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  البحث ملخص
 ااز من ضرب أا ورأوا الكرمي، للقرآن املفسرون تناوهلا اليت العربية األساليب من االستعارة تعد

 واء؛ مجاال األسلوب على تضفي وهي منه؛ واملستعار له، تعاراملس بني املشاة عالقته ،اللغوي
 القرآن معاين ترمجة يف النظر تدقيق وعند. اللفظ من باليسري املعاين من الكثري تعطي أا مبعىن

 مل للفظ خاطئة ترمجة مثة أن وجد االستعارة، موضوع يف سيما وال املاليوية، اللغة إىل الكرمي
 مقصود بيان إىل متيل ترمجة وأحيانا معجمية، الترمجة وكانت االستعارة، معىن سياق يف يترجم
 القدامى لدى االستعارة مفهوم الدراسة هذه تتناول سوف لذلك واحد، سياق إطار يف الكلمة

 دالالت عن للتعبري الكرمي القرآن استخدمها وقد اخلطاب، معهود يف العرب أساليب من بوصفها
 تتضمن اليت الكلمات معىن من املترجم موقف بتحليل وستقوم اآلية، سياق مع تتساوق معينة

 املترجم قصده الذي املعىن سياق ويف املاليوية، اللغة إىل الكرمي للقرآن هترمجت يف االستعارة مفهوم
 حيث من الكرمي؛ القرآن آيات يف املترجم فيها وقع اليت األخطاء مواقع أيضا وتبني اللغة، هذه يف

  .مباشر بغري أم مباشر بشكل سواء املاليوية، إىل الترمجة يف االستعارة فهومم ذكر عدم
  االستعارة، القرآن الكرمي، اللغة املاليوية، الترمجة، أساليب العرب.الكلمات املفتاحية: 

  

Abstract  

Metaphorical expression is one of many linguistic styles of Arabic. Its 

use in the Quran has been a subject dealt by commentators of the Quran.  

The commentators believe that it is a figure of speech which reflects a 

                                                           
  .مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة ،اإلنسانية والعلوم الوحي معارف كلية، وآداا العربية اللغة قسمأستاذ مشارك ب∗
  .مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة، اوآدا العربية اللغة قسمأستاذ مساعد ب∗∗
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resemblance between two things or ideas; its use enhances beauty and 

splendor of writing style. In other words, it gives more meaning by using 

a few words. Keeping this in mind, when Malay translations of the Holy 

Quran are studied carefully, especially those portions of them where 

metaphors are used, it appears that the metaphors are translated 

incorrectly, they are not translated in the meaning and sense of 

metaphors, but they are rather translated literally. Sometimes the 

translation tends to explain meaning of the word by understanding it 

within only one context.  Therefore, the study demonstrates that the 

meaning of metaphor as per Arabic tradition is concerned is matter of 

style connected with the intended speech, and the Quran has used it to 

express definite meanings which are consistent with the context of the 

verse. Furthermore, this study also analyses the approach of the 

translator in translating the meaning of the metaphors to Malay language 

and the context of the meaning which the translator meant in the 

language. The study also shows the places where the translator has made 

mistakes in translating the verse of the Quran by not mentioning the 

meaning of the metaphor to Malay language either directly or indirectly. 

Abstrak  

Ungkapan metafora adalah salah satu gaya bahasa Arab. Penggunaannya 

di dalam al-Quran adalah salah satu subjek yang diperkatakan oleh 

pengulas-pengulas al-Quran. Para pengulas percaya bahawa ia adalah 

satu jenis ucapan yang menggambarkan persamaan di antara dua perkara 

atau idea; penggunaannya meningkatkan kecantikan dan keindahan gaya 

tulisan. Dalam erti kata lain, ia memberi lebih makna dengan 

menggunakan hanya beberapa patah perkataan. Apabila terjemahan al-

Quran ke bahasa Melayu dikaji dengan betul, terutamanya di bahagian di 

mana metafora digunakan, ternyata bahawa ia diterjemahkan secara 

tidak betul, ianya tidak diterjemahkan dalam pengertian dan deria 

metafora, tetapi mereka diterjemahkan secara literal. Kadang-kadang 

terjemahan itu cenderung untuk menjelaskan makna perkataan dengan 

memahaminya sebagai satu konteks. Oleh itu, kajian ini menunjukkan 

bahawa makna metafora sebagai tradisi Arab berkenaan perkara yang 

berkaitan dengan ucapan yang dicadangkan dan al-Quran telah 

menggunakannya untuk meluahkan makna yang selaras dengan konteks 

ayat al-Quran. Selain itu, kajian ini juga menganalisis pendekatan 

penterjemah bagi menterjemah makna metafora kepada bahasa Melayu 

dan konteks pengertian yang dimaksudkan penterjemah dalam 
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bahasanya. Kajian ini juga menunjukkan tempat-tempat di mana 

penterjemah telah membuat kesilapan atas terjemahan ayat-ayat al-

Quran dengan tidak menyatakan makna metafora itu kepada bahasa 

Melayu sama ada secara langsung atau tidak. 
  

  :دميـتق

 AUSTRONESIA أسرة إىل تنتمي اليت القدمية اللغات من املاليوية اللغة

 2500 عام وذلك الوسطى، آسيا يف) يونان( منطقة من قدمت اليت) األسترونوزية(
 جاءت م.ق 1500 عام ويفMELAYU PROTO  بروتو مباليو مسيت وقد م،. ق

 وسط استوطنوا قدو، MELAYU DEUTRO دوترو مباليو ومسوا أخرى أفواج
 جزر يف وتوسعوا منوا قد األسترونيزيني أن نرى ولذلك بالزراعة، واشتغلوا، آسيا

 كبرية أسرة إىل تنتمي يتكلموا اليت اللغة وهذه ،)اهلادي( الباسيفيكي واحمليط املاليو
 األسترونيزية اللغة إىل تنقسم الكبرية اللغة وهذه ،AUSTRIS األسترِس عليها يطلق
 تنقسم االسترونيزية واللغة األستروزيا، ولغة TIBET-CINA الصني يف التبت ولغة
  .1عدة لغات إىل

 الكرمي القرآن ترمجة

 يلجأ اليت الترمجات ومن األخرى، اللغات إىل الكرمي القرآن لترمجة أنواع مثة
. نالقرآ تفسري وترمجة ،القرآن معاين وترمجة لآليات،  احلرفية الترمجة املترجم إليها

 لدى الكناية وموضوع وأقسامها، للقرآن الترمجة موضوع يف الدراسة ستبحث
 ترمجتها وكيفية وأنواعها الكناية مفهوم فيها جند اليت القرآنية اآليات بيان مث القدامى،

                                                           
  :انظر 1

Karim,NikSafiah, Farid  M. Onn,HashimHj Musa, Abdul Hamid Mohmoud. 1995. 

