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Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar atas 

kesulitan 
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 مايسوي بدونها.

 ن أعظم مَ سوبرابتو العزيز، أبي
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 أيامي. 

  ي أحمد ثالث نوفارييانتوخوأ 

   أسرتي األحباءوإلى جميع 
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Abstrak 

 

Skripsi ini berjudul Tarjamah Kita>b At}falul Ga>bah wa Musykilah At-
Taka>fu’ fiha li Muhammad ‘At}iyyah Al-Abra>syi (Dirasah Tahliliyah 
Tarjamawiyyah). Buku ini merupakan buku cerita anak yang dikemas dalam 
nuansa islami. Peneliti tertarik mengkaji buku ini; pertama, buku ini menarik 

untuk diterjemahkan karena bahasanya yang mudah dipahami. Kedua, buku ini 

banyak berisi tentang hikmah atau pelajaran hidup yang bisa diambil dan 

ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi dua rumusan penting yang akan 

dipelajari, yaitu: 1. Apa saja problem penerjemahan buku terkait padanan kata 

yang ada di dalam buku At}falul Ga>bah karya Muhammad ‘At}iyyah Al-Abrasyi 

ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia?, 2.Bagaimana pemecahan 
masalah problem penerjemahan buku terkait padanan kata di dalam buku 

tersebut?. Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian 

ini adalah menemukan problem penerjemahan buku terkait padanan kata dan 

menjelaskan bagaimana cara untuk memecahkan problem penerjemahan buku 

At}falul Ga>bah karya Muhammad ‘At}iyyah Al-Abrasyi.    

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penerjemahan semantik yaitu penerjemahan dengan cara mencari terjemahan 

kamus atau leksikal dalam bahasa sumber kemudian mencarikan solusi 

penerjemahan yang sesuai dengan bahasa sasaran, sehingga memperoleh padanan 

kata yang tepat. 

Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan problematika penerjemahan, 

yaitu ditemukan total dua puluh delapan (28) problem padanan dalam 

penerjemahan dengan rincian; Sembilan belas (19) padanan level kata dan 

Sembilan (9) padanan level idiom. Adapun masalah ketidaksetaraan padanan 

dalam menerjemah buku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor; pertama 

adanya kerumitan semantik dari bahasa sumber yang apabila diterjemahkan ke 

dalam bahasa sasaran akan menjadi kurang tepat atau terasa kaku. Contoh: لذيذة 

(menyenangkan), المساكين (malang). Kedua, dikarenakan konsep kebudayaan yang 

spesifik. Contoh: األخ األكبر (sulung),مظلة (gubuk),بهدوء على أطراف أصابعك (jinjit). 

Ketiga, terdapat perbedaan dalam makna ekspresif. Contoh: بغير فائدة (tangan 

hampa), قاسية القلب (hati yang kejam),أحضان الطبيعة (alam terbuka), كل قلبك (sepenuh 

hatimu). Selain dari ketiga masalah kertidaksetaraan padanan, ada juga beberapa 

huruf jar yang tidak diterjemahkan dengan makna kamus melainkan makna yang 

lain sesuai konteks kalimat. 

Adapun pemecahan masalah terkait padanan tersebut penulis 

menggunakan kosakata dalam bentuk khusus dalam menerjemah sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Sebab dalam proses penerjemahan yang 

terpenting adalah menyampaikan makna atau pesan dari bahasa sumber.  

Kata Kunci: Terjemah, At}falul Ga>bah, Problem Padanan, Muhammad ‘At}iyyah 

Al-Abrasyi 
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 تجريد
 

 ومشكلة التكافؤ فيها أطفال الغابة"كتاب " ترجمةعنوان "هذا البحث يحمل 
 كتاب القصصهذا الكتاب هو لمحمد عطية الأبراشي )دراسة تحليلية ترجموية(". 

: لأسباب كتابالهذا  دراسةالباحث بيهتم  للأطفال الذي صاغه كاتبه بنزعة إسلامية.
من الجانب اللغوي، وهذا الكتاب يوظف اللغة سهلة المنال والفهم حيث لا  أولا،

على الكثير هذا الكتاب يحتوي وثانيا،  تعقيد ولا تعّنت فى سكب الجملة وتركيبها.
غْرسها في وقت مبكر عند مكن اتخاذها و تي من  الحكمة أو دروس الحياة الت

 .الأطفال
 اتكلير فيهما المشين على تركيبين مهّمالباحث  يحددفي هذا البحث،  

كتاب المتعلقة بالتكافؤ اللفظي في ال . ما هي مشكلة الترجمة1 :التي تجب دراستها
. كيف 2 ،إلى اللغة الإندونيسية؟ حين ُيترَجم "أطفال الغابة" لمحمد عطية الأبراشي

من تحديد البحث المذكور، فأغراض  حل هذه المشكلة للترجمة والتكافؤ فيها؟.
كتاب إلى الإندونيسية و هذا الهذا البحث هو لمعرفة مشاكل التكافؤ في ترجمة 

  ها.تكافؤو بيان كيفية أو طريقة حل المشاكل لترجمتهل
. ةيالبحث هو منهج الترجمة الدلال ومنهج البحث الذي استخدمه في هذا

المعجمية فى اللغة خلال البحث عن المعانى ي ترجمة من ة هيمنهج الترجمة الدلالو
شاكل الترجمة وفقا للغة الهدف، حتى وجد التكافؤ اللفظي المصدر ثم حل م

 المناسب.
(  22ثمانية وعشرين )التحليلات المذكورة، وجد الباحث بناء على  

(  11)المشكلات التكافوئية فى الترجمة حيث ينقسم إلى القسمين هما: تسعة عشر 
، ( مشاكَل فى تكافؤ التعبيرات الإصطلاحية1لتسعة )و ا مشكلًة فى التكافؤ اللفظي،

 ويرى الباحث وجوب البحث عن حلها.
تتأثر بالعوامل العّدة، فوأما مشكلات عدم المساواة في ترجمة هذا الكتاب 

هي: العامل الأول يرجع إلى التعقيد الدلالي للغة المصدر والذي إذا ترجم إلى اللغة 
الهدف سيكون أقّل ُملاءمة أو جامدة. ومثال ذلك كلمة: لذيذة 

(menyenangkan) والمساكين ،(malang) والعامل الثاني يرجع إلى مفاهيم ثقافية .
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، وبهدوء على (gubuk)، ومظلة (sulung)أخ الأكبر محّددة. المثال: كلمة ال
. والعامل الثالث هو الاختلافات في المعنى التعبيري. المثال: (jinjit)إطراف أصابعك 
، وأحضان (hati yang kejam)، وقاسية القلب (tangan hampa)عبارة بغير فائدة 

