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Abstract 

Undoubtedly the flag of rhetoric rests on a group Examples and evidence that are shown by their 

explanation are the second meanings Underlying the first meanings of expression, This requires 

that the eloquent scholar be familiar in the first sense of the pretense of words, and then look for 

the hidden meanings of the author. The problem of research lies in the difficulty of the rhetorical 

lesson of non-Arabic speakers. They must first master language skills and control the first 

meanings so that they can access the second meanings that are essentially the subject of the 

rhetorical lesson. In addition, the Arabic language teacher often translates these examples into the 

language of the learner; if the teacher is not familiar with the source language and understands it 

and interprets its mother language, he cannot communicate the meaning of those examples. Those 

who do not master the translation go astray and mislead others. In this research, we have proved 

the problem of translating the language of the Qur'an in general because most of the examples of 

the Qur'an are derived from the Qur'an, and we have mentioned the causes of the problem of 

translating the Qur'an. Then we followed that with the problems of translating the analogy, 

metaphor and simile. We supported what we mentioned with examples of difficulty The Malay 

reader to translate the Arabic rhetorical. The result is that Arabic rhetoric is translated into language 

Malay is varied and makes it very difficult for students who non speak arabic to understand the 

lesson Rhetorical. The translator must therefore explain this to the Malay reader. Finally, the 

research provided some solutions to that problem. 

Key words: The rhetorical lesson – difficulties – translation – meaning. 

 

 

 ملخص البحث 
والشواهد اليت نتبني من خالل شرحها املعاين الثانية الكامنة علم البالغة يقوم على جمموعة من األمثلة  مما ال شك فيه أن  

ا ابملعىن األول املفهوم من ظاهر األلفاظ، مث يتطلب من دارس البالغة أن يكون ملم  هذا  حتت املعاين اأُلَول للتعبري، و 
صعوبة الدرس البالغي لدى وتكمن مشكلة البحث يف    كاتب النص.يبحث بعد ذلك عن املعاين اخلفية اليت يقصدها  

إىل الناطقني بغري العربية. ذلك أهنم البد أن يتقنوا أوال مهارات اللغة ويسيطروا على املعاين األوىل حىت يستطيعوا النفاذ  
إىل   –يلجأ غالبا    –ن معلم البالغة العربية  ابإلضافة إىل أ   املعاين الثانية اليت هي يف األساس موضوع الدرس البالغي. 

، فلن يستطيع أن يوصل املعىن مكنا من فهمهاترمجة هذه األمثلة إىل لغة املتعلم، فإذا ل يكن املعلم ملما بلغة املصدر مت
وقد أثبتنا يف هذا البحث ذي يتكلف الرتمجة من غري عدهتا يضّل السبيل وُيضلل غريه.  املقصود من تلك األمثلة. فال 

وذكران أسباب إشكالية   ،إشكالية ترمجة لغة القرآن الكرمي عموما ألن معظم أمثلة البالغة مستمدة من القرآن الكرمي 
ه ابألمثلة اليت تدل على ذكرانوأيدان ما    ،كنايةترمجة القرآن الكرمي. مث أتبعنا ذلك مبشاكل ترمجة التشبيه واالستعارة وال

وجود صعوبة لدى القاريء املاليوي لرتمجة البالغة العربية ما ل يكن املرتجم على دراية اتمة ابخللفية الثقافية واالجتماعية 
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 اللغة املاليوية متنوعة أن ترمجة البالغة العربية إىلوتتلخص نتيجة البحث يف    للبيئة العربية اليت جاء املثال مطابقا هلا.
ذلك للقاريء   وتسبب صعوابت ابلغة للطالب األعاجم يف فهم الدرس البالغي. ولذلك وجب على املرتجم أن يوّضح 

  بعض احللول لتلك املشكلة.  وأخريا قدم البحث املاليوي.  
 . معاين   - ترمجة  –صعوابت    –الدرس البالغي    الكلمات املفتاحية: 

 : متهيد
بني علم البالغة   الفرق   همنا أن نشري إىلمن العربية إىل املاليوية؛ يالرتمجة  صعوابت الدرس البالغي و قبل احلديث عن  

فعلم البالغة: هو جمموعة من القواعد والدروس البالغية اليت تكوِّن علوم البالغة الثالثة : املعاين والبيان ؛  وفن البالغة
هو فن ففن البالغة  ، أما  قبحه  وأكم هبا على مجال العمل األديب  والبديع. ومبوجب هذه القواعد ميكن للدارس أن حي

القول اجلميل والتعبري املؤثر عما جيول خباطرك أبسلوب جذاب يؤثر يف وجدان السامعني مستخدما تقنيات البالغة من 
 .(1) معان وبيان وبديع 

علم البالغة يقوم على جمموعة من األمثلة والشواهد اليت نتبني من خالل شرحها،   نشري أيضا إىل أن  أنوالبد  
املعاين الثانية الكامنة حتت املعاين اأُلَول للتعبري، وأن هذا األمر يتطلب من دارس البالغة أن يكون ملما ابملعىن األول 

 :قصدها األديب أو املبدع. ففي قوله تعاىلاملفهوم من ظاهر األلفاظ، مث يبحث بعد ذلك عن املعاين اخلفية اليت ي
ُ َعَلٰى َيَدْيهِّ يَ ُقوُل ََي لَي َْتِنِّ اَّتََّْذُت َمَع الرَُّسولِّ َسبِّياًل } البالغة عند (. ال يتوقف دارس 27 { )الفرقان:َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّالِّ

على املعىن اخلفي وهو الندم واحلسرة على ية وهو عض اليدين؛ ولكنه يبحث عن داللة هذا العض  املعىن الظاهر من اآل
في    وشريعته. ف  -صلى هللا عليه وسلم    –ول      ع هنج الرس   قد اتب  ما اقرتفه هذا الظال يف دنياه وهو اآلن يتمىن أن لو كان 

يَط بَِّثَمرِّهِّ فََأْصبَ }  : اىل    وله تع    ن الندم وهو املعىن الثاين. ومثلها ق  اية ع   اآلية كن ...{ َح يُ َقلُِّب َكفَّْيهِّ َعَلٰى َما أَنَفَق فِّيَهاَوأُحِّ
 (. 42  )الكهف:
إذا سلمنا بذلك، فإننا ندخل مباشرة إىل إشكالية هذا البحث وهو: صعوبة الدرس البالغي لدى الناطقني و 

يستطيعوا النفاذ إىل املعاين العربية. ذلك أهنم البد أن يتقنوا أوال مهارات اللغة ويسيطروا على املعاين األوىل حىت  غري  ب
 الثانية اليت هي يف األساس موضوع الدرس البالغي. 

