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ABSTRACT
Translation is not limited to the transfer of linguistic vocabulary from the
original language to another language. Translation cannot be considered
merely a process in which linguistic vocabulary in each language is
replaced by similar vocabulary in another language because the exact
translation requires importance to the culture of the target language. The
translator should investigate the lexical content as well as grammatical
structures related to the target language, as well as the different doctrines,
value systems and traditions that characterize the pre-translation culture.
Translation requires attention to basic cultural elements such as the
translators' knowledge of the customs and traditions of a people's culture,
the verification of the suggestive significance of a product name in a
foreign language before it is adopted for the possibility of different
meanings of the same language singularity in different languages, careful
and careful dealing with comical and comic aspects, The use of grammar,
punctuation, and lexicon by influencing the language that we are dealing
with, as well as cultural factors such as images, symbols and colors. In the
words of the phrase, the competent translator must be fully aware of the
culture of the language of origin as well as the target language along with
the ability to language aspects. The research’s methodology here is
divided between theory and practice. In the first half of the research, the
cultural elements that must be considered in the translation process are
identified. In the second half, the practical form is mentioned in the Arabic
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proverbs in Urdu. This article will examine the cultural elements in the
process of translation and translation of proverbs to Urdu as a model, and
it is divided into a preface and two sub- chapters and conclusion. The
introduction addresses the definition of the importance of the translation
process and its benefits, and the 1st sub- chapter consists the most cultural
elements, and the second chapter deals with the translation of the Arabic
proverbs to Urdu Model, and the conclusion comes with the most
important recommendations and proposals.
Keywords: Translation process, Arabic Proverb, Cultural Elements.

تقدمة:
ان املجتمع البرشی مرتابط ،واذا نظرنا الی تفاعالت القرون ،یتضح ان بعض البرش االھلیة املتطرفة مجال املجتمع
یمکن فی قدراتھم کلام اراد الشخص حتسنی شخصیته،فانہ یسعی الی معیار التوجیہ فی املاضی واحلارض وقد
جعل اهلل تعالی ملکة الھدی لبعض الناس وقد اظھر التاریخ ان البرش فی کل االعصار کانوا یبحثون عن ھٰؤالء
القادۃ حتی ینربوا حیاتھم بحیاتھم واعاملھم ومن حلقات ھٰذہ السلسلة من الھدایة عالمه ِ
ابن منظوراألفریقي.
عملیة الرتمجة ال تقترص عىل نقل مفردات لغویة من اللغة األصل إىل لغة أخرى ،الیمکن اعتبار الرتمجة جمرد عملیة
یتم فیها استبدال مفردات لغویة يف لغة مع َّینة إىل مفردات متاثلها يف املعنى يف لغة أخرى ألن الرتمجة الدقیقة تقتيض
إیالء أمهیة لثقافة اللغة اهلدف .ویتعنی عىل املرتجم أن جيري عملیة بحث وتقيص عن املحتوى املعجمي وکذلك
الرتاکیب النحویة املتعلقة باللغة اهلدف ا
فضال عن ما یتعلق باملذاهب املختلفة والنظم القیمیة والتقالید التي مت ِّیز ثقافة
َّما قبل الرشوع بعملیة الرتمجة .وتقتيض الرتمجة االلتفات إىل العنارص الثقافیة األساسیة مثل درایة املرتجم الکافیة
تکون ثقافة شعب َّما ،والتحقق من الداللة اإلحيائیة السم منتج َّما يف اللغة األجنبیة قبل اعتامده
بالعادات والتقالید التي ّ
الحتامل وجود معاين خمتلفة للمفردة اللغویة ذاهتا يف لغات خمتلفة ،والتعامل املتأين والدقیق مع اجلوانب اهلزلیة
والفکاهیة ،واستخدام کل من القواعد اللغویة وعالمات التنقیط واملفردات املعجمیة من خالل تأثريها عىل األسلوب
الذي یم ِّیز اللغة التي نتعامل هبا ،باإلضافة إىل العوامل الثقافیة مثل الصور والرموز واأللوان ألن الصورة ذاهتا ر َّبام
حتمل معان إحيائیة سلبیة يف بلدان أخرى ،فبوجیز العبارة ،یتعنی عىل املرتجم املقتدر أن یعي متا اما ثقافة اللغة األصل
وکذلك اللغة اهلدف جن ابا إىل جنب مع التمکن من اجلوانب اللغویة.
فخطة البحث هنا تنقسم إىل ما بنی النظریة والتطبیق ففي النصف األول للبحث یتم التعریف بالعنارص الثقافیة التي
جيب مراعاهتا يف عملیة الرتمجة ،ويف النصف الثاين یکون التطبیق بذکر األمثال العربیة السائرة يف األردیة.
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نموذجا ،وسیتم تقسیمه
فهذا املقال سیقوم بدراسة العنارص الثقافیة يف عملیة الرتمجة وترمجة األمثال السائرة إىل األردیة
ا
إىل متهید وفصلنی وخامتة ،فأما التمهید فیتناول التعریف ببیان أمهیة عملیة الرتمجة وفوائدها ،ویتعرض الفصل األول
نموذجا ،وتأيت اخلامتة بأهم
بمعظم العنارص الثقافیة ،وکام یعتني الفصل الثاين برتمجة األمثال العربیة السائرة إىل األردیة
ا
التوصیات واملقرتحات.

