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هداءالشعار و اإل  

 الشعار

 فإن مع العسر يسرًا        إن مع العسر يسرًا 

 6-5الشرح: 

-*- 
“Yang akan selesai adalah yang dikerjakan dan yang tidak akan selesai adalah yang 

tidak pernah dikerjakan”  

 اإلهداء

 أهدى هذا البحث إىل: 

 أيب احملبوب حممد شهرول وأمي احملبوبة داريياين 

 وأخي الكبري احملبوب حممد دارول أكتو مجادل كم

 شذا رزنة   واجلميلة صاحبيت العزيزة 
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 كلمة شكر وتقدير 

د هللا رب العاملني، و به نستعني على أمور الدنيا والدين، أشهد أن ال اله إال ماحل
هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ال نيب بعده، اللهم صل وسلم على 

 أسعد خملوقاتك سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد.

أساتذيت الفضالء واألصدقاء األحباء،  ئق على  يسرين أن أتوّجه ابلشكر اجلزيل والتقدير الفا
 وأخص بذكر منهم:  

عميد كلية اآلداب كالدكتور حممد ولدان املاجستري  السيد الفاضل األستاذ  احملرتم   .1
 اإلسالمية احلكومية. جاكايية جبامعة سونن کالفقاثوالعلوم ال

اني .2 الدكتورة  املاجستري  املكرمة  هرنييت  العربي  ئيسةر كنج  اللغة  بكلية قسم  وأدهبا  ة 
 . يةفداب والعلوم الثقااآل

األستاذ الدكتور احلاج ابن بردة املاجستري الذي قد بذل اجلهد يف   املكرم  مشريف .3
 . توجيه كتابة هذا البحث

سو   ذاألساتيمجيع   .4 جبامعة  وخاصة  نواحملاضرين  احلكومية  اإلسالمية  ن كاليجاكا 
 ا وموظفيها.  هبم اللغة العربية وأدساتيذ يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية من قس األ

 .أمي وأيب احملبوبني شكرا على إرشادكما على مدى األايم .5
مجيع األصدقاء الذين ال ميكن للكتابة أن تذكر مجيع امسائهم، هم الذين يساعدون   .6

 مباشرة أم غري مباشرة. ساعدين الباحثة على كتابة هذا البحث سواء كانت 

 خريا كثريا ومع م هللا أحسن اجلزاء وجزاكم هللاأشكركم شكرا جزيال بقول جزاك
 السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة. آمني... 
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القراء األعزاء. توّكلت على هللا  وأخريا أرجوا أن يكون هذا البحث انفعا جلميع 
 والحول وال قّوة إال ابهلل العلّي العظيم. 

 

 2021يناير  25يوكياكرات، 

 الباحثة  

 

 نجونج نوفيتا دار الت 
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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berupaya mengkaji gaya bahasa majaz dalam  kalimat-kalimat 

dalam novel Rijal Fi Shamsi karya Ghasan Kanafani. Novel ini menceritakan 

perjalanan penyelundupan tiga pengungsi Palestina dari Irak ke Kuwait. Mereka 

melarikan diri untuk mencari mata pencaharian dan meninggalkan anak-anak serta 

keluarga mereka untuk mencari pekerjaan yang layak guna memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya. Dalam bukunya Ghasan Kanafani banyak menggunakan bahasa 

kiasan atau majaz dalam kalimat-kalimatnya untuk menyampaikan pesan-pesan 

yang terselip melalui majaz. Dari sini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

tentang bentuk-bentuk uslub majaz dan problematika penerjemahannya.  

Adapun problematika yang dihadapi penulis, yaitu bagaimana cara 

menerjemahkan suatu ungkapan majaz agar dapat dipahami dengan mudah oleh 

para pembaca tanpa menghilangkan pesan dan tanpa mengurangi keindahan 

bahasanya. Agar dapat dipahami dengan mudah maka, penulis membagi bentuk 

ungkapan majaz ke dalam empat citra, yaitu citra antropomorfik, citra hewan, citra 

abstrak ke konkrit, dan citra sinestesia. Adapun penelitian yang dilakukan penulis 

merupakan kajian pustaka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerjemahan ungkapan majaz 

dari bahasa arab ke bahasa indonesia lebih banyak diterjemahkan secara harfiah dan 

terjemahan tersebut sudah dapat dipahami. Meskipun demikian, tetapi ada beberapa 

terjemahan yang masih memerlukan padanannya dalam bahasa indonesia dalam 

bahasa sasaran, sehingga ketika terjemahan tidak ditemukan padanannya ke dalam 

bahasa sasaran, maka ungkapan majaz akan diterjemahkan sesuai dengan makna 

yang dimaksud oleh pengarang.  

