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ملخص البحث

يهتم التالزم اللفظي ابلطريقة اليت تتالزم هبا الكلمات ،حيث ترد كلمة ما يف تركيب معني مع كلمة
ما ،وال ترد فيه مع كلمة أخرى ،فتستخدم اللغة العربية مثال (األوراق املمزقة) ،وليس (األوراق
املقشرة) .هذا يعين أن اقرتان الكلمة ابلكلمة األخرى ال يؤدي فقط إىل التوافق الداليل للتالزم
اللفظي ،بل وينتج عنه أيضا معىن مقبول لدى أهل اللغة .فهذا التالؤم بني طريف الكلمتني
املصاحبتني يكمن يف الوفاء بقيود االختيار  .selectional restrictionsومع ذلك ال نستبعد أن يطرأ
التغي عل قيود االختيار اما يفضي إىل عدم وجود التوافق الداليل ابلنظر إىل القراءة الداللية
األساسية احملضة ،فينتج عن هذا احنراف داليل ،لكن هذا االحنراف مقبول عند أهل اللغة .من هذا
املنطلق قد عمد هذا البحث إىل إبراز أمهية التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللعة
املاليوية بغية الوصول إىل حتقيق الرتمجة الصحيحة .ويتم هذا البحث ابختيار النسختني من ترمجة
معاين القرآن الكرمي للقيام ابلدراسة التحليلية النموذجية؛ أوهلما الرتمجة اليت نشرهتا مؤسسة رستو
 Yayasan Restuواثنيهما الرتمجة اليت نشرهتا مؤسسة اهلداية  .al-Hidayah House of Quranتتم معاجلة
أظهرت نتائج الدراسة
املوضوع يف هذا البحث ابملنهج الوصفي واملنهج التحليلي واملنهج املقارن.
ْ
التحليلية أن اتنك النسختني تلجآن إىل طريقة الرتمجة القائمة عل املعىن ابستخدام الرتمجة املعنوية يف معاجلة
االستعارة القرآنية وتتجنبان استخدام الرتمجة احلرفية ملا ينتج عنها من أخطاء ال تؤدي املعىن نفسه ،اما يؤكد أهنما
تراعيان التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللغة املاليوية .لذلك توصي الدراسة بضرورة
اختيار املصاحبة الصحيحة يف اللغة اهلدف حىت ال أييت املرتجم بتالزم لفظي ال ينسجم مع طبيعة
اللغة اهلدف.
الكلمات املفتاحية :التالزم اللفظي ،الرتمجة ،االستعارة ،القرآن ،اللغة املاليوية
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 -1متهيد
إن التالزم اللفظي ظاهرة لغوية تناوهلا اللغويون احملدثون ،ومسوه بـ ( ،)collocationواملقصود به أن ترد كلمة ما يف
تركيب معني مع كلمة ما ،وال ترد فيه مع كلمة أخرى ،فاقرتان الكلمة ابلكلمة األخرى ال يؤدي فقط إىل التوافق
الداليل للتالزم اللفظي ،بل وينتج عنه أيضا معىن مقبول لدى أهل اللغة .فيمكن توضيح فكرة التالزم اللفظي
ابلرتاكيب حنو (األوراق املمزقة) و(العمارة املرتفعة) و(النار اهلادئة)؛ وال نقول (األوراق املقشرة) و(العمارة العالية)
شاهدت
و(النار الصغية) ،وكذلك اجلملة حنو (يتلو القرآن) وال نقول (يتلو الكتاب أو يتلو اجمللة) ،وحنو (
ُ
شاهدت املرأة) ،وحنو (املهندس يصنع السيارة) وال نقول (املهندس خيلق
التلفاز) وال نقول (نظرت التلفاز أو
ُ
السيارة) .وللتالزم اللفظي يف اللغة العربية أنواع خمتلفة تناوهلا اللغويون تناوال تفصيال.
ويعد التالزم اللفظي جانبا من اجلوانب اليت جيب االنتباه إليها عند ترمجة االستعارة نظرا الشتماهلا عل
املعىن الذي يتجاوز املعىن احلقيقي ،والذي ال ميكن نقله نقال حرفيا ،وإال ألفض إىل وقوع التنافر اللفظي
 collocational clashيف اللغة اهلدف نظراً لوجود الغرابة يف األسلوب املرتجم .عل سبيل املثال ،ال نرتجم التعبي

