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ABSTRAK 

Media penyampaian sejarah banyak dituangkan melalui karya sastra, salah 

satunya adalah novel. Novel ‘Amaliqotu as-Syimal karya Dr. Najib Kailani 

mengisahkan tragedi perang sipil berdarah antara suku Fulani-Hausa dengan suku 

Igbo, yang meletus sebagai akibat dari krisis politik, ketidakstabilan ekonomi dan 

penjajahan Inggris di Nigeria. Perbedaan bahasa dan budaya tempat lahirnya 

karya sastra menjadikan banyak kata dan ungkapan yang membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut agar pemahaman seluruh isi novel bisa didapatkan. Selain 

itu, kata yang dianotasi dalam penerjemahan ini juga difokuskan, selain pada kata 

budaya, juga pada bahasa figuratif. Strategi terjemahan beranotasi kata budaya 

menggunakan prosedur transferensi yakni dengan tidak menerjemahkan, 

melainkan hanya meminjam kata apa adanya dari teks sumber dengan tujuan 

mempertahankan nuansa asing dalam hasil terjemah, dilanjutkan dengan memberi 

catatan tambahan disertai gambar. Untuk bahasa figuratif, peneliti menggunakan 

pendekatan Balaghah dan prosedur terjemah majaz yang diusulkan oleh Peter 

Newmark. 

Terdapat 21 kata budaya yang dianotasikan, diantaranya 3 nama suku, 5 nama 

tokoh negara, 2 nama kepercayaan, 8 nama tempat, 1 nama hewan, dan 1 nama 

tumbuhan, serta 1 nama jenis pakaian. Selanjutnya, ada 17 ungkapan yang 

mengandung majaz: 4 majaz dengan menyajikan gambar yang sama dalam bahasa 

target dan memiliki tingkat popularitas serta penggunaan yang sama dalam dialek 

sosial, 3 majaz dengan mengganti tamsilan dalm Bahasa sasaran yang akrab dan 

tidak bertentangan, 2 majaz dengan mentransfer metafora ke isinya, 1 majaz 

diterjemahkan ke dalam kiasan, dan 7 majaz diterjemah ke dalam metafora yang 

sama dengan tambahan komentar atau terjemah harfiyah.   

 

Kata kunci: Terjemah anotasi, Kata budaya, bahasa figuratif.   
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 تجريد

واحدة  األةبية،ُكتبت من خالل األبمال   التارخييةكثري من وسائل اإلبالم 
بن مأساة احلرب األهلية  دكتور جنيب الكيالينلل بمالقة الشمالحتكي منها رواية. 

 وبدم. اندلعت نتيجة ألزمة سياسية اهلوسا، وقبيلة اإليبو-والينيلة فالدامية بني قب
االختالف الطبيعة اللغوية الربيطاين يف نيجرييا.  واالستعماراالستقرار االقتصاةي 

اليت  والعباراتالكلمات شأت فيها األبمال األةبية يسبب بدة من اليت ن والثقافية
  فهُمها فهما شامال ملا حتتويه هذه الرتمجة. حتتاجوا اىل مزيدا من التوضيح ليمكن أن

تستخدم طريقة ترمجة  اجملازية. واللغةة ييف هذه الرتمجة بلى الكلمة الثقاف التعليقتركز 
النص من  هتاهي ال ترتجم و لكن استعار النقل و  باستخدام إجراءة الكلمات الثقافيةهذه 

نا التعليق غة اهلدف. مث أضفظ بلى إحساس أجنيب يف اللااملصدر كما هي هبدف احلف
. وأما اللغة اجملازية استخدمت الباحثة هنج ة إذا احتاج إىل ذلكلصور بليها و أتبع با

  . نيوماركبيرت لالرتمجة اجملازية  واجراءاتالبالغة 
 ية،الثقاف من املفرةاتتعليق بلى واحد وبشرين ال إىل وضع افتقرت الباحثة

املرتبطة بنطم ان واملفرةتأمساء قاةات من ومخسة  وهي ثالثة، أمساء قبيلة  ما يتعلق بمنها: 
. لباسمن اسم نوع نبات و و  اسم حيوانواحدة من و  ةألمكاناأمساء من ومثانية  ابتقاةية،

منها أربع مجل من اجملاز ميكن ىف حتويلها  جمازية ة تعبريةبشر  ا بلى سبعتعليق وضعتو 
 اللغة اهلدف وثالث مجل ميكن نقلها بن طريقن بنفس الصورة يف اإلتياإىل األندونيسية 

 ة املصدر بصورة يف اللغة اهلدف ومجلتان مت نقلها إىل األندونيسيةإبدال الصورة يف اللغ
يه مع اإلبقاء تشبال تها بن طريقترمج مجلة واحدة متتمضموهنا و  ابتبار إىلها بتحويل

لوهلا أي أن يؤتى باالستعارة بنفس االستعارة مع مدمتت ترمجتها  بلى الصورة وسبع مجل
 نفسها يف اللغة املصدر بإضافة الشرح بليها أو مبعىن آخر برتمجة حرفية هلا.

 
   اللغة اجملازية.  ،الثقافةلمات ك  التعليق،الكلمات الرئيسية: ترمجة مع 
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وتقديركلمة شكر   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وأصحابهآله  وبلىا حممد والسالم بلى سيدن والصالةرب العاملني  احلمداهلل
أنعمت باإلميان فزةنا منه وكما  وكماأمجعني. اللهم كما أنعمت بلينا باإلسالم فزةنا منه 

 أنعمت بلينا بالعافية فزةنا منها وكما أنعمت بلينا بالعمر فبارك لنا فيه. أما بعد. 