Kata kunci: terjemah, majaz, ghasan kanafani, rijal fi shamsi. 
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 جتريد 

غسان لرجال يف الشمس    إىل دراسة أسلوب اجملاز يف اجلمل يف روايةالبحث    سعى هذي
.  كنفاين، وحتكي هذه الرواية رحلة هتريب ثالثة الجئني فلسطينيني من العراق إىل الكويت

.  مهتللعثور على عمل الئق يليب احتياجات أسر   م هتفروا لكسب العيش وتركوا أطفاهلم وأسر 
غسان   الكثري كنفاين يف مجيستخدم  الل   ة له  في من  اجملاز  أو  التصويرية  ينقل   ها، غة  وهبذا 

  از جملمن هنا هتتم الباحثة بفحص املزيد عن أشكال ا.  الكنفاين الرسائل املخفية يف اجملاز
 . ومشكالت الرتمجة اخلاصة هبا

 لقراء ليسهل  ليكون  هي كيفية ترمجة تعبري اجملاز    ةاملشكلة اليت يواجهها الكاتب 
اللغة  فهمه التقليل من مجال  الرسالة ودون  فقدان  بسهولة.  دون  قّسم من أجل فهمه   ،

، وصور حيوانية، وصور  أنثروبومورفيكياصيغة تعبري اجملاز إىل أربع صور، وهي صور  باحثة  ال
البحث الذي أجراه    تلقى احلواس اخلمس.يتبادل فيه    تصويرا    ، وصورةحمسوسجمردة إىل  

 . مكتبية دراسة هو باحثة ال
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن ترمجة تعبريات اجملاز من العربية إىل اإلندونيسية  

ومع ذلك، هناك بعض الرتمجات اليت ال  .  تتم ترمجتها يف الغالب حرفًيا وميكن فهم الرتمجة
اللغة اهلدف، حبيث عندما يتعذر العثور على الرتمجة يف تزال تتطلب معاداًل إندونيسًيا يف  

 . يقصده املؤلف للغة اهلدف، سيتم ترمجة تعبري اجملاز وفًقا للمعىن الذيا
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 الباب األول 

 مقدمة 

 

 خلفية البحث أ.

منذ زمن طويل. ابملعىن الضيق، ميارس اإلنسان   نسانالرتمجة معرفة عرفها اإل
 نسان  اإلميقدكحياول التعرف على العامل من حوله. إن عصر الرتمجة قدمي    الرتمجة ألنه

عنها بلغة واحدة إىل  عّّبت  عملية نقل الرسائل اليت"ي الرتمجة ه 1.على هذه األرض
لغة أخرى بطريقة مناسبة وعادلة يف تعبريها حىت ال تسبب تصورات خاطئة وانطباعات 

لتعريف، هناك العديد من الشروط اليت ميكن أن  ذا اهب  2أجنبية يف التقاط الرسالة". 
لغة ال صدر و امللغة الن لغتني: أواًل، يتضم يقال عنها أن نقل الرسالة هو نشاط ترمجة.

تضمن لغتني على األقل كنشاط يال    ذيتصنيف نقل الرسائل ال  سمي دف. ال ياهل
للتفسري أو إعادة كنشاط     -على سبيل املثال    -كن تسميته فقط  متترمجة، ولكن  

3. ذلك   الصياغة أو غري
هنا ليس يف   تناسبالاثنياً، جيب أن يتم التحويل ابلتناسب.   

فيما يتعلق ابلفهم الذي سيتم التقاطه والردود   ات يف بناء معني، ولكنعدد الكلم

 
1 Faisol Fatawi, Seni Menerjemah Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 

2017), hlm. 1. 
2, Indonesia Kontemporer-Beluk Penerjemahan Arab-SelukMoch. Syarif Hidayatullah,  

(Tangerang Selatan: Alkitabah), hlm.17. 
3 Moch. Syarif Hidayatullah, Seluk-Beluk Penerjemahan Arab-Indonesia Kontemporer,..... 
hlm 17-8. 
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لغة املصدر أو  لاليت سيقدمها القارئ أو املستمع سواء عند قراءة الرسالة أو مساعها اب
عند قراءة الرسالة أو مساعها بتلك اللغة. اثلثًا، جيب أن تكون الرتمجة معقولة وفًقا 

