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 التجريد 
إلمام عبد هللا احلداد يف  يف ترمجة أشعار ا القافية والبحر واملبىن واملعىن هذه الرسالة تبحث عن تغري 

إلدروس عبد هللا الكاف. ومن البحث يعرف على أن النظام بني اللغتني خمتلفان   كتاب "اهلمسات اإلهلية"
 أو املعىن. مث  سواء يف تغري القافية أو البحر أو املبىن  ، ولكن هناك تناسب وتوافق بينهما حىت ظهر بينهما تغري

من   كل ى أتثري  تُر بتقييم جودة الرتمجة مث  م كل من البياانت املوجودةاقت ،ن أنواع تغرياتبعد معرفة كل م
يف  عن العروض والقافية  النظرية هو فعلى جودة الرتمجة. أما اإلطار النظري امليتخدم يف هذا البحث  التغريات 

  ن. عىن لسيماتوفانغ وجودة الرتمجة لناابابوكذا عن تغري املبىن لكاتفورد وتغري امل ، اإلندونسيةاللغة و اللغة العربية 
طرييقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا  و  منهج البحث الوصفي النوعي،املنهج املستخدم يف هذا البحث هو 

نظرية حتليل   هي فاملستخدمة طريقة حتليل البياانت . أما البحث هي طريقة االستماع والتدوين واالستبيان 
 . لز وهوبرمان البياانت اليت بدأها ماي

يوجد بعد  ( ٢)  .ع من تغري القافية ا و ن أ  ١٠يوجد بعد التحليل  ( ١)املكتشفات من هذا البحث هي:  
  املستوى وتغري الفئة، تقسم كاتفورد تغريات املبىن إىل نوعني، ومها تغري ( 3)  . ع من تغري البحر ا و ن أ 6 التحليل 

لتغري الوحدة والتغري داخل   البنائي والتغري يف الطبقة واأنواع يعين تغري  4ولتغري الفئة  ، أنواع 6لتغري املستوى 
أما تغري البنائي فكانت النسبة املثوية من هذا النوع يبلغ   ( 4. )تغريا  ٢٧8فعدد مجيع تغري الفئة هو  ، النظام

نوع  نسبته املثوية من هذا الف أما التغري يف الطبقة ( 5. )أنواع  8تغريا الذي له  35، وهذه النسبة من 6.١٢٪
نسبته املثوية من هذا النوع  ف أما التغري الوحدة ( 6. )تغريا الذي له نوع 65نسبة من ، وهذه ال ٢3.4يبلغ ٪
نسبته املثوية من  ف. أما التغري داخل النظام ( ٧. )أنواع 8تغريا الذي له  ١6٢، وهذه النسبة من 58.3يبلغ ٪

ينقسم تغري املعىن عند سيماتوفانغ  ( 8. )نوعان  تغريا الذي له ١6، وهذه النسبة من 5.٧هذا النوع يبلغ ٪
نوعا من مجيع التغريات املوجودة يف هذا   45من ( ٩تغريا. ) 4٠فعدد مجيع تغري املعىن هو  إىل ثالثة أنواع، 

  ، نوعا منه ال أيثر أتثريا على اخنفاض جودة الرتمجة  3٧ ،القافية أو البحر أو املبىن أو املعىن  تغريسواء  ،البحث 
 أنواع منه يستطيع أن ينخفض جودة الرتمجة.   ٧و ، منه ايُثر أتثريا على ارتقاء جودة الرتمجةواحد نوع  

   . جودة الرتمجة ، واملعىنتغري املبىن   ، تغري القافية والبحر ، املفتاحية: ترمجة الشعر ات الكلم
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang pergeseran rima, matra, bentuk dan makna dalam 

penerjemahan syair-syair imam Abdullah al-Haddad dalam buku “Bisikan-Bisikan 

Ilahi” karya Idrus Abdullah Al-Kaf. Dari penelitian didapati bahwa konsep bahasa 

dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia berbeda, tetapi dapat disepadankan dengan 

adanya penyesuaian dan pencocokan pada kedua bahasa sehingga dapat terlihat 

pergeseran dalam penerjemahan dari Bsu menuju Bsa, baik pada pergeseran rima, 

matra, bentuk maupun makna. Kemudian, setelah diketahui jenis dari masing-masing 

pergeseran yang ada, setiap data dalam penelitian ini dinilai kualitas penerjema-

hannya untuk dilihat pengaruh pergeseran yang terjadi terhadap kualitas penerjema-

han. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori arudh dan qawafi, 

teori rima dan matra, teori pergeseran bentuk Catford, teori pergeseran makna 

Simatupang, dan teori kualitas penerjemahan Nababan. Adapun metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik simak dan catat, serta kuisioner. Sedangkan teknik analisis 

data menggunakan teori analisis data Miles dan Huberman. 

Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut: (1) Terdapat 10 jenis pergeseran 

rima. (2) Terdapat 6 jenis pergeseran matra. (3) Pergeseran bentuk terbagi menjadi 2 

macam, menurut Catford, pergeseran level dan pergeseran kategori, pergeseran level 

terdapat 6 jenis, dan kategori terdapat 4 macam, yaitu pergeseran struktur, pergeseran 

kelas, pergeseran unit, dan pergeseran intra-system, dan keseluruhan dari pergeseran 

kategori terdapat 278 pergeseran. (4) Pergeseran struktur yang terjadi sebanyak 35 

pergeseran dari 8 jenis yang ada, dengan persentase 12,6% dari pergeseran kategori. 

(5) Pergeseran kelas yang terjadi sebanyak 65 pergeseran dari 2 jenis yang ada, 

dengan persentase 23,4% dari pergeseran kategori. (6) Pergeseran unit yang terjadi 

sebanyak 162 pergeseran dari 8 jenis yang ada, dengan persentase 58,3% dari 

pergeseran kategori. (7) Pergeseran intra-system yang terjadi sebanyak 16 pergeseran 

dari 2 jenis yang ada, dengan persentase 5,7% dari pergeseran kategori. (8) 

Pergeseran makna terdapat 3 jenis dengan keseluruhan 40 pergeseran yang terjadi. (9) 

Dari 45 jenis pergeseran yang ada, baik pergeseran rima, matra, bentuk maupun mak-

na, 37 jenis diantaranya tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan kualitas 

penerjemahan, 1 jenis diantaranya memberikan pengaruh terhadap peningkatan kuali-

tas penerjemahan, dan 7 jenis diantaranya dapat memberikan pengaruh terhadap 

penurunan kualitas penerjemahan. 

Kata Kunci: Penerjemahan Puisi, Pergeseran Rima dan Matra, Pergeseran Bentuk dan 

Makna, Kualitas Penerjemahan



 ز
 

 الشعار

 غنوانعه ۞ وال بكاؤك إن غىن املليس التصوف لبس الصوف ترق

 وال صياح وال رقص وال طرب ۞ وال اضطراب كأن قد كنت جمنوان 

 بل التصوف أن تصفو بال كدر ۞ وتتبع احلق والقرآن والدينا 

 مكتئبا ۞ على ذنوبك طول الدهر حمزوانوأن ترى خاشعا هلل 

۞۞۞ 

 وعمر ضاع يف إيثار دار ۞ حقيقتها تشبه ابخليال  

 ۞ يؤل بسرعة لإلحناللو طيف نوم كظل زائل أ

 وما الدنيا بباقية ولكن ۞ نفارقها مبوت وانتقال

۞۞۞ 

 وقد قرن احملمود اسم حممد ۞ مع امسه يف الذكر فاعزز برفعة

 ۞ به وعد الغفران بعد احملبة  وآية حب هللا منا اتباعه

 ومن يطع اهلادي أطاع إٰلــهه ۞ ومن يعصه يعصي اإللـٰه وميقت
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 ءهدااإل

أهدي هذا البحث خصوصا إىل:

خصوصا أستاذ حممد  ،الكرماءوأساتيذ  األحباءإخواين وأخوايت والدي احملبوبني وكذا  •
 . وال ننسى العم ابمبانغ ،ابن حسني احلبشي

األستاذ املكرم الدكتور ابن بردة املاجستري كمشرف يف هذا البحث ومجيع   •
أدهبا جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احملاضرين واحملاضرات يف قسم اللغة العربية و 

احلكومية جوكجاكرات وكذا مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم األدب العريب 
 مارس سوراكرات.امعة سيبالس جب

خصوصا يف رايض العلم يف سوراكرتيا ويف جامعة سوانن   ، مجيع أصدقائي وصديقاتى •
 كاليجاكا وجامعة سيبالس مارس.

وهم الذين دعموا إيل يف إقامة  ،مجيعا مهال أستطيع أن أذكر  مجيع اإلخوان الذين •
 هذا البحث.
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 لمة شكر وتقدير ك
 فنعم ما أوىل ونعم املوىل ۞۞لى ما أوىل احلمد هلل ع

 على النيب املصطفى حممد ۞۞والصالة بعد محد الصمد  
 من سلخ الليل من النهار  ۞۞وعلى آله األفاضل األخيار 

 واتبعي مقاله وسنته  ۞۞ته وعلى أصحبه وعرت 
 فرحت فرحا كثريا على متام هذا البحث خالل أواخر دراسيت قي هذه اجلامعة بقسم اللغة

ميكن أن يتم الباحث هذا البحث إال ببذل السعي  العربية وأدهبا يف مرحلة املاجستري. وال
وكذا املساعدة من اآلخرين. فيسرين أن أتوجه الشكر على من له فضل يف   والوقت واجلهد

 وأخص ابلذكر منهم:   ،إمتام هذا البحث

داب جبامعة سوانن  كعميد كلية اآل  ، املاجستري صاحب الفضيلة الدكتور حممد ولدان .١
 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. كاليجاكا 

كرئيس قسم اللغة العربية    ،اتتيك مرية التسنيمة املاجستري ة لدكتور اصاحب الفضيلة  .٢
 وأدهبا يف مرحلة املاجستري. 

ذا البحث الذي قد هلكمشرف   ، صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور ابن بردة املاجستري .3
 . بحثتطيع أن يتم هذا الوعلم الباحث حىت يس رىب 

أصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات يف قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة سوانن   .4
 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 
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طيع ت يس  الوالدي احملبوبني اللذين قد ساعدا وبذال جهدمها يف الرتبية والدعوة مبا  .5
، خصوصا أستاذ حممد حملبوبة وأساتيذ الكرميةالكالم أن يعربه وكذا إخواين وأخوايت ا

ابن حسني احلبشي، وال ننسى العم ابمبانغ وسائر عائلة آل موىل خيلة وآل 
 موسوى.

خصوصا يف رايض العلم ويف سوراكرتيا ويف جامعة  ،مجيع أصدقائي وصديقاتى  .6
 سوانن كاليجاكا وجامعة سيبالس مارس. 

إيل يف إقامة هذا  وهم الذين دعموا ، مجيعا مجيع اإلخوان الذين ال أستطيع أن أذكره .7
 البحث.

 

قرتاحات ألجل نتقادات واالوأنتظر كل اال ،أن يكون هذا البحث انفعا للجميع  أرجو ،وأخريا
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله  ،وما توفيقي إال ابهلل الرمحن الرحيم ،تصحيح هذا البحث

 واحلمد هلل رب العاملني.  ،وصحبه وسلم
 

      سوراكرات، 3  ديسمرب  ٢٠٢١  م
ه ١443ربيع الثاين    ٢8املوافق بـــ    
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 ك
 

 البحث  حمتوايت
 ب ......................................................................... ةوافقملاة  حفص

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ................................... ج 

 NOTA DINAS PEMBIMBING................................................... د 

 ه ............................................................................... د يجر الت

ABSTRAK .......................................................................... و 

 ز ................................................................................. ارشعال

 ح ............................................................................... هداءاإل

 ط ..................................................................... تقديركلمة شكر و 

 ك ....................................................................... حمتوايت البحث

 ع ......................................................................... قائمة اجلداول

 ف ......................................................................... ةقائمة امللحق

 ١ ................................................................................ مقدمة

 ١ ........................................................................... الباب األول

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

 ١3 .................................................................... حتديد البحث ب.

 ١4 ................................................................... أغراض البحث .ج

 ١5 ..................................................................... فوائد البحث .د



 ل
 

 15 ........................................................................... الفوائد النظرية .١

 15 ........................................................................... الفوائد العملية .٢

 20 ....................................................................... يبالقافية والبحر )العروض( يف األدب العر  .١

 28 .............................................................................. القافية والبحر يف األدب اإلندونيسي .٢

 30 ............................................................................................ تغري املبىن واملعىن يف الرتمجة .3

 33 ............................................................................ جودة الرتمجة .4

 47 .............................................................................. ستمرة إىل املقطوعةن املفية متغري القا .١

 50 ................................................................................ تغري القافية من املستمرة إىل العناقية  .٢

 53 .................................................................................. تغري القافية من املستمرة إىل احلرية .3

 56 ................................................................................ املستمرةتغري القافية من العناقية إىل   .4

 59 ............................................................................... تغري القافية من العناقية إىل املقطوعة .5

 62 ............................................................................... تغري القافية من املقطوعة إىل العناقية .6

 ١6 .................................................................. الدراسة السابقة .ه

 ٢٠ ................................................................... اإلطار النظري .و

 36 .................................................................... منهج البحث .ز

 4٠ ..................................................................... نظام البحث .ح

 44 .......................................................................... الباب الثاين

 44 ........... عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"  ترمجة أشعار اإلمامتغري القافية يف   أ.



