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 اسرتاتيجيات وحلول:املشكالت يف ترمجة املصطلحات العربية الدينية إىل األردية
The problems in translating Arabic religious terms into Urdu
(Strategies and solutions)
2
 قديرة سليم،1روبينه ناز
ABSTRACT:
The translation is like a bridge that connects different societies and civilizations. It
transfers linguistic expressions from one language to another, and connects the social
and cultural life of different peoples and nations. It transfers knowledge, experience,
values, ideas, principles, traditions and thoughts of the people from one language to
another. Translation itself is an art & science that has its own rules, foundations and
strategies. Translators may face many difficulties, problems and challenges especially
in the literary translation, as each language has its own distinct characteristics and
features. So, these difficulties and problems arise when using idioms, phrases
linguistic and semantic structures, and in choosing the appropriate meaning or
determining the nature of the word's use, style, and so on. The translation requires
literary talent, a comprehensive knowledge of the original language (source language)
and the language translated into it (target language), mastery of all the rules of the two
languages (source language and target language) and a full awareness of the cultural
background of two languages from the specialists of this field. The translator must
know the type of text, the language, the intellectual and cultural context of the
translated text, and the background of its author. As well as the information about the
culture and civilization of other nation. Urdu language has been influenced by
different languages such as Persian, Sanskrit and Arabic. And many words and terms
are taken from these languages. Especially religious terminology is taken directly
from Arabic, i.e., Hajj, Umrah, Zakat, Nikah and Talaq etc. This article highlights the
problems in translating Arabic Religious terminology into Urdu and suggests some
strategies and solutions.
Key Words: Arabic Religious Terminology, Translation and Its Principles, Strategies
and Solutions
، وهي نقل نتاج لغوي من لغة إىل اخرى،الرتمجة تعد اخليط الناظم الذي يربط بني املجتمعات واحلضارات املختلفة

 وتنقل املعارف واخلربات والعلوم واألفكار.واجلسر الذي يربط احلياة االجتماعية والثقافية لدي الشعوب واألمم املختلفة

 وقد يواجه املرتمجون الصعوبات. والرتمجة بذاهتا فن وعلم له قواعده وأسسه ومناهجه.بلغات آخرى غري لغاهتم األصلية
 والرتاكيب اللغوية،واملشاكل يف عملية الرتمجة وتنشأ هذه الصعوبات واملشاكل عند استخدام التعبريات االصطالحية

 وتطلب هذه الرتمجة موهبة أدبية. ويف اختيار املعىن املالئم أو حتديد طبيعة استخدام الكلمة واألسلوب وغريذلك،والداللية

 واملرتمجة إليها) ووىع تام، والتمكن جبميع قواعد اللغتني (املرتمجة منها،ومعرفة شاملة باللغة األصلية واللغة املرتمجة إليها
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باخللفية الثقافية لدي املتخصيصني يف هذا املجال .وعىل املرتجم أن يتعرف نوع النص واللغة والسياق الفكري والثقايف للنص
املرتجم وحياة مؤلفه .وكذلك التعرف عىل الثقافة واحلضارة للشعوب األخرى.

قد تأثرت اللغة األردية من اللغات العديدة مثل الفارسية والسنسكريتية والعربية وحتمل كثريا من الكلمات

واملصطلحات املأخوذة من تلك اللغات ،وخاصة حتتضن املصطلحات الدينية املاخوذة مباشرة من العربية ؛ مثل احلج ،والعمرة،

والزكوة ،والنكاح ،والطالق ،والعدل وغري ذلك ،وموضوع هذا البحث "املشكالت يف ترمجة املصطلحات العربية الدينية إىل
األردية :اسرتاتيجيات وحلول" وسيتناول النقاط االتية - 1 :العالقة بني اللغة العربية واألردية -2 .مفهوم الرتمجة وخطواهتا

ومشكالهتا ومبادئها - 3 .املصطلحات العربية الدينية يف اللغة األردية ،معانيها وتركيبها  - 4.اسرتاتيجيات وحلول – 5 .النتائج.
الكلمات املفتاحية :املصطلحات العربية الدينية ،الرتمجة ومبادئها ،اسرتاتيجيات وحلول.

اللغة العربية:

العالقة بني اللغة العربية واألردية

اللغة هي أداة التفكري والتفاهم والتواصل بني أفراد املجتمع .وهي وسيلة اليت تستخدم األقوام للتعبري عن العادات

جّن قائال" :إن اللغة هي جمموعة من األصوات يعرب بها كل قوم عن
والتقاليد و يتميز بها القوم عن غريه .كما ع ّر فها ابن ّ

أغراضهم".1

وحتتمل اللغة العربية أمهية بالغة بأهنا لغة القرآن ولغة النبي ﷺ ولغة املصدر األساسي للتشر يع ،كما تتميز

هذه اللغة عن غريها من اللغات بصفاهتا اجلوهريّة من الدقة والفصاحة واإلجياز ،وهي تتميز جبمال أسلوبها وسالستها ووضوح

ق ع
َّن
لك
لق
ن
َّ
ون (يوسف )2
عبارهتا وببياهنا وبالغتها.وأ زل اهلل ا رآن ا ريم بها :إِ ّنَّا أ ْ َّزلْنَّ ُاه ُْرآ ًنا َّ َّربِيًّا لَّ َّعل ّ ُك ْم َّت ْع ِقلُ َّ
العالقة بني اللغة العربية واألردية:

اللغة العربية هلا أثر كبري عىل لغات العالم،كما تأثرت اللغة األردية بها ،وأخذت عن العربية الكثري من

املوضوعات يف الشعر والنثر واملصطلحات الدينية وغري ذلك ،عىل سبيل املثال :احلالل ،واحلرام ،والتدفني ،والرتاويح،

والتقوى ،والتوحيد ،والتهجد ،واحلج ،والقصاص ،وغري ذلك ،وهنا نشري إىل العالقات بني العرب وشبه القارة اهلندية:
أوالً :العالقات التجارية قبل اإلسالم:

كانت العالقات التجارية بني العرب وشبه القارة اهلندية توجد قبل اإلسالم كما أشار الدكتور عبد املنعم النمر

قائالً":إن الصالت اليت كانت قائمة بني اهلند والبالد الغربية قبل امليالد ،كان التجار العرب واسطة هلـذه الصالت بل كانوا
هم أكثر أهل البالد الغربية صلة باهلند ،فبالدهم قريبة من اهلند تقع عىل حبر العرب كما تقـع اهلند ،وسفنهم هي اليت كانت
تقوم بنصيب كبري يف نقل التجارة بني اهلند وبني هذه البالد" .2والتجار العرب يرحلون إىل اهلند ويتبادلون االنتياجات،

فمنها :الزجنبيل ،والكافور ،والتوابل ،والعود ،والفلفل ،والتمر اهلندي ،وغري ذلك.3
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ثانيا :العالقات السياسية:

بدأت العالقات السياسية بني العرب وشبه القارة اهلندية بعد دخول حممد بن القاسم الثقفي بالد السند .وبقي احلكم

العريب اإلسالمي يف مناطق مكران ،وديبل وملتان إىل مدة مديدة ،كما تشري كتب التاريخ إىل الصالت القوية والقدمية بني

العرب وشبه القارة اهلندية قبل اإلسالم ،وتدل عىل العالقات التجارية واالجتماعية بينهما ثم استمرت هذه العالقات يف
العصور القادمة اليت كانت سببا لزرع بذور اللغة العربية.
نشأة اللغة األردوية:

قد انتشرت اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية بسبب التجار والعلماء الذين جاءوا إىل اهلند يف زمن مبكر ،وتأثرت

م
لع
ش
لع
"إن الكلمات
اللغة األردية باللغة ا ربية مبا رة بدخول ا رب يف اهلند ،كما أشار إليها الدكتور " رزا خليل بيك" قائالًّ :
العربية دخلت يف األردية مبجيئ املسلمني إىل اهلند و لكن هذه الكلمات قليلة جدا ألن اللغة العربية كانت لغة رمسية يف

الدولة اإلسالمية (السند وملتان) فتأثرت اللغة السندية باللغة العربية كثريا ودخلت األلفاظ العربية بكثرة إىل اللغة
السندية حىت اختذت اخلط العريب لكتابتها.

