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Abstract: It is noticeable that most non-Arabic students may face great
difficulty when translating Arabic proverbs into Malay or vice versa due to
their lack of familiarity with the Arab culture of wisdom and proverbs, as they
have translated Arabic proverbs into Malay inspired by the cultural elements
of the Malay language. From this standpoint, this research aims to study
translation strategies and their foundations between Arabic and Malay
proverbs. It also aims to identify the best strategies, and the most appropriate
for translating Arabic proverbs for students of non-Arabic speakers, especially
Malay Students. The research follows the descriptive and analytical approach
because it is the most appropriate for the topic. The research reached many
results, the most important of which are: It is unsuitable to apply the literal
translation method in translating proverbs, as it may lead to the loss of the
proverb meaning. The “equivalence method” is one of the best strategies in
translating proverbs to convey the message and to understand its meanings
for non-Arabic speaking students, avoiding corruption in the meaning to be
conveyed, and preserving the method. This method would increase the desire
of non-Arabic speaking students and encourage them to study Arab cultures
through proverbs, in addition to keeping them away from the boredom
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resulting from the production of ambiguous translation that raises questions
about the significance of the correct message.
Keywords: Strategies, Translation, Proverbs, Equivalence Method

امللخص :من املالحظ أ ّن غالبية طالب العلم الناطقني بغري العربية يواجهون صعوبة ابلغة يف
ترمجة الفنون األدبية العربية إىل اللغة املاليوية وفنون األدب املاليوي إىل العربية؛ وذلك انشئ
عن ضعف يف ثقافتهم العربية ،حيث يقومون  -يف كثري من األحيان  -برتمجة األمثا العربية

إىل املاليوية متأثرين ابلعناصر الثقافية للغة املاليوية فتأيت الرتمجة حرفية منزوعة من سياقها وال
تعرب عن الفضاء اخلطايب الذي سيقت من أجله .ومن هذا املنطلق ،يهدف هذه البحث إىل
دراسة اسرتاتيجيات الرتمجة ومرتكزاهتا بني األمثا العربية واملاليوية؛ هادفة إىل معرفة أفضل
االسرتاتيجيات ،وأكثرها مالءمة لرتمجة األمثا العربية لطلبة الناطقني بغري العربية خاصة
توصل
املاليويني منهم .ويتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب للموضوع .وقد ّ
البحث إىل نتائج عديدة ،ومن أمهها؛ ال يصح تطبيق أسلوب الرتمجة احلرفية يف ترمجة األمثا
إذ إنه قد يؤدي إىل ضياع املعىن املراد ترمجته ويُع ُّد "أسلوب التكافؤ" من أفضل االسرتاتيجيات
يف ترمجة األمثا بغية إيصا الرسالة وإلفهام الطلبة الناطقني بغري العربية معانيها ،واالبتعاد عن
الفساد يف املعىن املراد نقله ،واحلفاظ على األسلوب املألوف لديهم ،فهذا األسلوب من شأنه
أن يزيد من رغبة الطلبة الناطقني بغري العربية ودفعهم إىل متابعة الثقافات العربية من خال
األمثا  ،فضالً عن ابتعادهم عن السأم الناتج عن إنتاج الرتمجة الغامضة اليت تثري التساؤالت
حو داللة الرسالة الصحيحة.
كلمات داللية :اسرتاتيجيات ،ترمجة ،األمثا  ،الثقافة ،أسلوب التكافؤ

املقدمة
مثة حقيقة ال خيتلف عليها اثنان ،وهي أن الثقافة مرآة اللغة .وتعرف اللغة عموماً أبهنا

وسيلة للتعبري عن املشاعر واألحاسيس اإلنسانية ،وتبليغ األغراض واملواقف ،وحتقيق احلجاجات
واالحتياجات ،وتكوين األفكار ،والرؤى ،واملفاهيم ونقلها إىل اآلخرين ،والتعامل والتفاهم بني
20

Indonesian Journal of Arabic Studies, Volume (3), Issue (1), May 2021

Mohd Azizul Rahman bin Zabidin, Ummu-Hani binti Abbas

أفراد اجملتمع اإلنساين ،كما أهنا مرتمجة للقيم الثقافية ،والعادات االجتماعية ،واملفاهيم الفكرية،
واملعارف اإلنسانية ،وتتأثر ابلعوامل املؤثرة يف هذه اجملاالت كلها ) .(Abdussalam 2006وعليه،
فيظهر جلياً أنه من املهم مبكان أنه حني نتعلم لغة ما يتعني علينا معرفة جمتمعها وثقافتها وبيئتها
بكل سبيل كان.
ولبيان أثر ذلك ،جاء هذا البحث لعرض بعض االسرتاتيجيات املساعدة يف فهم ثقافة
اللغة العربية عن طريق ترمجة األمثا العربية .وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ومفهوم الثقافة
واملثل واسرتاتيجيات ترمجة األمثا العربية ونتائج البحث.
منهجية البحث
يتّبع البحث املنهج الوصفي التحليلي؛ إذ يتمثّل اإلطار النظري يف مجع احلقائق واملعلومات

