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Abstrak 

Penelitian ini merupakan kritik terhadap terjemahan kutipan-kutipan yang 

terdapat pada akun Instagram @sastraarabcom khususnya pada tahun 8102. Dengan 

penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan model terjemahan yang digunakan 

oleh admin @sastraarabcom dan bentuk-bentuk kesalahan yang terdapat pada 

terjemahan kutipan-kutipan tersebut. Selain itu, peneliti juga berusaha memberikan 

solusi untuk membenarkan terjemahan yang kurang tepat. 

Penelitian ini bertumpu pada teori kritik terjemah milik Peter Newmark. 

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif 

analisis yaitu dengan mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan yang terdapat pada 

terjemahan kutipan-kutipan tersebut. Peneliti juga menyajikan teks asli dan 

terjemahannya, kemudian menganalisis keduanya, dan terakhir memberikan 

terjemahan yang sesuai. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa model terjemahan bebas 

yang banyak digunakan oleh admin @sastraarabcom dalam proses menerjemahkan 

kutipan-kutipan berbahasa Arab di akun Instagram @sastrarabcom. Sedangkan 

bentuk kesalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam penerjemahannya berfokus 

pada dua titik, yakni (0) kesalahan referensial, yaitu mencakup kesalahan pada 

penggunaan diksi, penambahan, dan pengurangan kata atau kalimat yang tidak tepat. 

(8) kesalahan linguistik, yaitu kesalahan yang terjadi pada morfologis dan sintaksis. 

Adapun kesalahan morfologis ini terjadi dalam bentuk kata, sedangkan kesalahan 

sintaksis terjadi dalam susunan kata atau kalimat. Dan dalam penelitian ini, peneliti 

juga telah mengemukakan alternatif terjemahan yang lebih tepat terhadap kesalahan-

kesalahan tersebut . 

  

Kata kunci: Kutipan-Kutipan Akun Instagram @sastraarabcom, terjemahan, model 

terjemahan, kritik terjemah. 
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 التجريد

يف اظتنشورة اإلندونيسية إىل العربية اظتقتطفات تررتة على نقد البحث ىذا إّن
 حساب sastraarabcom@اإلنستغرام سنة يف 8108خاصة تسعى. البحث، وهبذا

تكشف أن اإلنستغرامالباحثة حساب بصاحب اظتستخدمة الًترتة مناىج
@sastraarabcomو تررتة يف اظتوجودة األخطاء كلكذوتسعى،اظتقتطفاتأشكال

إلصالحها.
البحثإىل نقداستندىذا اظتنهجاظتستخدميفنظرية أما لبيًتنيومارك. الًترتة

يفتررتة اظتوجودة األخطاء الوصفيبوصفأشكال التحليل منهج اظتعطياتفهو حتليل
 يف اظتنشورة اظتقتطفات النصsastraarabcom@اإلنستغرامحساب الباحثة وقدمت .

الباحثةالًترتةاظتناسبة.األصليوالًترتةمثّحللتهماوأخَتاقّدمت
 أّن البحثعلىنتيجة منهجالًترتةاضترةأكثراستخدامويفعمليةحصلىذا

 حساباإلنستغرام يف اظتنشورة اظتقتطفاتالعربية sastraarabcom@تررتة وأما أشكال،
تشتمل،وعُتأساسيُت.أوّل،األخطاءاإلشاريةاألخطاءاظتوجودةيفالًترتةحتتويعلىن

اسبةيفاللغةاعتدفوحذفالكلمةأواصتملةوزايدهتا.علىاألخطاءيفاختيارالعبارةاظتن
اثنيا،األخطاءاللغوية،حتتويعلىاألخطاءالصرفيةوالنحوية.فاألخطاءالصرفيةوقعتيف

فوقعتيف النحوية األخطاء أما الكلمة، البحث،صيغة وهبذا اصتملة. أو تركيبالكلمة
عربتالباحثةالًترتةاظتناسبةعتذهاألخطاء.

 
الكلمة ادلفتاحية: مقتطفات حساب الًترتة،sastraarabcom@اإلنستغرام منهج،

نقدالًترتة.الًترتة،
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 كلمة شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

لنهتديلوّلأنىداانلو،وأشهدأنّلإلواضتمدهللالذيىداانلإلسالم،وماكنا
عبدهورسولواإّلهللاوحدهّلشريكلو،شهادةنرجوهباالنجاةيومنلقاه،وأشهدأندمحم

تسليما وسلم ومنواّله، وأصحابو وعلىآلو صلىهللاعليو واجتباه، ربو الذياصطفاه
كثَتا.

،فيهالبحثغَتأهناليستبسهولةلقدانتهيتحبمدهللاوتوفيقومنكتابةىذاا
ةومتشائمةجعلتٍتػتَتّالصعوابتاليتوالتحدايتبعض ايفكتابتو. يلأنفلهذ، شتحوا

ابإلر ساعدوين ظتن قليب أعماق من وتقدير شكر كلمة والتوجيهاتأقّدم شادات
قًتاحاتيفكتابةىذاالبحث،وىم:والتشجيعاتواّل

الدكتورأزتدفاتحاظتاجيستَتابعتبارهعميدالكليةاآلدابوالعلومفضيلةاظتكّرماألستاذ .0
 الثقافيةجبامعةسوننكاليجاكااإلسالميةاضتكومية.

