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هذا البحث يهدف إىل: معرفة ما يتعلف مستخلص البحث: 

التقابل بينهما بطريقة ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية من 
 مدخل ومعرفة اسرتاتيجية ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية.

، ومصدر الوصفي  يالكيف املدخل فيه هو  البحث املستخدم
هو مجيع كتب وجمالت وحبوث علمية لنظرية  هلذا البحث  البياانت

 املوضوع.الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية املتعلقة هبذا 
واستخدمت نظرية .قئدراسة الواثطريقة مجع البياانت املستخدمة هي 

ميليس وحبورمان يف حتليل البياانت اليت تشتمل على أربعة عناصر 
وهي مجع البياانت، واختيار البياانت املناسبة، وعرض البياانت 

هناك كثري  من اختالفات بني اللغة  واخلالصة. ونتيجة البحث هي: 
العربية واللغة اإلندونيسية. ومن األمور اليت ال بد من مراعتها يف طرق 
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الرتمجة هي املقارنة بينهمنا من انحية الرتاكيب النحوي مثل املطابقة 
والرتتيب. ومن انحية مستوى احلرف الذي يشتمل على الرتكيب 

بد من معرفة اإلسرتاتيجية يف ترمجة واملعىن. وابإليضافة إيل ذالك، ال 
اللغة العرية إىل اللغة اإلندونيسية، وجود اخلالف بني تراكيب اللغة 
العربية واللغة اإلندونيسيىة يؤدى إىل التكيف عند القيام برتمجة. 
فاجلملة املعلومة يف اللغة العربية ترتجم كثريا ابجلملة اجملهولة ىف اللغة 

اجلملة اجملهولة يف اللغة العربيىة ترتجم كثريا اإلندونيسية. وابلعكس، 
ابجلملة املعلومة يف اللغة اإلندونيسية. واملصدر يف اللغة العربية قد 
تكون ترمجته فعال ىف اللغة اإلندونيسية. واحلروف الزائدة اليت كانت 
موجودة يف اجلملة ال ترتجم يف اللغة اإلندونيسة ألن ترمجتها تؤدي 

 وأخواهتا عادة ال ترتجم ىف اللغة اإلندونيسية.إىل فساد. وكان 
طريقة الرتمجة،  اللغة العربية، اللغة اإلندونيسية،  الكلمات املفتاحية:

 التحليل التقابلي التقابلية.
 
Abstract: The aims of this study are: Knowing the method 
of translating arabic language to indonesian language and 
knowing the strategy of translating arabic language to 
indonesian language. The approach used is descriptive 
qualitative approach, data sources are books, journals and 
research results that contain translation theory and are 
relevant to the theme of this study, the instrument used is 
documentation. In analyzing the data, Miles and Huberman's 
theory was used, namely: collecting data, selecting relevant 
data, presenting data, and drawing conclusions. The results of 
this study are: There are many differences between arabic 
language and indonesian language, in the translation method 
there are several things that must be considered in relation to 
constructive studies, including: comparing the two in terms 
of syntax, for example in terms of suitability between subject 
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and predicate, structural differences, comparison of shapes 
and types of letters and their meanings. In addition, there are 
several strategies for translating, including: Differences in the 
structure of the two require adaptation in translation, for 
example: active sentence is translated as passive voice and 
vice versa, active sentence is translated as passive voice, 
masdar  sometimes is translated as a verb, additional letters are 
not translated, and kana wa akwatuha are sometimes not 
translated to indonesian language. 
Keywords: Translation method, arabic language, indonesian 
language, constructive analysis. 
 
Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah: Mengetahui metode 
menerjemah Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia dan 
mengetahui strategi menerjemah Bahasa Arab ke Bahasa 
Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekakatan 
kualitatif deskriptif, sumber data adalah buku, jurnal dan hasil 
penelitian yang memuat teori menerjemah dan relevan 
dengan tema yang diteliti, instrument yang digunakan adalah  
dokumentasi. Dalam menganalisi data, digunakan teori Miles 
dan Huberman,yaitu: Mengumpulkan data, memilih data 
yang relevan, memaparkan data, dan mengambil kesimpulan. 
Hasil penilitian ini adalah: Terdapat banyak perbedaan antara 
Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, dalam metode 
menerjemah ada beberapa hal yang  harus diperhatikan dalam 
kaitannya dengan studi konstrastif, antara lain: 
membandingkan keduanya dari segi sintaksis, misalnya dari 
segi kesuaian antara subjek dan predikat, perbedaan struktur, 
perbandingan bentuk dan jenis huruf serta maknanya . Di 
samping itu ada beberapa strategi menerjemah, antara lain: 
Perbedaan struktur keduanya mengharuskan adaptasi dalam 
penerjemahan, sebagai contoh: Kalimat aktif diterjemahkan 
kalimat pasif dan sebaliknya kalimat aktif diterjemahkan 
kalimat pasif, masdar (infinitif) ada kalanya diterjemahkan 



  ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية من خالل التحليل التقابلي طريقة: وحى الدين
  

 2020ديسمرب–الثاينالعدد  -منالسااجمللد  :التدريس ]254[

 

kata kerja, huruf tambahan tidak diterjemahkan, dan kana wa 
akwatuha kadang-kadan tidak diterjemahkan dalam Bahasa 
Indonesia. 
Kata-kata Kunci: Metode menerjemah, Bahasa Arab, 
Bahasa Indonesia, analisis konstrastif.  

