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 باب األول ال

 مقدمةـال

 خلفية البحث: الفصل األول

ك فيعل  .األخر عملية الًتمجة ىي أحد عملية ييصدًٌر نتاجا أعماؿ القـو إىل القـو

 .بُت األممجسر كمًتجم  ػاليعمل بكلمة أخرل،  ختلفة.ػـ لغات ماقو أعادة ب

 تمة األدبية قٌدمػلية الًتجعمك األعماؿ األدبية.  كاحدة من األعماؿ ادلًتمجة ىي

. ألف األعماؿ األدبية  يةاخص أك  تضٌمن ثقافة القـو إٌما قصة ضمنياتإىل ثقافة القـو

الػمجالت  يف معيار إجتماعي أك عقيدة. ك . كانت ثقافة القـو ىي نػمط حياة،ملحوظة

  .ك ربقيقها يف احلياة اإلجتماعيةقتصادية ك حقوؽ اإلنساف القانونية ك االسياسية ك ال

ك كثَت من . العظيمة يف العالػم ة من احلضاراتاحدك ( ىي يةاحلضارة الشرقية )العرب

ك من ىذه البالد ىي اإلندكنيسية.  ، احلضارة الشرقية ىذه ك يتطٌور ونػهااليت ييعٌرف البالد

  تبُت الشرقيػُت إىل اإلندكنيسية.بعملية الًتجػمة من الكا ك كيفية تعريفها ك تطويرىا
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.ػػالىت يتضٌمن بالركاية "نائ  عررائيل" ىو العمل األديب  "نائ  الركاية  ثقافة القـو

 اإلندكنيسية.كامراف أسعد إراادم إىل  هامػترجك  ليوسف السباعي عررائيل"

غالبا، إٌما  Borrowing إقًتاضيةتقنية يستخدـ مًتجم الػ أفٌ الباحثة  تك كجد

قًتاض من اللغة األصلية. على كجو الػخصوص، الكلمات خاصة من اإلبف أك بالتصري

 .التكنولوجية األدكاتن ك اكمك األ األاخاص اءمػسػمصدر كمثل أاللغة ال

مجها كامراف أسعد إراادم ًت اليت يالركاية "نائ  عررائيل"  ىذهر الباحثة اتػخت

معرفة الباحثة ىي العمل الوحيد للركاية ادلًتمجة من كامراف أسعد  يف بػمىوضع البحث ألف

   موضوع التصٌوؼ كالفلسفة اإلسالميةًتجػمة الىت ترجػمتو غالبا عن أعماؿ الإراادم. 

 ك الفقو.

يف احلياة اليومية  عررائيل" على تعاليم يػمكن تطبيقهاتػحتول مػحتويات ركاية "نائ  

موت، متواضعة لػجعل العالػم يف مأمن من الشر ك الػحرب، ك تناكؿ بأف كل نفس سي

ماد الدين. تتضمن الركاية أف تكوف كاملة، ك الصالة عالطعاـ قبل اجلوع، ك التوقف قبل 
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العقيدة اليت تشرح صفة هللا من بعض قيمة   "نائ  عررائيل" بعض القيمة الدينية مثل

 ك للذات. صفاتو، قيمة العبادة/الشريعة، ك قيمة األخالؽ. أخالؽ إىل هللا، ك اإلنساف

ك ال سهل ذلا يف  .تػرجػمة من مصدر الركاية "نائ  عررائيل"مىي ركاية   Izrailركاية 

   .لغةالكل   عندًتكي  الالثقافة ك  الػمختلفة يف النتيجة متسويا بأصلها. ألف فيها كانت

ك إف كانت  ك ال بد لنا أف نعرؼ تقنيات الًتمجة ك طرقها لنًتجم النص من اللغة ادلعينة.

 الدقة فيهما ندؿ الًتمجة على أغراض الًتمجة مناسبا.

  مراحل مهمة جد ثالثة الًتجػمة تيو  ( يف تنفيذْٗ: َََِ) Machaliحايل مػرأم 

كلها تػجتاز يف عملية ك تدبَت الًتجػمة.   يػج  .تكافؤالك  التحليل ك التحوؿ ىيك 

 تدبَت ثالثة ميدرٌج عاما يف عملية الًتجػمة.

