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ال�ت�ح�ل�ي�ل��ي وامل �ن �ه��ج امل �ق ��ارن وي �ت��م ذل ��ك ب��اخ�ت�ي��ار ملخص البحث

النسخ اليت ترمجها حممود يونس والشيخ عبد اهلل
بامسيح واحل ��اج زي�ني دح�ل�ان .فمن خ�لال حتليل
بعض النماذج للكنايات القرآنية املرتمجة إىل اللغة
املاليوية تالحظ الباحثة أن هؤالء املرتمجني قد ال
يكادون أن يسلموا من التفسريات غري الالزمة يف
إبراز الدالالت الصحيحة وتصديرها بالقدر الذي
يقارب ما هي عليه يف النص األصلي العريب نتيجة
مليوهلم إىل ات�ب��اع أس�ل��وب ال�ترمج��ة احلرفية البحتة.
لذلك يوصي البحث بضرورة إعادة النظر يف تلك
النماذج بتطبيق أساليب الرتمجة غري املباشرة.

تعترب الكناية من الرباعة والبالغة وهي عند العرب
وعرفها عبد القاهر اجلرجاين
أبلغ من التصريحّ ،
أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين ،فال يذكره
باللفظ املوضوع له يف اللغة ولكن جييء إىل معىن
ه��و تاليه وردف��ه يف ال��وج��ود فيومئ ب��ه إليه وجيعله
دليال عليه ،وهي عند الباحثني احملدثني من علماء
علم الداللة تندرج حتت مظهر االنتقال ال��داليل
�س��ره��ا ب��امل�ع�نى األص �ل��ي ال��وض �ع��ي ،بل
ألن �ن��ا ال ن�ف� ّ
نفسرها باملعىن اجملازي .قد يستخدم القرآن الكرمي
ّ
الدالالت الكنائية للتعبري عن دالالت معينة نتسق
ال�ك�ل�م��ات المفتاحية :م �ع��اين ال �ق ��رآن ،ال�ك�ن��اي��ة مع سياق اآلية وتلك الدالالت ترسم مالمح حياة
القرآنية ،االنتقال الداليل ،اللغة املاليوية ،الرتمجة .اجملتمع العريب العقلية والبيئية اليت يعيشون فيها مما
جيعل من املستحيل أن نرتمجها إىل اللغة املاليوية
 Abstractباالعتماد على ال�ترمج��ة احلرفية يف ك��ل احل��االت.
 Metonymy is regarded as one of the Arabicمن هذا املنطلق يهدف هذا البحث إىل استجالء
 rhetorical devices and denotes a better eloquenceمواضع األخطاء اليت وقع فيها املرتمجون املاليويون
in speech. According to Abdul Qahir al-Jurjaani,
 it refers to a speech whereby a speaker whoيف ترمجة الدالالت الكنائية القرآنية وحتليلها ملعرفة
 wants to express a meaning does not mentionم��دى تطابق أس�ل��وب ال�ترمج��ة م��ع امل�ع�نى امل �راد يف
it in its common form but substitutes it with a
 figure of speech associated with another entityالنص األصلي بغية الوصول إىل اختيار ترمجة بديلة
 or concept. According to modern scholarsت�واف��ق امل�ع�نى امل �راد يف ال�ن��ص ال �ق��رآين .تتم معاجلة
in semantic field, metonymy falls under the
 concept of semantic transfer since we interpretاملوضوع يف هذا البحث باملنهج الوصفي واملنهج
it figuratively instead of its literal meaning.
Sometimes, the holy Quran uses metonymy
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in expressing certain connotations which are  وهذا،النص القرآين األصلي العريب وفحوى رسالته
consistent with the context of the verses. The
ّمن شأنه يؤ
Quranic metonymies illustrate the mentality  لذلك،كد أن “أصله موجود وحمفوظ
and environment in which the Arab society  واعتربت،ظل القرآن الكرمي واحدا ال يضاهيه نص
live, thus, making it impossible to translate
these metonymies into the Malay language مجيع ترمجاته جمرد تفاسري ال تأيت إال لغرض الشرح
based solely on its literal translation. From واإلبانة فقط دون أن تسلب القرآن األصلي سلطته
this point of view, this paper aims to identify
some errors made by the Malay translators in Majdi Ibrahim & Akmal Khuzairy( ”ومرجعيته
translating the Quranic metonymy, and then
.)Abd. Rahman, 2009
analyze them in order to discover the extent of
equivalence between translation methods and
the intended meanings, as well as to suggest a وبطبيعة احل��ال ظ�ه��رت اإلش�ك��ال�ي��ات ال��دالل�ي��ة يف
better translation that may convey the nearest
connotation intended by the original Arabic  ال،ترمجة النصوص القرآنية إىل اللغات األخ��رى
text. This study employs descriptive, analytical  ألن الثقافة،سيما يف ت��رمج��ة ال ��دالالت الكنائية
and comparative methods on selected Quranic
translations in Malay language by Mahmoud ب�ين اللغة العربية القرآنية وال�ل�غ��ات املنقولة إليها
Younis, Abdullah Basmeih and Zaini Dahlan.  إضافة إىل احتواء القرآن،ختتلف متام االختالف
Based on the examples, the study concludes
that in some cases, the translators could not الكرمي على بعض اخلصائص اللغوية املتميّزة اليت
deliver the intended meaning precisely in their ،تتسم بعدم القابلية للرتمجة إىل أية لغة يف العامل
ّ
translation due to their sole reliance on literal
translation method. Therefore, this research ) مماMajeed Salehy, 1996( منها التعابري اجملازية
suggests the need of re-translating these يدفع املرتمجني إىل اخت��اذ مناهج خاصة حلل تلك
Qur’anic metonymies into Malay language by
.اإلشكاليات
using the indirect translation method.
Keywords: Meaning Of the Quran; Quranic
Metonymy; Semantic transfer; Malay Language,
Translation

تمهيد

يهمنا يف ترمجة النصوص القرآنية إىل لغات
ّ والذي
أخرى هو إيصال الرسالة القرآنية إىل أبناء جمتمع
 أو،غري عريب ال يتقن أهلُه اللغةَ العربية اتقاناً جيدا
ال ميلكون القدرة على تعلّمها هادفة إىل إفهامهم
 ل��ذل��ك ت��رى ال�ب��اح�ث��ة ض��رورة.ال�ت�ع��ال�ي� َ�م اإلس�لام�ي��ة
ًترمجة ال��دالالت الكنائية القرآنية باعتبارها حماولة
�ول
َ �إلف �ه��ام امل�س�ل�م�ين ال�ن��اط�ق�ين ب�غ�ير ال�ع�رب�ي��ة امل��دل
 ألن الكنايات تتجاوز،الصحيح لآليات القرآنية
.املعىن الوارد يف املعجم

�ت ال �ك �ن��اي��ة ال � � �واردة يف ال� �ق ��رآن ال �ك��رمي
ْ �ق��د ح �ظ �ي
بنصيب وافر من االهتمام والدراسة عند اللغويني
 وه��ي تشري إىل ل��ون من،وال�ب�لاغ�ي�ين وامل�ف�س�ري��ن
أل� �وان التعبري غ�ير امل�ب��اش��ر ع��ن امل�ع�نى خ��ارج��ا عن
ح��دود االستعمال املعجمي لوجود القرينة املانعة
 وع�ل��ى صعيد آخ��ر إن.م��ن إرادة امل�ع�نى األص�ل��ي
منهجية البحث
العلماء املسلمني اتفقوا على ج�واز ترمجة القرآن
 هادفا إىل، ال سواه،الكرمي بوصفها تفسريا ملعانيه
ت �س �ت �ه��دف ه� ��ذه ال ��ورق ��ة إىل اس �ت �ج�ل�اء م �واض��ع
َتفهيم املسلمني من غري الناطقني بالعربية مقصودية
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األخطاء اليت وقع فيها املرتمجون املاليويون يف ترمجة
ال��دالالت الكنائية القرآنية وحتليلها ملعرفة مدى
تطابق أس�ل��وب ال�ترمج��ة م��ع امل�ع�نى امل �راد يف النص
األصلي بغية الوصول إىل اختيار ترمجة بديلة توافق
املعىن امل �راد يف النص ال�ق��رآين ،ويتم ذل��ك باعتبار
الرتمجة حماولة التقريب باملعىن ،ال تبديل له.

