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 الباب الرابع

 ] تحليل البحث[ 

 

 مقدمةال 4.1

ضاف إليه، وإن املضاف إليه ينجر بثالثة أشياء: بشيء ليس باسم وال ظرف، املواجلر إمنا يكون يف كل اسم 

أما عملها فهو جّر آخر االسم الذى يليها  .)419: 1988وبشيء يكون ظرفا، وباسم اليكون ظرفا (سيبويه 

تنقسم حروف  ).431/432: 1974عباس حسن حمتوما؛ ظاهرا أو مقدرا، أو حمليا ( يف االختيار مباشرة، جرا

اجلر إىل سبعة عشر حرفا، سبعة جتر االسم الظاهر واملضمر وهي [ من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم ]. 

بقيت تص باالسم الظاهر فقط وهي [ حىت، الكاف، الواو، رب، مذ، منذ، التاء (القسم) ]. مث وسبعة خت

وقيل حروف اجلر عشرون . )246: 1992مبارك ( ثالثة ذكرت يف باب االستثناء وهي [ خال، عدا، حاشا ]

حرفا [ من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم، حىت، الكاف، الواو، رب، مذ، منذ، التاء (القسم)، خال، 

 ).282: 1987حاشا، عدا ] (علي باء الدين 

كون التحليل يحىت  مباشربشكل  حروف اجلر العربية لى معاينعفضل الرتكيز ، من األلفصلا هلذا بالنسبة

البيانات ف ،املاليزية العربية املرتمجة إىل اللغة يف النصوص حروف اجلر حتليل علىسيقوم و  .واضحا ومفهوما

جتر االسم  يتال وهي حروف اجلر ،[ من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم ] تتألف منهلذه الدراسة  الرئيسية

 ذه الدراسة.هلوقام الباحث جبمع البيانات حسب اخلطوات والقواعد اليت قد ثبتت  الظاهر واملضمر.



54 
 

وما متاثلها  حروف اجلر العربيةويف هذه الدراسة سوف يقدم الباحث عدة أمثلة إلسالط األضواء على معاين 

يل والدراسة إىل حتليل الداليل هلذه احلروف يف من املعاين والعبارات. ويهدف هذا التحل املاليزيةيف اللغة 

 اللغوية وما يطرأ عليها من التغيريات من املعاين حسب السياقات. اكيبالرت 

 حروف الجر العربيةمعاني  4.1.1

 معان منها: سبعة] هلا  من [ حرف. 1

 ."مبعىن "عن -  الزائدة. -  .التبعيض -  .بتداءاال -

 معىن البدل. -  .التعليل -  .بيان اجلنس -

    

 ة معان منها:ثالث] هلا  إىل [ حرف .2

 ."مبعىن "عند -  .املصاحبة -  .نتهاء الغايةا -

 
  ] هلا ستة معان منها: عن [ حرف. 3

 البدل. -  مبعىن "على". - .الاوزة والبعد -

 التعليل. -  مبعىن "من". -  ".مبعىن "بعد -

 
 :ة معان منهامخس] هلا  على [ حرف. 4

  الاورة. - الظرفية. - التعليل. - املصاحبة. - .االستعالء -

   

 ] هلا سبعة معان منها: يف [ حرف. 5

 مبعىن "الباء". -  املصاحبة مبعىن "مع". - .الظرفية الزمانية أو مكانية -

 مبعىن "إىل". -   املقايسة. -  االستعالء مبعىن "على".-
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 نها:] هلا عشرة معان م الباء [ حرف. 6

 مبعىن "من". -  الظرفية. -  .التعليل -  .االلصاق -

 القسم. -  املصاحبة. -  .التعدية -  .االستعانة -

   .البدل -  .املقابلة -

   

 ] هلا مثانية معان منها: الالم [ حرف. 7

  التعجب. -  الظرفية. -  .التعليل - .اإلختصاص -

 القسم. -  ة.االستغاث -  .الصريورة - .نتهاء الغايةا -

   

كما أخرب   .وجود يف كيفية استخدامها يف العبارات العربيةاملذكورة هلا عدة  حروف اجلر العربية معاينكانت 

ما لفظه مشرتك بني احلرفية واالمسية، منها ما لفظه مشرتك  حروف اجلر العربيةأن  )168: 1993الغالييين (

 حرفية. بني احلرفية والفعلية، ومنها ما هو مالزم لل

 حروف الجر في اللغة الماليزيةمعاني  4.1.2

 تنوعة ا معانيها املهلو  )kata sendi nama( ـالنحاة املاليزيني ب سماهاف املاليزية يف اللغة أما حروف اجلر 

العربية يف   بني حروف اجلر عجميةيف دراسته عن التشابة امل  )Azman )2005: 116 إليها أشار  كما

، )dari/daripada(، عن )ke/kepada(، إىل )dari/daripada([ من : لى سبيل املثالع واملاليزية،

 Za’baكذلك أخرب . ] )bagi( ، الالم)dengan( ، الباء)pada/di/dalam( ، يف)atas(على 

 عالقة داللة علىلل ضمري فقط  أو اسماملستعمل مع  اللفظ هو"  املاليزية: يف ف جرحر بأن  (183 :2000)

 " القام إىلذهب فالن  املثال، سبيل على اجلملة، يف أخرى بكلمات ضمريالأو االسم 
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 ,di dalam، مثل: يف اجلملة معا تستخدم يتلااملاليزية تعترب اسم  يف اللغة هناك حروف اجلرإضافة ذلك، 

ke dalam, dari dalam )Za’ba 2000: 185 وكلمة .(‘dalam’  ،تعين معىن "يف" يف اللغة العربية

 di: [يف نفس اجلملة، مثال معا ke, di, dariالثالثة أي  فو حر مع  استخدامهاأيت ت هر معين خمتلف إذاظتو 

dalam = [يف  ]وdari dalam  =[من  ]وke dalam = على سبيل املثال:  .]/يفإىل 

 )9(صفحة       املدينة يفأقوى رجل  -
negara UdalamUPaling berkuasa  

 
 )29(صفحة     اضيا كل الرضار  سجنه يفجلس مقرور  -

penjara Udi dalamUMakrur duduk dengan hati tenang   
 
 )30(صفحة      املسك يفكانت أقدامه تسوخ   -

kasturi Uke dalamU mKakinya terbena 
 
 )41(صفحة       قربه من�ض مسرور  -

kuburnya Udari dalamUMasrur bangkit  
 

 اإذ خمتلف معين ظهرتو معىن "يف"،  ؤدي إىلت فإ�ا إىل اللغة العربية فيةحر  ةترمج إذا ترجم ’pada‘كلمة   وأما

= من]  daripada[ مثال ،يف نفس اجلملة معا dari, ke, dalamأي:  ،حروف الثالثة مع تستخدم

 على سبيل املثال:. ]يف = ..dalam pada itu[و  ]إىل = kepada[و

 )9(صفحة        قدمي الزمان يف -
man dahuluza UPadaU 

 
 )11(صفحة      الذهب منوكان األطباق  -

emas UdaripadaUpiringnya diperbuat -Piring 
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 )12(صفحة      سهومته إىلعاد مسرور  -

racunnya UkepadaUMasrur kembali  
 

  التاليةالعبارات  بناء تقع يفو  عناصرالتشكل من عدة  بناء اليت حتتوى على املاليزيةاللغة يف  حروف اجلرإن 

)tatabahasa dewan 2008: 421.(  

    (حرف + اسم) - 1
 dalam + hidupnyaمثل:  
 (حرف + ظرف مكان + مجلة امسية) - ـب

 ke + dalam + bilik gelapمثل: 
  (حرف + شبه مجلة + ظرف) - ـج

 dengan + rombongannya + sepanjang hariمثل: 
 + ظرف)(حرف + ظرف مكان + مجلة امسية  -د 

 dari + belakang + rumahnya + pada musim panasمثل: 
 

 وبني بينها العالقة لبيان الضمائر أو األمساء مع تستخدم اليت أدوات هي واملاليزية العربية يف اجلر حروف إن

 الفصائل من تتألف اليت حروف وهي ،أو ظرف زمان أو مكان أو وسيلة أو غاية عن للتعبري ثانية كلمة

 عبارة يف تظهرأكثرها و  األخرى، الكلمات مع العالقة وجود عن للتعبري تستخدمكذلك و  ،النحويةقواعد لل

ؤثر ي ةغري صحيحبطريقة االستخدام ألن  من املرتجم هتماماالحتتاج إىل  العربية عبارة حروف اجلر إن. االسم

أقرب أفكار أصحاب النصوص األصلية إىل  املطلوب من املرتجم أن ينقلف املطلوبة، فال يعتد با. عاينعلى امل

 املنقول إليها. إىل اللغة النصوصيف  التشابه من حيث املعاين وما حتمل من رسالة
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 والماليزية حروف الجر العربيةمعاني  4.2

 كلمة بكلمة  ترمجة املرتجم ترجم اليت حروف اجلر [ من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم ] ومن املالحظ أن

word translation  ن أ اجلدير بالذكرمن و . ددةاحملتأيت معانيها  مسرور ومقروريف الرواية إىل اللغة املاليزية

املعاين الصحيحة والدالالت  حتديد يف للمرتجم ماادورا ه تلعب هابوأسالي العربية حروف اجلر ترمجةطرق 

بية إىل اللغة املاليزية، ينبغي له االهتمام فإذا أراد املرتجم أن يرتجم حروف اجلر العر . يف اجلملاملالئمة 

لديه معرفة الطرق وقواعد الرتمجة  يكون أن يكفي فالواخلطوات اليت جيب اتباعها،  األساسية املتطلباتب

نوعية النصوص قبل عملية الرتمجة هو من أهم الطرق املؤدية إىل النتائج الصحيحة، وكذلك  معرفة وحدها، ألن

 أل�ا مرتابطة باجلمل وتؤثر يف حتديد املعاين. النحوية، قواعدبال االهتمام

 ومعىن ،linguistic meaning لغوي معىن: ، ومهامعنيني علىتفرع املعىن األساسي من منظور اللغوي 

 اللغوي املعىن بني قوية صلة وجود من البد أن إىل اإلشارة تقدمتف .technical meaning اصطالحي

 هو كما االصطالح إىل اللفظ نقل جيري مث اللغة، هو االستعمال يف األصل إذ مادة؛ لكل واالصطالحي

 فيفيد االصطالحي املعىن أما. اللغة معاجم يف ورد كما العام معناها يفيد كلمة ألي اللغوي املعينو .معلوم

 تؤثراملاليزية مل و  حروف اجلر العربيةمن املالحظ أن و  .حمدد جمالٍ  يف للكلمة املقيَّد واملدلول املخصَّص املعىن

يف العبارات اخلاصة أو اجلمل اليت اختالفات كبرية من حيث املعىن املعجمي، وإمنا تؤثر على املعىن السياقي 

 استخالصه ميكن ن املعىن السياقيإ) 54: 2006( فأشار حممد حسن يوس كمااحملددة.   عاينحتتوى معها امل

 يتغري املعىن هذا ولكن حمدد، معىن هلا كلمات هناك تكون قد األحيان بعض يف أنه ذلك الكالم، سياق من

