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1Tالباب الخامس 

1T ]اونتائجه الدراسة خالصة [ 

1T5.1 مقدمةال 

1Tعنها ؤ اليت قد مت إجرا التحليالت إىل استنادا هانتائجو  خالصة الدراسة هذا اجلزء من البحث خاص بتسجيل 

املرتمجة إىل اللغة املاليزية من حيث الداللة ووظائف املعاين حسب السياقات والعبارات يف  العربية حروف اجلر

أثبتها يف البداية إىل أهداف وأسئلة البحث هلذه الدراسة كما  قام الباحث بالرجوع   يف احلقيقة،و ل. اجلم

 الدراسة هذه ظهرت من خاللو  .والدراسة املفيدة للمرتمجني للحصول على الصور الواضحة والنتائج املنظمة

 دراسةحول  املاليزية اللغة إىل العربيةحروف اجلر  ترمجة اتاسرتاتيجيب ما يتعلق وخاصة اجلديدة، األشياء بعض

 ."ومقرور مسرور"  رواية يف وداللية وصفية

1T1األساسية املهمة  العناصربتوضيح  إنه قد قام هذا الباب وقبل أن ينهي الباحثTالالزمة حسب اخلطوات 

 العربية وداللته يفروف اجلر حل معىنحتديد  عملية تتألف منذه الدراسة هلاألساسية  1Tنتائج1Tفال .املثبتة والقواعد

عن طريق  أن يكتشف نتائج البحث، وذلك الباحث د حاولهذا الباب، ق ومن خالل دراسته يف. واملاليزية

 ساسيةاأل شروطالوكذلك ، وترمجتها الداليل املعىنبشكل عام مثل  1Tولويةاأل اليت هلا األشياء1Tوعرض التحليل 

 مث أيت الباحث بتقدمي .عملية الرتمجةب املرتبطةعلى املعلومات للحصول  )املاليزية - العربية( اجلر حروف رتمجةل

أوضح  كما. املاليزية يف اللغة املعجميمعناها  ووظيفة )املاليزية - العربية( اجلر حلروف املعاين البحث عن نتائج

 حاول وكذلك ،املاليزيةإىل اللغة  العربيةمن حروف اجلر  ترمجة قواعد أمهيةو  النظرية تطبيق أمهيةعن  الباحث

 إىل ترمجت اسرتاتيجيات حتقيقو  )املاليزية-العربية( اجلر حروف ترمجة جمال يف نيللمرتمج اتإرشاداكتشاف 

 .من مصادرا املاليزية اللغة
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 Meaning And Translation ترجمةالو  دالليال/ينامعال 5.1.1

حسان غزالة  ه الذي ترمجهكتاب  يف Newmark فادأكما ،  قة وثيقة بني معىن الكلمة والرتمجةالفهناك ع

ينبئنا و أرادها املؤلف للنص.  إىل لغة أخرى بالطريقة اليت من لغة نصالالرتمجة هي نقل معىن أن ب )3: 2006(

يستطيع أن يعرب  شيء ما يف لغة ما يعرب عنأن  فإذا أراد أحداحلس العام أن هذا األمر جيب أن يكون بسيطا، 

 سياق خارج غامض شبه و ضبابيا يظل الكلمة معىن أن عن رتمجونامل تحدثيو  يف لغة أخرى. عنه كما هو

 يف عادة وجدنا أ�ا تقدم الكلمة معىن ملعرفة – يف الغالب – وسيلة باعتبارها جمااملع إىل رجعنا وإذا. الكالم

 اختلف وقد. املذكورة يف املعاجم معانيها يف عند مجيع الكلمات الوقوف ميكن ال معان للكلمات، ولكن ةعد

 ،الداللة من أنواع ذكر قد )36: 1982(، عمر خمتار أمحد وكان. للكلمة احملتملة املعاين حصر يف الباحثون

 :أمهها

 أن واحدة بلغة للمتكلمني ويشرتط .اللغوي لالتصال الرئيسي العامل وهو:  املركزي أو األساسي املعىن  -1 

 متلك حيث. األفكار ونقل التصور خالله من يتم الذي األساسي املعىن هذا تصور يف مشرتكني يكونوا

 .مااداتا عن أو غريها عن متيزها معينة مالمح الكلمات

 يتغري وإمنا الثبوت، صفة وليست جلوهريا املعىن عن يزيد الذي املعىن وهو: الثانوي أو اإلضايف املعىن  -2

 املعىن ثبات مع للتغري وقابل عارض املعىن هذا أن املؤكد ومن .واخلربات واألزمنة الثقافات أنواع حسب

 .األصلي
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سواء كانت  املستعملة، اللغة مبستوى تتعلق أسلوبية خصائص حتمل لغوية قطعة أي نإ: األسلويب املعىن  -3

 الكلمات بعض أن يالحظ ولذا .العصر و االجتماعي واملستوى البيئة بنوع ألن هلا صلة مبتذلة أو أدبية اللغة

 .اإلضافية معانيها إدراك حيث من متاما معىنلل متطابقة غري احلقيقة يف هي مرتادفة دوتب قد اليت

) دالالتا( اتكلمال معاين معرفةاملرتجم  داأر  وإذا. السياق يفالكلمة مستخدمة  كانت إذا إال يظهر ال فاملعىن

 حتديد يف أمهية ذاتهي  هلا رةالاو  اللغوية الوحدات ألن ،للكالم خمتلفة سياقات يف وجب عليه أن يلتمسها

 يتعددبالطبع و  ،الكلمات فيها تقع اليت ضعواملوا للسياقات حتليال تتطلب الكلمات معاين فدراسة معناها،

 أن )Suryawinata )1989: 21-22 الباحثة تأخرب كما . فيها تقع اليت السياقات لتعدد تبعا الكلمة معىن

ما يتعلق بالبيئة وحيمل  وأ ظرفية، أو سياقيةو  نصية،و  وحنوية، ة،يمعجم وهي ،يناعامل من أنواع مخسة هناك

 أي أمناطها أساس على النصوص اختيار هو الرتمجة يف جمال التدريب يف األصلف .الثقايف االجتماعي املعىن

 معظم ولدى املواضيع األدبية يف معروفة التصنيفات وهذه. اجلديل النص ومنط السردي منط النص أساس على

 .1T)6: 2003 احلميدان محد عبداهللا(1T العامل يف الرتمجة دراسات على لقائمنيا

 )الماليزية - العربية( الجر حروف ترجمة في أساسية شروط 5.2

لممارسة، فن جيمع بني فروع اللغة املصدر واللغة اهلدف، وال ميكن اإلجادة فيه إال إذا لة فن صعب الرتمج

 إىل حروف اجلر العربية رتمجةل بالنسبةأما ، )2005 جنيب، حممد عزالدين( ةساسية يف الرتمجاألشروط التوافرت 

وظيفية  حنوية ومعانفصائل و  ةويلغ وحدة علىحتتوى  أل�اعلم اللغويات ب فلها عالقة 1T،روايةال يف1T املاليزية اللغة

من  واالهتمام كيزلرت ا ميكن اعتبارها مهمة من حيث اليتواكتشف الباحث بعض األمور  يف العبارة واجلمل. 

يف هذه  اختذتالتحليل اليت  خطواتوفق  )املاليزية - العربية( اجلر حروف ترمجةعملية  أثناء املرتجم قبل

 :التالية املعايريشروط أو ال أن يلتزم هذه لمرتجمل ينبغي اخلربة، عن النظر وبصرف، الدراسة
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أن ال سيما  إجادة تامة العربية اللغة املرتجم جييد نأ جيب :نصال (اللغة العربية) في المصدر اللغة معرفة. 1

وصوره  الازو  األسلوب،و  املداخل، فهم له ينبغي، و االرتمجة الذي يقوم ب يف أعمال أنواع النصوص يعرف

 امينال عىناملو  يفرق بني املعىن اجلوهري األصليو  ، ويستطيع أن مييزوغريها التشبيهو  ل،امثواأل ،)االستعارات(

تميز با تبالتعبريات اليت  جيب أن يكون لديه اإلملام التامكذلك   .دقيقو  صحيح على وجه األصلي صالن يف

، ومعظمها حسب موقعها يف سياق اجلمل حتمل معاين سياقية ومعاين وظيفية حروف اجلر اللغات كلها، ألن

 شابه ذلك.األمثال وما العبارات اليت تستخدم فيها تقع يف العبارة اللفظية والازية و 

القواعد: تكوين من حيث  املاليزية اللغة جييد أنعلى املرتجم  جيب اإلطار، هذا ويف: الهدف اللغة إتقان. 2

حروف اجلر  ترمجةحروف اجلر، ألن كعن أقسام املعاين ألدوات وظيفية   أن يعرفواألساليب و  اجلملة وبناء

والقواعد  اجلملة الصحيحة إىل بناء انظر وذلك  ،اد املعىنإىل فس تؤدي مباشر  بشكل املاليزية اللغة إىل العربية

 واللغة املصدر اللغة اللغتني: قواعد املرتجم يعرف أن جيب وكذلك .وسياقات مالئمة حمتملة ودالالت النحوية

 يف املوجودة األفكار الذي ترمجت عنه األصل طبق كاملة نسخةكأ�ا  الرتمجةإىل  ويسعى ،كاملة معرفة اهلدف

 .اهلدف صالن

ماهرا يف  املرتجم أن يكون إىلهذه الدراسة،  الباحث يفأشار قد : لترجمةلمعرفة المجال والضوابط . 3

 األساسية املتطلباتبوأن يهتم تتألف من الفصائل النحوية واملاليزية  العربية يف حروف اجلرجمال اللغويات، ألن 

