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 الباب ألاول 

 املقدمة

 التمهيد للمشكلة 1.1

جُا مً قبل أهل  ًىاقشفي عملُت الترحمت مىغىع  الخهافؤ  جدٍز

عملُت الترحمت  هاحُت علم اللغت والداللت. ومان الخهافؤ في مً الترحمت

إلى  ُبّدىل اللغت اإلاطدزاإلاعنى اإلاؿابق مً  حطل علىشسؾا أطاطُا لُ

ت عملُاث الترحم فيخهافؤ شيئ مهّم ال، ف)اللغت اإلاظتهدفت( اللغت الهدف

ف أهل الترحمت . وقد الدشاللغت الهدفإلهخاج اإلاعنى اإلاقطىد مً قبل 

اث الخ اث الخهافؤ  هفعذهافؤ في عملُت الترحمت. وقد عً هظٍس هظٍس

أهل الترحمت الرًً  مًاإلاطاعب عىد عملُت الترحمت. و  لهظدظِل

ت: منى بُنس   Eugene)، ًىحين ألبرث هُدا (Mona Baker)جبرعىا هره الىظٍس

Albert Nida) حشازلص زاطل جابس ،(Charles Russel Taber) بُتر هُىمازك ،(Peter 

Newmark)(وفيرهس مىلس ،Werner Koller).  ت اإلاخخلفت  حطلىا علىو الىظٍس

 حملت.جسلُب الهلمت، وعبازة، و  مً عنىاإلا، إما عً الخهافؤ إلهخاج معنى

اث  (Derbelnet) و دازبلىِذ (Vinay) وقد قاى فُىاي عً هظٍس

أهل الترحمت  أن ًقدم قبل 8591عملُت الترحمت مىر عام الخهافؤ في 

اتهم. و  اإلارمىزة  (Derbelnet) ودازبلىِذ (Vinay) فُىاي قظممل هظٍس
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ت  obligate) مقُد ؾسديو  (direct)ؾسدي  على قظمين الخهافؤ هظٍس

direction) . تلخالفا و خ على ًقدم الري لُىحين ألبرث هُدا لىظٍس ن يهظٍس

، (formal equivalence)عً الخهافؤ وهما فُما ًلي: ألاوى الخهافؤ السطمي 

ت جخخظ على جسحمت السطالت اإلاشابهت مً  إلى  اللغت اإلاطدزهره الىظٍس

. اللغت اإلاطدزفي  تهماوازد اومخجه جألُفها لترلُب اوفق اللغت الهدف

ص هرهوج، (dynamic equivalence)لخهافؤ الدًىامُهي اوالثاوي 
ّ
ت  ترل الىظٍس

، بعبازة أخسي، أّن الترحمت اللغت الهدفمً  على الترحمت الدًىامُهي

معنى طىف حشعس بالؿبُعُت دون هقظ  اللغت اإلاطدزالتي جيخج مً 

ت الثاهُت في عملُت الترحمت فعالُت. ير الفنسة فحها. وجط  هره الىظٍس

أهخىوي بُم ه ، أن هدُجت البحث الري ًقىم بخاضتبطفت و 

ت ألاولى  ت الخهافؤ فى الصمان العطسي. الىظٍس عالمت مً وشأة هظٍس

ظاوي بين ي عملُت الترحمت ًجب أن ٌخهافؤ فالألن  (natural)ؾبُعُت 

ادتها.  اللغت الهدفو  اللغت اإلاطدز ت و دون هقظ اإلاعنى أو ٍش الىظٍس

، أي الخهافؤ في عملُت (directional evidence)إججاهي دلُل الثاهُت هي 

ا، فُجىش  لمترحم أن ًخخاز لالترحمت ال ًجب أن ًهىن مدظاٍو

بها أن ًبلغ داللت  أهمُت، و اثىظٍسال حديإ الظتراجُجُت دون جسليز على

 .  اللغت الهدفإلى   اللغت اإلاطدزوفنسة مً 
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اث الخهافؤ التى 1، ص. 6182وقد اطخيخجذ طىمازها ) ( عً هظٍس

اث الخهافؤ لبُم ً  لفخخً (Pym)قترحها أهل الترحمت الظابقت أن هظٍس

ت عً  اث أخسي، ألّن هظٍس وقُل  قت واطعت،لبُم مسوهت ولها هؿالهظٍس

ت  ماهذمحىلت إلاشهلت في الترحمت. و  اهأن  خينلبُم محىلت مً هدُجلالىظٍس

، ص. 6182أوال جابُالجى )ن، ياإلاخخلفن يالباحثه ًقىم بالري  بحثال

مباى في  ال أن اإلاترحم خهافؤ في الترحمت ن أطباب عدم الإى ا( ق56

هُا، أن هدُجت البحث عىد ا. ثاللغت اإلاطدزاخخُاز الخهافؤ مً 

 ن( جخػمً على خاضِخي88، ص. 6182بىطبِخاطازي، وآخسون. )