 

 مقدمة
بدأت اللغة اللعربية تقرتب من أن تكون لغة عاملية وأداة التفاهم والنقل 
والتأثري يف ميادين الفكر املعاصر جبانب أهنا أصبحت لغة دين اإلسالم  
ومعتنقيه وبدأت اجلامعات اإلسالمية إبندونيسيا يلعب دورها الفعال يف  

ولغة أجنبية إىل أبناء احملاوالت على عملية تعلم وتعليم هذه اللغة كلغة الدين 
اإلندونيسيني. ومن عناصر اللغة العربية اليت ال بد من االهتمام بدراستها فيها 

 هي الرتمجة ملا هلا أمهية يف تعليم اللغة اللعربية وتعلمها.  
كان من املعروف أن الرتمجة وسيلة مهمة بل أهم لنقل اخلربات البشرية 

فإذا درسنا اتريخ احلضارات يف العامل من جمتمع إىل آخر ومن جيل إيل آخر. 
وجدان أن الرتمجة حتتل جانبا أساسيا. كما أن الرتمجة كانت دائما عامال من 
عوامل قيام النهضات املختلفة يف العامل. فقد ازدهرت الرتمجة قدميا يف العصر 

م( وأدت إىل هنضة علمية 843-م833والسّيما يف عصر املأمون ) –العباسي 
 1عة. وكانت الرتمجة عامال أساسيا يف النهضة األوربية احلديثة.وحضارة رائ

تلعب الرتمجة دورها العظيم يف التطور الثقايف للبشرية، بواسطة الرتمجة 
يطلع الناس يف بلد ما على حياة البلدان األخرى، واترخيها، وحضارهتا، 

                                                 
(، 1989انظر إىل أسعد مظفر الدين حكيم، علم الرتمجة )الطبعة األوىل؛ دمشق: طالسدار الدراسات و الرتمجة و النشر،   1

. انظر أيضا لطيف زيتوين ، املسائل النظرية يف الرتمجة )الطبعة األويل؛ بريوت: دار املنتخب العريب للدراسات و النشر و 22-21ص. 
 . 5م( ص. 1994التوزيع، 
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دائرة واسعة من وثقافتها، ومنجزاهتا يف ميادين العلوم املختلفة. تتناول الرتمجة 
جماالت النشاط اإلنساين. فمن لغة إىل أخرى، ترتجم األشعار، والكتب 
األدبية الفنية، واملؤلفات األدبية االجتماعية، والكتب العلمية، وواثئق األعمال 

 املتنوعة، والبجوث واملقاالت، واملعلومات الصحفية، والكتب الدينية وغريها.            
تشتمل على أربعة أنواع. وهي مهارة االستماع لفهم  املهارات اللغوية

اللغة املستخدمة حتريراي، ومهارة الكالم  اللغة املعرّبة شفهيا، ومهارة القراءة لفهم
. 2للتعبري عن كل شيء شفهّيا، ومهارة الكتابة للتعبري عن كل شيء حتريراي
ارة َفبالّطالع على عالقة بني لغة وأخرى وجدت مهارة خامسة وهي مه

الرتمجة. مهارة الرتمجة هي مهارة نقل الكالم من لغة إىل أخرى. ومعىن نقل 
الكالم من لغة إىل أخرى، التعبري عن معناه بكالم آخر من لغة إىل أخرى، 

 مع الوفاء حبميع معانيه ومقاصده.
وعلى هذا، فإن الرتمجة تعترب إحدى املهارات األساسية يف تعليم اللغة 

األفكار من لغة إىل أخرى. وكثريا ما جيهل املرء دقائق لغة  العربية. وهي نقل
املصدر ولغة اهلدف، فال يستطيع عندئذ أن يقوم برتمجة صحيحة عن الكنوز 
الفكرية املوجودة يف اللغة األخرى. ومن مث فال بد من فهم نظرايت الرتمجة من 

 طرائقها وإجراءاهتا وكيفية تطبيقها يف الرتمجة.
ا ذكر من قبل، فهذه املقالة يراد هبا البحث فيما يتعلف اعتمادا على م

بطرق ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية من التقابل بينهما واسرتاتيجية 
 ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية.  

                                                 
انظر إىل عبد الرمحن  إبراهيم الفوزان و أصدقائه، سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  العربية بني يديك كتاب   2

 م( ص. ه.2001(  )الطبعة األويل؛ اململكة العربية السعودية: مؤسسة الوقف اإلسالمي، 2الطالب )
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 منهجية البحث
 ،يالكيف املدخل يف هذه الدراسة هو  املستخدم البحث مدخل نإ 

عما ال ميكن حصوله ابلطريقة  وهو البحث للحصول على النتائج أو الكشف
اإلحصائية أو املنهج الكمي، حيث يبدأ الباحث من البياانت  ويستخدم 

 3النظرية العملية للتوضيح وينتهي إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها أو تبطلها.
ن الباحث قد ويسمى ابلوصفي، أل ي،الوصف البحث هو البحث نوع وأما

 حاول وصف ما يتعلق بطرق ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية.  
هو مجيع كتب نظرية الرتمجة  من  البحث هلذا  البياانت مصدر وأما

اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية، ومجيع واجملالت والبحوث العلمية املتعلقة 
دراسة طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي   هبذا املوضوع.

