
 2120وجن -ونجری  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

99 

 ليزيةألجنإىل االعربية األمثال حتدايت ترمجة 
 

Arabic Proverbs and Challenges in Translating them into English 

 

 *د. لبىن فرح
 **د. عائشة صنوبر

 

ISSN (P) 2664-0031 (E) 2664-0023   

                                                        

DOI: https://doi.org/10.37605/fahmiislam.v4i1.232 

 

 امللخص 
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Abstract 
 

Proverbs and fixed expression are the mirror which reflects people’s nature 

and the resume of what they have experienced. Proverbs are part of 

metaphorical language that has superficial as well as a deep sense. They are 

form of speech or an expression, it can’t understand by individual meaning. 

Role of culture is important in target language. 
 

These proverbs have been written briefly in small sentences to narrate long 

stories that are the main bey to understand human culture and social reality. 

Therefore, translating proverbs are more difficult for the translator, who are 

not familiar with them. The variations in cultures make translation process 

real challenge.  
 

Every proverb there are links and characters associated with it, where the 

translator had to look for the synonym identical to proverb similar in 

meaning and composition. 
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يضاح املعىن عرب  إلسانية حتتاج  ألناحلياة ا  ألن    ;أمهيتهإبراز  املعىن و لتوضيح  ها القرآن الكرمي  استخدم
األمثال  ن  أالعاملون وجند    واليعقلها إال .  القرآنية كان هلا دور تربوياألمثال  خاصة    ،خذ من العربألا

املرتمجني يف  ترمجة األمثال ترهق  ها.  و حفظوها وتداول و ألمثال  ىن العرب ابتعأضربت لكي نتفكر فيها.  
و  واللغوي.  اللساين  املستوى  على  حتدايا  وتعترب  املعىن،  ونقل  املصطلح  من  معاجلة  العديد  تتشابه 

هنا جاءت من اخلربة  أهذا ما يؤكد  و العربية  األمثال  سانية مع  نإلا   ا مضمونه وخرباهت  يفالعاملية  األمثال  
استخراج  و سانية  نإلا يف  حتليلي  استنباطي  منهج  اسنتبع  من  ترمجتها    .مثالألاملعىن  وربط 

 سرتاتيجيات العاملية. الاب
الضوء على اسرتاتيج مبا  األمثال  رتمجون عند ترمجة  املات حيتذيها  يالدراسة سوف تسلط 

وخرجت الدراسة    و التصرفية.أيكافئها يف لغة اهلدف وابلعكس، واتباع اسرتاتيجات الرتمجة احلرفية  
 ة وتوحيدها يف احلقول اللسانية.مج بعدد من التوصيات ستساهم يف ضبط الرت 

 . االسرتاتيجياترتمجة، ال األمثال، اإلجياز، : الكلمات الداله

 املقدمة 

  ت خالل ممارسيت لعملي يف حقل الرتمجة األدبية، والصعوابمن  لقد نشأت فكرة البحث  
مادة خصبة لكي جترى عليها  األمثال  عد  ت  حيث  لغة اهلدف،    إىل  األمثال  خالل ترمجة  واجهتها  اليت  

متعدد جوانب  من  والشعبية،    ةالدراسات  الثقافية  الرتبية  وهي  منها  جمال  يف  التجربة  و تساهم  تنقل 
 جيد فيها األصالة والصدق.  لكي للمتلقي، 

فجوة دائماا  هناك  الثقافات،  بني  ابلرتمجة  يتعلق  سد    ، فيما  الصعب  الفجوة  هذه  ومن 
لعديد من املشاكل يف عملية فهم  ا  إىل  وهذا يؤدي  أخرى.    إىل  خاصة عند ترمجة التعابري من لغة  

 ومن مث ترمجتها. األمثال 
جتارهبم،  األمثال  و  من  وتنبع  للشعوب  مرآة  وهي  فتكون  قصرية  مجل  يف  مصوغة  تكون 

اللغات والشعوب  و خالصة جتارب طويلة،   الرتمجة بصفتها العامة  واحلكم،  األمثال  يف  مشرتكة  مجيع 
  ألن  كثر صعوبة للمرتجم،  أاألمثال  ترمجة  تشكل  جياد مرادفات، لذا  إتكون "خيانة" بسبب صعوبة  
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ملرادف املتطابق له يف  ان يبحث  أتحتم على املرتجم  فخيوط وخصائص ترتبط به  وراءه  املثل يكون  
 املعىن والرتكيب. 