إىل ترمجة هذه األمثلة إىل لغة املتعلم، فإذا ل يكن املعلم ملما   –يلجأ غالبا    –ن معلم البالغة العربية  ابإلضافة إىل أ 
يوصل املعىن املقصود من تلك األمثلة.   بلغة املصدر متمكنا من فهمها كما يفهم ويفسر لغة األم، فلن يستطيع أن 

حممد ابخر احلاج عبد هللا بعض يتكلف الرتمجة من غري عدهتا يضّل السبيل وُيضلل غريه. وقد رصد الدكتور  فالذي  
ُكْم ُهنَّ لَِّباٌس لَّ }  : وأورد ترمجة الفرنسيني لقوله تعاىل  (2)أخطاء املرتمجني الناجتة عن عن قصور يف فهم املراد من األمثلة

هلَُّنَّ  لَِّباٌس  بنطلوانت (  187)البقرة:  {  َوأَنُتْم  )هن  فرتمجوها كالتايل  فيها،  الكناية  يدركوا  ول  ابلظاهر  ترمجوها  حيث 
 .(3) راويل( لكم وأنتم بنطلوانت هلن()س
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أود أن أشري هنا أيضا إىل أنِن ال أجيد اللغة املاليوية وإن كنت أستطيع قراءهتا وفهم بعض مفرداهتا. و 
اللغة ممن كتبوا حبواث ابلعربية حول هذا  البحث على شهادة أصحاب هذه  وكذلك فإنِن سأعتمد يف هذا 

هبم حني تقدم هلم دروس البالغة يف املوضوع وسجلوا معاانهتم من هذه القضاَي البالغية وأدركوا ما يعانيه طال
 وصعوبة ترمجتها إىل املاليوية بسبب اختالف الثقافتني. صورهتا التقليدية، 
ن يف أتليف كتب ميسرة لغري الناطقني ابلعربية يف كمي  –من وجهة نظري    –هذه املشكلة  إن حل  

لبيئة املاليوية، ويستحسن أن تكون البالغة ويف كافة العلوم العربية تعتمد على أمثلة وشواهد قريبة الصلة اب
 املادة التعليمية مأخوذة من موضوعات تتعلق ابلعادات والتقاليد والثقافة السائدة يف بالد املاليو.  

 - وقد قسمت هذه الورقة إىل عدة مباحث هي: 
 إشكالية ترمجة لغة القرآن الكرمي.  .1
 قضاَي التشبيه. .2
 قضاَي االستعارة.  .3
 قضاَي الكناية.  .4

 إشكالية ترمجة لغة القرآن الكري   املبحث األول: 
يف   –قام كثري من املستشرقني برتمجة معاين القرآن الكرمي ودوافعهم إىل ذلك معروفة، ول تسلم ترمجاهتم    قدمي منذ زمن  

 : و ابجلهل. ومن أقدم هذه الرتمجاتمن تشويه لإلسالم سواء ابلقصد أ –غالبها  
م يف طليطلة. وقد متت يف هذا الدير حتت شعار "دراسة الدين اإلسالمي 1142برتمجة ديركلوين سنة  الرتمجة املعروفة  

 وحماجة املسلمني وإقناعهم ابلتخلى عنه إىل املسيحية وإىل املخلص". 
 ومن الرتمجات املعاصرة ترمجة جاك بريك الفرنسي. وقد كان الرجل ضليعا يف اللغة العربية ول يبدأ تلك الرتمجة 

الرجل له بعض احملاضرات املسجلة، واستمعت إىل بعضها ؛ ورغم أن و  .وازداد نضجا إال بعد أن بلغ الستني من عمره
أن يضبط لغته وال خيطئ. ومع ذلك فقد نّدْت عنه بعض اهلفوات واهلنَّات اللغوية مما زادين يقينا   قد اجتهد الرجل فيها  

خيطئ أحياان خطأ يرجع إىل أتثري اللغة األم   – ال حمالة    –ربية فهو  أبن اللسان األعجمي مهما اجتهد يف ضبط الع
: اآلن تبني يل ابلدليل العلمي استقرت عندي حقيقة وهي أنه. ويومها  عليه. وهذا اخلطأ قد يفسد املعىن الذي يقصده 

تلقاه من   - صلى هللا عليه وسلم    –   يدعى البعض أن الرسول حممدا  خالص وليس كما أن القرآن الكرمي وحي إهلي  
ُْم يقول يف هذا الشأن : }  -  سبحانه وتعاىل   - )حبريا الراهب( ألن حبريا أعجمي مثل جاك بريك. وهللا   َولََقْد نَ ْعَلُم َأهنَّ

ُدوَن إِّلَْيهِّ أَعْ  ا يُ َعلُِّمُه َبَشٌر لِّساُن الَّذِّي يُ ْلحِّ ٌّ ُمبِّنيٌ يَ ُقوُلوَن إَِّّنَّ . وقد قدم كل من (103 { )النحل: َجمِّيٌّ َوهذا لِّساٌن َعَريبِّ
حممد بن انصر والدكتور عبد القهار داود والدكتور سيوط يلدرم ثالثة حبوث ممتازة حول إشكالية ترمجة معاين الدكتور  
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من   نَ كَ مْ القرآن إذا ل يكن متمكنا أَ معاين  وسوف أوجز هنا أهم العقبات اليت تعرتض سبيل من يرتجم    (4) القرآن الكرمي 
 - اللغة العربية واللغة اليت يرتجم إليها، ومن ذلك: 

 تنوع دالالت األلفاظ يف القرآن الكرمي:  .1
أبي حال من األحوال وليس منفصال عنها، وال ميكن    فاللفظ يف العربية إَّنا يعرف معناه يف سياق اجلملة 

فإن لفظ )اهلدى( ورد يف سبعة عشر معىن،   وعلى سبيل املثال  (5) طلق للفظق من املعىن اللغوي امل االنطال
ان ولفظ )السبيل( ورد يف أربعة عشر معىن، ولفظ )الفتنة( ورد يف عشر معان، وانظر إىل ما ذكره صاحب اللس