اجملازي ( )kaki bukitيف اللغة املاليوية إىل اللغة العربية حرفيا (قدم اجلبل) بل بتغيي لفظة (قدم) إىل (أسفل) أو
(سفح) ،فيكون التعبي الصحيح (أسفل اجلبل أو سفح اجلبل) ،وكما ال نرتجم ( )bulan maduبـ (قمر العسل)،
بل نرتمجه بـ (شهر العسل) .فمعرفة التالزم اللفظي أمر يف ابلغ األمهية للمرتجم ،لكي ال ينقل األسلوب
االستعاري حرفيا ملا أن النقل احلريف قد خيالف قواعد االستعمال يف اللغة اهلدف.
جديدا يف الدراسات اللغوية العربية الرتاثية،
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مفهوم التالزم اللفظي ليس
مفهوما ً
ً
بل عرفه علماء املسلمني من األدابء واللغويني العرب القدماء مثل اجلاحظ ،وقدامة بن جعفر ،واهلمذاين،
واإلسكايف ،والكفوي ،والثعاليب ،وعبد القاهر اجلرجاين ،وغيهم ،لكنهم مل يضعوا له امسا ،أو مل يسموه بـ (التالزم
اللفظي) ،بل سجلوه حتت مصطلحات عدة ،منها (الضم) و(النظم) و(الرصف) و(املعاظلة) ،و(االكتفاء)( .عبد
العزيز :دون اتريخ88-57 :؛ والنجار100 :2000 :؛ حسنني144-143 :1999 :؛ والعبيدي.)2009 :
والشيء الذي يشد انتباهنا هو أن علماء العربية كانوا أسبق من غيهم من الغربيني احملدثني مثل :جون
روبيت فيث  John Rupert Firthوهاليداي  M.A.K.Hallidayوماكنتوش  Angus McIntoshوسنكلي John McH.
 Sinclairوغيهم ،يف الكشف عن أمهية التالزم اللفظي يف صياغة النص ،وإن مل يصرحوا هبذا اللفظ يف تناوالهتم
اللغوية والبالغية .لكن عندما حدث التطور يف الدراسات اللغوية احلديثة قد ساهم علماء الغرب إسهامات فعالة
لفكرة التالزم اللفظي مع شيء من التطوير للفكرة األساسية اليت رمسها علماء العربية القدماء .وفيما يلي نناقش
مفهوم التالزم اللفظي عند الدراسات اللغوية احلديثة بغية الوصول إىل حتديد انعكاساته عل دراسات الرتمجة
خاصة يف ترمجة االستعارة الواردة يف القرآن الكرمي إىل اللغة املاليوية.
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 -2مفهوم االستعارة

االستعارة هي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ،فنفهم من الكالم السابق أن التشبيه ال بد فيه من ذكر الطرفني

األساسيني ،ومها (املشبه) و(املشبه به) ،فإذا حذف أحد الركنني ال يعد تشبيها ،بل يصبح استعارة .تتكون
االستعارة من األركان ،أال وهي املستعار منه ،و املستعار له ،واملستعار ،والقرينة .ومن أشهر ما ذكر يف االستعارة
من القرآن الكرمي قوله تعاىل{ :واشتعل الرأس شيباً}-سورة مرمي ،اآلية  -4فاملستعار منه النار ،واملستعار له
الشيب ،واملستعار هو فعل االشتعال .فاالشتعال يكون للنار شبه به انتشار الشيب يف الرأس عل سبيل
االستعارة.
لالستعارة تعريفات عديدة ،لكن التعريف الذي استقر عليه علماء البالغة هو أهنا "اللفظ املستعمل يف
غي ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعىن األصلي للكلمة واملعىن الذي نقلت إليه الكلمة مع وجود قرينة مانعة