 م
 

 65 .............................................................................. تغري القافية من املتقاطعة إىل املستمرة .٧

 67 ................................................................................. تغري القافية من احلرية إىل املتقاطعة .8

 70 .................................................................................. تغري القافية من احلرية إىل املقطوعة .٩

 73 ......................................................................... عدم تغري القافية .١٠

 80 ................................................................ ختفيض املقطع عند التغري .١

 83 ..................................................................... عند التغري  5٠زايدة املقطع إىل األقل من ٪ .٢

 85 .................................................................... عند التغري  ٩٩إىل ٪ 5١زايدة املقطع من ٪ .3

 89 ....................................................................... ( عند التغري١٠٠زايدة املقطع ضعفني )٪ .4

 91 .................................. ( عند التغري١٩٩إىل ٪  ١٠١زايدة املقطع أكثر من ضعفني )من ٪ .5

 94 ................................................ ( عند التغري١٩٩زايدة املقطع ثالثة أضعاف )أكثر من ٪ .6

 99 ................................................................................................................. تغري املستوى .١

 100 ................................................................ ن احلالستوى متغري امل أ()

 102 ..................................................................................... تغري املستوى من الفعل املاضي ب()

 104 .................................................................................... تغري املستوى من الفعل املضارع ج()

 105 ................................................................. تغري املستوى من اخلرب د()

 ٧6 ........... اهلمسات اإلهلية"داد يف كتاب "عبد هللا احل ترمجة أشعار اإلمامتغري البحر يف   ب.

 ٩6 ......................................................................... الباب الثالث

 ٩8 ............ عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"  ترمجة أشعار اإلمامتغري املبىن يف   أ.



 ن
 

 107 ......................................................................................... تغري املستوى من املفعول به ه()

 109 ................................................................................... تغري املستوى من املفعول املطلق و()

 110 .................................................................................................................... تغري الفئة .٢

 112 .......................................................................... التغري البنائي أ()

 132 ....................................................................... طبقةيف ال التغري ب()

 136 .......................................................................... التغري الوحدة ج()

 152 .................................................................... التغري داخل النظام د()

 157 .......................................................................... التغري من املعىن اخلاص إىل املعىن العام .١

 158 .......................................................................... التغري من املعىن العام إىل املعىن اخلاص .٢

 160 ...................................................................................... التغري بسبب التأثريات الثقافية .3

 ١56 .......... عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية" ترمجة أشعار اإلمامتغري املعىن يف   ب.



 س
 

 195 .................................................................................................... املراجع اإلندونسية أ.

 198 .......................................................................................................... املراجع العرابية ب.

 

  

 ١6٢ ........................................................................ الرابع الباب  

 ١66 عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية  ترمجة أشعار اإلمامأتثري تغري القافية على جودة الرتمجة يف      أ.

 ١6٩ اب "اهلمسات اإلهلية" حلداد يف كتعبد هللا ا ترمجة أشعار اإلمام أتثري تغري البحر على جودة الرتمجة يف  ب. 

 ١٧٢ عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"  ترمجة أشعار اإلمام أتثري تغري املبىن على جودة الرتمجة يف  ج. 

 ١86 عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"  مام شعار اإل ترمجة أأتثري تغري املعىن على جودة الرتمجة يف  د. 

 ١8٩ ...................................................................... الباب اخلامس

 ١8٩ ....................................................................... اخلالصة أ.

 ١٩4 ........................................................................ االقرتاح ب.

 ١٩5 ........................................................................ ثبت املراجع

 ٢٠٠ .................................................................. حثاالب  ترمجة حياة



 ع
 

 قائمة اجلداول

 8٠ .................................................................. اجلدول عن تغري البحر 

 ٩6 ............................................................. واملعىنبىن  اجلدول عن تغري امل

 ١١١ ................................................................. اجلدول عن تغري الفئة 

 ١6٧ .......................................................... اجلدول عن جودة تغري القافية 

 ١٧٠ .......................................................... اجلدول عن جودة تغري البحر 

 ١٧3 ........................................................... اجلدول عن جودة تغري املبىن 

 ١٧4 ........................................................ اجلدول عن جودة تغري املستوى 

 ١٧6 ........................................................... اجلدول عن جودة تغري الفئة 

 ١٧8 .......................................................... ي اجلدول عن جودة تغري البنائ

 ١8٠ ...................................................... اجلدول عن جودة التغري يف الطبقة 

 ١8٢ .......................................................... اجلدول عن جودة التغري الوحدة 

 ١84 ................................................... اجلدول عن جودة التغري داخل النظام 

 186 .................................................................................................... عن جودة تغري املعىناجلدول



 46 ................................................................... عن تغري القافية اجلدول 

 ١٠٠ ............................................................... اجلدول عن تغري املستوى  



 ف
 

 ةقائمة امللحق
 ٢٠٢ ........................................................ امللحقة األوىل عن تغري القافية

 ٢٢5 ......................................................... امللحقة الثانية عن تغري البحر

 ٢٩١ .................................................... امللحقة الثالثة عن تغري املبىن واملعىن

 3١5 ................................................. امللحقة الرابعة عن تقييم جودة الرتمجة



1 
 

 مقدمة

 الباب األول 

 خلفية البحث .أ
من املمارسات اإلنسانية القدمية ِقَدم ظهور اإلنسان على مسرح احلياة  الرتمجة 

ين قبل امليالدي  رن الثايف الق بدأت  ىف اتريخ احلضارة وكان أول عملية الرتمجة الدنيا.

 املمارسات ىفتطورت  ١. الالتينية اللغة  عندما ترجم ليفيوس أندرونيكوس األوديسة إىل

ىف دراسات فيها حىت ظهرت مستقلة كدراسة قائمة بذاهتا. ومل تستقل إال الرتمجة إىل 

ت قطاعاعصر احلديث يف كثري من العملية الرتمجة يف  متتقد ولأواخر القرن العشرين. 

ومن أكثر ظواهر الرتمجة وقوعا يف .ى مثل التجارة والسياسة والتكنولوجيا والثقافةأخر 

وقتنا هذا هي ترمجة األعمال األدبية. متت ترمجة العديد من األعمال األدبية من  

ثري  أصبح كو خلفيات ثقافية ولغات خمتلفة إىل لغات معينة، إحداها اللغة اإلندونيسية. 

من لغات العامل اليت تُرمجت إىل اإلندونيسية  حيات والقصائد املختلفةمن الرواايت واملسر 

  ، ة دلياًل على انتشار ترمجة األعمال األدبي ،اإلجنليزية والعربية والفرنسية مثل ،املختلفة

 
125(2)  Qalam-Jurnal Alris,” Ilzamudin Ma’mur, “Ihwal Penerjemahan: Perspektif Histo 

(2008): h. 236. 
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 an ode toمثل ترمجة شعر نزار قباين "قصيدة احلزن" إىل اللغة اإلجنليزية بعنوان "

sadness"،   ومرتمجها هوRachel Schine . 

املختلفة، يعترب الشعر من أكثر األعمال األدبية اليت ُترتجم من بني األعمال األدبية 

يف إندونيسيا، وإذا حتدثنا عن الشعر، فإن الدول العربية هي مصدر أتليف هذه األشعار 

أصبح الشعر العريب هوية وفخًرا للعرب  اجلميلة ومن مث ترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية.

وجود  ٢اجلاهلي حىت اليوم. عصرالمر منذ سبب عظمة الشعر ومجاله املنتج واملست ب

مري الشعراء والعديد من الشعراء العربية وأعماهلم من حني آلخر، يكون دليال  أمسابقة 

شتهر الشعراء العرب خبربهتم يف أتليف الشعر وقد ا عظمته.و على بقاء الشعر العريب 

ما يف  ع واجلميلة لتعبري ساليب الكالم واللغة الفريدة ابستخدام أشكال متنوعة من أ

قلوهبم وعقوهلم من خالل األشعار اليت أيلفوهنا، حىت يكون بينهم من يستخدم مؤلفاهتم 

 لنشر العلوم الدينية.

هو  ومن أحد الشعراء والعلماء الذي ألف أشعارا متنوعة مليئة ابلعلم والنصيحة 

ظمته ومعرفته وهو من علماء بالد حضرموت. ع اإلمام عبد هللا بن علوي احلداد،

 
2alang: UIN (M Sastra Arab Dan Lintas BudayaWildana Wargadinata and Laily Fitriani,  

Malang Press, 2008) h. 43. 
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  وكان أشهر  3ي ميمون الزبري أنه جمدد اإلسالم يف عصره.ه أسطورية، حىت قال الكيا

ب احلداد وهو جمموعة من األذكار الرائعة. زايدة عن ذالك، كان اإلمام تمؤلفاته را

  ون ؤ يقر سلمني احلداد له ديوان )جمموعة شعرية( بعنوان الدر املنظوم. وكثري من امل

 أماكن خمتلفة، يف حضرموت وإندونيسيا.قصائده يف 

ومع ذلك، فإن مجال القصيدة ابلكلية واملعىن الوارد فيها ال ميكن أن يشعر به  

على اجملموعة اليت مل و ويفهمه إال قليل من الناس، يعين جمموعة مستخدمي اللغة العربية. 

كمل وجه.  التمتع جبمال الشعر على أيستخدم اللغة العربية ومل يفهمها ال ميكن 

فهم  من مل يفهم العربية يفلتمكني  قإحدى الطر  منترمجة الشعر إىل لغة أخرى لذالك ف

رغم أن ترمجة الشعر من الناحية العملية  ، الشعر الذي ألفه الشاعر العريب واالستمتاع به

صوص العلمية.  أصعب من ترمجة النصوص األخرى، مثل الرواايت واملسرحيات وحىت الن

يطلب فيها نقل الرسائل من اللغة املصدر إىل اللغة  مجة نصوص غري الشعروهذا ألن تر 

اهلدف فقط، وكان يف ترمجة الشعر، ابإلضافة إىل نقل الرسائل، يلزم أيًضا نقل البناء  

  4متساوية يف مجال املعىن واملبىن مثل نصوص الشعر األصلية.  حبيث تكون ترمجة الشعر

 
 .٩)رامبانغ: معهد األنوار، ال سنة( ص  العلماء اجملددون  ,ميمون زبري 3
4Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Vibry Andina Nurhidayah, “Penerjemahan Puisi,”  

Kebahasaan dan Kesusastraan 9, no. 2 (2018): 133. 
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مشاعر الشاعر وخياالته وال بد يف ترمجته  عن ( أن الشعر هو التعبري ١٩٩١ير )وقال ان

  5وهذا مما جيعل ترمجة الشعر صعبة.  ،أن يكون املرتجم صادقا يف نقل مشاعر الشاعر

هناك العديد من رأي اخلرباء من اللغويني العامليني مثل رومان جاكوبسون وروبرت 

ن ترمجته، ألنك إذا قمت برتمجة الشعر، فستزيل فروست اليت تقول أن الشعر ال ميك

أن الشعر ابللغة الفرنسية ال  وجذابتها. وقال أيضا جون ويتمان معىن القصيدة ومجاهلا 

 ،شعرلاستحالة ترمجة اولكن ليس كل اللغويني يتفق على  6.ميكن ترمجته إىل اإلجنليزية

وبني  نصوص األخرى. الة رغم أن أغلبهم يتفقون على أن ترمجة الشعر أصعب من ترمج

شاعر وأفكاره مكتوبة بواسطة لغة بطريقة خاصة   ميسينور أبن الشعر هو نتيجة ملشاعر

عن   األشخاص تكاسلونتيف شكل كلمات. الشعر يكون أحد أنواع النصوص اليت 

دراسته، وخاصة عند ترمجته. هذا ليس بسبب تعقيد الشعر مع كل العناصر الشعرية 

هذا   تقوين أيًضا بسبب نقص الفهم واملعلومات بني الثقافات اليت املوجودة فقط، ولك

 
5Vahid Dastjerdi, Haadi Hakimshafaaii, and Zahra Jannesaari, “Translation of  Hossein 

Poetry: Towards a Practical Model for Translation Analysis and Assessment of Poetic Discourse,” 

Journal of Universal Language 9, no. 1 (2008): 11. 
6Puisi Dalam Kumpulan Puisi Rangkasbitung -Nur Saptaningsih, “Analisis Terjemahan Puisi 

People Karya W. S. Rendra Yang Diterjemahkan Oleh Suzan Piper (Kajian Pergeseran Rima, Majas, 

Dan Diksi, Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Terjemahan)” (Universitas Sebelas Maret, 2013) h. 

5. 
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، يف كاهر، أبن أعمال الرتمجة األدبية مل تزل تنحرف يف Xie Tianzhenيؤكد  ٧الكسل.

