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Abstract:
Translation is a communication activity to understand the existence of
another nation with the peculiarities of the language. Arabic is language
through which the revelation of Qur'an was revealed. For Arabic, at the initial
appearance, science and sharf nahwu intended only as a means of learning to
anticipate the spread of language errors. But in its development, nahwu and
sharf is a independent discipline that is heavily influenced by Greek philosophy
that science is complex and convoluted.
This complexity demands for anyone whose background non-Arabs for
more in depth to be able to translate and understand the main revelation is
revealed through the Arabic language. Arabic and Indonesian are the two
languages that were born from two different language families. Of these two
languages have similarities and differences. Different characteristics (sui
generis) within each language requires precise translation process.
Indeed, sometimes there is stiffness in translation. In this context,
knowledge of grammar / classification grammatical study of morphemes,
words, phrases, sentences so as to form a discourse, other Dalan is very
important and the massive benefits in translation. Grammar and other
knowledge is a discussion within the discipline nahwu and sharf as a separate
science disciplines.
Keywords: Translation, sharf, nahwu
Abstrak
Terjemah merupakan sebuah aktifitas komunikasi untuk memahami
keberadaan bangsa lain dengan kekhasan bahasanya. Adalah bahasa Arab yang
melaluinya wahyu Al-Qur’an diturunkan. Bagi bahasa Arab, pada awal
kemunculannya, ilmu nahwu dan sharaf dimaksudkan hanya sebagai sarana
belajar untuk mengantisipasi meluasnya kesalahan berbahasa. Namun pada
perkembangannya, nahwu dan sharaf menjadi sebuah disiplin ilmu yang
mandiri, terlepas dari ilmu lain dan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani
sehingga ilmu ini rumit dan berbelit-belit.
Kerumitan ini menuntut bagi siapa yang berlatar belakang non Arab untuk
lebih mendalaminya agar mampu menterjemahkan dan memahami utamanya
Wahyu yang diturunkan melalui bahasa Arab tersebut. Bahasa Arab dan Bahasa
Indonesia adalah dua bahasa yang lahir dari dua rumpun bahasa yang berbeda.
Tentu kedua bahasa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbedaan
karakteristik (sui generis) dalam setiap bahasa menuntut proses penerjemahan
yang tepat. Memang terkadang ada kekakuan dalam penerjemahan.
Dalam konteks tersebut, pengetahuan tentang tata bahasa/klasifikasi
gramatikal yang mempelajari tentang morfem, kata, frase, kalimat sehingga
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dapat membentuk suatu wacana, dalan lainnya merupakan hal yang sangat
penting dan besar sekali manfaatnya dalam penerjemahan. Tata bahasa dan
pengetahuan lainnya tersebut merupakan bahasan dalam disiplin nahwu dan
sharaf sebagai disiplin bidang ilmu tersendiri
Kata kunci: terjemah, sharf, nahwu

املقدمة
ان أمهية الرتمجة يف العرص احلديث لقد تعاظمت وأحلت احلاجة الهيا وأصبحت من متطلبات احلياة
الفكرية املعارصة ،لنه أصبح من الصعب أن يكون جملمتع اس تطاعة العيش منعزال عن غريه من جممتعات العامل
خاصة اذا اكن راغبا يف اللحاق بركب التطور واحلضارة البرشية.

1

وال شك أن الرتمجة يف حياتنا اليوم العرصية تلعب دورا هاما يف نرش العلوم واملعلومات ،لن الرتمجة
تساعد الطالب وصول الفهم بني اختالف ألس نة الناس ولغهتم لتبادل املعلومات والعلوم بيهنم .والرتمجة يف عاملنا
املعارص من أمهية أدوات االتصاالت يف العالقات الرمسية والتجارية وهمل جرى.
ولقد أدرك اجملمتع االنساين حاجته اىل الرتمجة منذ الفدمي لنه يتلكم لغات عديدة ال لغة واحدة ،وعليه مل
تكن أمام االنسان وس يةل للتفامه مع أبناء جنسه ممن مل يتحدثوا بلغته غري وس يةل الرتمجة 2.فأس باب أمهية الرتمجة
كثرية ال عدة لها وال حرص .وأغلبية ادلراسات يف هذا اجملال تؤكد بأن الرتمجة خرجت من حزي الوجود من جراء
حاجة االنسان املاسة الهيا سواء اكنت حاجة من الش ئون التجارية والاقتصادية والس ياس ية أو حاجة من ادلين
أو العالج أو كشف اجملهول أو التفدم الصناعي وغريها.
الرتمجة معلية تتحقق ابللغات ،أي أهنا معلية استبدال النص يف لغة معينة بنص أخر يف لغة أخرى .مفن
الواحض اذن أن أية نظرية للرتمجة ال بد أن تعمتد عىل نظرية للغة -نظرية لغوية عامة .واللغوايت العامة يه أساس

1ادلكتور عبد البايق الصايف ،نظرية لغوية للرتمجة ،لكية الرتبية جامعة برصة ،بدون س نة ،ص .7
 2محمدزهري ،املهنج السايس يف الرتمجة والتعريب ،حبث مقدم لودورة ال ي يعقدها نفافةلن يف .0222 -02 -02
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نظرية عن كيفية معل اللغات ،فهيي تعرض أقساما تس تنبط من أحاكم عامة مبنية عىل مراقبة اللغات والحداث
اللغوية.

3

وبناء عىل ذكل فيجب عىل لك طالب أن جيهتد يف تعمل اللغة العربية بلك هجده وطاقته ليصل اىل لك ما
يمتناه من العلوم ادلينية .واكن العلامء أابؤفا القدماء جيهتدون يف أن خيرجوا أوالدمه عراب يتلكمون ويتحدثون ابللغة
العربية.
وهبذا ألفوا كتب اللغة اكلنحو والرصف وغري ذكل .هذا ليسهل عىل الطالب تعمل اللغة العربية ليكون أداة
هلم يعين للطالب .فيجب علينا مجيعا أن نتلكم ابللغة العربية الفصحى الصحيحة وجنتنب عن اللغة العامة ال ي وقع
فهيا كثري من الناس وال نس تعمل اللكامت يف حمادثـتنا اال ما حصت كتابهتا لنه من واجبتنا أن ننرش هذه اللغة
الرشيفة مع احملافظة عىل دقهتا ولطفها وفصاحهتا اىل مجيع طبقات املسلمني يف أي ماكن خصوصا طالب املعاهد
واملدارس اذلين يدرسون العلوم ادلينية يف الكتب العربية

4

وعىل ذكل أن للرصف والنحو عالقة قوية يف تفهمي العلوم ادلينية ال س امي يف تسهيل الرتمجة عىل نصوص
القرأن واحلديث والكتب ادلينية ويساعد الرصف والنحو عىل عصمة اللسان والقمل عن اخلطأ والزلل يف بناء
اللكامت أو ضبط أواخرها ويعينان عىل فهم الالكم عىل الوجه الصحيح مبا يساعد الطالب عىل استيعاب املعاين
برسعة وغري ذكل 5.وعىل ذكل يس تطيع الطالب أن يعاجلوا من الصعوبة يف الرتمجة.
ومن املعروف أيضا أن المة االسالمية لها ما هتمتون به من النصوص االسالمية السلفية املؤلفة أيضا
ابللغة العربية .ولهذا جيب عىل املسلمني أن يفهموا هذه اللغة مث يرتمجوها جيدة سواء أاكنت مع لساهنم أو كتابهتم
أم يف ذههنم فقط .لن معرفة رشيعة ديهنم حس نة ومعيقة علهيم .واذا حسنت ترمجهتم حسنت قدرهتم عىل تكل
اللغة ويتيرس فهمها حىت يس تطيعوا فهم رشيعة ديهنم حصيحا.