كما كانت اللغة الفارسية لغة رمسية يف شبه القارة اهلندية لقرون عديدة فدخلت الكلمات العربية يف األردية عن

طر يق الفارسية .جاء حكام املسلمني إىل اهلند بعد هناية الدولة العربية (من حممود غزنوي إىل املغوليني) يف سنة 416ه من

إيران وتركية ،واستقروا يف البنجاب ،وكانت لغتهم الفارسية وهم ينطقون بها فأثرت لغة احلكام عىل اللغات املحلية

حىت حاول الناس أيض ًا لتعليم اللغة الفارسية لتحسني عالقاهتم مع احلاكمني .ووجد املسلمون فيها الكلمات العربية حيث
العربية لغة دينهم ففضلوا استعماهلا يف حياهتم اليومية ،وكذلك اختذوا اخلط العريب طريقة كتابتهم .فقد تأثرت اللغة األردية

باللغة الفارسية تأثرياً عميق ًا ،ونشأت بني أحضان اللغات املحلية والعربية.
لغ ًة:

مفهوم الرتمجة وأمهيتها

التفسري ،واإليضاح ،والنقل .يقول ابن منظور" :الرتمجان ،والرتمجان :املفسر ،وقد ترمجه وترجم عنه...،

ويقال :قد ترجم كالمه ،إذا فسره بلسان آخر ."4وجاء يف "املعجم الوسيط" ":ترجم الكالم :بيّنه ووضحه ،وكالم غريه وعنه:
نقله من لغة إىل أخرى ،ولفالن :ذكر ترمجته. 5
اصطالحاً:

الرتمجة هي نقل معىن نص من لغة ما إىل لغة أخرى با لطريقة اليت أرادها املؤلف للنص ،وينبئ احلس العام

6
ي
ع
م
أن الرتمجة هي نقل الكالم من لغة إىل أخرى.
أن هذا األ ر جيب أن يكون بسيطا  .وأخرب ز الد ن حممد جنيب ّ

7

وعملية الرتمجة هي عملية تواصلية بني منتجي النص املصدر ومتلقي النص اهلدف وهي حتدث يف إطار اجتماعي ثقايف معني له

ظروفه االجتماعية وأغراضه التواصلية والتداولية.

الرتمجة من لغة إىل أخرى تؤدي دوراً أساسي ًا لزيادة الرتابط الفكري والثقايف بني األمم واحلضارات ،هي إحدى
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النوافذ اليت يطل منها شعب عىل الشعوب األخرى ثقافة وحضارة ومعلومات ،وهي أحدى اجلسور اليت تربط بني الثقافات

واملعارف اإلنسانية .8وال تؤدي الرتمجة دور املوافقة وإمنا املحافظة عىل الرتاث اإلنساين من الضياع واالندثار وخري دليل علىى

ذلك ،ترمجة الكتابات الفلسفية اإلغريقية إىل العربية حيث يعد ضياع الكتابات اإلصلية اعتمدت الرتمجة العربية كمرجع
أصلي فما هي الرتمجة؟ إن الرتمجة هتب النص األصلي وجه ًا جديداً وحياة جديدة يف حميط ثقايف جديد ،ليصبح النقل اللغوي

انتقا ال ً وحتوال ً وتناسال ً للمفاهيم واألفكار ،كما أهنا تساهم يف تطو ير اللغة األم واستمرار منوها وصقلها وتغذية جذورها،
واحلد من االعتماد عىل اللغات األجنبية كجسر للوصول إىل العلم واملعرفة .9فا لرتمجة هي الوسيلة األساسية يف التفاعل الثقايف

مع اآلخر واكتساب املعرفة منه.
خطوات الرتمجة:

خطوات الرتمجة األساسية اليت عىل املرتجم أن يراعيها و يلتزم بها:10

•
•
•
•
•

قراءة النص املطلوب ترمجته قراءة متأنية تؤدي إىل حسن فهم النص.

إذا صادف املرتجم كلمة أو عبارة ال مرادف هلا يف اللغة اليت ينقل إليها عليه االستعانة بالقاموس.

احلرص عىل استخدام الكلمات الفص ىح وجتنب استخدام العامية إال للضرورة.
احلرص عىل أن يكون النص صحيح ًا من الناحية اللغوية حنواً وصرف ًا.

االلتزام مبصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد لكي ال يتشتت ذهن القارئ عندما يصادفه أكثر من مصطلح ،و ينبغي

أن يكون ذلك املصطلح املستخدم هو األفضل واألسهل فهم ًا واألكثر صدق ًا .

مشكالت الرتمجة:

با لـرغم من تقـدم العلـوم والفـنون واألدب إال أن هـناك الـعديـد من املـشكالت الىت تواجه علم الرتمجة والىت

تنقسم إىل ما يىل:
أوال:
ثـانيا:

األلفاظ ،والـىت تتـضمن اشتقـاق األلفاظ ومعـانيها ودالالهتـا واختالف ذلك من سياق اآلخر.

الـرتاكيـب ،والىت تـتضمن بـناء اجلملـة وفن مضـاهاة التـراكيب فـى اللغتني وخصائص الصياغة یف العربية واإلجنليزية.

جيـب عىل املرتجم أن يعرف موضـوع النص جيدا الـذي يريد ترمجـته .فالقـواميس وكتب النحو ليست كافية للرتمجة اجليدة،

والبد أن يكون مطلع ًا وخبرياً مبجال التخصص الذي يرتجم فيه.

وعىل املـرتجم أن يراىع جـيداً عند ترجـمته أي مصطلح من اللـغة املصدر إىل اللغة املنقول يفهم جيداً معنـى هذا

املصطلح ثـم يلتزم مبا اتفق عليه املجتـمع سواء حملـي ًا أو دوليـ ًا ملرادف هـذا املصطلـح حىت وإن اختلف ذلك عن الرتمجة

احلرفية هلذا املصطلح وفق القواميس واملعاجم.

والبد من أن يـراىع املتـرجم سالمة بـناء اجلملـة وتركـيبها ومـراعاة اختالف ذلك بني اللغتني.
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مبادئ الرتمجة وشروطها:
o

جيب عىل املرتجم أن يقوم بدراسة متأنية يستعرض فيها نوع النص ،هل هو ديّن أم أديب أم تارخيي ،ثم يتعرف عىل

الكاتب :بيئته ،وعصره ،واألحداث الفكرية واألدبية والسياسية اليت واكبها ،ومدى تأثره بها ،ثم يتبني مذهبه األديب أو
الفكري ،اجتاهه السياسي ،أسلوب الكتابة الذي عرف به ،الغاية من تأليفه ،موقعه يف نتاج مؤلفاته.

o

جيب عىل كل مرتجم أن حيدد هدفا ثم يسىع لتحقيقه من خالل الرتمجة .فا لرتمجة اجليدة هي الرتمجة اليت إذا قرأ

o

جيب عىل املرتجم أن ينقل الكالم من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف باستخدام السياق املالئمة والعناصر الصحيحة

o

كان عىل املرتجم عند تنفيذ عملية الرتمجة أن يكون عىل دراية تامة بلغته األم ،وإتقان كامل هلا وللغة اليت

القارئ يشعر كأهنا من مؤلفة أصلية.
من جانب التواصلية والتداولية.