يف العربية تشري عديد  حروف اجلرإىل هذا الفصل أن  ةشار وباإل .معني سياق داخل الكلمات هذه لوجود كلية

 -واكتشف الباحث تلك األشياء كما التايل:من معانيها املعجمية يف اللغة املاليزية. 
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 صوص المترجمةنفي ال وظيفتهاو ]  من [ الحرف معاني 4.2.1

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 

 
 
 
 
 من

Daripada  .1 جدران القصر من حجر اجلرانيت 
Dinding istana diperbuat daripada batu konkrit 

11 

Dari  .2 قد اطلقت من عقاهلا 
Terlepas dari kekangannya 

12 

Antara  .3 اثنني أما الفقري فهو واحد من 
Orang miskin ialah salah satu antara dua 

14 

Terhadap  .4 خوفا من اجلبار األعلى 
Kerana ketakutan terhadap al jabbar al akla 

55 

Kerana  .5 أراد مسرور أن يصرخ من الفزع 
Masrur ingin menjerit kerana ketakutan 

56 

6 .Kecuali فلما خلت الغرفة من غريهم 
Apabila bilik itu kosong kecuali mereka bertiga 

34 

 
7  .Di 
 

 تناثر النجوم الرات من فوقها (األرض)
Bintang-bintang planet di langit bertaburan di 
atas bumi 
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ضح تو  األوىل ارةالعبيف اللغة املاليزية. و  املتنوعة عاينامل تدل على" يف اللغة العربية نْ "مِ  حرفأشار اجلدول أن 

، كذلك ] جدار القصر صنع من حجر اجلرانيت[ يصح األخبار أن بيان اجلنس الذي  من حيث وظيفتها

مثلما بّني  ،diperbuat daripadaأي الوقوع وهو "مصنوع من" عبارة يف اللغة املاليزية تدل على أصل 

Za’ba )2000: 188(  الغاية يف األحداث  إىل البتداءالإلبتداء، يعىن إ�ا ف العبارة الثانيةيف كتابه. وأما عنها

شبه اليت تبني بيان  ىننفس املع). وإن عبارة يف اللغة املاليزية تدل على 172: 1993شخاص (الغالييين واأل

 kesakitan ituكتفيه، يعىن   منومثال أخر، جرى اآلمل . ] dari + kekangannya [ أي اجلملة

bahu UdariUmenjalar  )من :  وهي تظهر معناها املعجمي)، 31 صفحة ] dari  [ .يف اجلملة 
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 ما بني املكان. يبّني و بتداء الظرفية أي ابتداء الغاية املكانية يف اجلملة،  شري إىل بيان االت ةالثالثالعبارة العربية و 

 فإ�ا لغة املاليزيةوفهم القارئ أن حالة الفقري جتد ما بني واحد من اثنني، وهلا معىن سياقي. وأما عبارة يف ال

كتاب  كما أشار .antara=  معىن احلالة الظرفية تظهرو  كان،املمسية مع ظرف االتدل على مجلة 

tatabahasa dewan )2008: 423(  يف شكل [ حرف جر +  احلضورميكن  يف املاليزية راجلف و أن حر

البدل، كما وضح الغالييين يد معىن تف اأ�إىل العبارة العربية يف السطر الرابع  ةشار وباإل ]. ظرف مكان

اللغة  يف وأما عبارة .خوف باجلبار األعلى (اهللا)) أن البدل تقدم معىن الباء يف الكالم، أي: 173: 1993(

 التالية: اجلملة تشري إىل ذلك املعىن، وتقع يف اجلملة االمسية سياق ألن kepadaعلى معىن  تدل فإ�ا املاليزية

 . ](aljabbar)  + جمرور (terhadap)حرف  + (ketakutan)اسم  [

كذلك تفيد . ] يصرخ مسرور بسبب الفزع[ تؤدي إىل معىن السبب والتعليل، أي  ة فإ�ااخلامس وأما العبارة

يف  راجلف و حر بعض أن  )Za’ba )2000 :188يف العبارة املاليزية. كما أشار  السبب أي keranaمعىن 

بيان بوتلك العبارة توضح  ،oleh, kerana, sebabلسبب أو املقصود مثل اآللة أو ا تفيد معىن املاليزية

(غري) حرف جر + (من)  أل�ا تأيت مع [ناء ستثبيان االتشري إىل  فإ�ا، ةالسادس العبارةبالرجوع إىل  السبب.

هم القارئ يف]. و  من + غري من [مزيج  يف اللغة املاليزية kecualiوتفيد معىن  ،] مضاف إليه(هم) جمرور + 

تداء الغاية املكانية بتداء الظرفية أي ابوالعبارة األخرية تشري إىل بيان اال يف الغرفة موجود ثالثة اشخاص. :أنب

 + من كان، [املتناثر النجوم جمراتا. كذلك العبارة املاليزية تدل على ظرف  :يعىن مكان الذي يف اجلملة،

 .di atasnyaمعىن احلالة الظرفية  تفيدفوقها ] 
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 صوص المترجمةنفي ال ووظيفتها]  إلى [ الحرف معاني 4.2.2

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 

 
 

 
 إلى

Kepada  .1 عاد مسرور إىل سهومته 
Masrur kembali kepada racunnya 

12 

Menjadi  .2 ونستحيل إىل الرتاب 
Kita akan bertukar menjadi tanah 

15 

Terhadap  .3 أستدل الستار على قضية برمتها 
Tirai pun ditutup terhadap isu tersebut 

29 

Ke arah  .4 أشارت املرأة إىل القصر 
Wanita itu menunjuk ke arah istana 

30 

5  .Ke سيق مقرور إىل السجن 
Makrur dibawa ke penjara 

29 

6  .Hingga فمن حلم ودم وعظام إىل سيقان 
Daripada daging, darah, tulang hingga betis 

40 

 
كان مسرور   :، أيكانيةالغاية امل انتهاءبتداء، يعىن لال تجاءمن املالحظ أن العبارة العربية يف السطر األول 

حتمل  إ�اف العبارة املاليزية األحوال. وأما إىل األحداث أو أيضا وتشري اجلملة ،يرجع إىل تناول سهومته (اخلمر)

. كما أشار kepada racunnya سهومته إىل مكان الذي ذهب مسرور إليه، أي يعىن:كان، معىن امل

Za’ba )2000 :188( كلمة أن kepada البتداء، معىن اتؤدي  العبارة الثانية إنو  املكان.معىن  معها حتمل

بسبب التغيري   ن تراباسيكو  :أ�مب م القارئافهإوتلك العبارة  ، أحوالبّني ت وهيء الغاية يف األحداث، بتداأي ا

األحداث، وميكن أيضا  الوقوع يف إلظهار menjadiتدل على معىن  فإ�ا احلال. أما عبارة يف اللغة املاليزية

مبعىن املبينة،  ةالثالث تأيت العبارةو اجلملة تشري إىل معىن نفسها يف اللغة املاليزية. ما دام  kepada كلمةتغيري إىل  

أن حرف "على" ترد ب) 173: 1993الغاية يف األحداث، كما وضح الغالييين (النتهاء أيضا . "عند"أي مبعىن 

قد  هذا احلدثإلشارة إىل أن  terhadap بكلمة وترجم إىل اللغة املاليزيةأيضا النتهاء الغاية يف األحداث. 
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 ةشار باإل يف اجلملة. إلكمال معىن وظيفة هلايف اللغة املاليزية، و  أيضا mengenaiتفيد معىن قد ، و وانقضى مت

[  كما يف قوله:بتداء الظرفية أي ابتداء الغاية املكانية يف اجلملة،  بيان االتفيد معىن  إ�ا الرابعة إىل العبارة العربية

 ةأاملر [ مكان الذي أشارها  :حتمل معىن املكان، أيإ�ا ف ke arah العبارة املاليزية . وأما] أشارت إىل القصر

تؤدي العبارة كذلك  تحمل معىن املكان.ي keأن حرف  )Za’ba )2000 :188ما أشار ، ك] يف اجلملة

يف العبارة  ملعىنانفس  يتؤدو  ،dibawa keأي  ]سيق إىل [  ، كما يف قوله:املكانية الظرفيةبيان إىل  ةاخلامس

 سلسالت تعّني  املكانية، أي بتداء الغايةبتداء، يعىن الالإ�ا فإن العبارة العربية يف السطر األخري و  املاليزية.

وعلى أية احلال، إليضاح اجلملة.   keبزيادة حرف   يف اللغة املاليزية hingga keوتفيد أيضا معىن  ،األحوال

 .تا واضحة وتراكيبها صحيحة لغويةدالالمعانيها مفهومة و ترجم املرتجم ترمجة صحيحا حيث أن 

 ص المترجمةصو نفي ال ووظيفتها]  عن [ الحرف معاني 4.2.3

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 

 
 
 عن

1 .Mengenai يتحدث نفسه عن فقره 
Mengatakan dirinya mengenai kemiskinan 

14 

2 .Tentang  أسئلك عن جرميتك األخرى 
Saya bertanya tentang dosa anda yang lain 

26 

3 .Tanpa     غاب عن وعيه 
Lenyap tanpa sedar diri 

37 

.4 Dengan كانت الشمس ختتلف عن الشمس القدمية 
Matahari kini berbeza dengan matahari lama 

42 

5 .Dari  يتقدم عن ميني البشر 
Keluar dari sebelah kanan manusia 

47 
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 وأضاف  .] هيتحدث من أجل فقر  [ كما يف قوله:معىن التعليل،  يف السطر األول تشري إىل العربية العبارة إن 

وكذلك العبارة املاليزية تفيد  عىن الباء. مب"عن" توافق أخرى  حرفأن  )164: 1996(حممد علي أبو عباس 

يف العبارة األوىل  وردت كماتفيد نفس املعىن   العبارة الثانية فإ�االفقري. وأما لتبيني حالة  mengenaiمعىن 

 [ العبارة  يف العربيةإن و   يف اللغة املاليزية.  tentang معىن ترادف mengenaiوكلمة  عىن التعليل، م أي

 العبارة الثالثة يف اللغةوأما  احململة. عاين] احيانا تأيت معا يف اجلملة إلكمال امل ] و[ أسئل + عن حتدث + عن

،  يف اجلملة معىن "من"تفيد و ، بيان يف األحداثتفيد معىن و  يف اللغة املاليزية tanpaعىن مب فإ�ا تأيت العربية

 وكلمة أي الوعي،  هاجمرور  ] حتضر معا لتوضيح غاب + عن ، وكلمة [] غاب من وعيهكما يف املثال: [ 

tanpa .وترجم املرتجم كلمة  ترادف "دون" يف العربيةtanpa  ة. يفبرتمجة حر 

حممد  قال كما،  ] مس القدميةختتلف بالش كما يف املثال: [ ،معىن الباء إ�ا تشري إىلف ةالرابع العربية أما العبارة

يف اجلملة  denganعىن الباء. وشرح املرتجم بكلمة مب"عن" توافق  حرفإن  )164: 1996( علي أبو عباس

كما يف معىن "من" يف اجلملة،   تفيدوالعبارة العربية يف السطر األخري  ] للقارئ. ختتلف + ب لتوضيح معىن [

تحمل أيضا معىن ي"عن"  أن حرف )177: 1993(وضح الغالييين  ، كما] البشر  يتقدم من ميني املثال: [

 تقدم البشر.يكان الذي امل معىن إىل إلشارة dari كلمةاستخدام  كذلك جاء املرتجم ب"من".  