مقدمة:
تعد الرتمجة من أهم الظواهر الثقافیة ورافدا ا من روافدها ،وهي اجلرس الذي من خالله یتم التواصل والتبادل احلضاري
جرسا منی اعا للتواصل والتالقح بنی اللغات
والثقايف ،وبدوهنا ال یتأتى ذلك .وشکلت الرتمجة يف عرص العوملة
ا
ا
تفاعال اقتصاد ایا وثقاف ًّیا واجتامع ًّیا غري مسبوق بنی األمم عىل الرغم من التباینات العرقیة
والثقافات ،وهذا اجلرس خلق
مهام يف إثراء احلضارات والثقافات ،ومن هنا یقال إن الرتمجة أصبحت
دورا ًّ
والدینیة واللغویة واملعرفیة ،ولعبت الرتمجة ا
ردیفة الثقافة ألن کلتیهام یبحث ویسعى نحو ارتیاد آفاق مغایرة ألشکال الثقافة وأسئلة الوجود املتعددة يف ظل
التعایش احلضاري والتنوع الثقايف.1
للرتمجة أمهیة بالغة من عدة نواحي کالتايل:
 .1متثل الرتمجة حد اثا یساهم يف إثراء الغة املنقول إلیها من خالل خمتلف األدوات التعبريیة املغایرة واملضامنی
املختلفة.2
 .2لقد فرضت العوملة العدید من التحدیات عىل الشعوب کام زادت من التشابکات يف املصالح االقتصادیة واملالیة
بنی الرشکات واملؤسسات عرب القارات مما جعل الرتمجة وسیلة ملحة ومهمة يف التواصل بنی خمتلف الکیانات
عرب العامل.3
 .3تساهم الرتمجة يف بلورة الوعي الثقايف اجلدید ومتثل وسیلة يف التعامل مع الواقع الراهن ،کام أهنا بمثابة مفتاح
االنفتاح عىل علوم وآداب الغرب املتقدم.
 .4تعترب الرتمجة وسیلة للدفاع عن ممیزاهتا احلضاریة عن طریق التعریف هبا لدى الشعوب من غري حضارتنا.4
 .5یؤکد تاریخ الشعوب أن النهضة الفکریة والعلمیة التي عرفتها األمم قد سبقتها حرکة ترمجة نشیطة بحیث یتأکد
ذلك من خالل حضارة کل من الرومانینی الذین ترمجوا من الیونانیة والعرب عن الفرس والروم.5

