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ABSTRACT 
 

 

Translation plays an important role of crossing through different cultures and 

communication. Therefore it is considered one of the major and appropriate means 

of transferring culture from one society to other. Audiovisual Translation which 

is gradually becoming a field of academic research within the field of Translation 

Studies is arguably one of the most common forms of translation. Audiovisual 

Translation plays a dynamic role in transferring the culture through its various 

types including dubbing, subtitling and voiceover etc. The production of dubbed 

and subtitled series and movies in Pakistan is one of the most evident 

manifestations of transferring Islamic culture among the individuals belonging 

to various cultures. This research aims at identifying the role of Pakistani dubbed 

and subtitled series into Arabic in the transfer of Islamic culture to the Arab 

World. It also highlights the concept of Audiovisual Translation, its famous types 

including dubbing, subtitling and voiceover.At the end some conclusions and 

recommendations have been mentioned. 
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 التوطئة
تلعب وسائل االعالم دورًا هامًا في نقل الثقافات من مجتمع إلى آخر في عصر العولمة والتكنولوجیا، وتعتبر الشاشة وسیلة 

في عملیة  (Audiovisual Translation)البصریة  –أساسیة لعملیة النقل بین الثقافات، ونتیجة لذلك زاد دور الترجمة السمعیة 
البصریة بما -األنواع المختلفة للترجمة السمعیة   نقل الثقافات. قام خبراء الترجمة بالتركیز على إجراء الدراسات واألبحاث في

 Jorge). یتحدث جورج دیاز سنتاز (Voice Over) ، واالستعالء الصوتي(Subtitling)، والسترجة (Dubbing) فیها الدبلجة

Diaz Cintas)  تخصص البصریة تشهد توسعاً وتوطیداً ك –البصریة بأن الترجمة السمعیة  -ورات مجال الترجمة السمعیةعن تط
وبناء على ذلك بدأت البحوث األكادیمیة في هذا  1أكادیمي بسبب زیادة االهتمام في دراسات الترجمة بشكل غیر مسبوق.

 Chaume)بصریة في كل أنحاء العالم. ویؤكد شوم فاریال ال -المجال. وتم نشر مجموعة واسعة من أعمال الترجمة السمعیة

Varela) یة هي مثال ملموس البصر  –البصریة موضحاً بأن الترجمة السمعیة  -على ضرورة االهتمام بالبحوث في الترجمة السمعیة
لباحثین عن ین افي مجال البحث الذي یجب أن ینال مكانه الصحیح في دراسات الترجمة. وتقع مسؤولیة على عاتق المعلم

  2البصریة من تخصصات أخرى بشكل تام. -جلب انتباهنا إلى الجوانب التي تمیز الترجمة السمعیة
 (AVT) البصرية –مفهوم الترجمة السمعية 

حیث  (Jorge Diaz Cintas)البصریة وأبرزهم جورج دیاز سنتاز –ذكر علماء الدراسات الترجمة عدة مفاهیم الترجمة السمعیة 
وتوضح  ، 3 الذي یستكمل فیه البعد اللفظي بعناصره في وسائل اإلعالم األخرىالبصریة بأنها اإلنتاج  -عّرف الترجمة السمعیة

نقل عناصر شفهیة واردة في أعمال ومنتجات سمعیة بصریة من لغة إلى لمصطلح مستخدم بأنها  (Chiaro Delia)دیلیا شیارو 
عملیة ثقافیة یتم من خاللها توضیح المعاني والقیم الواردة في  أنها  (Marcella De Marco)ركووعند مارسیال دي ما،  4 .أخرى

 5 .وسینمائیةرامج تلفزیونیة بكل من كلمات وصور 

 البصرية-أهم أنماط الترجمة السمعية 
البصریة التي ذكرها مجموعة من المنظرین وعلماء دراسات الترجمة بینهم " أیف غامبي" -هناك عدة أنماط الترجمة السمعیة 

(Yves Gambier)  "و " هینرك غوتلیب(Henrik Gottlieb) "وتحدثت " بیال أوریرو ،(Pilar Orero)  عن هذه األنماط بأنها
 بعد اإلنتاج ألیة وسیلة إعالمیة أو إطار، ومجاالتتشمل كافة أنواع الترجمة أو التحول متعدد السیمائیات لإلنتاج أو مرحلة 

وأهم األنماط السائدة  6.جدیدة للولوج اإلعالمي، والسترجة الخاصة بالصم والبكم، والوصف السمعي للمكفوفین وضعاف البصر
 البصریة هي: –في الترجمة السمعیة 

 (Dubbing). الدبلجة 1
 (Subtitling). السترجة 2
 (Voice -Over) الصوتي. االستعالء 3

 (Dubbing)مفهوم الدبلجة 
البصریة في مواد سینمائیة وتلفزیونیة مثل أفالم وثائقیة ومسلسالت وغیرها حیث -یستخدم هذا النمط من الترجمة السمعیة 

یستبدل صوت متحدث أصلي بصوت جدید في اللغة الهدف، وأهم ما یجب أخذه في عین االعتبار في عملیة الدبلجة هو 
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عملیة تتضمن استبدال بلجة بأنها عن الد (Delia Chiaro)تزامن حركة الشفاه مع النطق في اللغة الهدف. تتحدث دیلیا شیارو
وتوضح   7.مكنموصیاغته وعملیة تزامنیة بشفتین بأقصى قدر  حوار أصلي توقیت متابعةیحاول  خطاب أصلي بمسار صوتي

كي یتم تعزیز تمتع من قبل ممثلین أصلیین ل حوارات مستهدفة كأنه یتم التعبیر عنها جعل شیارو بأن أهداف الدبلجة تتمثل في
ات بین اللغ البصریة-السمعیة نوع من الترجمة بأنها الدبلجة :(Diaz Cintas) ویوضح دیاز سنتاز 8.مشاهدین بمنتجات أجنبیة

ي الدول ف تغییرًا تامًا للمسار الصوتي للغة المصدر إلى المسار الصوتي للغة الهدف بشكل تام بهدف إلى البث التي تفرض
  9.التي ال تكون فیها اللغة األصلیة لغتهم األم

 (Subtitling) مفهوم السترجة
المنطوقة للمنتج  المصدر لغة نص مفهوم السترجة بأنها هي ترجمة (Michael Luyken-Georg) لویكین مایكل یوضح جورج

