e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi
Vol. III, No. I (April 2016) 84 –102
e-ISSN 2289-7909

مدى فاعلية تطبيق التكافؤ الوظيفي في ترجمة الكنايات القرآنية إلى اللغة الماليوية

الدكتورة نسيمة احلاج عبد اهلل
ملخص البحث

يعترب التكافؤ  equivalenceمفتاحا أساسيا يف عملية الرتمجة ،وله ثالثة أنواع؛ التكافؤ
الشكلي  ،formal equivalenceوالتكافؤ الوظيفي  ،functional equivalenceوالتكافؤ التصوري
 .ideational equivalenceيركز املرتجم غالبا ما على النص ذاته إذا تعامل مع النص الرمسي مثل
النصوص الدينية أو الشرعية ،األمر الذي يسوقه إىل االعتماد بالتكافؤ الشكلي دون سواه ،ألن
النص يف هذا الوضع يكون أهم من الكاتب نفسه أو اجلمهور الذي يقرأ ذلك النص .غري أن
السؤال هنا هو إىل أي مدى يكون التكافؤ الشكلي أمينا للنص األصلي يف توصيل الرسالة القرآنية
حىت يصبح أسلوب الرتمجة مطابقا مع املعىن املراد يف النص القرآين املصدر ،وإىل أي مدى يكون
التكافؤ الوظيفي قادرا على تفهيم من ليس هلم نصيب بالعربية معاين القرآن فهما صحيحا .من هذا
املنطلق تسعى هذه الورقة إىل دراسة النصوص القرآنية املرتمجة إىل اللةة املاليوية هادفة إىل تقصي
أوجه القصور يف تطبيق التكافؤ الشكلي يف ترمجة النصوص القرآنية من جانب ،واكتشاف مدى
جناح املرتمجني يف تقريب املعىن بتطبيق التكافؤ الوظيفي يف ترمجة تلك النصوص من جانب آخر.
وتتم هذه الدراسة باختيار الكنايات الواردة يف القرآن الكرمي للقيام على الدراسة التحليلية النموذجية.
أظهرت نتائج الدراسة من خالل النماذج التحليلية أن االعتماد على التكافؤ الشكلي يف ترمجة
الكنايات القرآنية إىل اللةة املاليوية قد يؤدي إىل ضياع املعىن املراد يف النص القرآين األصلي .لذا
توصي هذه الدراسة بضرورة اللجوء إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي يف ترمجة الكنايات القرآنية ألجل
إيصال الرسالة القرآنية وإلفهام املسلمني معانيها ،واالبتعاد عن الفساد يف املعىن املراد ،واالحتفاظ
على األسلوب املألوف لديهم ،حيث هذا التطبيق من شأنه أن يزيد من دافعية القراء املاليويني إىل
متابعة التعاليم اإلسالمية ،فضال عن ابتعادهم عن امللل الناتج عن إنتاج الرتمجة الةامضة اليت تثري
التساؤالت عن مقصودية الرسالة القرآنية الصحيحة.
الكلمات املفتاحية :التكافؤ الشكلي ،التكافؤ الوظيفي ،الكنايات القرآنية
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تمهيد
عرض كثري من العلماء املسلمني إلشكاليات الرتمجات القرآنية وقصورها عن تصوير كل ما
يتضمنه النص القرآين العريب األصلي من أفكار وأخيلة ومجال لفظي ،وصرح القائمون بعملية ترمجة
معاين القرآن الكرمي إىل لةات أخرى يف كل عصور التاريخ بتلك الصعوبات اليت تصادفهم ،لكنهم
مع هذا مل ينصرفوا عن الرتمجة ،بل ظلوا يتابعون جهودهم جيال بعد جيل وعصرا بعد عصر ،ذلك
ألن األمم والشعوب اإلسالمية الناطقني بةري العربية قد رأت حاجتها امللحة يف فهم التعاليم
اإلسالمية .وعلى هذا األساس قد أمجع العلماء على جواز ترمجة معاين القرآن الكرمي ،ملحني يف
الوقت نفسه يف أن النصوص املرتمجة ال يطلق عليها اسم "القرآن" ،وال تعترب بديال له معىن وشكال
ووظيفة.1
فالرتمجات القرآنية ال تعدو أن تكون حماوالت للعلماء املسلمني غري العرب يف ترمجة معاين
القرآن ملقاصد نبيلة؛ أمهها تبليغ الدعوة والتعاليم اإلسالمية إىل جمتمعهم .فبالنسبة إىل الرتمجة القرآنية
إىل اللةة املاليوية بشقيها املاليزية واإلندونيسية فال تزال تُصدر ،إال أهنا مل حتظ حىت اآلن بالقدر
الوايف من االهتمام من جهة الباحثني .ويدعو هذا الواقع بدوره إىل دراسة هذا البحث النصوص
القرآنية املرتمجة إىل اللةة املاليوية بتوجيه النظر إىل الكنايات القرآنية هادفا إىل تقصي أوجه القصور
يف تطبيق التكافؤ الشكلي يف ترمجة تلك الدالالت الكنائية من جانب ،واكتشاف مدى جناح بعض
املرتمجني يف تقريب املعىن بتطبيق التكافؤ الوظيفي من جانب آخر.
وتتمحور هذه الدراسة حول املقارنة بني الرتاجم املاليوية الفردية باعتبارها البؤرة التحليلية
األساسية ملعرفة مدى تطبيق املرتمجني ذانك النوعني من التكافؤ .وجبانب املقارنة بني الرتاجم
املختلفة ،فالدراسة أيضا تقابل – على حد السواء  -النصوص املرتمجة من بني الرتمجات املختلفة
بالنصوص األصلية ملعرفة مدى تطابق أسلوب الرتمجة مع املعىن املراد يف النص األصلي .ويتم ذلك
كله باختيار النسخ اليت ترمجها حممود يونس ،والشيخ عبد اهلل بسميه ،واحلاج زيين دحالن للقيام
على الدراسة التحليلية النموذجية .ومن مربرات اختيار تلك النسخ دون غريها أهنا مشهورة لدى
جمتمع اللةة اهلدف حيث متت طباعتها مرات ِع ّدة من خالل القرن احلادي والعشرين امليالدي.
1

جمدي حاج إبراهيم وأكمل حزيري بن عبد الرمحن ،مبادئ ترجمة النص الديني في ضوء دراسات الترجمة الحديثة من