45

العنارص الثقافية يف عملية الرتمجة
 .6یرى صالح الدین الصفدي أن الرتمجة نابعة من احلاجة إىل التواصل ،ولکي تتم هذه العملیة جيب التمکن عىل
األقل من لغتنی املنقول منها وإلیها.6
دورا بالغ األمهیة يف نقل املعرفة ونرش الثقافة عرب البیئات احلضاریة املختلفة ،وهي نوع من احلرکة
 .7تؤدي الرتمجة ا
الفکریة والعلمیة والثقافیة العمیقة واملتشعبة.7
مهم يف التنمیة ألن احلرکة الفکریة يف أي دولة جيب أن تتوازى مع تطور العلوم االجتامعیة املختلفة،
 .8للرتمجة دور ٌّ
النرية التي تسمح للدول النامیة بالتطور مسایرة
وهذا مرهون بتفعیل الرتمجة کوسیلة للحصول عىل األفکار ِّ
البحث العلمي والرکب احلضاري.8
یظهر انطال اقا مما سبق أمهیة الرتمجة والتي تربز من نواحي عدیدة مما یدفع نحو رضورة التفکري بجدیة لتفعیل هذه
العملیة عىل املستوى القطري والقومي ملواجهة التحدیات التي تفرضها العوملة يف خمتلف املیادین.

الفصل األول :العنارص الثقافية وأمهيتها يف الرتمجة
عالقة اللغة بالثقافة عالقة وطیدة وغري قابلة لالنفصال ،فاللغة تشمل الثقافة يف مضموهنا ،والثقافة مرآة اللغة ،کأن
اللغة جزأ ال یتجزأ من الثقافة ،والثقافة حتتوي العنارص مثل األفکار واألعراف والعادات والتقالید واملعتقدات
9
عرب کریم زکي حسام الدین يف کتابه "اللغة والثقافة" عنهام
واللغات والقانون واملجتمع واحلضارة والبیئة . .....وکام َّ

ا
قائال" :إن الثقافة مثل اللغة متثل جمموعة من القواعد واملعایري التي یأخذ هبا جمتمع َّما ،وهلذا فقد اعتربها املشتغلون
بالدراسات األنثروبولوجیة ضمن منظومة ثالثیة تشمل اجلنس واللغة ومتثل أهم املقومات التي حتدد هویة املجتمعات
اإلنسانیة".10
واملعروف َّ
أن الثقافة ال تنشأ عند الفرد إال من خالل معایشته ألمثاله من بني بیئته ،وال شك أن اللغة تشکل العنرص
األهم يف نموها ونقلها وتطویرها ،لذا کان اکتساهبا مرهوناا باحلیاة االجتامعیة ،حیث یتلقى الفرد من خالهلا کل
أیضا
املکتسبات التي تسمح له بالتعبري والتواصل والتکییف ،وهي ال حتقق التفاهم والتواصل فحسب ،إنام تشکل ا
ا
عامال من عوامل الوحدة ووعاء حلفظ الرتاث اإلنساين ،الشیئ الذي جعلها من املباحث األوىل التي اهتم هبا کل
األنثروبولوجیون تقری ابا عىل اختالف نقاط انطالقهم ومداخلهم.