 وطاقةر فككثري من   مين ونفدذا البحث بعد كفاح طويل ه د متت كتابةقف
قصور ألن ال وهذامعرفة جديدة بالنسبة يل. ميكن ابتباره هذا اجملال  وكان. هدوج

مدة قيامي  أوجهها جيب بلّي أن إحدى مشاكليف هذا اجملال صار لدي العلمي 
هناء هذا البحث ألّن هذا املوضوع إ سهلليس من ال ،. يف احلقيقةالبحث ة هذابكتاب

مل يزل يستمر بلى ما  شيءكل   ،ا. ولكنعدون بنهتبمن الطالب ي وكثريا صعبعترب ي
 .واملثابرة والدباءاجلهد  يرام بعد بذل

. اأبطيا كل ما لديهم وقدعلم ال يف طلب أكرب ةفعة   لوالدي اللذين كانا اأقول شكر و 
أن يوّجه خالص الشكر  مسح للباحةوختاما ا.  يل وةبوا قد سابدوينلذين ا وأصدقائي

 إىل: 

 والعلومعميد كلية اآلةاب ك  ،رياملاجست محد فاتحأ احلاج رالسيد الفاضل الدكتو  .1
 الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا. 

العربية وأةهبا  رئيس قسم اللغة ريمصطفى املاجست الدكتور ندوسالسيد الفاضل  .2
اللغة العربية  قسملوالسيد الكرمي الدكتور حممد هنيف أنواري بابتباره كاتب الرئيس 

 . وأةهبا
مشرف هذا البحث الذي قد أرشد  املاجستريالسيد الكرمي الدكتور خري النهديني  .3

 متام هذا البحث.يف إ ةالباحث
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 اإلسالمية احلكومية سونان كاليجاكا علوم الثقافية جبامعةالكلية اآلةاب و   ةذأسات  .4
 حنن الطلبة.  وتعليمناإرشاةنا يف جوكجاكرتا الذين بذلوا جهوةهم 

 وأخيت وأخي وأميمجيع أبضاء أسريت من أيب  .5
 مثل أسريت.  هم أهالرب أبت الذين 2016 لعام وأةهباقسم اللغة العربية  زمالئي يف .6
منزال فكان بالنسبة يل ز تيموهو جوكجاكرتا يميتمعهد منهاج ال الكبرية يفاألسرة  .7

 مدة ةراسيت يف هذه املدينة. وبائلة
 . والء يل أكثر نيتكصديقمولد   حسنة ورفيقةيت الكرمية نونوغ وأخ  .8
 تلو واحد يف هذا املكان الضيق.   اهم واحدذكر أيل أن كل من مل ميكن   .9

أن يكون  ةجو الباحثوأخريا تر  بلى كل شيء.لكم مجيعا شكرا جزيال 
غة الل ويفمعرفة يف جمال الرتمجة خاصة مفيدا لكل من أراة زياةة  البحثهذا 

ألجل تصحيحه  وتنبيهانقدا  ةنتظر الباحثت وهلذا ،لكّل حسن بيبو . العربية بامة
 رفعال يُ  وبملال خيشع  وقلببك من بلم ال ينفع  الّلهم إنّا نعوذ. يف املستقبل

  وةباء ال ُيسمع. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  .أ

لغوية بعد القراءة من مهارات  مهارةتعترب  بعض اللغويني أّن الرتمجة رأى
وفهم  القراءةمهارة  بعد متقدمة   درجة  ت  حتميكن أن  وهي 1.كتابة والكالموال الستماعاو 

ومع ذلك، فإن املهارة ىف الرتمجة ال تنتسب إىل مهارة ىف  الفوريّة.لرتمجة ألج  ااملسموع 
لغة واحدة كما هو احلال بالنسبة إىل املهارات األربعة، ب  هي مبثابة مهزة الوص  بني 

تطبيقية ألن النظريّات  تيف لسانيا ةداخل الرتمجةأن على لغوّيون المع تجقد او  اللغتني. 
 2الرتمجة. ق يف جمالطبت اللسانية

منذ  ىف احلقيقة بدأت ارسها ععب من ععو  العا م حي مي الرتمجة كانتقد  و 
مع ذلك، و  ،الثقافة واللغة بعد االلتقاء بني الشعو  املختلفة يف من الزمان فرتة طويلة

 وسيلةألهنا  الرتمجة مهمة   أصبحتو . ةجديدتعترب جمال من العلوم  إهنافهي من حي  
لدولة، ألهنا ميكن هلا االستفادة من الدول األخرى مبا  لثقافةاو  املعرفة وسائ  تطوير من

احلضارة  السجالت التارخيية أنّ  تكدوقد أ. هو أحسن وأصلح هلا لرتقية أحوال ععبها
يف  أّوالمن خالل ترمجة األعمال اليونانية والفارسية واهلندية واملصرية  اإلسالمية تطورت

اإلسالمية من خالل  الثقافات بالتايلاألوروبيون  نق و . الطبو الرّياضيات  جماالت علوم
العربية  الثقافاتيف نق  هلا فض  عظيم  دوطوليمدرسة  أنّ  نيوماركيرى . أيضا الرتمجة

  3واليونانية من خالل أنشطة الرتمجة.
                                                           

1 Obat Galau Milenial Pecinta Bahasa Arab (Strategi Integratif dan Ibnu Burdah, 
Efektif Belajar Berbahasa Arab), 2019, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. Xi 

