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 باب األّولال

 خلفية البحث . أ

الرتمجة ىي عملية العقل ككجوده منذ زمن طويل, ككاف كجوده كما يقاؿ يعين أٌكؿ  

ألٌف يف اتريخ إزدايد ادلعلومات إٌما ىف األكراب  كأطوؿ من قٌصة كجود اإلنساف يف ىذه األرض.

الرتمجة ىي   ابحلقيقة, ُاآلف.رتمجة مساعدة كبًنة لتقدمي ادلعلومات حٌّت الكإٌما ىف العربية تعطى 

تغيًن الشكل, إف تكلمنا عن شكل اللغوايت فتكلمنا عن الرتكيب,كاجلملة إٌما تعبًنيٌة كإٌما 

الرتمجة ىي جهاد يف ُنث الٌرسالة من لغة  ِادلصدر. اذلدؼ إىل لغة لغة كتابة ادلوجودة منال

 Translation Aplications And  ابواذلدؼ إىل لغة ادلصدر على حسب ادلرتادفات ادلناسبة. يف كت

Research,  يقوؿ برسلٌن أٌف الرٌتمجة أيخذ من معىن العاٌمة  اٌليت يرجع إىل حتويل الفكر من لغة

 ّإىل لغة األخرل إٌما بشكل الكتابة ك الٌلساف.

ككانت الرٌتمجة عموما ىي حتويل األفكار كالرٌٍأم من لغة اذلدؼ إىل لغة ادلصدر. 

أحياان ترتبط إبحتياج اخلصوص ليبٌلغ ادلنهج بلغة إىل لغة األخر, كال خيرج من كعمليتها 

لغة اإلجنليزيٌة إىل لغة اإلندكنيسيا  الٌنصوص الٌتعليم كالٌتعٌلم خصوصا لتوسيع لغة الٌرغبٌية مثال من
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 َْنانب ذالك أيضا يستعمل ىذا ادلسلك لتعليم اللغة اإلجنيلزيٌة خصوصا لتوسيع ادلفردات.

إذا، الرٌتمجة ىي عملٌية لتبليغ أفكارا، رأاي، إدراكا من علـو  كآداب الغريبة بتنقيل لغة إىل لغة ‘

 األخرل أك من لغة اذلدؼ إىل لغة ادلصدر.

الٌلغوايت  يف نظر تقٌرب    CatfordيستعملA Linguistic Theory Of Translation ىف كتابو 

يبٌدؿ الٌنٌص يف لغة ادلصدر إىل لغة اذلدؼ. عالكة على ذلك كىو يرل أٌف الرٌتمجة عملٌية الرٌتمجة 

 ٓخر على قدر اإلقتصاد من ادلؤٌلف.يشرح أٌف ادلقصود يعين يرتجم ادلعىن نٌصا إىل لغة اآل

على احلقيقة, يف دكلة إندكنيسيا كثًن جٌدا كتب العربٌية ادلرتمجة بلغة اإلندكنيسيا,َنانب 

ئل يف علـو الرٌتمجة, مثال مسائل ادلرتجم يلحن يف اختيار ذلك  أيضا بزيدهتا فازداد ادلسا

عندما يرتجم الٌنعت كادلنعوت, مضاؼ كمضاؼ  الرٌتكيب, يف اختيار اجلملة, ككذلك أحلاف

إليو, حركؼ العطف كغًن ذلك من أحلاف الٌلغوايت. ككٌلها حيدث بسبب من األسباب ألٌف  

حرفٌية حيث يرتجم كاحدا فواحدا أك كلمة بكلمة بنٌية كثًنا من ادلرتجم يرتجم بطريقة الرٌتمجة 

كعلى ادلقابل، طريقة الرٌتمجة احلسنة ال يضمن نتائج الرٌتمجة . ليبٌلغ ادلعىن ىف الٌنٌص صدقا

احلسنة ألٌف ادلعىن من ىذه الرٌتمجة صعب ليفٌهم أحياان كنتيجة الرٌتمجة يكاد أف يساكم تركيب 
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للمرتجم كادلرتمجة ىف الٌلغة العربٌية أف خيتار ادلرتادفات كادلعاف لذالك ينبغى  ٔمن لغة ادلصدر.

ادلناسبة يف لغة اذلدؼ, حٌّت بتلك األفعاؿ حيصل نتيجة الرٌتمجة الٌصحيحة أك سهل ليفٌهم, 

ألٌف لغة العربٌية أحياان يف مفردة كاحدة فيها معاف كثًنة, فالبٌد لنا ك ادلرتجم اٌف يتأٌمل غاية 

 اختيار ىذا األمر كي يتوٌسع ىذا العلم لكٌل أٌمة عموما. مثال يف قوؿ:الٌتأٌمل يف 

 كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم ًإدٍيىافي شٍخصو حىاؿى أيىٍسو أىٍل كىٍقتى سىكىرىاًت اٍلىمىٍوًت ًعٍندى ريأٍيىًة مىكىانًًو ىًف اجلٍىنًَّة أىكٍ  

 ٕ.ٍوًر بًًو عىًن إٍخًتيىارو ىًف النَّاًر غىيػٍرى مىٍقبػيٍوؿو لًعىدىـً ٍاإلتٍػيىاًف اًبٍلمٍأمي 

Sebagian Ulama’ lain mengatakan : “Keimanan seseorang saat kondisi putus asa yakni waktu 

sakaratul maut ketika melihat tempatnya disurga atau dineraka adalah tidak diterima, karena 

ketiadaan pelaksanaan perintah kepadanya, pada situasi dapat memilih. 

فإف رأينا تلك الرٌتمجة، أٌف ادلرتجم يرتجم الٌنٌص بطريقة الرٌتمجة حرفٌية يعين كلمة بكلمة. ألٌف 

ترتيب مجلة الكلمة كاد أف يساكم بنٌص اذلدؼ. على الٌرغم من أٌف ادلعىن ال خيرج من مقاصد 

 : ادلوجودة. الكن ابإلضافة إىل ذلك كٌلو، البٌد للمرتجم أف يرتجم الٌنٌص ابلرٌتمجة

 Sebagian para ulama’ berpendapat bahwa kondisi keimanan seseorang yang paling merasakan 

keputus asaan adalah pada saat sakaratul maut, karena pada saat tersebut seseorang akan 

diperlihatkan tempat terakhirnya oleh Allah swt tanpa bisa ia pilih di surga atau di neraka, dan 
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jika ia tidak diterima disurga, itu disebabkan karena tidak adanya ketaatan dalam melaksanakan  

perintah Allah swt. 

)كالٌصالة( أل زايدة الٌرمحة من هللا تعاىل ادلقركنة ابلٌتعظيم ) كالٌسالـ ( أل ألٌتحٌية من هللا تعاىل 

 ٖ)على سٌيدان زلٌمد(.