من إرادة املعىن األصلي"( حسني .)171 :1985 :لالستعارة أنواع كثية منها تصرحيية ومكنية ومتثيلية.
قد أدىل الباحثون احملدثون حبديث صريح أن أسلوب االستعارة يف الدراسات البالغية العربية يندرج حتت
مظهر االنتقال الداليل ألنه يعتمد عل عالقة تربط بني املدلول األصلي واملدلول اجلديد وهو اجملازي ،حيث
تكون العالقة مشاهبة بني املدلولني األصلي واجملازي ،وكما يعتمد عل قرينة لفظية أو معنوية متنع من إرادة املعىن
األصلي (حيدر79 :1999 :؛ وإبراهيم221-220 :2004 :؛ واحلفناوي.)153 :1988 :
إن اجملاز االستعاري هو ما أريد به الداللة عل غي ما وضع له .وعل هذا األساس ،اعترب علماء
الداللة أسلوب االستعارة ضمن الداللة اجملازية .انطالقا من النظر إىل العالقة بني اللفظ املتجوز فيه وبني اللفظ
املستعمل فيه ،والقرينة املانعة من إرادة املعىن األصلي ،فاالستعارة داخلة يف مباحث الدالالت اجملازية ،ألن إفادة
أيت أسدا حيارب يف املعركة) .فالدليل
األلفاظ فيها تومئ إىل غي معناها احلقيقي .عل سبيل املثال ،قولنا( :ر ُ
عل أهنا استعارة أن األسد ال حيارب يف املعركة ،بل الذي حيارب هو اجلندي .وكذلك قولنا( :حدثين التاريخ عن
فشعرت ابلفخر واالعتزاز) .فالدليل عل أهنا استعارة أن التاريخ ال يتكلم ،بل الذي يتحدث هو
أجماد أميت
ُ
االنسان .وكذلك قولنا( :طار اخلرب يف املدينة) .فالدليل عل أهنا استعارة أن اخلرب من املستحيل أن يطي ،فلقد
صوران اخلرب بطائر يطي.
ت بنصيب وافر من االهتمام والدراسة عند
ال خيف أن االستعارة الواردة يف القرآن الكرمي قد حظي ْ
خارجا عن حدود
اللغويني والبالغيني واملفسرين ،وهي تشي إىل لون من ألوان التعبي غي املباشر عن املعىن ً
االستعمال املعجمي لوجود القرينة املانعة من إرادة املعىن األصلي .واما ال شك فيه أن االستعارات القرآنية ترسم
مالمح حياة اجملتمع العريب العقلية والبيئية اليت يعيشون فيها اما جيعل من املستحيل أن نرتمجها إىل اللغة املاليوية
ابالعتماد عل الرتمجة احلرفية يف كل احلاالت ،ألن العربة يف ترمجة معاين القرآن هي املقاصد واملعاين ،ال األلفاظ

واملباين.
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 -3مفهوم التالزم اللفظي يف الدراسات اللغوية احلديثة
اختلفت املقابالت العربية املقرتحة ملصطلح ( ،)Collocationفمنها (املصاحبة اللفظية) ،أو (التجمع اللفظي) ،أو
(االقرتان اللفظي) ،أو (املركب اللفظي) ،أو (الرصف) ،أو (التضام) ،أو (املتصاحبات) ،واألصل يف هذا
املصطلح هو الفعل ( ،)Collocateومنه اُ ْشتُ َّق مصطلح ( ،)Collocationفيشي بشكل عام إىل جميء كلمة يف

صحبة كلمة أخرى (عبد العزيز :دون اتريخ ،)11 :أو أن تقرتن كلمة بكلمة أخرى ،يف حني تتنافر مع غيها
(حسنني.)142 :1999 :
قد حدث التطور يف الدراسات اللغوية احلديثة يف القرن العشرين امليالدي ،هذا األمر الذي يتمخض عن
مسامهة علماء الغرب إسهامات فعالة لفكرة التالزم اللفظي ،فتنوعت البحوث والدراسات عن التالزم اللفظي

بتنوع مدارس الباحثني واجتاهاهتم ووجهات نظرهم إليه.
أورد جون روبيت فيث 1960-1890( John Rupert Firthم) ( )194 :1969بـأننا سوف ندرك
الكلمة ابلنظر إىل الكلمة اليت تالزمها ،فتالزم الكلمة مع الكلمة األخرى يُعرف عنده بـ  ،Collocationوهذا

التالزم يعترب جزءًا من معىن الكلمة ( .)Palmer:1981: 76وكان فيث يعترب مستوى التالزم اللفظي جزءًا من حتليله

اللغوي جبانب املستوى املقامي واملستوى القواعدي (عبد العزيز :دون اتريخ .)13 :لذلك يعترب فيث اخلبي
الذي مهد السبيل ملن جاء بعده للبحث عن التالزم اللفظي.
عندما جاء هاليداي  M.A.K.Hallidayكان يعد التالزم اللفظي أداة من أدوات االتساق املعجمي،
وحاول وضع ضوابط دقيقة لدراسة التالزم اللفظي وفقا لنظرية معجمية مكملة لنظرية حنوية (
 .)1983: 284 & 318ومن مث أت سنكلي  John McH. Sinclairبدراسته عن التالزم اللفظي يف حبثه املعنون بـ
 ،Beginning the Study of Lexisفكان يرى أن املصاحبات يف املفردات حتكمها العوامل ،ومن تلك العوامل
مقرتحا يف معاجلة املصاحبة ابستخدام احلواسب اآللية ،كما أنه عد التعبيات االصطالحية نوعا
النظام النحويً ،
Halliday & Hasan:

من التالزم اللفظي (.)Halliday: 1966: 413-414 & 422

أما اللغويون التوزيعيون والتوليديون فعندهم وجهات نظر خمتلفة اما سبق .فاللغويون التوزيعيون مثل
هاريس  Zelling Harrisقد عاجلوا هذا املفهوم يف إطار ما يسم ابلتوزيع أو السياق ،أي حلل املعىن ابلنظر إىل
اختيار السياقات؛ لغوية أو مقامية (عبد العزيز :دون اتريخ .)37 :أما اللغويون التوليديون مثل تشومسكي فقد
حاولوا أن يتناولوا التالزم اللفظي داخل علم النحو ،ابعتباره متميزا عن علم األصوات وعلم الداللة ،ويتلمسه من
ٍ
جانب مساه القيود االنتقائية ،أو قيود االختيار ( Selectional Restrictionsابملر.)153 :1986 :
ومن مث صار مصطلح