ة إلى هذه . بالإضاف(sepenuh hatimu)، وكل قلبك (alam terbuka)الطبيعة 
الجاّرة التي لاتترجم إلى الترجمة القاموسي  العوامل الثلاثة، هناك أيضا بعض الأحرف 

 أخرى حسب سياق الكلام.  ولكن ترجمة
استخداما الخاصة  ألفاظفاستخدم الباحث الشكلة التكافؤ اللفظي، وأما حل م

 نقل يهالأكثر أهمية الترجمة  لأن عمليةترجمة لتسهيل فهم قارئ اللغة الهدف. في ال
 من اللغة المصدر. الرسالةالمعنى أو 

 
 محمد عطية الأبراشي. مشكل التكافؤ، جمة، أطفال الغابة،التر : الكلمات  المفتاحية
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 وتقدير شكر كلمة

 

أنفسنا ومن  شرورنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من  لله الحمد
، أشهد أن لا إله لهفلا مضل له ومن يضلل فلا هادي  الله يسيئات أعمالنا، ومن يهد

سيدنا محمد وعلى  ىإلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عل
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.ته ومن اآله وأزواجه وذري

ترجمة كتاب أطفال الغابة " العنوان تحت العلمي البحث هذاة باكتفقد تمت 
لإتمام بعض  ("تكافؤ فيها )دراسة تحليلية ترجمويةلمحمد عطية الابراشي ومشكلة ال

إّن إتمام بو أقر . وأدبها العربية اللغة شعبةفى  لمياالع اللقب على للحصول الشروط
الفرصة الثمينة من  الآخرين. ولذلك، في هذهن مساعدة مهذا البحث لا يخلو 

ات والإرشادات والتشجيعات لكل من ساعده بالتوجيه بالشكر للباحث الجدير
 :كما يليا خاصة هؤلاء الذين يليق بذكرهم جزيلا عميقشكرا  وغيرها

 ناسون لجامعةا دير، مواهيودي يوديان كتوراندوسالد الأستاذفضيلة  .1
 اكرتا.يوكي الحكومية االإسلامية كاليجاك

 ناسون امعةج الثقافيةوالعلوم  الآداب كلية عميد، أحمد فتاح دكتورلاسعادة   .2
 بجوكجاكرتا. الحكومية الإسلامية كاليجاكا

 كلية،وأدبها العربية اللغة شعبة رئيس، الماجستير مصطفىالمحترم سيد  .3
 .الثقافيةوالعلوم  الآداب

 نيتوعلم نيرّبت يتال الأكادميفة مشرالك ماجستير أّمي نور النعمةال ةالعزيز .4
 .لكليةا هذه في دراستي طوال نيتوأصحب
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لم يبخل شيئا من مّد  الذي البحث هذا مشرف، ندىسماحة الدكتور زمزم أف .5
الله أن  هذا البحث المتواضع، ندعو رشاداته وتوجيهاته فى سبيل اتمامإ

 .ه وعمرهيباركه في كل سير
لباحث العلوم والمعارف اعّلموا قد الذين الآداب بكلية المعلمين السادة جميع .6

 .المتنوعة في شعبة اللغة العربية وأدبها
ينقطع رأفتهما وشفقتهما لي من أن لم حيث  سومارليك وأبي سوبرابتو ميأ .7

وهما من أكبر المفرحين في  .كنت فى عالم الرحم والولادة حتى هذا اليوم
الابتسام. وهما من زعماء في الاحترام. وهما أكمل عناصر العالم في 

 الانسجام. 
، دفعة أ "" صلخاصة في فو وأدبها العربية اللغة شعبة في أصدقائي جميع .8

2115. 
اللذين لهما أصحابي محمد حمزة حزب الله و محمد فارح فناني  والأعزاء .9

 البحث. هذا تماملم ُينكْر فلا إ إرشدو سهم لم ُيذكْر
 .العلميهم في إتمام هذا البحث كل من لا أذكر أسماء  .11

م أن يكون هذا البحث نافعا لتقّدتعالى  منه أخيرا، بكل تواضع، يرجو الباحث
لذا  النقائص والخلل والأخطاء،ن ملا يخلو  هذا البحثن ولكين. البلد والّدالأمة و

 قتراحات لتكميله.االباحث الانتقادات وال دائم، يوّدعلى وجه 
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 الباب الأول
لمقدمةا  

 خلفية البحث .أ

، يمارس بمعنى ضيق .منذ زمن طويل إنسانالترجمة هي المعرفة التي عرفها ال
هو الترجمة  عمر، فإن ولذلك. حوله العالم ةعرفعلى م تهحاولم البشر الترجمة منذ

 1هذه الأرض.فى  الإنسانعمر 

في عصر العولمة الحالي لا يزال ترجمة الالتواصل عبر اللغات في شكل إن 
ه لا يوجد اتصال عالمي إن (Newmark)نيومارك. وقال أكثر أهمية بل أصبح ، باقيا

الإندونيسية اللغة العربية إلى اللغة أنشطة الترجمة من ولا يستثنى أن بدون ترجمة. 
يتضح هذا من خلال و .المسلمين في إندونيسيا تدّينى عل غيرة كبير بشكليتزايد 

، مثل ومصادرها الإسلامية العلومب التى تتعلقالعديد من كتب الترجمة، خاصة تلك 
 2.وغيرها صوفتالقرآن والحديث والفقه والأخلاق والعقيدة وال

الترجمة ، وخاصة المسلمين، تعتبر أنشطة النسبة إلى الشعب الإندونيسيب
مهمة للغاية وينظر إليها على أنها قادرة على تسريع نقل المعرفة والتكنولوجيا، 

 3ة.كتابتها في معظمها باللغة العربي متتالتي  وخاصة العلوم الإسلامية

                                                             

1 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, (Yogyakarta: Lingkar Media, 7112), hlm. 1. 

7 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 7111), hlm. 1. 