((تفسري الكشاف)) للزخمشري ،وثانيها ((تفسري
التحرير والتنوير)) الب��ن عاشور ،وثالثها ((احمل��ور
الوجيز يف تفسري الكتاب ال�ع�زي��ز)) الب��ن عطية،
مل��ا ج��اء فيها م��ن امل �زاي��ا ال�ب�لاغ�ي��ة واالس�ت�ن�ب��اط��ات
البالغية يف ض��وء تفسري ال�ق��رآن ال�ك��رمي ،ورابعها
((أن�وار التنزيل وأسرار التأويل)) للبيضاوي ملا فيه
بالغة وحترير لغوي للكلمات القرآنية ،وخامسها
((جامع البيان عن تأويل آي ال�ق��رآن)) للطربي ،ي�ت�م�ح��ور ه��ذا ال�ب�ح��ث يف دراس �ت��ه ح��ول ال�تراج��م
لكونه أهم مصادر التفسري املسند عن الصحابة املاليوية الفردية باعتبارها البؤرة التحليلية األساسية،
ويتم ذلك باالعتماد على الطبعة األخرية من تلك
والتابعني ويتسم بالتفسري اللغوي.
الرتاجم .وتلك الرتاجم املقصودة هي:
اعتمدت الباحثة على تلك التفاسري ،واختارت
1-Tafsir al-Quran Nul Karim Rasm Uthmani
منها اآليات اليت تتضمن الدالالت الكنائية ،وكان
االختيار وفق أساس أن املرتجم إىل اللغة املاليوية  -ه��ذه النسخة ت��رمج�ه��ا حم�م��ود ي��ون��س ،والطبعة
مل ي�ل�ت��زم ب��امل�ع�نى ال ��ذي ذك ��ره ال�ب�ي�ض��اوي وال�ط�بري األخرية سنة 2008م.
والزخمشري واب��ن عطية واب��ن عاشور يف تفسريهم
2Tafsir Pimpinan ar-Rahman Kepada
ل�ل�آي��ة ال�ت�ي اع �ت �م��دت ال �ب��اح �ث��ة ت�ف�س�يره��ا م�ن�ه��م - Pengertian al-Quran ،ه��ذه النسخة ترمجها
واستفادت من تعليقاهتم ،وكان االختيار يف ضوء الشيخ عبد اهلل بامسيح ،والطبعة األخ�يرة – وهي
قضايا الدالالت الكنائية يف موضوعات شىت.
الثانية وعشرون – سنة 2013م.
وثانيها :اخ�ت�ي��ار م��ن ب�ين تلك ال�ن�م��اذج م��ا خيدم
غرض هذا البحث ،وهو إبراز مواضع األخطاء اليت
وق��ع فيها املرتمجون املاليويون يف ترمجة ال��دالالت
الكنائية القرآنية.

–
ه��ذه النسخة ترمجها احل��اج زي�ني دح�لان والطبعة
األخرية – وهي الرابعة – سنة 2005م.
وأما مقياس اختيار تلك النسخ دون غريها فيعود
إىل شعرهتا ل��دى جمتمع اللغة اهل��دف حيث متت
طباعتها مرات ع ّدة خالل القرن احلادي والعشرين
امليالدي.
3- Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya

وث��ال�ث�ه��ا :م�ق��ارن��ة ب�ين الت�راج��م امل�خ�ت�ل�ف��ة ،بتوجيه
النظر إىل أساليب الرتمجة املختلفة .وجبانب ذلك
تقابل الباحثة النصوص املرتمجة من بني الرتمجات
املختلفة بالنصوص األصلية ملعرفة م��دى تطابق ال تنظر الباحثة – يف العملية التحليلية – إىل مجيع
أسلوب الرتمجة مع املعىن املراد.
النصوص القرآنية ،بل يتم ذلك بثالث طرق؛
أولها :مجع مناذج الدالالت الكنائية من النصوص
وجدير بالذكر هنا أيضا أن الباحثة حتلل النماذج القرآنية ،ويتم ذلك بالرجوع إىل كتب عديدة ،أوهلا
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ويتم
وك��ذل��ك أف ��رد ال�ب�لاغ��يّ��ون ال�ك�ن��اي��ة ع��ن حم��ور اجمل��از التحليلية حتليال سرديا ،ال حتليال إحصائياّ ،
اللغوي ،وال يعتربوهنا بابا من أبوابه ،إذ إهنا ميكن ذلك باختيار  6مناذج من الدالالت الكنائية على
ف�ي�ه��ا إرادة امل �ع�نى احل�ق�ي�ق��ي (; al-Sayyid, 2006املستوى اجلملي.
 ، )al-Hafnaawi, 1988يف ح�ين أن األم��ر ليس
كذلك يف اجملاز اللغوي ،أي أنه ال ميكن فيه إرادة العالقة بين الدراسات البالغية وعلم الداللة
املعىن احلقيقي .وترى الباحثة أن إمكان إرادة املعىن ودراسات الترجمة
احلقيقي يف أس�ل��وب الكناية ال ينبغي أن يكون
سببا من أسباب فصلها عن اجمل��از ،ألن اخلاصية وجت��در اإلش��ارة إىل أن الكنايةَ هل��ا ش��أ ٌن كبريٌ قي
ً
اجلوهرية للتعبريات الكنائية �ت�تع َّمد إىل املعىن غري الدراسات البالغية العربية ،قبل أن تصبح جانبًا من
َ ََ
احل �ق �ي �ق��ي ،ف �ض�لا ع��ن “اش �ت �م��ال��ه ع �ل��ى ن ��وع من اجلوانب اليت تتناوهلا دراسات علم الداللة يف باب
التغري الداليل ( ،)Semantic Changeاألمر الذي
االحنراف الداليل” (.)al-Hafnaawi, 1988
يسوق البحث إىل احلديث عن استفادة دراسات
فالفرق ب�ين اجمل��از اللغوي والكناية ه��و أن األول الرتمجة من علم الداللة سعيًا وراء ذلك توضيح أن
يشتمل على قرينة متنع م��ن إرادة امل�ع�نى األصلي الدراسات البالغية وعلم الداللة ودراسات الرتمجة
للفظ ،أم��ا ال�ث��اين فهو أي�ض��ا يشتمل على قرينة ،هلا نطاق متداخل متشابك يرتابط بعضها بالبعض
لكنها ال متنع إرادة املعىن األصلي للفظ .ومثال اآلخر خاصة فيما يتّصل باجملازات.
للكناية حن��و (ط��وي��ل ال�ن�ج��اد) ل�لإش��ارة إىل طويل
القامة ،و(كثري الرماد) لإلشارة إىل كثري الضيوف -1 ،الكناية في الدراسات البالغية العربية
و(نؤوم الضحى) لإلشارة إىل الرتف والرخاء ورغد
العيش وال��رف��اه�ي��ة ،فكل تلك األمثلة الكنائية ال ق��د ت�ن��اول البالغيون م��وض��وع األس�ل��وب الكنائي
متنع القرينة من أنه طويل النجاد ،أو كثري الرماد ،ت�ن��اوال مستقال ع��ن اجمل��از ال�ل�غ��وي ،ألن البيانيني
أو نؤوم الضحى على وجه حقيقي ،إال إذا عرض خيتلفون يف حتديد مكانته؛ بعضهم يعتربونه من
ع � ��ارض خ ��ارج ��ي مي �ن��ع إرادة امل �ع�ن�ى األص �ل ��ي يف اجمل��از ،مثل :اب��ن األث�ير ( ،)1998والبعض اآلخر
الكناية ،فعندئذ ميتنع إرادته بسبب هذا العارض .يعتربونه م��ن احلقيقة ،م�ث��ل :اب��ن اخلطيب ال �رازي
( ،)al-‘Alawi, 1982وشيخ اإلسالم عز الدين بن
عبد السالم (;al-Suyuuti, 2003; Hussain, 1985
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،إذا اتّ �ص �ف ��ت ال �ع�ل�اق ��ة يف
االس� �ت� �ع ��ارة ب��امل �ش��اهب��ة ،ويف اجمل � ��از امل ��رس ��ل ب�غ�ير ; ،)Laashin, 1998ألن ألفاظ الكناية “مستعملة
املشاهبة ،ف��إن العالقة يف الكناية “تقوم على ما يف معانيها الوضعية ،واالنتقال من هذا املعىن إىل
امل �ع�نى اجمل ��ازي ف�ي�ه��ا ال ي �غ�ّي�رّ م��ن طبيعتها” (al-
يسمى بالتالزم العريف بني املعىن األصلي القريب
وبني املعىن الكنائي البعيد ،وهذا التالزم هو الذي  ،)Hafnaawi, 1988وبعضهم يعتربوهنا مبنزلة وسط
يسوغ االنتقال من املعىن األول إىل املعىن الثاين”( بني احلقيقة واجملاز مثل اخلطيب القزويين
 .)al-Hafnaawi, 1988وهل��ذا ،يكمن الفرق بني (.)al-Suyuuti, 2003; Laashin, 1998
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الكناية واجملاز اللغوي املتمثّل يف االستعارة واجملاز
املرسل يف أمرين؛ أوهلما يف طبيعة القرينة ،واآلخر
يف طبيعة العالقة .إذا كان اجملاز االستعاري واجملاز
املرسل هو ما أري��د به ال��دالل��ة على غري ما وضع
له ،فكذلك الشأن يف أسلوب الكناية .وعلى هذا
األس��اس ،اعترب علماء الداللة أساليب االستعارة
واجمل ��از امل��رس��ل وال�ك�ن��اي��ة كلها م��ن ض�م��ن ال��دالل��ة
اجملازية.