 (Dan kesejahteraan) yakni Tambahan rahmat dari Allah ta’ala berbarengan dengan 

pengagungan. (Dan keselamatan) yakni penghormatan dari Allah ta’ala (semoga tercurah) 

kepada baginda kita nabi Muhammad Saw. 

ادلصدر ال خيتلف، كادلعنلى إٌما من شكل الحظنا الٌنٌص ادلوجود أٌف بٌن نٌص اذلدؼ كنٌص 

الٌلغتو أك إٌما من إحتوم معانو، الكن عالكة على ذلك إٌف ادلعىن سهل ليػيفىهَّم إذا يرتجم ادلرتجم 

 بكلمة :

 (Dan sholawat) yakni kasih sayang dari Allah swt yang disertai dengan pengagungan terhadap 

akhlak dan budi pekertinya. (Dan keselamatan) yakni penghormatan dari Allah swt yang selalu 

tercurah kepada baginda kita muhammad Saw. 

كاف سبب الباحث بتحليل علم الرٌتمجة ألٌف علم الرٌتمجة  أكىل ك أىٌم العلم لفهم الٌنٌص العربٌية  

 مبعىن الٌنٌص ىذه الٌلغة.ككذالك أنواع الطٌرؽ كادلناىج يف علم الرٌتمجة ترتبط 

مٌث األسباب اٌليت يصًن هبا الباحث ليحٌلل الكتاب قطر الغيث للٌشيخ نوكم البنتين ألٌف ىذا 

الكتاب يتعٌلم عن مسائل اإلدياف كافٌة من أنواعها يعين إدياف اباّلٌل كمالئكتو ككتبو كرسلو كاليـو 
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اإلدياف أسس األٌكؿ يف عبادة ّلٌل. كرفع الألخر كقدره من اخلًن كشرٌه, عالكة على ذلك, ألٌف 

الباحث ترمجة ىذا الكتاب يف رٍأم الباحث, بٌن كلمة كحركؼ يف ىذا الكتاب بعضها 

يستعمل ترمجة حرفٌية, بدليل أٌف فيها معىن كلمة سواء كاف ابلرٌتكيب كالرٌتتيب  لغة ادلرتمجة بلغة 

و ىذا الكتاب كثًن من معاشر الٌطاٌلب ىف اذلدؼ, خوفا أف خيطأ ىف فهم  الكتاب ألٌف ادلتعٌلم

ادلعهد اإلسالمٌية كمدرسة الثٌانوية ككذالك اإلعداد من مدرسة اإلسالمٌية يف إندكنيسيا. َنانب 

ذالك أيضا رأيت الباحث زايدة الفٌذ من ىذا الكتاب يعين يستخدـ طريقة الٌسؤاؿ كاإلجابة 

 لتعٌلمو. يف ىذه الفرصة الكردية إختار فيها بقصد حيث يصًن احلماسٌي لٌطاٌلب كالقارئٌن

الباحث كتااب من كتب الرٌتاث يسٌمى بقطر الغيث يف شرح مسائل ايب ليث يف بياف مسائل 

 الٌتوحيد للٌشيخ زلٌمد نوكم بن عمر اجلاكل البنتين 

لقد ُنث الباحث كتاب شيخ نوكم البنتين, على الٌدليل ألٌف الٌشيخ نوكم  أحد من العلماء 

هور حٌّت يف مٌكة ادلكٌرمة كصار إماما يف مسجد احلراـ ماداـ سكونو يف ادلٌكة, يسٌمى ادلش

بلقب البنتين ألنٌو كلد يف بننت يف جزيرة إندكنيسيا  َنانب ذالك لقد أٌلف كثًن من كتب 
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العلومٌية على األقٌل ال ينقص من مائة كمخسة عشر كتبا من مسائل الفقو، كالٌتسٌوؼ، 

 ٗديث الٌنبويٌة كما أشبو ذالك.كالٌتفسًن، كح

 البحث مشكالت . ب

لكي ال يتوٌسع البحث سوؼ يرٌتب الكاتب ىذه ادلسألة بشكل الٌسؤاؿ كالجياب إاٌل اب 

 التفتيش ادلفٌيضة ىي: 

.ما منهاج الرٌتمجة ادلستخدمة يف ترمجة كتاب قطر الغيث يف شرح مسائل أيب ليث للٌشيخ ُ

 نوكم بن عمر اجلاكم البنتين ؟

 .أٌم غًن ادلناظرة ادلوجودة يف ترمجة كتاب قطر الغيث لزين العارفٌن حيٍن ؟ِ

 

 ج.األهداف وفوائد البحث 

 .أهداف البحث١

دلعرفة منهاج الرٌتمجة ادلستخدمة عند األستاذ زين العارفٌن حيٍن يف ترمجة كتاب قطر الغيث  أ.

 للٌشيخ نوكم بن عمر اجلاكم البنتين.
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ادلناظرة يف الرٌتمجة كتاب قطر الغيث للٌشيخ نوكم بن عمر اجلاكم  دلعرفة الكلمات غًن ب.

 البنتين.

 .فوائد البحث٢

أ. من انحية الٌنظرية يرجى ىذا البحث يف توسيع كازدايد الٌتعريف فياستخداـ مناىج الرٌتمجة ىف 

 نٌص اللغة العربٌية إىل نٌص الٌلغة اإلندكنيسيا على نٌية حيصل ترمجة احلسنة.

ا من انحية الٌتطبيقٌية ىذا البحث يرجى  يفيد لكٌل أمة ادلسلمٌن خصوصا لطاٌلب ب. كأمٌ 

ادلعهد اإلسالمٌية ككٌل قارئ ذلذا الكتاب الٌشريف لزايدة ادلعلومات معىن من معاف اإلدياف, 

كعلى مقابل ينفع لكٌل طاٌلب الٌلغة العربٌية ك زلٌبٌن الٌلغة العربٌية مجيعا, كاب اخلصوص عن 

 ة الرٌتمجة الٌلغة العربٌية كمنهجها يف دكلة إندكنيسيا ىذه.طريق

 د. الّدراسات الّسابقة

يف ىذا الباب سيشرح الكاتب بعض من الٌدراسات الٌسابقة اٌليت سواء هبذا البحث. 