TatabahasaDewan, DewanBahasaPustaka, Kuala Lumpur. pp 3-5; Hassan, 

Abdullah.1974.Morphology of Malay, Petaling Jaya.P.1; Hj Omar, Asmah.1975.Essay 

on Malaysian Linguistics, DewanBahasadanPustaka. Kuala Lumpur. P. 21. 
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 إىل القرآنية اآليات يف الكناية ترمجة تواجه اليت اإلشكاالت وما املاليوية، اللغة إىل
  .املاليوية اللغة

  قسام الترمجة أ

تتم ترمجة كلّ لفظة يف القرآن الكرمي مبا  حيث الترمجة احلرفية اللّفظية: -1
، مع ن ذلك حرفاً حبرف، ومثالً مبثلمياثلها يف اللُّغة األخرى املترجم إليها، ويكو

، واحملافظة على مجيع معانيه من غري األصل يف نظمه وترتيبه وأُسلوبه مراعاة حماكاة
وقد يؤدي هذا الفعل من املترجم إىل خفاء املعىن  ملترجم بشرحٍ وال بيان،تدخل من ا

الكالم يف املعاين  املراد من األصل، بسبب االختالف بني اللّغتني يف مواقع استعمال
  .2اواستحسان ااملرادة إلفً

 ،قرآن بقدر طاقة املترجموهي أن يترجم نظم الالترمجة احلرفية املعنوية:  -2
يب، وحسن تصوير املعاين مقابل لفظ، بل املهم عند املترجم التراك ام لفظًوال يلتز

  .3واألغراض
  وتنقسم إىل قسمني، ومها: الترمجة التفسريية ملعاين القرآن الكرمي،  -3
، حبيث يفهم مباشرةً من القرآنابتداًء وسريية يقوم ا املترجم ترمجة تف - أ

اللّغة اُألخرى بألفاظ ومجلٍ من تلك اللّغة  معىن األصل، ومن مثّ يقوم بترمجته إىل
ل فيه، من  اتكون شرحاً لغامض األصل، وتوضيحملا فيه من املعاين، وتفصيالً ملا أُمج

 دون أن يلتزم بالوقوف عند كلّ لفظة واستبداهلا مبا يوافقها يف اللُّغة املترجم إليها.  

اللّغة العربية، ومن مثّ يقوم حبيث يفسر القرآن أوالً بة تفسريية ترمج - ب
  املترجم بترمجة هذا التفسري.

                                                           
. د والنشر، للطباعة األرقم دار: بريوت( الزعيب، أمحد مراجعة ،واملفسرون التفسري حسني، حممدالذهيب، : انظر 2

 .ا واستأنسنا لكرميا القرآن ترمجة موضوع يف آرائه من استفدنا حيث بعدها، وما 17ص ،1ج ،.)ت
 املصدر السابق نفسه.: انظر 3
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  أخطاء ترمجة القرآن إىل اللغة املاليوية يف مفهوم االستعارة

يف ترمجته  4اعتمدت الدراسة على الترمجة املاليوية اليت قام بترمجتها املترجم
جم اللفظ ترمجة للقرآن الكرمي، وكانت تتبع الترمجة التفسريية بأنواعها، إذ ترجم املتر

حرفية أو يف سياق معني، وقد وجد الباحث أن هناك ترمجة دقيقة ملفهوم االستعارة 
بر عنه القدامى باالستعارة، وقام به املترجم يف لديه أحيانا، عترمجة املعىن الذي عب ر

الباحث  اعتمداليت حتمل املعىن االستعاري.  أسلوب تفسريي ملقصود اآلية أو الكلمة
ى كتاب أمحد هنداوي هالل (املباحث البيانية يف تفسري الفخر الرازي)، واختار عل

منه اآليات اليت تتضمن املعىن االستعاري، وكان االختيار وفق أساس أن املترجم إىل 
املاليوية مل يلتزم باملعىن الذي ذكره الفخر الرازي يف تفسريه لآلية اليت اعتمدنا 

عليقات مؤلف الكتاب، وكان االختيار يف ضوء قضايا تفسريها منه، واستفدنا من ت
 غري يف استعمل لفظ االستعارة يف موضوعات شىت، مثال تناولنا االستعارة مبفهوم

 األصلي، املعىن هو املراد يكون أن من متنع قرينة وجود مع له، وضع الذي املعىن
  .والتمثيلية واملكنية التصرحيية: وهي أنواع، واالستعارة

  ارة يف اللغة العربيةاالستع
رأى اجلرجاين أن كلّ استعارة جماز، وليس كلّ جماز استعارة، وقد اقتصر يف 
تقسيم امسي االستعارة على االستعارة املفيدة وغري املفيدة. فاالستعارة جاءت مبعىن 
لفظ استعمل يف غري املعىن الذي وضع له، مع وجود قرينة متنع من أن يكون املراد هو املعىن 

ألصلي؛ فإذا حذف فيها املشبه وبقي املشبه به تسمى تصرحيية، واالستعارة اليت حذف فيها املشبه ا
                                                           

 – TafsirPimpinan al-RahmanKepadaPengertian Al-Quran (30) Juz, Dar Al-Kitab: انظر 4

Malaysia, DiterjamahsertadiberiPenjelasanoleh: Sheik Abdullah Basmeih  ترجم حيث 
 من وهو. ماليزيا الكتاب، دار املاليزية، باللغة الكرمي القرآن اينمع ترمجة: يأيت كما العربية الصفحة يف العنوان
 .م1980 بسمه، عبداهللا الشيخ ترمجة
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: إن أحدمها ال يكون لنقله ورأى أن االستعارة قسمان من حيث .5به، وبقي املشبه تسمى مكنية
أسامي كوضعهم للعضو الواحد فدة، فالذي ال يكون لنقله فائدة، والثاين أن يكون له فائ .فائدة

كثرية حبسب اختالف أجناس احليوان، أما الذي يكون لنقله فائدة، فإنه يتأتى عند قصد املشاة 
ألنه كالم  ؛ه لغليظ اجلحافل، وغليظ املشافرإن نقول عنه، كقوهلم يف ذم الرجل:بني املنقول له، وامل

فظ مشفر البعري، وجحفلة زلة أن يقال: كأنّ شفتيه يف الليصدر عنهم يف مواضع الذّم، فصار مبن
  .6الفرس

  أما أنواع االستعارة األساسية فثالثة:  
، وهي اليت حذف فيها املشبه وبقي املشبه به، فتقول: القائد ) االستعارة التصرحيية1(

كاألسد يف شجاعته، مثّ تبالغ فتقول: هواألسد، مثّ تبالغ فتقول: قاد األسد اجليش يف املعركة، 
  نا استعارة، فاالستعارة كما لوحظ أصلها التشبيه.  فيكون األسد ه

                                                           
 34ص ،م)1994 املعرفة، دار(بريوت:  رضا، رشيد حممد حتقيق ،البالغة أسرار القاهر، عبد اجلرجاين،: انظر 5