منظور إسالمي ،ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العاملي الثاين للةة العربية وآداهبا :إسالمية الدراسات اللةوية واألدبية وتطبيقاهتا،
 23-21ديسمرب 2009م ،تنظيم قسم اللةة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا ،ص .13-12
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وجدير بالذكر هنا أيضا أن هذه الدراسة حتلل النماذج التحليلية حتليال سرديا ،ال حتليال
مناذج من الدالالت الكنائية على املستوى اللفظي واملستوى اجلملي.
ويتم ذلك باختيار ٍ 9
إحصائياّ ،
ومبا أن اللةة العربية واللةة املاليوية تنتميان إىل فصائل لةوية متباينة فتختلفان يف كثري من
عناصرمها وخصائصهما اللةوية والداللية والثقافية مما تؤدي إىل عناء كبري ومشقة كبرية يف ترمجة
النصوص القرآنية إىل اللةة املاليوية خاصة فيما يتعلق باجملازات .وعلى الرغم من ذلك فليس من
املستحيل أن ترتجم تلك النصوص إىل حد ما ألجل فهم الرسالة القرآنية ،وهذا ما فعله العلماء
املاليويون املسلمون لنشر الدعوة اإلسالمية .فإذا اغرتبت اجملازات القرآنية وخرجت من بيئتها
االجتماعية إىل بيئة أخرى احتاج املرتجم إىل جهد للحصول على ما يناظرها أو يرادفها يف داللتها
لتؤدي يف ذهن السامع والقارئ املاليوي يف البيئة املاليوية نفس الداللة ،أو ما يقرب منها يف بيئتها
األصلية .فهذا البحث حياول النظر إىل مدى تطابق النص املرتجم بالكنايات القرآنية حىت نتحقق
مدى إعطاء املرتجم صورة صحيحة لداللة األلفاظ اجملازية نتيجة لتطبيق بعض املرتمجني التكافؤ
الشكلي يف موضع ،والتكافؤ الوظيفي يف موضع آخر.
مفهوم الكنايات القرآنية

تعترب الكناية من الرباعة والبالغة وهي عند العرب أبلغ من التصريح ،وهي عند عبد القاهر
اجلرجاين "أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين ،فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللةة ولكن جييء
إىل معىن هو تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله دليال عليه" ،2وهي عند اخلطيب القزويين
"لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه" ،3وعند الدكتور إميل بديع يعقوب "كالم أريد به
معىن غري معناه احلقيقي الذي وضع له مع جواز إرادة ذلك املعىن األصلي ،إذ ال قرينة متنع هذه
اإلرادة" .4فاملقصود بالكنايات القرآنية يف هذا البحث على وجه التحديد هو لون من ألوان التعبري

2

اجلرجاين ،اإلمام عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز ،حققه السيد حممد رشيد رضا( ،بريوت-لبنان :دار املعرفة1398 ،هـ-

1978م) ،ص .52

 3القزويين ،اإلمام حممد بن عبد الرمحن بن عمر أبو املعايل جالل الدين اخلطيب ،اإليضاح في علوم البالغة ،حققه عماد
بسيوين زغلول( ،بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية ،ط  ،3د .ت) ،ص .182

 4يعقوب ،إميل بديع ،موسوعة علوم اللغة العربية( ،بريوت-لبنان :دار الكتب العلمية ،ط 1427 ،1هـ2006-م) ،ص
.428/7
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خارجا عن حدود االستعمال املعجمي لوجود القرينة املانعة من إرادة
القرآين غري املباشر عن املعىن ً
املعىن األصلي.
ال خيفى أن القرآن الكرمي قد استخدم الدالالت الكنائية للتعبري عن دالالت معينة تتساوق
مع سياق اآلية .ومما ال شك فيه أن الكنايات القرآنية ترسم مالمح حياة اجملتمع العريب العقلية
والبيئية اليت يعيشون فيها مما جيعل من املستحيل أن نرتمجها إىل اللةة املاليوية باالعتماد على التكافؤ
الشكلي يف كل احلاالت ،ألن العربة يف ترمجة معاين القرآن هي املقاصد واملعاين ،ال األلفاظ واملباين.
الفرق بين التكافؤ الشكلي والتكافؤ الوظيفي

يُعرف التكافؤ  Equivalenceأيضا يف املصطلحات العربية بالتعادل ،أو التطابق ،أو التماثل
مفهوما أساسيا يف نظريات
يف الرتمجة ،وتُع ّد فكرة التكافؤ يف الرتمجة ()Translation Equivalence
ً
5
ومرد ذلك إىل اختالف املداخل النظرية يف الرتمجة
كبريا لدى املنظرين ؛ ّ
الرتمجة ،إال أهنا تثري جدالً ً
من ناحية ،واختالف وجهات نظر املنظرين يف معاجلة مفهوم التكافؤ من ناحية أخرى .وهذا من
يؤدي إىل ظهور أنواع خمتلفة للتكافؤ اليت يعتمد عليها املنظرون يف جمال دراسات الرتمجة،
شأنه أن ّ
منها التكافؤ الشكلي والتكافؤ الوظيفي .والشيء الذي يش ّد انتباهنا هو أن املرتمجني يتّخذون
أساليب الرتمجة املتباينة ألجل احلصول على مستويات التكافؤ املختلفة .وعلى الرغم من اختالف
املداخل واملناهج يف قضية الرتمجة ،فإن نظرية الرتمجة تدور يف احملصلة األخرية حول التكافؤ
.Equivalence
 )1التكافؤ الشكلي (: )formal equivalence

يعرف هذا النوع من التكافؤ أيضا بالتكافؤ البنيوي ،وهو "طريقة الرتمجة اليت تستهدف
اإلبقاء على األشكال أو األبنية اللةوية للنص املصدر قدر اإلمكان ،بصرف النظر عن كون تلك
األبنية متثل الطريقة الطبيعية يف التعبري عن املعىن األصل يف اللةة اهلدف أم ال" .6فاملرتجم يف هذا
النوع من التكافؤ يهتم باملعادلة الشكلية بني النصني املصدر واهلدف ،حبيث تكون العناصر البنيوية
يف اللةة املصدر تتطابق مع العناصر البنيوية يف اللةة اهلدف .وبعبارة أخرى ،حياول املرتجم إعادة
 5ميكن الرجوع يف:

Kenny, Dorothy, Equivalence, in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by

Mona Baker & Gabriela Saldanha, (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2.nd Edition,
2009), p. 96.
6