 النحوية قواعدبال أن يهتم عليه ائج الصحيحة، وكذلكالنت اليت جتب أن تتخذ من أجل الوصول إىل واخلطوات

اجلارة روف احلمبعاين  وأن يكون لديه اإلملام التاماملعاين حسب السياق،  هلا تأثري يفباجلمل و  صلةا هل ألن

فيها حروف اجلر إما يف  تستخدمعلى تقييم املستويات اليت  جيب أن تكون لديه القدرة وكذلك .ليرتمجها

 .فظية مثل املتالزمات اللفظية والتعابري االصطالحية أو اجلملة األساسيةالعبارة الل
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اللغة إىل املصدر لغة النقل الكالم من  تليس رتمجةفال: الترجمة أعمال في وتطبيق نظرية أهمية استخدام. 4

 لغة من طامناألو  واألساليب األحاسيس واملشاعرو  واملعلومات األفكار لنقل حماولةهي  اهلدف فقط، وإمنا

 الكفاية فيه مبا معرفة لديه يكون أن املرتجمعلى  يعين وهذا. األصلية اليت ترتجم عنها إىل لغة أخرى وصالنص

 العربيةيف حروف اجلر  . من املالحظ أنرتمجةال عمليةب للقيام واألساليب واملبادئ واملفاهيم النظرية حول

اليت تسمى الرور - ثانيةالكلمة الر لبيان العالقة بينها وبني تستخدم مع األمساء أو الامائأدوات  يهواملاليزية 

، وهذه األفكار حتتاج إىل تطبيق للتعبري عن غاية أو وسيلة أو مكان أو زمان أو سبب تخدمسواليت ت -عادة

ة ساليب الصحيحة، وطرق الرتمجة املالئمة، ونتيجترمجة جيدة من حيث األ إلجنازمبدأ نظري يف عملية الرتمجة 

 الطبيعية.التأثريات وفق  إلفهام القارئ واملستمع املوازنة يف الرتمجة، وعملية املناسبة

يف النصــوص املرتمجــة،  غاماــةو  ملتويــة،و  ،ةغريبــ بيلاأســ توجــد، األحيــان بعــض يف: الغمــوض مــن الخلــو. 5

 مــع اســتخدمت إذا إال ئلهــاودال معناهــا ظهــرت الأداة  �ــاإ، واملاليزيــة العربيــة يف حــروف اجلــرإىل  فقــال باإلشــارة

مـن حيـث  أشـكالو  أنـواع حـروف اجلـر هلـا فـإن . النحويف  العوامل أهم من يه، و يف اجلمل من الكلمات غريها

: 1984(الـــديك  كمـــا أفـــاد .خمتلـــف وماـــاد ومعـــىن قريـــب، معـــىن فبهـــا يعـــرف ،عـــاينامل يف التغيـــرياتالنظـــر إىل 

ا عالقة مكان أو زمـان أو علـة أو غايـة أو احتـاد أو هلتني بينن فائدة حروف اجلر هي ربط كلمتني أو مجأ )217

واالخـتالف  التشـابه أوجـه رتكيز علىنظرا إىل ذلك، على املرتجم ال2T. كما بينا يف باب التحليل مغايرةانفصال أو 

 املـبقـة مطا1T 1Tبشـكل صـحيح1T2T والدالليـة النحويـةو  الصـرفية عـايرياملحسـب  واملاليزيـة العربيـة يف حروف اجلـرمعاين بني 

   .يف صياغة العبارة ن األخطاء والغموضعالبتعاد ل وذلك السياق1Tيف  هو
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على تقييم  اعلى املرتجم أن يكون قادر : والعبارة اللفظية والجملة األساسيةلى الخطاب، عالتركيز . 6

زمات اللفظية فيها حروف اجلر إما يف عالمة اخلطاب أو العبارة اللفظية مثل املتال تستخدماملستويات اليت 

 ،الرتمجة عملية يف وجه أكمل على للقيام . وذلكوالتعابري االصطالحية أو اجلملة األساسية أو السياق احملدد

العبارة اللفظية (املتالزمات اللفظية والتعابري أو  العباري املركب تستخدم يف ما غالبا حروف اجلر العربية ألن

يف عملية الرتمجة من اللغة العربية إىل  common errorsالشائعة  األخطاءإىل  أشارتا إ�و  ،االصطالحية)

ألن  على األقل، بلغتني التعبري يف والكفاءة لديه القدرةأن يكون  رتجممن املاملطلوب  كذلكو  .اللغة املاليزية

املعاين  نقل عيستطيو  ،العبارة1T 1Tبناء1Tب ملما يكونأن ، إىل ذلك وباإلضافةار الرتمجة. دقدرة التقييم والتعبري هي م

يكون قادرا على فهم معانيها 1Tأن و 1T، دقةو  بكفاءة 1Tاللغة املصدر إىل اللغة اهلدف1Tمن  1Tروف اجلر العربيةحل 1Tاحملتملة

 .  الصحيحةيف السياقات وأساليبها 

، صدرامل اللغة مناللغة اهلدف  املعلومات إىل نسخوياملطلوب من املرتجم أن ينقل : األمانة في النقل. 7

 جيب أن يكون1Tوفالرتمجة إذا أمانة . األسلوبو  عىناملحيث  من بسيطةالتشابه واملعادلة وال يف شكل ربويقدم أق

 من كل يف ومهارته كفاءته معتمدا على ،ومشاعره بديهته خيترب أنو   ،األصلي النص مع تعامله يف أمينا املرتجم

 عم تعارضت تغيريالو  تعديلجيعل ال الاملرتجم أ علىجيب . ومن اجلدير بالذكر، إليها املنقول واللغة املصدر اللغة

التصرف بسبب تأثري  مشوهة الرتمجة تكونحىت ال ، اقايال أو النصوص يف نيمؤلفلل ةاألساسي النظر تاوجه

 touch‘ بإجراء عمليات التحسني املرتجم ال يقوم أن يعين ال هذا ولكنالشخصي،  نظره وجهةو  هفكر من 

up’  للكاتب األصلي املوقف يف تعديل أي دونالالزمة للرتمجة . 
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 )الماليزية - العربية( الجر حروفل عانيمال نتائج 5.3

املرتمجة إىل اللغة املاليزية يف الباب  حروف اجلر قام به الباحث أثناء تطبيقية علىقد  بناء إىل التحليل الذي

حروف  حاورن إاجلملة. وبشكل عام،  يف يف حالة وقوعهاالوظيفي  املعىنالسابق، تظهر النتائج أ�ا حتمل 

ومن التأكيد، أن  املعجمي، األصليها اغري معن ختلفةاملمعاين  عطيي يف سياق العبارةواملاليزية  العربية اجلر

إىل ترمجة  تؤدي وإمنا  امن جودة الرتمجة،ت ال املستوى احلريف على املاليزيةإىل اللغة  حروف اجلر العربيةلرتمجة 

 .عتمدةامل عاينؤثر على املتغري صحيحة و 

 بشكل هاتترمج ميكن الاليت تتألف من الفصائل النحوية واملاليزية  العربيةيف حروف اجلر  من املعلوم أنو  

على سبيل  .والسياقات املالئمة احملتملة دالالتالو  والقواعد النحوية اجلملة الصحيحة إىل بناء انظر  معجمي

املعىن  ما ظهر ترمجة حرفيةإذا ترمجت  )57:فحة(ص"  بانكسار النفوس"  : حىللتعبري االصطال العبارة ،املثال

  .Dengan jiwa menunduk املعىن املراد أي لظهرإذا ترمجتها وفق سياق اجلملة املالئمة،  إالالصحيح، 

 معان وهلا أكثر، أو كلمتني من تتكون عبارة هي االصطالحيةالتعابري  أن2TMaheram )2008( 2T ذكرتكما 

 . ترجم بشكل مباشر أن الصعب من عاينامل وهذه ددة،حم

املعىن  ال يتاح )23: فحة(ص"  تأكله على الفور" الرواية يف  املتالزمات اللفظيةمثال لعبارة  هناك كذلكو 

 Segera إذا ترمجتها وفق سياق اجلملة أي املعىن املراد ولكنها تفيد، احلرفيةيف الرتمجة  الصحيح

memakan.  ملاجل أو العبارة أو كلمتني بني ربطعن ال عبارة هيعالمة اخلطاب و  يفذلك كاألمر  و ،

1TMuhammad Fauziروف اجلر. كما أخرب حبوأكثرها يف الرتكيب  1T )1999(  ميكن  العربية حروف اجلر أن

 على سبيل املثال: اخلطاب،عبارة  اجلملة يف لتشكيل احلاور معا
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 ] bagaimanapun juga حال: كل على[  -

عبارة اخلطاب املالئم. إذا ترمجتها وفق  املعىن املرادلكنها تفيد و  تم معناها يف الرتمجة احلرفيةي العبارة ال هذهو  

 . يعىن العكساملالزيادة و و الظرفية، و وعالمة اخلطاب تفيد معىن السبب واملسبب، 

1T رئيسيا  مصدرا ركبة تعتربارات املبفمثل هذه الع ،جر) حرف+  اجلر (فعل حرفو  فعل تألف مني تركيبوهناك

 ما يرتك من أنعلى  Bukhari (1993). وكذلك وافق )Mir 1989: 5(للتعابري االصطالحية يف العربية 

وموقع  يف العربية.  idiomatic phraseالتعبري االصطالحي ميكن أن نسميهجر)  حرف+  (فعل/ اسم

بسياقها أو املرتجم إذا مل يهتم  عاين املتتغريحىت  عاينتأثريا كبريا يف املثر ؤ حروف اجلر بعد الفعل أو االسم  ي

 و [ )25: فحة(ص]  Mendapat=  حصل على1T جر) [ حرف+  ، على سبيل املثال (فعليرتمجه حرفيا

يف اجلملة  هااستخدام يف حالة وتلك الرتاكيب تفيد أكثر .)36: صفحة( ] Menjawab=  جييب على

اللغة  حسب طبيعة واملالئمة املماثلة املعاينمن قبل املرتجم للحصول على  حتتاج إىل االهتماملكنها العربية و 

 اهلدف (اللغة املاليزية).

