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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل إظهار هذه الرواية إىل حيز الوجود ،لتحظى ابملكانة والشهرة .ويشتمل الشق األول من البحث
على حملة وجيزة عن الرواية ،وموضوع الرواية ،وملخص الرواية ،إضافة إىل تناول أمهية ترمجة هذه الرواية إىل العربية اليت
تتمثل يف حتقيق التبادل الثقايف بني الشعوب ،وإثراء املكتبات العربية هبذه الثروة النفسية .أما الشق الثاين من البحث
فيتناول عن طريقة الباحث يف ترمجة الرواية وعرض املشكالت اليت واجهها الباحث أثناء عملية الرتمجة مشريا إىل املراحل
مر هبا الباحث يف ترمجة هذه الرواية.
اليت ّ
الكلمات املفتاحية :ترمجة ،رواية ،طريقة
Abstract
The purpose of this research is to present this novel to the present, to gain status and fame. The first
part of the research includes a brief overview of the novel, the subject of the novel and the summary
of the novel, as well as the importance of translating this novel into Arabic, which is to achieve
cultural exchange between peoples and enrich the Arab libraries with this psychological wealth. The
second part of the research deals with the method of the researcher in translating the novel and
presenting the problems encountered by the researcher during the translation process, referring to the
stages the researcher went through in translating this novel.
Keywords: Translation, novel, method

خلفية البحث
هذه الرواية اليت بني أيدينا بعنوان كيعاديالن إهلي ( )Keadilan Ilahiأو ابألحرى رواية عدالة إهلية .كتبها مهكا
يف سنة 0191م وتعاون مع دار األذكياء ( )Cerdasيف طباعتها مبدينة ميدان  Medanاإلندونيسية .واجلدير ابلذكر هنا
أن شخصية مهكا كثريا ما تلقى قبوال حسنا يف ماليزاي أكثر من إندونيسيا نفسها .وأوضح دليل على ذلك هو أن هذه
الرواية وغريها من مؤلفات مهكا قليلة االنتشار يف إندونيسيا بل جند هذه الرواية وغريها من مؤلفاته من مجلة الكتب
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النادرة والقدمية يف املكتبة الوطنية اإلندونيسية .بينما احلال يف ماليزاي خيتلف كثريا ،فنجد كتب مهكا قد طبعتها كثري من

دور النشر والطباعة يف هذه البالد .وسنبني يف اجلدول اآليت هذه االصدارات املتكررة هلذه الرواية الفذة وهي كالتايل(: )0
دار النشر

سنة

رقم الطبعة
0

الطبعة األوىل

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0198م

8

الطبعة الثانية

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0191م

9

الطبعة الثالثة

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0199م

1

الطبعة الرابعة

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0191م

5

الطبعة اخلامسة

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0118م

9

الطبعة السادسة

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0111م

1

الطبعة السابعة

فوستاكا أنتارا ()Pustaka Antara

 0125م

2

الطبعة الثامنة اجلديدة

فوستاكا ديين ()Pustaka Dini

 8101م

إهنا رواية ممتعة حتمل يف طياهتا فوائد جليلة وعبا عظيمة ،حيث تتناول هذه الرواية قصة شاب (عدانن) وفتاة
(مشسية) اعتزما على بناء بيت الزوجية ،غري أن العامل املادي حال دون حتقيق هذه األمنية؛ فاندفع الشاب إىل الرتحال
وفضل أن تكون عودته
حبثا عن املال لسد نفقة الزواج ومستلزماته ،فغادر قريته احلبيبة على أن يعود إليها بعد عامّ ،
مبناسبة عيد الفطر املبارك.
وبعد ما مجع ما يلزمه من املال قرر الرجوع إىل القرية ،وقبل ثالثة أايم من عودته ُسرق ما عنده من املال؛ فضاع
كل شيء يف حلظة واحدة؛ فأمهل عودته ملدة سنة أخرى حرصا على مجع املال من جديد ،ويف هذه الفرتة اجلديدة مل
تصب الفتاة على أمل الفراق ومرارة طول االنتظار؛ فقعدت الزواج من رجل ثري حتت ضغط الفقر بسبب ميل أهلها
(أختها كليسة) إىل حياة الرتف وذلك بعد أن وضعت (كلثوم وهي صديقة كليسة) السم يف العسل ،وقد مت كل شيء
بدون معرفة الشاب املسكني (عدانن) ،علما أبن هذا الرجل الثري رجل ِمزواج.
وبعد ما قرر الشاب الرجوع إىل القرية بعد حصوله على نفقة الزواج؛ إذا به جيد فتاة أحالمه قد تزوجت ،وقد
أخذها زوجها ترافقه يف عمله التجاري إىل مدينة أخرى .فكم كان هذا الشاب يتأمل ويتأثر أتثرا شديدا بسبب هذا
احلدث املر؛ ومع مرور األايم تدهورت حاله إىل األسوأ فاألسوأ ،إىل أن أصبح هزيال ملقى على فراشه ،وشفتاه ترددان
اسم تلك املرأة املتزوجة (مشسية).