3 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ... hlm. 7. 
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الشخص على فهم الرسائل ، تهدف أنشطة الترجمة إلى مساعدة وعلى الجملة
، والأفكار، الآراءلرسالة ) اإرسالوأن جوهر الترجمة هي . مباشرًة من لغة المصدر

 النصيةالرسالة أن في الواقع هدف. إلى اللغة ال أوالأصلي المشاعر( من لغة المصدرو
 4.شكل أو معنى للقارئ ، سواءترجمتها كلها

تقديم المعنى من  نيمّك ويترجمعادًة إلى إنتاج عمل تهدف أنشطة الترجمة 
 ن الترجمة تنتجأ (Nida) نيدا تذهب. الأصل لغة مصدر أوالأقرب إلى المعنى في لغة ال

دة في لغة المصدر إلى لغة لرسالة الموجوالى اإالأقرب و متناولالمكافئ ال المعادل
 بعدهاثم يأتي ، والرئيسي ولالأ هي الهدف المعنى فإن ،. في هذه الحالةالمخاطب

 5.يأو الأسلوب يالنمطلجانب 

 كل ما خطر وجاَل يعبر عنأو يةبحّر فكره المترجم ليس كاتبا يمكنه أن يصّب
المترجم هو شخص يعيد  لكنالذهن. و إلىكل شيء يتبادر عن أو  ه أو فى عقلهقلب فى

وسيلة النصية، وحتى أسلوب اللغة، وطريقة الآخرين من خلال ال تصوركتابة أفكار أو 
 فيهاي يستو جب أنيمانة الرسالة التي أ، وكل ما يتعلق بها. هناك تقديم الأفكار

 6.الالتزام بآراء الكاتب وأفكاره ، وهيمترجمال

تقديم على محاولة  يالترجمة ه حقيقةاستنتاج أن ال، يمكن بيان المذكورال من
وفًقا والواردة فيها  آراءنقل الأفكار والمع التزام وفًقا للغة المصدر  معنى المكافئال
يوجد بعض المشكلات لإيجاد  ،فى كثير من الأحيان. وذهن الكاتبالمتفقة مع  طريقةلل

المعاني المكافئة للغة المصدر لكون المترجم لايستوعب الجوانب التركيبية والمضامين 
  (bilingual)اللغة ثنائي هوأن يكون  ينبغي فإن المترجم الحقيقي، . لذلكالثقافية للغتين

 الفوريين يفهمون سياق ثنائية اللغة تعني أن المترجمينف. (bikultural)الثقافة  ثنائيو
في. سياق النقل الثقاالإدراك على الثقافة هي ثنائية  ، بينما نقل اللغةحين  الكلام

 الظروف ، يجب تأطيره فيلترجمة النص وللحصول على الترجمة المتوفرة والجودة
                                                             

4 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ... hlm. 3. 

5 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ... hlm. 3. 

6 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 9. 
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أو  مفهومةعتبر الترجمة مجرد قراءة غير ت، فكذلكإذا لم يكن الأمرو للغة الهدف. ةيلثقافا
 .7يصعب فهمها

محمد عطية الغابة ل أطفال كتاب يجعلالباحث ف، لهذا السبب، في هذ البحث
 لبحثا ترجمته إلى الإندونيسية من خلال محاولةعلى ويحاول  اماديموضوعا  الأبرشي

 .بين اللغتين يوالسياق الثقاف ويسياق اللغالمع لمعنوي تتناسبا عن التكافؤ ا

أسباب  هناك، اللفظي التي توجد غالًبا في الكتاب التكافؤ بالإضافة إلى مشاكل
، اللغة المستخدمة في الكتاب خفيفة نسبًيا ام. أولًاأخرى تجعل هذا البحث مثيرًا للاهتم

ذا ، يحتوي ه، وخاصة الأطفال. ثانيًااالقارئينجميع لوسهلة الاستخدام ومناسبة جًدا 
نكون  ، وأن لاأناسا طيبين منا أن نكونعّلُت ، وهي الكتاب على رسالة جيدة ومفيدة

، ن، وأن نكون منصفين، ونحب بعضنا بعًضامسؤولي، و، وأن نكون صادقينخادعين
يعلمنا هذا الكتاب ، . بالإضافة إلى ذلكيةعلقة بالإنسانكل الأشياء الجيدة المتنعمل و

، وأن فقط إليه، وأن نطلب الحماية والمساعدة كانم في أّي  اهنؤمن بالله وتقوا أن دائًم
 .دائًما لجميع مواهبه وهداياه ن ْيِنت  ْمنكون ُم

 

 تحديد البحث .ب

 البحث كما يلى:هذا  الباحث إضافة إلى خلفية البحث، يحّدد 

"أطفال  كتابفي ال المتعلقة بالتكافؤ اللفظي ترجمةلة الهي مشك ما .1
 إلى اللغة الإندونيسية ؟حين ُيترج م الغابة" لمحمد عطية الأبراشي 

 كيف حل هذه المشكلة للترجمة والتكافؤ فيها ؟ .2
 
 
 

                                                             
2 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ...hlm. 3-4. 



4 
 

 
 

 أغراض البحث وفوائده .ج
 

 هذا البحث فكما يلي: غراضأأما  
كتاب "أطفال المتعلقة بالتكافؤ اللفظي في الترجمة ال كلاشملمعرفة  .1

 الغابة" لمحمد عطية الأبراشي إلى اللغة الإندونيسية.
 للترجمة والتكافؤ فيها. اكلحل هذه المشطريقة أو  يةن كيفبيال .2

 
 وأما فوائده في هذا البحث فكما يلي:

نظرية المعارف عن يزيد أن  يرجي هذا البحث، من الناحية النظرية .1
 ةالتكافؤ اللفظي من اللغة الأصلي بقضايافيما يتعلق صة وخا ،الترجمة عامة
لإندونيسية في كتاب العربية إلى لغة الأهداف يعني اللغة ايعني اللغة 

 "أطفال الغابة" لمحمد عطية الأبراشي.
 مساعدا ومسّهلا علىهذا البحث ة، يرجى أن يكون من الناحية العملي .2

الذي إلى عن طريق ترجمته الكتاب  مضمونفهم الرسالة أو على  ينالقارئ
 .اللغة الإندونيسية 

 
 التحقيق المكتبي .د

 يومنا هذاحتى  الباحث استناًدا إلى الملاحظات وعمليات البحث التي أجراها 
، لم يتم إجراء أي  opac.uin-suka.ac.idوعلى موقع  UIN Sunan Kalijagaفي مكتبة 

"أطفال الغابة  بحث حول الترجمة وما يعادلها من الكلمات الموجودة في كتاب 
تضارع فى عديد من الدراسات السابقة التي ال محمد عطية الأبرشي. لكن الباحث وجدل

 ، بما في ذلك ما يلي:موضوع البحث
 ".فيها التكافؤ اتمشكل ضأحمد الدردير وبعمعراج لأولا، "ترجمة كتاب دردير 

في قسم اللغة العربية وأدبها، كلية الآداب والعلوم الثقافية  طالب ،كتبه خالد معارف
تتناول هذه الرسالة مشكلة . 2111سنة  بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية في
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 معادلةأو منهج الترجمة حول موضوع التكافؤ أو الكلمات المكافئة باستخدام طريقة 
، ستوى الكلمات، لإنتاج ترجمة دقيقةي تركز على معادلة متلاMona Baker) مونا بكر)