 بمكتو  بأنها ممارسة الترجمة التي تتكون من نصالسترجة  (Jorge Díaz Cintas)ویعرف جورج دیاز سنتاز 10.السمعي البصري
 العناصر لىإ باإلضافة ، للمتحدثین األصلي الحوار سرد إعادة إلى یسعى والذي ، الشاشة من السفلي الجزء في عام بشكل ،

 11.الصورة في تظهر التي الخطابیة

 (Voice Over) مفهوم اإلستعالء الصوتي
 رجمةت یقدم صوت سماع خاللها من عن اإلستعالء الصوتي بأنه تقنیة یتم (Jorge Díaz Cintas) یتحدث جورج دیاز سنتاز

: اإلستعالء الصوتي بأنه (Kuhn)ویعرف كیون 12 (SL)المصدر اللغة صوت فوق واحد وقت في (TL) باللغة الهدف المحدد
 على افعلیً  تتحدث شخصیة أیة إلى ینتمي ال مسموع، ولكن صوت أو الشاشة خارج صوت بشكل مختلف تماماً، مثل

 13.الشاشة

 العالقة بين الترجمة والثقافة
نظراً إلى أهمیة متزایدة اكتسبها دور الثقافة في الترجمة، یظهر اهتمام واسع بالعالقة بین الترجمة والثقافة. ویتم فهم هذه العالقة 
من خالل ثالث مقاربات للترجمة الثقافیة هي الترجمة من الثقافات، والترجمة للثقافات، والترجمة بین الثقافات. وتطورت 

لسبعینیات بشكل سریع، وتم تحویل الترجمة من وضعها السابق المتمثل في الشفرات اللغویة إلى اإلطار نظریات الترجمة بعد ا
األوسع للنقل والتواصل، فتم االعتراف على نطاق واسع بأن الترجمة فعل تواصلي، وُوصفت الترجمة بأنها عمل من أعمال 

و  (Snell-Hornby)وسنل هورنبي  (Newmark)بینهم نیومارك  التواصل والنقل بین الثقافات من قبل علماء دراسات الترجمة
. یقترح نیومارك بأن الترجمة تتوسط الثقافات، ویصف سنل هورنبي بأنها (Pym)و بیم  (Álvarez)و الفاریز  (Quale)قاولي 

م بأنها طریقة عالیة ، و بیحدث ثقافي مشترك، و قاولي بأنها تواصل عبر الثقافات،والفاریز بأنها  نقل ثقافة كاملة إلى أخرى
  14.الجهد نسبیاً، عالیة التكلفة للتواصل بین الثقافات

إتضح من تصریحات أطلقها علماء دراسات الترجمة المذكورین أعاله بأن الترجمة هي فعل النقل والتواصل بین الثقافات الذي 
عن ذلك   االهتمام بخلق مفاهیم ومعاني مالئمة. ویتحدثال یتورط في نقل اللغة فحسب إنما یتضمن عملیة نقل الثقافات عبر 

بأن الترجمة هي عمل تواصل بین الثقافات الذي ال یقتصر في نقل اللغة فحسب بل یشمل أیضاً، واألهم من  (Katan) كاتان
  15 .ذلك ، فهماً وفك التشفیر ونقل أنماط تلك الثقافة المخفیة أیضاً 
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 قة متالزمة مع الثقافة حیث أنها ال تقوم بنقل اللغة فحسب إنما تلعب دوراً أساسیاً في نقلوثبت مما سبق بأن الترجمة لها عال
ثقافة أفراد مجتمع إلى آخر. وباإلضافة إلى ذلك أنها تتوسط بین الثقافات. ویتطلب التوسط بین الثقافات مهارات خاصة، 

لك  ة إلى أن یكون وسیطًا ثقافیًا ویجب علیه أن یمتوحساسیة بین الثقافات، ومسؤولیة، وبمعنى آخر أن المترجم في حاج
نیة كفاءات في الثقافات بما فیها الثقافة التقنیة والثقافة الرسمیة والثقافة غیر الرسمیة حیث یهتم المترجم الوسیط في الثقافة التق

التي یعمل من  تراتیجیات والقدراتبالسلوك أي ماذا یُترجم؟، بینما في الثقافة الرسمیة یهتم بمالءمة أي كیف یُترجم؟ واإلس
خاللها النص في الثقافة الهدف. وأما الثقافة غیر الرسمیة فتتوافق مع سیاق الثقافة. ویحتاج  المترجم الوسیط الثقافي إلى 

ثل م التحقیق في القیم والمعتقدات. وعلى مستوى الهویة یأخذ المترجم الوسیط متطلبات الجهات الفاعلة المتورطة في التواصل
 مؤلف النص المصدر، والمفوض، والقارئ المقصود.

 في باكستان البصرية -السمعية الترجمة وضع 
یتطور النشاط الترجمي في اللغات المحلیة والدولیة في باكستان السیما في أعقاب قرار المحكمة العلیا الباكستانیة بشأن تبني 

في  (CPEC) الباكستاني -مشروعها تحت مسمى الممر االقتصادي الصینياللغة األردیة كلغة رسمیة للبالد، وإطالق الصین 
ضافة إلى إ البصریة وتحدیاتها -والترجمة السمعیة أراضي باكستان، وبناء علیه بدأت مؤتمرات وندوات حول أهمیة الترجمة

ة والترجمة لك إنشاء قسم الترجموخیر مثال لذ، االهتمام بالتركیز على تأسیس مراكز الترجمة وأقسامها على المستوى الجامعي
خطوات فعالة لتطویر  التخاذ. یبذل القسم  كافة مساعیه م6002 الفوریة بالجامعة اإلسالمیة العالمیة بإسالم آباد باكستان في عام

مجالي الترجمة والترجمة الفوریة إضافة إلى التعریف بدراسات الترجمة كتخصص أكادیمي على المستوى الوطني حیث تم 
وتجدر اإلشارة إلى أن قسم الترجمة والترجمة الفوریة . م2006 في الترجمة والترجمة الفوریة في عام البكالوریوسطالق برنامج إ