- 369ص)، م1987ه/1407، 2ط العلمية، الكتب دار بريوت،( العلوم، مفتاح والسكاكي، ؛35 -
 ،تفصيلية بالغية دراسة: الرازي الفخر تفسري يف البيانية املباحث هنداوي، أمحد هالل، وذكر ؛401

 مفهوم يف واحدا رأيا يلتزم مل اجلرجاين أن ،259-257ص ،)م1999، 1ط وهبة، مكتبة :القاهرة(
 ). البالغة أسرار( يف االستعارة

 يف االستعارة هذه وجود من بأس ال أنه الزخمشري ذكر وقد ؛ 24- 23ص ،بالغةال أسرار اجلرجاين،: انظر  6
: انظر. الباب هذا يف الكرمي القرآن من مثل أي يذكر مل الّذي اجلرجاين عن خيتلف بذلك وهو الكرمي، القرآن

 حقائق عن الكشافاحلنفي املعتزيل،  اخلوارزمي بن أمحد عمر بن حممود اهللا جار القاسم وأب ،الزخمشري

الفخر جاء وقد ؛302ص، 3ج ،)ت.  د ،املعرفة دار: (بريوت ،وجوه التأويل وعيون األقاويل يف زيلالتن 
 وأب الرازي، الفخر: انظر. مفيدة ومعنوية مفيدة، غري لفظية االستعارة أن ورأى الزخمشري، به جاء مبا الرازي

 دار(بريوت:  ،الغيب ومفاتيح الكبري التفسري ،يعبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكر
 .16 :والقلم ،65: والصآفات ،45:النور: اآلتية القرآنية لآليات تفسريه يف وذلك )،العريب التراث إحياء
 شوقي، ضيف، وذكر ؛364ص الفائدة، من خاليا لغويا جمازا اللفظية االستعارة جعل فقد السكاكي وأما

 االستعارة مفهوم يف القدماء آراء ،306ص ،م)1965 ،6ط املعارف، دار(مصر:  ،خوتاري تطور البالغة
 .   بتفاصيل
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ي فتاة كالبدر يف اجلمال، ، تقول: رأيت بدرا منريا؛ أ) االستعارة املكنية2(
نستضيء يف احلوادث برأيك، تشبه الرأي بالقمر مثال يف اهلداية. وأسلوب  وتقول:

وجه، وأحد طريف االستعارة يف هذين النوعني أصله تشبيه إال أنه حمذوف األداة وال
  التشبيه.

، تقول للرجل الذي يقدم ) االستعارة التمثيلية أو االستعارة يف املركب3(
وينتظر عليها اإلحسان: أنت كمن يريد أن جيين من الشوك العنب، فنجد  ،اإلساءة

حبال  اإلساءة، وينتظر عليها اإلحسان، تشبيها مركبا إذ شبه حال الرجل الذي يقدم
أنت ال  وينظر أن جيين منها العنب. فإذا بالغت يف األسلوب قلت: الشوكمن يزرع 

جتين من الشوك العنب، فتحذف يف أسلوب التشبيه املشبه واألداة، وتكتفي يف املشبه 
به، فيكون األسلوب أسلوب استعارة متثيلية؛ حيث إن هذه االستعارة تركيب استعمل 

  .7مانعة من إرادة املعىن األصلييف غري ما وضع له، لعالقة املشاة مع قرينة 
  

  االستعارة يف اللغة املاليوية

أشارت املراجع املاليوية إىل أن االستعارة يف اللغة املاليوية تعين استعمال 
. 8كلمة للداللة على معىن آخر لعالقة املشاة مع القرينة الدالة على هذا االستعمال

                                                           
 العريب املعجم وإثراء الفصيح، اللغوي التوليد من زلتهاومن وحديثا، قدميا اللغوية االستعارة املعاصرين أحد تناول 7

 وهو غالب، مظهر يف اللغوية الستعارةا تصورا قد املسلمني العرب اللغويني أن إىل الباحث وخلص احلديث،
 االستعارة( مصطلح أن الباحث ورأى فيه، تدخل الذي امليدان كان مهما العربية لقوانني مطاوعتها ضرورة
). واحملدث والغريب، واملعرب، والدخيل، األعجمي، الكالم( مبصطلحات القدماء لدى عنه عبر قد) اللغوية

 ،2ط ،اإلسالمي الغرب دار(بريوت:  ،واحلداثة العربية رشاد، مدحم احلمزاوي،: يف ذكرناه ما انظر
 .   172-157ص ،م)1986

 Karim, Nik Safiah.1988.sosiolinguistik BahasaMelayu Dan  :انظر8

Pengajaran,penerbitFajarBaktiSdn. Bhd, P.70-71; Melberk, Abdul Rashid 
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، وقد متيل personifikasi، أو kiasanberpindahيف املاليوية إىل  وترمجت االستعارة
 مثال ذلك ،9االستعارة يف املاليوية إىل تشخيص األشياء غري اإلنسانية بصفات إنسانية

، حيث معناها صدر dada malamجمدي إبراهيم، القول يف املاليوية:  كما ذكر
  وتعين: بطن املدينة. perutkotaالليل، وكذلك قوهلم: 

  ملاليوية نوعان، ومها:وأسلوب االستعارة يف ا
أو  perbandingan االستعارة التصرحيية، ويطلق عليها يف املاليوية - األول

simile وتعين األوىل مقارنة بني حالني، أو التشبيه، حيث تعين أن هذا الشيء يشابه ،
 ,seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksanaاحلال أو غريه، باستخدام الكلمات: 

umpamaمثال أو حنو، ومنه ؛ وت ،عين الكلمات من اليسار مثل، يشابه، مثل، مثله، ك
 /مثل/هي+عنيجنم/شرق  Matanya/ sebagai/ bintang/ timurيف املاليوية قولنا: 

  ."عينها مثل النجم الشرقي"
، وهو يف املاليوية عندما حتذف كلمات التشبيه، metaforaااز  - الثاين

اك عالقة بني العنصر األول والعنصر الثاين، أي بني املشبه كمثل وك، حبيث يكون هن
   واملشبه به، ومن أمثلته يف املاليوية:

Dia/ lintah/darat لإلشارة   "هو علقة الساحل" / هوالساحل/دودة أو علقة
وهي  bungabangsaإىل أن هذا الشخص مثل العلقة اليت متص دم ضحيتها، ومنه: 

 puterimalamللمصلحة الوطنية، أو  الشباب والشابات كناية عن جيل املستقبل من
أي أمرية الظالم، وهي كناية عن املرأة الداعرة أو اليت تقوم مبهمة الدعارة ليال، ويعرب 

                                                                                                                                             

Daing. AmatJuhariMoain. 2011.SosiolinguistikDan  BahasaMelayu, 

UnivesistiKebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, P.43.  
 رحلة ترمجة: واملاليوية العربية بني البيانية الصور ترمجة" أمحد، بن عمران وحممد جمدي، إبراهيم، حاج: انظر 9