ينقل منها أو إليها بأمانة وصدق ،وأن تكون ترمجة دقيقة تلتزم باألمانة وعليه ان يلتزم باحلفاظ عىل روح النص دون

جتاهل ملغزى الكلمات ودالالهتا.11
o

عىل املرتجم أن يكون ثنائي اللغة ،وأن يكون مرتجم النصوص األدبية ثنائي الثقافة.12

o

إن أفضل ترمجة هي اليت تسري يف اجتاهني متكاملني يتجاذبان ،إذ تقرتب إىل أبعد حد من األصل ،وتبتعد إىل أقىص حد

o

عىل املرتجم أن يهتم باملستوى السيايق عند الرتمجة أي الرتابط اللغوي ،والرتابط املضموين ،والرتابط اللغوي اليت

منه ،مبقدار ما تتطلب اللغة املرتجم إليها ،فال التصرف املبتعد مقبول ،وال التقيد املفرط حممود.13

تربط أجزاء النص بعضها ببعض قواعدي ًا ومعجمي ًا ،أما الرتابط املضموين فهو الوحدة املضمونية واملنطقية للنص.14
تعريف املصطلح

املصطلحات العربية الدينية يف اللغة األردية ،معانيها وتركيبها.

لغة' :املصطح" مصدر ميمي للفعل اصطلح (مبّن عىل وزن املضارع املجهول "يصطلح" بإبدال حرف املضارعة ميما

مضمومة) ورد فعله املاضي (اصطلح) عىل صيغة الفعل املطاوع (افتعل) مبعىن أن أصله هو أصتلح) ومعلوم أن العربية يف
حال وقوع تاء (افتعل)بعدصادكماهي احلال هنا)أوضاد،طاء،ظاء،جتنح إىل قلب تلك احلروف طاء(اصطرب،اصطرب ،أطرد)...

15

كما ورد يف املعجم الوسيط "اصطلح القوم :زال ما بينهم من خالف عىل األمر :تعارفوا عليه واتفقوا تصاحلوا :اصطلحوا:

االصطالح :مصدر اصطلح اتفاق طائفة عىل شيء خمصوص ولكل علم اصطالحاته".16أشار أبو البقاء الكفوي إىل االصطالح

واملصطلح قائالً" :ويقصد بهما األلفاظ اليت حتمل دالالت خاصة متعارف عليها بني طائفة معينة يف جمال أو حقل معني،إذ خيتلف

مدلول املصطلح من جمال إىل آخر".17واملصطلح عند حممود فهمي "قد يكون من كلمة أو جمموعة من الكلمات".18

اصطالحا :االصطالح أو املصطلح ،كل منها قد استخدم صيغة معينة للوصول إىل هدف واحد ،وقد عرفه الكفوي بأنه "إخراج
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الشيء عن معناه اللغوي إىل معىن آخر لبيان املراد" 19و لكن "الشرط األساسي يف املصطلح أن يكون للمفهوم الواحد سواء

أكان اسم معىن ،أو اسم ذات لفظة اصطالحية واحدة يتفق عليها أهل االختصاص" .20املصطلح رمز لغوي ،انتقل من جماله

اللغوي األول إىل جمال آخر خمتص بداللة جديدة تدرك من السياق الذي ورد به باالصطالح واإلمجاع والتداول ،بشرط

املناسبة بني املنقول منه واملنقول إليه؛ ألجل بيان املراد وضمان الفائدة من املصطلح.

فقد عرف اجلرجاين االصـطالح بأنـه "عبارة عن تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول ،وبأنه إخراج اللفظ من

معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما ،وبأنه لفظ معني بني قوم معينني".21

وقد أكده التهانوي بقوله " :االصطالح هو العرف اخلاص ،وهو عبارة عن اتفاق قوم عىل تسمية شيء باسم بعد نقله عن

موضعه األول ملناسبة بينهما كالعموم واخلصوص أو ملشاكلتهما يف أمر ومشابهتهما يف وصف أو غريها".22

املصطلح اإلسالمي :هو كل لفظ أو تعبري أو مفهوم جديد يف اللغة العربية مصدره القرآن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة،

والفقه اإلسالمي .يشتمل هذا عىل ثالثة أنواع من املصطلحات يف اللغة:

: 1النوع األول :مصطلحات جديدة لم تكن جزءا من مفردات اللغة العربية أصال :مثل الزكاة واجلهاد والقرآن الكريم
والشهادة واالستشهاد ،والقيامة واجلنة والنار ،ومناسك احلج إخل.

 : 2النوع الثاين :مصطلحات موجودة أصال يف اللغة العربية و لكن مبفهوم جديد أو بعد داليل جديد ،مثل الصالة والصوم واحلج
وأوقات الصلوات اخلمس،والطهارة والوضوء،والعبادة والدعا،والطواف ،والسىع ،والصدقة،والغزوة،والسرية،والشرك ،إخل.

 :3النوع الثالث :املصطلحات اإلسالمية اليت واقفت مصطلحات يف اللغة العربية شكال ومضمونا ،مثل :الكعبة ،واجلزية،
واحلرب ،والسلم ،واخلراج ،والعذاب ،والعقاب ،واملنافق ،واملؤمن ،والكافر إخل.

اللغة العربية من أغىن اللغات الشرقية ومتتاز باجياز الكالم وكثرة املعاين الشتقاق من األلفاظ من لفظ واحد ومن

مادة واحدة .فأخذت األردية منها تلك الكلمات اليت نالت مكانا خاصا يف شعبة ويف فن ما .واستخدمت اللغة األردية يف
املستعمالت اليومية مبئات املصطلحات والرتاكيب يف العلوم والفنون وخاصة يف علوم اللغة والدين مما اضافت وقار

األردية .ونقدم هنا فهرسا موجزا هلذه املصطلحات.
املصطلحات الدينية:

اهلل،اميان،بركة،أولياء،برزخ،برهان،بطحا،تارك الصالة،جتهيزوتكفني،حتريف،حتيات،تدفني،تراويح،تزكية

تسمية،زنا،تقوى،توحيد،توكل،هتجد،هتليل،ثواب،حدود،جزية،جالل،جنازة،جهاد،جنت،جهنم،تكبري،شكر،حج،خلع،رو

ح األمني،زكواة،قصاص ،كفارة،معراج ،كفن،كعبة،مرتد،مصلح ،نبوت ،وحي،رسالت ،وغريها.وقد يواجه املرتجم صعوبات

متعددة عند القيام بعملية الرتمجة ،وميكن تصنيف هذه الصعوبات إىل الصعوبات اللغوية والرتكيبية والسياقية واألسلوبية

والصوتية والثقافية واالصطالحية.وألن حمورهذه الدراسة هوالرتمجة االصطالحية،فقدزكرناعىل الصعوبات االصطالحية