قيادة يف كل يف قيادتػها، ثالثة مراحل تستخدـ  خطوة خاصة فهي طريقة. اذا، 

 أك طريقتها. طار الػمنهاجخطوة عمالية الًتجػمة كاقعا يف اإل
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  الػمستهدؼ.  ص اللغة األصلية أك النصإما النالًتجػمة تستنبط أف ييدبٌر النص، 

 ايءن  ت( أٌف عملية الًتجػمة ليسُٖٖٗ)  Newmarkط بالنص، قاؿ نيومارؾ ايف ارتب

فقط عند ال يػمكننا استخداـ منهج كاحد . (dynamic) انشيط بل ايءن  (static) اراكد

 مواجهة النص، ألف النص الػمًتجػم يتأثر بعشرة العوامل التالية:

 ةنص اللغة األصلي.أ 

 ةمعايػَت يف اللغة األصلي.ب 

 الثقافة اللغة األصلية.ج 

 بة/مطبعة النص األصلياتالػمكاف، الرماف، ك عرفية الك.د 

 لنص الػمستهدؼل القارئ.ق 

 معايػَت يف اللغة الػمستهدؼ.ك 

 الػمستهدؼبة/مطبعة النص اتالػمكاف، الرماف، ك عرفية الك.ز 

 مدار البحث.ح 
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 مًتجم.ط 

نجم إىل ية الًتجػمة. ك ىذه العوامل سوؼ تنظر يف عملدائما تىذه العوامل البد 

ك اتػػخاذ  ة النص ك اختيار الطريقة ك تقنياتتػحديد من الًتجػمة ك ما الغرض من الًتجػم

 قرار.

كلو يعتمد على . نسبه  أك خطاءىا ىوالًتجػمة صحي: ف، ك اعتمادا على ذلك

إراادات  Newmark الًتجػمة. يوفر نيومارؾالطريقة الىت تػخًتىا مناسبة بالغرض من 

، ك ىي V نظرم اليت يضعها يف اكل حرؼب ثػمانية طريقات لدم ة للمًتجػمُت.مفيد

الًتجػمة كلمة بكلمة ك الًتجػمة احلرفية ك الًتجػمة الوفية ك الًتجػمة الػمعنوية/الداللية ك 

 الًتجػمة التخاتبية.الحية ك طاالقتباس ك الًتجػمة احلرة ك الًتجػمة االص

)نسبٌيا على لػمن الًتجػمة ك لػما  نسبه  أك خطاءىا ىوصحي: الًتجػمة باعتباره أٌف 

طريقة سوؼ يستخدـ بالنسبة زباذ قرار الػمًتجم، مثال أم اج مهارة ال، فيحتالًتجػة(
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فالػمًتجم البد ينظر يف اختالؼ عوامل ك يتخذ الػخيارات الصحيحة  ترجػمتو.لبعض 

 ما يعادلػها.على 

ركاية ن تقنيات ك طريقات الًتجػمة يف ىذا البحث ىو أحد أاكاؿ تطبيق النظرية ع

فيمكن أف تعرؼ طرؽ  ةالػمستخدم الًتمجة من التحليل تقنياتك "نائ  عررائيل". 

 للمًتجم يف اختيار تقنيات.ترمجتها 

اللغة الػمصدر  صنقل مػحتويات النالػمًتجم ل هاستخدمكثَت ي  طريقة الًتجػمة احلرة

 ، مثال:ترجػمة ركاية "نائ  عررائيل"يف  فتلك البيانة ذبد الباحثة كثَتا(، )ؿ.ـ

 . فى أف أاَت بأصبعى إىل الركح لكى تًتؾ جسدىا ك تتبعٌت صاغرة راضيةكيف

“Cukup kuacungkan jari-jariku ke arah nyawa yang hendak dicabut, dengan 

isyarat agar ia meninggalkan jasadnya. Otomatis nyawa itu akan ikut 

denganku dengan segala suka cita."  ص. -/ ؿ.قُ/باب ُٔص.  –)ؿ.ـ

ِِ)  
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 Otomatis nyawa itu "" الىت يًتجػمها تتبعىن ، ىناؾ عبارة "قطعة ىذه اجلملةيف 

akan ikut denganku ." الكلمة"Otomatis .ال يوجد عليها يف نص اللغة األصلية "

 .يف اللغة الػهدؼ ألف الػمًتجم يعترب ضركريا" Otomatis"الػمًتجم أضاؼ الكلمة 

الًتجػمة ركاية "نائ  عررائيل" ىي االقًتاض، الثاٍل، تقنية الًتجػمة استخدـ يف 

 مثال:

تة ك ك استطعت أف أفهم من حديثهم أف السيد جابر ديتلك أاهر مطاعم الكف
 الكباب بالقاىرة..