فضيلةاظتكّرماألستاذالدكتوراندوسمصطفىاظتاجيستَتكرئيسلقسماللغةالعربيةوأدهبا .8
يفميةاضتكوميةوكمشريفبكليةاآلدابوالعلومالثقافيةجبامعةسوننكاليجاكااإلسال

قًتاحاتوالتشجيعاتخاللدأوقاتوإلعطاءاإلرشاداتواّلالذيزوّكتابةىذاالبحث
 كتابةىذاالبحث.واظتكرّماألستاذالدكتورحنيفأنوارياظتاجيستَتككاتبلو.

اآلدابوالع .3 بكلية وأدهبا العربية اللغة اظتدرسُتواظتدرساتيفقسم لوماظتكّرمونرتيع
 قدعّلموينالعلومواظتعارفاظتتنوعة.الثقافيةالذين

اظتٌتالّ .4 العاملواألختذروة بنا اإلنستغرامحسابيفحبثعنيلأّذانذانلاألخفاز
@sastraarabcom 



  
 

 ي
 

وأدهباأعضاءرتيع .5 العربية اللغة لقسم العربية العلمية الذينمنتدىاظتعطياتللمناظرة
 معرفيتفيهاقليالفقليال.ديلؤونيوميايتمبمارسةاللغةالعربيةحىتتزداد

س .6 وأدهبا العربية اللغة قسم يف وزمياليت زمالئي رتيع "ج"8106نة لفصل خاصة
 ابعتبارىممكاانلتبادلاألراءواألفكارمنذمرحلةاألوىلحىتاآلن.

 .منقياماضتياةاألسريةٍتكثَتاالالئيعّلمن"أوّلّل"زمياليتاضتنونة .7
 شّجعاينيفإدتامىذاالبحث.اللذينوّلأنسىأنأشكرشكراكثَتالوالديّ .8
 

 كامال، البحثحبثا يكنىذا مل والباحثُتاولكن للقراء آلخرينإلعطاءفأرجو
لنااإلرشادتاّلنتقاداتو البحثانفعا ىذا يكون أن عسى وأخَتا أجيد، يكون حىت

ا.رتيع


8181مايو06جوكجاكرات،
الباحثة،




سيتألفعالية
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

ابلنظاماللغوي،ومنةإنالًترتةىيعمليةمهمةيفكلانحيةاضتياةاظتتوّرط
اا كآلة اللغة ظتعروفتُعترب أو األراء أو األفكار يفتعبَت ّتصالية أو الوعيإىلاإلرادة

تصالهباجّيداومفهوماعندشخصآخرفالزملشخصأناآلخرين.إلتقاناللغةوا
يكونفارغاإذاكانيستوىلاظتفرداتواألسلوبوثقافةاللغةاظتستخَدمة،ألّنالكالمس

يتقن ليساشخصّل يفبعضاألحيان ولكّن أنللغة. يفهمكلشخصيستطيع
صاشخأشفهياأمكتابيا.فلهذاكانبعضشخصآخرإمابويتمتعكلاللغةاظتتلقية

لكّلزمم.وابإلضافةإىلذإىلاظتًتجملًترتةتلكاللغةحىتتكونمفهومةعتونحيتاج
علىاظتًتجمأنيفهماظتشكلةالعظيمةيفتطّوراللغةيفكلوقتاليتتؤديإىلظهور

نظاماللغةاصتديد.
عمليةنقلاظتعٌتمناللغةاظتصدرإىلاللغةاعتدف.وابضتقيقة،إنالًترتةىي

عاىناظتتلقِّيةمنعلالقارئأواظتشاىدمفهومامبوالغرضاألساسيعتذهالعمليةفهوج
اظتتكلم،ألناظتًتجمسيقومابلنجاحيفتررتتومناللغةاظتصدرإىلاللغةاعتدفإذاؾتح

0لقارئ.يفتعبَتوتفهيممعٌتاللغةاظتصدرإىلا
 

عص يف ولكن الناس، حضارة يف جديدة ليستعملية الًترتة عملية رإّن
نيومارك قالو وىو مهما. يزداد الًترتة عملية اللغوييفصورة اّلتصال أصبح العوظتة
                                  

0Muhammad Hasyim, “Perspektif  Semiotika Atas Aspek Budaya Dalam Penerjemahan 
Teks Kuliner Perancis”, Dalam Prosiding Seminar Tahunan Linguistik, (Bandung: UPI, 8102), h. 8-3. 
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(Newmark)إىلنوعُتأساسيُت وتنقسمالًترتة بدونالًترتة". "ّلاتصالعاظتيا أبّن
والًت اللفظية الًترتة مباَشرةومها بطريقة الًترتة ىي اللفظية فالًترتة اللفظية، غَت رتة

فهيالًترت غَتاللفظية الًترتة وىذتطبيقالًترتةبلسانوأما بطريقةنصأوكتابة. ة
شعروالنثرزدادكليوموخاصةمناللغةالعربيةإىلاللغةاإلندونيسيةكًترتةالروايةوالي

8لك.ونصدتثيليوغَتذ
ااظتزيّةاطتاصةاليتختتلفإّنلكلاللغةعت(Taber)واتبَت(Nida)نيدلكماقا

بينهاوبُتاللغةاألخرىكاللغةالعربيةواإلندونيسية،ودينععلىاظتًتجمأنيُهمَلهايفكل
عمليةالًترتة.