: النعمة السابغة، ويد الدهر: مّد زمانه، ويد الريح: سلطاهنا، وفالن طويل اليد: يف )اليد( فقد ذكر من معانيها 
 وادا، وهذه الصنعة يف يد فالن: أي يف ملكه وهو يتقنها. إذا كان مسحا ج

يف القرآن الكرمي بعض األلفاظ اليت ال جند هلا مقابال يف اللغات األجنبية مثل لفظ )سائبة( يف قوله تعاىل:  .2
يَلٍة  } ُ مِّْن حبِّريٍَة َوال َسائَِّبٍة َوال َوصِّ عالقة له مبعىن )التائهة(   ( فمعىن )سائبة( ال 103  { )املائدة: ...َما َجَعَل اَّللَّ

كما يتبادر إىل الذهن أحياان. فقد جاءت مبعىن )الناقة اليت تلد عشرة بطون متتالية فتكرم وترتك حية ال تذبح 
فلن جيد هلا معىن   – وإن كان املرتجم متمكنا أمكن من اللغة اليت يرتجم إليها    – فحىت    حىت أيتيها املوت( 

 مقابال هلا. 
. فابن عباس عندما -رضوان هللا عليهم-هناك ألفاظ استغلق معناها حىت على العرب اخللص من الصحابة   .3

 سئل عن معىن "فاكهة وأاب" قال: ال أدري ما األّب. 
 جهل املرتجم بتاريخ املعىن وما حيصل لبعض املفردات من سياحة من لغة إىل أخرى.  .4
اللفظ العريب يف معناه احلقيقي واألمثلة ثريا وأييت املرتجم بلفظ يرادف  التعبريات اجملازية اليت يستعملها القرآن ك .5

 على ذلك ال حتصى وال تعد ويكفي أن نشري إىل بعض اآلَيت من مثل قوله تعاىل: 
ُ لَِّباَس اجْلُوعِّ َواخْلَْوفِّ  } -  ( 112 ...{ )النحل:فََأَذاقَ َها اَّللَّ
ُنَّ  } -  ( 187 ...{ )البقرة:ُهنَّ لَِّباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِّباٌس هلَّ
ْلَباطِّلِّ  } -  ( 42  ...{ )البقرة: َواَل تَ ْلبُِّسوا احلَْقَّ ابِّ
 ( 27  { )الرمحن:َويَ ب َْقٰى َوْجُه َربَِّّك ُذو اجلَْاَللِّ َواإْلِّْكرَامِّ } -
َ َلُكُم  } -  ( 187: اخْلَْيُط األَبْ َيُض مَِّن اخْلَْيطِّ اأَلْسَودِّ مَِّن اْلَفْجرِّ...{ )البقرةوَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ

أو داللة اإلجياز ول يشر إليها ظاهرة احلذف واإلجياز يف القرآن الكرمي: إذ لو ل يقدر املرتجم األلفاظ احملذوفة   .6
 يف الرتمجة ل يفهم املعىن املراد يف كثري من األحيان. 

 ف : ومن أمثلة احلذ 
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طَاتِّ َنْشطًاحذف جواب القسم لعلم السامع املراد منه كما يف قوله تعاىل: } )النازعات: ...{  َوالنَّازَِّعاتِّ َغْرقًا. َوالنَّاشِّ
 فتقدير اجلواب : لتبعثّن ولتحاسنب. (  1-2

 ...تعاىل: }وحذف اجلملة وهو كثري يف القرآن الكرمي، من مثل ما ورد يف قصة يوسف عليه السالم يف قوله 
دِّيُق أَْفتَِّنا... ُلونِّ . يُوُسُف أَي َُّها الصِّّ ( وتقدير اجلملة احملذوفة: فأرسلوه 46  -  45  { )يوسف:أاََن أُنَبُِّئُكم بَِّتْأوِّيلِّهِّ فََأْرسِّ

 إىل يوسف وانداه قائال. 
"األمر" تندرج وكلميت "اخللق"  ( فتحت  54:  { )األعراف...: }َأاَل لَُه اخْلَْلُق َواأْلَْمرُ ومن اإلجياز قوله تعاىل

 كل أمور الدنيا واألخرة وال تكفي اجمللدات الضخمة إلحصائها.
وجود بعض األساليب اخلاصة ابللغة العربية مثل أسلوب االلتفات وأسلوب املقابلة والتورية واملشاكلة والتقدمي  .1

 والتأخري. 
نقل املعاين الثانية اليت تشعُّ نورا وعاطفة تسيطر  التأثري السليب على قداسة النص القرآين إذا ما وقع خطأ يف   .2

 على العقول والقلوب. 
القراءات القرآنية وتوجيه كل قراءة وما ينتج عن ذلك من أحكام شرعية. وقد رصد الدكتور عبد القهار داود  .3

لقرآن الكرمي طائفة من أخطاء املرتمجني وهي أخطاء فادحة انجتة عن اجلهل ابلسياق واجلهل ابملعاين الثانية ل
 (. 319)يرجع إليها يف حبثه يف السجل العلمي املذكور ص

 
 : قضااي التشبيه ث الثاينحاملب

قوم التشبيه يف البالغة العربية على عقد صلة مشاهبة أو مماثلة بني طرفني بواسطة أداة من أدوات التشبيه بغرض توضيح ي
األقوى يف الصفة واألوضح يف املعىن، وأركان التشبيه معروفة وأنواعه الطرف األول عن طريق تشبيهه ابلطرف الثاين  

  إخل. ...كذلك: املرسل واملؤكد واجململ واملفصل والبليغ والضمِن واملقلوب
إذ تنقسم أدوات التشبيه يف العربية إىل   ؛وخيتلف التشبيه من انحية الشكل والرتكيب يف العربية عنه يف املاليوية

اء كما أن التشبيه املؤكد والبليغ غري وارد يف املاليوية ألنه اسم وفعل وحرف. أما أدوات التشبيه يف املاليوية فكلها أمس 
كر املشبه به  ذ يف املاليوية ال أييت بدون أداة التشبيه غالبا. ويف معظم األحيان ال يذكر املشبه يف املاليوية بل يكتفي ب