اللغوية من الكتب املختلفة واألحباث السابقة ذات عالقة وثيقة مبوضوع األمثا من حيث
تعريفها واسرتاتيجبات ترمجتها ،أما اإلطار التطبيقي فيتمثّل يف حتليل ترمجات األمثا بني اللغة
العربية واللغة املاليوية اليت هلا املعىن نفسه ومقارنتها من حيث صور ثقافية مستوحاة من تلك
األمثا .
نتائج الدراسة وحتليلها
تعريف كلمة (الثقافة) يف اللغة
أ -يف اللغة العربية:

ترد كلمة "الثقافة" ومشتقاهتا يف اللغة العربية على معان عدة منها :احلذق والفطنة ،وسرعة

أخذ العلم وفهمه ،والتهذيب ،وتقومي املعوج من األشياء ،يقا  :ث ُقف الرجل ثقفاً وثقافة أي
صار حاذقاً فطناً ،وثق ْفت العلم أو الصناعة يف أوهى مدة إذا أسرعت أخذه ،ويقا  :ث قفف
الصيب أي أ فدبه وه فذبه ،وث ُقف الرماح أي س فواها وق فوم اعوجاجها ).(Ibnu Manzur, 1968
وقد تُستعمل كلمة "الثقافة" مبعىن األخذ واإلدراك والظفر ،وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ث
وه ْم حْي ُ
م ْلعُونني أيْنما ثُق ُفوا أُخ ُذوا وقُتّلُوا ت ْقتيالً (سورة األحزاب ،اآلية  .)61ويف قوله :واقْ تُلُ ُ
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ِ
احل ْر ِب فشِّرْد بِِ ْم م ْن
فه ْم ِيف ْ
ثق ْفتُ ُم ُ
وه ْم (سورة النساء ،اآلية  .)91ويف قوله أيضاً :فِإ فما ت ثْقفن ُ
خ ْلف ُه ْم لعلف ُه ْم ي فذ فك ُرون (سورة األنفا  :اآلية  .)57ويتّضح لنا من عرض تلك املعاين املتعددة
لكلمة "الثقافة" يف اللغة العربية أهنا تستعمل يف األمور املعنوية ،كما أهنا تستعمل يف األمور
احلسية ،غري أن داللتها على األمور املعنوية العقلية أكثر من داللتها على احلسيات.

ب -يف اللغات األجنبية :
يدور معىن كلمة الثقافة ( )cultureيف اللغات األجنبية يف أصلها الالتيين ( )colereعلى
فالحة األرض وتنمية حمصوالهتا ،مث أخذت هذه الكلمة تتوسع يف اللغات اإلجنليزية والفرنسية
واألملانية لتشمل تنمية األرض ابملعىن املادي أو احلسي ،وتنمية العقل والذوق واألدب ابملعىن
املعنوي .وطور معناها فالسفة العصور احلديثة ،فأصبحت تعين :جمموعة عناصراحلياة وأشكاهلا
ومظاهرها يف جمتمع من اجملتمعات).(Zureiq 1964
والثقافة ( )cultureجمموع القيم ،والعادات ،والتقاليد ،واملعتقدات ،والفنون ،واآلداب،
والعلوم ،واخلربات االجتماعية املرتاكمة ،وغريها من صور إنتاج الفكر اإلنساين ،وأنشطته لدى
مجاعة بشرية ،يف فرتة زمنية معينة) .(Richards 1985والثقافة كما صورها وارد جوديناف
 Goodnouthهي املعرفة املكتسبة اجتماعيا ).(Hadsun 1990
والثقافة  -بعبارة وجيزة واضحة  -هي ما تعكسه حضارة معينة تضم مثرات الفكر من
علم وفن وقانون وأخالق .ومن هنا ،ففي مقدوران أن نقو  :إن الثقافة نظرية سلوك أكثر منها
Ward

نظرية معرفة ،حيث إهنا هتيئ اإلنسان للحياة احلضارية اليت ينمناها ،وتعينه على التطور
االجتماعي املطلوب ).(Ahmad 1983
املمارسة وارتباطا ابلبيئة العربية
للبيئة اللغوية أيضاً أتثري فعا يف حياة اإلنسان ،فاالختالف فيها له أمهية كربى يف تغيري
طبيعة اإلنسان وسلوكه وسريته وحركاته وتعامله ،وال شك أن بين آدام متأثر ابلبيئة اليت ترعر
وعاش فيها ).(Abdullah 2009
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فالعرب  -على سبيل املثا  -يعيشون يف البيئة العربية البادية بطبيعتهم وال دجدون أمامهم
سوى اللغة ،وال دجلسون إال أن يلقوا أشعاراً وقصائد ،وهلذا اهتموا اهتماماً كبرياً ابللغة ،وذلك