 وجاء املرتجم أيضا بإسقاط معىن "عن" يف النصوص املاليزية للحصول على معىن أوضح، على سبيل املثال: 

 )24(صفحة :       علن عن وصول املتهمأ -
Mengumumkan si tertuduh telah tiba 

 
 )32(صفحة :      كشف ملك املوت عن وجهه -

Malaikat maut memperlihatkan wajahnya 
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 صوص المترجمةنفي ال ووظيفتها]  على [ الحرف معاني 4.2.4

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 

 
 
 

 على

Di  .1 على كرسى ذهب جيلس يف صدر املائدة 
Masrur duduk di tengah-tengah meja di kerusi 
emas 

 
11 

Untuk  .2 اكرب من قدرته على احلساب 
Lebih besar daripada kemampuannya untuk 
menghitung 

 
14 

Ke  .3 سقط على االرض 
Dia rebah ke lantai 

31 

Terhadap  .4 مر على يوم القيامة 
Telah berlalu terhadap hari kiamat 

30 

5  .Dari خرج الوقت على حدود الوقت 
Waktu telah terkeluar dari sempadan waktu 

55 

 
(الغالييين  ، مثلما أشاريف اجلملة االستعالءتفيد معىن  إ�ا إىل أن العبارة العربية يف السطر األول ةشار باإل

. أو فوق الكرسى جيلس على الكرسى :أي ،ىن فوقأن "على" قد تكون امسا لالستعالء مبع )173: 1993

 di atasوكذلك العبارة املاليزية حتمل معىن املكان، أي مكان اجللوس وهو الكرسى، وميكن ترمجتها إىل 

). 173: 1993للتعليل مبعىن الالم (الغالييين  يةإن العبارة العربية الثانف ألظهار املعىن "على" يف اللغة املاليزية.

تأيت  untukأن كلمة  )Za’ba )2000 :188"للحساب"، كذلك يف العبارة املاليزية من قول  معىن أي

معىن املكان يف  إىل تشريو أيت ببيان الظرفية ت ةالثالث العربية العبارةو  وظيفتها للداللة على األغراض أو املقصود.

حتمل معىن املكان،  إ�ا اليزية. وكذلك العبارة امل] رضيسقط على األ [ أي ،)247: 1992اجلملة (مبارك 

 ألظهار املعىن "على" يف اللغة املاليزية. di atasوميكن أيضا ترمجتها إىل أي مكان السقوط. 
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 ، الن كلمة [] القيامة يوم على مر [ يف اجلملة، يعىن يةعىن الظرفية الزمانمبتأيت  فإ�ا ةأما العبارة العربية الرابع

 حرف استخدامإىل  العبارة تاجحتوال  ،telah berlaluعربية أي اللغة ال يفحد عىن وامب] تتالزم  مر + على

يف العبارة املاليزية  terhadap إىل كلمة ترجم املرتجم وقد .اللغة املاليزية يف atasإىل  ] يف اجلملة على [ جر

تشري إىل معىن "من"   فإ�ا، ةالعبارة األخري بالرجوع إىل و للقارئ.  واضحةلتكون اجلملة  ريفاحلعىن امل للوصول إىل

خرج الوقت من [  كما يف املثال:يف كتابه جامع الدروس العربية،  عنها  )173: 1993(كما أشار الغالييين 

 العبارة. معىن املكان أو الزمان يف تفيد ] dari[  املاليزية العبارة. كذلك ] حدوده

 ةصوص المترجمنفي ال ووظيفتها]  في [ الحرف معاني 4.2.5

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 

 
 
 
 
 
 في

Di  .1  جيلس يف صدر املائدة 
Masrur duduk di tengah-tengah meja 

11 
 

Pada  .2 يف الليلة الثالثة 
Pada malam ke tiga 

30 
 

Dalam  .3 أقوى رجل يف اململكة 
Paling berkuasa dalam negara 

9 

Terhadap  .4 قرش واحد فإذا فرطت يف 
Jika berlaku kelalaian terhadap wang sesen 

14 

5 .Bagi يف أي ثروة 
Bagi sebarang kejayaan 

14 

6 .Di dalam أحس بوجود زائر غريب فيها 
Merasa ada seorang tetamu ajaib di dalamnya 

31 

7 .Mengenai فكر مقرور سريعا يف التهمة 
Makrur berfikir pantas mengenai tuduhan itu 

26 

8 .Ke مرحبا بك يف العامل اآلخر 
Selamat datang anda ke alam akhirat 

22 
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] تعىن معىن  جيلس + يف الظرفية املكانية. وعبارة [ وهيمعىن الظرفية،  تفيدإن العبارة العربية يف السطر األول 

duduk di  إىل أيضا تشري ذلك العبارة العربية يف السطر الثاينمعىن املكان. وكحتمل مدلوهلا يف اللغة املاليزية و 

] ترجم املرتجم إىل  يف + الليلة . وعبارة [] الليلة الثالثة[ معىن الظرفية، أي الظرفية الزمانية للداللة على 

pada malam  تفيد فإ�ا يف السطر الثالث العربية العبارةأما ترمجة حرفية أل�ا مالئمة بذلك األسلوب. و 

[ ترجم بشكل صحيح لبيان  dalam. وكلمة ] dalam negara / يف اململكة [ ىن الظرفية املكانية، أيمع

فرطت بقرش  [ :كما يف قولهمعىن "الباء"،  �ا تفيد إالعبارة العربية يف السطر الرابع  إنو . ] أقوى يف اململكة

واستخدم املرتجم تلك . ة املاليزية اللغيف kepada /denganميكن تغيريها إىل  terhadap. وكلمة ] واحد

إىل  ةشار وباإل يف اللغة املاليزية. مازالت صحيحا terhadapيف اجلملة، وكلمة  يعىن السياقاملالكلمة إلظهار 

يف  padaميكن تغيريها إىل  bagi. وكلمة "ماللمعىن "اتفيد  ] يف + أي [ن العبارة العربية إ ،ةاخلامس العبارة

 اللغة املاليزية.

يف  [ العربية الرجوع إىل السطر السادس، جاءت العبارة العربية لتبني معىن الظرفية، أي الظرفية املكانية. وعبارةب

تشري  هي تلك اليت دل على معىن املكان، ألن اجلملةتيف اللغة املاليزية و  di dalamnya] تعىن معىن  + ها

 مثلما وضح di dalamnyaبعبارة  بشكل صحيح . وترجم املرتجم] إحساس بوجود الزائر يف املكان[ إىل 

معىن  إىل ؤدىي إنهفأما السطر السابع  كان.امل معىن حتمل di dalamأن كلمة  )Za’ba )2000 :188قول 

 ابيا�ل ترجم بشكل مفهوم terhadap. وكلمة ] فكر سريعا إىل التهمه [ :مثل العبارةىل" يف اجلملة العربية إ"

 كما فعل املرتجم بكلمة يف اجلملة، وأفضلها padaكلمة استخدام  ا تغيريها إىل ، وميكن أيضاألحداث عن

terhadap معىن الظرفية، أي الظرفية املكانية، للداللة  يفيدالسطر األخري  إنناسب. و املعىن امل للوصول إىل

 . باستخدام ترمجة حرفية ] ke alam akhirat/  العامل اآلخريف [ على 
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. وكلمة لزمانا ظرف و ليفيد معىن الظرف، أي ظرف املكانستخدم ي كثرهأ[ يف ]  حرفإن وبشكل عام، 

di, pada, dalam, ke  الظرفية يف العبارة العربية، كما بينها  عايناملتشري إىلZa’ba )2000 :188(   يف

 .يةأ�ا حتمل الوظائف املكان Pelita Bahasa Melayu كتابه 

 صوص المترجمةنفي ال هاووظيفت]  ـب [ الحرف معاني 4.2.6

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 
 

 ـب

1 .Dengan يتأمل الريح بنظراته اجلليدية 
Merenungi angin dengan pandangan beku 

12 

2 .Atas  إن احلكم مستمرا باسم السيد األعظم 
Pemerintahan akan terus berjalan atas nama tuan 
paduka 

 
34 

3 .Supaya     أمرهم بالسجود 
Memerintahkan mereka supaya bersujud 

68 

.4 Akan كان مؤمنا بنفسه 
Dia yakin akan dirinya 

13 

 
، وال يفارقه يف مجيع املعىن ىن اإللصاق وهو املعىن األصلي لهمع بيانل تأيتإن العبارة العربية يف السطر األول 

ترمجة  يف اللغة املاليزية dengan كلمة  وترجم املرتجم إىل). 168: 1993الغالييين (يه سيبويه لقتصر عاوهلذا 

[  :كما يف قوله،  عىن "على"مبالستعالء لتفيد  فإ�ا وأما العبارة العربية يف السطر الثاين ة.الئمامل عبارةالحرفية يف 

فية يف اجلملة ترمجة حر  atas. وترجم املرتجم إىل كلمة ] إن احلكم مستمرا على اسم السيد األعظم

أقرب  من حيث الصحيحة يف سياق املالئم مع أ�ا تؤثر القارئالرتمجة وبشكل عام، هذه هي الصحيحة. 

 النص املصدر. يف األصليكاتب الالتشابه كما كتب 
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 [ اجلملة العربية كونت). و 170: 1993عىن "يف" (الغالييين مب، ظرفمعىن ال إىل تشري ةالثالث العربية عبارةالإن و 

األمر، طلب إلشارة إىل  supayaكلمة ستخدم املرتجم  او . الطلب عىناجلملة مب تفيدأي ، ] أمرهم يف السجود

 ،لصاقمعىن اال بيانالعبارة العربية يف السطر األخري جاءت لو  .] supaya bersujud/  للسجود [ يعىن

ميكن تغيريها إىل  akanكلمة و  يف اللغة املاليزية. akan dirinyaوعبارة [ بـ + نفسه ] تفيد معىن 

dengan ولكن استخدم املرتجم كلمة يف اجلملة ،akan  للرجوع إىل الضمري)nya(.  