فالدارس غري العريب يواجه بصعوابت مجة يف فهم التفاصيل الدقيقة لدرس التشبيه وخاصة عندما   (6)وأداة التشبيه فقط
يواجه أبمثلة التشبيه اليت تستقى من القرآن الكرمي، وتستقى كذلك من البيئة العربية القدمية بثقافتها وعاداهتا وتقاليدها 

عقوب يف حبثه القيم عن )التشبيهات لنا الدكتور حممد الباقر احلاج ي  على غري العريب. وقد قدم   وهي أمور كلها غريبة
قدم بعض النماذج واألمثلة اليت يعاين منها الطالب املاليويون بسبب اختالف البيئة. ومن مث    (7) ومشكالهتا التعليمية(

 ال يصلون إىل السر البالغي لبعض التشبيهات. ومن ذلك: 
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 (. 5 { )اجلمعة:َمَثُل الَّذِّيَن محُِّّلوا الت َّْورَاَة مُثَّ لَْ حَيْمُِّلوَها َكَمَثلِّ احلَِّمارِّ حَيْمُِّل َأْسَفارًاالتشبيه يف قوله تعاىل: }  .1
إن الدارس هنا يف حاجة إىل تعريف مفصل عن احلمار وطبيعته كما يتصوره العرب القدماء )وقت نزول القرآن( 

ي الدارس لن  ستطيع تصور غباوة احلمار بل ابلعكس؛ ألنه قد يشعر ابلتعاطف مع احلمار املظلوم يف ألن 
تعايشه مع البشر ألن املاليويني إذا أرادوا التشبيه ابلغباوة فإهنم يشبهون الغيب ابلبقر وليس ابحلمار. فالبيئة  

   ات أخرى. يف حني يستخدم الفيل والبقرة يف بيئالعربية تستخدم احلمار يف محل األثقال  
يصعب على الدارس املاليوي استيعاب املغزى البالغي من التشبيهات الواردة يف اآلَيت واألحاديث اآلتية  .2

 نظرا الختالف الثقافة أيضا: 
 ( 262... { )ص:  َوالَّذِّيَن َكَفُروا أَْعَماهُلُْم َكَسرَاٍب بِّقِّيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء  قوله تعاىل: }  

 ( 40:  )األعراف  ... { َوال َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ يَلَِّج اجْلََمُل يفِّ َسمِّّ اخلَِّياطِّ  : }  قوله تعاىل
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب، ) :  -صلى هللا عليه وسلم  –قول الرسول  

ريح هلا، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال  
 . (8) (الرحيانة رحيها طيب وال طعم هلا، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ال ريح هلا وطعمها مر

يف هذا احلديث ابلطعوم والروائح ألمثار ونبااتت معروفة لدى العرب قد يستطيبون بعضها وال فالتشبيهات  
بعض اآلخر بينما مثرة )الدرَين( مثال مستطابة الطعم والرائحة يف بالد املاليو، وبعض العرب ال يستطيبون ال

 يطيقون رائحتها وال يستطيبون طعمها ومذاقها. 
تشبيه زيد ابألسد يف الشجاعة، وزينب ابلقرد يف القبح وابلقطة يف االفرتاس حيتاج إىل إعادة نظر. فإن الصورة  .3

. فإن الثقافة املاليزية تعترب األسد سريع الغضب لشجاعة األسد ليست صورة إجيابية يف كل الثقافات اخليالية  
كما أن مزاج الشجاعة يف الثقافة املعاصرة خمتلف عن املاضي. فاقتحام األسد ميثل شجاعة األغبياء اليت ال 

 تناسب املستوى احلضاري يف هذا العصر. 
إذ   ؛ ؤثر يف وجدان املتلقي املاليوي؛ ألن القرد يف هذه البيئة حيوان انفع ومفيد والتشبيه ابلقرد يف القبح ال ي

التشبيه به دون  يستخدم يف مجع مثرة جوز اهلند وهو برشاقته وخفته ال يكون مذموما بل ممدوحا، وميكن 
طة مجيلة ورقيقة غضاضة، وتشبيه املرأة ابلقطة يف الصورة العربية خيتلف عنه يف بعض الثقافات اليت تعترب الق

 ولطيفة. 
الدكتور حممد الباقر املزيد من األمثلة وخلص إىل أن الطالب املاليويني جيدون صعوبة ابلغة يف فهم وقد ساق 

هذه األمثلة كما جيدون صعوبة يف التشبيه البليغ الذي تنعدم فيه األداة، ويف حتديد نوعية التشبيه )املرسل 
 غ( ويف حتديد وجه الشبه والغرض من التشبيه.واملؤكد واجململ واملفصل والبلي
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 املبحث الثالث: قضااي االستعارة 
االستعارة لون من ألوان التعبري اجملازي اللغوي والعالقة بني اللفظني احلقيقي واجملازي هي عالقة املشاهبة بني املستعار له 
)املشبه( واملستعار منه )املشبه به( والغرض البالغي منها هو التجسيم والتشخيص ونقل املعنوي إىل احلسي وإظهار 

وتنقسم إىل استعارة تصرحيية ومكنية ومتثيلية. واالستعارة موجودة يف اللغة املاليوية  فاظ.من املعاين ابلقليل من األلالكثري  
وهي نوعان: تصرحيية وجمازية )أي: مكنية(. وقد مثل لألوىل مبثال ابللغة املاليوية   ،(9) كما يذكر الدكتور عاصم شحادة

ل للثاين مبا ترمجته "هو دودة الساحل" لإلشارة إىل أن ومثوترمجه إىل "عينها مثل النجم الشرقي" للداللة على مجاهلا.  
 هذا الشخص مثل الدودة أو العلقة اليت متص دم ضحيتها. و"أمرية الظالم" للمرأة الداعرة اليت متارس الدعارة ليال. 

