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  الباب الثاني

 دراسات السابقة ]ال [

 مقدمةال 2.1

نسـتطيع االسـتفادة مـن جتـربتهم،  كـي من علوم إنسانية إن وظيفة الرتمجة الرئيسية هي نقل ما لدى اآلخرين إلينا

 يتلعــب الرتمجــة الــدور الرئيســ الــيتاملعاصــرة  اتعمليــ مقتضــيات خــاللتــراث ذا نســتطيع حتــديث مــا لــدينا مــن لــو 

أنـواع القـراءة والتحليـل هـي ). فعملية الرتمجة تنطوي على مراحل وإجـراءات، واملراحـل 43: 1996ى فيها (العيو 

توضح املعـىن البنـائي واملعـىن الكلـي،  اليتينبغي أن خيضع هلا النص قبل الشروع يف الرتمجة، كالقراءة  اليتوالبحث 

ع الــنص قيــد الرتمجــة جلمــع املعلومــات عــن والتحليــل علــى مســتوى املفــردات والبنــاء واملرســلة، والبحــث يف موضــو 

الكاتــب أو القــارئ أو الظـــرف الــذي وضـــع فيــه الــنص وذلـــك للــتمكن مـــن خمتلــف معــاين الـــنص، الصــرحية منهـــا 

، هنـاك كثـري مـن املرتمجـني الـذين قـاموا بعمليـة الرتمجـة يف جمـاالت واسـعة ).61: 2005 شوكت شبولوالضمنية (

 ، على سبيل املثال:ربية إىل اللغة املاليزيةالعالعلوم  رتمجةيتعلق ب ما منها

i. Faktor Leksis Dan Budaya Dalam Terjemahan Arab Melayu:  Satu Analisis Karya 
Rihlah Ibn Battutah oleh Syed Nurul Akla Syed Abdullah  2001,  Ijazah Sarjana Di  
Fakulti Bahasa Dan Linguistik,  Universiti Malaysia. 

ii. Penterjemahan Bahasa Figuratif Arab Melayu: Satu Analisis Teori Relevans oleh 
Muhammad Fauzi Bin Jumingan 2003, Ijazah Kedoktoran Di Institut Alam Dan 
Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. 

iii. Kata Sendi Nama Bahasa Arab Dan Bahasa Melayu: Satu Kajian Perbandingan Dari 
Aspek Kata Tugas oleh Azman Che Mat 2005. Ijazah Sarjana, Jabatan Tamadun 
Islam Dan Bahasa Arab. Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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، كــذلك أنـواع الرتمجــة علـى النطــاق الواسـع خطـاء الشــائعة يف الرتمجـةاألنظريــات و التلـك الدراسـات تــوفر وتوضـح 

اللغـة العربيـة  من رتمجةالللمرتمجني يف جمال  بارزةتساهم مسامهة  ، وكذلكالرتمجة فن تعلق بعملياتيوفروعها وما 

ة إىل اللغة املاليزية مل تكـن منتشـر النصوص األدبية العربية  ذلك، ترمجة حروف اجلر من جبانبو  إىل اللغة املاليزية.

معـــاين حـــروف اجلـــر وأقســـامها  لـــى دراســـةع تركـــزتبعـــض البـــاحثني  أن جهـــود إال ،األكادميـــة األعمـــال يف جمـــال

 .  باملاليزية وتعريفها بشكل عام

إجـراء  كمالإل  ، وذلكغة املاليزيةإىل الل حروف اجلر العربيةهذه الدراسة لتجهيز قواعد واسرتاتيجيات ترمجة  تأيت

 وبنـاء" مسـرور ومقـرور".  األدبيـة للروايـة العريب نصاليف  املستخدمة تحليل الوصفي والداليل على حروف اجلرال

تبيــني األفكــار لالــال  بــذا تتعلــق الــيت والكتــب والدراســات البحــوث بعــض علــى الباحــث اطلــع لقــدذلــك،  علــى

 مرتبطـة بـذه الدراسـة مـا دون البـاحثون السـابقون مـن جهـود ومراجعـة علـق بـذا احلقـلتت الـيتواملعلومات املالئمة 

ـــ تتعلــق   جديــدة دراســة تقــدمي ألجــل وذلــك  إىل حــروف اجلــر العربيــة ترمجــةو  فــن الرتمجــة عامــة " اســرتاتيجيات ب

  ."ومقرور "مسرور  لرواية وداللية وصفية : دراسةخاصة املاليزية اللغة

 علومات المالئمة المرتبطة بهذه الدراسةوالم لبحوثا 2.2

 إىل قـد مت تقـدميهادراسـة حـول حـروف اجلـر ومعانيهـا: دراسـة حتليليـة  :يف حبثـه )Mohd Rosdi)1994 دّون 

إىل  العربيــة حــروف اجلــربتقســيم  ى، مث أتــالعربيــة ووظيفتهــا حــروف اجلــر معــاين يف حبثــه قــد تنــاولو  ،مااليــا جامعــة

ا هســتخداما لــيس الــيت تلــك هــيفدودة احملــدودة. أمــا حــروف اجلــر حملــدودة وغــري احملــومهــا حــروف اجلــر  ،قســمني

 منـذ، مـىت، لعـل، كـى، خـال، [عـدا، هـيدودة احملـحـروف اجلـر دودة. و احملـحبـروف اجلـر غـري  شائعا كما هو شأن

 ].  ل ك، يف، على، عن، إىل، من، إىل [هي فدودة احملأما حروف اجلر غري و  ،رب]
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ـــة الدراســـةوأجريـــت  ـــة عملي  اســـتخدامعلـــى كيفيـــة  reference method التقيـــيم باســـتخدام قواعـــد املرجعي

وظيفـــة املعـــىن  مـــن حيـــثاحلـــروف اجلـــارة  شـــكلني، إىل هامت تقســـيمحـــروف اجلـــر ومعانيهـــا يف القـــرءان الكـــرمي. مث 

جوانـب فهـم لسـهل أ . وتلـك التقسـيمات تعتـربواملتعلقـات األخـرىاألفعـال ب هـاقتعلُّ  أو الوظيفية ملعىنبا تهاوعالق

 روف اجلر.حل عاينامل

ـــــــث مـــــــن1T  وأمـــــــا ـــــــة،  حي ـــــــكـــــــل وحـــــــدة لغفالدالل ـــــــة وي ـــــــة الذاتي ـــــــة  denotationة تظهـــــــر الدالل ـــــــة احلافي والدالل

connotation، هـيف احلافيـة توضـح وحـدة اللغـة أو الرمـوز اخلاصـة، أمـا الداللـة الـيت تلك يوالداللة الذاتية ه 

ا الشــعور أو الفكــرة مــن بــتقيــد ي الــيتجمموعــة مــن الكلمــات  ونــة مــن اســتخداماملك تعــّرف عبــارة املعــىن الــيت تلــك

 contextualالســـياقي  املـــنهج ماباســـتخد قـــامقـــد . و )1TMohd Rosdi 1T1994: 24(املـــتكلم أو املســـتمع 

approach  قــدم  الــذيJ. R. Firth  نتــائجيف  غــري حمــدودة. وأظهــرتالروف اجلــر حلــ ينااملعــ وظيفــة لدراســة 