  8ترمجتها بسبب االختالفات اللغوية والثقافية بني اللغتني.

لرتمجة  تعقيد اهو  أوضح بوبوفيتش يف ميسينور أن سبب صعوبة ترمجة الشعر

االنتباه إىل عاملني مزدوجني: شخصان )شاعر  األدبية. عندما يرتجم الشعر، جيب 

ومرتجم(، ولغتان )لغة مصدر ولغة هدف(، وخلفيتان أدبيتان. فلذلك، يواجه املرتجم  

 ٩. مطلبني معضلني، يعين احلفاظ على املعىن األصلي وكذلك احلفاظ على املبىن اجلمايل

الشعر بدقة ويف  ة مجتر  ية الشعر هي كيفاليت يواجهها مرتمجو  وأضاف بيكر أن املعضلة

وأكد د.   ١٠انحية أخرى ميكن أن جتعل ترمجة الشعر هلا التأثري الواقعي للشعر األصلي.

مرتجم الشعر على األقل أن يضع نفسه يف مرتبة الشاعر حىت   على حممد عناين أبن

ن، سواء من حيث املعىن واملبىن  يتمكن من تقدمي ترمجة اليت تشبه الشعر قدر اإلمكا

( عدًدا من األساليب لرتمجة الشعر. وهي الرتمجة  ١٩٩٢ليفيفر ) ويقدم  ١١.واجلمال

 
7Elza Maisinur, “Analisis Terjemahan Puisi The Rubaiyat Of Omar Kayyam Explained:  

Based On The First Translation By Edward FitzGerald Ke Dalam Bahasa Indonesia,” (Universitas 

Sebelas Maret, 2009) h. 21. 
8K D Prihantono, “Analisis Pengkhianatan Kreatif Dalam Puisi Terjemahan ‘the Wild Swans  

At Coole’ Karya William Butler Yeats,” Jurnal Penerjemahan 6, no. 1 (2019) h. 31. 
9 .….." h. 46Maisinur, “Analisis Terjemahan Puisi  
10h.  (London: Routledge, 2001) Routledge Encyclopedia of Translation Studiesker, Mona Ba 

174. 
 .١4٧ص ( ٢٠٠٠)قاهرة: الشركة املصرية العلمية للنشر,  فن الرتمجة ,حممد عناين ١١
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الصوتية، والرتمجة احلرفية، والرتمجة اإليقاعية، والرتمجة إىل نثر، والرتمجة إىل شعر مقفى، 

اء  الشعر من األشي  فواضح أن ترمجة ١٢. والرتمجة إىل شعر بدون قافية، والرتمجة التفسريية

 املمكنة يف إعماهلا. 

العريب إىل اإلندونيسية قد كثرت، وإن مل تبلغ كثرة النصوص   كانت ترمجة الشعر

أن ترمجة هذه القصيدة قد تقبل النقد مثل  ولكن األدبية األخرى مثل الرواية واملسرحية. 

وهذا يدل  ١3. شكوكة"نزار قباين وترمجتها املائد صقبعنوان " tirto.idنقد يف مقال نشرته 

  ون يغري وكان املرتمجون غالبا . التغلب عليها وال بدة بعلى أن ترمجة الشعر ما زالت صعو 

املبىن أو املعىن من أجل احلصول على ترمجة الصحيحة واملقبولة. ابإلضافة إىل ذلك، 

ا. واملطالب املعضلة تكون مشكلة أيضً  بحرفإن االختالفات يف مفاهيم القافية وال

ذوق ومهارة يف استخدام مجيع اخلطوات واإلجراءات، مثل   ذكورة تطالب املرتجم لهامل

 على صولاحلتغيري القافية والبحر واملبىن واملعىن، ابستخدام اسرتاتيجية معينة، من أجل 

 . جودة الرتمجة

 
12, Hakimshafaaii, and Jannesaari, “Translation of Poetry: Towards a Practical Dastjerdi 

Model for Translation Analysis and Assessment of Poetic Discourse." h. 12” 
13Puisi Nizar Qabbani Dan Terjemahannya Yang Meragukan,” last -Dea Anugerah, “Puisi 

modified June 11, 2017, accessed September 20, 2021, https://tirto.id/puisi-puisi-nizar-qabbani-dan-

terjemahannya-yang-meragukan-cqkZ. 
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 تغري إىل قسمني، ومها  تغريالبناء يف الرتمجة. يقسم ال تغيريقدم كاتفورد نظرية عن 

املعىن اليت قدمها  تغريإضافة إىل ذلك، هناك نظرية أخرى عن  ١4الفئة.  تغريوى و املست

من املعىن اخلاص إىل   تغريسيماتوفانغ، وتنقسم هذه النظرية أيًضا إىل قسمني، يعين ال

النظرية الثقافية. وهااتن النظريتان  بسبب الوجهة  تغرياملعىن العام أو العكس، وال

من األشياء   نإن جودة الرتمجة اآل ل حسن الرتمجة وجودهتا.يصحتاملرتجم على  انتساعد

اليت ميكن تقييمها وقياسها. روحية حمايل وماجناتور انابابن مها شخصيتان يف عامل الرتمجة 

قاما بصياغة تقييم جودة الرتمجة. يقسم انابابن جودة الرتمجة إىل ثالثة معايري، وهي  

ة  قامت بتقييم جودة الرتمجة من خالل ثالثفايل أما حم ١5قبولية واملقروئية. الدقة وامل

 ١6معايري، وهي الوضوح واإلنصاف والتوحيد القياسي للرتمجة. 

وقعت يف ترمجة   اليت ات تغري أي ال الباحث بناًء على املشاكل املذكورة، سيحلل

ات يف القافية أو البحر أو املبىن واملعىن وكذلك سيحلل أتثري تلك تغري سواء ال الشعر،

ات على جودة ترمجة الشعر. النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية القافية ري تغال

معىن يف  تغريمبىن يف الرتمجة لكاتفورد و  تغريوالبحر يف الشعر عربية وإندونيسية، ونظرية 
 

14(London: Oxford University  A Linguistic Theory of TranslationCatford, John Cunnison  

Press, 1965) h. 75-78. 
15Mangatur Nababan, Ardiana Nuraeni, and Sumardiono, “Pengembangan Model Penilaian  

Kualitas Terjemahan,” Kajian Linguistik dan Sastra  Vol 24, no. 1 (2012) h. 44–45. 
16.h. 119 Kaifa, 2009)-n(Bandung: Miza Pedoman Bagi PenerjemahRochayah Machali,   
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جودة الرتمجة   تقييمالرتمجة لسيماتوابنج. أما ابلنسبة جلودة الرتمجة، فسيستخدم الباحث 

ولكن مدار هذه   ،مثل العروض والقوايف ،ان يف هذا البحث نظرية أخرىك  . ولولناابابن

  ا متمم موجودة لتكون  ،تعين العروض والقوايف ،وتلك النظرية ،البحث هو دراسة الرتمجة 

 حلصول على جودة هذا البحث ولكون هذا الببحث جممعا بني النظريتني. اومدافع

ر اإلمام عبد هللا احلداد يف  اشعأة املادي يف هذا البحث هو جمموعة ترمج وضوعامل

كتاب "مهسات إهلية: األفكار الصوفية لإلمام احلداد يف ديوان الدر املنظوم" إلدروس  

عبد هللا الكاف. وحيتوي هذا الكتاب على جمموعة من شعر اإلمام عبد هللا احلداد 

شف أفكاره اها، ومن خالل هذه اجملموعة أيًضا كمن ديوانه وترمجتها وشرح معن وأيخذ

ر هو إدروس عبد هللا الكاف وهو اآلن حماضر العلوم اشعالصوفية. وكان مرتجم األ

 . اإلسالمية احلكومية فاليمبانغرادين فتاح الصوفية يف جامعة 

شعار اليت كتبها اإلمام عبد  األ تاملادي لعدة أسباب. أواًل، كان وضوعمت اختيار امل

قضااي   ( وجود نطاق واسع ال يقتصر على١هي ) احلداد هلا قوة وخصائص معينة، و هللا

ومع ذلك، فإهنا تتكلم أيًضا عن العلوم اإلسالمية واإلميان   .احلب والشوق فقط

( استخدام مفردات بسيطة الفهم وسهلته، مع أن  ٢والتصوف والدعاء والنصيحة. )
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الصوفية قد مل يفهمها إال من يعرف  أن وجود بعض املصطلحات  معاملعىن واسع، 

( القافية 4خر. )آف للموضوعات من موضوع إىل ( االنتقال اللطي3أفكاره الصوفية. )

( وجود االقتباسات من القرآن وحديث النيب صلى هللا  5املتساوية يف أغلب الشعر )

 ١٧عليه وسلم.

اآلن حماضر يف  وهو  مرتجم جمموعة الشعر هو إدروس عبد هللا الكاف. ،اثنياً 

اإلسالمية  رادين فتاح جامعة دين والفكر اإلسالمي يف الصوفية يف كلية أصول ال

كما قد بني سابقًا أن إحدى مميزة شعر اإلمام عبد هللا احلداد هي احلكومية فاليمبانغ.  

هللا الكاف املتقن يف التصوف،  فأصبحت شخصية إدروس عبد تعلقه ابلتصوف، 

مناسبة مثالية. زايدة على  إىل قدرته على الرتمجة من العربية إىل اإلندونسية،ابإلضافة 

لى كشف أفكار اإلمام احلداد الصوفية حبيث ال تتعلق ذلك، يركز هذا الكتاب ع

  املرتمجة إال ابلصوفية. هذا جيعل إدروس عبد هللا الكاف شخصية مثالية  األشعار

كمرتجم ألشعار اإلمام احلداد، ألنه متقن يف شيئني، ومها معرفة اللغة )العربية 

ة( ومعرفة التصوف. وكان إدروس عبد هللا الكاف قد أمت دراسته اجلامعية يف  يس يواإلندون

 
17Haddad Dalam -Bisikan Ilahi: Pemikiran Sufistik Imam Al-BisikanKaf, -Idrus Abdullah Al 

Diwan Ad-Durr Al-Manzhum (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003) h. 71-73. 
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، مث استمر دراسته املاجستري والدكتوراه  جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية فاليمبانغ

ذالك أن عمل   علىوزايدة  .جاكراتاإلسالمية احلكومية داية هللا شريف هجامعة يف 

فلذالك يستطاع  ،ذا الكتاب هو الرتمجة الشعريةكاف يف هإدروس الالرتمجة الذي عمله 

وال يستطيع أن ينظر هبما   ،ألن القافية والبحر من جمل األدب  ،أن يرى تغري قافيته وحبره

   إال إذا كان ترمجته ترمجة شعرية.

اثلثًا، األشعار املقتبسة واملرتمجة يف هذا الكتاب هلا عدة أشكال، بعضها يرتجم 

أن تصبح الرتمجة  و ، اهتمامهشابه الصوت النهائي والبعض اآلخر بغري ى تعل  ماهتمابإل

أيضا   جديو و ات على جودة الرتمجة. تغري أتثري البياانت متثيلية لإلجابة على أسئلة حول 

مناسبة كتاب " مهسات إهلية " ليكون   يقوياملبىن واملعىن يف الرتمجة الذي  تغريكثري من 

 ماداي يف هذا البحث. موضوعا

  كتاب " مهسات إهلية " ر اإلمام احلداد يف اشعأة مجيف تر  تغريالمناذج  هوهذ

 إلدروس عبد هللا الكاف: 

 ١8غري عن عبد تقي ۞ صــويف صاف حمرر

 
18.h. 125 Ibid  
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“Kecuali hamba Allah yang bertakwa   ۞۞ Sufi yang suci dan telah bebas dari segala 

sifat rendah” 

  ، كلمة "عبد"   ،. أوال الرتمجةيف تغريمن ال اياثالث قضمن هذه الرتمجة، هناك على األقل 

الذي له معىن  " hamba Allahنعرف أنه من اسم نكرة ومعناه عام لكن يرتجم بـــ "

يعين  ،كلمة "تقي" الذي بنائه اسم   ، عن معناه العام إىل اخلاص. اثنيا تغريخاص. فقد 

فقد   ،"bertakwaو كلمة " اللغة اهلدف وهيفلكن يرتجم إىل كلمة فعلية  ،اسم فاعل

لكن يرتجم   ،كلمة "حمرر" الذي بنائه مفرد  ، عن بنائه امسية إىل بنائه الفعلية. اثلثا تغري

عن بناء   تغري ،انتغري فهناك  ،"telah bebas اللغة اهلدف وهو كلمة "يفإىل البناء املركب 

ي  ضوهو معىن املا  ،من املعىن النحوي يف أصل كلمة "حمرر"  تغري املفرد إىل املركب وكذا 

 ". telahإىل كلمة " ،يف فعل حرر

 على النحو التايل: فالقافية  تغريأما منوذج  

 َوَمزَاَجَها َحىتَّ َصَبْت لِلصََّبابَةِ  **   َولِلِِه ُرْوٌح َخاَلَط احُلبُّ ُكلََّها 

  ُمِقْيَمةِ َوأَْمَسْت َعَلى ُحبِه احلَِبْيبِ  **  َوَخاَمَرَها ََخُْر الَغرَاِم فََأْصَبَحتْ 

 ١٩ أبَِنَّ هِبَا ُسْكَر اخلُُمْوِر األَئِمَّةِ  ** َيُظنُّ هِبَا َمْن لَْيَس يَْدرِْي ِبَشْأهِنَا 

 
19.131-h. 130 Ibid  
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“Demi Allah, ruh yang telah tercampur dalam kecintaan ** telah meremuk-

redamkan karena kerinduan yang dalam. 