 . لغة اهلدفالار االستخدام املعتاد يف ملعي
التعريف،   أن مهمة املرتجم هي لسان حال الكاتب (يف    يستنتجمن هذا 

ن  ب   يقالأن  ث (يف اللغة املنطوقة(. لذلك، ابختصار، ميكن  اللغة املكتوبة( أو املتحد  
الرتمجة هي نقل الرسائل النصية أو الكالم من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف، وليست 

الن اللغة اهلد  جمرد نقل للرتاكيب  اللغة املصدر إىل  ال    ف. بعبارات أخرى، حوية من 
شمل أيًضا اجلوانب تقتصر الرتمجة على اجلوانب املعجمية والقواعدية فحسب، بل ت  

 4.الداللية
الداللة هو فرع علم اللغة الذي يدرس املعىن أو املعاين الواردة يف اللغة  علم  

أهم شيء    .، الدالالت هي دراسة املعىنآخرمبعىن  .  أو الرمز أو أنواع التمثيل األخرى
اجملاز هو أسلوب لغوي يستخدم لنقل الرسائل   . هو كشف الرسائل يف اللغة اهلدف

بشكل عام ليست ابملعىن احلقيقي أو اجملازي أو    اجملاز. طبيعة  جمازية بطريقة خيالية أو  
ال رسالة. غالًبا  الداللة. غالًبا ما يستخدم أسلوب لغة الكالم يف العمل األديب إليص

ة وأكثر تشويًقا للقراءة، جيب ما تستخدم اجملاز يف األعمال املكتوبة حىت ال تكون ممل 
 . ستكمال عناصر أسلوب اللغة وإضافة قيمة فنيةإل اجملازاستخدام 

الرواية هي شكل من أشكال العمل األديب. يُعرف غسان كنفاين بنه من  
ا  ونالبارز   األشخاص التحرير  حركة  امليف  أصبح  وعضو لفلسطينية.  الرمسي  تحدث 

.  (PFLP) ملسماة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطنياملكتب السياسي جملموعة املقاومة ا
ر عن ذلك، كان يُعرف أيًضا ابسم صاحب القلم احلاد. تتناول مقاالته  بصرف النظ  

 
4Indonesia -Beluk Penerjemahan Arab-SelukMoch. Syarif Hidayatullah,  

Kontemporer,..... hlm.19. 
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عدًدا من   بشكل مباشر مصاحل اإلمّبايلية وراء العدوان اإلسرائيلي على فلسطني. قاد
مثل   للمقاومة،  بوقًا  أصبحت  اليت  اليسارية  اإلعالم    " احملرر"و   "الرأي"وسائل 

. ليس ذلك فحسب، بل يُعرف كنفاين أيًضا بنه كاتب روائي رائع وكاتب "اهلدف "و
قصة قصرية. تتحدث رواايته وقصصه القصرية عن أوضاع الشعب الفلسطيين الذي  

هو   مسرجال يف الش  5ئني يف خمتلف البلدان.يعيش مهمال يف خمتلف خميمات الالج 
ا له، يصف كنفاين  عمل  ثالث أول  من خالل  الالجئ  حياة  تعيشها  اليت  لصدمة 

أجيال خمتلفة. ثالثة  الذكور من  اهلدف،    شخصيات خمتلفة من  مع نفس  اجتمعوا 
 . اهلروب من الفقر والظلم يف وطنهم حبثا عن العمل والفرص يف الكويت

كثرة يف كتابة هذه الرواية األوىل. يف ين أسلوب اللغة باستخدم غسان كنفا
ابلبحث يف ترمجة تعابري أسلوب اللغة اجملازية من العربية إىل   ةتم الباحثهتهذه احلالة  

اإلندونيسية. مت إجراء هذا البحث حىت يتمكن القراء من فهم تعبري ما دون حذف  
بتصنيف ترمجة األشكال اجملازية    ةثالباح   تالرسالة، ودون التقليل من مجال اللغة، قام

أربع صور، املوضاجمل  إىل  يصور  أنثروبومورفيكيااز  تصويرا  املوضوع  اجمل،  وع  يصور  از 
از يصور املوضوع تصويرا اجمل،  از يصور املوضوع اجملرد إىل احملسوساجمل  تصويرا حيواين،

 يتبادل فيه تلقى احلواس اخلمس.