 قريــب، معــىن مــا يســتخدم فيهــا مبــا ،عــاينامل يف تالفهــاخبا عــدة أشــكال هلــا  العربيــة يف حــروف اجلــر نأ الدراســة

ن فائدة حروف اجلر هي ربط كلمتـني أو مجلتـني أ )217: 1984(ما أخرب الديك ك .وغريها من املعاينومضاد 

 .أو املغايرة اية أو احتاد أو انفصال أو ضديةأو علة أو غ يةأو زمان يةما عالقة مكانهبين

1T ـالدراســـة لـــنتـــائج  يف كـــذلك نالحـــظو Azman )2003( واملاليزيـــة هـــي العربيـــة كلهـــا يف  حـــروف اجلـــر أنـــواع أن 

حيـث أ�ـا تـربط  )Tatabahasa Dewan )1996 كتـاب  مؤلفـة يفوهـي داة وظيفيـة أل فئات تتفرع إىل أربعة

 التشــــابه أوجــــه بشــــدة إىل الدراســــة نبهــــتو  ،بــــارةمعــــاين حمــــددة يف الع الزمــــان وحتمــــلكــــان أو املعالقــــة ب جمروراتــــا

حـروف  أنبـ إنه قد أفادنا. والداللية النحوية الصرفية عايرياملحسب واملاليزية  حروف اجلر العربيةواالختالف بني 

   .من حيث املعاين والدالالت حروف اجلر يف اللغة املاليزية من أوسع نطاق هلا العربية يف اجلر
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 بالعبـارات مطابقـة لتكـونروف اجلـر حلـ الـدالالت واملعـاين لتحديـد حمتـاجو  أمر مهـم اقييالس املعىن إثبات وعملية

 الكـالم، سـياق مـن استخالصـه قي ميكـناأن املعـىن السـي )54: 2006(يوسف  حسن كما ذكر حممد  .والسياق

 هــذه لوجــود كليــة يتغــري املعــىن هــذا ولكــن حمــدد، معــىن هلــا كلمــات هنــاك تكــون قــد األحيــان بعــض يف أنــه ذلــك

 داليلوالـــ عــاينعلــى امل إىل الرتكيــز تهدراســ يف الباحــث راشـــأ، بــالرجوع إىل ذلــكف .معــني ســياق داخــل الكلمــات

 الطارئــة والتغيــرياتاملختلفــة  اأشــكاهل مــن حيــث املعــىن إثبــات مــع املرتمجــة إىل اللغــة املاليزيــة العربيــةحلــروف اجلــر 

 بأنواعهـا حـروف اجلـر العربيـة شـافستكا ، وكـذلكو الصـياغةأ الرتكيـبيف  والسـياق العبـارات حسب مقتضيات

  .داللتها الوضعية حيث من وحدة اللغةو 

 احملدثني الدارسني عند ترد مصطلحات الداللة أصبح لعلم يف حبثه أن )2004(عليان حممد احلازمي أوضح  

 وتقسيمات للمصطلح ترمجة وهي الداللية semantic unit وتفسريات تفاصيل يف بالوحدة يسمى ما منها

 متثل اليت فهي ، حرفاً  أو فعالً  أو امساً  كانت سواء الكلمة، هي العرب عند الداللية الوحدة أن، و هلا احملدثني

 )708: 2004( عليان حممد احلازمي كذلك كدأو  .مكتوباً  وأ منطوقاً  سواء كان للكالم األساسية املكونات

 الداللية الوحدة فهي. الكالم أساس�ا أل الداللية، الوحدات أهم ثلمت العربية اللغة علماء نظر يف الكلمة أن

 داللة هلا فالكلمة. احملدثون الداللة علماء يراه ما وهذا. األخرى الداللية الوحدات منها تنشأ اليت الصغرى

 -أ  :كاآليتإىل أنواع، وهي   قسمنت كيبا الرت  ههذو   .كيبا تر  يف توضع حىت معناها يتحدد ال ولكنمعينة، 

 -ـب       .جديد معىن عنه ينشأ"  اسم إىل اسم"  أخرى كلمة إىل كلمة إضافة وهو ضافياإل تركيبال

 ما وغالباً  العبارة تركيب -ـج .الوصف طريق عن دهيحتديتم  مث عام اسم يذكر أن وهو التوصيفى التركيب

 ،أساسياً  عنصراً  فيها اإلسناد ميثل ماوهو :  الجملة تركيب -د .جتربة أو مثل أو حكمة على يدل قوالً  كوني

 . " عالقة سببية بني بعضها وبعض وجعل ببعض بعضها الكلم ربط " وهو
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 ا�أل متاجتاها فختالا على الباحثني تشغل تزال وال شغلت وقد املعىن؛ وحدات أهم هي اجلمل كيبا وتر 

 إىلأيضا بإعادة النظر  )2004( احلازمي وقام عليان بن حممد .ظاهرة تكون ال قد اليت املعاين أحياناً  ختفى

 إدراك يفينفع  شيء، هوكل ليس املعاجم جنده يف مدونات الذي املعىن ألن املعىن، حتديداليت تقع يف  صعوبةال

 وما الكالم، تركيب: منها ،املنال وبعيد واضح غري املعىن هلا دخل يف جعل أخرى عناصر فهنالك الكالم، معىن

 .ذلك وغري البيئات اختالف الغموض، عالقة، من واملتلقي املتكلم بني وما مالبسات،و  ظروف من به حييط

 عن ال سيماو بشكل عام، والكلمة  الداللية وحدةالبيان املعلومات عن  يفاألفكار املذكورة تساهم  هذهو 

 اللغة وحدةهي  اكيب. فهذه الرت اجلملة رتكيبال، و العبارة تركيبو والتوضيعي،  ضايفاإل رتكيبالمنها  :كيبا الرت 

 هلذه الدراسة.  (حروف اجلر) اخلاصة ب بالبيانات معنوية هلا صلة اليت عهاو فر ب

 )Ahmad Rushaidi )2005  آجرها عن حروف اجلر يف القرءان الكرمي: دراسة حنوية وداللية وهناك دراسة

إال  ،القرآن وأسلوب داللةعلم الب اوعالقته العربية اللغة قواعدبخاصة و  ،حبروف اجلر املتعلقةاملشاكل  توضيحل

يف تفاسريهم، بل إنه املفسرين  آراءال كو  العربية يف لغوي منظور من حروف اجلر ليست اخلاصة أنه مل يقدم

 ن منظورع كثرياتبعد   ال األساسية لكلماتل املعاين وحتديد النحوية قواعدال أن إىل نتائج البحث يفوصل 

 Ahmad Rushaidi( اجلملة وبناء الكلمات معاين حتديد يف هاما دورا بووضح أن حروف اجلر تلع .لغوي