Anggurnya adalah anggur cinta ** telah membuatnya tergila-gila pada Sang 

Kekasih. 

Mereka yang jahil pasti akan mengatakan ** ia mabuk karena anggur yang 

diharamkan.” 

القافية يف الرتمجة على أن القافية يف الشعر العريب هو حرف التاء املكسورة  تغريظهر  

غري متساوية  قافيته فاللغة اهلدف  . أما يف ترمجته إىلAAAيف كل البيت وصار قافيته 

ه من القافية املتساوية على نظم تغري فصار ية. ئكصوته النها"  kan" و"sih" و"lamيعين "

AAA إىل القافية غري متساوية . 

اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب ر اشعأمناسبة ترمجة أكد تف بناًء على ما قد قدمنا، 

املادي يف هذ البحث،  وضوع الكاف كامل "اهلامسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا

يعد هذا البحث مهًما  و  ات وأتثريها على جودة الرتمجة.تغري وستكشف الحًقا ال

جلودة ترمجة الشعر من العربية إىل   منوذجاوضروراي لعدة أسباب. أوال، يعد هذا البحث 

مجة وموضوع  ، نظرًا حلسن األشعار املرتمجة ومعرفة املرتجم على علم الرت ةاإلندونيسي

املرتجم. اثنًيا، ميكن أن يكون هذا البحث دراسة ملرتمجي الشعر العريب حول  النص 
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أجراه   الذيجودة الرتمجة الشعرية. اثلثًا، مل يوجد، يف قراءة وحبث على صول احلكيفية 

واملعىن  لبحر واملبىنات يف القافية واتغري ال، حبث معني عن بحوث الباحث يف كثري من ال

 على جودة الرتمجة.  وأتثريهة الشعر العريب يف ترمج

 حتديد البحث .ب
هذا البحث هو حبث يركز على و سيبحث الباحث على حتليل ترمجة الشعر. 

، دون أي تصحيحات افيه وقعتاليت  أي التغريات منتجات الرتمجة، ويركز أكثر على 

سواء   ة الشعر،ات وقعت يف ترمجتغري وسيحلل أي ال .املوجودةوانتقادات لنتائج الرتمجة 

ات على تغري ات يف القافية أو البحر أو املبىن واملعىن وكذلك سيحلل أتثري تلك التغري ال

جودة ترمجة الشعر. النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية القافية والبحر يف 

معىن يف الرتمجة   تغريمبىن يف الرتمجة لكاتفورد و  تغريالشعر عربية وإندونيسية، ونظرية 

. أما ابلنسبة جلودة الرتمجة، فسيستخدم الباحث نظرية جودة الرتمجة  غسيماتوابنل

اإلمام عبد هللا  ر اشعأهو جمموعة ترمجة فاملادي يف هذا البحث  وضوع املأما  لناابابن. 

احلداد يف كتاب "مهسات إهلية: األفكار الصوفية لإلمام احلداد يف ديوان الدر املنظوم" 

اف. وحيتوي هذا الكتاب على جمموعة من شعر اإلمام عبد هللا  إلدروس عبد هللا الك
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اجملموعة أيًضا  احلداد املأخوذة من ديوانه وترمجتها وشرح معناها، ومن خالل هذه 

هو إدروس عبد هللا الكاف  ر اشعاألاره الصوفية. وكان مرتجم هذه جممع كشف أفك

 . حلكومية رادين فتاح فاليمبانغوهو اآلن حماضر العلوم الصوفية يف اجلامعة اإلسالمية ا

 على أسئلة البحث التالية:  لتسهيل املباحث يف هذ البحث، سرتتكز

عبد هللا احلداد يف كتاب اإلمام ر اشعأالقافية والبحر يف ترمجة  تغري. كيف ١

 "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف؟ 

اد يف كتاب هللا احلد اإلمام عبدر اشعأاملبىن واملعىن يف ترمجة  تغري. كيف ٢

 "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف؟ 

ر اشعأجودة الرتمجة يف ترمجة  علىالقافية والبحر واملبىن واملعىن  تغري . كيف أتثري3

 اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف؟ 

 أغراض البحث .ج
 التايل: كما يفا البحث  فغرض هذ ،بناء على حتديد البحث

اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب ر اشعأالقافية والبحر يف ترمجة  تغري لكشف. ١

 . "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف
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اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب ر اشعأاملبىن واملعىن يف ترمجة  تغري كشفل. ٢

 . "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف

ر  اشعأ القافية والبحر واملبىن واملعىن غلى جودة الرتمجة يف ترمجة  تغري أتثري لكشف. 3

 . اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف 

 فوائد البحث .د
 الفوائد النظرية .١

يرجى حاصل هذا البحث له مساهم إجيايب يف علم الرتمجة العربية وآداهبا  

العربية وآداهبا، واألكادمييني واحملاضرين يف قسم اللغة قسم اللغة  خاصة لطالب 

 العربية وآداهبا، وطالب ومعلمي اللغة العربية وآداهبا خارج اجلامعية عامة.

 الفوائد العملية .٢
ميكن أن توفر نتيجة هذا البحث نظرة عامة للباحثني اآلخرين املهتمني  

 جيري املزيد من البحث املتعمق. يد أن بدراسة الرتمجة، وخاصة ترمجة الشعر، وير 
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 الدراسة السابقة   .ه
يعين أشعار اإلمام عبد هللا   ، املوضوع املادي حول بحوث مت إجراء العديد من ال

سابقة   حبوثذكر عدة تات الرتمجة وجودة الرتمجة. ويف هذا الباب ستغري و  ،احلداد

اإلمام عبد  راشعأي، وهو على املوضوع املاد الدراسة السابقةكأساس هلذا البحث. يركز 

أما   ات يف الرتمجة وكذلك جودة الرتمجة.تغري وهو ال املوضوع الرمسيهللا احلداد، وكذا على 

فهناك بعض  ،اإلمام عبد هللا احلدادر اشعأيعين فالبحث الذي يركز على املوضوع املادي 

هو و  ،لقوايفجمل علم العروض وا ،األشعار. أوالاجملالت الدراسية اليت تبحث عن تلك 

(. نشر هذا البحث يف جملة حجائي )جملة  ٢٠٢٠حبث أجراه أم كلثوم وولدان توفيق )

(. هذا البحث بعنوان "البحر، القافية، ورسالة قاصدة  ١)3اللغة العربية وآداهبا( اجمللد 

( نشر  ٢٠١6ل اهلدى )أجرته صفية ليوحبث  ٢٠.حرف الباء يف ديوان اإلمام احلداد"

بعنوان "عناصر القافية يف ديوان اإلمام  ،سورااباي  ،امعة سوانن أمبيلهذا البحث يف ج

( نشر هذا البحث يف جامعة ٢٠٢٠وكذا حبث أجرته سييت فاطمة )عبد هللا احلداد". 

بعنوان "قصيدة اي رسول هللا اي أهل الوفاء يف ديوان   ،ابنتني ،سلطان موالان حسن الدين

 اد )دراسة عروضية وقوايف(". إمام عبد هللا بن علوي بن حممد احلد

 
20h Dan Amanat Qasidah Huruf Ba Dalam Kulsum Ummu and Wildan Taufiq, “Bahr, Qafiya 

Diwan Imam Al-Haddad,” Jurnal Hijai 3(1) (2020) h. 66. 
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( نشر هذا ٢٠٢٠وهو حبث أجراه أمحد الفارسي ) ، جمل علم البالغة ،اثنيا 

"اي  بعنوان "اجلناس والسجع يف القصيدة  ،ماالنج ،البحث يف جامعة موالان مالك إبراهيم

رب اي عامل احلال" لإلمام عبد هللا بن علوي احلداد يف ديوان اإلامام احلداد: دراسة  

يف جامعة الرانريي  ( نشر هذا البحث ٢٠٢٠وحبث أجراه مهفهس ) ، ليلية بالغية"حت

اإلسالمية احلكومية بعنوان "أسلوب اإلنشائية يف قصيدة "قد كفاين" لإلمام عبد هللا بن  

( نشر هذا ٢٠٢٠وحبث  أجراه كمال خمتار ) ،ة حتليلية بالغية"علوي احلداد: دراس

السجع يف ديوان احلداد كتاب بعنوان " ، جوكجاكرات ،اجامعة سوانن كاليجاكيف البحث 

وحبث أجرته   ،الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم: دراسة حتليلية بالغية يف علم البديع"

بعنوان "اجلناس   ، ابجنار ماسني ،يف جامعة أنتا ساري( نشر هذا البحث ٢٠١8سلفيا )

 .  دراسة حتليلية بالغية" يف القصيدة العينية للحبيب عبد هللا احلداد العلوي:

( نشر هذا ٢٠١٩وهو حبث أجراه إدروس الكاف ) ،جمل علم التصوف ،اثلثا

وعنوان هذا   ، (١)١٩افة واألدب اإلسالمي( جملد جملة متدهن )جملة الثق البجث يف

األدب والتصوف: دراسة عن ديوان الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم البحث هو "

 " ادلإلمام عبد هللا احلد
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ات الرتمجة وجودهتا  تغري يعين ف املوضوع الرمسيعن  ةاملركز  ةالسابق الدراسةأما 

( الذي مت إجراء حبث يف جامعة سيبيالس  ٢٠٠٩) إيلزا ميسينور( ١فبحثان، ومها: )

مارس سوركرات بعنوان "حتليل الرتمجة الشعرية لرابعيات عمر اخليام: بناء على الرتمجة  

وارد فيتزجريالد إىل رابعيات عمر اخليام اإلندونيسية. الشعر والتفسري األوىل اليت قام هبا إد

يوضح هذا   . ثريها على جودة الرتمجة("ات يف القافية والبحر واجملا. وأتتغري )دراسة ال

معطيات يف   ٧5صويت بتغيري القافية وتغيري البحر. ومن  تغريالبحث أنه يوجد يف الرتمجة 

القافية. أما   تغري ة يف تغري بياانت غري م ١3ة تغري ياانت مب 6٢شكل أبيات رابعيا، هناك 

  جماز،  ١3اجملاز من  تغري 5ا ت. وهناك أيضً تغري البحر، فإن مجيع البياانت  تغريابلنسبة ل 

ه من اجملاز املعني إىل غري جمازية. والنتيجة النهائية لتقييم اجلودة هي أن ترمجة  تغري وكان 

يف القافية والبح، مل يتم تصنيف الشعر  تغريابلنظر إىل الشعر رابعيات تعترب جيدة. ولكن 

 ٢١املرتجم على أنه شعر رابعيات، بل شعر حر. 

( كتبت حبثا يف جامعة سبيالس مارس بعنوان  ٢٠١3نينغ سيه ) ( نور سابتا ٢)

  املرتمجة و "حتليل ترمجة الشعر يف جمموعة شعر جمتمع رانغكاسبيتونغ بقلم الشاعر ريندرا 

ظهر   القافية واجملاز واألسلوب، وأتثريها على جودة الرتمجة( " تغري )دراسة سوزان بيبري

 
21 ……." h. 18is TerjemahanMaisinur, “Analis  
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 من  وبعض ، قصائد ال تتغري يف اللغة اهلدف 5من هذا البحث أن معظم القوايف يف 

وكان معظم القوايف يف القصيدتني  .جزئيا تغري اآلخر وبعض كامال تغري البياانت 

لى اإلطالق. وكذا معظم البياانت  كامل ع  تغريد ت جزئًيا، لكن ال يوجتغري األخريتني 

وقع يف الفئات املنخفضة واملتوسطة  فاألسلوب  تغري. أما تغرياملوجودة يف كل قصيدة مل ت 

  القافية ال يؤثر  تغريوالعالية. على اإلمجال، تعترب جودة ترمجة هذا الشعر جيدة. وكان 

على نطاق صغري،   علذي وقالقافية ا تغريعلى شكل الشعر ألنه من شعر حر. أما 

اجملاز على نطاق   تغري٪، و 6٧جزئًيا بنسبة  تغريالذي  6والشعر  4ابستثناء الشعر 

رتمجة  الاألسلوب يف الفئة املنخفض على نطاق واسع يؤثر على جودة  تغريصغري، و 

 ٢٢يدة. اجل

  ألن  ،باحث على أمهية حتليل ترمجة شعر اإلمام احلدادير ال، الدراسة السابقةمن و 

مل جيد الباحث على أي حبث يركز حث عن تلك األشعار من انحية أخرى قد كثر و الب

خصوصا أشعار اإلمام  ،القافية والبحر واملبىن واملعىن وجودة ترمجة الشعر تغريعلى 

 ، لذلك حياول هذا البحث يف إجراء ذالك.احلداد

 
22xx.-….." h. xixSaptaningsih, “Analisis Terjemahan  
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 اإلطار النظري .و
اإلمام عبد هللا احلداد يف   راشعأالتغريات وقعت يف ترمجة  حتليل الباحث يجريسي