   حتديد البحثب.

 تظهر يف هذا البحث هي: حث، فاملسألة اليت بناء على خلفية الب
 ما هي أشكال العبارات اجملازية يف رواية رجال يف الشمس لغسان كنفاين؟  .1

 
5-revolusioner-pejuang-kanafani-http://www.berdikarionline.com/ghassan 

.2020Juni  23iakses pada tanggal d palestina/ 

http://www.berdikarionline.com/ghassan-kanafani-pejuang-revolusioner-palestina/
http://www.berdikarionline.com/ghassan-kanafani-pejuang-revolusioner-palestina/
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املناسبة لرتمجتها إىل اللغة االندونيسية اعتمادا على األنواع   الطرقو ما هي  .2
 اجملازية يف رواية رجال يف الشمس؟

 

 أغراض البحث وفوائدهج. 

ا البحث أهداف املراد حتقيقها يف هذاملذكورة، فإن  لبحثحتديد ابناًء على 
 : هي كما يلي

 الشمس لغسان كنفاين.ملعرفة أشكال التعبريات اجملازية يف رواية رجال يف  .1
املناسبة لرتمجة التعبريات اجملازية إىل اللغة اإلندونيسية يف رواية   الطرقإلكتشاف  .2

 رجال يف الشمس.
 و التايل: ئد نظرية و تطبيقية على النحيتوقع هذا البحث أن يعطي فوا

 الفائدة النظرية   .1
جمال اللغة  املسامهة  يف دراسات الرتمجة، خاصة يف يتوقع هذا البحث أن يعطي

 املرتبطة بساليب اللغة اجملازية. 
 الفائدة التطبيقية   .2

يتوقع هذا البحث أن يعطي املسامهة ابملعرفة للطالب فيما يتعلق برتمجة  
 ة اجملازية. أساليب اللغ

 الدراسات السابقةد. 

الباحثني أن هذا    خيّب   منهاهلدف  و .  يف البحثجًدا    زء مهمج  التحقيق املكتيب
،  سابًقا  ةالبحث مل جير قط. وبناًء على عمليات البحث واملالحظات اليت قام هبا الباحث

 العديد من الدراسات ذات الصلة النظرية يف هذه الدراسة.  ةالباحث ت وجد
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مشكلة ترمجة املتابورة أو اجملاز يف رواية مدفع  "البحث حتت املوضوع    ،أوالً 
قدري   لعثمان  س  "مكانسياإلفطار  جبامعة  طالبة  مياساري  ا كنن كاليجا و هلداية 

إىل دراسة أسلوب اللغة اجملازي    ا البحثسعى هذي.  2010عام    احلكومية  اإلسالمية
لكتاب عن ي ، حيكي هذا امان قدري مكانس عثيف مجل الكتاب "مدفع اإلفطار" ل

  6ئيلي. مقاومة العرب يف الدفاع عن وطنهم وثقافتهم ودينهم ضد اجليش اإلسرا
املوضوع  ،  اثنياً  حتت  املسرحية  البحث  يف  اجملازية  العبارات  ترمجة  "مشكلة 

لإلمام   "الفرعون املوعود" لعلي أمحد ابكثري إىل االندونيسية (دراسة حتليلية حرفية("
يف سلوب اللغة اجملازي  مشاكل ترمجة األ  ا البحثتناول هذي.  2014ام  أمني الدين ع

 7"الفرعون املوعود".املسرحية 
 Bahasa Figuratif dan Citraan pada Kumpulan"البحث حتت املوضوع    ،اثلثًا

Puisi Diksi Para Pendendam Karya Badruddin Emce dan Implementasinya pada 

Pembelajaran Bahasa di SMA"    عام ويدي وجاية يف  . تصف هذه  2016لدانو 
و  بحثال ال شكل  ومعىن  أشعاروظيفة  جمموعة  يف  التصويرية   Diksi Paraلغة 

Pendendam   ويشرح تطبيق اللغة التصويرية يف جمموعة   من عمل مؤلف بدر الدين اجمي
 8يف تعلم اللغة يف املدرسة العامة.  Diksi Para Pendendam أشعار

"  ،رابعاً  املوضوع   Medan Makna Pembentuk Metafora dalamاجمللة حتت 

Syair Arab  تبحث هذه أراينتو.  التصويرية    اجمللة" ألمحد خويروين  اللغة  أسلوب  يف 

 
6a’ Al Mushkilah Tarjamah Al Mitabura Aw Al Majaz Fi Riwayah MadfHidayah Mayasari,  

Iftar Li ‘Uthman Qadri Makanisiy. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2010. 