سم الظاهر واملضمر خصوصا يف سورة البقرة من  اللحروف اجلر  معاين علىالدراسة  ورتحتو  .)196: 2005

الصوتية  الرتمجة إرشاد واستخدم كتاب .الرتبوية الدولية من اإلدارة أصدر pimpinan ar rahman كتاب

يف باب حروف  العربية اللغة قواعد باستخدام الصوتية لعملية الرتمجة كدليل  اويةاجل لعربية إىل احلروفحلروف ا

 اخلالفاتب موضوعات تتعلق مناقشة يف املفسرين آراء كذلك أنه أخذ .واملفسرين اللغة علماء رأي حسب اجلر

  والتطبيق. النظرية بني روف اجلر العربيةحل الداللية
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يف سري الرتمجة، كما النظرية يف عملية الرتمجة تساهم طريقة سهلة  إرشادات هذه أن تطبيقلذكر با اجلدير من

 أن الغرض من نظرية سري الرتمجة )24: 2006(حسن غزالة الذي ترمجه  هكتابخالل  من  Newmarkأخرب 

، وتعتمد  قوالتطب بني نظرية الرتمجة قائمة رابطة املرتجم، فهي مصممة على أن تكون ليخدموضعها  هو أنه

نقل املعلومات وإقناع هو غرض النص الرئيسي  إذا كاننص على أنه ت يتكثريا على إطار نظرية الرتمجة ال

عن أسلوب رمسي خاص باملؤلف،  للتعبري، أما إذا كان النص ةجب أن تكون طريقة الرتمجة حياديو القارئ، 

حنراف عن األسلوب اال فيها نوع منعكس ينبد أن  فإن رواية املرتجم اخلاصة ال ،إبداعيا كان أم مبتذال

 الرتمجة اجليدة من حيث أن شري إىلي يف عملية الرتمجة وهذه األفكار تدل على أن تطبيق مبدأ نظري الطبيعي.

 مناسبة إلفهام القارئ واملستمععملية  األسلوب املالئم واملتوازن وامللتزم أسلوب النص املرتجم عنه تكون

 .بالطبع

نظرية ديناميك ليوجني  عدة نظريات يف فن الرتمجة، منها: يف هذه الدراسة الباحث تناول ذلك،إىل  ةشار باإل

نظرية الصلة الوثيقة 0Tلبيرت نيومارك، و communicative والتواصلية semanticنظرية داللية نيدا، و 

theory of relevance ـل )Sperber & Wilson( 0وذلكT حروف يل على إلكمال عملية إجراء التحل

الباحث  قد اختارو  النصوص املاليزية. ووظائفها يف سياق احملتملة عايناملو  طرق الرتمجة من حيث العربية اجلر

أل�ا ، )Teori dan Teknik Penterjemahan )2001يف كتاب  املذكورة نظرية ديناميك ليوجني نيدا

 املاليزية (باللغة العربية  من يف الرتمجة اموأل�ا تالئم لالستخدووظائفها 0T حروف اجلر معاينتركز على 

Azman2008 :330( ،0وإل�ا تركزT  كتاب "نظرية   يف ليوجني نيدا هاوضح اليتعلى أنواع التشابة أو املساوة

ذكر يف  كما )Abdullah Hassan, Ainon Mohd )2001  :79-83 الذي ترمجه الرتمجة وقواعدها"

 اسة.نهج البحث هلذه الدر مب اخلاص فصلال
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 لبيرت نيومارك، communicative والتواصلية semanticداللية النظرية الكذلك جاء الباحث بإشارة إىل 

 0Tالقارئ0T 0Tأن ختلق نوعا من التأثري يف من يقرأ النص املرتجم، كما يكون التأثري يف0T 0Tتسعى إىل0T 0Tالتواصلية0T 0Tالنظرية0T ألن

0T 0عنوية أواملرتمجة ال بينما ،مباشرة اللغةأوضح وأبسط وتالئم ألي سياق يف  هذه النظريةاألصلي، وT 0الT داللية

الداللية 0T 0Tبنية0Tال 0Tسمح بهتاحلد الذي 0T 0Tإىل0T ،0Tعلى وجه الدقة النص األصلي0T 0Tسياق الوارد يف0T 0Tتفسر املعىن0T 0Tحتاول أن

 منوذلك  ،نظرية الصلة الوثيقة الباحث إىل أشارمث  ).Newmark 1992 :61 /62الثانية (0T 0Tللغة0Tالنحوية 0Tو

تركز على جوانب  أل�او ، هواستيعاب النص املرتجم فهمل احلقيقي والدقيق املعىن إىل حلصولا صولالو  أجل

 Hashim( الكالم، تفسري بشكل كامل يف حتتاج إىل التأكيد والتحليل اليت املهمة األمور منالسياقات وهي 

Musa & Ong Chin Guan  1998:91(، 0Tاالتصالية ظرية النإجراء خالل األثار من بأيضا  الباحث واهتم

النظريات  فإن هذه Gutt 1987 :77 .(0Tاحلذف إىل احلد األدىن ( بتقليل )و اجلماهريأ(املستمع أو القارئ 

إىل اللغة املاليزية حسب معانيها،  العربيةيف  حروف اجلرترمجة  لتطبيقها يف عمليةتالئم وتناسب  كلها  املذكورة

 .آنفا املذكورة يف دراسته )Azman )2008  املرتجم ما أكدك  ،ساليبها يف السياقات واجلملأووظائفها و 

 أن ميكن ما حنوعلى  احلديثة الرتمجة نظريات على استخدام )158: 2006( إبراهيم ياسروافق  ومن املالحظ،

 ضمن املرتَجم النصّ  تلقي جناح تكفل اليتو  األصعدة كافة على والّسبل والتقنيات القدرات توظيف يسّمى

 املرتجم على التعويض له بكفؤ مالئم جيب أو نقله يصعب ما وجود تعذر حال يفخاصة و  تاحةامل الظروف

 املسار يف حتييد إحداث دومنا النصّ  نقل وهو األمسى اهلدف بتحقيق الكفيلة اإلجراءات واختاذ املناورة

  .الرتمجة عملية ياتقتضم مع تنسجم بطريقة يتلّقاه القارئ جعل وهو األساسي
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 الرتمجات بني مقارنة با إجراء ميكن وسيلة توفريل تستخدم ،للرتمجة نظرية وجود اهلامة األهداف من إنف وهكذا

يف  وموهبته املرتجم الشخص مهارة إىل باإلضافة العلمية املعايري استخدام ذلك ويتضمن. وتقييمها املختلفة

 علمي تحليلب قاموا واملرتمجني لغةال علماء من العديد ) أن77 :2006( يوسف حسن حممدأخلص و . الرتمجة

 وصف وجود أمهية يرددون ما عادة فإ�م الرتمجة، يف عملية نظرية وجود نعارضو ي الذين هؤالء وحىت. للرتمجة

 . الرتمجة يف املتضمنة للعمليات وموضوعي واضح

1T،ـلدراسة هناك  جبانب ذلك Maheram )2008( لغة املاليزية: حول مشاكل الرتمجة اللغة العربية وال ظهرت