تغري املبىن   ابستخدام نظريةكتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف 

ابستخدام  تغري املعىن لسيماتوفانغ مع كشف وحتليل تغري القافية والبحر قبلهو لكاتفورد 

ك  تل أتثريالباحث سيحلل وبعده  .نظرية القافية والبحر يف األدب العريب واإلندونيسي

ففي هذا البحث  .الرتمجة لناابابنابستخدام نظرية  التغريات على جودة ترمجة الشعر

( نظرية القافية ١النظرايت اجملموعة إىل أربعة: ) يستخدم الباحث على األقل َخسة

  ، ( ونظرية القافية والبحر يف األدب اإلندونيسي٢) ،( يف األدب العريبوالبحر )العروض

جودة  نظرية و ( 4) ،رد ونظرية تغري املعىن لسيماتوفانغملبىن لكاتفو نظرية تغري او ( 3)

 ابابن. ا الرتمجة لن

 القافية والبحر )العروض( يف األدب العريب .١
علم عن مباحثة شروط األوزان يف الشعر، أو ميكن أن نقول أن  علم العروض هو 

خليل  هوهذا العلم  لفومؤ  ،العروض مقياس للشعر، مثل علم النحو كمقياس للكالم

مت بناء  و  ٢3. اآلنوقد تطور هذا العلم حىت بن أمحد الفراهيدي يف القرن الثاين اهلجري

 
 ٧( ص. ١٩8٧ربية, بريوت: دار النهضة الع (علم العروض والقافية  ,عبد العزيز عتيق ٢3
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وأداهبا على أساس أن الشعر حيتاج إىل منط مناسب.  العروض وتطويرها يف اللغة العربية 

فكما أن املوسيقى واألغاين حتتاج أيًضا إىل أمناط يف كلماهتا لتكون مزعجة بشكل 

 ٢4شعر حيتاجها أيًضا، وهذا النمط يف الشعر العريب يسمى بــ "تفعيلة". مجيل، فإن ال

ر العريب وهو عبارة عن  ابإلضافة إىل التفعيلة، يُعرف أيًضا مصطلح "وزن" يف الشع

جمموعة من خيوط النغمات املتناغمة للجمل املكونة من وحدات صوتية معينة تشمل  

يرتبط مصطلح وزن يف علم  ٢5لشعر.لف التفعيلة وحبر ااحلركات والسكون اليت أت

عبارة عن مجلة كاملة تتكون من  فالعروض ارتباطًا وثيًقا ببيت الشعر. أما بيت الشعر 

( املفرد،  ١وتنتهي ابلقافية. ينقسم بيت الشعر إىل أربعة أنواع، وهي )عدة أجزاء 

 ( الِقطعة، ويتكون من3ني، )بيت( النطفة، ويتكون من ٢واحد، ) بيتويتكون من 

 ٢6فأكثر.  أبيات ( القصيدة، وتتكون من سبعة 4، و ) أبيات ثالثة إىل ستة 

يتكون كل بيت الشعر من عدة أجزاء. األول، الصدر، وهو النصف األول من 

البيت. الثاين، العجز، وهو النصف الثاين من البيت. الثالث، الشطر، وهو مصطلح 

رب، وهو آخر التفعيلة من ، إما األول أو الثاين. الرابع، الضبيتيشري إىل نصف 

 
.١٧( ص ١٩8٧)مكة: مكتبة الطالب اجلامعي, دراسة يف العوض والقافية  ,عبد هللا درويس 24
25Nady Qais Tinjauan Ilm’ Arudh,” -Syair Wasf Dalam Syair Imru’ Al-Mujadilah Nur, “Syair 

Al-Adab 16, no. 1 (2019) h. 27. 
26.. h. 28Ibid  
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وض والضرب. ابإلضافة إىل األجزاء امس، احلشو، هو التفعيلة غري العر العجز. اخل

املذكورة، فإن البيت له عدة أنواع، وهي بيت التام الذي كمل جزء بيته، بيت اجملزوء 

الذي حذف اثنني من تفعيلته، بيت املشطور الذي حذف نصف الشطر فيبقى شطر 

حذف الثلثني منه، حبيث يبقى الثلث فقط، بيت املشمط   ي ملنهوك الذواحد، بيت ا

ختتلف بني رواة الضرب والعروض، واألخري بيت املصرع الذي له تغري يف الذي 

 ٢٧عروضهم بسبب اتباع الضرب.

واملكون األساسي يف تكوين البيت هو البحر. وقد ألف خليل ألول مرة مبجموع  

بيان ستة عشر  اأم ٢8 حبرًا. ١6أال وهي األخفاسي، إىل نوًعا، وأمت طالبه الحًقا،  ١5

 ٢٩لنحو التايل. حبر فهو على ا

يعين البيت التام بثماين تفعيالت فهو   ،وله نوعني من البيت ،حبر متقارب  .أ

وكذا البيت  ".فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن ** فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلنْ "

 ."فـَُعْوُلنْ  فـَُعْوُلنْ  فـَُعْوُلنْ  ** فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلنْ و "وء بست تفعيالت فهاجملز 

 
.٧(ص:٢٠١6 ,Idea Press :جوكجاكرتا)كشفالخافيفيالعروضوالقوافي ,أحمدفتاح 27
 .٢3دراسة يف العوض والقافية. ص   ,سدروي 28
.43-42.صكشفالخافيفيالعروضوالقوافي ,فتاح 29
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  ، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بثماين تفعيالت فهو كار دحبر مت  .ب 

البيت اجملزوء ذا وك ".فَْاِعُلْن فَْاِعُلْن فَْاِعُلْن فَْاِعُلْن ** فَْاِعُلْن فَْاِعُلْن فَْاِعُلْن فَْاِعُلنْ "

 ."فَْاِعُلْن ** فَْاِعُلْن فَْاِعُلْن فَْاِعُلنْ  فَْاِعُلْن فَْاِعُلنْ " بست تفعيالت فهو

تفعيالت فهو  ست، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بثوافرحبر  .ج

وكذا البيت اجملزوء  ".َلُُتْ ُمَفْاَعَلُُتْ ُمَفْاَعَلُُتْ ُمَفْاَعَلُُتْ ** ُمَفْاَعَلُُتْ ُمَفْاَعَلُُتْ ُمَفْاعَ "

 ."ُمَفْاَعَلُُتْ ُمَفْاَعَلُُتْ ** ُمَفْاَعَلُُتْ ُمَفْاَعَلُُتْ " تفعيالت فهو  ربعأب

تفعيالت فهو  ست، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بكاملحبر  .د

وكذا البيت  ". تَـَفْاِعُلنْ ُمتَـَفْاِعُلْن ُمتَـَفْاِعُلْن ُمتَـَفْاِعُلْن ** ُمتَـَفْاِعُلْن ُمتَـَفْاِعُلْن مُ "

 ."ُمتَـَفْاِعُلْن ُمتَـَفْاِعُلْن ** ُمتَـَفْاِعُلْن ُمتَـَفْاِعُلنْ "  فهو تفعيالت   ربعاجملزوء أب

تفعيالت فهو   ربع من البيت، يعين البيت التام أب واحد  ، وله نوع هزجحبر  .ه

ُلنْ " ُلْن َمَفْاِعيـْ ُلْن ** َمَفْاِعيـْ ُلْن َمَفْاِعيـْ  ."َمَفْاِعيـْ

 تفعيالت فهو ستمن البيت، يعين البيت التام ب أربة أنواع، وله زجر حبر  .و

البيت  . و "ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ** ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلنْ "

. "ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  ** ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ " تفعيالت فهو ربعةاجملزوء أب
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 ".ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ  ِعُلنْ ُمْستَـفْ وكذا البيت املشطور بثالث تفعيالت فهو "

 ."ُمْستَـْفِعُلنْ  ُمْستَـْفِعُلنْ واألخري البيت املنهوك بتفعيلتني فهو "

فَاِعاَلُْتْن "تفعيالت فهو  ست، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام برملحبر  .ز

 ربع وكذا البيت اجملزوء أب ".فَاِعاَلُْتْن فَاِعاَلُْتنْ ُتْن ** فَاِعاَلُْتْن فَاِعاَلُْتْن فَاِعاَلْ 

 ."فَاِعاَلُْتنْ  فَاِعاَلُْتنْ  ** فَاِعاَلُْتنْ  فَاِعاَلُْتنْ "تفعيالت فهو 

تفعيالت فهو   ست، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بسريعحبر  .ح

وكذا البيت  ". ُمْستَـْفِعُلنْ  ُعْواَلُْت **ُمْستَـْفِعُلْن َمفْ  نْ ُمْستَـْفِعلُ  ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْواَلْتُ "

 ."ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْواَلُْت "تفعيالت فهو  ثالث ب املشطور

تفعيالت فهو   ست، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بخفيفحبر  .ط

وكذا البيت ". اَلُْتْن ُمْستَـْفِع ُلْن فَْاِعاَلُْتنْ عِ فَاْ فَْاِعاَلُْتْن ُمْستَـْفِع ُلْن فَْاِعاَلُْتْن ** "

  ."فَْاِعاَلُْتْن ُمْستَـْفِع ُلْن ** فَْاِعاَلُْتْن ُمْستَـْفِع ُلنْ "تفعيالت فهو    ربعاجملزوء أب

تفعيالت فهو   ربعأب اجملزوءمن البيت، يعين البيت  واحد ، وله نوعمضارعحبر  .ي

ُلْن فَاِْع اَلُْتنْ " ُلْن فَاِْع اَلُْتْن  ** َمَفْاِعيـْ  ."َمَفْاِعيـْ

أبربع تفعيالت فهو   اجملزوء، وله نوع واحد من البيت، يعين البيت مقتضبحبر  .ك

 ."َمْفُعْواَلُْت ُمْستَـْفِعُلْن ** َمْفُعْواَلُْت ُمْستَـْفِعُلنْ "
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أبربع تفعيالت فهو   اجملزوء، وله نوع واحد من البيت، يعين البيت جمتثحبر  .ل

 ."فَاِْع اَلُْتْن ** ُمْستَـْفِع ُلْن فَاِْع اَلُْتنْ ْن لُ  ُمْستَـْفعِ "

تفعيالت فهو   ثماين، وله نوع واحد من البيت، يعين البيت التام بطويلحبر  .م

ُلْن " ُلْن فـَُعْوُلْن َمَفْاِعيـْ ُلْن ** فـَُعْوُلْن َمَفْاِعيـْ ُلْن فـَُعْوُلْن َمَفْاِعيـْ  ."فـَُعْوُلْن َمَفْاِعيـْ

تفعيالت فهو   ستب اجملزوءيعين البيت  حد من البيت،، وله نوع وا مديدحبر  .ن

 ."ُتنْ فَاِعاَلْ فَْاِعُلْن فَاِعاَلُْتْن *** فَاِعاَلُْتْن فَْاِعُلْن فَاِعاَلُْتْن "

، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بثماين تفعيالت فهو  ببسيطحبر  .س

". ُمْستَـْفِعُلْن فَْاِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن فَْاِعُلنْ ُمْستَـْفِعُلْن فَْاِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن فَْاِعُلْن ** "

 ** ُلنْ ُمْستَـْفِعُلْن فَْاِعُلْن ُمْستَـْفعِ "وكذا البيت اجملزوء بست تفعيالت فهو 

 ."ُمْستَـْفِعُلْن فَْاِعُلْن ُمْستَـْفِعُلنْ 

تفعيالت فهو  ست، وله نوعني من البيت، يعين البيت التام بمنسرححبر  .ع

وكذا البيت  ". ُمْستَـْفِعُلْن ** ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْواَلُْت ُمْستَـْفِعُلنْ َمْفُعْواَلْتُ  ُمْستَـْفِعُلنْ "

 ."ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعْواَلْتُ "فهو  نيتفعيلتب  املنهوك
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فلكل من البحر يستطيع أن يدخل يف نوع من العلل أو الزحافات أو كالمها.  

املشهورة ولكن ال تقيد  تفعيالت البحور  هلا تفعيلة منيتشعر الالوهناك أيضا أبيات 

يعين يستخدم  ،احلريجمموعة هذا البيت ابلشعر العامي أو أبي حبر معني ويسمى 

ويف بعض البلدان هناك  3٠التفعيلة املوجودة ونظام القافية لكن مل يتقيد بنظام حبر معني.