Collocation

حمورا من حماور الدراسة عند اللغويني العاملني يف جمال الداللة ،حيث

طوروا مفهوم احلقول الداللية  Semantic Fieldsيف منتصف القرن العشرين .قد أسفرت املباحث يف احلقول الداللية
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ِ
ب انتباه
عن ظهور حماوالت متنوعة أثبتت أمهية التالزم اللفظي يف الدراسات اللغوية .ومبا أن هذه القضية ْجتذ ُ
مهما يف دراسات الرتمجة عامة ويف ترمجة الدالالت اجملازية
الباحثني يف الدراسات اللغوية ،فإنه يؤدي ابلبداهة دورا ًّ

خاصة.

 -4دور التالزم اللفظي يف الرتمجة
ضروري يف دراسات
أيضا
ٌّ
ومبا أن الدراسات الداللية قد أثبتت أمهية التالزم اللفظي يف الدراسات اللغوية ،فإنه ً
الرتمجة ،لكونه ميثل شبكة من العالقات الداللية واملعجمية ،وبدون إدراك التالزم اللفظي سوف يؤدي إىل وقوع
نظرا لوجود الغرابة يف األسلوب املرتجم.
التنافر اللفظي  Collocational Clashيف اللغة اهلدف ً
تالزم كلمت ْني أو أكثر يف استعماالت معينة هلا صفة االتساق أو الثبات
يتمثل التالزم اللفظي يف ُ

 Consistencyوالتالزم وسعة االنتشار ( .)Ali: 2007: 50إ ًذا فإنه يهتم ابلطريقة اليت تتالزم هبا الكلمات ،حيث
تتوارد الكلمة مع الكلمة األخرى وتتنافر مع بعضها اآلخر ،فتستخدم العربية مثال (تويف النيب) ،وليس (مات
النيب) ،عل الرغم من أهنما أصال تومئان إىل هناية احلياة ،كما تستخدم املاليوية مثال ( ،)bumi beredarوليس
( ،)bumi berjalanعل الرغم من أهنما أصال تومئان إىل التحرك .فهذا التالؤم بني طريف الكلمتني املصاحبتني
يكمن يف الوفاء بقيود االختيار أو القيود االنتقائية  Selectional Restrictionsعند اللغويني العاملني يف جمال
الداللة.
ومع ذلك ال نستبعد أن يطرأ التغي عل قيود االختيار اما يفضي إىل عدم وجود التوافق الداليل ابلنظر
إىل القراءة الداللية األساسية احملضة ،فينتج عن هذا احنراف داليل ،لكن هذا االحنراف مقبول لوجود العالقة
املشاهبة بني الكلمة املنحرفة دالليًّا وبني الكلمة اليت تفي بقيود االختيار (حسنني .)154 :1999 :وميكن
توضيح ذلك فيما يطرأ عل أسلوب االستعارة يف قولنا( :تبتسم األرض يف الربيع) .فيبدو لنا أن الكلمتني
(تبتسم) و (األرض) ال تفيان بقيود االختيار ،ألن اللفظ (تبتسم) – يف القراءة الداللية األساسية – ال جييء يف
صحبة لفظ (األرض) ،نظراً ألن الفعل (تبتسم) يقرتن أساسا ابلكائنات ،واألرض ليس كائنا حيا .ولكن من
شأن أسلوب االستعارة فإهنا جتيز اقرتان كلمة تنتمي إىل حقل داليل معني بكلمة تنتمي إىل حقل داليل آخر،
وذلك بعد نقل مسة من مسات إحدى الكلمتني لتالئم معىن الكلمة األخرى (حسنني.)154 :1999 :
وينبغي يف ضوء ذلك أن نقول إن التالزم اللفظي يف أسلوب االستعارة من نوع خاص متميز يندرج حتت
االحنراف الداليل املقبول عند أهل اللغة ،النتقال الداللة إىل داللة أخرى ،وهلذا االنتقال أثر يف الرتمجة ،ألننا ال
ميكن حتديد معىن هذا النوع من التالزم اللفظي مبجرد النظر إىل القراءة الداللية األساسية.
وابإلضافة إىل ذلك ،عل املرتجم أن يعرف قيود االقرتان اللفظي ( )collocational restrictionsليكون
النص املرتجم متطابقا يف املعىن مع النص املرتجم منه ،ومقبوال لدى قارئ اللغة اهلدف .ويراد بقيود االقرتان
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اللفظي هنا هو "القيود الداللية العشوائية اليت ال تربطها ابلضرورة صلة منطقية ابملعىن اإلخباري
 Meaningللكلمة" ( .)Ali: 2007: 52عل سبيل املثال يقول املاليوي anak emas :للتعبي عن أحب األبناء إىل
Propositional