النصوص  ترمجة يف املرتجم يواجهها اليتملعرفة املشاكل  الدراسة1T هذه ودونت ،حتليل النص األدىبمشاكل يف 

با قبل ترمجة  املرتمجون إىل أن يهتمواحيتاج  اليتاألفكار األساسية  ت على عرضوتركز اللغة املاليزية.  1Tإىل العربية

0T1Tفكار والعناصر املختلفة، وعلى سبيل املثال التعابري االصطالحية والسياقاتاأل على حتتوي النصوص العربية اليت 

  عاينامل  وهذه  حمددة، معاين وهلا أكثر، أو كلمتني من تتكون االصطالحية التعابري أن تقالاجلمل. و  وطبيعة

] يعىن  ..ـدعا ل مثال [ ت إىل أشار   مث ،)12: 2008( مباشر بشكل   ترجم  أن  الصعب  من

mendoakan sesuatu yang baik kepada seseorang] يعىن دعا على ، مث [ mendoakan 

sesuatu yang buruk kepada seseorang،  0معىن خمتلف متاما يف اللغة املاليزية ظهوروT )2008 :

 وحدة هو االصطالحي التعبريأن  )158: 2006(يوسف  حسن حممد رأيها مطابقة مبا أخرب كانتو  .)13

 ومتتاز، مبفردها كلمة كل معىن عن خيتلف خاص جديد معىن على تدل أكثر، أو كلمتني من تتكون لغوية

 similes التشبيهات من ذلك ويتضمن عني،امل معناها على واملصطلحات تدل التعبريات بعض بوجود لغة كل

 jargon االصطالحية واللغة proverbs and sayings الشعبية واألمثال metaphors واالستعارات

 .slang and colloquialisms العامية والتعبريات
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 التعبريات يف التغيريات بعض عمل إمكانية من الرغم علىأن  )2006( يوسف حسن حممدوأضاف 

 التعبريات مع حتدث اليت النحوية الصيغ أو ترتيبها أو الكلمات تغيري املمكن من ليس أنه إال االصطالحية،

 أو أخرى، بكلمات اكلمات تغيري يصح ال مرتابطة، بنيوية وحدة أ�ا يعترب حيث .االصطالحية غري العادية

 من النوع هذا ترمجة أثناء الصعوبة وتنشأ، أحيانا ضيقة حدود يف إال مواضعها، عن تأخريها أو تقدميها

 . معينة بلغات تتحدث اليت لشعوبل املختلفة ثقافاتال عدم معرفة بسبب عادة التعبريات

 activeللمعلوم  قسمني: واملبين إىلوالعربية  املاليزية اجلمل أيضا 1TMaheram )2008(1T باحثةال قسمت

sentences )املتعدية  اجلملةtransitif  والالزمnot transitifللمجهول  ) واملبينpassive 

sentences . التعددبا تذكر  كثرية معان هلا اتكلم هناك واللغة العربية) اللغة املاليزيةاللغتني ( كلتا يفو 

 استعرضت أيضا وإ�ا .)1TMaheram1T 2008 :30( الرتمجة وأن هلا تأثري يف عملية ،polysemy الداليل

دراستها تتعلق بأنواع ف .اهلدف اللغة إىل ترمجتها قبل املصدر النص يف املستخدمة اجلمل من متنوعة جمموعات

والتجسيد  borrowingواالستعارة  metaphorوالتشبيه  proverbsبينها األمثال  من الرتمجة عو فر  من

personification   واملبالغاتhyperbola . 

0T ـهناك دراسة ل، جهة األخرىمن و Ahmad Arifin )2003(0T يف الواردة خطاءاأل أنواع من التعرف على عن 

من ، رتمجةال عمليةيف  الفنية خطاءاأل من اوكشفت الدراسة عديد .املاليزيةإىل اللغة  العربيةاللغة  من رتمجةال

جمال الرتمجة عدم املعرفة يف ب، و اختصاص غري منرتجم امل، و غري دقيقة رتمجةال وردت بكون اليتاألخطاء بينها 

 العبارات يف ترمجةعدم الكفاءة بصدرت خطاء أذكر  نهأحمدد. كما  مصطلح يف بناء قلة املهاراتبو 

املعىن األصلي  عن خيتلف امعىن جديد تقدم اليت عبارةال أو كلمةال وجود بناءب تظهر ، واملشاكلاالصطالحية
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 ، على سبيل املثال " كل)Ahmad Arifin 2003 :78( ملعىن معني يف األصل دونت اليت0T1Tكلمة أو العبارة 1Tلل

 وتسمى. 0Tada tamar diatas lidah setiap peminang (arab)مترة " أي  لسانه على خاطب

 .اخلطابنص   مع اجلملة، أي سياق إىل النظر خالل من حلها وميكن أيضا غموض يف املعىن، املشكلة تلك

وكذلك حروف اجلر العربية، يف ترمجة  وخاصة وجه أكمل على تستدعي من املرتجم القيام با الرتمجة وعملية

 0Tدفاللغة املصدر إىل اللغة اهل0Tمن  0Tحروف اجلر العربية0Tلاملعاين احملتملة  نقل يستطيعل العبارة0T 0Tبناء0Tب اإلملام

 .  الصحيحةيف السياقات وأساليبها على فهم معانيها  0Tويقدر0T، دقةو  بكفاءة

إىل  حروف اجلر العربيةالدويل عن " حتليل ترمجة  الرتمجة قدم ورقة العمل يف مؤمترقد  )Azman )2005إن 

من حيث ريف ووظيفتها هلا مساواة من ناحية التعواملاليزية  العربية يف حروف اجلرأن  ذكر فيهاو  ."اللغة املاليزية

يف العبارة حروف اجلر عبارة). وأكد أن سياق و (عبارة بني مساء) و أو مساء أ( وبني معىن ومعىن التصال بنيا

العربية  من املستوى املعجمي حلروف اجلر علىوقال أن الرتمجة  .ةيغري من معانيها األصل معاين خمتلفة تعطي

 ،ستوى احلريفامل علىالرتمجة  :املرحلة األوىللرتمجة، لثالث مراحل ب اقرتح ، مثال تتصف باجلودة إىل اللغة املاليزية

خاصة، يعىن  اتعبار  يف شكل  الرتمجة وهي: املرحلة الثالثةومث ، مستوى العبارة علىالرتمجة  :املرحلة الثانيةو 

تساعد أكثر  )Azman )2005 الدراسة ل أن إىل ذلك، بالرجوعمعىن خاص خارج السياق.  هلا عبارة بناء

بشكل عام، وكذلك عن  واملاليزية حروف اجلر العربيةووظائف  معايناملعلومات الواسعة عن  عرض على

ميكن ترمجتها إىل اللغة  حروف اجلر العربيةأضاف أن كما  ،اجلرحروف عبارة بترتبط  اليتوالرتاكيب قات االسي

