلا أشكال خاصة ىف اللغة املصدر ١على النحو التايل. 

) الكلمات اليت لديها مفهوم معقد معىن، ٢وغري موجود ىف اللغة اهلدف، 
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يف مستوى فوق الكلمة وجدت و ) الكلمات اليت هلا معىن أكثر تعبريا. ٣
"، مصاحبة تتكون من "اسم+صفة"، "اسم+اسم"، "فعل+فاعل

من التعبريات اليت  ةصطالحي وجدت بضعىف التعبري االو "عدد+من+اسم". 
تكون من حرف جر ي االصطالحيتعبري الال ميكن وصفها يف النموذج، 

 ".يف شكل استخدام "ِاْغرَاء "ِل"  أو "على"، تعبري اصطالحيي

ية سعادة اندايىن حتت عنوان "ترمجة رو اهلكتبه نور   البحث الذي  
زي عبد الرمحن القصييب ومشكلة ترمجة العبارة املصاحبة فيها". الغ السفري

املصاحبة نهج مىن بيكر ونظرية منهج املستخدم يف هذا البحث هو امل
أربعة أنواع من املصاحبة وطريقة وجدت  أ�اهذا البحث  ألمرى. ونتيجة

كل عام ميكن ترمجتها مباشرة حرفية إال ) املصاحبة مفتوحة بش١ترمجتها هو 
ميكن ترمجتها بنفس الشكل واملعىن و  ة دوداحمل) املصاحبة ٢حال معينة.  يف

جيًدا بنفس الشكل  اميكن ترمجتهو  ةلتزمامل) املصاحبة ٣أو شكل خمتلف. 
ميكن ترمجته ابستخدام و ) التعبري االصطالحي ٤واملعىن أو إعادة صياغة. 

 نفس الشكل واملعىن أو شكل خمتلف، أو إعادة صياغة.

كتبه نور فوزية فتاوى حتت عنوان حتت عنوان   التايل البحث  
ة للينا كيالين". آأمرية يف املر "ص ترمجة العبارة املصاحبة يف القص"مشكالت 

املصاحبة من العبارات  املثال ا الباحثة هو كيفية ترمجةهتاملشاكل اليت وجد
الوسيط بناء على املعجم  ةجيدبطريقة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية 

وال، التعبري البحث هناك أربع نقاط مهمة وهي أ ومعجم هنز وهر. يف هذا
يتكون من مجلة فعلية (فعل + فاعل + مفعول). اثنيا  الذي املصاحب

يتكون من ترتيب اإلضافة (مضاف + مضاف إليه).  الذي التعبري املصاحب
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). واألخري يتكون من محلة إمسية (مبتدأ + خرب الذي اثلثا التعبري املصاحب
 يتكون من  نعت ومنعوت. الذي تعبري املصاحبالهو 

هذا و بناء على الشرح السابق، فالفرق بني البحوث املذكورة   
ث هو كتاب البحث هو أنه واقع مادة للبحث. فاملوضوع املادي هلذا البح
من الباحثني،  "تربع ابلدم" لروحى دمريال وهو ابلضبط مل يقم برتمجته أحد

  نعلم على األقل.على ما 

 ه. اإلطار النظرية

   الرتمجة. ١
 أ. تعريف الرتمجة

ومع لرتمجة. ابذكر العديد من التعاريف من قبل اخلرباء املتعلقة 
ل يو أن الرتمجة هي عملية حتهلا تتحدد ىف القول  ريفاالتعذلك أصبح 

 إىل اللغة اهلدف مع مراعاة أقرب لغة املصدر الكشف عنها  ىف العىن متّ م
٦بينهما. كافئةامل   

ترجم،  منمن اللغة العربية  ةيف احلقيقة كلمة "ترمجة" مقتبس
اللغة العربية تستخدم لإلشارة إىل . هذه الكلمة يف الرتُمجان أو الرتَمجان