العالقة بني الرتمجة والثقافة
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والشك أن الرتمجة حاجة إنسانیة لنقل األفکار واملعلومات بنی اللغات املختلفة لغایة إحداث التبادل الثقايف بنی
الشعوب وتقریب املفاهیم والثقافات بنی األمم .وهذا جيسد ارتباطها الوثیق بالثقافة .والرتمجة يف العرص احلارض
لیست هي للغة وال تعتمد فقط عىل املسائل اللغویة فحسب ،بل عىل السیاقات الثقافیة ،لذا حتتاج إىل مرتجم
أنثروبولوجي للثقافات حتى یستطیع التعامل مع القضایا بنی املصدر واللغة املستهدفة ،وهذا یعني أنه مطالب بأن
ملام يف الوقت نفسه باملصدر الثقايف من جهة وثقافة اللغة اهلدف من جهة أخرى.11
یکون ًّ
وهناك صعوبات کثرية أمام املرتجم عند القیام بعلمیة الرتمجة ألي نص من لغة إىل أخرى ،مثل الصعوبات اللغویة،
والرتکیبیة ،والسیاقیة ،واألسلوبیة ،والصوتیة ،والثقافیة ،وعندما نحن نتحدث عن الرتمجة الثقافیة وهي ذات أمهیة
بالغة يف نقل املعلومات واملعرفة والتبادل الثقايف واملعريف بنی خمتلف اللغات والثقافات بنی الناس .وکان البد أن تواجه
املرتجم صعوبات ثقافیة متعددة عند القیام بعملیة الرتمجة یمکن إمجاهلا فیام یيل:
 .1صعوبات مرتبطة بالعقیدة.
 .2صعوبات مرتبطة بالبیئة وعالقات املجتمع.
 .3صعوبات مرتبطة بالعادات واألعراف والتقالید.
 .4صعوبات مرتبطة باللغات والقانون.
 .5صعوبات مرتبطة بالتقدم التکنولوجي.
تظهر عدم القدرة عىل الرتمجة الثقافیة عندما ختتلف املیزة الظرفیة للنصوص الثقافیة عىل سبیل املثال عند التحدث عن
ملحة تارخيیة أألو عند ذکر أسامء بعض املؤسسات واملالبس واألغذیة واملفاهیم املجردة ،أو معتقد وغريها من
املجاالت التي ربام ختتلف أکثر مما تتامثل يف الثقافات املختلفة.
ولذا یتعنی عىل املرتجم أن جيري عملیة بحث وتقيص عن املحتوى املعجمي وکذلك الرتاکیب النحویة املتعلقة باللغة
اهلدف ا
فضال عن ما یتعلق باملذاهب املختلفة والنظم القیمیة والتقالید التي مت ِّیز ثقافة َّما قبل الرشوع بعملیة الرتمجة.
وتقتيض الرتمجة االلتفات إىل العنارص الثقافیة األساسیة مثل:
تکون ثقافة شعب َّما .ا
مثال أن املجتمع الباکستاين خيتلف يف أعرافه
 .1درایة املرتجم الکافیة بالعادات والتقالید التي ّ
وتقالیدها االجتامعیة من غريها من املجتمعات اإلنجلیزیة والفرنسیة وغريها ،مما یعرس يف أغلب األحیان عملیة
الرتمجة ،فالثقافات االجتامعیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واألملانیة وغريها من الثقافات األروبیة التي أقل ما یقال
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حرجا يف أن یکتب أحد کتاهبا أو أن یتحدث عن اجلنس وما شابه ذلك بطریقة تتناىف
عنها أهنا متفتحة ال جتد
ا
وخصائص املتلقي الباکستاين الذي یرفضها وال یتقبلها البتتة ،وهذا ما یفرض عىل املرتجم أحیاناا أن ینزع إىل
الترصف واحلذف حسبام یراه مناس ابا والئ اقا ،فالثقافة االجتامعیة ختتلف من شعب آلخر حتى وإن تعلق األمر
بأمور عامة أهنا عاملیة.12
 .2وال بد من معرفة املرتجم بالبیئة ،وهذا األمر یتعلق باحلیثیات اجلغرافیة واختالف اخللفیات من حیث املناخ
والنبات واحلیوان مثل أسامء األسامك والبحريات والطیور واحلیوانات.13
 .3والتحقق من الداللة اإلحيائیة السم منتج َّما يف اللغة األجنبیة قبل اعتامده الحتامل وجود معاين خمتلفة للمفردة
اللغویة ذاهتا يف لغات خمتلفة.
 .4والتعامل املتأين والدقیق مع اجلوانب اهلزلیة والفکاهیة.
 .5عالقة املرتجم باألیدیولوجي ،وهو ینبع من املعنى االنفعايل ومعظمه یتعلق بالسیاسة والدین ،ويف السیاسة توجد
کلامت مثل الدیموقراطیة والدیکتاتوریة واالشرتاکیة واللیربالیة والربملان وغريها من املصطلحات.14
 .6واستخدام کل من القواعد اللغویة وعالمات التنقیط واملفردات املعجمیة من خالل تأثريها عىل األسلوب الذي
یم ِّیز اللغة التي نتعامل هبا.
 .7باإلضافة إىل معرفة الصور والرموز واأللوان ألن الصورة ذاهتا ر َّبام حتمل معان إحيائیة سلبیة يف بلدان أخرى.
 .8فبوجیز العبارة ،یتعنی عىل املرتجم املقتدر أن یعي متا اما ثقافة اللغة األصل وکذلك اللغة اهلدف جن ابا إىل جنب مع
التمکن من اجلوانب اللغویة.