وأساليبها  لكلتا اللغتني حروف اجلر معاينلى فهم لكن على املرتجم أن يكون قادرا عو ، املاليزية بشكل حريف

، مث جاء بتجهيز طريقة ترمجة حروف اجلر العربية معاينالصحيحة. وقسم أيضا إىل عدة أنواع من وظيفة 

 . املاليزية إىل اللغة العربية حروف اجلر
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حروف جوانب ترمجة ن "ع الدويل الرتمجة مؤمتر يف ا قدمهيتال ةيورقة العمل الثانب )Azman )2008مث أتى 

ال نستطيع أن أثبت يف نتائج حبثه أن  إنه: حتليل كتاب أطلس القرءان لشوق أبو خالل"، واملاليزية اجلر العربية

 عاينسقاط املإإال يف موقعها املناسبة، أما  نرتجم كل حرف من حروف اجلر يف العربية باملاليزية ترمجة حرفية،

 .النصوص يف messageاملرسلة  على تؤثر ال دامت حلروف اجلر مسموحة ما

 حروف اجلرووظائف 0T عاينمب هتماماالمرتجم  إىل ي، وينبغالنصوص من تعتمد على نوعأن الرتمجة  كذلك  وأكد

حروف اجلر ( وظيفيةال تدوااأل جمموعة أنإىل ) Ghazali  )2006شارأ قبل عملية الرتمجة. كما العربية يف

من  وغريها ،سبباملو  سببالتركيب و  ،يرتكيب اللفظالو  ،سماال منها تلفةخم اتعبار  تكون دائما ضمن) العربية

مشرتك  هو ما هي حروف اجلر العربية) أن 168: 1993الغالييين ( جاء بها مب0Tواتفق متاما  .العبارات األخرى

 بني احلرفية والفعلية، وما هو مالزم للحرفية. و بني احلرفية واالمسية، 

 املعاين حروف دالالت أثر تناول فيه جامعة أم القرى مناجستري امل حبثا لنيل درجة )2007( مناور عليقدم 

 عاينخاص مب. وذكر يف فصل والنساء عمران آل سوريت على مقصورة وتطبيقية نظرية دراسة ،التفسري يف اجلارة

حتدث و  .با املراد عاينوامل منها حرف لكل األصلي املعىن وبني والنساء عمران آل سوريتيف  الواردة اجلر حروف

 حروف معىن وحتديد باملأثور التفسري بني من خالل إقامة الربط املعاين إبراز يف اجلر حروف أثركالمه عن   يف

  وأوضح . اجلر حروف تناوب يف اخلالف عن ، وكذلكوالنساء عمران آل سوريت يف باآليات الواردة اجلر

  مث ، والنساء  عمران آل  سوريت  يف  الواردة  اجلر  حروف  معىن  حتديد  يف  املفسرين  بني  اخلالف  أسباب

  .بعض على احلرف معاين بعض  ترجيح  شأن  يف  التفسري  يف ون املؤلف  حددها  وأصول  ضوابطب  جاء
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، جيب أال الكرمي القرآن علوم مباحث منأن مبحث األدوات مهم،  خيفى الأن  )5: 2007(علي مناور  وذكر

 معاين عن والبحث" :وهو " الربهان"  كتابه يف الزركشي الدين بدر اإلمام من الو ق وقد ذكر، املفسر هيتجاهل

هي  املعاين تعدد حيث من األدوات تلك أوسع ومن". مدلوهلا الختالف املفسر إليه حيتاج مما ،احلروف

 دو ور يف  وأيضاً  ،خمتلفة جهات من تعاىل اهللا كالم تفسري يف احلروف تلك دالالت يف هأثر  جندو  ،اجلر حروف

 .تفاسريهم يف املؤلفني من كثري إىل هذا األمر نبهقد  ،خمتلفة مبعان اهللا كتاب يف منها احلرف

 روفحب خاص نه وضع حروف اجلر (العربية) يف فصلإ :نقولعلي بن مناور  املقدم من إىل البحث فمشريا

 ،معىن من حتمل أكثر اآلية حيث ترى أن ،الواحدة اآلية يف ةواردال املعاين تعدد على املرتتبة اآلثاروهلا  املعاين

 معرفة يف اجلر حروف أثرعن  كذلك  وبّني  .األخرى املعاين من سواه ما إبطالبتحديد معىن معني ميكن و 

 ةالوارد اجلر فو حر  مبعىن املتعلقة املعاين درر من التفاسري حتتوى عليه كتب وما ،ولطيفها املعاين الغموض يف

 عمران آل سوريت. وعلى الرغم من أن ذلك البحث تركز على حيتمله ال وما اآلية معىن حيتمله ما وبيان ،باآلية

ها وتركيبها يف اجلملة، وكذلك ععن معاين حروف اجلر من حيث سياقها وموق كثرية  أشياء ضمن، لكنه والنساء

يف العبارة  احملتملة املعايناجلر و  حروف معاين حتديدكيفية و  املتعددة املعايناكتشاف حتدث عن أثرها يف 

 حتديد يف خمتلفة مناهج للعلماءأن  يف حبثه )9: 2007(. كما كتب علي مناور باستخدام القواعد املالئمة

 اآلية الحتمال بيان أو ،ترجيح دون اآلية يف الوارد للحرف احملتملة املعاين يعدد من منهم ،احلروف هذه معاين

 من ومنهم ،منها يرجح ما هو الصحيحو  يذكرها اليت للمعاين اآلية احتمال يبني من ومنهم ،املعاين تلك جلميع

 إحدى بذكر يكتفي من ومنهم ،ويبطلها املعاين من غريه ويرد الوارد للحرف االحتماالت تلك إحدى يصحح

  .اآلية من املراد املعىن عليه ويبين االحتماالت
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0T وقد قدمMuhammad Fauzi )1999( يف املوصول اسمب فيه ما يتعلق وناقش اجستريثا لنيل درجة املحب 

 هاباعتبار ) 1976( Hassan و Halliday  مأخوذة من مناذج واستخدم) ماليزي - عريب( الرتمجة عملية

 على والتعرف ،املاليزيةو  العربية الرتمجة جمال يف األفكار وتنظيم رعاية معرفة دف من حبثه هواهل .حبثه أساس

 يف احملددة معانيهاتظهر  اخلطابية اجلملة يف العربية حروف اجلر حضورو  .النص به يتميز الذي اخلطاب عالمة

 وهي تلك ،"من الرغم على"  املثال سبيل على العبارة، يف استخداما أكثر باعتبار أ�او  ،املاليزيةالنصوص 

 ,walaupun،غري مطابقة لألصل املرتجم عنه ستكون املاليزية لغةال يف بالتكافؤ ترمجتهاالعربية إذا  عبارةال

meskipun, sungguhpun  0T)Muhammad Bukhari  1998( . 