2 , 2000, Bandung: Indonesia Teori dan Praktik-Penerjemahan ArabSyihabbudin, 
Universitas Pendidikan Indonesia, hlm.30.  
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خمتلفة اختالف عدد النصوص من جهة واختالف  لرتمجةالنصوص املوضوعة لو 
ترمجة نص من النصوص ىف  اجة الدولة أو الشخص إىل فع  الرتمجة. فلذلك، كانتتيحا

النصوص اجملاالت الثقافية ال ميكن اعتبارها أكثر أمهية  من النصوص األخرى، مثال ترمجة 
ية الرتمجة نسبية على ، وذلك ألن أمهاألدبية ترمجة النصوصأهم من الدينية والعلمية 

قيمة الرتمجة ال تعود إىل الدولة فحسب، ب  يتمتع هبا . و حسب االعتبارات املتنوعة
ال "قال أنطون كورنيا  املرتجم كذلك من جراء تداول ترمجته بني الناس ىف العا م. وقد

كتَّابنا أن عمال  أل ال يتسّن  ولذلك ،ىعاملأديب  بأعمال  جمتمعنا  تمّتع بعض  ميكن أن ي
 4.إذا  م تكن هناك حماولة للرتمجة اىل اللغة األجنبية" ،يعرفها العا م

. جودة الرتمجةبقضية  تجاه نأن  ناال ميكن ،بغض النظر اىل دور املرتجم الكبري
 مهام   من وكانتبني املؤلف والقارئ.  وسيطال منذ القدم ينزل منزلة كان املرتجموقد  

استخدام الىت ميكن ظهورها عند القيام بالرتمجة، ولذلك، عليه إزالَة املشاك  املرتجم 
النصوص ة هناك عدد كبري من مشاك  الرتمجة وخاصو وإجراءة مناسبة.  صاحلة طريقة
، وذلك واجل ملة الكلمةمستوى  يفتكافؤ  ال فيها مشكلة اظهور  ولكنها األكثر ،ةَ األدبيّ 

بسبب بعض  مشاك  الرتمجة  تظهر و  .والداللية بني اللغتنيالختالف الطبيعة اللغوية 
لغة الو  اللغة املصدربني  املختلف يبتركنظم و و  ةثقافية و فياجغر اختالف ظروف 

 5.اهلدف

ألن  النصوص األدبّية جزء من النص التعبريي ،ةويوظيفة اللغالومن جهة 
الكاتب األديب ىف أكثر األحيان يعرب عما ىف نفسه من أفكار وإحساس جتاه ظاهرة من 

                                                           
4 Sastra,  ”,HorisonPenerjemahan Sastra, Sebuah PandanganAnton Kurnia, “

Oktober 2012. 
 5 Pendidikan Karakter Anak dan Terjemahan Cattleya Wahyu Pravitha, “

Beranotasi Dongeng: The Day Boy and The Night Girl Karya George 
Macdonald”,Seminar Nasional Lembaga Kebudayaan (Senesgabud), No. 1, Vol.1, 

2018, hlm. 48. 
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مما  أكثر ةليمجداللة ية تتضمن التعبري النصوص . الظواهر الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية
 ،د ورمسية. لذلكو مجعلى األغلب بصرامة و تسم علمية تذات نزعة نصوص  تدل عليه

ة نص بطبيع والئق املناهج مناسب ختيار منهج منالرتمجة االقيام ب على مرتجم قب جيب 
هي رواية من روايات ف عمالقة الشمال. أما من النصوص أراده نقله إىل لغة أخرى

الدكتور جنيب  املعروف بنزعته اإلسالمية ىف كتابة الروايات العربية، وهو األديب العريب
اليت يواجهها املسلمون يف العا م.  اروايات متعلقة بالقضاي . وقد ألف معظمالكيالين
مأساة احلر  األهلية الدامية بني و  تاريخ اإلسالمنبذة من  عن عمالقة الشمالحتكي 

السياسي. هذه الرواية جاذبة للرتمجة ألهنا  الصراعبسبب  يف نيجريا اهلوسا-قبيلة فوالين
حمشوة ىف بلغة أدبية رائعة  كتبتو   نيجريياحتتوي على معلومات مهمة تتعلق بالتاريخ يف

 باملل  أثناء قراءهتا.  القارئ شعريال  حىت صة حب بني الشخصني الرئيسنيقثناياها 

عمالقة  ،يف عملية ترمجة هذه الرواية ،ر، واحلمد هلل ريب الناصلباحثةا متتأوقد 
من خالل القيام هبا عددا من مشاك  أساسية فيما تتعلق بكلمات  ووجدت ،الشمال

أو عبارات واقعتني بني اللغتني حي  أهنا تولد صعوبات من ق َبل ها للبح  عن تكافؤها 
لقوائد النيجريا وقبائلها ونبتاهتا وحيواناهتا وأمكنتها.  مث : أمساء األعالم ،املناسب

   تخدم فيها الكاتب لغة جمازية.ووجدت كذلك مشكالت يف فهم عبارات يس
بنوع ظ احتفباال فال بد للمرتمجة من االلتزام ،نصوص األدبّيةال واستعماهلا من خصائص

لتكون مقروءة عند داللتها مع مراعاة  ،يف ترمجتها من هذه اللغة اجلميلة ىف العم  األديب
املوجودة ىف هذه  املختصة بالصبغة الثقافية الكلماتف ،لغة اهلدف. بناء على ذلكال قراء