شعر احلميين  ومنه الشعر احلميين يف اليمن. وبني نعمان جبال أن ال ،نوع شعر خاص

املوصوفة ابملبيتات واملوشحات ويعذب فيه  هو شعر عريب متميز بتعدد أشكاله وتراكيبه 

 3١لكنه ليس شرطا فيه يتعامل ابلفصيح وفق أشكاله لكنه ال يلتزم حبور اخلليل. اللحن

أما القافية فهي قطعة من األصوات واحلروف اليت تقع يف هناية بيت الشعر. مت  

األصوات واحلروف يف هناية كل بيت حبيث يشكلون الصوت املتشابه  العثور على هذه 

يت. فإذا كان الشعر يف البيت األول ينتهي حبرف  ل من البأو النمط املتشابه يف هناية ك

التالية بكلمة تنتهي ابلراع   بيات الراع الساكن، مثل كلمة قمر، فيجب أن تنتهي األ 

ومبعىن آخر،   3٢قافية املتشاهبة يف الشعر.الساكن أيضا، مثل كلمة مسر، حلصول على ال

 
30and Ayu’ Atisah, “Analisa Ilmu Arudh Dan Qawafi Dalam Syair Mochamad Sulthoni Faizin  

Al-I’tirof Karya Abu Nawas,” Diwan : Jurnal Bahasa dan Sastra Arab 6, no. 1 (2020) h. 48. 
.١٢ص   (٢٠٠4)دمشق,  الثورة، "حيس موطن الشعر احلميين وهاهي اإلثبااتت"عبد اجلبار نعمان ابجل،  31
 .٩3ص.  دراسة يف العوض والقافية ,درويس 3٢
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القافية هي احلروف املوجودة يف هناية البيت، وتتكون من احلرف الساكن يف هناية البيت  

 33،وكذا احلرف املتحارك قبل احلرف الساكن.

. األول، الراوي، وهو احلروف املستخدمة لتسمية  أمساء ست وحلروف القافية هلا 

حرف الراوي إال حروف املد )األلف، والواو، والياء(   القصيدة، ومجيع احلروف هو

. وينقسم الراوي إىل قسمني، ومها الراوي املطلق )يتكون من  واحلروف هاء )هـ /ة(

اين، الَوصل، وهو  احلروف املتحركة( والراوي املقيد )يتكون من احلروف الساكنة(. الث

له الراوي. الثالث، اخلُروج،  حرف املد الظاهر إبشباع حركة الراوي أو حرف اهلاء الذي 

صال. الرابع، ردف، وهو حرف املد الذي وهو حرف املد الظاهر بسبب إشباع اهلاء الو 

يقع قبل الراوي دون أي فاصل. اخلامس، التأسيس، وهو احلرف األلف املمنوع حبرف 

الراوي. السادًس، داخل، هو احلرف املتحرك الذي يقع بني التأسيس  واحد من 

( متوكس، فهو كل قافية اليت ١وهناك أيضا عدة أنواع من القافية، وهي: )  34والراوي.

( مرتاكب، فهو كل قافية اليت يف بني احلرفني ٢يف بني احلرفني الساكنني أربعة أحرف، )

كل قافية ممنوعة حبرفني يف بني احلرفني  ( متدارك، فهو 3الساكنني ثالثة أحرف، ) 

 
.47صكشفالخافيفيالعروضوالقوافي ,فتاح 33
.160-157(ص2004بيروت:دارالكتبالعلمية,) المرشدالوافيفيالعروضوالقوافي ,محمدابنحسن 34
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ة حبرف واحد يف بني احلرفني الساكنني، فية ممنوعفهو كل قا ( متواتر، 4الساكنني، )

 35( مرتدف، فهو كل قافية غري ممنوعة يف بني احلرفني الساكنني.5)

 القافية والبحر يف األدب اإلندونيسي .٢
البنية اليت تبين هبا الشعر،  كاإلندونيسي، يعرف مصطلحان مهمان   كان يف الشعر

 الشعر منهما أو من أحدمها فقط.  ين نبي. وقد ( matra)والبحر  ( rima)ومها القافية 

ويوجد القافية والبحر أيًضا يف الشعر العريب كما قد بينا. تظهر هذه القوايف والبحور  

وتبين أساس الشعر اإلندونيسي غالًبا، سواء كان شعرًا يف شكل التعويذات أو القصائد 

اية الشعر أو هن أما تعريف القافية فهي تكرار األصوات يف كل من شعر احلديث.الأو 

وسطه أو بدايته لتشكيل املوسيقى أو التناغم. ويصبح الشعرأكثر إيقاًعا عند قراءهتا  

بسبب تكرار األصوات، وعند تنظيم تكرار األصوات، جيب على املرء أيًضا االنتباه إىل  

 36الرموز الصوتية اليت ميكن أن تدعم املشاعر يف الشعر والنظر فيها. 

عدة أنواع وأشكال، فأنواع القافية كما يلي. أواًل، يعتمد نوع  تتكون القافية إىل 

( القافية املسطحة، وهي ١القافية على موقع معادلة الصوت يف البيت أو البيت التايل )

 
.48كشف اخلايف يف العروض والقوايف ص   ,فتاح 35
36.h. 90 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995) Dan Apresiasi Puisi TeoriHerman J Waluyo,   



29 
 

( القافية املستقيمة، وهي  ٢املعادلة الصوتية للكلمات اليت توضع بشكل مسطح. )

اثنًيا، يعتمد نوع القافية على  3٧فة. تعادل الكلمات الصوتية أو املقاطع أببيات خمتل 

( القافية األولية، وهي تعادل الكلمات املوجودة يف بداية  ١موقع الكلمة يف اجلملة ) 

(  3وهي تعادل الكلمات املوجودة يف وسط اجلملة. ) ( القافية الوسطى،٢اجلملة. )

د نوع  ، يعتم اثلثًا القافية النهائية، وهي تعادل الكلمات املوجودة يف هناية اجلملة. 

( القافية املستمرة، وهي تشابه صوت ١القافية على معادلة الصوت يف هناية البيت. )

( القافية املزدوجة، وهي صوت الكلمات أو  ٢الكلمات أو املقاطع يف هناية كل بيت. )

( القافية املتقاطعة، وهي تشابه صوت 3املقاطع الذي يقرتن مع بعضها البعض. )

( القافية العناقية، وهي تشابه  4يتم وضعها ابملتقاطعة. ) الذي  ملقاطع الكلمات أو ا

( القافية املقطوعة، وهي 5صوت الكلمات أو املقاطع الذي يعانق بعضها البعض. )

( القافية احلرية، وهي الكلمات 6طع اللفظي املقطوع. ) اأو املق ات تشابه صوت الكلم

 38تم وضعها حبرية. تأو املقاطع الصوتية اليت 

 
37.18-h. 17 (Bandung: Pustaka Setia, 1999) Roman Sastra IndonesiaSupratman Abdul Rani,   
38 Jurnal KandaRetno Hendrastuti, “Pergeseran Rima Dalam Puisi Terjemahan Taufiq Ismail,”  

13, no. 1 (2017) h. 3-4. 
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هو عبارة عن أصوات فر فهو يف الواقع جزء من وزن الشعر. أما الوزن البحأما 

متكررة وتغيريات منتظمة وتنوعات يف الصوت تؤدي إىل حركة حية. ميكن أن نقول 

بشكل عام على أن الوزن تبادل منتظم متتايل. ينقسم القافية أيضا يف األدب 

بت، يعين أن التغيري اثبت  و وزن اث البحر هاإلندونيسي إىل نوعني، مها البحر والوزن. 

والضغط املستمر حبيث تكون   بيات وفًقا لنمط معني. هذا بسبب العدد الثابت لأل

يتكون البحر إىل عدة أنواع يف  3٩مستوايت الصوت املتزايدة واملتناقصة اثبتة دائًما. 

وهذه   ، ذلك ، وما أشبه tracheus، وjamber، وanapest، وdactylusالشعر، وهي 

. رغم أن يف الشعر اإلندونيسي مل توجد يف القراءة قسم ابعتبار ضغط النغمةنواع تاأل

تلك األنواع ألن الرتكيز ال يفرق بني املعىن وال يوجد توحيده يف اللغة اإلندونيسية.  

 بيات حبيث يكون الرتكيز الذي ميكن رؤيته يف حبور الشعر اإلندونيسي هو عدد األ

 4٠شعر.كل بيت من الاملوجودة يف  

 تغري املبىن واملعىن يف الرتمجة .3
مجيع اختالفات النظام واخلصائص بني اللغة املصدر واللغة  معادلةيُطالب املرتجم 

هو تغري الرتمجة، سواًء   تطبيقهااليت متكن  املعادالت حدى وإاهلدف يف عملية الرتمجة. 
 

39.h. 40 ta: UGM Press, 2012)(Yogyakar Pengkajian PuisiRachmat Djoko Pradopo,   
40.h. 94, Teori Dan Apresiasi PuisiWaluyo,     
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 يف الرتمجة، أن نقطة  أو تغيري املعىن. أوضح كاتفورد، بصفته مؤلف التغري املبىنيف تغري 

 4١هي طلب التناسب من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف. البداية للتغري يف الرتمجة 

يوضح نيدا واتبري، يف سبتانينغ، أن التناسب الذي يسبب التغري هو تناسب املبىن  

  4٢واملعىن.

تغري بىن إىل نوعني، ومها تغري املستوى وتغري الفئة. أما تقسم كاتفورد تغريات امل

 43بقضااي املفردات والقواعد والصوت.  املستوى فهو تغري يف املستوى اللغوي فيما يتعلق

وتغري الفئة يقسمه كاتفورد إىل أربعة أقسام، التغري البنائي، والتغري يف الطبقة، والتغري 

لتغري البنائي فهو تغري حيدث على مستوايت خمتلفة، الوحدة، والتغري داخل النظام. أما ا

زال على نفس املستوى.  ء كانت كلمة أو تركيبا أو مجيال أو مجلة، ولكنها ال تسوا

والتغري يف الطبقة هو تغري حيدث عندما يوجد اختالفات بني فئات الكلمات يف اللغة 

توايت خمتلفة وعلى املصدر واللغة اهلدف. أما تغري الوحدة فهو تغري حيدث يف مس 

النظام هو التغري الذي ينطوي على النظام الداخلي مستوايت خمتلفة أيضا. التغري داخل 

 44ء اللغة يف الرتمجة، مثل تكوين كلمات املفرد واجلمع.لبنا

 
41.h. 76 ,A Linguistic Theory of TranslationCatford,   
42" h. 45..……..Terjemahan“Analisis Saptaningsih,   
43.h. 73, nTranslatioA Linguistic Theory of Catford,   
44.79-. h. 77Ibid  
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ألف سيماتوفانغ التغريات يف املعىن. أوضح سيماتوفانغ أبن التغري يف املعىن حيدث 

 بسبب اختالف وجهات النظر والثقافات للمتحدثني بلغات خمتلفة. وينقسم تغري املعىن

التغري   . اثنًيا، مأواًل، التغري من املعىن اخلاص إىل املعىن العاعند سيماتوفانغ إىل نوعني. 

التغري بسبب االختالفات يف وجهات النظر  ، . اثلثاإىل املعىن اخلاص ماملعىن العامن 

 45الثقافية.

من معىن اخلاص إىل معىن العام أو العكس هو ترمجة كلمة "َسَرى"   غريومثال الت

"، مع أن للكلمة معىن املشي الذي يفعل يف الليل، لذلك هناك berjalan ترجم بـ"اليت

بسبب وجهة النظر الثقافية  فاص إىل املعىن العام. أما املثال على التغري تغري من املعىن اخل

" يف اللغة اإلجنليزية. يربط الغربيون الفضاء ابلعمق، بينما  deep into spaceهو التعبري "

 terbang tinggi keدونيسيون الفضاء ابالرتفاع، لذلك ُيرتجم التعبري إىل "يربط اإلن

ruang angkasa."46 

 
45Dewi Indah Cahyani, “Pergeseran Penerjemahan Istilah Budaya Dalam Novel Telegram  

Karya Putu Wijaya,” Jurnal Japanology 6, no. 1 (2017) h. 3. 
46Habib Alwi -“Pergeseran Bentuk Dan Semantik Penerjemahan Lisan Ceramah AlAhmad,  

Bin Abdullah Al-Idrus Dalam Acara Haul Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habsyi” (Universitas Sebelas 
Maret, 2019) h.26. 
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 الرتمجة  جودة .4
رتمجة اليت تشمل فيها ثالثة أشياء، وهي الدقة  البني نباابن أن الرتمجة اجليدة هي 

انت والقبولية واملقروئية. أما دقة الرتمجة فهي تقييم يقيس ويقيم نتائج الرتمجة، هل ك

نصوص اللغة املصدر واللغة اهلدف متناسبة أم ال. ويشري التناسب هنا إىل تناسب  

وقبولية الرتمجة هي تقييم يقيس نتائج الرتمجة، هل   4٧ائل بني االثنني.احملتوى والرس

كانت الرتمجة قد امتثلت للقواعد واملعايري والثقافة املعمول هبا يف اللغة اهلدف أم ال،  

ى اجلزئي أوالكلي. ويكون قبولية الرتمجة مهًما جدا ألنه إذا مت اعتبار  سواء على املستو 

لكن على عكس الثقافة واملعايري والقواعد يف اللغة اهلدف، فمن نتيجة الرتمجة دقيقة، و 

 48احملتمل أن ترفض نتيجة الرتمجة من قبل القراء يف اللغة اهلدف. 