ال �ل �غ��وي وال �ع �ق �ل��ي ،ف ��االس �ت �ع ��ارة واجمل� � ��از امل��رس��ل
يندرجان حتت اجمل��از اللغوي .على صعيد آخر،
التحول يف املعاجلة عند احملدثني من
تكمن نقاط ّ
علماء الداللة يف أهنم تناولوا قضية احلقيقة واجملاز
من منطلق التغري الداليل ،فاملراد به هو «تغيرّ معىن
الكلمة على مر الزمن بفعل إع�لاء ،أو احنطاط،
توسع ،أو احنسار ،أو جماز ،أو حنو ذلك» (al-
أو ّ
 .)Khuli, 1991فيحدث ه��ذا التغيرّ ال��داليل من
ط��رق متعددة ،منها ما ينبع من التوليد اللفظي،
حن��و :االش�ت�ق��اق ،وال�ن�ح��ت ،وال�ترك�ي��ب ،ومنها ما  -2الداللة الكنائية في الدراسات الداللية الحديثة
يتعلّق بالتوليد املعنوي ،مثل :ختصيص ال��دالل��ة،
يهتمون بظاهرة تأويل
وتعميم الداللة ،وانتقال الداللة (; Haydar, 1999ومن املعروف أن البالغيني ّ
امل �ع�ن�ى الخ �ت�ل�اف��ه م ��ن أس� �ل ��وب إىل آخ� ��ر م �ق��يّ��دا
.)al-Mubarak, 1964
بالقرائن اليت تتح ّكم يف السياق (،)Lusyan, 2007
فيهتمون أيضا بدراسة املعىن .ومن
يهمنا هنا ما يتعلّق بانتقال الداللة ،ويراد به أما الدالليّون ّ
وما ّ
“االنتقال بالكلمة من معناها األصلي إىل معىن التأكيد أن الدراسات البالغية والدراسات الداللية
آخر ،بينه وبني املعىن األصلي عالقة” ( Ibrahim,جيتمعان ع�ل��ى ف�ح��ص م ��ادة واح ��دة وه��ي امل�ع��اين
 ، )2004أو “أن ينتقل اللفظ م��ن جم��ال داللته اجملازية ،ولكنهما خيتلفان فيما وراء ذلك اختالفا
إىل جم��ال دالل��ة أخ��رى لعالقة أو مناسبة واضحة كبريا من ناحية هدف الدراسة ومن ناحية نقطة
ب�ين ال��دالل �ت�ين” ( .)al-Syazar, 1999فيتضمن االنطالق يف معاجلة الداللة اجملازية.
ّ
ه ��ذا االن �ت �ق��ال ال� ��داليل ط �رائ��ق ش�تى أط �ل��ق عليها
البالغيون العرب القدامى واحملدثون مصطلحات ت�ع��اجل ال��دراس��ات ال�ب�لاغ�ي��ة اجمل� ��ازات بصفة عامة
م�ت�ع� ّددة م�ن�ه��ا :االس �ت �ع��ارة ،واجمل ��از امل��رس��ل ،وغ�ير واملباحث البيانية بصفة خاصة من منطلق البحث
ذلك ( Abdul al-Tawwab, 1997; al-Mubarak,عن العناصر اجلمالية األسلوبية والبالغية ،والنظر
 .)1964وم��ن املهم أن يتفرع انتقال ال��دالل��ة عن إىل القضايا األدب�ي��ة واللمسة الفنية ،أم��ا ال��درس
ّ
ال�ت�غ�ّي�رّ ال ��داليل ل��وج��ود ال�ع�لاق��ة اجمل��ازي��ة ب�ين املعىن الراليل فهو ال ينظر إىل اجملازات إال بوصفها مظهرا
من مظاهر التغري الداليل ( )Semantic Changeأو
األصلي واملعىن غري األصلي.
( )Semantic Shiftيف كل لغة من اللغات (Anis,
إذا تعرضنا لنقطة االن�ط�لاق يف معاجلة اجمل��ازات .)1991
ّ
لوجدنا أن علماء الداللة يعاجلون االستعارة واجملاز
املرسل والكناية من منطلق واحد بوصفها كلها من تنقسم حماور الدرس البالغي إىل البيان ،واملعاين،
عناصر االنتقال ال��داليل ،أما البالغيون فيعاجلون والبديع ،فتنحصر مباحث علم البيان يف دراس��ة
االستعارة واجملاز املرسل من منطلق اجملاز اللغوي ،ال�ت�ش�ب�ي��ه ،وال �ك �ن��اي��ة ،واجمل � ��از ،وي�ن�ق�س��م اجمل ��از إىل
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أنه يستفيد أوال وقبل أي شيء آخر من التحليل
ال��داليل ب��دءا م��ن الكلمة باعتبارها أصغر وح��دة
ذات معىن قبل اللجوء إىل تفسري الرتكيب ككل
( ،)Newmark, 1988وق�ب��ل االن�ت�ق��ال إىل وح��دة
أكرب حنو العبارة أو اجلملة أو الفقرة لتحديد املعىن
(.)Newmark, 1988

أم��ا ال�ك�ن��اي��ة ف�لا ي��دخ�ل��وهن��ا ض�م��ن م�ب��اح��ث اجمل��از
اللغوي ،بل جيعلوهنا بابًا مستقال عنه .وهذا الواقع
ممتزجا
يفضي إىل كالم البالغيني عن الداللة اجملازية ً
يف ض��وء ال�ف�ن��ون ال�ب�لاغ�ي��ة املختلفة ،ومل يتم ّكنوا
من حتديد معامل الداللة اجملازية وقسماهتا حتديدا
مفرقة.
مشرتكا ،بل يعاجلوهنا معاجلة مفصولة َّ

واملهم هنا أن املرتجم يستفيد يف احلالتني السابقتني  -3استفادة دراسات الترجمة من علم الداللة