Ali, Abdul Sahib Mehdi, Encyclopedia Of Translation Terminology English-Arabic, (United Arab Emirates:
College of Graduate Studies & Research, University of Sharjah, First Edition, 1428H/2007AD), p. 120.
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توليد شكل النص األصلي وحمتواه بأكرب قدر ممكن من احلرفية .يطلق نيدا  Nidaعلى هذا النوع من
التكافؤ اسم (.7)gloss translation
وتندرج الرتمجة كلمة بكلمة  word-for-word translationوالرتمجة احلرفية literal translation
والرتمجة الداللية ( )semantic translationيف ضمن هذا النوع من التكافؤ ،لكن خيتلف األول عن
الثاين يف مدى حماكاة صيةة اللةة األصل .فالرتمجة كلمة بكلمة تقوم على ترمجة كلمات النص
املصدر إىل أقرب ما يناظرها من كلمات اللةة اهلدف مع التقيد قدر اإلمكان بالرتتيب األصلي
للكلمات .8أما الرتمجة احلرفية فتكمن يف ترمجة كلمات اللةة املصدر بصورة مستقلة أي عدم احملافظة
على الرتاكيب النحوية للةة املصدر ،بل حتويل تلك الرتاكيب إىل أقرب معادالهتا يف اللةة اهلدف.9
أما الرتمجة الداللية فهي مصطلح استعملها نيومارك ،وتُدرجها الباحثة يف ضمن التكافؤ الشكلي
باعتبار ميوهلا إىل البقاء يف اإلطار الثقايف للةة املصدر وتقيدها بالوالء للمؤلف أكثر من قارئ اللةة
اهلدف رغم من حماولتها نقل املعىن السياقي لألصل.10
 )2التكافؤ الوظيفي (: )functional equivalence
واملقصود به هو "الرتمجة البسيطة اليت توضح وظيفة التعبري الذي تستخدمه اللةة املصدر
برتمجته إىل ما يعرب عن الوظيفة ذاهتا يف اللةة اهلدف ،ولكن من دون اللجوء إىل الصورة األصلية".11
فاملرتجم يف هذا النوع من التكافؤ يهتم باملعادلة الوظيفية بني النصني املصدر واهلدف ،حبيث يكون
حمتوى النص املصدر متطابقا مع مضمون النص يف اللةة اهلدف بدون النظر إىل التماثل يف العناصر
البنيوية .وبعبارة أخرى ،حياول املرتجم تعبري عما يقصده النص املصدر بأسلوب مألوف لدى القارئ
يف اللةة اهلدف .يعرف هذا النوع من التكافؤ عند  Nidaبالتكافؤ الدينامي ( dynamic
 ،)equivalenceوحدد له ضوابط يتسم هبا؛ أمهها التعادل يف التأثري لدى املتلقي ،والتعبري الطبيعي يف
اللةة اهلدف.12
7

Nida, A. Eugene, Toward A Science Of Translating. (Leiden: E. J. Brill, 1964), p. 159.
Ibid, 315.
9
Ibid, 173.
10
Newmark, Peter, Approaches To Translation, (Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt:
Pergamon Press, 1st. Edition, 1981), p. 39.
11
Ali, Abdul Sahib Mehdi, Encyclopedia Of Translation Terminology English-Arabic, p. 124.
12
Nida, A. Eugene, Toward A Science Of Translating, p. 159.
8
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وتندرج الرتمجة املعنوية والرتمجة التفسريية  paraphraseوالرتمجة االصطالحية
 translationوالرتمجة الدينامية  dynamic translationوالرتمجة االتصالية communicative translation
يف ضمن هذا النوع من التكافؤ.
فالرتمجة الدينامية هو املصطلح الذي استخدمه نيدا  ،Nidaويتم فيها نقل املعىن من النص
املصدر مع مراعاة فيه اخلصائص الطبيعية للةة اهلدف .13وحسب هذا املفهوم ،فالرتمجة االصطالحية
ال ختتلف من حيث اجلوهر عن الرتمجة الدينامية ألن الرتمجة االصطالحية هتتم بنقل معىن النص
املصدر إىل النص اهلدف باستخدام املفردات والرتاكيب النحوية اليت تنسجم بطبيعة اللةة اهلدف
أيضا .14أما الرتمجة االتصالية فهي املصطلح الذي استعمله نيومارك  ،Newmarkوهي متيل أكثر إىل
إجياد إطار لةوي وثقايف مألوف لدى قارئ اللةة اهلدف حىت يكون التأثري فيه معادال للتأثري الذي
يرتكه األصل على قرائه يف النص املصدر.15
idiomatic

التكافؤ وترجمة النصوص الدينية

يركز املرتجم غالبا ما على النص ذاته إذا تعامل مع النص الرمسي مثل النصوص الدينية أو
الشرعية ،األمر الذي يسوقه إىل االعتماد بالتكافؤ الشكلي دون سواه ،ألن النص يف هذا الوضع
يكون أهم من الكاتب نفسه أو اجلمهور الذي يقرأ ذلك النص .غري أن السؤال هنا هو إىل أي
مدى يكون التظكافؤ الشكلي أمينا للنص األصلي ،وإىل أي مدى يكون التكافؤ الوظيفي قادرا على
تفهيم من ليس هلم نصيب بالعربية معاين القرآن فهما صحيحا ،ألن االهتمام بالشكل قد ال حيقق
مضمون الرسالة الكامن يف النص املصدر ،وقتئذ ال بد للمرتجم أن يأخذ بعني االعتبار حمتوى النص
باللجوء إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي ،األمر الذي يؤدي إىل تضحية قدر كبري من األلفاظ الظاهرة يف
النص املصدر.
مفهوما نسبيًّا مبا أن اخلصائص اللةوية
ال خيفى أن مفهوم التكافؤ يف الرتمجة يف حقيقة األمر
ً
أمر مستحيل،
والداللية للةتني املصدر واهلدف ختتلف بطبيعة احلال ،لكن هذا ال يعين أن الرتمجة ٌ
حني نعترب التكافؤ يف الرتمجة تكافؤا جزئيًّا ،ال تكافؤا مطل ًقا .فهذا ما قصده ألربت نيوبرت وغريةوري
شريّف  Albrecht Neubert & Gregory Shreveحني أشار إىل قضية الرتمجة ومفارقتها ،مؤكدا أن
13

Ibid, p. 159.
Ali, Abdul Sahib Mehdi, Encyclopedia Of Translation Terminology English-Arabic, p. 146.
15
Newmark, Peter, Approaches To Translation, p. 39.
14
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الرتمجة ال تزال تق ّدم بعض املنفعة للثقافة اهلدف ،على الرغم من أهنا مل تستطع نقل كل شيء يف
أمر مستحيل ،بيد أن الرتمجة يف
النص املصدر ،مواصالً بأن احلفاظ على كل شيء يف النص املصدر ٌ
الوقت نفسه تقوم بنقل بعض الشيء ،لو ال فيها شيء مفيد ،فإن قراء الثقافة اهلدف لن يطالبوا
بالرتمجات.16
ولعل على هذا األساس يدافع الفكر الرتمجي اإلسالمي عن مبدأ نسبية انتقال املعىن ،وذلك
باالستناد إىل أن الرتمجة ممكنة ضمن حدود معينة ،وذلك نتيجة لعوامل الفروق اللةوية واملرتجم
والنص نفسه .17وكذلك قد أمجع العلماء املسلمون اليوم على جواز ترمجة القرآن الكرمي باالستناد
على أن دورها احلقيقي هو التفسري ،وهذا التفسري ال يأيت إال لةرض الشرح واإلبانة لتفهيم املسلمني
من غري الناطقني بالعربية رسالة النص القرآين.18
الداللة المجازية :بين التطابق في ترجمة المعنى ونوع التكافؤ