 والكتب من الواثئق والبياانت احلقائق لطلب البحث طريقة هى، وقئالواث
 يف حتليل البياانت .املكتوبة املواد من وغريها واملذكرات والرسائل واجملالت

ل استخدم الباحث طريقة حتليل البياانت بنظرية ميليس وحبورمان اليت تشتم
على أربعة عناصر وهي مجع البياانت، واختيار البياانت املناسبة، وعرض 

  البياانت واخلالصة.
 اإلطار النظري

 نظرية طرائق الرتمجة العامة
للغة األجنبية أربع طرائق الرتمجة، وهي الرتمجة احلرفية، والرتمجة احلرة، 

                                                 
3 Moleong, J Lexi, Metodelogi Peneltian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1997), h. 2 
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سيعرضها الكاتب بشيئ من . هذه الطرائق 4والرتمجة املعنوية، والرتمجة املماثلة
 التفصيل كما يلي:

 . الرتمجة احلرفية1
إن الرتمجة احلرفية هي الرتمجة اليت يلجأ إليها املرتجم، واضعا فوق كل  
كلمة يف النص األصلي ما يطابقها يف لغة الرتمجة، دون أن أيخذ بعني 

ون االعتبار قوانني اللغة املنقول إليها، ودون أن حيافظ على جانب املضم
الثابت، أي على املعىن. إن مثل هذه الرتمجة تتملى عادة ابلَعثرات والصعوابت 

 اللفظية، وختّلى ابملعين ومقاصد املؤّلف.
املرتجم املاهر هو الذي يضحى برتاكيب الكالم، أو ببالغة اللغة، أو 
بوضوح املعىن، حىت ولو اضطر إىل الرتمجة ترمجة حرفية؛ وإذا ما أدرك أن مثل 

الرتمجة لن تستفد يف احملافظة على روح النص، عدل عنها إىل طريقة هذه 
  أخرى.         

 . الرتمجة احلرة2
كانت الرتمجة احلرة أكثر مقبولة من الرتمجة احلرفية. ففي الرتمجة احلرة ال 
يوجد كقاعدة عامة، تشويه للمعىن، وال إخالل بقوانني لغة الرتمجة. إن عيب 

معىن النص األصلي ال ينقل بدقة اتمة، وأن قسما من  الرتمجة احلرة هو أن
املعلومات  يضيع أاثء النقل احلر، نظرا ألن النص األصلي يتعرض لتحويالت 

                                                 
. قارن بني حممد ديداوي ، علم الرتمجة بني النظرية و التطبيق 199-187انظر إىل أسعد مظفر الدين ، علم الرتمجة،  4

جوانب من نظرية الرتمجة . حممود امساعيل صيين، اجتهات يف الرتمجة 178-162)تونس: دار املعارف للطباعة و النشر، دون سنة( ص. 
 .146-145( ص. 1986)الرايض اململكة العربية السعودية: دار املريخ للنشر،  
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هو يف غىن عنها. و عندئذ، يوجد دوما خطر االنتقال إىل احلد الذي تتحول 
 5 فيه الرتمجة احلرة إىل عنداّيت املرتجم.

إذا كانت مقبولة أثناء ترمجة املؤلفات رأى الكاتب أن الرتمجة احلرة، 
األدبية الفنية، فإهنا مرفوضة متاما أثناء ترمجة لقرآن و ترمجة النصوص الرمسية و 

 القضائية و الدفلوماسية.
 . الرتمجة املعنوية 3

يرى عمر فرّخ أن الطريقة املعنوية للنقل من لغة إىل لغة هي أن يقرأ 
قل، حىت يستطيع أن يعرف منَحى املؤلف املتجم النص كله قبل أن يبدأ الن

األصلي، واجتاه تفكريه، ونوع ألفاظه وصورة تراكيبه. فإذا عاد املرتجم ليبدأ 
عمله، قرأ  كل مجلة اتمة، مث أدارها يف ذهنه حىت يوقن أنه قد فهم معناها 
ومرماها. بعدئذ خيتار هلا األلفاظ اليت تعرب عن مقصد الكاتب ال عن تراكيبه 

ويسوق اجلملة ىف الرتمجة املوافقة، وليس عليه أن يكون عدد الكلمات فقط، 
 .6يف مجلته مثل عددها يف النص األصلي أو أكثر أو أقل

ومما سبق يتضح لنا أن من املرتمجني من يقرأ النص األجنيب، مث ينقله 
أبسلوبه اخلاص، دون أن يتقيد إال ابملعىن املتضمن يف النص. وهناك من 

من ال يعرف لغة األصل، فيستعني مبرتجم ينقل النص من اللغة املرتمجني 
األجنبية إىل لغة الرتمجة، مث يقوم هو إبعادة صياغة هذا النص، مع احملافظة 
على معناه العام. على سبيل املثال مصطفى لطفى املنفلوطي، الذي استعان 

                                                 
  .199-187انظر إىل أسعد مظفر الدين ، علم الرتمجة،   5
  .199-187انظر إىل أسعد مظفر الدين ، علم الرتمجة،   6
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تها أبسلوبه أبحد أصدقائه من احملامني، الذي ترجم له رواية، مث قام هو بكتاب
 العريب، ابلرغم من أنه ال يعرف اللغة الفرنسية.