(فهم النص املصدر وتفسريه وإع��ادة خلق النص
بلغة اهلدف) من دراسات علم الداللة .أو بعبارة يأخذ علم الداللة بعني االعتبار القضايا املتعلّقة
أخ��رى ،أن��ه يستفيد من التحليل ال��داليل قبل أن باملعىن مبختلف أنواعه ومشكالته ،وهذا املسلك
هو ما سلكه املرتمجون ألهنم حياولون الكشف عن
ينقل املعىن من لغة إىل أخرى.
مشكلة املعىن بصورة جليّة ،وذلك يكون يف فهم
ال شك أن دراسات الرتمجة ذات عالقة وطيدة بعلم معىن النص املصدر ونقله إىل اللغة اهل��دف نقالً
الداللة الشرتاكهما يف حمور واحد ،أال وهو املعىن .صحيحاً.
إذا ك��ان علم ال��دالل��ة حي��وم ح��ول دراس��ة املعىن يف
ختتص بنقل املعىن فمن البديهي أن املرتجم يقوم ب��دور ذي ش ّقني،
لغة واحدة ،فإن دراسات الرتمجة ّ
من لغة إىل أخرى .وكذلك أن الدراسات البالغية يتمثّل األول يف فهم النص املصدر وتفسريه ،وهذا
�ايل غري سهل ألس�ب��اب ،أوهل��ا اختالف
ذات ع�لاق��ة محيمة بعلم ال��دالل��ة الشرتاكهما يف أم��ر إش�ك� ّ
طبيعة ال�ك�ل�م��ة ب�ين ال�ل�غ�ت�ين امل �ص��در واهل ��دف مما
مناقشة القضايا املتعلقة باجملازات.
ي�ف�ض��ي إىل ع ��دم وج� ��ود ك�ل�م��ة خ��اص��ة يف ال�ل�غ��ة
مشكالت ترجمة الداللة الكنائية في القرآن الكريم اهل��دف لتفسري معىن كلمة اللغة املصدر ،وثانيها
إلى اللغة الماليوية
اخ �ت�ل�اف اجمل� ��ال ال � ��داليل ل�ل�ك�ل�م��ات يف ال�ل�غ�ت�ين
الح�ت�م��اهل��ا ص�ن��وف��ا م��ن ال� ��دالالت مم��ا ي �رتّ��ب عليه
خت�ت�ل��ف ال�ل�غ��ة ال�ع�رب�ي��ة وال �ل �غ��ة امل�ل�اي��وي��ة – حبكم غموض معناها ،فال يتح ّدد معناها إال بوقوعها يف
اختالف األس��ر اللغوية – يف اخلصائص اللغوية السياق املعني ،وثالثها اختالف املعىن املصاحب
وال��دالل�ي��ة والثقافية اخ�ت�لافً��ا ب�ع�ي� ً�دا .وه��ذا التباين للكلمات يف اللغتني نتيجة لوجود الثغرات يف اللغة
بالفعل قد جيعل املرتجم يواجه صعوبات متواصلة ،نفسها ،األمر الذي قد يؤدي إىل االطناب.
ألن «الوحدات الداللية يف اللغة املصدر متثل حمتوى
ث�ق��اف�يًّ��ا وح �ض��اري�ًّ�ا خيتلف ع�م��ا يف ال�ل�غ��ة اهل��دف» ويتمثّل ال�ش� ّ�ق ال�ث��اين يف إع ��ادة خلق ال�ن��ص بلغة
) .(Husnain, 1998ولكن ما يعوق و�يَُع ْرقِ ُل عملية اهلدف ،وهذه بدورها عملية شديدة التعقيد ،إال
ال�ترمج��ة أكثر ه��و التفاوت يف ال��دالالت الكنائية أن��ه ال جي��وز أن تغيب عن أذه��ان املرتجم حقيقةٌ
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ويفهم م��ن ه��ذا أن بعض ال�تراك��ب أو ال�ع�ب��ارات
الكنائية ال يصلح فيهما تطبيق ال�ترمج��ة احلرفية،
إذ ال تشري الرتاكيب وال�ع�ب��ارات يف اللغة اهل��دف
إىل املعىن املراد يف اللغة املصدر الختالف الداللة
والثقافة بني اللغتني املصدر واهل��دف .ولعل هذا
يناسب م��ا وصفْته م��ارل�ين ق��ادس روز Marilyn
 )1981(Gaddis Roseبالرتمجة السيئة العتماد
املرتجم على ترمجة الكلمات دون إدر ٍاك للمعىن
للنص .على سبيل امل�ث��ال ،نرتجم العبارة
الكلي ّ
ّ
الكنائية العربية (نؤوم الضحى) إىل اللغة املاليوية
( )orang yang banyak tidur pagiترمجةً حرفيةً،
وهي تومئ إىل معىن آخر يتجاوز املعىن املعجمي.
مؤد للمعىن املراد
إ ًذا هذا النوع من النقل احلريف غري ّ
يف اللغة املصدر.

بني اللغتني ألهنا كلها أصالً ترسم املالمح للحياة
العقلية والبيئية للمجتمع ،فضالً عن أن لكل لغة
معانيها اخلاصة ال�تي متتاز هبا عن سائر اللغات،
فبعض تلك املعاين وعناصرها يفهمها جمتمع ما
دون غريه.