منه فرّع  التصرحيممث  فمثال  واملكنية.  التصرحيية  العربية يف  مع  املاليوية  واملفارقة وتشرتك  املبالغة  اللغة ا  ية يف 
من الشاب الذي قطف زهرة احلي؟( حيث شبهت فتاة احلي اجلميلة ابلزهرة وحذف املشبه به )الفتاة( وصرح املاليوية )

 ابملشبه به )الزهرة(. ومثال املكنية )القمر يبتسم يل ابتسامة حلوة( شبه القمر ابمرأة مجيلة واستعري منها صفة االبتسام. 
وأما وجوه االختالف فأمهها كثرة تفريعات االستعارة يف اللغة العربية إىل تصرحيية ومكنية وأصلية وتبعية ومرشحة 
ومقيدة ومتثيلية وتفريعات أخرى إىل وفاقية وعنادية وإىل عقلية وحسية ... إخل بينما تقتصر يف املاليوية على نوعني فقط 

تستعري من صفات اإلنسان بينما يف العربية تستعري من كل ارة يف املاليوية غالبا  مها التصرحيية واملكنية، كما أن االستع
 . (10) (24  { )اإلسراء:  َواْخفِّْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِّّ مَِّن الرَّمْحَةِّ املوجودات كما يف قوله تعاىل: }  

ني ومن مث يقع على املرتجم أما أخطاء ترمجة االستعارة فإهنا ترجع غالبا إىل اختالف الثقافات بني أهل اللغت
شعور الذي يشعر به القارئ النص األصلي ولكن هل سيتذوقه القارئ وهل ينتقل إليه نفس العبء التوضيح ابملراد يف  

 ؟ هذا ما نشك فيه ... العريب
ابلطالب غري العرب وابلثقافة السائدة يف أرخبيل املاليو وجدت اختالفا واضحاً بني   ي ومن خالل احتكاك

الثقافة العربية والثقافة املاليوية: فنحن يف الثقافة العربية نستعري )احلمار( للرجل الغيب بينما يستعريه املاليويون للرجل 
املا تغىّن الشعراء العرب جبماله وشبهوا عيون الفتيات الكسول ويستعريون )البقرة( للرجل الغيب، أما )الغزال( الذي ط 

اجلميالت بعيونه، وافتتنوا برشاقته وخفته، فإنه يستعار يف املاليوية للرجل الذكي، وأغرب من ذلك استعارهتم )التمساح( 
ون )اجلمل( للرجل طاردة النساء والذي ال يشبع وال يقنع بل هو )زير نساء(، مث إهنم يستعري للرجل الشهواين املغرم مب
للرجل النشيط ورمبا الحظوا ذلك من البيئة االستوائية اليت يكثر فيها النمل أبنواعه املتعددة ورأوا   الذليل التابع، و)النمل(

 إىل ثالثة أمتار أو يزيد.   - كما رأيته بنفسي  –مهة النمل ونشاطه يف مجع غذائه وبناء بيته الذي قد يصل ارتفاعه  
تعريون )النمر( للرجل الظال الباطش و)الفيل( للقوة والسلطة و)الثعبان( للرجل الفاسد و)القرد( وأخريا فإهنم يس

يستعريونه أحياان للرجل الذي ال يشكر من أسدى إليه معروفا كما يستعريون )النيب( للرجل الكرمي، ألن النيب يف نظرهم 
 عند العرب. أجود الكرماء وليس عندهم )حامت( املاليوي ك)حامت الطائي(  
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وقد حاول األستاذ سيد نور األعلى واألستاذ عدى ستيا حممد دوم ومها يرتمجان رحلة ابن بطوطة إىل املاليوية 
، ولكن الدكتور جمدي حاج إبراهيم واألستاذ حممد عمران بن أمحد وجها أن يقراب الصور البيانية إىل القارئ املاليوي

افهما أبن املرتمجني قد بذال جهدا حممودا يف هذا العمل. وها حنن نورد مثالني إىل بعض تلك الصور رغم اعرت سهام النقد  
  .(11) لرتمجة االستعارة اليت تنبع من خلفية الثقافة العربية اليت ليس هلا نظري يف الثقافة املاليوية مما سبب صعوبة يف التلقي

لبعض   بنت  على  بصفاقس  عقدُت  )وكنت  بطوطة  ابن  قول  األول:  يف املثال  عليها  فبنيت  تونس،  أمناء 
ولكن املقصود ابالستعارة   aku menidurinyaترمجت عبارة )فبنيت عليها( إىل )فنمت معها(  فقد    ( 12)طرابلس(

حيث شبه الزواج ابلبناء وحذف املشبه وهو الزواج وصرح   التصرحيية يف قول ابن بطوطة )بنيت عليها( هو )الزواج(
لعرب قدميا كانوا وهذه العبارة ال ميكن فهمها بدون النظر إىل اخللفية الثقافية اليت تستند عليها؛ فا  ابملشبه به وهو البناء،

بىن قبة على أحدهم )  ون قبة على خيمة العروس لإلعالن عن الزواج فكانوا يقولون للتعبري عن زواجليلة الزفاف يبن
خيمتها( مث مع مرور الزمن سقطت كلمتا )قبة و خيمة( وبقيت عبارة )بىن عليها( لتحمل املعىن القدمي نفسه وهو الزواج 

. ال ميكن أن يؤدي املعىن املقصود ابلرغم من انداثر عادة بناء القبة على اخليمة ومبا أن النقل احلريف لعبارة )بىن عليها( 
 رتمجان إىل الرتمجة املعنوية )َّنت معها( وبقى املتلقي ال يفهم املقصود من العبارة.فقد جلأ امل

ترمجت فقد    (13) )فإهنا ال شجر فيها وال حجر وال مدر(  املثال الثاين: قول ابن بطوطة وهو يصف مدينة خالية
و ب   )املدر(   ب   )احلجر( املدينة  إىل )ليس فيها شجر وحجر وأرض موحلة وسكن( وهي ترمجة حرفية؛ ألن العرب يعنون

( حتمالن معىن ثقافيا خاصا ابلعرب ولكن أشارا يف اهلامش إىل أن )حجر ومدرالقرية ولكن مما حيمد للمرتمجني أهنما  
واضح يف ذهن املتلقي؟ وهل   هل الغرض البالغي من استعارة احلجر للمدينة واملدر للقرية وهو:    قائما   يبقى التساؤل 

 لبالغي من هذا التعبري االستعاري وهو اإلحساس أبن هذا املكان خال من أي عمران؟ السر ا  فهم
وهناك أخطاء أخرى يف ترمجة االستعارة الواردة يف آَيت القرآن الكرمي رصدها عاصم شحادة علي وصويف بن 

 - م. ومن ذلك : 1980ليزَي،  مان من ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة املاليزية للشيخ عبد هللا بسمة، دار الكتب، ما 
َا......يف قوله تعاىل: } .1 ُ مَِّن السََّماءِّ مِّن مَّاٍء فََأْحَيا بِّهِّ اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهتِّ ( استعارة 164  { )البقرة:َوَما أَنَزَل اَّللَّ