 . الرتمجة املماثلة 4
إن التعريف األنسب للرتمجة املماثلة هو التعريف التايل: الرتمجة املماثلة 
هي النقل الوايف ملضمون األصل املعنوي، واملطابقة الوظفية األسلوبية ذات 

تتلخص مماثلة الرتمجة يف نقل ترابط املضمون  7القيمة الكاملة املعادلة له.
والشكل، اخلاص ابألصل، بواسطة إنتاج حصائصها، إذا كان هذا ممكنا من 
حيث الشروط اللغوية، أو إنشاء املطابقات الوظفية هلذه احلصائص. يتطلب 
هذا استحدام األداوات اللغوية، اليت حتقق الوظيفة املعنوية والفنية املماثلة يف 

مع  –من حيث طابعها الشكلي  –مة الكل، ابلرغم من أهنا قد ال تتفق منظو 
عناصر األصل. وابلنسبة ملفهوم املماثلة، فإن من املهم للغاية نقل ذلك 

 الرتابط، الذي يرتبط فيه جزء أو عنصر منفرد أو مقطع ابلكل.  
ل تفرتض الرتمجة املماثلة توازان دقيقة بني الكل واملنفرد، وخاصة بني نق

الطابع االنتاجي العام ودرجة التشابه مع األصل، أثناء ترمجة قطعة خاصة منه. 
ال ريب أن درجة االقرتاب من األصل، أو االحنراف عنه، يف أي مكان، ترتبط 
حتما بدون هذا املكان. وميكن أن تكون حىت الكلمة ذات أمهية قلية أو  

ة مماثلة من التشابه الكالمي كثرية. يعين هذا أن املماثلة ميكن أاّل تتطلب درج
  8مع األصل.

 عرض البياانت وحتليلها    

                                                 
 . 198انظر إىل أسعد مظفر الدين ، علم الرتمجة، ص.  7
 .198ر إىل أسعد مظفر الدين ، علم الرتمجة، ص. انظ 8
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 الدراسة التقابلية بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسة
 . الرتاكيب النحوية1

  أوال: املطابقة
إن اللغة العربية فرع من اللغات السامية اليت من سيماهتا: أ( التفريق 

العدد بني املفرد واملثىن يف اإلعراب. ج(  بني املذكر واملؤنث. ب( التفريق يف
 التفريق بني النصب والرفع واجلر يف اإلعراب

وقد أدى ذلك إىل وجود املطابقة بني عناصر احلملة يف اللغة العربية: 
الفعل  واالسم. يطابق الفعل الفاعل يف التأنيث والتذكري مع مالزمة اإلفراد 

 .9اعل يطابق  يف االفراد والتثنية واجلمععندما يقع قبل الفاعل وأن يقع بعد الف
 األمثلة:

 
 اجلملة االمسية اجلملة الفعلية

 الطالب ينجح ينجح الطالب
 الوالدان يفرحان يفرح الوالدان
 األمهات يفرحن تفرح األمهات

 
عندما يقع االسم مبتدأ يالزم التعريف، وعندما يقع يف الركن الثاين خربا 

 اإلفراد والتثنية واجلمع ويف التذكري والتأنيث.يطابق املبتدأ يف 
 األمثلة:

 املؤنث املذكر
 املوظفة نشيطة املوظف نشيط

                                                 
 .111م( ص. 199مصطفى حممد نورى، العربية امليسرة، اجمللد األول )أوجونج فاندنج: دون الطبعة، 9
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 املوظفتان نشيطتان املوظفان نشيطان

 املوظفات نشيطات املوظفون نشيطون

 
أما اللغة اإلندونيسية فال تفرق بني املذكر واملؤنث وبني اإلفراد والتثنية 

الرفع والنصب واجلر، وابلتايل ال تلزم وجود املطابقة بني واجلمع وبني حاالت 
  10 الفعل وفاعله وبني اخلرب واملبتدأ.

 األمثلة:
 lham membaca buku الفاعل مفرد مذكر

 الفاعل مفرد مؤنث
Najwa Aqila membaca 

buku 
 Mereka membaca buku الفاعل مجع مذكر
 M. Gazali pelajar املبتدأ مفرد مذكر
 Nurul pelajar املبتدأ مفرد مؤنث
 Mereka pelajar املبتدأ مجع مؤنث

 ال يتغري مع تغري املبتدأ.  (Pelajar, Membaca) تالحظ يف كلمتني 
 

  

 اثنيا: الرتتيب
ألن العربية    (fleksibel) الرتتيب من الكلمة يف اجلملة العربية ذو مرنة

تعرف ما يسمى إبعراب فيمكن أن يقع االسم يف الركن األول مبتدأ وميكن أن 
يقع يف الركن الثاين فاعال أو خربا، الرتتيب يف اجلملة االمسية: مبتدأ + خرب، 