 فوجدت كثًنا منها :

. زلٌمد حنفي طالب من جامعة سوانف كليججا بقسم الٌدين كالفالسفة يوكياكرات حتت ُ

ق/ ُُّْ-قَُِّوع تفكًن الكالـ من إماـ نوكم البنتين ىف الكتاب قطر الغيث )ادلوض
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ـ( الٌتحقيق كالٌدراسة. كأٌما مسألة ادلبحث األٌكؿ ىو عن اإلدياف، الثٌاين ُٕٖٗ -ُُٖٓ

عن أفعاؿ اإلنساف، الثٌالث عن فاعل األذانب الكبائر، الرٌابع عن القرأف. كمقارنو مع 

ىف حتليل كتاب قطر الغيث، كاف اختالفو إٌف زلٌمد حنفي يبحث الباحث، يعين سواء كاف 

 َُعن مقارف الٌدين، كعلى مقابل كاف الباحث يبحث عن مسألة الرٌتمجة كأحلاف فيها.

. اتتيك لسمين طالبة يف جامعة اإلسالمٌية احلكومٌية رادين فٌتاح فادلباف يف قسم الٌلغة العربٌية ِ

إلنسانٌية حتت ادلوضوع ترمجة كتاب ساٌلـ الٌتوفيق للٌشيخ كاداهبا بكلٌية األداب كعلـو ا

عبدهللا بن حسٌن بن طاىر )دراسة حتليلٌية نقديٌة(، اٌليت حتتوم على بياف إستخداـ طريقة 

الرٌتمجة حرفٌية حيث كاف حيصل على األخطاء ىف اختيار الكلمة ةف العطف كالضمًن زمجلة 

 ُُالفعلية كماإىل ذلك.

. موستيكا ؾ س طالبة يف جامعة اإلسالمٌية احلكومٌية شريف ىداية اّلٌل بكٌلية األداب ّ

كعلـو اإلنسانٌية يف قسم الٌلغة العربٌية كاداهبا ابدلوضوع فاعلٌية الرٌتمجة يف حتليلٌية الكتاب 

نصائح العباد لإلماـ إبن حاجر األسقالين يف الرٌتمجة إ صا حلٌن, حيث يدٌؿ على معرفة 
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طريقة الرٌتمجة ادلستخدـ عند ادلرتجم يرتجم لفظا، تركيبا، مجلة ك كلمة. َنانب ذالك ليبٌٌن 

طريقة الرٌتمجة ادلستخدمة كينتج فٌعالية الكلمات من انحية فضيلة الرٌتمجة.كاستخدمت 

الباحثة ىذا الكتاب كٌميا اٌلذم يستخدمها بقرائة الكتاب نصائح العبادليجد الٌنتائج 

 ُِادلسٌمى بكلمة الفٌعالٌية بقدر اإلصالح من الكتب ادلراجع.الرٌتمجة 

. أاٌن سرسويت من جامعة اإلسالمٌية احلكومٌية شريف ىداية اّلٌل جاكرات يف قسم الرٌتمجة بكٌلية ْ

األداب حتت ادلوضوع أسلوب الرٌتمجة على نقد الرٌتمجة رسالة القصًنيٌة يف علم الٌتسٌوؼ. 

لب الرتمجة  كحيٌلل األلفاظ اٌلذم مل يكن مناسبا يف أسلوب اٌلذم يبٌٌن عن اختيار س

ابدلعىن أٌف سلب الٌلغة ادلستخدـ عند ادلرتجم مل يكن عموما ىف رلتمع العاٌمة، حٌّت  .ترمجتها

يصًن صعبا للقارئ أف يفٌهمو، كالباحثة تقٌدـ إقرتاح الرٌتمجة مبراجع إىل معاجم الٌلغة 

 ُّالعربٌية.

ان طالبة  من جامعة اإلسالمٌية سوانف كليجاجا بكٌلية األداب يف قسم الٌلغة . لعزٌة نور دييآ

العربٌية كاداهبا ابدلوضوع نقد الرٌتمجة يف كتاب فتح القريب اجمليب لإلماـ شيخ زلٌمد بن 
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 Mustika Ks, Analisis Kitab Nasoih Al Ibad Karya Ibnu Hajar Al Asqalaani, (Studi Kasus Terjmahan I. 

Sholihin), Skripsi Jurusan Tarjamah Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah  
13

 Anna Saraswati, “Diksi Dalam Terjemahan: Studi Kritik Terjemahan Risalah qusyairiyyah Fii Ilmi 

Tasawwuf, “Skripsi Jurusan Tarjamah Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 2008.  
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قاسم الغازم لإلمراف أيب عٌمار كفيها هتدؼ دلعرفة اجلوانب ادلعتمدة كالوظيفٌية يف كتاب 

إلعطاء أيضا يب، ك دلعرفة عن تفسًن ادلرتجم لغرض الٌنٌص ادلصدر ككذالك فتح القريب اجمل

احللوؿ يف تفتيش األحلاف فيها.كانت طريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة ادلقارنة 

كيقارف بٌن الٌنٌص األصلي كادلرتجم قبل أف يتحٌلل. أٌما ادلشكلة  الوصفية، يعين يصف

كنظرية نقد على الرٌتمجة نومارؾ  (Buhler)ة لغة بوىلًننظري الٌنظرية ادلستخدمة فهي

(Newmark) . بعد ذالك إنتاجت الٌدراسة ثالثة نتائج منها تفسًن ادلرتجم للجوانب ادلعتمدة

كالوظيفٌية. كيف ىذه الرٌتمجة كانت ىناؾ بعض ادلسائل يف ترمجة تركيب إسنادم كمجلة من 

 ُْيصلحا.مجل الرٌتكيب إضايٌف اٌلذم البٌد أف 

ابإلضافة ذلك يبحث الباحث عن استخداـ طريقة الرٌتمجة ادلستخدمة عند ادلرتجم كتاب قطر 

الغيث َنانب ذلك يكشف عن أٌم أخطاء الرٌتمجة ادلوجودة يف كتاب قطر الغيث للٌشيخ 

 نوكم بن عمر اجلاكل البنتين.

 ه. إطار الّنظري

                                                           
14

 Li’izzah Nur Diana, Kritik Terjemah Kitab Fathul Qarib Al-Mujib Karya Muhammad Bin Qasim Al Ghazi 

Oleh Imran Abi Amar, Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta  
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جراء دراسة ىذه، كذلك ىذه من دكف البناء على أسس كنظرايت قوية، ال ديكن إ

 الٌدراسة، لذالك إستخدـ الباحث بعض من نظرايت عن تعريف علم الرٌتمجة كما تلي :

فسره , أل الرتمجة ىى نقل الكالـ من لغة إىل لغة أخرل كجاء ىف ادلنجد: ترجم الكالـ 

أٌف ىف اختيار طريقة الرٌتمجة تتعٌلق  (Albir) ك ألبًن (Molina)كما قاؿ مولينا  ُٓ.بلساف آخر

 يف كتابو يرتبط بعملية الرٌتمجة،فإف بصدر ادلرتجم، يعين ىذا احلاؿ البٌد أف حيٌدد ادلرتجم قبلو. 