فاالختالف بني طبيعة اللغتني العربية واملاليوية من
ناحية االستخدامات لأللفاظ والتعبريات هو ما
جيعل من املستحيل أن تُرتجم ال��دالالت الكنائية
ال�ع�رب�ي��ة إىل ال�ل�غ��ة امل�لاي��وي��ة ت��رمج �ةً ح��رف�ي��ة Literal
 Translationيف ك��ل احل ��االت ،ألن امل��دل��والت
املختلفة بني اللغة العربية واملاليوية قد حتمل صورة
جم��ازي��ة مم��اث�ل��ة ،يف ح�ين جن��د أن امل��دل��ول امل�م��اث��ل
بينهما قد حيمل صورة جمازية خمتلفة .ومبا أن العربة
يف ترمجة الدالالت الكنائية الواردة يف القرآن الكرمي
إن نقل الرسالة من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف ه��ي امل�ق��اص��د وامل �ع��اين ،ال األل �ف��اظ وامل �ب��اين ،ف��إن
من دون تغيري األشكال اللغوية للغة املصدر قد املرتمجني املاليويني للقرآن الكرمي اخت��ذوا أساليب
ي ��ؤدي إىل ال�ص�ع��وب��ة يف ال�ف�ه��م وامل �ع�ن�ى اخل��اط��ئ ،معينة إليصال مقصودية الرسالة القرآنية.
ل��ذل��ك تعتقد ك��اث�ري��ن ب��ارن��وي��ل Katherine G. L.
) Barnwell (1980أن املعىن له شأن كبري باملقارنة ترجمة الدالالت الكنائية عند نظرية دراسات
مع الشكل ،وذلك ألجل حتقيق نقل الرسالة نقال الترجمة الحديثة
يتمخض ع��ن اخت��اذ
صحيحا  ،ه��ذا األم��ر ال��ذي ّ
املرتمجني أنفسهم أساليب الرتمجة غري املباشرة بغية أش ��ارت ملدريد الرس ��ون (Mildred L. Larson,
ال��وص��ول إىل التكافؤ ال ��داليل ب�ين ال�ن��ص املصدر  )2007إىل أن الرتمجة احلرفية للكناية قد تفضي إىل
التنافر اللفظي أو الفهم السيء أو املعىن املختلف.
والنص اهلدف.
قد أش��ار ويين ودارريبلنيت  Vinay & Darbelnetومما يش ّد االنتباه هنا أن الرسون ( )1998اقرتحت
( )1995إىل أن ال�ترمج��ة احلرفية ال تصلح يف كل ثالثة أساليب لرتمجة الكناية ،أوهل��ا :ترمجة معىن
احلاالت ،بل على املرتجم أن يلجأ إىل األساليب ال�ك�ل�م��ة ت��رمج��ة غ�ي�ر جم��ازي��ة ،وث��ان �ي �ه��ا :االح�ت�ف��اظ
غري املباشرة لتحقيق اهل��دف االت�ص��ايل من النص بالكلمة اليت يف األصل مع إضافة معناها ،وثالثها:
امل � �ص� ��در ،وت� �ل ��ك احل � � ��االت إذا ك ��ان ��ت ال�ت�رمج��ة االستبدال بصورة اللغة املصدر صورة أخرى مماثلة
احل��رف�ي��ة تعطي معىن م�غ��اي�را ،أو ال ت ��ؤدي املعىن ،هلا يف اللغة اهلدف.
ّ
أو ال تتطابق مع التعابري املألوفة يف جمتمع اللغة
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حي ��دث ف�ي�ه��ا ح�ق�ي�ق��ة ض �ي��اع اخل �ص��ائ��ص ال�ل�غ��وي��ة اهلدف ،أو تتطابق معها لكن من سياق خمتلف،
أو استحالت الرتمجة احلرفية ألسباب بنيوية .فهنا
األساسية للغة املصدر.
يأيت دور فكرة إجياد التكافؤ الداليل أو التكافؤ يف
أساليب ترجمة الكناية في ضوء دراسات الترجمة املعىن يف ترمجة بعض الدالالت الكنائية ،ألن جمرد
الغربية الحديثة
مراعاة البىن السطحية للنص املصدر ال تفيد املعىن
نفسه يف النص اهلدف.
وامل �ت��أم��ل ل ��دراس ��ات ال�ت�رمج��ة ال�غ�رب�ي��ة احل��دي �ث��ة جيد
أساليب ترمجة الكناية املتعددة ،وتلك األساليب فاملقصود بالتكافؤ الداليل أو التكافؤ املعنوي هنا
املقصودة هي ما يلي)Larson, 1998: 279( :
ب��وج��ه ج�ل� ّ�ي ه��و أن ال�ن��ص اهل��دف حيمل الوظيفة
رتجم نفسها اليت حيملها النص املصدر (،)Gutt, 1991
(أ) إبقاء الكناية على حرفيتها  :ويراد به أن تُ َ
الكناية على ض��وء أش�ك��ال اللفظ الظاهرة ترمجةً أو ت �ك��ون وظ�ي�ف��ة ال �ن��ص امل �ص��در ووظ �ي �ف��ة ال�ن��ص
حرفيةً ،أو اإلتيان باجملاز نفسه حرفيا .ويسمح هذا اهلدف متشاهب�تَينْ  ،األمر الذي يتطلّب من املرتجم
بدت طبيعية اللغة اهلدف
النوع من األسلوب إذا ْ
�ح��ي ب�ق��در كبري من
أن يتكيّف يف ت��رمج�ت��ه ،وي�ض� ّ
فهما
صحيحا مما ال يفضي إىل أش�ك��ال النص امل�ص��در (Bassnett & Lefevere,
ً
وفهمها ال�ق��ارئ ً
فقدان القيمة االتصالية بالقراء.
 ،)1990أو أن��ه الرتمجة البسيطة ال�تي ال تلجأ إىل
(ب) ترمجة الكناية إىل التشبيه  :ويراد هبا أن يغيرّ الصورة األصلية بغية الوصول إىل التعادل الوظيفي
امل�ترج��م الصيغة م��ن الكناية إىل التشبيه يف اللغة حيث تكون وظيفة التعبري يف اللغة اهلدف حتمل
اهلدف.
الوظيفة ذاهتا الواردة يف اللغة املصدر (.)Ali, 2007
(ج �ـ) إب��دال الكناية يف اللغة امل�ص��در ب��أخ��رى هلا
امل�ع�نى نفسه يف اللغة اهل��دف  :وامل�ق�ص��ود ب��ه هو وعلى الرغم من فعالية التكافؤ الداليل أو املعنوي
حمل التعبري عرب أساليب الرتمجة غري املباشرة يف إيصال معىن
حيل التعبري اجملازي يف اللغة اهلدف ّ
أن ّ
اجمل ��ازي يف ال�ل�غ��ة امل�ص��در ل�ك��ن ب��اخ�ت�لاف امل�ب�نى .ال��رس��ال��ة ال� � �واردة يف ال�ل�غ��ة امل �ص��در ب��أق��رب ص��ورة
ويصلح هذا األسلوب إذا كان املدلوالن يف اللغة ممكنة ،فإنه ال خيفي أن مث��ة خ�س��ارة وف�ق��دان من
املصدر واللغة اهلدف كالمها حيمالن صورة جمازية جوانب أخرى ،وذلك ألن األشكال املتناقضة بني
مماثلة.
اللغتني املختلفتني ال ميكن أن تنقل امل�ع�نى نقال
(د) إب�ق��اء الكناية على حرفيتها م��ع ش��رح املعىن تاما ( ،)Bell, 1991وكما أن “اختيار البديل جيعل
�ترج��م الكناية على ض��وء أشكال املرتجم خيتار قالبا جديدا خيالف التعبري األصلي”
 :وي �راد ب��ه أن تُ َ
اللفظ الظاهرة ،مث يليه ذكر املعىن املراد من ذلك (‘ .)2005 ,Ukasyahولعل هذه الظاهرة تناسب
اللفظ من أجل التوضيح ،أو بعبارة أخرى ،اإلتيان ما أوردته سوزان باسنيت ماك جوير (Bassnett-
ب��ال�ترمج��ة احل��رف�ي��ة م��ع ذك��ر امل��دل��ول .وي�ص�ل��ح ه��ذا )McGuire, 1988أن ترمجة التعابري االصطالحية
مكون انفعايل أو تأثري واالس �ت �ع��ارة م��ن ل�غ��ة إىل أخ ��رى ال ي�ن�ط��وي فيها
األسلوب «يف حالة وجود ّ
قد خياف من ضياعه»( ،)Larson, 2007, 186أو االس �ت �ب��دال امل�ع�ج�م��ي وال �ق �واع��دي ف�ح�س��ب ،بل
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.)Zamakhsyari, 1995
أما يف اللغة املاليوية فقد ترجم عبد اهلل بامسيح تلك
العبارة الكنائية القرآنية حرفيا أي “lalu mereka
”.meletakkan tangan mereka ke mulut mereka
تبدو املشكلة هنا أن النقل احلريف إىل اللغة املاليوية
ال يفيد معىن الغيظ والضجر واالستهزاء كما ورد
يف تفسري البيضاوي والطربي ،إمنا الذي يبقى لدى
تصور ال�ق��ارئ امل�لاي��وي هو الفعل احلقيقي الذي
ّ
فعله هؤالء القوم أي أهنم ردوا أيديهم يف أفواههم
حقيقيا.

تصورات غري معروفة
إذا توفّرت يف النص املصدر ّ
جلمهور اللغة اهلدف (.)Larson, 2007, 735
(ه �ـ) ت��رمج��ة م�ع�نى ال�ك�ن��اي��ة م��ن دون احل�ف��اظ على
ال �ص��ورة الذهنية اجمل��ازي��ة  :وذل��ك ي�ك��ون بتحويل
ال�ك�ن��اي��ة إىل م �ض �م��وهن��ا ،أي أن تُ�ت�رج��م ال�ك�ن��اي��ة
مبعناها املباشر ،وذلك بأن يعمد املرتجم إىل املعىن
بالصياغة املناسبة يف اللغة اهلدف ،أو ترمجة الكناية
ترمجة معنوية.

اآليات القرآنيىة المختارة التي وقع فيها أخطاء
ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الماليوية في مفهوم
ومبا أن ما جرى عليه عبد اهلل بامسيح يف ترمجة تلك الداللة الكنائية

العبارة الكنائية القرآنية غري مؤديللمعىن املقصود
فيحتاج ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ترمج��ة إىل التحسينات،
وعسى أن أسلوب الرتمجة احلرفية مع ذكر املدلول
الذي اتَبعه حممود يونس واحلاج زيين دحالن أفضل
أس�ل��وب��ا إلب � �راز ال��دالل��ة الصحيحة ب��ال�ق��در ال��ذي
ي �ق��ارب م��ا ه��ي عليه يف ال�ن��ص األص �ل��ي ال�ع��ريب،
فرتجم حممود يونس تلك العبارة الكنائية القرآنية
ب�ـ «tetapi mereka kembalikan tangannya ke

إن البحث سوف يتناول قضايا الدالالت الكنائية
يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة املاليوية،
فقد اختارت الباحثة بعض اآليات اليت جتد فيها
خطأ يف الرتمجة للداللة الكنائية القرآنية ،وهي كما
يلي:

َّ ِ
ِ
ين ِم ْن
المثال  : 1قوله تعاىل ﴿:أَلمَْ يَأْت ُك ْم �نَبَأُ الذ َ
ِ
ِ
وح وع ٍاد وثمَُ َّ ِ
ين ِم ْن �بَْع ِد ِه ْم ال
� dalam mulutnya (menggigit jari), keranaقَْبل ُك ْم �قَْوم نُ ٍ َ َ َ َ
ود َوالذ َ
“ (marahال�ت�رمج ��ة ال�ع�ك�س�ي��ة :ل�ك��ن أرج �ع �وا ي��ده �يعلَمهم إِال اللَّه جاء�تهم رسلُهم بِالْ�ب�يِّنَ ِ
ات �ف�ََ�رُّدوا
ُ َ َ ُْ ْ ُ ُ ُ ْ َ
َْ ُ ُ ْ
يف داخ ��ل ف�م��ه (ي �ع��ض اإلص �ب ��ع) ت �غ��ي �ظ��ا ،).أم��ا أَي ِد�يهم فيِ أَ�فو ِاه ِهم وقَالُوا إِنَّا َك َفرنَا بمِ َا أُرِس ْلتُم بِهِ
ّ
ّ
ْ ْ
ْ
ْ َُ ْ
َْ ْ َ
ممِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ك َّا تَ ْدعُو�نَنَا إلَْيه ُمريب ﴾. .
احل ��اج زي�ن�ي دح�ل�ان ف�ترمج�ه��ا ب �ـ َ “tetapi merekaوإنَّا لَفي َش ٍّ
)Al-Quran 14:9( menutup mulut dengan menolaknya seraya
( ”tangan merekaالرتمجة العكسية :لكن يردونه
حينما يغطّون األفواه بأيديهم).
فسر البيضاوي ( )2003أن العبارة {ردوا أيديهم
ّ
فمن املالحظ أهنما حيافظان  -بقدر إمكاهنما  -يف أفواههم} كناية عن غيظ قوم نوح وعاد ومثود
على ألفاظ النص املصدر الظاهرة ،غري أن حممود مم��ا ج��اءت ب��ه ال��رس��ل عليهم ال�ص�لاة وال�س�لام أو
يونس – يف الوقت نفسه – يضيف الشرح املوضوع اس�ت�ه�زائ�ه��م هب��م ،أم��ا ال �ط�بري ف�ق��د أش ��ار إىل أهن��ا
بني قوسني (أي ،menggigit jari( :ويعين حرفيا
ك�ن��اي��ة ع��ن ض�ج��ره��م مم��ا ج ��اءت ب��ه ال��رس��ل (al-
(يعض اإلص�ب��ع) ،وم��ن مث يضيف أيضا الرتكيب
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akan Kami beri dia tanda pada hidungnya
”) .(tanda aibأما عبد هللا باسميح فترجمها بـ “Orang
yang bersifat demikian, akan didedahkan
kehinaannya) Kami akan adakan tanda di atas
).”hidungnya (yang berupa belalai itu

تبينّ لنا مم��ا سبق أن امل�ترمجَ�ين يلجآن إىل طريقة
ال�ت�رمج��ة احل��رف �ي��ة م��ع ذك ��ر امل ��دل ��ول امل ��وض ��وع بني
قوسني لتوضيح املعىن اجمل��ازي الكامن يف اللفظ
القرآين ،لكن حممود يونس قد أض��اف الشرح يف
هن��اي��ة اجلملة ،وه��و ( ،)tanda aibوي�ع�ني بالعربية
حرفيا عالمة العيب ،أما عبد اهلل بسميح فهو قد
أضاف الشرح املوضوع بني قوسني يف بداية اجلملة
وه ��و (Orang yang bersifat demikian, akan
) didedahkan kehinaannyaو(الرتمجة العكسية هلا
هي (الشخص الذي يتصف بذلك سوف تُكشف
َمهانته) ،وتليه الرتمجة احلرفية .من هذا اخلصوص
ت��رى الباحثة أن األسلوبني ميكن م��ن شأهنما أن
يوضحا املعىن اجملازي املراد أكثر وضوحا باملقارنة
ّ
مع االعتماد على النقل احلريف احملض.
المثال  :3ق�ول��ه ت�ع��ال��ة ﴿ :أ َْو َخ� ْل� ًق��ا ممِ َّ��ا يَ� ْك���ب�ُ�ر فيِ
ُ
يدنَا قُ ِل الَّ� ِ�ذي فَطََرُك ْم
ص� ُ�دوِرُك� ْ�م فَ َس�يَُقولُو َن َم ْن يُعِ ُ
ُ
ِ
ضو َن إِلَْي َ
أ ََّوَل َمَّرٍة فَ َس�يُْنغ ُ
وس ُه ْم َو�يَُقولُو َن َمتىَ
ك ُرءُ َ
ُه َو قُ ْل َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن قَ ِريبًا ﴾
)(Al-Quran 17: 51

ِ
وس� ُ�ه� ْ�م) ال تأيت
ضو َن إِلَ�ْ�ي� َ
إن العبارة (فَ َس�يُْنغ ُ
�ك ُرءُ َ
على وجه حقيقي ،وه��ذا من شأنه أن البيضاوي
) (2003والزخمشري ) (1995وابن عاشور (د.ت).
قد فسروا إنغاض الرأس هنا مبعىن حتريكه من أعلى
إىل أسفل والعكس ،وهو حتريك االستهزاء ،فهذا
النوع من حركة حمسوسة كناية عن التكبرّ والغطرسة
).(Laasyin, 1998

(أي ،)kerana marah :ويعين حرفيا (ألجل الغيظ)
تفسريا للمعىن املقصود أي الغيظ والضجر ،أما
زيين دحالن فهو ال يستخدم القوسني ،بل يضيف
لفظ ( menolaknyaويعين بالعربية يردونه) تعبريا
ع��ن معىن الغيظ ال �وارد يف ضمن النص املصدر.
فمثل هذا النوع من األسلوب الذي اتبعه حممود
يونس واحلاج زيين دحالن صاحل للتداول واإلفادة
يف جمتمع اللغة اهلدف ،ألنه من شأنه ميكن توضيح
املعىن اجملازي الكامن يف النص املصدر إىل حد ما.
المثال  :2قوله تعاىل﴿ :سن ِسمه علَى الخْ ��رط�ُ ِ
�وم ﴾
َ َ ُ ُ َ ُْ
()Al-Quran 68: 16
تتضمن اآلية كناية ،فقد أدىل ابن عاشور (د.ت).
بأن املقصود باخلرطوم هنا األنف ،وفسر البيضاوي
( )2003وال ��زخم �ش ��ري ( )1995أن ال ��وس ��م على
األن��ف كناية عن صفة املهانة واإلذالل واإلهانة
واالستخفاف ،وذلك جلواز إرادة املعىن األصلي.
أما يف اللغة املاليوية فقد أشار احلاج زيين دحالن
إىل معىن املهانة واإلذالل واإلهانة واالستخفاف
برتمجة حرفية ،دون النظر إىل معناه الكنائي ،إذ
عرب عنه بـ «Akan Kami beri tanda yang tetap
النظر يف هذا النص
” .pada hidungnyaإذا ْأم َعنّا َ
امل�ترج��م حرفيا ق��د ح��دث فيه النقصان يف اجلهة
املعنوية ألن معناه ال يطابق باملعىن املراد يف النص
القرآين املوحي إىل معىن املهانة واإلذالل واإلهانة
واالستخفاف كما فسره البيضاوي وال��زخم�ش��ري.
إذن ترى الباحثة أن األسلوب الذي اتبعه حممود
يونس وعبد اهلل بامسيح أكثر وضوحا لبياهنما املعىن
اجملازي املراد.
ل�ق��د ت��رج��م حم �م��ود ي��ون��س ه ��ذه اآلي ��ة ب �ـ

«Nanti
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ب -وت��رمج �ت �ه��ا احل� � ��اج زي �ن��ي دح� �ل��ان ب � �ـ «Dan
pada hari itu orang yang zalim menggigit
tangannya, seraya berkata, “Mestinya dulu
”aku mengambil jalan bersama Rasul.