Dapat kutangkap dari pembicaraan mereka, Jabir seorang pengusaha dan 

pemilik restoran Kebab dan Kofta yang paling terkenal di Kairo. ( ـؿ. -ص   

-ص ؿ.ق /7 باب /84 153) 

 Kebab dan " يًتجم الػمًتجم بػػ " الكفتة ك الكباب االقًتاض ىنا ىو عند الكلمة "

Kofta  " تػماما يف نص اللغة الػهدؼ. يػمكن الػمًتجم تريد أف حػمل الػحاؿ اللغة

قًتاض إىو   "Kebab dan Kofta" األصلي إىل اللغة الػهدؼ. اإلقًتاض من الكلمة

 صليةاف كاف الباحث يتمسك ىذه الكلمة بعرب اللغة األ (naturalization). تػجنيس
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فيقبل القارئ على مغبة الًتمجة كاف كانت التقنية الريادة فأقبل فيما   kuftah )العربية( كػػػ

 .قبوال  kuftah يريد ادلًتجم البالغ على البيانات ادلستعارة حيت يريد القارئ على فكرة

جع يف ترمجة ىذا الكتاب. ىذه الظاىرة تش ك قد طبقت طريقات الًتجػمة الػمختلفة

يل" إىل اللغة طريقات الًتجػمة يف ركاية "نائ  عررائالباحثة على إجراء تقنيات ك 

 .اإلندكنيسية

 حتقيق البحثالفصل الثاين: 

 جٌد ىذا البحث بسؤالُت فيما يلى:، لػمذكور ىف خلفية البحثكما ىو ا

"نائ  عررائيل" لكامراف أسعد إراادم  ركايةكيف أاكاؿ تقنيات الًتجػمة يف  .ُ

 اإلندكنيسية؟ إىل اللغة

إىل "نائ  عررائيل" لكامراف أسعد إراادم  ركايةالًتجػمة يف  طرؽكيف أاكاؿ  .ِ

 اإلندكنيسية؟ اللغة
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 أغراض البحث و فوائده: لثالثالفصل ا

 :من ىذا البحث ىػو فالغرض،  هك ربديدالبحث يف ربقيق  ك اعتمادا من

"نائ  عررائيل" لكامراف أسعد  ركايةالًتمجة يف  اتمعرفة أاكاؿ تقنيػل .ُ

 اإلندكنيسية. اللغةإىل إراادم 

"نائ  عررائيل" لكامراف أسعد  ركايةمعرفة أاكاؿ طريػقات الًتجػمة يف ػل .ِ

 .اإلندكنيسية إىل اللغةإراادم 

 ىذا البحث فهي:فوائد  ك أٌما

 النظرية  الفائدة .ُ

"نائ  عررائيل" لكامراف  ركايةالًتمجة يف  طريػقاتك  تقنيةتوسيع ادلعرفة عن 

 اإلندكنيسية. إىل اللغةأسعد إراادم 

 التطبيقية الفائدة .ِ
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الًتجػمة لتكوف أكثر دقة ك انتقادا  ذا البحث يتم استخداـ من قارئاتنتائج ى

للًتجػمة، ك ذلك ليس فقط لقبوؿ نتائج الًتجػمة، ك لكن لػمعرفة ما إذا كاف 

زلتول الًتجػمة يتناس  مع النص الػمصدر/األصلي ك يستخدمو الباحثوف  اكل

 اآلخركف كاعتبار لتطوير أبػحاث أكثر تفضيال ك عميقة.  