 (AVT)البصریة  وأعطى أولویة لوضع مادة الترجمة السمعیة م2012 قام بإطالق برنامج ماجستیر الفلسفة في دراسات الترجمة عام
ضمن المقررات الدراسیة التي یتم تدریسها في مرحلة ماجستیر الفلسفة في دراسات الترجمة بهدف إلى تدریب مترجمین 

زمة وتزود المادة الطالب بمهارات عملیة وتكنولوجیة ال.متخصصین في نقل النصوص السمعیة البصریة من لغة إلى لغة أخرى
توصیف لضعاف السمع و  الشاشةالصوتي وترجمة  اإلستعالءسیما الدبلجة و البصریة ال -للعمل في مجال الترجمة السمعیة

ترجمة الشاشة  البصریة ومدخل إلى –المقاطع الصوتیة. وُتدرس في المادة مواضیع مختلفة بما فیها مقاربات الترجمة السمعیة 
قوم القسم بإطالق البصریة وغیرها، وسی –والدبلجة والسترجة والتعلیق الصوتي إضافة إلى مناهج البحوث في الترجمة السمعیة 

تقبل القریب، ، والترجمة اإلعالمیة وغیرها في المسالبصریة-السمعیة برامج ماجستیر الفلسفة في تخصصات أخرى مثل الترجمة 
 وأما الدكتوراه في دراسات الترجمة فإنها ضمن مشاریع القسم المستقبلیة أیضاً.

 باتخاذتهتم  (PTV)البصریة على المستوى الحكومي فإن القناة التلفزیونیة الباكستانیة الرسمیة  –وأما وضع الترجمة السمعیة 
بهدف  الدولیةو  لمسلسالت الباكستانیة في اللغات المحلیةل واإلستعالء الصوتي خطوات ومبادرات فعالة تجاه الدبلجة والسترجة

، في العالم وباوالتفاعل مع مشاهدي دول العالم العربي وأور  التقاربو  التواصل تحقیق الباكستانیة عبر نقل الثقافة اإلسالمیة إلى
البصریة مثل الدبجلة  –وأیضاً تقوم بعض القنوات التلفزیونیة المحلیة والشركات المحلیة الباكستانیة باالهتمام بالترجمة السمعیة 

ستویین الحكومي على الم البصریة-السمعیة وتزید أهمیة الترجمة . فیهیة واإلعالمیةوالسترجة خالل عملیة إنتاج برامجها التر 
طورًا ملموساً البصریة یشهد ت –والمحلي السیما على المستوى األكادیمي في باكستان، ویبدو أن مستقبل الترجمة السمعیة 
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البرمجیات دم توفیر تسهیالت التكنولوجیا و وع، في السنوات المقبلة رغم تحدیات وصعوبات مثل قلة عدد مترجمین مهنیین
عالة تجاه تطویر خطوات جادة وف واتخاذفي باكستان إال أنه یتم بذل الجهود المكثفة  البصریة-السمعیة والمختبرات للترجمة 

فة قل الثقابهدف إلى ن البصریة على المستویین الحكومي والمحلي في باكستان بصفة مستمرة –مجال الترجمة السمعیة 
 اإلسالمیة الباكستانیة إلى دول العالم.

 ةالباكستاني تصناعة المسلسالوضع المسلسالت المدبلجة والمسترجة في 
 جتمعات المختلفةبهدف إلى نقل الثقافة الباكستانیة إلى الم یزید عدد المسلسالت الباكستانیة والقنوات الباكستانیة یوماً بعد یوم

، فأصبحت صناعة المسلسل الباكستاني حاًل أمثل للترفیه، وبدأت المسلسالت الباكستانیة أن تظهر مع قصصها المبتكرة 
نتجون بإنتاج داخل باكستان وخارجها ، قام م المختلفة وأسالیبها الفریدة وممثلیها الممتازین على شاشات القنوات التلفزیونیة

عة للمشاهدین، وظهرت نتائج ذلك على وسائل اإلعالم االجتماعیة تمام الوضوح حیث مسلسالت ذات موضوعات واقعیة وممت
 بدأ الشبان مناقشة قصص المسلسالت وجوانبها الثقافیة وأسالیبها الرائعة.

وحقق نجاح المسلسالت الباكستانیة مشاهدة كبیرة حیث یقوم ُرعاة المسلسالت بتطویر االهتمام بإنتاج المسلسالت، وتقوم 
مسلسالت الباكستانیة بتولید إیرادات كبیرة للبالد، وازدادت میزانیة المسلسالت من قبل الحكومة الباكستانیة، ویتم توفیر ال

تسهیالت كبیرة إلنتاج المسلسالت حسب معاییر المسلسالت الدولیة، واألن أصبحت صناعة المسلسل الباكستاني منصة  
ول العالم بما فیها إضافة إلى نقل الثقافة الباكستانیة إلى د مواهبهم وأفكارهم المبتكرةكبیرة توفر للممثلین الشبان فرصة إلظهار 

 ، ویساهم ذلك في تطویر صناعة المسلسل الباكستاني داخل باكستان وخارجها.العالم العربي
نیة مثل السندیة والبنجابیة الباكستاویتم إنتاج معظم المسلسالت التلفزیونیة الباكستانیة باللغة األردیة إضافة إلى اللغات المحلیة 

، ترجة، واللغات الدولیة مثل اإلنجلیزیة والعربیة عبر االهتمام بإنتاج المسلسالت المدبلجة والمسةوالبشتونیوالبلوشیة والكشمیریة 
دول مثل ستانیین كالبا  المواطنینوحازت المسلسالت الباكستانیة شهرة عالمیة السیما في الدول التي یقیم فیها عدد كبیر من 

ها . وتعرف المسلسالت الباكستانیة بكونها قصیرة نسبیًا حیث عادة تنتهي حلقاتوالعالم العربي منطقة الشرق األوسط والهند
القصة  ولكن في بعض األحیان تمیل،بعد مرور أقل من سنة واحدة، وتعتمد معظم المسلسالت الباكستانیة على روایات أردیة 

بث والتناغم مع التلفزیون، ویتم استخدامها بصورة متكررة ل االنسجامبكة الروایة من أجل االهتمام بتحقیق من ح االنحرافإلى 
الرسائل االجتماعیة والثقافیة، وفي الواقع أن المسلسالت الباكستانیة أكثر جاذبیة للنساء بداًل من الرجال تقلیدیًا إال أن 

