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 (: abstract)ملخص البحث 
A person involved in translation should be knowledgeable in context of both source and target 

language. The Muslim translators in Sri Lanka make mistakes in translating Arabic to Tamil. This 

research aims to study the mistakes and its reasons and also creates awareness about important of 

context. The methodology adopted is qualitative. The primary data was collected through interviews 

with 15 Muslim translators from Amparai District. This was supplemented with secondary data. The 

findings reveal that the distortion of meaning when translating   Arabic to Tamil is due to the lack of 

competency in the context of both Languages. Being knowledgeable in context of both languages is a 

necessity to be a successful translator.  

 لًتٚتة، ا١تعٌت، اللغة العربية، اللغة التامليةالسياؽ، ا :(key words)الكلمات الرئيسية
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 :(Introduction)مقدمة

لتحديد ا١تعٌت، كىو أيضا من أىم  يةر يعد مصطلح " السياؽ " ُب الدراسات اللغوية اٟتديثة من ا١تصطلحات العص
فركع النظرية الداللية ُب توظيف ا١تدلوالت بُت العبارات. كمن الثابت أف لكلمة أك للفظة مدلوالت شىت كىي ٗتتلف 
باختالؼ كظائفها ُب العبارات. فالعلم بالسياؽ ُب الدراسات اللغوية كعملية الًتٚتة يعد ضركريا،  فعدـ معرفة 

يؤدم صاحبو ُب الورطة. يؤيد ىذا ما قالو ابن القيم "السياؽ يرشد إذل تبيُت اجململ كتعيُت احملتمل استخداـ الكلمة 
كالقطع بعدـ غَت ا١تراد كٗتصيص العاـ كتقييد ا١تطلق كتنوع الداللة كىذا من أعظم القرائن الدالة على ا١تتكلم. فمن 

 59أمهلو غلط ُب نظره كغالط ُب مناظرتو"

غة مسلمي سريالنكا احمللية ىي اللغة التاملية، إال أف مصادرىم الدينية كأصوؿ الثقافة اإلسالمية كبالرغم على أف ل
ىي من اللغة العربية. فا١تسلموف بسريالنكا حيتاجوف إذل التجربة الشاملة ُب اللغتُت العربية كالتاملية لفهم اإلسالـ حق 

سالـ عدـ كعي صحيح. فإف ا٠توض ُب الًتٚتة من اللغة العربية إذل الفهم كللقياـ بالعبادات الدينية كٔتزاكلة أشعار اإل
اللغة التاملية بصفة أهنما من األسر اللغوية ا١تتباينة، فالبد من ا١تعرفة الدقيقة عن السياؽ اللغوم كبدكف ٖتديد ا١تعٌت 

 عن طريق معرفة السياؽ اللغوم ال جيدم نفعها الكامل. 

ة السياؽ ُب ٖتديد ا١تعٌت كاألخطاء اليت ٖتدث ُب الًتٚتة عند عدـ ا١تعرفة عن فيهتم ىذه الدراسة بتوضيح أمهي
 السياؽ.

 :(Research Problem)هشكلت الدراست

 إف ا١تًتٚتُت ا١تسلمُت ُب سريالنكا خيطئوف ُب ترٚتة النص العريب إذل التاملية بسبب عدـ فهم سياقهما.

 :(Research Objectives)أهداف البحث

 البحث إذل ٖتقيق األىداؼ التالية: يسعى ىذا  

 توضيح السياؽ كمكانتو ُب ٖتديد ا١تعٌت. - أ
 ٘تييز األخطاء ُب الشائعة لدل ا١تًتٚتُت ا١تسلمُت بسريالنكا عند ترٚتتهم من اللغة العربية إذل التاملية. - ب