الوالدين ( ،)Abdullah Hussain: 1966: 16وال يقول Anak emas . anak perak :يعين حرفيا ابلعربية ابن الذهب ،و
تعبيا عن احلياة املرتفة ،وال يقول :نؤوم
 anak perakيعين حرفيا ابن الفضة  ،كما يقول العريب(( :نؤوم الضح )) ً
الصبح .فهذان الرتكيبان اثبتان من حيث الشكل ،وينبثق معنامها من التجمع نفسه .فمعىن الكلمة املفردة ال
يساوي معىن الكلمات املركبة نفسه ،والرتمجة احلرفية هلذين الرتكيبني إىل لغة أخرى ال معىن هلما .إذًا ،معرفة فكرة

التالزم اللفظي تساعد يف حتديد االستخدامات اجملازية وكيفية ترمجتها ترمجة صحيحة .أو بعبارة أخرى ،معرفة
التالزم اللفظي أمر يف ابلغ األمهية للمرتجم ،لكي ال ينقله حرفيا ملا أن النقل احلريف قد خيالف قواعد االستعمال
يف اللغة اهلدف.
 -5التالزم اللفظي يف دراسات الرتمجة احلديثة

ومن أوائل املنظرين يف جمال الرتمجة الذين اهتموا بقضية التالزم اللفظي يف الرتمجة ويين

Vinay

وداربيلنيت

 Darbelnetونيومارك  Newmarkوموان ابكي .Mona Baker
قد أثبت ويين وداربيلنيت ضمن دراستهما عن مقارنة األسلوبني الفرنسي واإلجنليزي أن اللغة اإلجنليزية ال
تقبل الرتمجة احلرفية يف ترمجة االستعارة الفرنسية لوجود التنافر البنيوي يف اللغة اهلدف ( ;Gentzler: 2000: 941-942
 .)Vinay & Darbelnet: 1995: 210-211ويفهم من هذا أن قضية التنافر البنيوي يف النص املرتجم انجتة أساسا عن
املشكالت عل املستوى املعجمي والرتكيـبــي والداليل ككل ،األمر الذي يفضي إىل عدم مقبولية النص املرتجم
لدى قراء اللغة اهلدف ،ألن األسلوب املستعمل غريب عنهم.
أما نيومارك ( )1981: 114فقد أورد صراحة قائال" :حيثما يكون التالزم اللفظي مقبوال يف اللغة املصدر،
فعل املرتجم أن يبحث عن مكافئاته يف اللغة اهلدف ،ويستخدمه إذا وردت املكافئات" ،مثبتا أن املرتجم عليه أن
يعرف التالزم اللفظي وخيتار املصاحبة الصحيحة يف اللغة اهلدف حىت ال أييت بتالزم لفظي ال ينسجم مع طبيعة
اللغة اهلدف ( ، )Newmark: 1988: 213ملا أن اجلمع بني الكلمتني قد يكون أمرا مقبوال يف لغة ما ،وقد ال يكون
كذلك يف لغة أخرى الختالف اخلصائص اللغوية والداللية وغيمها.
بصدد هذا قد أورد نيومارك ( )1981: 180أيضا أن املرتجم املثايل ال يتبصر فقط يف الفرق الكلي بني لغة
وأخرى ،وإجياد اللغة الطبيعية ،واختيار املكافئات املعجمية ،واستعمال النحو استعماال صحيحا ،بل يتمعن أيضا
يف استعمال املصاحبة اللفظية استعماال مقبوال ومناسبا لدى أهل اللغة.
ت موان ابكي  )1992: 63-64( Mona Bakerقضية التالزم اللفظي موضحةً أننا ال ميكن
وكذلك قد تناول ْ