أن احلياة العربية القدمية تتوقف على مدى قوة اللغة ،ففي تعيني رئيس القبيلة مثالً ،فإهنم ينظرون
إىل من لديه ملكة قوية يف اللغة أو من يصل إىل املستوى املتفوق يف اللغة من بينهم (Abdullah
).2009
مفهوم املثل

جاء يف لسان العرب البن منظور :الْمثل والْمثِيل :كالْ ِمثْل ،واجلمع أمثا  ،ومها ي تماث ِ
الن؛
ْ
ُ ُْ
وقوهلم :فالن ُم ْسرتاد ملِثْلِه وفالنةُ ُم ْسرتادة ملِثْلِها أي ِمثْ لُه يُطلب ويُش ُّح عليه ،وقيل :معناه ُم ْسرتاد
نفسه .وقوله عز وجل :وهلل املث ُل األ ْعلى؛ جاء يف
ِمثْله أو ِمثْلها ،والالم زائدة :واملث ُل:
ُ
احلديث ُ
كل إِ ٍله ِسواهُ ،وهي األمثا ؛
التفسري :أنه ق ْو ُ ال إِله إِالف هللا وأتْويلُه أن هللا أمر ابلتوحيد ونفى ف
قا ابن سيده :وقد مثفل به وامت ث له وَتثفل به وَتثفله؛ قا جرير :والتف ْغليب إِذا ت نحنح ِ
ك
للقرى ،ح ف
ْ
ْ ُ
ّ
استهُ وَتثفل األ ْمثاال على أن هذا قد دجوز أن يريد به َتثفل ابأل ْمثا مث حذف وأ ْوصل.
ْ
و ْامت ثل القوم وعند القوم مثالً حسناً وَتثفل إِذا أنشد بيتاً مث آخر مث آخر ،وهي األ ُْمثولةُ،
وَتثفل بذا ِ
البيت وهذا البيت مبعىن .والْمث ُل الشيء الذي يُضرب لشيء مثالً فيجعل ِمثْ له ،ويف
الصحاح :ما يُضرب به من األ ْمثا .قا اجلوهري :ومث ُل الشيء أيضاً صفته .قا ابن سيده:
وقوله عز من قائل :مث ُل اجلن ِفة اليت ُو ِعد الْ ُمتف ُق ْون (سورة حممد :اآلية  ،)15قا الليث :مث لُها هو
اخلرب

عنها"(Ibnu Manzur, 1968).

العريب
تعلم األمثال العربية خطوة يف صقل الذوق
ّ
فاألمثا من منابع األدب العريب وموارد احلكمة عرضت فيها العرب فصاحتها؛ وأشارت با إىل
املربد:
ابرع بالغتها؛ وضمنتها اثقب رأيها .فأنت واجد فيها جزيل اللفظ ،وشريف املعىن .قا ّ
ابألو  ،واألصل فيه التشبيه ...
"املثل مأخوذ من املثا  ،وهو :قو سائر يشبه به حا الثاينّ ّ
ِ ِ
ِ
ي خ ْري
فحقيقة املثل ما ُجعل كالعلم للتشبيه حبا األو " .من ذلك قو العرب :ت ْسم ُع ابلْ ُمعْيد ِّ
ِم ْن أ ْن ت راهُ) ،(Al-Khurasyi 2007يُضرب مثالً ملن خربه خري من مظهره وقصته أن شقة ابن
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ضمرة دخل على املنذر بن ماء السماء وكان يسمع بفصاحته وحكمته ،فلما رأى ِخلقته وهيئة
بعد تتمثل به يف كل موقف متشابه ،وهو ما يعجبك ما تسمعه
أنكره وقا فيه ما قا  .فالناس ُ

عنه مث ال تكون صورته كاليت رمستها يف ذهنك .وقد خلص إبراهيم النظام صفات املثل يف أربعة
وحسن التشبيه وجودة الكناية.
أشياء :إدجاز اللفظ ،وإصابة املعىنُ ،
تبني أن لدارسة األمثا فوائد شىت يف تعليم اللغة العربية ال سيما
ويف ضوء ما سبقّ ،

للناطقني بغريها فهي ثروة لغوية تنمي حمصو الطالب من األلفاظ؛ وفيها شاهد النحو والبالغة؛
ِ
ف الطالب على أخبار العرب وأايمها وطبيعة حياهتم؛ ألهنا مأخوذة من حماوراهتم ومناقشاهتم
وتُوق ُ
اليومية ،وشرحها يستدعي ذكر ما يتعلق با من قصة؛ وتفيد الطالب حكمة وسداد رأي فهي
خالصة جتاربم؛ مث لإلدجاز الذي تتسم به األمثا يسهل على املتعلم حفظها واستخدامها يف
كالمه وكتابته).(Utsman 2009
اسرتاتيجيات ترمجة األمثال
وضح عبد الرمحن شيك) (Chik 2003أن هناك أربعة أساليب رئيسة ميكن تطبيقها يف
ّ

ترمجة األمثا املاليوية إىل اللغة العربية وهي:
. 1ترمجة األمثال ابألمثال:

وينقسم هذا األسلوب إىل قسمني ،أوالً -ترمجة األمثا املاليوية ابألمثا العربية املتطابقة
يف الصياغة واملعىن .وذلك يعين أن املرتجم ال بد وأن يبحث عن األمثا العربية املتطابقة مع

األمثا املاليوية يف الصياغة واملعىن .ومثا ذلك قائم يف ترمجة مثل
 ،"begitulah dituaiفوجد الباحث مثال عربيا يتطابق مع هذا املثل املاليوي يف الصياغة واملعىن
صد) .واثنياً  -ترمجة األمثا ابألمثا ذات أوجه التشابه يف املعىن ،ولكنه
وهو (كما تزرع حت ُ
" Bagaimana ditanam

مماثل يف أجزاء معينة فق  .ومثا ذلك يف ترمجة مثل
” ،hujan batu di negeri sendiriفوجد الباحث مثال عربيا مطابقا له وهو (مهما شرقت أو
غربت فلن جتد خرياً من الوطن) ،ومثل آخر (بييت جنيت).

“Hujan emas di negeri orang,

. 2ترمجة األمثال ابألمثال اليت تتطابق يف املعىن ال يف اللفظ.
24
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ويعين ذلك أن املرتجم ينبغي له أن يبحث عن األمثا املتطابقة يف املعىن ال يف اللفظ
وعلى سبيل املثا  ،ميكن ترمجة املثل املاليوي ” “Sambil menyelam minum airإىل اللغة
العربية (ضرب عصفورين حبجر واحد).
. 3ترمجة األمثال ابمجلمل العادية.
واملرتجم قد يرتجم األمثا املاليوية ابجلمل العادية يف اللغة العربية وعلى سبيل املثا  ،قد
يُرتجم املثل ” “Bagai isi dengan kukuإىل (على أمت الود مع فالن/على صداقة محيمة).
 .4ترمجة امجلمل العادية ابألمثال.
واألسلوب األخري يف ترمجة األمثا املاليوية إىل العربية الذي ميكن استخدامه من قبل
املرتجم هو ترمجة اجلمل العادية ابألمثا  .فعلى سبيل املثا  ،املثل املاليوي
” cepat terkenal bikinlah yang aneh-anehميكن ترمجته إىل مثل عريب (خالف تعرف).

“Kalau ingin

التكافؤ وترمجة األمثال
سبق أن ذكران أن الطلبة املاليويني غالبا ما يقعون يف األخطاء األسلوبية املتعلقة ابحلكم
واألمثا  ،حني يقومون برتمجة العبارة املاليوية اليت فيها عناصر ثقافية ماليوية إىل العربية لعدم
إملامهم ابلعبارة املختصة ابحلكم واألمثا العربية نتيجة أتثري ثقافة الطالب يف تراكيب اللغة
الثانية .ونستعرض هنا بعض األمثا العربية اليت تتم ترمجتها إىل اللغة املاليوية من خال طريقة
الرتمجة احلرفية ومثا ذلك:
الرقم
.1

25

األمثال املاليوية
Hujan emas di negeri orang,
hujan batu di negeri sendiri,
baik juga di negeri sendiri

الرتمجة احلرفية
مطر من ذهب يف بالد الناس ،واملطر
احلجري يف بالدان ،والغىن عن بالدان.
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.2

Berakit-rakit ke hulu, berenangrenang ke tepian, bersakit-sakit
dahulu, bersenang-senang
kemudian

.3

Carik- carik bulu ayam, lamalama bercantum juga
Masuk kandang kambing
mengembek, masuk kandang
kerbau menguak

.5

Menanti kucing bertanduk

.6

Biar lambat asalkan selamat

.7

Air ditetak takkan putus

.8

Lembu punya susu, sapi dapat
nama
Nasi jadi bubur

.10

Pisang berbuah dua kali

.4

.9

يركب طوفا إىل منبع النهر ،ويسبح إىل
ضفة النهر ،أوهلا املشقة وأتيت بعدها
السعادة.
شق ريش الدجاج ،يتوحد يف النهاية.
إذا دخلت حظرية الغنم فارع ،وإذا
دخلت زريبة اجلاموس فانعر.
انتظار القطة أن ينبت قرهنا
أتن يف األمر طاملا أن فيه سالمتك.
ويعرب با  :أت ّن تسلم.
مهما ضرب املاء فإنه ال يتقطع
حليب اجلاموس ،نسب إىل البقرة
األرز حساءً أو شربة
أصبح ُ
ونقو  :أصبح األرز مهروسة
شجرة املوز ال تثمر مرتني.