غير جامدة ووفًقا للغة الهدف. التحليل المستخدم في هذه الدراسة هو استخدام التحليل 
وبعض  ،الوصفي. وجدت نتائج التحليل خمسة عشر مشكلة معادلة لمستوى الكلمات

 8.المعادلات أعلى من الكلمات

التكافؤ فيها لعبد الله الكبير )دراسة "ترجمة كتاب الكرة الذهبية ومشكلة ثانيا، 
في قسم اللغة العربية وأدبها، كلية  طالب ،في الترجمة("، كتبه محمد إحسان فجري

الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية في سنة 
 ، تتناول هذه الرسالة ترجمة كتاب قصص الأطفال باستخدام نظرية الترجمة.2112

ل ب الكلمات التي غالبًا ما توجد أو الشائعة من ِق أو يكافئ تركز على ما يعادلو
يستخدم المترجمين المبتدئين في عملية ترجمة النصوص الأدبية والمصنفات العلمية. 

ب ، حيث يؤدي الكاتالتفسيريةالكتاب طريقة الترجمة الحرفية وهذا في ترجمة  البحث
، بحيث يمكن للقارئ أن يشعر نتائج الترجمة بأنها مراحل مختلفة في عملية الترجمة

 المذكورنهج مأصلية وليست ترجمة. النتائج التي تم الحصول عليها من البحث مع ال
هي عدد المفردات اليومية التي إذا كانت مترجمة إلى الإندونيسية تصبح أقل ملاءمة في 

الترجمة  تصبح حتى لالغة المصدر بحيث يجب العثور على أنسب كلمة مكافئة 
أن هناك خمسة عشر مفردات عربية لا تزال  إلى النتيجة التحليل وصل  وقدجامدة.

 9.غامضة وليست صحيحة عند ترجمتها إلى الإندونيسية

"ترجمة كتاب مسلمات دائرة الخطر لخالد البحيري ومشكلة التكافؤفي  ثالثا،
طالبة في قسم ، تايريا سري يونطدراسة تحليلية دلالية("، كتبته فالمستوى اللفظي فيها )

اللغة العربية وأدبها، كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية 
فى التكافؤ  عنبحث الكيفية عن  يتناولهذا البحث . 2118الحكومية في سنة 

                                                             
8 Cholid Ma’arif, Tarjamah Kitab Dardi>r Mi’raj li Ahmad ad-Dardi>r wa Ba’du Musykilah at-

Taka>fu’ fi>ha>, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 7111. 

9 M. Ihsan Fajri, Tarjamah Kitab “al-Kurrotu al-Dzaha>biyyah wa Musykilah at-Taka>fu’ fi>ha 
li Abdullah al-Kabi>r” (Dirasah fi at-Tarjamah), skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 7117. 
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معين في اللغة العربية إلى اللغة لإندونيسية في كتاب ال يحاالمستوى اللفظي أو الإصطل
مع ربطه بالأبعاد الاجتماعية ة الدلال " فى ضوء علممسلمات دائرة الخطر لخالد البحيري"

والثقافية المختلفة بين اللغتين، يعني لغة المصدر ولغة الهدف. ويتوقع أن تكون الترجمة 
. ولنأخذ بعض الأمثلة الموجودة فى هذا مستوفية إلى أقرب المعاني من اللغة المصدر

الكتاب ألفاظ " الخمار، الحجاب، النقاب، جلابيب، وسفور. وهذه الألفاظ أو الأسماء 
اذا ترجمت إلى اللغة الإندونيسية فتكون ترجمتها إلى كلمة واحدة وهي : كرودونج 

(kerudung)  الأسماء مع أن هناك فرق بينها. ولذلك، يفّضل المترجم أن يجعل هذه
على معانيها الأصلية بدون ترجمتها إلى اللغة الإندونيسية مع شيئ من البيان فى اختلاف 

 11.بين تلك الأسماء

 

 الإطار النظري .ه

ة هي أداة مهمة للغاية في البحث. يمكن للنظرية أن تساعد الباحث في النظري
يلي حول  سيتم شرح ما. واختيار المفاهيم الصحيحة تحديد أهداف واتجاه أبحاثه

 11.الإطار الذهني الذي يعد حًدا ويعتبر مهًما في الاعتبار

 تعريف الترجمة .1
في ( ، ذكر أن الترجمة تعني 1999في القاموس الإندونيسي الكبير )

( ، يذكر أن الترجمة تعني النسخ أو الانتقال 1999القاموس الإندونيسي الكبير )
اللغة العربية، وتحديدًا من كلمة أصل من "ترجمة" كلمة و من لغة إلى أخرى

التفسير باستخدام لغة أخرى أو  يهانامعمن بعض ترجمة التي  -يترجم  -ترجم 
نقل المعنى من لغة إلى أخرى. الترجمة هي نشاط نقل المعنى الموجود في اللغة 

                                                             
11 Fitria Sari Yunita, Tarjamah Kitab “Muslimat fi da>irah al-Khatar” li Kha>lid al-Buhairi wa 

Musykilah at-Taka>fu’ fi al-Mustawa al-Lafz}i Fi>ha> (Dirasah Tahliliyah Dala>liyah), skripsi, UIN Sunan 
Kalijaga, 7118.  

11Yulia Nasrul Latifi, dkk, Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 7113), hlm. 41. 
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لغة  إلىالمصدر إلى اللغة الهدف. تنطوي عملية الترجمة على معرفة المترجم 
 12.الهدف من كل جوانبها القواعدية والأسلوبية والعباراتية المصدر ولغة
 Hatim and Munday (7114: 5)في كتابه (Jakobson)اكوبسونأكد ج

( الترجمة البينية 1ثلاث فئات: ) إلى تنقسم-على سبيل الجملة- الترجمةأن ، 
(intralingual translation) وهي الترجمة أو نشاط إيصال الرسائل من نص ،

الترجمة بين  (2،) اولكن لا تزال تستخدم اللغة نفسه آخرنص إلى واحد 
الترجمة أو نشاط إيصال الرسائل من  ، وهي(interlingual translation)اللغات
 intersemiotic)( الترجمة بين الأنواع3لغة أخرى، ) إلىواحدة لغة 

translation)أشكال أخرى لتي تنقل الرسائل إلىالترجمة أو الأنشطة ا ، وهي ،
 13مثل شكل موسيقى أو فيلم أو لوحة.

