
 

 

 األول الباب

 دقمة امل

 البحث اخللفي  الفصل األول:

 :Harding & riley) حتدث الناس بلغتُت أكثرىم من نصف سكان العامل

 لوسائللغتُت  يف العامل يستعملونأن معظم الناس  معٍت الكالم السابق .(۷۲

 (Henry, 2011, p. 2) ). اتصال

ندونيسيا( عندما يتحدثون بينهم بينما يتحدثون إأندونيسيا لغتهم ) يستعمل

حول دائرهتم مع بعضهم بلغة خاصة ، كلغة أتشيو وادلاليو والسندانية واجلاوية 

.ومدورة والبالية والبوجيسية و غَت ذلك . 

قد تسرب إىل لغة أندونيسيا لغة العربية،  بل ىذا الواقع ال يعلمو العلماء ادلسلم 

 ٨..٢الذين ال يفهمون اللغة العربية كاللغة دينهم. كما شرح بكر يف نوغراىا )

أن يشعر هبا إذا مل "أتثَت اللغة العربية على اللغات األجنبية ال ديكن . (٢٢: 



 

 

على العكس سيزيد إىتمامو مع . على العكس من ذلك ، يفهم الغة جيدا

.معرفتنا ابللغة العربية . 

يالية اليت تستعمل اللغة العربية  و اإلصلليزية و غَت ذلك، قد تعّدد الرواايت اخل

فيزيد رغبة الناس يف الرواية اخليالية ابللغة العربية. وهبذا الفضل كثَت من الناس 

اإلندونيسية ، من أجل تسهيل أندونيسيُت   يًترتون إىل اللغة أندونيسيا

عرفتهم ، خاصة يف اإلستمتاع ابألعمال األدبية يف خارج البالد إضافة على م

رلال الثقافة. أحُد الُكتَّاِب ادلشهورة من مصر ليس كاتبا يف بداية عملو بل ىو 

وي ، ، قد كتب كثَت من عدانوال الس إنوالطبيب،  لكنو يكون كاتبا أيضا، 

األدب ، وكتب مسطًحا النسوية ادلتوسطة ، ألنو رأى الواقع يف بلده حىت كتب  

زكل ذلك يف عمله . 

وي إىل لغات سلتلفة، عدايل عدد غَت قليل من أعمال نوال السيتم تفع

أعمل ندونيسيا إ ليزية واإلندونيسية. يف إندونيسيا ، وخاصة يفمنها االصل

 موضوعيف  عملونفسها، أصبح مركز مالحظة، تتم حىت ليست قليلة من 

 البحث.



 

 

 جدا يفضروري فبذالك نوال السعداوي ابللغة العربية ، عمل ألن رتيع 

وإلضافة نظرة اثقبة  عملو لتسهيل على اإلندونيسيُت قراءة  ,ندونيسيةاإل الًترتة

  .إىل الثقافة الشرقية وخاصة يف رلال النسوية

 عمل، وقد ترجم ىذا ال "بائالغ"نوال السعداوي ىو  العمل األدبأحد 

يتبُت من العنوان . "Ma’rifah  "Kabar dari penjara إىل اللغة اإلندونيسية من قبل

 .نوع الًترتة اجملانية يستعملأنو  Ma’rifahالذي تررتو 

أنو دتشيا مع ادلقاربة اللغوية ، فإن أول شيء  (.J.CـCatford) قالما ك

أن صلد تررتة مكافنة تكون ديكن  يةجيب القيام بو يف تررتة األنشطة ىو كيف

 بوومعشلاثلة كلمة و عبارة و رتل و عناصر اللغة ادلصدر يف اللغة ادلستهدفة. 