 ذكرإن الباحث قد تاول أيضا و  ،لعباراتا يف يةاخلطاب اجلمل عالمات تطبيق ويعترب البحث دراسة شاملة يف

 اجلمل اتعالم أن) Asmah Hj Omar )1993 قدمتها اليت discourse اخلطابب تعريفلا أيضا

األنواع من  هإن هذخالصة القول، و  .ملاجل أو العبارة أجزاء أو كلمتني بني ربطعن  عبارة هي يةاخلطاب

يتكون با عبارات األسلوب اخلطايب.  خاصة  تتضمن كلمات اليتيف توضيح اجلمل  تساعد كثريا الدراسات

قواعد  من كتب كتاب كن هناكت يسلل ب، متداولة للنقاش فيهااخلطاب مل تكن  عالمةأن  كما قال الباحث

 أن هناك أنواع وأشكال )Muhammad Fauzi 0T)1999 :34/35 كشفقد  و 0T. قد تناول هذا املوضوع اللغة

 :على سبيل املثال، رف اجلرحب رتبطةامل اخلطاب عالمة تظهر اليت اتالعبار  من

 dengan kata lainباألخرى:  -   meskipun/walaupunمن:  بالرغم -

 oleh sebabأجل:  من -   bagaimanapun jugaحال:  كل ىعل -

   oleh kerana ituلذلك:  -  oleh kerana itu, oleh sebab ituبسبب:  -
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مكونة من عبارة  لتشكيل العربية حروف اجلرمع  وجودهاأن عالمة اخلطاب ميكن  إىل ة أشارتونتائج الدراس

 . ونصحوغري ذلكالزيادة و الظرفية، و عىن السبب واملسبب، وكانت عالمة اخلطاب تفيد م ،يةاخلطاباجلمل 

0TMuhammad Fauzi 0T )1999( يةاالتصال املستخدمة يف العبارات أو الكلمات أن يقوم بتنويعملرتجم ا .

يف  يف اجلمل يةاخلطاب اتعالم استخدام على تويحي القصرية القصص األديب مثل النص أن إىل أيضا وأشار

 .معظم األحيان

0T Muhammad Fauziكذلك  ولهتنامث  0T )2003( املاليزيةو  موضوعا وهو معرفة دور التداولية يف الرتمجة العربية 

 سيما وال واملاليزية، العربية الرتمجة يف التداولية دور معرفة تدف إىل هذه دراسته. و اجلامعة الوطنية املاليزية من

 اكتشف كذلكو  ،الرتمجة جمال يف والتداولية الداللة لمع بني بالتوفيققام إنه و  .figurative الازية اللغة من

 ةنظري بإنتاج الدراسة أظهرتو . الرتمجة عملية لتطبيق الئمةامل طريقةال هي مباشرة ترمجة أي املقرتحة التقنية أن

 .املاليزيةإىل  العربية من الرتمجة يفوصا خص الرتمجة، عامل يف جديد ومنهج

 أن )2006( يوسف حسن حممد كما أكد  ،لرتمجة تشري إىل النتائج الصحيحةل املالئمة ساليبوأضاف أن األ

 اإلرشادات بعض ستعرضكذلك او  ،حتقيقه املرتجم على جيبو  يف الرتمجة أساسيا شيئا يعترب األنسب األسلوب

لة حسن غزا. وأضاف باألسلوب لالرتقاء تؤدي اليتو  الرتمجة، يف املرتجم من قبل إتباعها ميكن اليت العامة

املشكلة يف الرتمجة تتعلق  أن translation as problem and solutionيف كتابه  )222: 2008(

 ظهراملالئمة وت عاينللمناقشة العميقة أل�ا تشري إىل امل اليت حتتاج أهم األمور من ، وهيسلوبيةباملشاكل األ

سلوب تؤدي إىل تغيري يف األال اف أنأض املعنوية وتؤثر يف الطرق واملراحل املختلفة، كذلك إحدى من الصور

 .عايناملب إالأيت ال تسلوب ، وأن األوصيف بعض النص عاينتغيري يف املال
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يوسف  حسن حممدثبت أ، كما النص املصدرباملوازنة  عايناملبتيان اإل والرتمجة همن ومن املالحظ أن الغرض  

 اإلبداعي العمل يف مسئوليته يف األصلي ملؤلفا يشارك ولكنه وحسب، باحملاكاة يقوم ال املرتجم نأ )2006(

 وغري وذكائه ومهارته الشخصي حدسه باستخدام املختلفة لالسرتاتيجيات اللجوء وعليه اإلبداعية، والكتابة

 .جيدة ترمجة إىل الوصول أجل من وذلك الفنية، القدرات من ذلك

تتألف  اليت اجلملة بناء يف ءأنواع األخطا دراسة لتحديد قدمتف )Naimah Abdullah )2003أما 

. ملرتجم أحياناكبرية أمام امشكلة   تشكل اليت النحوية اجلوانب تلك إليه، وهي املضافاملضاف و  رتكيبب

، النحوي بناءاليف هم املعنصر ال حتتوي اليت يف اجلملة حروف اجلر العربية استخدام أمهية أشارت الدراسة إىلو 

أن حروف اجلر جتر معىن فيما يتعلق ب )168: 1993الغالييين ( معاتفق و  ،ةمة يف اجلملمهأل�ا حتمل وظائف 

لذلك ، و الرورة جتر ما بعدها من األمساء الذي يقع قبلها إىل االسم الرور الذي يذكر بعدها أي أ�االفعل 

اء تسمى حروف اخلفض أيضا، وتسمى أيضا حروف اإلضافة أل�ا تضيف معاين األفعال قبلها إىل األمس

، ذلك ىلإإشارة  .فقووه بتلك احلروف ،املفعول به إىل بعدها، وذلك أن من األفعال ما ال يقوى على الوصول

 ةغري الصحيحبطريقة  هااستخدامألن  ،عميق حتتاج إىل اهتمامحروف اجلر  ات اليت تستخدم فيهاعبار ال إن

تلعب دورا هاما يف الوصول إىل املعاين  للغةا قواعد النحوية أليالوأضافت أن  .ةستهدفامل عاينتؤثر على امل

فصائل ال، و فهومةاملصحيحة و اللتحديد التعابري  املبدأ التوجيهي أل�ا متثل ال ميكن الادلة فيها،و  املقصودة

ومن املالحظ أن  .لعلم النحو، والصرف، وعلم الداللة ةاليت تكون فيها مراعاتتألف من بناء اجلملة،  النحوية

 ياسر فادنا، كما أعناية ودقة يف ترمجتهاحتتاج إىل و النحوية قواعد ال هلا وضع خاص يف العربية حروف اجلر

 الكلمات من طويلة قوائم استحفاظ خالهلا من يتم اليت والقواعد الرتمجة طريقة أّمهها من نأ )2006(إبراهيم، 

 .إليها النقل يراد اليت باللغة مقارنة ما للغة النحوية واألحكام
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 يكون أن يكفي فال، لصحيحةواخلطوات ال األساسية املتطلباتب أن يهتملمرتجم لينبغي جلدير بالذكر، وا

املعاين  يف فهم باجلمل وتؤثرو  بالكلمات لرتمجة فقط، ألن حروف اجلر العربية تربطلمعرفة الطرق والقواعد 

