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Abstract
This research aims to reveal the strategies used in translating Arabic aphorisms into
Indonesian language and to measure the equivalence at word level in the book entitled
Seratus Mahfudzot written by As’ad Humam (1994). This qualitative study was
performed in a descriptive analysis based on the theory of translation strategies which
were limited to structural and semantic strategies of Suryawinata and Hariyanto
(2003) and the theory of equivalence at word level of Baker (2001). Triangulation of
data sources was used to validate research findings. From 150 words that have been
analyzed, the results highlighted 9 strategies that were applied as followed: 60 (40%)
additions, 16 (10.67%) subtractions, 22 (14.67%) transpositions, 4 (2.67%)
modulations, 32 (21.33%) borrowings, 5 (3.33%) cultural equivalents, 3 (2%)
synonyms, 3 (2%) reductions, and 5 (3.33%) expansions. The equivalence at word level
reached 74%, whereas 26% were found non-equivalent. It strengthens the assumption
that there are characteristic difference and similarity between Arabic and Indonesian
to take into consideration in translation.
Keywords: translation strategy, equivalence at word level, Arabic translation, Seratus
Mahfudzot book, As'ad Humam
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengungkap strategi yang digunakan dalam
penerjemahan kata-kata mutiara bahasa Arab (AR) ke bahasa Indonesia (ID); dan 2)
Mengukur tingkat kesepadanan terjemahan kata pada buku Seratus Mahfudzot
karya As’ad Humam (1994), yang dipelajari di pondok pesantren. Penelitian ini
berpedoman pada teori strategi penerjemahan struktural dan semantik Zuchridin
Suryawinata dan Sugeng Hariyanto (2003) dan teori kesepadanan kata oleh Mona
Baker (2001), serta validasi dengan triangulasi sumber data (Patton, 1999). Dari
penelitian ini diperoleh hasil 9 strategi yang diterapkan dalam terjemahan, yaitu 60
(40%) strategi penambahan, 16 (10,67%) strategi pengurangan, 22 (14,67%)
strategi transposisi, 4 (2,67%) strategi modulasi, 32 (21,33%) strategi pungutan, 5
(3,33%) strategi padanan budaya, 3 (2%) strategi sinonim, 3 (2%) strategi

penyusutan, dan 5 (3,33%) strategi perluasan. Strategi penerjemahan penambahan
paling sering digunakan. Adapun kesepadanan di tingkat kata mencapai 74%,
sedangkan 26% yang tidak sepadan. Hal ini memperkuat asumsi bahwa ada
perbedaan dan persamaan karakteristik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia
yang harus diperhatikan dalam penerjemahan.
Kata Kunci: strategi penerjemahan, kesepadanan di tingkat kata, terjemah bahasa
Arab, buku Seratus Mahfudzot, As'ad Humam

املقدمة

قد برز البحث يف مناذج وأساليب ترمجة اجلمل العربية إىل اللغة اإلندونيسية أن طريقة ترمجة كلمة
فكلمة ليست هي بطريقة وحيدة من أجل احلصول على التكافؤ وإمنا حبسن التعبري وفقا للقواعد اللغوية