 ووظيفتها) الماليزية( الجر لحروف المعجمي المعنى نتائج 5.4

حسب موقعها يف اللغة املاليزية  ددةاحملمعانيها  هذه هلاحروف اجلر [ من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم ] و 

من حيث املعىن واملاليزية  العربية يف حروف اجلرهناك ليست اختالفات كبرية بني من املالحظ أن و . يف السياق

املعىن السياقي حينما تكون موقعها يف عبارات خاصة أو مجل  ولكن هناك فرق بينها من حيثاملعجمي، 

 عاينبداخلها املحتمل  املذكورة عربيةال حروف اجلر إنبالرجوع إىل عملية التحليل،  حمددة. معان علىحتتوى 

يف النظر عن وظيفتها يف الوصول إىل معانيها  لكن ال ميكن أن يصرفو Lexical1T Meanings  1Tةاملعجمي

 يلي: والنتائج اليت وصل إليها الباحث هي كما، املاليزية اجلملسياق 
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 [ من ] حلرف اجلدول األول 5.4.1

 وف اجلر يف اللغة املاليزيةر حلاملعىن  وظيفة املعجمي عينامل حرف

 
 
 

 من

daripada ) أصل الوقوعبيان األصل( 
dari ابتداء الغاية يف األحداث 

antara  الظرفية املكانيةبتداء البيان 

terhadap بتداء الغاية يف األحداث واألشخاصا 

kerana السبب والتعليل 

kecuali ناءستثبيان اال 

di  املكانية ةالظرفيبتداء البيان 
 

[ من ] يف اللغة العربية تشري إىل سبعة أحرف يف اللغة املاليزية من  حرفأن  نرى ،السابف بناء على اجلدول

Lexical حيث املعىن املعجمي 1T Meanings1Tيف  قع واملناسبةاملو حسب  ، وتلك املعاين هلا وظائف حمددة

 هلا وظيفة املعىن daripada)، أن كلمة اليزية(اللغة امل دفاهل اللغة بالنسبة لنصو سياق اجلمل. 

functional meaning كذلك كلمة )أصل الوقوع(لبيان األصل أي  يف اجلملة املاليزية ،dari تفيد 

، ومث  بتداء الظرفية املكانيةاملعىن ال خاصة للتعبري عن وظيفة هلا antara، وكلمة بتداء الغاية يف األحداثال

، وكلمة لسبب والتعليلل kerana، وكلمة يف األحداث واألشخاص بتداء الغايةال terhadapكلمة 

kecuali وكلمة األخري ناءستثبيان االل ،di معانيها إذا  ال تفيد. وهذه الكلمات بتداء الظرفية املكانيةايان لب

يف  اصةيف سياق اجلمل والعبارة اخل أمهيةمعانيها الوظيفية وهلا من حتمل ما املعجمي، وإمنا  هاكلشت يف وضع

 .اجلملة املاليزية
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 [ إىل ] حلرف ثايناجلدول ال 5.4.2

 روف اجلر يف اللغة املاليزيةحلاملعىن  وظيفة املعجمي عينامل حرف

 
 

 إلى

kepada بيان اإلبتداء الظرفية املكانية 
ke 

terhadap انتهاء الغاية يف األحداث 

ke arah ابتداء الغاية املكانية 

hingga ء الغاية املكانيةانتها 

menjadi بيان يف األحداث 

 
 و kepadaمعانيها املعجمية إىل ستة أحرف يف اللغة املاليزية، وأن كلمة  قدم [ إىل ] أنه حرفإىل  باإلشارة

ke  وأما كلمة بيان ابتداء الظرفية املكانية يف اجلملة املاليزية معناها يفتفيد وظيفية ،terhadap ا هتوظيف فلها

، كذلك كلمة نتهاء الغاية املكانيةال تفيد وظيفتها ke arah، وكلمة انتهاء الغاية يف األحداث معىن يانلب

hingga كلمة آخريا  ، و نتهاء الغاية املكانيةالmenjadi إىل  النظر ةعادوإ .اللغة اهلدفيف  بيان األحداثل

هذه  أن ينتبه إىل، وعلى املرتجم املاليزيةيف اجلملة  عديد من معانيها املعجميةل يستخدم أنه، [ إىل ] حرف

 األشياء للحصول على الرتمجة اجليدة حسب وظيفتها املالئمة.

 [ عن ] حلرف ثالثاجلدول ال 5.4.3

 روف اجلر يف اللغة املاليزيةحلاملعىن  وظيفة املعجمي عينامل حرف

 
 

 عن

mengenai بيان معىن التعليل 
tentang 
tanpa يف األحداث انتهاء الغاية 

daripada  معىن الباءتفيد 

dari  معىن "منتفيد" 
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 و mengenaiإىل معىن  يؤدما ييف اللغة املاليزية، منها  ةمخسة أحرف معجمي فله[ عن ]  حلرف أما بالسبة

tentang يف اجلملة. وكذلك أ�ا تفيد إىل معىن  بيان معىن التعليللtanpa مع ، و نتهاء الغاية يف األحداثال

بالنسبة هلذه و . يف اجلملة املاليزية "معىن "منتفيد  dari، ومث كلمة معىن الباءتفيد  daripadaذلك كلمة 

يف لسياق ا حسبللمرتجم كي يكون قادرا يف حتديد معانيها ووظيفتها  ات وإرشاداتتوجيه�ا إالنتائج 

 اجلملة.

 [ على ] حلرف رابعاجلدول ال 5.4.4

 روف اجلر يف اللغة املاليزيةحلاملعىن  يفةوظ املعجمي عينامل حرف

 
 على

di لالستعالء مبعىن فوق 

untuk بيان معىن التعليل 

ke املكانية بيان الظرفية 
dari 

terhadap الزمانية بيان الظرفية 

 
معانيها يف اجلملة  من حيثعجمي و امل املعىن شري إىل مخسة أحرف من حيثي[ على ]  حرفإن وكذلك 

بيان ل dari و  ke، ومعىن بيان معىن التعليلل untuk، ومعىن لالستعالء مبعىن فوق di معىناليزية، منها امل

من كثر ألستخدم ي[ على ] إن حرف الزمانية. و  الظرفية بيانل terhadap ةكلمآخريا  املكانية، و  الظرفية

تعترب مجة. وعلى كل حال، هذه النتائج يف عملية الرت  مبعىن فوقلالستعالء أي  اجلملة املاليزيةيف وظيفته 

 للمرتجم املاليزي.  ةمهم منهجية
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 [ يف ] حلرف امساجلدول اخل 5.4.5

 روف اجلر يف اللغة املاليزيةحلاملعىن  وظيفة املعجمي عينامل حرف

 
 
 

 في

di  
 املكانية بيان الظرفية

 
 

ke 
dalam 

di dalam 
bagi  ماللمعىن "اتفيد" 
pada الزمانية بيان الظرفية 

mengenai بيان يف األحداث 
terhadap  معىن "الباء"تفيد 

 
وأكثر معانيها  ،املعجمي يف اللغة املاليزية املعىن من حيثقدم إىل مثانية أحرف ي حرف [ من ] أنهبالرجوع إىل 

لتفيد  bagiري إىل معىن . وكذلك تشاجلملةيف   di ،ke ،dalam ،di dalamاملكانية أي  بيان الظرفيةل

، وكلمة بيان يف األحداثل mengenaiالزمانية، ومعىن  بيان الظرفيةل pada، ومث إىل معىن "ماللمعىن "ا

بيان ل اجلملة املاليزيةستخدم أكثر يف ي ما [ من ] حرف . وكانمعىن "الباء"لتفيد  terhadapاألخرية أي 

وظائفها والسيما عن اجلمل و تقسيم املعاين حسب موقع جم إىل لمرت لاملكانية، وهذه البيانات تفيد  الظرفية

 .الظرفيةبيان 

 ] ـ[ ب حلرف سادساجلدول ال 5.4.6

 روف اجلر يف اللغة املاليزيةحلاملعىن  وظيفة املعجمي عينامل حرف

 
 ـب

dengan اإللصاق 

atas "تفيد معىن "على 

supaya إلشارة إىل األمر 

akan ريللرجوع إىل الام 
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اربعة أحرف يف اللغة املاليزية من حيث املعىن  يساوى] يف اللغة العربية  ـ[ ب حرف ، أناملقدم بناء على اجلدول

 supaya، وكلمة معىن "على"لتفيد  atas، وكذلك إىل معىن لإللصاق denganاملعجمي وهي كلمة 

يف  وضعتمعانيها إذا  ال تفيدلمات . وتلك الكللرجوع إىل الامري akanكلمة آخريا  ، و شارة إىل األمرإلل

 . املاليزيةيف سياق اجلمل  أمهية خاصةمعانيها الوظيفية وهلا  ألن هلااملعجمي،  هاشكل