لشبان تدریجیًا في السنوات األخیرة، وحالیًا تشهد صناعة المسلسل مشاهدین من ا مسلسالت الحركة الجدیدة تجذب
 .الباكستاني تطوراً وتوسعاً كبیراً 

ونال عدد كبیر من المسلسالت الباكستانیة شعبیة وشهرة على نطاق واسع في السنوات القلیلة الماضیة بما فیها على سبیل 
ر ےہ( المثال ال الحصر وفس ےہ(و أي رفیق الروح،  رف(مہ)و عن الحدیقة،أي الحیاة عبارة  )زدنیگ زلگا را انم يي  اسميأي  )مي

 .أنت ثروة حیاتي )اتمع اجن ےہ وت(و أي حبیبي أفضل، لضف(ا )ایپرےیوسف، و
 أنواع المسلسالت الباكستانية

تدور أحداث وقوع إمراه فقیرة أو رجل فقیر في الحب مع رجل غني  المسلسالت العاطفية المأسوية للطبقات المتوسطة: .1
 أو امرأة غنیة.
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یتم إنتاجها في المناطق الریفیة في باكستان، وتغطي جوانب رومانسیة إضافة إلى قضایا  المسلسالت الرومانسية الريفية: .2
 لقویة.المناطق الریفیة، ویُعرف هذا النوع للمسلسالت بأسلوبها البسیط وحواراتها ا

یتم إنتاجها لعرض أحداث الشعور بالبهجة والسرور أو بالسعادة وتحتل مكانة عالیة في التلفاز  المسلسالت الكوميدية: .3
 وتجذب عدداً كبیراً من المشاهدین. 

عادة تقوم المسلسالت التاریخیة بعرض شخصیة شهیرة أو شخصیات شهیرة في عصر اإلمبراطوریة المسلسالت التاريخية:  .4
 غولیة.الم

 هو نوع جدید یستعرض حیاة المراهقین الجامعیین وقضایاهم.مسلسالت المراهقين:  .2
: تدور قصة هذه المسلسالت حول مشاكل كبیرة مثل الموت واالختفاء والمال المسروق مسلسالت الغموض واإلثارة .6

 والخطف إضافة إلى أحداث تتعلق بعائالت مدمرة.
 للغة العربيةابالمسلسالت الباكستانية المدبلجة 

ره، وفي نهایة المطاف أتى عمل جاد یقوم به منتجون وممثلون باكستانیون بثما عالمیاً،نالت المسلسالت الباكستانیة اعترافًا 
وتمت اإلشادة بعملهم من قبل الجمهور على المستوى العالمي، وأشاد كثیر من المشاهدین األجانب اآلسیویین في جمیع 

سلسالت الم بمحتویاتي الوالیات المتحدة األمریكیة والهند ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وكندا أنحاء العالم السیما ف
جلبت المسلسالت و  الباكستانیة ویعطون أولویتها على محتویات مسلسالت أخرى بسبب قصصها الفریدة وتمثیلها الرائع.

ها على النحو لى المستوى العالمي السیما في دول العالم العربي وأبرز إلى اللغة العربیة اعترافاً ع والمسترجة الباكستانیة المدبلجة
 التالي:

(مہ)مسلسل . 1  16 "المدبلج إلى العربية تحت مسمى "رفيق الروح  رف
 مسلسل رومانسي:    النوع

 عتیقة أودهو، فؤاد خان، نافین وقار، ماهرة خان:    نجومال
 األردیة :   اللغة

 23:   عدد الحلقات
  MCB:    القناة

رفیق الروح" من قبل مركز ثه على الهواء مؤخرًا تحت مسمى "وتم ب م2013 متمت دبلجة المسلسل إلى اللغة العربیة في عا
ونال هذا المسلسل شعبیة كبیرة في فترة . (MCB( )Middle East Broadcasting Center) اإلذاعة في الشرق األوسط

، وتدور  م2010وجیزة بعد بث عدد قلیل من الحلقات ، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المسلسل تم إنتاجه باللغة األردیة في عام 
روض فأحداثه حول التجارب والمحن التي یتعرض لها زوجان جمع بینهما القدر ولیس االختیار، ویشعر كل منهما أنه شریكه م

العتراف بأنها یخجل كل منهما من او  علیه، لكن الوقت یثبت مدى التوافق بینهما فیشعر كل منهما تجاه اآلخر بعاطفة صادقة
یختبر كل منهما الحقیقة ل عندما تفلح والدة الزوج في مساعدة ابنها على االنفصال عن زوجته، تأتي الفرصة .من صمیم الحب

ا من سوء الفهم تجاه من كان رفیقا له في الماضي القریب، وعندما یجمع القدر بینهما مرة ، ویتخلص كل واحد منهممشاعره
 ."قد خلق لآلخر لیكون بالنسبة له "رفیق الروح مامنه أخرى یتوحدا إلى األبد، بعد أن تأكد لهما أن كالً 
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(مسلسل . 2 اتمع اجن ےہ وت  17 "المدبلج إلى العربية تحت مسمى "عشق حياتي )
 : مسلسل رومانسي   النوع

 : ثروت جیالني، جاوید شیخ، عدیل حسین، صنم سعید   نجومال
 األردیة :   اللغة

 81:   عدد الحلقات
 م4182 :  تم بثه بالدبلجة

حدة ( حیث تسافر)هانیا( لتقیم مع جدتها بالوالیات المتعباد عزیر( و)سجاد تتمحور قصة المسلسل حول العالقة بین )هانیا
س الكلیة، فیلتقي ( إلى نیویورك لدراسة الهندسة أیضاً بنفعبادبینما یأتي) الهندسة،األمریكیة بعد وفاة والدیها وتتخذ قراراً بدراسة 

یر دث لـ )هانیا( حادث مفاجئ یغولكن یح ویتزوجا بالرغم من معارضة عائلة )عباد( بها ویقعان في الحب منذ لحظة أولى
 في طریقهما للمنزل لحضور حفل عید زواجهما. احیاتها حیث یتوفى والدها ووالدتها في حادث سیارة وهم

(مسلسل . 3 ر ےہ  18 "أسرار الحب" المدبلج إلى العربية تحت مسمى )زدنیگ زلگا
 : مسلسل رومانسي   النوع