ت  الثر مسوهت ولها أًػا  لبُملالترحمت: الخهافؤ وعدم الخهافؤ. والىظٍس

ت  طعت لً حظببهؿاقت وا عدم الخهافؤ، ألن ألاضىى مً هره الىظٍس

. بىاء على اطخيباؽ مً اللغت الهدفأن ججعل السطالت ألثر مسوهت في 

 الباحثفُجد الجى وبىطبِخاطازي، طىمازها وهدُجت البحث عىد جابُ

على إلقامت البحث باطخخدام القامىض لحطىى  ًىاضلأن  فسضت

  .جهافؤ اإلاعنى في عملُت الترحمت

عىد مخعلم اللغت  واحبت دةمظاعِ  أطاطُت أداة القامىض

ما جهافؤ اإلاعنى مً دظظلِ ُّ  اللغت اإلاطدزهل في بحث معنى الهلمت ال ط
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زوطخاهدي ه ًقىم ب. بىاء على هدُجت البحث الري اللغت الهدفإلى 

حامعت إهدوهِظُا  قظم حعلُم اللغت العسبُت( في 852-856، ص. 6182)

ت م اللغت لمظخ بها ًندشف التي التربٍى
ّ
ل قامىض عمأن مشهلت مخعل

ت ثثىائي اللغت وهى بيظبت م أنهم ٌظخعملىن  الؿالب% مً  91،82ٍى

وبعؼ  هدزة. % مجهم قد ٌظخعملىهه 81،91غير فّعاى، و القامىض 

ت ثبيظبت م الؿالب % ٌظخخدمىن قامىض ثىائي اللغت  21،29ٍى

العسبُت وؤلاهدوهِظُت أحُاها في ألاطبىع. والدشف زوطخاهدي أن 

( مظألت إمهاهُت 8مظألت مً مل مظخعمل قامىض ثىائي اللغت، أي 

ٌشعسون بالطعىبت فى مجاى  الؿالبالىضىى، واإلاشهلت ألاخسي أن 

( والسطم 6خعماله. الطسف والداللي والخهافؤ ولم ًخعىدوا على اط

ظُمت، جقدًمت الاإلاعّقدة، و  البُاوّي مً القامىض، أي مىغع الهلمت

في بحث  اثطعىبال باطبأوهرا  الجُدة، لِظذ وؾباعت الطفحت

 .اإلادخل أو الهلمت في القامىض

يبغي ألن الترحمت  عىداإلاترحم أن ٌظخعمل القامىض الجدًد  ٍو

(. واإلاساد 612، ص. 6119ذلو ) فيهادز  قاىلما  لُتفعاجهىن ألثر 

في اظهاز  الطعىبت هادز هى القامىض الخقلُدي. ألن بالقامىض عىد

ًجب أن جحل مشهلتها  اللغت الهدفإلى  اللغت اإلاطدزجهافؤ اإلاعنى مً 
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عم بخقدم اإلاد ظخعمل القامىضٌلصمً، ٌعني لض اإلاىاطب م القامى بخقّد 

ظمى البداًخهمعسوف أن القامىض في ، لما هى الخنىىلىجي ه لخابا، َو

الجدًد أي مظمى  القامىضحغُيره ب بالقامىض الخقلُدي، وآلان أًػا

ا ). القامىض ؤلالنتروويب ( مً هدُجت ججسبتها 81، ص. 6182وقالذ فتًر

اى جن ولنً قد ًندشف الخنىىلىجي في مالترحمت لِع باإلوظاإهما 

 ؤلالنترووي فِشعسم القامىض االترحمت بىاطؿت آلت. وإن اطخخد

بالظهىلت في اخخُاز اإلاعنى ألن بحث الهلمت في القامىض  الؿالب

فخح ً أنخلف بالقامىض الخقلُدي الري ًجب خا، ؤلالنترووي أطهل

جب  ثحالبا ضفحاث القامىض، فظُهىن والىقذ فّعاال للمخعلمين. ٍو

 اللغتالبحث عً اإلاشهلت فى اخخُاز اإلاعنى اإلاؿابق مً  هرا أن ًؤّدي

، القامىض الخقلُدي وؤلالنتروويباطخخدام  اللغت الهدفإلى  اإلاطدز

  ألن هرا
ّ

العلىم في مجاى الترحمت  اضلخى ُلو إلاشهلت عىد اإلاخعلم  حال

، أي إلاعسفت مقازهت جهافؤ اإلاعنى باطخخدام أوطعالعسبُت ؤلاهدوهِظُت 

 القامىض الخقلُدي وؤلالنترووي.