ي اللغة لمعوثقافة رلتمع مست وياللغالًتكيب ختتلف اللغتان اختالفًا كبَتًا يف 

حىت جغرافيا يف منطقة انئية جًدا ، جيب أن يكون ذلا نفس اللغة ادلكافئة ، 

غتُت لغتان بشريتان. لكن اللغتُت تنموان وتتطوران يف منطقتُت طادلا أن الل

لك من الطبيعي أال يكون لكلمة واحدة أو رلموعة من  اذفبثقافيتُت سلتلفتُت ، 

 .كلمات اللغة ادلصدر الًترتة الصحيحة ادلكافئة يف اللغة ادلستهدفة



 

 

إعطاء مثال للًترتة البسيطة من العربية إىل  مؤلفيف ىذه احلالة ، 

 :اإلندونيسية على النحو التايل

 yang tidak hadir=  الذي كان الغائب

 yang"اإلندونيسي حملمود يونس الغيب ، الًترتة -يف القاموس العريب

tidak hadir"  ولكن يف تررتةMa’rifah  ، تعٍت كلمة الغائب"Kabar dari penjara" 

إن الًترتة ال جيب أن تتطابق دائًما مع الًترتة   J. C Catford  كما قال

األصلية ، ولكن كيف ديكن للمًتجم نقل الرسالة يف النص ادلصدر. الًترتة 

يف تررتة كلمة الغائب تستخدم الًترتة يف فئة  Ma'rifah ادلستخدمة من قبل

 .الًترتة اجملانية

 :مثال آخر ىو

 Kementerian=  وزارة

اإلندونيسي ، بقلم زلمود يونس ، تررتة وزارة ، وىي -العريب قاموسيف 

Kementerian  ، تقوم ادلعرفة بًترتة"departemen " ، على الرغم من أهنا أكثر مالئمة



 

 

Kementerian  منdepartemen  ، ألن الكلمة يتم وضعها كمكان ، وعادة ما

 .departemen يف إندونيسيا بدالً من Kementerianتستخدم 

حيدث غالًبا أن يًتجم ادلًترتون اللغة ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة 

ابستخدام طريقة الًترتة اجملانية ، ألن الغرض األول من تررتتها ينقل الرسالة 

ادلوجودة يف اللغة ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة. كما يف ادلثالُت أعاله  فإن الطريقة 

خدم أشكااًل أخرى ذات صلة ابللغة ادلتوسطة تستخدم الًترتة اجملانية وتست

 .ادلصدر

ذلك ، مع ىذا ادلًتجم جيب أن يتقن اللغتُت ، أي اللغة ادلصدر واللغة ف

من  ووقعيتادلستهدفة ، إذا مل تكن شللوكة ، فلن تكون الًترتة متوافقة مع ما 

ادلًتجم أو ديكن القول أن الًترتة ليست جيدة ، مبعٌت أهنا ليست متوافقة مع 

الرسالة ادلشار إليها من قبل ادلؤلف األصلي. مثلما قال عبد العليم السيد ادلنسي 

أن الًترتة تنقل األفكار والكلمات من لغة إىل  (١١:١٩٩٨)، وآخرون ، 

 .يأخرى عن طريق احلفاظ على روح النص األصل



 

 

يف  اطريقة الًترتة و األسلوهببناًء على ىذه اخللفية ، أاثر البحث عنوان حتليل 
 "  KABAR DARI PENJARA" دراسة الًترتة)  الغائب لنوال السعداوى تررتة رواية

 (دلعرفة

 الفصل الثاين : حتدقيق البحث 
ادلؤلف لن يناقش زلتوايت الرواية ، لكن ادلؤلف سيتناول موضوع ىذه 

اجملموعة من التفسَتات وأخطاء الًترتة اليت يستخدمها ادلًتجم. بناًء على ىذه 

 األوصاف ، قام ادلؤلفون بصياغة منوذج ادلشكلة كما يلي:

ب لنوال ائيف تررتة رواية الغ Ma’rifahما ىي طريقة الًترتة اليت يستخدمها  -١

 السعداوي؟

الصحيح )اختيار الكلمات( على  األسلوبكيف ديكن للمًترتُت تطبيق   -٢

 اللغة ادلستهدفة؟

 و فوائمه البحثأغرض  الفصل الثالث:

ىو كما  بحثادلذكورة أعاله ، فإن الغرض من ىذه ال حتقيق البحتبناًء 

 يلي:



 

 

ب لنوال ائيف تررتة رواية الغ Ma’rifahها لمعيستتعرف على طرق الًترتة   -١

 السعداوي.