هو )أن املوت لعكس ذلك، ولكن املرتجم ترجم املوت ابملعىن احلقيقي و استعار  احلياة للنبات والنضرة والرونق و 
اليت تدل   matinyaالنبات بسبب املطر ينمو ويثبت يف األرض بعد موته( فقد استخدم الكلمة املاليوية  

 يعود إىل النبات ول يذكر املرتجم أي معىن للمجاز هنا.   nyaعلى معىن املوت موات )معجميا( حيث الضمري  
َد فِّيَها َويُ ْهلَِّك احْلَْرَث َوالنَّْسَل ...َوإَِّذا تَ َوىلَّٰ َسَعٰى يفِّ  يف قوله تعاىل: } .2 ( ل يذكر 205{ )البقرة: اأْلَْرضِّ لِّيُ ْفسِّ

ها وترمجاملرتجم املعىن االستعاري لكلمة )سعى( اليت جاءت هنا مبعىن اجتهد يف إيقاع القتال والفتنة بني الناس  
 مبعىن َذَهَب. 
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( ترمجت الزلزلة هنا 214{ )البقرة: ُسوُل َوالَّذِّيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر اَّللَِّّ َوزُْلزُِّلوا َحىتَّ يَ ُقوَل الرَّ يف قوله تعاىل: }  .3
 مبعناها احلقيقي )االهتزاز( وهذا خطأ ألن املقصود هنا )خوِّفوا( ألن اخلائف ال يستقر بل يضطرب قلبه. 

( 2  )النساء:     {  أَتُْكُلوا أَْمَواهَلُْم إِّىَلٰ أَْمَوالُِّكْم...... َواَل  وأخريا فقد ترجم األكل ترمجة حرفية يف قوله تعاىل: } .4
 مجيع التصرفات املالية.األكل هنا على سبيل االستعارة للداللة على  مع أن  

ونضيف إىل ذلك أن األذواق العربية نفسها َّتتلف يف تقدير االستعارة ابختالف العصور والبيئات فقد كان 
 النقاد والرواة العرب قدمياً يستحسنون االستعارات يف قول الشاعر: 

 وأمست سرح اللهو حيث أساموا        **        ولقد هن      زت مع الغواة بدلوهم
 فإذا عص       ارة ك  ل  ذاك  آاثم          **              بابهوبلغت ما بل غ امرؤ بش 

أرس  ل نفس  ه حيث ش  اءت يف الرواة و النقاد يف عص  ره ما قال؛ فهو قد س  ابق الغواة يف الغي و  لقد اس  تحس  ن
رَيض   ة فاس   تعار للمس   ابقة يف الغي املس   ابقة يف إخراج املاء من البئر ابلدلو. ألن هذا العمل كان من ال  مس   ارح اللهو..

 ستخرج ماء أكثر فهو األقوى.ارب و اليت يتسابقون و يتغالبون هبا، وأيهم استعمل دلواً أك
 فأخذ الشاعر هذه الصورة وقال:

  ولقد هنزت مع الغواة بدلوهم 
وكذلك كانوا يرس     لون اإلبل إىل املراعي الواس     عة أتكل حيث تش     اء فهي الس     ائمة وأمساها يس     ميها: أرس     لها  

 ( فقال:اإلبل يف هذه احلالة )سائمةتسمى ترعى، و 
  وأمست سرح اللهو حيث أساموا 

ولكن اليوم قد خفيت هااتن الص      وراتن، فذهبت األوىل وقلت الثانية فلم تعد اس      تعارهتا مبوض      حة وال ترس      م  
 صورة جلية كما كان ذلك يف زمنها. 

 يقول العرب إذا ساء ما بني الصديقني:و  -
  يبس الثرى بينهما

ثالً ملا بني الص ديقني إذا فس د يقص دون إىل حالة األرض اليت ل تروا و ل تنبت، فيبس ت وأقفرت، و جيعلوهنا م
 ما بينهما وتقاطعا..

 بينما غري العرب من أهل الشمال يقولون: -
  مجد الثلج بينهما

حدامها إىل األخرى، فاس            تعري ذلك حلال إد بني الس            فينتني، اس            تحال أن تص            ل مجألنه إذا انثلج املاء و 
حبار تتجمد يف فص ل الش تاء فتدل الص ورة املرئية على ما يراد  هذا التعبري حس ن يف بالد ذات  و   الص ديقني إذا تقاطعا..

بينما العبارة األوىل حتس     ن يف بلد ذي مراع وأمطار، فإذا نزلت   تص     ويره مما بني الص     ديقني من قطيعة وعدم تواص     ل..
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فال حتس           ن   األمطار أمرعت وبدأ خص           بها ومجاهلا وإذا حرمت املطر يبس           ت وأجدبت وبدت وحش           تها وإقفارها.
 ستعارة يف موضعها حىت تكون الصورة املشبهة هبا معروفة ظاهرة تصور ما تريد أن تصوره وتوضحه..اال

 والعرب قالوا يف املاضي:
ال  ووطئه مبنس  مه. وألقى احلبل على الغارب. وال انقة يل فيها و   ض  رس  ه أبنيابه.ألقى عليه جرانه. و أانخ عليه بكلكله. و 

كان واض  ح الداللة عندهم حس  ن التص  وير ملا يريدون، ألهنم كانوا غريه من اإلبل، و قد أخذوا كل ذلك و كثريًا  و مجل.. 
حنن ال  و وس         عوا هبا اللغة، أيلفون الناقة أي إلف، ويعرفون أجزاءها وأعماهلا، فاس         تمدوا منها االس         تعارات املختلفة و 

وقد جتد يف فون ابلدقة خص   ائص   ها،  يعر نس   تعملها اآلن، ألهنا ال توض   ح لنا مما كانت توض   ح للعرب وهم يرون الناقة و 
كما كان اجلمل يف الص   حراء.   -ينة  لغة الذين جيولون البحار ويطيلون احلياة يف الس   فن اس   تعارات كثرية أس   اس   ها الس   ف

والعص ر خمتلف أش د االختالف والبيئة متباينة   نطلب من غري العرب أن يس تحس نوا هذه الص ور -ابهلل عليكم–فكيف  
 أشد التباين.