 فؤاد خان، صنم سعید، عائشة عمرثمینة بیر زاده، جاوید شیخ، :    نجومال

 األردیة:   اللغة
 26:   عدد الحلقات

 م4182:   تم بثه بالدبلجة

لذكر ، دون أن تنجب له ااألنثىتلو  أنثىتتمحور أحداث المسلسل حول معاناة زوجة انفصل عنها زوجها ألنها أنجبت له 
بناتها بمنحة  أیضاً. تجتهد أم اإلناث في تربیتهن وتعلیمهن لتحظى كبرى أنثىالذي یریده. فینفصل عنها لزوجة أخرى تنجب له 

 وتقودها الدراسة للتعرف على الشاب الوسیم الغني المتفتح، سلیل األسرة العریقة والذي یقع في غرامها. ،دراسیة جامعیة
(مسلسل  .4  19المدبلج إلى العربية  )ونر ابون

 مسلسل رومانسي:    النوع

 أحمد، طوبى صدیقي بلوش، ثمینةمصطفى قریشي، ماه نور :    نجومال

 : األردیة   اللغة

 81:   عدد الحلقات

یحكي المسلسل قصة عائلة وقعت ضحیة التقالید القاسیة، التي تتحطم علیها سعادة جمیع أفراد العائلة، من خالل قصة الفتاة 
تخاذ بقبضة من حدید، ال یترك من خاللها الفرصة للنساء الالبیت  شؤون" نور بانو"، التي تربت في بیت عمها، الذي یدیر 

عین أن الذي یلتزم بتقالید قاسیة، دخلت ابنته سارة في عالقة عاطفیة بعیداً ع يوفي هذا المناخ القاس قرارات من تلقاء أنفسهم.
نته، ویخشى أن التي دخلت فیها اب عم نور بانو بعقدة هذه العالقة شوأبیها. ویعیأسرتها، لتجلب هذه العالقة العار ألسرتها 

تنجر نور بانو إلى نفس المصیر، ولكنها ترسل دائما برسائل إیجابیة لعمها مفادها أن تقدیرها لما فعله معها في تربیتها واهتمامه 
 بأمورها یجعلها حریصة على أال تأتي بسلوك یزعجه ولكن عم نور بانو سیتخذ قراراً یغیر تماماً مجرى حیاتها.
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(مسلسل  .5  20 "حب عبر حدودالمدبلج إلى العربية تحت مسمى " )دااتسن
 مسلسل رومانسي:    النوع

 فؤاد خان، صنم بلوش، ثمینة بیر زاده، صبا قمر، قوي خان:    نجومال

 األردیة :   اللغة

 42:   عدد الحلقات

طالق انفي المنطقة الحدودیة القائمة بین الهند وباكستان في ظل  م1426م و1441بین عامي  المسلسل تدور أحداث
الخالفات الحدودیة بین الدولتین، وتفرق الظروف والخالفات السیاسیة التي تنفجر في إقلیم البنجاب بین الحبیبین )بانو(، التي 

یة سیاسیة التي تنطلق على خلف تلعب دورها )صنم بلوش(، و)حسن( الذي یلعب دوره )فؤاد خان(، وتتسبب الحرب األهلیة
ى أیدي متطرفین تتعرض عائلة )بانو( للقتل علو  .ودینیة في تهجیر العالقات العقیمة في المنطقة الواقعة بین باكستان والهند

 یدهمن قریتها، وتتعرض هي لالغتصاب واالختطاف.
( مسلسل .6  21 "امرأة أخرىالمدبلج إلى العربية تحت مسمى " )دل رطضم

 مسلسل رومانسي:    النوع

 عمران عباس، ثروت جیالني، شكیل، صبا حمید:    نجومال

 األردیة :   اللغة

 44:   عدد الحلقات

تتمحور قصة المسلسل حول )عادل( الذي یرفض الزواج من )ماري سیاّل( لمعاناته من عقدة نقص مركبة، فتهرب )سیال( من 
عد بمسؤولیته عن ذلك فیبدأ رحلة البحث عنها، وبالفعل یستطیع الوصول إلیها لكن بمنزلها بعد أن تحطم قلبها، یشعر)عادل( 

وفاة والدته، فیتمم زواجه منها، ویسافرا معا للخارج. یتعامل )عادل( مع )سیاّل( بقسوة في بدایة زواجهما، لكنه یقع في حبها 
یفقد عمله ویصبح متعطال، تضطر زوجته إلى العمل  وعندما مع الوقت وتتغلب عاطفته نحوها على مخاوفه ومشاكله النفسیة،

 للنهوض بأعباء المنزل، بینما یجد نفسه مطالبا بتبادل األدوار معها ورعایة ولده، فتبدأ المشكالت بینهما مرة أخرى.
(مسلسل . 7 ار يي  22 "ندم الحب"المدبلج إلى العربية تحت مسمى  )المِل 

 مسلسل رومانسي:    النوع

 عمران عباس نقوي، ثروت جیالني، فیصل رحمن، عدیل أحمد.:    نجومال

 األردیة :   اللغة

 82:   عدد الحلقات

 وزعیم سرةاال كبیر سركار مالك ،االقطاعي النظام یتبعون الذین االثریاء االراضي مالكي من عائلة حول قصة المسلسل تدور
 عادات على حفاظاً و  اخیه ارضاء في رغبة عنه انفصل احداهما زوجتان لدیه االصغر سركار مالك شقیق ،فیها یقیمون التي القریة

 دانش دیقهاص تحب االخرین مساعدة وتحب وعاقلة عصریة فتاة هوریا... ومنهال حوریة ،بنتان منها وانجب العائلة وتقالید
 ركارس مالك ان اال الزواج هذا تعارض وامها حوریة ان حین وفي سركار مالك ووریث عمها البن خطبتها تم علمها دون ولكن
 الزواج. هذا على یصر
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 اللغة العربيةب المسترجةالمسلسالت الباكستانية 
 23مسلسل )ميرا نصيب( المسترج إلى العربية تحت مسمى " نصيبي أنا"  .1

 مسلسل رومانسي:    النوع

 عمران عباس نقوي، بشرى أنصاري، ثمینة بیر زاده، سائرة یوسف:    نجوم

 األردیة :   اللغة
 48:   عدد الحلقات

 العمة،و ولدتا من أمهات مختلفات في نفس الیوم، وتعیشان في منزل واحد مع والدتهما  و)نازیة( )شاذیة(قصة رائعة عن بنتین 
 ،)شاذیة(یاة سیؤثر سلبیاً على ح )نازیة(وتخبرهم العمة عن الكاهن أو ما یسمونه بالعراف وما قاله بأن كل ما سیحدث في حیاة 

لكن )شاذیة( فتاة متمردة و جریئة وتأخذ هذا الكالم على أنه  الجد،و)نازیة( فتاة خجولة وسریة تأخذ هذا الكالم على محمل 
 مجرد هراء. ثم بعد ذلك تحدث أحداث في حیاتهما بما فیها الزواج وقصص الحب.