72

املشكالت یف ترمجة املصطلحات العربية۔۔۔ ۔۔

ئ-دربمس2021ء)
راحة القلوب/دلج،5امشرہ(2وجال ی

املصطلحات العربية:
-1

التقوى :التقوى من (وىق) ،والواو والقاف والياء ،كلمة واحدة تدل عىل دفع الشئ عن شئ بغريه ،والوقاية :ما ي ىق

الشئ ،واتق اهلل ،توقه :أى اجعل بينك وبينه كالوقاية .23وقال األصفهاين" :وىق :الوقاية حفظ الشئ مما يؤذيه و يضره ،يقال:

ورا (سورة االنسان – .24)11
اّلل َّش َّّر ََّٰذ ل َّ
َّاه ْم َّن ْض َّر ًة َّو ُس ُر ً
ِك الْيَّ ْو ِم َّو لَّ ّق ُ
اه ُم َّّ ُ
وقيت الشئ أقيه وقاية وقاء ،قال اهلل تعاىل َّ :ف َّوقَّ ُ

وتطلق التقوى يف القرآن الكريم عىل مخسة أوجه:25
اوالً :اخلشية واهليبة

ون( .البقرة  )41كلمة [فاتقون] ترمجت يف تفاسري األردية:
قال اهلل تعاىلَّ :و َّال َّت ْش َّ ُرتوا بِآيَّ ِاِت َّ ََّثنًا قَّل ً
اي َّفا َّّت ُق ِ
ِيال َّوإِيَّّ َّ

"اور مريے غضب ےس بچو"۔ و "اور مريے غضب ےس بچتے ہى رہو".26
ثانيا :الطاعة والعبادة

اّلل َّح َّّق ُت َّقاتِهِ( .آل عمران .)102كلمة [اتقوا] ترمجت يف تفهيم القرآن
قال اهلل تعاىل :يَّا أَّيُّ َّها الَّّ ِذي َّن َّآم ُنوا ا َّّت ُقوا َّّ َّ

ومعارف القرآن وتدبر قرآن مبعىن [ ڈرو]

27

ثالثا :تزنيل القلب عن الذنوب

ِئ
ون( .النور )52 -لفظ [ويتقه] ترجم يف تفهيم
اّلل َّو يَّ َّّت ْق ِه َّفأُو لََّٰئ َّ
اّلل َّو َّر ُسولَّ ُه َّو َّ ْخي َّش َّّ َّ
قال تعاىلَّ :و َّمن يُطِ ِع َّّ َّ
ِك ُه ُم الْ َّفا ُز َّ
ب
یک
القرآن "اور(وج) اس یک انرفامین ےس چييں" وفي اعمرف ارقلآن " اور(وج) چب رک ےلچ اس ےس" وفي دترب رقآن " اور (وج ولك) اس ےک دحود ی
اپدساری ي
رکيےگ"

28

رابعا :التوحيد ،الشهادة

قال اهلل تعاىل ،إِ َّ َّ ي
ِلت ْق َّو َٰى (احلجرات )3
ول َّّ ِ
اّلل قُلُوبَّ ُه ْم ل َّّ
ِند َّر ُس ِ
اّلل أُو لََّٰئ َّ
ون أ َّ ْص َّو َّاهتُ ْم ع َّ
ِك الَّّ ِذي َّن ا ْم َّت َّ
ح َّن َّّ ُ
ن الّ ِذ َّن يَّ ُغ ُّض َّ
ّ

كلمة [للتقوى] ترمجت يف تفهيم القرآن مبعىن " تقوی ےک ےيل" و يف معارف القرآن "ادب ےک واسطے"

29

خامسا :االخالص

وب (احلج  )32 -۔كلمة [تقوى القلوب] ترمجت يف
ِك َّو َّمن يُ َّع ِّظ ْم َّش َّعا ِئ َّر َّّ ِ
اّلل َّفإِ َّّهنَّا ِمن َّت ْق َّوى الْ ُقل ُ ِ
قال اهلل تعاىلََّٰ :ذ ل َّ

رپہ اگرییک ابت ےہ"و فيدترب رقآن "دلےکوقتیےسقلعترےنھک
تفهيم القرآن "يي دولںےکوقتیےسےہ" و فياعمرفارقلآن "وہ دلیک ي ز
وایل ےہ"  30يعّن من اخالص القلوب .وردت كلمة [التقوى] يف سياقات قرآنية متعددة ،مبعان متعددة ،ومقرتنة بأمور كثرية،
دخلت األردية مبعناها يف العربية ،وكذلك ترمجت حسب سياقها يف األردية.

 -2مصطلح الصالة:

عند ترمجة كلمة [الصالة] إىل األردية البد أوالً نرى تطور الكلمة وهل فعال كلمة [ مناز] يف اللغة األردية تعادل كلمة

الصالة باللغة العربية.
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لغة :معناها الدعاء والتربيك والتمجيد .31اصطالحا :هي اليت جاء بها الشرع من الركوع والسجود وسائر حدود

الصالة واليت أمرنا اهلل بأدائها . 32قال اهلل تعاىل َّ َّ
ِني) البقرة.43 :فللصالة معان
ِيموا َّّ
الص َّال َّة َّوآ ُتوا ال َّّزكَّا َّة َّو ْار َّك ُعوا َّم َّع ال َّّراكِ ع َّ
(وأق ُ

عديدة يف القرآن الكريم كالدعاء والرمحة واالستغفار والصالة املشروعة وأما كلمة [مناز] فال تعّن أبدا الرمحة والدعا

واالستغفار .ومبا أن [الصـالة] هلـا معـان عـدة يف القـرآن الكـريم فعلـى املتـرجم أن يراعـي هذه الفروقـات عنـد
الرتمجـة كـي ال يقـع يف اخلطأ فالصـالة ـمثال تـذكر يف القـرآن أحيانا مبعناها اللغوي وأحيانا مبعناها الشرعي .فللصالة معان

عديدة يف القرآن الكريم ومنها:
اوال ً  :مبعىن الصلوات اخلمس

الن َّها ِر َّو ُز لَّ ًفا ِّم َّن اللَّّيْ ِل.
الص َّال َّة َّط َّر َّ ِيف َّّ
حيث وردت آيات كثرية تشري اىل معىن " الصلوات اخلمس " ومنها قال تعاىل َّوأَّق ِِم َّّ

(هود  )114 -۔كلمة [الصالة] ترمجت مبعىن [مناز] يف تفهيم القرآن ويف معارف القرآن ويف تدبر قرآن33۔الَّّ ِذي َّن
ون (البقرة )3 -۔كذلك لفظ [الصالة] ترجم مبعىن [مناز] يف تفهيم
ون بِا لْ َّغيْ ِ
الص َّال َّة َّو ِ َّّ
ون َّّ
مما َّر َّز ْق َّن ُ
ب َّو يُق ُ
اه ْم يُن ِف ُق َّ
ِيم َّ
يُ ْؤم ُِن َّ
34
القرآن ويف معارف القرآن ويف تدبر قرآن.
ثانياً :مبعىن املغفرة والرمحة