 
 املبحث الرابع: الكناية 

احلقيقي الذي يفهم من صريح الكناية عند البالغيني: لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن األصلي  
ُ َعَلى َيَدْيهِّ  }   :ففي قوله تعاىلاللفظ؛     - { داللتان: ...َويَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّالِّ

 ميكن أن ترى وهي )العض على اليدين(. : الداللة على تلك احلركة احلسية اليت  إحدامها 
ابلندم وإحساس ابخلسران ن هبا أو يبعث عليها من شعور  اللة على ما يصحب تلك احلركة ويقرت الد :  والثانية

 والضالل.
فالداللة األوىل هي الداللة الوضعية أللفاظ األسلوب على املعىن القريب أو املباشر، والثانية داللة هذا املعىن 

 القريب على معىن آخر يكون هو املراد.
والعدول ابأللفاظ عن معناها الظاهر الذي تؤديه بداللتها الوضعية إىل والكناية هبذا نوع من االحنراف الداليل  

 املعىن اخلفي الذي يراد من األسلوب.
مثل هذه التقنية رمبا تكون وتنقسم الكناية إىل ثالثة أنواع ؛ كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. و 

ميسورة الفهم لدى أصحاب اللغة األصليني. أما غري الناطقني ابلعربية فإن الزم املعىن أو املعىن اخلفي املراد. يصعب 
أن ينقله إىل اللغة الثانية بداللته اخلفية املرادة؛ ألن ابلعربية ويصعب أيضا على املرتجم  إدراكه على املتلقي إن تلقاه  

غائبة عن ذاكرة الدارس غري   أمور   – ابلطبع    - لة اخلفية تستند إىل املوروث الثقايف واالجتماعي للبيئة العربية، وهي  الدال
فهم املرتجم مغزاها ومرماها. وإذا اللفظ إذا ل يالعريب. وهلذا فإننا نرى أن ترمجة أساليب الكناية ستكون غالبا بظاهر  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 4, 2020           

 

179 
 

من   –إىل حد ما    –رمجتها ترمجة معنوية بكناَيت من اللغة الثانية تكون قريبة  كان فامها ملعناها فإنه سيجتهد يف ت
 وق املغزى البالغي منها كما أرادها مبدعها وكما يفهمها العريب. لكن املتلقي يف هذه احلالة لن يتذالكناية العربية و 

 - أخرى، وهذه الكناَيت هي:أن هذه الطائفة من أمثلة الكناية يصعب ترمجتها إىل لغة وإنِن أزعم 
 : عته يف قومه وكرمه الشديد بقوهلاراثء اخلنساء ألخيها صخر مستخدمة ثالث كناَيت تدل على شجاعته ورف .1

 شتا   كثري الرماد إذا ما    *  *     طويل النجاد رفيع العماد 
لى حاهلم قبل الغارة وصف املتنيب لنتيجة الغارة اليت شنها سيف الدولة على بِن كالب مستخدما كناَيت تدل ع .2

يف الضعف   –وذل وصار رجاهلم    م بعد الغارة وقد صاروا يف هوان حيث كانوا يعيشون يف ترف ونعيم، مث حاهل
 م. كل ذلك يف قوله: هكنسائ  –واهلوان  

 وصبحهم وبسطهم تراب     *  *     وبسطهم حرير هم  فمسا
 كمن يف كفه منهم خضاب     *  *       اةومن يف كفه منهم قن

 (14) د )العنق( يف )بعيدة مهوى القرط(الكناية عن الرتف يف )نئوم الضحا( و )انعمة الكفني( وعن طول اجلي .3
 - :إهنا أيضا يصعب ترمجتها، ومن ذلكالكناَيت املعاصرة ف  وحىت 

 . عن التشاؤم ب    )هو ينظر إىل الدنيا مبنظار أسود(  الكناية -
 . ع النقاط على احلروف(ته على توضيح األمور ب    )هو يض الكناية عن قدر  -
 . الكناية عن الدعوة إىل السالم ب    )هو حيمل غصن الزيتون( -
 ن هناك كناَيت تستند إىل األعراف والتقاليد اخلاصة مبجتمع ما مثل: أ كما   -
 .الكناية عن سالطة اللسان وسوء األدب ب    )لسانه طويل( -
 . املكر والدهاء ب    )انبُه أزرق(  الكناية عن -
تدل على أن من يتصف هبذه الصفة   الكناية عن الكرم ب    )طويل اليد( وهي يف املاليوية ال تدل على الكرم بل -

  .(15) كون سارقاي
إبراهيم   الدكتور جمدي حاج  أورد  اختالف وقد  منها  املاليوية. ظهر  إىل  الكناية  َّناذج لرتمجة  واألستاذ حممد عمران 

 ومن ذلك:   (16)الثقافتني
العربي .1 العرب   تشرتكان   ةواملاليوي  ةأن  يتفق  فمثال  خمتلفان.  شيئان  املراد  ولكن  للكناية  واحد  لفظ  استخدام  يف 

يف العني( ولكن املعىن خمتلف يف اللغتني. فابن أبيه    واملاليويون يف استخدام التعبريات اآلتية )ابن أبيه( و )ونور 
 العربية كناية عن أن االبن شبيه أببيه يف األخالق فهو كرمي كأبيه أو شجاع كأبيه، ومن مث قال الشاعر : 

 ه فما ظلم ومن يشابه أب    * *   أببه اقتدى عدى يف الكرم 
 االبن هو أحب األبناء إىل أبيه فهو مدلل ومطاع يف كل ما يطلب.)ابن أبيه( يف املاليوية كناية عن أن هذا  ولكن  
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 . وليس احلبيب على إطالقه  و)نور العني( يف العربية كناية عن احلبيب، بينما هي يف املاليوية كناية عن االبن
 ترمجت  (17) قول ابن بطوطة "قال الشيخ أبو عبد هللا : كان خروجي من طنجة، مسقط رأسي يف يوم اخلميس .2

 jana-bijanaku)مكان مولدي(    الكناية يف )مسقط رأسي( ترمجة معنوية إىل املقصود منها يف العربية وهو
 tanah airkuوقد جاءت الرتمجة ابملفهوم العريب بينما يعرب عن تلك الكناية يف الثقافة املاليوية ب    )أرض مائي(  