البحث في قظم حعلُم اللغت ب حثاببىاء على ذلو، طُقىم ال

تالعسبُت  قؿت مهمت أن اإلاظألت التي ذ هباجخا حامعت إهدوهِظُا التربٍى

جهافؤ اإلاعنى في  ( في اظهاز الؿالبضعىباث اإلاخعلمين ) الباحث هي بحثهاً
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ىض الخقلُدي ؤلاهدوهِظُت باطخخدام القام-تالترحمت العسبُ

جهافؤ اإلاعنى باطخخدام عً  تهاازهاقمتها، و اعملُوؤلالنترووي، و 

القامىض الخقلُدي وؤلالنترووي. وبالخالي أن اإلابحث مً هره الخجسبت 

إلاندونيسية -في عملية الترجمة العربية املعنى تكافؤ دراسة هي 

 باستخدام القاموس التقليدي و إلالكتروني.

 تعريف املشكلة وصياغتها  1.1

 تعريف املشكلة 1.1.1

ترحمت فُعسف أن عملُت العالقت بالخمهُد للمشهلت الظابقت، 

في قظم حعلُم اللغت العسبُت  الؿالبقىم بها ًؤلاهدوهِظُت التي -العسبُت

ت ال بمعصى عً اإلاظألت في الغالب، مثلها  حامعت إهدوهِظُا التربٍى

ؤلاهدوهِظُت -في اظهاز جهافؤ معنى الترحمت العسبُت الؿالبضعىباث 

-الترحمت العسبُتدزض باطخخدام القامىض الخقلُدي وؤلالنترووي في 

 باطخخدام القامىض الخقلُدي ىت بين جهافؤ اإلاعنىقز اقؤلاهدوهِظُت، وم

 ؤلالنترووي.بين  و 

 صياغة املشكلة 1.1.1

ٍف اإلاشهلت الظابقت، طُقىم وحعس  عالقت بالخمهُد للمشهلت

 :البحث بشأن في اإلاظائل الخالُتب باحثال
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-في اظهاز جهافؤ معنى الترحمت العسبُت الؿالب اثأي ضعىب 8.6.6.8

ؤلاهدوهِظُت باطخخدام القامىض الخقلُدي وؤلالنترووي عىد 

ؤلاهدوهِظُت في قظم حعلُم اللغت -دزض الترحمت العسبُت

تالعسبُت   ؟حامعت إهدوهِظُا التربٍى

في اخخُاز معنى الهلمت التي طُخظَهس في  الؿالبلُف عملُت  8.6.6.6

باطخخدام القامىض  تؤلاهدوهِظُت اإلاخهافئ-الترحمت العسبُت

ؤلاهدوهِظُت -الخقلُدي وؤلالنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت

تفي قظم حعلُم اللغت العسبُت   ؟حامعت إهدوهِظُا التربٍى

الترحمت باطخخدام  هدُجتلُف مقازهت جهافؤ اإلاعنى مً  8.6.6.2

-قامىض الخقلُدي وؤلالنترووي عىد دزض الترحمت العسبُتال

حامعت إهدوهِظُا ؤلاهدوهِظُت في قظم حعلُم اللغت العسبُت 

ت  ؟التربٍى

 أهداف البحث 1.1

وهي  خأطع على ضُاغت اإلاشهلتج أهداف فى هرا البحثو 

 .تخاضالهداف ألا و  تعامالهدف ألا هدفان، وهما 

 ةعامالف اهدألا  1.1.1
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في عملُت  فى هرا البحث إلاعسفت جهافؤ اإلاعنى توألاهداف العام

ؤلاهدوهِظُت في -ؤلاهدوهِظُت عىد دزض الترحمت العسبُت-العسبُت الترحمت

ت.قظم حعلُم اللغت العسبُت   حامعت إهدوهِظُا التربٍى

 

 

 