 24المسترج إلى العربیة مسلسل )بشر مؤمن(  .2
 مسلسل رومانسي:    النوع

 ، أشنا شاهرضوىفیصل قریشي، سمیع خان، ماهین :    نجومال

 األردیة :   اللغة

 24:   عدد الحلقات

(یحكي المسلسل قصة رئیس عصابة باكستاني یدعى  اً وسلطًة جمع ثروته عن طریقة مصادر غیر شرعیة ویمتلك نفوذ )رشبؤمنم
ولكن  ،لكنه عاش طفولة قاسیة ومحرومة، فتركت في نفسه الكثیر من اآلثار أدت إلى تكوین شخصیته المتسلطة والقاسیة 

 حدوث ادة تؤدي إلىتضحیاته تتحول كلیًا بعد أن یتزوج من فتاة تدعى )رودابا( حیث یعیشان معاً، قصة ملیئة بالمشاعر الم
 مشاكل مع عائلتها.

 25 بال دموع"المسترج إلى العربية تحت مسمى " (ےئ)نب رومسلسل  .3
 مسلسل رومانسي:    النوع

 ماهرة خان، همایون سعید، عدنان ملك، جاوید شیخ، زیبا بختار:    نجومال

 : األردیة   اللغة
 81:   عدد الحلقات

ة مفضلة له ولكنه یراها كصدیق، ( منذ الطفولةارتضىفتى ) بتح التي جمیلة تدعى )صبا(تحكي قصة المسلسل عن فتاة 
 .إلى باكستان تجبرهم على العودةولیس حبیبه، ویسافر إلى أمریكا لعامین لیقابل )سامان( ویقع في حبها ثم تحدث ظروف 

 ن حبیبها الوحید.تعلم أن )سامان( أختها ستتزوج م ولكنها تتلقى أكبر صدمة بحیاتها عندما، وتفرح )صبا( بلقاء حبیبه الغائب
وکن ایپ ) مسلسل .4  26 ؟( المسترج إلى العربية تحت مسمى )من أنت يا حبيبي(مت 

 مسلسل رومانسي:   النوع

 عایزة خان، عمران عباس، قوي خان، علي عباس، حناء خواجا بیت:    نجومال



 (1، العدد6)المجلد                                                                                                                                                                      ء(2022یونیو)افکار

42 

 األردیة:    اللغة

 42:   عدد الحلقات

تحكي قصة المسلسل فتاة تدعى )إلما وقار( ابنة )وقار علي( وأبیها أرمل ولدیه ثالثة بنات منهن )إلما( ولكنها حكیمة فیهن 
 من جهة أخرىو المفضلة ألبیها تحبه كثیراً وتسمع كالمه دوماً ولكن أبیها یعمل عامل بسیط في مصنع ابن عمه )مظفر(  واالبنة

ي یحب فهو فتى ذو قلب ذهب مختلف عن أبیه مظفر الدیكتاتوري في العمل، وهو األكبر)رامیش حسن( هو ابن )مظفر( 
ویعمل مع أبیه ویحاول دوماً أن ینصف الموظفین ویحقق العدل ولكن تنقلب حیاته رأس على ، ویقلق على الموظفین، الجمیع

 .ویقع في حبها من اللحظة األولى لیساعده بمرضه ویصادف هناك ابنته الجمیلة )إلما( رعقب عندما یذهب لبیت وقا
رے الضفمسلسل ) .5   27 "حبيبي أفضلالمسترج إلى العربية تحت مسمى " (ایپ

 مسلسل رومانسي:    النوع

 عایزة خان، حمزة علي عباسي، فردوس جمال، صبا حمید:    نجومال

 األردیة:   اللغة

 21:   عدد الحلقات

فضل( وقته ویقضى )أ الكریكتتبدأ قصة المسلسل في مدینة حیدر آباد حیث یلعب )أفضل سبحان( بن )مولوي سبحان( 
في ممارسة الریاضة والبطاقات التي یكرهها والده، یدعي بأنه تلقى رسائل من )فرح( ابنة صاحب المصنع ویقرأها أمام أصدقائه 
إال أنه یرفض الكشف عن اسم الفتاة ومن جهة أخرى یتم زواج )فرح( مع )مهتاب( أحد أصدقاء عائلتها ولكنها ال ترغب في 

تسعى )فرح( بتعاون اختها إقناع والدیها بأنها تحب شخصاً آخر وتتم مساعدة من )أفضل( في هذا الشأن وخالل الزواج معه، و 
 ( في حب )فرح(.أفضلذلك یقع )

ےہ) مسلسل .6 وفس  را انم يي  28 اسمي يوسف "تحت مسمى "( مي

 مسلسل رومانسي:    النوع

 وفیضان شیخ بیات خواجة هینا عباس وعباس ومنشا باشا و وسیم  علي و عمران مایا:    نجومال

 :األردیة   اللغة

 41:   عدد الحلقات

 م4182:  تم بثه بالسترجة
. عقله نم إخراجها على قادر غیر وهو قطار في مرة ألول زلیخة یوسف رأى. وزلیخة لیوسف الممنوع الحب حول القصة تدور

 الدیهاو  بمصالح متخفیة ، عمها ابن زواج عروض بین عالقة ألنها مؤقًتا جذب ذلك أن زلیخة اعتبرت ، أخرى ناحیة من
 محمد نور أعلن ، الحق وقت في. تجاهها مشاعره عن ویعبر بها مغرم أنه الواضح من مرات عدة بیوسف تصطدم. الشخصیة

