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  الباب الثالث

 [ منهج البحث ] 

 مقدمةال 3.1

 والســـبيل الطريـــق تعـــين"  املـــنهج" كلمـــة فـــإن معينـــا، وبالتـــايل طريقـــا ســـلك أي �ـــج مـــن"  مـــنهج"  كلمـــة تشـــتق

يـــد الباحـــث فإن مـــنهج البحـــث ت .البحـــث ملنـــاهج مـــرادف البحـــث طـــرق أن يقـــال مـــا كثـــريا ولـــذلك ،)2012(

ومقنعـــة  ةتكـــون نتائجهــا جذابـــ ينهجيــة صـــحيحة وخطـــوات مالئمــة كـــمل وفقـــا وتطورهـــا مســـار الدراســة كشــفل

 هداف وأسئلة البحث.ألمطابقة و 

 البحث منهجية 3.2

 املرتمجة إىل اللغة املاليزية يف نصوص الرواية روف اجلر العربيةنهج الوصفي والتحليلي حلاملعلى هذه الدراسة  تقوم

ليوجني نيدا يف   0Ttheory of dynamic0T نظرية ديناميك باستخداميأيت الباحث و . )مسرور ومقرور( :بعنوان

 Abdullah Hassan & Ainon ـل الذي قد تألف Teori dan Teknik Penterjemahanكتاب 

Mohd العبارة يف  املواقع من حيث حروف اجلر العربيةإلكمال عملية إجراء التحليل على  )2001( سنة

املعلومات  نسخ إعادة هي  الرتمجة أن )2001( يوجني نيداال وق. دفهلا النص سياقات احملتملة يف واملعاين

 عىناملحيث  منو  بسيطة،التشابه واملعادلة وال من حيث أقرب شكل يف صدرامل لغة منلغة اهلدف  إىل

أن املبدأ الديناميك تقدم  . وأضاف)Abdullah Hassan, Ainon Mohd 2001  :73( األسلوبو 

 مضمونبقي يكي   التغيري املالئم حيددلمرتجم أن لاملصدر، فينبغي  اللغة نص من املضمون أو املعلومات احملتملة

  املصدرية يف اللغة اهلدف.
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شابة مثلما سلوب الذي يطبق يف عملية ترمجته كي يبعث أوجه التاألبهتمام االكذلك، على املرتجم   وأضاف

 تكون اإلطالق، أي وجه ترمجة على أ�ا وتكون الرتمجة كأ�ا النص األصلي وال تشم يكون يف النص األصلي،

 .صدرجد يف اللغة املو ت نفسها اليتامليزة واهليئة األصلية  تلكلرتمجة ل

 0T0وقع على ختيار الباحثفاT  0 حروف اجلر أل�ا تركز على معاين ،ديناميكنظريةTوتناسب  وازنووظائفها اليت ت

واستخدم الباحث املبادئ  Azman2008 :330.(0T اللغة العربية واملاليزية (بالرتمجة فن الستخدامها يف 

 اجلزء اخلاصيف  إىل اللغة املاليزية املرتمجة حروف اجلر العربية املذكورة للتقييم والتحليل على معاين جتاهاتواال

 التوافقعلى أنواع التشابة أو  تالتحليالب يف اجلزء اخلاص الباحث اعتمدو  ،هلذه الدراسة طرق وقواعد الرتمجةب

 :)Abdullah Hassan, Ainon Mohd 2001  :79-83( على النحو التايل ليوجني نيدا هاضحو اليت 

 لغةال يفتشابه  اهلو املصدر  النص من واحدة كلمةتوجد  : أي  الواحدة - توازن -املساوة الواحدة  -1

 .اهلدف

 لغةال يف تشابات اهلو  املصدر النص من واحدة كلمةتوجد  : أي  الكثرية - توازن -املساوة الواحدة  -2

 .اهلدف

 واحدة توجد كلمة ولكن املصدر، اللغة الكلمات يف من عديد: هناك  الواحدة - توازن -املساوة الكثرية  -3