 ةخاصالهداف ألا  1.1.1

 مً هرا البحث لما ًلي: تخاضالهداف ألا وأما 

معنى الترحمت في اظهاز جهافؤ  الؿالب اثإلاعسفت ضعىب 8.2.6.8

ؤلاهدوهِظُت باطخخدام القامىض الخقلُدي -العسبُت

ؤلاهدوهِظُت في قظم -وؤلالنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت

تحعلُم اللغت العسبُت   حامعت إهدوهِظُا التربٍى

في اخخُاز معنى الهلمت التي طُخظَهس في  الؿالبإلاعسفت عملُت  8.2.6.6

باطخخدام القامىض  تِظُت اإلاخهافئؤلاهدوه-الترحمت العسبُت

-الخقلُدي وؤلالنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت

حامعت إهدوهِظُا ؤلاهدوهِظُت في قظم حعلُم اللغت العسبُت 

ت  التربٍى
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الترحمت باطخخدام  هدُجتعسفت مقازهت جهافؤ اإلاعنى مً إلا 8.2.6.2

-القامىض الخقلُدي وؤلالنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت

حامعت إهدوهِظُا ُت في قظم حعلُم اللغت العسبُت ؤلاهدوهِظ

ت  التربٍى

 

 

 فوائد البحث 1.1

 النظري  1.1.1

ًسجى مً هرا البحث أن ًخقدم شسحا عً جهافؤ اإلاعنى الري 

ؤلاهدوهِظُت باطخخدام القامىض -طُظهس في عملُت الترحمت العسبُت

مً هرا البحث  هدُجت ي. وباإلغافت إلى ذلو، ًسجىالخقلُدي وؤلالنتروو

ًّ أن  اإلاعسفت الجدًدة في باعخبازها إلاخعلم اللغت العسبُت في الترحمت  ًم

سجى أن  بحث جهافؤ الهلملت مً القامىض الخقلُدي وؤلالنترووي. ٍو

ت في اللغت  ت اإلاظاعدة على وشأة علم التربٍى ًقّىي اإلافهىم أو الىظٍس

 العسبُت.

  العملي  1.1.1
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سجى مً هرا البحث أن  ًخقدم إعؿاء وغعّي على مىغىع ٍو

الخعلُم  ممازضن على يظفي دزض الترحمت، أي أن ًخقدم جح الخعلُم

مين.
ّ
 وخاضت على اإلاعل

 

 

 

 هيكل تنظيم عن الكتابة 1.1

ىقظممم هممرا البحممث إلممى خمظممت أبممىاب. و  بمماب ألاوى خقممدًم فممي الالٍو

جُمممب فمممي همممرا البحمممث تُطاطمممألا  الخمهُمممد للمشمممهلتهمممى  ان  فمممي البحمممث. ٍو

ممممف اإلاشممممهلت وضممممُاغتها. وأهممممداف البحممممث اطممممئلت البحممممث الممممىازدة فممممي  حعٍس

النخابمممت  عمممً ًحطمممل علمممى قطمممد البحمممث. وفىائمممد البحمممث وهُهمممل جىظمممُم

 العسع إلى إخباز البحث. البحث مً هرامً  شامال  جخؿُؿا

مممماث  والبمممماب الثمممماوي فممممي هممممرا البحممممث هممممى إؾمممماز هظممممسي، وفُممممه الىظٍس

طممماز اطممماض لُحطمممل علمممى  تاإلاخعلقممم بُاهممماث الدقُقمممت فمممي البهمممرا البحمممث ٍو

س  البحمممث. وممممان البحمممث اإلاابممم ي اإلاىاطمممب فمممي همممرا البحمممث للبحمممث الخطمممٍى

اإلاابممم ي.  ندظمممب ممممً البحمممثًدز أًمممً و مممما مندظمممب و مممما المممري لمممم إلمممى قممم
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جهمممافؤ اإلاعنممممى فمممي عملُممممت الترحممممت باطممممخخدام مسلمممص ممممً هممممرا البحمممث عممممً 

رووممممي إلظهمممماز اإلاعنممممى اإلاخهمممماف  وفقمممما إلاػممممبىؽ، القممممامىض الخقلُممممدي وؤلالنت

 وضعىبتها، ومقازهتها. واًػا عً عملُتها، ،مقسوءو  ،ومقبىى 

ب وبُان  والباب الثالث في هرا البحث هى مىهج البحث، فُه جقٍس

قت حمع البُاهاث ،ومىقع البحث ،جطمُم البحث وأطلىب جحلُل  ،وؾٍس

س الباب ، وآلاخالبحث وجفظيرهاهخائج  .والباب السابع مهىن مً .البُاهاث

 .الخالضت والخىضُاثالخامع مهىن مً 