يريدالكاتبيفبناءعلىذ لك،ّلزمعلىاظتًتجمأنيقدرعلىتوصيلما
يةالًترتةفالزمعلىاظتًتجمكذلكأنقبلنقلهاإىلاللغةاعتدف،ويفعملاللغةاظتصدر

الشروطاظتهمة،منها:يتقن
يفهم .0 أن اظتًتجم على اظتصدرّلبد اللغة ومها جيدا، فهما الًترتة لغتُتيفعملية

 واللغةاعتدف.
وال .8 اظتصدر بُتاللغة اظتناسبة الكلمة تكافؤ أنخيتار اعتدف،ّلبدعلىاظتًتجم لغة

 لك.عددالكلمةبلإمنايفاظتعٌتكذفالتكافؤليسفقطل
 ّلبدعلىاظتًتجمأنيستخدماللغةاظتعقولةواظتفهومةيفنصاللغةاعتدف. .3

3 
الًترت إنتاج على يقدر أن للمًتجم ؼتّصصة الثالثة الشروط اصتّيدة،ىذه ة

نطِبقعلىاللغةاظتصدرواللغةكلاظتًتجميعرفنظامالًترتةاظتولكّنمناآلسفليس

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

Rosdakarya,
 
8100),h. 8. 

Moch. Syarif Hidayatullah, Seluk-Beluk Terjemahan Arab-Indonesia Kontemporer,
3
 

(Tangerang: Alkitabah, 8102), h. 01-02. 
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اعتدفحىتتؤّديإىلوجوداظتشكلةيفالًترتة،مثالاألخطاءيفنقلمرادمناللغة
وحذفالكلمةأوزايدهتا.اظتصدرإىلاللغةاعتدف،وتكافؤالكلمة،وتركيباصتملة،

فلذ الًترتة نقد إىل حيتاج الًترتة عمل يف اظتوجودة اظتشاكل لتحليل إلصالحلك
األخطاءاظتوجودةحىتتكونالًترتةجيدةومفهومةومقبولةعنداجملتمع.

العصر،إّنأعمالالًترتةّلتُوجديفالكتبفحسب،بلُتوجد خاللىذا
اّلتصا وسائل يف اّلأيضا ل كفيسبوك (Facebook)جتماعية وتغريد ،(Twitter)،

الباحثةيفتررتةاظتقتطفاتيف.و(Instagram)وإنستغرام إحدىأعمالالًترتةوجدهتا
حساب اليتsastraarabcom@اإلنستغرام الكلماتالرائعة اظتقتطفاتىي ىذه .إن

حكمةعناضتيا اصتيدةيفاّلتُعترَب 4تصالبُتاجملتمع.ة اإلنستغرام فهوبرانمجوأما
مقاغتاينّل أو الصور اظتعلوماتولتبادل اّلتصالنتشار شبكة يفمفهوم الفيديو طع

( اظتتابعة معها يلتزم اليت واضتب)followاإلجتماعية ،)like( والتعليق ،)comment،)
( والذكر جيعmentionsواإلشارة ؽتا وكان( أكثر. اإلنستغرام مستخدمي اإلنستغرامل

.ُتاظتراىقُتحىتالبالغُتاليومأشهرب
2
السابقة،فوجدتالباحثةبعضاألخطاءيفتررتةبناءعلىماشرحتالباحثة

واظتثالكمايلي:،sastraarabcom@اإلنستغرامحساباظتقتطفاتيف
"إىلمشتاقإىلمشتاقرجوعوعرفتأايمالسرورفلمأجدك"تررتةاظتقتطفة

“Aku sangat mengerti tentang hari-hari bahagia, namun tak kutemukan 

                                  
2
  “Pengertian kata-kata mutiara”, Lentera Bijak, 8103, diakses  pada tanggal 81 April 8103 

mutiara-kata-https://www.lenterabijak.com/pengertiandari   

2
  Muhammad Azzam, “Pengertian Instagram”, Nesaba Media, 8102, diakses pada tanggal 
instagram/-https://www.nesabamedia.com/pengertiandari  8103April  81 

https://www.lenterabijak.com/pengertian-kata-mutiara
https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/
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-seorang perindu dengan yang dirinduinya.” (Al perjumpaankebahagiaan seperti 

Qadi Abu Al-Majd).
الًترتة منهج يستخدم اظتًتجم أبن رأتالباحثة السابقة، اظتقتطفة تررتة من

كلمة"رجوع"يًتجم،كتكافئاظتعٌتيفبعضتررتتواليتحتتواطتطباضترةألنوّليهتم
اظتًتج إىل منperjumpaanم النصاألصلي. يف ورد مبا مناسبة غَت الًترتة أّن مع

"رجع اشتّقتمن "رجوع" كلمة عاد"-يرجع-اظتعروفأبّن مبعٌت"انصرف، 6رجوعا"
 مبعٌت اإلندونيسية اللغة kembali.7ويف كلمة اللغةperjumpaanوأما معجم يف

منpertemuanمبعٌتلإلنًتنيتاإلندونيسية و. "رجوع" بُتكلمة أّن لنا برز  ىنا،

perjumpaan .فمنىنارأتالباحثةأبنتررتةاظتقتطفةالسابقةتدلّختتلفانيفاظتعٌت
مناىجاظتاقالنيوماركعلىأنأحسنعلىمنهجالًترتةاضترة.وأّكدتالباحثةطبق

 الدّليل الًترتة منهج مها الًترتة عملية يف اظتستخدمة فلذلكالًترتة واإلتصايل.
علىذالك وبناء ديكن.  ما اطتطأبحسن اليتحتتو اظتقتطفة تررتة أصلحتالباحثة

موقعاطتطأيفتررتةاظتقتطفةالسابقةىويفاختيارالكلمةاظتناسبةبنصاللغةاظتصدر.ف
  ًترتتالباحثةاظتقتطفةالسابقةكمايلي:فمنالبياانتاظتذكورة،و