صول و لل وظائفها وقواعدها لريجتمهاعلى إملام تام مبعاين حروف اجلر و  املرتجم جيب أن يكونحسب السياق، و 

 .إىل املعاين املستهدفة

0T أشارMohd Bakhir )1999(  الرتمجة من اللغة العربية ب" واخلاصة الدويل الرتمجة ؤمترمل املقدمةورقة عمله يف

من فكار األأن املطلوب من املرتجم أن ينقل  فيها ضحأو ، و إىل اللغة املاليزية: بعض االعتبارات اللغوية"

، فالرتمجة إذا أمانة وال يتصور أن يقدر كتبت فيها  اليتري ناطقني باللغة أصحاب النصوص األصلية إىل مجاعة غ

 إن0T) 2006يوسف ( حسن حممد0Tمثلما اهتم  ال إذا كانت لديه عدة كافية،إالشخص على القيام بذه األمانة 

 تتسبب ما غالبا املتعددة املصادر خمتلف من ةالرتمج حقل يف العمل يرغبون من يتلقاها اليت والتعليمات القواعد

 الذي اآلمن الوحيد املالذ ويتجسد ،بالذهول املرتمجون يصيب الذي األمر العمل، يف االرتباكات من العديد يف

 املرتجم يف يفرتض حيث ،faithfulness"  األمانة"  كلمة يف احلالة هذه يف إليه اللجوء املرتمجني على ينبغي

 يف ومهارته كفاءته إىل باإلضافة ومشاعره بديهته خيترب أنو   ،األصلي النص مع تعامله يف أمينا نيكو  كي ل –

) العربية إىل املاليزيةمن (جمال الرتمجة  أن Mohd Bakhirوأضاف  .إليها املنقول واللغة املصدر اللغة من كل

 النحو ام باللغة، والقواعد العربية،اإلمل وهيالعناصر اخلاصة، ب هتماماالاملرتجم وعلى  هي عملية ثقيلة،

  .والصرف، والبالغة العربية، والثقافة، والداللة
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 الخالصة 2.3

 ،مهيف حبــوث البــاحثني هــو معرفــة مــا مت تدوينــه مــن قبــلالســابقة  اتالدراســهــذه  مراجعــةمــن  اهلــدفبشــكل عــام، 

"  ـتتعلــق بــ  الــيت رتبطــة بــذه الدراســةاملطاقــات نوالواملعلومــات املالئمــة  همــةامل األفكــار تقــدمي واالســتفادة منــه يف

  ."ومقــرور "مســرور  روايــة يف ودالليــة وصــفية املاليزيــة: دراســة اللغــة إىل حــروف اجلــر العربيــة ترمجــة اســرتاتيجيات

بأهـــداف ومـــنهج  تمشـــيام ، هـــذه الدراســـة  يف  الواضـــحة  واخلطـــوة  املناســـب  ســـارامل  الباحـــث  اكتشـــف وقـــد 

   البحث.

ــا عــايناملبتيــان الرتمجــة هــو اإل مــن الحــظ أن الغــرضومــن امل  حســن حممــدثبــت أة مــن الــنص املصــدر، كمــا ملطلوب

 العمــل يف مســئوليته يف األصــلي املؤلــف يشــارك ولكنــه وحســب، باحملاكــاة يقــوم ال املــرتجم نأ )2006يوســف (

 ومهارتــــه الشخصــــي حدســــه باســــتخدام املختلفــــة لالســــرتاتيجيات اللجــــوء وعليــــه اإلبداعيــــة، والكتابــــة اإلبــــداعي

 .جيدة ترمجة إىل الوصول أجل من وذلك الفنية، القدرات من ذلك وغري وذكائه

تتألف من فصائل للقواعد النحوية، وال ميكن ترمجتها بشكل معجمي، فضًال عن  حروف اجلر العربية واملاليزيةو 

ت احملتملة يف السياقات املالئمة، ألّن ذلك فهناك حاجة إىل النظر حنو بناء اجلملة والقواعد النحوية والدالال

 اعلى املرتجم أن يكون قادر و معناها ال يظهر إّال إذا استخدمت مع غريها لذلك ُمسيت بـ (حروف املعاين)، 

 .العريب النص فهم يف من العوامل املهمة أل�ا والبالغة اللغة قواعدب وملما للقارئ الفهم يف تقدمي األثر على

 أهم من يه، و باملعىن وداللتها على املعىن، لذلك يقال األداة اليت الكلمة أقسام أحد من هو اللغة يف فاحلرف

كلمة تستخدم مع األمساء أو الضمائر لبيان العالقة   يف اجلر هو ن حر إوميكن القول . اللغة يف النحو جوانب

 سبب.  للتعبري عن غاية أو وسيلة أو مكان أو زمان أو كلمات أخرى جنبهابينها وبني  
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  يف تظهر ما وعادة ،بني الكلمات اليت تتكون منها اجلملة العالقة وجود عن للتعبري اجلر حروف تستخدمو 

حروف اجلر يف اللغة و  العربية حروف اجلر ليست هناك فروق جوهرية بنيمن املعلوم، و . االسم التعبريية عن

 املعىنة وظيفهناك فروق دقيقة تظهر يف ولكن ، يف الرتكيب ياملعجم املعىن الظاهر حيث من املاليزية

functional meaning   اجلملة والسياق يف العبارات ها يفحسب موقع داليلالاملفهوم و. 

ن الكاتب الذي وضع مجلمع املعلومات  عملية الرتمجة تنطوي على مراحل وإجراءاتأن أيضا من املعلوم 

ص ذلك، ترمجة حروف اجلر من الن ومع. منها والضمنية ، الصرحيةوص املتنوعةمعاين النص رفةعملوذلك  ،النص

اإلملام مهارات واسعة و  تتطلب ألن وظيفتها ليست أمرا سهال للمرتجم أن يقوم با، ص املاليزيالنإىل  العريب

. فإن مفهومةلتكون الرتمجة  املناسبة عاينامل على للحصول األخرى اليت جيب أن تتخذالقواعد واخلطوات ب

1T مثلما أخرب الديك  .خمتلف ومضاد ومعىن قريب، معىن فيها مبا ،معان متعددة وخمتلفة هلا  العربيةحروف اجلر

عالقة مكان أو  وكذلك هي تظهر ،كلمتني أو مجلتني  بني ربطالإن فائدة حروف اجلر هي  )217: 1984(

يف حروف اجلر  ظائفو حتديد و  عاينامل إثبات عمليةو  زمان أو علة أو غاية أو احتاد أو انفصال أو ضدية.