 ] ـ[ ل حلرف سابعاجلدول ال 5.4.7

 روف اجلر يف اللغة املاليزيةحلاملعىن  ةوظيف املعجمي عينامل حرف
 

 ـل

kepada "إنتهاء الغاية مبعىن "إىل 

untuk الختصاص واالستحقاقا 

bagi االختصاص 

pada "مبعىن " يف 

 
 أن كلمةحبيث أحرف يف اللغة املاليزية، ربعة أمعانيها املعجمية إىل  يقدم ] أنه ـل [ حرفإىل  باإلشارة

kepada وكذلك كلمة نتهاء الغاية مبعىن "إىل"ال وظيفتها تفيد ،untuk وكلمة الختصاص واالستحقاقل ،

bagi كلمة األخرية أي ال، و صاصالختلpada "ملرتجم ا عد. والنتائج املذكورة تسايف اللغة العربية مبعىن " يف

 .حسب سياق الكالميف حتديد معانيها ووظيفتها 

 

 

 

 



108 
 

 الخالصة 5.4.8

هلا معىن معجمي واسع يف اللغة  [ من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم ]  حروف اجلر العربيةمن املعلوم أن 

 إىل املاليزية وإذا أراد املرتجم أن يرتمجهااليزية، وتلك املعاين حتمل وظيفتها اخلاصة حسب موقعها يف اجلملة. امل

جيب أن كي تكون نتائج الرتمجة مالئمة بالنص املصدر، وكذلك   بالرتتيب عاينامل عن تلك يبحث أن جيب

، وجودتا الرتمجة جناحيامن  الاملعجمي  املعىن حيثمن  إىل اللغة املاليزية حروف اجلر العربية أن ترمجة يعرف

 .املالئمة، إال يف بعض اجلمل أو العبارة احلرفية ىنا يؤدى إىل فساد املعرمببل 

خاصة إذا  وأمهية املذكورة هلا وظائف يف اللغة املاليزية روف اجلرجدير بالذكر أن املعاين املعجمية حلو 

مل توضع يف و  ،استخدمت منفردةحتمل معانيها الوظيفية إذا ال  هامواقعها يف اجلمل، ولكن استخدمت يف

 والقواعد النحوية اجلملة الصحيحة بناءب من غري عنايةمباشر  بشكل هاتترمج ميكن الف مواقعها يف اجلملة.

ة من معانيها املعجمي اعديد تفيديف العربية  حروف اجلر ألنو  يف اجلمل. والسياقات املالئمة احملتملة ودالالت

اجلزء يف  dynamis principleاملبدأ الديناميكي يف  )2001( يوجني نيدا فادما أ يف اللغة املاليزية. وهذا

معان  اهل(العربية) و  املصدر النص من واحدة كلمةل نأب]  الكثرية - توازن -املساوة الواحدة [  اخلاص

 .اهلدف (املاليزية) لغةال يف كثرية  تشابات

م أن يعرف كيف خيتار املعىن احملدد املالئم حملله، وال ميكن حتديد ذلك املعىن أال بداخل على املرتجومن مث، 

الرئيسية للقيام برتمجة  اجلملة. ومن املالحظ أن حتديد معىن من بني تلك املعاين املعجمية املتنوعة من العناصر

يف  ةدقيق ةحرفيترمجة  العربية ة يفر اف اجلحرو للعاين امل معاين احلروف اجلارة إىل املالزية. يعىن حتديد معىن من

روف حلعاين امل حتديد يعىن textual meaning النصي املعىنكذلك ، و مما ال بد منها للمرتجم اللغة املاليزية

 .أمر ال بد منه أو وظائفها يف اجلمل معني سياق وفق عينةامل اجلر
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مث  ، و الكالم سياق من استخالصه ميكن ذيال املعىن هوف contextual meaning السياقي املعىنأما و  

وهذه اجلملة.  يف الكلمات به توحي الذي املعىن وهو suggestive meaning اإلحيائي املعىنكذلك 

حسب املعجمي أو  املعىن املاليزية) إما من ناحية -إىل إجياد ترمجة مالئمة حلروف اجلر (العربية  تتطلباألشياء 

 اخلاصة.  عبارةالاجلمل أو  يف السياق

 ومبادئها الماليزية)-(العربية حروف الجرلترجمة ال أساليبأهمية  5.5

املرتمجون  األساليب استخلصها جمرد جمموعة من هي املعروف، وإمنا قواعد مبعناها تليسفهي أما قواعد الرتمجة 

دين حممد جنيب أثناء ترمجاتم للنصوص املختلفة (عزال من خالل جتاربم بعد أن قابلوا بعض الصعوبات

تستخدم مع األمساء أو الامائر لبيان أدوات  يهواملاليزية  حروف اجلر العربيةمن املعروف أن  ).24: 2005

 ال حروف اجلر العربيةإن . العالقة بينها وبني كلمة ثانية للتعبري عن غاية أو وسيلة أو مكان أو زمان أو سبب

بينها فروق ال تظهر، وإمنا املعجمي املعىن الظاهر حيث من اليزيةحروف اجلر يف اللغة امل منواسعة  افروق صورت

اجلملة  ها يف سياقحسب موقع داليلالوظيفي وال من حيث املعىن (احلروف اجلارة يف العربية واملاليزية)

 والعبارات.

 ترمجة وطرق اعدقو  معرفة ، أكد الباحث أنالعربية حروف اجلراملتنوعة واملكونة من  بالنسبة إىل تراكيب اجلملو 

ألن الرتمجة الفورية املباشرة بال قواعد أو طرق ها، إليأن يتنبه وجيب للمرتجم  جدا هي مهمة اجلر حروف

 يف تستخدماليت  حروف اجلر العربية أن إىل اإلشارة وجتدر. مهملةاملثمرة، بل تعترب  النتائجإىل  تؤدىخاصة 

 حروف اجلر اليت تستخدم فيها  ات) هي العبار االصطالحية بريالتعاو  اللفظية املتالزماتاللفظية ( اتالعبار 

الشائعة يف عملية الرتمجة من اللغة  األخطاء من غري معرفة هذه القواعد تؤدى املرتجم ليقع يفا أ�و ، عادة

  .العربية إىل اللغة املاليزية
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أي  –لفظية ال قواعدية ايف الرتمجة تبقى بأن الصعوبات الرئيسية  )46: 2006(أخرب حسن غرالة كذلك 

املرتجم املاليزي  أن يالحظوا ينبغيو الثابتة أو التعابري االصطالحية. الكلمات واملتالزمات اللفظية والعبارات 

هي وسيلة مهمة للحصول على  إىل اللغة املاليزية حروف اجلر العربية ترمجة طرق وأ قواعد خاصة أن استخدام

 الرتمجة املالئمة والصحيحة.

 theory  communicativeوالنظرية التواصليةالتحليل لقواعد الرتمجة احلرة، اخلاص ب إىل الفصل أشار

يف اجلمل الطويلة.  حروف اجلر رة اليت تتألف مناستخدامها مالئمة يف العبا لكون1Tلبيرت نيومارك تطّبق أكثر 

 theory ofثيقة صلة الو الونظرية  theory of dynamicالنظرية الديناميك  نرى أنومع ذلك، 

relevance  1يف العبارة، كما أن النظرية الديناميكTتشابه حلرف جر من اللغة مو  متكافئمعىن  اليت تعطى

 -توازن  -املساوة الواحدة مستوى [  وكل هذه النظريات تطبق علىالعربية بكلمة مناسبة يف اللغة املاليزية، 

 رفية.يف الرتمجة احل تطبيقها كوني، واحيانا ]الواحدة 

استخدام املرتجم مبدأ التواصلية و  ،وية أو الدالليةالرتمجة املعنفصل التحليل اخلاص ببالرجوع إىل 

communicative principle تعبريهاملعىن املالئم يف العبارة، و  وضيحهمعىن حروف اجلر العربية لت هسقاطإب 

النص 1T الوارد يف الداليل سياقللدّق أتوضيح ب البالغ هاهتمام ، وكذلك1Tمن عنده ه اخلاصبأسلوب1Tتلك اجلملة  عن

 semanticأن الرتمجة الداللية  1TNewmark )2006(1Tأخرب 1T. كما للقارئ التيسري عمليةجراء إلاهلدف 

translation  سمح بهتاحلد الذي بالنص املصدر سياق  الوارد يف األدقّ  املعىن للوصول إىل حماولةتكون 

 دف.اهل للغةالنحوية الداللية و  بنيةال
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مبدأ الديناميك  -يف األغلب- فيها طبقي اليت احلرفية الرتمجةجاء املرتجم كذلك باستخدام قد ذلك،  وعالوة

dynamis principle .واجلدير بالذكر أن أي تالزم املعىن األقرب حلروف اجلر حسب وظيفتها يف اجلملة 

 روف اجلر العربيةحلاملعاين  وصورتلرتمجة احلرفية ا استخدمت يف العبارةمبدأ الديناميك يعد الرتمجة مالئمة إذا 

عناها املرتمجة كلمة مبردودة م. ومن املالحظ أن الرتمجة احلرفية ليست ترمجة صورة مناسبة إىل اللغة املاليزية

 لتطبيقها حسب العبارات والسياقات املتوازنة. صاحلةبكلمة، وإمنا هي مقبولة و 

 الماليزية)-(العربية ة حروف الجرأهمية تطبيق النظرية في ترجم 5.6

 يف يساعد أمر العلمية املعايري باستخدام وتفسرها الرتمجة با متر اليت العمليات حتلل نظرية وجودوال شك أن 

من   Newmarkكما أخرب  .وال تطبق تطبيقا آليا مطلقة أو قياسية املعايري هذه عتربت أال بشرط الرتمجة عملية

جم، وضعها يف خدمة املرت  هو أن الغرض من نظرية سري الرتمجة )24: 2006(غزالة حسن  ه الذي ترمجهكتاب

على  -يف الغالب-، وتعتمد والتطبق يف جمال الرتمجةنظرية البني  ةمستمر  فهي مصممة على أن تكون رابطة

للنص غرض الرئيسي ال الذي ينص على أن framework of translation theory إطار نظرية الرتمجة