َّ
َّ
ُ
ِيما (األحزاب)56 -۔لفظ [يصلون]
إِ َّّ
واصل ُّ َّ
ن َّّ َّ
ون َّع َّىل الن ّب ۚ ِِّي يَّاأيُّ َّهاالَّّ ِذي َّن َّآم ُن َّ
واعلَّيْ ِه َّو َّسل ّ ُِموا َّت ْسل ً
اّلل َّو َّم َّال ِئ َّك َّت ُه يُ َّصل ّ َّ
ب
ھ
و [صلوا] ترجم مبعىن " درود و سالم" كما جاء يف تفهيم القرآن "اهللاوراسےکالمہکئیبنرپ[درود ی] چيتے يہ،اےولوگوج يايانالۓوہ،
ب
مت یھب ان رپی[درو ید]یوالسم ھييجو ی" 35و كذلك جاء مبعىن [رمحت ودرود و سالم] يف تدبر قرآن ومعارف القرآنُ 36.ه َّو الَّّذِي
37
ِك َّعلَّيْ ِه ْم
الظل ُ َّم ِ
يُ َّص ِل ّي َّعلَّيْ ُك ْم َّو َّم َّال ِئ َّك ُت ُه لِيُخْ ِر َّج ُكم ّ ِم َّن ُّ
ات إِ َّىل النُّو ِر ( .األحزاب )43 -لفظ [يصلي] ترجم مبعىن [رمحت] ۔أُو لََّٰئ َّ
ون (البقرة )157 -۔لفظ [صلوات] ترجم مبعىن [عنايتيں]
َّصل َّ َّو ٌ
مح ۖ ٌة َّوأُو لََّٰئ َّ
ِك ُه ُم ْ ُ
ات ّ ِمن َّّربِّ ِه ْم َّو َّر ْ َّ
امل ْه َّت ُد َّ
ثالثاً  :مبعىن الدعاء

38

اّلل َّ ِ
ِيم ( التوبة )103 -
ُخ ْذ ِم ْن أ َّ ْم َّو ِ ِ
ن َّص َّال َّت َّ
اهل ْم َّص َّد َّق ًة ُت َّط ِّه ُر ُه ْم َّو ُت َّز ّكِي ِهم بِ َّها َّو َّص ّ ِل َّعلَّيْ ِه ْۖم إِ َّّ
ك َّسك ٌَّن َّّ ُهل ْۗم َّو َّّ ُ
مسي ٌع َّعل ٌ
39
كلمة [صالة] ترمجت يف تفهيم القرآن ويف معارف القرآن وتدبر القرآن مبعىن [الدعاء]
رابعاً  :مبعىن االستغفار

ول أ َّ َّال إِ َّّهنَّا ق ُْربَّ ٌة َّّ ُهل ْۚم (- 99
ات ال َّّر ُس ِۚ
ِند َّّ ِ
اب َّمن يُ ْؤ ِم ُن بِ َّّ ِ
اّلل َّو َّصلَّ َّو ِ
اّلل َّوالْيَّ ْو ِم ْاآلخِ ِر َّو يَّ َّّت ِخ ُذ َّما يُن ِف ُق ق ُُربَّ ٍ
َّو ِم َّن ْاأل َّْع َّر ِ
ات ع َّ
التوبة)لفظ [صلوات الرسول] ترجم يف تفهيم القرآن ويف معارف القرآن ويف تدبر القرآن مبعىن [رسول یک طرف ےس
دعائيں لينا] .40فالصالة هي عبارة عن أركان خمصوصة وأذكار معلومة بشرائط حمصورة يف أوقات مقدرة ،ولفظ مشرتك بني

الدعاء والرمحة واالستغفار والتعظيم والربكة ،ولكنها يف سياق خاص تشري إىل معان خاص وعند ترمجتها البد أن ننظر إىل
الداللة املعجمية والداللة السياقية ألن املوقف ،أو اآلية ،أو احلالة واملوضوع تطلب تلك الثنائية يف اإلشارة ملشري واحد
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بعدة ألفاظ ،ومعرفة املعاين والدالالت اليت ارادها القرآن من لفظ الصالة .

 -3مصطلح الزكاة

اهل ْم
قال ابن فارس :الزاء والكاف واحلرف املعتل أصل يدل عىل النماء والزيادة والطهارة قال اهلل تعاىلُ ( :خ ْذ ِم ْن أ َّ ْم َّو ِ ِ
َّص َّدقَّ ًة ُت َّط ِّه ُر ُه ْم َّو ُت َّز ّكِي ِهم بِ َّها  ).....التوبة  ،103فا لزكاة تطهر املال 41۔والزكـاة اصطالحا :حـق مـايل معلوم يف زمـن

خمصـوص لقوم خمصوص ،وهـى مـن أركـان اإلسـالم املفروضـة علـى املسـلم القـادر .مسيـت بـذلك ملـا يكـون فيها من

42
َّ
َّ
الص َّال َّة َّوآ ُتوا
رجاء الربكة أو لتزكية النفس أي تنميتهـا بـاخلريات والربكـات .أَّلَّ ْم َّت َّر إِ َّىل الَّّ ِذي َّن ق َّ
ِيموا َّّ
ِيل َّ ُهل ْم ُك ّفُوا أيْدِيَّ ُك ْم َّوأق ُ

43
ت ك ُ َّّل َّش ْي ۚ ٍء َّف َّسأ َّ ْك ُت ُب َّها ِللَّّ ِذي َّن
مح ِيت َّوسِ َّع ْ
ال َّّزكَّا َّة (النساء .)77 -كلمة [الزكاة] ترجم يف تفاسري األردية بنفس كلمة [زكوة] ۔ َّو َّر ْ َّ
َّ ي
ل َّ
ون (االعراف )156 -۔كلمة [الزكاة] ترجم مبعىن [الزكوة] يف تفاسري
ون ا ّزكَّا َّة َّوالّ ِذ َّن ُهم بِآيَّات َِّنا يُ ْؤم ُِن َّ
ون َّو يُ ْؤ ُت َّ
يَّ َّّت ُق َّ

َّ َّ 44
َّق
محا ( الكهف ) 81-۔أردنا أن يرزقهما اهلل تعاىل ولدا خريا من هذا
األردية ۔ َّفأ َّر ْد َّنا أن يُ ْبد َّ ُ
ِهل َّما َّربُّ ُه َّما َّخ ْ ً
ب ُر ْ ً
ريا ّم ِْن ُه َّزكَّا ًة َّوأ َّْر َّ
ب
الغالم زكاة أى دينا وصالحا وطهرا وصالحا.وكلمة [زكاة] ترمجت مبعىن " وجاالخق ي
يمیھباسےس ھترزوہ" 45يف تفهيم القرآن،

46
ي
ِم َّ
ي
ت
ب ق
ان َّتقِيًّا ( - 13مريم)۔وتزكية له أن
ويف تد ر رآن رمجت " وج اپکزہ یسفن يم اس ےس رتہب وہ ی" ۔ َّو َّحنَّا ًنا ّ ن لّ ُد ّنَّا َّو َّزكَّا ۖ ًة َّوك َّ َّ
يصري مردود الدعاء ،أى عماال صاحلا ،فا لزكاة الطهارة من الدنس واآلثام والذنوب  .كلمة [زكاة] ترمجت مبعىن [پا کيزیگ و

ستهرائى] كما جاء يف تفهيم القرآن " اور اپىن طرف ےس اس کو نرم دىل اور پا کيزیگ عطا یک" ويف معارف القرآن " اور شوق ديا
َّ 47
پن
الصال َّة َّوآ ُتوا
ِيموا َّّ
اپىن طرف ےس اور ستهرائى" و يف تدبر قرآن " اور خاص کر ا ے پاس ےس سوزوگداز اور پا کيزیگ" ۔ َّفأق ُ

ال َّّزكَّا َّة (احلج)78 :۔كلمة [الزكاة] ترمجت مبعىن [زكوة] يف تفاسري األردية48۔لفظ [الزكاة] وصيغته األخرى له معاين خمتلفة
لوقوعه يف سياقات الكلمة املتنوعة وصيغ املختلفة امسا كانت أو فعال .مثال:

 :1لفظ "يزكون"و يزیک يف سورة (النساء ،)49:ولفظ "ما زیک" ولفظ "يزیک" يف سورة (النور ،)21:و"زكيا" يف سورة
(مريم ،)19:ولفظ "تزیک" و"يتزیک" يف سورة (فاطر )18 :يدل عىل الطهارة وخلو النفس من دنس اإلثم.