 3د .عبد البايق الصايف ،لكية الرتبية -جامعة البرصة ،نظرية لغوية للرتمجة ،دار الكتب( جامعة برصة) ،ص .01
 4حسن أمحد ابهرون املدوري ،مجموعات عرصية يف اللغة العربية للطباعة والنرش والتوزيع ،مؤسسة املعهد االسال يم ابعيل سورااباي ،0892 ،ص 118-119
 5ادلكتور عبد القادر أمحد ،طرق تعلمي اللغة العربية ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الهنضة املرصية القاهرة ،0871 ،ص .079
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فأس باب أمهية الرتمجة كثرية ال عدة لها وال حرص ،وأغلبه الرئيس يف هذا اجملال أن الرتمجة يف وعاء
االنسان ابحلاجة املاسة الهيا سواء اكنت حاجة الشؤون التجارية والاقتصادية والس ياس ية وادلينية أم غري ذكل.
وأساسا عىل ما س بق ،الرتمجة تلعب دورا وال ينكر عهنا يف فهم املايض وتعميق احلارض ورؤية
املس تقبل .لن اللغة الن مكل للجميع والتقدم للك شعب ال يزال موجودا .ولهذا يكون نقل العمل اذلي هو غرض
الرتمجة حاجة االنسان يف أحناء العامل فيجب علهيم أن يقوموا هبا.
ومن اجلوانب الخرى أن اللغة يه وس يةل االتصال بني الناس لسافا أو كتابة ،لن هبا يعرب لك قوم عن
مقاصدمه وأغراضهم.

6

 6الش يخ مصطفى الغاليني ،جامع ادلروس العربية ،املكتبة العرصية ،بريوت ،0891 ،ص . 7
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مباحث

تعلمي الرصف والنحو يف اللغة العربية
نشأة الرصف والنحو
نشأة الرصف
وقد مرت نشأة الرصف بفرتتني عىل وجه التقريب ،الوىل تبتدأ قبل تأليف سيبويه لكتابه يف النحو،
وتنهتيي هذه الفرتة من اترخي نشأة الرصف بصدور الكتاب .أما الفرتة الثانية فتبتدأ من سيبويه ،فاكنت هذه الفرتة
أوحض من الوىل ال ي مل تعرف عهنا شيئا ذا أمهية فامي يتعلق بتارخي الرصف وال ِمن أول َمن كتب فيه بصورة
واحضة أو من تلكم يف احدى موضوعاته ال ي متزيت فامي بعد ،فلك ما تذكره املصادر واملراجع من رواايت ،هو أن
أول من تناول مادة الرصف ،عيل بن أيب طالب ريض هللا عنه .وذكرت رواايت أخرى أن أول من حبث فيه
معاذ بن مسمل الهراء.

7

ورواية الثانية أقرب اىل الصواب.

8

ومن احملدثني من يذكر أن عيل بن ايب طالب أول من فطن اىل اخلطأ يف بعض أبنية اللكامت وهيئاهتا
عند بعض املتلكمني ،فوضع يف البناء اباب أو اببني ،هو أساس عمل الرصف .وأخذ عنه أبو السود ادلؤيل واضافة
اىل ما تنبه اليه من الخطاء ال ي فشلت يف اللغة ،مث وصلت اىل بعض أايت القرأن الكرمي حيث مسع عيل ريض
هللا عنه أعرابيا يقرأ ال يألكه اال اخملطئون ،فوضع النحو غري أن املصادر القدمية فامي أطلعت عليه مل تذكر هذه
الرواية ال ي جتعل عيل بن أيب طالب قد وضع شيئا يف الرصف .أما الرواية ال ي تشري اىل معاذ بن مسمل الهراء
فهيي تؤكدها املصادر بأنه ودل يف عهد عبد املاكل بن مروان.
وكثري ما جند الاعامتد عىل رواية الس يوطي ال ي تقول ن واكن أبو مسمل مؤدب عبد املكل بن مروان قد
جلس غىل معاذ فسمعه يناظر رجال ويقول هل من  ( :تؤزمه أزا ) { سورة مرمي  } 91 :اي فاعل افعل ؟ ن .وقد

 7عبد هللا محمد السطي ،الطريف يف عمل الترصيف دراسة رصفية تطبيقية ،لكية ادلعوة االسالمية طرابليس ،0880 ،ص . 80
 8ادلكتور محمد بكر اسامعيل ،قواعد الرصف بأسلوب العرص ،شارع خان جعفر ابمجلالية ،القاهرة ،0809 ،ص . 9
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علق الس يوطي عىل هذه الرواية بقوهل ن ذكر لكمه الزبيدي ن ومن هنا ملح أن أول من وضع عمل الرصف هو معاذ
بن مسمل الهراء.

9

نشأة النحو
بعد أن فتح العرب كثريا من البالد والمصار ،دخل أهلها يف دين هللا أفواجا ،وتعلموا القرأن ودرسوا
اللغة العربية وتلكموا هبا فبدأت اللكنة تظهر يف الكهمم كام بدأ اللحن واحضا يف نطقهم ،وال شك يف أن العرب
مبخالطهتم لودخالء عىل العربية ولساهنا قد أصابته عدومه وانتقلت اليه أاثر حلهنم ولكنهتم .كام أن نشأة أوالد
المراء واخللفاء والثرايء بني أهمات عربيات وأجعميات اكن هلم أثرها يف فساد طباعهم وفطرهتم الدبية املوروث.
مل يقع اللحن يف عرص النبوة وما بعده من العربية اال فادرا ،وذكل لسالمة امللاكت وقةل اختالط العرب بغريمه
وقرب عهدمه ابلبداوة.

10

نشأ النحو يف العراق صدر االسالم.
قال أبو الطيب اللغوي  :ن واعمل أن أول ما اختل من الكم العرب أحوج اىل تعمل االعراب ،لن اللحن
هللا عَلَ ْي ِه َو َس م َمل فقد روينا أن رجال حلن حبرضته فقال :
ظهر يف الكم املوايل واملتعربني من عهد النيب َص ىىل ُ
أرشدوا أخامك ،فقد ضل.

11

فقد نشأ النحو يف بدايته الوىل يف البرصة .أما أهل الكوفة يف ذكل الوقت اكنوا هممتني بدراسة القرأن
وعلومه ورواية الشعر .وعندما ازداد اللحن يف الكم العرب ،تبني للكفيون أن اللغة العربية يه اللغة ال ي نزل هبا
 9عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص .
” H. Saeful Anwar dkk، Al qalam ( jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemayarakatan) PT. PPM.STAIN “ Sultan Maulana hasanuddin banten
Vol.19.No.92 ( Januari-Maret 2002 ) hlm. 72-73 .
 11عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص .

10
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القرأن الكرمي ،ذلكل هبوا لذلود عهنا من هجة بيامن اكن أهل البرصة قد عظموا أخرى فثارت روح املنافسة بني
اهل املدينتني.
وملا مل تكن لهل الكوفة دراسة يف النحو وال اتليف فيه ،اجتهوا اىل البرصة ،مث أنشأوا مدرسة حنوية
ذات مذهب أهل البرصة ،ومما يعد من أبدع مدرسة الكوفة أهنا أنشأت عمل الترصيف مس تقال عن النحو .ويعود
الفضل يف ذكل اىل معاذ بن مسمل الهراء الكويف.

12

وال تزال كتب النحو القدمية منذ كتاب سيبويه تش متل عىل العلمني معا .واكنت ادلراسات الرصفية مضن
ادلراسات النحوية مل تنفصل يف ابدئ أمرها ومل تتحد يف الفصل أو الباب املعني اال بعد ان ظهرت حياة التاليف
وتفرعت ادلراسات اللغوية ،وازدهرت احلركة العلمية عند العرب ،فاجتهت حنو التخصص .جفاء علامء خصصوا
البحث يف موضوعات رصفية حمضة.

13

مفهوم الرصف والنحو
قبل أن يلقى الباحث مفهوم الرصف والنحو فينبغي هل أن يقدم أوال تعريفات الرصف والنحو عىل حسب
علامء الرصف والنحو.

مفهوم الرصف
املعىن اللغوي
تناول علامء اللغة مادة الرصف وجعلوها أن تدور حول معىن التغيري والتحويل ،وقد وردت مادة
نرصفن ( ص ،ر ،ف) هبذا املعىن يف القرأن الكرمي اذلي هو أساس للغة العربية وس ياهجا املتني .قال هللا
تعاىل  :رصف هللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون ( سورة التوبة  ،) 007 :أي رصف هللا قلوهبم عن اخلري .وقال :
وترصيف الرايح أايت لقوم يعقلون ( سورة اجلاثية  .) 5 :ويقولون  :رصف هللا السوء عنك ،أي حوهل عنك
 12س بف النوار ،املرجع السابق ،ص .
 13عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص

.
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ويقال لقد تغري حال فالن من حال اىل حال ،س بحان هللا مغري الحوال ،أي مرصف الحوال ومقلهبا .ورد يف
لسان العرب حول اللكمة ال ي تتكون من احلروف ( الصاد والراء والفاء ) مادة الرصف ن الرصف رد اليشء عن
وهجهن.