الصحيحة وتوفري أركان اجلملة يف اللغة اإلندونيسية بصفتها اللغة اهلدف ( .)Akmaliyah, 2016ولئن كانت
اجلملة يف بعض االعتبارات صحيحة إال أن احلقيقة كما كانوا يقولون إن الرتمجة خيانة للنصوص ( ;al-Imam
 .)‘Abd al ‘Aziz, 2014ويقول غريهم إهنا التعبري عن معىن كالم بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء جبميع
معانيه ومقاصده ( )Al ‘Aqil, 2008مما يؤدي إىل اخلالف يف عدم التكافؤ يف الرتمجة والتكافؤ فيها ،وما ال
يقبل الرتمجة وما يقبلها ،إخل.
الرتمجة إحدى األنشطة البشرية ( ،)Yousef, 2011وهي عنصر أساسي من بني عناصر الفعالية
االجتماعية ( ،)Jalal, 1970ونشاط اجتماعي لدى اجملتمع متنوع اللغات ،وأداة اجتماعية تساعد على
التعامل بني الناس والتواصل م ع بعضهم بعض .من خالل الرتمجة مت توضيح موضوع ما أو تفسريه بواسطة
اللغة اهلدف وليس جمرد نقل األفكار من اللغة املصدر إىل اللغة املنقول إليها ) .(Lubis, 2004الرتمجة هي
العلم والفن يف الوقت نفسه وهي تقع بني النظرية والتطبيق ) .(Shalihah, 2017ومهما كان اخلطأ البشري
واحتاج اإلنسان إىل الطاقة اآللية أو اإللكرتونية لدعم عمله يف بعض األحيان إال أن غوغل الرتمجة ،مثال،
ليست بربيئة من األخطاء اللغوية ) (Harahap, 2014ومهما عظمت التكنولوجيا إال أن املاكنة غري موهوبة
بذوق طبيعي مثل البشر.
ومن مشكالت هذا العمل البشري االجتماعي بل احلضاري اختيار الكلمة املناسبة يف اللغة اهلدف،
فاخلطأ يف اختيار الكلمة سيعقبه اخلطأ يف إلقاء الرسالة املنشودة ( ،)Husen, 2010وحلل تلك املشكلة أن
ينهج مرتجم الطريق املناسب له مثل ما أشار إليه نيومارك الرتكيز على اللغة املصدر أم الرتكيز على اللغة
اهلدف ) ،(Newmark, 1988وتقدمي الرتمجة االتصالية ) ،(Nababan, 2012واخلضوع لقاعدة ما من
أجل التكافؤ والتكييف ) .(Machali, 2009هذا التكافؤ ال أييت إال مبحاولة حتضري ثالثة جوانب اجلودة
للرتمجة وهي الدقة ،والوضوح ،والعدالة ) .(Al Farisi, 2011ضرورية إلنتاج ترمجات دقيقة هي االسرتاتيجية
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الصحيحة يف الرتمجة
والتبديل ،والتعديل ،واالقرتاض ،واملكافئ الوصفية ،والتكافؤ

)(Rachman; Abdulkader; Harianto, 2019

إضافة إىل الزايدة ،واحلذف،

;(Haryanti, 2012, Alawiyah; Royani

) ،Nawawi, 2016, Rachman; Abdulkader; Harianto, 2019والتدجني ،والتغريب يف الرتمجة
) ،(Perdana, 2017وغريها من االسرتاتيجيات.
ومن أبرز مفاهيم اسرتاتيجية الرتمجة فن التخطيط والتكتيك أو فن وضع خطط مناسبة لتحقيق
هدف ما ) ،(Ramadan, 2014وبصفتها الطريقة مبدأ عام أو هنج عام يف تناول النص ،وبوصفها إجراءات
فإهنا تسلسل يف الرتمجة ) ،(Syihabuddin, 2005وهي تنقسم إىل الرتمجة الرتكيبيبة والرتمجة املعنوية أو
الداللية وتنتمي إىل كليت االسرتاتيجيتني اسرتاتيجيات أخرى
) ،Falahudin, 2017وهي ما جيب ملرتجم وضعها عندما يواجهه االختالف مبىن ومعىن بني اللغيت املصدر
واهلدف ) ،(Hidayatullah, 2017وهي ما يساعد مرتجم على حتديد القضااي ذات الصلة ابلرتمجة احلرفية
(Suryawinata, Hariyanto, 2003,