 :(Research Methodology)هنهج البحث

ستفيد ىذا البحث لتحقيق أىدافو ا١تذكورة من منهجي الوصفي كالتقابلي كما يستخدـ ا١تصادر األساسية كالثانوية ي  
باتباع الطريقتُت ا١تكتبية كا١تيدانية للحصوؿ على ا١تعلومات الالزمة. كأما الطريقة ا١تكتبية فهي تساعد على ٚتع 

                                                           
 518. ا ،4 .(، ٖتقيق: علي بن ٤تمد العمراف، ٣تمع الفقو اإلسالمي، جدة، عد.ت، )بدائع الفوائدابن القيم، 59
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يدانية فهي تتمثل ُب ا١تقابلة الشخصية مع ٜتسة عشر مًتٚتا من منطقة ا١تعلومات األكادمية الثقافية ، كأما الطريقة ا١ت
 أمبارم ُب سريالنكا الذين ٢تم عالقة مباشرة بالًتٚتة من اللغة العربية إذل اللغة التاملية.

 :(Discussion)المناقشة

من فالسياؽ متض،ٖتديد الداللة ا١تقصودة من الكلمة ُب ٚتلتهاإف السياؽ لو أمهية قصوىفي 
ٌف الكلمة ال معٌت ٢تا خارج السياؽ الذم ترد فيو، كرٔتا اٖتد ا١تدلوؿ كاختلف فإا١تنطوؽ بطريقة ما. ا١تكتوبو داخاللتعبَت 

 أشار كقد. 60ا١تعٌت طبقا للسياؽ الذم قيلت فيو العبارة أك طبقا ألحواؿ ا١تتكلمُت كالزماف كا١تكاف الذم قيلت فيو
سيبويو إذل ىذه "اعلم أٌف من   كمنها ما أشار إليو ،كدكره ُب ٖتديد معٌت الكلمةالعلماء إذل أمهية السياؽ  عدة من

 .61"كالمهم اختالؼ اللفظُت الختالؼ ا١تعنيُت كاختالؼ اللفظُت كا١تعٌت كاحد، كاتفاؽ اللفظُت كاختالؼ ا١تعنيُت

باٟتديث عن األشياء بدقة كيقوؿ فطومة ٟتمادم "إف السياؽ مسألة ضركرية كحاٝتة ُب ٣تاؿ اللغة حيث يسمح لنا 
ككضوح. كديكننا من ٖتديد كدراسة العالقات ا١توجودة بُت السلوؾ االجتماعي كالكالمي ُب استعماؿ اللغة، كأم 

 62استغناء عن السياؽ سيجعل قناة التواصل متوترة، لذا فهو يقـو بدكر فعاؿ ُب تواصلية ا٠تطاب كانسجامو"

مت لنا دالالت استباقية كإشارات ٘تهيدية ألحداث ١تا ٖتصل بعد كديكن كيشَت ا٠ترزجي "إذف قرينة السياؽ قد
للذىن أف يصل إليها من خالؿ مساعدة قرينة السياؽ اليت ٘تكنت على ٨تو خفي من الربط كالتماسك بُت 

 63األحداث كا١تناسبة ا١تنتمي إليها اٟتدث"

، كٖتديد داللة الكلمات، كإفادة التخصيص، الوقوؼ على ا١تعٌت إف ا١تعرفة عن السياؽ تساعد علىكمن ا١تذكور 
 .64كدفع توىم اٟتصر، كرٌد ا١تفهـو ا٠تاطئ.. كغَتىا

أف السياؽ يساعد على تعيُت داللة الصيغة، فرٔتا جاءت بعض األبنية متحدة الوزف، كلكنها ٗتتلف ُب داللتها  كما
فمن ذلك: أٌف أٝتاء الزماف كا١تكاف تصاغ من على ا١تعٌت ا١تراد، كالذم حيدد ىذه الداللة إمنا ىو سياؽ الكالـ، 

، كىي  إال ُب حالتُت، فإهنما يكوناف فيهما على كزف )مفًعل( بكسر العُت -الثالثي على كزف )مفعىل( بفتح العُت، 
 كالتارل:

 الكلمات التي يتحدد معناىا السياق 

                                                           
 .36، 33 ، دار الشركؽ، ص:الدالرل –مدخل لدراسة ا١تعٌت النحوم  النحو كالداللة(،2000، )٤تمد ٛتاسة،عبد اللطيف60
 .24، ص.1، عادل الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع،ط.الكتاب(،1985سيبويو، ) 61

 24ص:  قسم األدب العريب، جامعة ٤تمد خيضر، اٞتزائر. )د.ت(، ،السياؽ كالنص استقصاء دكر السياؽ ُب ٖتقيق التماسك النصي، ٟتمادم، فطومة62
 16ص:  كلية اآلداب، اٞتامعة ا١تستنصرية،  ، )د.ت(،"قرينة السياؽ كأثرىا ُب النص القرآينعبد الباقي بدر ا٠ترزجي، 63
 .52- 30 ص.مكتبة النهضة ا١تصرية  ،سياؽ اٟتاؿ ُب الدرس الدالرل،)د.ت(، فريد عوض ،حيدر64
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 رقم
 الكلمة

 المثال
 النوع

 المكان الزمان

    بُت الصفا كا١تركةمسعى اٟتجاج   مسىعى 1

    الصباح مسعى الناس إذل العمل مسعىى 2

    مطلع الشمس جهة الشرؽ مطلىع 3

    مطلع الشمس يتأخر شتاء مطلىع 4

    مكة ا١تكرمة مهًبط الوحي مهًبط 5

    مهًبط طائرة اٟتجاج فجر اليـو مهًبط 6

    موًلد الرسوؿ عليو السالـ مكة موًلد 7

    شهر الربيع األكؿ موًلده عليو السالـ  موًلد 8

 1 -اٞتدكؿ 

 ستطيع التفرقة بُت الزماف كا١تكاف إال بالسياؽ كىو الذم حيدد ا١تراد كيعٌُت ا١تقصود. تكَب كل ما تقدـ ال 

كما أف ىناؾ كلمات تنتهي بياء مشددة من حيث األصلية كالنسبية كلكن ال يستطيع التفريق بينهما إال بالسياؽ 
 .65مثال: "حٌي" األصلية ك"حيوٌم" النسبية ك"طٌي" األصلية ك"طوكم" النسبية

فيو تراعى القيمة الداللية من باإلضافة إذل أف السياؽ نوعاف: السياؽ اللغوم كغَت اللغوم. أما السياؽ اللغوم ف
 .كالصفحةأالفقرة أك لة اٞتمُب نظاـ عناصر لغوية، فالكلمة يتحدد معناىا من خالؿ عالقاهتا مع الكلمات األخرل 

  :كالتارل  " ترد َب سياقات لغوية متنوعة، ككل سياؽ يظهر كحيدد كجهنا من معانيهاعينكلمة "  مثال

                                                           

 .509 – 507، ص. ـ1987ىػ 1407، سنة 7بأسيوط، عدد دردير ٤تمد أبو السعود، داللة السياؽ كأثرىا ُب األساليب العربية ، ٣تلة كلية اللغة العربية 65
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 eP&w;Wالبػئر  -ساؿ عُت ا١تاء  : ا١تػاء عين
 ;xw;wdاٞتاسوس  -جاء عُت الدكلة  : الدكلة عين
 ;Kf;fpaj;Jtkاالىتماـ  -٤تمد رئيس اجمللس فعليو العُت بنظامو  : العينعليو 

 ;lk,ا١تكػاف  -تأجرت العُت  : العينتأجَت 
 ;tpUg;gkالرغبة : فيها عينـو

 fz;fhzpg;Gالرعاية :عينىأحطو َب 
 ;Kfk;nfhLj;jyا١تواجهة :َب عينك عينى
 njspthdJبوضػوح : عيَنكعيٌت 