 للوصول إىل الرتمجة] يف اللغة املاليزية  ـب [ حرف معىن أو إحذاف سقاطإفيها تكون  اليت العربية وهناك اجلملة

 ، على سبيل املثال: املفهومة

 )34(صفحة :      ه سراعليكما اآلن بدفن جثت -
Kamu berdua sekarang hendaklah menyimpan mayatnya secara rahsia 

 
 )35(صفحة :    كان احساسا باحلياة واحساسا باملوت معا -

Perasaan hayat dan perasaan maut sekaligus 

 
وتؤثر  العربيةيف اللغة  ] غري + ـب / [] + ال ـب [ حرف أو إضافة زيادةفيها  تكون ليتااجلملة  أيضا وهناك

 ، على سبيل املثال:يف الرواية املرتجم ما ترمجهاكيف اللغة املاليزية،   يناعامل

 )64(صفحة :        رعبا بال شكا -
Kengerian tanpa bentuk 

 
 )35(صفحة :       شعور بغري مشاعر -

Perasaan tanpa pancaindera 
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 صوص المترجمةنفي ال فتهاووظي]  ـل [ الحرف معاني 4.2.7

 صفحة العبارات اللغة الماليزية حرف

 
 

 
 

 ـل

1 .Kepada بت ملسرورصو  اريةاحننت اجل 
Seorang pelayan wanita menunduk dan menuangkan 
arak kepada Masrur 

 
11 

2 .Untuk  ال ميلك مفتاحا لباب كوخه اخلشىب 
Tidak mempunyai anak kunci untuk pintu gubuk kayu 

9 

3 .Bagi     يتصور أن املوت فناء لإلحساس 
Menyangka maut itu ialah kefanaan bagi perasaan 

35 

.4 Pada وضع املوت حدا لإلحساس باحلياة 
Maut telah membataskan hidup pada perasaan 
keduanya 

 
35 

 
)، 184 :1993نتهاء الغاية مبعىن "إىل" (الغالييين امعىن  تفيد ا�إإىل العبارة العربية يف السطر األول  ةشار باإل

يف  kepada كلمةاملرتجم   استخدم. و ] menuangkan kepada Masrur/  صبت إىل مسرور[ أي 

عجمي، وتستخدم  امل من حيث kepadaرادف معىن ي]  ـل [ احلرفإن  العبارة الصحيحة. و اجلملة املاليزية يف

 berbisik kepada ketua) أي 23ثال آخر: مهس لرئيس العسس (صفحة هناك مو  يف العبارة. كثريا

keselamatan.  تشري إىل معىن االختصاص، وأضاف الغالييين فإ�ا يف السطر الثاين  العربية أما العبارةو

، وميكن untuk كلمة  ترجم املرتجم إىلقد ) أ�ا تسمى الم االختصاص والم االستحقاق. و 183: 1993(

 معىن االختصاص.تفيد كذلك العبارة العربية يف السطر الثالث   يف اجلملة املاليزية. bagi كلمة  ها إىلأيضا تغيري 

/  إلحساسايف وضع املوت حدا  كما يف املثال: [مبعىن " يف"،   تالعبارة العربية يف السطر األخري جاءو 

pada perasaan [كلمة استخدام  . وقام املرتجم بpada إىل ية لتشرياملاليز  اجلملة يف ] يف  يف معىن [

 العبارة العربية بشكل معجمي.
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 الجر حروف ترجمة وطرق قواعد 4.3

 حد يف مستقلة شبكة تكشف أل�ا اجلملة، وهي الرتمجة يف معها تتعامل وحدة أسهل الرتمجة تعىن وحدة كلمة

 من وحمكومة العالقات، من وعةجمم واجلملة. اجلملة وتركيب املفردات من الغالب يف املعقد التفاعل من ذاتا

أما قواعد الرتمجة  .)84: 2006يوسف  حسن للسياق (حممد حساسية وتعكس تبلغها اليت الرسالة حيث

حل با املرتمجون بعض الصعوبات  جمرد جمموعة من املالحظات حول الطرق اليت إمناليس باملعىن املعروف، و 

 ).24: 2005(عزالدين حممد جنيب  قابلتهم أثناء ترمجاتم للنصوص املختلفة اليت

"اجلامع يف الرتمجة" يف كتابه  Newmark من الرتمجة أيت الباحث باكتشاف الطرقبالرجوع إىل هذا الفصل، 

لتحديد التحليالت عن طرق الرتمجة  )66: 2006(إىل اللغة العربية حلسن غزالة  ترمجة كاملة قد ترجم ذيال

فقط أي [ من، هلذه الدراسة  main dataالبيانات الرئيسية حليل على الت تشملو  ،يف النصوص (املاليزية)

 يف، إىل، على، ل، عن، ب ]. 

إىل العبارة املاليزية يف الرواية مسرور ومقرور،  العربية حروف اجلرجاء املرتجم بعدة من طرق ترمجة من املالحظ، 

وتواصلية  semanticداللية ليوجني نيدا، ونظرية  يةبإشارة إىل نظرية ديناميكوقام الباحث 

communicative 0لبيرت نيومارك، وT نظرية الصلة الوثيقةtheory of relevance ـل )Sperber & 

Wilson(0T احملتملة يف النصوص  عاينمن حيث امل العربية روف اجلرحل ةليل املالئماإلكمال عملية إجراء التح

 :يليواكتشف الباحث تلك الطرق كما املاليزية. 
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 الترجمة الحرة 4.3.1

 :من النص املصدر واهلدف ثال األولامل -

 2صفحة  تعول يف صفري يدفع الشؤم ألقسى القلوب يوهبت الرياح بعنف وه

Angin bertiup keras sambil meraung memperlihatkan ramalan buruk yang 
tidak menyenangkan manusia. 

 
للحصول  وذلك يف اللغة املاليزية]  ، يفـب جم بإسقاط معىن حروف اجلر [إىل تلك الرتمجة، جاء املرت  ةشار باإلف

إعادة أطول من األصل،  صياغة تعتربكذلك و على صورة مباشرة ومفهومة يف املضمون دون الشكل لألصل. 

] ترجم إىل كلمة واحدة يف اللغة املاليزية أي  تعول + يف وعبارة [أو ما يسمى (ترمجة ضمن اللغة). 

meraung التواصليةمبدأ هذه الرتمجة تطبق أيضا  الرتمحة الضعيفة يف النص اهلدف، لعالج من 

communicative principle أي تفيد القارئ أثر عميق يف جتذيبه إىل فهم النص اهلدف  لبيرت نيومارك

  سلوب النص املصدر. أقيد بتسلوب الذي مل ياألب

 :من النص املصدر واهلدف ثال الثاينامل -

 21صفحة  ابتلع جرعة أخرى من نبيذ يف لون الوردو 

Meneguk lagi arak yang berwarna bunga ros. 
 

] يف النصوص املاليزية، كما  من، يف حروف اجلر [ معاينكذلك بإسقاط املرتجم  بالرجوع إىل تلك الرتمجة، أيت 

من  [ العربية وعبارة يف األصل. بال شكليعىن أخرب حسن غزالة أن الرتمجة احلرة إنتاج احملتوى دون األسلوب، 

تواصلية المبدأ باستخدام معىن حرف "من"  حذفبكلمة واحدة يف اللغة املاليزية و  arak] ترجم إىل  + نبيذ

communicative principle يف + لون [ العربية   أما عبارة ، يف سياق اجلملة لتحديد املعىن املالئم  [

كفؤا حلرف جر العربية و  التشابه معىن عطاءإأي  dynamic  principle اميكالدينبدأ مب berwarnaترجم 



72 
 

 -املساوة الواحدة  [ مستوى      ، كما أثبتها نيدايف النص اهلدفد جنوهلا اهليئة األصلية مثلما بكلمة مناسبة 

بشكل و  .)Abdullah Hassan, Ainon Mohd 2001  :79(] يف مبادئ نظريته  الواحدة - توازن

 رتمجة املفهومة للقارئ واملستمع.قام املرتجم بتوفري نتيجة الم، عا

 :من النص املصدر واهلدف ثال الثالثامل -

 31صفحة  لقد صرح يف اكثر من مناسبة أنه أوتى ماله بسبب علم خاص عنده
Seringkali dalam setiap pertemuan dia memberitahu bahawa dia 
mendapatkan kekayaan dengan ilmu yang khusus yang ada padanya. 

 
العبارة  تلكإىل  وكانت الرتمجة يف النصوص املاليزية أطول من العبارة العربية من حيث الوصفية، أشار املرتجم

، وقام املرتجم برتمجة حرة مع ] يف النصوص املرتمجة ـحروف اجلر [ يف، ب معاينشكل تفصيل الصياغة بذكر ب

بدأ مب ] تستخدم مع أساس التداويل مناكثر+  ] و[ صرح + يف وعبارة [من األصل. إعادة صياغة أطول 

0T0الصلة الوثيقةT 0Tprinciple of0T2T 0T2Trelevance0T  نفس اآلثار  تأي توضيح أغراض األصل للكاتب، وكذلك ظهر

 وبشكل عام، هذه هي الرتمجة مالئمة .ممكن جهد وبأدىن كافية سياقية مؤثرات استخالص، و يف النص املصدر

والسبب يف كون الصياغة أطول من النص هو وجود اختالف بني طبيعة كل  .األصليحسب أغراض الكاتب 

 منها أي العربية واملاليزية.

 :من النص املصدر واهلدف ثال الرابعامل -

 31صفحة  ندب حظه إذا خال بنفسهيكان 
Dia menyesali nasibnya kalau dia bersendirian. 

 
، لكن أيت يإذا ترجم إىل اللغة املاليزية بشكل معجم وذلك dengan dirinya معناهاه ] إن عبارة [ بنفس

 واالستيعاب املباشر الفهم إىل القارئأباح لنفسه احلرية ليوصل لتوضيح اجلملة و ]  ـب ناها [عاملرتجم بإسقاط م
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 kecualiترجم إىل  )316: 2004] من فعل االستثناء + حرف جر (الراجحي  ـخال + ب أما [ على الفور،

 الممن ك Newmarkأشار  كمادون الشكل لألصل  ا بمضمو� جند كذلك،  ةحرفي ترمجة يف اللغة املاليزية

  على اإلطالق.دقيقة  اب طنان رنان وليست ترمجةهإسيعترب إن الرتمجة احلرة غالبا   )68: 2006(حسن غزالة 

 principle of0T2T الصلة الوثيقة0Tمببدأ  Sperber & Wilson(0T( ـل0T استخدم املرتجم أساس التداويلكذلك 

0T2Trelevance،0T  وحماولة ، عام بشكل النصّ  ترمجة علىكبريا  اتأثري وأجنز   ،توضيح أغراض األصل للكاتب يعىن 

 .األصلي النصّ  ترمجة  يف  ضروري  هو  ما  يف  تصبّ   وجعلها  ،النظر وجهات تقريب

 :من النص املصدر واهلدف امسثال اخلامل -

 71صفحة  اح الضيوف يتبارون يف السخرية من فكرة البعث أساسار 
Para dif terus rancak dengan sindiran terhadap asas fitrah hari 
kebangkitan. 

 
شكلها  جتاهل كذلكو األسلوب األصلي،  بغض النظر عن ،احملتوى حسبقام املرتجم برتمجة النصوص العربية 

الكاتب األصل. وإضافة ذلك، كان املرتجم أيت بإعادة النصوص بأسلوبه دون النظر إىل  األصلي املكتوب من

]  dengan, terhadap[ أي مرتوكةمازالت  حروف اجلر العربية معاينأما ربية. عاحلرفية يف العبارة ال عاينامل

 0Tاحملتملة0Tللقارئ إىل التأثريات يف الرتمجة مبعىن أقرب  شكل األصل ال يطابقمضمو�ا  كانتو يف اجلملة املاليزية، 

 سياق اللغةبتالئم فيه أوضح ومباشر وعادى و  لكنهاألصلي، و 0T 0Tالقارئ0Tعلى  0Tالتأثري0Tيكون 0T مثلما 0Tللوصول إىل

0T0املاليزيةT.0T باستخدام ومفهومة لدي القارئ الصحيحة احلرية نرى فيها استخدام وعلى كل حال هذه هي الرتمجة 

فهم النص اهلدف  يفأثر عميق ب واملستمع تفيد القارئو  communicative principleالتواصلية مبدأ 

 سلوب النص املصدر على االطالق.  أسلوب سهل للفهم ومل يقيد بأبو 

 :من النص املصدر واهلدف ثال السادسامل -
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 19صفحة  فسرى إىل اجلالسني مبرور األزمة
Lantas perasaan terhadap penyelesaian krisis itu menyenangkan para 
hadirin. 