  الدراسات السابقة: رابعالفصل ال

جامعة اجلامعي زلمد إبن بامونػجكاس، ىو طال  من  األكؿ ىو البحث مرجع

بادلوضوع "أخطاء  َُِٕاندكنج يف عاـ اإلسالمية الػحكومية سوناف غونونج جاتػي ب

لمتعلم ألمحد سونارطا )دراسة الًتمجة(". يف ىذ البحث ػمة تعليم اػمة يف كتاب ترجػالًتج

اليت ييًتجم  متعلم" لربحاف الدين الررنوجػمة يف كتاب " تعليم الػييباحث األخطاأ الًتج

 مد سونارطا.ػألح

جامعة أئٌمة ادلسلمة ، ىي طالبة من  ةالبحث اجلامعي ىو ثاٍلال البحث مرجع

بادلوضوع "الركاية  َُِٓيف عاـ جوكجاكرتا اإلسالمية الػحكومية سوناف كاليجاكا 
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. حبث "نائ  عررائيل ليوسف السباعى )دراسة ربليلية سيمائيية لشارؿ ساندرز بَتس(

 . Charles Sanders Peirceرسػيػىذا البحث عن سيمييولوجي لشارؿ ساندرز ب

جامعة الػحكومية مالنج رار، ىو طال  من اجلامعي دكٍل نىو ثالث ال البحث مرجع

القيمة اإلنسانية يف ركاية نائ  عررائيل ليوسف السباعى". بادلوضوع " َُِْيف عاـ 

 الغرض من ىذا البحث كصف بنية الركاية ك القيمة اإلنسانية يف ركاية نائ  عررائيل.

  UNSIQ الباحث رلٌلة فوجي الكسونو، ىو طال  ىو رابعال البحث مرجع

 Revolusi di Nusa" التحليل طريقات الًتمجة يف قصةبادلوضوع " َُِْكنوسوبو يف عاـ 

Damai"  إىل "Revolt in Paradise ."باإلندكنيسية  ركايةمة ػحث ىذا البحث عن ترجػب

 .Darbelnet  داربلنيو ك  Vinay فينيو الًتمجة ؽك استخدـ نظرية طر  إىل اإلنػجليرية

الرسالة سكوت أنصارم،  ىو طال  درجة ادلاجستَت من  ىو امساخل البحث مرجع

         ك طريقاتبادلوضوع "تقنيات  ََُِيف عاـ  Sebelas Maret Surakarta جامعة

إىل اإلندكنيسية   Economic Concepts of Ibn Taimiyah ك أيديولوجيا  الًتمجة يف كتاب
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جودة . حبث ىذا البحث التقنيات ك طريقات ك أيديولوجيا ك "جودة الًتجةك أثره يف 

  تتعلق باصطالح الدين readability ك acceptabilityادلقبولية  ك  accuracyالدقة الًتجة من

 ك علم التشريع اإلسالمي. يف ىذا البحث، أدرؾ ادلثل تطبيق النظرية تقنيات الًتمجة

Molina-Hurtado Albir   الًتمجة نيومارؾ ك طرؽNewmark. 

 Udayanaالػمجلة ريراؿ عرمي طالبا من جامعة أكدايانا ىو  سادسال البحث مرجع

 JKT إىل AKB 48الًتجػمة كلمات األغاٍل  اتقياألدب الػيباٍل بعنواف تقنيات ك طر قسم 

 أغنية ترمجة كلماتتقنيات ك طريقات ادلستخدمة يف يف ىذه الورقة تكشف عن . 48

AKB 48  خصة بعنوافHeavy Rotation  كKoisuru Fortune Cookie ك RIVER  يف

-من موليناريػراؿ يستخدـ نظرية تقنيات الًتجػمة . JKT 48 بػها النسخة اإلندكنيسية تغٌت

 ك  Heavy Rotationبعد تػحليل األغاٍل  الًتجػمػة من نيومارؾ. أكرتادك ألبَت ك طرؽ

Koisuru Fortune Cookie   كRIVER  استخدـ ستة تقنيات ترجػمة. يف حُت أٌف الطريقة



 

13 
 

( بينما يتم الطريقة ُٗ،َٕ%بيانات ) ْٔالػموجهة إىل اللغة الػمصدر/أصلي تصل إىل 

     (.َٗ،ِٗبيانات )% ِٓالػموجهة إىل اللغة الػمستهدفة يف ىذا البحث بقدر 

يف ك لكن اختلف  ُت باحثُت أخرػهىذا البحث متشاب من الباحثُت السابقُت،

  عررائيل بنظرية تقنيات ك م الباحث يف ركاية نائػموضوع ك ىو ركاية نائ  عررائيل. ثػال