 إثبات یوسف یحاول. بشرى عمران عمة من الزواج من نفسه هو یتمكن حتى( أخته ابن) معیز عمران من زواجها زلیخة والد
 هذه يف ، محمد نور أوامر على بناءً  یوسف الشرطة تعذب عندما القصة تدور. عمران من زواجها تنكر حتى لزلیخة حبه

 بیجوم عافیة بدأت .النهایة في یوسف حب في زلیخة تقع ، هذا إلى بالنظر. حقیقًیا دائًما كان لها حبه أن زلیخة تدرك المرحلة
. بنجاح شرىب تزوج لكنه ، تهدیدهما في محمد نور یبدأ بینما یوسف من للزواج دعمها في زلیخة أخت وهاجیرة زلیخة والدة
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 لیوسف يخف ماض   عن الكشف تم ، الحق وقت في. الثالث النساء تتعاون كیف وتوضح نور ضد المرأة قوة القصة ُتظهر
 تردًدا ُیظهر ماكاله أن من الرغم على ، مصیرهما في االنفصال وأن البعض لبعضهما مصنوعین لیسا كلیهما أن ینقالن وزلیخة
 یواجهونها التي اتوالتضحی والتعذیب التحدیات عن مكتوبة القصة. العذاب نفس االثنان واجه فقد ، حبهما تسمیة إلى ویمیل

  والدها، من ابنتها عافیة تحمي كیف وتوضح ، حبهم أجل من
وباإلضافة إلى ذلك یتم بذل الجهود من قبل صناعة المسلسل الباكستاني لالهتمام بالسترجة إلى العربیة لمزید من المسلسالت 

د اہمہ)التلفزیونیة مثل مسلسل   ےب)سل ومسل "،"الشك تحت مسمى (كش)"، ومسلسل "أین نحن؟ تحت مسمى (ےیں لچ 

ا اپلگ نپ یھبایپر اک  ھچک)"حیاء"، ومسلسل تحت مسمى (رشم

ه

 ك.وغیر ذل "من جنون الحبالقلیل تحت مسمى " (ت
 دور المسلسالت الباكستانية المدبجلة والمسترجة بالعربية في نقل الثقافة اإلسالمية إلى العالم العربي

 مباشر بشكل غیرهاو  والمناسبات واالحتفاالت والطعام والسلوك والفن اللباس بأنماطها المختلفة بما فیها الدولة ثقافة تنتقل
ن الصغیرة بسبب إنتاجیة المسلسالت واألفالم المدبلجة والمسترجة. وأ الشاشة على وكذلك ، الكبیرة الشاشة على مباشر وغیر

البصریة -المسلسالت بإمكانها أن تصل إلى أفراد الشعوب المختلفة في العالم العولمي من خالل أعمال الترجمة السمعیة
بما فیها الدبلجة والمسترجة وغیرها بشكل خاص، وبأعمال الترجمة بشكل عام نظرًا إلى أن الترجمة هي  بأنماطها المتنوعة

 وسیلة هي الوساطة من إلى ذلك بأن الترجمة كنوع( Mona Baker)وسیلة للتواصل والنقل بین الثقافات. وأشارت مونا بیكر 
 مةالترج في الثقافي وأضافت بقولها بأن العامل 29 ..الثقافات بین والنقلللتواصل  أیًضا ولكن اللغات بین للتواصل فقط لیست

 مشتركة سمات همال ثقافتین أیًضا أن ولكن ، الترجمة فقط عملیة في لغتان تتفاعل ال. إنكاره یمكن وال واضح تمام الوضوح
 وأوضح أندرو 30 .والترجمة الثقافات بین التواصل دراسة في األهمیة بالغ أمر الخصوصیة هذه عن الكشف. وطنیة وخصوصیة

وتجدر اإلشارة إلى أن المترجم في مجال  31 .بأن الترجمة تلعب دورًا في النقل بین الثقافات (Andrew Wilson)ویلسون 
البصریة لیس في حاجة إلى التدریب اللغوي فحسب بل یجب علیه أن یكون على درایة بثقافة اللغتین لنقل  -الترجمة السمعیة

الرسالة بشكل صحیح. وبالتالي ال یفهم مشاهد دالالت ثقافیة واجتماعیة متضمنة في النص المرئي دائماً، ولذا یتم تبني 
ة البصریة البصریة للبحث عن معادالت ثقافیة نظراً إلى أن الترجمة السمعی -استراتیجیات الترجمة للقیام بأعمال الترجمة السمعیة

هي أیضاً عملیة ثقافیة ولذا یجب فهم المعنى األساسي للثقافة المصدر وتحلیله من أجل إنشاء لیست عملیة لغویة فحسب، بل 
 نسخة مدبلجة أو مسترجة تتوافق مع الفهم الثقافي واللغوي للجهور المستهدف.

الت الباكستانیة لسباكستان دولة إسالمیة ولها قیم ثقافیة فریدة ومعتقدات وأفكار عالیة مستمدة من الدین اإلسالمي وأما المس
المدبلجة والمسترجة بالعربیة لها دور هام في نقل هذه الثقافة الفریدة والمعتقدات اإلسالمیة إلى أفراد الشعب العربي في العالم 
العربي. بالریب أن المسلسالت الباكستانیة المدبلجة والمسترجة بالعربیة ال تقوم بتوفیر برامج الترفیه للمشاهدین فحسب بل 

ها تلعب دورًا حیویًا في نقل الثقافة اإلسالمیة إلى العالم العربي أیضًا حیث أنها تعكس القیم الخلقیة واالجتماعیة والدینیة أن
للمجتمع الباكستاني إضافة إلى التعریف بأنماط حیاة الشعب الباكستاني وثقافته ومالبسه وأزیائه واتجاهات الموضعة الجدیدة 

زواج وحفالت الزفاف والمناسبات الباكستانیة األخرى. كما أنها تعرض نمط الحیاة الباكستانیة القائمة الباكستانیة وتقالید ال
على القیم الدینیة، والسلوكیات والمظاهر والجوانب االجتماعیة والسیاسیة والنفسیة للشعب الباكستاني. تعتبر المسلسالت 
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عقول الناس  لتقدیم الصورة الحقیقیة للثقافة الباكستانیة التي تؤثر على الباكستانیة المدبلجة والمسترجة بشكل عام أهم عناصر
وأما المسلسالت الباكستانیة المدبلجة والمسترجة بالعربیة فلها تاثیر كبیر على ثقافة الشعب العربي في العالم العربي أیضاً حیث 