 
صياغة العبارة املاليزية أطول من ب جاءو اللغة املاليزية ترمجته إىل ] يف  ـب املرتجم معىن حرف جر [ قد أسقط

سمى (ترمجة تكذلك تكون أو ما   ،فهومة يف املضمون دون الشكل لألصلاملللحصول على الصورة األصل 

الستيعاب القارئ  ،التصرف ةيحر استخدام عىن عن طريق ل املرتجم العبارة حسب سياق املحوّ  ضمن اللغة).

املرتجم بدون مراعاة املعىن األصلي إىل  ترجم]  + مرور ـب و[  ] سرى + إىل [ العربية  عبارةوكانت  بيسر.

 عن تواصلية لتحديد املعىن املالئم، وعّرب ال بدأ" مب، بإسقاط معىن حرف "إىل نالحظ كذلك ،اللغة املاليزية

استخدام املصطلح اخلاص والشامل يف 0Tب سلوب سهل للفهمألتجذيب القارئ يف  اخلاص سلوبهأباجلملة 

 النصوص بشكل عام. يف فهماملستمع  الرتمجة تفيد0T املاليزية، املرتمجة إىل النصوص

  :من النص املصدر واهلدف ثال السابعامل -

 21صفحة  واندحرت دمعة من عينيه فشقت جمراها يف أخدود صنعته
Air mata meleleh dari pelupuknya bagaikan terciptanya sungai-sungai 
yang dibentuk oleh air mata di pipinya. 

   
قد و ن ترمجتها أطول من األصل. لكو  وصفيشكل بة، أشار املرتجم بتوضيح العبارة العربية لنظرا إىل تلك اجلم

يف  وغري دقيقة ] مازالت حمتملة من، يف عىن حروف اجلر [لكن مو لرتمجة وفق كالمه، ل اسلوبأاملرتجم  اختار

 ] dari pelupuknya من + عينيه وعبارة [ تلك هي الرتمجة احلرة من املرتجم احملرتف.و النصوص املاليزية. 

كفؤا مالئما ملعىن   عطائهبإ dynamic  principle  الديناميك بدأترجم مب ] di pipiمن + أخدود  و[

 .يف النص اهلدف بكلمة مناسبة بيةالعر  يف حرف جر
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 إعادة هي، وأكد أن الرتمجة ] يف مبادئ نظريتهالواحدة -توازن  -املساوة الواحدة [ منهجه ما أثبت نيداوهذا 

وكذلك  بسيطة،التشابه واملعادلة وال من حيث أقرب شكل يف صدرامل اللغة مناللغة اهلدف  املعلومات إىل نسخ

 .)Abdullah Hassan, Ainon Mohd 2001: 73( األسلوبو  عىناملحيث  من

 :من النص املصدر واهلدف ثال الثامنامل -

 24صفحة  لن أتدخل يف مهمتك فال تتدخل يف مهمىت
Saya tidak akan mencampuri urusan anda dan anda tidak akan 
mencampuri urusan saya. 

 
يف  ةحرفي ترمجة]  يف ، يف حروف اجلر [ معاين ربية دون ترمجةالرتمجة بتيني العبارة الع خربته يفاملرتجم  قدم

 روف اجلر [حلسقاط املعىن إمفهوم. و ولكن املعىن  ،ألصلاالشكل  توىال حيكذلك مضمو�ا   العبارة املاليزية.

مجة احلرة هذه هي الرت و  ،املعىن أوضح يعطي صورةوإمنا  ،ؤثر أثرا كبريا يف اجلملةي]  يف الرتمجة املاليزية مل  يف

  الكاملة.

]  يف مع إسقاط معىن حرف جر [ mencampuri ] ترجم إىل  تتدخل + يف و[]  أتدخل + يف وعبارة [

 communicativeالتواصلية مبدأ هذه الرتمجة تطبق أيضا النص اهلدف،  ترمحة يف الضعفلعالج 

principle  سلوب مل أب وذلك ىل فهم النص اهلدفيف جتذيبه إ اعميق االقارئ أثر  ترتك علىلبيرت نيومارك أي

 .  0Tيف اجلملة احملتملة املعاينأقرب 0T 0Tالقارئ0T ليوصل ،سلوب النص املصدرأب فيه يقيد

 :من النص املصدر واهلدف تاسعثال الامل -

 24صفحة  وحياوالن معاونته على السري يف سالسله احلديدية
Keduanya cuba menolong Makrur berjalan yang dirantai dengan besi. 
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] يف النصوص املاليزية بشكل  على ف جر [بإسقاط معىن حر أيت املرتجم  نقول إن الرتمجة، بالرجوع إىل تلكف

قد ]، تلك هي الرتمجة الصحيحة و  على + السري عبارة [ب berjalanإىل  الكلمة ترجم ه، ولكنحريف

 هي أن الرتمجة احلرة )2006( حسن غزالة العبارة األخرى. كما أخرب من مواضيعأكثر  هذه يف تستخدما

وكذلك عبارة [على السري يف سالسله] ترجم  شكلها يف األصل.مراعاة بال  أي إنتاج احملتوى دون األسلوب،

سقاط معىن حرف "على، يف" لتحديد املعىن إب communicative principleالتواصلية مبدأ باستخدام 

 .0Tسياقال يفالئم م0Tسلوب ألتجذيب القارئ يف  0Tوذلك من عنده عادى اشرمبسلوب أب0Tاجلملة  عن املالئم، وعّرب 

  لقارئ واملستمع.دى امفهومة ل ، لتكونالرتمجة خربته يفبشكل عام، قام املرتجم بتوفري و 

 :من النص املصدر واهلدف ثال العاشرامل -

 27صفحة  مث هوى على مالبسه فمزقها وترك خيطا رفيعا من الدم على ظهره
Kemudian menyambar dan mengoyak pakaian Makrur di belakangnya, 
meninggalkan bekas garis merah dan berdarah. 

 
 فسرهااملرتجم ن ألالنص املصدر،  العبارة اليت هي يف أطول منعبارة ماليزية  قد استخدم املرتجم يف ترمجته

هوى +  ن ] يف النصوص املرتمجة. وعبارة [حبذف معىن حرف جر [ على، م ولكن الصياغة مبسط يفشكل ب

التواصلية  بدأمبمطابقة  وأ�ا ،يف اللغة املاليزية menyambar] ترجم بكلمة واحدة أي  على

communicative principle  أما  .يف العبارة تحديد املعىن املالئملو "على"  جر سقاط معىن حرفإلأي

الوارد  املعىن سياق فسريتحاول  املرتجمألن  تها؛داللأو  الوضعية عاينامل حسبرتجم ف]  رفيعا من الدم عبارة [

مبدأ شكل ب] ترجم  di belakangnyaعلى + ظهره  . وإن عبارة [بأسلوب أدق النص األصلي يف

 وهذه هي  العربية بكلمة مناسبة يف النص اهلدف. يف اللغةعطاء معىن كفؤا حلرف جر إبوذلك  الديناميك

 .يض الكاتب األصلاغر أاملرتجم للتعبري عن كما قدمها   للقارئ الرتمجة املفهومة
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 الخالصة 4.3.1.1

، نسجل خالصة ما وصلنا إليه من حروف اجلر اليت درسناها يف ترمجةالتحليالت إجراء األمثلة و بالرجوع إىل 

 أكثر تطبيقرة. و الرتمجة احل يف السيماو  ،الرتمجة جمالومبادئ يف  نتائج، ونقول إن املرتجم قد قدم عدة أصول

يف العبارة اليت  مالئماستخدامها ألن 0T يف الرتمجةلبيرت نيومارك  theory  communicativeالنظرية التواصلية

تسعى 0T النظرية التواصلية0Tأن Newmark )1992 :62(0T 0T كما أكد .الطويلة يف اجلمل حروف اجلرتألف من ت

أوضح وأبسط ومباشر  النظرية التواصليةاألصلي، و 0T 0Tئالقار 0T يفهم 0Tمثلما0T 0Tللفهملقارئ ل معىن أقرب0T 0Tإنتاج0T 0Tإىل

لتقصري العبارة الطويلة  تستخدم أ�ا  )Azman )2008كذلك أشار    .الئم ألي سياق يف اللغةموعادى و 

مالئمة و  ،كي تكون سهلة للفهم 0Tمستخدما إباحية التصرف يف الرتمجة من عندهكلمة واحدة ب والتغيري عنها

املعىن الغامض واملبهم يف اللغة  من حملها لشرحأيضا حتذف الكلمة احملددة  هذه النظرية، و النص املصدر ملعىنبا

 النص وأسلوب روح"  أيضا تنقل أن جيب )25: 2006(يوسف،  حسن حممدوأضاف أو النص اهلدف. 

 .احلياة مينحها املعىن روح ولكن الرتمجة، فن يقتل احلريف املعىن أن ذلكو  ،" األصلي

0Tخدم املرتجم النظرية الديناميكومع ذلك، است theory of dynamic  الوثيقة صلةالنظرية و theory of 

relevance 0 ناجهة يف يف العبارة، كما أن النظرية الديناميكTحلرف جر ما مياثله يف الرتمجةو عىن كفؤا املعطاء إ 

تشري إىل تطبيق مستوى [  وهلاهذه النظرية يف أغلب أصو  ،اللغة املاليزيةالعربية بكلمة مناسبة يف  اللغة من

 فهي مفيدة يف الوثيقة نظرية الصلةيف الرتمجة احلرفية. وأما خاصة و ]، الواحدة  -توازن  -املساوة الواحدة 

 منو ، إجراء االتصالية (املستمع أو القارئ) عن طريق بالتأثري تمهي تتوضيح أغراض األصل للكاتب و 

 .)Gutt 1991: 77( احلد األدىنإىل  واإلسقاط وختفض احلذف ،اجلماهري
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0Tبشكل كامل  وهي أهم األمور اليت حتتاج إىل التأكيد والتحليل ،على جوانب السياقات املذكورة وتركز النظرية

 واالستيعاب الفهم أدوات توفري يف احلقيقي والدقيق املعىن على احلصول أجل منوذلك  الكالم، تفسري يف

)Hashim Musa & Ong Chin Guan 1998: 91(. 0T0 مبدأ أن ذلك ويتمثلTالوثيقة الصلة principle 

of0T2T 0T2Trelevance 0T ّمدى أي باملوضوع الصلة وثاقة مدى فرضية خياطب ختاطيب فعل كلّ " أن على ينص 