 فلم يوجد. Newmarkنيومارؾ الًتمجة  ك طرؽ Molina-Hurtado Albir الًتمجة  طرؽ

 اإلطار الفكرى: الفصل الـخامس

 Brislinىناؾ أكثر من التعريفات الىت لدل الػخرباء حوؿ الًتجػمة. كفقا لربيسلُت  

( الًتجػمة تشَت إىل نقل األفكار من لغة إىل لغة أخرل. يكمل ىذا الرأم ُ: ُٕٔٗ)

( الذم يعٌرؼ الًتجػمة على أنٌػها عملية استبداؿ نص باللغة ُٓٔٗ) Catford كاتفورد

( ٔ: ُُٗٗ) Bell يتم توضي: نفس الرأم من قبل بيلؼ. الػمصدر مع اللغة الػهد

 The replacement of representation of a text in)كبديل لتمثيل نص قي لغة ثانية 

second language)  . يقوؿ نيدا ك تابَتNida   كTaber  أٌف "الًتجػمة تكمن يف إعادة
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الػمستقبلة، أكال: بالنسبة للمعٌت إنتاج أقرب مكافئ طبيعى لرسالة اللغة األصلية يف اللغة 

 ك ثانيا: بالنسبة لألسلوب"

" Translating  consists in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly 

in terms of style ( "ّْٖ: ََِٕكوكل، يف اتلويرث ك  )    

ٌت من مػجموعة كاحدة من بأنػها نقل الػمع الًتجػمة Lawendowski الفندكفسكى يعٌرؼ

(. ّْٖ: ََِٕ)يف اتلويرث ك كوكل،  أخرل لغةعالمة إىل رلموعة ما لغة عالمات 

يبدك أٌف ىذه اآلراء اخلمسة تشَت إىل أٌف الًتمجػة ىي تػمثيل لنص اللغة الػمصدر يف نص 

 اللغة الػهدؼ من حالؿ االنتباه إىل تكافؤ الػمعٌت الناتج يف الًتجػمة. 

ُت أف ك مع ذلك، يف ىذا الرأم، فإف العنصر الثقايف ىو أقل اىتماما، يف ح 

أٌف  Toury تورل خلفية الثقايف. تكشف راء منكالق الًتجػمة ىي جسر بُت الكات 

الًتجػمة "تؤخذ على أنػها أم قوؿ باللغة الػمستهدفة يتم تقديػمو أك النظر إليو بػهذه 

 الصفة يف الثقافة الػمستهدفة أيا كانت أسس ذلك.
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" A translation is taken to be any target-language utterance which is presented 

orregarded as such within the target culture, on whatever grounds  "  )يف اتلويرث ك 

(ُِٖ: ُٕٗٗكوكل،   

( تكافؤ الػمعٌت على ٔ-ٓ: ُِٗٗ) Bakerك ىو ليس مفرطا عندما يذكر بيكر 

ص اللغة الػهدؼ على مستول ما، لكنو ػمكن الػحصوؿ على نص اللغة الػمصدر ك ين

 ثقافية بػحيث يكوف دائمنا نسبينا. يتأثر بعوامل لغوية ك

( اليت ُ: ُٕٗٗ) Munday ك Mason الرأيُتب Baker يػمكن تلخيص الرأم بيكر

تػحدد الًتمجة على أنػها فعل اتصاؿ )حياكؿ التبادؿ عرب احلدكد الثقافية ك اللغاكية، ك ىو 

  الػمستمعُت(.فعل اتصل آخر قد يكوف مقصودا لػمػختلفة األغراض ك لػمختلفة القراء/ 

 )An act of communication (which attempts to relay, across cultural and linguistic 

boundaries, another act of communication which may have been intended for 

different purposes and different readers/hearers)(. 

 أعاله، يتفق الباحث مع كريداالكسناتلخيصا للتعريفات الػمذكورات    

Kridalaksana (ََِٖ :ُُٖالذل يعٌرؼ الًتجػمة على أنػها )  نقل األمنة بُت الثقافات
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أك بُت اللغات على النحوية ك الػمعجميات مع القصد أك التأثَت أك الشكل حيثما أمكن 

   االحتفاظ بػها.