“Aku sangat mengerti tentang hari-hari bahagia, namun tak kutemukan 

seorang perindu dengan yang dirindunya.” kembalinyakebahagiaan seperti       

تقوم أن الباحثة أرادت البحث ىذا ويف بتحليلها، الباحثة اىتّمت فلهذا،
.8108دونيسيةاظتنشورةفيوخاصةيفسنةبتقوًنعلىتررتةاظتقتطفاتالعربيةإىلاإلن

                                  
6

 .861.ص(،8118)القاىرة:عاملالكتب،،معجماللغةالعربيةاظتعاصرةأزتدؼتتارعمر،  
7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 0331), h. 200. 
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التحد ووىذا التحليل على الباحثة لسهولة أريد التحليل ىذا ويف الًترتة. دتانقد
.(Peter Newmark)الباحثةأنتستخدمنظريةبيًتنيومارك

 حتديد البحث .ب 

يلي:بناءعلىخلفيةالبحثاظتذكورة،حددتالباحثةىذاالبحثكما
يف .0 اإلندونيسية إىل العربية بعضاظتقتطفة تررتة يف اظتستخدمة الًترتة منهج ما

 ؟8108سنة sastraarabcom@اإلنستغرامحساب
حسابطفاتالعربيةإىلاإلندونيسيةيفماأشكالاألخطاءاظتوجودةيفتررتةاظتقت .8

 ؟كيفإصالحهاو 8108سنة sastraarabcom@اإلنستغرام

 البحث ومنافعهأغراض  . ج

 رتُتفاألغراضمنالبحثفيمايلي:وِوفقاللمشكلتُتاظتذك
0.  ظتعرفة اظتستخدمة الًترتة يفمنهج اإلندونيسية إىل العربية اظتقتطفات تررتة يف

 sastraarabcom@اإلنستغرامحساب
و .8 األخطاء أشكال تررتةظتعرفة يف اظتوجودة األخطاء من اإلصالح إلعطاء

 .sastraarabcom@اإلنستغرامحساببيةإىلاإلندونيسيةيفاظتقتطفاتالعر

ومنافعىذاالبحثمنها:

0.  المن يُرَجى النظرية، اظتشناحية على البحثقادرا ىذا يكون دراسةأن يف امهة
نوعاصتديدالجتماعيةكاّلتصالاّلالًترتةالنقديةعنالًترتةاظتقتطفاتيفوسائل

 مناألدب.
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المن .8 للقراءناحية علىتوفَتاظتعرفة البحثقادرا يُرَجىأنيكونىذا التطبيقية،
الذين األلفي والباحثُتاآلخرينيفعصر من ابلكلماتالرائعة تررتةيستمتعون

 جتماعية.فاتالعربيةيفوسائلاّلتصالاّلاظتقتط
 التحقيق ادلكتيب . د

ماتللباحثُتعنإنالتحقيقاظتكتيبيفالبحثما،شيئمهملتوفَتاظتعلو
البحوثاظتتساويةإمامناألشياءالرشتيةأواألشياءاظتادية.استناداإىلىذاالبحث،

فوجدتالباحثةبعضالبحوثاظتتساويةطريقتهامبااستعملتهاالباحثةكمايلي:
 International Journal of Arabicأوّل،اظتقالةضتنونخيارةالنساءيفصحيفة

Language Teaching( 8(8109سنة اظتوضوع عظحتت كتاب تررتة على ةالنقد
.يشتملىذاالبحثعلىإيضاحنقدتررتةالكتاببنظريةالناشئُتظتصطفىالغاليُت

 بيًتنيومارك.
اثنيا،البحثألّنسرسويت،طالبةبقسمالًترتةكليةاآلدابوالعلوماإلنسانية

 حتتاظتوضوع9(8118اضتكوميةجباكراتسنة)جبامعةشريفىدايةهللااإلسالمية
Diksi Dalam Terjemahan: Studi Kritik Terjemahan Al-Risalah Al-Qushairiyyah 

Fi> ‘Ilmi Al-Tasawwuf تررتة يف اظتوجودة اظتشكلة حتليل على البحث ىذا يشتمل
الكتابخاصةيفاختياراألسلوب.

                                  
8 Hanun Khiyarotun Nisa, “Al-Naqdu ‘Ala> Tarjamati Kita>b Al-‘Izzah Al-Na>shi’i>n Li 

Mus}t}afa> Al-Ghala>yaini‛, International Journal of Arabic Language Teaching Vol. 0, No. 18, 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 8103). 

9 Anna Saraswati, ‚Diksi Dalam Terjemahan: Studi Kritik Terjemahan Al-Risa>lah Al-
qushairiyyah Fi> ‘Ilmi Al-Tasawwuf‛, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008). 
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بقسماللغةالفرنسيةكليةالعلومالثقافيةةطالبنسيوفربيأيوناثلثا،البحثل
( سنة مباكاسار الدين حسن  Kesalahan Dalam حتتاظتوضوع01(8107جبامعة

Penerjemahan Teks Berita Perancis (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Sastra 

Perancis)البحثعلىحتليلتررتةطاّلبقسماللغةالفرنسيةيف اصتامعةحيتوىىذا
األ نص عن الدين فيهاحسن اظتستعملة الًترتة منهج بتعبَت الفرنسية ابللغة خبار

واألخطاءاظتوجودةوالعواملاليتتسببإىلوجوداألخطاءيفعمليةتررتةالنصابللغة
الفرنسيةإىلاللغةاإلندونسية.

وأدهب العربية اللغة بقسم طالبة إنداروايت لنيتا البحث اآلدابرابعا، كلية ا
00(8108والعلومالثقافيةجبامعةسوننكاليجاكااإلسالميةاضتكوميةجبوكجاكراتسنة)

النقدعلىتررتةأبوفاىداناضتسٌتاإلندونيسيةلكتاب"أيهاالولد"أليبحتتاظتوضوع
الغزيل يفحامد اظتوجودة علىاألخطاء البحثالتحليليفنقدالًترتة يتضمنىذا .

