ترجمة الصور البيانية بين العربية والماليوية:
ترجمة رحلة ابن بطوطة أنموذجا
إعداد:
األستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
واألستاذ محمد عمران بن أحمد
الكلية الجامعية اإلسالمية العالمية بسالنجور

ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى تتبع األساليب واإلجراءات الترجمية التي انتهجهاا رريا
الترجمااة الااذل تااولى مهمااة ترجمااة تاااب ورح)ااة ابااال بيويااة إلااى الم يويااة؛ وذلا

مااال لجااو الوعااوف ض)ااى لرئااو الوسااا و ولنج هااا رااي الت امااو مااع الاااور البيانيااة

رالاااور البيانيااة ليساات مجاارد ن هااة تئااصي ض)ااى الناااوك بهجااة وحيويااة وذ اااء

رحساااب با ااو ها ااي اا ااورل اا ااادعة لكلارا ااة ال) ا ااة وت ا اراث مت )ميها ااا ال )ما ااي واألدبا ااي
والش ا بي لااذل راامال لل متاارجي

يسااتييع لكناااء ضم) ا رااي لل حاااو مااال األح اواو

تجاهااو الاااور البيانيااة والماارور ض)يهااا ماارور ال اراي تااااة إذا اااال يت امااو مااع

نك ي تظ بالاور البيانية ري حجي رح)ة ابال بيوية
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تمهيد
مما ش ري لال الاور البيانية ري لياة ل اة ماال ال) اات ت اد ااورل ااادعة
ل)ن ااايليال به ااا إذ يتج) ااى ريها اا تا اراكهي ال )م ااي واألدب ااي والشا ا بي ره ااي ت با ار ض ااال
تاااوراتهي وتجاااربهي رااي الحيااال وياارب بيتاار نيومااار و Peter Newmarkلال
اله اادف ال اار يخ م ااال اس ااتتداي الا ااور البياني ااة ه ااو وا ااف الش اايء لو الح اادث لو
الا ااصة بيريلا ااة لشا اامو ولوج ا ا ول كا اار ت ليا اادا مما ااا ه ااو متااااا لناااا باس اات ماو ال) اااة
ال اديةو 7ماال هناا انات الااور البيانياة ضناا ار ماال ضنااار اللاول والتا؛كير؛ لاذل
نج ااد لال له ااو ال) ااة واألدب يمي) ااوال إل ااى اس ااتتداي الا ااور البياني ااة عا اادا لتحس اايال
األس)وب وت ييال ال ي رئ ضال مساضدل اللراء ض)ى إد ار تاور لد ل)شتاية
لو الموعف مال الناحيتيال المادية وال ايصية
و كي ا ار مااا ت)جاا؛ ال) ااات رااي ت بيراتهااا إلااى الاااور البيانيااة مااال تشاابي ومجااا

واسا اات ارل و نايا ااة ما ااال لجا ااو إئا ااصاء البهجا ااة والحيويا ااة والجما اااو ض)ا ااى ناواا ااها

وت بيراتهااا وضااادل مااا ت ااوال هااذس ا ساات ارات اااو ار تسااتوحيها ال) ااات مااال ضناااار

بي تها وضالمها المحيي بها ويتت)ف إعباو ال) ات ض)اى الااور البيانياة رهاي ت كار

ضند الب ض وتلو ضند الاب ض اآلتار وتتميا ال) اة ال ربياة ب كارل ااورها البيانياة

ر ي اد يت)و نك ضربي مال اور بيانية

وللد تمت مؤت ار ترجماة تااب ورح)اة اباال بيوياة إلاى الم يوياة وهاو تااب

غني ضاال الت رياف ولهاي ماا يميا هاذا ال تااب لنا يحتاول ض)اى ااور بيانياة كيارل
ومتنوضة ومال ا ساتحالة بم ااال لال تاتي ترجمتا بادوال نلاو ااورس البيانياة وعاد عااي

بترجم ااة ال ت اااب إل ااى الم يوي ااة و

Batuttah,

Ibn

Pengembaraan

Pengembara agung, karya terulang, menyingkap wajah dunia

 7نيومار
ك717.
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و ماال األساتاذ سايد ناور األض)اى واألساتاذ ضادل ساتيا محماد دوي و ارجاع الترجماة

الاد تور إساماضيو إباراهيي واألسااتاذ واال روسا)ي ضباد المجيااد وال تااب المتارجي مااال

إااادار م هااد الصهااي اإلس ا مي المااالي ل وعااد يبااع رااي ض ااي 3002ي كااي لضياادت
يباضت مارل لتارب راي ضااي  3002ويحتاول ض)اى ك كاة وضشاريال راا

ولهاي ماا

يمي ا الترجمااة لال المتاارجميال لئااارا ب ااض الم )ومااات ال ا اادل غياار الموجااودل رااي

ال تاب األا)ي ري الهامش ل رض إرهاي اللراء الم يوييال

وعد ظهر لنا لكناء ميال ة هذس الترجماة لال المتارجميال باذ جهادا محماودا راي

ترجمة الاور البيانية ل)نك األاا)ي رلاد تنوضات لسااليبهما واتت)صات رؤيتهماا راي

ت ام)هما مع هذس الاور مال هذا المني)

رلاد ض مناا ض)اى تاباة هاذا البحاث راي

محاولااة إلمايااة ال)كاااي ضااال األساااليب وا سااتراتيجيات المم نااة رااي ترجم اة الاااور

البيانيااة م اال ت ا و تح)يااو نماااذر مااال ترجمااة الاااور البيانيااة لرح)ااة ابااال بيويااة
ونحااال رااي نلاادنا لهااذس الترجمااة

نل)ااو مااال الجهااد المبااذوو و ناابتخ المتاارجميال

حلهما ر)يخ مال السهو اللياي بترجمة الاور البيانية بحذاريرها بيال ال) ات؛ إذ إال
اور بيانيااة تااااة تنصاارد بهااا ضااال سااا ر ال) ااات وهااو مااا يج ااو ضم)يااة
ل ااو ل ااة اا ا
ترجمة الاور البيانية ميسرل وم لدل ري الوعت نصس
أوال :الصور البيانية بين العربية والماليوية
الاور البيانية ري ال) ة ال ربية هي وجوس البياال والبياال ري النك ري من لاة

اليرب مال ال ناء ألال روا النك هو البياال "ويلوي البياال ض)اى ر ارل التلرياب إذ
با ا تلا اارب إلا ااى مااادار الل ااارل المصااااهيي التا ااي ينبناااي ض)يه ااا ال اانك وم ااال وسا ااا )
ا تتاار ال) ول الذل يارف و ما ييوو الااور الت بيرياة"

و7

 7الديااداول محمااد منهاااج المتاارجم بااين الكتابااة واالصاايال والهوايااة واالحت ا ار
الكلاري ال ربي 3002ي ك78.
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والبيااال رارم ماال
والم اارب :المر ا

ض)ا ااوي الب غا ااة ال ربيا ااة ويلا ااوي ض)ا ااى لرب ا ااة مباحا ااث :التشا اابي والمجا ااا وال ناي ا ااة

وا ست ارل والاور البيانياة ماال هاذا المني)ا هاي التشابيهات والمجاا ات وال ناياات

وا ست ارات

لما الاور البيانية ري ال) ة الم يوية رتنلسي إلى عسميال لساسييال:
لو  :الا ا ا ا ااورل البياني ا ا ا ااة المكبت ا ا ا ااة ر ا ا ا ااي الشا ا ا ا ا و والم ن ا ا ا ااى وتنلس ا ا ا ااي إل ا ا ا ااى:

و" Perumpamaanالتش ا ا ا اابي " ووBahasa

" Simpulanال ناي ا ا ا ااة"

و" Pepatahالمكو" و" Bidalanالح مة" وهذا النوم ماال الااور البيانياة ضباارل
ضااال مجموضااة مااال ال بااارات التااي ت ااارف ض)يهااا المجتمااع الم يااول بحيااث

يم ااال

تحويرها لو تبدي)ها ب يادل لو نلك ر )ى سبيو المكاو المكو الم يول و Seperti
 kacang lupakan kulitبم نااى و ااالصوو الااذل نسااي عش ارس

بترتيااب مصردات ا

يم ااال ال بااث

ر ا نلااوو :و Seperti kulit lupakan kacangبم نااى

و اللشر الذل نسي رول

و7

كاني ا ااا :الا ا ااورل البياني ا ااة غي ا اار المكبت ا ااة ر ا ااي الشا ا ا و والم ن ا ااى وتنلس ا ااي إل ا ااى:

و" Metaforaالمجا ا ا ا ا ا ا ا ااا " وو" Personifikasiا سا ا ا ا ا ا ا ا اات ارل" ووHiperbola
"هيبربو "

وض)ااى ئااوء مااا تلاادي يتباايال لنااا لال ال ربيااة والم يويااة تشااتر اال رااي اسااتتداي

الاااور البيانيااة وهااذا ي نااي لال ال) تاايال ت رراااال وجااوس البياااال المتمك)ااة رااي التشاابي

والمجا وال ناية وا ست ارل وهذا مال ش؛ن لال يمنحنا ئوءا لتئر إلم اال ترجمة
الاااور البيانيااة باايال ال ربيااة والم يويااة بيااد لال ترجمااة الاااور البيانيااة باايال ال ربيااة

والم يوياة ليسات مم نااة ض)اى الادواي نظا ار تات ف ال ربياة والم يويااة راي تاااوير
1. Abdullah Hassan, Ainon Mohd, Kamus Peribahasa Lengkap, (Kuala
Lumpur: Utusan Publication & Distribution, 1996), p.123.
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ضناا اار بي تهم ااا وال ااالي المح اايي بهم ااا وعب ااو المئ ااي ر ااي تن اااوو لس اااليب ترجم ااة

الاااور البيانيااة يج اادر بنااا لال نتي اار رااي هااذس ال جال ااة الس اري ة إل ااى وجااوس الش ااب
وا تت ف بيال وجوس البياال ري ال ربية والم يوية
التشبيه بين العربية والماليوية:

التشبي ري ال ربية التمكيو وري ا اي ا البياني ضلد مماك)ة بيال لمريال لو

ل كاار عاااد اشاات ار هما رااي اااصة لو ل كاار باا؛دال التشاابي ل اارض يلااادس الماات )ي