٧ر اللسان).اس الذين يرتمجون اللغات (املفسّ الن  صطلحمن حيث املو  
 . كالم ىف لغة أو حتويلها إىل نوعه ىف لغة أخرى  نقلبيتم تعريف الرتمجة 

                                                           
٦ ., hlm. 162rawala Linguistik ArabCakMoch. Syarif Hidayatullah,  
۷ ., (Beirut: Da>r S{a>dir), juz 12, hlm. 65‘Arabiy-Lisan alIbn Manz{u>r,     
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عاين بكل أمانة حماوالت لتحويل امل قال زكا الفريسي الرتمجة هي
. ات بينهماد التكافؤ إجيامن اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف بطريقة  صادقة

، األمر الذي يتطلب املعقد الرتمجة هي فعل التواصل إن ميكن أن يقالو 
الرتمجة وقعت  عملية فني (اللغة املصدر واللغة اهلدف). يفوجود رمزين خمتل

تعبري ن فهم معىن النص املصدر إلعادة الم ءانشطة بدسل من األالسال
٨عن هذا املعىن يف اللغة اهلدف.  

 منهج الرتمجة .ت

ميكن حتقيق اهلدف  فالجدا.  امهم ىف الرتمجة  تصبح شيئاالطريقة 
٩.ارتبطة هباملعينة املطرق الساليب أو األم استخدإال اب يف الرتمجة يف عملية  

بيرت نيوومرك،  عند الرتمجةطريقة الباحثة  تستخدم، "تربع ابلدم"ترمجة كتاب 
والرتمجة الداللية   (communicative translation) وهي الرتمجة التواصلية

(semantic translation). 

 الرتمجة اليتهي  (communicative translation)الرتمجة التواصلية 
اول إنشاء نتيجة ترمجة هلا أتثري أقرب ما ميكن إىل التأثري الذي تلقاه القارئ حت

١األصلي. ٠  يتهي الرتمجة الف )semantic translation(الرتمجة الداللية وأما  
بشرط إمكا�ا من السياق من اللغة املصدر،  على أساس اول ترمجة املعىنحت

                                                           
M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung: Remaja 

۸ ,Rosdakarya . 23hlm. ), 2011  
۹. . 55, hlmSeni MenerjemahFaisol Fatawi,  

Peter Newmark, Ittija>ha>t Fi at-Tarjamah Min Nazariyyat at-Tarjamah, terj. Mahmud 
۱۰Ismail  .83), hlm. 1986Mari>kh, -Shiniy, (Riyadh: Da>r al 
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على البناء اهلدف و  ىف اللغة عىنمعتمدة على امل، والرتكيبحيث البناء 
 النحوي.

اختالفات واضحة للغاية. بني هتان الطريقتني اللتني قدمهما نيومارك 
فلذلك متيل . ىف االتصالشريكاً مجة التواصلية جتعل قارئ النص اهلدف الرت ف

إلضافة إىل هذه الطريقة إىل النص اهلدف أكثر من إىل النص املصدر. وب
ىف املستقرة جنبية األعناصر ال ويلذلك، فإن الرتمجة التواصلية حتاول أيضا حت

١ثقافة النص اهلدف ولغته.حتويلها إىل النص املصدر يف   ومن مث، كانت 
على أ�ا من شعر ي بل ملمن قبل القارئ مقبولة تواصلية بطريقة  الرتمجة 
لثقافة األصلية للنص املصدر. تنقل متمسكة ابفرتمجة الداللية ال. أما الرتمجة

للغة اهلدف. وأسلوب نص اللغة املصدر إىل نص ا الرتمجة الداللية فقط معىن
النصوص املستهدفة لفهم  قارئي، ال حتاول الرتمجة الداللية مساعدة ومن مث
١الثقافة. ٢  

 التكافؤ. ٢
الرتمجة ىف األساس تعين نقل املواد النصية من اللغة املصدر إىل 

لغة اهلدف إلنتاج املقارنة، من حيث الشكل واملعىن، وهي األقرب ال
١إليها. ٣  وضعها هتدف الرتمجة إىل نقل الرسائل الواردة يف اللغة املصدر ىفو  