)اختيار الكلمة( بشكل صحيح  األسلوبعرف ما إذا كان ادلًتجم يضع ت -٢

 أم ال يف تررتتو.

 فهي: فوائد البحثوأما  ىذا 

أن نتائج ىذه الدراسة وتستفيد منها يف اجملال العلمي من الناحية النظرية أو 

 .التطبيقية

 .  الفوائد النظرية١

 لًترتة.أ(  تقدمي مسامهة ىادفة وذات مغزى خاصة يف رلال ا

 ب(  إاثرة االىتمام أبحباث أخرى للمشاركة يف البحث واستكشاف

 وفهم الًترتة ادلناسبة.

 التطبيقية فوائد ال.  ٢



 

 

طالب جامعة سوانن جونونج جايت  إبراةأ(  من ادلتوقع أن يوفر 

 عاماإلسالمية احلكومية ابندونج ختصًصا يف اللغة العربية وآداهبا ، 

 جلميع الطالب يف رتيع أضلاء إندونيسيا.

ب(  أضافة البصَتة وادلعرفة ، خاصة إىل القارئ ، عموًما لألشخاص 

 الذين يقومون بتحليل عمل الًترتة وفحصو.

 الفصل الرابع: المراس  السابدق 

لك ، اذفب .ادلًترتة مت إصلازه كثَتًا تأليفقول أبن البحث ابستخدام ال

لك يستخدم اذفب. "Kabar dari Penjara"الًترتة رواية  ال أحد قد حبثتلكن 

 الباحث الرواية ككائن للبحث.

الًترتة والقواميس  طريقةأما ابلنسبة لبعض نتائج البحوث اليت تستخدم دراسة 

 فهي كما يلي:

ليلى ، مت العثور على أطروحة بعنوان (٢١١٩) يف عامالبحث األوىل ىي 

يف العربية ة إىل ندونيسياإل و منهجها يف الًترتة من ًترتةالبعنوان "طريقة  مولدية



 

 

سوانن جبامعة " يف كلية األدب والعلوم اإلنسانية ديوان مهك دائم لعثمان الرومي

جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج. حيتوي ىذا البحث على حتليل 

رتة عثمان أرومي. يف تر مهك دائم للتقنيات وطرق تررتة سلتارات الشعر يف 

تقنيات يستخدمها ادلًترتون ، وىي: التعديل ،  ١١سلتارات الشعر ، ىناك 

البًت ، احلرفية ، التخفيض ، احلساب ، التحويل ، التكيف ، الوصف ، التعميم 

 ٣طرق للًترتة ، وىي ٥واالقًتاض. من بُت األساليب العشرة ادلستخدمة ىناك 

 ًترتة تشَت إىل اللغة اذلدف.طرق تررتة تشَت إىل اللغة ادلصدر وطريقتُت لل

 Sarastika Endang ، أطروحة(٢١١٨)يف عام  ىي البحث الثاين

Hapriyonita  بعنوان "أساليب الًترتة واألساليب ادلستخدمة يف رواية"Naib 

Izrail بياانت  ٢٣البياانت ، ىناك  ١١۲". تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أنو من

أساليب تررتة خصوصية  ۲ بياانت تقنية اإلقراض ، ٣۸تقنية الًترتة احلرفية ، 

بياانت  ٧ البياانت ، يف حُت أن اجتاه الًترتة ىو اجتاه لغة ادلصدر. يتم توجيو 

 ٦بياانت تقنية التعويض و  ٦بياانت تقنية التحويل و  ٧تقنية التضخيم و 



 

 