 وما 26ص م،2011 ،)35(الـ سنةلا ،)80( العدد ،األردين العربية اللغة جممع جملة ،"أمنوذجا بطوطة ابن
 .بعدها



@@@@@âìèÐß@ò»‹m@õbĐ‚c ñŠbÈn�üa@@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@pbíe@Àgòíìíý¾a@òÌÜÛa@¶@@@@@@91@ @
ÝîÜ¥ë@�‹Ç@ @

 
 

  

  

 

  .perempuansundalعنها يف اللغة املاليوية بـ 
االستعارة، وهي األسلوب الذي  يصور األشياء اجلامدة واألشياء  -الثالث

 /Angin / kencang / meraung:10ة بصفات إنسانية، ومنه يف املاليويةغري اإلنساني

sekuat/ hatinya/  زجمر قلبه بسبب الريح  /زجمر/ الريح/الحقة+قلب/قوي/ هبوب"
القوية" داللة على الغضب الذي يتملك صاحبه عندما تكون الظروف احمليطة به قوية 

  األثر فيه.
ا أسلوب استعاري يقال مع الكثرة ويقصد Hiperbola املبالغة  -الرابع

  Semut / melompat / bergoncang / duniaواملبالغة يف الشيء، ومنه يف املاليوية: 

  ."النملة اليت تقفز ز العامل"  / تقفز/النملةز /الدنيا
، وهي أسلوب استعاري يتضمن صراعا واضحا Paradoksاملفارقة  -اخلامس

 Dia/ mati / kelaparan/ di / tengah-tengah ذلك: يف احلقائق املوجودة، ومثال

/kemewahan   
"مات  /هو الحقة+ترف+ سابقة /وسط /يف/ الحقة+جائع _ سابقة /مات

  .جوعا يف وسط مترف"
وتشترك العربية مع املاليوية يف االستعارة التصرحيية واملكنية، فمثال يقال يف 

  :11املاليوية
Siapah/ gerangan/ jejaka/yang/menyunting/bunga/di/taman/ ini  

"من    /منة/الذي/ الشاب/الشخصسابق+/قطفهذه/حديقة/يف/الوردة
                                                           

-Karim, Nik Safiah.1988.sosiolinguistik BahasaMelayu Dan Pengajaran, P.70 :انظر 10

72; Melberk, Abdul Rashid Daing.AmatJuhariMoain. 2011.SosiolinguistikDan  

BahasaMelayu P.43.  
 رحلة ترمجة: واملاليوية العربية بني البيانية الصور ةترمج" أمحد، بن عمران وحممد جمدي، إبراهيم، حاج: انظر 11

 .26ص ،األردين العربية اللغة جممع جملة ،"أمنوذجا بطوطة ابن
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  زهرة احلي" الشاب الذي قطف
وهو داللة على تشبيه الفتاة اجلميلة بالوردة، والفتاة هي املستعار له احملذوف، 

  وزهرة احلي هي املستعار منه.
 Bulan / tersenyum/ manis / padaku: 12وأما االستعارة املكنية ففي قولنا

  "القمر يبتسم يل ابتسامة حلوة"  سابقة/القمر+/حلو/ابتسمأنا+ إىل
تعري منه صفة احلمليلة احللوة بالقمر، واس حيث شبهت االستعارة املرأة

احملذوفة يف الكالم هي املستعار منه، واالبتسامة هي الصفة اجلامعة  االبتسامة، فاملرأة
  بينهما.

 يف املاليوية إىل الترمجة أخطاء فيها وقع اليت املختارة القرآنية تاآليا

  االستعارة

 الكرمي القرآن تفسري يف االستعارة قضايا يتناول سوف البحث أن ذكرنا
 الترمجة يف خطأ فيها جند اليت اآليات بعض اخترنا فقد املاليوية، إىل وترمجته

  :يأيت كما وهي لالستعارة،
 بعد األرض بِه فَأَحيا ماء من السماِء من اللّه أَنزلَ اوم �: تعاىل قوله -1

 .]164: البقرة[ �موتها

 كثرية، معان فيها اآلية هذه أن إىل الرازي الفخر أشار :الرازي الفخر تفسري
 هو فذلك ورونق؛ ورواء ونضرة حسن النبات بسبب لألرض حيصل بأنه قال حيث
 ال احلياة ألن جماز؛ املوت بعد باإلحياء ذلك تعاىل اهللا وصف أن إىل وأشار احلياة،
 حيا صار إذا اجلسم أن إال املوت، وكذلك يعلم، أن ويصح يدرك، من على إال تصح

 على احلياة لفظ فأطلق والنماء، والنشور والبهاء والنضرة احلسن من أنواع فيه حصل

                                                           
 .نفسه السابق: انظر 12



@@@@@âìèÐß@ò»‹m@õbĐ‚c ñŠbÈn�üa@@áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@pbíe@Àgòíìíý¾a@òÌÜÛa@¶@@@@@@93@ @
ÝîÜ¥ë@�‹Ç@ @

 
 

  

  

 

 مالحظة مع. الكثرية املعاين معجي الذي الكالم فصيح من وهذا األشياء، هذه حصول
  .13هنداوي ذكر كما ا اخلاصة بأمسائها االستعارة أنواع يسم مل الرازي الفخر أن

 كما اآلية يف املقصودة االستعارة املترجم ترجم فقد املاليوية اللغة يف أما
 :14يأيت

Allah/hidupkan/dengannya/tumbuh-

tumbuhan/di/bumi/sesudah/matinya/ 

   اهللا/حيىي+الحقة/مع+هو/نبت-نبات/يف/األرض/انتهى/موت+هو/
  "موا بعد األرض يف النبات باملطر أحيا اهللا"

 عدم عن ااز هو هنا باملوت املقصود أن يذكر مل املترجم أن لوحظ حيث
 ينمو املطر بسبب النبات بأن ترمجها وإمنا احلقيقي، غري املعىن أو والرونق، احلسن
  :قوله يف املطر باملاليوية املترجم ذكر حيث موته، بعد األرض يف ويثبت

Demikian/juga/pada/air/hujan/yang/allah/turunkan/dari/langit/

lalu/allah/ hidupkan…. 