يلبنظريةبيًتاةأبوفاىداناضتسٌتاإلندونيسيةلكتاب"أيهاالولد"أليبحامدالغزتررت
نيوماركوالتعبَتعنإصالحها.

اآلداب كلية وأدهبا العربية اللغة بقسم طالبة مطمئنة ظتيا البحث خامسا،
08(8107والعلومالثقافيةجبامعةسوننكاليجاكااإلسالميةاضتكوميةجبوكجاكراتسنة)

ليوسفحتتاظتوضوع اإلسالم" الفقروكيفعاصتها نقدعلىتررتيتكتاب"مشكلة
.تكشفالباحثةعناألخطاءاظتوجودةيفتررتيتكتاب"مشكلةالفقروكيفالقرضوي

                                  
10 Febri Ayuningsih, “Kesalahan Dalam Penerjemahan Teks Berita Perancis (Studi Kasus 

Terhadap Mahasiswa Sastra Prancis)”, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 8101).   

11 Nita Indrawati, ‚Al-Naqdu ‘Ala> Tarjamati Abu> Fa>hdina> Al-Husna> Al-Induni>siyyah Li 
Kita>bi ‘Ayyuha> Al-Walad’ Li Abi> H{a>mid Al-Ghazali>‛, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 8102). 

12 Mia Muthmainnah, ‚Naqdu ‘Ala Tarjamata Kita>b ‘Mushkilata Al-Fiqri Wa Kaifa 
‘A>lijuha> Al-Isla>m’ Li Yu>suf Al-Qard}awi>‛, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 8101).   
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عاصتهااإلسالم"ليوسفالقرضويمّثتقارهنما.وتكشفالباحثةكذالكعناألخطاء
الًت يفتررتتُتإبعطاء اظتعٌتوإعادةاظتوجودة تكونيففهم فاألخطاء الصحيحة. رتة
التعبَتعناظتعٌتإىلاللغةاعتدف.

البحثالذي أن لنا جتلى اظتعطياتوالرباىُتاظتتينة من سابقا قلنا ظتا طبقا
ستقومبوالباحثةعنالنقدعلىتررتةاظتقتطفاتالعربيةإىلاإلندونيسيةيفاإلنستغرام

@sastraarabcom.ؼتتلفكلاّلختالفمنالبحوثالسابقة 

 اإلطار النظري . ه

الطر أىم ىي النظرية البحث،إن اظتعطياتيف لتحليل النظرييقة فاإلطار
الذيستستخدموالباحثةكمايلي:

 الرتمجة .0
فهمالًترتة .أ

إنالًترتةىياظتعرفةعرفهاالبشرمنذزمنماض.يفغتالالًترتةسُتوجد
لكذهالتعريفاتاظتختلفةسُتوجدكذاظتختلفةعنالًترتةعندالعلماء،وىالتعريفات

العربية"ترجم تررتة".أما-يًتجم-يفكتبالًترتة.كلمة"الًترتة"مشَتّقمناللغة
لرومان03أتخذىذهالكلمةمناللغةاألرمنيةوىي"تُررُتا".مناللغةالعربية ِوققا

نالًترتةتنقسمإىلثالثالفئات:أب(Roman Jakobson)ايكوبسون
 rewording أوإعادةالصياغةIntralingual Translationالًترتةابللغةنفسها .0

 أوتفسَتللعالمةاللفظيةبعالماتلفظيةأخرىمناللغةنفسها.
                                  

13  M. Didawi, Ilmu Al-Tarjamati Baina Naz}ariyyah Wa Al-Tat}bi>q, (Tunis: Dar Al-Ma’arif 
Li Al-Thaba’ah Wa Al-Nasyr, 0338), h. 31. Dalam buku Syihabuddin. Penerjemahan Arab-Indonesia 

(Teori dan Praktek), (Bandung: UPI Press, 8102), h. 82.  
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بُتلغتُت .8 تفسَتInterlingual Translationالًترتة ومعناىا اضتقة الًترتة أو
 العالماتاللغويةبعالماتلفظيةمنلغةأخرى.

3.  السمائية تفسَتIntersemiotic Translationالًترتة ومعناىا التبديلية أو
إىل الفيلم كًترتة اللغوية العالماتغَت نظم بعالماتمن العالماتاللغوية

04الرواية.
أبنالًترتةىينقلالنصمن(Catford)لك،اعتربكاتفوردانطالقامنذ

على(Brislin)لغتواألصليةإىللغةأخرىمعمراعةتكافؤاظتعٌت.واّتسعبرسلُت
اعتدف اللغة إىل اظتصدر اللغة من األفكار نقل ىي الًترتة أبن تعريفلكتفرود

ربأبنالًترتةىيعبارةفيعت(Newmark)وأمانيومارك05مكتوبةكانتأوشفهّية.
ا اعتدف.عن اللغة إىل اظتصدر اللغة من النص نيومارك06ستبدال واقًتح

(Newmark)وظائفالرئيسيةكمايلي:الكذالكأبننظريةالًترتةعتاأربع
0.  اظتشكلة ّلتوَجد إذا يفالًترتة. فالالتحقيقوالتعريفعناظتشاكلاظتوجودة

 لك.كذتوَجدالنظريةيفالًترتة
 إبرازالعواملاليتجيبتعليلهالتحليلاظتشاكلاظتوجودةيفالًترتة. .8
 اظتساوةيفإجراءةالًترتةاظتستخدمة .3
 07استخدامبعضمناىجالًترتةاظتناسبةلتحليلاظتشاكلاظتوجودةيفالًترتة. .4

                                  
 .6-5(،ص.8115،)مصر:الشركةاظتصريةالعاظتيةللنشر،نظريّةالًترتةاضتديثةدمحمعناين، 14
15  M. Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia, h. 83.  