٤.املناسبة هلا اللغة اهلدف إىلوظائف النحوية على ال  

                                                           
۱۱ .terj. Mahmud Ismail Shiniy, hlm. 83, Tarjamah-Ittija>ha>t Fi at Peter Newmark, 
۱۲ .terj. Mahmud Ismail Shiniy, hlm. 83, Tarjamah->ha>t Fi atIttija Peter Newmark, 
۱۳. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, hlm. 20 
۱٤ .Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, hlm. 29 
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تنشأ مشاكل التكافؤ بسبب االختالفات يف النظم النحوية، 
واللغة اهلدف. ونقلت �ببان  املصدر ماعية بني اللغةاجتو ة يداللية، وثقاف

أما التكافؤ هي جزء من نظرية الرتمجة، و  ترأي ابرنستون أن مشكال
البحث  على تتضمن دائماً فلعملية الرتمجة  اتطبيقابعتبارة ممارسة الرتمجة 

إىل  ملرتجمابكافئات. البحث عن هذا التكافؤ وحده سوف يؤدي تعن م
 bilitylauntrans(.۱٥( عدم قابليتهاو  )translability(لرتمجة ابلية لقمفهوم 

 

 املتصاحبة. ٣

 معىن على تدل الىت "ب. ح . ص " مادة إىل املصاحبة مصطلح يعود
فعن أصل هذه املادة يقول ابن فارس  ۱٦.شيئني بني واالقرتان واملرافقة التالزم

"الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شىء ومقارببته من ذلك 
 الصاحب.

 وىف األساس "يقال: أدمي مصحوب أى صحبه شعره مل يفارقه.

 وعود مصحب: ترك حلاؤه ومل يقشر 

 وىف اللسان: وكل ماالزم شيئاً فقد استصحبه

صاحبًا ... واملصاحب املنقاد، من  وأصحبته الشىء: جعلته له
اإلصحاب، وأصحب املاء : عاله الطحلب والعرمض فهو ماء مصحب، وأدمي 

                                                           
۱٥ Rudolf (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  Teori Menerjemah Bahasa Inggris,Nababan,  

2016),  hlm. 113.  
١ املصاحبة اللغوية وأثرها ىف حتديد الداللة ىف القرآن الكرمي "درسة محادة حممد عبد الفتاح احلسيىن،  ٦

 . ٢٧)، ص. ٢٠٠٧، (قاهرة: جامعة األزهر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية، نظرية تطبيقية"
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مصحب عليه صوفه أو شعره أو دبره وقد أصحبته تركت ذلك عليه،  وقربة 
 مصحبة بقى فيها من صوفها شىء ومل تعطنه.

ء وىف الوسيط : "صاحبه مصاحبة، وصحاابً: رفقه واستصحب الشى
 زمه.ال

 اللغويون ذكرها الىت التعريفات أن فيالحظ : االصطالح ىف املصاحبة أما
 ال لغوية ظاهرة " أب�ا عرفت فقد املعجمى ابملعىن ترتبط الظاهرة هلذه احملدثون

 كلمة صحبة ىف كلمة جمئ عام بشكل وهى ، املعينة ابللغة املتحدث على ختفى
 بكلمات ما لغة ىف ما لكلمة االعتيادى االرتباط " : هى أوضح وبعبارة. أخرى
 ۱۷غريها. دون معينة أخرى

 حلمى حممد /د ذكره ما – أيضاً  – للمصاحبة اجليدة التعريفات ومن
 على العادة جرت أكثر أو لكلمتني معجمية جتمعات )." عن عبارة أب�ا هليل

 ۱۸.دالليارابطها وت حدوثها وتكرر تالزمها

 : : مثالً  يةالعرب ىف فيقال اللغات كل تعرفها اللغوية املصاحبة وظاهرة
 الرجل وتوىف ، الطري من سرب يقال بل الطري من قطيع يقال وال. الغنم من قطيع