   هكذا /أيضا/من/ماء/مطر/لذيا/اهللا/أنزل+من،الحقة/السماء/ماضي/اهللا/أحيا/
  ...." فأحيا السماء من اهللا أنزله املطر من وهكذا"

                                                           
 ؛255ص ،تفصيلية بالغية دراسة: الرازي الفخر تفسري يف البيانية املباحث هنداوي، أمحد هالل،: انظر 13

 ،2ص ،2ج ،الكبري التفسري الرازي، الفخر تفسري من ذكره ما نذكر وفوس السفر، هذا على اعتمدنا وقد
 .الرازي الفخر لتفسري التوثيقات كل يف ،220-219ص

 ،)م1980 الكتاب، دار(ماليزيا:  ،املاليزية باللغة الكرمي القرآن معاين ترمجة بسمه، اهللا عبد الشيخ: انظر 14
 Haji Hassan, Abdul: قاموس على العربية إىل اليويةامل الكلمات معاين بيان يف اعتمدنا وقد ؛62ص

HalimSalleh, Khairul Amin MohdZain. 2005. Kamus: BahasaMelayu-Bahasa   Arab; 

Bahasa   Arab- BahasaMelayu. Oxford FajarSdnBhd, Shah Alam, Selangor, 

Malaysia; HajahNoresahBtBaharom Dan Lain- Lain.2010. 

KamusDewan,DewanBhasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur. 
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 حيث معجميا، موته معىن على تدل اليت matinya كلمة استخدم وقد
  .احلقيقي غري املعىن أو للمجاز معىن أي يذكر ومل ،)النبات( إىل يعود الضمري

 بطْنِه علَى يمشي من فَمنهم ماء نم دابة كُلَّ خلَق واللَّه �: تعاىل قوله -2
 ].45: النور سورة[ �أَربعٍ علَى يمشي من ومنهم رِجلَينِ علَى يمشي من ومنهم

 يف املقصود بأن قوله يف اآلية هذه الرازي الفخر فسر :الرازي الفخر تفسري
 زحف وإن ميشي،  يقال وال حيبو أنه الصيب نصف ألننا املشي؛ البطن على الزحف

 سبيل على هذا أن ذلك عن واباجل أن الرازي الفخر وبني احلية، تزحف ما حد على
 له يتمشى ال فالن: ويقال األمر، هذا مشى قد املستمر األمر يف قالوا كما االستعارة،

  .15أمر
 دون حرفية، بترمجة البطن على املشي معىن إىل املترجم أشار فقد املاليزية ويف

- Dan/allah/menciptakan/tiap: 16يأيت كما االستعاري، املعىن إىل النظر
tiap/haiwan/yang/bergerak/itu/dari/air/ 

و/اهللا/سابقة+خلق+الحقة/كل/حيوان/الذي/سابقة+حترك/ذلك/من/ماء/
maka/sebahagian/di/antara/mereka/menjalar/diantaranya/  

  مثّ/  جزء/  يف/ بني/ هم/   سابقة+زحف/ بينها أو منها/   
 منها جزء مث اء،م من تتحرك احليوانات كل خيلق وتعاىل سبحانه واهللا"

  "يزحف
 يذكر فلم املشي، هو البطن على بالزحف املقصود أن املترجم يبني مل حيث

 االستعاري املعىن مييز مل أنه على يدل مما متشي، تعين اليت املاليوية يف  jalan كلمة
  .للكلمة

                                                           
 الرازي، والفخر ؛262ص ،تفصيلية بالغية دراسة: الرازي الفخر تفسري يف البيانية املباحث ،هالل: انظر 15

 .17ص ،2ص ،12ج ،الكبري التفسري
 .890ص ،املاليزية باللغة الكرمي القرآن معاين ترمجة بسمه، اهللا عبد :انظر 16
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 الْغمامِ من ظُلَلٍ في اللّه يأْتيهم أَن إِالَّ ينظُرونَ هلْ �:تعاىل قوله -3
 .]210:البقرة[ �اَألمر وقُضي والْمآلئكَةُ

 بأنه: األمر وقضي: تعاىل قوله الرازي الفخر فسر :الرازي الفخر تفسري
 األمر، ويقضي اهللا يأتيهم أن إال: هو اآلية يف التقدير ألن ؛)األمر ويقضي( مبعىن

 حتقيق بفيد باملاضي  ملستقبلا عن التعبري أن إىل وأشار املستقبل، موضع املاضي فوضع
  .17فيه واملبالغة الوقوع

 كما املاضي الزمن يف الفعل  املترجم ترجم فقد املاليزية الترمجة يف وأما
  :18يأيت

Padahal/ telahpun/ diputuskan/perkara/ itu/ 

  ومثله/املاضي على داللة+الحقة/ سابقة+ قضى/ عمل-حركة/   ذلك/ 
  "مراأل قضى احلال هذه ومبثل"

 عالمة واستخدم املاضي، يف كان) قضى( الفعل أن إىل املترجم أشار حيث
 فيصبح املاليوية يف فعل أي يليها telah وهي املاليوية، يف الفعل قبل تأيت اليت املاضي
 بصيغة diputuskan الفعل واستخدم املاضي، الزمن على يدل عليه دخوهلا بعد الفعل
 غري الترمجة كانت هنا ومن املستقبل، وليس املاضي زمنال على للداللة للمجهول البناء
  .19املعىن جمال يف دقيقة

                                                           
 ،3ج ،الكبري التفسري الرازي، والفخر ؛281ص، الفخرالرازي تفسري يف البيانية املباحث ،هالل: انظر 17

 .235ص ،1ص
 .284ص ،املاليزية باللغة الكرمي القرآن معاين ترمجة ،بسمه اهللا عبد :انظر 18

 هافي اجلملة هذه  ملبور. ولكن كواال إىل ذهبي وتعين: عل ،Ali pergike Kuala Lumpurذلك:  ومن 19
 للداللة كلمة إليها يضاف ولذلك ذلك، غري أم أمسِ، أم اآلن؟ ذهب هل ذهب، مىت نعرف ال إذ غموض،

فكلمة  ،Ali pergike Kuala Lumpur semalamمثال:  أمسِ، وتعين )،semalamاملاضي ( الزمن على
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 اتخذُونِي للناسِ قُلت أَأَنت مريم ابن عيسى يا اللّه قَالَ وإِذْ �قوله تعاىل:  -4
يأُمنِإِلَ وين هم وند 116: املائدة[ �اللّه[. 

يكون يف املستقبل يف اإلخبار عما ذكر ما س تفسري الفخر الرازي:   
يسأله اهللا تعاىل يوم القيامة،  �يث سيقع ذلك من عيسى سيقع يوم القيامة، ح

  .20فأصبح املعىن: للتوكيد على أن األمر سوف يقع، واملبالغة فيه
  :21أما يف الترمجة املاليوية فقد ترجم املترجم املعىن كما يأيت

Ingatlah/ 

ketika/allah/berfirman/wahai/isaibnmaryam/engkaulah/yang/berkata/kep

ada/manusia/ 

 قال /اهللا / عيسى بن مرمي /يا  / الحقة+أنت/ /إنسان /إىل / يقول /الذي/ 
  تذكر؟    عندما  /

Jadilah/daku/ dan/ibu/ku/dua/tuhan/selain/allah 

  /اهللا   /آخر  /إله     /اثنان /أنت/أم/  و  / انا   / أصبح   
"تذكر عندما قال اهللا تعاىل يا عيسى بن مرمي أأنت الذي قلت للناس خذوين 

  وأمي إهلني اثنني من دون اهللا"

                                                                                                                                             

)semalamاملاليوية حتديد يف الزمن على تدل اليت الكلمات أمثلة أمس. ومن كان الذهاب أن على ) دلت 
 كقولنا: أكلت، العربية يف أو وتعين: انتهى ،sudah, telah الفعل، حدوث زمن على لتدل الفعل تسبق كلمة
 احلـاضر الفعـل على للداللة أخرى ككلمـات وهنا ،sudahmakan, telahmakanباملاليوية:  فيقال

. Ali sudahpernahpergike Kuala Lumpurفنقول:  ،pernah, sedang, tengahوهي:  املستمر،
  انظر تفاصيل ذلك يف:

Fang, LiawYock, Abdullah Hassan, �ahuMalayuModen,PenerbitFajarBaktuShd. 