A Text Book Of Translations  يقوؿ نومارؾ (Newmark)  البٌد   ،رٌتمجةلأٌف يف عملية الٌتحليلٌية

جم أف يقرأ نٌص االٌلغة اذلدؼ بنٌية ليفهم الٌنٌص ك حيٌللو برأم ادلرتجم. مثٌ ينبغى للمرت  أف للمرتجم

حيٌلل كيبحث إرادة ادلؤٌلف يف كتاهبا حٌّت يستطيع أف جيدأٌم أفضل طريقة الرٌتمجة يف كصف 

  ُٔ.طريقة الرٌتمجة

 مناهج الّّتمجة .أ 

أقساـ إٌما يتوٌجح إىل لغة اذلدؼ أك طريقة الرٌتمجة إىل مثانية  (Newmark) قٌسم  نومارؾ

إٌما إىل لغة ادلصدر. كىٌيا نرل إىل شكل رسم البيايٌن اٌلذم يصٌور عالقة بٌن طريقة الرٌتمجة 

 كمنهج اٌلذم يستند هبا كما تلي يف رسم البياين :
                                                           

 ٔق(,صفحة,ُِْٔ –ـ ََِٓعز الدين دمحم جنيب, أسس الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية, )مكتبة اك سينا,ُٓ
16

 Newmark, A Text Book Of Translations dalam Havid Ardi, Analisis Teknik Penerjemahan Dan Kualitas 

Terjemahan Buku”Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad Ke 

XIX|XX”(Studi Linguistik,Universitas Sebelas Maret Surakarta,2010), Hlm,24.  
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 منهج الرٌتمجة تتوٌجو إىل لغة اذلدؼ   صدرإىل لغة ادل وتتوجٌ منهج الرٌتمجة 
 ترمجة اإلقتباس    بعد كلمةترمجة كلمة  

 ترمجة احلرٌة     ترمجة احلرفية 
 ترمجة اإلصطالحٌية    ترمجة الوافية 

 ترمجة الٌتخاطبٌية   ترمجة الٌداللية. 
 ُْٕٓ: ُٖٖٗىذه الصورة مناىج الرٌتمجة نظرة نومارؾ، 

 .الّّتمجة كلمة بعد كلمة۱

الٌلغة اذلدؼ على مايف نٌص الٌلغة  ىذا ادلنهج غالبا يرتجم الٌنٌص لغة اذلدؼ بوضع نصٌ 

 مثال: ُٖ.كينتقل سواء كاف يف نٌص األكؿ ادلصدر

  Telah makan Zaid roti:أكل زيد اخلبز  

 .الّّتمجة احلرفّية٢ 

ترمجة احلرفٌية ىي ترمجة الٌنٌص كلمة كلمة بنفس الرٌتكيب اجلملة األصلٌية ك ادلعىن أٌف الرٌتمجة 

رأيت األسد كىو يضرب مثال :  ُٗالٌنٌص ادلوجود من نٌص الٌلغة اذلدؼ.حرفٌية يرتجم ابنتقاؿ 

 : الغنم
                                                           

17
 Newmark, A Text Book Of Translations dalam Havid Ardi, Analisis Teknik Penerjemahandan Kualitas 

Terjemahan Buku” Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad Ke 

XIX|XX”(Studi Linguistik, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010), Hlm, 25.  
18

 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung,: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2002), Hlm. 64  
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Aku telah melihat Singa itu dan dia sedang memukul kambing / domba itu. 

اذلدؼ.الكن إضافة من  فإف نتأٌمل نتيجة الرٌتمجة ىنا أٌف نٌص ادلرتمجة طاعة دلا كاف من الٌلغة 

 نرتجم غامض لنفٌهم فجدير بنا أفذلك، أٌف ادلعىن صعب 

Aku melihat singa yang sedang mengejar domba / kambing.  

 .الّّتمجة الوافية٣ 

 كىي منهج الرٌتمجة اٌليت حتاكؿ إستنساخ معىن نٌص ادلصدر زلدكدة من بنية حنويتها.

كادلعىن ىنا أٌف ىذه الرٌتمجة تعتصم مبقاصد الرٌتمجة يعين نٌص الٌلغة ادلصدر، حٌّت نتيجة الرٌتمجة 

 مثال ىف الكلمة : .َِغامض أحياان

  و.أف يقابل سيدان عويس ألنٌو مسع من النيب ثناء عليطلب بنفسو كاف سيدان عمر 

Adapun Sayidina Umar meminta dirinya untuk bertemu sayidina Uwais karena dia telah 

mendengar nabi pujian atasnya. 

نتأٌمل ىف الرٌتمجة أٌف نتيجة الرٌتمجة صعب ليفٌهم، ألٌف نٌص ادلصدر ال يزاؿ أف يتٌبع ترتيب نٌص 

 لغة ادلصدر، من ادلستحسن أف يرتجم ابلرٌتمجة :

                                                                                                                                                                                           
19

 Rochayah Machali, Pedoman Bagi Penerjemah, (Bandung:Kaifa 2009), Hlm. 80  
20

 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung,: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2002), Hlm. 65  
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Sayidina Umar sangat ingin sekali bertemu dengan Sayidina Uwais karena dia mendengar nabi 

Muhammad memujinya. 

 

 

 .الّّتمجة الّداللّية٤

ابحلقيقة، أٌف الرٌتمجة الٌداللٌية ال خيتلف كثًنا مع الرٌتمجة الوافٌية على الٌرغم من أٌف الرٌتمجة 

ينظر إىل  الٌداللٌية أبٌن كأحسن َنانب ذلك الرٌتمجة الوافٌية كاف غامض ألٌف الرٌتمجة الٌداللٌية

 مثال :   ُِعنصر اجلمالية للغة ادلصدر اب الٌنظر إىل ادلعىن ادلصدر ماداـ يف حدكد ادلناسبة.

  د.و ىف ادلسجبكاف صاحيب ىوالذم رجل قل

Temanku adalah seorang pemuda yang sangat gemar sekali menghabiskan waktunya sehari hari 

untuk beribadah di masjid. 