أثر الرتمجة يف الثقافة
جتري عملیة الرتمجة عىل إحداث هنضة ثقافیة واقتصادیة ،فعندما تقوم الرتمجة بنقل مفاهیم ثقافیة من الثقافات
وعلومها وتقنیاهتا إىل ثقافة أخرى فإهنا هتیئ البیئة لتالقح الثقافة املتلقیة بغريها ،ومن ثم نموها وازدهارها وانتشارها.
وال یتوقف أثر الرتمجة يف التفاعل الثقايف عند إثراء الثقافة املتلقیة بمعارف اآلخر وعلومه ،وإنام یمتد کذلك إىل تطویر
اللغة املتلقیة ذاهتا ،فالرتمجة لیست ا
ا
حمضا ملضمونه ،وإنام هي إعادة
نقال بسی اطا للنص ،أو مرآ اة عاکسة له ،أو
استنساخا ا
إنتاج للنص وجتدیده وحتویله وتطویره حسب قدرات املرتجم ،ألهنا ترتبط بفهم املرتجم للنص وتأویله له وتطویعه
اللغة املتالقیة الستیعاب مفاهیم النص ودالالته ،فالرتمجة عملیة حوار بنی املؤلف الذي أنتج النص األصيل ،وبنی
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املرتجم الذي یعید إنتاجه عىل الرغم من بعد الشقة الزمانیة أو املکانیة بینهام .والرتمجة کذلك عملیة حوار بنی لغتنی
حوارا بنی ثقافتنی .ویؤدي کل حوار ف َّعال إىل تعیري وتبدیل وتعدیل يف مواقف املتحاورین .ولذا
باإلضافة إىل کوهنا
ا
ینتج عن حوار الرتمجة بنی لغتنی ،تغیري يف مفاهیم اللغة املنقول منها ،وتطویر اللغة املنقول إلیها ،يف مفرداهتا وتراکیبها
ودالالهتا وأسالیبها باإلضافة إىل استیعاهبا ملفاهیم جدیدة تسعى هبا الرتمجة إىل تضیق اخلالفات بنی اللغات.

إملام املرتجم بالثقافتني مع معرفة اللغتني
إن تباین الثقافة یؤدي إىل تباین وتنوع مفردات اللغة املنقول إلیها ،لذا نجد املرتجم ال یواجه بلغتنی فقط وإنام بثقافتنی
أو أکثر عندما یبدأ عملیة الرتمجة .کام حيتاج إىل اإلملام باللغتنی باملامرسة واالطالع واملواکبة .وهذا باإلضافة إىل معرفة
کیفیة الرتمجة الثقافیة لیتمکن من نقل التعبري الثقايف إىل تعبري آخر ثقايف مواز يف اللغة اهلدف ،وعلیه أن یلم بالتقنیات
أي دور یقوم به يف أنواع
األساسیة واملساعدة يف علمیة الرتمجة الثقافیة ،وخيتلف دور املرتجم يف الرتمجة الثقافیة کل ًّیا عن ِّ
الرتمجة األخرى ،لذا فیجب أن یتصف املرتجم باآليت:
 .1اإلحاطة التامة باللغة والثقافة.
 .2األمانة يف نقل املحتوى ِّ
بکل دقة.
 .3املحافظة عىل ترابط النص وروحه يف لغته األصلیة.
 .4املواکبة واملعرفة العلمیة والتقنیة للمصطلحات اجلدیدة وروافد الثقافة احلدیثة.
 .5املقدرة عىل خلق تواصل ثقايف من خالل الرتمجة.
قادرا عىل متیز الفوارق الدقیقة بنی اللغات ،والبحث يف املصطلحات
لذا یتعنی عىل املرتجم -مثل عامل لغوي -أن یکون ا
واللهجات العامیة والتعامل مع التطورات اجلدیدة .کام یتعنی عىل املرتجم =مثل رجل دبلومايس -أن یکون فطناا بشأن
قادرا عىل مواجهة هذه املسائل عندما یقوم بالرتمجة،
الفوارق الثقافیة واالجتامعیة التي توجد بنی اللغات ،ویکون ا
وینبغي عىل املرتجم -مثل رجل مثقف -أن یعرف األساسیات وبعض التفاصیل عن املوضوعات التي یتناوهلا.
خالصة الکالم إن الرتمجة الثقافیة هلا أثر مبارش يف النهضة االقتصادیة واالجتامعیة الثقافیة يف ظل العوملة والتقدم
التکنولوجي مما أدى ذلك إىل التواصل بنی الشعوب املختلفة واالستفادة من هذا التواصل يف خلق روابط وعالقات
ومنافع متبادلة يف نواحي شتى.