 إن .ةعام النصّ  ترمجة على كبري تأثري له ما وهذا. ممكن جهد وبأدىن كافية سياقية مؤثرات استخالص إمكانية

 وال للمعىن، تشوية عامة، كقاعدة يوجد، ال احلرة الرتمجة ففي. احلرفية الرتمجة من أكثر مقبولة احلرة الرتمجة

 وإن تامة، بدقة ينقل ال األصلي النص معىن إنهو ف احلرة الرتمجة يف عيبال وأما. الرتمجة لغة بقوانني إخالل

 غين يف هو لتحويالت عرضيت االصلي النص ألن نظرا احلر، النقل عملية أثناء يضيع املعلومات من قسما

 .املرتجم" عنديات" إىل احلرة الرتمجة فيه يتحول الذي احلد إىل االنتقال خطر دوما يوجد وعندئذ،. عنها

 الترجمة المعنوية أو الداللية 4.3.2

 على تالتنازال بعض تقدمي مع املصدر اللغة لنص اجلمالية للقيمة أكرب وزنا تعطي الداللية أو املعنوية الرتمجة نإ

ادّق  تفسريا فسراملرتجم أن ي اولحيكذلك و  ).68: 2006 غزالة حسن( املناسب الوقت يف املعىن حساب

 Newmark(الثانية 0T للغةالنحوية الداللية و  بنية احلد الذي يسمح به إىل، النص األصلي الوارد يف املعىن سياق

 املتكلم، كذلك هذه ريفكت حسبق وتسري ة أصعب وأعمين الرتمجة املعنوية أو الداللإو). 62/ 61: 1992

ومعلوم أن للحصول على املعىن املالئم.  األصل، وتزيد املعاينبخاصة صلة الرتمجة متيل إىل إعطاء الرتمجة 

 املرتجم دائما يكون مقيدا بتفكري الكاتب أو املتكلم.

 كله النص الناقل يقرأ أن هي اهلدف، لغةال إىل املصدر لغةال من املفهوم لنقل املعنوية الطريقة أنوميكن القول 

 وصورة ألفاظه يةونوع تفكريه، واجتاه األصلي، ؤلفامل منحى يعرف أن يستطيع حىت النقل، يبدأ أن قبل
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 معناها فهم قد أنه يوقن حىت ذهنه يف أدارها مث تامة، مجلة كل قرأ عمله، ليبدأ الناقل عاد فإذا. تراكيبه

 اللباس يف اجلملة ويسوق فقط، تراكيبه عن ال الكاتب مقصد عن تعرب اليت لفاظاأل هلا خيتار بعدئذ. ومرماها

 أكثر أو األصلي النص يف عددها مثل يف الرتمجة مجلته يف الكلمات عدد يكون أن عليه وليس املوافق، العريب

 فهو أوشكله، اللغوي، نسيجه أو لألصل، اللغوي البناء – املعنوية الرتمجة أثناء - ينقل ال املرتجم إنو  .أقل أو

بل نقول إنه ينقل الصورة اليت تكون يف نفس املتكلم، وهذه العملية  .عامة األصلي النص معىن إال ينقل ال

 تسمى (اإلرسال) أو (الرتاسل) أو (التبادل).

 ، على سبيل املثال:الداللية أو املعنوية رتمجةللالباحث عدة األمثلة  فيقدم

 :ملصدر واهلدفمن النص ا ولثال األامل -

 11صفحة  كان الفراء يبعث مبجرد وجوده على الدفئ
Dengan adanya kulit bulu itu akan merangsang kehangatan rasa. 

 
ن ترمجة النص اهلدف ختتلف من ألبشكل معنوى  تترمجفئ ] د] و[ على + ال ـ[ يبعث + ب العربية عبارةال

على  عنها ربتعيذف معنامها و حي، على ] ـاجلر [ ب اف. وحر زاليال لحيث شكلها، ولكن املعىن احملتمل بالكام

خاصة صلة إىل إعطاء الرتمجة  هذه الرتمجة متيل0Tو ،للحصول على املعىن األصل من الكاتب الداليلسياق ال

 عبارة مفهومة للقارئ واملستمع. اليت تكون هيالرتمجة وهذه  0Tاألصل.ب

 :دفمن النص املصدر واهل ثال الثاينامل -

 11صفحة  توحى رائحته حبقل كامل من العنب
Baunya memperlihatkan keseluruhan ladang anggur yang lengkap. 

 



80 
 

يف النص اهلدف،  keseluruhan ladangإىل  ت[ حبقل كامل ] ترمج العربية من املالحظ أن العبارةو 

سقاط معىن إب communicative principleالتواصلية  مبدأ[ من العنب ] ترجم باستخدام العربية عبارة الو 

. وبشكل 0Tمن عنده ه هوسلوبأب0Tتلك اجلملة عن حرف "من" لتحديد املعىن املالئم يف العبارة، وعّرب املرتجم 

 فهمإجراء ال عمليةتسري ل النص اهلدف0T الوارد يف داليلال سياقللدّق أتوضيح ب يف الغالبعام، تلك العبارة تتم 

 .قارئلل

 :من النص املصدر واهلدف ثالثثال الامل -

 13صفحة  كان حيسب كم يكسب يف اليوم ويف الشهر ويف العام
Dia menghitung kekayaan yang diperolehinya setiap hari, bulan dan tahun. 

 
 ن املرتجمإو ، املاليزية يف اجلملة diperolehinya setiap hariتفيد معىن  العبارة [ يكسب يف اليوم ] نإ

 ناهاإذا ترمج padaأي ، العبارة [ يف الشهر، يف العام ] إشارة إىلاملاليزية ب الرتمجةحذف معىن [ يف ] يف 

 املاليزية. يف العبارة communicative principleالتواصلية  املرتجم مبدأ ستخدماكذلك ، و بشكل معجمي

اجلملة من الكاتب، وهذا ما  يف السياقحسب  األصليعبارة من عنده واهتم على املعىن باملرتجم  جاءكذلك و 

 املعىن الوصول إىل حماولةيف  مفيدة تكون semantic translationأن الرتمجة الداللية  0TNewmark0Tأخرب 

 دف.اهل للغةالنحوية الداللية و  بنية احلد الذي يسمح به مادام صدرالنص امل سياق الوارد يف األدقّ 

 :دفمن النص املصدر واهل ثال الرابعامل -

 14صفحة  لقد دفع مسرور من قبل مثانية ماليني من اجلنيهات الذهبية
Masrur telah mengeluarkan lapan juta pound emas. 

 املعاين ةدازيب0T ح معىن النص اهلدف على وجه مباشر، أي باستخدام عبارة سهلة للفهمشر جاء املرتجم ب

حبذف معناها يف اجلملة لتكون  ت[ من + قبل ] ترمج العربية . فالعبارة0Tللحصول على املعىن املالئم يف اجلملة
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مل يف النص تاملعىن احملبرتمجها باهتمام فأما العبارة [ من + اجلنيهات ] يف السياق الكامل.  داليلاملعىن ال

املعىن الغامض يف النص اهلدف. ومن هنا  وذلك لشرحاملصدر، وألجل ذلك قام املرتجم بإسقاط معىن [ من ] 

أكثر بشكل  داليلال املدلول مع الرتكيز على communicative principleالتواصلية  مبدأبق املرتجم ط

 ×××××××××××××××××           .املعاين يف السياقبباهتمام و  ،شامل

العبارة أو اجلمل اليت  وصياغة الرتمجة فنالصورة الواضحة عن لتوضيح األمثلة بعض الباحث  وهنا يقدم

 :األمثلة كما التايل ،بشكل عام ها حروف اجلر يف الرتمجة املعنوية أو الدالليةيف تستخدم

 15صفحة  احلوار يفتدخل مسرور  -1
Masrur ikut mencampuri urusan. 

 

 20صفحة  البطء منلطاملا شكا العدل  -2
Kerana aduan keadilan seringkali dituduh lambat. 

 

 20فحة ص حد ذاته يفهذا اجناز  -3
Itu sudah mencapai matlamatnya sendiri. 

 

 21صفحة  صالة عميقة يفواخنرط  -4
Melakukan solatnya dengan khusyuk. 

 

 

 24صفحة  �اية األمر يفحنن مأمورون  -5
Pada akhirnya kita hanya menjadi pesuruh. 

 



82 
 

 25صفحة  يومها منذاب النعل  -6
Sejak hari itu kasut saya hilang. 

 

 26صفحة  احلرير والديباج يفكنت ارفل   -7
Seorang kasanova yang gagah dan perkasa. 

 

 الخالصة 4.3.2.1

تلخيض العبارة  على قدرةالإن الرتمجة املعنوية أو الداللية حتتاج إىل لقلنا (فوق)،  النماذج املذكورة إىل نظرناإذا 

أن هذه الرتمجة أصعب 0TNewmark )1992 :62(0T 0Tاملدلولة، كما أشار  ينعابشكل مباشر مع الرتكيز على امل

املرتجم  األصلبخاصة صلة املتكلم، كذلك هذه الرتمجة متيل إىل إعطاء الرتمجة  حسب تفكريوأعمق وتسري 

 communicativeمبدأ التواصلية 0Tاملرتجم أيضا  د طبقوق للحصول على املعىن املالئم. عايناملبتزيد و ، عنه

principle 0و للحصول على املعىن األصل من الكاتب لبيرت نيوماركT0إنتاجT 0T املعىن األقرب للتأثري فيمن يقرأ

املبادئ  0Tيف دراسته أن  )Azman )2008ما دّون وك 0T.0Tاألصلي0T 0Tالقارئ0Tعلى التأثري يكون  0Tمثلما0T 0Tالرتمجة،

سلوب من أاملرتجم ب يأيت، و تقيد بالنص األصلتفهم اللغة اهلدف، وال  على جتذب اهلدف وتساعد 0Tالتواصلية

وبشكل عام، أن الرتمجة املعنوية أو الداللية أكثر مرونة وتسمح باستثناء من األمانة وتفسح الال 0Tعنده. 

حروف وعلى كل حال، قد ترجم املرتجم  ).68: 2006 غزالة حسن(للتغلغل البديهي للمرتجم يف األصل 

 عانيها حسب السياقات والعبارات يف املاليزية.يف النصوص العربية بشكل صحيح مطابقة مب اجلر

 الترجمة الحرفية 4.3.3

 ثال األول من النص املصدر واهلدف:امل -



83 
 

 ماسة إىل االرض باطن يف فحم إىل خزىف إبريق إىل وردة سيقان إىل وعظام ودم حلم منف -1
 الرتاب إىل مشتعلة

 40صفحة 

UDaripadaU daging, darah, tulang UhinggaU betis. Daripada bunga hingga UkepadaU 
cerek tembikar, UkepadaU arang Udi U perut bumi, UkepadaU bahan pembakar, 
UkepadaU tanah. 