قد أورد نيدا  Nidaأن التطابق يف الرتمجة ال يكون تطابقا مطلقا ألن اللةات ال تتشابه يف
الوحدات املعجمية واخلصائص الداللية اللةوية .19فالكلمة يف لةة ما ميكن أن حتمل معىن واحدا ،أما
يف لةة أخرى ميكن أن حتمل أكثر من معىن ،وكما أن معىن ما يف لةة ما ميكن تعبريه بكلمة واحدة،
أما يف لةة أخرى ميكن تعبريه بأكثر من كلمة .وكذلك أيّد روجري ت .بيل  Roger T. Bellهذا الرأي
أمر مستحيل ،ألن اللةات ختتلف يف الشكل الناتج عن
بالقول إن املعادلة الشاملة املثالية يف الرتمجة ٌ
اختالف الشيفرات ،وختتلف يف النظام الذي يضبط البىن القواعدية ،األمر الذي يفضي بالبداهة إىل
20
اختالف املعىن  .وبناء على هذا األساس ،فإن ترمجة اجملازات ال ُحت ّقق بالتعادل املطلق ( absolute
 )equivalenceألن الوحدات املعجمية بني اللةة املصدر واللةة اهلدف ختتلف متام االختالف بسبب

16

See in: Neubert, Albrecht & Shreve, Gregory M., Translation As Text, (Kent, Ohio & London: The Kent State
University Press, 1992), p. 2.

 17انظر :جمدي حاج إبراهيم وأكمل حزيري بن عبد الرمحن ،مبادئ ترجمة النص الديني في ضوء دراسات الترجمة الحديثة
من منظور إسالمي ،املرجع السابق ،ص .12-11

 18انظر :جمدي حاج إبراهيم وأكمل حزيري بن عبد الرمحن ،املرجع نفسه ،ص  3و .13
19

Nida, Toward A Science Of Translating, p. 156.
See in: Bell, Roger T., Translation And Translating: Theory And Practice, (London & New York: Longman,
1991), p. 6.
20
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االختالف الداليل ،باإلضافة إىل أن "الوحدات الداللية يف اللةة املصدر متثل حمتوى ثقافيا وحضاريا
خيتلف عما يف اللةة اهلدف".21
وعلى الرغم من ذلك ،ميكن أن يتمثل التطابق يف ترمجة اجملازات يف أن الكلمات أو العبارات
أو الرتاكيب يف نص اللةة املصدر تعادهلا الكلمات أو العبارات أو الرتاكيب يف اللةة اهلدف وحتمل
املعىن اجملازي ذاته إذا كانت الصورة اجملازية بني اللةتني املصدر واهلدف متطابقة حنو ترمجة perang
 dinginو  bulan maduيف اللةة املاليوية إىل (احلرب الباردة) و(شهر العسل) يف العربية .ونسمي هذا
النوع من الرتمجة بالرتمجة اجملازية ( )metaphorical translationويعين هبا أن نرتجم التعابري اجملازية يف
اللةة املصدر إىل تعابري جمازية يف اللةة اهلدف .22إذن يصلح للمرتجم أن يطبق التكافؤ الشكلي إذا
توافرت الصورة اجملازية املتكافئة بني اللةتني املصدر واهلدف.
فمن املالحظ أن املرتمجني عبد اهلل بسميه وزيين دحالن يلتزمان بالتكافؤ الشكلي يف ترمجة
ات الشَّيطا ِن  .23﴾...فالعبارة القرآنية (وال تـتَّبِعوا خطُو ِ
قوله تعاىل﴿ :وال تـتَّبِعوا خطُو ِ
ات الشَّيط ِ
ان)
ْ
ُ ُ
ْ
ُ ُ
من االستعارة ،24الستحالة أن يكون للشيطان خطوات حسية مدركة .فاتفق املرتمجان على ترمجة
هذه االستعارة القرآنية بطريقة واحدة وهي الرتمجة احلرفية رغم من اختالف ألفاظهما أي ( janganlah
 )kamu menurut jejak langkah syaitanللمرتجم األول ،أو ( )jangan mengikuti jejak setanللثاين.
ولعل هذا يعود إىل أن التعبري املاليوي حرفيا ميكن أن حيل حمل التعبري العريب يف املعىن من ناحية،
وتشتهر الصورة اجملازية لدى اللةتني العربية واملاليوية من ناحية أخرى ،ألن مثل هذا النوع من
األسلوب ال يفضي إىل ضياع املعىن املقصود يف الرسالة القرآنية لتوفر الصورة اجملازية نفسها يف اللةة
املاليوية ،وهي ( )mengikut jejakو(.25)jejak langkah
خلت الصورة اجملازية يف اللةة املصدر من الصورة اجملازية نفسها يف اللةة اهلدف اليت
أما إذا ْ
تقابلها يف الشكل واملضمون فعلى املرتجم أن ينقل املعىن اجملازي باستخدام التعابري اليت تقاربه من
 21حسنني ،صالح الدين صاحل ،نظرية مكونات المعنى وأثرها في النقل من لغة إلى أخرى ،حبث مقدم يف املؤمتر الدويل يف
الرتمجة ودورها يف تفاعل احلضارات ،يف الفرتة من  23إىل  25يونيو 1998م يف القاهرة ،ص .425
Ali, Abdul Sahib Mehdi, Encyclopedia Of Translation Terminology English-Arabic, p. 187.

22

 23سورة البقرة .208 :

 24ابن عاشور ،الشيخ حممد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير( ،تونس :دار سحنون ،د .ت ،اجمللد  ،)2ص .279
25

Abdullah Hussain, Kamus Simpulan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama,
1966), p. 176.

91

e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi
Vol. III, No. I (April 2016) 84 –102
e-ISSN 2289-7909

حيث الداللة يف اللةة اهلدف .هذا يعين أن املرتجم يعمد إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي .وجتدر اإلشارة
إىل أن التطابق يف املعىن مفهوم نسيب ،ألن "أي اختالف يف املبىن يصاحبه يف غالب األحيان
اختالف يف املعىن" .26ولكن ،إذا ترمجت الداللة اجملازية ترمجة حرفية للمحافظة على التكافؤ الشكلي
ألدى ذلك النوع من الرتمجة إىل انعدام القيمة االتصالية من جانب ،وضياع املعىن املقصود يف النص
املصدر من جانب آخر ،ألن الفجوات الثقافية بني اللةتني طبيعيا قد جيعل من املستحيل أن نرتجم
الدالالت اجملازية حرفيا .بصدد هذا فنقل املعىن اجملازي من اللةة املصدر إىل اللةة اهلدف  -سواء
أكان استعاريا أو كنائيا  -قد ال يتم إال بتطبيق التكافؤ الوظيفي الذي سوف يؤثر يف نفس السامع
أكثر تأثريا.
الدراسة التحليلية للكنايات القرآنية المترجمة إلى اللغة الماليوية