بياانت ىندسة مكافئة مشًتكة  ٧اإلزالة و  بياانت تقنية٦بياانت تقنية احلد و 

 بياانت تقنية التكيف ضلو اللغة ادلستهدفة. ٥بياانت تقنية التشكيل و  ٥و 

 Zennyartha Imagemoeslem ، أطروحة(۲١١٤)يف عام  البحث الثالث 

Hermawan  بعنوان "حتليل عنوان ادلقال يف رللة ألو إندونيسيا دراسة تقنيات

. Padjadjaran  ،Jatinangor كلية العلوم الثقافية ، جامعة الًترتة" وجدت يف

حتتوي ىذه الدراسة على تقنيات التصنيف والًترتة اليت تركز على عدد مقاالت 

وتوضح األسباب العلمية لتقنيات الًترتة ادلستخدمة يف ،  Alo Indonesiaرللة 

 .Alo Indonesiaتررتة عناوين مقاالت رللة 

 ترموزى، مت عرض أطروحة أزتد (۲١١٥) يف عام البحث الرابع ىي

بعنوان "دراسة نقدية لًترتة علي عودة" حياة دمحم "للمخرج دمحم حسُت ىيكل 

من حيث رلموعة متنوعة من الًترتات والًترتات" وجدت يف كلية األدب 

والعلوم اإلنسانية ، جامعة ترجيامة ، جامعة سياريف ىداية هللا اإلسالمية 

تضمن ىذا البحث عن علي عودة تررتة كتاب حياة دمحم ابستخدام احلكومية. ي



 

 

رلموعة متنوعة رلانية وعدم وجود ادلًترتُت يف اختيار القواميس الصحيحة حبيث 

 يبدو قاسياً وجيعل من الصعب على القراء فهم الكتاب.

 ريلفكا اطاراإل الفصل اخلاةس:

ىذه الدراسة دراسة تررتة هتدف إىل معرفة طرق الًترتة اليت  تستعمل     

، وكذلك شرح دقة القواميس رواية الغائبيف تررتة  Ma'rifahتستخدمها 

 يستخدم معادالت أخرى يف الًترتة. Ma'rifah ادلستخدمة ومقدار

عٍت شرح أو مب، يًتجم-ترجمتررتة اللغة أتيت من اللغة العربية ، من كلمة        

 ,Anton Elias)نقال عن   (Akmaliyah, 2014) قل الكلمات من لغة إىل أخرى.ن

dkk, ،١٩٨۲ :۲٤٣) 

بنقل ادلعلومات أو الرسائل ادلنقولة  اإلنسانالًترتات ىي رتيع األنشطة      

ادلعلومات من ادلعلومات األصلية إىل ( verbal dan non verbal)شفهيًا أو كتابًيا 

 .(Suhendar, 1998). ادلستهدفة



 

 

( أن الًترتة مصطلح عام ١٩٧٦كما عرب انابابن عن رأي بريسلُت )        

يشَت إىل نقل األفكار من لغة مصدر إىل اللغة ادلستهدفة ، أن تكون اللغة 

 . (Akmaliyah ،4102)ادلقصودة لغة شفهية وكتابية 

، ومها تررتة الطريقة القددية وتررتة  قسمُتينقسم تصنيف الًترتات إىل          

الطريقة اجلديدة. الطريقة القددية للًترتة يف التأكيد على شكل األخبار ويشعر 

ادلًتجم ابلرضا التام عن قدرتو على نقل رتيع خصائص اللغة األصلية مثل 

اإليقاع واختيار الكلمات واألمثال واذلياكل وما إىل ذلك. أثناء تررتة الطريقة 

ديدة ، ما ىو األكثر أمهية يف الًترتة ، ليس يف شكل أخبار ، ولكن يف  اجل

 (١:١٩٨٥ ،E. Sadtono)كيفية تلقي القارئ ذلا. 