 
تقع يف األسلوب العادي وال حتتاج إىل الرتكيز العميق على السياق هذه الرتمجة تستخدم أكثر يف العبارة اليت 

 dynamic  principle وتلك العبارة تطبق املبدأ الديناميك دف.واهل أكثر، أل�ا مالئمة مبعىن النص املصدر

 0Tأن0TAzman )2008 :330(0T 0Tأي تالزم املعىن األقرب حلروف اجلر حسب وظيفتها يف اجلملة. مثلما أشار 

حسب  حروف اجلر على استخدامها0T من حيث تالئم وتناسب0Ttheory of dynamic0T 0T ديناميكالنظرية 

0Tإذا بالرجوع إىل حروف اجلر لكلتا اللغتني يف العبارة، ف اللغة العربية واملاليزية. غتنيبني الل وظائفها يف الرتمجة

 .بالطبع الرتمجة سهلة للفهمكانت ترجم املرتجم كلمة بكلمة على معانيها و 

 ثال الثاين من النص املصدر واهلدف:امل -

 42صفحة  األرض  علىالشق وسارا  منخرجا  -2
Mereka berdua keluar UdariU belahan dan berjalan UdiU bumi. 

 
بشكل  Mereka berdua keluar dari إىل تترمجو [ خرجا + من ]  احتوت على العربية عبارةال إن

[   اجلر  وحروف . berjalan di bumiإىل   تكذلك عبارة [ سارا + على ] ترمج ، [ من ] رفحل حريف

للحصول على  وذلك ليوجن نيدا dynamic  principle املبدأ الديناميك باستخدام  تمن، على ] ترمج

 Abdullahيف كتابة  برتمجة حرفية. كما أخرب يوجن نيدا تولو أ�ا ترمجحىت املعىن املالئم يف السياق، 

Hassan, Ainon Mohd )2001 :72( املضمون أو املعلومات ميتقديف  يتسابق أن املبدأ الديناميك 
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تكون املعلومات املصدرية تبقي يف اللغة ل بالتغيري املالئم أن جيريغي على املرتجم احملتملة يف النص املصدر، فينب

 هلدف. ا

 ثال الثالث من النص املصدر واهلدف:امل -

 72صفحة  أقدامه  إىلصدره  منسقط قلب مسرور  -2
Hati Masrur gugur UdariU dadanya UkeU kakinya. 

 
إ�ا ميكن القول بشكل حريف، أو يف اللغة املاليزية  dari, ke كذلك إىل  تحروف اجلر [ من ] و[ إىل ] ترمج

الرتمجة  جتعل dynamic  principle ن املبدأ الديناميكإ قائال: نيداإليه  كلمة بكلمة. وهذه ما أشار  ترمجة

 روفّ ، وعلى كل حال يف اللغة اهلدف. كما هي، أي الرتمجة اليت هلا امليزة واهليئة األصلية  كأ�ا النص األصلي

 ترمجة مفهومة للقارئ واملستمع.املرتجم 

 الخالصة 4.3.3.1

تكون  ميكن أن واجلدير بالذكر أ�ابعض املرتمجني. عند لرتمجة احلرفية تعترب ترمجة ضعيفة إن ا بشكل عامفنقول 

  dynamicيف العبارة املالئمة باستخدام الرتمجة احلرفية. واملبدأ الديناميك  أدخلتترمجة مالئمة إذا 

principle  كما أشار إىل اللغة املاليزية.   العربية يف حروف اجلر معاينيف ترمجة  لالستخداميصور صورة مناسبة

أن املبدأ الديناميك يتسابق املضمون أو املعلومات احملتملة يف النص املصدر، وجتعل  )2001( يوجني نيدا

املالحظ أن الرتمجة احلرفية ليست من الرتمجة املردودة املعلومات املصدرية تبقي وتطابق يف اللغة اهلدف. ومن 

معناها املرتمجة تكون كلمة بكلمة، وإمنا هي الرتمجة املقبولة واملناسبة لتطبيقها حسب العبارات والسياقات  نأل

 املتوازنة.
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 يف يطابقها ما األصلي النص يف كلمة كل فوق واضعا املرتجم، إليها يلجأ اليت الرتمجة هي احلرفية الرتمجة إن

 املضمون جانب على حيافظ أن ودون إليها، املنقول اللغة قوانني االعتبار بعني يأخذ أن دون الرتمجة، لغة

 ومقاصد باملعىن وختل اللفظية، والصعوبات بالعبارات عادة متتلئ الرتمجة هذه مثل إن. املعىن على أي الثابت

 احلريف باملعىن فيها ويتقيد األصلي، بالنص فيها املرتجم يلتزم اليت الرتمجة وهي احلرفية الرتمجة. وقيل أن املؤلف

 .صياغة أحسن إىل للوصول مبرونة للتصرف فرصة للمرتجم ترتك ال حيث الرتمجة، أنواع أسوأ هي للكلمات،

 والهدف المصدر: النص في اللفظية العبارة معاني 4.4

املرتجم  أن يقوم إىلليت حيتاج امن العبارات اخلاصة  اعديداملصدر) تشمل  النصإن العبارة يف اللغة العربية (

املضبوطة املتوازنة يف اللغة املاليزية  عاينمالئمة مفهومة حسب السياقات احملددة للحصول على امل ترمجة بالرتمجة

  ،من حيث معانيها احملتملةوهلا صعوبات  ،ا يف اجلملالعبارة اللفظية هي أكثر استخداماهلدف). ف (النص

أن العبارة اللفظية ب )46: 2006(حسن غزالة  فادناما أك ،عانيها اخلاصةمبكذلك تستخدم فيها حروف اجلر 

عن  ةكون معانيها حمددت(املتالزمات اللفظية والتعابري االصطالحية) هلا صعوبات يف ترمجتها مبعانيها احملتملة أو 

: 2007( غزالة حسن وأضاف ،يف النص ما انطريق تركيبها اخلاص غري مألوف أو عن طريق أشارة يف مك

ت اللفظية والتعابري ا يف العبارة اللفظية يعىن املتالزماجمرورات مع تستخدمأن حروف اجلر أيضا  )12

 االصطالحية. 

حتتاج  "رور ومقرورسم" :يف روايةخصوصا العربية  يف فيها حروف اجلر تستخدمالعبارة اليت  من االهتمام، أن

ليت ااألماكن  تلك وقد اكتشف الباحث. حسب موقعها يف سياق اجلملة اخلاصة يف اللغة املاليزية إىل الرتمجة

 كما التايل:  يف النص املصدر مع معانيها املرتمجة يف النص اهلدف تواجدت
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  المتالزمات اللفظية 4.4.1

 املتالزمات اللفظية من نوع [ اسم + جار وجمرور ]  4.4.1.1

 الصفحة لعبارة الماليزيةا العبارة العربية 
 Perompak 22 قاطعا للطريق

 diusung 29 حمموال على األعناق
 Detik kebahagiaan 29 حلظات من السعادة

 Perasaan tenteram 45 لون من الطمأنينة
 Dalam menghadapi suasana 54 رهبة من املوقف
 Berapa lama 55 كم من الوقت

 Berkeras membuat penafian 63 مصرا على أإلنكار
 Berpakaian minyak tar 69 ثيابا من القطران

 
 معانىل إا يف اجلملة االمسية وتشري اتتتالزم مع جمرور  حروف اجلر العربية، أن السابق إىل اجلدول ةشار باإل

وفق  النص اهلدفركز على وظائفها يف يو  حروف اجلر العربية معاين ماملرتجِ  ذفحيخمتلفة يف النص املرتَجم، أي 

كي تكون   ري التغيري املالئمم املرتجم بتوضيح وظائف حروف اجلر وجيو قوييف السياق.  الواردة عباراتال

 ,Abdullah Hassan كتابة  من يف اللغة اهلدف، وهذه ما أخرب نيدا كما هي  املعلومات املصدرية تبقي

Ainon Mohd )2001  :73(  كي يبعث   الرتمجةالذي يطبق يف عملية األسلوب ب أن يهتمعلى املرتجم أن

ترمجة على أ�ا أوجه التشابة مثلما يكون يف النص األصلي،  وتكون الرتمجة كأ�ا النص األصلي وال تشم 

هي أنواع لرتكيب اجلمل اليت تستخدم كثريا يف  املتالزمات اللفظية من نوع [ اسم + جار وجمرور ]ف اإلطالق. 

حروف املأخوذة من نصوص الرواية حتتوي على عديد من املتالزمات اللفظية باحث بأن العبارة العربية. ووجد ال

 العربية وحتتاج إىل فهم عميق لرتمجتها.  اجلر
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 املتالزمات اللفظية من نوع [ فعل + حرف جر/ جمرور ]  4.4.1.2

 الصفحة العبارة الماليزية العبارة العربية 
 Mengunyahnya perlahan-lahan 11 ميضغها على مهل
 Fikirannya kosong 12 يفكر يف ال شيء
 Meneruskan perjalanan 13 متضي يف طريقها
 Segera memakan 23 تأكله على الفور

 mengucapkan 43 يزيد على قوله
 Berasa sedikit tenteram 47 حيس ببعض األمن

 Berasa hanyut 56 أحسوا بالضالة
 Memperlihatkan suara 58 يعرض بالصوت

 Saya diberitahu 71 منا إّىل علمى

 Kelihatan wajahnya 73 يبدو على وجهه

 Kembali baru 74 يعود من جديد

 Menarik nafas panjang 77 تنفس بعمق

 Mencari dosanya 59 سيئاته عن يبحث

 Mendebatkan dirinya 63 جيادل عن نفسه

 Dia meminta minuman 75 يستغيث بالشراب
 Memperlihatkan wajahnya 32 ههكشف عن وج
 Memperlihatkan kemarahannya 70 متيز من الغيظ
 Merasa suatu kelemahan 13 حيث بالعجز

 
ر اجلف و املتالزمات اللفظية تقع يف اجلملة الفعلية وتتالزم مع حر ب اخلاصة ن العبارةإاجلدول،  هذابناء على 

، وتبقي فقط عادة اللغة املاليزية عنها يف حتذف يف العبارة حروف اجلر العربية معاين نرى أن، و ااتوجمرور 

 يف حروف اجلراملهارة إلكمال عملية الرتمجة على و يف السياق. وهذه الرتمجة حتتاج إىل القدرة  الداللية وظائفها
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ا امليزة واهليئة األصلية مثلما وهذه هي الرتمجة اليت هليف النص اهلدف.  ة من حيث املعىن الوظيفي احملتملالعربي

 .معجمي يف اللغة املاليزيةالعربية بشكل  حروف اجلر يف اللغة اهلدف، وال ميكن ترمجةجد و ت

 املتالزمات اسم معدود  4.4.1.3

 الصفحة العبارة الماليزية العبارة العربية 
 Sekumpulan orang lelaki 9 عصبة من الرجال

 Seratus pound emas 12 مائة جنيه من الذهب
 

يف اجلدول. والعبارة لكلتا  عحرف [ من ] يف الوسط، مثلما وضكانت املتالزمات اسم معدود أحيانا تبين من 

أن  )46: 2006(كما أشار حسن غزالة   معانيها احملتملة عن طريق تركيبها اخلاص يف النص،اللغتني تتضمن 

عن طريق  ةكون معانيها حمددتبات يف ترمجتها مبعانيها احملتملة أو العبارة اللفظية (املتالزمات اللفظية) هلا صعو 

عصبة من  [ العربية: رجوع إىل عبارةلبا يف النص. ماتركيبها اخلاص غري مألوف أو عن طريق أشارة يف مكان 

معىن  أسقطوإمنا  orang lelaki UdariUkumpulan se اجلملة إىل رتمجهاياملرتجم مل  نقول أنالرجال ]، 

 منمائة جنيه [ الثانية العربية يف العبارة فعل كذلكو ] للحصول على املعىن املالئم املوجز،  UdariU: [ من  فحر 

 .] الذهب

 املتالزمات اسم غري معدود  4.4.1.4

 الصفحة العبارة الماليزية العبارة العربية 
 Seketul batu 9 قطعة من احلجر

 Sepotong daging burung merak 11 قطعة من حلم طاووس
 Segelas air 19 كأسا من املاء
 Sedikit air 34 قليال من املاء
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، ولكن ختتلف من جانب املتالزمات اسم غري معدود تساوى باملتالزمات اسم معدود من حيث تركيبها

 0Tإلنتاج0T] يف العبارة  0Tdari/ daripada0T: وقام املرتجم حبذف معىن حرف [ منمعانيها املعدودة يف السياق. 