16 Zuchiridin Suryawinata, Sugeng Hariyanto, Translation (Bahasan Teori dan Penuntun 
Praktis Menerjemahkan), (Yogyakarta: Kanisius, 8102), h. 2.  

17  Syihabuddin. Penerjemahan Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), h. 12.  
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اصطالحا ديكنأننستنتجأبنالًترتة منالتعريفاتاظتذكورة، فانطالقا
نقل تكونىي اعتدفحىت اللغة إىل اظتصدر اللغة من العبارة أو الكلمة معٌت

اللغة08الًترتةمفهومة. البحثىياللغةالعربيةوأما واظترادابللغةاظتصدريفىذا
اعتدفىياللغةاإلندونيسية.

 منهجالًترتة .ب

قالنيوماركيفكتابشهابالدين ظتا أبنمنهج ((Syihabuddinِوفقا
اعتدف. واللغة اظتصدر اللغة على اإلجتاه ومها اثنُت. اجتاىُت إىل تنقسم الًترتة

ظهرتأربعةمناىجمناإلجتاهعلىاللغةاظتصدروىيكمايلي:
 (Word for Word Translation)تررتةكلمةبعدكلمة .0

وُتًتجم ومدفوعة. ػتفوظة اظتصدر للغة الكلمة ترتيب أّن الًترتة، ىذه يف
الكلمة،كلمةفكلمةابظتعٌتالعامدونالنظرإىلالسياق.

 (Literal Translation)الًترتةاضترفية .8
للغة إىلأقربالقاعدة اظتصدر للغة النحوية غَّتتالقاعدة الًترتة، يفىذه

اعتدفولكنالكلمةمازالتمًترتةكلمةفكلمةدونالنظرإىلسياقها.
 (Faithful Translation)الًترتةالوافية .3

للّ السياقي معٌت حّول الًترتة، ىذه اعتدفبشكليف الّلغة إىل اظتصدر غة
لكولكنهاػتددةيفالقاعدةالنحوية.يح.والكلماتالثقافيةمًترتةكذصح

 (Semantic Translation)الًترتةالدّللية .4

                                  
18  M. Faisol Fatawai, Seni Menerjemah Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Dialektika, 8101), 

h.  8.  
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اظتنهجعلىحبثعنتكافؤاظتعٌتولكنوّليزالمرتبطةبث قافةاللغةترّكزىذا
إىلأقربالًتكيب السياقي اظتعٌت اظتنهجحتويل هبذا اظتًتجم وحياول اظتصدر.
ألن الوافية، ختتلفابلًترتة الًترتة ىذه فإن اعتدف. لّلغة النحويوالدّليل

ىذهالًترتةأكثرمرونةوتسمحاظتًتجمابلتعاطفمعاللغةاظتصدر.
ع اإلجتاه من أيضا مناىج كماوبرزتأربعة اعتدفوىي اللغة لى

يلي:
 (Adaptation Translation)تررتةاّلقتباس .0

ىذااظتنهجىواظتنهجأكثرحرّية.وحياولاظتًتجميفىذااظتنهجتغيَتوتنسيق
ثقافةاللغةاظتصدريفاللغةاعتدف.

 (Free Translation)الًترتةاضترة .8
استخدامالطريقةاظتعيّنة،وأخّصىذهالًترتةىييفإنالًترتةاضترةتُنِتجاظتادةاظتعّينةدون

ونتيجةلذالكأبناللغةاظتصدرمَعّرضبشكل مضموناللغةاظتصدربنسبةإىلتركيبها.
اللغةاعتدفاظتختلفة.

 (Idiomatic Translation)الًترتةاإلصطالحية .3
تغيَتيفمعناىا،ألنإنىذهالًترتةتُنِتجمعٌتاللغةاظتصدرولكنهادتيلإىل

ىذهالًترتةتريداإلرتصافواألساليباليتّليُوَجديفاللغةاظتصدر.
 (Communicative Translation)الًترتةاّلتصالية .4

بشكل اظتصدر اللغة اظتعٌتلسياق عن التعبَت إىل الًترتة ىذه منهج يسعى
و مضمونو أّن حىت اظتعينة ابلطريقة تعبَته وطريقة مقبولةصحيحة. لغتو

ومفهومةعندالقارئ.
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ذ على عالوة نيومارك فرأى من(Newmark)لك، اظتناىج أىّم أّن
ذتانيةاظتناىجاظتذكورةوىومنهجان،اظتنهجالدّليلواظتنهجاّلتصايل.وبشكل
ومن اظتصدر. لّلغة اللغوية يفالناحية اظتنهجالدّليلدييلإىلالًتكيز أن عام

 اظتنهجاّلتصايلدييلإىلاظتمكنأنىذه أما مناسبةابلنصاألصلي. الًترتة
نصاللغة معٌت عن تفسَت إلعطاء وغرضو اعتدف. اللغة قارئ فهم تركيز

09اظتصدريفنصاللغةاعتدفللقارئبكافةوشاملة.