ة إلى نقل ة والحب دون االنخراط في تبادل القبالت، إضافأنها تنقل ممیزات الثقافة الباكستانیة عبر االهتمام بإظهار الرومانسی
أنماط الحیاة والمالبس واألطعمة واألغذیة واللغات والمعتقدات التقلیدیة والعادات في العالم العربي. وأیضاً تعرض المسلسالت 

 یراً في العالم العربي، لق تأثیراً كبالباكستانیة المدبلجة والمسترجة بالعربیة اإلتجاهات الجدیدة والمواقف والسلوكیات التي تخ
 اإلستنتاجات والتوصيات

م المسموعة والمرئیة، وسائل اإلعالب المختصة، وهي الترجمة في العصر العولمي خصباً  حقالً البصریة -الترجمة السمعیة تعتبر .1
 وثائقيتلفزیونیة وإذاعیة، ورسوم متحركة، ومسلسالت، وأفالم سینمائیة و  برامجأنها ترجمة كل أنواع البرامج السمعیة البصریة من و 

 ا.وغیره
البصریة فعل معرفي وثقافي وفكري وحضاري یساهم في تحقیق نقل الثقافات من مجتمع إلى آخر.  -الترجمة السمعیة  .2

تعتبر جسرًا ثقافیًا عبر الشعوب. و  أفراد بینوتدعم الحوار والتبادل الثقافیین  وتلعب دورًا في فتح نوافذ على ثقافات مختلفة
 تحقیق التفاعالت بین أفراد الثقافات والشعوب المختلفة.

الترجمة  البصریة التي أحدث أنواع –تأتي عملیة نقل ثقافات أمة إلى أخرى في صدارة مهام الترجمة وأن الترجمة السمعیة  .3
الء قیمها ونقلها إلى مجتمعات مختلفة عبر أعمال السترجة والدبلجة واإلستعلها دور ریادي في فهم ثقافات واحترام تقالیدها و 

 الصوتي.
یعتبر اإلنفتاح على الغیر أهم مهام الترجمة وأن الترجمة السمعیة البصریة لها دور أساسي في عملیة اإلنفتاح على ثقافات  .4

عرفي ة مما یوفر فرصة للفهم المشترك والتبادل المأخرى خالل االهتمام بالسترجة والدبلجة لمسلسالت ذات ثقافات مختلف
 البناء بین الثقافات في دول العالم.

أصبحت عملیة نقل المعرفة واإلطالع على ثقافات أخرى ضرورة حتمیة ال غنى عنه في العصر الرقمي، وأما المسلسالت  .2
قافات المختلفة في بیة لها مساهمة كبیرة في عملیة نقل الثالباكستانیة المدبلجة والمسترجة باللغات المختلفة بما فیها اللغة العر 

 العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص.
تساهم صناعة المسلسالت الباكستانیة المدبلجة والمسترجة بالعربیة في نقل الثقافة الباكستانیة إلى العالم العربي عبراالهتمام  .6

 وثائقیة والمسلسات والمسرحیات المسترجة والمدبلجة.بإنتاج البرامج الثقافیة واألفالم ال
تساهم المسلسالت الباكستانیة المدبلجة والمسترجة بالعربیة في فتح قنوات الحوار مما یساعد على تعزیز التقارب بین أفراد  .1

 م وأعرافهم. هالشعبین الباكستاني والعربي وتعزیز التواصل بین ثقافاتهم ومعارفهم ومعتقداتهم وفنونهم وتقالدی
تهدف المسلسالت الباكستانیة المدبلجة والمسترجة بالعربیة إلى تحقیق التواصل الثقافي مع الحرص على احترام الهویة  .8

اع بالمنتجات كحاجة ملحة لالستمتالبصریة ظهرت   –وخصوصیة الشعبین الباكستاني والعربي نظرًا إلى أن الترجمة السمعیة 
 العصر العولمي.الختالف اللغات في  السمعیة البصریة نتیجة
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ومیة بما حیث یتم االهتمام بها من قبل الجامعات الحك حالیاً  البصریة تطوراً ملموساً في باكستان -تشهد الترجمة السمعیة .4
باكستان، ومؤسسات إنتاج المسلسالت التلفزیونیة إضافة إلى مراكز المنتجات  -فیها الجامعة اإلسالمیة العالمیة إسالم آباد

 . اإلعالمیة والقنوات التلفزیونیة المحلیة واألجنبیة العاملة في باكستان
ید من إنتاجیة المسلسالت الباكستانیة المدبلجة والمسترجة لكي تصل ثقافة باكستان إلى ثقافات ویجب االهتمام بمز  .10

بهدف إلى  اللغة العربیةبالمدبلجة والمسترجة  ةالتلفزیونیإنتاج المسلسالت  مزید من التركیز على مختلفة في العالم. كما یجب
 العالم العربي.مع والتواصل تحقیق التقارب 

من الجهود  یتم بذل مزیدیجب أن البصریة في باكستان  -وبات وتحدیات مختلفة في مجال الترجمة السمعیةرغم صع .11
 ن الفردي والحكوميعلى المستویی في المستقبل اللغات المختلفةلالهتمام بالدبلجة والسترجة للمسلسالت الباكستانیة إلى 

 .المسلسالت المدبلجة والمسترجةعبر إنتاج  العالموذلك لتعزیز عالقات باكستان مع دول 
یجب أن تقدم المسلسالت الباكستانیة أیدیولوجیات حقیقیة للثقافة الباكستانیة عبر االهتمام بالتعریف بمدونة األخالق  .12

قافیة ثالقائمة على القیم الدینیة.وأیضًا یجب على صناعة المسلسالت الباكستانیة أن ال تعطي أهمیة كبیرة للتأثیرات الغربیة ال
البصریة. وفي الوقت نفسه یجب علیها أن تركز على إنتاج المحتوى للمسلسالت،  -خالل عملیة إنتاج المنتجات السمعیة

ة القائم الذي یكون له تأثیر إیجابي على كافة أفراد المجتمع وتقوم بترویج المواد التي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالقیم الثقافیة الباكستانی
 سالمي.على الدین اإل
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