أن نغي ترتيب كلماهتا ،أو حنذف أية كلمة منها ،أو نزيد إليها كلمة أخرى ،أو نستبدل ابلكلمة املتوفرة فيها
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كلمة أخرى ،أو نغي البىن النحوية فيها .قد أوردت موان ابكي ( )1992: 67أيضا أن املرتجم الذي له دراية واسعة
عن خصائص التالزم اللفظي يسهل عليه أن يرتجم التعابي االصطالحية ترمجة صحيحة .ومن الوضوح أن موان
ابكي من أوائل املنظرين الغربيني الذين ربطوا قضية التالزم اللفظي ابلتعابي االصطالحية بشكل واضح ،بيد أهنا
مل تتناوهلا تناوال شامال يعاجل اإلشكاليات يف ترمجة التالزم اللفظي الوارد يف الدالالت اجملازية.
 -6منهجية البحث
يستهدف هذا البحث إىل إبراز أمهية التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللعة املاليوية بغية الوصول إىل
حتقيق الرتمجة الصحيحة .ويتم هذا البحث ابختيار النسختني من ترمجة معاين القرآن الكرمي للقيام ابلدراسة
التحليلية النموذجية؛ أوهلما الرتمجة اليت نشرهتا مؤسسة رستو ( ،)Yayasan Restuواثنيهما الرتمجة اليت نشرهتا
مؤسسة اهلداية ( )al-Hidayah House of Quranلكوهنما جهدا مجاعيا اشرتك يف إجنازها جمموعة من املرتمجني،
وليس شخصا واحدا مبفرده.
تتم معاجلة املوضوع يف هذا البحث ابملناهج اآلتية؛
أ) املنهج الوصفي الذي يقوم أساسا عل وصف بعض األمور ذات عالقة مباشرة ابلبحث ،منها وصف
االستعارة ،كما تتطرق الدراسة أيضا إىل وصف التالزم اللفظي يف الدراسات اللغوية احلديثة ،والتالزم اللفظي يف
دراسات الرتمجة.
ب) املنهج التحليلي ،يتم ذلك ابختيار بعض مناذج االستعارة الواردة يف القرآن الكرمي ،بوجه عشوائي سعيا وراء
ذلك حتقُّق دور التالزم اللفظي يف حتقيق الرتمجة الصحيحة لالستعارة القرآنية.
جـ) املنهج املقارن الذي يتوخ حتديد الفروق بني املرتمجني يف ترمجة االستعارة الواردة يف القرآن الكرمي .فتنحصر
املقارنة بني الرتاجم املختلفة ابلنظر إىل أساليب الرتمجة.
 -7التحليل واملناقشة
لتحقيق غرض هذا البحث – أال وهو إبراز أمهية التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللعة املاليوية بغية
الوصول إىل حتقيق الرتمجة الصحيحة  -قد اختار البحث بعض النموذج من النصوص القرآنية املرتمجة إىل اللغة
املاليوية بوجه عشوائي ،وتلك النموذج هي اآلية  57من سورة األعراف ،واآلية  73من سورة املائدة ،واآلية
 154من سورة األعراف ،واآلية  40من سورة يس ،واآلية  41من سورة الذارايت ،وأييت هذا عل سبيل
املثال ،ال عل سبيل احلصر .فالتوضيحات كما أييت:
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﴿ :  قوله تعاىل:1 املثال

 

    
   
   
   
 
  
   
  
   
      
  
     
          
   
      
 


-  من سورة األعراف57  اآلية- ﴾
al-Hidayah House

الرتمجة من مؤسسة اهلداية

of Quran
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai
pembawa berita gembira sebelum kedatangan
rahmatNya (hujan), sehingga apabila angin itu
telah membawa awan mendung,
Kami
halakan ke suatu daerah yang tandus, lalu
Kami turunkan hujan di daerah itu, maka
Kami keluarkan dengan sebab hujan itu
pelbagai jenis buah-buahan. Demikianlah
kami membangkitkan orang yang telah mati,
mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.



الرتمجة من مؤسسة رستو

Yayasan Restu

Dialah (Allah) yang menghantarkan angin
sebagai
pembawa
berita
yang
menggembirakan
sebelum
kedatangan
rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila angin
itu membawa awan mendung, Kami
halakannya ke negeri yang mati (ke daerah
yang kering kontang), lalu Kami turunkan
hujan dengan awan itu, kemudian Kami
keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai
jenis buah-buahan. Demikianlah pula Kami
mengeluarkan (menghidupkan semula) orang
yang telah mati, supaya kamu beringat
(mengambil pengajaran daripadanya).

 إن الرتمجة احلرفية لعبارة. وصف البلد ابملوت وهو نوع من االستعارة للتعبي عن جدب أرض البلد،يف هذه اآلية
 غي أهنا حتضر بعد ذلك عبارة أخرى، كما ترمجته مؤسسة رستو،)negeri yang mati( (بلد ميت) هي
 أما يف الرتمجة ملؤسسة اهلداية فترتجم عبارة.)negeri yang mati( ) تفسيا لـdaerah yang kering kontang(
)kering kontang(  نرى أن استخدام كلمة، يف هذا املوضع.) مباشرةdaerah yang tandus( (بلد ميت) إىل
 فنقول.) اما جيعل الرتمجة املاليوية مستساغة مع أسلوب اللغة اهلدفmati( ) أكثر تكافؤا بدال منtandus( أو
.أبنه قد حصل التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللغة املاليوية عند مؤسسة اهلداية
                 