14

وقد مسي هذا العمل بعمل الرصف تبعا للمعىن اللغوي ،فان الرصف يف اللغة هو التغيري والتحويل
والتخلية ،تقول رصفت فالفا عن رأيه ،تعين حولته عنه .تقول رصفت اليشء عن وهجه تعين غريته عنه اىل وهجه
أخر ،ورصفت املال  :أنفقته ،والرصف أيضا يف اللغة الزتيني ،والصوت.

15

املعىن الاصطالي
والرصف يف الاصطالح يطلق عىل ش يئني 16،وهام :


معىن علمي وهو عمل يعرف به أحوال أبنية املفردات العربية



معىن تطبيقي وهو حتويل الصل الواحد اسام اكن أو فعال اىل أمثةل حسب ارادة املتلكم كتحويل الصل
من مفرد اىل مثىن أو مجع أو حتويل املضارع اىل امس الفاعل أو غري ذكل مما اكن خاصا ابلحوال والقواعد
اللكية لهذا الفن 17.وكقول الرصفيني ن اذا حتركت الواو أو الياء واكن ما قبلها مفتوحا قلبتا ألفا حنو قول،
بيع ،وسري فصارت قال ،وابع ،وسار 18،عىل وزن فعل -يفعل.
وقد قال أمني س يد عن الرصف بقوهل ان الرصف اصطالحا عىل ش يئني أيضا .الول  :حتويل اللكمة

اىل أبنية خمتلفة لداء رضوب من املعاين اكلتصغري والتكسري والتثنية وامجلع وأخذ املش تقات من املصدر وبناء

 14عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص
 15ادلكتور محمد بكر اسامعيل ،املرجع السابق ،ص .
 16العالمة الفاضل الس تاذ الش يخ محمد اخلرضي ،حاش ية احلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن ماكل ،دار احياء الكتب العربية أندونيس يا ،دون الس نة ،ص . 091
 17عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص . 15
 18منذر نذير ،قواعد االعالل يف الرصف للمدارس الابتدائية ،مكتبة محمد بن أمحد نهبان وأوالده ،سورابيا -أندونيس يا ،ص . 7
.
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الفعل للمجهول وغري ذكل.الثاين  :تغيري اللكمة عن أصل وضعها لغرض أخر غري اختالف املعاين ،ومسي هذا
التغيري ابالعالل وينحرص عىل س تة أش ياء  :احلذف والزايدة واالبدال والقلب والنقل واالدغام.

19

واملقصود ابلبنية يف التعريف السابق هو بناء واملراد به عدد حروف اللكمة املرتبة وحراكهتا املعينة
وسكوهنا ،مثل بناء املاىض والمر ،وصياغة امس الفاعل واملفعول والتصغري والنسب والتثنية وامجلع وغريها.

20

وأحوال البنية كثرية اكالعالل أي تكل الحوال صوغ املايض وأخويه ،وسائر املش تقات وطرق الوقف واالدغام،
والتخلص من توايل السكونني 21.واالبدال والاماةل واالدغام والتقاء الساكنني يف اللكمة ومراعة احلروف الزائدة
والصلية من اللكامت وهيئاهتا وأبنية السامء اجملردة واملزيدة ،وما يعرتهيا من ترصيف خاص هبا.
واملراد ابلحوال  :هو ما يعرتي اللفظ من تغيري خاص أو عام ،كن يعرتي الفعال ترصيف خاص هبا
كصياغة املضارع من املايض وصياغة المر من املضارع وما يؤخذ مهنا من أسامء الفعال.
وبناء عىل الراء السابقة يس تطيع الباحث أن يس تنبط من مفهوم الرصف المرين :
الول  :التعبري املعنوي اذلي يلحق بنية اللكمة لغري اعراب وبناء ،لن حتويلها ترتتب عىل تغيري اىل معان خمتلفة.
ومن ذكل مثال حتويل الفعل ( فَه َِم ) اىل ( فَه َمم ) عىل وزن فعل مضاعفا لفادة التكثري ،فهىم املدرس طالبه ،واىل
( تَ َفا َ َمه ) عىل وزن تفاعل لفادة املشاركة يف الفهم و( اس تفهم ) عىل وزن اس تفعل لفادة الطلب؛ وحتويل
الامس املفرد مثل ن ِكتاب ن اىل ُك ُتب لفادة امجلع؛ وحتويل املصدر ( عمل ) من عمل -يعمل -علام عىل وزن فعل-
يفعل -فعال ادلال عىل احلدث اىل ( عامل ) عىل وزن فاعل لفادة احلدث وفاعهل ،واىل ن علمي ن عىل وزن فعيل
لفادة احلدث واملبالغة يف الوصف ،واىل ( معلوم ) عىل وزن مفعول لفادة احلدث ومن وقع عليه احلدث.
الثاين  :التغيري اللفظي اذلي يلحق بنية اللكمة لغري اعراب أو بناء ال لغرض معنوي ،وامنا لغراض لفظية.

 19ادلكتور أمني عيل الس يد ،يف عمل الرصف ،دار املعارف ،مرص  ،0871ص .09-01
 20عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص .
 21الش يخ هارون عبد الرزاق ،عنوان الظرف يف عمل الرصف ،العرصية -سورابيا ،بدون الس نة ،ص .5
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ومن ذكل التغيري ،حتويل الفعل ( قَ َو َل ) اىل ن قال ن ابالعالل أي اذا حتركت الواو والياء بعد فتحة متصةل يف
لكمتهيام أبدلتا ألفا ( القاعدة الوىل )؛ وحتويل الفعل ( ردىد ) اىل ن ر ىد ن ابالدغام؛ وحتويل الفعل ( ازهتر ) اىل ن
مييش ابالساكن.
مييش ) اىل ْ
ازدهر ن ابالبدال؛ وحتويل ( وعد ) اىل عدة ابحلذف؛ وحتويل ( ُ
وحياول الباحث أن يقدم معاين الوزان عىل زايدة حرف أو حرفني أو ثالثة أحرف لتسهيل الرتمجة أو
لنيل املعاين املناس بة .ويه كام ييل :


معاين صيغة أفعل  :ويه للتعدية ،وللصريورة ،وللتعريض ،والاس تحقاق /حلينونة ،وبلوغ اليشء زمافا اكن
أو ماكفا أو عددا.



معاين صيغة ف ىعل ( بتضعيف العني ) :ويه التكثري ،والتوجيه اىل اليشء ،وللتعدية ،ونس بة املفعول اىل ما
اش تق منه الفعل ،وللصريورة ،والختصار احلاكية.



معاين صيغة فاعل :ويه املشاركة ،وللتكثري ،وجمرد أو الزم.



معاين صيغة انفعل :ويه للمطاوعة ،ومبعىن الزم.



معاين صيغة افتعل :ويه للمطاوعة ،وللمشاركة ،ولالختاد أي القيام لتنفيذ معىن الفعل من أجل فاعهل،
وللمبالغة



معاين صيغة تفاعل :ويه للمشاركة ،والظهار ما ليس يف الوقوع ،وللوقوع تدرجييا ،وللمطاوعة.



معاين صيغة تف ىعل :ويه التلكف أي معافاة الفاعل الفعل ليحصل هل ،والتجنىب ،والاختاد ،وللصريورة،
وللطلب.



معاين صيغة افعا ىل  :ويه للمبالغة لودخول يف الصفة يعين واش هتر يف معىن واحد  :القوة يف اللوان
والعيوب.



معاين صيغة افع ىل :ويه لودخول يف الصفة ،وللمبالغة.



معاين صيغة اس تفعل :ويه للطلب ،وللتحول ،وللتش ىبه ،والختصار احلاكية.



معاين صيغة افعوعل:ويه للمبالغة ،ومبعىن الزم.
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افعول :ويه للمبالغة.
معاين صيغة ى



معاين صيغة تفعلل :ويه للمطاوعة ،ومبعىن الزم.



معاين صيغة افعنلل :ويه للمطاوعة.



معاين صيغة افعل ىل :ويه للمبالغة.

مفهوم النحو
قبل أن يتلكم الباحث عن مفهوم النحو س يقدم تعريفات النحو عىل حسب علامء النحو .النحو يف اللغة
يشمل عدة معان مهنا  :ن القصد ن يقال  :حنوت اليشء احنوه حنوا اذا قصدته ،وحنا اليشء ينحاه وينحوه اذا
حرفه ومنه مسي النحوي؛ لنه حيرف الالكم اىل وجوه االعراب.
وقد تعددت معاىن لكمة نالنحون  ،فشمل هذه الاس تعامالت.