 فىلبحثعن المطابقة االترجمة هي حقيقة ن أ، (Savouryوذهب سافوري )
لغة أخرى. لن تكون الترجمة ممكنة إلا بسبب الأفكار واحدة إلى  لغةفكرة 

 .14هي المفتاح الرئيسي في عملية الترجمة مطابقة الأفكاروالمماثلة. 
فى تعريف ، (Savoryما ذهب إليه  سافوري )( Nidaنيدا ) توذهب

أخرى  واحدة إلى لغة لغةفي تحويل الرسائل الموجودة على محاولة  بأنهالترجمة ا
بطريقة تجعل الأشخاص الذين يقرؤون ويستمعون الرسائل التي تم نقلها إلى اللغة 

رات الظهور التي تلقاها ( لديهم نفس الانطباع مع مخاطبالهدف )الم
ؤكد نيدا على تلية. المصدر أو اللغة الأصاللغة أو المستمعون في  لمخاطبونا

الطبيعي  هذا التكافؤطبيعي في إعادة إنشاء الرسالة المترجمة.  أهمية إيجاد تكافؤ
 .15هدفبنقل الرسالة إلى اللغة ال في عملية الترجمة لممكنةتحقيق مهم ل

أو  الرسائل من لغة الأصلتحويل على ولة هي محاالترجمة  فى الحقيقة أن
. وكذلك ل إيجاد التكافؤ لها تركيب دلالةإلى اللغة الهدف من خلا لغة المصدر

                                                             
17 Polce Aryanto Bessie, Metode Penelitian Linguistik Terjemahan, (Jakarta: PT. Indeks, 

7112), hlm.9.  

13 M. Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ... hlm. 71-77. 

14 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 4. 

15 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 4. 
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المختلفين )لغة رمزين ال على، ويتطلب معّقدازدواجي و ل اتصالعم هي الترجمة
سلسلة من الأنشطة تبدأ من فهم معنى الترجمة في تحدث ولغة الهدف(.  المصدر

 .16إلى إعادة التعبير عن المعنى في اللغة الهدفأو المصدري  الأصليالنص 
كن أن يم من تعريفات الترجمة التي عبر عنها الخبراء الآراء رتكثوقد 

أولغة  وتفسير معنى أو رسالة من لغة الأصل بيينأنها محاولة لنقل وتنلخصها ب
 اللغة الهدف.إلى تكافؤها بالمصدر 

 
 نظرية الترجمة .2

ا مجموعة من المعلومات اللازمة دائًمنظرية الترجمة هي إن ، لحقيقةفي ا
أن نظرية -نيومارك معتمدا على بيان- ل فتاويصفيرأى في عملية الترجمة. 

لعلاقة بين حول اهي المحاولةعلى تقديم الأفكار المفيدة  لنا )القراء(  الترجمة
القضايا المحيطة بعض تبّين لنا  نظرية الترجمة أيًضا، كما أن العقل والمعنى واللغة

من خلال نظرية الترجمة، ووالحياة.  الكونية والثقافية والفردية للغة ناحياتبال
 .17فهم الثقافات المختلفة يتمكن لنا من

مفتاح النجاح فى عالم وقد يظن الذي يطمع أن يكون مترجما متقنا أن 
الترجمة  هو استيعاب نظريات بكل أنواعها. ومن هذا، فقد أنفق أكثر أوقاته 
لاشتراك أنواع التدريبات الترجموية النظرية والتقنية حرصا بعد هذا كله على 

النصوص كما هو يريدها. إلا أن هذه الخطوات باءت حصول قدراته لترجمة 
وذلك، لأن استيعاب  تمرن تطبيق الترجمة فعليا.وي بالفشل إن لم يكن هو يمارس

لم يكن يتدرب  نظريات الترجمة لا يضمن صاحبه قادرا على ممارسة الترجمة إن
التى يسهل الترجمة ليست من أمر من الأمور  فعليا على الترجمة، ولأن نظرية

 18تنظيره أو تقعيده.

                                                             
16 M. Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, ... hlm. 73. 

12 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 11. 

18 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 17. 
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 Inبموضوع ا في كتابه (Mona Baker)على الرغم من أن منى بيكر

Other Words: a coursebook on translation  حول  بإسهابناقش الكتاب
مشكلات  ، والتي تتراوح بينالأمور المتعلقة بالترجمة تبدأ من بعضوالترجمة 

التكافؤ النصي إلى التكافؤ والتكافؤ النحوي و مستوى اللفظيالالتكافؤ على 
عملية -لا يمكن تقديم تعليمات فنية الكنه ،لكلها، مع الأمثلة الخاصة التداولي

أفكار منى بيكر المتعلقة بنظرية الترجمة هي وإن استخدامها مباشرة للترجمة. 
مجرد استكشاف لمجال النظرية اللغوية الحديثة التي يمكن استخدامها كأساس 

 .19للتدريب على الترجمة ويمكن أن تؤخذ في الاعتبار في التدريب
النظرية كمنظور في الترجمة، ولكن ممارسة ة إلى لا تزال هناك حاج

. الترجمة اوعظيم اجيدمترجما مترجم الكون يدات الترجمة ستؤدي إلى أن ّوعتو
مهارة لن يولدها أي شخص إلا من  ، مما يعني أن المترجم هوبيقيهي فن تط

 .21د على القيام بذلكخلال الممارسة والتعّو
 

 عدم المساواة في الترجمة اتلكمش .3
تكافؤ المعنى في نصوص لغة  منى بيكر أنه يمكن الحصول علىذكرت 

تتأثر بالعوامل  النتائج ، لكنعلى مستوى معينواللغة الهدف  أو المصدر الأصل
، غالًبا ما نتيجة لذلك 21اللغوية والثقافية المختلفة بحيث تكون نسبية دائًما.

ن تمثل عدم المساواة في التكافؤ نظًرا لأن الكلمة أو الجملة لا يمكن أ حدث
ها، وهناك أيًضا تلك المعنى الموجود في كلمة، لذا يجب أن توجد في تكافؤ

التي يصعب العثور عليها. تشمل قضايا عدم المساواة التي قدمتها منى بيكر 
 :22التالية

                                                             
19 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 17. 

71M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, ... hlm. 13. 