( ) Hamka. (1985). Keadilan Ilahi. ed 7. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. hlm iv.
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وظل الشاب على هذه احلالة إىل أن عادت تلك املرأة وقد طلقها الرجل املزواج ،عادت إىل القرية اندمة
متحسرة على فعلتها جتاه الشاب .وبينما هو يردد امسها إذا به جيدها على رأسه ،أفرغ كل ما قلبه من حب وشوق حنوها،
مث فاجأته املنية فبقيت املرأة وحيدة حزينة متحسرة.
أما الرجل املزواج فقد قدم من جديد إىل القرية رغبة يف احلصول على فريسة أخرى سائغة ،فتزوج امرأة تبني بعد
مدة أهنا امرأة سوء امسها نفيسة ،تعيش على اخلديعة واملكر؛ وهو األمر الذي تسبب يف افتقار الرجل وإفالسه ،حىت
عاش ذليال ال يعبأ به ،وقد ظن بزوجته املطلقة بعض الظنون بسبب كثرة ترددها على بيت الشاب املتوىف؛ فخاف الرجل
أن تزيده هذه املرأة عارا وذال؛ فدبر قتلها بوضع السم يف طعامها فماتت لتلحق روحها ابلشاب إىل عامل البقاء.
وفيما بعد اكتشف أمر هذا الرجل املزواج املسمى سواتن مرح حسني؛ فأصبح جمنوان وهو يردد العبارة «لست من وضع
السم يف طعامها» .مث ذات صباح عثر عليه غريقا ميتا يف حبرية ابلقرب من القرية ،والناس على يقني أبن ما جرى عليه
كان ضريبة ممارسته أنواع االعتداءات والظلم ،وهذه هي حقيقة الرواية «عدالة إهلية» يف جمرى احلياة.
أهداف البحث

إن من أمهية هذه الدراسة إبراز جهود هذا األديب الكبري وإظهارها لينتفع هبا أبناء األمة عراب وعجما ،والكشف
عما هلذه الرواية من فوائد وأسرار أدبية وتربوية ليستفاد هبا يف عالج مشاكل اجتماعية منتوعة ،وخباصة يف عصر العوملة،
كما تتبني أمهية هذا البحث بكونه يفتح اجملال لآلخرين إلعطاء آاثر هذا األديب الكبري املزيد من الدراسة املتعمقة
واملستفيضة ،قياما حبق األولني على اآلخرين م ن أبناء األمة اإلسالمة ،حنو أداء العطاء املتواصل عب األثر األديب الغين
ابملنافع والفوائد؛ من أجل شحذ األذواق وامليول األدبية السليمة اهلادفة .وملزيد من التوضيح ،أورد تلك األهداف بشكل
النقاط التالية:
.0
.8
.9
.1

التعريف بشخصية الروائي اجلليل (مهكا) لقراء العربية عراب وعجما.
نقل الرواية «عدالة إهلية»  Keadilan Ilahiإىل اللغة العربية يف ثوب من الرواية العربية.
معرفة مسامهة هذا العامل يف العناية ابألدب املاليوي من خالل هذه الرواية.
إعطاء هذه الرواية «عدالة إهلية» حقها جبانب آاثر أدبية أخرى هلذا الروائي مثل الروايتني املعروفتني« :غرق