تبني من اجلدو أعاله ،أن هذه األمثا ال ميكن ترمجتها حرفياً؛ ويرجع ذلك إىل أن
الرتمجة احلرفية ميكن من خالهلا أن تقدم نصاً صحيحاً من الناحية الرتكيبية لكنه يتناىف مع الذوق
العام للغة اهلدف .وعلى هذا األساس ،فيلزم على املرتمجني مكافأت األمثا املراد ترمجتها
ابستبداهلا أو التعويض عنها مبثل آخر مستقل يف اللغة اهلدف يؤدي الوظيفة نفسها اليت يؤديها
املثل األصلي يف اللغة املصدر .وعلى ضوء ما تقدم ،فإن التكافؤ يعد أنسب أسلوب عندما ال
يتم االنتقا من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف بطريقة مباشرة .وميكن النظر إىل بعض األمثا
اليت َتت ترمجتها عن طريقة الرتمجة احلرفية سابقاً.
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إن اسرتاتيجية التكافؤ يف الرتمجة هي أهم االسرتاتيجيات املطروحة يف نقل النص،وهي
أفضل هذه االسرتاتيجيات وتقوم هذه االسرتاتيجية يف الرتمجة على النظر إىل النص بوصفه نصا
حرا ،ودجب أن تكون ترمجته ترمجة حرة ،وليست حرفية.
وأما ما يتمسك به بعض الداعني إىل الرتمجة احلرفية بوصفها هي األصل كما قا بيرت
نيو مارك ،لكنها تبقى مقيدة بشرط مراعاة السياق.
وتطور األمر كثريا حني جاء بوجني انيدا ،وأرسى قاعدة مهمة يف الرتمجة أال هي ضرورة
النظر إىل التأثري الذي حتدثه الرتمجة،وليس فق إىل طريقة الرتمجة.
ويُعرف التكافؤ ( )Equivalenceأيضاً يف املصطلحات العربية ب "التعاد "،
أو"التطابق" ،أو "التماثل" يف الرتمجة ،وتُع ُّد فكرة التكافؤ يف الرتمجة مفهوماً أساسياً يف نظرايت

الرتمجة) .(Dorothy 2009ويُ ْقص ُد ابلتكافؤ استبدا التعبريات اخلاصة املألوفة يف اللغة املصدر
بتعبريات مكافئة هلا يف االستخدام ومستساغة يف اللغة اهلدف؛ إذ ميكن أن تتفق اللغتان،
املصدر واهلدف ،يف تصوير حالة ما للتعبري عن واقع واحد ،ولكن ابستعما وسائل أسلوبية
وتركيبية خمتلفة .وغالباً ما يكون التكافؤ ذا طبيعة ترابطية احتادية )(syntagmatic nature

تشمل كل الرسالة؛ ولذلك تشكل أغلب التكافؤات صيغاً اثبتة ،وتؤلف تعابري اصطالحية
كاحلكم واألمثا ).(Ibrahim 2009
وتُع ُّد ترمجة األمثا واحلكم جماالً مثالياً للتكافؤ فنيومارك يؤكد على أن األمثا واحلكم ال ميكن
ترمجتها حرفياً؛ بل دجب مكافأهتا ابستبداهلا أو التعويض عنها مبثل آخر مستقل يف اللغة اهلدف
يؤدي الوظيفة نفسها اليت يؤديها املثل األصلي يف اللغة املصدر .وعلى هذا األساس ،فرتمجة
األمثا ال تعين ابلرتكيب اللغوي واملعجمي للمفردات بقدر ما تعين ابملعىن الوظيفي هلذه
األمثا (التأثري) .فال يشرتط وجود ارتباط بني العناصر الرتكيبية أو الصورة اإلحيائية بني املثل

وترمجته؛ وذلك ألن الصور يف األمثا عادة ما تكون صوراً ثقافية مستوحاة من بيئة متكلميها.
مثل ذلك:
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الرقم

األمثال املاليوية

.1

Hujan emas di
negeri orang,
hujan batu di
negeri sendiri,
baik juga di negeri
sendiri.

.2

Berakit-rakit ke
hulu, berenangrenang ketepian,
bersakit-sakit
dahulu bersenangsenang kemudian

Masuk kandang
.4
kambing
mengembek,
masuk kandang
kerbau menguak
Menanti
kucing .5
bertanduk

.6

Biar lambat asal
selamat/ takkan
lari gunung
dikejar
Lembu punya
susu, sapi dapat
nama

.9

Nasi jadi bubur

.10

Pisang berbuah
dua kali

.8

28

الرتمجة أبسلوب التكافؤ
الرتمجة احلرفية
املطر الذهيب يف بالد َوطَِن لَو غُ ِغل غ
ُ ِابُخغل ِد َعنهغ
األجنيب ،واملطر الصخري ََن َزعت ِن إِلَيِ ِه يف اُخغل ِد نَف ِِ
يف بالدان ،واألحسن ما
يف بالدان.
يركب طوفا إىل منبع غدو َن الشه ِد إِبَ غر النح ِل
النهر ،ويسبح إىل ضفة
النهر ،أوهلا املشقة وأتيت
بعدها السعادة.
إذا دخلت حظرية الغنم إذا كنُ يف قوم فاحلب يف
فارغ ،وإذا دخلت زريبة إَنئهم
اجلاموس فانعر.
انتظار القطة أن ينبت حىت يشيب الغراب /حىت
قرهنا
يلج امجلمل يف سم اُخياط.
أتن يف األمر طاملا أن فيه يف التأين الِالمة ويف
سالمتك.
العجلة الندامة
حليب اجلاموس ،نسب كدودة القز
إىل البقرة
األرز حساءً أو سبق الِيف العذل.
أصبح ُ