نتأٌمل نتيجة الرٌتمجة اآلتية أٌف نٌص ادلصدر اليعتمد إىل نٌص لغة اذلدؼ، كالكٌن ادلعىن فإف 

اليزاؿ من ادلمكن لفهم معاهنا.كاف ادلقصود من قلبو ىف ادلسجد يعين أٌف الٌرجل يدٌكـ نفسو أف 

يعمل عمال صاحلا كصالة اجلماعة كيدعوالٌناس للٌصالة كاإلعتكاؼ كماإىل ذلك من أعماؿ 

 ٌنوافل اآلخر.ال

                                                           
21

 Rochayah Machali,  Pedoman Bagi Penerjemah, (Bandung: Kaifa 2009), Hlm. 81  
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 . الّّتمجة اإلقتباسە

كاف الرٌتمجة اإلقتباس ىي طريقة الرٌتمجة اٌليت مقاصده قريب من الٌلغة ادلصدر، كاف الطٌريقة 

اإلقتباس يستعملو عند يؤٌد ادلصرحٌية كترمجة القصيدة أك لعب ىف الٌشريط حيث حيفظ على 

كاف فيو حتٌوؿ الثٌقافية من لغة اذلدؼ   ادلواضع كالٌشخصيات من القٌصة، الكن ىف حاؿ الرٌتمجة

أرجوان على  إىل لغة ادلصدر.ككانت الٌنٌص األصلي ييكتىبي كيػيٍقتػىبىسي إىل لغة ادلصدر. مثال قٌصة

 ِِصيغة اذلندم كيقتبس إىل صيغة لغة اجلاكل كما أشبو ذلك.

 . الّّتمجة احلّرة٦

م كال يباىل بشكل نٌص من الٌلغة نالحظ ىنا أٌف الرٌتمجة احلرٌة ختتٌص ادلقصود من ادلتكلٌ 

ادلصدر، ككاف أحياان ىذه الطٌريقة يدٌؿ إىل الكلمة األطوؿ أك إىل الكلمة األقصر من أصل  

 مثال يف ىذه الرٌتمجة : ِّكلماتو.

كما قاؿ رسوؿ هللا صلعم, سبق ادلفردكف, من مفردكف ايرسوؿ هللا, قاؿ الذاكركف هللا كثًنا 

 . كالذاكرات
Sebagaimana Rasulullah saw bersabda, akan ada golongan yang mendahului beberapa orang 

diantara kalian masuk ke syurga nanti, maka para sahabat menjawab, siapa mereka itu ya 

                                                           
22

 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung,: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2002), Hlm. 66  
23

 Rochayah Machali, Pedoman Bagi Penerjemah, (Bandung: Kaifa 2009), Hlm. 82  
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Rasulullah? yang akan mendahului kami masuk kedalam syurga nanti, maka rasulullah 

menjawab mereka adalah orang orang yang selalu berzikir mengingat allah baik dari golongan 

laki laki ataupun golongan perempuan . 
أطوؿ كازداد كلماتو كعالكة على ذلك كٌل ىذه لكي  كنتأٌمل أٌف ادلعىن ىف نٌص الٌلغة ادلصدر

 حيصل على درجة الفهم من نٌص الٌلغة اذلدؼ.

 اإلصطالحية.الّّتمجة ۷

الرٌتمجة اإلصطالحية يدٌؿ على أٌف ادلرتجم يتحٌوؿ الكالـ بنٌص لغة اذلدؼ، لكن يستخدـ 

 ِْأتثًن العائلٌية أحياان ككذلك مصطلح اإلصطالحٌية.

 مثال ىف قوؿ :ىٌيا أنكل معا التتفٌكركا عن الٌنقود.
Dapat kita terjemahkan menjadi ayo kita makan bersama-sama, nanti biar aku yang bayar. 

 .الّّتمجة الّتخاطبّية٨

الرٌتمجة الٌتخاطبٌية حقيقة كاد أف يساكم ابلرٌتمجة الٌداللٌية ألهٌنا يبحث معىن الٌنٌص ابلبياف 

الطٌٌيب، حٌّت جانب الٌلغوية سهل ليفٌهم عند قارئ الٌنٌص  الٌلغة، كادلعىن أٌف ىذه الرٌتمجة يتأٌمل 

 مثال:  ِٓأساسي الٌتخاطبية.

                                                           
24

 Syihabuddin, Teori Dan Praktik Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung,: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2002), Hlm. 66  



17 
 

 كٌل خطيعة  رأسحٌب الٌدنيا 
Mencintai dunia adalah pokok dari segala kejahatan. 

 

 literal على احلقيقة، طريقتاف ادلتعٌلقاف عن منهج الرٌتمجة األٌكؿ منهج الرٌتمجة احلرفٌية

translation  ..كما تيكىتب يف    ِٔكىي ترتجم كلمة بكلمة حٌّت يصل إىل نتيجة الرٌتمجة كٌلها

 كتاب قطر الغيث: 

 كاعلم أنو تعاىل يوصل الرزؽ إىل مجىع سللوقاتو. 
Ketahuilah bahwasanya Allah swt menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluknya.

27 

فإف رأينا ىذا الٌنٌص أٌف الٌنٌص الٌلغة اذلدؼ ك نٌص الٌلغة ادلصدر ال يتغًٌن يف ىيئة شكلها 

 كمعاهنا.

كالثٌاين الرٌتمجة الٌتفسًنيٌة ىذه الطٌريقة ال يالحظ الرٌتكيب كالرٌتتيب من نٌص اذلدؼ 

ابإلضافة أىٌم من الرٌتمجة الٌتفسًنيٌة أهٌنا يبٌٌن ادلعىن كرٍأم ادلأٌلف اٌلذم ىو أفضل من أتٌمل 

 حنو قولو : ِٖالرٌتكيب كغًنىا.

 يتأخر.كتب هللا ذلك ادلوت كتااب مؤقتا ال يتقدـ كال 
                                                                                                                                                                                           

25
 Peter Newmark, Approach To Translation, Dalam Al Muhtarom, Penerjemahan Komunikatif Muhammad 

Farid Wajdi Dalam Terjemahan Kitab Al Hikam Karya Ibnu Athoillah  As Sakandari, (Skripsi Studi Tarjamah UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta 2017), Hlm. 18  
26

 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, (UIN Malang press, 2009),  Hlm. l37  
27

 Nawawi Al Bantani, Qothrul Ghoist Fi Syarah Masaili Abi Laits,  (Jakarta: Pustaka  Mampir), Hlm 10  
28

 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, (UIN Malang Press, 2009), Hlm.59  
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Allah telah menentukan kematian itu dengan kepastian yang telah ditentukan waktunya, 

tidak dapat dimajukan dantidak dapat dimundurkan.
29

 

 من انحية إىل الرٌتمجة جند عدـ اإلمتثاؿ لتحويل كٌل كلمة من لغة إندكنيسية

كلمة ابالكلمة بل يركز على ادلعىن ادلصدر. )لغة ادلصدر(. ككاف الٌنقل ال يعتمد على ال

 َّكعالكة عال ذالك, أٌف الرٌتمجة ال تنحرؼ عن األفكار ادلطركحة.