                                                 
تولوس مصطفي، "صوعوابت الداللة املعجمية يف الرتمجة من العربية إىل اإلندونيسية،" املقالة، قدمت يف الندوة العاملية،  10

 .  16( ص. 2005)مكاسر: جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية احتاد املدرسني للغة العربية، 2005فتيمبري س 8-10
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الرتتيب يف اجلملة الفعلية فعل + فاعل + مفعول به إن وجد. ويف بعض 
 .11مفعول به + فاعلاألشكال يتغري، التىربيب إىل فعل + 

أما الرتتيب يف اللغة اإلندونيسية، فيعترب عنصرا هاما، فاالسم يكاد أن 
يكون يف  الركن األول من اجلملة دائما. أما نظام اجلملة يف اللغة اإلندونيسية 
فهو: فاعل + فعل + مفعول به + إن وجد، أو مبتدأ + خرب يف اجلمل اليت 

 الرتتيب يؤدى إىل التغري يف الوظفية النحوية.ختلو من الفعل. والتغري يف 
 املثال:

 Rudi memanggil Ani اجلملة األوىل
 Ani memanggil Rudi اجلملة الثانية

    
 يف اجلملة األوىل وقعت يف أول الرتتيب وهي( Rudi) إن كلمة

(subjek )ويف اجلملة الثانية وقعت يف آخر الرتتيب وعندئذ فإهنا مفعول به 
(objek.) 

 اثلثا: مكوانت اجلملة
ميكن أن تتكون اجلملة يف اللغة العربية من االمسني يف الركنني األول 
والثاين أو من الفعل يف الركن األول وابلعكس أو من االسم يف الركن األول 

 . 12ونسبة اجلملة يف الركن الثاين وابلعكس
أما اجلملة يف اللغة اإلندونيسية فإهنا ميكن أن تتكون من االسم يف 
الركن األول،  والفعل يف الركن الثاين أو يف اإلمسني يف الركنني األول والثاين من 

                                                 
 .80( ص. 1985عبده الراجحي، التطبيق النحوي )بريوت: دار النهضة العربية للطباعة و النشر، 11

12Zaka Al-farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia Strategi Metode 
Prosedur Teknik (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 227-228. 
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االسم يف الركن األول والصفة يف الركن الثاين ألن اللغة اإلندونيسية هلا دور يف 
 + Pokok kalimatقواليب على نظام التفريق بني القالب وآلخر ألن مجيع ال

sebutan 13فالفارق بني كل قالب منها مكوانت هذه القوالب. 
 . مستوى احلرف2

 من انحية الرتكيب
يف اللغة اإلندونيسية برتكيب ضمائرها، ( Preposition) حروف اجلر

فإذا كانت الضمائر تدل على إنسان أو ضمري يعود على إنسان فاحلروف 
(Keالذي يقاب )ل )إىل( يف العربية تكتب مركبة إبضافة كلمة (Pada ) إليه

 (.Kepada) فتصبح
 مثال:   

 Saya telah mengirim surat kepada) أرسلت الرسالة إىل زميلي:
temanku). أما إذا كانت الضمائر سوى اإلنسان أو ضمريه فيكتب 

(Ke .):على سبيل املثال (Saya pergi ke pasar ) :أان معناه العريب
 أذهب إىل السوق.

 من انحية املعىن
 :14متتاز احلروف العربية ابملعاىن اآلتية

 التعريض (1
 املثال:

                                                 
م، ص. 1978مفتاح سليمان، دراسة تقابلية بني اللغة العربية و اإلندونيسية حبث مقدم إىل معهد اخلرطوم ، غري منشورة،  13

5457  . 
 .181، 140، 17م( ص. 199مغرب: دار املعرفة، عمر توفيق سفرآغا، املعجم يف اإلعراب )الطبعة األوىل؛  14
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 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 أال تذهب معنا إىل النادي
Kenapa anda tidak pergi bersama 

kami ke club 

 التحضيض (2
 املثال:

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 على نفسكهاّل اعتمدت 
Kenapa anda tidak berpegang diri 

sendiri 
 األمر (3

 املثال:
 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 لينفق ذو سعة من سعته
Orang-orang mempunyai kemampuan, 

belanjakanlah 
أم يف اللغة اإلندونيسة فال توجد حروف كوسيلة للتعبري عن هذا املعىن. 

 بوسيلة التنغيم. و إمنا يفهم هذا املعىن
 وتنفرد احلروف اإلندونيسية ابملعاين اآلتية: 

( بعض الكلمات يف اللغة اإلندونيسية  تعترب حروفا ملساعدة الفعل يف الداللة 1
 على زمن وقوع الفعل و هي:

 أ( يف املعىن املاضى أو متام وقوع الفعل.
 املثل:

 اللغة اإلجنونيسية اللغة العربية
 Saya sudah makan أكلت الطعام

 Saya sedang makan آكل اآلن
 ب( يف الداللة على وجوب حدوث الشئ. 
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 املثل:      
 اللغة اإلجنونيسية اللغة العربية

 Saya harus makan جيب علي أن آكل
أما يف اللغة العربية ليس هناك حروف كوسيلة للتعبري عن هذه املعاىن 