الواردة فيها ىف حاجة إىل معاجلة خاصة ىف ترمجتها، خاصة ىف اجملازية  اتواللغالرواية 
ما  تعليق   البح  عن مماثالهتا ىف اللغة األندونيسية. وهذه املعاجلة متت عن طريق وضع

 ما جيب بيانه منه، مما مح  يحوتوضما ال بد من عرحه منها عرح من ألفاظ و  حيتاج إليه
تكافؤ إىل التنقيب والتصفح على كثري من كتب اللغة ألج  احلصول على ال الباحثةَ 
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ميكن و  ترمجة تواصلية متس الشعور وتثري احلس الرتمجةحىت تصبح  ختتاره يذالاملناسب 
 .ا حتتويه هذه الرتمجةمل عامال ها فهمافهم  

 تحديد البحث  .ب

فإن املشكلة  ،الواردة كما سبق أن ذكرت الباحثةبناء على خلفية املشكالت 
 هذا البح  هي:  اهتمامموضع اليت ستكون 

تعترب  " للدكتور جنيب الكيالينعمالقة الشماليف رواية " ما هي أنواع كلمات .1
 سبي  إىل حىت أهنا الملعاجلتها ت  َعدُّ من األمهية بكثري أو  ضرورة للتعليق عليها

 ؟والبح  عن تكافئها والبيان رحفهمها إال بالش
املشكالت الناعئة من الكلمات أو األلفاظ   طرق ميكن استغالهلا حلوما هي  .2

" عمالقة الشماليف رواية " الىت ال بد من التعليق عليها والبح  على تكافئها
 للدكتور جنيب الكيالين؟ 

املختصة  الكلماتعلى تعليق ووضع ال ترمجة الرواية كز نطاق هذا البح  علىرت ي
 الرواية، هذا من جهة، أصبحت موضعا وقعت فيه القصة يف بثقافة الدولة اليت
 . ها من جهة ثانيةفي والعبارات اجملازية

 أغراض البحث وفوائده  .ج
هذا ثالثة أهداف لف ،أوردته الباحثة سابقا الذيبناء على حتديد البح  

 فهي: 
 رواية "عمالقة الشمال" للدكتور جنيب الكيالين الىت التسجي  أنواع األلفاظ يف   .1

  اللغة اهلدف. يف مكافئاهتاعن  والبح تها بد من التعليق عليها وبيان دالل
 طرق تقدمي احللول لتلك األلفاظ ىف نقلها إىل اللغة األندونيسية كلغة هدف بإيراد  .2

 مناسبة لنق  العربية إىل األندونيسية.
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علم البيان على املعطيات احلديثة املوجودة ىف الرواية العربية  تطبيق جزء معني من  .3
 يؤدى إىل معرفة مدى صالحية هذا العلم بالعربية الفصحى احلديثة.اجلديدة مما 

 هي: فالبح   افوائد هذأما 
من نقلها إىل اللغة اهلدف  بعد معرفة أنواع األلفاظ الىت جيب أن ت راعي يف .1

الرتمجة على  هذه األنواع من األلفاظ يسه  املبتدئني يف ن تسجي املمكن أ
 تلك األلفاظ وأمثاهلا، وال يبقي هلم إال االحتذاء على منواهلا.تذلي  

وهي من جهة أخرى ميكن أن تكون معطيات مهمة تساهم ىف مجع املواد  .2
 .املعجمية لدراسة األلفاظ دراسة خاصة

مجة، فإن هذا العلم يساعد املرتجم ىف فهم معرفة مسامهة علم البيان ىف عملية الرت   .3
 الداللة الىت يدل عليه اللفظ قب  أن يعني نقلها إىل اللغة اهلدف.

  التحقيق المكتبي .د
حىت هذه  جدو  م يالكتب والبحوث السابقة على هذا البح  قراءة بعد 

قلي  عدد  هناك ولكن ،ترمجة أو حبثا أدبيا رواية عمالقة الشمال تتناولث و حب اللحظة
 ىف الرتمجة يهتم ىف عملية الرتمجة مع التعليق عليها أي على حصيلتها.من الدراسات 

 والرتمجةالبح  لكاتيليا وحيوا فرافيت حتت املوضوع "تعليم طبيعة الطف   ،أوال
تعليق جلورج ماكدونالد يف  عم ”The Day Boy and The Night Girl“ حكاية
مالنج. حيتوي  مرديكوالسياسية جبامعة  االجتماعيةيف كلية العلوم  ون شر 2018عام 

اجملازية  واللغةهذا البح  على ترمجة مع التعليق ومشكلة الرئيسية الكلمات الثقافية 
 ومارك. يلبيرت ن واالتصاليةباستخدام منهج الرتمجة الداللية 

أقوهلا " الثقافة يف رواية أطفال نيوزيلندا والتعبرياتالبح  "ترمجة الكلمات  ،ثانيا
الذي كتبه أيكا  (i am telling on You Brry and Bitsa) "لكم باري وبيتسا

. حب  2015باروايت يف قسم االجنليزية وأدهبا كلية اآلدا  جبامعة األزهر جاكرتا عام 
هذه البح  ترمجة مع تعليق ويركز على ترمجة الكلمات والتعبريات الثقافية باستخدام 
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هويد.  ووجدت نتيجة البح  مخسة عشر كلمات وتعبريات ثقافية منهج الرتمجة من 
 اليت تعلقها الباحثة بأكثر استخدام إجراءة بيان إضايف.