شربة
شجرة املوث ال تثمر ال يلدغ املؤمن من جحر
مرتني
واحد مرتني.
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ونظراً ألن أسلوب التكافؤ يقوم على تغيري يف وجهة النظر بني اللغتني املصدر واهلدف،
وهو مبدأ التطويع نفسه تقريباً ،ذهب البعض إىل رب أسلوب التكافؤ أبسلوب التطويع.

فالتكافؤ من هذا املنطلق عبارة عن تطويع مطو يف بنية اجلملة ،أو مبعىن آخر هو مجلة من
التطويعات املرتاكبة ،حتدث أتثرياً إمجالياً بعيداً كل البعد عن النص األصلي من الناحية اللغوية
الداللية والرتكيبية .فالتكافؤ هو املرحلة اليت يتخطى فيها الفكر الكلمة مبراحل كبرية .

دراسة تطبيقية :فاعلية تطبيق أسلوب التكافؤ يف ترمجة األمثال املاليوية
من خال النماذج التالية وجد البحث أن االعتماد على أسلوب التكافؤ يف عملية ترمجة
األمثا قد يؤدي إىل ضياع اجلهة البالغية املشرية إىل القيمة الثقافية العربية املتميزة .وعلى الرغم
من ذلك ،قد يصلح استخدام هذا األسلوب إذا أدت العبارة حرفيا نفس املعىن يف اللغة اهلدف.

املثل األو :

"(Dewan Bahasa dan "Ada ubi ada batas, ada budi ada balas

)Pustaka 2017

مكافئ هلذا املثل هو "كما تدين

تدان").(Al-Askari 1988

واملقصود ابملثل املاليوي هو أن اجلزاء من جنس العمل فإذا كان العمل صاحلا،كان اجلزء حسنا.
فإن اجلزاء يكون حسب العمل .واملكافئ العريب يف النظرية الثقافية هو عبارة عن حديث شريف
حيث يقو الرسو عليه الصالة والسالم "الرب ال يبلى والذنب ال ينسى وكما تدين تدان".
مب عىن إذا اهتم املرء أحدهم بتهمة ،فإنه سوف يتهم هو اآلخر يوما آخر .ونالحظ هنا فعل
"أدان" يف صفيت املعلوم واجملهو وقد مت استخدام الفعل نفسه حىت يبني الرسو عليه الصالة
والسالم أن الفعل نفسه يرجع على فاعله وهذا ما دجعل القو أكثر أتثرياً .ونالحظ هنا جانب
ديين وهو القصا املوجود يف ال ِّدين حبيث يقو الرسو عليه الصالة والسالم " والذنب ال
ينسى وكما تدين تدان " فمن حق املدان أن يقتص من اجلاين وهذا هو اجلانب الثقايف يف هذا
املثل).(Amal 2012
املثل
29

الثاين(Dewan Bahasa dan Pustaka 2017)"Bapa borek anak rintik" :
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مكافئ هذا املثل يف النظرية الثقافية هو" :هذا الشبل من ذاك األسد").(Shini 1992
يضرب هذا املثل عندما يدور احلديث حو فالن سواء كان حسن اخللق أو سيء اخللق
ويكون والديه أو أولياء أمره بنفس الطبع ،فيقا هذا الشبل من ذاك األسد لكن غالبا ما يكون
املعىن إدجابيا يف اللغة العربية على عكس املثل املاليوي الذي يستعمل يف كال املعنيني اإلدجايب
والسليب .ونالحظ أن العرب دجعلون من األسد مثاال جتتمع فيه كل الصفات اجليدة :القوة واهليبة
وغريها ،فيلصقون صفات االبن ابألب عن طريق هذا التمثيل فالرجل كامل الصفات هو األسد
والشبل هو ابنه أو خليفته .أما املثل املاليوي فيذكر األب واالبن وهذا كما ذكران آنفا انتج عن
أتثرهم بل تقديسهم للعائلة حبيث مت إعطاء املثل بذكر األفراد ابلذات .وهناك مكافئ أخر هلذا
املثل وهو" :من أشبه أابه فما ظلم") .(Shini 1992أي ال حياسب املرء إذا كانت طباعه من
طباع أبيه كونه يوجد ما يسمى ابلعوامل الوراثية فكل منا يرث طباعا عن والديه سواء كانت
حسنة او سيئة وابلتايل شيء عادي أن يشبه املؤ أابه فاملعىن واحد واستعماله
).2012

املثل

أيضاً (Amal

الثالث“Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian” :