تتألف من واملاليزية  حروف اجلر العربيةن أكما ذكر الباحث يف البداية،  نقل املعلومات وإقناع القارئ. هو

 املتطلباتبهتمام اال لمرتجملينبغي و  يف اجلملة، وردتعىن الوظيفي إذا امل مداخلهاحتمل و  الفصائل النحوية

 يف املالئمة النظرية تطبيقب هتماماالللحصول على النتائج الصحيحة، كذلك  ناسبةواخلطوات امل األساسية

 استخداممع  طريقة سهلة يف سري الرتمجة، يف إجياد أل�ا تساهم إىل اللغة املاليزية حروف اجلر العربية ترمجة

: 1993غالييين (أخرب الاجلمل. و  يف املعاين حسب السياق يف أل�ا مرتابطة باجلمل وتؤثر النحوية قواعدال

مشرتك بني احلرفية والفعلية،  ما هو ما لفظه مشرتك بني احلرفية واالمسية، منها حروف اجلر العربية) أن 168

 ومنها ما هو مالزم للحرفية. 
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 semanticداللية النظرية البإشارة إىل نظرية ديناميك ليوجني نيدا، و  هلذه الدراسة قام الباحثولذلك 

theory والتواصلية communicative 1لبيرت نيومارك، وT النظرية الصلة الوثيقةtheory of relevance ـل 

)Sperber & Wilson(1T طرق الرتمجة من حيث العربية حروف اجلر إلكمال عملية إجراء التحليل على 

عوامل حسب ال . واختار الباحث تلك املبادئ النظريةالنصوص املاليزية ووظائفها يف سياق احملتملة عايناملو 

مثلما ذكر يف  الرئيسية هلذه الدراسة الستبانة العناصراليت تعترب مالئمة لتنفيذ عملية التحليل ل احملددة سبابواأل

 نهج البحث.مب خاص فصل

 الماليزية)-الجر (العربية األفكار األساسية في ترجمة حروف 5.7

 ،املعىن املعجميمساواة من ناحية  بينهاو  ف،التعري حيث من التشابه أوجهمل حتواملاليزية  حروف اجلر العربية

املاليزية  اللغة إىل العربية اللغة من الرتمجة عملية يف املساواة حتقيق على املرتجم ساعدي أن ميكن ه األفكاروهذ

الرتمجة من املستوى ، و ةاألصليغري معانيها  معاين خمتلفة تعطييف العبارة حروف اجلر أن سياق و  .بسهولة

ال ميكن أن واجلدير بالذكر   .quality of translation روف اجلر مل يامن جودة الرتمجةاملعجمي حل

 دام حلروف اجلر مسموحة ما عاينسقاط املإقعها املناسبة، أما اترمجة حرفية إال يف مو  حروف اجلر العربية ترتجم

، النصوص من على نوعتعتمد أن الرتمجة  كذلكو  ،النصوص يف message رسالةال على اإلسقاط ؤثري ال

  .قبل عملية الرتمجة حروف اجلر العربيةووظائف  عاينمب لمرتجم اهتمامل ينبغيلذلك و 

 الذي النص ترمجة يف خصوصا العربية حروف اجلر  استخدامب خاص اهتمام إيالء جيب هأن التلخيص وميكن

 من ولكنن ترمجتها بشكل حريف، ميك العربية حروف اجلر معظم أن من الرغم علىو  .أفكار أدبية على حيتوي

كي يكون ماهرا يف   تنوعةوالرتاكيب امل يف األساليب دواتتلك األ استخدام يقدر علىأن  للمرتجم الاروري

 .للغة اهلدف (املاليزية)ارتمجته إىل العملية 
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 ذه األفكاروه لرتمجة،ا عمليةل وفقا آخر معجمي معىن شري إىلي ميكن يف املعاجمكلمة وجود  جبانب ذلك، أن 

 على وعالوة .طبيقلتل وصعب عملي غري البصرة مدرسةاتبعته  الذي النهج أن كما ،الكوفة درسةمل موازية

 إىل اإلشارة ينبغي ذلك، ومع. هي حالة أساسية العربية اللغة يف homonymاللفظي  شرتكاملإن حالة  ذلك،

إن  .املطلوب عن العبارة تنحرف ال لكي للعبارة الرتاكيب استخدامن م للتأكد التامني حالة يف املفاهيم بعض

 عجميامل عىنامل غري آخر معىن تعرض اليت اجلملة بناء من إىل عديد ؤديي مما العربية اللغة يف بيلاساأل

 سياق للداللة على )الداللة علم( اللغة علم أو ليزيةاالجن اللغة االصطالحى يف لتعبريل ةمطابق وإ�ا ،األصلي

 النص أساس على يقياحلق معىن ضمن كنما مي قدرب هاري وتفس األفكار لكتب االعرتاف جيبلك كذو . عىنامل

  .ترمجته املرتجم ريدي الذي

 الرتابط أوهلا. الرتمجة يف ودةاجل تقييمال عملية عليها تقوم مهمة معايري أربعة هناكويف اخلتام، أكد الباحث أن 

 للقارئ مفهومة لتكون وتسلسلها األفكار ترتيب أساس على التقييم يتم حيث. األفكار وتسلسل املنطقي

 املهم ومن. املعلومات نقل فعالية على يساعد مما للرتمجة واضح هدف وجود وثانيها. منطقي برتتيب ومرتبة

 . القارئ على النص تأثري ومدى املرتجم الكاتب هدف مها هامني عنصرين على التعرف

 معرفة مستوى ثقافة منها العناصر من العديد تتامن واليت بالنص حمليطةا الظروف فهو الثالث املعيار أما

 أما. الرتمجة بعملية حتيط اليت والظروف النص لنشر املستخدمة والوسيلة النص ونوع الكاتب وطبيعة القارئ

 واملراجع املعاجمو  النحوية القواعد إىل الرجوع من البد وهنا اللغوية، بالقواعد يتعلق فهو واألخري الرابع املعيار

 . يف اجلمل من الكلمات غريها مع تركب إذا إال معناها ظهرت الخصوصا  حروف اجلر ، ألناللغوية
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 الماليزية)-(العربيةحروف الجر  لمترجم في ترجمةلرشاد اإل 5.8

 الرتمجة جمال يف نشاركو ي الذين لمرتمجنيخصوصا ل املهمة النتائج بعضصدار إإجياد و  الدراسة هذه أهداف من

 قبل منواإلرشاد  كدليل استخدامها ميكن اليت موراأل بعض الدراسة هذه تسجل وقد .واملاليزية العربية

مور من خالل األ تلك وقد سجلنا. خصوص وجه على املاليزيةحروف اجلر العربية إىل اللغة  ترمجة يف رتمجنيامل

كما وهي  ، أثناء عملية الرتمجة لالنتباه عة، وذلكخطوات ناف بنجاح يف اختاذ هذه الدراسة، لتوجيه املرتمجني

 : ليي

 اللغة إىل املصدر اللغة1T من نقل الكالم1Tل املرتجم ذهايتخ اليت األنشطة من سلسلة1Tهي  رتمجةعملية ال إن -

 ينبغيو  األدبية، النصوصيف 1Tاملالئمة والعناصر الصحيحة، خصوصا  لصياغة العبارات باستخدام السياق اهلدف

 كما نرى أن. لكانت عملية الرتمجة أمرا صعبا للغاية للمرتمجني لرتمجةل خاصة مل تكن هناك قواعدأن املالحظة 

 الرتمجة وأ احلرة، الرتمجة وأ احلرفية، الرتمجة كانت سواء ،عملية الرتمجة أثناء خمتلفة أساليب ستخدمي املرتجم

 من �ا تشمل جوانبفإ، العربية حروف اجلر إىلبالنسبة أما و  .ذلك شابه وماية التواصل طريقةالو أ ةالداللي

 صحيح بشكل الرتمجة عملية تتم أن ميكن ال1T، وسياقية يف اجلمل والعبارةو ة معاين وظيفيّ  حتملقواعد حنوية و 

 .أغراض الكاتب األصليباالهتمام  دون

جيب أن ، األصلي ابالكتمن  األفكار نقلي ذيال كوسيط ، واملرتجمقيام بهلل سهال اأمر  ليست إن الرتمجة -

  حىت األصلي لصاحب النص وفيا يكون أن وينبغي .تعسفي بشكل التصرف وال جيوز يلتزم هذه اإلرشادات

بإعادة  رتمجةال عملية كمالإ ملرتجما حيتاج ولذلك. ومبادئه معتقداته عم يتعارض النص يف ورد ما لو كان

 .أيسر كلشب النص ترمجة لتمكنيتنوعة امل والشروط الظروف النظر إىل
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 واللغة املصدر اللغةمها و  الرتمجة، يف اللغتني بني االختالفاتو  الفوارق جتاه حساسا املرتجم أن يكون ينبغي -

 اليت املشاكل لوحي اللغتني، بني القائمة املوجودةوالتكافؤ  بهاشتال أوجه حتديدأن يعرف طريقة  ، وكذلكاهلدف

الغرض من الرتمجة هو األساس الذي حيدد اخليارات املتاحة  أن وياع نصب عينيهوسهولة،  طةابسب تنشأ

 .تعىن اهلدف أو الغرض العبارة اليت إىل صياغة يقوده هدف معنين لكل الرتمجة جيب أن يكون أل للمرتجم

 أياا تعرفاليت  )Didactic Revision( يطبق اإلرشادات اخلاصة باملراجعةمن املالحظ، على املرتجم أن  -

مشرتك بني  هوبني احلرفية واالمسية، منها ما  ةمشرتك هي ألفاظ حروف اجلر العربيةن أل البنيوية، راجعةامل مبرحلة