األول تستعمل صيغة الفعل املاضي.  وإمنا تستعمل وسائل أخرى. ففى املثال
ويف الثاين تستعمل احلروف الزمنية )اآلن(. أما يف املثال الثالث يعرب بوسيلة 

 .15معجمية وهي )يلزم(
( للداللة على هيئة الفاعل واملفعول به مثل: Dengan) ( تستعمل احلروف2)

هذا احلرف ( Fatima datang dengan tersenyum)جاءت فاطمة مبتسمة 
 .16ال يوجد نظريه يف اللغة العربية

 يف معاين حروف اجلر  (3
 :17ويف هذه احلالة ميكن تقسيم حروف اجلر إىل ثالثة أقسام

 
 أ( حروف اجلر األصلية

يف اللغة اإلندونيسية، ( Di) (  كلمة )يف( يف اللغة العربية تقابلها1
يف اللغة اإلندونيسية وهي ( Di)هلا معان كثرية ال توجد يف معىن 

                                                 
عارف كرخي أبو خضريي، و أصدقائه ، السجل العلمي للمؤمتر الدويل حول مناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب   15

 .112-111م( ص. 2007)الطبعة األوىل برواني دار السالم: قسم اللغة العربية جامعة برواني دار السالم، 
مرسالن ابن عبد الوهاب، دراسة تقابلية بني اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية على مستوى احلرف، حبث مقدم ملعهد   16

 .  64اخلرطوم الدويل للغة العربية، غري منشور، دون سنة، ص. 
( ص. 2007طبع، أغوس صاحب اخلريين، أوضح املناهج يف معحم قواعد اللغة العربية، احلزء األول )جاكرات: دون ال 17

254 . 



  ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية من خالل التحليل التقابلي طريقة: وحى الدين
  

 2020ديسمرب–الثاينالعدد  -منالسااجمللد  :التدريس ]266[

 

املصاحبة والتعليل واالستعالء و مرادفة الباء ومرادفة )إىل( ومرادفة 
 )من( والتعويض والتوكيد.

يف اللغة اإلندونيسية هلا معان كثرية ال ( Ke)( )إىل( الىت تقابلها 2
يف اللغة اإلندونيسية منها: التوكيد ومرادفة الالم ( Ke)توجد يف معىن 

 )من( و مرادفة )عند( واملعية واالبتداء.ومرادفة 
( يف اللغة اإلندونيسية Dari) ( )من( يف اللغة العربية الىت تقابلها3

وهي ابتداء الغاية والتبعيض والبدل ومرادفة الباء ومرادفة )يف( ومرادفة 
)عند( ومرادفة )عند( ومرادفة )رمبا( و مرادفة )على( والفصل والغاية 

 .والتنصيص والزائدة
يف اللغة اإلندونيسية هلا معنيان فقط مها: أصل شيئ ( Dari) أما

 ومرادفة االستحقاق.
 ب( حروف اجلر الزائدة، وهي جمموعة حروف اجلر األصلية:

 اإلندونيسية العربية
 Di يف
 Ke إىل
 من من

 مع كلمة أخرى وهي الظروف حنو: 
 

 اإلندونيسية العربية
 Atas فوق
 Bawah حتت
 Depan أمام
 Belakang وراء
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 Dalam داخل
 Samping جانب
 Tengah وسط

 مثال بعد إضافتها إىل تلك الكلمات: ( Di) وتصري حروف اجلر
 Di)حتت ( Di dalam) داخل( Di depan) أمام( Di atas) فوق

bawah )وراء (Di belakang )جانب (Di Samping.) 
اإلندونيسية ال توجد هلا مقابل يف معاين حروف اجلر الزائدة يف اللغة 

معاىن اجلر يف اللغة العربية، ألن حروف اجلر الزائدة يف اللغة اإلندونيسية تدل 
على معاين الظروف )ظرف املكان(. إذن معاين حروف اجلر الزائدة يف اللغة 

 اإلندونيسية تقابلها الظروف )ظرف املكان( يف اللغة العربية.
اليت ليست من حروف اجلر األصلية وال من حروف ج( معاين حروف اجلر 

 اجلر الزائدة وهي تشمل:
1)akan, hal, Tentang   يف اللغة اإلندونيسية تقاهبا الباء يف اللغة

 العربية الىت مبعىن التعدية.
2)Dengan   يف اللغة اإلندونيسية تقابلها الباء يف اللغة العربية يف

 معانيها: اإلستعانة واملصاحبة والتعدية. 
 االسرتاتيجية امليسرة ىف ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية 

وجود اخلالف بني تراكيب اللغة العربية واللغة اإلندونيسيىة يؤدى إىل 
جلملة املعلومة يف اللغة العربية ترتجم كثريا ابجلملة التكيف عند القيام برتمجة. فا
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اجملهولة يف اللغة اإلندونيسية. وابلعكس، اجلملة اجملهولة يف اللغة العربيىة ترتجم  
 .18كثريا ابجلملة املعلومة يف اللغة اإلندونيسية

 . اجلملة املعلومة يف اللغة العربية ترتجم ابجلملة اجملهولة1
ال يبيح إبراز الفاعل يف اجلملة اجملهولة، وإذا كان  تركيب اللغة العربية

الفاعل ال بد من ذكره يف اجلملة فاجلملة ال بد أن تكون مجلة معلومة أبسلوب 
 . 19اإلشتغال
 األمثلة:
  إن النفس اإلنسانية يتنازعها عامالن قواين، مها حب احلياة واخلوف

 من املوت.
 هذه املرأة اليت طلقها زوجها 
 غي أن يفهمه العلماء هذا أمر ينب 

 ترمجة اللغة اإلندونيسية:
 Nafsu manusia sesunggunya diperebutkan oleh dua kekuatan, yaitu 

kecintaan kepada kehidupan dunia dan ketakutan terhadap mati. 
 Inilah perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. 
 Inilah persoalan yang sebaiknya difahami oleh para ilmuan.    