من خالل النماذج التالية وجد الباحثان أن االعتماد على التكافؤ الشكلي يف عملية ترمجة
الدالالت الكنائية القرآنية إىل اللةة املاليوية قد يؤدي إىل ضياع املعىن املراد يف النص القرآين األصلي
من جانب ،وإزالة اجلهة البالغية القرآنية املشرية إىل القيمة الثقافية العربية املتميزة ،بينما التكافؤ
الوظيفي الذي طبقه بعض املرتمجني قادر على تقريب املعىن األكثر وضوحا .وعلى الرغم من ذلك،
قد يصلح تطبيق التكافؤ الشكلي إذا أدت العبارة حرفيا نفس املعىن يف اللةة اهلدف.
(أ) فاعلية تطبيق التكافؤ الشكلي في ترجمة الكنايات القرآنية
النموذج :1
ت رب أ َّّن ي ُكو ُن ِيل ول ٌد وملْ ميْس ْس ِين بشٌر .27﴾...
قوله تعاىل﴿ :قال ْ
أ -ترجم حممود يونس هذه اآلية بـMaryam berkata: Ya Tuhanku, bagaimanakah aku akan :
mendapat seorang anak, padahal aku belum pernah disentuh lelaki.

ب -وترمجها عبد اهلل بسميه بــ:

Maryam berkata:”Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan

”?beroleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun

ج -وترمجها زيين دحالن بـ:

Maryam berkata, “Tuhanku, bagaimana aku mendapatkan anak,

”?sedang belum seorang pun menjamahku

 26احلسن ،الدكتور شاهر ،علم الداللة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية( ،عمان-األردن :دار الفكر ،الطبعة األوىل،

1422ه ـ 2001 -م) ،ص .119
 27سورة آل عمران 47. :
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(مس) هنا ليس مسا حقيقيا ،ألن املس احلقيقي ال يسبب إىل الوالدة ،بل يشري إىل
فاللفظ ّ
معىن آخر يتجاوز املعىن احلقيقي وهو عبارة عن اجلماع ،لكن املرتمجني يلتزمون بتطبيق التكافؤ
الشكلي إذ يهتمون بنقل أشكال اللةة املصدر نقال حرفيا ،رغم من اختالف عباراهتم يف اللةة
اهلدف ،فاستعمل حممود يونس وعبد اهلل بسميح لفظ ( ،)sentuhأما زيين دحالن فهو استخدم لفظ
( .)jamahوعلى الرغم من أهنم كلهم يرتكون معىن العبارة اجملازي الكامن يف النص األصلي أي
اجلماع ،فإن هذا النوع من التكافؤ الشكلي يتطابق مع املعىن املراد يف الرسالة القرآنية .ولعل مرد
ذلك إىل وضوح التصور اجملازي لدى جمتمع اللةة اهلدف لوجود القرينة العقلية ،فضال عن أن درجة
اجملازية يف اللةة املصدر القرآين مألوفة لدى اجملتمع املاليوي الستعمال اللفظ ( )sentuhاستعماال
جمازيًا تلطّفا أي )bahasa halus( :يف عرف اجملتمع املاليوي اللةوي لإلشارة إىل اجلماع ،28وكما أن
اللفظ ( )jamahقد يستعمل جمازيًّا كنائيّا أي )kata kiasan( :يف عرف اجملتمع املاليوي اللةوي
29
لإلشارة إىل اجلماع  .فعلى هذا األساس ،فالقول ( )tidak disentuh oleh lelakiأو ( belum
 )seorang pun menjamahkuمن ضمن األسلوب التلطّفي أو الكنائي ،ويعين به أن تلك املرأة حتفظ
فرجها من الزنا وتبتعد عنه ،ولعل هذا ما يدفع املرتمجني مجيعهم إىل االحتفاظ باللفظ الذي يف
األصل حرفيا.
النموذج :2
ضوا هلُ َّن ف ِريضةً .30﴾...
وه َّن أ ْو تـ ْف ِر ُ
قوله تعاىل﴿ :ال ُجناح علْي ُك ْم إِ ْن طلَّ ْقتُ ُم النساء ما ملْ مت ُّس ُ
(مس) هنا أيضا ليس مسا حقيقيا ،ففسر الزخمشري بأن املقصود بالعبارة القرآنية (ما
فاللفظ ّ
وه َّن) هو (ما مل جتامعوهن) .31فمن املالحظ أن زيين دحالن يطبق التكافؤ الشكلي إذ إنه
ملْ مت ُّس ُ
ينقل املعىن نقال حرفيا ،فرتجم العبارة الكنائية القرآنية بـ " ."istri yang belum kamu sentuh,ولعل
السبب الداعي إىل تطبيق هذا النوع من التكافؤ الشكلي يعود إىل أن اجملتمع املاليوي يألفون مبثل
هذا االستخدام اجملازي لإلشارة إىل معىن اجلماع .من خالل النموذج  1و  2السابقني خنلص إىل أن
التكافؤ الشكلي قد يصلح تطبيقه إىل حد ما إذا أدت العبارة حرفيا نفس املعىن يف اللةة اهلدف.
Kamus Dewan, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat, 2007), p. 1456.
Kamus Dewan, ibid, p. 603.

20
29

 30سورة البقرة .236 :