و7

ول)تشبي لنوام مال حيث وج الشب لو األدال وهي :التشبي المرسو وهو ما ذ رت

ري لدات

والتشبي المؤ اد وهاو ماا حاذرت منا األدال وتشابي التمكياو وهاو ماا ااال

وج ا الشااب منت ضااا مااال مت اادد والتشاابي المجمااو وهااو مااا حااذف من ا وج ا الشااب

والتشبي الب)يغ وهو ما حذف من وجا الشاب واألدال والتشابي الئامني وهاو تشابي
يارا ري بالمشب والمشب ب

تصي

وي ا ا اارف التش ا ا اابي ر ا ا ااي الم يوي ا ا ااة ب؛نا ا ا ا و" Perumpamaanالتمكي ا ا ااو" لو

و" Perbandinganالتشبي " وي ناي راي ا ااي ا تمكياو الشايء لو الحادث لو
الحاااو بشاايء تتاار تجم همااا اااصة مشااتر ة والتشاابي رااي الم يويااة يباادل باا؛دال مااال

لدوات التشبي

ظااهر ووائا

نحو :و bagai, umpama, seperti, macam, persisوهاو

لماا ماال حياث المئاموال رهااو يهادف راي م ظاي األوعاات إلاى تصسااير

لحواو الناخ وواف مشاضرهي وانص ا تهي الصرا والح ال وال ئب

و3

وتتصا ال ربيااة والم يويااة رااي اسااتتداي لر اااال التشاابي األرب اة رااي التشاابي

والمش ا ااب

والمش ا ااب با ا ا

ووجا ا ا الش ا ااب

ولدال التش ا اابي

وهااي

ر ) ا ااى س ا اابيو المك ا اااو يل ا ااوو

 7التوينجي محمد المعجم المفصل في األدب وبيروت :دار ال تب ال )مية 7888ي ك321
2. Abdullah Hassan, Ainon Mohd, Tatabahasa Dinamika, (Kuala Lumpur:
Utusan Publication & Distribution, 1994), p.347.
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الم يويوال و  Bibir berkilau bak mutiara kesannyaبم نى والشصاس المئي ة
اال)ؤلؤ رااي التاا؛كير رالمشاب هااو و" bibir berkilauالشااصاس المئاي ة" والمشااب با

ها ااو و" mutiaraال)ؤلا ااؤ" ووج ا ا الشا ااب ها ااو و" kesannyaالتا اا؛كير" ولدال التشا اابي

و" bakال اف"

ومال لوج التشاب بيال التشبي ري ال ربية والم يوية لال الم يوياة ت ارف التشابي
المرساو وهاو ماا ذ ارت ريا لداتا
بم نى ولنت البدر
الشاب

لاوو الم ياوييال وEngkau laksana bulan

ما ت ارف الم يوياة التشابي المجماو وهاو ماا حاذف منا وجا

مكاو و Yahya berlari seperti kilatبم ناى ويحياى يجارل االبر

لماا

مااال حيااث المئااموال راامال التشاابي ال ربااي والم يااول يتصلاااال ض)ااى اساات ماو ضناااار
البي ة واليبي ة الحيوانات والنباتات والجمادات مكو و Bagai sekuntum bunga
 yang dikelilingi oleh tiga ekor kumbangبم نى و ال هرل جكي ض)يها ك كة
تنارخ

لمااا بالنساابة ألوج ا ا تاات ف باايال التشاابي رااي ال ربيااة والم يويااة راايم ال لال

نجمو لهمها ري النلاي اآلتية:
7
3

تنلسي لدوات التشبي ري ال ربية إلى اساي ور او وحارف لماا لدوات التشابي

ري الم يوية ر )ها لسماء

التشبي المؤ د غير وارد ري الم يوية ألال التشبي ري الم يوية

ي؛تي لبدا

بدوال لدال التشبي
2

يذ ر التشبي الم يول ري م ظي األحياال المشب

باو ي تصاي باذ ر المشاب

ب ا ولدات ا رلااي ر )ااى ساابيو المكاااو :و Seperti embun di hujung

 rumputبم نااى و الناادب رااي ياارف ال ش اب نجااد لال هااذا التشاابي يااذ ر
المشب ب و" embunالندب" ولدال التشبي و" sepertiال اف" رلي
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المجاز بين العربية والماليوية:
المجاا رااي ال ربياة مااادر جاا

مااال جاا الشاايء إذا ت اداس والمجااا راي ال) ااة

هو الم بر والمجا ري ا اي ا الب غي هو است ماو ال)صظ لما يوئاع لا ل عاة

مع عرينة مان ة مال إرادل الم نى الحليلي
ال رب ري

تسمية الشجام لسادا والمجاا ماال مصااتر

مهي رهو دليو راااحتهي ويريا عاولهي وهاو لب)اغ ماال الحليلاة ولحساال

موع ا ري الل)وب واألسمام

و7

وي ا اارف المج ا ااا ر ا ااي الم يوي ا ااة ب؛ن ا ا و metaforaوه ا ااو لص ا ااظ ملت ا اارض م ا ااال

اإلنج)ي ية و metaphorوي رف ضبد ال) حسال المجا الم يول ب؛ن "تمكيو مباشر
باادوال اسااتتداي لدوات التشاابي "

ال)صظ ري غير موئ "

و2

و3

ويئاايف عماار الااديال لال المجااا الم يااول "اسااتتداي

لول  :و hatinya batuبم نى وع)ب حجر

وتتص ال) تاال ال ربية والم يوية ري تلسيي المجا باضتبار ال عة ال )ية وال عة
الج ية رمجا ال عة ال )ية هو الذل يي) لصظ ال و ل)د لة ض)ى م نى الج ء ما
وتو
رااي عول ا ت ااالى :يَقُولُووونَ بِووف َ َو َوا ِه ِم َّمووا لَ و َي َ وِ و قُلُوووبِ ِم َ 
ضم ا اراال 711 :رلا ااد لي) ا ا الت بيا اار اللرتنا ااي لصا ااظ ال ا ااو واألر ا اواس ولراد الج ا ا ء وها ااو
وال)ساااال ورااي المجااا الم يااول تلااوو الم يويااة ض)ااى ساابيو المكاااو :و Kelantan
 akan bertemu dengan Kedahبم ناى و )نتااال ساتلابو عادا لل لال رريا
رل اللدي لو ية )نتاال سيلابو رري رل اللدي لو ية عدا رالمجا ري الم يوياة ي ماال

 7التوينجي محمد المعجم المفصل في األدب ك110
2. Abdullah Hassan, Tatabahasa Bahasa Melayu, (Pahang: PTS Publication
& Distribution, 2002), p.349.
& 3. Kamaruddin, Laras Bahasa, (Kuala Lumpur: Utusan Publication
Distribution, 1995), p.140.
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رااي اسااتتداي لصااظ ال ااو المتمكااو رااي والو يااة ل)د لااة ض)ااى م نااى الج ا ء المتمكااو رااي
ورري رل اللدي
لما مجا ال عاة الج ياة رهاو الاذل يي)ا لصاظ الجا ء ل)د لاة ض)اى م ناى ال او
نحو عول ت الى ََ :وَ َر َج َعنَاكَ ِإلَى أ ُ ِمكَ َك َ تَقَ َّر َع َينُ َماوي  20 :رلاد لي)ا الت بيار
اللرتني لصظ الج ء وال يال ولراد ال و وهو والنصخ والجسي وض)اى الاا يد الم ياول
تلاوو الم يوياة ماك  :و Saya terpikat dengan si tahi lalatبم ناى وت )ا
ع)بي بذات التاو األسود رالمجا الم يول لي) لصظ الج ء والتااو األساود ل)د لاة
ض)ى الم نى ال )ي المتمكو ري المرلل ذات التاو األسود
مااا تتص ا الم يويااة وال ربيااة رااي اسااتتداي المجااا مااال حيااث المئااموال رهمااا
ي تمااداال ض)ااى ضناااار البي ااة واليبي ااة الموجااودل ضناادهي رااي رسااي الاااور المجا يااة
رتلوو ال ربية ول )ت رلخ الجمو وور ن و مال السماء وتلوو الم يوية و saya
 minum apelبم نى وشربت التصاا وو budak itu lembuبم ناى وذلا الولاد
بلرل
لما ااا بالنسا اابة ألوج ا ا ا تا اات ف با اايال التشا اابي را ااي ال ربيا ااة والم يويا ااة ر؛همها ااا
لال المجاا الم ياول ينلساي إلاى عساميال رلاي؛ هماا و Pars Pro totoوو Totem
 Pro totoو 7لمااا ال) ااة ال ربيااة رينلسااي المجاا ريهااا إلااى عسااميال بياريال يشااتم ال
ض)ى ض عات متنوضة تب)غ ك ث ضشرل ض عة وهذاال اللسماال ال بيراال هما:
لو  :المجا ااا ال ل)ا ااي وها ااو إسا ااناد الص ا ااو لو ما ااا را ااي م نا اااس و اسا ااي الصاضا ااو لو

المادر إلى غير ما هو ري الظاهر مال المت )ي ل عة مع عرينة تمنع مال لال ي وال

 7و Pars Pro totoيلابو مصهوي المجا ال ل)ي ل) عة الج ية ري ال ربية وو Totem Pro totoيلابو
مصهوي المجا ال ل)ي ل) عة ال )ية ري ال ربية انظر:
Rahman Shaari, Persediaan Menulis Sajak, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2001), p.14.
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اإلسناد إلى ما هو إلي

و7

ومكاو ذل عول  :ولنبت الربيع ال رم ويلاد األرض ري

وعت الربيع وتتصرم ض عات المجا ال ل)ي إلى لناوام كيارل هاي :الساببية وال مانياة
والم انية والمص ولية والصاض)ية والمادرية

كانيااا :المجااا ال) ااول وهااو نلااو األلصاااظ مااال حلا لهااا ال) ويااة إلااى م اااال لتاارب

بينهما ا)ة مناسبة

و3

ومكاو ذل عول  :ورضت الماشية ال يث ويلاد النبات الذل

ينب اات م ااال ال ي ااث والمج ااا ال) ااول نوض اااال :المج ااا المرس ااو وا س اات ارل ول)مج ااا

المرسو ض عات كيرل منها :السببية والمسببية والج ية وال )ية واضتبار ما ي وال

واضتبار ما اال والمح)ية والحالية واآللية

لمااا بالنساابة لوجااوس ا تاات ف ر؛همهااا تلريبااا لال المجااا ال ربااي ينلسااي إلااى لن اوام