ق��د أش��ار البيضاوي ) (2003واب��ن عطية
(الغض على
وابن عاشور (د.ت ).إىل أن العبارة
ّ
اليد) كناية عن الندامة واحل�س��رة .لكن يبدو من
ال�ن�ص�ين امل�ترمج�ين م��ن حم�م��ود ي��ون��س واحل ��اج زي�ني
دح �ل��ان س��اب �ق��ا أهن �م��ا مي �ي�ل�ان إىل ال �ن �ق��ل احل ��ريف
البحت رغ��م اخ�ت�لاف ع�ب��ارهت�م��ا؛ ف ��األول ترمجها
ب �ـ ) ،(menggigit kedua tangannyaوال �ث��اين بـ
) .(menggigit tangannyaوهذا الوضع – للوهلة
األوىل – يفضي إىل التساؤالت لدى قارئ اللغة
اهلدف لعدم اشرتاك اللغة العربية واللغة املاليوية يف
استعمال العبارة للداللة على الندامة ،منها ملاذا
يعض الكافر يديه يف ذلك اليوم؟؟ ،وما السبب
امل ��ؤدي إىل تلك احل��رك��ة امل��ادي��ة املتمثلة يف وضع
اليدين بني األس�ن��ان؟؟ فهذا النوع من الرتمجة –
يف رأي الباحثة – ال يعرب ع��ن مقصودية النص
القرآين العريب ،ألن تلك العبارة باللغة اهلدف ال
تشري صراحة إىل معىن الندامة الذي يقصده النص
القرآين العريب.
)(2001

ومبا أن ما سلكه حممود يونس واحلاج زيين دحالن
يفضي إىل ضياع مقصودية النص القرآين فتحتاج
هذه الرتمجة إىل التحسينات .لذلك ترى الباحثة
أن أسلوب الرتمجة احلرفية مع ذكر املدلول يكون
أكثر وضوحا باملقارنة مع هذا النقل احلريف البحت
بالقول مثال كما يأيت:

غري أن حممود يونس قد ترجم هذه العبارة الكنائية
القرآنية حرفيا أي “Lalu mereka menggelengkan
” .kepalanya kepada engkauت �ب��دو املشكلة
ه�ن��ا أن ال�ن�ق��ل احل��ريف م��ن ال�ع�رب�ي��ة إىل امل�لاي��وي��ة ال
يفيد معىن حتريك االستهزاء كما فسره اليبضاوي
والزخمشري وابن عاشور ،إمنا الذي فُهم من النص
يهزون رؤوسهم على وجه
املرتجم حرفيا هو أهنم ّ
حقيقي .ومبا أن ما سلكه حممود يونس يفضي إىل
ضياع مقصودية النص القرآين فتحتاج هذه الرتمجة
إىل التحسينات .لذلك ت��رى الباحثة أن أسلوب
الرتمجة احلرفية مع ذكر املدلول الذي اختذه عبد اهلل
بامسيح يكون أكثر وضوحا باملقارنة مع هذا النقل
احلريف البحت.
ف�ت�رج��م ع �ب��د اهلل ب��امس �ي��ح ت �ل��ك اآلي � ��ة ب �ـ “Maka
mereka akan menganggukkan kepala mereka
kepadamu sambil bertanya secara mengejek:

”? .”“Bila berlakunyaي�ب��دو لنا أن��ه حي��اف��ظ -
بقدر إمكانه  -على ألفاظ النص املصدر الظاهرة،
غ�ير أن��ه – يف ال��وق��ت نفسه – يضيف األل�ف��اظ
األخ��رى توضيحا للمعىن امل �راد يف النص القرآين،
فيلجأ إىل إض��اف��ة ال�ترك�ي��ب “ sambil bertanya
” ،secara mengejekوي�ع�ني حرفيا (ح�ين يسأل
مستهزءا) .فإضافة اللفظ ) (mengejekمتكن من
شأنه توضيح معىن التكبرّ الكامن يف تلك العبارة
الكنائية إىل حد ما.
ض الظَّالمُِ َعلَى
المثال  :4قوله تعاىلَ ﴿ :و�ي�َ ْ�وَم �يََع ُّ
الرس ِ
ول َسبِيال ﴾
يَ َديِْه �يَُق ُ
ول يَا لَْيتَنيِ اتخََّ ْذ ُ
ت َم َع َّ ُ
)(Al-Quran 25: 27

أ -ترجم حممود يونس ه��ذه اآلي��ة بـ “Dan pada
hari orang zalim (kafir) menggigit kedua Dan pada hari orang zalim (kafir) menggigit
)tangannya seraya katanya: Aduhai kiranya, kedua tangannya (menyesal dan kecewa
seraya katanya: Aduhai kiranya, aku ikut jalan
”!aku ikut jalan bersama Rasul
!bersama Rasul
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فيلحظ هنا أن هذا األسلوب حيتفظ باأللفاظ اليت
”…Tuhannya,
يف األصل مع إضافة معناها املوضوع بني القوسني،
ن � ْك��س ال � ��رؤوس ه�ن��ا م��ن أس �ل��وب ال�ك�ن��اي��ة جل �واز وهو ) – (menyesal dan kecewaويعين بالعربية
امل�ع�نى األص �ل��ي .إن ال�لاف��ت للنظر ه�ن��ا أن تلك (الندامة والتحسر).-
الكناية القرآنية �ت�َُت�رَ ج��م على ض��وء أشكال اللفظ
الظاهر حرفيا .فهذا النوع من األس�ل��وب يفضي وباإلضافة إىل ذل��ك ميكن أن نبدل تلك العبارة
إىل ضياع مقصودية النص القرآين العريب ،ألنه ال الكنائية ال�ق��رآن�ي��ة ب��آخ��ر ل��ه امل�ع�نى نفسه يف اللغة
يومئ ص�راح��ة إىل معىن احل�ي��اء واخل��زي كما فسره اهل � ��دف ،وي �ت��م ذل ��ك ب��ال �ق��ول “menggigit jari
ال �ط�ب�ري ) (2005وال �ب �ي �ض��اوي ) ،(2003وك �م��ا ال ” kekesalanألن مثل هذا النوع من العبارة يألفها
فسره ابن عطية اجملتمع املاليوي لإلشارة إىل معىن اإلحساس بالندم
يشري إىل معىن ّ
الذل والندامة كما ّ
) (2001وابن عاشور (د.ت ،).وإمنا الذي فُهم من والتحسر على ما فات .فالعبارة )(menggigit jari
يعض األص�ب��ع وه��ي توحي إىل حالة
النص املرتجم حرفيا أن اجملرمني نكسوا رؤوسهم تعين حرفيا ّ
أم��ام اهلل على وج��ه حقيقي .ومب��ا أن تلك العبارة ال �ن��دام��ة (Abdullah Hussain: 1966).وال�ترمج��ة
امل�ترمج��ة حرفيا ال ترمز إىل املعىن امل �راد بدقة فإهنا البديلة كما يأيت:
“Dan (ingatlah perihal) pada hari orang
حتتاج إىل التحسينات ،وعسى أن يكون أسلوب
zalim (kafir) menggigit jari kekesalan seraya
الرتمجة احلرفية مع ذك��ر امل��دل��ول ال��ذي اخت��ذه عبد berkata: “Aduhai kiranya dulu aku ikut jalan
اهلل بامسيح أف�ض��ل أسلوبا للوصول إىل أق��رب ما ”!bersama Rasul
مي�ك��ن مل�ع�نى ال��رس��ال��ة ال ��ذي ي��رد يف ال�ل�غ��ة امل�ص��در من هذا اخلصوص ترى الباحثة أن هذين األسلوبني
ال�ق��رآين ،وه��ي كما ي��أيت (sungguh ngeri) Dan :األخي�ري��ن ص��احل��ان ل �ل �ت��داول واإلف � ��ادة يف اجملتمع
engkau melihat ketika orang-orang
 sekiranyaاملاليوي من أجل الوصول إىل أقرب ما ميكن ملعىن
yang berdosa itu “menundukkan kepalanya di
 hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan maluالرسالة الذي يرد يف اللغة املصدر القرآين.
”)dan hina sambil merayu