ثر املرتمجان الصيغة العربية ليبقيا على الروح آ وقد .  tanah tumpah darahkuأو )مكان انسياب دمي( 
الكالسيكية للنص األصلي، فهل يفهم املتلقي املاليوي تلك الصيغة العربية، وهل ستؤثر يف وجدانه أتثري التعبري 

 ابلصيغة املاليوية؟
وته من حان: "ومىت أتى السوق، تطاول أهلها أبعناقهم إليه، كل منهم حيرص على أن أيكل  (18) وقول ابن بطوطة .3

 .ملا جربوه من بركته"
معنوية؛ ألن تطاول الكناية يف قوله "تطاول أهلها أبعناقهم إليه" ترمجت إىل )يدعونه ويلحون عليه( وهي ترمجة  

رجم مضموهنا وهو جسس على أحوال اآلخرين. ومن مث، تلتاألعناق يف الثقافة املاليوية حيمل معىن سلبيا، وهو ا
 تصوير شدة الرتحيب ابلدعاء له واإلحلاح يف طلب الطعام منه حىت ال ترتجم إىل املعىن السليب املذكور. 

ميكن إدراكه من خالل قصة النابغة الذبياين مع لبيد ابن أيب ربيعة، وذلك عندما قدم لبيد مع ولعل هذا 
ابغة الذبياين، فعند ما رأى لبيدا ملك املناذرة النعمان بن املنذر بن ماء السماء. وكان يف جملسه شاعره النقومه إىل 

توسم فيه الشاعرية، فقال له: َي غالم، هل تقرض الشعر؟ فقال: نعم َي عماه، فقال له: أنشدين، فأنشده، فأعجب 
من قيس كلها. والشاهد هنا )وضع يده على رأسه( النابغة بشعره. فوضع يده على رأسه، وقال له: أنت أشعر  

العادة َّتتلف عن بعض عادات جنوب شرق آسيا حيث وضع اليد على الرأس كناية عن كناية عن التعظيم. وهذه  
 التصغري واإلهانة. 

 
 :اخلامتة

هكذا رأينا يف هذا البحث أن قضاَي ترمجة البالغة العربية إىل اللغة املاليوية متنوعة وتسبب صعوابت ابلغة للطالب 
األعاجم يف فهم الدرس البالغي. وقد أثبتنا يف هذا البحث إشكالية ترمجة لغة القرآن الكرمي عموما ألن معظم أمثلة 

باب إشكالية ترمجة القرآن الكرمي. مث أتبعنا ذلك مبشاكل ترمجة التشبيه  البالغة مستمدة من القرآن الكرمي وذكران أس
واالستعارة والكناية وأيدان ما قلناه ابألمثلة اليت تدل على وجود صعوبة لدى القاريء املاليوي لرتمجة البالغة العربية ما 

ية اليت جاء املثال مطابقا هلا. ولذلك وجب على ل يكن املرتجم على دراية اتمة ابخللفية الثقافية واالجتماعية للبيئة العرب
 املرتجم أن يوّضح ذلك للقاريء املاليوي. كما قدمنا بعض احللول لتلك املشكلة. 
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 النتائج:
ذلك أهنم البد أن يتقنوا أوال مهارات اللغة إن دروس البالغة ابلنسبة لغري الناطقني ابلعربية ليست ابألمر اليسري؛   •

. ين األوىل حىت يستطيعوا النفاذ إىل املعاين الثانية اليت هي يف األساس موضوع الدرس البالغيويسيطروا على املعا 
وتعترب هذه   ،األمثلة والشواهد البالغيةإىل ترمجة هذه    –يلجأ غالبا    –معلم البالغة العربية  إضافة إىل ذلك فإن  

 املتعلم. لغة  متمكنا من  ل يكن املعلم  ، خاصةاألمثلةاملقصود من تلك  الدقيق  املعىن  مشكلة أخرى  يف إبصال  
تنوع إن قضية ترمجة معاين القرآن من اللغة العربية إىل اللغة املاليوية أو أي لغة أخرى تواجه عدة عقبات؛ منها:   •

، جنبيةاليت ال جند هلا مقابال يف اللغات األ  القرآن   ألفاظ، ابإلضافة إىل بعض  دالالت األلفاظ يف القرآن الكرمي 
ظاهرة احلذف ، أيضا  جهل املرتجم بتاريخ املعىن وما حيصل لبعض املفردات من سياحة من لغة إىل أخرىكذلك  

 وهي كثرية.   واإلجياز يف القرآن الكرمي 
غري العريب يواجه البالغة  دارس  إن  ف؛ لذا  خيتلف التشبيه من انحية الشكل والرتكيب يف العربية عنه يف املاليوية •

ة يف فهم التفاصيل الدقيقة لدرس التشبيه وخاصة عندما يواجه أبمثلة التشبيه اليت تستقى من القرآن بصعوابت مج
 . الكرمي، وتستقى كذلك من البيئة العربية القدمية بثقافتها وعاداهتا وتقاليدها

 ف يف أمور أخرى؛ منها: االستعارة موجودة يف اللغة املاليوية وتشرتك مع االستعارة يف اللغة العربية يف أمور، وَّتتل •
بينما ،  . إخل.  كثرة تفريعات االستعارة يف اللغة العربية إىل تصرحيية ومكنية وأصلية وتبعية ومرشحة ومقيدة ومتثيلية

تقتصر يف املاليوية على نوعني فقط مها التصرحيية واملكنية، كما أن االستعارة يف املاليوية غالبا تستعري من صفات 
 . العربية تستعري من كل املوجودات  اإلنسان بينما يف 

ويصعب أيضا على املرتجم أن ينقله إىل يف الكناية،    الزم املعىن أو املعىن اخلفي املرادعلى غري العريب فهم  يصعب   •
 -اللغة الثانية بداللته اخلفية املرادة؛ ألن الداللة اخلفية تستند إىل املوروث الثقايف واالجتماعي للبيئة العربية، وهي  

 أمور غائبة عن ذاكرة الدارس غري العريب  –ابلطبع  
يف أتليف كتب ميسرة لغري الناطقني ابلعربية يف البالغة ويف كافة حل مشكلة فهم األمثلة والشواهد البالغية    نكمي •

أخوذة العلوم العربية تعتمد على أمثلة وشواهد قريبة الصلة ابلبيئة املاليوية، ويستحسن أن تكون املادة التعليمية م
 . من موضوعات تتعلق ابلعادات والتقاليد والثقافة السائدة يف بالد املاليو
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