 .نباتال أو الرجل نفق يقال وال احلمار ونفق ، احلمار توىف يقال وال

 معلوم هو وكما ، األفقى شكلها ىف للكلمة سةدرا تعد اللغوية واملصاحبة
 واملقصود األفقية العالقات : األول املستوىمستويني.  على تدرس الكلمة أن
 العالقات : الثاىن املستوى. السياق ىف أخرى لغوية بعناصر لغوى عنصر عالقة هبا

                                                           
١   . ٢٩-٢٨محادة حممد عبد الفتاح احلسيىن، املصاحبة،  ص.  ٧
١   . ٢٩محادة حممد عبد الفتاح احلسيىن، املصاحبة، ص.  ٨
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 حتل أن ميكن أخرى كلمات مع الكلمة تتخذها الىت االستبدالية، هو أسيةالر 
 .حملها

 و. منهج البحث

 نوع البحث. ١

 معتمد علىحبث وهي ة، يسة مكتباالذي استعمل هنا هو در نوع البحث 
 مكتبية مأخوذة من الكتب املصادر املكتوبة. بيا�ت

 مصدر البيا�ت . ٢

مصدر البيا�ت ىف هذا البحث هو نص او كتاب "تربّع ابلدم" لروحى  
 صاحبة ىف الكتاب املذكور.املفهي العبارات  هدمريال. واّما معطيات

 البيا�تطريقة مجع . ٣

املنهج الذي استعمل ىف هذا البحث هو منهج وصفى. هلذا البحث 
ة النص األصلي مث ترمجة النص وهو اءخطوات تسلك عليها الباحثة. اوال، قر 

فهم النص من ترمجة. بعد ذلك،  لروحى دمريال. مث  "تربع ابلدم"كتاب 
وجد ليت مع الكلمات ىف النص اجت ىف العبارات املصاحبة مثباحث البحث ت

 يلهاتحلب قامتمث بعد ذلك قامت بتقسيم املعطيات . مث اتاملصاحبفيها 
ترتجم تلك الكلمات . اخريا، حتليال لغو� معتمدا على فكرة عن املصاحبة

 . املصاحبة وقفا على كو�ا من العبارات املصاحبة 

 ز. نظام البحث
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 البحثهذا  نظامف. منطقيارتتبا مليكون حبث حيتاج اىل نظام البحث  كل
 كاآليت.  منظوم

، حتديد املقدقة اليت فيها خليفة البحثحيتوى على الباب األول مقدم 
البحث، أغراض البحث وفوائده، أغراض البحث وفوائده، التحقيق املكتيب، اإلطا 

 النظريي، منهج البحث، ونظام البحث.

 وترمجتها وملخص الكتاب. "تربع ابلدم"الباب الثاين فيه نص 

املصاحبة يف كتاب "تربّع ابلدم" لروحي  عباراتالأشكال الباب الثالث فيه 
 احتليل مشكالهتو  دمريال

 خامتة فيها حيتوي على اخلالصة. الباب الرابع
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 الباب الرابع

 خامتة

بعد القيام برتمجة كتاب "تربّع ابلدم" لروحي دمريال مث دراسة ما جاء فيه من 
 وصل هذا البحث إىل ملخصه على النحو التايل.العبارات املصاحبة 

 . العبارات املصاحبة الواردة يف كناب "تربّع ابلدم" لروحي دمريال أتيت على البنية التالية:١

 فعل + فاعل )1
 فعل + مفعول )2
 اسم + نعت أو عكسه (صفة + اسم) )3
 فعل + جر + جمرور )4

ا الكتاب بعد البحث يف االسرتاتيجية املستخدمة يف ترمجة العبارات املصاحبة ىف هذ .2
متكافئات بني اللغة املصدر (العربية) واللغة اهلدف (اإلندونيسية) هي إذا كانت يف 
اللغة اهلدف عبارة تعترب من معادلتها املناسبة فتلك هي ترمجتها، وإالّ فحاولت املرتمجة 