 31الزخمشري ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه
التأويل ،حققه حممد عبد السالم شاهني( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1415 ،1هـ1995/م ،اجمللد األول) ،ص .281/1
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(ب) أوجه القصور في تطبيق التكافؤ الشكلي في ترجمة الكنايات القرآنية
يبدو من خالل الدراسة التحليلية ضياع املعىن املراد يف النص القرآين األصلي نتيجة لتطبيق
التكافؤ الشكلي يف ترمجة الدالالت الكنائية القرآنية إىل اللةة املاليوية.
النموذج :3
ض الظَّ ِ
الرس ِ
ول سبِ ًيال﴾.32
املُ على يديْ ِه يـ ُق ُ
قوله تعاىل﴿ :ويـ ْوم يـع ُّ
ول يا لْيت ِين َّاخت ْذ ُ
ت مع َّ ُ
أ -لقد ترجم حممود يونس هذه اآلية بـ " Dan pada hari orang zalim (kafir) menggigit kedua
!"tangannya seraya katanya: Aduhai kiranya, aku ikut jalan bersama Rasul
ب -وترمجها احلاج زيين دحالن بـ " Dan pada hari itu orang yang zalim menggigit tangannya,
"seraya berkata, “Mestinya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul.
إن املرتمجني يلتزمان بتطبيق التكافؤ الشكلي إذ يهتمان بنقل أشكال اللةة املصدر نقال
العض على اليد) هي
حرفيا ،ويرتكان املعىن املراد والصورة الكنائية الوافرة يف النص األصلي .فالعبارة ( ّ
كناية عن الندامة .33فأبناء العرب يتعارفون على أمناط السلوك االجتماعي املعربة يف تلك اآلية اليت
تكين الندم بالعض على اليد .ومثل هذه األمناط تعد من العرف العريب العام .فاملقصود بالعرف العام
هنا هو "جمموعة العادات أو التقاليد أو أمناط السلوك االجتماعي اليت يتعارف عليها أبناء اجلنس
البشري يف عمومه ،فال يستأثر هبا جمتمع دون غريه ،وال خيتص هبا عصر دون عصر" .34فمن ذلك
العرف العام أن العرب يكنون عن الندم بطريقة خاصة تتمثل يف األمناط السلوكية منها تقليب الكف
العض على اليد والسقوط يف اليد.
و ّ
يتحصل املعىن كما هو
أما اجملتمع املاليوي الذين يقرأون تلك الرتمجة القرآنية ترمجة حرفية فال
ّ
املقصود يف النص األصلي القرآين .يبدو من ذانك النصني املرتمجني أن املرتمجني مييالن إىل تطبيق
التكافؤ الشكلي إذ يرتمجان األلفاظ كلها ترمجة حرفية .وهذا الوضع – للوهلة األوىل – يفضي إىل
التساؤالت لدى قارئ اللةة اهلدف؛ منها ملاذا يعض الكافر يديه يف ذلك اليوم؟؟! .فمن املستحسن

 32سورة الفرقان .27 :

 33ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،اجمللد التاسع ،ص .12

 34طبل ،حسن ،حول اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم( ،املنصورة :مكتبة اإلميان ،الطبعة األوىل1420 ،هـ1999-م)،
ص .160
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أن نرتجم تلك العبارة الكنائية على ضوء التكافؤ الوظيفي بـ " "menggigit jari kekesalanألن مثل
هذا النوع من العبارة يألفها اجملتمع املاليوي لإلشارة إىل معىن الندامة .35
تبدو من خالل الدراسة التحليلية إزالة اجلهة البالغية القرآنية املشرية إىل القيمة الثقافية العربية
املتميزة نتيجة لتطبيق التكافؤ الشكلي يف ترمجة تلك الداللة الكنائية القرآنية إىل اللةة املاليوية.
النموذج :4
قوله تعاىل﴿ :ولو تـرى إِ ِذ الْمج ِرمون ناكِسو رء ِ
وس ِه ْم ِعْند رهبِ ْم.36﴾...
ُُْ
ْ
ُ ُُ
فسر ابن عاشور هذه اآلية قائال" :والناكس :الذي جيعل أعلى شيء إىل أسفل ،يقال:
الذل
نكس رأسه ،إذا طأطأه ألنه كمن جعل أعلى الشيء إىل أسفل .ونكْس الرؤوس عالمة ّ
والندامة ،وذلك مما يُالقون من التقريع واإلهانة " .37فهذا النوع من األسلوب من باب الكناية جلواز
إرادة املعىن األصلي.
أ -ترجم حممود يونس تلك العبارة الكنائية القرآنية بـ " Dan jika sekiranya engkau lihat, ketika
…."orang-orang berdosa menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya,
ب -وترمجها احلاج زيين دحالن بـ " Kalau kamu saksikan ketika mereka yang berdosa
…."menundukkan kepala di hadapan Tuhannya,
إن الالفت للنظر هنا أن حممود يونس واحلاج زيين دحالن يلتزمان بتطبيق التكافؤ الشكلي إذ
يرتمجان العبارة الكنائية ترمجة حرفية .فهذا النوع من أسلوب الرتمجة يفضي إىل ضياع مقصودية النص
الذل والندامة كما فسره املفسرون ،وإمنا الذي فُهم من النص
القرآين املصدر ،ألنه ال يشري إىل معىن ّ
املرتجم حرفيا أن اجملرمني نكسوا رؤوسهم أمام اهلل على وجه حقيقي.
النموذج :5

 Menggigit jari 35تعين حرفيا يعض األصبع وهي توحي إىل حالة الندامة .ارجع إىل:
Bahasa, p. 172.

 36سورة السجدة .12 :

 37ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،اجمللد  ،10اجلزء  ،21ص .221
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وح وع ٍاد وَثُود والَّ ِذين ِم ْن بـ ْع ِد ِه ْم ال
قوله تعاىل :قوله تعاىل﴿ :أملْ يأْتِ ُك ْم نـبأُ الَّ ِذين ِم ْن قـْبلِ ُك ْم قـ ْوِم نُ ٍ
يـعلمهم إَِّال اللَّه جاءتْـهم رسلُهم بِالْبـيـن ِ
ات فـرُّدوا أيْ ِديـ ُه ْم ِيف أفْـو ِاه ِه ْم وقالُوا إِنَّا كف ْرنا ِمبا أ ُْرِس ْلتُ ْم بِِه وإِنَّا
ُ
ُْ ُُ ُْ
ْ ُُ ْ
ٍ 38
ل ِفي شك ِممَّا ت ْدعُونـنا إِلْي ِه ُم ِريب﴾ .
تتضمن اآلية العبارة الكنائية (فـرُّدوا أيْ ِديـ ُه ْم ِيف أفْـو ِاه ِه ْم) ،وهي كناية عن غيظ قوم نوح وعاد
وَثود مما جاءت به الرسل عليهم الصالة والسالم أو استهزائهم هبم ،39أو كناية عن ضجرهم مما
جاءت به الرسل .40فالعرب يعربون عن تلك احلالة بتلك العبارة ،وهي ال تفيد نفس املعىن حني
يرتمجها املرتمجون ترمجة حرفية الختالف العناصر الداللية والثقافية بني العربية واملاليوية ،لكن عبد اهلل
بسميه يلتزم بتطبيق التكافؤ الشكلي إذ يهتم بنقل أشكال اللةة املصدر نقال حرفيا ،ويرتك املعىن
املراد والصورة الكنائية الوافرة يف النص األصلي إذ ترجم تلك العبارة الكنائية حرفيا أي " lalu mereka
 ،"meletakkan tangan mereka ke mulut merekaمما يرتتب عليه وقوع اخللل من اجلهة املعنوية ألن
النقل احلريف إىل اللةة املاليوية ال يفيد معىن الةيظ واالستهزاء والضجر كما ورد يف كتب التفاسري
املعتربة ،إمنا الذي يبقى لدى تصور القارئ املاليوي هو الفعل احلقيقي الذي فعله هؤالء القوم أي
أهنم ردوا أيديهم يف أفواههم حقيقيا.
(ج) مدى تطبيق المترجمين التكافؤ الوظيفي وفاعليته في تقريب المعنى المجازي