71 Mona Baker, In Other Words: a coursebook on translation, (London: Routledge, 7116), 
hlm. 6. 

77“Mona Baker: Masalah Ketidak Setaraan dan Strategi Penerjemahan Pada Tingkat 
Kata”,https://cakrawala274.wordpress.com/7116111179/mona-baker-masalah-ketidaksetaraan-dan-
strategi-penerjemahan-pada-tingkat-kata, diakses pada tanggal 75 April 7119. 

https://cakrawala724.wordpress.com/2016/11/29/mona-baker-masalah-ketidaksetaraan-dan-strategi-penerjemahan-pada-tingkat-kata
https://cakrawala724.wordpress.com/2016/11/29/mona-baker-masalah-ketidaksetaraan-dan-strategi-penerjemahan-pada-tingkat-kata
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 ثقافي خاصأ( مفهوم 

صعوبات تها الخاصة التى قد تؤدي  إلى ثقافلكل منطقة بالتأكيد 
 .في ترجمة مفاهيم محددة تتعلق بثقافات معينة

 فة المصدر لايتوافر في اللغة الهدلغب( 

هناك بعض المفاهيم المعروفة في لغة المصدر. ومع ذلك، يصعب 
العثور على النظير المباشر الذي لديه المفهوم لأنه ليس معجمًيا في اللغة 

 .الهدف

 دلاليلغة المصدر لها تعقيد  ج(

أن الكلمة يمكن أن تكون معقدة للغاية عندما يتم بيكر  بينت منى
  .تحويلها إلى لغة أخرى

 .في معنى الكلمات تؤديان الاختلافد( لغة المصدر واللغة الهدف 
 hujan-hujananو  kehujanan كلمةالإندونيسية  اللغة فينجد 

ولكن عندما تترجم إلى الإنجليزية ، سيجد  حيث يختلف معناهما، 
في كثير من الأحيان في كلمة المترجم صعوبات بحيث تتم ترجمتها 

“raining”. 
 (superordinat)ه( اللغة الهدف ليس لها اللفظ العام 

تسمح الاختلافات الثقافية والظروف البيئية بالتأكيد بعدم وجود 
ة أو كلمات عامة بلغة واحدة. تشير كلمة خاصكلمات 

“facilities” على سبيل المثال إلى عدة أشياء ، وهي“equipment” و ،
“building service”لم يتم العثور على هذهغيرها، بينما في روسيا، و ، 

ناك في روسيا مفاهيم أكثر ، هالكلمات. ولكن على العكس من ذلك
 sredstvaperedvizheniyaوهي ”facilities“ إلى  تشير خاصة

(means of transport)و ،naem (loan)  ،
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neobkhodimyepomeschcheniya (essential accomodation)، 
 neobkhodimoeoborudovanie (essential equipment).و

 الهدف ليس لها اللفظ الخاصو( اللغة 

مكن اللغة ليس لها آتي:تال خلاف ذلك كما العكسوكذلك 
لها أكثر باللغة الإنجليزية article المثال ، لكلمة معينة.  الخاصاللفظ 

، critique، وreport، وsurvey، و  feature، مثل الخاصة ن الأسماءم
 غيرها. ، وreview، وcommentaryو

 إختلاف في وجهة النظر بين النفسية و المادية ز( 
ما أو شخص ما  يبحث هذا المنظور في كيفية ارتباط شيء

اللغة اليابانية ، هناك ستة طرق للتعبير عن كلمة  فى بالآخرين. المثال 
“give” ، اعتماًدا على من يعطي مثل ،yaruو ،ageruو ،morau ،

 kudasaru.، وitadaku، وkereruو

 إختلاف في المعنى التعبيريح( 

كافئة فى لغة تمكن ترجمتها المالمصدراللغة من   المعينة الكلمة
الهدف، إلا أن هناك شيئ من المعنى المراد التى لا تتمثل عند ترجمتها 
لاختلاف حالة التنغيم أو التنبير، أو لكون المرء الواحد له اكثر من تعبير 

 واحد والعكس. 
 إختلاف أشكال اللفظي( ط

إن الاختلافات البنيوية أو الشكلية بين اللغات فى كثير من الأحيان 
 ا  إن لفظة مثالتؤدي إلى صعوبة ايجاد التكافؤ فى الترجمة. فلنأخذ 

able اللغة الإنجليزية كما هو الحال في الكلمة فىconceivable ،
اللغة فى  المتكافئة لا توجد الكلمات، drinkable، وretrievableو

 .في القيام بالترجمة  parafraseبحيث يتم إجراء إعادة صياغة العربية

 .إختلاف في درجة التداول والهدف لصيغه من الصيغ( ي
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، مثلامختلفة. في اللغة الإنجليزية ال هاخصائصإن لكل لغة 
لربط الجمل بترددات أكثر من  verb-ingلاستمراري ا الفعليستخدم 

 .اللغات الأخرى مثل الألمانية والسويدية

 الإستعارة في اللغة المصدر( استخدام ك

لغة المصدر غالًبا ما يؤدي أيًضا إلى الفي الإستعارة إن استخدام 
 ”alfresco“و ”au fait“صعوبات في الترجمة. تستخدم الكلمات

لمثال، لأنها تحتوي على قيم هيبة باللغة الإنجليزية على سبيل ا”chic“و
(prestis). 
 

 هج الترجمة طريقة ومن .4

الترجمة من الكلمة نهج م، هم للترجمة ثمانية مناهجنيومارك قسم بيتر 
منهج الترجمة الوفية، ومنهج الترجمة ، ومنهج الترجمة الحرفيةإلى الكلمة، و

منهج الترجمة وتكيفية، ومنهج الترجمة الحرة، ، ومنهج الترجمة الةالدلالي
وأما ثمانية مناهج للترجمة . ةالتواصليومنهج الترجمة الإصطلاحية أو الإعتبارية، 

 :23فكما يلي

 من الكلمة إلى الكلمةالترجمة منهج (. 1

الترجمة من كلمة إلى كلمة هي الترجمة التي تحافظ على لغة  منهج
 .24كثر المعاني شيوًعاعلى أ بمفرداتهاوالكلمات مترجمة  ،المصدر

 t be doing that’Look, little guy, you all shouldn.25مثال:
 Lihat, anak kecil, kamu semua harus tidak melakukan itu. 

                                                             
23 Peter Newmark, A Textbook of Translation, (UK: Prentice Hall International, 1988), hlm. 

45-42. 

24M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia,hlm. 53. 

25Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 61. 
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 الترجمة الحرفية منهج(. 2

عن طريق تحويل البناء  منهج الترجمة حرفًيا هو منهج الذي يتم تنفيذه
 .26النحوي للغات المصدر إلى البنية النحوية للغة الهدف التي لها أقرب ما يعادلها

 t be doing that’Look, Little guy, you all shouldn.27مثال:

Lihat, anak kecil, kamu semua seharusnya tidak melakukan itu. 

 وفّيةالترجمة ال منهج(. 3

 ترجمةيل الهي الترجمة التي تسعى إلى تحو الترجمة الوفّية منهجإن 
 وفّيةللغة المصدر لوكان ينتهك قواعد اللغة الهدف. في هذه الترجمة ال ةالسياقي

يتم نقل المفردات الثقافية، ويتم الحفاظ على الترتيب النحوي في الترجمة بهذه 
 .28الطريقة

29مثال:
I have quite a few friend. 