 البحث عن املعىن القريب منها.
اإلندونيسية وهي سّت وثالثني وللمصاحبة أما املصاحبة اليت هلا ما يكافؤها يف اللغة   .3

اليت ليس هلا ما يكافؤها ىف اللغة اإلندونيسية وهي اثنان. إذا مل يكن ما يكافؤها فتتم 
 ترمجتها حرفيا.
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 ثبت املراجع

 
 املراجع العربية

 
 . بريوت: مؤسسة الرسالة.معجم احمليط. ٢٠٠٥الفريوزآابدي. 

 اللغة واألدب والعلوم (طبعة سبعة معجم املنجد يفالَيسوعي، معلوف. 
 . بريوت: الطبة الكاثوليكية.عشر)   

 . استنبول: دار النيل.تربّع ابلدم. ٢٠١٣دمريال، روحي. 
 . مجهورية مْصر العربية: مكتبةمعجم الوسيط. ٢٠٠٤ضيف، شوق. 

 الشروق الدولية.   
ها ىف حتديد املصاحبة اللغوية وأثر . ٢٠٠٧عبد الفتاح احلسيىن، محادة حممد. 

 قاهرة: جامعة الداللة ىف القرآن الكرمي "درسة نظرية تطبيقية".   
    األزهر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية.  

 . بريوت: دار صادر.معجم لسان العربمنظور، ابن. 
  

 املراجع اإلندونيسية
Al Farisi, Zaka. 2011. Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia. Bandung: Remaja 

 Kosdakarya. 

Baker, Mona. 1992. In Other Words: A Coursebook on Translation. London and 

 New York: Routledge 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.08.2019)



۱
٥ 

 

 

Fatawi, Faisol. 2017. Seni Menerjemah Arab-Indonesia. Yogyakarta: Dialektika. 

Hidayatullah, Syarif. 2017. Cakrawala Linguistik Arab. Jakarta: Grasindo. 

Indri Astuti, Purwani. Kolokasi Di Bidang Penerjemahan. Magister Scientiae 

 ISBN: 0852-078x Edisi No. 36. 

Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: Grasindo Pustaka 

 Umum. 

Kamalie, Syaefullah. Kolokasi Dalam Bahasa Arab: Apa, Mengapa dan 

 Bagaimana. Diakses pada 23 November  2018. 

Nababan, Rudolf. 2016. Teori Menerjemah Bahasa Inggris. Yogyakarta: Pustaka 

 Pelajar. 

Newmark, Peter. 1986. Ittija>ha>t Fi at-Tarjamah Jawa>nib Min Nazariyyat at-

 Tarjamah, terj. Mahmud Ismail S{iniy. Riyad: Da>r al-Mari>kh. 

 

 

 

 
 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.08.2019)



۱۱۷ 
 

 

 
 املالحق

 البيا�ت .1
No Teks Halaman Terjemah 
        

1 

وانْتهت املبارة, فراح  دقَّ اجلرسوأخريًا 
 الطالب يـَُبدِّلون مالبَسهم يف غرفة املالبس

2 
bel pun berbunyi dan pertandingan berakhir. Para siswa 
mulai mengganti pakaian mereka di kamar ganti 

        

2 

، وأصغى أغمَض عينيهتوقَّف مصطفى، و
 للّنداء مرة أخرى

5 
Mustofa berhenti, dia menutup kedua matanya, dan 
mendengarkan pengumuman itu sekali lagi 

        

3 

وملا بلَغ ابب املنزل مسع النداء مرة أخرى، 
 املْنزل مرتدًِّدا َدقَّ جرسَ 

5 
sesampainya di pintu rumah pengumuman itu terdengar lagi. 
Ia menekan bel rumah dengan ragu-ragu. 

        

4 

: أمِّي، قلت لك صوت مرتفعمصطفى ب
 إنَّين ُمْتعب!