) .(Hatim; Munday, 2004والرتمجة من لغة ما إىل هلجة ما تعد اسرتاتيجية من أجل احلفاظ على الثقافة
واللهجة احمللية مثل ترمجة النص العريب إىل اللهجة اجلاوية ).(Anis; Saddhono, 2016
وا حلديث عن اسرتاتيجيات الرتمجة العربية بصفتها اللغة املصدر إىل اللغة اإلندونيسية بشكلها اللغة
اهلدف فقد كشف البحث يف اسرتاتيجية الرتمجة الداللية لرتمجة كتاب أيها الولد للشيخ اإلمام الغزايل إىل
اللغة اإلندونيسية أن االستعارة ،والعديل الثقايف ،والعديل الوصفي ،واملرادف ،والرتمجة الرمسية بواسطة
القواميس ،والتوسيع ،واإلضافة ،واحلذف ،والتعديل ،من اإلسرتاتيجيات اليت هنجها املرتجم ( Fadila,
 . )2016إضافة إىل ذلك الكتاب املرتجم ،ال ختلو رفوف املكتبات اإلندونيسية العديد من جهود املرتمجني
وال ينحصر اهتمامهم ابلنسخ الدينية بل أيضا أي نوع من النسخ العربية وأبي غرض كان .كتاب
( Mahfudzotمائة حكمة عربية) ألسعد مهام الذي يستفيد منه طالب البسنرتينات إبندونيسيا ويتعلمون
منه األخالق اإلسالمية ،والتطوير الذايت ،والنظر إىل أشياء إبجيابية ،واألمثال واحلكم والثقافة العربية ،فهو
من بني اجلهود اليت تستحق التربيز والتحليل.
Seratus

على الرغم من انتشار ذلك الكتاب بشكل شائع يف البلد منذ عدة سنوات إال أن متناويل البحث
الراهن مل يصلوا بعد إىل حبث من األحباث العلمية يهمه موضوع اسرتاتيجية ترمجة احلكم العربية فيه إما أن
كانوا مقصرين يف العثور وإما أن كانت البحوث مل يتم رقمنتها بعد.
أما ابلنسبة للتكافؤ يف الرتمجة ففي حالة وجوده فيها دار التكافؤ حول اجلانب اللغوي ،واجلانب
ال ثقايف ،واجلانب األسلويب أو الستايلستيكي ،واجلانب الداليل أو املعنوي أو املضموين ،واجلانب الرتكييب أو
النصي ،وجانب الرد أو االستجابة أو اجلانب األثري ،واجلانب االتصايل ،واجلانب الوظيفي ;(Rosli
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya Vol. 10, No. 1 |81-96
Al-Ta’rib | p-ISSN 2354-5887 | e-ISSN 2655-5867
83