Bhd. Kuala Lumpur, 1994, p. 69; Hj. Omar, Asmah, Introduction to Malay 

Grammar,DewanBahasa Dan Pustaka,p. 55. 
 ،3ج ،الكبري التفسري الرازي، والفخر ؛281ص، الفخرالرازي تفسري يف ةالبياني املباحث هالل،: انظر 20

 .235ص ،1ص
 .284ص ،املاليزية باللغة الكرمي القرآن معاين ترمجة ،بسمه اهللا عبد :انظر 21
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: هل أنت قلت للناس اختذوين �حيث أشار املترجم إىل قول عيسى 
، berkataمبعىن يقول، والفعل مبعىن يقول   berfirmanوأمي....، وأشار إىل الفعل 

حبق اهللا تعاىل، أما اإلنسان  berfirmanاليوية تستخدم الفعل مع مالحظة أن اللغة امل
bersabda) فيستخدم �، وأما الرسول (berkataالعادي فيستخدم الفعل: 

ولذك . 22
  املترجم إىل أن الفعل إشارة إىل ما سيقع يف املستقبل على سبيل االستعارة.مل يشر 

 لَمنِ علمواْ ولَقَد ينفَعهم والَ يضرهم ما يتعلَّمونَو ...�قوله تعاىل:  -5
اهرتا اشم ي لَهف ةراآلخ نالَقٍ م102:سورة البقرة[ �...خ.[ 

ذكر الفخر الرازي لفظ (ملن اشتراه) على سبيل  تفسري الفخر الرازي:
االستعارة، ألم ملا نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم، وأقبلوا على التمسك مبا تتلو 

  .23الشياطني فكأم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب اهللا
  :24ويف اللغة املاليوية فقد ترجم املترجم "ملن اشتراه" ترمجة حرفية، إذ قال

Dan/demi/sesungguhnya/kaum/yahudi/itu/telah/menyetahui/baha

wa/sesiapa/yang/memilih/ 

 يهودي/ لك/ذ زمن ماضي/ من/ أن /يعرف+سابقة/ الذي/ /اختار+سابقة/
  ت- ب-و إن / قوم/

/ilmu/sihir/itu/tidaklah/lagi/mendapat/bahagia/yang/baik/di/akhirat 

                                                           
 ,Ahmad, Zulkifly,Ramai Md. Salleh, Rahim Aman. 2006.LinguistikMelayu :انظر 22

PenerbitUniversistiKebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia, p. 94. فقد أشار إىل فكرة ،
السياق اللغوي يف اللغة املاليوية، وضرب أمثلة تشابه ما ذكرناه يف أن السياق اللغوي للكلمة يستخدم يف 

 مواقع خمتلفة كلمات عدة، وهو يف العربية يطلق عليه الترادف.
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  آخرة /يف/حسن /الذي/سعيد /حصل_سابقة/مرة أخرى/ذلك/سحر/علم
"ولذلك فإن قوم اليهود قد عرفوا أن الذي خيتار علم السحر لن حيصل على 

  شيء مفيد يف اآلخرة"
مبعىن حيصل على، ومل  mendapatملن اشتراه" بقوله: حيث ترجم كلمة "

يذكر املعىن املقصود من اآلية وهوأن لفظ الشراء قصد به على سبيل االستعارة فكأم 
إذا نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم واقبلوا على التمسك مبا تفعله الشياطني فكأم 

 اشتروا ذلك السحر بكتاب اهللا تعاىل. 

 الْحرثَ ويهلك فيِها ليفِْسد اَألرضِ في سعى تولَّى إِذَاو �قوله تعاىل:  -6
 ].20:البقرة[ �والنسلَ

فسر الفخر الرازي "سعى يف األرض" مبعىن اجتهد يف  تفسري الفخر الرازي:
إيقاع القتال، ألن أصل السعي هو املشي بسرعة، ولكنه مستعار إليقاع الفتنة 

  .25، ويقال: فالن يسعى بالنميمةوالتخريب بني الناس
  :26ويف اللغة املاليزية ترجم املترجم معىن "سعى يف األرض" كما يأيت

Kumedian/apabila/ia/pergi/dengan/mendapat/hajatnya/berusahalah/ia/

di/bumi/ 

/األرض/يف/هو/الحقة+سعى+سابقة/هو+حاجات/حصل+سابقة/هو/عندما/
  بعد ذلك

  حصول على حاجاته سعى يف األرض""وبعد ذلك عندما ذهب لل
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إذ مل يذكر املترجم املعىن االستعاري لكلمة سعى اليت جاءت مبعىن اجتهد يف 
إيقاع القتال والفتنة، لذلك استخدم الترمجة: ذهب للحصول على حاجاته وسعى 

  لذلك، ومل يذكر املترجم عبارة: 
Untuk/  membuat   / fitnah  

  فتنة/ عمل_سابقة/لـ
  فتنة""لعمل ال

 وأَشهدهم ذُريتهم ظُهورِهم من آدم بنِي من ربك أَخذَ وإِذْ �قوله تعاىل: -7
 ].172:األعراف[ �... أَن شهِدنا بلَى قَالُواْ بِربكُم أَلَست أَنفُِسهِم علَى

أشار الرازي إىل أن كلمة "قالوا" أحيانا ال يراد ا : 27تفسري الفخر الرازي
القول باللسان، ومن ذلك قوله: مث اشهدم على أنفسهم مبا ركّب فيهم من دالئل 
وحدانيته، وعجائب خبقه وغرائب صنعه، فباإلشهاد صاروا كأم قالوا: بلى، وإن مل 

مل تشقين! قال: سل من يكن هناك قول باللسان، ألن العرب تقول: قال اجلدار للوتد 
يدقين. وهذا نوع من ااز، واالستعارة مشهورة يف كالم العرب، فوجب محل 

  الكالم عليه، ومما ذكره عن (قال) مبعىن غري النطق باللسان، قول الشاعر:
 إنك ال ترجع إال حامدا    قالت له الطري تقدم راشدا    