 : 2لفظ "الزكاة" يف سورة البقرة ،277 ،110 ،83 ،43 :و سور ةالنساء ،77:وسورة املائدة ،55:والسورة التوبة،11 ،5 :
 ،18والسورة احلج ،78 :يدل عىل سياق الر كن الثالث بعد الشهادة وإقامة الصالة يعّن آتني الزكاة الواجبة عليكن يف أموالكن.

عرفنا أن لفظ [الزكاة] له صيغ متنوعة إما امسا و إما فعال وله معان كثرية .وهذه تدل عىل كثرة تنوع املعىن عن اللفظ يف
القرآن ،واإلشكال والرتكيب والوظائف والسياق املختلفة خيتلف معنها ولو كان خالفها قليال فيختلف معنها .وله أسرار

خمتلف يف استعما له.فكلمـة [الزكـاة] فالبـد عنـد ترمجتهـا من فهـم تطورهـا اللغـوي ومـن فهـم طريقة ورودها باملعىن

اللغوي أو االصطالحي.

 -4مصطلح الصوم:

لرتمجة هذا املصطلح البد أوال ً من معرفة تطوره اللغوي إىل املعىن االصطالحي فيقول ابن فارس:الصاد والواو وامليم
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ويل إِ ِ ّين َّن َّذ ْر ُت
أصل يدل عىل إمساك وركود يف مكان ،واإلمساك عن الفعل مطعما أو كالما أو مشيا يسىم صوما قال تعاىلَّ :ف ُق ِ
مح ِن َّص ْو ًما َّفل َّْن أُكَّلّ َِّم الْيَّ ْو َّم إِنسِ يًّا مريم ،26 :مسي اإلمساك عن الكالم والصمت صوما بدليل قوله تعاىلَّ ( :فل َّْن أُكَّل ّ َِّم الْيَّ ْو َّم
لِل َّّر ْ ََّٰ

إِنسِ يًّا ) مريم.26 :وكلمة [صوم] ترمجت مبعىن [روزه] كما جاء يف تفهيم القرآن ،ويف معارف القرآن ،ويف تدبر قرآن.49

والصــوم يف الشــرع إمســاك املكلــف بالنيــة مــن طلــوع الفجــر إىل غــروب الشمس عن الطعام والشراب واجلماع.وعند

ترمجة هذا املصطلح يف القرآن الكريم ال بد من التفر يق بني املعىن اللغوي الذي يعّن اإلمساك عن شيء كالكالم كما يف قوله
مح ِن َّص ْو ًما َّفل َّْن أُكَّل ّ َِّم الْيَّ ْو َّم إِنسِ يًّا) مريم  ،26و بني املعىن االصطالحي يف آيات فرض الصوم يف سورة
تعاىل( َّف ُق ِ
ويل إِ ِ ّين َّن َّذ ْر ُت لِل َّّر ْ ََّٰ

البقرة ()187 – 183وبتتع ـطريقــة ترجـمـة هــذا املصـطـلح وجــدت أن معظــم املرتمجيــن يرتمجونـه بكلمة [روزه].

 -5مصطلح العدل

بني ا ِإلف ِ
والع ْد ُل هو القصد يف األمور وهو خالف اجلور
ْراط وا َّّلت ْف ِر ِ
الْ َّع ْد ُل ِ :ض ُّد ْ
اجلَّ ْو ِر َّ
امل َّت َّو ِّس ُط َّ
وقيل  :هو األ َّْم ُر ْ ُ
يطَّ ،

(ع ُدوال) مال عنه وانصرف و(ع ِْد ُل) الشيء با لكسر مثله من جنسه أو مقداره قال ابن فارس
و(ع َّد َّل) عن الطر يق ُ
يقال ( َّع َّد َّل) يف أمره َّ
و(ع ْدلُ ُه) با لفتح ما يقوم مقامه من غري جنسه ومنه قوله
والع ْدل :قِيمة الشيء وف َِّدا ُؤه و(الع ِْد ُل) الذي يعادل يف الوزن والقدر َّ
َّ

اما) املائدة – .95
تعاىل (أ َّ ْو َّع ْد ُل َّذ ل َّ
ِك ِصيَّ ً

50

مفهوم (العدل) یف القرآن الكريم
أوالً :العدل مبعىن القسط

(وأ ُ ِم ْر ُت ِأل َّ ْعد َِّل
فاهلل جل وعال أمر خاتم املرسلني أن يعلن ألهل الكتاب بأن يعدل بينهم إذا إحتكموا إليه َّ

ني النَّّ ِاس أَّن
"وإِ َّذا َّح َّك ْم ُتم بَّ ْ َّ
بَّيْنَّ ُك ُم ) (الشورى  )15واملؤمنون با لقرآن الكريم مأمورون باحلكم بالعدل عموما َّ :

َّحت ْ ُك ُمواْ بِا لْ َّع ْد ِل" (النساء )58 -۔لفظ [عدل] ترجم مبعىن [عدل وانصاف] يف التفاسري األردية

51

ثانياً :العدل مبعىن الفدية

ويأىت مصطلح العدل مبعىن الفدية (املعادلة) للجرمية ،وفيها معىن (العدل) ،وهذا مفهوم من قوله جل وعال عن

وق َّوبَّ َّال أ َّ ْم ِرهِ" (املائدة  )95 -۔كلمة [عدل] ترمجت مبعىن [بقدر و
اما ِلّيَّ ُذ َّ
الك ّفارة یف قتل الصيد یف احلرم " :أَّو َّع ْد ُل َّذ ل َّ
ِك ِصيَّ ً

برابر] كما جاء يف تفهيم القرآن " ياي اس ےک دقبر روزے رےنھک وہں ےگ"یو يف معارف القرآنی"یای اس ےک ربارب روزے"یويف تدبر

52
اع ٌة َّوالَّ يُ ْؤ َّخ ُذ م ِْن َّها َّع ْد ٌل َّوالَّ
"وا َّّت ُقواْ يَّ ْو ًما ال َّّ َّجتْ ِزي َّن ْف ٌس َّعن َّّن ْف ٍس َّشيْ ًئا َّوالَّ يُ ْق َّب ُل م ِْن َّها َّش َّف َّ
قرآن" يايایسےکرباربروزہرےنھکوہںےگ" ۔ َّ

ينص
ون" (البقرة ) 48 -۔كلمة [عدل] ترمجت مبعىن [فدية و معاوضة و بدله] كما جاءت يف تفهيم القرآن "اور ہن یسک وک
ُه ْم ُ َّ ُر َّ
لاجۓاسیکرطفےسدبہل"
لاجۓاگ"وفياعمرفارقلآن"اورہن ي ا
دفيي ےلرکوھچڑااجۓاگ"وفيدتربرقآن"اورہناسےسوکئاعموہض ي ا

53

ينص
ون" (البقرة .)123 -
"و َّّات ُقواْ يَّ ْو ًما ال َّّ َّجتْ ِزي َّن ْف ٌس َّعن َّّن ْف ٍس َّشيْ ًئا َّوال َّ يُ ْق َّب ُل مِنْ َّها َّع ْد ٌل َّوال َّ َّتن َّف ُع َّها َّش َّف َّ
َّ
اع ٌة َّوال َّ ُه ْم ُ َّ ُر َّ
(فالعدل) هنا هو الفدية الىت يتصور صاحبها أهنا (تعادل) ذنوبه الدنيوية.وترمجت كلمة [عدل] مبعىن [فدية ومعاوضة وبدلة]
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ک اجۓیاگ "،ويف تدبر قرآن "اورہن اس ےس وکئ اعموہض وبقل وہ اگ" ويف معارف
كما جاء ت يف تفهيم القرآن " اورہن یسک ےس دفيي وبقل ي ا
کااجوےاگاسیکرطفےسدبہل".54
القرآن " اورہنوبقل ي
ثالثاً( :العدل) مبعىن الظلم

فاملساواة بني البشر مطلوبة وفيها عدل ،و لكن العدل واملساواة بني اهلل جل وعال والبشر تكون ظلما هلل جل وعال.