كيرل تربيها ض عات كيرل تب)غ سبع ضشرل ض عة ري حيال لال المجا الم يول ليخ

ري إ عسماال رلي هما :المجا ل) عة ال )ية والمجا ل) عة الج ية

االستعارة بين العربية والماليوية:
ا سات ارل رااي ض)ااي البياااال اساات ماو ال)صااظ رااي غياار مااا وئااع لا ل عااة المشااابهة

بيال الم ناى المنلاوو ضنا والم ناى المسات مو ريا

ماع عريناة اااررة ضاال إرادل الم ناى

األا اا)ي ره ااي تش اابي متتا اار را س اات ارل لال تل ااوو :و لري اات لس اادا ر ااي الجام ااة

والتشاابي  :و لرياات يالبااا شااجاضا رااي الجام ااة األسااد رصااي األولااى حااذف المشااب ولدال

التشاابي وهااذا ي نااي لال ااو مجااا يبنااى ض)ااى التشاابي يساامى اساات ارلو 2وعااد عس اي
الب غيااوال ا ساات ارل إلااى لعساااي متت)صااة منهااا :ا ساات ارل التااريحية وهااي مااا ذ اار
المساات ار منا وحااذف المساات ار لا وا سات ارل الم نيااة وهااي مااا ذ اار المساات ار لا

 3التنوجي محمد المعجم المفصل في األدب ك110.
 7التنوجي محمد المعجم المفصل في األدب ك117

 3المادر الساب
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وحذف المست ار من وا ست ارل األا)ية وهو ما اال المست ار اساما جامادا لاذات
لو لم ن ااى وا س اات ارل التب ي ااة وه ااو م ااا اااال المس اات ار ر ا ا لو اس ااما وا س اات ارل
المرشااحة وهااي التااي يتاااو بالجااامع مااا يناسااب المساات ار منا وا ساات ارل المجااردل
وهي التي يتاو بالجامع ما يناسب المست ار ل وا ست ارل المي)لة وهاي التاي لاي
يتاو بالجامع شيء مما يناسب لحد اليرريال
وتسمى ا ست ارل ري الم يوية بمساميات متت)صاة لشاهرها وPersonifikasi

وو kiasan berpindahوت نااي ا ساات ارل رااي الم يويااة ب؛نهااا اساات ماو )مااة
ل)د لااة ض)ااى م نااى تتاار ل عااة المشااابهة مااع اللرينااة الدالااة ض)ااى هااذا ا ساات ماو

وا سا اات ارل را ااي الم يويا ااة تميا ااو إلا ااى تشا ااتيك األشا ااياء غيا اار اإلنسا ااانية باا ااصات

إنساانية

و7

المدينة"

مكااو ذلا  :و" dada malamاادر ال)ياو" وو" perut kotaبياال

وتشتر ال ربية والم يوية ري ا ست ارل التاريحية وا ست ارل الم نية رتلاوو
الم يويااة مااك رااي ا ساات ارل التااريحية :و Siapakah gerangan jejaka
 yang menyunting bunga di taman iniبم ناى وماال الشااب الاذل عياف
ه ا ارل الحا ااي را سا اات ارل الم يويا ااة تشا ااب رتا ااال الحا ااي الجمي)ا ااة با ااال هرل ووالصتا ااال

المساات ار لا وهاو المحااذوف وو هارل الحااي المساات ار منا وهااو المااذ ور لمااا رااي
ا س اات ارل الم ني ااة رتل ااوو الم يوي ااة ض) ااى س اابيو المك اااو:
padaku

manis

و

Bulan

 tersenyumبم نااى واللماار يبتسااي لااي ابتسااامة ح)ااول

را ساات ارل هنااا شاابهت اللماار بااامرلل جمي)ااة واساات ارت منهااا اااصة ا بتسااامة ر)صااظ

1. Asraf, Abu Seman Bakar, Mohd Ismail Sarbini, Suriati Ibrahim, Bahasa
Melayu SPM, (Selangor: Sabadi Sdn Bhd, 2004), p.114.
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واللماار المساات ار ل ا المااذ ور ووالم ارلل المساات ار من ا المحااذوف ووا بتسااامة

الجامع

لمااا بالنساابة لوجااوس ا تاات ف ر؛همهااا تلريبااا لال ا ساات ارل ال ربي اة تنلسااي إلااى

تسا ا ا ة لعس ا اااي ر ا ااي ح ا اايال لال ا س ا اات ارل الم يوي ا ااة نوض ا اااال رل ا ااي هم ا ااا ا س ا اات ارل

التا اريحية وا ساات ارل الم نيااة لئااف إلااى ذل ا لال ا ساات ارل رااي الم يويااة تميااو
إلااى اساات ماو للصاااظ تاادو ض)ااى اااصات إنسااانية لو لشااياء تت )ا باإلنساااال رااي إيجاااد

ال عا ا ااة المشا ا ااابهة ما ا ااع اللرينا ا ااة الدالا ا ااة ض)ا ا ااى ها ا ااذا ا سا ا اات ماو رصا ا ااي المكا ا اااليال:

و Bulan tersenyum manis padakuبم ناى واللمار يبتساي لاي ابتساامة ح)اول
وو api marak menjilat tanahبم نى والنار ت)

األرض نجد لال ا بتساي

وال) ا اااصتاال مااال اااصات اإلنساااال ولمااا ا ساات ارل ال ربيااة ر ا تتااتك باااصات

اإلنساااال وح اادها ب ااو تمت ااد إل ااى غيره ااا م ااال الا ااصات واألش ااياء نح ااو عولا ا ت ااالى:

َ و َ
الرحَ َموو ِة واإلس اراء 32 :حيااث شااب الااذو بجناااا
اخ ِفوو َ لَ ُم َمووا َجنَووا َ الووذ ِ ِموونَ َّ
يا ر

الكناية بين العربية والماليوية:
ال ناي ااة ما اادر نا اى و نا اى ناي ااة :ت )ا اي بم ااا يس ااتدو با ا ض)يا ا ول ااي يا اارا

وال نايااة رااي ض)ااي البياااال لصااظ لريااد ب ا غياار م ناااس الااذل وئااع ل ا
الم نى األا)ي ل دي وجود عرينة مان ة مال إرادتا

مااع ج اوا إرادل

نحاو ورا ال ربياب لباي الهاوو

لل ت نى با ضاال شادل تمانا لسارس رال ناياة تتاالف المجاا راي جمياع لعساام ماال
مجا واست ارل ألال المجا يصرض ضدي إرادل الم نى الظاهر

و7

وتنلسي ال ناية ماال

حي ااث م ااا ت اادو ض)يا ا إل ااى ك ك ااة لعس اااي ه ااي :ال ناي ااة ض ااال الا ااصة وال نايا اة ض ااال

 7التنوجي محمد المعجم المفصل في األدب ك138
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المواوف وال ناية ضال النسبة لما ماال حياث اضتباار الوساا ي رتنلساي ال ناياة إلاى

لرب ة لعساي هي :الت ريض والت)وي

والرم

واإليماء

لم ا ا ااا ال ناي ا ا ااة ر ا ا ااي الم يوي ا ا ااة ر)ه ا ا ااا ض ا ا اادل مس ا ا ااميات منه ا ا ااا وMetonimi

وو Euphemismوو Simpulan Bahasaويلاد بال ناية الم يوية الت بير

الااذل يت ااوال مااال )متاايال لو ك ا ث )مااات ويتت)ااف تمامااا ضااال م ناااس األااا)ي
وب بااارل لتاارب ال نايااة هااي ت بياار لريااد ب ا غياار م ناااس الااذل وئااع ل ا

و7

ر )ااى ساابيو

المكاو يلوو الم يويوال :و" anak emasابال الذهب" و يلاد مال هذس ال ناية

الا ااذهب را ااي ذات ا ا

بوانما ااا يلاا ااد ب ا ا لحا ااب األو د را ااي األس ا ارل لو لحا ااب ال ما اااو

والمااوظصيال رااي شاار ة م ينااة ويلااوو الم يويااوال ل بااال ليئااا وcahaya mata
"نور ال يال"

ناية ضال المحبة وال ول والم ل

والصر بيال ال ناية والمجا ري الم يوية لال المجا جا ء ماال جساد المات )ي لو

المتايااب رااي حاايال لال ال نايااة ت ارتبي ارتبايااا وكيلااا بااالمت )ي لو المتايااب إ لنهااا

ليست ج ءا مال جسدس ر )ى سبيو المكاو عول  :و saya terpikat dengan si
 tahi lalatبم نى وت ) ع)بي بااحبة التاو األسود مجا ألال التاو جا ء ماال

جسد المارلل الم نياة لماا إذا ع)ات :وsaya terpikat dengan si kaca mata

بم نى وت ) ع)بي بااحبة النظارل رهذس ناية ألال النظارل بواال انت ترتبي ارتبايا

وكيلا بالمرلل الم نية إ لنها ليست ج ءا مال جسدها

و3

وله ااي الص اارو ب اايال ال ناي ااة ر ااي ال ربي ااة والم يوي ااة لال ال ناي ااة الم يوي ااة تت ااتك

بالاصات رلي ب خ ال) ة ال ربية التي تتصرم ال ناياة ريهاا إلاى ساب ة لعسااي رال ناياة

الم يويااة

تي)ااب إ الاااصة نصسااها وذل ا مااال ت ا و ذ اار المواااوف رمااك ضبااارل
1. Abdullah Hassan, Tatabahasa Bahasa Melayu, p.344-345.
2. Rahman Shaari, Persediaan Menulis Sajak, p.14-15.
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و tidur-tidur ayamبم نااى ويناااي نااوي الاادي

يناي نوما حليليا؛ لذل رهي تي) ض)ى الذل

الذل

الملاااود منهااا اااصة نااوي الاادي
يستييع لال يناي نوما جيدا

ثانيا :حدود إمكان ترجمة الصور البيانية
ت د مس؛لة ترجمة الاور البيانية مال لهي المسا و التي ش )ت الترجمة بجناحيهاا

النظرل والتيبيلي وض)ى الرغي مال ذل

رمن يبدو لال ض)مااء الترجماة راي مجم)هاي لاي

يهتماوا بترجمااة الاااور البيانيااة إ ع)ااي ماانهي رلااي ر )ااى ساابيو المكاااو نجااد لال ناياادا

و Nidaتح ا ا اادث ض ا ا ااال ترجم ا ا ااة الا ا ا ااور البياني ا ا ااة ر ا ا ااي ا ا ا ااصحتيال رل ا ا ااي م ا ا ااال تابا ا ا ا