القصد والطريق  :حنوت حنوك أي قصدت قصدك



املثل  :مررت برجل حنوك أي مثكل



اجلهة  :توهجت حنو البيت أي هجته



املقدار  :عندي حنو ألف أي مقدار ألف



القسم  :هذا عىل أربعة أحناء أي أقسام.

22

هذا معىن النحو يف اللغة .أما معناه يف الاصطالح فقد تعددت تعاريفه مهنا :
كام قال الش يخ مصطفى الغالييين  :واالعراب ( وهو ما يعرف اليوم ابلنحو ) عمل بأصول يعرف هبا
أحوال اللكمة العربية من حيث االعراب والبناء أي من حيث ما يعرض لها يف حال تركيهبا .فيه نعرف ما جيب
عليه أن يكون أخر اللكمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حاةل واحدة بعد انتظاهما يف امجلةل.

23

 22عبد هللا محمد السطي ،املرجع السابق ،ص . 90
 23الش يخ مصطفى الغاليني ،جامع ادلروس العربية ،املكتبة العرصية ،بريوت ،0891 ،ص .8
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وقال فؤاد نعمة  :النحو هو قواعد يعرف هبا وظيفة لك لكمة داخل امجلةل وضبط أواخر اللكامت وكيفية
اعراهبا.

24

واذا تأملنا اىل تعريف سابق عرفنا أن مفهوم النحو هو عمل يعرف به أواخر اللكامت يف حاةل االعراب
والبناء .وقال احلرضاوي  :النحو عمل بأقيسة تعري ذوات اللكم وأواخرها ابلنس بة اىل لغة لسان العرب ،ومعىن
نتعرين تقيس .فالنحو ا ًذا عمل هل أصول يعرف هبا أحوال أواخر اللكامت العربية من حيث االعراب والبناء ،وما
يعرض لها يف حال تركيهبا فيه .نس تطيع أن نعرف ما جيب أن يكون عليه أخر اللكمة من رفع أو نصب أو جر أو
جزم أو لزوم حاةل واحدة بعد ادخالها.

أغراض تعلمي الرصف والنحو
أغراض تعلمي النحو
ابلنحو يتبني أصول املقاصد ابدلالةل فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ من اخلرب ،ولواله جلهل أصل
االفادة .كام مذكر أسضا أن قواعد النحو وأصوهل فد وضعت عند ما ن خيس أهل العلوم ن أن تفسد تكل اللكمة
( النحو ) رأسا ...فيتعلق القرأن واحلديث ابملفهوم.
وهبذا يتبني أن النحو مل يكن أبدا بطبيقة أو بأصل وضعه ليحفظ أصوال وقواعد ،وامنا لهيدي اىل املفاهمي
السلمية من العبارات ،ويعني القارئ أو السامع عىل حل الرموز الكتابية أو الصوتية اىل معان ودالالت ،وكام جيب
أن يكون النحو قانون تأليف الالكم ،وبيافا للك ما جيب أن يكون عليه اللكمة يف امجلةل ،وامجلةل مع امجلةل حىت
تتسق العبارة وميكن أن تؤدي معناها .وما اكن للعرب أن يلزتموا هذه احلراكت ( االعرلب ) .واذا فتعلمي القواعد
النحوية ينبغي أن حيقق للمتعمل هدفني.


فهم ما يقرأه ويسمعه  :حيث دراسة تكل القواعد والتعرف علهيا تعدىل يف ذهنه املفاهمي.

 24فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية ،دار الثقافة االسالمية ،بريوت ،بدون س نة ،ص .07
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وضع ما يكتبه أو يتحدث به يف صياغة مفهومة :حيث أن مراعاة تكل القواعد النحوية وتعلمها ينبغي يف



املقال الول أن تعصم اللسان والتعمل عن اخلطأ يف بناء اللكمة أو ضبط أواخرها اعانة للقارئ أو السامع
عىل فهم ما يريده.
وقد رأى ادلكتور محمد عبد القادر أمحد يف كتاب طرق تعلمي اللغة العربية أن أهداف تعلمي النحو كام
ييل :


صون اللسان عن اخلطأ وحفظ القمل من الزلل ،وتكوين عادة لغوية سلمية



تعويد الطالب عىل قوة املالحظة والتفكري املنطقي املرتب



اعانهتم عىل فهم الالكم عىل الوجه الصحيح مبا يساعدمه عىل استيعاب املعاين برسعة



اكتساب القدرة عىل اس تعامل القاعدة يف املواقف اللغوية اخملتلفة



وضع القواعد كسس دقيقة للمحااكة ،وال ميكن انتقال أثر التدريب اال اذا متت احملااكة وفق أساليب تعمتد عىل
أحاكم وأصول تقيد الالكم.

25

أغراض تعلمي الرصف
وللك درس غرض؛ ويف هذا الفصل أراد الباحث أن يقدم أغراض القواعد الرصفية .كام قال محمد عيل
السامن  :أغراض تعلمي القواعد كثرية ،ومهنا :


عصمة اللسان والتعمل من اخلطأ



فهم وظائف اللكمة واملساعدة عىل فهم معاين الالكم فهام جيدا حصيحا،



توس يع مادة الطالب اللغوية ملعرفة أصول الاش تقاق وفضل ما يدرس من عبارات وأمثةل ونصوص أدبية حية
واقعية الس تنباط القواعد مهنا

 25ادلكتور محمد عبد القادر أمحد ،طرق تعلمي اللغة العربية ،الطبعة الثالثة ،0891 ،ص . 019-017
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ترقية العبارة الدبية للطالب ابس تخدام ما يعرفونه من أصل بالغة تصفى الالكم جامال وتزيده هباء .ويه
تعيهنم نقد الساليب وتبني هلم وجود الغموض والراككة وأس باب احلسن وامجلال فهيا



تعويد الطالب عىل التفكر املرتب الصحيح ودقة املالحظة واملوازنة بني الرتكيب والاس تنباط واحلمك ويه
ذات أثر يف تربية الطالب العقلية



معرفة أخطاء الالكم بعرضه عىل تكل املعايري من القواعد املدروسة.

26

الرتمجة وموقفها
والرتمجة (  ) Translationاكحدى العلوم يه تتعامل مع نص مبا حيتويه من ألفاظ ومعان وأفاكر.
وابلتايل الرتمجة أيضا معلية معقدة حتتاج اىل هنج يف التعامل مع النص ملراعاة املعىن الاكمل والصدق والمانة يف
النقل .وذلكل فينبغي للباحث أن يبني مفهوهما أو تعريفها وأهدافها وأمهيهتا وما يتعلق هبا.

مفهوم الرتمجة
تعريف الرتمجة يف اللغة ( ) Etimologis
والرتمجة كام س بق ذكرها مش تقة من ترمج -يرتمج -ترمجة -وترجاما -ومرتجام 27.وأما الرتمجة لغة فهيي من
ترمج الالكم  :فرسه بلسان أخر ويقال ترمجه ابلرتكية أي نقهل اىل اللسان الرتيك ،وترمجه عنه  :أوحضه أمره.
وضعت لكمة ترمجة يف اللغة العربية لتدل عىل أربعة معان ،ويه كام ييل :
أولها

 :تبليغ الالكم ملن مل يبلغه

اثنهيا

 :تفسري الالكم بلغته ال ي جاء هبا

اثلهثا

 :تفسري الالكم بلغة غري لغته

رابعها  :نقل الالكم من لغة اىل أخرى.