.مثال استعماؿ  اٟتدث اللغول كتتصل بويمثل الظركؼ كا١تالبسات كا١تواقف الىت ًب فيها أما السياؽ غَت اللغوم ف
كلمة "الصرؼ" لدل دارسي العربية كطالهبا يعٍت مباشرة ىو علم الصرؼ الذم تعرؼ بو أحواؿ الكلمة العربية من 

، على حُت أف دارسي ا٢تندسة cUgzp‖(Morphology)“اشتقاؽ كتغيَت كزيادة كىي تًتجم بالتاملية 
مصطلح علمي يشَت إذل عمليات التخلص من ا١تياه بأم كسيلة كمعناه بالتاملية  كطالهبا حيددكف داللة "الصرؼ" بأنو

“ePu;g;ghrdk;‖(irrigation) فَتتبط دارسو ا٢تندسة ٔتصطلح آخر "الرم"، مثل "الرم كالصرؼ" كما ،
مة "الصرؼ" يرتبط دارسو العربية ٔتصطلح "النحو" مثل "النحو كالصرؼ" ١تنع االلتباس ُب فهم معانيهما.كما أف  كل

تستعمل ُب قطاع ا١تاؿ كالتجارة بداللة أخرل تشَت إذل ٖتويل العملة النقدية من الوجود كالكموف إذل التداكؿ الفعلي، 
 ehzakhw;W‖(currency―، كمعناه بالتاملية 66أك ٖتويل العملة من فئة إذل فئة أك من نقد إذل آخر

exchange). 

سريالنكا فهناؾ من غموض كالتباس ُب بعض عمليات الًتٚتة خاصة ُب ترٚتة كعند النظر إذل الًتٚتة كمًتٚتي 
 الناشئُت ُب العصر اٟتاضر، كما أف بعضهم يستخدموف الكلمات الشاذة ُب عادة الناس، مثال:

 67الكلمات المستخدمةبمترجمي سريالنكا والمناسبة لها

 الترجمة الصحيحة ترجمة مترجمي سريالنكا الكلمة رقم

 gupghir eilKiw حااصطال 1

 mwpag;gl;lJ nra;tpid معركؼ 2

                                                           
 300-299 .، دار الفكر، دمشق، صمبادئ السانيات(،1996، )قدكر، أٛتد ٤تمد66
 2014-05-10حصل الباحثوف ىذه العلومات من ا١تقابلة الشخصية، 67
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 mwpag;glhjJ nraw;ghl;Ltpid ٣تهوؿ 3

 jupghlhdJ NeuhdJ مثبت 4

 2 -اٞتدكؿ 

ككذلك يشَت نعماف إذل 68بأف استعماؿ األلفاظ البسيطة مرحب بو فيالًتٚتة حىت يفهم العواـكقد أكد حج األكرب 
. كيقوؿ بعض مًتٚتي سريالنكا إذل أف ا١تًتجم 69تظهر حسن النص األصلي "أف  الشعر ال ديكن ترٚتتو ألهنا ال

ترجم عبد الوىاب كتاب "إحياء علـو الدين" لإلماـ الغزارل.  مثلمايستخدـ أسلوبا ٥تتلفا عن أسلوب النص األصلي
كبعض ا١تًتٚتُت يًتٚتوف بعض األلفاظ العربية إذل التاملية حرفيا، مثال: كلمة "صالة" تًتجم 

كلكن ىذه الكلمة تشَت إذل معاين عدة، كىي: الرٛتة، كالصلوات على النيب صلى اهلل  ryhj;‖(Salath)―ذلإ
 . 70عليو كسلم، كالصلوات ا٠تمسة كالدعاء

my;yhكيًتجم الكلمتاف "الصالة كالسالـ"ُب عبارة"الصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل" كالتارل: ;̀tpd; 

J}jupd; kPJ ]yhKk; ]ythJk; cz;lhtjhf71‖فيو ترٚتة كلمة  فذكر

معناىا ىو "األمن كالربكة"كمعنامها ُب التاملية كلكن  ;yhKk; ]ythJk["الصالة كالسالـ" إذل