نموذجا
الفصل الثاين :ترمجة األمثال العربية السائرة إىل األردية
ً
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املثل هو "قول موجز سائر ،صائب املعنى ،تشبه به حالة حادثة بحالة سالفة" .15ویقول الراغب األصفهاين" :املثل
الصیف ضی ِ
عبارة عن قول يف شیئ یشبه ا
عت
قوال يف شیئ آخر ،بینهام مشاهبة ،لیبنی أحدمها اآلخر ویصوره نحو قوهلم:
َ َّ
اللبن" .16کأن املثل قول سائر وتعبري فصیح مؤثر وهي عبارة موجزة التي استخدمت يف إحدى املواقف فسارت عىل
األلسنة فبدأ الناس یرضبوهنا يف احلادثة مشاهب اة لذلك احلادثة ،وتتمیز األمثال بنی أنواع األدب ألهنا عبارات موجزة
قصرية تعطي معاين کثرية کام متتاز بسهولة اللفظ ،وهلذا قیل أهنا صوت الشعب الذي خيرب عام جيري يف البیئة.
انتشارا ،وأهنا تأثرت کغريها من لغات العامل من اللغات
إن اللغة األردیة من أکرب لغات العامل اإلسالمي وأوسعها
ا
الکثرية .فتحتوي اللغة األردیة اآلن کث اريا من الکلامت العربیة والفارسیة والرتکیة .وأهنا حتتل مکانة مرموقة بنی اللغات
کثريا من احلکم واألمثال واملصطلحات .تتقارب أمثال
املحلیة يف شبه القارة اهلندیة حیث إهنا أخذت من العربیة ا
کثريا من األمثال املستعملة يف اللغة
األدبنی العريب واألردي يف کل من املعنى والشکل ،فقد أخذ األدب األردي ا
العربیة ،وشاعت هذه األمثال عىل ألسنة الناس األردوینی.
هناك أمثال أردیة کثرية مرتمجة من اللغة العربیة حتى نرى بعض األمثال األردیة هي ترجـمة مبارشة لألمثال العربیة
والتي تستعمل اآلن يف األدب األردي .نذکر البعض منها:
الـمثل األردي:
17

"اقدصاكاكماغیپماچہپناےہ"
18
هذا الـمثل ترمجة لآلیـة القرآنیة" :ما ع ََىل الرس ِ
ول إِ َّال ا ْلبَ َالغ".
َّ ُ
َ
والـمثل يف اللغة األردیة:
19

"ااسحنےكدبےلااسحنیہرکنااچےیہ"
20
ِ
اإلح َسان.
اإلح َسان َّإال ْ
وقد ورد يف القرآن الکریمَ :هل َجـزَ ا ُء ْ
واملثل العريب " :اال ُجيمع سی َف ِ
ان ِ ْيف غ َِمد".21
َْ ُ َ ْ
ونفسه يوجد يف األردية هكذا " :ک
ایایمنںیمدوولتارںیںیہنرہںیتکس".22
ِ
ِ
ب".23
املثل العريب املعروف" :الدَّ َراه ُم بِالدَّ َراه ِم ُتک َْس ُ
امکنےہ ،کانروےپاكاكمروےپےساتلچےہ"24۔
ونفسه يوجد يف األردية هكذا " :روےپوکروہیپ ا
ونجد بیت الطاف حسنی حايل:
ركو رہمابنی مت اله زںيم ر
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خدا رہمابنیں وہاگ رعش بنرںی ر
ِ 26
وهو ترمجة للـحدیث النبوي املعروف" :اِ ْر ََحُـوا َم ْن ِيف األ َ ْر ِ
الس َامء".
ض َی ْر َ ْ
َحک ُْم َم ْن ِيف َّ
25