7  Fir’aun -Majaziyah Fil Masrahiyah Al-Ibarat Al-Musykilah Tarjamah AlImam Aminudin,  
Al-Mau’ud Li Ahmad Bakatsir Ila Indonesia. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014. 

   8hasa Figuratif dan Citraan pada Kumpulan Puisi Diksi Para BaDhanu Widi Wijaya, 
Pendendam Karya Badruddin Emce dan Implementasinya pada Pembelejaran Bahasa Di Sma. Skripsi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. 
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اإلمام   شعراجملازي يف كتاب   ديوان  مأخوذة من شعر  املستخدمة  البياانت  العريب. 
 9. شافعيال

 Kajian Metafora yang Menunjukkan Sikap"  اجمللة حتت املوضوع  ،خامساً 

dalam Buku Motivasi The Secret انابابن، وتري ويراتنو.    م.ر  يتنو هندراستويت،" لر
اليت تظهر املوقف   اجملازية  يف هذه الدراسة وصف الباحثون تقنيات الرتمجة يف الرتمجة

رتمجة،  ، وجودة الرتمجة، وأتثري تقنيات الرتمجة على جودة الThe Secretيف الكتاب  
 10وأسباب تقنيات الرتمجة تؤثر على ترمجات.

 النظري اإلطار ذ. 

 ترمجة  .1
اليت"الرتمجة هي   الرسائل  نقل  لغة    عّّبت   عملية  بلغة واحدة إىل  عنها 

مناسبة بطريقة  خاطئة    أخرى  تصورات  تسبب  ال  حىت  تعبريها  يف  ومعقولة 
 11وانطباعات أجنبية يف التقاط الرسالة". 

أو رسالة من   أمانةإلعادة إنتاج    عمليةهي    حقيقةة  أن الرتمج  مولياانيرى  
، من حيث املعىن اهلدفلغة  البقرب ما يعادله وأكثرها طبيعية يف  ملصدر  اللغة ا

إىل قواعد حنوية ومعجمية.   حمتاجواألسلوب. ومع ذلك، إلعادة إنتاج الرسالة  
 . اهلدفلغة ال ال ختلق هياكل غري عادية يف قوميات هذه الت

أعاله مع رؤية نيدا للرتمجة ابعتبارها إعادة    مولياان   جهة نظرتتماشى و 
 اهلدفلغة  اللغة املصدر إىل  الإنتاج أكثر املعادالت الطبيعية والطبيعية للرسائل من  

 
9. Jurnal Syair ArabMedan Makna Pembentuk Metafora Dalam Arianto ,  Ahmad Khoironi 

Wisyaparwa, Vol. 46 No. 2, 2018. 
10  Kajian Metafora yang Retno Hendrastuti, M. R. Nababan, dan Tri Wiratno, 

Menunjukkan Sikap dalam Buku Motivasi The Secret, Transling Journal, Vol. 1 No. 1. 2013. 
11, Indonesia Kontemporer-k Penerjemahan ArabBelu-SelukMoch. Syarif Hidayatullah,  

(Tangerang Selatan: Alkitabah), 2014,  hlm.17. 
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  من خالل التأكيد على جوانب املعىن، مث األسلوب. على الرغم من األسلوب
لتكافؤ  مجة. يسمى هذا ا، جيب أن يكون املعىن هو األولوية القصوى يف الرت مهم

بعد ذلك ابملكافئ الديناميكي، وهو جودة الرتمجة اليت حتتوي على الرسالة النصية 
من   االستجابة  تكون  حبيث  اهلدف  اللغة  إىل  الطريقة  هبذه  نقلها  اليت  املصدر 

 12املستقبل هي نفسها استجابة املستقبل على الرسالة من النص املصدر.
 تشمل ما يلي:    اهلدفملكافئة للغة وية اناصر اللغ، فإن العمولياانوفًقا لـ

أواًل، مشكلة التهجئة وعالمات الرتقيم. تتعلق هذه املشكلة ابلرتمجة الصوتية   -
 ونسخ الكلمات املأخوذة من اللغة املصدر. 

أخرى، مشكلتني: ا اثني - أمور  بني  املرتجم، من  يواجه  هنا  التشكل.  علم   ،
 فئات النحوية.ختالفات يف الاالختالفات يف فئات الكلمات واال

تسلسل   - مشكلة  مع  املرتجم  يتعامل  املستوى  هذا  يف  اجلملة.  بنية  اثلثًا، 
 الكلمات والعبارات والتنسيق وعالقات التبعية واملكانة.