اجلملمة اجملهولة يف اللغة العربية ترتجم ابجلملة املعلومة ىف اللغة  .2
 اإلندونيسة

هناك كثري من اجلملة اجملهولة يف اللغة العربية ينبغى للمرتمجني ترمجتها يف 
 اجلملة املعلومة يف اللغة اإلندونيسية.
                                                 

18 Abddul Munif, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab kedalam 
Bahasa Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 137-138. 

صاحب اخلريين، . أغوس 514م( ص. 2000مصطفى حممد نورى، العربية امليسرة، اجمللد الثاين )ماكّسر: دون الطبع،  19
 .212( ص. 2007أوضح املناهج يف معحم قواعد اللغة العربية، احلزء الثاين )جاكرات: دون الطبع، 
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 األمثلة:
 ابلنظافة وخاصة وقت الصالة. و قد عين اإلسالم 
 .سررت بلقائك 
 .تويف رسول هللا يف املدينة 
 .هو يولع  بقرائة الكتب يف املكتب 

 ترمجة اللغة اإلندونيسية:
 Islam sangat memperhatikan kebersihan terutama pada waktu shalat.  
 Saya senang bertemu anda 
 Rasulullah Saw. wafat di Madinah.  
 Dia gemar membaca buku-buku di perpustakaan. 

 املصدر يف اللغة العربية قد تكون ترمجته فعال ىف اللغة اإلندونيسية .3
 األمثلة:     

  ومن املفيد لنا أن نبدأ دراستنا للفلسفة بتحديد معناها وتوضيح
 مفهومها حىت يتمكن الطالب من التعرف عليها.

  النهضة األدبية قد مرت منذ ومن مث فال بد من االعرتاف أبن
 20منتصف القرن الثامن عشر حىت األن.

 ترمجة اللغة اإلندونيسية:
 Sebaiknya, kita mempelajari filsafat dengan membatasi pengertian dan 

menjelaskan konsepnya sehingga mahasiswa bisa memahaminya 
dengan baik. 

 Karena itu, harus diakui bahwa kebangkitan sastera sudah terjadi sejak 
pertengahan abad kedelapan belas sampai sekarang. 

 حلروف الزائدة يف اللغة العربية. ا4

                                                 
20 Munif, Kiat Menerjemahkan, h. 139. 
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احلروف الزائدة اليت كانت موجودة يف اجلملة ال ترتجم يف اللغة 
 .21اإلندونيسة ألن ترمجتها تؤدي إىل فساد املعىن

 األمثلة:
 م مصدرين من مصادر الشريعة اإلسالمية مها كتاب من املعلوم أن أه

هللا عز وجل وسنة رسول هللا عليه وسلم، فهما املصدران األساسيان 
 للتشريع اإلسالمي وسائر أحكام اإلسالم.

  الوظيفة اخلامسة: أن ال يدع طالب العلم فنا من العلوم احملمودة وال
 مقصده وغايته. نوعا من أنواعه إال وينظر فيه نظرا يطّلع به على

 ترمجة اللغة اإلندونيسية:
 Seperti telah diketahui bahwa dua sumber terpenting syariat Islam 

adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. keduanya merupakan 
dua sumber utama dalam syariat Islam dan semua hukum Islam. 

 Kewajiban kelima: Seorang penunutut ilmu tidak mengabaikan suatu 
cabang atau jenis ilmu pengetahuan yang terpuji kecuali dia benar-
benar telah mempelajarinya, dan menemukan maksud serta tujuan 
ilmu tersebut. 

 حروف العطف مثل: الواو، الفاء، مث وحرف االستئناف .5
العربية ترتجم بفاصلة يف اللغة اإلندونيسية. حروف العطف يف اللغة 

 .22وإذا كانت حروف العطف كثرية يف اجلملة فرتجم حر العطف اآلخر فقط
 األمثلة:
  واملطلوب من اإلنسان أن يتخلى عن صفات الربوبية والصفات

 الشيطانية وأن يتمسك ويتحلى بصفات العبودية.

                                                 
21 Munif, Kiat Menerjemahkan, h. 124-125. 
22 Munif, Kiat Menerjemahkan, h.125-126. 



  ترمجة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية من خالل التحليل التقابلي طريقة: وحى الدين
  

 ]271 [2020ديسمرب–الثاينالعدد  -منالسااجمللد :التدريس

 

  نفسه، منصرفا عن غريه، فاألمة املسلمة ال يكون املرء فيها صاحلا يف
مشتغال حباله بل هو صاحل يف نفسه  ومصلح ملا حوله اثنيا: إنساان 

 وكوان.
  ترمجة اللغة اإلندونيسية:

 Yang dituntut dari seorang manusia adalah membersihkan diri dari 
sifat-sifat ‘ketuhanan’ dan sifat-sifat syaitaniah, berpegang dan 
menghiasi dirinya dengan sifat-sifat kehambaan. 