و" Toward a Science of Translationنحاو ض)اي الترجماة" راي ضااي 7811ي

لمااا رولااف )ااوبصير و Rolf Kloepfeرلااد تحاادث ضااال ترجمااة الاااور البيانيااة رااي
ااصحة واحادل ماال تابا و Die Theorie der Literarischen Ubersetzeng

ري ضاي 7811ي بيد لال مس؛لة ترجمة الاور البيانية لتاذت ب ادا جديادا ضنادما تاب
مناحيي داجوت و Menachim Dagutملالة تحت ضنواال "هو يم ال ترجماة الااور

البيانيااة " رااي ضاااي 7811ي

و7

كااي عاااي ريمونااد راااال ديااال باارو و Raymond Van

 Den Broeckرااي ضاااي 7817ي بنشاار ملالااة ب ناواال "حاادود صاااءل ترجمااة الاااور

البيانية"

و3

وري ال اي نصس

تناوو بيتر نيومار و Peter Newmarمناعشة ترجماة

الاور البيانية ري تاب وApproach to Translation

وي)ت ااك لولي ااف

س ااي وClasse

 Oliveاآلراء المتت)ص ااة ح ااوو ترجم ااة

الا ااور البياني ااة ر ااب ض ال )م اااء يلول ااوال باس ااتحالتها وال ااب ض اآلت اار يل ااوو ب؛نه ااا
1. Classe, Olive, Encyclopedia of Literary Translation into English,
(London: Fitzroy Dearborn Publishers, vol2, 2000), p.941.
2. Snell-Hornby, Mary, Translation Studies: An Integrated Approach,
(Philepedia: Johns Benjamis, 1995), p.55.
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مم ن ا ااة وس ا ااه)ة رالمشا ا ا )ة الر يس ا ااة الت ا ااي ت ت ا اارض ترجم ا ااة الا ا ااور البياني ا ااة ه ا ااي

ا تت ف ري الكلارات و ذل بيال ال) ات ر )ى سبيو المكاو تشاب ب اض ال) اات
المرلل باللية رتلوو :وهي عية وتنظر ب ض ال) ات إلى هذا الت بيار ب؛نا

ناياة

تاادو ض)ااى لال هااذس المارلل مصترسااة وغياار جياادل رااي حاايال لال ال) ااة األلمانيااة تاارب لال
واللية

تدو ض)ى ا رتراخ بو تدو ض)ى الجماو والرعة وال)يف ويت)ك لوليف

إلااى لال ترجمااة الاااور البيانيااة مم نااة إلااى حااد مااا إذا اناات ال) تاااال ع اريبتيال رااي

النوم وعويتيال ري ال عة ومتشابهتيال ري الكلارة

و7

وكماة اضتلااد باا؛ال ا سات ارل إذا انات تهاادف إلاى إئاصاء البهجااة ض)اى ال) اة را
يم ننا حين ذ لتذها ب كير مال الجدية رال )مات ليست ب؛شياء بو هاي رماو ليشاياء
وجميااع الرمااو اساات ارات لو نايااات تمكااو األشااياء التااي تشااير إليهااا وهااذا ي نااي لال
جميع ال )ماات هاي اسات ارات ويادحض نيوماا هاذا الارلل حياث يلاوو" :ل نناا م شار
مترجميال ن رف لال ال )مات ري السيا ليست لشياء و هي ضاادل الرماو نصساها التاي
ت ونها حينما ترد بمصردها بو هي م ونات لرم ل بر يشمو تجم ا )ميا لو ضبارل لو
جم)ااة"و 3ويلااوو نيومااار ليئا اا رااي مؤلااف تتاار ب اا؛ال "ا ساات ارل ت تباار ال ارابي ب اايال
وظيصت ااي ال) ااة الت بيري ااة والجمالي ااة وتا ارتبي ا س اات ارل ب ااالي الص اار ضب اار ال) ااة ل ااذا
وباضتب ااار ا س اات ارل األا اا)ية لح ااد الم ون ااات الت بيري ااة والجمالي ااة رمنا ا م ااال الواج ااب
و2
الحصاظ ض)يها دوال مساخ بها ري الترجمة"

مااال جانااب تتاار ناارب لال الاااور البيانيااة مبنيااة رااي واعااع األماار ض)ااى إج اراء
ض)مااي يم ااال م حظت ا وهااو إد ار التشاااب باايال ظاااهرتيال لو ضم)يتاايال لو شااي يال

1. Classe, Olive, Encyclopedia of Literary Translation into English, p.942.
 7نيومار

بيتر اتجاهات في الترجمة ك713.

 3نيومار

بيتر الجامع في الترجمة ترجمة :حسال غ الة وماليا :إي)جا 7883ي ك22
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وهذا ي ني لال الاور البيانية عاب)ة ل)ترجمة يالما لنها تتئاع ل)م حظاة واإلد ار
ويؤ د برو لال ترجمة الاور البيانية مم نة ري الحا ت اآلتيةو: 7
7
3
2
2

إذا
إذا
إذا
إذا

انت ال) تاال متصرضتيال مال جذور متلاربة
انت هنا ض عة بيال ال) تيال المادر والهدف
اال هنا تيور كلاري متوا ٍ ري ال) تيال المادر والهدف
انت الترجمة تتناوو عئية واحدل وليست عئايا متت)صة

ثالثا :أساليب ترجمة الصور البيانية
ي تبار تااب و Approaches to Translationلبيتار نيوماار لوو تااب
ض)م ااي منهج ااي ي ااالض عئ ااية ترجم ااة الا ااور البياني ااة بشا ا و مصاا او وواس ااع رل ااد
تاااك نيومااار رااي تاب ا را ا ااام يتناااوو موئااوم ترجمااة ا ساات ارل ولورد
ري ب ض األساليب واإلجراءات لترجمة ا ست ارل بيال ال) تيال الصرنسية واإلنج)ي ية
يم ال لال نجم)ها ري اآلتي:
 .1اإلتيان بالصورة البيانية نفسها لفظا ومعنى:
ي ناي هاذا األسا)وب ترجماة الااور البيانياة ترجماة حررياة وذلا بنلاو الااور

البياني ااة نصس ااها دوال ت يي اار لو تب ااديو إل ااى ال) ااة اله اادف بش ااري لال ي ااوال ل)ا ااورل
البيانياة الدرجاة نصساها ماال الشايوم وا سات ماو راي ال)هجاة ا جتماضياة ل) اة الهاادف

بواذا اااال هنااا كمااة تااداتو كلاااري عااول ب ايال ال) تاايال المااادر والهاادف ر اذل مااال
ش؛ن لال يج و ترجمة الاور البيانية بيال ال) تيال سه)ة وميسارل وي اد هاذا اإلجاراء

شا ا ل ست ارات ذات ال )مة الواحدل مكو و" kunci kejayaanمصتاا النجاا"

وو" perang dinginالحرب الباردل" ويرب كير مال منظرل الترجماة إم ااال نلاو

الاااورل البيانيااة لصظااا وم نااى مااال ل ااة إلااى لتاارب ر اريخ و Reissوبيااو وBell
1. Classe, Olive, Encyclopedia of Literary Translation into English, p.943.
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يرياااال لال رااي ملاادور الترجمااة الحرريااة نلااو الاااور البيانيااة مااال ل ااة إلااى لتاارب

و7

وتؤ د مناى بي ار و Mona Bakerض)اى هاذا الم ناى ضنادما اارحت با؛ال الااور
البيانية غالبا ما تترجي إلى الاورل نصسها ري ال) ة الهدف

و3

ومال لمك)ة ترجمة التشبي بالتشبي نصس ري ل ة الهادف ترجماة مجماع
الم)

رهد ليباضة الماحف الشريف عولا ت االى ... :وَ َمثَلُو ُ َك َمثَو ِ َال َك َلو ِ ِإن

تَحَ ِم و َ َعلَ َي و ِ يَ َل َم و َ أ َ َو تَتَ ُر َك و ُ يَ َل َم و   ..واألض اراف711 :

إلااى:

و maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya
diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia

 mengulurkan lidahnyaنجااد رااي هااذا التشاابي لال الل ارتال ال اريي يشااب حاااو
ال ااارر بحاااو ال )ااب الااذل

ي اارف الس ا ينة و ال ارحااة رهااو ي)هااث باسااتمرار س اواء

حم)اات ض)يا لي لااي تحمااو وعااد عاااي المجمااع بترجماة التشاابي اللرتنااي ترجمااة حرريااة

ر؛تى بيرري التشبي بالاورل نصسها ري ال) ة الم يوية
ون)مااخ رااي ورح)ااة ابااال بيويااة مكااا تتاار رااي ترجمااة ال بااارل :ووضاايال ال) ا

نااظرل إليناا

و2

إلاى :وmata Allah melihat kami

و3

2

رلاد عااي المترجمااال بنلاو
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الاااورل البيانيااة ال ربيااة نصسااها إلااى الم يويااة رترجماا وال اايال إلااى و mataوهااي

اساات ارل ذات )مااة واحاادل رئ ا ضااال ا لت ا اي بترتيااب ال بااارل وضاادي التااارف رااي
الت بير

 .2استبدال الصورة البيانية في اللغة المصادر بصاورة بيانياة أخار فاي اللغاة
الهد :

ي نااي هااذا األساا)وب اإلتياااال باااورل بيانيااة لتاارب رااي ال) ااة الهاادف تتص ا مااع
الاااورل البيانيااة األااا)ية رااي الم نااى وتتت)ااف م هااا رااي ال)صااظ ويجااو ل)متاارجي لال
ي)ج اا؛ له ااذا اإلجا اراء إذا ان اات الترجم ااة الحرري ااة تئا ا ف م ااال عيم ااة الا ااورل البياني ااة
األااا)ية ولكرهاا رااي ال) ااة الهاادف وياارب نيومااار لنا إذا اااال الهاادف مااال اسااتتداي
الاااورل البيانيااة إضياااء واااف دعيا ل)م نااى رمااال المئااي ة لال نتصااف مااال حدت ا
باس ااتتداي تجمي ااع تر يب ااي ل )م ااات لئا ا ف ت اا؛كي ار ل ااذل ره ااو يش ااتري لال يس ااتبدو
المتاارجي بالا ااورل رااي ال) ااة المااادر ا ااورل رااي ال) ااة الهاادف مت ارر ااا ض)يه ااا و
تت ارض مع كلارة ال) ة الهدف

و7

وض)ى سبيو المكاو نجد لال ال ربية والم يوية تشتر اال ري ب اض األحيااال راي
استتداي لصظ واحد ل) ناية ضال شي يال متت)صايال رماك يتصا ال ارب والم يوياوال راي
اساتتداي الت بيارات اآلتياة :و anak bapaلل واباال لبيا

ووcahaya mata

لل ونااور ال اايال وو panjang tanganلل ويويااو اليااد ول ااال هااذس ال نايااات
تتت)ف بيال ال ربية والم يوية ري الم نى ض)ى الرغي مال اتصاعها ري ال)صظ رالت بير
وابااال لبيا

رااي ال ربيااة ي نااي لال ا بااال شاابي لبيا رااي األتا

 7نيومار

بيتر اتجاهات في الترجمة ك710.