Saya mempunyai sama sekali tidak banyak teman ->  

Saya sama sekali tidak mempunyai banyak teman. 

 الترجمة الدلالية منهج (.4

منهج الترجمة الدلالية هي منهج الترجمة تركز على البحث عن التكافؤ 
ل اللفظي، لكنها لا تزال مرتبطة بثقافة اللغة المصدر. يسعى هذا المنهج إلى تحوي

للغة المصدر أقرب من الإمكان إلى التركيب النحوي والدلالي  ةالسياقي ترجمةال
والنغمة الأصلية،  ةالصحيح ترجمةحاول الترجمة الدلالية خلق الت 31للغة الهدف.

                                                             
26M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia,hlm. 54. 

27Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 61. 

28M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia,hlm. 55. 

29Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 61. 

31 M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, hlm. 55. 
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، ليس لأن الكلمات أكثر أهمية من المحتوى، ”Sakral“حيث تعتبر الكلمات 
 .31ولكن الشكل والمحتوى واحد

 book worm He is a. 32مثال:

Dia (laki-laki) seorang yang suka membaca. 

 الترجمة التكيفية منهج(.5 

الترجمة إلى  هذه . تسعىحراالأكثر  الترجمةطريقة الترجمة التكيفية هي 
وهذه الطريقة اللغة الهدف.  ىلمصدر فللغة اة ويغالل الخصائصتغيير وتنسيق 

غالبا تستعمل فى ترجمة النصوص الدرامية أو الكوميدية أو النصوص الشعرية مع 
محافظة موضوعها وطبيعتها الخاصة وحبكاتها، وكما تسعى هذه الطريقة أيضا 

خصائص اللغوية للغة المصدر فى اللغة الهدف، ثم إعادة كتابة تلك إلى تحويل ال
 33النصوص.

  34:ذلك هو  مثال

Hey, Jude don’t make it bad 

Take a sad song and make it better 

Remember to let her into your herst 

Then you start to make it better 

 الترجمة: 

Kasih, di manakah engkau 

Mengapa kau tingal aku     

                                                             
31 Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 59. 

32 Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 61. 

33Emzir, Teoridan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 67. 

34Emzir, Teoridan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 67. 
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Ingatlah selalu padaku 

Janji setiamu takkan kulupa    

 الترجمة الحرةمنهج (. 6 

إنتاج مواد معينة دون  على تحاولالتى ترجمة ال ية هالترجمة الحر
استخدام طرق معينة. عادًة ما تكون الترجمة عبارة عن إعادة صياغة أطول من 

 35.، وليست على الإطلاق ترجمةللغاية طويلةغالبا تكون  وكماالنموذج الأصلي، 

36:على ذلك ما يلي مثالال
the garden.The flowers in  

 Bunga-bunga yang tumbuh di taman. 

 ة أو العباراتيةالترجمة الاصطلاحي منهج(. 2

رسائل اللترجمة عن طريق إنتاج منهج ا والترجمة الاصطلاحية ه منهج
من خلال اختيار  لترجمةلى تشويه الفروق الدقيقة في اأصلية، ولكنها تميل إال

 .37المصادمات الاصطلاحية والتعابير غير الموجودة في لغة المصدر

 I can relate to that.38:ذلك ما يلي مثال
Saya tidak mengerti maksudnya. 

 الترجمة التواصلية منهج(. 8 

 ترجمةتسعى إلى إنتاج الالتى ترجمة  منهج وة التواصلية هالترجم منهج
ة وفهمها ، بحيث يتم قبول المحتويات واللغالمصدر بشكل مناسبالسياقية للغة 

 39.بسهولة من قبل القارئ

                                                             
35M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia,hlm. 56. 

36Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 67. 

37Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 67-63. 

38Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 63. 

39Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 63. 
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 Beware the dog  .41:ذلك ما يلي مثال
  Awas anjing galak. 

أن هناك منهجان من بين تلك المناهج الترجموية بيتر نيومارك، ذهب 
 الدلالية ومنهجمنهج الترجمة اللذان يوفيان أو يحققان غرض الترجمة وهما 

 الترجمة التواصلية.

 .على الجوانب اللغوية للغة المصدر، تركز الترجمة الدلالية بشكل عام
، يتم استخدام هذه وغالبا. وبالتالي ، تتم الترجمة قدر الإمكان وفًقا للنص الأصلي

الطريقة لترجمة الأعمال الأدبية أو النصوص الدينية. في حين أن طريقة الترجمة 
في هذه الطريقة يتم  التواصلية تركز أكثر على راحة قارئ نص اللغة الهدف.

، بحيث يفهم قراء الترجمة بسهولة أكبر نوايا على المعنى بشكل أكبر ركيزالت
ذه الطريقة لترجمة النصوص ورسائل الكاتب المصدر. عادًة ما يتم استخدام ه

 41.اعلاميةال

شرحها، يختار الباحث استخدام منهج مناهج التي تم من بين العديد من ال
، وهي قصص ترجمة النصوص الأدبية تعتبر مناسبة للغاية في الترجمة الدلالية التي

الأطفال. من خلال محاولة نقل محتويات الرسالة أو الثقة والتركيز على العثور 
من أجل تحقيق ترجمة جيدة وليس أقرب إلى النص الأصلي تكافؤ اللفظيعلى 

 .مشوهة

 

 

 

 

                                                             
41Emzir, Teori dan Pengajaran Penerjemahan, hlm. 63. 

41M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia,hlm. 52-58. 
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 نهج البحثم .و
، تعتبر الطريقة ضرورية للغاية بحيث يمكن إجراء أو بحث علمي دراسةأي في 

يجب التى تتناول دراستها، ولذلك، البحث بشكل منهجي وتقديم تفسير دقيق للمشكلة 
 :توضيح النقاط التالية

 البحث نوع .1

هذا البحث بحث مكتبي لأن موضوعات دراسته أو بحثه هي النصوص 
ويبدأ بجمع البيانات والمعلومات التى لها علاقة بالبحث من الكتب أو الأدبية. 

 42الجورنالات والبحوث العلمية الأخري.