 بني مباشرة مقارنة إجراء أساس على قومي كذلك على املرتجمو  لية، ومنها ما هو مالزم للحرفية.احلرفية والفع

 والنظرية املنهجية املعايري مع يتوافق رتجمامل النص أن من للتأكدوذلك  بإمعان املرتجم النصو  املصدر النص

 النص على املراجع يدخلها إضافات أو إجراءات أية فإن لذا. إليها املرتجم للغة والسياقية واألدبية واللغوية

 صقل إىل يهدف وأمر املراجعة مباشر غري وبشكل املرتجم النص سلبيات معاجلة بدف تكون هي إمنا املرتجم

 اليت اإلجيابيات على التأكيد خالل من وكذلك النص ترمجة أثناء فاته قد ما إيااح خالل من املرتجم مهارات

    .الرتمجة يف وردت

 الرتمجة تقييم مبرحلة أياا عرفالذي ي )Translation Quality Assessment( الرتمجة جودة تقييمو  -

 النص جودة بتحديد ويُعىن الرتمجة عن جالنات النص صياغةب يتعلق مصطلح وهو املرتجم، النص جودة تقييم أو

 .الصحيحة والسياقات دالالتالاجلملة و  إىل بناء لمرتجم االنتباهلوينبغي . صياغته بغرض مراجعته أو املرتجم

 املراد املادة أن من للتأكد املرتجم النص من بالتحقق يتعلق )Quality Control( اجلودة ضبط املصطلحو  -

 إليها املرتجم للغة الثقافية البيئة إىل باإلضافة والنحوية الصرفية القواعد مع تتوافق  رمجتهات متت اليت أو ترمجتها

اجلملة والسياق يف  يف وقعاملحسب  داليلالوظيفي و ال عىناملمن حيث واملاليزية  حروف اجلر العربية مراعاة مع
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 أو إليها، املرتجم اللغة منظور من الناتج النص قراءة بني ما الرتمجة جودة ضوابط تطبيق يتفاوت وقد العبارات.

 .   إليها واملرتجم عنها املرتجم بلغتيه النص مراجعة

 نص أنه على النص إىل النظر يتم حيث ،القارئ نظر وجهة من ككل النص بتقييم يقومأن  رتجململ ينبغيو  -

 مالئمة مدى فريى الشمولية الناحية من النص إىل املرحلة هذه يف املرتجم ينبغي أن ينظرو . بذاته منفرد مستقل

   .املستهدف اجلمهور ألحوال بالنسبةوالفصائل النحوية  اللغوية النواحي مجيع من النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 الناجحة الترجمة خطوات 5.8.1

 :وهي وناجحة، جيدة الرتمجة قد اختذت جلعل اخلطوات هذه
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 جليا واضحا للنص العام املعىن يكون أن فالبد ،جيدا فهمه يتم حىت مرات عدة ترمجته املراد النص قراءة -1

 .ترمجته يف الشروع قبل املرتجم ذهن يف

 يف املرتجم جيعلها وأن للنص ترمجته حسن على املرتجم يساعد مما وغريها واملوسوعات، املعاجم إعداد -2

 .عمله أثناء يده متناول

 بطريقة حروف اجلر  واستخدام اجلمل، اتو�اي بدايات حتديد على احلرص مع النص، ترمجة يف البدء -3

 .إليها ينقل اليت اللغة تناسب صحيحة

، حـىت اليسـيئ اسـتخدامها إليهـا ينقـل الـيت اللغـة يف املناسـبة والتعبـريات األلفـاظ تيـارخايف  املرتجم حيسن أن -4

 أثناء الرتمجة.

 أوحنوية إمالئية أخطاء من فيه يوجد دق ما وتصويب املرتجم النص قراءة من البد الرتمجة من االنتهاء بعد -5

 الصياغة وتتم واجلمل العبارات تستقيم حىت عباراتال مراعات يف صياغة يلزم قد ماو  وتأخري وتقدمي أوغريها،

 .املناسبة اللغوية األدوات باستخدام اجلمل ترابط مراعاة مع تكون، أن جيب كما

 ليست فالرتمجة األحوال، من حال بأي واإلسهاب الةأواإلط واالختصار احلذف إىل اللجوء عدموذلك ب -6

 على قادرا يكون أن والبد املرتجم عنق يف أمانة وهي بالنص، خيل قد مما اللغوية القدرات الستعراض وسيلة

 .املستطاع قدر بدقة املعىن يوصل وأن محلها

   الترجمة العامة في اتستراتيجياال  5.8.2

اجلملة، وقد مساه البعض بإجراءات الرتمجة. وتنقسم هذه  يف امه برتمجة الكلمةيقصد با تكتيك املرتجم عند قي

 :االسرتاتيجية إىل قسمني، مها
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اليت  رتاتيجية املتعلقة برتكيب اجلملةاالسأي  :structural strategy / االستراتيجية التركيبية 5.8.2.1

  :يستخدمها املرتجم يف ترمجته، وهي قائمة على ثالثة أسس: هي

  حلاجتها إليها، وتسمى أياا التوسع تعين زيادة الكالم يف اللغة اهلدف (addition) الزيادة - 

)expansion(. 

، ويسمى أياا: التصغري أو وهو تقليل العنصر الرتكييب يف اللغة اهلدف (subtraction) اإلسقاط - 

 .(reduction) صاإلنقا

س لرتمجة اجلملة حيث يقصد به استبدال وحدة حنوية من ويستخدم هذا األسا (transposition) النقل -

 .ليصل با إىل املعىن املراد، ويسمى أياا: التغيري يف الرتكيب  بوحدة حنوية يف اللغة اهلدف  اللغة املصدر

االسرتاتيجية املتعلقة بداللة األلفاظ أي  :semantic strategy / االستراتيجية الداللية 5.8.2.2

 :سيرتمجها املرتجم. وهي تشمل على األمور اآلتية أواجلملة اليت

 .، وهو الذي يأخذ معىن الكلمة من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف(borrowing) املعىن املستعار - 

، وهو أن يستخدم املرتجم الكلمة اخلاصة أواملميزة يف (cultural equivalent) الثقايف / البديلالعديل -

 .لكلمة اخلاصة أواملميزة يف اللغة املصدراللغة اهلدف بدال من ا

اللغة املصدر. وهو الذي يصف املعىن املراد من  ،(descriptive equivalent) الوصفي / البديلالعديل - 

اللغة املصدر هلا عالقاتا احلاارية اخلاصة با وأن استعمال التعادل الثقايف يأيت مبا يناسب املراد من  وذلك ألن

 .اللغة املصدر
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 وهي ، وهو أن يستخدم املرتجم كلمة اللغة اهلدف اليت توازي كلمة اللغة املصدر(synonym) املرادف - 

نقلت إىل اللغة اليت للمرتجم قاموس خاص لألمساء واالصطالحات اجلديدة  أن يكون البدو  ،الرتمجة الرمسية

 .اهلدف أخرجها وأمجع عليها اجلهة املختصة

، وهو إنقاص أجزاء تركيب اجلملة يف اللغة املصدر، (reduction and expansion) التخفيض والتوسع -

 .أي توسيع عناصر الكلمة يف اللغة املصدر معناه الزيادةوالتوسيع 

 .ويقصد با توضيح املعىن املراد ترمجته من اللغة املصدر (addition) اإلضافة - 

ترمجتها إىل اللغة يف اللغة املصدر وعدم وهو حذف الكلمة أواجلملة من النص  (deletion) احلذف -

 .ترمجته وجود صعوبة يفوذلك لعدم فائدته يف اللغة اهلدف أو  اهلدف.

ن الرتمجة إل. ويقصد به ترمجة الكلمة أواجلملة ليس هلا تكافؤ يف اللغة اهلدف (modulation) التعديل -

املصدر، وهذه االسرتاتيجية ال خترج يف الغالب عن تتطلب اسرتاتيجية خاصة ال تتأثر بقوانني اللغة  عامة اجليدة

 والتغيري يف الرتكيب أو ،(reduction) والتقصري أن اإلنقاص (expansion) هذه العناصر التالية: التوسيع

 .(transposition) النقل

 

 

 إلى اللغة الماليزية حروف الجر العربيةاستراتيجيات ترجمة  5.9
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 بالوظيفة الرتمجة تقم مل إذا أنه ذلك اللغوية، باملفردات وليس باملعىن الهتمامبا الرتمجة علماء معظم يطالب

  قد أفاد. و وجودهال فلن يكون أي مربر احلالة هذه يف فإ�ا املتلقي، لدى معىن هلا يكن مل إذا أي اإليصالية،

Goodspeed 1)25: 2006(يوسف  حسن حممدة كتاب  منT  1يف هذا الصددT يستل هي الرتاجم أفالأن 

 وإمنا صليا،أ تأليفا وليس ترمجة إال هو ما العمل هذا أن قيقةاحل يف األبد وإىل القارئ عني ُنصب تُبقي اليت تلك

 القدمي الكاتب ذهن يف النظر عممي أنهب يشعر وجتعله ترمجة أ�ا مطلقا ينسى القارئ جتعل اليت الرتمجة تلك هي

 رغم ولكنه ،عند التطبيق سهال أمرا الواقع يف األمر هذا يعترب وال. معاصر كاتبال ذهنال يف النظر ميعن مثلما

 .عمله يف جاد مرتجم أي يلتزمها أن جيب اليت املهمة يعترب ذلك

للتعبري عن  بينهاتستخدم مع األمساء أو الامائر لبيان العالقة  اتهي كلم حروف اجلر العربيةمن املالحظ أن 