يبدو مدى فاعلية التكافؤ الوظيفي الذي طبقه بعض املرتمجني يف ترمجة الدالالت الكنائية
القرآنية إىل اللةة املاليوية يف إيصال املعىن املقصود يف النص األصلي القرآين .وذلك واضح يف
النماذج اآلتية:
النموذج :6
قوله تعاىل﴿ :ول َّما ُس ِقط ِيف أيْ ِدي ِه ْم ورأ ْوا أنـ َُّه ْم ق ْد ضلُّوا .41﴾...
فنقطة التحليل هنا هو(ول َّما ُس ِقط ِيف أيْ ِدي ِه ْم) .قد فسر الزخمشري هذه العبارة بأهنا كناية عن
صفة الندم ،ألن من شأن اإلنسان إذا اشتد ندمه على شيء أن يعض يده فتصري يده مسقوطا فيها
 38سورة إبراهيم.9 :
39

انظر :البيضاوي ،ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي ،تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل

وأسرار التأويل( ،بريوت-لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل2003 ،م1424-هـ) ،ص .514/1
 40انظر  :الزخمشري ،الكشاف ،اجمللد  ،2ص .521
 41سورة األعراف .149 :
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ألن فمه وقع فيها .42فأبناء العرب يتعارفون على أمناط السلوك االجتماعي املعربة يف تلك اآلية اليت
تكين الندم بالسقوط يف اليد .ومثل هذه األمناط تعد من العرف العريب العام.
أ -قد ترجم حممود يونس هذه اآلية بـDan tatkala mereka menyesal dan mereka tahu bahawa :
mereka telah sesat

ب -قد ترمجها عبد اهلل بسميه بـ :

Dan setelah mereka menyesal (akan apa yang mereka

lakukan) dan mengetahui bahawa mereka telah sesat,

ج -وترمجها زيين دحالن بـ :
فمن املالحظ أن املرتمجني كلهم مييلون إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي إذ حياولون إنتاج النص
اهلدف دون احملافظة على ألفاظ النص املصدر الظاهرة ،فيلجأون إىل التصرف يف التعبري على ضوء
فهمهم للمعىن اجملازي يف النص القرآين ،ويرتمجون األلفاظ القرآنية ترمجة تفسريية  -رغم من اختالف
عباراهتم – لتوضيح املعىن اجملازي الكامن يف اللفظ القرآين العريب ،فاألول ترمجه بـ ( Dan tatkala
 ،)mereka menyesalوالثاين بـ ( ،)Dan setelah mereka menyesalوالثالث بـ ( Ketika menyesali
 .)perbuatannyaفمثل هذا النوع من األسلوب صاحل للتداول واإلفادة يف جمتمع اللةة اهلدف ،أما لو
ننقل أشكال اللةة املصدر نقال حرفيا (مثل )dan tatkala dijatuhkan pada tangan mereka :لفسد
املعىن املراد يف النص القرآين ،ألن اجملتمع املاليوىي ال يألفون بالعرف العريب الذي يكنون الندم
بالسقوط يف اليد.
النموذج :7
السج ِ
ٍ
ِ
ود فال ي ْست ِطيعُون﴾.43
قوله تعاىل﴿ :يـ ْوم يُكْش ُ
ف ع ْن ساق ويُ ْدع ْون إىل ُّ ُ
تتضمن اآلية الكناية يف {يـوم ي ْكشف عن س ٍ
اق} ،وهي تعبري عن يوم يشت ّد فيه األمر
ْ ُ ُ
ويتفاقم ،ال كشف ،وال ساق يف احلقيقة.44
Ketika menyesali perbuatannya dan sadar bahwa mereka sesat,

أ -لقد ترجم حممود يونس هذه اآلية بـ

(Ingatlah), pada hari yang amat susah (kiamat), dan

mereka diseru supaya sujud, tetapi mereka tidak sanggup,

ب -وترمجها عبد اهلل بسميه بـ

(Ingatlah orang-orang yang tidak beriman) akan masa

didedahkan kedahsyatan huru-hara (hari kiamat), dan mereka diseru supaya sujud, maka
…mereka tidak dapat melakukannya,

 42انظر :الزخمشري ،الكشاف ،اجمللد  ،2ص .154
 43سورة القلم .42 :

 44انظر :الزخمشري ،الكشاف ،اجمللد  ،4ص .582
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ج -وترمجها احلاج زيين دحالن بـ

" Pada hari kiamat ketika keadaan menjadi gawat dan rawan

"mereka diminta untuk bersujud, tapi mereka tidak mampu melakukan.

فمن املالحظ أن املرتمجني كلهم مييلون إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي إذ يرتمجون تلك اآلية
ترمجة تفسريية لتوضيح املعىن اجملازي الكامن يف اللفظ القرآين العريب ،إذ حياولون إنتاج النص اهلدف
دون احملافظة على ألفاظ النص املصدر الظاهرة ،فيلجأون إىل التعبري باللةة املاليوية على ضوء فهمهم
للمعىن اجملازي يف النص القرآين .فاألول ترمجه بـ ( ،)pada hari yang amat susahوالثاين بـ ( masa
 ،)didedahkan kedahsyatan huru-haraوالثالث بـ ( .)keadaan menjadi gawat dan rawanفمثل
هذا النوع من األسلوب صاحل للتداول واإلفادة يف جمتمع اللةة اهلدف ،ألن العبارات املرتمجة كلها
تفيد معىن اشتداد األمر واستفحاله ،رغم من خيارات العبارة املختلفة .أما لو كان املرتجم يهتم
باملعادلة الشكلية بني النصني املصدر واهلدف قائال ،pada hari didedahkan betis :ملا أدى إىل املعىن
املراد يف النص القرآين ،ألن اجملتمع املاليوي ال يألفون بتلك الصورة اجملازية اليت يألفها العرب حيث
إهنم يكنون اشتداد األمر بالكشف عن الساق.
النموذج :8
ِ
ِ
ض يأْمرون بِالْمْنك ِر ويـْنـهون ع ِن الْمعر ِ
ِ
وف
ات بـ ْع ُ
قوله تعاىل﴿ :الْ ُمناف ُقون والْ ُمنافق ُ
ْ
ُ
ُْ
ض ُه ْم م ْن بـ ْع ٍ ُ ُ
ضون أيْ ِديـ ُه ْم ن ُسوا اللَّه فـن ِسيـ ُه ْم .45﴾...
ويـ ْقبِ ُ
ضون أيْ ِديـ ُه ْم} .قد فسر ابن عاشور هذه العبارة بأهنا كناية
تتضمن اآلية الكناية يف {ويـ ْقبِ ُ
الشح على الفقراء ،واملراد هبا أهنم ميسكون أيديهم عن اخلري والصدقة .46ترجم
عن صفة البخل و ّ
زيين دحالن هذه العبارة بـ " ." dan melarang mengeluarkan infakفمن املالحظ أن املرتجم مييل إىل
تطبيق التكافؤ الوظيفي إذ يرتجم تلك العبارة القرآنية ترمجة معنوية لتوضيح املعىن اجملازي الكامن يف
اللفظ القرآين العريب .لو ترمجت تلك العبارة الكنائية ترمجة حرفية (مثلmereka menggenggam :
 )tangannyaألدى إىل األسلوب غري املألوف لدى القراء املاليويني حيث تنعدم فيه قيمة اتصالية
معهم ،ألن ما فهم من النص املرتجم حرفيا أن املنافقني واملنافقات يقبضون أيديهم .ومبا أن التكافؤ