 /dariكلمة   بزيادة رتجم العبارة املاليزيةي. وكان املرتجم مل 0Tيف اللغة املاليزية 0Tلقارئل0Tالصورة الواضحة 

daripada مثل  األوىل   اجلملة  يف ]batu UdariUseketul  [ الغموض يف املعىن وذلك لالبتعاد عن. 

 ] جر املتالزمات اللفظية من نوع [ فعل + حرف 4.4.1.5

 الصفحة العبارة الماليزية ة العبارة العربي
 Mengisyaratkan 20 أشار إىل

 Mendapat 25 حصل على
 Membelasah 27 هوى به

 Berkuasa 28 قادر على

 Dipaksa 29 أجربوه على
 Melalui suatu 30 يسري يف

 Memasuki 31 يدخل من

 Tiba-tiba mendapati 35 فوجئ ب

 Menjawab 36 جييب على

 Kembali 37 يعود إىل

 Menyambungkan 42 توصل إىل

 Mendekati 44 اقرتب من

 Meluru 51 جيرى يف
 Berlalu 54 مر على

 Keluar dari 55 خرج على
 Gementar dengan 53 يرتعش يف
 Memikirkan 59 اشتغل ب
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 اخلاصة  رةالعبايف  منها ا يف العربية،[ فعل + حرف ] تكون أكثر استخداماللفظية من نوع  لعبارةاو 

ية يف التعابري االصطالحيدّخل  (5 :2004)وكان حسن غزالة 0T .التعابري االصطالحيةو املتالزمات اللفظية ب

التعبري 0T أنإىل  )Ahmad Arifin )2003 :78أشار  .0Tملستوى الثاينا على جمموعة املتالزمات اللفظية

 للكلمة أصلي معىن عن خمتلفا اجديد معىن تعطي اليت العبارات أو الكلمات بناء بسبب يكون 0Tاالصطالحي

 يف اجلملة.

 0Tبينما0T ،0Tلسهأبشكل 0T 0Tمعناها0T 0Tتتبع وتسري0T 0Tاملتالزمات اللفظية جيب أن0Tبأن  قال 0Tنيلغوي0Tال 0Tمن بعض0Tال هناكو 

0T0التعابري االصطالحيةT 0T.جر) مثل [رغب عن =  حرف+  (فعلن إمن املمكن القول  ليست كذلكtidak 

suka = و [رغب يف [suka [بل عاينتغيري امل درجة تؤثر تأثريا خمتلفا حىتأل�ا  ،بري االصطالحيالتع مسيت ،

 0Tاملتالزمات اللفظية وتسريكلها من   (فوق) يف اجلدول املذكورة العبارات بينما ،أحيانا جتعل املعىن املعاكس

0T0معناهاT 0T لى كل وع .حروف اجلر يف العبارة املاليزية معاين يف الغالب يف النص اهلدف، وحتذف أسهلبشكل

 للقارئ. املفهومة  عاينالئمة يف سياق اجلمل وتفيد املم ترمجة عملية الرتمجةبقام املرتجم  ،حال

 املتالزمات اللفظية من نوع [ حرف جر+ اسم ] 4.4.1.6

 الصفحة العبارة الماليزية العبارة العربية 
 Kemudian 9 من مث
 Oleh itu 13 بالتايل

 Sebaliknya 13 على العكس
 Melalui 22 خالل من

 Hakikatnya 31 يف احلقيقة
 Baru sahaja berlalu 34 من ثوان
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 معايناملتالزمات اللفظية من نوع [ حرف جر+ اسم ]، جاء املرتجم بإسقاط اخلاصة بإىل العبارة  ةشار باإل

عبارة التالية ال يف العربية حروف اجلر اخلطاب. وحضور تلك عالمة0Tحروف اجلر يف النص اهلدف وترجم بشكل 

 Muhammadمتنوعة حسب موقعها يف السياق، كما أخرب  معاينالعبارة وتفيد  يف ااستخدام أكثر تعترب

Fauzi )1999 (0 أنT وعالمة اخلطاب  عالمة اخلطاب، لتشكيل حروف اجلرعالمة اخلطاب ميكن احلضور مع

سلوب أب0T املرتجم قد جاءبة للنص اهلدف، نسلبا. يعىن العكساملتفيد معىن السبب واملسبب، الظرفية، الزيادة و 

  للفهم. سهلسلوب ألتجذيب القارئ يف  0Tمن عنده

 أن املبدأ الديناميك )Abdullah Hassan, Ainon Mohd )2001 يف كتابة وهذا ما أخرب نيدا

dynamic  principle  وميقالنص املصدر، فينبغي على املرتجم أن  منتقدم املضمون أو املعلومات احملتملة 

بشكل عام، قام املرتجم بتوفري و  يف اللغة اهلدف. كما هي  كي تكون املعلومات املصدرية تبقي  بالتغيري املالئم

 .يف العبارة املاليزية ترمجة مفهومة للقارئ واملستمع

 

 

 

 

 

 



92 
 

 التعابير االصطالحية 4.4.2

 الصفحة العبارة الماليزية العبارة العربية 
 Tidak tentu arah 53 على غري هدى

 Dengan jiwa menunduk 57 بانكسار النفوس
 Merupakan kumpulan istimewa 70 يف فوج متميز

 
 ،0Tمتالزمات لفظية خاصة0T يه0Tالتعابري االصطالحية 0T أن يقول )Robins )1992: 82 الغريب، اللغويإن 

 أكثر على حتتوي 0Tاللفظية ملتالزمات0Tفا  العادة؛ حسب استخدامها إىل لإلشارة0Tالتعابري االصطالحية 0T وتستخدم

مكونات من  باستخدام بسهولة استنتاجها يتم ال داللية وظيفة عن تعرب أن إىل ومتيل واحدة، كلمة من

التعبري 0T أن )Ahmad Arifin )2003 :78أضاف و  بعضا. بعضها عن منفصل بشكل الكلمات

يف  للكلمة أصلي معىن عن خمتلفا اجديد معىن تعطي اليت العبارات أو الكلمات بناء بسبب جاء 0Tاالصطالحي

حسب موقعها يف اجلمل، وبشكل عام  للكلمة املعىن اجلديد ما هو عبارة يف اجلدول تشري إىل هناكاجلملة. و 

 ترجم املرتجم العبارة املتوازنة واملرتابطة مع العبارة يف النص املصدر.

ها املعجمي انشئ من احلرية وباختالف متاما مبعبإىل اللغة املاليزية  ت] ترمج على غري هدىوالعبارة العربية [ 

 ذكرتوهذه ما ].  يف فوج متميز] و [  بانكسار النفوسالعبارة العربية [  فعل يف ترمجة ، وكذلكاألصلي

1TMaheram )2008( 1Tحمددة، معان وهلا أكثر، أو كلمتني من تتكون عبارة هي االصطالحيةالتعابري  أن 

 اتشائعة يف عملي أخطاء وجودتشري إىل  هذه القضيةو . جم بشكل مباشررت ت أن الصعب من عاينامل وهذه

 امناسب تأثرياالقارئ  يف ؤثرتقام املرتجم برتمجة صحيحة و  . وبشكل عامالرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة املاليزية

 لفهم النص من الكاتب األصلي.
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 الخالصة 4.5

جزء ال يتجزأ من تعترب أن املتالزمات اللفظية  قد أفادنا )2007حسن غزالة ( وأخريا نلخص كالمنا ونقول أن

ا كركيزتني جلماهلا ورونقها وحالوتا وطالوتا. فمالزمة الكلمة ألخرى تناسبها، مبعىن تبالغة اللغة وبيا

ودقة استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب مع الكلمة املناسبة جيعل من اللغة أمجل ويضيفي عليها بالغة 

تتضمن املتالزمات و ان املتالزمات اللفظية باللغة اجلميلة. هذا رت وقوة يف الواقع  والتأثري أكرب. من هنا جاء إق

اللفظية شىت أنواع العبارات البالغية مبا فيها لغة الاز بأنواعها: التعابري االصطالحية واألقوال املأثورة واألمثال 

 حروف اجلرتتألف من املتالزمات اللفظية  من خالهلا أنالباحث،  يت وجدالإىل التحليالت  رجوعبال وغريها.

 ."مسرور ومقرور" :خصوصا يف رواية يف العبارة

اسم + جار  منها املتالزمات اللفظية من نوع [ اليت تتالزم مع عبارة حروف اجلر يف هذه الرواية دواتفاأل

عدود املسم ال من نوع ]، وكذلك من املتالزمات فعل + حرف ]، و[ فعل + حرف جر/ جمرور ]، و[ وجمرور

يف  للكلمة أصلية معاين من خمتلفة جديدة معاينعدود. وكانت أكثر منها تنتج املاسم غري  من نوع واملتالزمات

 حمددة، معان وهلا أكثر، أو كلمتني من تتكون اليت التعابري االصطالحيةب اخلاصة أشار إىل العبارةاجلملة. 

ألن الرتمجة تظهر املعىن املختلف متاما عن  اللغة املاليزية إىل رتجم بشكل مباشرت أن الصعب من عاينامل وهذه

  .األصل املرتجم عنه

 كنماذج وليس على سبيل احلصر  ، جاء الباحث بثالث من األمثلة فقط"مسرور ومقرور" :وبالنسبة لرواية

بأن تعيد  )69: 2006(، كما وافق حسان غزالة نصال يف النادرة من قبيل اجلملأل�ا هي و (كما يف اجلدول) 

 ملثل هذهالرتمجة االصطالحية إنتاج األصل، لكنها متيل إىل إزهاق دقائق املعىن بتفصيل ال وجود هلا يف األصل 

  .الرتمجة املفعمة باحلياة
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 جند أغلبهاصطالحية و التعابري اال املركبة من التعابري تستخدم يف ما كثريا  حروف اجلر العربية وبشكل عام، إن

الرتمجة من اللغة العربية إىل  اتالشائعة يف عملي األخطاءا تشري إىل إ�و  ،خاصة يف عبارة املتالزمات اللفظية

 . عبارة اللفظيةتلك ال فن يف ناجحاحنمر مجيل  فقد كان. املاليزية

 واهللا أعلم بالصواب........