. وتستخدم حروف اجلر للتعبري حروف اجلر يف اللغة املاليزيةلل لوضعا غاية أو مكان أو زمان أو سبب، كذلك

 املاليزيةو  العربية يف حروف اجلراالسم. إن بالكلمات األخرى، وعادة ما تظهر يف  العبارة بعن وجود عالقة 

ارات.  اجلملة والسياق يف العب ها يفمن حيث املعىن الوظيفي والداليل حسب موقع بينها فروق العميقةالتظهر 

من ناحية التعريف ووظيفتها  هي سواسية واملاليزية حروف اجلر العربية1Tأن  1TAzman )2005(1T فادأ1Tكما 

غري 1T 1Tمعاين خمتلفة1T 1Tتعطي1Tالعبارة سياق يف حروف اجلر وأكد أن  .بني املعىن واملعىن وبني األمساء واألمساء لالتصال

يامن  الاملستوى املعجمي  حيث من ليزيةاللغة املحروف اجلر العربية إىل ا وأضاف أن ترمجة1T ،األصليمعانيها 

 ، إال يف بعض اجلمل املالمة.جودة الرتمجة

 

 ترمجةاليت تساعد وتفيد املرتجم يف عملية  النظريات العلميةبعض  من خالل هذه الدراسة وقد اكتشف الباحث

الباحث تشري إىل نتائج  هاأكملالتحليالت السابقة اليت  إن)، إضافة عن ذلك املاليزية- العربية( اجلر حروف
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 يف خاصة املاليزية اللغة إىل حروف اجلر العربية ترمجة يف الختاذها جديدة اسرتاتيجياتمقنعة ومالئمة لتنظيم 

يف هذه الدراسة،  هاووظائفواملاليزية  حروف اجلر العربية عاينملتوضيحات ال ذلك. وك"ومقرور مسرور"  :رواية

البيانات املهمة بتساهم الباحث  كلها  ، والتبيني عن العبارة اللفظيةاجلر حروفوالطرق والقواعد لرتمجة 

اليت  سرتاتيجياتااللى ع. وقبل الرتكيز سرتاتيجياتذه االهلللحصول على القواعد املالئمة والصورة الواضحة 

لتكون الرتمجة واضحة  الرتمجة عملية بدءقبل  األساسية املراحلالرواية، من األفال االنتباه إىل  هذهتطبق يف 

 ومفهومة.

 Basic Stages/  حل األساسيةاالمر  5.9.1

  :وهي  )2006يوسف  حسن (حممد أساسيتني مرحلتني إىل تنقسم الرتمجة عملية أنبشكل عام، 

 احلقيقي للمعىن التوصل أجل من املصدر، باللغة املكتوبة الرسالة نص analysis بتحليل وتتم: األوىل املرحلة

  املرحلة الثانية: إىل نتقللن التفكري، إعادة عملية يف نبدأ مث. النص يتامنه الذي

 إىل التوصل أجل من إليها، املنقول باللغة املرتجم النص معىن synthesis بصياغة وتتم: الثانية املرحلة

السابقة  الرتمجة عملية بالرجوع إىل .اللغة هذه يف عادة با الكتابة تتم اليت األساليب مياثل متاما صحيح أسلوب

اللغتني يعىن اللغة املصدر واللغة اهلدف للحصول على  بنيالتوازن بتشري إىل االهتمام  األوىل املرحلة يقال إن

 يقرأ من جيعل بأسلوب اهلدف اللغة يف الرسالة صياغةب تشري إىل االهتمامف الثانية املرحلةاملعاين احملتملة، أما 

  ".طبيعية" وكأ�ا أي – اللغة بذه إال تكتب مل اوكأ� يشعر الرسالة هذه

  General Stages/  المراحل العامة 5.9.2
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، ومقرور مسرور :رواية يف املاليزية اللغة إىل حروف اجلر العربية ترمجة ة يفخدممست اسرتاتيجياتإىل  ةشار باإل

كما   هي ترمجته، وتلك املراحل عمليات اليت مير با املرتجم يفقام الباحث بتجهيز عدة من خالصة املراحل قد 

 لي:ي

 األوىل املرحلة -

خصوصا عن يف ترمجته،  عند املرتجم توافرها جيب اليت األساسية املتطلباتاملرتجم  أن يعرفمن املفروض، 

اللغتني (اللغة املصدر واللغة اهلدف)، أي معاين حرفية ومعاين سياقية ومعاين  يف حروف اجلر معاين ووظائف

استخدام  يف ماهرا يكون أن أو للمعىن"  العام املغزى"  فهم على قادرا املرتجم يكون أن يكفي فال ية.لفظ

 االنفعالية والقيم للمعىن، واحلساسة الدقيقة اجلوانب فهم إىل باإلضافة عليه وإمنا. عجمي فقطاملريف أو احل ملعىن

 .الرسالةيف "  إحساسو  نكهة"  حتدد اليت األسلوبية واخلصائص للكلمات، اهلامة

 الثانية املرحلة -

 ومقرور مسرور :رواية، وأما النص يف ايرتمجه يتال ع النصوصا نو أعن  خاصة معرفة لديه يكون أن املرتجم على

مؤلفة  يالرواية "مسرور ومقرور" هأن  )Maheram 2011: 252(يعترب النص األديب، كما أشارت فإنه 

 على، و أمينة بطريقة األصلي الكاتب أو املؤلف انفعاالت يربز أن على املرتجمو  .أدبية تتامن القاايا الدينية

 باشرةهلا صلة م حروف اجلر ألن إليها واملنقول املصدر اللغتني طبيعةو  النحوية قواعدبل هتماماال املرتجم

ووظائف معاين  واسع على إطالع على يكون جيب أن يأ – املعاين حسب السياق يف حتديد بالقواعد وتؤثر

 .طرق الرتمجةكذلك على و حروف اجلر وقواعد 

 لثةالثا املرحلة -
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أن  أن يعرفإىل اللغة املاليزية. على املرتجم  روف اجلر العربيةحلرتمجة الهذه املرحلة من أهم املراحل قبل عملية 

أ�ا  ، إالاملعىنتؤدي إىل فساد ، بل امن جودة الرتمجةت الاملستوى املعجمي  حسب حروف اجلر العربية ترمجة

على تقييم  اقادر املرتجم بعض اجلمل أو العبارة احلرفية األساسية.  ومن املهم، أن يكون ترمجة يف  تكون صاحلة

وتقسيم املستويات اليت تستخدم فيها حروف اجلر إما يف العبارة اخلاصة أو اجلملة األساسية أو السياق احملدد، 

 monolingual اللغة أحادية املهارات صقلو  ،تامة بكفاءة بلغتني فسهأن يعربمما يوجد يف ن يستطيعوكذلك 

skills وجه أكمل على بعمله للقيام الالزمة . 

 الرابعة املرحلة -

من خالل اكتشف الباحث فإىل اللغة املاليزية،  حروف اجلر العربيةيف ترمجة  خاصة طريقةالرتمجة  أنواعمعرفة 

مجة الداللية والرتمجة الرت و الرتمجة احلرة،  ترمجة كلمة بكلمة، وكذلكتشمل الرتمجة احلرفية  نهذه الدراسة أ

املعاين  اللغة املصدر إىل1Tمن  1Tحروف اجلر العربية1Tمعاين  نقل يستطيع1T يرى الباحث أن املرتجم جيب أنو  اللفظية.

 قات.  يف السياوأساليبها يكون قادرا على فهم معانيها 1Tو1T، دقةو  بكفاءة 1Tاللغة اهلدف احملتملة يف

 اخلامسة املرحلة -

إىل اللغة  حروف اجلر العربيةحسب املستويات احملددة قبل عملية ترمجة  طرق الرتمجةإجادة وتنظيم ال بد من 

 املقرتحة مناجلمل. وميكن اإلتباع املراحل  يف املاليزية، للحصول على اخلطوات املالئمة حسب السياق

Azman 1T)2005(  1 نظمالذيT 1مث  ،احلريف ستوى امل علىالرتمجة  أيثالث مراحل:  لىعطرق الرتمجةT الرتمجة

 معىن خاص. 1T 1Tهلا1Tاليت  1Tالرتمجة، يعىن العبارة يف خاصة1T3Tعبارة 1T3T، واألخرية باستخدام مستوى العبارة على

 السادسة املرحلة -
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، واضح منهج يدحتد، و املرتجم يتبعها اليت االسرتاتيجية حتديدأي  اللغوية التحليل مستوياتعلى املرتجم معرفة 

إىل اللغة املاليزية  حروف اجلر العربيةترمجة يف  أدق معىن إىل للتوصل إتباعها جيب اليت اخلطواتوكذلك حتديد 

كي تكون نتائج الرتمجة مالئمة بالنص   بالرتتيب عاينامل عن يبحث أن املرتجم على جيبخاصة. ومن مث، 

 الدقيق بالشكل احلريف حروف اجلر العربيةمعاين  ي حتديدأ lexical meaning املعجمي املعىناملصدر، منها 

 سياق يف عينةامل معاين حروف اجلر وفق أي textual meaning النصي املعىنيف اللغة املاليزية، و  فهومامل

 من استخالصه ميكن الذي املعىن هو contextual meaning السياقي املعىنو  ،أو وظائفها يف اجلمل معني

 يف الكلمات به توحي الذي الرمزي املعىن وهو suggestive meaning اإلحيائي املعىنو ، الكالم سياق

 اجلملة. 