 45سورة التوبة.67 :

 46ابن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير ،اجمللد السادس ،اجلزء العاشر ،ص .254
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الشكلي من شأهنه أن تسبب ضياع املعىن املراد يف النص القرآين فإن املرتجم اختذ التكافؤ الوظيفي
منهجا لبيان مقصودية النص القرآين.
النموذج :9
ني أنـَّها ل ُكم وتـوُّدون أ َّن غيـر ذ ِ
قوله تعاىل﴿ :وإِ ْذ يعِ ُد ُكم اللَّهُ إِ ْحدى الطَّائِفتـ ْ ِ
ات الش َّْوك ِة ت ُكو ُن ل ُك ْم
ْ
ْ
ُ
47
احل َّق بِكلِماتِِه ويـ ْقطع دابِر الْكافِ ِرين﴾
يد اللَّهُ أ ْن ُِحي َّق ْ
ويُِر ُ
ات الشَّوك ِة ت ُكو ُن ل ُكم) ،وعبارة (ذ ِ
فنقطة التحليل هنا هو (وتـوُّدون أ َّن غيـر ذ ِ
ات الش َّْوك ِة)
ْ
ْ
ْ
كناية عن البأس واحلرب والنفري .48فاملعادلة الشكلية هي ( .)yang mempunyai duriلكن حممود
يونس وزيين دحالن مييالن إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي ،إذ حياوالن إنتاج النص اهلدف دون احملافظة
على ألفاظ النص املصدر الظاهرة ،ويرتمجان تلك العبارة اجملازية ترمجة معنوية على ضوء فهمهما
للمعىن اجملازي يف النص القرآين رغم من اختالف عباراهتما ،فاألول ترمجها بـ ( sedang kamu suka
 ،)melawan mana yang tiada kekuatanحبيث تكون عبارة (ذات الشوكة) مبعىن (،)kekuatan
والثاين بـ ( )untuk itu kamu ingin kelompok yang tidak bersenjata yang menjadi lawanmuحبيث
تكون مبعىن ( .)bersenjataفمثل هذا النوع من التكافؤ الوظيفي قادر على تفهيم قراء اللةة اهلدف
الرسالة القرآنية باملقارنة مع الرتمجة احلرفية أي ( ،)yang mempunyai duriألن ظروف اجملتمع املاليوي
ال يعربون عن البأس واحلرب بذات الشوكة.
وخالصة القول ،يبدو من خالل النماذج  ،6و  ،7و  ،8و  9مدى فاعلية تطبيق التكافؤ
الوظيفي يف ترمجة الكنايات القرآنية إىل اللةة املاليوية .وعلى الرغم من عدم التماثل يف العناصر
البنيوية بني اللةتني املصدر القرآين العريب واهلدف املاليوية ،فإن معىن النص املرتجم متطابقا باملعىن
املراد يف الرسالة القرآنية .
خاتمة الدراسة

خيلص البحث من خالل الدراسة التحليلية بأمور ،منها ما يأيت:
 )1يصلح تطبيق التكافؤ الشكلي إذا كانت العبارة حرفيا يف اللةة اهلدف تشري إىل املعىن املقصود.
 )2ال يصلح تطبيق التكافؤ الشكلي إذا أدى ذلك إىل ضياع املعىن املراد يف النص القرآين.
 47سورة األنفال .7 :

 48ابن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،اجمللد  ،9ص  .270وانظر أيضا :فيّود ،بسيوين عبد الفتاح ،علم البيان :دراسة
تحليلية لمسائل البيان( ،القاهرة :مؤسسة املختار ،الطبعة الثانية1425 ،هـ2004-م) ،ص .204
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 )3قد يلجأ املرتمجون إىل تطبيق التكافؤ الوظيفي يف عملية ترمجة الكنايات القرآنية ألجل إيصال
الرسالة القرآنية وإفهام املسلمني معانيها ،واالبتعاد عن الفساد يف املعىن املراد ،واالحتفاظ على
األسلوب املألوف لدى جمتمع اللةة اهلدف ،حيث هذا التطبيق من شأنه أن يزيد من دافعية القراء
املاليويني إىل متابعة التعاليم اإلسالمية ،فضال عن ابتعادهم عن امللل الناتج عن إنتاج الرتمجة
الةامضة اليت تثري التساؤالت عن مقصودية الرسالة القرآنية الصحيحة.
المراجع العربية
ابن عاشور ،الشيخ حممد الطاهر( .د .ت) .تفسير التحرير والتنوير .تونس :دار سحنون.
البيضاوي ،ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي2003( .م1424-هـ).

تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ط .1بريوت-لبنان :دار الكتب

العلمية.

اجلرجاين ،اإلمام عبد القاهر1398( .هـ1978-م) .دالئل اإلعجاز .حتقيق :السيد حممد رشيد
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ط .1عمان-األردن :دار الفكر.
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حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،حتقيق :حممد عبد السالم
شاهني .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية.

فيّود ،بسيوين عبد الفتاح1425( .هـ2004-م) .علم البيان :دراسة تحليلية لمسائل البيان.
ط .2القاهرة :مؤسسة املختار.
القزويين ،اإلمام حممد بن عبد الرمحن بن عمر أبو املعايل جالل الدين اخلطيب( .د .ت) .اإليضاح
في علوم البالغة ،حتقيق :عماد بسيوين زغلول .ط .3بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية.
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طبل ،حسن1420( .هـ1999-م) .حول اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم .ط .1املنصورة:
مكتبة اإلميان.

جمدي حاج إبراهيم وأكمل حزيري بن عبد الرمحن2009( .م) .مبادئ ترجمة النص الديني في
ضوء دراسات الترجمة الحديثة من منظور إسالمي .ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر العاملي
الثاين للةة العربية وآداهبا :إسالمية الدراسات اللةوية واألدبية وتطبيقاهتا 23-21 .ديسمرب
2009م .تنظيم قسم اللةة العربية وآداهبا ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.

يعقوب ،إميل بديع1427( .ه2006-م) .موسوعة علوم اللغة العربية .ط .1بريوت-لبنان :دار
الكتب العلمية.
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