) ،Abdullah; Rahman, 2020ويف حالة غيابه فيها على سبيل املثال ال احلصر عدم التكافؤ يف ترمجة
األمثال الفرنسية إىل اللغة اإلندونيسية بسبب اختالف اخلصائص بني اللغتني ) ،(Mardalena, 2016أو
ترمجة األمثال العربية إىل اللغة اإلجنليزية بسبب صعوبة انعكاس اجلانبني الثقايف واالجتماعي ;(Shehab
) Daragmeh, 2014أو بسبب عدم التكافؤ الثقايف يف اللغة اهلدف ) .(Homeidi, 2004وفوق التكافؤ
جانب براغمايت ) (Angermeyer, 2021حيثه مشكالت وجلب املصاحل ) .(Bourbonnais, 2018وكم
من كلمة ليس هلا وضوح التكافؤ يف نص مرتجم ).(Melamed, 2000
إذا كانت ترمجة اآلايت القرآنية إىل اللغة اإلندونيسية يناسبها الرتمجة احلرفية والرتمجة التفسريية
) ، (Nurbayan, 2014, (Baihaki, 2017وقامت ترمجة احلكم العربية على مبدأ التدجني عند املرتجم
اإلندونيسي األستاذ فؤاد سيف الدين نور ) ،(Sobari, 2020فماذا عن اسرتاتيجية الرتمجة عند أسعد مهام؟
اإلجابة عن هذا السؤال من بني أغراض هذا البحث.
واملراجعة للدراسات السابقة ،أوهلا كشفت عن  6اسرتاتيجيات لرتمجة  150نص علمي من اللغة
اإلندونيسية إىل اللغة العربية اليت استخدمها طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة شريف هداية هللا اإلسالمية
احلكومية جاكرات من الرتمجة ابلزايدة ،والرتمجة ابحلذف ،والرتمجة النقل ،والرتمجة ابلتعديل ،والرتمجة ابالقرتاض،
والرتمجة املستعارة ()Alawiyah, Royani, Nawawi, 2016؛ واثنيها حصلت على  65نص غري مكافئ
مت تناوهلا ابستخدام  7اسرتاتيجيات ،ومن بينها الرتمجة ابالقرتاض والرتمجة ابلشرح ومها أكثر اسرتاتيجيتني
استخداما؛ واثلثها تنص نتائجها على أن ترمجة جمموعة احلكم واألمثال العربية-اإلندونيسية عند فؤاد سيف
الدين نور تنقسم إىل الرتمجة اليت ترتكز على اللغة املصدر والرتمجة اليت ترتكز على اللغة اهلدف حيث أن
النوع األول خيضع لرتمجة كلمة فكلمة ( 19نصا) ،والرتمجة احلرفية ( 12نصا) ،والرتمجة الداللية ( 4نصوص)،
والنوع الثاين خيضع للرتمجة احلرة ( 80نصا) ،والرتمجة ابلتكيف (نص واحد) ،والرتمجة ابلتواصل أو االتصال
( 42نصا) (.)Sobari, 2020
ومن أجل احلصول على البياانت مت حتديد سؤايل البحث ومها :أي اسرتاتيجية استخدمها مؤلف
كتاب  Seratus Mahfudzotيف ترمجة مائة حكمة عربية ،وكم درجة التكافؤ فيها على مستوى الكلمة؟
لذالك يصبح املوضوع فرصة للباحثني لتحليل اسرتاتيجية ترمجة احلكم من اللغة العربية إىل اللغة
اإلندونيسية .ويهدف هذا البحث إىل معاجلة املشكالت البحثية املتعلقة ابسرتاتيجية ترمجة احلكم العربية إىل
اإلندونيسية يف اجلوانب النحوية.
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املنهجية
تصميم البحث

استخدمت هذه الورقة البحثية البحث الكيفي وحتليل ترمجة احلكم العربية على مستوى الكلمة

بشكل وصفي خالل مناقشة نتائج البحث حيث حتتوي أعمال فريق الباحثني على قراءة الكتاب املذكور،
وترميز كل نص على حدة ،مث تصنيفه حسب االسرتاتيجية من حيث الرتمجة الرتكيبية والرتمجة املعنوية أو
الداللية كما أشار إليه سورايويناات وهاراينو ) ،(Suryawinata, Hariyanto, 2003مث قياس التكافؤ يف
ترمجة الكلمات ) ،(Baker, 2001مث االستنتاج ،مث التصديق عن طريق مالحظة كتاب
( Mahfudzotمائة حكمة عربية) ألسعد مهام ،ومناقشة مجاعية مركزة كل من فريق الباحثني مع أ .توتو
إيديدرمو املاجستري ،وأ .مسواين املاجسترية وهم من أعضاء هيئة التدريس يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية
الرتبية جبامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية-جاكرات.
Seratus

تقنية مجع البياانت

هذا البحث حبث مكتيب .والبياانت الواردة يف كتاب ( Seratus Mahfudzotمائة حكمة عربية)

ألسعد مهام مت مجعها عن طريق املالحظة وما يرتتب عليها من تسجيلها ووضعها على شكل قائمة يف
اجلدول.
تقنية حتليل البياانت