 تقنيات الرتجـمة .0

  أف التقنية ىي:  Collins English Dictionary قاموسيصف 

(.a technique is a practical method, skill, or art applied to particular task) 

 ,Machali)التقنية ىي طريقة عملية أك مهارة أك فن يتم تطبيقو على مهمة معينة 

( التقنية ىي ايء ُمن الفهم أعاله يػمكن استخالص أمرين، ىػما: )(. ٕٕ: َََِ

( التقنية الػمطبقة على مهمة معينة )يف ىذه احلالة مهمة الًتجػمة(. النقطتاف ِعملي ك )

بُت التقنية ك الطريقة الىت ىي الػمعَتية. يف حُت التقنية ىي  Machali فوؽ ذلك فٌرؽ

 لطبيعتها العملية ترتبط مباارة بالػمشاكل العملية للًتجػمة ك حلها.
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يشرح العديد من العلماء عن تقنيات متنوعة. اثناف منهم ىػما مولينا ك أكرتادك ألبَت 

Molina-Hurtado Albir . يقسموف التقنيات إىل فئات. ك تقسم مولينا ك أكرتادك ألبَت

 فئة. بعض التقنيات ك التفسَتات الوجيرة فيما يلي. ُٗتقنيات الًتجػمة إىل   (َََِ)

  (Adaptation) الرتجـمة بـتـصرف .أ 

تستخدـ تقنيات التكيف عندما ال يتم التعرؼ على احلاالت الػموضحة بلغة 

(. تقنية التكيف ىي تقنية الًتجػمة ٖٓ: َُُِالػمصدر يف اللغة الػهػدؼ )الفارسي، 

اليت تػمكن الػمًتجػمُت من نقل أك تغػيػيػر العنصر الثقايف للغة الػمصدر مع العناصر 

 يف اللغة الػهدؼ.ػمقبولة ك الػمعًتؼ بػها الثقافية األخرل ال

 (Amplification) .ب 

ىذه تقنية تقدـ/تضيف معلومات تفصيلية غَت كاردة يف نص اللغة الػمصدر، أم 

 (.explicit) إعادة صياغة صريػحة

 (Borrowing) إقرتاض .ج 
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ييأخذ كلمة أك عبارة مباارة من اللغة الػمصدر )ؿ.ـ(. يسمى ىذا اإلقًتاض 

اإلقًتاض النقي، يف حُت أف اإلقًتاض الذم يستخدـ التعديل الصوتية ك الػمباار 

ك كاف  "shariah"مثل (. naturalization) الصرفية للغة الػهدؼ ىو االقًتاض التجنيس

كجدت البيانات يف  أما الػمثل آخر يف ركاية "نائ  عررائيل"". syariat" باإلندكنيسية

  التايل:

ك فتحت ىل زكجتو..ك كاف أكؿ ما فاىت بو ىو أف طلبت ثالثة مليمات لشراء 

 .طرشى

Kuketok pintu. Muncul seorang perempuan –pasti Bu Akasyah- dari balik 
daun pintu. Begitu melihatku, tersembur dari mulutnya permintaan, uang 

tiga pound untuk membeli thursyi.  ص.  –/ ؿ.ق ٔ/باب  ٕٓص.  –)ؿ.ـ
ُّٔ)  

" يف طرشيعملية اإلقًتاض اليت تػحدث ىنا ىي عندما ما ال تراؿ تًتجم كلمة "

توجد تغيَتة تػحدث ىنا. ربػما يريد الػمًتجم جل  جو اللغة الػمصدر ال اللغة الػهدؼ. 

  إىل اللغة الػهدؼ لكن ىذا ليس فعال ألنو ال يوجد تفسَت.
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 (Calque)الرتجـمة الصرفية  .د 

الًتجػمة احلرفية للغة أك جػملة الػمصدر مباارة يف اللغة اذلدؼ، سواء كانت 

 معجمية أك نػحوية.

 ( Compensation) التعويـض .ه 

إدخاؿ معلومات نص اللغة مصدر أك التأثَت األسلوبية الػموجود يف مواضع أخرل 

نص اللغة يف نص اللغة الػهدؼ ألنو ال يػمكن أف ينعكس يف نفسي الػموضع يف 

 الػمصدر.

 ( Omission) .و 

 تتم ىذه التقنية بػحذؼ الػمعٌت كلمات اللغة الػمصدر يف اللغة اذلدؼ.