 تطبيق الرتمجة .0

 عمليةالًترتة .أ

اظتصدرإىلاللغةيفإنتاجالرساّلتأواظتعاىناظتفهومةواظتناسبةمناللغة
اعتدف،فالزمعلىمًتجمأنيهتمعمليةالًترتة.واعتقدنيوماركأبننظريةالًترتة
ليستمنالنظريةـ،بلإمناغتموعةمناظتعلوماتاحملتاجةيفعمليةالًترتة.فعملية

الًترتةتنقسمإىلأربعةأقسامفهي:
 فهماظتعجموالنحوللغةاظتصدر (0
 اظتصدرفهممعٌتاللغة (8
 اظتساوةبُتالًتكيبيفاللغةاظتصدرمعاللغةاعتدف. (3
 81فهمتكافؤاظتعٌتمناللغةاظتصدرإىلاللغةاعتدف. (4

 نقدالًترتة .ب

                                  
03

  M. Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia, h. 23-22.  

20  Moch. Syarif Hidayatullah, Seluk-Beluk Terjemahan Arab-Indonesia Kontemporer, h. 
80.  
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ووسيلةتًتبطبُتنظريةالًترتةأننقدالًترتةى(Newmark)عرّبنيومارك
واقًتحنيومارككذوت طبيقالًترتة. ىو الًترتة ؽتتعلكأبننقد إذاأمر خصوًصا

إّننظريةالًترتة80ختلفُتبنفسالنصاألصلي.اظتشخصُتالتررتةيجةنتنطّبقويف
 أمرانؼتتلفانولكنبينهما مها وثيقة،وتطبيقالًترتة متبادلة نظريةوحبثتعالقة

ويفالًترتة الًترتة النصوصومناىجطبيعة وأنواع تطبيقالًترتة أما ذالك. غَت
يفالدراسةاليتحتاوليفانكشافعمليةالًترتةوالتحليلاظتباشرالًترتةفبحثت

وإعطاءالنظروالتقييمعلىجودهتااعتماداعلىأساسنقدالًترتةلتحصيلعملية
88الًترتةاصتيدةواظتفهومة.

اعنداظتًتجمماىتمامهانجيبالًترتة،ىناكأمرانمهمّيةعملتقييمويف
رّبنيوماركنوعُتأساسُتمناألخطاءيفتررتةالنصومها.وعواطتطأالصوابومها

.األخطاءاإلشارية(Linguistik)واألخطاءاللغوية(Referensial)اإلشاريةاألخطاء
اظتتعلقةابضتقائقأوالوىيا مثال:مشىالقطارعلىاظتاء،83قائعالعامة.ألخطاء

ذانظراناألمثالالسابقةمنانحيةأمنتالفاكهةاصتذر،اظتنزلمصنوعمنالورق.وإ
اللغة نظرانمنالناحية إذا ولكنها تُعَتربكاجملز ألهنا فهيصحيحة اإلشارية نظرية
بسياقالعبارة وّلهنتّم السابقة كااألمثال وجدان وإذا فهيخطأ. والعادية اليومية

األخطاءيفأمااألخطاءاللغويةىي84زاأمّلفنكونخطأيفالًترتة.اأكانتغت

                                  
80

  Peter Newmark, A Textbook of Tranlation, (Shanghai: Shanghai Foreign Language 
Education Press, 0322), h. 022. 

88
  M. Faisol Fatawai, Seni Menerjemah Arab-Indonesia, h. 031. 

23  Peter Newmark, A Textbook of Translation, h. 023. 

24  M. Zafrialdi, “Kritik Terjemahan: Sebuah Pengantar Pendek”. Vol. 0 No. 0, (Jakarta: 
Jurnal Humaniora, 8101).  
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أو اظتتصاحبة الكلمات أو اصتملة أو الكلمة على تشتمل اليت اللغوية القواعد
85العبارة.

أّننقدالًترتةبطريقةمشوليةّلبدأنيهتمإىل(Newmark)رأىنيومارك
ستسةاحملاورالرئيسيةكمايلي:

األصلية .0 النصوص أىداف ابىتمام اظتصدر اللغة عن ابظتوجز التحليل
 ووظائفها.

 تفسَتاظتًتجمعلىىدفالنصاألصليومنهجالًترتةاظتستخدمة. .8
 النصاألصليوالنصاعتدف.رنةبُتقااظت .3
اللغويةيفنصمأوالناقديفالدقةاإلشاريةوتقوًنالًترتةحبيثيبحثاظتًتج .4

 الًترتة.
شامال .5 والتقييم ثقافتها مع اظتصدر اللغة على إىل تررتتها قبل اللغةفنها

 86اعتدف.

 منهج البحث . و

ومفهومة. البحوثصحيحة تكون اظتناىجحىت الباحثون البحوثسيحتاج يف
واظتنهجالذيستقومبوالباحثةيفىذاالبحثكمايلي:

 نوعالبحث .0
إنالبحثالذيستقومبوالباحثةىومننوعالبحثاظتكتيبألنعملية
البحوث اجملالتأو اظتقاّلتأو الكتبأو مثل تقريبا اظتكتبة يف البحثجتري

                                  
25  Peter Newmark,  A Textbook of Translation, h. 023.  

26  Peter Newmark, A Textbook of Translation, h. 022. 
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اظتعلومات مع واظتعطيات البياانت رتع منو الرئيسية واألىداف احملتاجة السابقة
اظتتعددة.