ّلل الَّّذِي َّخل ََّّق
"احل َّ ْم ُد ِ َّّ ِ
والذين جيعلون مع اهلل (عدال) أى االها معادال له هم الكافرون املشركون  ،يقول جل وعالْ :
ّ ي كف ب
ات َّواأل َّ ْر َّض َّو َّج َّع َّل ُّ
ون" (االنعام  ،)1-أى فالكافرون جيعلون هلل
الظل ُ َّم ِ
الس َّم َّاو ِ
َّّ
ات َّوالنُ َّ
ّور ُث َّّم الَّ ِذ َّن َّ َّ ُرواْ ِ َّربِّ ِهم يَّ ْع ِدلُ َّ
تعاىل عدال أى معادال له يسبغون علية صبغة االلوهية ،ويضيفون له من صفات جتعله معادال هلل جل وعال ،ويقدمون له من
العبادة والتوسل ما يقدمونه هلل تعاىل .فالعدل هنا ظلم هائل لرب العزة .ولذلك فان الشرك ظلم عظيم  ( .لقمان )13

ہ" ويف معارف
كلمة [عدل] ترمجت مبعىن [هم سر و برابر] كما جاءت يف تفهيم القرآن "دورسوں وک اےنپ رباک مہ رس رھٹا رےہ ي ی

يک ي
ہ"
دي يہ۔" ويف تدبر قرآن "وہاےنپربےکمہرسرھٹاےت ي ی
القرآن " اےنپربےکاسھتاوروںوکربارب ي

55

كلمة [عدل] ترتجم وتكتب يف األردية بنفس كلمة [عدل] أو كلمة [االنصاف] 56.ويستخدم مبعىن التسوية بني

الشيئني ،وضد الظلم واجلور.التعبريات االصطالحية هـى "وحـدة لغويـة تتكـون مـن كلمتـني أو أكثر،تدل عىل معىن جديـد

خـاص خيتلـف عـن معنـى كـل كلمـة مبفردها"ومتتـاز كـل لغـة بوجـود بعـض التعبيـرات التـي اُصـطلح علـى معناهـــا مبعنـــى

معــني ،حبيـــث تــذكر هلـــذا املعنـــى،وفـــي مناســبة مشــابهة لتلــك التــي قيــل فيهــا.و يتضــمن ذلــك التشــبيهات و
االسـتعارات املجازيـة واألمثـال الشـعبية .و يعتبـــر التعبيـــر االصــــطالحي وحـــدة بنيويـــة مرتابطــة ،وال ميكن تغييـــر

كلماتـــه بكلمــــات أخـــرى ،أو ترتيبها أو تقــدميها أو تأخريها عـن مواضـعها ،التــــي حتــــدث مــــع التعبيــــــرات العاديـــــة

غيــــــر االصـــطالحية إال فـي حـدود ضـيقة أحيانـا .ولتوضـيح ذلـك نستعرض املثال التايل" :وضعت احلرب أوزارها" مبعنـى

انتهـت وتوقفـت  .وهنـا ال نسـتطيع تغييـر كلمـات هـذا التعبيـر لنقول مثال "حطت احلـرب أوزارهـا" ،أو "وضـعت املعركـة
أوزارهـا" ،أو "وضــعت احلــرب أثقاهلــا" .كمــا ال جيـــوز تقــديم كلمـــة مـــن كلماته أو تأخريها عن موضعها ،فال ميكن أن
نقول مـثال  " :احلـرب وضعت أوزارها".وتنشـأ الصـعوبة أثنـاء ترمجـة هـذا النـوع مـن التعبيـرات عـادة بسـبب نقـص اإلطـالع

علـى ثقافـات الشـعوب املختلفـة بــل ونقـص اإلملــام خبصــائص هـذه اللغــات األخــرى نفســـها .ولـــذا جيـــب علـــى
املتـــرجم أن يلـــم إملامــــا واعيـــا بالثقافــــة وخصائص اللغة يف كل من اللغة املصدر واللغة املنقول إليها.

وجيــــب عىل املرتجم عنــــد ترمجـــــة أحــــــد التعبيــــرات االصــطالحية ،أن يبحث التعبيــر االصــطالحي

املقابــل فــي اللغــة األخــرى .فــإذا فشــل فــي إجيــاد املقابــل ،فيحــاول ترمجــة التعبيـــر االصـــطالحي املـــذكور ترمجـــة

عاديـــة ،مـــع إيضـــاح كــــل املعــاين املتضــمنة فيــه لتظهــر فــي الرتمجــة .وإذا لم ميكن ترمجة مثل هـذه التعبيـرات بصـورة

مباشرة،فريجع إىل إحدى هاتني الطريقتني :أوالً :االحتفاظ بالكلمة األصلية بعد وضعها بني عالميت تنصـيص .ثانيــاً :االحتفــاظ
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بــالتعبري األصــلي مــع وضــع ترمجتــه احلرفيــة بــني قوسـني.
اسرتاتيجية الرتمجة

إن ترمجة املصطلح الديّن والشرىع ذات أمهية بالغة وكلمة املصطلح حيمل معه أبعاد ثقافية ودينية ،وجيب عىل

املرتجم أن يرى إىل املنظوم الديّن والثقايف اليت أخذ منها ذلك املصطلح ،وال توجد لغتان متماثلتان يف كل اجلوانب

أبدا .ويقــول  Catfordإن الرتمجــة هــي "عمليـــة إحـــالل الـــنص املكتــوب بإحـــدى اللغـــات (ويســـميها اللغــة

املصــدر ” (SL “source languageإلــى نــص يعادلـــه مكتــوب بلغــة أخــرى )ويسـميها اللغـة املسـتهدف النقـل إليهـا

” (TL“target languageوبذلك التعريـف فهـو ير كـز علـى نقـل األثـر الـذي ينـتج عـن الـنص املكتـوب ،و لـيس جمـرد

نقـل املكونات اللغوية عىل مستوى املفردات أو القواعد.57والرتمجـة هـي حماولة إجيـاد العالقـة بـني نصـني وحماولة نقل

رسالة من اللغة املصدر  SLإلـى رسـالة معادلة هلا يف اللغة املنقول إليها . TLوجيب أن يكون الرتكيز عىل نقل جـوهر أو

معنـى الرسـالة و لــيس نصــها .وأثنـاء الرتمجـة اتباع قاعـدة معينـة ومـنهج صـحيح ،ضروري جدا .وتتمثـل هـذه القاعـدة فيمـا
تعرف ب "اسـرتاتيجية النقــل  " Strategy Transferوالتــي تتمثل يف:

SL ⇒ SL ⇒ Rethink ⇒ TL

ومعىن ذلك أن قبل عملية الرتمجة فهم نـص الرسـالة املكتوبـة باللغـة املصـدر مـن أسـاس القواعـد احلاكمـة.