السفينة» ،و«حتت ظالل الكعبة».
 .5الوقوف على اجلوانب الرتبوية اإلسالمية اليت تتزين ومتتاز هبا رواية الكاتب.
 .9والكشف عما قيل عن مدى أتثر الكاتب يف آاثره األديب ابألدب العريب.
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اثنيا :طريقيت يف الرتمجة
يف مستهل هذا املبحث أود أن أشري إىل أنواع الرتمجة املتبعة يف دراسات الرتمجة .فيعود تقسيم الرتمجة إىل قسمني
رئيسيني ومها؛ الرتمجة احلرفية والرتمجة احلرة .وقد ذكر يف بعض الدراسات نوع اثلث من أنواع الرتمجة وهو احملاكاة اليت
تنطوي عل درجة كبرية من التصرف حبيث ال يبقى من النص األصلي إال فكرته الرئيسية .سأتناول فيما يلي بشيئ من
التفصيل أنواع هذه الرتمجة ألصل إىل طريقة مقنعة ومؤدية إىل الغراتض األساسي من ترمجة هذه الرواية وهو إمتاع القراء
عراب وعجما ومن له صلة ابللغة العربية وآداهبا.
أوال :الرتمجة احلرفية

يُسيء كثري من الباحثني إىل هذا النوع ويذكروهنا غالبا على أهنا ترمجة معيبة ،وخيلطون بينها وبني الرتمجة اللفظية،

ويرون أهنا مطابقة كل املطابقة لطريقة حنني بن إسحاق اليت ذكرها الصفدي عندما قال :أن ينظر (أي الناقل) إىل كل
كلمة مفردة من الكلمات اليواننية وما تدل عليه من املعىن ،فيأيت بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها يف الداللة
()8
على ذلك املعىن ،فيثبتها وينتقل إىل أخرى كذلك حىت أييت على ما يريد تعريبه.
وينبغي التفريق هنا بني الرتمجة احلرفية وترمجةكلمة فكلمة ،إ ْذ تقوم ترمجة كلمة فكلمة على الشكل اللغوي والبحث عن املقابالت
يف اللغة اهلدف دون مراعاة لسياق النص مث صياغة اجلملة املرتمجة وفقاً لرتكيبتها يف اللغة املصدر .أما الرتمجة احلرفية فهي
وإن كانت تبحث كذلك عن مقابل املفردات يف اللغة اهلدف دون مراعاة للسياق ،إال أهنا تسعى بقدر اإلمكان أن
()9
تكون الرتكيبة اللغوية للغة املصدر مماثلة لنظريهتا يف اللغة اهلدف.
لقد وضح لنا بيرت نيورمارك هذه االختالفات املنهجية بني الرتمجتني حيث يقول عن ترمجة كلمة فكلمة قائال:
توضع مفردات اللغة اهلدف حتت مفردات اللغة املصدر مباشرة مع احملافظة على الرتكيبة اللغوية للغة املصدر .تُرتجم كل
كلمة مبفردها وتُعطى أكثر املعاين شيوعاً دون مراعاة للسياق .وتُرتجم املفردات الثقافية فيها حرفيا .أما عن الرتمجة احلرفية

فقال :تتحول الرتاكيب اللغوية للغة املصدر إىل أقرب تراكيب لغوية ممكنة تقابلها يف اللغة اهلدف ،لكن تُرتجم الكلمات كل
()1
على حدة دون مراعاة للسياق.
اثنيا :الرتمجة احلرة

إن أفضل وصف للرتمجة احلرة هو ما قاله جورج شتاينر وهو من يهتم بتناول الرتمجة احلرة والنظرية احلرة اليت
تعطي األولوية للمضمون واملعىن .وجدانه يصف عملية الرتمجة أبهنا فهم النص وتفسريه ابتباع احلركة التفسريية اليت تتألف
()8خلوصي ،صفاء .)0129( .فن الرتمجة .القاهرة :اهليئة العامة للكتب .ص .08

( )9علي ديومة ،اببكر 0185( .ه) .النص األديب واملذاهب الرتمجية .الرايض :كلية اللغات والرتمجة ،جامعة ملك سعود .ص
.59-95
( )1نيومارك ،بيرت .ترمجة :األستاذ الدكتور حسن غزالة .)8119( .اجلامع يف الرتمجة .بريوت :دار ومكتبة اهلالل .ص -011
.012
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من أربع مراحل .األوىل هي الثقة أبن هناك يف النص ما ميكن فهمه وترمجته ،وتتوقف هذه املرحلة على ثقة املرتجم يف
الكاتب وتعاطفه معه .واملرحلة الثانية هي العدوان ،ألن أي تفسري للنص األصلي هو هجوم عليه .ويَذ ّكِر هذا ابلصورة
القدمية لعملية الرتمجة واليت نقلت عن القديس جريوم ،إذ يصور شتاينر املرتجم ابملنجم الذي يستخرج املعىن منه .واملرحلة
الثالثة هي استرياد املعىن وإدخال النص األصلي يف ثقافة وأدب اللغة املرتجم إليها وجتنيسه حبيث يصبح جزءًا منها .أما
جدا يف رأي شتاينر ألهنا املرحلة اليت يعيد فيها املرتجم التوازن
املرحلة األخرية ،فهي مرحلة التعويض ،وهي مرحلة هامة ً
()5