28

 26ادلكتور محمد عيل السامن ،التوجيه يف تدريس اللغة العربية ،دار املعارف ،جمهول الس نة ،ص . 052-018
27الش يخ محمد معصوم بن عيل ،المثةل الترصيفية ،فوس تاك العلوية ،سامراجن ،ص .9
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وفقا لهذه املعاين واالطالقات اللغوية يقول الزرقاين يف مناهل العرفان وان هذه املعاين الربعة فهيا بيان،
جار عىل سبيل التوس يع اطالق الرتمجة عىل لك ما فيه بيان مما عدا هذه الربعة ،فقيل ترمج لهذا الباب بكذا أي
عنوان هل ،وترمج لفالن أي ىبني اترخيه أو ترمج حياته أي ىبني ما اكن فهيا ،وترمجة هذا الباب كذا أي بيان
املقصود منه ،وهمل جرا.
تعريف الرتمجة يف الاصطالح ( ) Terminologis
الرتمجة يف الاصطالح يه كيفية التعبري يف لغة التخاطب العام بني الشعوب والمم .ويه ما يتوقف عىل
املعىن اللغوي الرابع يف االطالقات السابقة ورشطها احملافظة عىل أداء املعىن واملقصود الذلين تضمنهتام اللغة املرتمج
عهنا.
ومن أوحض ما قيل يف تعريف الرتمجة عرفا واصطالحا ما ذكره صاحب املناهل من أن الرتمجة يه التعبري
عن معىن الكم يف لغة يف الكم أخر من لغة أخرى مع الوفاء جبميع معانيه ومقاصده 29.مث يرشح هذا التعريف
بقوهل  :فلكمة ن التعبري ن جنس ،وما بعده من القيود فصل .وقولنا ( عن معىن الالكم ) خيرج به التعبري عن
معىن القامئ ابلنفس حني خيرج يف صورة اللفظ أول مرة .وقولنا ن بالكم أخر ن خيرج به التعبري عن املعىن ابلالكم
الول نفسه ولو تكرر ألف مرة .وقولنا ( من لغة أخرى ) خيرج به التفسري بلغة الصل ،عىل وجه ال تفسري فيه،
واللغة واحدة يف امجليع .وقولنا (مع الوفاء جبميع معاين الصل ومقاصده ) خيرج به تفسري الالكم بلغة غري لغته؛
فان التفسري ال يشرتط فيه الوفاء بلك معاين الصل املفرس ومقاصده بل يكفي فيه البيان ولو من وجه.

30

وبناء عىل ذكل فالرتمجة لغة يه تبليغ الالكم من احدى اللغات يعين تبليغ معناه أو نقل معناه أو تفسريه
أو مقارنة التفسري منه بلغة أخرى أو بلسان أخر.
وأما الرتمجة اصطالحا فهيي نقل الالكم من لغة اىل لغة أخرى .ومعىن نقل الالكم من لغة أخرى مع الوفاء
جبميع معانيه ومقاصده كام س بق فكنك نقلت الالكم نفسه من لغته الوىل اىل اللغة الثانية.
 28محمد عبد العظمي الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرأن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،0899 ،الطبعة الوىل ،اجلزء الثاىن ،ص .002 -028
 29محمد عبد العظمي الزرقاين ،املرجع السابق ،ص .000
 30محمد عبد العظمي الزرقاين ،املرجع السابق ،ص . 000
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أنواع الرتمجة
وقال اكمل موىس وعيل دحروج ان الرتمجة تنقسم اىل قسمني رئيسني همام اختلفت أساليب الرتمجة
وتعددت أشاكلها وأسامؤها ،هذان القسامن هام  :الرتمجة احلرفية والرتمجة التفسريية.
الرتمجة احلرفية
الرتمجة احلرفية يه نقل ألفاظ من لغة اىل ما مياثلها يف لغة أخرى مع االتفاق التام بني النظم والرتتيب
والوضع ،واكن المر ليش به وضع املرادف ماكن مرادفه .هذا القسم من الرتمجة ال ي يطلق عليه أحيافا الرتمجة
اللفظية أو الرتمجة املساوية.

31

فاملرتمج ترمجة حرفية يقصد اىل لك لكمة يف الصل فيفهمها مث يستبدل هبا لكمة تساوهيا يف اللغة الخرى مع
وضعها موضعها زاحاللها حملها ،وان أدى ذكل خفاء املعىن املراد من الصل ،بسبب اختالف اللغتني يف مواضع
اس تعامل الالكم يف املعاين املرادة.

32

س ميثل الباحث للرتمجة بنوعهيا عىل قدر اماكن من أية القرأن الكرمي  :قال هللا تعاىل َ :و َال َ ْجت َع ْل يَدَ اكَ
َم ْغلُ ْو َ ًةل ا َىل ُع ُن ِق َك َو َال تَ ْب ُس ْطهَا ُ م
لك ْالبَ ْسطِ ( االرساء  ) 08 :فانك اذا أردت ترمجهتا ترمجة حرفية أتيت بالكم من
ِ
لغة الرتمجة يدل عىل الهنيي عن ربط اليد يف العنق وعن مدها غاية املد ،مع رعاية ترتيب الصل ونظامه؛ بأن تأيت
بأداة الهنيي أوال ،ويلهيا الفعل املهنيي عنه متصال مبفعوهل ومضمرا فيه فاعهل 33.فامجلةل الفعلية يف اللغة العربية تبدأ
ابلفعل مث الفاعل ،واملضاف مقدم عىل املضاف اليه ،واملوصوف مقدم عىل الصفة وهكذا.

34

وابالضافة اىل ما ذكر ،ولتحديد الرشوط ال ي وضعها العلامء عند ارادة الرتمجة مطلقا ،فان العلامء واخملتصني
فهيا يشرتطون للرتمجة احلرفية توفر أمرين هممني.

 31دكتور اكمل موىس ودكتور عيل دحروج ،كيف نفهم القرأن دراسة يف املذاهب التفسريية واجتاهاهتا ،بريوت احملروسة ،0880 ،ص . 025
 32محمد عبد العظمي الزرقاين ،املرجع السابق ،ص .000
 33املرجع السابق ،ص .000
 34دكتور اكمل موىس ودكتور عيل دحروج ،املرجع السابق ،ص . 021
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( أحدهام ) وجود مفردات يف لغة الرتمجة مساوية للمفردات ال ي تألف مهنا الصل حىت ميكن أن حيل حمل
نظريه من الصل كام هو ملحوظ يف معىن الرتمجة احلرفية.
( اثنهيا ) تشابه اللغتني يف ضامئر املس ترتة ،والروابط ال ي ترتبط املفردات لتأليف الرتاكيب ،سواء يف هذا
التشابه ذوات الروابط وأمكنهتا .وامنا اشرتطنا هذا التشابه؛ لن حمااكة هذه الرتمجة لصلها يف ترتيبه تقتضيه ،مث
ان هذين الرشطني عسريان ،واثنهيام أعرس من الول .فههيات أن جتد يف لغة الرتمجة مفردات مساوية مجليع
مفردات الصل .مث ههيات ههيات أن تفطر ابلتشابه بني اللغتني املنقول مهنا واملنقول الهيا يف الضامئر املس ترتة
ويف دوام الروابط بني املفردات لتأليف املركبات ،ومن أجل ذكل لكه ،قال بعضهم ان الرتمجة احلرفية مس تحيةل.

35

الرتمجة التفسريية
الرتمجة التفسريية يه ال ي ال تراعي فهيا احملااكة املطلوبة يف الرتمجة احلرفية ،أي حمااكة الصل يف نظمه
وترتيبه ،بل املهم فهيا حسن تصوير املعاين والغراض الاكمةل ،وذلكل يسمهيا البعض ابلرتمجة املعنوية اذ تعين
رشح الالكم وبيان معناه بلغات أخرى حبيث يؤدي الغرض اذلي س بق هل أصال 36.وفهيا يضيف الرتمج بعض
اللفاظ أو العبارات ال ي يرشح فهيا غوامض النص الصيل .وقد تكون هذه الاضافة يف منت النص أو الهوامش.
وهذا المنط حيتاج اليه ترمجة النصوص العلمية من حيث تكون معاين بعض املصطلحات غامصة أو غري معروفة،
وكذكل يف بعض الرتجامت الدبية اليضاح بعض الغوامض ال ي تنبع من اشارة الاكتب اىل موضوعات أو
خشصيات ثقافية غري مألوفة للقارئ العادي.

37

أما اذا أردت ترمجة أية ن َو َال َ ْجت َع ْل يَدَ اكَ َم ْغلُ ْو َ ًةل ا َىل ُع ُن ِق َك َو َال تَبْ ُس ْطهَا ُ م
ط ( االرساء  ) 08 :ن
لك ْالبَ ْس ِ
ِ
ترمجة تفسريية ،فانك بعد أن فهمت املراد وهو الهنيي عن التقدير والتبذير يف الشح صورة منفرة مهنا ،تعمد اىل
هذه الرتمجة فتأيت مهنا بعبارة تدل عىل هذا الهنيي املراد يف أسلوب يرتك يف نفس املرتمج هلم أكرب الثر التقدير
 35دكتور اكمل موىس ودكتور عيل دحروج ،املرجع السابق ،ص . 001
 36املرجع السابق .
س
 37ادلكتور عزادلين محمد جنيب ،أسس الرتمجة من االجنلزيية اىل العربية وابلعكس ،مكتبة ابن ينا للنرص والتوزيع ،القاهرة ،ص . 07
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والتبذير .وال عليك من عدم رعاية الصل يف نظمه وترتيبه اللفظي 38.مث ال بد لتحقيق معىن الرتمجة مطلقا ،حرفية
اكنت أو تفسريية من أمور أربعة:
( أولها ) معرفة املرتمج لوضاع اللغتني  :لغة الصل ولغة الرتمجة
( اثنهيا ) معرفته لساليهبا وخصائصها
( اثلهثا ) وفاء الرتمجة جبميع معاين الصل ومقاصده عىل وجه مطمنئ
( رابعها ) أن تكون صيغة الرتمجة مس تقةل عن الصل حبيث ميكن الاس تغناء هبا عنه فان حتل حمهل كنه ال أضل
هناك وال

فرع39.