 األشياء ادلهٌمة ىف نيل ادلناظرة الرٌتمجة العربٌية إىل اإلندكنيسيا منها:   .ب 

 ترمجة مجلة الفعلية كاإلمسٌية .ُ

إٌف ىف القواعد اللغة العربٌية صيغتاف يعين مجلة الفعلٌية كمجلة اإلمسٌية. كالكن مجلة الفعلٌية 

اليناسب بقاعدة اللغة اإلندكنيسيا، كلذالك نرل أحياان الرٌتمجة اٌليت كانت صعبا لنفهمو  ىذا 

اعد الٌلغة بسبب ألٌف ادلرتجم فقط يتأٌمل بلغة اذلدؼ يعين لغة العربٌية كال يتأٌمل إىل قو 

 اإلندكنيسيا مثال: 

 مجلة اإلمسّية مجلة الفعلية

 ادلدٌرسوف يذىبوف إىل ادلستشفى أيكل الولد اخلبز كٌل صباح

 

                                                           
29

Nawawi Al Bantani, Qothrul Ghoist Fi Syarah Masaili Abi Laits,  (Jakarta,Pustaka Mampir), Hlm. 35  
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 para guru pergi kerumah“)إذا نرتجم الكلمة من مجلة اإلمسية كما ىف ادلثاؿ ستكوف ترمجتو 

sakit )يشرحو كلمة يذىبوف  كالكلمة ادلستشفى يكوف بياف ادلكاف.   ادلدٌرسوف كاف الكلمة

كمثل ىذا الكلمة نستطيع أف نلقيو ىف ترتيب اللغة العربية كيسٌمى َنملة اإلمسٌية. كعلى مقابل 

 (makan anak itu roti setiap pagi)إف نرتجم مجلة الفعلية إىل لغة اإلندكنيسيا ستصًن ترمجتو 

يكوف ترمجتو غامضا ىف لغة اإلندكنيسيا. من ادلستحسن بتبديلو ليكوف مجلة إمسية إذا سنرتجم 

 مجلة فعلية إىل لغة اإلندكنيسيا حٌّت يكوف ترمجتو 
(anak itu makan roti setiap pagi).

31
 

 ترمجة كاك العطف .ِ

لغة، إٌف منزلة  (.dan)إٌف ىف لغة العربية مستخدـ كاك العطف ليٌتصل بٌن كلمتٌن كلو معىن 

 الكلمة فيو كاك العطف البٌد أف يٌتبع إىل معطوفو. مثال: 

 كمركحة كتلفازاتريد ثالجة  كاألـٌ إىل الٌسوؽ للٌتسوؽ. األب يريد صحيفة  كاألـٌ يذىب األب 

أتٌمل ىف ىذا الكلمة مخسة كاك العطف كما سطرهتا، على الرغم إستخداـ كاك   كمالبسة.

 (dan)العطف عادة ىف العربٌية بل غًن مناسبا ىف قواعد اللغة اإلندكنيسيا ابستمرار الكلمة 

 مثال:    ِّفالبٌد من أف يطرح ترمجة كاك العطف ىف أكساط الكلمة كيضعو فقط ىف أخره

                                                           
31

 M Faisol Fatawi, Seni Menerjemah (UIN malang Press, 2009), Hlm. 108  
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 Ayah dan ibu pergi kepasar untuk shopping, setibanya dipasar Ayah menginginkan koran dan 

ibu menginginkan kulkas, televisi, kipas angin, dan pakaian.  

 ترمجة واو اإلستعناف  .٣

كاف كاك اإلستعناؼ ىي جنده ىف كٌل أٌكؿ الكلمة كليس لو منزلة اإلعراب كاليتعٌلق 

مثال ىف الكالـ: كزلبٌتهم  ّّكإٌّنا لزايدة ىف الكالـ كال يتأثٌر ادلعىن. بقواعد الٌنحوية بكلمة قبلو.

 ّْ.ابلقلب شرط صٌحة اإلدياف كبغضهم كيفره 

 Dan mencintai para malaikat dengan hati adalah syarat sahnya keimanan dan membenci 

mereka adalah kufur. 

لو إف نراقب النٌص األعاله سنجد كاك اإلستعناؼ ىف أٌكؿ الكلمة ىف اللفظ )كزلٌبتهم( حيث 

إف نرل ترمجة األعاله مستحٌب أف نرتمجو إىل )زلٌبتهم( فقط، ُنزؼ ( mencintai Dan)ادلعىن 

 غًن مناسب ىف قاعدة اللغة اإلندكنيسيا. كيصًن ترمجتو:( Dan) حرؼ الواك. ألٌف كتابة حرؼ
Mencintai para malaikat dengan hati adalah syarat sahnya keimanan dan membenci mereka 

adalah kufur. 

 

 

 

 

 ترمجة إسم اجلمع  .ْ
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إٌف إسم اجلمع ىف العربٌية يدٌؿ على ثالثة أك زايدة، إسم ادلتٌشٌكل على الرٌتكيب يسٌمى إبسم 

الٌشاذ يسٌمى َنمع الٌتكسًن كليس لو ترتيب ادلذٌكر الٌسامل كادلؤٌنث الٌسامل، فأٌما اجلمع 

 اخلاٌصة.

 مجع الٌتكسًن مجع ادلذٌكر الٌسامل / مجع ادلؤٌنث الٌسامل

 ادلسىاًجدي  ادلٍسًلمىاتي  -ادلٍسًلميٍوفً 

 أٌمهات، (bapak-bapak) أابء، (murid-murid) ىف لغة اإلندكنيسيا بصيغة الٌتكرار مثال: الٌطاٌلب

(ibu-ibu) أيضا بزايدة الفظ أك يستطيع (para) مثال: األساتيذ (para guru) ،الٌضيوؼ (para 

tamu) . الكن على مقابل ترمجة غسم اجلمع من العربٌية إىل اإلندكنيسيا غًن الـز بصيغة الٌتكرار

ابلٌسجن على  أحكاماحنو: أصدرت زلكمة تونيسية   ّٓبل مستحٌب نرتمجو بصيغة ادلفرد.

 .طيط للٌسفر إىل اإلراؽ كاإلنضماـ ىناؾ إىل ادلقاكمةشااب اهٌتموا ابلٌتخ ۱ْ

 Pengadilan Tunisia (memvonis) hukuman penjara untuk 14 pemuda yang dituduh berencana 

pergi dan bergabung ke Irak untuk melakukan perlawanan disana.
36

  
 ترمجة نعت كادلنعوت  .ٓ

كاف الٌنعت كادلنعوت صيغة الٌصفة ىف العربٌية على األقٌل حيتوم من عنصرين. األٌكؿ يسٌمى 

 ابدلنعوت كالثٌانٍن يسٌمى ابلٌصفة. مثال: 
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  ustad yang berdiri األستاذ القائم،  rumah yang besarالبيت الكبًن

الكلمة قبلو كىف قاعدة يشرح عن  (yang) كاف مجلة البيت الكبًن كاألستاذ القائم كالكلمة 

إٌف مفهـو مثال:  ّٕغًن مستخدـ ىف مجلة الٌصفة ىف إندكنيسيا. (yang) اللغة اإلندكنيسيا كلمة

 .تٌتبع من فلسفة شاملة للحياةمفاىيم حية ك  قيم جديدةالرتبية ىف القرآف 

 Konsep pendidikan dalam Alqur’an merupakan (nilai-nilai baru) dan (konsep-konsep dinamis) 

yang lahir dari pandangan filosofi hidup yang sempurna. 