بني النص األصلي والنص املرتجم بعد أن تدخل املرتجم يف النص األصلي هبدف ترمجته.

اثلثا :املزج بني الرتمجة احلرفية والرتمجة احلرة
ويرى انيدا أن االختالف يف أنواع الرتمجة يعود إىل ثالثة عوامل رئيسية هي طبيعة املرسلة اليت ينبغي نقلها من
لغة إىل أخرى؛ والغرض الذي يرمي إليه الكاتب وابلتايل املرتجم؛ واجلمهور الذي توجه إليه هذه املرسلة .واالختالف
األساسي هو يف حتديد األولوية يف املرسلة ،هل هي للشكل أو للمضمون؟ فالشعر مثال يعطي أمهية كبى للشكل وأثره
اجلمايل ،وهذا ال يعين أن املضمون غري هام ،ولكن ينبغي نقله يف شكل حيافظ على هذا األثر اجلمايل .أما النصوص
متاما ال جمال لاللتباس فيه .وقد يتطلب هذا النوع
اإلرشادية ،فمضموهنا أهم من الشكل .وال بد من ترمجتها بنص مفهوم ً
أخريا جيب أن تراعي الرتمجة اجلمهور الذي
من النصوص درجة كبرية من التطويع والتحرر من القيود اللغوية يف الرتمجة ،و ً
تتجه إليه ألن هذا يتحكم ابختيار مستوى اللغة .فالقراء خيتلفون يف قدرة كل منهم على تفكيك الرموز كما خيتلفون يف
()9
جماالت اهتمامهم.
وابإلضافة إىل ذلك فإنه قد وضع أربعة شروط أساسية للنص املرتجم هي:
 .0أن يكون له معىن.
 .8وأن ينقل روح النص األصلي وطابعه.
سلسا وطبيعيًا.
 .9وأن يكون أسلوبه ً
 .1وأن يثري اإلحساس أو األثر نفسه الذي يثريه النص األصلي.
وإنين يف ترمجة هذه الرواية قد اتبعت هذا النوع من الرتمجة وهو ما يعب عنه صفاء خلوصي ابلرتمجة احلرفية
املعنوية .وهذا النوع من الرتمجة أيضا الذي نصح به صفاء خلوصي )1(.ويف رأيي أن األخذ هبذا النوع من الرتمجة سيح ّقق
غرضي لرتمجة هذه الرواية وهو نقل جتربة أدبية ثرية وإنتاج ثقايف رفيع هلمكا .فالرتمجة احلرفية أصدق وجوه الرتمجة إذ يتقيد
املرتجم حبرفية النص املراد نقله إىل لغة أخرى مع مراعاة املعىن وابلتايل أستطيع أن أنقل هذه الرواية إىل اللغة العربية بقدر
من اإلبداع األديب يف جانب ،وأحافظ على خصائص محكا ومميزاته يف جانب آخر.
( ) Steiner, George. (2000). The Hermeneutic Motion, in: Lawrence Venuti. The Translation Studies. London and
New York: Routledge. p 186-191.
( )Nida, Eugene. (1964). Toward a Science of Translating. Netherlands: Leiden. p 156-158.