وأما تقنية حتليل البياانت فهي كما يلي:
 -1اختيار البياانت ابستخدام تقنيات البطاقات لتحديد أصالة الرتمجة.
 -2تصنيف البياانت وفقا للفئات اليت مت حتديدها أثناء الرتميز.
 -3حتليل املضمون أو احملتوى عن االسرتاتيجية يف ترمجة احملفوظات من العربية إىل اإلندونيسية.
نتائج البحث

من أهم النتائج اليت حصل عليها هذا البحث احلايل فيما يلي:

اإلسرتاتيجية يف الرتمجة
استخدم الكتاب  9اسرتاتيجيات يف الرتمجة ،وهي الرتمجة ابلزايدة ،والرتمجة ابحلذف ،والرتمجة ابلنقل،
والرتمجة ابلتعديل ،والرتمجة ابالقرتاض ،والرتمجة ابملكافئ الثقايف ،والرتمجة ابملرادف ،والرتمجة ابلتنقيص ،والرتمجة
ابلتوسع.
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اجلدول األول 9 :اسرتاتيجيات الرتمجة اليت مت استخدامها
الرقم

اسرتاتيجية الرتمجة

التكرار

النسبة املئوية

1

الرتمجة ابلزايدة

60

%40

2

الرتمجة ابحلذف

16

%10،67

3

الرتمجة ابلنقل

22

%14،67

4

الرتمجة ابلتعديل

4

%2،67

5

الرتمجة ابالقرتاض

32

%21،33

6

الرتمجة ابملكافئ الثقايف

5

%3،33

8

الرتمجة ابملرادف

3

%2

10

الرتمجة ابلتنقيص

3

%2

11

الرتمجة ابلتوسع

5

%3،33

150

%100

اجملموع الكلي

استنادا إىل نتائج البحث اليت تقدم ذكرها تتم مناقشتها يف املالحظات اآلتية:
اإلسرتاتيجية يف الرتمجة الرتكيبية

أ) الرتمجة ابلزايدة كما يتجلى يف اجلدول التايل:
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اجلدول الثاين :مثال من الرتمجة ابلزايدة
فالذي رأى الرجلني يف رواية كتاب السرية إمنا هو طفل اليزيد على سنتني إال
1

قليال

Yang melihat kedua laki-laki (malaikat) dalam cerita
1
penulis-penulis sejarah itu hanya anak-anak yang baru dua
tahun lebih sedikit umurnya

الشرح :عدم ما يعادل الكلمة اليت حتتها خط يف نص اللغة املصدر يؤدي إىل توضيح معىن
الرجلني ابلكلمة بصفتها زايدة بني القوسني ابللغة اهلدف.
ب) الرتمجة ابحلذف
اجلدول الثالث :مثال من الرتمجة ابحلذف
ذهب يتصيد ما نعيش به
2
Ia sedang berburu untuk hidup kami
2

الشرح :ال يرتجم الفعالن "ذهب يتصيد" “saat itu di masa lalu ia sedang pergi” :وإمنا
ابإلشارة إىل الزمن احلاضر ” “sedangالذي يدل على الفعل الثاين مع حذف الداللة على الزمن املاضي.
ج) الرتمجة ابلنقل
اجلدول الرابع :مثال من الرتمجة ابلنقل
وإىل اتصال خلد احلياة من األابء إىل األبناء
3

3

Serta hubungan kekalnya hidup dari bapak kepada anak
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3

3

الشرح :ترتجم كلمة األابء إىل اللغة اهلدف مع ما يعادهلا وهو  bapakفقد مت النقل من صيغة اجلمع إىل
صيغة املفرد.
د) الرتمجة ابلتعديل
اجلدول اخلامس :مثال من الرتمجة ابلتعديل
ذلك أن ابراهيم ملا رأى يف املنام أنه يذبح ابنه وحتقيق أن أمر
ّ
4

ربه
Kisahnya, setelah Ibrahim bermimpi bahwa ia harus
4

menyembelih anaknya dan memastikan bahwa itu
perintah Allah

الشرح :اجلملة "رأى يف املنام" متت ترمجتها إىل اللغة اهلدف ابلتعديل وهو من
 "dalam mimpiإىل "."bermimpi