 مصادر البيانات .2

صدر البيانات مهما ن: ينوعإلى تنقسم مصادر البيانات في هذا البحث 
 هو كتابفنوية. أما مصدرالبيانات الأولية المستخدمة ادرالبيانات الثاالأولية و مص

درالبيانات اصأما معطية الأبراشي باللغة العربية.  قصة قصيرة "أطفال الغابة" لمحمد
 وأكتبا  تمجموعة من البحوث التى تتعلق بعنوان البحث سواء كان يهفنوية االث

 غيرها. العلميةالبحوث 

 طريقة جمع البيانات .3

 جمع البيانات التي تتعلق بالتكافؤعلى  الباحثحاول في هذا البحث، ي
ترجمة الكتاب م الباحث بطريقة وقيلهدف. أولا، من اللغة الأصل إلى اللغة ا اللفظي

.وثانيا، دفاللغة الهغة الإندونيسية أو"أطفال الغابة" لمحمد عطية الأبراشي إلى الل
اللفظي فى الكتاب  بحث عن التكافؤثم ال، قراءة دقيقة بقراءة الكتاب يقوم الباحث

 . التى تم تحريرها، قام بالكتابة و جمع البيانات لنص الأصلي.وثالثالوفقا 

 طريقة تحليل البيانات .4

                                                             
42Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 7118), hal. 

78. 
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بحث عن البالطريقة التى تبدأ استخدم الباحث طريقة الترجمة الدلالية، وهي 
حّل المشكلات في هذا الكتاب و  تطبيقهاظي ثم تتعلق بالتكافؤ اللفالتى  البيانات
 من اللغة الأصل.  عن طريق تحقيق الترجمة الأكثرتناسبا وتكافوءا ة ويالترجم

 

 نظام البحث .ز

لا يأتي بالفائدة إلا إذا كان مكتوبا بنظام إن أي بحث من البحوث العلمية 
خاص وترتيب معين حتى يسهل قراءته للجميع، ولذلك يقسم الباحث هذا البحث  

 كما يلي:وترتيبه فأبواب. وأما نظام البحث  ةإلى أربع

 هعن خلفية البحث وتحديد وهذا الباب عبارة المقدمة،: باب الأولال
نظام الو منهج مع ذكر اللتحقيق المكتبي و الإطار النظري وفوائده وا هوأغراض

 .يالبحث

 إلى اللغة الإندونيسية. تهوترجم ملخصهاب و الكتفى  يبحثباب الثاني: ال

شكلة الترجمة إلى متحليل التكافؤ اللفظي وحّل  يبحث فىباب الثالث: ال
 اللغة الإندونيسية. 

ارئ أو لى القإقتراح االخلاصة و ال على  فيها يتضمن  الخاتمة، : باب الرابعال
 .ز البحثالباحثين باعتبارها إنجا
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 الباب الرابع

 خاتمة

 الخلاصة .أ

من البيانات  المهمة تلخيص النقاطيرغب الباحث في في نهاية الباب 

  ات التى سبق ذكرها فى الأبواب والفصول فى هذا البحث.لتحليلوا

 ، وجد الباحثكتاب أطفال الغابة لمحمد عطية الأبراشيترجمة وفي 

تعد واحدة من الظواهر اللفظي التي تكافؤ الالمتعلقة ب المشكلات العديد من

حتاج الباحث إلى طريقة لحّل لذلك، ي التى غالبا ما تنشأ في أنشطة الترجمة.

تناسب مع ذلك بالبحث عن التكافؤ اللفظي الذي ي، والترجمة مشكلات

 سياق الكلام من أجل إنتاج ترجمة مناسبة وسهلة الفهم للقارئ اللغة الهدف.

 ما يلي : وموجز نتائج هذا البحث

(  82) ثمانية وعشرينالباحث  ، وجدات المذكورةالتحليل بناء على .1

تسعة هما: حيث ينقسم إلى القسمين  فى الترجمة ات التكافوئيةكلالمش

فى  مشاكَل( 1التسعة ) و، اللفظي فى التكافؤ (  مشكلًة11عشر )

 .هاحلوب البحث عن جيرى الباحث  وو ، تكافؤ التعبيرات الإصطلاحة



46 
 

 ترجمة هذا الكتاب تتأثر بالعواملوأما مشكلات عدم المساواة في  .8

التعقيد الدلالي للغة المصدر والذي العامل الأول يرجع إلى  العّدة، هي:

ذلك  ثالومكون أقّل ُملاءمة أو جامدة. إذا ترجم إلى اللغة الهدف سي

العامل و. (malang)المساكين و، (menyenangkan): لذيذة كلمة

الأخ الأكبر  كلمة رجع إلى مفاهيم ثقافية محّددة. المثال:الثاني ي

(sulung) ،مظلة و(gubuk) ،بهدوء على إطراف أصابعك و(jinjit) .

بغير عبارة ختلافات في المعنى التعبيري. المثال: والعامل الثالث هو الا

أحضان و، (hati yang kejam)قاسية القلب و، (tangan hampa)فائدة 

. بالإضافة (sepenuh hatimu)كل قلبك و، (alam terbuka)الطبيعة 

ّرة التي لاتترجم االجالثلاثة، هناك أيضا بعض الأحرف إلى هذه العوامل 

 سياق الكلام.  حسبأخرى  الترجمة المعجمية ولكن ترجمةإلى 

، يمكن التغلب على حل االمذكورة أعلاه اتكلبعض المش من .3

في كتاب الأطفال الغابة من خلال تكافؤ اللفظي الالمشكلات المتعلقة ب

ختيار الألفاظ المناسبة باللغة الهدف عن طريق ا البحث عن الألفاظ

 و يمكن قراءتها بسهولة للقارئ اللغة الهدف، استخداما وانتشارا الخاصة

 هي نقل معنى أو رسالة اللغة المصدر. مهمة الترجمة لأن 
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 قتراحاتالا  .ب

 قتراحات التالية:يقدم الباحث الاذي أجراه الباحث، من التحليل ال

على الباحث معرفة ثقافة  لتطبيق طريقة الترجمة الدلالية، يجب .1

جتماعي الثقافي يدعم عملية كل أصحاب اللغة، لأن السياق الا

الترجمة بحيث لا يوجد أي تشويه في معنى الترجمة من اللغة 

 المصدر إلى اللغة الهدف.

يمكن إجراء ترجمة هذا الكتاب بعدة طرق للترجمة، لذلك لا يتم  .8

الدلالية. وفقا تثبيته على طريقة واحدة، وهي طريقة الترجمة 

للباحث هناك عدة طرق يمكن استخدامها أيضا مثل طريقة 

 تصالية.جمة الحرفية أو طريقة الترجمة الاالتر

ابتعاد عن يتأكد الباحث أنه لا يمكن الفي كتابة هذا البحث،  .3

لذلك، يتوقع الباحث النقد . عن الكمال الخطأ و لايزال بعيدا

خلات و تحفيز. ونأمل أن يكون هذا اقتراحات البناءة كمدوالا

 البحث مفيد للباحث و القراء بشكل عام.
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