22

رهااو اريي ؛بيا لو

شجام ؛بي لما الم يوية رت ني بهذا الت بير لال ا بال لحب األبناء إلى لبي

رهو

ماادلو وميااام رااي ااو مااا يي)ااب والت بياار ونااور ال اايال ي نااي رااي ال ربيااة الحبيااب
لما ري الم يوياة ري ناي ا باال والت بيار ويوياو الياد

ااال يي)ا راي ال ربياة عاديما

ض)ااى ال اريي رااي حاايال لن ا يي)ا رااي الم يويااة عااديما وحااديكا ض)ااى السااار

وض)ااى

ئوء ما تلدي يتوجب ض)ى المترجي ل يترجي هذس ال نايات ترجمة حررية بو ض)ي
لال يبحث ضال ااور بيانياة جديادل راي ال) اة الهادف تحماو الم ناى الملااود إذا ماا
لراد لال يحارظ ض)ى ال ناية الموجودل ري ال بارل األا)ية
وض) ااى اا ا يد تت اار نج ااد لال ه ااذا اإلجا اراء ه ااو لنس ااب األس اااليب ر ااي ترجم ااة
األمك اااو راألمك اااو ض ااادل م ااا تحم ااو ب اايال يياته ااا ا ااو ار كلاري ااة ش ااديدل الا اا)ة ببي ااة
مت )ميهااا و يم ااال رهمهااا تااارر إيارهااا السااياعي التاااريتي والكلاااري ر )ااى ساابيو
المكاااو يلااوو ال اارب رااي الت بياار ض ااال ضاادي جاادوب الن اادي ب ااد ر اوات األواال :وس ااب
الساايف ال ااذو و يسااتييع المتاارجي بالت؛ يااد نلااو هااذا المكااو بااورت البيانيااة نل ا
حرريااا إلااى الم يويااة ألن ا يلااف ض)ااى ت)صيااة كلاريااة تااااة جاادا بااال رب واليريلااة
المك)ى ل)ترجمة هنا استبداو المكو ال ربي بملابو كلاري ري الم يوياة يحماو الم ناى
المراد ري اورل بيانية متت)صاة ضند اذ يم اال لال ت اوال الترجماة الملترحاة ض)اى النحاو
التاالي :و nasi telah menjadi buburبم ناى ولااب األر حسااء لو شاوربة
ورااي مكاااو تتاار يم ااال ترجمااة التشاابي رااي المكااو ال ربااي و المسااتجير مااال الرمئاااء
بالنار إلى المكو الم يول اللا ي ض)ى ا ست ارل و keluar mulut buaya masuk
 mulut nagaبم نى وترر مال ري التمساا ليدتو ري التنيال
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ون)مخ مكاا راي ورح)اة اباال بيوياة لترجماة ا سات ارات باالم نى دوال ال)صاظ
ري ترجمة ضبارل ومسلي رلسي

و7

التي ترجمت إلى وjana-bijanaku

و3

بم نى

وم ا اااال مولا اادل وجا اادير بالا ااذ ر لال ضبا ااارل ومسا االي لرسا ااي يم ا ااال ترجمتها ااا إلا ااى
الم يوية ري اور متت)صة تؤدل الم نى الملاود ري ال) ة ال ربية مكو و tanah
"لرض ماا ي" لو و" tanah tumpah darahkuم ااال انساياب دماي"

airku

وي حظ بج ء لال ا ست ارتيال الم يويتيال األتيرتيال

تلاب ال بادورهما لال تترجماا

ترجمة حررية إلى ال ربية وهذا ي ني لال ض)ى المتارجي لال يبحاث ضاال ااورل بيانياة
متالصة جديدل إلضادل ترجمتهما مرل لترب إلى ال ربية
 .3ترجمة االستعارة بتشبيه:
ي د هذا اإلجراء لسهو يريلة ل)تتصياف ماال اادمة ا سات ارل ماع اإلبلااء ض)اى
الاااورل األااا)ية تااااة إذا لااي ي ااال الاانك رااي ال) ااة الهاادف انص اليااا؛ وذل ا ألال
التشاابي رااي حااد ذات ا ل كاار وئااوحا مااال ا ساات ارل وياارب نيومااار لال "ا ساات ارات
األا)ية درامية بو مصج ة ري ت؛كيرها وبما لنها ت لد ملارنة بيال شيء وتتار دوال
ذ اار لوج ا الشااب ا اراحة مااا رااي وي اايش ضيشااة ال ا ب رهااي تباادو لااذل غياار
دعيلااة إال لااي ت ااال غياار اااادعة نظ ا ار ألال لهااا حاادودا غياار وائااحة لو غياار عاب)ااة
ل)تحدي ااد"و 2وه ااذا ي ن ااي لنن ااا ل ااو لردن ااا لال نتص ااف م ااال ا اادمة المك اااو ال ااذل لوردس
نيوم ااار وي اايش ضيش ااة ال ا ا ب ربمل اادورنا لال نح ااوو ه ااذس ا س اات ارل إل ااى تش اابي
رنلوو :وي يش ال ب ري م يشتهي يريدا ومنبوذا

 7ابال بيوية رحلة ابن بيوية ك27
2. Syed Nurul Akla Syed Abdullah, Pengembaraan Ibn Batuttah, p.16.
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 .4تحويل الصورة البيانية إلى مضمونها:
ي ا ااد ها ااذا األسا اا)وب شا ااا ا حيا ااث تا ااتي ضم)يا ااة تحويا ااو الاا ااورل البيانيا ااة إلا ااى
مئ امونها مااال ت ا و تح)يااو المئااموال وتص ي ا م ونات ا ؛ وذل ا ألال األساااخ رااي
الاورل لال ت وال مت ددل األب اد وب د ذل يتي راو جاناب الم اوال ا نص االي ضاال
جانااب الم ااوال ال اواع ي لو بم نااى تتاار تئ ا يف ضنااار المبال ااة بدرجااة تتناسااب
ض سايا ماع حيوياة ا سات ارل ر )اى سابيو المكااو تلاوو الم يوياة و bergoyang
" kakiيحار عدميا " بم ناى لنا

يص او شااي ا رهاذس ا سات ارل ماا ن ارهاا

يم ااال

ترجمتها إلاى ال ربياة ترجماة حررياة لئا ف الكلاة راي عاول ا سات ارل ووئاوحها ريماا
ل ااو نل) اات إلا اى ال ربي ااة با ااورتها األا اا)ية ل ااذل يتوج ااب ض)ين ااا لال نح) ااو م اادلوو
ا ساات ارل الم يويااة لو كااي ننلااو مئاامونها رنلااوو مااك  :و س ا ال لو و يص ااو
شي ا لو و يحر سا نا
وتت اي ااد الحاج ااة لتص يا ا الا ااور البياني ااة ر ااي ترجم ااة ا س اات ارات ذات الي ااابع
الكلا ا اااري الت ا ا اااك وه ا ا ااو ما ا ااا نجا ا ا ادس م ا ا ااك ر ا ا ااي تشا ا اابي الم يوي ا ا ااة البتي ا ا ااو ب؛نا ا ا ا
و" tangkai jeringضنل ااود كما ارل جرين ااغ" ره ااذس الكما ارل تنب اات إ ر ااي البي ااة
الم يويااة ا سااتوا ية وهااي غياار م رورااة رااي الكلارااة ال ربيااة ولهااي تاا اااها لال
ار حته ااا ريه ااة وياا ا ب عيصه ااا وه ااي ا ااصات تنيبا ا ض) ااى البتي ااو ال ااذل ياا ا ب
اعتياف الدرهي مال جيب ري هاذس الحالاة يتوجاب ض)اى المتارجي لال يبت اد ضاال الحررياة
ري ترجمة مكو هذا النوم مال ا ست ارل وي)ج؛ إلى تيار تح)يو مئاموال ا سات ارل لو
اإلتياال باورل بيانية لترب تحمو الم نى المراد
ومااال لمك)ااة ترجمااة مئااموال الاااورل البيانيااة ترجمااة مجمااع الم) ا رهااد ليباضااة
الماحف الشريف عول ت االىَ  :واسَف َ ِ َالقَ َريَةَ الَّتِ ُكنَّا وِي َما  ويوساف 13 :إلاى:

و Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situنجاد
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لال المتاارجي هنااا عااد تاارجي المجااا رااي واللريااة إلااى م ناااس الحليلااي و penduduk

" negeriلهو اللرية" باضتبار لال السؤاو

يوج إلى الم اال دوال سا ني

ورااي مكاااو تتاار مااال ورح)ااة ابااال بيويااة ترجمااة عااوو ابااال بيويااة :ور )لاات با

امارلل ماال لهاو سااول

و7

إلاى :و Seorang wanita penduduk Sawah telah

jatuh cinta kepadanya

ا ساات ارل ال ربيااة ور )لاات با
و" jatuh cintaالحب"