 :28وا) كما يأيتأما يف املاليوية فقد ترجم املترجم كلمة (قال

Mereka /semua/menjawab/benar/engkau/tuhan 

  / إله/أنت /صدقاأو حقيقة/أجاب_سابقة/هم 
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  "فأجابوا مجيعا حقيقة أنت ربنا"
حيث ترجم معىن "قالوا شهدنا" مبعى أجابوا نعم أو حقا أنت ربنا، ومل 

معهود اخلطاب رة، ألنه يف يتطرق إىل املقصود من قوهلم: (قالوا) على سبيل االستعا
  صدقا أو حقا أنت ربنا. ب: أهم قالوا: بلى، وليس أجابوا صار ك العريب

 �الْفَاسقني إِالَّ بِه يضلُّ وما كَثرياً بِه ويهدي كَثرياً بِه يضلُّ�قوله تعاىل:  -8
 ].26:البقرة[

 قوله : فسر "يضل" يف هذه اآلية مبعىن (يهلك)، كما يفتفسري الفخر الرازي
، ]1:سورة حممد[ .�أَعمالَهم أَضلَّ اللَّه سبِيلِ عن وصدوا كَفَروا الَّذين �تعاىل: 

وكان معىن (أضل) قد جاء مبعىن (أبطلها أو أهلكها)، وهو جماز، تقول العرب: ضل 
ته املاء يف اللنب، إذا صار مستهلكا فيه، ويقال: أضللته أنا، إذا فعلت ذلك به، فأهلك

وصريته كاملعدوم، ومنه يقال: أضل القوم ميتهم، إذا واروه يف قربه حىت صار ال 
  .29يرى

  :30ويف الترمجة املاليزية فقد ترجم املترجم معى كلمة (أضل) كما يأيت
Tuhan /akan/ menjadikan / banyak / orang/sesat/ 

  /ضال  / شخص/كثري    /الحقة+جيعل+سابقة /سوف/اهللا
  كثريا من الناس ضالني""سيجعل اهللا 

ذا ينبغي أن يذكر فلم يذكر املترجم أن معىن (يضل) جاءت مبعىن يهلك، ول
  اليت تعين يهلك. membinasakan أو memusnahkan(يضل) هو: أن املقصود  بـ

 اللّه نصر متى معه آمنواْ والَّذين الرسولُ يقُولَ حتى وزلْزِلُواْ�قوله تعاىل:  -9
 ].214: البقرة[ �قَرِيب اللّه نصر إِنَّ أَال
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قال الرازي بعد أن صرح أن معىن (وزلزلوا) حركوا  تفسري الفخر الرازي:
بأنواع الباليا والرزايا، حيث قال: فسر بعضهم (زلزلوا) مبعىن (خوفوا)، وهي غري 

 اخلوف ذلك، إذ إن  اخلائف ال يستقر، بل يضطرب قلبه، ولذلك ال يقال إال يف
املقيم املقعد، ألنه يذهب السكون، فيجب أن يكون (زلزلوا) هنا جمازا، ومبعىن 

  .31(خوفوا)، وهي استعارة احملسوس للمعقول
  :32وأما الترمجة إىل املاليوية فقد ترجم املفسر معىن (زلزلوا) كما يأيت

Serta/ digoncangkan/ oleh / ancaman/ bahaya/  
  يك/ عرب/الحقة+اهتز+سابقة/مع/خطري     /ديد أو حتر

"مع اهتزازهم عرب ديد أو حركة شديدة وخطرية"، زيقصد ا (زلزلوا)، 
، وهي /dimenakutkan/ومل يتناول معىن (زلزلوا) مبعىن خوفوا يف املاليوية هكذا: 

  ترمجة خاطئة بذلك.
 الناسِ أَموالَ لُونَلَيأْكُ والرهبان اَألحبارِ من كَثرياً إِنَّ�قوله تعاىل:  - 10

 ].34: سورة التوبة[ �بِالْباطلِ

ذكر أن الفعل (يأكلون) مستعار للفعل (يأخذون)، تفسري الفخر الرازي: 
حيث قال: إن اهللا تعاىل قد عرب عن أخذ األموال باألكل، وسبب ذلك التعبري 

اسم ما هو االستعاري أن املقصود من مجع األمواهلو األكل، ولذلك مسى الشيء ب
أعظم مقاصده، أو أن يقال من أكل شيئا فقد ضمنه إىل نفسه، ومنعه من الوصول إىل 
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غريه، فلما حصلت املشاة بني األكل وبني األخذ من هذا الوجه مسى األخذ 
  .33باألكل

  :34أما يف اللغة املاليزية فقد ترجم املترجم الفعل (يأكلون) كما يأيت
Wahai/orang-orang/beriman/sesungguhnya/banyak/ahli-

ahli/ugama/yahudi/dan/nasrani/ 
عضو/ كثري  /أن              - /نصارى  /و  /اليهود/  الدين   /عضو

  شخص/يا- /املؤمن   /اسم معياري
memakan/harta/orang/ramai/dengan/ cara/yang/salah/ 

كلون+ /خمطئ أو خطأ/الذي/ طريقة/مع     /كثري /اسم معياري/أموال/يأ
  سابقة

"يا أيها املؤمنون إن كثريا من رجال الدين اليهود والنصارى يأكلون أموال 
  الناس الكثريين بطريقة خاطئة"

حيث إن املترجم قد جلأ إىل ترمجة الفعل (يأكلون) ترمجة حرفية، فقال: 
memakan  :وهي تعين يف املاليوية (يأكلون)، فلو قصد املعىن الصحيح وهو ،

، وهي تعين (يأخذون)، مما mengambilوجب عليه استخدام الفعل: (يأخذون) ل
  يدل على خطأ الترمجة.

 �كَبِرياً حوباً كَانَ إِنه أَموالكُم إِلَى أَموالَهم تأْكُلُواْ والَ�قوله تعاىل:  - 11
 ].2: سورة النساء[

به يف  : أشار الفخر الرازي إىل أن الفعل (تأكلوا) قصدتفسري الفخر الرازي
هذه اآلية التعبري عن التصرف، وليس تناول الطعام، وقد ذكر أن هذا االستعمال يف 
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القرآن الكرمي على سبيل االستعارة؛ ألن أكل اليتيم كما حيرم فكذلك سائر 
التصرفات املهلكة لتلك األموال حمرمة، وقد ذكر األكل ألنه يعلم ما يقع ألجله 

على أا جماز مرسل عن مجيع التصرفات التصرف، حيث جعل االستعارة هنا 
  .35املالية

أما يف اللغة املاليوية فكما ذكر فقد ترجم ترمجة حرفية للفعل (تأكلوا)، ومل 
 :36يتناول معىن التصرف يف الشيء، كما يأيت

Dan/janganlah/kamu/ 

makan/harta/mereka/(dengan/menghimpunkannya)/dengan/ 

harata/kamu/ 

  أنتم/ال/و أو مجع+سابقة/مع)/هم/أموال/تأكلون/ (هو+الحقة+ضم/معأنت/أموال/ 
  "وال تأكلوا أمواهلم (جبمعها) مع أموالكم"