يواجهها املرتمجون يف هذا اجلانب   - اليت  املعجم. من بني املشكالت  رابًعا، 
 ة.   الطبيعة العام نة، وليس الكلمات ذات مطابقة مصطلحات معي  

املعادلة   على  يف  للحصول  ودقة  منطقية  اهلالاألكثر  على دف  لغة 
 املستوايت اللغوية األربعة أعاله، حيتاج املرتجم إىل االنتباه إىل النقاط التالية. 

عن طريق تعديل املفردات دف  لغة اهلالل من اللغة املصدر إىل  تسليم الرسائ(أ(  
 والقواعد؛ 

 على الشكل؛  املكافئ للمحتوىية (ب( إعطاء األولو 

 
12, (Bandung: 2000Indonesia Teori dan Praktik, -Penerjemahan ArabSyihabuddin,  

Universitas Pendidikan Bandung), hlm. 27. 
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والذي له أقرب معىن للمعىن   اهلدفاألكثر منطقية يف اللغة    التكافؤ(ج( اختيار  
 األصلي يف اللغة املصدر؛   

 ، على الرغم من أمهية أسلوب اللغة أيًضا؛  (د( إعطاء األولوية للمعىن

 . (هـ( إعطاء األولوية ملصاحل املستمع أو القارئ للرتمجة
 از ب اجملأسلو  .2

أسلوب، وفًقا ألمحد   غالًبا ما ُيشار إىل أسلوب اللغة يف اللغة العربية ابسم
أسلوب يف صيغة املفرد،    (، فإن كلمة 691ر (ص  ر يف قاموس املنوّ وارسون منوّ 

، بينما أسلوب يف املصطلح تعين "الطريق"الذي يعين  "أساليب"  بينما اجلمع هو  
يتبعه  شخًصا يف   و   التعبري عنطريقة  اللغة هو    13مشاعرهم.أفكارهم  أسلوب 

ث والكتابة إلقناع  شكل من أشكال البالغة، أي استخدام الكلمات يف التحدُ 
عني والقراء. وقال جوريس كراف إن األسلوب اللغوي هو  أو التأثري على املستم  

ممُ   بشكل  اللغة  من خالل  األفكار  عن  للتعبري  روح وشخصية ي ّ وسيلة  يظهر  ز 
ابختصار، ميكن أن يتغري استخدام أسلواًب حمدًدا  و   14دم اللغة(.لكاتب (مستخا

 15. نةي  للغة ويؤدي إىل دالالت مع  
االندونيسية   اللغة  بطريقة اجملاز  يف  الرسائل  لنقل  يستخدم  أسلوب  هو 

بشكل عام ليست ابملعىن احلقيقي أو اجملازي أو معىن   اجملاز خيالية أو جمازية.  
يف    16.الداللة اجملاز  هو بينما  العربية  يستخدم    اللغة  ال  الذي  معناه  اللفظ  يف 

تقسيم  احلقيقي ميكن  قسمني.  إىل  العربية  ابللغة  وجماز  اجملاز  لغوي  جماز  مها   ،
 

13, (Yogyakarta: 2008Badi’, -Bayan dan al-Ilmu Balaghah: Antara alMardjoko Idris,  
Penerbit Teras), hlm. 6. 

14, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 1984, Diksi dan Gaya BahasaGorys Keraf,  
113. 

15.4hlm.  , (Bandung: Angkasa),1320, Pengajaran Gaya BahasaHenry Guntur Tarigan,   
16.2020Mei  3, diakses pada tanggal bahasa-gaya-atau-ilmu.com/majas-https://portal   

https://portal-ilmu.com/majas-atau-gaya-bahasa
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إذا لغوي  يطلق عليه جماز  اللغة  عقلي.  تركز على  النظر  إذا  كانت وجهة  أما   ،
فإن عقلي  جماز  الفعل  كانت  تنقية  على  تركز  النظر  الفاعل    وجهة  غري على 

لغة اإلندونيسية إىل أربعة أنواع، وهي  ابل  اجملاز ينقسم أسلوب اللغة أو  17. احلقيقي
،  املقارنة من عدة أنواع  اجملاز، اهلجائي. تتكون  التأكيدو   التناقضو الشكل املقارن  