)(Dewan Bahasa dan Pustaka 2017

مكاىفء هذا املثل يف النظرية الثقافية هو" :ال بد دون الشهد من إبر

النحل")(Shini 1992

والرتمجة احلرفية للمثل املاليوي هو "يركب طوفا إىل منبع النهر ،ويسبح إىل ضفة النهر ،أوهلا
املشقة وأتيت بعدها السعادة" .ويفيد املثل املاليوي أنه مهما اشتدت الظروف على املرء ومهما
واجه من صعاب فإنه حييا بعدها حياة هنئية رغدة ،فكل املشاكل هلا هناية ،ومن يصرب وقت
الشدة ِّ
بفرج عنه هللا كربته .أما املثل العريب فيفيد أن اإلنسان لو أراد أن حيصل على العسل
ويطعم حالوته وينعم بفوائده ال بد من أن يناله لسع النحل أي إن الوصو إىل ما يشتهيه املرء
ليس سهال بل ال بد ان يلقى يف سبيله املتعب ويتحمل اآلالم ).(Amal 2012

هكذا ،وسنعرض هنا األمثا العربية املختارة ومكافئاهتا يف اللغة املاليوية لنعرف مدى
فاعلية تطبيق أسلوب التكافؤ يف ترمجة األمثا على حنو تفصيلي وفق اجلدو اآليت (Shini
):1992
30
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األمثال العربية
الطُّيُ ْوُر على أ ْشك ِاهلا ت ق ُع
 الْبالءُ ُموفكل/م ْقت ُل الفر ُج ِل ب ْني ف فكْي ِه
ِابلْمْن ِط ِق
ُزْر ِغبًّا ت ْزد ْد ُحبًّا
ِ
ب حبِْيبك ه ْو ًان ما
ْ أ ْحب
(Al-Askari 1988)اب ِري ها

أ ْع ِ الق ْوس

ْ ِمن
ُاحلبف ِة ت ْنشأُ الشفجرة
(Shini 1996) ًاجلبل ف ولد فأْرا
ُ ْ َت فخض

ق ْد أ ْمس ْعت ل ْو انديْت حيًّا***ولكن ال
حياة لِم ْن تُن ِادي
ا ْحلاجةُ تُفتِّ ُق احلِْي لة
ِ ال فدهر ي وم
ان ي ْوم لك وي ْوم علْيك
ْ ُْ
كالْ ُم ْست ِج ِْري ِمن الفرْمض ِاء ِابلنفا ِر
ِّ ق ْبل
 ق ْبل الفرْم ِي/الرماءُ َتُْلُ الْكنائِ ُن
اش ال فس ْه ُم
ُ يُر
ِ ٍ
يت ِمثْ لهُ *** عار
ْ ْال ت ْنه ع ْن ُخلُق وأت
علْيك إِذا ف ع ْلت ع ِظْيم
 وما يُ ْد ِريْك ما،ت رى الْ ِفْت يان كالنف ْخ ِل
ال فد ْخ ُل
يف التفأِّين ال فسالمة ويف العجلة النفدامة

األمثال املاليوية

الرقم

Enggang sama enggang, pipit
sama pipit
Kerana pulut santan binasa,
kerana mulut santan binasa

1

Jauh di mata, dekat di hati

3

Sayang anak tangantangankan, sayang isteri
tinggal-tinggalkan
Hendak belajar berenang
dapatkan itik, hendak belajar
memanjat dapatkan tupai
Sikit-sikit lama-lama jadi bukit

4

Cakap berdegar-degar, tahi
tersangkut di telinga
Bagai mencurahkan air ke
daun keladi

7

Hendak seribu daya, tak
hendak seribu dalih
langit tak selalu cerah, awan
tak selalu mendung
keluar mulut buaya, masuk
mulut harimau
Sediakan paying sebelum
hujan

9

2

5
6

8

10
11
12

kata dulang paku serpih,
mengata orang dia yang lebih

13

Dalam laut boleh
diduga, dalam hati siapa tahu

14

Biar lambat asal selamat/
takkan lari gunung dikejar

15
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لِ ُك ِّل جو ُاد كْب وة ِولِ ُك ِّل ع ِال ه ْفوة
ِ
ِ
ُأ ْن ت ْسمع ِابلْ ُمعْيدي خ ْري م ْن أ ْن ت راه
 ج ِّو ْع ك ْلبك/ُج ْوِزي جزاء ِسنِ فمار
 ِمسّ ْن/(Al-Maidani 1961)ي ْت ب ْعك
(Al-Khurasyi 2007)ك ْلك
ُ ْك َي
ْ ك ْلب
ِ ال ي ْلسع الْم ْؤِمن ِمن جح ٍر و
اح ٍد
ُْ ْ ُ ُ ُ ُ
ِ ْ مفرت
(Al-Askari 1988)ني
ِ ا ْجلح
(Al-Askari ار
ُ ْ
ُ ش لما فاتك األ ْعي

Sepandai-pandai tupai :
melompat akhirnya jatuh ke
tanah jua
Indah khabar dari rupa