وكذلك بعمليـــة "إعـــادة التفكري" يعّن املقابلة بني القواعد احلاكمـة للغـة املصـدر  SLوالقواعــد احلاكمــة للغــة املنقول

إليها ،TLواجيـــاد الصـورة املالئمـة املوجـودة فـي اللغـة املنقول إليهـا ،واللغـة املصــدر .وإذا يعمل املرتجم عىل هذه
االسرتاتيجية ،يتجنب الوقوع يف األخطاء ،وتكـون ترمجتـه أقـرب شـيء إلـى الصواب.58

واآلن حناول فهــم كيفيــة تطبيــق هــذه االســرتاتيجية ،وذلك أوال عىل مستوى املفردات (لتوضيح الفكرة فقط)

فمثال كلمة كاتــب قـــد تكــون مفكـــر أو نســاخ أو موظف يف مكتب  ...اخل  .فإذا ما حصرنا املعىن يف مفكر ،يكون املقابل

هوWriter :

كاتب ⇐ مفكر⇐ Writer ⇐ Rethink

وبا لطريقـــة العكســـية ،فإن  Bookقد تكون كتاب أو دفرت جتـاري أو الكتـــاب املقــدس أو القيـــام بعمليــة

التســـجيل أو بعمليـــة احلجــــز مقــدما  .فــإذا مــا حصــرنا املعنــى فــي عمليــة احلجــز مقــدما ،يكــون املقابل هو حيجز:
حيجز ⇒ Book ⇒ To Reserve ⇒ Rethink

وعىل مستوى املصطلحات ،ميكن لنا إجراء نفـس هـذه النوعيـة مـن التحليل.وبهذا جنـــد أن عمليـــة الرتمجـــة

تنقســــم إلــــى مــــرحلتني أساسيتني :

املرحلــة األو لــى:هتــتم بتحليـل ) (analysisنــص الرســالة املكتوبــة باللغـــة املصــدر،SLللوصول إىل املعنـــى احلقيقـــي.
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املرحلة الثانيـة :وهتـتم بصـياغة ) (synthesisمعنـى الـنص املتـرجم باللغــة املنقــول إليهــا  ، TLللوصـول إلــى أســلوب

صــحيح متاما.

النتائج:

املرتجم النــاجح هــو الــذي يســتطيع صـــياغة الرســـالة فـــي اللغـــة املنقـول إليهـا بأسـلوب جيعـل مـن يقـرأ هـذه

الرسـالة يشـعر وكأهنـا لـم تكتب إال بهذه اللغة – أي وكأهنا " طبيعية" ونشري إىل بعض النتائج:
•

املصطلح وحدة بنيوية مرتابطة وتنشاء الصعوبة أثناء ترمجتها بسبب نقص اإلطالع عىل ثقافات الشعوب املختلفة

•

جيب عليه معرفة تامة وشاملة باللغة املصدر واللغة املنقول إليها ،باإلضـافة إلـى ذلـك فهـم اجلوانـب الدقيقـة

•

علــى املتــرجم أن يكــون لديــه معرفــة خاصة وإطالع شامل باملوضوع الذي يرتمجه والرغبــة النفســية

وبسبب نقص اإلملام خبصائص هذه اللغات اآلخرى نفسها.

واحلساسـة للمعنـى ،والقـيم االنفعاليــة الســلوكية اهلامــة للكلمــات ،واخلصــائص األســلوبية.
احلقيقيـة.
•

وجيب عليه أن يكون عاملا بالقواعد اللغتني املصدر واملنقول إليها.

•

جيب عىل املرتجم أن ينقل النص املرتجم روح ًا ومعىن صادق ًا وتعبرياً من حيث الصياغة واملضمون وينسجم مع

•

يلتزم املرتجم إىل كشف العالقات بني الكلمات يف النص ،وأصلها وتاريخ استخدامها والعالقات بينها وبني املحيط

•

وال يؤدي الرتمجة دور املوافقة وإمنا املحافظة عىل الرتاث اإلنساين من الضياع واالندثار.

روح الكاتب قلب ًا وقالب ًا .وعليه أن يرى إىل الوظائف الداللية والثقافية ضمن النص.
الثقايف ،وأخرياً العالقة بني الكلمة وسياقها ضمن النص.
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 - 38انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ،ج ،1/ص ،127وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،1/ص  ،396واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن،
ج ،1/ص .360

 - 39انظر :مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،2/ص  ،229وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،4/ص  ،452واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن
ج ،3/ص.633

 - 40انظر :مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،2/ص ،227وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،4/ص  ،445واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن
ج ،3/ص.624

 - 41ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،3/ص .71
 -.42الراغب ،املفردات ،ص218

 - 43انظر -مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،1/ص  ،373وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،2/ص  ،478واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن ،
ج ،2/ص .340

 - 44انظر -مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،2/ص  ،84وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،4/ص ،74واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن،
ج ،3/ص.336

 - 45انظر :مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،3/ص.40

 - 46انظر :اصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن ،ج ،4/ص .604

 - 47انظر :مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،3/ص  ،61وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،6/ص  ،15واصالیح ،أمني أحسن ،تدبّر قرآن،
ج ،4/ص .634
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 - 48انظر :مودوی ،تفہيم القرآن ،ج ،3/ص ،255وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،6/ص ،287واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن،
ج ،5/ص .287

 - 49انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ج ،3/ص ،65وشفيع عثماين ،معارف القرآن ج ،6/ص ،22واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن ،ج،4/
ص. 642

 - 50تاج العروس ،ج ،1 /ص  ،7305ومقاييس اللغة ج ،4/ص  4ومصباح املنري ج ،2/ص.396

 - 51انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ،ج ،1/ص ،362شفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،2/ص  ،442واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن
ج ،2/ص.320

 - 52انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ،ج ،1/ص ،504وشفيع عثماين ،معارف القرآن ،ج ،3/ص ،231واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن
ج 2/ص583۔

 - 53انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ،ج ،1/ص ،74واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن ج ،1/ص ،206شفيع عثماين ،معارف القرآن،
ج ،1/ص223۔

 - 54انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ،ج ،1/ص ،108وشفيع عثماين ،معارف القرآن ج ،1/ص 307۔

 - 55انظر :مودوی ،تفهيم القرآن ،ج ،1/ص ،523وشفيع عثماين ،معارف القرآن ج ،3/ص ،276واصالیح ،أمني أحسن ،تدبر قرآن،
ج ،3 /ص.16

 - 56انظر :درىس اردو لغت( ،مقتدرة قومي زبان2004 ،م) ،ط ،2/ص  .947ومعارف القرآن مفىت حممد شفيع( ،مكتبة معارف
القرآن كراىج) ،ج ،5/ص  ،387وتفسري بيان القرآن ،حممد اشرف عىل هتانوي( ،مكتبه رمحانية الهور) ج ،2/ص.349

 - 57يوسف ،حممد حسن ،كيف ترتجم( ،شركة معاهد التدريب والتعليم األهلي ،الكويت1997 ،م) ط ،1/ص 18
 - 58املرجع السابق ،ص .24 – 21
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