وتررتة  واقعيةسوىندار يوسف ، فإن تصنيف الًترتة ىو تررتة كما قال 

أدبية. الًترتة الواقعية ىي تنقل رلموعة من ادلعلومات الواقعية من لغة إىل ما 

يف لغة أخرى. غرض من ىذه الًترتة ىو توفَت ادلعلومات )حقائق(  يعادذلا

بلغات أخرى ، ويتم إجراء ىذه الًترتة يف الغالب لًترتة األوراق ، وتررتة 

األخبار يف الصحف واإلذاعة والتلفزيون وتررتة الكتب وادلًترتُت اآلخرين. 



 

 

النثر والشعر والدراما الًترتة األدبية ىي تررتة دلصاحل الفن واألدب ، مثل تررتة 

أو األوبرا والقصص ادلصورة واألفالم وما إىل ذلك. هتتم تررتة ىذا النوع جبمال 

اللغة ابإلضافة إىل وضوح معٌت نص اللغة ادلصدر. واألخطاء يف ىذه الًترتة لن 

تكون مضللة للغاية ، بل أن نتائج الًترتة ستجعل اللغة تشعر بعدم االرتياح 

، Akmaliyah) عرفون ويفهمون معٌت النص يف اللغة ادلصدرلألشخاص الذين ي

4102) . 

تتكون الًترتات من ، (  (Thomas Jakobsonتوماس جاكوبسونكما قال      

 interchange language )، ( تررتة لغة التبادل ١أنواع سلتلفة ، وىي: )

translation)الًترتة بُت اللغات ( ٢) ؛(shighat bi alfadz ukhro) الًترتة بُت ( ٣)؛

تتكون ، (Izzudin Muhammad Najib)عزودين دمحم صليب كما قال ،   اللغات

( تررتة ٣( تررتة ترجامة ، )٢( تررتو حرفية ، )١الًترتة من ستة أنواع ، ىي: )

( تفسَت التفسَتات ، ٥)مكناوية ،  -( تررتة حرفية ٤رلانية أو تررتة إبداعية )

 (.۷-٥: ٢١١٥( تررتة رلردة )تربُت وزلروس أسعد ، ٦)



 

 

( الًترتة بناًء على تركيزىا على لغة ٤۷-٥٤: ١٩٩٨)،  Newmarkتقسم       

ادلصدر وأتكيدىا على اللغة ادلستهدفة. مث يتم جتميع ىذا الًتكيز يف ذتانية 

 أساليب الًترتة

 رأ.      الًتكيز على لغة ادلصد

 ىناك أربع طرق موجهة ضلو لغة ادلصدر ، وىي:

 (  طريقة تررتة الكلمة١

غالًبا ما توصف ىذه الًترتة من كلمة إىل كلمة على أهنا تررتة بينية 

 مع اللغة اذلدف مباشرة حتت كلمات اللغة ادلصدر.

 (  طريقة الًترتة احلرفية٢

اللغوية للغة ادلصدر تتم الًترتة احلرفية من خالل حتويل بناء القواعد 

 إىل بناء القواعد اللغوية للغة اذلدف اليت ذلا أقرب ما يعادذلا.

 (  طريقة الًترتة ادلؤمنُت٣



 

 

حتاول الًترتة أن تكون سللًصا قدر اإلمكان لتغيَت ادلعٌت السياقي 

 للغة ادلصدر على الرغم من أنو ينتهك قواعد اللغة اذلدف.

 (  طريقة الًترتة الداللية٤

ز الًترتة الداللية على البحث عن معادالت على مستوى الكلمة ترك

 ، لكنها تظل ملزمة بثقافة اللغة ادلصدر.

 ب.  الًتكيز على اللغة ادلستهدفة

 ىناك أربع طرق موجهة ضلو اللغة ادلستهدفة ، وىي:

 (  طريقة تررتة التكيف١

 تررتة التكيف ىي الًترتة األكثر حرية للنص.

 احلرة ( طريقة الًترتة٢

 تسعى الًترتة اجملانية إىل إنتاج مواد معينة دون استخدام طرق معينة.