 Di dalam (komunitas) umat Islam, seseorang yang shaleh bukanlah dia 
yang baik bagi dirinya sendiri (tetapi) bersikap acuh dengan orang lain 
dan sibuk mengurusi dirinya sendiri. Sebaiknya, orang yang shaleh 
adalah orang yang baik bagi diri sendiri dan kemudian menjadikan 
sekitarnya menjadi baik pula, baik terhadap manusia maupun alam 
semesta.    

كلمات أو حروف التوكيد اليت تؤيد اجلملة يف اللغة العربية و املصدر  .6
الذي يكون مفعوال مطلقا ال حاجة إىل ترمجتها برتمجة حرفية، إمنا 

 .23يف اللغة اإلندونيسية sangat, sesunggunya, sebenarnya ترتحم 
 األمثلة:       
  الصوفية لقد اطلعت على كتاب املوسوعة اليوسوفية يف بيان أدلة

 فوجدته كتااب مليئا ابلعلم.
 .إن اجلسم دولة حديثة .. عصرية كأحدث ما تكون الدولة املعاصرة 
 .اهتم الطالب دروسه اهتماما 

 ترمجة اللغة اإلندونيسية:
 Saya benar-benar telah menelaah kitab al-Mausu’ah al-Yusufiah fi 

adillatih al-shufiah, yang menurutku merupakan kitab ilmiah. 

                                                 
23 Munif, Kiat Menerjemahkan, h. 126-127. 
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 Sesunggunya tubuh ini merupakan sebuah ‘negara’ yang moderen.. 
kontemporer.. semoderen seperti yang ada di negara-negara 
moderen. 

 Seorang siswa sangat memahami pelajarannya.  

 كان وأخواهتا عادة ال ترتجم ىف اللغة اإلندونيسية .7
 مثل:      
  أن علم اللغة شيئ، وأن  –اآلن  –أصبح واضحا لدى الكثريين

 تعليم اللغة شيئ آخر، رغم ما بينهما من صالت و ثيقة.
  ترمجة اللغة اإلندونيسية:

 Sekarang, jelaslah bagi kebanyakan orang bahwa ilmu lugha 
merupakan satu hal, dan pengajaran bahasa merupakan hal lain, 
meskipun di antara keduanya terdapat hubungan yang erat. 

 
أفعال الشروع ، مثل: بدأ، شرع، جعل، اندفع. عادة ال ترتجم ىف  .8

 24اللغة اإلندونيسية
 مثل:     
  أخذ علم اللغة يؤدي دورا مهما يف جمال تعليم اللغات األجنبية

هذا الدور صورا وبصورة فعالة بعد احلرب العاملية الثانية، وقد احتذ 
 منظمة حيث طبق املدرسون كثريا من نتائجه يف ميدان عملهم.

 ترمجة اللغة اإلندونيسية:
 Linguistik memainkan peran penting dalam bidang pengajaran 

bahasa asing, lebih-lebih-lebih setelah perang kedua. Peranan ini 
telah mengambil bentuk yang sistematis, ketika banyak guru telah 
menerapkan temuan-temuan linguistic dalam bidang profesi 
pengajaran mereka. 

                                                 
24 Munif, Kiat Menerjemahkan, h. 128. 
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 اخلالصة
إذا نظران إىل هاتني اللغتني فوجدان اختالفات عديدة بينهما. ولعالج 
مشكالت الرتمجية فيجب على املرتجم أن يعرف اللغة العربية كلغة املصدر 

وأن يعرف اللغة اإلندونيسية كلغة اهلدف كل املعرفة. ومن األمور  معرفة جيدة،
اليت ال بد من مراعتها يف الرتمجة هي املقارنة بينهمنا من انحية الرتاكيب 
النحوي مثل املطابقة والرتتيب. ومن انحية مستوى احلرف الذي يشتمل على 

 الرتكيب من واملعىن.     
عرفة اإلسرتاتيجية يف ترمجة اللغة وابإليضافة إيل ذالك، ال بد من م

العرية إىل اللغة اإلندونيسية، وجود اخلالف بني تراكيب اللغة العربية واللغة 
اإلندونيسيىة يؤدى إىل التكيف عند القيام برتمجة. فاجلملة املعلومة يف اللغة 
العربية ترتجم كثريا ابجلملة اجملهولة يف اللغة اإلندونيسية. وابلعكس، اجلملة 
اجملهولة يف اللغة العربيىة ترتجم كثريا ابجلملة املعلومة يف اللغة اإلندونيسية. 
واملصدر يف اللغة العربية قد تكون ترمجته فعال ىف اللغة اإلندونيسية. واحلروف 
الزائدة اليت كانت موجودة يف اجلملة ال ترتجم يف اللغة اإلندونيسة ألن ترمجتها 

 ا عادة ال ترتجم يف اللغة اإلندونيسيةتؤدي إىل فساد. وكان وأخواهت
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