()1خلوصي ،صفاء .)0129( .فن الرتمجة يف ضوء الدراسة املقارنة .املرجع السابق .ص.81 :
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بناء على ما تقدم فإنين أتفق مع دكتور صفاء خلوصي عندما قال :أما حنن فنأخذ برأي وسط بني الرأيني؛ فال حنسن
األصل ونصقله أكثر مما ينبغي حبيث تبعد الشقة بينه وبني الرتمجة وال نبقي األخطاء على ما هي عليه ،بل ننصح
()2
بتعديلها مع اإلشارة إليها يف احلواشي إن أمكن.
وأما املراحل اليت مررت هبا يف ترمجة هذه الرواية فإهنا ترجع إىل جهدي اخلاص يف إبداع ما ميكن أن أقدمه من
املراحل اليت أسعفتين يف إخراج ترمجة مقنعة ومؤدية إ ىل اهلدف من العمل الرتمجي وبنتيجة دقيقة إن شاء هللا تعاىل ،وإين
ألرجو أن أكون موفقا يف هذه املراحل وأقرب إىل العمل الفين الرفيع .وهذه املراحل هي:
أوال :قراءة الرواية أكثر من مرة.
إن املرحلة األوىل هي قراءة الرواية أكثر من مرة قراءة فاحصة معمقة .حاولت من خالهلا فهم اجلمل والعبارات
فهما دقيقا .وينبغي أن أشري إىل اللغة املستعملة يف هذه الرواية وهي اللغة املاليوية الكالسيكية .فال ُقراء اإلندونيسيون
املعاصرون قد جيدون صعوبة يف فهم بعض ألفاظها وعباراهتا؛ ألهنا ِصيغت بنمط وأسلوب اللغة املاليوية يف ذلك احلني
(فهذه الرواية كتبت سنة  0111م قبل استقالل إندونيسيا) .وابلرغم من أن اللغة اإلندونيسية موحدة يف عام  0182م
اليت تُعرف بـ ( )Sumpah Pemudaوهو اتفاق مجيع رسل شبان إندونيسيا واختاذهم ثالثة قرارات مهمة يف اتريخ
إندونيسيا كلها؛ ومن هذه القرارات الثالثة إن هؤالء الشبان اإلندونيسيني اتفقوا على لغة رمسية واحدة وهي اللغة
اإلندونيسية احلديثة .وهي ختتلف كثريا من اللغة املاليوية اليت تستعملها ماليزاي ،وبرواني دار السالم ،وجنوب تيالند.
وابلرغم من أن مهكا يف جل كتاابته التزم ابللغة املاليوية فقد استعمل بعض املفردات احمللية اليت ينتمي إليها وهي
لغة أهايل سومطرة الغربية أو ما يعرف بـ«هباس مينانج» ( ،)Bahasa Minangومن حسن حظي كوين ماليواي أنتمي إىل
املنطقة والقبيلة نفسها ،ولدت ونشأت يف املنطقة ،أجيد هذه اللغة متاما ،وأعرف عادات أهلها وتقاليدهم اليت تصبغ
الرواية كلها ،وأعرف من خالل قراءيت هلذه الرواية أسلوب الكاتب ،وهو ما يساعدين -إبذن هللا تعايل -على نقل الرواية
«عدالة إهلية» إىل اللغة العربية كما يف النص.
وهبذه الطريقة األوىل عملت بنصائح منظري الرتمجة أمثال صفاء خلوصي حيث قال :ينبغي للمرتجم أن يقرأ
النص عدة مرات قبل أن يقدم على ت رمجته لتتشرب روحه بروح املؤلف األصلي ولتستقر معانيه يف ذهنه فتتفتح نفسه
لرتمجة القطعة اليت بني يديه )1(.وقد نصح بعض املرتمجني اآلخرين بتكرار قراءة النص قبل ترمجته إىل اللغة اهلدف كي
يتحسس املرتجم ويعرف ما يريده الكاتب.

()01

اثنيا :مرحلة نقل نص الرواية من الكتاب إىل برانمج وورد ()Microsoft Office

بعد القراءة املعمقة واملتكررة هلذه الرواية عمدت إىل نقل نص الرواية املوجودة يف الكتاب إىل برانمج وورد

( .)Microsoft Officeوهذه العمليلة كلفتين كثريا من اجلهود وأخذت مين األوقات ،ولكنين على يقني أن هذه العملية
( )2املرجع نفسه .ص .05
( )1املرجع نفسه .ص .05
(