-  من سورة املائدة73  اآلية- ﴾
al-Hidayah House of

﴿ :  قوله تعاىل:2 املثال

   

 
 
 
 
     
  


   
 
 
   

 
  
 
  
  

الرتمجة من مؤسسة اهلداية

Quran
Sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan
bahawasanya Allah salah satu dari yang tiga,
padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain
Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak
berhenti daripada apa yang mereka katakan itu,
pasti orang yang kafir di kalangan mereka akan

Yayasan Restu

الرتمجة من مؤسسة رستو

Sesungguhnya telah kafirlah orang yang
berkata, “Bahawasanya Allah ialah salah
satu daripada tiga tuhan.” Padahal tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak
berhenti daripada apa yang mereka katakan
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itu, sudah tentu orang yang kafir antara
mereka akan dikenakan azab yang pedih.

تفيد كلمة (مس) يف اللغة املاليوية عدة معان (

ditimpa siksaan yang pedih

Besar Arab Melayu Dewan: 2006: 2207

 ،)Kamusوهي:

( )menyentuhأي ملس ،و( )menimpa/mengenaأي أصابه ،و( )berlindung kepadanyaأي أجلأته ،حيث تستخدم
املعاين حسب السياق الذي تقع فيه .ومن املالحظ ،أن كلمة (ليمسن) ترتجم إىل اللغة املاليوية بـ()dikenakan
أو ( )ditimpaأي أصيب بـ  ،وذلك لتالؤم معىن كلمة (عذاب) .فاللمس فعل يد احلي وأما العذاب ظاهرة معنوية
ال جسم له ،فكال الرتمجتني تعتمدان عل الرتمجة املعنوية وتفران من الرتمجة احلرفية .ابلرغم من أن الرتمجة تبعد عن
معناها اللغوي إال أن النص املرتجم متطابقا يف املعىن مع النص املرتجم منه ،ومقبول لدى قارئ اللغة اهلدف ففي
هذا حصل التالزم اللفظي يف كلي الرتمجتني يف اللغة املاليوية.
املثال  :3قوله تعاىل ﴿ :
  

 

     
   
 
   
     
   
  
 
  
 
   
  
 
 
 
 
  

﴾  -اآلية  154من سورة األعراف -

الرتمجة من مؤسسة رستو

الرتمجة من مؤسسة اهلداية

Yayasan Restu

Apabila kemarahan Nabi Musa itu reda, dia pun
mengambil lawh-lawh Tawrat itu yang
mengandungi petunjuk dan rahmat bagi orang
yang benar-benar takut kepada Tuhan mereka.

al-Hidayah House of

Quran
Dan setelah amarah Musa reda, lalu diambilnya
(kembali) lauh-lauh itu; dan di dalam
tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi
orang yang takut kepada Tuhannya.

تدل كلمة (سكت) يف املعجم العريب األساسي ( )1989عل املعاين اآلتية :صمت ،انقطع عن الكالم ،ركد،
زال ،وهي يف تفسي الطربي تعين كف وسكن (.)http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya154.html
نلحظ من اجلدول أن كلمة (سكت) ترتجم إىل كلمة ( )redaيف كلتا الرتمجتني ،ولعل ذلك ملراعاة معناها الذي
ورد يف التفاسي ،إذ ال جيوز أن تستخدم معان أخرى مثل )diam( :أي سكت أو ( )beku/tidak aktifأي ركد،
لعدم وجود التوافق الداليل بني (سكت) و(الغضب) .فال يفهم املتلقي عبارة  ،kemarahan itu diamوابلتايل
يفضي إىل عدم صحة ترمجتها يف سياق هذه اآلية ،أما كلمة ( )redaفهي أفضل كلمة يف االستخدام للتعبي عن
السكون وزوال صفة الغضب .فاستخدامها أنسب وأليق يف هذه احلالة فيشي إىل ورود التالزم اللفظي يف كلي
الرتمجتني.
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﴿ :  قوله تعاىل:4 املثال

-  من سورة يس40  اآلية- ﴾

al-Hidayah House of Quran

الرتمجة من مؤسسة اهلداية

Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan
malam pun tidak dapat mendahului siang. Masingmasing beredar pada garis edarannya.

Yayasan Restu




  
 

الرتمجة من مؤسسة رستو

(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak
mungkin mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat
mendahului siang. Tiap-tiap satunya beredar terapungapung di orbitnya masing-masing.