أيًضا ابسم    جملاز امليتابورةعرف ايُ .  أو اجملاز امليتابورة  أحدها هو الشكل اجملازي 
العر   اجملاز اللغة  اجملازي هو  .بيةيف  الشكل  أن  غالًبا يف   اجملازيبدو  يوجد  الذي 

استخدام الكلمات، وليس معناها احلقيقي،   هو  اجملازالنصوص األدبية املختلفة.  
هي   اجملازأن    بلديك بل هو توضيح مبين على املعادالت أو املقارانت. يقول  

، أو فيزايئية،  ن يكوان يف شكل أشياءشكل من أشكال املقارنة بني شيئني ميكن أ
كار، أو خصائص، أو أفعال مع أشياء، أو أفكار مادية، أو خصائص، أو  أو أف

بناًء على    اإلنسانوفهمها معرفًيا من قبل    اجملاز  اكتساب   18أفعال ضمنية أخرى. 
 19عنها من خالل لغتهم. عّبت جتارب احلياة اليومية اليت 

ال رة واملعىن.  ع والصو املوضو   وازي الرئيسي هاجمل  رتكيبأوضح ابريرا أن 
احلسية   للتجربة  وصف  شكل  يف  جمازي  عنصر  خالل   عّّب الصورة  من  عنها 

الكلمات كتجربة حسية تستخدم كمقارنة أو افرتاض لوصف موضوع. وكشف  
جمموعات،  أربع  إىل  تقسيمه  املؤلفون  استخدمها  اليت  الصور  اختيار  أن  ابريرا 

  20وهي:

 
17 rta: , (Yogyaka2017, Ilmu Bayan: Kajian Retorika Berbahasa ArabMardjoko Idris, 

Karya Media), hlm. 59. 
18, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2014, StilistikaBurhan Nurgiyantoro,  
hlm. 224. 

19  , (Chicago: University Chicago Pres, Methapor We Live ByG. Lakoff & M. Johnson,  
1980), hlm. 13. 

20.119, (Jakarta: Erlangga), hlm. 2004Edisi Kedua,  J. D. Parera, Teori Semantik  
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، واليت تقارن تشابه التجارب مع مورفيكيااملوضوع تصويرا أنثروبو   جماز يصور.  1
 ما هو موجود يف سلوك اإلنسان أو أجزاء اجلسم. 

 واليت تقارن بكل شيء عن احليواانت.   جماز يصور املوضوع تصويرا حيوانيا، . 2 

  احملسوسالتعبريات اجملردة إىل    لُ وّ  وحُت    جماز يصور املوضوع اجملرد إىل احملسوس،.  3 
 أو العكس.  

 يتبادل فيه تلقى احلواس اخلمس.  از يصور املوضوع تصويرا جم. 4 

 منهج البحث ر. 

ال ميكن فصل البحث عن املنهج حبيث ميكن إجراء البحث بشكل منهجي  
 .بحثال ايف هذ وتقدمي تفسريات دقيقة. فيما يلي الطريقة اليت اتبعها الباحث

 نوع البحث   .1
ام البحث يف املكتبات  البحث هو البحث يف جمال اللغة ابستخد  هذا نوع  

، وهو حبث يتم إجراؤه من خالل مجع البياانت واملعلومات من أو البحث املكتيب
 بحوث املواد املختلفة املوجودة يف املكتبة واليت حصل عليها من الكتب واجملالت وال 

 21املتعلقة هبذا البحث. الدراسات  -واألطروحات والدراسات 
 مصادر البياانت  .2

 :  كما يلي  ة إىل نوعنياانت هلذه الدراستنقسم مصادر البي
رواية رجال يف الشمس لغسان كنفاين نص الوهي  لوصفية  مصادر البياانت ا .أ

 م.  1963املنشورة عام 

 
21), 2008, (Jakarta: Bumi Aksara, Metode Penelitian Suatu Pendekatan ProposalMardalis,  

hlm. 28. 
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العلمية  .ب  واجملالت  والكتب  املواد  شكل؛  يف  وهي  الثانوية،  البياانت  مصادر 
 واألطروحات والبياانت الداعمة األخرى. بحوث وال

 ت  تقنيات مجع البياان .3
تدوين   تقنية  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة  البياانت  مجع  تقنية  إن 
املالحظات، وهي تقنية تتم عن طريق تسجيل البياانت من املصادر املكتوبة. تبدأ 

سلوب اللغة  تستخدم أ خطوة مجع البياانت هذه بقراءة وجتميع مجل تتضمن مجال
املالحظ تدوين  مث  الشمس،  رجال يف  رواية  اللغة اجملازية يف  أسلوب  وحتليل  ات 

 .اجملازي املوجود يف رواية رجال يف الشمس
 منهج حتليل البياانت  .4

 تمنهج حتليل البياانت يف هذا البحث هو منهج التحليل الوصفي. قام
ءة الرواية وفهمها بشكل بتحليل البياانت مث وصفها وشرحها حىت ميكن قرا  ةالباحث

 صحيح. 