و3

نجاد راي هاذس الترجماة لال المتارجميال عاماا بتحوياو

إلااى م ناهااا الحليلااي ولاايخ إلااى م ناهااا المجااا ل وهااو

 .5نقل الصورة البيانية مع الشر :
رااي ب ااض األحياااال يرغاب المتاارجي الااذل ينلااو اااورل رنيااة لال يج )هااا مصهومااة
بمئ ا ا ااارة ش ا ا اارا له ا ا ااا ر ) ا ا ااى س ا ا اابيو المك ا ا اااو يم ا ا ااال ترجم ا ا ااة ال ب ا ا ااارل الم يوي ا ا ااة
و kad kredit umpama pisauإلى وبياعاات التا؛ميال السا يال ول)متارجي لال
يئايف والسا يال يم ااال لال يلتااو وبياعااات التا؛ميال يم ااال لال تلت)نااا بالااديوال وي ااد
هااذا اإلجاراء نوضااا مااال الحااو الوسااي رهااو يمتااا بااالجمع باايال التاارجمتيال ا تاااالية
مال المتاتك وغيار المتاتك ول)متارجي ال)جاوء إلاى
والد لية وذل بمتايبت
هذا اإلجراء ضندما يش ر ب ادي عاول ا سات ارل ووئاوحها ر )اى سابيو المكااو تارجي
مجمع الم) رهد ليباضة الماحف الشريف عولا ت االىَ  :ولَ تَجَ َعو َ يَوََكَ َم َغلُولَوة
سو َ
سوووراواإلساراء 38 :ترجمااة
وط َما ُك و َّ َال َب َسو ِ
ِإلَووى ُ
وط وَت َ َقعُ و ََ َملُومووا َّمحَ ُ
عنُ ِقووكَ َولَ ت َ َب ُ
حررياة إلاى و Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu
pada lehermu dan jangan lah kamu terlalu mengulurkannya
كي عاي بشرا المراد مال هذس اآلية ري الهامش وذل ألال ا تصااء بالترجماة الحررياة
وحادها ساايولد مااا مسااتن ار ومكيا ار ل) اربااة والئااح يصيااد النهااي ضااال ربااي اليااد رااي
 7ابال بيوية رحلة ابن بيوية ك27
2. Syed Nurul Akla Syed Abdullah, Pengembaraan Ibn Batuttah, p.38.
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ال ن وضال مدها غاية المد و ي لو لال اللرتال ال ريي عاد هذا الم ناى المتهارات
يوج ااد ضاع ااو يص ااو ذلا ا بنصسا ا ونظا ا ار ل اادي كل ااة المت اارجي بل ااول ا س اات ارل
ألنا ا
وت؛كيرهاا راي ال) اة الم يوياة عااي بشارا الم ناى الملااود راي الهاامش :و jangan
 kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu pemurahبم ناى و
تصري ري التبذير و تصري ري اإلسراف
 .6الحذ :
ي ناي هاذا اإلجاراء ترجماة الااورل البيانياة إلاى ااصر لو إلاى

شايء بم ناى

الحااذف ال امااو ل)اااورل البيانيااة وضاادي اإلبلاااء ض)ااى شاايء منهااا رااي الاانك األااا)ي
شريية لال ت وال الاورل البيانية ا دل لو ليخ بها عيمة بم ناى ل ي اوال الانك ذا
يبي ة مرج ية لو ت بيرية و يم ال اتتاذ هذا اللرار إ ب د لال يوا ال المترجي بيال
ما يراس ئروريا وبيال ما هو لعاو ئارورل راي الانك راي ئاوء لهاداف ذلا الانك
ومكاااو ذل ا عااوو ابااال بيويااة رااي رح)ت ا " :وارتاات وحاااال المرعااب مااال يااد الااروي
الم)ا المناااور عا ووال"

و7

ر )مااة واليااد هنااا مجااا وليسات حليلااة رااالمؤلف إنمااا

لي) لصظ الجا ء ل)د لاة ض)اى م ناى ال او وعاد عااي المتارجي بترجماة هاذس ال باارل إلاى:
وAl-Malik al-Mansur Qalawun telah merampas (Husn al-
Maqrib) daripada orang rom

نجد هنا لال المترجي حذف )مة واليد مال

و3

الترجمة نظ ار ل دي انسجاي ربي )مة والصت

ب )مة واليد ري ال) ة الم يوية

 7ابال بيوية رحلة ابن بيوية ك707
2. Syed Nurul Akla Syed Abdullah, Pengembaraan Ibn Batuttah, p.94.
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ويرب نيومار لنا يم نناا تبريار حاذف الااورل البيانياة ماال ناحياة ض)مياة رلاي
ض)ى لساخ لال المترجي يجد ري م اال تتر مال النك ما يؤدل وظيصة الاورل البيانية
المحذورة

و7

رابعا :تحليل نماذج لترجمة الصور البيانية
سااي رض البحااث رااي هااذس ال جالااة ب ااض النماااذر لترجمااة الاااور البيانيااة رااي
ورح)ااة ابااال بيويااة وتنلس اي هااذس النماااذر إلااى لرب ااة لعساااي وهااي :ترجمااة التشاابي
وترجمة المجا

وترجمة ا ست ارل وترجمة ال ناية

نماذج لترجمة التشبيه:
(نموذج التحليل )1
النك المادر

رح مت لمرل ض)ى هجار األحبااب ماال اإلنااث والاذ ور ورارعات ويناي
مصارعة الييور ل)و ور وك27

الترجمة الم يوية

Oleh itu aku membulatkan tekad untuk meninggalkan
lalu

lelaki

dan

wanita

kukasihi,

yang

semua

berpisahlah aku dengan kampong halamanku persis
)burung meninggalkan sarangnya. (p.16
النلية التح)ي)ية

ورارعت ويني مصارعة الييور ل)و ور
Berpisahlah aku dengan kampong halamanku persis

 2نيومار

بيتر اتجاهات في الترجمة ك712

28

burung meninggalkan sarangnya
نوم الاورل البيانية

تشبي مؤ د

لس)وب الترجمة

ترجمة التشبي المؤ د ترجمة حررية مع اإلتياال ب؛دال التشبي

الت )ي

الت ا ا ي المترجم ا ااال تلريبا ااا بنلا ااو الاا ااورل ال)صظيا ااة ل) )ما ااات ماضا اادا )ما ااة
ووينا ااي رلا ااد ترجماها ااا إلا ااى وhalamanku

 kampongبم نا ااى

وعريتااي ول ااو ماارد ذلا لال اللريااة ريهااا تتااايك ل كاار مااال الب)ااد لمااا
بالنسبة ألدال التشبي

رلاد لئااف المترجمااال لدال التشابي و persisراي

الترجمااة الم يويااة ض)ااى الاارغي مااال غيابهااا رااي الاانك ال ربااي وذلا ألال
السيا ال) ول الم يول

يستليي بدونها

(نموذج التحليل )2
النك المادر
الترجم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
الم يوية

هي الجنة الدنيا لمال يتبار وك22

ل مر ما مار بمار

Demi usiamu! Bukan Mesir itu sebuah kota biasa
Sesungguhnya ia syurga dunia bagi mereka yang
)dapat melihatnya. (p.41

النلية التح)ي)ية

هي الجنة الدنيا
Ia syurga dunia
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ن ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ااورل تشبي مؤ د
البيانية
لس)وب الترجمة

ترجمة التشبي المؤ د ترجمة حررية بدوال اإلتياال ب؛دال التشبي

الت )ي

شااب الشاااضر مااار بالجنااة الاادنيا وهااذا الت بياار م ااروف وماا؛لوف لاادب
الم ي ااوييال؛ ل ااذل ل ااي يج ااد المترجما ااال ضن اااء ر ااي ترجم ااة ضب ااارل والجن ااة
الادنيا إلاى نظيرتهاا راي الم يوياة وهاي و syurga duniaوبماا لال
الت بير الم يول

يحتار ري هذا الملاي إلى لدال التشبي

رامال التشابي

المؤ اد ال رباي هناا يم ااال ترجمتا ترجماة حرريااة باسات ارل راي الم يويااة
ليئا

(نموذج التحليل )3
النك المادر

ر؛رئها مكو السماء بهجة

الترجمة الم يوية

و هرها ال هر ري إشراعها وك702

Buminya indah seperti langit
)Dan bunganya bercahaya seperti bintang. (p.99

النلية التح)ي)ية

ر؛رئها مكو السماء بهجة
Buminya indah seperti langit
و هرها ال هر ري إشراعها
Dan bunganya bercahaya seperti bintang

27

نوم الاورل البيانية

تشبي مرسو

لس)وب الترجمة

ترجمة التشبي المرسو ترجمة حررية مع اإلتياال ب؛دال التشبي

الت )ي

ورد راي هااذا البياات تشابيهاال تشاابي لرض دمشا بالساماء رااي جمالهااا

وتشاابي هااور دمش ا بااال هور المش ارعة النائ ارل وعااد عاااي المترجم ااال

بترجمااة التشاابيهيال المرساا)يال إلااى الم يويااة ترجمااة حرريااة حارظ اا ريهااا
ض)ى جميع لر اال التشبي الموجودل راي الانك األاا)ي ل اال الشااضر
اسااتتدي رااي تشاابيه لداتاايال متت)صتاايال رااي ال)صااظ ول نهم اا متصلت ااال رااي
الم نى هما ومكو ووال اف لما المترجماال رلد استتدما لدال تشبي

واحدل ري التشبيهيال هي و sepertiولايخ هاذا ملااي المصائا)ة بايال

لساا)وب تنويااع لدوات التشاابي ولساا)وب ا لت ا اي باا؛دال تشاابي واحاادل ألال
األساا)وبيال يشااتم ال ض)ااى محاسااال تااااة رصااي تنويااع لدوات التشاابي

إب اااد ل)رتابااة والم)ااو ورااي ا لت ا اي باا؛دال تشاابي واحاادل تو يااد وتوحيااد
ليس)وب

(نموذج التحليل )4
النك المادر

ل ري ال )وي رئا و مشهورل

الترجما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

الاب ش ل الظ ي ئياء وك88

Kemuliaan ilmumu yang masyhur

الم يوية

memecahkan

النلية التح)ي)ية

رئا و مشهورل الاب ش ل الظ ي ئياء

yang

mentari

sinaran

Laksana

)kegelapan subuh. (p.84

Kemuliaan ilmumu laksana sinaran mentari yang
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memecahkan kegelapan subuh
نا ا ا ا ا ا ااوم الاا ا ا ا ا ا ااورل تشبي مرسو
البيانية

لس)وب الترجمة

ترجمة التشبي المرسو ترجمة حررية مع اإلتياال ب؛دال التشبي

الت )ي

الملاااود رااي ه ااذا البياات م اااو الااديال ال م) اااني وع ااد شاابهت ض)وماا
بالئ ااياء ال ااذل يني اار ظا ا ي الا ااب

وع ااد ع اااي المترجما ااال هن ااا بترجم ااة

التشاابي إلااى الم يويااة ترجمااة حرريااة مااع م ارضااال ترتيااب )مااات الاانك
ال ربااي ول ااال المتاارجميال ترجمااا )مااة والصئااا و ترجمااة م نويااة إلااى
و kemuliaanبم ن ااى واألمج اااد ول اايخ إل ااى و kelebihanبم ن ااى
والصئا و