ميكن فصل أنشطة الرتمجة عن  أما مقروئية الرتمجة فهي تقييم انشئ نظرا أبن ال 

ة على تقييم ما إذا  يظهر هذا املصطلح. وال تقتصر مقروئية الرتمج أنشطة القراءة، لذلك 

كان ميكن قراءة الرتمجة ابلغة اهلدف وحدها، ولكن أيًضا مقروئيتها يف اللغة املصدر، 

حتسني يف  رغم أن انابابن قد وضح أيًضا أبن هذا التقييم األخري ال يزال حباجة إىل

 
47…" h. 44. …Nababan, Nuraeni, and Sumardiono, “Pengembangan Model   
48.45-h. 44 Ibid  
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بدأ انابابن بنفسه التقييم من خالل توفري  4٩وظيفته لقياس مستوى جودة الرتمجة. 

ري ودرجات لتصنيف وتقييم نتيجة الرتمجة، وقد مت إجراء التقييم من قبل قراء خرباء  معاي

 5٠وقراء مستهدفني. فيما يلي جدول أدوات لتقييم مستوى الدقة والقبولية واملقروئية.

 الرتمجة مستوى دقة  أدوات لتقييم

 اخلالصة التعريف  الدرجة

3 
واجلمل من اللغة والعبارات  يتم نقل معاين الكلمات 

املصدر إىل اللغة اهلدف بدقة؛ وال يوجد أي حتريف  
 للمعىن على اإلطالق.

 دقة جيدة 

٢ 

يتم نقل معظم معاين الكلمات والعبارات واجلمل من 
ع ذلك، ال تزال اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف بدقة. وم

هناك حتريفات يف املعىن أو ترمجات مزدوجة املعىن أو  
 مال املعىن اليت مت حذفها. معاين تؤذي ك

 دقة انقصة

يتم نقل معاين كلمات والعبارات واجلمل من اللغة  ١
 عدم دقة املصدر إىل اللغة اهلدف بغري دقيق أو حذفها. 

 الرتمجة قبوليةأدوات لتقييم مستوى 

 اخلالصة تعريف لا الدرجة
الرتمجة تشعر طبيعية واملصطلحات املستخدمة شائعة   3 قبولية  

 
49.. h 45Ibid  
50.52-. h. 50Ibid  
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االستخدام ومألوفة للقارئ؛ الرتكيب والعبارات واجلمل 
 املستخدمة متوافقة مع قواعد اللغة اإلندونيسية

 جيدة 

بشكل عام، تشعر الرتمجة طبيعية؛ ولكن هناك مشكلة بسيطة   ٢
 د بعض األخطاء النحوية.يف استخدام املصطلحات أو وجو 

قبولية  
 انقصة

١ 
تشعر كأهنا عمل ترمجة؛ املصطلحات الرتمجة ليست طبيعية أو 

املستخدمة غري مألوفة وغري مألوفة للقارئ؛ الرتكيب والعبارات 
 واجلمل املستخدمة ال تتوافق مع قواعد اللغة اإلندونيسية

عدم 
 قبولية

 

 الرتمجة مقروئيةأدوات لتقييم مستوى 

 اخلالصة التعريف  درجةلا

املصطلحات أو العبارات أو ميكن للقارئ أن يفهم الكلمات أو  3
 اجلمل أو النصوص املرتمجة بسهولة. 

مقروئية 
 جيدة 

بشكل عام، ميكن للقارئ أن يفهم الرتمجة؛ ولكن هناك بعض   ٢
 املقاطع اليت جيب قراءهتا أكثر من مرة لفهم الرتمجة. 

مقروئية 
 انقصة

لقارئ الكلمات أو املصطلحات أو العبارات أو اجلمل أو  ايفهم  ١
 .ابلصعوبة النصوص املرتمجة 

عدم 
 مقروئية

 ترجيح جوانب اجلودة املقدرة

 الزنة  جوانب اجلودة املقدرة رقم 
 3 دقة الرتمجة  ١
 ٢ قبولية الرتمجة  ٢
 ١ مقروئية الرتمجة 3
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 منهج البحث .ز
دم الباحث منهج البحث الوصفي إلجراء حبث كما يف البيان السابق، يستخ

هو طريق يقدم نظرة عامة على مواقف وأحداث وظواهر فما املنهج الوصفي النوعي. أ

معينة مع شرح عالقة واختبار فرضية عمل نبوئة وحصول على معىن من مشكلة تتعني 

، كما اقتبس مولونج يف كتابه، أن البحث النوعي هو إجراء ر بينا بودجان واتيلو  5١حلها. 

 5٢يء مرصود. ث ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من شحب

اإلمام عبد هللا احلداد يف   راشعأات وقعت يف ترمجة تغري على أي ال أوال الباحث حللسي

املبىن لكاتفورد   تغري ابستخدام نظريةكتاب "اهلمسات اإلهلية"  إلدروس عبد هللا الكاف 

سيحلل وبعده  . القافية والبحر قبله تغريكشف وحتليل املعىن لسيماتوفانغ مع   تغريو 

  ، الرتمجة لناابابنابستخدام نظرية  ات على جودة ترمجة الشعرتغري أتثري تلك الالباحث 

ولكن هذا  ،ولو كان مثل ذالك  ،األرقام والنسب املئويةستوجد  األخري ويف هذا التحليل

ن واسيلة حلاصل  ألرقام تكو ألن تلك ا ،نوعي وليس كمي البحث ما زال على منهج 

 البحث الذي شكله نوعي ووصفي. 

 
51.h. 64 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) Metode PenelitianMohammad Nazir,   
52.h.4 rya, 2017)(Bandung: Remaja Rosdaka Metodologi Penelitian KualitatifLexy J Moloeng,   
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عبارة عن اقتباسات القطعة والقصيدة  البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي 

الشعرية )ثالثة إىل سبعة األبيات( يف الفصل الرابع من كتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس 

فأكثر(   بيات األ ٧قصيدة )بيات( والاأل 6-3اختيار القطعة ) عبد هللا الكاف. وسبب

واضح يف القافية يف حتليل الرتمجة، ومع ذالك،   تغريكي تكون عملية التحليل يظهر 

كانت القطعة والقصيدة قادرة على متثيل الرتمجة اإلمجالية للفصل الرابع ألهنما موجودة  

  قطعة شعرية  4٢يف مجيع الفصول الفرعية يف الفصل الرابع، وكان جمموعة الشعر هي 

هذا الباب هو مدار كتاب   ا. أما سبب اختيار الفصل الرابع ألنبيت ١٧8يبلغ جمموعها 

"اهلمسات اإلهلية"، يعين ابب بناء الفكر الصويف لإلمام احلداد يف ديوان الدر املنظوم. 

واحتوى هذا الفصل على أبيات تتعلق مبوضوع الصوفية فقط وهذا موافق أبسباب  

 وخلفية كتابة هذا البحث. 

ر األساسي تكونت مصادر البياانت يف هذا البحث من مصدرين، ومها املصد

هو كتاب "اهلمسات إهلية" إلدروس عبد هللا  فواملصادر الفرعي. أما املصدر األساسي 

. واملصدر الفرعي يف هذا الدرس ٢٠٠3، نشرته بوستاكا هداية، ابندونغ، عام فالكا

اإلمام عبد هللا احلداد ويكون التقييم على  راشعأ هو بياانت من تقييم اجمليبني جلودة ترمجة
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واملباين واملعاين يف ترمجة   بحورات القوايف والتغري قيمة الدقة والقبولية واملقروئية املرتبطة ابل

 اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف.  راشعأ

 هذا البحث هي طريقة االستماع  كانت طرييقة مجع البياانت املستخدمة يف

ن. أوضح سوتوبو أن طرق مجع البياانت يف البحث النوعي يتم  ين واالستبياوالتدو 

تصنيفها عموًما إىل نوعني، ومها التفاعلية وغري التفاعلية. ومن الطريقة التفاعلية هي 

يان  املشاركة واالستبهي املالحظة غري فاملقابلة ومراقبة املشاركني، أما الطريقة غري التفاعلية 

وكانت طريقة االستبيان من الطريقة غري التفاعلية  53كة.ووتدوين البياانت وعدم املشار 

املستخدمة للحصول على البياانت الفرعية، وهي قيمة تقييم جودة الرتمجة من قبل 

اإلنرتنت للمستجيبني. يتألف  رب ع املستجيب. ويوزع بياانت االستبيان كتابة ومباشرة أو

اء خرباء وقراء مستهدفون. بلغ عدد القراء اخلرباء يف ملستجيبون يف هذا البحث من قر ا

أشخاص على احلد األدىن من املؤهالت إلتقان لغة مصدر ولغة هدف  5هذه الدراسة 

ء املستهدفون  جيًدا ولديهم خلفية علمية متعلقة ابلرتمجة العربية أو اللغة العربية. أما القرا

أشخاص على احلد األدىن من املؤهالت من خرجيي   3ألف من تتفيف هذا البحث 

. ستحكم القراء 3.٠٠اجلامعات مع الرتكيز على الدراسات العربية أو اإلندونيسية بقيمة 

 
53.h.9 (Surakarta: UNS Press, 2002) atifMetodologi Penelitian KualitH.B. Sutopo,   
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اخلرباء على دقة الرتمجة وقبوليتها، وستحكم القراء املستهدفون على مدى مقروئية 

 املرتمجة. 

 ٢/منخفض و ١قييم تتضمن األرقام ئج االستبيان يف شكل درجة التتكون نتا

  جودة  معاير وهو القيمة،  تسجيل مبعيار  املستجيبون  وسيزود. مرتفع/3 و متوسط /

  لدرجة  تقييًما هذا التقييم معيار سيوفر. االستبيان توزيع عند( ٢٠١٢) لناابابن  الرتمجة

عبد هللا   ترمجة شعراإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس  جودة

  جودة  تقييم من الدرجةل الكاف. مث يتم إدخال البياانت من االستبيان حبيث يظهر معد

 عند  إجراؤها يتم تفاعلية طريقة هي املتعمقة املقابلة. ااملستجيبون أجراه الذي الرتمجة

اقشتها مع املستجيبني. وستجري طريقة املقابلة شخصًيا أو عرب  من جتب بياانت  وجود

 ت.اإلنرتن

تستخدم طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث نظرية حتليل البياانت اليت بدأها 

مايلز وهوبرمان. قاما بتقسيم حتليل البياانت إىل ثالث خطوات، وهي تقليل البياانت،  

يقوم الباحث ابختيار  فأما مرحلة تقليل البياانت،  54البياانت. وعرض البياانت، واستنتاج 

القافية،   تغريبناًء على  ناًء على اجملموعات وفًقا هلذا البحث، أيالبياانت وتصنيفها ب
 

54, Terj. Tjetjep Rohendu. (Jakarta: s Data KualitatifAnalisiM.B. Miles and A.M. Huberman,  
Penerbit Universitas Indonesia, 1992) h. 10. 
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املعىن اليت وقعت يف الرتمجة. مث يتم تصنيف الرتمجة أيًضا   تغريأملبىن، و  تغريالبحر، و  تغريو 

يف الفصل السابق بناًء على تقييم جودة الرتمجة عند املستوايت  ات تغري بناًء على حتليل ال

 . واملرتفعة، من حيث دقة الرتمجة وقبوليتها ومقروئيتهااملنخفضة واملتوسطة 

ويف مرحلة عرض البياانت، بعد أن مرت البياانت مبرحلة التقليلية، ستكون البياانت 

لرتمجة، وتستند إىل درجة تقييم جودة  ا ات تغري جتمع إىل جمموعتني رئيسيتني، وكالمها يعين 

ياانت نسبة مئوية من النتائج اإلمجالية  الرتمجة من قبل املستجيبني. تقدم كل جمموعة ب

نتائج هلا عالقة مع بعضها البعض. وكان  لعملية حتليل البياانت. النسبة املئوية لل 

ويف  55يف اجملال. االستنتاج عند مايلز هو إثبات صحة البياانت بناًء على نتائج البحث

اليت مت تنفيذها يف هذا البحث، مت حتقق صحة البياانت مبساعدة طريقة تثليث البياانت 

 مرحليت االستبيان واملقابلة السابقة.

 

 

 
55.. h. 11Ibid  
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 نظام البحث .ح
من أجل املباحثة تكون واضحة ومتوالية ومستمرة بني الفصول، ستجري كتابة منهجية  

 هلذا البحث على النحو التايل:

الفصل األول، وهو املقدمة يف هذا الفصل، يبدأ بشرح خلفية البخث، مث حتديد 

أغراض البحث وفوائده، والدراسة السابقة، واإلطار النظري، ومنهجية   املشكلة، مث ذكر

 البحث، ونظام البحثي

عبد هللا احلداد يف   ترمجة أشعار اإلمامالقافية والبحر يف  تغريالفصل الثاين: مباحث عن 

 كتاب "اهلمسات اإلهلية" إلدروس عبد هللا الكاف. 

احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"  هللا عبد  ترمجة أشعار اإلمامالقافية يف  تغريأ. 