ونـجد الـمثل األردي:

دلجى اكم اطيشں اك دري اك اكم زنمح اك.

27

ِ
ِ
الشی َط ِ
ان" .28.وهذا ال یعني أن کل
وهو ترمجة لـحدیث الرسول صىل اهلل علیه وسلم" :األَنَا ُة م َن اهللِ َوال ُع ْج َل ُة م َن َّ ْ
عمل رسیع هو یعد من عجلة الشیطان مع أن األمر جاء للمسابقة يف اخلرياتَ " :فاستَبِ ُقوا اخلري ِ
ات أ ْین ََام َتک ُْون ُْوا."29
ْ
َ َ
والـمثل األردي حول مکانة اخلالة التي تساوى األم:
"اخہل اك ز ہب ںاں  ے بنرابنر".
ِ َ ِ ُ 31
ونـجد احلدیث النبوي" :اخلَا َلـ ُة بِ َمـنْزلة األ ِّم".
30

والـمثل األردي املعروف الذي یؤکد عىل إکامل عمل الیوم:
"ا نج اك اكم لك ر مت داول".

ـم َل َی ْو َ
مك لـغ ِّد َك".
وهو کالم سیدنا عمر بن الـخطاب ريض اهلل عنهَ " :ال تُـؤَ خـ ِّْـر َع َ

32

واحلدیث املعروف لرسولنا الکریم صىل اهلل علیه وسلم:
ْت".
اصن َْع َما ِشئ َ
"إِ َذا ََل ْ ت َْستَحِ َف ْ

33

نجد يف اللغة األردیة ا
مثال یقابل هذا احلدیث يف املعنى" :ج ن نت ےب رشیم اايتخز رك ىل رھپ ىسك ابنیت ىك رواہ ںیہن".