 ترمجة إسم مصدر   .ٔ

إسم مصدر إسم من الفعل كىو ايضا يدٌؿ على الفعل. كادلصدر يسٌمى ايضا إبسم الفعل. 

ل على قدر كطريقة ترمجتو إىل لغة اإلندكنيسيا جنوز نرتمجو  إٌما بصيغة اإلسم أك إٌما بصيغة الفع

 ادلتعٌلق ىف الكالـ. مثال: 

غًن الٌرسل من األنبياء أكىل  فىمىٍعرًفىةي عددىم مع قٌلتهم  مىٍعرًفىةي كإذا ثبت أٌف الٌرسل مل جيب علينا  

..لكثرهتا
38

 

 Apabila tertetapkan bahwa tentang para rosul itu tidak diwajibkan kepada kita 

(mengetahui) jumlah bilangan mereka. Padahal hanya sedikit. Maka (mengetahui) tentang 

selain para rosul, yaitu jumlah bilangan para nabi itu lebih tidak wajib karena banyaknya 

jumlah mereka. 
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غًن أٌف خيتلف مبن بيانية حيث فوائده  (.dan) إٌف حرؼ من ىو بعض من حركؼ اجلٌر مبعىن .ٕ

لٌشرح كالبياف كلمة قبلو كال يستحٌب اف نرتمجو ابحلرفية عندما نرتجم نٌص العربٌية. مثال: 

 رخيص، لكٌنو اليوجد إاٌل ىف مناطق قليلة من العامل. من الطٌاقةىذالنوع 

(Energi sejenis ini) sangat murah, tetapi hanya dapat ditemukan disedikit belahan bumi. 

ألٌف ىذه الكلمة غًن كاضحة حٌّت إف ىذالٌنوع يفيد ليشرح كلمة قبلو يعين من الطٌاقة كلمة   

مثال:  (seperti)نفٌهمو أٌف ادلقصود يعين ىذا نوع الطٌاقة. ككذالك حرؼ من بيانية لو ادلعىن 

 كاخلزانة كادلرأة.ذىب األـٌ إىل الٌسوؽ، كىي تريد األاثث من الفرف كالٌثالجة 

 Ibu pergi kepasar. Ia menginginkan barang barang perabot rumah tangga, seperti kompor, 

kulkas, almari, kursi sofa, korden dan cermin. 

 ترمجة فعل ادلعلـو ك اجملهوؿ   .ٖ

، قيرًأى كما إىل ىف أٌكلو، مثال: أيًكلى،  (di)ىف لغة اإلندكنيسيا فعل اجملهوؿ بزايدة حرؼ  شيًربى

. (me) ذلك.  كعلى مقابل فعل ادلعلـو بزايدة  مثال: طىبىخى، غىسىلى، ضىرىبى

 فعل ادلعلـو فعل اجملهوؿ

 يىٍضًربي -ضىرىبى  ييٍضرىبي  -ضيًربى 
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الكن، إذا نريد أف نرتجم فعل ادلعلـو إىل لغة اإلندكنيسيا ال يلـز بفعل ادلعلـو أيضا   

 ّٗ.كنستطيع أف نرتمجو بفعل اجملهوؿ ككذالك ىف ادلقابل

أٌف الٌرسل مل جيب علينا معرفة عددىم مع قٌلتهم فمعرفة غًن الٌرسل من األنبياء أكىل  ثػىبىتى كإذا 

 .َْلكثرهتا
 dan apabila telah ditetapkan bahwa tentang para rosul itu tidak diwajibkan mengetahui jumlah 

mereka padahal hanya sedikit. Maka pengetahuan tentang selain para rosul, yaitu (jumlah 

bilangan ) para nabi itu lebih pantas (lebih tidak wajib) karena banyaknya jumlah mereka.  

 (ditetapkan) كيبٌدؿ ابجملهوؿ كيصًن (menetapkan)الكلمة ثػىبىتى صيغة ادلعلـو مبعىن 

 ترمجة ادلرتادفات  .ٗ

إٌف للغة العربٌية ىي اللغة األغىن أكثر ادلرتادفات. ادلرادؼ ىو كلمة كاحدة مبعىن كثًنة. 

 مثال: 

، األلوالد( tentara) اجليٍنًدمي، العىٍسكىري ( otak) ميخٌّ، ًدمىاغه   ( ayah) األىبي

 القدرة كاإلستطاعةالجيب كال يستحٌب أف حيٌج إاٌل دلن كاف لو 
 Tidak wajib dan tidak dianjurkan untuk haji, kecuali orang orang yang mempunyai 

kesanggupaan saja. 
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معىن ادلناسبة  كلمة " القدرة لو معىن متساكاي مع اإلستطاعة، كلسبب ذلك فقط نعطى  

 ُْمن تلك الكلمتٌن ىذا يرجع إىل قواعد الٌلغة اإلندكنيسيا.

 البحث ية. منهجز

 . نوع البحث١

عن منهج حث االبنوع البحث ادلستخدمة ىي طرقان كصفية نوعية. حيث يشرح  كاف

عند زين العارفٌن حيٍن ىف كتاب قطر الغيث كيعٌّب أحلاف الٌلغة ىف كتاب قطر ستخدـ الرٌتمجة ادل

 الغيث لرتمجة زين العارفٌن حيٍن. 

 . شكل البحث٢

حيث حيٌلل ، ( content analysis)كاف شكل البحث ادلستخدـ ىنا يعين حتليل ادلضموف 

كىف ىذا احلاؿ، حيٌلل الباحث مضموف الكتاب قطر  ِْالواثئقي لييعرؼ كٌل ماحيتوم فيها.

 الغيث من ترمجة زين العارفٌن حيٍن.

 . مدار البحث٣
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إٌف مدار البحث يبٌٌن من ىم ادلخابرين اٌلذين يصًن مدار البحث، إذا ليس فيو ُنث 

.(sampling)الٌنموذج 
كأٌما مدار البحث ادليتخدـ ىنا يستعمل الباحث كتاب قطر الغيث  43

 ترمجةه زين العارفٌن حيٍن.