نماذج لترجمة المجاز:
(نموذج التحليل )1
النك المادر

ستر ال رش المسبوو ض)ينا وك22
)Langsir ‘Arasy meliputi kami. (p.30

الترجمة الم يوية

النلية التح)ي)ية

ستر ال رش
Langsir ‘Arasy

نوم الاورل البيانية

مجا

لس)وب الترجمة

ترجمة المجا ترجمة حررية

22

الت )ي

ال رش ليخ ل ستر ألال الستر ما لسدو ض)ى نوارذ البيات ولبوابا
حجب ااا ل)نظ اار والملا ااود م ااال والسا اتر هن ااا ا تتل اااء وع ااد ت اارجي
المترجماال المجاا ال رباي هاذا إلاى ال) اة الم يوياة ترجماة حررياة؛
وذلا ل ااي ياانل التاا؛كير المجااا ل ل)اانك األااا)ي إلااى لذهاااال عاراء
الترجمة

(نموذج التحليل )2
النك المادر

كي ساررت إلى مدينة لنيا ياة وهاي مديناة ضظيماة لااي)ة و ااال ض)يهاا
سور مح ي ر)ما رتحها الم) الظاهر هدي سورها وك82

الترجمة الم يوية

Seterusnya aku mengembara ke Antakiah. Antakiah
ialah sebuah kota yang besar dan sangat penting. Pada
zaman dahulu, ia dilindungi oleh sebuah kubu yang
kukuh. Walau bagaimana, apabila al-Malik al-Zahir
menawannya, baginda telah memusnahkan kubu ini.
)(p.85

النلية التح)ي)ية

رتحها الم) الظاهر واستولى ض)يها
al-Malik al-Zahir menawannya

ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل مجار
البيانية
لس)وب الترجمة

ترجمة المجا ترجمة م نوية

الت )ي

ي مااال المجااا هنااا رااي اساات ماو )مااة وراات رااي غياار مااا وئااع لا
رمديناة لنيا ياة ليساات باباا ااي تصات بمصتااا مااا لال الم)ا الظاااهر
لي يلي بهذا ال مو بوانما لساند إليا المجاا المتئامال راي الصات وعاد
لج ا اا؛ المترجما ا ااال هن ا ااا إل ا ااى ترجم ا ااة المج ا ااا ترجم ا ااة م نوي ا ااة رل ا ااا :
و menawannyaبم نا ا ااى واسا ا ااتولى ض)يها ا ااا بيا ا ااد لننا ا ااا نا ا اارب لال
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ال) تاايال الم يويااة وال ربيااة تشااتر اال رااي اساات ماو مصهااوي والصاات رااي
غير ما وئع ل تااة ري م نى النار ري الحاروب لاذل ااال
حريااا بااالمترجميال لال ي)ت م اا الترجمااة الحرريااة هنااا يالمااا لنهااا تااؤدل
الم نى المي)وب دوال ت)و لو تلاير رنلوو:
وal-Malik al-Zahir membukanya

(نموذج التحليل )3
النك المادر

رانتهى تبرس بال سيد الناخ المذ ور رانت ضها مال يدس وك22

الترجم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة Berita sampai ke pengatahuan Ibn Sayyid al-Nas lalu
)dia merampas harta tersebut daripada Ibn Hadidah. (p.17
الم يوية

النلية التح)ي)ية

رانت ضها مال يدس
Merampas harta tersebut daripada Ibn Hadidah
)ر؛تذها مال ابال حديدل

ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل مجا مرسو ل

البيانية

عة الج ية

لس)وب الترجمة

حذف المجا

الت )ي

ري هذا المجا

لي) المؤلاف لصاظ الجا ء ولراد ال او لل لنا لي)ا لصاظ

والي ااد ولراد با ا

ااو جس ااي اب ااال حدي اادل وع ااد ع اااي المترجما ااال بح ااذف ه ااذا

المجاا

باضتباار لنا ا ااد وغيار ئارورل بياد لال هااذا المجاا راي حليلااة

األمر يحمو عيمة جمالية و اال بملدور المترجميال ترجمت ترجماة حررياة
ألال الم يويااة تاا؛لف هااذا النااوم مااال المجااا

رنلااوو ض)ااى ساابيو المكاااو:

و Merampas harta tersebut daripada tangan Ibn
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Hadidah

نماذج لترجمة االستعارة:
(نموذج التحليل )1
النك المادر

إلا ا إ ه ااو إليا ا الما ااير باس ااي ال)ا ا بابن ااا تب ااار حييانن ااا ي ااخ
سلصنا وك22

الترجما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة Hnya kepadaNyalah kembali semua makhluk, Bismillah

الم يوية

merupakan pintu dan dinding kami, Ya-sin ialah atap

النلية التح)ي)ية

باسي ال) بابنا تبار حيياننا يخ سلصنا

)kami. (p.29

Bismillah merupakan pintu dan dinding kami, Ya-sin
ialah atap kami

نا ا ا ا ا ا ااوم الاا ا ا ا ا ا ااورل است ارل تاريحية
البيانية

لس)وب الترجمة

ترجمة ا ست ارل التاريحية ترجمة حررية

الت )ي

هااذس ال بااارل ج ا ء مااال دضاااء لبااي الحسااال الشاااذلي وعااد اسااتتدي الشاااذلي رااي
دضا ال )مات وبابنا وحيياننا وسلصنا وهي اسات ارات لم ناى والحماياة

وعد لج؛ المترجمااال إلاى ترجماة هاذس ا سات ارات ترجماة حررياة ل اال ال رياب
ري األمر لنهما ترجما وباسي ال) بابنا يخ سالصنا رلاي ولاي يترجماا وتباار

حيياننا ولغ)اب الظاال لال المتارجميال تجااه ذلا بسابب ضادي رهاي الم ناى

الم اراد وهااو وسااورل الم) ا

ول ااو إج اراء الحااذف هااو لتياار مااا رااي ترجمااة

ا س اات ارات رل ااد ي ااتحجض المت اارجي ر ااي حال ااة ض اادي ره ااي ال اانك األا اا)ي لو
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ال جا ضااال الترجمااة باا؛ال ا ساات ارل غياار ئاارورية ويتهاارب مااال واجبا تجاااس

النك األا)ي

(نموذج التحليل )2
النك المادر

و ناات ضلاادت باااصاعخ ض)ااى بناات لااب ض لمناااء تااونخ ربنياات ض)يهااا رااي
يراب)خ وك21

الترجمة الم يوية Sebelum ini, aku telah berkahwin dengan anak
perempuan seorang pemegang amanah di Safaqis dan
)aku menidurinya di Tarabulus. (p.21
النلية التح)ي)ية

ربنيت ض)يها

)رنمت م ها( Aku menidurinya

ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل است ارل تاريحية

البيانية

لس)وب الترجمة

ترجمة ا ست ارل التاريحية ترجمة م نوية

الت )ي

الملاود مال ا سات ارل التااريحية راي ال باارل وبناى ض)يهاا هاو والا وار رهاذس

ال ب ااارل

يم ااال رهمه ااا ب اادوال النظ اار إل ااى الت)صي ااة الكلاري ااة الت ااي تس ااتند ض)يه ااا

رال رب عديما انوا يبنوال عبة ض)اى تيماة ال اروخ راي لي)اة رارهاا لنضا ال ضاال
ال وار ر انوا يلولوال ل)ت بير ضال وار لحدهي :وبنى عبة ض)اى تيمتهاا كاي ماع
ماارور الا مال سااليت )متااا وعبااة ووتيمااة وبلياات ضبااارل وبنااى ض)يهااا لتحمااو

الم نااى اللااديي نصس ا

ال ا وار بااالرغي مااال انتصاااء ضااادل بناااء اللبااب ض)ااى التياااي

وبما لال النلو الحرري ل) بارل وبناى ض)يهاا

لجا؛ المترجمااال إلااى الترجماة الم نويااة رلاا :

يم اال لال ياؤدل الم ناى الملااود

و aku

 menidurinyaبم نااى ونماات م هااا بيااد لال المتاارجميال وع اا رااي تياا؛ تتاار
رااي ترجمااة وي اراب)خ ترجمااة اااوتية إلااى و Tarabulusض)ااى الاارغي مااال لال
الم يوية ت رف هذس المدينة بمسماها اإلنج)ي ل وهو وTripoli
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(نموذج التحليل )3
النك المادر

و و ب ت دي)ها

يبرا ضال من و الس د وك22

الترجمة الم يوية Bintang (nasibnya) pula sentiasa berada dalam mahligai
)kesejahteraan. (p.40
النلية التح)ي)ية

ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل

و و ب ت دي)ها

يبرا ضال من و الس د

Bintang (nasibnya) pula sentiasa berada dalam mahligai
)و و ب ونايب دا ما يس ال عار الس ادل( kesejahteraan
است ارل تاريحية

البيانية

لس)وب الترجمة

ترجمة ا ست ارل التاريحية ترجمة حررية وم نوية

الت )ي

تا اارجي المترجم ا ااال ا سا اات ارل التا ا اريحية و و ا ااب ت ا اادي)ها ترجما ااة حرريا ااة
و Bintangك ا ا ااي وئا ا ا ا ا الم ن ا ا ااى الما ا ا اراد م ا ا ااال ا س ا ا اات ارل ب ا ا اايال عوس ا ا اايال
و nasibnyaبم ن ااى والنا اايب ول ااو م اارد ذلا ا لال المت اارجميال يكلا ااال
بلااول ا ساات ارل ووئااوحها رااي حالااة نل)هااا حرريااا إلااى الم يويااة وهااو لماار
باا؛خ ب ا إ لن ا يئ ا ف الترجمااة ألناا يؤ ااد ض) ااى لال الم ت ااوب لاايخ إ
ترجمة لنك تتر ول ) ااال ماال األجادر لال يتتاار المترجمااال )ماة واحادل
اار مااا باايال ترجمااة ا ساات ارل ترجمااة
رلااي ويحااذرا التنااايك بم نااى لال يتتا ا
حررية لو ترجمة مئمونها رلي

(نموذج التحليل )4
النك المادر

لبااو يوسااف الااذل رااو حااد الشاار ااد ض ا ما

وليصاا؛ت نااار ال صاار جااداوو

yang

ِAbu

اارم

الترجما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة penuh

الم يوية

وك27

dengan

berjuang

pula

Yusuf

keikhlasan dan ketulusan hatinya untuk menghapuskan
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)kesyirikan dan kekufuran. (p.16
النلية التح)ي)ية