يف زلاكلة لػمطابقة معٌت زلدد، كاجو الػمًتمجُت الػمشاكل الػمختلفة اليت تشمل 

الػعوامل اللغوية، ك التػمكن من اللغة الػمصدر كاللغة الػمًتمجة، فهم الػمواد الػمًتمجة ك 
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خلفية الثقايف الػكات  نص اللغة الػمصدر ك الكات  نص اللغة الػهدؼ، ك عقلية 

 در ك مًتمجو.الكات  نص اللغة الػمص

الرمسية، الػمثاؿ -من أجل ربقيق التكافؤ، غالبا ما تتم الًتمجة يف التحويالت النحوية

، فئة كلمة، بناء اجلػملة،  حىت الداليل. ال ديكن ذبن  الرب: ك morphemeيف الػمورفيم 

(. عادة ما تكوف اسًتاتيجية الػمًتجم إليػجاد معٌت ّٓ: َُُِالػخسارة )الفارسي، 

 loss and gainئ بُت نص اللغة الػمصدر ك اللغة الػهدؼ ىي الرب: ك الػخسارة مكاف

 (.Redundant)اإلطناب

 الرتجـمة قطر  .8

الًتمجة قسمُت، ىػما توكيد إىل اللغة ( ْٓ: ُٖٖٗ) Newmarkقٌسم نيومارؾ 

 :V الػمصدرم ك إىل اللغة اذلدؼ، فهذه صور اكل حرؼ
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 ه( -هدف )لـتوكيد إىل اللغة ال  م( -)ل مصدرـتوكيد إىل اللغة ال

  اإلقتباس                    الًتمجة كلمة بكلمة    

 الًتجػمة احلرة    الًتجػمة احلرفية           

 الًتجػمة االصطالحية          الًتمجة الوفية                 

  الًتجػمة التخاطبية         الًتمجة ادلعنوية/الداللية            

 (Word-for-word Translation) الًتمجة كلمة بكلمة.أ 

 (Literal Translation) الًتجػمة احلرفية.ب 

 (Faithful Translation) الًتمجة الوفية.ج 

 (Semantic Translation)الًتمجة ادلعنوية/الداللية .د 

ىي أربعة تعقيد اللغة اذلدؼ ىذه أربعة الطريقات بناء على تعقيد اللغة الػمصدر. ف

 الطريقات أيضا، فيما يايل:

 (Adaptation) اإلقتباس.أ 
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 (Free Translation) الًتمجة احلرة.ب 

 (Idiomatic Translation) الًتمجة االصطالحية.ج 

 (Communicative Translation)  الًتمجة التخاطبية.د 

.إىل الطيف ىذه احلالة، يشَت الباحثة   رؽ نيومارؾ ألنػها أكثر ايػموالن

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 مةػتقنيات الًتج

مةػطرؽ الًتج  

"نائ  عررائيل" لكامراف  ادلًتمجة ركايةيف ال هاالًتمجة ك طرق تقنيات
 أسعد إراادم

مصدر "نائ  ػنص اللغة ال
 عررائيل" ليوسف السباعي

"نائ   ػهدؼنص اللغة ال
 عررائيل" ليوسف السباعي
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 خطوات البحث: سادسالفصل ال

 البياناتربديد مصادير  .ُ

"نائ  عررائيل" ليوسف السباعى الىت  ركايةمصدر البيانات يف ىذا البحث ىو 

ترجػمة  ركايةك  ُٕٖٗصفحة ك نشرىا مكتبة مصر، مصر يف عاـ  ُّْتتكوف من 

"Izrail صفحة ك نشرىا نابيلى،  ِٔٔ" لكامراف أسعد إراادم الىت تتكوف من

 .ََِٖجوكجاكرتا يف عاـ 

 جنس البيانات .ِ

بيانات ىذا البحث ىي كحدات لغوية يف اكل كلمات أك عبارات أك جػمل يف 

ركاية "نائ  عررائيل" الىت تتعامل مع تقنيات الًتجػمة ك طرؽ الًتجػمة الػمستخدمة 

 الػمًتجم، يعٌت كامراف أسعد إراادل.