عوامل الرتمجة
الرتمجة (  ) Translationمعلية تتحقق ابللغات أي اهنا معلية استبدال نص يف لغة معينة بنص أخر يف
لغة أخر ،وفهيا عوامل هممة تتأثر بنيل املرتمجة املنقول الهيا ال ي يسهل فهمها يعين الهدف السايس من الرتمجة.
والعامل الول من الرتمجة هو اللغة املنقول مهنا والثاين اللغة املنقول الهيا والثالث هو نفس املرتمج.
واللغة املنقول مهنا يه النص املكتوب من اللغة املرتمجة ،وأما اللغة املنقول الهيا فهيي لغة الرتمجة ال ي
كتهبا املرتمج اىل لغته .وأما املرتمج فهو القامئ بعملية الرتمجة وجيمع عىل مرتمجني ،وقد جرى العرف عىل اس تعامل
لفظ نمرتمجTranslator -ن ملن يقوم ابلرتمجة كتابة أي يقوم بنقل نص مكتوب بلغة اىل نص مكتوب بلغة أخرى.
أما لكمة الرتجامن(  ) Interpreterوجتمع عىل ترامجة فتطلق عادة عىل الرتمجة الشفوية.

40

عوامل الرتمجة أو أراكهنا تتكون من العوامل اللغوية والعوامل الاللغوية.

العوامل اللغوية
وتنقسم العوامل اللغوية اىل أربع دالالت أتية :
 38محمد عبد العظمي الزرقاين ،املرجع السابق ،ص .000
 39محمد زهري ،املهنج السايس يف الرتمجة والتعريب ،حبث مقدم لودورة ال ي يعقدها النافةل يف .0222 -02 -02
 40ادلكتور عزادلين محمد جنيب ،املرجع السابق ،ص .7
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دالةل معجمية
وتسمى أيضا بدالةل اجامتعية ،ويه دالةل توجه لك عنايتنا الهيا يف دراسة واس تعامل اللغة ،أال ويه
معاين اللكامت واملفردات.



دالةل رصفية
ويه دالةل مس متدة من طريق الصيغ وبنيهتا -صيغ اللكامت وبناؤها وأوزاهنا ،نكتفي بـ  09اباب من
الفعال الثالثية والرابعية وامخلاس ية والسداس ية ،وترصيفها اللغوي والاصطالي ومعرفة زايدة حروفها
الشائعة ،مثل املتعدي ( )Transitifوالالزم ()Intransitifواملطاوعة( )Menerima Akibatواملشاركة (

Saling

.) Berbuat
وابالضافة اىل ذكل جيب عىل املرتمج اجليد أن يمل مبباحث الرصف والنحو لهنام من العوامل
اللغوية الساس ية  :أما أمه مباحث الرصف املعينة فهيي  :تقس مي الفعل من حيث الزمان ،والصحة ،والعةل،
والتجرد ،والزايدة ،وامجلود والترصف ،والتعدي واللزوم ،وبناؤه للفاعل أو املفعول وغري ذكل.


دالةل حنوية
هيمت نظام امجلةل العربية أو هندس هتا برتتيب خاص لتكون امجلةل مفهومة .النحو يف جمال االنشاء
والرتمجة هو النحو التطبيقي بل تطبيق النحو عىل مفهومه احلديث حيث ال يعد النحو قارصا عىل اعراب
اللكامت ،وامنا امتد واتسع ،ويش متل عىل العالقة بني أواخر اللكامت وبني ما تدل عليه من معىن ،وطريقة
بناء امجلةل وترتيب عالقاهتا .هبذا ،حتققت أهداف دراسة النحو التية :


صون اللسان عن اخلطأ وحفظ القمل من الزلل ،وتكوين عادة لغوية سلمية



تعويد التالميذ عىل قوة املالحظة والتفكري املنطقي املرتب



يشحذ العقل ويصقل اذلوق ويمني ثروة التالميذ اللغوية
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وضع القواعد كساس دقيقة للمحااكة ،وال ميكن انتقال أثر التدريب اال اذا متت احملااكة وفق أساليب
تعمتد عىل أحاكم وأصول تقيد الالكم وتضبطه.



41

دالةل بالغية
ويه دالةل تس متد من طريق الساليب املتنوعة من اجملاز والقرص واخلارج من مقتىض الظاهر .للوصول

اىل الرتمجة املاكفئة املس تقةل جيب عىل املرتمج معرفة فاحية بالغية أو عمل الساليب (  ) Stylistikمن أمهها :


امجلةل الفعلية وامجلةل الامسية يف عمل البالغة



القرص  :معناه ،وأدواته ،وترمجته



اجملاز ،والكناية ،والاقتباس ،وامجلةل املعرتصة.

العوامل الاللغوية
س تكون الرتمجة عىل نوعية عالية اذا اكن املرتمج ملام مبا يأيت :


خلفية املوضوع ومعارف واسعة



الس ياق  :كام قال فرت نيومارك ( ) Peter Newmarkهو العامل المه يف لك أعامل الرتمجة ،وهل الولوية
عىل القاعدة أو النظرية أو املعىن السايس ( لللكمة ).



قال عبد العلمي  :ويالحظ يف رشح اللغوايت عدم التقيد مبعناها الوارد يف املعامج حيسن يف الرتمجة ويف رشح
اللغة أال نتقيد مبا يف القاموس ،واال نندفع اندفاعا أمعى وراء اغوائه.



االحياء أو ذوق لغويز

مشالكت ادلالةل الساس ية يف الرتمجة
وهناك مشالكت يف الرتمجة من العربية املعارصة اىل الندونيس ية كام يه اكنت موجودة يف الرتمجة من لغة
ما اىل لغة أخرى ،ومن أمه هذه املشالكت يف الرتمجة يه مشالكت ادلالةل.
 41ادلكتور محمد عبد القادر أمحد ،طرق تعلمي اللغة العربية ،الظبعة الثالثة ،0891 ،ص . 019
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املشالكت الساس ية يف معلية الرتمجة بني لغتني يه حماوةل اجياد لفظ ما يف لغة ما مطابق اللفظ الخر
يف لغة أخرى .وهذا يفرتض من البداية مطابق اللغتني يف التصنيف ،ومن خلفية الثقافية والاجامتعية ،ويف
جمازاهتا ،واس تخداماهتا اللغوية .وخيتلف اللغوييو احملدثون يف هذا مع أرسطو اذلي اكن يرى املعاين تتقابل متاما من
لغة اىل لغة ،مبعىن أي لكمة يف لغة ميكن أن جند لها مرادفا مطابقا يف اللغة الخرى .فاذا اكن الاختالف موجودا
بني الفرد والفرد من أبناء اللغة ،بل بني الفرد ونفسه من موقف اىل موقف ،ومن حاةل اىل حاةل ،فانه موجود -وال
شك -بني اللهجة واللهجة وبني اللغة واللغة.

42

وليس للرتمجة قواعد ابملعىن املعروف ،ولكهنا جمرد مجموعة من املالحظات حول الطرق ال ي ح ىل هبا
املرتمجون املتحرفون بعض الصعوابت ال ي قابلهتم أثناء ترمجهتم للنصوص اخملتلفة ،واىل ذكل ليست الرتمجة علام
رصفا وليست فنا خالصا ولكهنا يف تطبيقي حتتاج اىل املران والتدريب يف وجود ملكة أو يه حصبة طبيعة.
والرتمجة من لغة اىل أخرى لها صعوابهتا اخلاصة ختتلف عن تكل ال ي تقابلها لو ترمجنا اىل لغة اثنية،
ويرجع ذكل اىل اختالف الرتاكيب اللغوية وبناء العبارات وامجلل من لغة اىل أخرى .ويرجع كذكل اىل اختالف
دالةل اللفاظ بني اللغات فال يوجد تطابق اتم بني معاين ألفاظ لغة ومعاين ألفاظ لغة أخرى ابختالف الثقافات
بني أهايل اللغات اخملتلفة واختالف أساليب التفكري .ولك صعوابت يقابلها املرتمج يأخذ يف كيفية حلها حىت يصل
اىل طريقة تكفل هل نقل معىن وروح ما كتبه صاحب النص اىل لغة املرتمج الهيا بأوحض ما ميكنه مع سالمة العبارة
وسالمة السلوب.