يوسف  حسن كما ذكر حممد  .لسياقل مطابقة الئمةكلمات م ستخداما يفتلعب دورا هاما  العبارات

 تكون قد األحيان بعض يف أنه ذلك الكالم، سياق من استخالصه أن املعىن السياقي ميكن )54: 2006(

جمال . وإن معني سياق داخل الكلمات ههذ لوجود كلية يتغري املعىن هذا ولكن ،ةحمدد انمع هلا كلمات هناك

املرتجم  ى، لذا علمن حيث الدالالت يف اللغة املاليزية أوسع من استخدامها حروف اجلر العربيةستخدام ا

 وداللية حنويةو  صرفية واملاليزية حسب معايري حروف اجلر العربيةواالختالف بني  التشابه أوجه رتكيز علىال

0T1T0لتحديدT 0T0استخدامT 0T 0العربيةحروف اجلرT 0T0عام بشكلT. 
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 يوفر املاليزيةاللغة  0Tإىل حروف اجلر العربية0Tترمجة  يف جماليف عملية الرتمجة، خصوصا  ات العلميةإن تطبيق النظري

أن  )24: 2006(حسن غزالة  ه الذي ترمجهكتاب  يف Newmarkطريقة سهلة يف سري الرتمجة، كما أخرب 

 يف جمال الرتمجة رابطةمة املرتجم، فهي مصممة على أن تكون دخلوضعها  هو أنه الغرض من نظرية سري الرتمجة

النص من غرض النص على أن يكون ت يت، وتعتمد كثريا على إطار نظرية الرتمجة القنظرية والتطبيالبني  ةمستمر 

 ،اجلملة وبناء عاينامل تقوية يف هاما دورا حروف اجلر تلعبالرئيسي نقل املعلومات وإقناع القارئ، كذلك أن 

 استخدام املرتجم على ولذلك باألساس، املصدر للغة اإلبداعية للجوانب تقييما تتطلب الرتمجة عملية أنو 

 .إليها املنقول اللغة إىل رسالة كلل الكالم فحوى نقل على قادرا يكون كي ل ومهارته وذكائه األديب حسه

تلك بينها من ، بشكل عام رتمجةال لجمايف  الفنية خطاءاأل عن أنواعالدراسة  كشفتذلك،   إىل ضافةوباإل

عدم املعرفة يف  وأ، متخصصني يف جمال الرتمجة غري منرتجم امل وأ، غري دقيقة رتمجةال تصدر بكون اليتاألخطاء 

األفكار األساسية قبل بهتمام اال لمرتجمل يينبغو  ،حمدد مصطلح يف بناء املطلوبة جمال الرتمجة وقلة املهارات

 املتالزمات اللفظيةو  أفكار خمتلفة، على سبيل املثال التعابري االصطالحية على حتتوي ية اليتالنصوص العربترمجة 

 حروف اجلر العربية معاينو  وظائف واسعة حول على معلومات للحصول ، وذلكاألساسية وسياقات اجلمل

الرتمجة و  ،انيها األصليةمعغري  معاين خمتلفة تعطييف العبارة حروف اجلر ن سياق إو  .الرتمجة إجراء عملية قبل

طرق الرتمجة  إىل هنا اإلشارةوميكن ، وجناحها ضمن جودة الرتمجةت املستوى املعجمي حلروف اجلر ال موقع من

: وهي ،املاليزيةإىل اللغة  حروف اجلر العربيةعلى طريقة سهلة يف ترمجة  عثورلل )Azman )2005 هاقدم اليت

 وضعاخلاصة، يعىن العبارة ب . الرتمجة3        ،ستوى العبارةعلى املالرتمجة . 2، ستوى احلريفامل على. الرتمجة 1

 .النص سياق عن معىن خاص خارج هلا عبارة
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ـــة  هـــاووظائفحـــروف اجلـــر 0T عـــاينمب هتمـــاماالمـــرتجم للينبغـــى ف، متنوعـــة علـــى نصـــوص جتـــرىن الرتمجـــة إ قبـــل عملي

 ،خمتلفـة يف عبـارات تسـتخدم) اجلـر حـروف( ظيفيـةو  اتدو أ جمموعة اأ�) Ghazali )2006 اشار الرتمجة. كما

ـــارة ومســـبب ســـبب وتركيـــب لفظـــى وتركيـــب اســـم عـــن عبـــارة منهـــا ا أخـــرب مبـــ0Tواتفـــق متامـــا  وغريهـــا. ةمعاكســـ وعب

 هــوبــني احلرفيــة واالمسيــة، منهــا مــا  ةمشــرتك مــن حيــث اللفــظ حــروف اجلــر العربيــة) أن 168: 1993الغالييــين (

ومن املمكن القـول أن حـروف اجلـر (العربيـة) تكـون يف ومنها ما هو مالزم للحرفية.  مشرتك بني احلرفية والفعلية،

 مــا وإبطــال ،معــىن مــن ألكثــر احتمــالو  ،اآليــة يف الــوارد املعــاين تعــدد علــى مرتتبــة آثــاروهلــا  املعــاين حــروففصــل 

  ،يف الدراسـة تـائج الصـحيحةيف الرتمجـة تشـري إىل الن املالئمـة األساليبمن املالحظ أن  .األخرى املعاين من سواه

 يف حتقيقــه املــرتجم علــى جيــبو  أساســيا شــيئا يعتــرب اجليــد األســلوب أن )2006( يوســف حســن حممــد كمــا أكــد

 تـــؤدي الـــيتو  الرتمجـــة، عنـــد إتباعهــا ميكـــن الـــيت العامـــة اإلرشــادات بعـــض أنـــه قـــدمكــذلك و  ،بـــا يقـــوم الـــيت الرتمجــة

املشــكلة يف الرتمجــة تتعلــق باملشــاكل  أن هــو )222: 2008(لــة . وكــذلك مــا أخــرب حســن غزاباألســلوب لالرتقــاء

املالئمـــة وتعـــرض  عـــاينللمناقشـــة العميقـــة أل�ـــا تشـــري إىل امل املهمـــة الـــيت حتتـــاج األمـــور مـــن تلـــك، وهـــي األســـلوبية

ؤدي إىل يـــاألســـلوب تغيـــري يف ال، كـــذلك للرتمجـــة إحـــدى مـــن الصـــور املعنويـــة وتـــؤثر يف الطـــرق واملراحـــل املختلفـــة

 هتمــاماالحتتـاج إىل عبــارة حـروف اجلــر  إن .عـايناملب إاليــأيت األسـلوب ، وأن وصيف بعـض النصــ عــاينتغيـري يف امللا

املطلوب مـن املـرتجم فـ بـا. املطلوبـة، فـال يعتـد عـاينؤثر علـى املي ةغري صحيحبطريقة االستخدام ألن  ملرتجممن ا

 النصـوصيف  ما حتمل من رسـالةو  عاينمن حيث امل أقرب التشابهأن ينقل أفكار أصحاب النصوص األصلية إىل 

ال إذا كانــت إ، فالرتمجــة إذا أمانــة وال يتصــور أن يقــدر الشــخص علــى القيــام بــذه األمانــة املنقــول إليهــا لغــةالإىل 

 عناصـر خاصـة إىل حيتـاجاملاليزيـة  -جمال الرتمجة العربية  أن اإلشارة من ال بد ذلك، عالوة على. لديه عدة كافية

   ، وهي اإلملام باللغة والقواعد العربية والداللة.ب توافرها عند املرتمجنيجي