بالفرصة أك  (populationجتمع اإلحصائي )ػمػاليف ىذا البحث ال يتمتع مجيع أفراد 

تقنية أخذ العينات غَت لفرصة نفسها ليكونوا أعضاء يف العينة. ك تسمى ىذه التقنية ا
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 ال تستخدـ تقنية مع (، ك ىي أخذ العينات الىتsampling nonrandomالعشاكائػية )

(. إف طريقة أخذ العينات غَت العشوائية ّْ: َُٗٗ ،Semiسيمي) قطف عشوائي

الػمستخدمة ىي أخذ عينات ىادفة، ك ىي العينة اليت يتم ربديدىا عن طريق أخذ 

لديو الػخصائص الػمحددة اليت ( populationالػمػجتمع اإلحصائي )عضو متعدمد من 

لتقنية مع الػمراعاة الذم يػج  تػحقيقو. يتم استخداـ ىذه ايػمتلكها بتعديلو إىل اذلدؼ 

الواجبة ألىداؼ البحث، ك يهدؼ البحث إىل تػحقيق التعميمات السارية على 

الػمػجتمع اإلحصائي . ك نظرا للعدد الكبَت من (populationالػمػجتمع اإلحصائي )

(population) الػمػجتمع اإلحصائي ، ليس من الضركرم فحص كل كحدة من

(population)( فقط.    ، ك يكفي أخذ جرء )عينة 

 تقنية جـمع البيانات  .1

ي طريقة ادلكتبية. ىذا ألٌف البيانات يف تقنية جػمع البيانات يف ىذا البحث ى

اكل كلمات أك صور، يف حُت أف البيانات يف اكل أرقاـ ثػم تصنف يف البيانات 
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أما اخلطوات الىت تػٌم السَت عليها يف مجع  .(ُٔ: َُٗٗالكمية )أمُت الدين، 

 البيانات فيما يايل:

 ذلا قراءة مكًتٌة بدٌقة لفهمها فهما اامال.اقراءة الركاية بكم .ُ

 متضمنة.ػالعالمة على الكلمة أك العبارة أك اجلمل الكضع  .ِ

/ باب ركاية /  ص الػمصدرصفحة يف الن .ـالبيانات : ؿإعطاء العالمة من  .ّ

 هدؼ.ػص الالن.ق صفحة يف ؿ

 حتليل البيانات  .3

بعد البيانات اليت تػم جػمعها، ثػم ربليلها. من حيث الػمبدأ، يريد الباحثوف أف يكفوا 

 "نائ  عررائيل" عن طريق كصفها يف اكل كصف.تقنيات ك طرؽ الًتجػمة يف ركاية 

 الػخطوات الػمتبعة يف تػحليل البيانات:

 على بيانات صحيحة،الػمؤقتة للحصل يتم تػحديد البيانات  .ُ

 )ؿ.ـ(، تػحديد عناصر اللغة ك الػمعٌت الػموجودة يف اللغة الػمصدر .ِ
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تػحديد عناصر اللغة ك الػمعٌت الػموجودة يف اللغة الػهدؼ )ؿ.ق(، قارف النصُت  .ّ

 ما إذا كاف ىناؾ اخػتالؼ يف عناصر اللغة ك الػمعٌت أـ ال،  

 استػنػتاج. .ْ

 تاجــنــاالست .5

. يأيت االستنتاج "نائ  عررائيل"خر مراحل البحث يف ركاية ك النتيجة ىي آ

      اتأاكاؿ تقنيباعتباره آخر مراحل البحث ك جوابا عن ربديد البحث يعٍت دلعرفة 

 يف الركاية الًتجػمتو. كامراف أسعد إراادمب اليت يستخدـالًتمجة   ك طرؽ

 تنظيم الكتابةالسابع: الفصل 

 فالباحث ينقسم ىذا البحث إىل أربعة أبواب، ك ىي: حصوؿ على النتيجة ادلرادةػل

الباب األكؿ ىو ادلقدمة ك فيها خلفية البحث ك ربقيق البحث ك ربديده ك أغراض 

       البحث ك فوائده ك الدراسات السابقة ك إطار الفكرة ك منهج البحث ك خطواتو 

 ك تنظيم الكاتبة.
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          تشمل على تعريف الًتمجة ك أنواعهاالباب الثاٍل ىو النظرية األساسية الىت 

 ها.ػطرقك  الًتمجة تقنياتك 

"نائ  عررائيل" لكامراف  تقنيات ك طريقات الًتمجة يف قصة الباب الثالث ىو ربليل

 أسعد إراادم. 

اـ ىف ىذا البحث ك فيو النتائج ك اإلقًتاحات.ػػػتتػػالباب الرابع ىو اإلخ

  