16

Habis madu sepah dibuang/
susu dibalas tuba/ ibarat
melepaskan anjing tersepit

18

Pisang tidak berbuah dua kali

19

Taka da rotan akarpun berguna

20

Bagai buku bertemu ruas

21

Nasi jadi bubur

22

17

1988)

(Al-ًإِ ْعصارا

إِ ْن ُكْنت ِرْحياً ف ق ْد الق ْيت
 ا ْحل ِديْ ُد ِاب ْحل ِديْ ِد/Maidani 1961)
(Al-Askari 1988)ح
ُ يُ ْفل
(Al-Askari ف العذ
ُ سبق ال فسْي
ِ ف ضيف ع
ِ صْي
(Al-ت اللفب
 يف ال ف/ 1988)

Maidani 1961)

Berakit-rakit ke hulu,
ِِ
(Shini ح ِل
ْ  ال بُ فد ُد ْون ال فش ْهد م ْن إِب ِر النفberenang-renang ketepian,
1992) bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian
ِ ض على الْم
ِ ِ كالقابKucing bertanduk/ bulan jatuh
(Al-Askari اء
ke riba/ menunggu ayam jantan
1988) bertelur
Ada ubi ada batas, ada budi
ِ
(Al-Askari 1988)ن تُدا ُن
ُ ْ كما تديada balas
ِ  ضرب عصفريMenyelam sambil minum air
(Shini ن ِحبج ٍر واِ ِح ٍد

ْ ُْ ُ

(Al-اب ِرًدا

23

24
25
26

1996)

ب ح ِديْ ًدا
ْ هْي هات ت
ُ ض ِر

Ibarat mencurah air ke daun
keladi/ masuk telinga kanan
Maidani 1961) keluar telinga kiri
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28

Tuah ayam nampak di kaki,
tuah manusia siapa yang tahu

28

Ada udang di sebalik batu

30

Yang dikejar tak dapat, yang
dikendong berciciran

31

Cinta itu buta

32

Hangat-hangat taik ayam

33

Ibarat pinang dibelah dua

34

Senjata makan tuan

35

Makan garam

كان ِسْند ًاان فصار
)1992

وراء األكمة ما

ِمطْرق ًة (Shini

وراءها (Al-Maidani

)1961

إن املنبت ال أرضا قطع وال ظهارا
أبقى)(Al-Maidani 1961
حبُّك الشفيء ي ع ِمي وي ِ
ص ُّم(Al-
ُْ
ُ
ُ

)Maidani 1961

ِ
صبِ ُح على
ميُْسي على حٍّر ويُ ْ
اب ِرٍد)(Shini 1992
شبه اللفْي لة ِابلبا ِرحة (Al-Khurasyi
ما أ ْ
)2007

م ْن حفر ُمغ فوا ًة وقع
)1988

حلب الدفهر
)1988

فِْي ها (Al-Askari

شطُرهُ (Al-Askari
أْ

من خال النماذج آنفة الذكر ،وجد البحث أن االعتماد على أسلوب التكافؤ يف
عملية ترمجة األمثا العربية إىل اللغة املاليوية قد يؤدي إىل ضياع اجلهة البالغية املشرية إىل القيمة
الثقافية العربية املتميزة .وعلى الرغم من عدم التماثل يف العناصر البنيوية بني اللغتني املصدر
العريب واهلدف املاليوية إال أن معىن النص املرتجم ال يزا متطابقا ابملعىن املراد يف الرسالة.
وخالصة القو  ،فإنه قد يصلح استخدام هذا األسلوب إذا أدت العبارة حرفياً نفس املعىن يف
اللغة اهلدف.
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اُخالصة
ال يصح تطبيق أسلوب الرتمجة احلرفية يف ترمجة األمثا إذ إنه قد يؤدي إىل ضياع املعىن
املراد ترمجته .يعد أسلوب التكافؤ من أفضل االسرتاتيجيات يف ترمجة األمثا بغية إيصا الرسالة
وإلفهام الطلبة الناطقني بغري العربية معانيها ،واالبتعاد عن الفساد يف املعىن املراد نقله ،واحلفاظ
على األسلوب املألوف لديهم .فهذا األسلوب من شأنه أن يزيد من رغبة الطلبة الناطقني بغري
العربية ودفعهم إىل متابعة الثقافات العربية من خال األمثا  ،فضالً عن ابتعادهم عن السأم

الناتج عن إنتاج الرتمجة الغامضة اليت تثري التساؤالت حو داللة الرسالة الصحيحة.
استقر رأي الباحثني على ضرورة العمل على أتليف قاموس يتناو األمثا العربية وما
يقابلها يف اللغة املاليوية ،فيكون مصدراً مهماً للطلبة الناطقني بغري العربية فيسهل عليهم االطالع
على هذه األمثا العربية وما يقابلها يف اللغة املاليوية وتسهل االستفادة .ويوصي البحث بدراسة
اخلصائص األسلوبية والبنيوية والثقافية للمثا العربية ومقارنتها ابألمثا املاليوية.
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