7 
Mustofa menjawab dengan nada tinggi: Ibu, aku sudah 
mengatakan pada Ibu bahwa aku lelah! 
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5 

، تردَّد النداء مرَّة يُغِمض عينيهوبينما كان 
ات  أخرى عبـَْر املكربِّ

7 
ketika ia menutup kedua matanya, pengumaman itu kembali 
muncul lewat alat pengeras suara. 

        

6 

دقَّ اجلرس استغرق مصطفى يف النَّوم، 
 طويالً 

8 
Mustofa tenggelam dalam tidurnya. Bel berbunyi cukup 
lama. 

        

7 

 جرس يدقُّ فذهبت لتفتح الباب، وكان ال
 بشدةٍ 

8 
Dia pergi membuka pintu. Bel berbunyi dengan keras 

        

8 

امليضأة، واّجته حنو  رأسه مصطفىنكس 
 وكان حيدِّث نفسه قائالً 

13 
Mustofa menundukkan kepalanya dan menuju tempat wudu. 
Dia berkata pada dirinya sendiri 

        

9 

وإمامَتكم يف  رفَع األذانوها أ� ذا أحاوُل 
 الصالة ما استطْعت، فاصربوا

15 
Sekarang biar aku saja yang berusaha mengumandang azan 
dan menjadi imam salat untuk kalian semampuku. 
Bersabarlah. 
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10 

 سريفعون األذانسأرى َمن هم الذين 
 ويقيمون الصالة، إذا غاب اإلمام

15 
Aku aka melihat siapa di antara mereka yang akan 
mengumandangkan azan dan mendirikan salat, meskipun 
belum ada imam tetap. 

        

11 

بدأ يتجّول يف احلقل مْهموماً، وُعُبوس  
وجهه ينبئك عّما حّل به من ُحزن، فكان 
يْنَحين ُهنا وُهناك، يتفّقد البصل والبطاطَس، 

مييناً  يهّز رأسهمث حيدث نفسه بقلق وهو 
ٌء أكثر مما ختَيـَّْلُت،  وِمشاًال: ال! الوضع سيِّ

 سَنموت جوعاً.

16 

Dia mulai berjalan menuju ladang dengan perasaan penuh 
sedih. Wajahnya yang cemberut menunjukkan adanya 
kesedihan yang sedang ia rasakan. Dia membungkuk di 
sana-sini, memeriksa bawang bombai dan kentang, 
kemudian dia berbicara dengan sedih pada dirinya sendiri, 
sembari menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri 

        

12 

شخص وملا أدرك انَّه لن يْلحق به توقَّف، 
 ، ووضع يده على خدِّه ببصره

18 
Ketika dia sadar bahwa ia tidak akan dapat mengejarnya, 
maka dia berhenti. Dia menetapnya, dan meletakkan 
tangannya di pipinya 

        

13 

، فاضطرَبت اجلدة لطيفة مث دقَّ اجلرس
 التفتت إىل زوجها

19 
Bel berbunyi, Nenek Latifah merasa tidak senang dan 
memandang suaminya 
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14 

هيَّا � زوجيت الباب, ولنَـْقَتِسم الكنز معه 
 وقالت رأسهااجلدة لطيفة  فهزَّتأيًضا. 

20 
Wahai istriku, tolong buka pintunya, kita membagi harta 
karun dengannya juga. Nenek Latifah menganggukkan 
kepalanya dan berkata 

        

15 

طبًعا، وهبذا نكون قد فَعْلنا خريًا، وسأ�دي 
مصطفى  قطَّبَ على اجلريان إن شئت. 

