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 مقّدمةال -أ
ي ومقاصدها. معان يفهمإن اللغة العربية ال فائدة لمن ال يعلم وال يعرفها. وإنما تفيد من 

في اندونيسيا معاهد كثيرة التي فيها درس الطالب الكتب اإلسالمية المكتوبة بالعربية. وغالبا  
كثيرة   و المحلية. فهناك طرق و أشكالأندونيسيا ستاذ يقرأ الكتب ثم يترجمها باللغة اإلكان األ

االن  منذ كانت و حتى في ترجمة اللغة العربية. كما قال محمد ساعد علي البلشي : الترجمة
تنقسم الى ثالثة اقسام، هي أوال الترجمة الشفوية، وثانيا الترجمة التحريرية، وثالثا الترجمة 

و قال زهر الدين و سوغنغ : استراتيجية الترجمة اثنتين، االستراتيجية التكوينية  1األلية.
كلمة   جمةتر ثمانية أقسام: و قّسم فيتر نيومارك طريقة الترجمة الى   2ظ.واستراتيجية داللة األلفا

مة الترجمة المعنوية، وترجمة داللة األلفاظ، والترجمة التصرفية، والترجو الترجمة الحرفية، و لكلمة، 
 3الحرّية، والترجمة االصطالحية، والترجمة الصريحية.

و . المعهد السلفي هالعصري ن: المعهد السلفي والمعهداالمعهد في إندونيسيا نوع
به هو المعهد الذي يدرس طال العصريالمعهد الذي يدرس طالبه الكتب التراث فقط. والمعهد 

ش يشتهر بمهارة كالمه المده العصري . لقد عرفنا أن المعهدالدراسات العامةالكتب المعاصرة و 
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عربية، في رجمة اللغة الومن ناحية توالمعهد السلفي يهتم بطرق واستراتيجيات قراءة الكتب. 
المعهد السلفي غالبا، الطالب واالساتيذ يستعملون طريقة الترجمة الحرفية، هي الترجمة التي تتبع 
شكل اللغة المصدر. وفي المعهد العصري هم يستعملون طريقة الترجمة المعنوية، هي الترجمة 

 التي تفضل على شكل اللغة المستهدفة.
 

 تعريف الترجمة -ب
معنى فعللة. ترجم ب-يفعلل-يترجم على وزن فعلل-"الترجمة" مصدر من ترجمكلمة 

الترجمة  5نقل من لغة الى أخرى. وهي لغة نقل، تحويل، تبديل.الترجمة  4نقل إلى لسان اخر.
هي عملية تحويل األفكار المعبرة من لغة الى لغة أخرى مناسبا في تعبيرها حتى ال يخطأ في 

، لمستهدفةاالى اللغة  صدرجمة هي تبليغ الخبر المشمول في اللغة الموحقيقة التر     6فهمها.
 7.المصدروأن يقترب المعنى بالمراد أي المعنى وأسلوب الترجمة تناسب باللغة 

 تعريف الترجمة عند المتأهلين:
 8عند محمد عناني: النقل من لغة الى لغة  الترجمة -1
لغة  في لغة واحدة بالمواد التحريري في الترجمة في رأي كتفورد: تبديل المواد التحريري -2

 أخرى.
ي اللغة كما ف  المستهدفة  الترجمة هي محاولة النتاج المثال الذاتي في اللغةنداء وتابر:  -3

 معنى واسلوباالمصدر 

                                                             

 76(، ص. 2112يوسف شكروي فرحات، معجم الطالب، )بيروت: دالر الكتب العلمية، 4 

5 Elyas Anton Elyas, Al-Kamus Al-Ashri, (Araby-Enjilizy), h. 745 ; dikutip dalam Norlaila, Mampu 

Menerjemahkan Teori Terjemahan Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2010) h. 7 Dikutip dari 
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. أ إلى اللغة المستهدفة لضمان أن المصدرميك غويري:  تتضمن الترجمة تقديم نص اللغة  -2
المصدر اللغة  سيتم الحفاظ على بنية ب.يكون المعنى السطحي لالثنين متشابهين تقريًبا و 

 بأكبر قدر ممكن ، لكن ليس عن قرب  أن بنية اللغة المستهدفة سوف تكون مشوهة
نيو مارك: الترجمة مهارة أو فن تتألف من محاولة الستبدال رسالة مكتوبة أو بيان بلغة  -5

 9.أو بيان بلغة أخرى واحدة بنفس الرسالة
من هذه التعريفات نعلم أن الترجمة هي تحويل المعلومات من لغة واحدة إلى لغة أخرى 

 بأن ال يتغير معنى المعلومات.
 

 أنواع طريقة الترجمة -ج
رجمة التو كلمة لكلمة،   ترجمةقال فتر نيومارك أن الترجمة تنقسم إلى ثمانية أقسام: 

مة وترجمة داللة األلفاظ، والترجمة التصرفية، والترجمة الحرّية، والترجالترجمة المعنوية، و الحرفية، 
 10.االصطالحية، والترجمة الصريحية

وترجمة الكلمات منفردة  لغة المصدر. يتم حفظ ترتيب الكلمات ،كلمة لكلمة  ترجمة -1
  .بمعانيها األكثر شيوًعا ، خارج السياق

النحوية للغة المصدر إلى أقرب مرادفات للغة الترجمة الحرفية، يتم تحويل اإلنشاءات  -2
الهدف ، لكن الكلمات المعجمية تُترجم مرة أخرى منفردة ، خارج السياق. كعملية ما 