 تستخدم كلمة (يسبح) يف الغالب لتفيد معىن. شبه كل ما يف الفضاء بسباحني يف املاء،يف هذه اآلية
 غي أن اآلية القرآنية أعاله تتحدث عن، وهو اسخدام مناسب إذا وجد املاء، ) أي عام يف املاءberenang(
 ففي تفسي الطربي أن كلمة (يسبحون) هنا تعين جيرون،الشمس والقمر والليل والنهار يف الفلك
 ومن اجلدول أعاله جند أن املرتمجني.)http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya40.html(
 وهي كلمة مكافئة جتيء يف صحبة لفظ،) للداللة عل حركة الشمس والقمرberedar( يستخدمون كلمة
 فاختيار كلمة.) أي جيرون لعدم تالؤم استخدامهما مع لفظ الفلكberlari( ) أوberenang(  ال كلمة،)(فلك
 يوحي إىل ورود عنصر التالزم اللفظي، وذلك ابستخدام منهج الرتمجة املعنوية،)berenang( ) بدال منberedar(
.يف اللغة اهلدف
-  من سورة الذارايت41  اآلية- ﴾
al-Hidayah House of

 
    
   
    
   
      
  

الرتمجة من مؤسسة اهلداية

Yayasan Restu

Quran

Dan (juga) pada (kisah kaum) ‘Aad
ketika Kami kirimkan kepada mereka
angin yang membinasakan.

﴿ :  قوله تعاىل:5 املثال

الرتمجة من مؤسسة رستو

Juga pada (kisah) kaum ‘Ad, ketika
kami hantarkan kepada mereka angin
ribut yang membinasakan (tidak
mengandungi sebarang kebaikan);

 تسخدم كلمة (العقيم) يف الغالب للداللة. استعيت املرأة العقيم اليت ال تلد للريح اليت ال متطر،يف هذا املوضع
،عل من ال ينجب أو للداللة عل شيء ال يؤدي إىل فائدة أو شيء غي منتج (املعجم العريب األساسي
 ويرد معىن (الريح العقيم) يف املعجم العربية،)tiada faedah( ) أوmandul(  ويراد هبا يف اللغة املاليوية،)1988
Kamus Besar Arab (  ) أي الريح اليت ال حتضر معها األمطارangin yang tidak membawa hujan( املاليوي الكبي
)http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya41.html(  ورد يف تفسي الطربي.)Melayu Dewan: 2006: 1591
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أن الريح العقيم يعين هبا الريح الشديدة اليت ال تلقح شيئا ،ال تلقح الشجر وال تثي السحاب ،وليس فيها من
اخلي شيء ،وإمنا هي عذاب .لعل هذا املعىن سبب يف ترمجة العقيم عند املرتمجني املاليويني إىل كلمة
( ،)membinasakanويراد به مدمر ،فاستخدام هذه الكلمة متطابقا يف املعىن مع اللغة اهلدف ،إذ إن ترمجتها إىل
معناها األغلب استعماال ( mandulأو ( )tiada faedahال معىن هلا يف اللغة اهلدف وال يفهمه املتلقي .ومن مث،
تكون ترمجة (العقيم) إىل ( )membinasakanمقبولة ومنسجمة مع طبيعة اللغة اهلدف .فهدا االستخدام يولد
التالزم اللفظي املطلوب يف لغة اهلدف فأدى إىل الوضوح والفهم ويستبعد الغرابة والغموض.
 -8نتائج البحث

من خالل الشواهد القرآنية املبسطة السابقة نصل إىل هذه النتائج:

 -1أن اتنك النسخ تني تلجآن إىل طريقة الرتمجة القائمة عل املعىن ودلك ابستخدام الرتمجة املعنوية يف معاجلة
االستعارة القرآنية وتتجنبان استخدام الرتمجة احلرفية املؤدية إىل املعىن املعقد عند متلقيه.
 -2حصل التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللغة املاليوية يف مجيع الشواهد القرآنية املختارة يف هذا
البحث إال يف املثال األول ) (negeri yang matiلرتمجة مؤسسة رستو .فنقول أبن هده الرتمجة تغيب عنه التالزم
اللفظي فيفضي إىل الغرابة يف أسلوب الرتمجة.
فهده النتائج تؤكد أن الرتمجتني تراعيان التالزم اللفظي يف ترمجة االستعارة القرآنية إىل اللغة املاليوية .فهي
تدل عل ضرورة اختيار املصاحبة الصحيحة يف اللغ ة اهلدف حىت ال أييت املرتجم بتالزم لفظي ال ينسجم مع
طبيعة اللغة اهلدف .ونقول أيضا أبن فكرة التالزم اللفظي تساعد يف حتديد االستخدامات اجملازية وكيفية ترمجتها
ترمجة صحيحة .أو بعبارة أخرى ،معرفة التالزم اللفظي أمر يف ابلغ األمهية للمرتجم ،لكي ال ينقله حرفيا ملا أن
النقل احلريف قد خيالف قواعد االستعمال يف اللغة اهلدف.
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