 نظام البحث ز. 

البحثهدف   تإىل  نظام  النتائج    على  واحلصول  للمناقشة  املرجوة  سهيل 
نفسه    املنهجية. الوقت  الباحثتويف  ال  ةقسم  نظام  الدراسة  أربعة   بحثيف هذه  إىل 

 :أبواب على النحو التايل
المقدمة    األول  بابال الفصل على خلفية  البحث،  بحثحيتوي هذا  ، حتديد 

بحث، نظام  ري، منهج الاإلطار النظ،  التحقيق املكتيب،  هفوائدو   البحث  أغراض
 البحث.

 ترمجة الرواية رجال يف الشمس لغسان كنفاين. حيتوي على الثاين  بابال
 الرتمجة و أسلوب اجملاز. حيتوي على الثالث  بابال
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 ا. العبارات اجملازية وحتليل ترمجته حيتوي على الرابع بابال
خالصة البحث واإلقرتاحات. حيتوي على  امس خامتةاخل بابال
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 الباب اخلامس

 خامتة 

 

   ثخالصة البح  .أ

عشرين   الكاتبة  ت ، وجدن كنفاينلغسا  رجال يف الشمسيف ترمجة الرواية  
إىل أربع صور و هي جماز يصور   ة قسمها الكاتبتعبريا تشتمل على عنصر اجملاز وت

تصويرا   املوضوع  يصور  جماز  مجل،  أربعة  حواىل  أنثروبومورفيكيا  تصويرا  املوضوع 
املوضو  يصور  اجملرد  حيوانيا هو مجلة، وجماز  ثالث ع  احملسوس حواىل   ةعشر   إىل 

املوضوع تصويرا ةمجل  احلواس اخلمس   ، وجماز يصور  تلقى  فيه  الصورة    ةيتبادل  أو 
 . نمجلتاهى السينستسية 

العبارات  فهي كيفية جعل    ةواجهها الكاتب تما ابلنسبة ملشكلة الرتمجة اليت  أ
  ة ستخدم الكاتبت  يف ترمجة هذه الرواية،.  مفهوماً من قبل قارئ اللغة اهلدف  اجملازية

طريقة الرتمجة احلرفية اليت ال تواجه فيها الرتمجة اختالفات كبرية، سواء من حيث 
يف هذه الرتمجة، يبحث املرتجم أيًضا عن أقرب بناء .  بنية اللغة أو حمتوى املعىن

اللغة اهلدف اللغة املصدر يف نص  الكت.  حنوي مكافئ لنص  العبارات   ة بتارتجم 
هذه الطريقة وميكن فهم معظم التعبريات التصويرية    لرواية ابستخداميف هذه ا  اجملازية 

ولكن هناك بعض الرتمجات اليت يصعب فهمها  .  من خالل ترمجة هذه الطريقة
لذلك، وفًقا  .  على الفور وهم حباجة إىل مزيد من اخلّبة أو املعرفة لفهم معناها

مجة احلرفية جيًدا مجة بطريقة الرت اللغة العربية املرت   تعبريات ، ميكن للقارئ فهم  لكاتبةل
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ألن املقارنة سهلة الفهم، على الرغم من وجود بعض التعبريات يف هذه الرتمجة اليت 
 .ن اجملازال تزال تتطلب مزيًدا من الفهم لفهم املعىن م

 االقرتاحات   .ب

تريد الكمال يف إعداد هذه البحث، إال أنه يف الباحثة  رغم من أن  العلى  
العديد من أوجه القصور اليت حتتاج الكاتبة إىل إصالحها.  هناك    الواقع ال يزال

البناء  النقد  أن  الكاتبة  أتمل  لذلك،  للمعرفة.  الكاتبة  افتقارت  بسبب  هذا 
 واالقرتاحات من القراء ستكون مبثابة مادة تقييم للمستقبل. 
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