43

ميكن تقس مي الصعوابت ال ي يقابلها املرتمج اىل قسمني ،وهام :
أوال  :صعوابت خاصة ابللفاظ أو املفردات.
اثنيا  :صعوابت خاصة برتكيب امجلةل.

44

42حمفوظ صديق ،مسالكت ادلالةل يف الرتمجة ( دراسة تطبيفية يف الرتمجة العربية املعارصة اىل الندونيس ية) ،حبث مقدم لودورة التدريبية للرتمجة ال ي عقدها ن قسم تعمي اللغة العربيةن يف .0220-0-00
 43ادلكتور عزادلين محمد جنيب ،املرجع السابق ،ص.00
 44املرجع السابق ،ص .00
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أدوات الرتمجة
وقد يقال لها وسائل الرتمجة .واملراد هبا يه املعارف اللغوية وغري اللغوية ال ي تتخذ وس يةل أداة أو وس يةل
الرتمجة ،وأمهها ما يأيت:


اجادة اللغتني
قال ابراهمي زيك خورش يد  :يشرتط يف املرتمج اجليد أن جييد اللغة املس هتدفة أكرث وأكرث من اللغة
الصيل ،واجادة اللغتني -كام أسلفنا -اجادة أربع دالالت ،دالةل معجمية ورصفية وحنوية وبالغية.



معرفة طبيعة اللغتني وخصائصهام
من أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية الاهامتم ابلفعل (امجلةل الفعلية) ابالضافة اىل امجلةل الامسية،
عىل أن اللغة الندونيس ية هتمت ابمجلةل الامسية اهامتما دامئا.



املعارف الواسعة
قال ابراهمي أيضا  :يشرتط يف املرتمج اجليد أن يكون واسع الثقافة ملام بفروع املعرفة اخملتلفة فضال
عن متكنه من اللغة الجنبية.


45

املعامج  :املعامج أو القواميس يه سالح املرتمج ،ويه رضورة دعت الهيا حركة الرتمجة 46،ملعرفة املعاين
ادلقيقة والنادرة لللكامت العربية .ومن أمه هذه املعامج املعجم الوس يط ،املنجد يف اللغة والعالم،
واخملتار من حصاح اللغة.

47

Drs. Moh. Mansyur dan Kustiwan, S.Ag, Panduan Terjemahan ( PedomanBgai Penerjemah Arab-Indonesia-Arab ), PT. Moyo Segoro Agung, 45
Jakarta, 2002, hlm 39-40.
 46ادلكتوراندوس محمد منصور وصاحبه ،املرجع السابق ،ص .18
 47دكتور عز ادلين محمد جنيب ،املرجع السابق ،ص .00

Volume 1 Nomor 1 Desember Tahun 2016

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا888

Anisa Listiana

قيمة النحو والصرف فى الرتمجة فى حياة الفكرية املعاصرة

وتبقى هناك مشالكت أخرى ،يه كيف نس تعمل املعامج .فأفضل الدوات الس تعاملها يه
الس يطرة عىل قواعد الرصف وأحاكهما والتضلع مهنا يك نكون عىل أمن من اخلطأ يف اس تعامل
املقيسات اكمس املرة والنوع ومصادرها فوق الثاليث.
وعىل لك مرتمج أن يراعي المور التية :


أن يكون أمينا يف نقل الفاكر الواردة يف القطعة الصلية



ينبغي هل أن يكون أعمل الناس ابللغة املس هتدفة مهنم ابللغة الصل أم عاملا هبام عىل السواء.



ينبغي هل أن يكون متخصصا يف املوضوع اذلي يرتمج فيه.



وأن يظهر القطعة املرتمجة بنفس روح القطعة الصلية.
وأن يفهم خشصية املؤلف متام الفهم.



48

وبناء عىل ذكل ،ال بد أن يكون املرتمج ذا مزيات خاصة ومقومات ابرزة ليمتكن من
االجادة بفنه ولتعليق يف انتاجه.

أهداف الرتمجة
ان هدف تعلمي املادة ادلراس ية يف الرتبية هام جدا ،لن الهدف منهتيى املقصود اذلي اكن النشاط بدون
هدف فهو شامل وضال .وذلكل ينبغي للك معمل ومتعمل أن يعرف هدفا.
وأما أهداف الرتمجة كثرية ،ومهنا :


الرتمجة نشاط يبني أن متزي النص الصيل عىل نص الرتمجة حقيقية وواقعية.



الرتمجة وس يةل لتشجيع القارئ املثقف عىل الرجوع اىل النص الصيل.



الرتمجة وس يةل ملساعدة القارئ عىل الوصول اىل نفس املس توى قارئ النص الصيل ،فالهدف من الرتمجة
هو اجياد تطابق يف العالقة بني القارئ وبني النص املرتمج والعالقة بني القارئ والنص املنقول منه.

 48ادلكتوراندوس محمد منصور وصاحبه ،املرجع السابق ،ص .12
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الرتمجة وس يةل يقدم من خاللها املرتمج اختياره اذلايت للقارئ ،وذكل العامتد الرتمجة عىل اخللق االبداعي.
الرتمجة وس يةل لرفع املس توى الصيل املنقول منه لنه يعرب عن مس توى حضاري أقل تطورا.

49

الارتباط بني الرصف والنحو والرتمجة
ومن املعروف أن اللغة العربية متفرعة اىل القواعد النحوية ال ي تعصم عن اخلطأ يف ضبط أواخر اللكامت
مما يؤدي اىل فهم املعىن فهام سلامي والقواعد الرصفية ال ي تبحث يف أبنية اللكامت ال ي يرتتب علهيا كذكل فهم
املعىن ،والقواعد البالغية ال ي تضبط معامل امجلال يف السلوب ،وقواعد االمالء ال ي تعني عىل رمس اللكامت رسام
حصيحا وهمل جرى.
فت
وبناء عىل ذكل أن الرصف والنحو بعض الالت لتسهيل املرتمج يف معلية الرتمجة ،وابلرصف قد عر َ
حتويل اللكامت اىل أبنية خمتلفة لداء الرضوب من املعاين 50.وكذكل ابلنحو تتبني أصول املقاصد ابدلالةل فيعرف
الفاعل عن املفعول واملبتدأ من اخلرب ولواله جلهل أصل االفادة.

موقف أمهية الرصف والنحو يف الرتمجة
وكام ذكرفا يف السابق أن للرصف والنحو دورا همام وأمهية عظمية يف تسهيل الرتمجة ،وعالقة قوية يف تفهمي
العلوم ادلينية الس امي يف تعلمي اللغة العربية ،لن الرصف معرفة أصول اللكامت ويعني عىل فهم الالكم عىل وجه
الصحيح مبا يساعد عىل استيعاب املعاين برسعة ،وحتويل الصل الواحد اىل أمثةل ملعان مقصودة ال حتصيل اال
هبا 51.وما يطرأ علهيا من زايدة أو حذف ،وما اعرتى حروفها من تغيري بتقدمي أو تأخري أو اعالل أو ابدال.
وأما النحو عمل يعرف به أواخر اللكامت اعرااب وبناء ،ولكن العرص احلديث وما صاحبه من حبوث
ودراسات يف التحليل اللغوي غري هذه النظرة التقليدية فمل يعد النحو قارصا عىل اعراب اللكامت ،امنا امتد اىل

 49فوزي عطية ،عمل الرتمجة يف مقدمته ،دار الثقافية اجلديدة-القاهرة ،ص .55
 50ادلكتور أمني عيل الس يد ،يف عمل الرصف ،دار املعارف مبرص ،0871 ،ص .09
K.H. Muhamaad Anwar, ilmu shorof( Terjemahan Kai;ani dan Badlom Al-Maqsud, PT Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1996, hlm. 1.51

Volume 1 Nomor 1 Desember Tahun 2016

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا888

Anisa Listiana

قيمة النحو والصرف فى الرتمجة فى حياة الفكرية املعاصرة

اختيار اللكامت والارتباط ادلاخيل بيهنام ،والتأليف بني هذه اللكامت يف فس توصويل معني ،والعالقات بني
اللكامت يف امجلةل والوحدات املكتوبة لعبارات.