 اإلطار النظري .ه

يف هذا اإلطار من النظري نقطتان مهمتان ال بد من بياهنما الحتياج هذا 
ة ال البح  إىل دعم نظري للكشف عن حقيقة الرتمجة مع التعليق وعبارات جمازي

يسه  على أي مرتجم نقلها إىل اللغة األخرى. لذا، رأينا أن نقدم هنا مفهوما للرتمجة 
 مع التعليق ومفهوما عن اجملاز. 

 مفهوم ترمجة مع التعليق .1
نوعا من  ،بوصفها سبيال من سبي  التفاهم والتواص  اللغوى تعد الرتمجة

أغراضه  وتأمنيالنشاط البشرى قام به اإلنسان يف جمتمعاته األوىل لتنظيم عالقته جبريانه 
حاجاته بسبب انسياح عناصر بشرية من هنا إىل هناك أو من جراء حركات  وتدبري

اهلجرة الفرضية أو اجلماعية العشوائية منها أو املنظمة أو نتيجة املصادمات احلربية بني 
أو احتكال اجلماعات البشرية عن طريق القواف  التجارية و اليت  ،األممو الشعو  

  6من يتعاملون معهم. يعرفون لغةيفرتض أنه كان هبا مرتمجون 

علماء اللغة بأهنا "نق  الكالم من لغة اىل أخرى بطريقة  هاي  َعر ف والرتمجة
الرتمجة أيضا على  وتطلقخي   باملضمون".  ةأو زياددون نقصان  ،ومعنصحيحة حنوا 

 7الفعلى هلا. والتطبيقالعملية ذاهتا مبعن التنفيذ 

 توضيحأوعرح أو  قام به مؤلف أو عخص آخر لتفسري بيان هوففأما التعليق 
 نوع منهي  مع التعليق. الرتمجة أريد الكشف عن داللتها اليت وغريهانصوص األدبية ال

                                                           

القاهرة,  منصور،حممد أمحد  (،اإلسالميةللمصطلحات  وقاموس ونصوصالرتمجة بني النظرية والتطبيق )مبادئ  6 
 19, ص. 2006

  27نفس املصادر. ص.   7 
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عكاالت ىف ما ورد ىف ترمجته من اإل ف  ببيانقام به مرتجم ويتك الذي البح أعكال 
يف نفس الوقت على عملية الرتمجة  هلا التعليقمن النصوص مع هي ترمجة نص الرتمجة. ف

 اتواإلجراءشرح مشكلة الرتمجة، والطرق بيف هذه احلالة  املقصودالتعليق  8اليت قام هبا.
فإن التعليق يف  . وهكذا،كافؤ الداليلالبح  عن التيف  والبيانات هااملستخدمة حلل

 .ىف ترمجتهكافئة تامللى اختيار العبارات فهم املرتجم ومسؤوليته ع دل علىي الواقع

إبداعا حقيقته ليس  يف النص املرتجم أن رتمجة التعليق بسببوقد أضيف إىل ال
  ،كانت درجة هذا التماث  أكرب  وكلماب  هو إنتاج مماث  لألص  تقريبا.  ،متاماجديدا 

 األصلياجليدة هي تلك اليت تنق  مضمون العم   والرتمجة ،كانت الرتمجة أكثر دقة
ومع  هبا إحساسا قويا. وحيس ،واضحا نقال تاما حىت يفهمها قارئ الرتمجة فهما ومميزاته
ىف الواقع لتعذر ذلك لسبب لغوي ألن لك  لغة مميزاهتا  تحقق مث  هذه الرتمجةال ت ذلك

 ها إىل أخرى. ولذلك أضيف إىل ذلك تعليق ملزيد البيان والداللة.الىت قد ال ميكن نقل

 اجملاز وأنواعه .2
لفظ الذي نق  من مّسوا به ال ،إذا تعداه اجملاز مشتق من جاز الشيء جيوزه

من أحسن  واجملازله.  ومناسبَل على معن  غريه استعم  ليدو  ،معناه األصلي
إليضاح املعن إذ به خيرج املعن متصفا  ،الوسائ  البيانية اليت هتتدي إليها الطبيعة

هلذا عغفت العر  باستعمال اجملاز تكاد تعرضه على عيان السامع.  ،بصفة حسية
الداللة على كثرية معاين األلفاظ. وملا فيه من  وإىل ،مليلها اىل االستماع يف الكالم

حىت  ،كالمهم  فيحص  للنفس به سرور وأرحيية. و ألمر ما كثري يف ،الدقة يف التعبري
 بهم و أععارهم.أتوا فيه بك  معن رائقو وزيّنوا به خط

                                                           

8 The map: A beginner’s Guide to doing Research in Williams & Chesterman, 
2002, United Kingdom St. Jerome Publishing, hml.7 Translation Studies 
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وضع له يف اصطالح التخاطب املستعم  يف غري ما اجملاز هو اللفظ  ،اصطالحاو 
ومعنا أخرى أّن اجملاز هو اللفظ  9مع قرينة مانعة من ارادة املعن الوضعي. لعالقة

املستعم  يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من ارادة املعن األصلي. مثال: 
يتكلم زيد بالدرر. لفظ الدرر يدل على معن اجملازي ألنه خيرج من معن أصلى 

 "يتكلم".  وقرينتهلسان زيد. واملراد من الدرر حلسن التكلم  خيرجنالدرر  والميكن

 .واللغوي يبناء على التعريفات السابقة اجملاز ينقسم إىل قسمني: اجملاز العقل

 هو إسناد الفع  أو ما يف معناه إىل غري فاعله احلقيقي. مث :  ياجملاز العقل

فإن إسناده الفع  )أنبت( اىل الربيع إسناد جمازي ألنه يؤمن الذي  ،أنبت الربيع الزرع
 ليس إالالربيع. و الربيع هو زمن يكون فيه اإلنبات  وليس  تعاىلينبت الزرع هو اهلل

 فاعله احلقيقي )اهلل(. 