 مصادر البياانت. ٤

 أٌما مصادر البياف ادلستخدـ يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمٌن:ك 

بياف األساسٌية كىي كتاب الرٌتمجة قطر الغيث يف شرح مسائل أيب ليث للٌشيخ نوكم بن  . أ

 أتليف Pedoman Bagi  Penerjemah، كتاب عمر اجلاكم البنتين قد ترمجو زين العارفٌن حيٍن

Rochayah Machali، كتاب    كSeni Menerjemah ألٌفو زلٌمد فيصاؿ فتوم. 

بياف الثٌانوية ادلستخدمة لدعم ىذا البحث كىنا أخذت كثًنا من الكتب ادلرتبط بعلـو . ِ

كالٌلغوية مثل معاجم الٌلغة العربية كاإلندكنيسية ككذلك من شبكة اإلنرتنيت رلاٌلت الرٌتمجة 

 كالوثيقة اٌليت تتعٌلق مبعرفة علـو الرٌتمجة كما إىل ذلك من مراجع اآلخر.

 طريقة مجع البياانت .٥

 إستناد على نوع البحث، فااستخدـ الكاتب دكرين جلمع البياانت : 
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حيث يرتبط اإلستخداـ  الٌلغة طريقة اإلستغالؿ  ادلقصود  ىو إستغالؿ إستخداـ اللغة  . أ

الٌلغة كتابٌية ىي كاف الباحث يتوٌجو  ، ككاف استغالؿ إستخداـ ابٌيةإٌما لسانٌية أك إٌما كت

الباحث إستخداـ الٌلغة ليس مع ادلتكٌلم الٌلغة، مثل الكتابة، الٌنصوص كالٌلغوايت اآلخر 

كىذه الطٌريقة ييستخدـ لتفتيش منهج الرٌتمجة كأحلاف ىف كتاب قطر  ْْكما إىل ذلك.

 الغيث ترمجتو زين العارفٌن حيٍن.

 

 الكتابةطريقة   . ب

ييعمل بعد حيصل نتيجة من الٌتحليل.عالكة من ذلك ىذه الطٌريقة يقدر  طريقة الكتابة

أف يكشف منهج الرٌتمجة ادلستخدمة عند زين العارفٌن حيٍن ىف ترمجة كتاب قطرالغيث 

كىذه الطٌريقة  ْٓكجيد احلاف لغتها، بعد ذلك ييعمل ابستمرار الٌتسجيل ىف البياانت.

مستتخدمة ليكتب نتائج من مضموف الرٌتمجة، منهج الرٌتمجة ككذالك ترمجة غًن ادلناظرة 

 حيث نيظر ىف الكتاب قطر الغيث لزين العارفٌن حيٍن.

 طريقة حتليل البياانت .٦
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كاف حتليل البياانت ىي جهاد الباحث لصالح ادلسائل احملتوم ىف البياف بلحظة، كيبٌٌن 

 ْٔادلسائل بكيفية اخلاٌصة.

 (.(padan referensial  البياانت ادلستخدمة ىف ىذا البحث يعين طريقةككانت حتليل 

كاف مزمعو أحداث من الٌلغة كمراجع اللغة. كادلقصودمن مراجع اللغة ىي األمساء حيث  

كالٌصفة أك نعت كادلنعوت كاجلمل كغًنىا. مثال ىف الفظ اإلنساف، احلجر، البيت كلهم 

 ْٕالفظ أكل، تعٌلم، كالمها من األفعاؿ ألهٌنما يداٌلف على الفعل. من األمساء، كالكن ىف

 كأٌما ادلراحل ادلستخدمة ىف ىذا البحث يعين: 

 ٌن حيٍن يف ترمجة كتاب قطر الغيثيتحٌلل منهج الرٌتمجة ادلستخدمة عند األستاذ زين العارف . أ

لَّل من الكلمة أك لفظ ىف ترمجة الكتاب قطر الغيث كذلك يرجع إىل  ابلٌتأٌمل على نٌصو، كحيي

 نظرل الرٌتمجة.

يرجع إىل معاجم  كتاب قطر الغيثزين العارفٌن عند   يف ترمجة ترمجة غًن ادلناظرة يتحٌلل  . ب

 (.KBBI)اللغة العربٌيةكاإلندكنيسية كادلنٌور كمعاجم أكّب اللغة اإلندكنيسية 
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كادلرحلة األخًن ىف الٌتحليل صناعة اخلالصة من كٌل البياانت اٌلذم قد فيعل حيث يتعٌلق  . ج

 من ترمجتو. غًن ادلناظرة ابستخداـ منهج الرٌتمجة ك

 نظام البحث  . ح

كعلى اجلملة، لكي يصًن ىذا البحث إىل نتيجة ادلرجى فأقسمت ىذا البحث إىل مخسة 

 اإلحتوايت كمنها :

 باب األّول : املقّدمة ال
 خلفية البحث .أ 
 مشكالت البحث .ب 
 أىداؼ البحث .ج 
 فوائد البحث .د 
 الٌدراسات الٌسابقة .ق 
 إطار الٌنظرم .ك 
 مناىج البحث .ز 

 الباب الثّاين: إطار الّنظرى
 تعريف علم الرٌتمجة .أ 
 اخلطوات األكىل ىف الرٌتمجة  .ب 
 مناىج الرٌتمجة  .ج 

 ترمجة كلمة بعد كلمة .ُ
 ترمجة احلرفية .ِ
 ترمجة الوافية .ّ
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 ترمجة الٌداللٌية .ْ
 ترمجة اإلقتباس .ٓ
 ترمجة احلرٌة .ٔ
 ترمجة اإلصطالحية .ٕ
 ترمجة الٌتخاطبٌية .ٖ

 د.األشياء ادلهٌمة ىف نيل ادلناظرة الرٌتمجة العربٌية إىل اإلندكنيسيا منها:
 ترمجة مجلة الفعلٌية كاإلمسٌية .ُ
 ترمجة كاك العطف .ِ
 ترمجة كاك اإلستعناؼ .ّ
 ترمجة إسم اجلمع .ْ
 ترمجة نعت كادلنعوت .ٓ
 ترمجة ادلصدر .ٔ
 ترمجة من بيانية .ٕ
 ترمجة فعل ادلعلـو كاجملهوؿ .ٖ
 ترمجة ادلرتادفات .ٗ

  الباب الثٌالث:
 منهاج الرٌتمجة ادلستخدمة ىف كتاب قطر الغيث لشيخ نوكم البنتىن .أ 
 الرتمجة غًن ادلناظرة ىف ترمجة زين العارفٌن حيٍن  .ب 

 الباب الرٌابع: اإلختتاـ
 اخلالصة .أ 
 اإلقرتاحات  .ب 

 
 