 .اهلدف لغةاليف فقط 

 .اهلدف لغةالو  املصدر لغةال يف مشابة الكلمات من عديد: هناك  الكثرية - توازن -املساوة الكثرية  -4

 فقط.  املصدر لغةال يف: أي توجد كلمة واحدة  الصفر - توازن -ة املساوة الواحد -5
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 لنيومــارك، ألن communicative والتواصــلية semanticدالليــة النظريــة الكــذلك جــاء الباحــث بإشــارة إىل 

0T0الرتمجةT 0T0التواصليةT 0T0تسعى إىلT 0T0إنتاجT 0T0القارئT 0T0أقـرب اآلثـار احملتملـةT 0T0مثلمـاT  0يكـون علـىT0القـارئT 0T األصـلي، وكانـت أوضـح

أبســــط ومباشــــر وعــــادى وتالئــــم ألي ســــياق يف اللغــــة أي اســــتخدام املصــــطلح اخلــــاص والشــــامل يف النصــــوص و 

 0Tالـنص األصـلي0T 0Tالـوارد يف0T 0Tاملعـىن0T 0Tسـياق0T -وجـه الدقـة 0Tعلـى - تفسـر0T 0Tدالليـة حتـاول أن0T 0Tالصعبة. وأما ترمجـة معنويـة أو

0T0إىلT 0T0احلـد الـذي يســمح بـهT 0الT0بنيــةT 0T0الدالليـة وT 0النحويـةT0للغــةT 0T) الثانيـةNewmark 1992 :61 /62 وأضــاف أن .(

 تبـار أن تكـونلمتكلم، كـذلك هـذه الرتمجـة متيـل إىل إعلالفكر  مساروتسري على  ،الرتمجة املعنوية أصعب وأعمق

 للحصول على املعىن املالئم.  ، وتزيد املعاينم عنهاملرتجَ  األصلبخاصة  عالقة لرتمجةل

 خلفية التحليل 3.2.1

 شارة إىل مبدأاإلقام الباحث ب املالئمة، حليلالتنتائج الواضحة و لحصول على الصورة وجبانب ذلك، ل

 Hashim Musa & Ongأساسا هلذة الدراسة، كما أشار يعترب  األهم، ألنه انباجل الذي هو ،التداولية

Chin Guan (1998: 76)  املعنوية،  علم التداولية ملعاجلة املشكلة االنضمام مع إىل تاجحيأن علم الداللة

نظرية الصلة الوثيقة 0T، ومث قدم 0Tروابط العبارة0T 0Tاحلقيقي من اجلمل اليت تتألف من معىن0Tال 0Tحصول علىلل0Tأي 

theory of relevance . ل هي أصالنظرية الصلة الوثيقة وأضاف أن )Sperber & Wilson(،  وتركز

 تفسري كل كامل يفبش هذه النظرية على جوانب السياقات وهي أهم األمور اليت حتتاج إىل التأكيد والتحليل

 Hashim Musa & Ong( واالستيعاب الفهم يف احلقيقي والدقيق املعىن على احلصول أجل من الكالم،

Chin Guan 1998: 91(، 0T االتصالية (املستمع أو القارئ)،  عمليةمن  ةبترت امل األثاربواهتم أيضا

 ).Gutt 1987: 77ض احلذف إىل احلد األدىن (يوختف ،اجلماهريبو 
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 النّص، سياق على الكبري اعتمادها من تنطلق بالّنص الوثيقة الصلة فكرة نإ )Gutt )2000: 31-32 يقول

 الصلة وثاقة مدى فرضية خياطب ختاطيب فعل كلّ " أن على ينصّ  الذي النظرية هذه مبدأ يف ذلك ويتمثل

 على كبري تأثري له ما وهذا. ممكن جهد وبأدىن كافية سياقية مؤثرات استخالص إمكانية مدى أي باملوضوع

 جلملة تطبيق ألخر أو لسبب هي الرتمجة مبادئ من لموعة طرح كلّ  أن ، وأضافعامٍ  بشكلٍ  النصّ  ترمجة

 جيب وبالتايل املعَلن، النهائي شكلها على املبادئ هذه استخالص إىل دىيؤ  مبا أو املبادئ بذه حتيط شروط