 ْستعَم   يفاجملاز اللغوي هو اللفظ 
َع له لعالقة مع قرينة مانعة من  امل غري ما و ض 

إرادة املعن احلقيقي. و العالقة بني املعن احلقيقي و اجملازي قد تكون مشبهة و قد 
شبهة جماز املغري  والعالقةستعارة شبهة هي جماز االاملعالقة التكون غريَها. فأما 

 مرس . 

 ستعارةاال .1
 10الشيء باسم غريه إذا قام مقامه. عرّفها اجلاحظ بقوله " اإلستعارة تسمية 

االستعارة: حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفه )املشّبة أو املشّبه به(. أركان اإلستعارة يف 
 / املستعار )وجه الشبيه(. واجلامعمنه )املشّبه به(  واملستعارله )مشبيه(  املستعار

 أقسام اإلستعارة: 
                                                           

 (275 صاملعرفة. )بريوت: دار  جواهر البالغة اهلامشي،أمحد  9 
 173 ه، ص. 1405 -19885العربية,  النهضةبريوت: دار  ،البيانعلم  عتيق،عبد العزيز  10 
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 القسمني:تقسم االستعارة باعتبار املستعار منه اىل  .1
 11.ما صرح فيها لفظ مشّبه به وهية ستعارة التصرحيياال -
 12من لوازمه بشيءله  ورمزحذف فيها املشّبه به  وهياملكنّية  االستعارة -

 باعتبار اللفظ املستعار منه اىل قسمني:  هاميقسوميكن ت

ما كان فيها لفظ املستعار منه جامدا أي اسم جنس أو  وهياإلستعارة األصلّية:  -
 اسم معن. 

إذا كان اللفظ اإلستعارة فيها امسا مشتقا أو فعال أو اسم فع  أو  ،اإلستعارة التبعّية -
 اسم مبهم أو حرفا. 

ما يقرتن هبا من صفات تالئم املستعار له أو املستعار  وهي باعتبار ما يقرتن بطرفيها
 . ومطلقة وجمّردة: مرّعحة وهيمنه. 

حنو: رأيت أسدا  يف اجلبهة  ،هي اليت اقرتنت مبا يالئم املستعار منه فقط ،املرعحة -
نضف اىل املستعار له )البط   و م ،يزأر. فالوصف يزأر يالئم املستعار منه )ألسد(

: االستعارةهلذا صارت  و(. أما القرينة فموجودة )يف اجلبهة ،الشجاع( أي صفة
تصرحيية: ألن املستعار منه )األسد( مذكور. أصلية: ألن لفظ املستعار منه )األسد( 

 : ألنه ذكر فيها ما يالئم املستعار منه )يزأر(. ومرّعحةجامد. 

حنو: رأيت أسدا  يف  ،اجملّردة وهي اقرتنت مبا يالئم املستعار له دون املستعار منه -
يالئم املستعار له )البط  الشجاع( حني  اجلبهة يرمي العدو بسهامه. فقد ذكر ما

                                                           

 ،لبنان: املؤسسة احلديثة للكتا  واملعاين(، والبيانعلوم البالغة )البديع  ديب،حمي الدين  قاسم،حممد امحد  11 
 200,ص. 2003

 198ص.  النفس،مصدر  12 
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قي : يرمي العدو بسهامه. أما املستعار منه فلم يرد ما يالئمه. لذلك كانت 
 اإلستعارة جمّردة. 

أو هي اليت  م  ،له معا واملستعاراقرتنت مبا يالئم املستعار منه  وهياملطلقة  -
 .تقرتن مبا يالئم أيّا منهما

    
 اجملاز املرس   .2

اجملازي عالقة غري  واملعناملرس  هو جماز تكون العالقة بني املعن احلقيقي  اجملاز
إمنا مّسي مرسال ألنه  م يقّيد بعالقة خمصوصة ب  رّدد بني عالقات   13املشاهبة.
 اكتفى اخلطيب الفزويين بذكر تسع منها:  وقد 14كثرية.

 العالقة الغائية  .1
 15النتيجة(اللسبيّية )استعمال الّسبب للداللة على  -
 16املسبّبية )استعمال النتيجة للداللة على الّسبب( -
 17امللزومية )إطالق اسم امللزوم على الالزم( -
 العالقة الكمّية  .2
 18(ولغريهآخر  لشيءالكّلية )كون عيئ متضمنا  -
 19اجلزئية )كون الشيء يتضمنه عيئ آخر( -
 20اخلاص( وإرادةالعمومية )إطالق اإلسم العام  -

                                                           

 78ص.  بيانية،البالغة العربية دراسة  ادريس،مرجوكو  13 
 206.... ص. ( واملعاين والبيانعلوم البالغة )البديع 14 
 