 (  طريقة الًترتة االصطالحية٣



 

 

حتاول الًترتة االصطالحية إعادة إنتاج رسالة اللغة ادلصدر ، ولكنها 

 دتيل إىل تشويو الفروق الدقيقة يف ادلعٌت.

 (  طريقة الًترتة االتصالية٤

واصلية إىل التعبَت عن ادلعٌت السياقي للغة تسعى ىذه الًترتة الت

 ادلصدر على وجو التحديد.

 Kabar dari "أما ابلنسبة لإلطار الذىٍت يف البحث عن تررتة رواية 

Penjara" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kabar dari  Penjara) تررتة رواية الغائب

 دراسة الًترتة

 طريقة الًترتة أنواع الًتجم



 

 

 

 

 الكتاب  الفصل السادس: تنظيم

يهدف ىذا التقرير البحثي إىل تسهيل ادلناقشة. الكتابة ادلنهجية يف ىذه        

 الدراسة ىي:

األول عبارة عن مقدمة تغطي خلفية البحث وصياغة ادلشكلة  الباب     

والغرض من الدراسة وفوائد الدراسة ومراجعة األدب وإطار التفكَت. يف القسم 

التأكيم يف اللغ    صيغة ابلفظ أخرىالًترتة 

  لصل األ

 مفالتأكيم يف اللغ  ال

 طريقة الكلمة فالكلمة الطريقة ادلتبعة  الًتجم بُت اللغة

 الطريقة احلرفية الطريقة احلرية  الًتجم بُت الرموز

 الطريقة الوفية الطريقة اإلصطالحية  

 طريقة الدالالت تصاليةالطريقة اإل  

الصحيح األسلوبتطبيق   طريقة الًترتة 



 

 

األول ، يتم شرح اخللفية حول أسباب الباحث ادلتعلقة ابلعنوان أعاله. مث تصبح 

ة يف رواية ىذه األسباب صيًغا يف شكل أسئلة ، األول يتعلق بطريقة الًترت

"سجن كباري داري" للمعرفة والثاين يتعلق ابإلمالء الذي اختاره ادلًتجم يف 

تررتة رواية "كبار من السجن".صيغت صياغة ادلشكلة هبدف وصف طريقة 

الًترتة واختيار القواميس اليت يستخدمها ادلًترتون يف تررتة رواية "سجن كاابر 

لذي يشمل الفوائد النظرية والعملية. يف داري". القسم التايل ىو فوائد البحث ا

ىذا القسم التمهيدي ، يوجد أيًضا استعراض لألدب يشرح فيو ىذا القسم أن 

ىذا البحث ال خيتلف عن الدراسات السابقة. مث اتبع الفصل الفرعي إلطار 

التفكَت. انقش يف ىذا القسم النظرايت اليت سيتم استخدامها يف حبث الًترتة 

الباحثون نظرية بيًت نيومارك يف حتديد الطريقة اليت يستخدمها  ىذا. سيستخدم

 ادلًترتون يف الرواية.

الثاين ىو األساس النظري الذي سيتم استخدامو يف ىذا  بابال         

البحث. يف ىذا الفصل يتكون من ثالثة أقسام ، أواًل حول شرح وتررتة 

األعمال األدبية. والثالث  تعريفات الًترتة ، مث يف القسم الثاين يوضح حول



 

 

يشرح النظرية اليت سيتم استخدامها يف ىذا البحث واليت ترتبط بطريقة الًترتة 

 من قبل معرفة." Kabar dari Penjara"رواية اليت تستند إىل نظرية بيًت نيومارك يف 

الثالث يشرح منهجية البحث. يف ىذا الفصل يغطي ادلناىج  بابال        

ىذه الرسالة ، األنواع والبياانت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ،  وطرق البحث يف

 تقنيات رتع البياانت والكتابة ادلنهجية يف ىذه الدراسة.

الرابع ، حول حتليل البياانت الواردة يف رواية كبار داري بينجارا  بابال      

 مبعرفة.

 صيات.اخلامس ، ىو اخلتام الذي يتضمن االستنتاجات والتو  بابال      

 