وليص؛ت نار ال صر

Menghapuskan kesyirikan dan kekufuran
)رلئى ض)ى الشر وال صر(

نوم الاورل البيانية

لس)وب الترجمة
الت )ي

است ارل تاريحية
حذف ا ست ارل التاريحية

رااي هااذس ا ساات ارل شااب المؤلااف ئا و ال صاار بنااار ال صاار وعااد حااذف
المست ار ل وئ و ال صر وبلي المست ار منا وناار ال صار وعاد لجا؛
المترجماال إلى حذف هذس ا ست ارل ري الترجمة ربما ألال الم يوياة
تسااتتدي مكااو هااذس ا ساات ارل رااي ت بيراتهااا بيااد لننااا ناارب لال المتاارجميال
لو لبليا ض)ى هذس ا ست ارل ونل ها إلاى الم يوياة :و memadamkan

 api kesyirikan dan kekufuranلما وجد اللراء الم يويوال ضناء راي

رهي ا ست ارل وتذوعها

(نموذج التحليل )5
النك المادر

ع ااد تح)ا ات ب اا؛ اهير الري اااحيال وتج)ا ات ر ااي ح) ااو سندس ااية م ااال البس ااتاال
وك702

الترجمة الم يوية

Sesungguhnya, kota Damsyik telah menghias dirinya
baunya,
sutera

harum
kain

yang

hiasan

bunga

dengan

kuntuman
dirinya

dengan

mempamirkan

)daripada taman. (p.97
النلية التح)ي)ية

عد تح)ت ب؛ اهير الرياحيال
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kota Damsyik telah menghias dirinya dengan kuntuman
bunga yang harum baunya
ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل است ارل م نية
البيانية

لس)وب الترجمة
الت )ي

ترجمة ا ست ارل الم نية ترجمة حررية
اسااتتدي المؤلااف رااي واااف جماااو دمشا اساات ارل م نيااة حيااث واااف دمشا
بامرلل ت)بخ ال هور والرياحيال رذ ر المست ار ل ودمش

وحذف المست ار من

والم ارلل وع ااد الت ا ي المترجما ااال بنلااو ال ناا اار البيانيااة ر ااي الاانك ال رب ااي إل ااى
الم يويااة ألال واااف الجماااو

ي ااتي بااال ي ال ااادل ب ااو يحتااار إلااى ترا اايع

بياااني وب غااي وعااد لئاااف المترجم ااال واااصا غياار موجااود رااي الاانك ال ربااي
وهو و yang harum baunyaبم نى وذات ال ار حة ال يرل

(نموذج التحليل )6
النك المادر

ورياااض يحي اي النصااوخ نساايمها ال )يااو وتناااديهي ه)م اوا إلااى م اارخ ل)حس اال
ومليو وك702

الترجمة الم يوية

Di taman-tamannya, bayu yang nyaman dan menyegarkan
jiwa bertiup. Ia memanggil orang ramai dengan jeritnya
)“Ayuh! Marilah ke tempat istrihat yang indah”. (p.97

النلية التح)ي)ية

تناديهي Memanggil orang ramai dengan jeritnya
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)تنادل وتارخ ري الناخ(
ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل است ارل م نية
البيانية

لس)وب الترجمة

ترجمة ا ست ارل الم نية ترجمة م نوية

الت )ي

شب المؤلف الرياض باامرلل جمي)اة جادا تتارر ض)اى النااخ متبرجاة وتنااديهي
لي؛توا إليها وعد حذف المؤلف المست ار منا والمارلل ولبلاى ض)اى المسات ار
لا ا وتب اارر الما ارلل ون ااداؤها وع ااد لج اا؛ المترجما ااال إل ااى ترجم ااة ه ااذس ا س اات ارل
ترجمة حررية رئ ضال إدتاو ض مة التنايك ري جم)ة حديث الرياض
حتااى يج ا الترجمااة حيااة وحليليااة

و “Ayuh! Marilah ke

” tempat istirihat yang indahبم ناى وهياا ت االوا إلاى م ااال ال ارحاة
ال ار ع

(نموذج التحليل )7
النك المادر

ذ ر لرض الظ)مة

الترجمة الم يوية

Ard al-Zulmah (bumi gelap)… disitu tidak terdapat pokok,

النلية التح)ي)ية

رمنها

شجر ريها و حجر و مدر وك220

)batu mahupun tanah lumpur juga serta penempatan. (p.386

رمنها

شجر ريها و حجر و مدر

Tidak terdapat pokok, batu mahupun tanah lumpur juga
)ليخ ريها شجر وحجر ولرض موح)ة وس ال( serta penempatan

ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل است ارل م نية

البيانية
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لس)وب الترجمة

ترجمة ا ست ارل الم نية ترجمة حررية وم نوية وتصسيرية

الت )ي

ذ اار المترجم ا ااال ر ااي ها ااامش ال اانك المتا اارجي لال ال )مت اايال و batuبم نا ااى
وحجاار وو tanahبم نااى وماادر تحم ا ال م نااى كلاريااا تااااا بااال رب إذ
إال الحجر ي ني المدينة ري حيال ي ني المدر اللرية

نماذج لترجمة الكناية:
(نموذج التحليل )1
النك المادر

عاااو الشاايخ لبااو ضبااد ال) ا  :اااال تروجااي مااال ينجااة مساالي لرسااي رااي يااوي
التميخ وك27

الترجمة الم يوية Kata Syeikh Abu Abdillah, “Aku keluar meninggalkan
)Tanah jana-bijanaku pada hari khamis. (p.16
النلية التح)ي)ية

مسلي رلسي
)م اال مولدل( Jana-bijanaku

ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل
البيانية

ناية

لس)وب الترجمة

ترجمة ال ناية ترجمة م نوية

الت )ي

ومساالي ال ارلخ نايااة ضااال م اااال الااو دل لو الااويال لو ب)ااد اإلنساااال وعااد عاااي
المترجما ااال بترجما ااة ها ااذس ال نايا ااة إلا ااى الم يويا ااة ب نايا ااة لتا اارب و ا اااال بملا اادور
المتارجميال ترجماة ومسالي الارلخ إلاى ناياات لتارب مكاو :وtanah airku
بم ن ااى ولرض م ااا ي لو و tanah tumpah darahkuبم ن ااى وم اااال
ار ال ناي ااة ال س ااي ية وjana-bijanaku
انس ااياب دم ااي ل ااال المت اارجميال تك ا ا
عادا ليبليا ض)ى الروا ال سي ية ل)نك األا)ي

(نموذج التحليل )2
النك المادر

ومتااى لتااى السااو

تياااوو له)هااا ب؛ضناااعهي إلي ا
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ااو ماانهي يح ارك ض)ااى لال

ي؛ و مال حانوت لما جربوس مال بر ت

وك711

الترجما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة Oleh itu, setiap kali Hasan tiba ke pasar, mereka pasti

الم يوية

mengalu-alukan dan beria-ria meminta Hasan memakan

النلية التح)ي)ية

تياوو له)ها ب؛ضناعهي إلي

)makanan mereka kerana mahukan keberkatannya. (p.183

)يدضون وي)حوال ض)ي ( Mengalu-alukan dan beria-ria meminta
ن ا ا ا ا ا ا ااوم الا ا ا ا ا ا ا ااورل

البيانية

لس)وب الترجمة
الت )ي

ناية
ترجمة ال ناية ترجمة م نوية
ال نايااة رااي ال بااارل وتياااوو لضناااعهي يم ااال ترجمتهااا إلااى الم يويااة ترجمااة
حررياة ألال مصهاوي و memanjangkan leherبم ناى وتيااوو األضناا
ري الم يوياة يحماو م ناى سا)بيا وهاو التجساخ ض)اى لحاواو اآلتاريال لاذل
يتوج ااب ض) ااى المت اارجي ترجم ااة ه ااذس ال ناي ااة ترجم ااة م نوي ااة م ااال تا ا و نل ااو
مئمونها وهو تاوير شدل الترحيب
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الخاتمة:
تاادو نتااا ض التح)يااو الساااب لترجمااة نماااذر مااال الاااور البيانيااة رااي رح)ااة ابااال
بيويااة لال مترجمااي الرح)ااة اتب ااا لساااليب م ينااة رااي الت امااو مااع الاااور البيانيااة
يم ال ت)تياها ض)ى النحو اآلتي:
أوال :أساليب ترجمة التشبيه
 7ترجمة التشبي المؤ د ترجمة حررية مع اإلتياال ب؛دال التشبي
 3ترجمة التشبي المؤ د ترجمة حررية بدوال اإلتياال ب؛دال التشبي
 2ترجمة التشبي المرسو ترجمة حررية مع اإلتياال ب؛دال التشبي
 2ترجمة التشبي المرسو ترجمة حررية بدوال اإلتياال ب؛دال التشبي
ثانيا :أساليب ترجمة المجاز
 7ترجمة المجا ترجمة حررية
 3ترجمة المجا ترجمة م نوية
 2حذف المجا
ثالثا :أساليب ترجمة االستعارة
 7ترجمة ا ست ارل التاريحية ترجمة حررية
 3ترجمة ا ست ارل التاريحية ترجمة م نوية
 2ترجمة ا ست ارل التاريحية ترجمة حررية وم نوية
 2حذف ا ست ارل التاريحية
 2ترجمة ا ست ارل الم نية ترجمة حررية
22

 1ترجمة ا ست ارل الم نية ترجمة م نوية
 1ترجمة ا ست ارل الم نية ترجمة حررية وم نوية وتصسيرية
رابعا :أساليب ترجمة الكناية
 .1ترجمة الكناية ترجمة حرفية
ويم ال لال نت)ك ري نهاية هذس الدراسة لال ترجمة الاورل البيانية مم نة إلى

ح ااد بي اار وض) ااى المت اارجي ضن ااد التا اادل لنل ااو الا ااور البياني ااة لال ي ي ااي األولي ااة
ل)ترجماة الحررياة إذا انات الااور م؛لوراة وم روراة لادب عاراء ال) اة الهادف لماا إذا
اال

يك ري واوو الم نى المراد مال ت و إجراء النلو الحرري ربمم ان حين اذ

لال ي)جاا؛ ل)ترجمااة الم نويااة رااي لل اااورل مااال اااورها رياا؛تي باااورل بيانيااة لتاارب
تحمو الم نى الملاود لو يح)او الااورل ويص ا م وناتهاا كاي يا؛تي بمئامونها لو
يلااوي بشاارا الاااورل لو ي)جاا؛ ل)حااو األتياار وهااو حااذف الاااورل البيانيااة إذا لااي ت ااال

ذات عيمة حليلية
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