 217. .... ص( واملعاين والبيانعلوم البالغة )البديع  15 

 (.واملعاين والبيانعلوم البالغة )البديع  16 

 (.واملعاين والبيانعلوم البالغة )البديع 17 

 52ص.  بيانية،الغة العربية دراسة الب ادريس،مرجوكو  18 

 .الغة العربية دراسة بيانيةالب ادريس،مرجوكو  19 



11 
 

 21ية )استعمال اللفظ اخلاص للداللة على العموم(اخلصوص -
 العالقة املكانية  .3
 22احملّلية )استعمال احلاوي للداللة على احملتوى( -
 23احلالية )كون الشيئ حاال يف غريه( -
 العالقة الزمانية  .4
 املاضّية )اعتبار ما كان( -
 املستقبلة )اعتبار ما يكون( -

 طرق ترمجة العبارة اجملازية  .3

 عامة إجراءات ميكن أن يسلك عليهاأن للعبارات اجملازية  24بيرت نيوماركرأى 
 :يليمرتمجة ىف ترمجتها إىل اللغة األخرى. هذه اإلجراءات فيما  

إذا كانت الصورة هلا نفس الدرجة من  اللغة اهلدف يفنفس الصورة باإلتيان    .أ
 اللهجة االجتماعية. يفالشيوع واالستعمال 

اللغة املصدر بصورة ىف اللغة اهلدف متعارفا عليها وال ابدال الصورة ىف  . 
 تتعارض مع ثقافة اللغة اهلدف.

 ترمجة االستعارة بتشبيه مع اإلبقاء على الصورة.    .ج
داللة االستعارة أو التشبيه ىف  إناالستعارة أو التشبيه حي   يفزيادة املدلول    .د

 اللغة املصدر. يفالرتمجة أعد مما وقعت 

                                                                                                                                                               

 (.واملعاين والبيانعلوم البالغة )البديع  20 

 (.واملعاين والبيانعلوم البالغة )البديع  21 

 (.علوم البالغة )البديع والبيان واملعاين 22 

 78ص.  بيانية،ة البالغة العربية دراس ادريس،مرجوكو  23 

دار املريخ للنشر: ، اجتاهات ىف الرتمجة جوانب من نظرية الرتمجة، ترمجة حممود إمساعي  صيين )بيرت نيومارك24 
 175-168( ص. 1986الرياض، 
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االستعارة إىل مضموهنا، هذا اإلجراء عبيه مبا يسمى بإعادة الصياغة حتوي   .ه
 اعتمادا على املضمود املراد من العبارة اجملازية.

احلذف، وهذا إذا كانت االستعارة ىف اللغة املصدر ميكن تعدادها زائدة ى قيمة  .و
 سياق الكالم. يفهلا 
ها ىف اللغة املصدر نفس االستعارة مع مدلوهلا وهي أن يؤتى باالستعارة نفس .ز

 بإضافة الشرح عليها. أو مبعن آخر برتمجة حرفية هلا.
 الكلمات الثقافة .4

ة اىل مخسة يبإسناد اىل نظرية ترمجة نيومارك, تنقسم الكلمات الثقاف
 عناصر وهي: 

َواسم واجلبال وغريها. 1)
َ
( الثقافة اإليكولوجية اختوى على النباتات واحلياوانات وامل

املادية: املادة والطعام واملالبس واملنازل والقرى واملركبات وإلتصاالت. ( الثقافة 2)
( التنظيم االجتماعية: العاداة 4( الثقافة االجتماعية: العم  واهلوايات.)3)

 ( احلركات والعادات.5اجلمال. )طات وإلجراءت واملفاهيم والدين و واألنش

 منهج البحث .و
 نوع البح   .أ

يقوم على حتلي  املعطيات  املكتيب، فإنهالبح  من  يعتربهذا البح  
من   ،علق مبوضوع البح املكتوبة. فكانت خطوات البح  تبتدئ بقراءة ما يت

 . أخرى تتطابق مبشكالت البح  ومصادر ومقاالتكتب 
  هامصدر البيانات و   . 

الىت ترى  األلفاظ أو العبارات هلذا البح  هو بيانات أو املعطياتال
الباحثة أهنا ىف حاجة إىل مزيد عرح وبيان ليفهم القراء فهما جيدا ملا حتويه الرواية 
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وهذا من جهة ومن جهة أخرى البيات تأيت ىف الىت قامت الباحثة ىف ترمجتها. 
 ترمجتها. يفصورة عبارات جمازية حتتاج عند رأي الباجثة إىل بيان 

تا  أو الرواية الىت قامت بنقلها وأما مصدرها فتستقى الباحثة من الك
إىل األندونيسة وترمجتها ىف نفس الوقت. الكتا  كما ذكرنا سابقا من تأليف 

  .جنيب الكيالين وهو "عمالقة الشمال"
  بح ال طرق .ج

 :، هيعلى مراح من الرواية البيانات  ةباحثال تيف هذا البح  مجع 

من بداية الرواية إىل  الكيالينرتجم رواية عمالقة الشمال للدكتور جنيب أن ت  .1
 .هنايتها

 اجملازية اليت والعباراتلغة املصدر  اتتتعلق بثقاف كلماتبح  عن  أن ت  .2
  وحتليلها. وعرحهاق عليها يتعلحاجة إىل ال يفترى أهنا 

ع اىل املصادر و الرجعلى تلك الكلمات أو العبارات بعد التعليق وضع   .3
 اليت وجدت يف الرواية.  اجملازية التعابري وحتلي املوثقة لزيادة املعرفة 