" ia melihat

االسرتاتيجية يف الرتمجة املعنوية أو الداللية
أ) الرتمجة ابالقرتاض

اجلدول السادس :مثال من الرتمجة ابالقرتاض
وكانوا يسمون هذا االنقطاع للعبادة التحنف والتحنث
5

5

Pengasingan untuk beribadat semacam ini mereka
namakan tahannuf dan tahannuts
5

5
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الشرح :مت اقرتاض املصطلحني العربيني يف ترمجتهما إىل اللغة اهلدف من دون أي تغيري ،أو تعديل،
أو تكافؤ.
ب) الرتمجة ابملكافئ الثقايف
اجلدول السابع :مثال من الرتمجة ابملكافئ الثقايف
َم ْن َح َفَر ُح ْف َرةً َوقَ َع فِْي َها
6
Barang siapa yang menggali lubang, maka ia sendiri akan
terpelosok ke Dalamnya.
6

الشرح :من حيث ثقافة اللغة اهلدف تتوفر كلمات متنوعة تعادل كلمة وقع وقد مت اختيار كلمة
 terpelosokللتعبري عن الفعل.
ج) .الرتمجة ابملكافئ الوصفي
اجلدول الثامن :مثال من الرتمجة ابملكافئ الوصفي
وهذا التعدد يف الرواايت يدل على أن احلديث موضوع وأنه من وضع
الزاندقة
7
Adanya keanekaragaman dalam sumber-sumber tersebut
menunjukkan bahwa hadits itu palsu dan bikinan kaum
Zindik
7

الشرح :ترمجة وصفية لكلمة الزاندقة ابللغة اهلدف يقدمها املؤلف من خالل احلاشية واملالحظة
يف الكتاب.
د) الرتمجة ابملرادف
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya Vol. 10, No. 1 |81-96
Al-Ta’rib | p-ISSN 2354-5887 | e-ISSN 2655-5867
89

اجلدول التاسع :مثال من الرتمجة ابملرادف
وَال حسب أَرفَع ِمن األ ََد ِ
ب
َ َْ َ ُْ َ
8
Dan bukanlah pangkat itu lebih tinggi dari akhlak
8

الشرح :ترمجة كلمة األدب يف اللغة اهلدف هلا أكثر من مائة مرادف إذا مت العثور عليها ومن بينها
 akhlakعلى الرغم من أهنا مستعارة من اللغة املصدر ومت النقل من صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع يف
الرتمجة.
ه) الرتمجة الرمسية
اجلدول العاشر :مثال من الرتمجة الرمسية
احلزب الوطين أسسه اجلنرال السابق ضياء الرمحن إابن حكمه يف حقبة
9

9

السبعينات
Partai Nasional didirikan oleh Jendral Purnawirawan Dhiya
9

al-Rahman semasa pemeritahannya pada dekade 1970-an
9

الشرح :الرتمجة الرمسية هي عبارة عن ترمجة املصطلح بشكل رمسي.
و) الرتمجة ابلتنقيص
اجلدول احلادي عشر :مثال من الرتمجة ابلتنقيص
َّاس أَنْ َفعُ ُه ْم للِن ِ
َخ ْريُ الن ِ
َّاس
10
)Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi (sesama
10

manusia.
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الشرح :مت التنقيص الرتمجة ابللغة اهلدف لو كانت الرتمجة حرفيا ألصبحت:
.bermanfaat di antara mereka terhadap manusia

paling

ز) الرتمجة ابلتوسع
اجلدول الثاين عشر :مثال من الرتمجة ابلتوسع
التَّعلُّم ِ ِ
الصغَ ِر َكالنَّ ْق ِ
ش َعلَى احلَ َج ِر
يف ّ
َُ ْ
10
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu.
10