52

ومعىن هذا أن مفهوم النحو امتد واتسع فشمل جوانب أخرى غري اعراب أواخر اللكامت .والعالقات بني
أواخر اللكامت وما بني ما تدل عليه من معىن وطريقة بناء امجلةل وترتيب لكامهتا.
وذلكل أن تعلميهام ليس تا مقصودة يف ذاهتام امنا وس يةل من الوسائل ال ي تعني املتعلمني عىل الالكم والكتابة
بلغة حصيحة ،وهام وس يلتهيم لتقومي ألسنهتم وعصمهتام من اللحن واخلطأ ،وهام عوهنم عىل دقة التعبري وسالمة
الداء حىت يمتكنوا من اس تخدام اللغة اس تخداما حصيحا يف يرس وهمارة.
وأمهية الرتمجة وس يةل ملساعدة القارئ عىل الوصول اىل نفس مس توى قارئ النص الصيل .فالهدف من
الرتمجة هو اجياد تطابق يف العالقة بني القارئ وبني النص املرتمج والعالقة بني القارئ والنص املنقول منه ،وعىل
لك حال أن الرتمجة هممة جدى ا حىت حياتنا اليوم ،خاصة يف احلياة ال ي تسمى ابحلياة احلديثة أو العرصية .حيث
قال فوزي عطية محمد كام يف التايل  :ال شك أن احلاجة أصبحت ملحة اىل توافر املرتمجني الكفاء يف هذا العرص
اذلي حالت وسائل االتصاالت املتقدمة يف اترخي العرب توجد فرتاتن اترخييتان مث فهيام الرتمجة من اللغات
الجنبية اىل اللغة العربية وفهيا الرتمجة العكس ية من العربية اىل اللغة الجنبية.

الاختتام
انطالقا من املباحث السابقة يقدم الباحث اخلالصة كام ييل :


ان الرصف والنحو يلعبان دورا هاما يف تسهيل الرتمجة



املشالكت يف الرتمجة كثرية ،ومهنا  :خلفية الثقافية والاجامتعية ،واختالف أساليب التفكري.



ان الرصف والنحو أساسان رضوراين للك دراسة للحياة العربية يف الفقه والتفسري والدب والفلسفة
والتارخي وغريها من العلوم ،لنه ال ميكن ادراك املقصود من نص لغوي دون معرفة النظام اذلي تسري علهيام
هذه اللغة.

 52ادلكتور محمد عبد القادر أمحد ،طرق تعلمي اللغة العربية ،الطبعة الثالثة ،0891 ،ص .017
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أمه املشالكت يف الرتمجة يه مشالكت ادلالةل.

وبعد أن حبث الباحث قمية الرصف والنحو يف الرتمجة ،يريد أن يقدم الاقرتاحات ولعلها فافعة ملساعدة عىل تعلمي
وتعمل اللغة العربية :


ينبغي للطالب والطالبات يف اجلامعة أن يعلموا ويعرفوا اللغة العربية جيدا من أي نوع مثل الرصف والنحو
وغريهام مما يتعلق ابللغة العربية خاصة يف قسم اللغة العربية.



وجيب عىل لك متعمل أن يتعمق يف الرصف والنحو حىت يس تطيع ترمجة أي نص من النصوص اىل اللغة
العربية بسهوةل الفهم ،وذكل يدل عىل أعىل القدرة والاستيعاب يف اللغة العربية



وينبغي للطالب والطالبات أن يتعودوا عىل قراءة نصوص اللغة العربية والقرأن والحاديث حىت يفهموا لك
نص يف العربية بسهوةل ورسعة ويس تطيعوا ترمجهتا جيدا



وال بد للمرتمج من أن خيتار املعاين أو املرادفات ال ي تطابق مع مراد س ياق الالكم



وجيب عىل لك معمل ومتعمل أن هيامت بطرق التعلمي املناس بة
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املراجع
حسن أمحد ابهرون املدوري ،مجموعات عرصية يف اللغة العربية للطباعة والنرش والتوزيع ،مؤسسة املعهد االسال يم ابعيل سورااباي.0892،
عبد البايق الصايف ،لكية الرتبية -جامعة البرصة ،نظرية لغوية للرتمجة ،دار الكتب( جامعة برصة).
أمني عيل الس يد ،يف عمل الرصف ،دار املعارف ،مرص .0871
عبد القادر أمحد ،طرق تعلمي اللغة العربية ،الطبعة الثالثة ،مكتبة الهنضة املرصية القاهرة.0871 ،
عزادلين محمد جنيب ،أسس الرتمجة من االجنلزيية اىل العربية وابلعكس ،مكتبة ابن سينا للنرص والتوزيع ،القاهرة.
فوزي عطية محمد ،عمل الرتمجة ( مدخل لغوي الثقافة اجلديدة ،القاهرة.
اكمل موىس وعيل دحروج ،كيف نفهم القرأن دراسة يف املذاهب التفسريية واجتاهاهتا ،بريوت احملروسة.0880 ،
محمد بكر اسامعيل ،قواعد الرصف بأسلوب العرص ،شارع خان جعفر ابمجلالية ،القاهرة.0809 ،
محمد عبد القادر أمحد ،طرق تعلمي اللغة العربية ،الطبعة الوىل ،مكتبة الهنضة املرصية ،القاهرة.
محمد عيل السامن ،التوجيه يف تدريس اللغة العربية ،دار املعارف ،جمهول الس نة.
الش يخ محمد معصوم بن عيل ،المثةل الترصيفية ،فوس تاك العلوية ،سامراجن.
الش يخ مصطفى الغاليني ،جامع ادلروس العربية ،املكتبة العرصية ،بريوت.0891 ،
الش يخ هارون عبد الرزاق ،عنوان الظرف يف عمل الرصف ،العرصية -سورابيا ،بدون الس نة.
صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد ،الرتبية وطرق التدريس  ،اجلزء الول ،الطبعة التاسعة ،مرص.
عبد هللا محمد السطي ،الطريف يف عمل الترصيف دراسة رصفية تطبيقية ،لكية ادلعوة االسالمية طرابليس.0880 ،
العالمة الفاضل الس تاذ الش يخ محمد اخلرضي ،حاش ية احلرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن ماكل ،دار احياء الكتب العربية أندونيس يا،
دون الس نة ،ص . 091
فؤاد نعمة ،ملخص قواعد اللغة العربية ،دار الثقافة االسالمية ،بريوت ،بدون س نة.
محمود يونس ،قاموس عريب -أندونييس ( ،هيدا كراي أكوع ،جاكرات.) 0882 ،
فوزي عطية ،عمل الرتمجة يف مقدمته ،دار الثقافية اجلديدة-القاهرة.
دلكتور حسني سلامين قورة ،دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعلمي اللغة العربية وادلين االسال يم ،دار املعارف.0801 ،
حمفوظ صديق ،مشالكت ادلالةل يف الرتمجة ( دراسة تطبيفية يف الرتمجة العربية املعارصة اىل الندونيس ية) ،حبث مقدم لودورة التدريبية للرتمجة
ال ي عقدها ن قسم تعمي اللغة العربيةن يف .0220-0-00
محمد زهري ،املهنج السايس يف الرتمجة والتعريب ،حبث مقدم لودورة ال ي يعقدها النافةل يف .0222 -02 -02
محمد عبد العظمي الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرأن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،0899 ،الطبعة الوىل ،اجلزء الثاىن.
منذر نذير ،قواعد االعالل يف الرصف للمدارس الابتدائية ،مكتبة محمد بن أمحد نهبان وأوالده ،سورابيا -أندونيس يا.
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Mansyur dan Kustiwan, Panduan Terjemahan ( PedomanBgai Penerjemah
Arab-Indonesia-Arab ), PT. Moyo Segoro Agung, Jakarta, 2002
Moh. Mansyur dan Kustiwan, Panduan Terjemahan ( PedomanBgai Penerjemah
Arab-Indonesia-Arab ), PT. Moyo Segoro Agung, Jakarta, 2002,
H. Saeful Anwar dkk، Al qalam ( jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan
Kemayarakatan) PT. PPM.STAIN “ Sultan Maulana hasanuddin banten ”
Vol.19.No.92 ( Januari-Maret 2002 )
K.H. Muhamaad Anwar, ilmu shorof( Terjemahan Kai;ani dan Badlom AlMaqsud, PT Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1996
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