 النصّ  ترمجة يف ضروري هو ما يف تصبّ  وجعلها النظر هاتوج تقريب وحماولة العامة املبادئ هذه مراجعة

 نظرية الصلة الوثيقة0Tداللية والتواصلية والديناميك، هذه الدراسة إىل استخدام وتطبيق نظرية  دفوت .األصلي

 .  Theory of Dynamic, Semantic & Communicative and Relevance:أي

 الدراسة نص  3.2.2

ألمحد  1984طبعت سنة  الرواية العربية مسيت "مسرور ومقرور" اليت مأخوذة منهلذه الدراسة  وصالنصو 

القاهرة، وقد ألف أكثر من  يف املختصة األدبية الرواية كاتب وهو تبج أمحد باسم املعروف بجت، شفيق

إىل اهللا  حسان القصاص، الطريقإعشرين كتابا دينيا وأدبيا منها مدخرات الزوج، مدخرات سائم، أنبياء اهللا، 

 املعروفالراوي  حممد بن قد ترمجت إىل اللغة املاليزية لنعمان "مسرور ومقرور"وقامس يوسوف. وكانت روايته 

من  اعدد حنمر مجيل بنجاح اآلن ترجم وحىت ، وهو أديب وشاعر ماليزى،1987باسم حنمر مجيل يف سنة 

 س وكليت سهيل. تأليف إحسان عبد القدو  اليت هي من العربية األدبية األعمال
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 الدراسة أسباب اختيار النص 3.2.3

مؤلفة أدبية تتضمن القضايا الدينية، وترجم حنمر مجيل تلك املؤلفة ترمجة  يوكانت الرواية "مسرور ومقرور" ه

 م بسبباملرتجَ  وقد اختار الباحث هذا النص ).0T )2011: 252 Maheramاألصلي املصنف0Tجيدة كأ�ا 

متت وقد  من حيث مضمونه الديين وطريقة الرتمجة وأسلوبا،خاصة وله ميزة  ،فنيةه التجودقيمته الثقافية و 

كما   ،اليزيةاملاللغة  إىل العربية النصوص ترمجة جمال يف واسعة خربة لهشخص  قبل من هذه عملية الرتمجة

 16 عمره وكان ،1954 عام يفأنشطة الكتابة بدأ أن حنمر مجيل  )Maheram )2011: 250أخربت 

 يف مشاركته طوال. وكان الرتمجاتساهم يف و  القصرية والقصص الشعر كتابة يف بنشاط شاركحيث أنه  ،عاما

 وتسعة ،ختاراتامل القصرية القصص من وستة روايات، أربع منها ،كتابا 40 من أكثر بنجاح أنتجقد  الكتابة،

 القصصمن  إثنني بنجاح أنتج نهأ كما. لألطفال والروايات ،يةالدين كتبال مخسةو  شعرية،ال دواوينال من

وكل هذه األعمال  .العربية إىل اللغة املاليزية الرتمجة جمال يف كلها  لألطفال كتب واربعة روايات، أربعو  ،رتمجةامل

 تدل على مهارته يف فن الرتمجة من العربية باملاليزية. رتمجةامل

 البيانات جمع 3.3

االسم  جترّ  اليت تلك وهي[ من، يف، إىل، على، ل، عن، ب ]  يه ليلاستجرى فيها التح حروف اجلر اليتو 

م الباحث اهتالظاهر واملضمر. وتلك هي البيانات الرئيسية هلذه الدراسة املوجودة يف رواية "مسرور ومقرور". و 

يف هذه الدراسة، فتلك  التزمت مراعاتاالبيانات يف باب التحليل حسب اخلطوات والقواعد اليت  تدوينب

 قواعد بيانب جاء الباحث كذلك .املاليزيةاملرتمجة إىل اللغة  حروف اجلر العربية معاين حسب لبيانات حتللا

 واهلدف. املصدر النص يف اللفظية العبارة ، ومعاينإىل اللغة املاليزية العربية حروف اجلر ترمجة وطرق
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 تحليل البيانات 3.4