)Mufid, Nur. (2007). Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif. hlm 27.
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ساعدتين كثريا عندما بدأت يف عملية الرتمجة .وذلك ألن كال النصني سيظهران أمامي يف شاشة اجلهاز ،وال داعي ألن
أنظر ميينا أو مشاال ألنظر أو أتصفح صفحات الرواية يف الكتاب أثناء العملية .ألن هذا االلتفات ميينا أو مشاال مما يشوش
الذهن ألنه سيتعامل مع جهازين خمتلفني (الكتاب واجلهاز) يف آن واحد .وأضف إىل ذلك فإن هذا النقل سيساعدين
الحقا عندما أنتهى من ترمجة الفقرة الواحدة للرواية ،وإبمكاين أن أقارن النصني املاليوي والعريب ومها واضحان أمامي يف
اجلهاز.
اثلثا :مرحلة التعبري أو التعريب.
وبعد نقل نص الرواية إىل برانمج وورد ( ،)Microsoft Officeأشرع يف ترمجة الرواية فقرة فقرة .حبيث يكون

النص املاليوي يف اجلزء العلوي والنص العريب املرتجم يف اجلزء التحيت .وهكذا يف كل فقرة من فقرات الرواية كلها .وقد
أصبح أمامي نصا خمتلفا فقرة بعد فقرة .ويف أثناء الرتمجة أحاول فهم املفردات يف اللغة املصدر فهما جيدا وأترمجها
مبفردات مناسبة يف اللغة املصدر .وبعد أن أكمل فقرة مثال وذلك قبل أن أنتقل إىل فقرة تليها فإنين أدقق الرتمجة ويكون
هذا مراجعة أولية للفقرة الواحدة .وإذا أحسست أبين قد ترمجت الفقرة جيدا أنتقل إىل فقرة تليها وهكذا إىل أن ينتهي
فصل هذه الرواية .وللعلم فإن رواية عدالة إهلية تتكون من عشرة فصول.
رابعا :مرحلة املراجعة الثانية.
الرواية تتكون من عشرة فصول وطريقة الرتمجة فقرة فقرة كما أسلفنا .وبعد انتهاء كل فقرة أدقق وأراجع الرتمجة.
وإذا انتهيت من الفصل الواحد أمجع النص العريب على حدة وأترك النص املاليوي على حدة أخرى .وبعبارة أخرى إنين
أضع النص العريب املرتجم يف الفصل الواحد وأضع جبنبه النص املاليوي كي يسهل علي مراجعتهما فقرة فقرة مرة أخرى.
وتعتب هذه املراجعة مراجعة اثنية وقد مت ذلك يف كل فصل من الفصول العشرة .وهبذا متت مقارنة الرتمجة ابلنص األصلي
من حيث املفردات واملعاين واألساليب ومقارنة أتثري النصني العريب واملاليوي.
خامسا :مرحلة عرض الرتمجة واملناقشة على املشرف.

وبعد أن أهنيت فصال واحدا من ترمجة الرواية جلست مع مشريف فضيلة الدكتور كمال عبد العزيز ألقرأ عليه ما
كتبت من الرتمجة ،وكثريا ما يسأل ويستفسر عما كتبت .وألنين مقيد ابلنص األصلي املاليوي فقد صحح يل الدكتور
األخطاء اللغوية حنوا وصرفا كما مل ينس تعديل األسلوب بعد أن يتأكد مين مما يريده الكاتب مهكا يف فقرات الفصل.
ومما جيدر ابلذكر هنا أن هذا العرض واجللوس للنقاش مع املشرف من امللزم أن يكون أكثر من مرة يف كل فصل من
فصول الرواية العشرة .ولذلك فقد خصص يل الدكتور كمال وقتا مناسبا وذلك يف كل يوم تقريبا يف هذا الفصل
الدراسي .وهبذا تتحقق الرتمجة املطلوبة إىل العربية حبيث تنسجم آلياهتا ومقوماهتا ومراحلها مع الرتمجة األدبية الفنية
الرائعة.

 | 00الطموحات – السنة األوىل ،العدد األول ،فباير available at: http://journal.uir.ac.id/index.php/THUMUHAT 8102

 2018مجلة علمية محكمة للغة العربية والتربية إلاسالمية El-Thumuhat

اخلالصة:
أن الرتمجة إىل اللغة الثانية شيئ ممكن مادام املرتجم مسلحا ابللغتني وجييدمها إجادة اتمة .وذلك لتحقيق التبادل
الثقايف واملعريف بني عاملني خمتلفني ،ولكي تكون الرتمجة جمدية على األقل أو تفوق األصل وهو املطلوب ،فإن على املرتجم
أن يتبع طريقة متبعة يف دراسات الرتمجة أو يبتكرها كي يسهل عليه النقل أو الرتمجة.
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