الشرح :توسعت الرتمجة إىل الداللة على الوقت أو الزمن لتوضيح معىن الكلمة ابللغة اهلدف.
درجة التكافؤ يف الرتمجة
أشارت درجة التكافؤ يف ترمجة احلكم إىل  %74منها الرتمجة ابلتكافؤ و  %26منها بغري التكافؤ
بعد أن مت الرتميز ،والتحليل ،والتصنيف.
الرقم

درجة التكافؤ

1
2

التكافؤ
عدم التكافؤ
اجلملة

النسبة املائوية

التكرار
74
26

%74
%26

100

%100

وأما من أمثلة الرتمجة اليت ظهرت فيها درجة التكافؤ يف ترمجة احلكم العربية إىل اإلندونيسية فهي:
 )1تكافؤ الرتمجة
َّد ُم تَ ْوبَة
الن َ
Sepadan

Penyesalan adalah tanda taubat
Sepadan

 )2الرتمجة غري التكافؤ
ك َّ
َوُك ْن َر ُج ًال َعلَى األ َْه َو ِال َجلْ ًدا َو ِشْي َمتُ َ
الس َم َ
احةُ َوالْ َوفَاءُ
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Tidak Sepadan

Jadilah manusia yang tangguh menghadapi berbagai cobaan
Tidak Sepadan

املناقشة

Tidak sepadan

لقد ظهر يف البحث الذي أجراه ن .اللة علوية وأمحد روايين وخمصان نواوي أن اسرتاتيجيات الرتمجة

املقرتحة يف ذلك حيتوي على  6اسرتاتيجيات لرتمجة  150نصا أكادمييا لطالب تعليم اللغة العربية .وأما يف
البحث الذي أجراه أمحد فالح الدين وعبد امللك فهناك  6اسرتاتيجيات لرتمجة  158مصطلحا ثقافيا
( .)Falahudin & Malik, 2017ويف البحث لكتاب احملفوظات ألسعد مهام هناك  9اسرتاتيجيات لرتمجة
الكلمات (.)Humam, 1994
اعتمادا على تلك النتائج ميكن القول إن إسرتاتيجيات الرتمجة الواردة يف ترمجة احلكم العربية إىل
اللغة اإلندونيسية متعددة نسبيا .ولذلك فالنتائج احملصول عليها يف هذا البحث يؤكد البحوث السابقة اليت
تناوهلا هذا البحث من انحية ،ولكن من انحية أخرى فإن اسرتاتيجية الرتمجة اليت استخدمها املرتجم قد
ختتلف اختالفا وفقا ألسلوب نص اللغة املصدر أو اللغة املرتجم منه .على سبيل املثال فإن إسرتاتيجية الرتمجة
الرمسية والرتمجة ابملكافئ الوصفي مل جيدها الباحثون يف هذا البحث .وبعبارة أخرى فإن هذا البحث يؤكد
البحوث السابقة من انحية ومن انحية أخرى قد ختتلف عنها.
اخلامتة

انطالقا مما سبق ذكره يف نتائج البحث ،حصلت هذا البحث على أن يف كتاب احملفوظات ألسعد

مهام  9اسرتاتيجيات لرتمجة الكلمات .واالسرتاتيجية السائدة هي الرتمجة ابالقرتاض .وأما درجة تكافؤ الرتمجة
فتدل على درجة عالية .بناء على هذه اخلالصة فإن من الضروري القيام ببحث علمي يف الكتب العربية
املرتمجة إىل اإلندونيسية من انحية موضوعاهتا ونوعية ترمجتها اإلندونيسية ،وتكون نتيجة هذا البحث ستعود
بفوائد كبرية على اجلها ت اليت هتمها أعمال الرتمجة يف البالد .وعلى املتعلمني ابلرتمجة أن يهتموا ضرورة
االستفادة من نتائج الدراسات التقابلية بني اللغتني العربية واإلندونيسية يف سبيل ترقية مستوى أعمال الرتمجة
وخاصة يف اختيار اسرتاتيجيات الرتمجة.
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