 إلدروس عبد هللا الكاف 

عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"   ترمجة أشعار اإلمامالبحر يف  تغريب. 

 . هللا الكاف إلدروس عبد

الفصل الثالث: مباحثة التغري يف املبىن واملعىن يف ترمجة شعراإلمام عبد هللا احلداد يف  

 س اإلهلية إلدروس عبد هللا الكاف. كتاب الوساو 
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عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"   ترمجة أشعار اإلمامأ. تغيري املبىن يف 

 . إلدروس عبد هللا الكاف

 املستوى. . تغري ١

 . تغري الفئة. ٢

 التغري البنائي.  أ( 

 ب( التغري يف الطبقة.

 ج( تغري الوحدة. 

 د( التغري داخل النظام.

يف كتاب "اهلمسات اإلهلية"  عبد هللا احلداد  ترمجة أشعار اإلمام يف املعىن تغيري .ب 

 . إلدروس عبد هللا الكاف

 . التغري من املعىن اخلاص إىل املعىن العام.١

 التغري من املعىن العام إىل املعىن اخلاص. . ٢

 . التغري بسبب التأثريات الثقافية. 3
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الرتمجة   لقافية والبحر واملبىن واملعىن على جودةالفصل الرابع: مباحثة عن أتثري تغريات ا

 يف ترمجة قصائد اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب إدريس عبد هللا الكاف. 

 الرتمجة.  جودةعلى القافية أ. أتثري تغري 

 الرتمجة.  جودةعلى البحر ب. أتثري تغري 

 الرتمجة.  جودةعلى  تغري املبىنأتثري  .ج

 جودة الرتمجة  د. أتثري تغري املعىن على

الفصل اخلامس: اخلامتة. يف هذا الفصل سيطرح استنتاجات حول البحث الذي قام به  

ن الباحث فيما يتعلق مبجال الرتمجة وموضوع الدراسة  الباحث. مث سيقدم اقرتاحات م

 يف هذا البحث.

وستقدم املراجع املستخدمة أثناء البحث. ويدور الفصل التكميلي حول مرفقات 

 الداعمة هلذا البحث. البياانت 
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 الباب اخلامس 
 اخلامتة 

 اخلالصة  .أ
واملبىن القافية والبحر  غريتيال تفصيال عما يتعلق بــ "بعد الشرح والتحليل والبيان طو 

دروس عبد  لـهية" إلأشعار اإلمام عبد هللا احلداد يف كتاب "اهلمسات اإل واملعىن يف الرتمجة

فيقوم الباحث خبالصو كاألشياء املهمة من   ، "وأتثريه على جودة الرتمجة هللا الكاف

 عملية هذا البحث وهي كما تلي. 

القافية  ( من ١وهو كما يلي. ) ،من تغري القافية  أنواع ١٠لتحليل يوجد بعد ا .١

( من ٢أشكال. ) 3تغريات من  4وعدد هذا النوع هو  املقطوعة،إىل  املستمرة

( من 3أشكال. ) 5تغريات من  ٩وعدد هذا النوع هو  العناقية،إىل  القافية املستمرة

( من 4. )أشكال ٧تغريا من  ١5وعدد هذا النوع هو  احلرية، أىل  القافية املستمرة

(  5شكل واحد. )د من واح وعدد هذا النوع هو تغري املستمرة،إىل  العناقيةالقافية 

  واحد من شكل واحد.  وعدد هذا النوع هو تغري املقطوعة،إىل  القافية العناقيةمن 

(  ٧) . نمن شكال انإىل العناقية، وعدد هذا النوع هو تغري  من القافية املقطوعة( 6)

  واحد من شكل واحد.  وعدد هذا النوع هو تغري املستمرة،إىل القافية املتقاطعة ن م



190 
 

واحد من شكل  وعدد هذا النوع هو تغري املتقاطعة، إىل  قافية احلريةال( من 8)

واحد من  وعدد هذا النوع هو تغري املقطوعة،إىل  القافية احلرية( من ٩) واحد.

 4تغريات من  ٧ا النوع هو د هذوعد ،( عدم تغري القافية١٠) شكل واحد.

 أشكال.

ختفيض املقطع عند ( ١وهو كما يلي. ) ،من تغري البحر أنواع 6يوجد بعد التحليل  .٢

 ،عند التغري 5٠زايدة املقطع إىل األقل من ٪( ٢وعدد هذا النوع هو بيتان. ) ،ريغالت

وعدد  ،ريعند التغ ٩٩إىل ٪ 5١زايدة املقطع من ٪( 3بيتا. ) 4٠وعدد هذا النوع هو 

وعدد هذا النوع   ،التغري( عند ١٠٠زايدة املقطع ضعفني )٪( 4بيتا. ) ٧٩هذا النوع هو 

 ،( عند التغري١٩٩إىل ٪ ١٠١زايدة املقطع أكثر من ضعفني )من ٪( 5بيتا. )١3هو 

( عند ٢٠٠زايدة املقطع ثالثة أضعاف )أكثر من ٪( 6) .بيتا 4٢وعدد هذا النوع هو 

 . بيت واحدوع هو  ، وعدد هذا النالتغري

من تغري املستوى،   أنواع 6فورد، كاتلم تغريات املبىن يتقس ابعتبار  ،وجد بعد التحليل .3

تغري ( ٢تغريات. ) 6، وعدد هذا النوع هو ( تغري املستوى من احلال١وهو )

تغري املستوى من ( 3تغريا. ) ١8، وعدد هذا النوع هو املستوى من الفعل املاضي 

، وعدد تغري املستوى من اخلرب( 4تغريات. ) 6لنوع هو هذا ا ، وعددالفعل املضارع
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  4، وعدد هذا النوع هو تغري املستوى من املفعول به( 5تغريات. ) ٩هذا النوع هو 

، وعدد هذا النوع هو تغري واحد. فعدد تغري املستوى من املفعول املطلق( 6تغريات )

  4هناك فلكاتفورد، اسبا بقسمة تغري الفئة من. أما تغريا 44مجيع تغري املستوى هو 

  8تغريا اليت هلا  35، وعدد هذا النوع هو التغري البنائي( ١أنواع لتغري الفئة، وهو )

( 3تغريا الذي له نوعان. ) 65، وعدد هذا النوع هو التغري يف الطبقة( ٢أنواع. )

داخل التغري ( 4أنواع. ) 8تغريا الذي له  ١6٢وعدد هذا النوع هو التغري الوحدة، 

فعدد مجيع تغري الفئة هو  تغريا اليت هلا نوعان.  ١6عدد هذا النوع هو و ، نظامال

 تغريا. ٢٧8

، وهذه النسبة من ١٢.6يبلغ ٪فكانت النسبة املثوية من هذا النوع أما تغري البنائي فو  .4

( التغري من منط فاعل ١فهي )أنواع. أما األنواع من هذا النوع  8تغريا الذي له  35

التغري من منط فعل مث يليه  ( ٢(، )P-S( إىل منط فعل مث يليه فاعل )S-Pفعل ) مث يليه

( التغري من منط مفعول به مث يليه  S-P( ،)3(  إىل منط فاعل مث يليه فعل )P-Sفاعل )

(  S-P-O( ،)4(  إىل منط فاعل مث يليه فعل مث مفعول به )O-P-Sفعل مث فاعل )

(  إىل منط مفعول به مث يليه  P-S-Oمفعول به ) التغري من منط فاعل مث يليه فعل مث

( إىل املبنيَّ ويليه M-D( التغري من املبنيِه ويليه املبنيَّ )O-S-P ( ،)5مث فاعل ) فعل
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-M( إىل املبنيِه ويليه املبنيَّ )D-M( التغري من املبنيَّ ويليه املبنيِه )D-M( ،)6املبنيِه )

D( ،)اجملهول إىل  ( التغري من البناء8البناء اجملهول، ) ( التغري من البناء املعلوم إىل ٧ 

، وهذه ٢3.4املثوية من هذا النوع يبلغ ٪ تهنسبف. أما التغري يف الطبقة البناء املعلوم

( التغري ٢( التغري من الفعل إىل اإلسم )١) وفهتغريا الذي له نوعان  65النسبة من 

،  58.3ية من هذا النوع يبلغ ٪ثو امل ته نسبف. أما التغري الوحدة من اإلسم إىل الفعل

( التغري من الكلمة إىل ١) فهو أنواع 8تغريا الذي له  ١6٢وهذه النسبة من 

( التغري من الرتكيب إىل الكلمة،  3( التغري من الكلمة إىل اجلميلة، )٢الرتكيب، )

 ( التغري6( التغري من اجلميلة إىل الكلمة، )5( التغري من الرتكيب إىل اجلميلة، )4)

( التغري من اجلملة  8ىل الرتكيب، )( التغري من احلرف إ٧من اجلميلة إىل الرتكيب، )

، وهذه 5.٧املثوية من هذا النوع يبلغ ٪ تهنسبف. أما التغري داخل النظام إىل اجلميلة

( التغري ٢( التغري من اجلمع إىل املفرد )١) فهما تغريا الذي له نوعان ١6النسبة من 

 جلمع.من املفرد اإىل ا

وينقسم تغري املعىن عند سيماتوفانغ إىل ثالثة أنواع. أواًل، التغري من املعىن اخلاص إىل  .5

. اثنًيا، التغري من بيانة ١6تغريا يف  ١8وكان عدد تغري هذا النوع هو  املعىن العام،

.  بيانة  ١8تغريا يف  ٢١وكان عدد تغري هذا النوع هو  خلاص،املعىن العام إىل املعىن ا
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وكان عدد تغري هذا النوع   غري بسبب االختالفات يف وجهات النظر الثقافيةا، التاثلث

 . هو تغري واحد فقط يف بيانة واحدة أيضا

وهذا من اجلودة  ٢٬6٠من البحث والتقييم جند على أن جودة مجيع البياانت هي  .6

تها  . وهذه القيمة من مجع دقة الرتمجة وقبولي3٬٠إىل  ٢٬5١اجليدة ألن قيمتها بني 

ان، واملقروئية واحدة.  ت ومقروئيتها، ولكن ابلزنة املختلفة. فزنة الدقة ثالثة، والقبولية اثن

، أما قيمة مقروئية  ٢٬٧5وقيمة قبولية الرتمجة هي  ٢٬44ة هي فكان قيمة دقة الرتمج

 6(: ١ x ٢٬8١( + )٢ ٢٬٧5 x( + )x 3 ٢٬44فرمزها هو ) ٢٬8١الرتمجة فهي

 =٢٬6٠ 

أيثر أتثريا على اخنفاض جودة   اقع يف هذا البحث ال التغري الو  أنواع  ظمكان مع .٧

ىن. ولكن هناك نوع  عوالتغري املبىن وكذا املوهي تغري القافية والتغري البحر  ،الرتمجة

جودة الرتمجة وهو تغري  ءاقعلى ارتالذي أيثر أتثريا إجيابيا  الفئةواحد من تغري 

خفض جودة الرتمجة  ذي يستطيع أن يناملستوى. وهناك العديد من نوع التغري ال

ع إىل األقل زايدة املقط( ٢وهذا من نوع تغري القافية ) عدم تغري القافية( ١)ومنها 

-S-P(  إىل ) O-P-Sالتغري من ) (3) وهذا من نوع تغري البحر عند التغري 5٠من ٪

O) وهذا من  لومالتغري من البناء اجملهول إىل البناء املع( 4) وهذا من نوع تغري البنائي
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  وهذا من نوع التغري الوحدة  التغري من اجلميلة إىل الرتكيب( 5) نوع تغري البنائي أيضا

التغري بسبب ( ٧) وهذا من نوع التغري الوحدة التغري من احلرف إىل الرتكيب( 6)

 .وهذا من نوع تغري املعىن االختالفات يف وجهات النظر الثقافية

 قرتاح اال .ب
فنرجو للقراء والباحثني أن يقرتحوا  ،أغالظا وهفوات  البحثذا اعلم أن يف كتابة ه

لباحث أن اكما يرجو   ،يف املشكلة املوجودة يف هذا البحث إلصالحها فيما بعد وينتقدوا

تكون هناك حبوث متشاهبة إلمتام هذا البحث. والبحوث اليت ميكن أدائها فيما بعد  

 وهي كما يلي.  ،ألجل التطوير من هذا البحث

بل   ،ألن األشعار يف هذا البحث ليس كليا ،الكليترمجة الشعر  التغريات يفيل حتل  .١
 على جودة الرتمجة.  التغريات وأتثري تلك  ،مقطعا

حتليل اسرتاجتية ترمجة الشعر أو تقنيتها وأتثري تلك اإلسرتاجتية أو التقنية على جودة   .٢
 الرتمجة. 

 ة. لى جودة الرتمجحتليل منهج ترمجة الشعر وإيديولوجيتها وأتثريمها ع .3
 معادلة مفهوم البحر يف األدب العريب واألدب اإلندونيسي .4

ونسأل هللا  ،هذا هو ما يستطيع الباحث على تنفيذ البحث املتواضع يف هذه املناسبة
  العظيم أن جيعل هذا البحث انفعا للجميع وعمال خالصا يف الدنيا واآلخرة. 
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