 .قبل الترجمة ، يشير هذا إلى المشكالت التي يتعين حلها
 منإعادة إنتاج المعنى السياقي الدقيق لألصل ض المعنويةتحاول الترجمة ، الترجمة المعنوية -3

  .اللغة المستهدفةقيود البنى النحوية 
در ما يجب " فقط بق المعنويةتختلف الترجمة الداللية عن "الترجمة ، ترجمة داللة األلفاظ -2

غة لأن تأخذ في االعتبار أكثر القيمة الجمالية )أي ، األصوات الجميلة والطبيعية لنص 
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، والتنازل عن "المعنى" عند االقتضاء حتى ال يكون هناك أي تهاون أو كلمة  المصدر
 .لعب الجرار أو التكرار في النسخة النهائية

هذا هو الشكل األكثر حرية للترجمة. يتم استخدامه بشكل أساسي ، الترجمة التصرفية -5
 تللمسرحيات كوميديسيل والشعر ؛ عادة ما يتم الحفاظ على السمات والشخصيا

 .د كتابتهوالنص المعا اللغة المستهدفةإلى ثقافة  لغة المصدروالمؤامرات ، وتحويل ثقافة 
تستنسخ المسألة دون الطريقة ، أو المحتوى دون شكل األصلي. عادًة ما ، الترجمة الحرّية -7

 "ةالترجمة الداخليتكون عبارة عن إعادة صياغة أطول بكثير من األصل ، أو ما يسمى بـ"
 .ما تكون برليكسية وطنانة وليست ترجمة على اإلطالق ، غالًبا

ترجع الترجمة االصطالحية "رسالة" النص األصلي ولكنها تميل إلى ، الترجمة االصطالحية -6
تشويه الفروق الدقيقة في المعنى من خالل تفضيل التعابير العامية والتعابير حيث ال وجود 

 .لها في األصل
ل الترجمة التواصلية تقديم المعنى السياقي الدقيق لألصل في مثتحاول ، الترجمة الصريحية -8

 11هذه الرعايا بحيث يكون كل من المحتوى واللغة مقبولين وقابلين للفهم بسهولة.

  

                                                             
11 Peter Newmark, A Textbook of Translation, (London and New York: Pretince Hall Internasional, 1988), h. 

45-47. Sedangkan I. Matar menyebutkan dalam bukunya At-Tarjamah al-Hadisah ada lima macam bentuk Tarjamah 

yaitu: الترجمة الحرفية، والترجمة غير الحرفية، والترجمة بتصّرف، والترجمة الشفوية، والترجمة الكتب والتفسيرية.  Dikutip dari 

Norlaila, Mampu Menerjemahkan Teori Terjemahan Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2010), h. 
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: تقسيم الترجمة1 الرسم البيان  
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع الترجمة

داللة   الترجمة
 األلف اظ

المعنوية  الترجمة  

التصرفية الترجمة  

الحّرية  الترجمة  

 
االصطالحية  الترجمة  

 
الصريحية  الترجمة  

 

الحرفية  الترجمة  

كلمة للكلمة  ترجمة  



 التحليل -د
من خاللهما كان المدرس يبّلغ الدرس ويشرحه   لمعهد طريقة خاصة في التعليم والتعلم.

ية، المعنوية، وترجمة داللة األلفاظ، والترجمة التصرفية، والترجمة الحرّ الترجمة و الترجمة الحرفية، و 
اهد وبالنسبة الى خبرة الكاتب في مالحظة بأحد مع .والترجمة االصطالحية، والترجمة الصريحية

 السلفية، اعتقد أن المعهد السلفي يستعمل طريقة الترجمة الحرفية في الترجمة.
 أن يعرف كيفيتها. وفيما يلي كيفيتها: الترجمة الحرفية البد للمترجم

 من محتوى النص بقراءة الموضوع بدقّةفهم هدف  .1
 تحويل المواد الى اللغة المستهدفة اتباعا بأنماط اللغة المصدر .2
، و المبتدى "akan"، والمفعول ب"oleh"الكلمة تدّل على الفاعل تترجم ب .3

 في بعض المعاهد السلفي "bermula"ب

 المثال:

 Mengunjungi oleh Gubernur akan Kebun binatang = الحافظ حديقة الحيوانيزور 

 Saya disenangi dengan main sepak bola = أنا مولع بلعب كرّة القدم

ن هي أن نتائج الترجمة تصبح جامدة أل ا شكل الترجمةوالنتيجة التي تنشأ غالًبا من هذ
هما اختالفات ل العربية واإلندونيسيةأن مع المترجم يفرض قواعد اللغة العربية على اإلندونيسية. 

بية ، لذلك اللغة العر بقواعد . يمكن تخيل النتائج بسهولة ، وهي اللغة اإلندونيسية بسيطة
 12.اللغة الهدف يمتحدثستكون القراءة غريبة ل
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 الختام -ه
 انطالقا مما تم عرضه في السابق، استنبط الباحث ما يلي:

إن في العالم لغات كثيرة متنوعة التي استعملها الناس في االتصال وفي نشر المعلومات  -1
 وفهمها، واللغات ليس لكل اإلنسان يفهمها

تحويل المعلومات من لغة واحدة إلى لغة أخرى إن الوسيلة لفهم اللغات الترجمة، هي  -2
 بأن ال يتغير معنى المعلومات

الترجمة لها طريقات كثيرة، أحدها طريقة الترجمة الحرفية، هي تحويل الرسالة الى اللغة  -3
 المستهدفة بشكل اللغة المصدر أي تحفظ التركيب وأنماطها

 في المعهد السلفي كان االستاذ يشرح الدرس بأن يترجم اللغة العربية بالترجمة الحرفية -2
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