 ، وقالحاجبَـْيه
20-21 

Tentu. Dengan ini kita telah berbuat baik, aku akan 
memanggil tetangga jika kau mau. Mustofa mengangkat 
alisnya, dan berkata 

        

 Tariq mengangkat kepalanya, ia melihat orang tua di bawah 27 ، فرأى عجوزا حتت العريشرأسه طارق رفع 16
tempat yang teduh 

        

17 

ونظَرت إىل طارق،  حاجَبيهاالعجوز  رفعت
 مث قاَلت ُمبتسمة

27 
Orang tua itu mengangkat kedua alisnya lalu melihat ke arah 
Tariq, dia berkata sembari tersenyum 

        

18 

، مثَّ هزَّْت رأسهاأطرق العجوز قليًال، و
 نظرت إىل خيمة أهل "فاطمة"

28 
Perempuan tua itu menunduk sebentar dan menggelengkan 
kepalanya, lalu ia pergi ke tenda Fatimah 
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19 

ذهبت العجوز إىل احلديقة، وفرح طارق  
كثريا، وما إن اّتكأ يتأمَّل التالل حىت أخده 
 النوم

30 

Nenek tua itu pergi ke kebun, Tariq sangat senang. Tak lama 
setelah ia bersandar sambil melihat-lihat bukit, iapun 
tertidur 

    

20 

يَّة،  حسًنا, لكينِّ ال أستطيُع التَّوقيع، ألّنِين أُمِّ
 وقال صوتَهطارق  خَفضو

30 
Baiklah. Karena aku tidak bisa tanda tangan, karena aku buta 
huruf. Tariq menurunkan nada suaranya dan berkata 

        

21 

صمت عم فرحات، وكأنّه ينتظر اإلجابة من 
، وأْسند جبهَته على نكس رأسهجرَّاره، مثَّ 

 القيادةِ  َعَجَلة
39 

Paman Farhat terdiam, seolah-olah dia menunggu jawaban 
dari traktornya. Lalu ia menundukkan kepalanya, dan 
menyandarkan keningnya di kemudi 

    

22 

لقد مررَت من جانيب، ولكنَّك مل تنتبْه  إيلَّ، 
 48 قائالً  أبعلى صوتى وصرْختُ 

Anda tadi lewat di sampingku, tetapi tidak 
memperhatikanku. Aku berteriak dengan suara yang keras, 
dan berkata 

        

23 

ألقى عم فرحات بنفسه على األرض، 
وأدخل يدييه ىف تلِّ قمح صغري كان عثمان 
 49 قد مجعه، مث رفع رأسه قائال حبزن شديد

Paman Farhat menjatuhkan dirinya di tanah, dan 
memasukkan keduanya tangannya ke gundukan gandum 
yang dikumpulkan Usman. Lalu ia mengangkat kepalanya 
dan berkata dengan amat sedih 
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24 

متشي على وتقدَّمت حنو غرفة اجللوس وهي 
، مث توقَفت عند الباب أطراف أصابعها

 55 ونظَرت إىل الداخل 
Dia berjalan dengan ujung jarinya/ jinjit menuju ruang tamu, 
lalu berhenti di pintu dan melihat ke dalam 

        

25 

، وهو ُمتَّكئ ُمَقطِّبا حاجبيهفرْأت زوَجها 
 55 على طَاولة عليها أوراق يبحث فيها

Dia melihat suaminya mengangkat kedua alisnya. Dia 
bertumpu pada meja yang di atasnya ada kertas-kertas yang 
dia cari 

        

26  

سَرتين � خدجية، سرتين، لن ميرَّ شهران  
  57  ِمن ذلك املئذنةاألذان ان يرفعإال وصوت 

Engkau akan lihat, Hadijah, tidak sampai dua bulan suara 
azan akan terdengar dari atas menara itu 

    

 Ali Ihsan menganggukkan kepalanya dan berkata 61 وقال رأسهعلي إحسان  هزَّ  27

        

 Ali Ihsan mengangkat kepalanya, dan berkata 63 رفع على إحسان رأسه، وقال 28

    

 Ali Ihsan mengangkat alisnya  64 حاجبيهعلي إحسان  قطَّب 29
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 Ali Ihsan menundukkan kepalanya dan berkata 67 وقال رأسهعلي إحسان  أطرق 30
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