فقد أشاراملترجم إىل معىن ضم املال ومجعه، ولكنه مل يشر إىل مفهوم 
التصرف مباشرة، وترجم كلمة (تأكلوا) ترمجة حرفية، وإن ذكر بني قوسني العبارة:  

)nyakanpunhimmengdengan/( واليت تعين كما ذكرنا: ال تأكلوا أمواهلم ،
(بضمها أو مجعها) إليكم، وينبغي أن يذكر مفهوم (يتصرف) أو (تتصرفون) اليت هي 

مبعىن يعمل أو  laku، والفعل  -meيف املاليوية؛ حيث السابقة  melakukanمبعىن 
  .kanيتصرف حسب السياق، والالحقة 

 يتبِع من لنعلَم إِالَّ علَيها كُنت الَّتي الْقبلَةَ ناجعلْ وما�قوله تعاىل:  - 12
 ].143:البقرة[ �...الرسولَ
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تفسري الفخر الرازي: أشار إىل أن املقصود من الفعل (لنعلم) ليس العلم 
بالشيء، ولكن الرؤية بالعني اردة على سبيل ااز واالستعارة، أي الرؤية مبكان 

، ورأيت ]1:سورة الفيل[و ]6:سورة الفجر[� أمل تر كيف ..�قوله تعاىل: العلم، ك
  .37وعلمت وشهدت ألفاظ متعاقبة

  38ويف اللغة املاليزية ترجم املترجم معىن (لنعلم) كما يأيت:
Untuk /menjadi / ujian /bagi /melahirkan/pengetahuan 

/kami/tentang/siapakan/yang/ 

/حنن/الحقة+عرف+ سابقة/الحقة+ولَد+سابقة/    /الذي/  من     / حول  
 .…/benar-benar/mengikut/rasul لـ/ امتحان/أصبح_سابقة/لـ

  /رسول/اتبع+سابقة/ صدقا أو حقيقة
إال لتكون امتحانا لبيان معرفة حقيقة من يتبع  وما جعلنا القبلة"
  )"�الرسول(

 ة، وهي:فلم يتناول املترجم معىن كلمة (لنعلم) إال ترمجة حرفي
pengetahuan وهي مبعىن معرفةالشيء، وكان األوىل به أن يترجم هذه الكلمة ،

  ، الذي مبعىن نظر أو رأى، على سبيل ااز.menampakبالفعل 
 عنِ ينهونَ بقية أُولُواْ قَبلكُم من الْقُرون من كَانَ فَلَوالَ �قوله تعاىل:  - 13

ادي الْفَسضِ ف116: سورة هود[ �اَألر.[ 

: فسر الفخر قوله تعاىل: "أولوا بقية" على أا استعارة تفسري الفخر الرازي
يف املفرد، حيث ذكر أن املعىن هو: أولو فضل وخري، ومسى الفضل واجلود بقية؛ ألن 
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 .115ص ،2ص
 .55ص ،املاليزية باللغة الكرمي القرآن معاين ترمجة ،بسمه اهللا عبد: انظر 38
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الرجل يستبقي مما خيرجه أجوده وأفضله، فصار هذا اللفظ مثال يف اجلودة، يقال: 
  .39وم أي خيارهم، ومنه قوهلم: يف الزوايا خبايا، ويف الرجال بقايافالن من بقية الق

  يف اللغة املاليزية ترجم املترجم (أول بقية) كما يأيت:
Oran-orang/yang/ kelebihan/ akal/fikiran/ yang/ 

melarang/kaumnya/dari/buatan-perbuatan 

  ي/اشخاصسابقة/الذي/تفكري/عقل/الحقة+أكثر/الذ-عمل/من/هو+قوم/منع
  "الناس الذين هم أكثر تفكريا وعقال الذين منعوا قومهم من عمل..."

حيث مل يشر إىل عبارة (أهل اجلود أو الفضل)، ولذلك عليه أن يذكر يف 
  ترمجة ذلك الفعل باملاليوية كما يأيت:

Berkelebihan /kemurahan / hati حيث الكلمة ،kemurahan  تعين
 ، وتعين أولو الفضل، أو يترجم kelebihan/sifat/ pemurahاجلود، أو يترجم 

kecemerlangan  اجلود، لذلك ليس كل من يفكر أو كل صاحب فكر وعقل
  املقصود باآلية.

  

  خامتة الدراسة:

يف ضوء حتليل الترمجة اخلاطئة ملترمجآيات القرآن الكرمي يف موضوع 
ليت حتمل مفهوما استعاريا، االستعارة قد اتبع أسلوبا  معينا يف التعامل مع الكلمات ا

  ميكن تلخيصها يف اآليت:

                                                           
 ،9ج ،الكبري التفسري الرازي، والفخر ؛326ص ،الرازي الفخر تفسري يف البيانية املباحث هالل،: انظر 39

  .70ص ،2ص
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خطأ املترجم يف ترمجة االستعارة اللفظية كما يف ترمجة (ميشي على  -1
بطنه) مبعىن يزحف بترمجة حرفية، واملقصود احلقيقي هو مبعىن ميشي على سبيل 

 االستعارة.

وقضي خطأ املترجم يف ترمجة االستعارة التبعية يف الفعل، كما يف ترمجة ( -2
األمر)، حيث يف ظاهرة داللة على املاضي، وترمجة املترجم على أنه فعل ماض، لكنه 

 على سبيل االستعارة التبعية يف الفعل يدل  على املضارع للمستقبل.

خطأ ترمجة الكلمات يف معناها االستعاري، كما يف ترمجة (سعى) اليت  -3
هد، وكذلك كلمة (اشتراه) ترمجت حرفيا لدى املترجم، ومعناها االستعاري هو اجت

ترمجت حسب فهم املترجم، وترمجها مبعىن اختاره يف املاليوية، واملقصود ا الشراء 
 على سبيل االستعارة ، أي كأنه اشتراه.

خطأ ترمجة (قالوا)؛ إذ ترمجها املترجم باملعىن املعجمي وهي القول  -4
 س هناك قول حقيقي.باللسان، ومل يفهم املقصود بأا مبعىن كأم قالوا، ولي

خطا ترمجة ( تأكلوا)، حيث ترمجت ترمجة حرفية، مع العلم أن  -5
 االستعارة تعين التصرف باملال، وليس أكله.

خطأ يف ترمجة االستعارة التهكمية يف كلمة (بشرهم)، حيث ترمجت يف  -6
 املاليوية مبعىن معجمي حبت، ومل تترجم مبعىن التهكم.

مثيلية يف (ألو بقية)، فترمجت مبعىن أصحاب خطأ الترمجة يف االستعارة الت -7
 الفكر، ومل تترجم باملعىن االستعاري على أا (ألو اجلود والفضل).