 السابعة املرحلة -

حىت  األسلوبية بنفس اخلصائص رتمجةطريقة الباألسلوب و بحيتفظ لمرتجم أن لويف املرحلة األخرية، ينبغي 

 الرتمجة تكون وحىت ،يف النص األصلي املعاين يف التعبري عن والوضوح السهولة عناصر كل الرتمجة تنعكس يف

 املتطلبات يستجيب جلميع أن جيبوكذلك  .األصلي النص يف املوجودة ألفكارل األصل طبق كاملة نسخة

 النص روح تنقل -2، املعىن وضوح تعكس -1) وهي 2006(يوسف  حسن حممد كما نبها إليها األساسية

. وأضاف أن قارئها ذهن يف مشابة استجابة تولد  -4، ووسلس يطبيع بتعبري تصاغ -3، أسلوبهبو  األصلي

 ال بشكل متحدين يعتربان الوجهني هذين ألن ،" واألسلوب املعىن"  امتزاج بني إجيادهو  ال بد منه األمر الذي

ن يستطيع أ ال ولكنه ،وجيد مميز عمل إنتاج إىل للشكل، اعتبار دون باحملتوى، التمسك ويؤدي. التجزئة يقبل

 .ا يوجد فيها من سحرمو  األصلي لنصل ص الفنيةئينقل اخلصا

 الخالصة 5.9.3
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 األساسية املتطلباتباالهتمام  لهإىل اللغة املاليزية، ينبغي  حروف اجلر العربيةفإذا أراد املرتجم أن يرتجم 

 يةنوع معرفة ألن وحدها،معرفة الطرق وقواعد الرتمجة  لديه يكون أن يكفي فال، اليت جيب اتباعهاواخلطوات 

 النحوية قواعدبال هتماماالالنتائج الصحيحة، وكذلك  الطرق املؤدية إىلالنصوص قبل عملية الرتمجة هو من أهم 

أن يطالع على معاين  املعاين حسب السياق، فعلى املرتجم يف حتديد أل�ا مرتابطة باجلمل وتؤثر ضروري جدا،

 .تهامجقواعد وطرق تر  حروف اجلر ووظائفها، وذلك

فيها حروف اجلر إما يف العبارة  تستخدمعلى تقييم املستويات اليت  املرتجم قادراأن يكون ومن املالحظ،  

 التعبري يستطيعاللفظية مثل املتالزمات اللفظية والتعابري االصطالحية أو اجلملة األساسية أو السياق احملدد، و 

رتمجة ب للقيام الصحيحة جيب ماعاة متطلباتاالرتمجة  طريقة. هذه هي تامة بكفاءة بلغتني نفسه ما يوجد يف عن

حروف 1Tمعاين  نقل يستطيعو  العبارة1T 1Tبناء1Tب ملما يكون جيب أن وكذلك، على أكمل وجه حروف اجلر العربية

 .  بكفاءة 1Tاللغة املصدر إىل اللغة اهلدف1Tاحملتملة من   1Tاجلر العربية

إىل اللغة املاليزية، للحصول  حروف اجلر العربيةقبل عملية ترمجة  بذه الطريقة املراحل اخلاصة اتباع إىلوميكن 

مث  ،احلريف مستوى  علىالرتمجة  أياجلمل. فاملراحل الثالثة املذكورة  يف على اخلطوات املالئمة حسب السياق

1T 1الرتمجة، و مستوى العبارة علىالرتمجةT3T 1العبارة بT3T1 اخلاصةTاملالئمة واملوازنة املعاين  نقليف عملية  كثريا ملرتجم تساعد

مفهوما  كالمه املرتجم  لكي يكون أديب حس بوجود يتمتع عليه أن اهلدف. وكذلكإىل اللغة يف النص املصدر 

 األسلوب صحة يف احلكم له سيكون طاملا األدبية الناحية من النص نقد على قادرا يكون وأن ،للقارئ

 يف ُحتدث أن جيب الرتمجة  أن) 2006(ف يوس حسن حممد من كالم Prochazkaمثلما أخرب  .وتقييمه

 . قرائه على األصلي النص انطباع حيققه الذي االنطباع نفس القارئ ذهن
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يف  معىن أدق إىل للتوصل levels of language analysis اللغوية التحليل مستوياتعلى املرتجم معرفة 

كي تكون نتائج الرتمجة مالئمة   بالرتتيب عايناملعن  بحثالإىل اللغة املاليزية خاصة، و  حروف اجلر العربيةترمجة 

 نسخة الرتمجة، وجيعل األسلوبية بنفس اخلصائص رتمجةطريقة الباألسلوب و بحيتفظ بالنص املصدر. وينبغي أن 

 إجيادو  األساسية املتطلبات ليبي أن جيب. وكذلك األصلي النص يف املوجودة األفكار من األصل طبق كاملة

إىل اللغة املاليزية موازنة ومالئمة بالنص  حروف اجلر العربيةلتكون ترمجة  واألسلوب ملعىنا من فعال امتزاج

 .رواية "مسرور ومقرور"األصل، كما تكون ترمجة 

يوجني نيدا  حسب ما قال، املعجمية يف اللغة املاليزية عايناملعديد من  هلاالعربية  حروف اجلر من املعلوم أنو 

 هناك] أي  الكثرية - توازن -املساوة الواحدة ستوى [ اجلزء اخلاص مباميكي يف يف املبدأ الدين) 2001(

النظرية  إنو  .اهلدف (املاليزية) لغةال يف كثرية  تشابات اهللكن (العربية) و  املصدر النص من واحدة كلمة

العبارة  يناسبخدامها ألن است1T هلذه الدراسة رتمجةاليف عملية  من غريها أكثر تقد تطبالتواصلية لبيرت نيومارك 

 من إجراء االتصالية. بالتأثريتم تو األصل توضح أغراض للكاتب نظرية الصلة الوثيقة فوأما 1Tالطويلة. 
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 النتائج العامة عن الترجمة 5.10

 هانتبا لفت من وافرا نصيبا الرتمجة نالت فقد وتطبيقيا نظريا ومتّيزها اللغوية الدراسات لتطور ، نظراعام بشكلو 

 للناحية التابعة النظرة وأسرية اللغوية الدوائر رهينة بقيت أ�ا رغم إليها، با واملهتمني ظريناواملن اللغويني

 من للرتمجة العديدة املصاعب جتاوز على املرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة املاليزية النصوص كرتمجة التطبيقية

 حاالت إىل تركيب، مقابل وتركيب عبارة، مقابل وعبارة ح،مصطل مقابل ومصطلح كلمة، مقابل كلمة ترمجة

 نطاق يف الرتمجة عملية حصر مدى تبّني " مقابل" كلمة أن كما مفهوم؛ مقابل مفهوم ترمجة فيها تتمّ  أخرى

 .التطابق

1T1جيب أنT 1T1يتمT 1اناباطT 1الرتمجة (العربيةT - 1T(1املاليزيةT 1T1من خاللT 1T1البحوث والكتابةT 1T1أساسا بوصفها اليت تستخدمT 

1T 1للمرتمجني. وأما دليالوT  1البحوث واملنشوراتT1يفT  1جمالT1هذه التخصصاتT 1T1تكونT 1Tلتحقيق  مفدا أياا ومرجعا

 إىل العربية من الرتمجات فإن أخرى جهة من1T 1Tعلى وجه اخلصوص.1T 1Tماليزيا1T 1Tيف1T 1Tللغة العربية1T 1Tالتعليم والتعلم1T 1Tأهداف

 .ليزيةاإلجن رتمجة منامل األعمالب بأضعاف ماعفة، مقارنة متثّلت بل حمدودة ليست املاليزية

 وتراكيب أبنية مع عنها يرتمجون اليت اللغة وألفاظ وتراكيب ةيأبن تطابق بإمكانية االعتقاد مرتجملل ينبغيو 

 أن وهو اللسانيات علم يف أساسي مبدأ بأول التزامهم عدم عن ينجم وهذا. إليها يرتمجون اليت اللغة وألفاظ

 أن إال به االعرتاف من بالرغم اإلطالق وجه على وارد غري وأخرى ما لغة ظوألفا أبنية بني مافي التام التطابق

من  اللغات بني ما يف عاملية مشرتكة قواسم بوجود Universals Language لغة العاملية أبنية خصوصية

 احلميدان محد عبداهللا( وأخرى لغة بني مافي تام تطابق حتقيق من متنع لغة كل يف البيان وأدوات أسلوب

2003 :2(. 
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وجيب أال ننسى هنا أن اللغات هي أصال حملية إقليمية، أل�ا تنشأ يف بيئة معينة استجابة حلوائج تلك األمة 

اليت تسكن يف تلك البيئة. فكل لغة خصائصها الفنية، وال استقالليتها، فتحقيق التطابق بني لغات األمم 

 البحث عن وجود قواسيم مشرتكة يف المعات والشعوب أمر صعب للغاية، ولكنه ليس مستحيال نظرا إىل

 اإلنسانية يف العامل. 

 مجل مقارنة على الرتكيز إىل املرتمجني يؤدي املعروفة اللغوية الظاهرة هذه إىل االلتفات عدم فإن هنا ومن

 عملية تصبح هنا ومن املصدر؛ النص لغة وألفاظ وتراكيب جبمل) املرتجم النص( اهلدف اللغة وألفاظ وتراكيب

 أ�ا على الرتمجة إىل النظر دون واجلمل املفردات مستوى على تقابلي حتليل عملية الرتمجة مراجعة أو تقييم

 اإلحياءات فإن وهكذا اهلدف النص قراء أي الرتمجة ومتلقي املصدر النص كاتب أفكار بني ما تواصل عملية

 املصدر للنص املقصود التأثري إن بل ال الرتمجة، نم مفقودة تصبح وأبعاده النص أجزاء بكل املتعلقة الثقافية

 .قرائه على التأثري نفس له يكون أن جيب والذي اهلدف النص تقييم عند احلسبان يف يكون لن قرائه على