34

نتائج البحث
بعد هذه اجلولة الرسیعة مع هذا املقال املعنون بــــ "العنارص الثقافیة يف عملیة الرتمجة ،ترمجة األمثال العربیة السائرة
نموذجا" توصلنا إىل النتائج ،فمنها:
إىل األردیة
ا
 .1عملیة الرتمجة ال تقترص عىل نقل مفردات لغویة من اللغة األصل إىل لغة أخرى ،والیمکن اعتبار الرتمجة جمرد
عملیة یتم فیها استبدال مفردات لغویة يف لغة مع َّینة إىل مفردات متاثلها يف املعنى يف لغة أخرى ألن الرتمجة الدقیقة
تقتيض إیالء أمهیة لثقافة اللغة اهلدف.
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 .2ویتعنی عىل املرتجم أن جيري عملیة بحث وتقيص عن املحتوى املعجمي وکذلك الرتاکیب النحویة املتعلقة باللغة
ا
فضال عن ما یتعلق باملذاهب املختلفة والنظم القیمیة والتقالید التي مت ِّیز ثقافة َّما قبل الرشوع بعملیة
اهلدف
الرتمجة.
 .3والرتمجة يف العرص احلارض لیست هي للغة وال تعتمد فقط عىل املسائل اللغویة فحسب ،بل عىل السیاقات
الثقافیة ،لذا حتتاج إىل مرتجم أنثروبولوجي للثقافات حتى یستطیع التعامل مع القضایا بنی املصدر واللغة
ملام يف الوقت نفسه باملصدر الثقايف من جهة وثقافة اللغة اهلدف من
املستهدفة ،وهذا یعني أنه مطالب بأن یکون ًّ
جهة أخرى.
تکون
 .4وتقتيض الرتمجة االلتفات إىل العنارص الثقافیة األساسیة مثل درایة املرتجم الکافیة بالعادات والتقالید التي ّ
ثقافة شعب َّما ،والتحقق من الداللة اإلحيائیة السم منتج َّما يف اللغة األجنبیة قبل اعتامده الحتامل وجود معاين
خمتلفة للمفردة اللغویة ذاهتا يف لغات خمتلفة ،والتعامل املتأين والدقیق مع اجلوانب اهلزلیة والفکاهیة ،واستخدام
کل من القواعد اللغویة وعالمات التنقیط واملفردات املعجمیة من خالل تأثريها عىل األسلوب الذي یم ِّیز اللغة
التي نتعامل هبا.
 .5باإلضافة إىل العوامل الثقافیة مثل الصور والرموز واأللوان ألن الصورة ذاهتا ر َّبام حتمل معان إحيائیة سلبیة يف
بلدان أخرى ،فبوجیز العبارة ،یتعنی عىل املرتجم املقتدر أن یعي متا اما ثقافة اللغة األصل وکذلك اللغة اهلدف
جن ابا إىل جنب مع التمکن من اجلوانب اللغویة.
 .6وعيل املرتجم أن یلم بالتقنیات األساسیة واملساعدة يف علمیة الرتمجة الثقافیة.
قادرا عىل متیز الفوارق الدقیقة بنی اللغات ،والبحث يف
 .7ویتعنی عىل املرتجم -مثل عامل لغوي -أن یکون ا
املصطلحات واللهجات العامیة والتعامل مع التطورات اجلدیدة .کام یتعنی عىل املرتجم =مثل رجل دبلومايس-
قادرا عىل مواجهة هذه املسائل
أن یکون فطناا بشأن الفوارق الثقافیة واالجتامعیة التي توجد بنی اللغات ،ویکون ا
عندما یقوم بالرتمجة ،وینبغي عىل املرتجم -مثل رجل مثقف -أن یعرف األساسیات وبعض التفاصیل عن
املوضوعات التي یتناوهلا.
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 .8إن الرتمجة الثقافیة هلا أثر مبارش يف النهضة االقتصادیة واالجتامعیة الثقافیة يف ظل العوملة والتقدم التکنولوجي مما
أدى ذلك إىل التواصل بنی الشعوب املختلفة واالستفادة من هذا التواصل يف خلق روابط وعالقات ومنافع
متبادلة يف نواحي شتى.
کثريا من احلکم واألمثال واملصطلحات العربیة باإلضافة إىل التقارب التام بنی أمثال األدبنی
 .9حتتوي اللغة األردیة ا
العريب واألردي يف کل من املعنى والشکل .حتى نرى بعض األمثال األردیة مرتمجة من اللغة العربیة وهي ترجـمة
مبارشة لألمثال العربیة.

االقرتاحات والتوصيات
نموذجا ،ببعض االقرتاحات
أنا أقوم بعد دراسة العالقة بنی الرتمجة والثقافة وترمجة األمثال العربیة السائرة إىل األردیة
ا
والتوصیات للدارسنی القادمنی حول هذا املوضوع فمنها.
 .1ال شك هناك تاریخ واسع للمسلمنی يف جمال الرتمجة ولکن مع ذلك جماالت کثرية التي حتتاج البحث والتدقیق
من جانب الطالب الباحثنی يف الرتمجة الثقافیة حسب رضورات العوملة ومصطلحات التکنولوجیا احلدیثة.
 .2هناك حاجة شدیدة بأن توضع املناهج الدراسیة للدارسنی يف جمال الرتمجة حسب مقتضیات العرص احلدیث
وهو عرص املعرفة والعلوم احلدیثة.
 .3هناك حاجة شدیدة لتفعیل نشاط تعریبي للعلوم واملعارف احلدیثة.
 .4ال بد أن تعد جمموعات الباحثنی للحصول عىل ثقافات األقوام املختلفة ومراعاهتا يف الرتمجة.

قائمة املصادر واملراجع
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