 مصدرالبحث .8
م ىذاإن يف البياانت مأخوذصدر اظتقتطفاتالبحث غتموعات من
واظتراجعاظتكتوبةمن8108سنةsastraarabcom@اإلنستغرامحساباظتنشورةيف

لكمناظتراجعاحملتاجة.الكتبواظتقاّلتوالبحوثوغَتذ
 طريقةرتعالبياانت .3

إنالطريقةاظتستخدمةيفىذاالبحثىيطريقةتوثيقيةفهيطريقةرتع
اظتكتوبة. ابلتسجيلالبياانت اظتصادر من البياانتواطتطواتصت87واظتالحظة مع

مث ابلقراءة يفتبدأ حسابرتعاظتقتطفاتاظتنشورة sastraarabcom@اإلنستغرام
ظتناسبةابألىدافالواردة.وبعدلتوفَتالبياانتتسهياللكتابةالبحثا8108سنة

رتةلنيوماركيفحتليلها.دتامالبياانتفاستخدمتالباحثةنقدالًتإ
 منهجحتليلالبياانت .4

،فهياظتنهجذيتستخدموالباحثةىومنهجنوعيةمنهجحتليلالبياانتال
اظتتعددة واألحوال واضتقائق والظواىر الوقائع أو األحداث عن يكشف الذي

أبنىذااظتنهجيًتكزيفتعيُتاظتعٌت(Mahsun)وعربػتسون88اظتوجودةيفالبحث.
منىذهسياقهاوىذااظتنهجيتصّورأكثروالوصفواإليضاحووضعالبياانتيفكل
العدد. الكلماتمن اظتنهجفهوتالباحثةمفاستخد89البياانتيفأشكال ىذا

                                  
27  Trio Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: 

Carasvatibooks 8111), h. 22.  

28  Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 8103), h. 821. 

29   Mahsun.  Metode Penelitian Bahasa, (Mataram: Raja Grafindo, 8108), h. 821.  
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 يف اظتنشورة اظتقتطفات تررتة على اظتوجودة األخطاء ظتعرفة اإلنستغرامحساب
@sastraarabcom  األخطاء8108سنة على إبصالحها الباحثة قامت مث ،

اظتعطياتفاستخدمتالباحثةنقدالًترتة اظتوجودةيفتلكالًترتة.ولتحليلىذه
لبيًتنيومارك.

 نظام البحث . ز

تسهياللفهمىذاالبحثوحتصيالعلىنتيجتواصتيدةوالكاملةوالشاملة،تقوم
ثإىلأبوابأونظاموىيكمايلي:الباحثةبتقسيمىذاالبح

البحثالباباألولوىوحيتويعلى وحتديداظتسألةوأغراضالبحثخلفية
وأىدافووالتحقيقاظتكتيبواإلطارالنظريومنهجالبحثونظامالبحث.

  sastraarabcom@اإلنستغرامحسابعلىحملةعنالبابالثاينوىوحيتوي
حيتويالبابالثالث علىوىو اظتعطياتاظتوجودة من األخطاء حتليل على

يف اظتقتطفاتاظتنشورة حسابتررتة  sastraarabcom@اإلنستغرام بنقد8108سنة
الًترتةلبيًتنيوماركمعإصالحها.

البابالرابعوىواطتادتةاليتحتتويعلىاطتالصةواإلقًتاحات.
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 الباب الرابع

 خامتة

 اخلالصة . أ

اظتنشورةبعدأنحللتالباحثة إىلاإلندونيسية اظتقتطفاتالعربية علىتررتة
 حسابيف sastraarabcom@اإلنستغرام نيومارك8108سنة بيًت بنظرية فقامت،

كمايلي:الباحثةابطتالصة
0.  اظتنشورة اظتقتطفة تررتة يف اظتستخدمة الًترتة اإلنستغرامحسابيفمنهج

@sastraarabcom الًترتة8108سنة ومنهج اضترة الًترتة منهج منهجان، ومها
 اضترفية.وأماأكثريفاستخدامووىومنهجالًترتةاضترة.

األخطاءاإلشاريةواألخطاءاللغوية.مهاواألخطاءاظتوجودةفيهاتنقسمإىلقسمُت، .8
 :وتفصيلهاكمايلي

األخطاءاإلشارية .أ
األخطاءيفاختيارالعبارةاظتناسبة .0
األخطاءيفزايدةالكلمةوخذفها .8
األخطاءاللغوية .ب

األخطاءالنحوية .0
األخطاءالصرفية .8

اظتوجودة األخطاء ىذه قدومن اقًتحت، الباحثة معرفتها كإصالحبقدر
نقصبوأاظتعاجمالشاملةعلىعتمادابوأابستخدامالقواعدالنحويةوالصرفيةاظتتعلقة

منالفروضعلىوعتذا،ايدةالكلمةىفالعبارةالناقصة.زبوأالكلمةىفالعبارةالزائدة
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اصتملة أو الكلمة بعناصر يهتّم أن يفاظتًتجم وتراكيبها وصيغها وحركاهتا منحروفها
نصاللغةاظتصدرقبلنقلهاإىلنصاللغةاعتدف.ابإلضافةإىلذالك،فالزمأنيهتّم

نص إىل اظتصدر نصاللغة من اظتناسبة اظتعاجمابظتعاين على ابعتماد اعتدف اللغة
الشاملةإلنتاجالًترتةاظتفهومةواظتقبولةعندالقراء.

 اإلقرتاحات . ب

علىوعيأنالبحثالذيإن منالباحثة يزالبعيدا مل الكمالقامتهبا
،حقيقةّلتعادلجبهداظتًتجميفتررتةاظتقتطفةمنبعضاألخطاءاظتوجودةو.والتمام

أن.فيفتررتتها sasatraarabcom@اإلنستغرامحسابأوصاحب اتاإلقًتاحلهذا
منكلاصتوانبواألطرافػتتاجاجداليكونىذاالبحثأحسنوأكمليفاظتستقبل،

وكذالكعسىأنيكونىذاالبحثانفعاللقراءوالبحوثاآلخرين.
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