 نظام البحث .ز
 .وخامتة ومباح وهي مقدمة  رئيسية ثالثة عناصر اىلهذا النظام  وفّصلت

البح  وأغراضه وفوائده  وحتديد خلفية البح تكون من تمقدمة  البا  األول
 النظري وأخريا نظام البح .  واإلطاراملكتيب ومنهج البح   والتحقيق
دكتور جنيب الكيالين للاحلياة  وسريةالبا  الثاين ملخص رواية عمالقة الشمال  حيتوي
 مع تعليقها  ةاللغة الإلندونسي الرواية إىل ترمجة ونتيجة

رواية عمالقة الشمال خاصة  وجودة يفحتلي  املشكالت امل يشتم  البا  الثال  على
 . الكلمات الثقافية والتعبريات اجملازية يف
 .على خالصة حتتويخامتة   الرابع الباو 
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 الباب الرابع

 اخلتام

 خالصة .أ

الرواية الىت جعلناها موضوعا هلذا البحث وصلنا إىل  ترمجةمن تنتاا  االبعد 
استخالص ما قدمنا ىف الفصول السابقة من ترمجتاا وحتليل املشاكل الىت تنعتربها 
غالبا فياا.  وهذا االستخالص ميكن اعتباره جوابا ملا حددتنا من مسائل البحث كما 

 أوردتنا ىف املقدمة.

تعليق على واحد ال تنا إىل وضعافتقر  الرواية لنجيب الكيالىن يف ترمجة
من ومخسة  وهي ثالثة، أمسا  قبيلة  ما يتعلق بمناا:  ية،الثقاف من املفرداتوعشرين 

واحدة و  ةناألمكأمسا  من ومثاتنية  بنطم اعتقادية، املرتبطتانان واملفردتأمسا  قادات 
لتجلو  هذه األمسا  تفتقر إىل مزيد بيان لباس.من اسم تنوع تنبات و و  اسم حيوانمن 

 داللتاا عند قارئ تنتيجة الرتمجة.

هي النقل و  ةباستخدام إجرا  الكلمات الثقافيةهذه ترمجة طريقة تستخدم 
ظ على إحساس ااملصدر كما هي هبدف احلفنص المن  هتالكن استعار ال ترتجم و 
 .ج إىل ذلكة إذا احتا لصور أتبع باالتعليق علياا و  نااهلدف. مث أضف اللغةأجنيب يف 

فياا  فاي العبارات اليت هذا البحث شرحناها يفاّما اللغة اجملازية اليت 
صعوبة خاصة عند ترمجتاا اىل اللغة اإلتندوتنيسية.  املعاين اجملازية اليت تؤدى إىل ظاور

أوردت املرتمجة العبارة مث قامت بالنظرة إىل ألفاظ ال ميكن فام  ،ويف هذه احلالة
ية ترمجتاا من خالل ا على املعىن اجملازي مث تبني قضداللتاا على احلقيقة الحتوائا

 .اهال معنيتحو القيام بأو  األتنسب حبث عن تكافئاا
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جدتنا أن و  واعتمادا على ما قدم بيرت تنيومارك من إجرا ات ترمجة األلفاظ اجملازية،
االختصار هناك . بهذه اإلجرا ات كلاا قابلة للتطبيق على مظاهر األلفاظ اجملازية

صورة يف اللغة ن بنفس الاإلتيال من اجملاز ميكن ىف حتويلاا إىل األتندوتنيسية أربع مج
ة املصدر بصورة يف إبدال الصورة يف اللغ مجل ميكن تنقلاا عن طريق اهلدف وثالث

مجلة مضموهنا و  اعتبار إىلاا بتحويل اللغة اهلدف ومجلتان مت تنقلاا إىل األتندوتنيسية
متت  مجل سبعتشبيه مع اإلبقا  على الصورة و ال تاا عن طريقترمج واحدة متت

بنفس االستعارة مع مدلوهلا أي أن يؤتى باالستعارة تنفساا يف اللغة املصدر ترمجتاا 
 بإضافة الشرح علياا أو مبعىن آخر برتمجة حرفية هلا. 
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 الرقم
 العبارة

 اإلستعارة
 باعتبارما يقرتن بطرفيها باعتبار لفظ اإلستعارة باعتبار املستعار منه 
 تصرحيّية مكنّية  

 
املستعار   

شيء من  املستعار منه له
 املستعار منه املستعار له خصائصه

إّن الدماء احلارة يف عرقي تلهب  .1
النار  الدماء (6)ص. جسدي

 مرّشحة أصلّية - - تلهب )خمذوف(

2 

 والطريق اىل اهلل خمفوف با ألشواك

 (6)ص. 

 

 مرّشحة أصلية أشواك )مذكور( عقبة - - -

أأخوضو يف تلك املستنقعات اآلسنة؟  3
 (6)ص. 

ستنقعات امل مدينة جديدة - - -
 آلسنة

 مطلقة أصلية

 و اإلبتسامة تضيئ وجهه األمسار 4
 (7)ص.

 جمّردة أصلية - - تضئ النور اإلبتسامة

5 

السماء تبكئ خطايا التعساء )ص.  .1

8) 

 

 

 مرّشحة أصلية - - تبكي اإلنسان السماء
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املسلمون يقفون يف أخر الصف )ص.  .2

9) 

 

 كناية

8 

تراقصت الظالل على اجلدران )ص.  .3

14) 

 

 مرّشحة أصلية - - تراقصت اإلنسان الظالل

9 

كنت أطردها و قليب حيتضن  .4
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 مرّشحة أصلية - - حيتضن اجلسد القلب

13 
ن ويضمن االستثمار من أجل أ
ن يركع عمالقة الشمال ساجدي
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