المثال  :5قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ� ْ�و �ت�ََ�رى إِ ِذ الْ ُم ْج ِرُمو َن
وس � ِه��م ِع�ْن� َ�د ربهِِّ
وجدنا أنه يسعى قدر املستطاع إىل احلفاظ على نَ��اكِ��س��و رء ِ
�ص� ْ�رنَ��ا َوسمَِ � ْ�ع��نَ��ا
�
َب
أ
�ا
�
�ن
�
�ب
ر
�م
�
َّ
َ
َ َْ ْ َ
ُ ُُ ْ
ِ
لحِ
أل�ف��اظ ال�ن��ص األص�ل��ي ال�ظ��اه��ر ،لكنه إىل جانب ِ
ِ
َّ
صا ًا إنا ُموقنُو َن ﴾
ذل��ك قد أض��اف العبارة املوضوعة بني القوسني ،فَ ْارج ْعنَا �نَْع َم ْل َ
)(Al-Quran 32: 12
أي  “(dalam keadaan malu dan hina sambilأ -ترجم حممود يونس تلك العبارة الكنائية القرآنية
”) merayuويعين بالعربية حرفيا (يف حالة احلياء
ب�ـ “Dan jika sekiranya engkau lihat, ketika
و ُّ
الذ ّل مستعط ًفا) .فهذا النوع من األسلوب لتأكيد orang-orang berdosa menundukkan kepalanya
أن نكس ال��رؤوس عالمة احلياء وال��ذل واإله��ان��ةdi sisi Tuhannya,…” .
وهذا األسلوب يكون أكثر توضيحا باملقارنة مع ب -وت��رمج �ت �ه��ا احل� ��اج زي �ن�ي دح�ل��ان ب �ـ «Kalau
kamu saksikan ketika mereka yang
االعتماد على طريقة الرتمجة احلرفية احملضة.
berdosa menundukkan kepala di hadapan
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امل�ترمج��ون ترمجة حرفية حمضة الخ�ت�لاف العناصر
ترمجت
الداللية والثقافية بني العربية واملاليوية .لو
ْ
تلك العبارة الكنائية حرفيا (م�ث��لdan mereka:
tidak akan mengadakan kebohongan, yang
mereka ada-adakan antara tangan dan kaki

) merekaألدى إىل عدم وضوح األفكار املقصودة
يف الرسالة القرآنية.

وعلى الرغم من ذلك ،ترى الباحثة أن األسلوب
الذي اختذه عبد اهلل بامسيح ال يزال يف حاجة إىل
التحسينات لعدم اشتماله على معىن الندامة كما
فسره بعض املفسرين .فعسى أن يكون أسلوب
الرتمجة التايل قادرا على تكميل ما نقص منه ،وهو
كما يأيت:

Dan sekiranya engkau melihat ketika orangترجم عبد اهلل بامسيح تلك العبارة الكنائية بـ orang yang berdosa itu menundukkan «dan
kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara
keadaan malu, hina dan kesal sambil dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan

” ،hati merekaويعين حرفيا بالعربية (وهن ال يفعلن
شيئا كذبا خيتل ْقنَه من إرادة قلبهن) .فمن املالحظ
أنه ال يعتمد على الرتمجة احلرفية احملضة ،بل حياول
تعبري عن املعىن املراد يف داخل النص نفسه بدون
استعمال ال�ق��وس�ين .ت��رى الباحثة أن ال�ع�ب��ارة اليت
اخ�ت��اره��ا ع�ب��د اهلل ب��امس�ي��ح أيkemahuan hati :
 merekaويعين حرفيا (إرادة قلبهن) يؤدي إىل عدم
وضوح األفكار ككل ،وكما أنه ال يتطابق مع ما
فسره الطربي والزخمشري وهو كناية عن الولد الذي
ّ
تلصقه املرأة بزوجها كذبا .إذن أن أسلوب الرتمجة
امل�ع�ن��وي��ة ال ��ذي ات�ب�ع��ه زي�ن�ي دح�ل�ان أك �ث��ر وض�ح��ا
ومطابقه باملعىن امل �راد يف النص ال�ق��رآين املصدر،
إذ ت��رمج�ه��ا ب �ـ «dan tidak berbohong dengan
mengalihkan status anak hasil perbuatan

”( .zina kepada suaminya yang baruوالرتمجة
العكسية هلا هي  :وال تكذب بتغيري حالة االبن
الناتج عن الزنا إىل زوجها اجلديد) .يبدو لنا أنه
حي � ّ�ول اجمل ��از إىل م�ض�م��ون��ه .فمثل ه��ذا ال �ن��وع من
األسلوب صاحل للتداول واإلف��ادة يف جمتمع اللغة
اهل��دف إىل ح��د م��ا ،ألن ال�ع�ب��ارات امل�ترمج��ة تتّسم
بسهولة فهمها ل��دى ق��ارئ اللغة اهل��دف حبانب
السلِ َسة.
العبارة َ

…)merayu

فالعبارة

(dalam keadaan malu, hina dan kesal

) sambil merayuامل��وض��وع��ة ب�ين ال�ق��وس�ين تعين
حرفيا (يف حالة احلياء و ُّ
الذ ّل والندامة مستعط ًفا).
ول�ع��ل إض��اف��ة لفظ ( kesalأي ال�ن��دام��ة) يف تلك
العبارة تساعد على إجياد التطابق املعنوي مع املعىن
املراد يف كتب التفاسري.
َّب إِ َذا َجاءَ َك
المثال  :6قوله تعاىل ﴿ :يَا أَ�يَُّها النيِ ُّ
ِ
ك َعلَى أَ ْن ال يُ ْش ِرْك َن بِاللَّ ِه َشْيئًا
ات �يُبَايِ ْعنَ َ
الْ ُم ْؤمنَ ُ
ِ
ِ
ني
ني َوال �يَْق�تُْل َن أ َْو َ
الد ُه َّن َوال يَأْت َ
َوال يَ ْس ِرقْ َن َوال �يَْزن َ
ان �ي ْف ِينَه �ب أَي ِدي ِه َّن وأَرجلِ ِه َّن وال �يع ِ
ٍ
ك
صينَ َ
َ ْ ُ َ َْ
بِ�بُْهتَ َ ترَ ُ َينْ َ ْ
وف �فبايِعه َّن و ِ
ٍ
ِ
ور
فيِ َم ْعُر ََ ْ ُ َ ْ
اس�تَ ْغف ْر لهَُ َّن اللَّهَ إ َّن اللَّهَ َغ ُف ٌ
ِ
حيم ﴾ )(Al-Quran 60: 12
َر ٌ
تتضمن اآلي��ة كناية يف العبارة (وال يأتني ببهتان
يفرتينه بني أيديهم وأرجلهن) .لقد فسرها الطربي
) (2005والزخمشري ) (1995بأهنا كناية عن الولد
الذي تلصقه املرأة بزوجها كذبا ،ألن بطنها الذي
حتمل فيه الولد بني يديها وفرجها ال��ذي تلد منه
بني رجليها .فالعرب يعبرّ ون عن تلك احلالة بتلك
ال�ع�ب��ارة ،وه��ي ال تفيد نفس امل�ع�نى ح�ين يرتمجها
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لذلك يوصي البحث بأمرين ،أوهلما ضرورة إعادة خاتمة البحث

النظر يف تلك ال�ن�م��اذج بتطبيق أس��ال�ي��ب الرتمجة
غري املباشرة ،ويتم ذلك كله باللجوء إىل أسلوب
الرتمجة احلرفية مع ذكر املدلول ،أو أسلوب الرتمجة
املعنوية ،أو إبدال الكناية يف اللغة املصدر بأخرى
هلا املعىن نفسه يف اللغة اهل��دف ،وثانيهما ضرورة
املقارنة ب�ين ال�تراج��م املختلفة ألج��ل ال��وص��ول إىل
امل �ع�نى امل�ق�ص��ود يف ال��رس��ال��ة ال �ق��رآن �ي��ة ،وال يعتمد
القارئ على ترمجة واحدة جمردة.
المراجع
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