―mUs;> rhe;jp‖ فالصالة من اهلل تعاذل رٛتة كزيادة تشريف للنيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كأما السالـ

كسلم ٖتية الئقة بو صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ الشيخ الدردير ُب  فمعناه التحية من اهلل تعاذل للنيب صلى اهلل عليو

كلذا ال تطلب  حاشيتو: )كالصالة( ىي من اهلل تعاذل النعمة ا١تقركنة بالتعظيم كالتبجيل فهي أخص من مطلق الرٛتة

 .72لغَت ا١تعصـو إال تبعا، كمن غَته تعاذل التضرع كالدعاء باستغفار أك غَته

أم من اهلل لو عليو الصالة  )قولو: أم التحية( أم التحيةقاؿ الشيخ الدسوقي شارحا معٌت التحية: "السالـأما معٌت "

كالسالـ ُب اٞتنة بتحية الئقة بو كما حييي بعضنا بعضا بقولنا السالـ عليكم )قولو: أك األماف( أم من ا١تخاكؼ؛ 

                                                           
68

Yahya, Raashid, andMafaz, Manaf, (2012),Adippadai wadam sile Puridalkal, Distant Dreams 

Publication, Ulappanna. 
69

Athambawa.S.H, (2008), Saranthibil Baroodi, Kalamussharq Publication, p. vi 
 2014-05-10علومات من ا١تقابلة الشخصية، حصل الباحثوف ىذه ا١ت70
 2014-05-10علومات من ا١تقابلة الشخصية، حصل الباحثوف ىذه ا١ت71
 

72
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=25831 
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س خوفا؛ ألف ا٠توؼ على قدر ا١تعرفة كلذا قاؿ: ألف النيب من حيث كونو بشرا يلحقو ا٠توؼ من اهلل بل ىو أشد النا

 .73أنا أخوفكم من اهلل )قولو: على ٤تمد(

 (Results and Recommendations)النتائج والتوصيات

 نوقشت سابقا كما يأٌب: اليتإف ىذه الدراسة قد ميزت األسباب اليت أدت إذل األخطاء 

 .عدـ ا١تعرفة بقواعد الًتٚتة كشركطها 
  ا١تًتٚتُت لكلمة كاحدة يؤدم إذل اختالؼ ا١تعٌت.اختالؼ فهم 
 .عدـ ا١تعرفة بأسلوب اللغتُت العربية كالتاملية تشاهبا كتناحرا 
 .قلة الوضوح بثقافة مستخدمي اللغة كعاداهتم كتقاليدىم 

 التوصيات:

 جيب على ا١تًتٚتُت: 

 .أف يهتموا بالسياؽ كأنواعو كمكانتو ُب الًتٚتة 

  الًتٚتة كيتجرب فيها مع اإل١تاـ بقواعد الًتٚتة كشركطها.أف يتضحوا ُب عملية 

 .أف ديهركا ُب قواعد اللغتُت العربية كالتاملية 

 .أف يلموا ٔتعجم آحادم اللغة كثنائي اللغة كا١تعجم ا١توضوعي 

 .أف يستخدموا األلفاظ ا١تشهورة ُب عادة الناس 

 :(Conclusion)الخاتمة

ا١تًتجم اٞتيد جيب أف يلم بالسياؽ كأنواعو ألنو يدكر دكرا فعاال ُب ٖتديد معٌت إف عملية الًتٚتة أمانة، كعلى 
الكلمة. كلكن ا١تًتٚتُت ُب سريالنكا خيطئوف عند الًتٚتة من العربية إذل التاملية بسبب عدـ التجربة ا١تلموسة ُب 

 اؽ كدكره ُب ٖتديد ا١تعٌت.السياؽ اللغوم كقواعد كثقافة لغيت النص كا٢تدؼ فتوضح ىذه الدراسة مفهـو السي
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