حـروف اجلـر يف عبـارات  معـاينووظيفـة  semantic aspect اتـودالال عـاينجـاءت الدراسـة بتبيـني جوانـب امل

يقــرر يــرتجم و  الــذي املــرتجم بشــرح مــدى قــدرةهــذا املــنهج وســيتم نهج الوصــفي. املــســتخدام النصــوص املرتمجــة با

إسـقاط أو زيـادة أو  عـن سـواء حتـدث فيهـا مـنظم، علمـي بشـكل املرتمجـة يف النصـوص العربيـة حروف اجلـر معاين

 .التغيريات املالئمة يري منتغ أو أي إثبات

 Teori danالباحث إىل نظرية ديناميك ليوجني نيدا يف كتاب  شرييف تادالالو  عاينأما كيفية حتديد جوانب امل

Teknik Penterjemahan الـــذي قـــد تـــألف  Abdullah Hassan & Ainon Mohd ســـنة 

 ،النصـوص املاليزيـةب رتجم يف عمليـة ترمجتـهاملـ هااسـتخدم يتلرتمجـة الـلمث يقوم الباحث بتوضـيح الطـرق  ).2001(

إىل اللغـة  هوسيحدد الباحث تلك الطرق حسب رأي بيـرت نيومـارك يف كتابـه " اجلـامج يف الرتمجـة" الـذي قـد ترمجـ

 ).  2006العربية حسن غزالة (

 صـــــليةوالتوا semanticدالليـــــة النظريـــــة الم الباحـــــث أيضـــــا بإشـــــارة إىل نظريـــــة ديناميـــــك ليـــــوجني نيـــــدا، و و قـــــيو 

communicative 0لبيــرت نيومــارك، وT نظريــة الصــلة الوثيقــةtheory of relevance ـلــ )Sperber & 

Wilson(0T  احملتملــة  والوظـائف عـاينمـن حيــث امل العربيـة حــروف اجلـرإلكمـال عمليـة إجـراء التحليــل املالئـم علـى

حـروف  اسـتخدام مواقـعحث كذلك م الباسوسيق النصوص املاليزية. الواردة يفاجلمل  يفسياق والعبارة حسب ال

معانيهــا املرتمجـــة إىل اللغــة املاليزيـــة، ومهــا املتالزمـــات اللفظيـــة  مث يبـــني ،يف العبــارة اللفظيـــة إىل قســمني اجلــر العربيـــة

 والتعابري االصطالحية. 
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العبــارة ب املــراد أن "لمتالزمــات اللفظيــةلقــاموس دار العلــم يف كتابــه ") 12: 2007حســن غزالــة ( تناولــه وهــذا مــا

. يف العبـارة حـروف اجلـر استخدام من مواقع تتكون اليت )املتالزمات اللفظية والتعابري االصطالحية(يعىن  اللفظية

ال ســيما عــن  الرتمجــة عمليــة يف0T الرئيسـية حــدى املشــكالتإهــي 0Tوالعبـارات البالغيــة حتتمــل معهــا  العبـارة اللفظيــةو 

 كيب اجلمل. ا يف تر  تاحتديد املعاين ودالال

ــــــة ( يا مــــــعمتشــــــو  ــــــة حســــــن غزال ــــــة والتعــــــابري إنقــــــول: ) 46: 2006كتاب ــــــة (املتالزمــــــات اللفظي ــــــارة اللفظي ن العب

غـري  ، يعـىنعـن طريـق تركيبهـا اخلـاص ةددمعانيهـا احملـاالصطالحية) هلـا الصـعوبات يف ترمجتهـا مبعانيهـا احملتملـة أو 

 تسـتخدم يف مـا غالبـا العربيـة يف روف اجلـرحـ إننقـول أيضـا و يف الـنص.  ماشارة يف مكان إمألوف أو عن طريق 

وقـوع املرتمجـني  تشـري إىل الـيت وأكثرها يف عبارة املتالزمات اللفظيـة، ،التعابري االصطالحية بينها ة مناملركب التعابري

 .الرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة املاليزية اتالشائعة يف عملي األخطاء يف

 