ااألمثال   األتكون  الفن  يف  هلا  ألرقى  حيث  اأديب  على  عميق  وخاصة  ألنثر  هنا  أسان 
ننا  إفاألمثال  عندما نسعى لرتمجة  وهي حتمل دالالت حضارية  تشرتك يف عناصرها بني مجيع اللغات،  

املختلفة.  أتكون مشرتكة يف  األمثال  ن  أجند   اللغات  اجملتمع  اغلب  وكتبت  نتشرت يف مجيع شرائح 
األالعديد   حول  من  اللغوية  احيث  األمثال  حباث  الناحية  من  دراستها  على  الباحثني  بعض  عتىن 

بني الشعوب على الرغم من بعدها  األمثال  ولوحظ تشابه يف    والبعض االخر على الناحية التارخيية. 
ابملثل " القناعة كنز ال    هيطايل " قناعتك نصف سعادتك " يلتقي يف مضمونإلاملثل افخذ  اجلغرايف  

 يفين " 
ترمجة   املرتجم  ألهندايا كبريا  حتاألمثال  تعترب  على  حيث  لغوية  ومعرفة  ثقافة  تتطلب  ن  أا 

األمثال  هم عند ترمجة  ألصل. األ غوية للغة اهلدف و لغة الميزات اللغوية وغري  مليكون على وعي اب
ن ينقل بعناية فائقة حتمل الدقة للعبارات وتكون عليها مسات ثقافية  أهي الثقافة حيث على املرتجم  

 تنا له بل يكون علينا البحث عنه يف ثقافة لغة اهلدف. ءو قرا أحيث ال ميكننا ترمجة املثل جملرد مساعنا 
وا  العربية  اللغتني  بني  ما  الرتمجة  عند  ثقافتني   إىل  ينتميان  كليهما    ألن  ليزية،  ألجنخاصة 

جليزية هي لغة هندو ألن  خمتلفتني ومن عائالت لغوية خمتلفة. اللغة العربية من اللغات السامية بينما ا
ابإلضافة   توجد    إىل  أوروبية.  اللغوية  غري  وا العوامل  الدين  يف  واأليد،  اجلغرافيا   ختالفات   املواقع، 
 .طالحاتص ال ا  ومن مث ترمجة عملية الفهم  صعب  مما ييولوجيات املختلفة 

 مفهومها و أنواعها األمثال  

 بن منظور:  الحسب شرح لسان العرب  
 "املشاهبة، مثله  أي شبهه " 

  اا جناس األدبية. يكون خاليألز خبصائص لكي ينضم لــيتمي  ويف أفاق الشعب.    انتشرقول    هو  :املثل
العبارة لكي يسهل حفظه.   التعقيد سهل  املثل يكون مجلة قصرية تعرب عن حالة  إمن  و قصة  أذن 
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هنا منوال هي القالب الذي تفرغ فيه  بن خلدون يعرفها أبإ  .1نيقةأتضمن موعظة بلغة مجيلة وعبارة  
 .2الرتاكيب 

  به. التمثال يكون صورة للشخص   هيضرب به يف العمل النظري الشبي   هألن   مسي املثل مثالا 
 دبية.  أللوان اأنتشر مثله مثل سائر األديب ألون واملثل ، متثاالا سان لذا يسمى ألنوهو يصور ا

تتماثل   العبارات  األمثال  قد  يف  ختتلف  لكنها  وخربهتا،  الشعوب  لتجارب  تعبري  لكوهنا 
وال: اللسان حيث يتكلم هبا املتكلم يف سياق خاص، ومستوى  أ   نيمستويواملفردات. املثل يكون بني  

فهنا   مصطلحات  لكوهنا  مصطلح  يت  ت الكالم  و  لساين  معادل  عن  يبحث  حيث  املرتجم  مهمة 
مرجعية وظيفية.  و جياد معادالت داللية لفظية،  إلغة اهلدف فتكون مهام املرتجم    إىل  ليرتمجها  معادل  

لغة احلديث اليومي، وتكون يف النثر والشعر،  إىل  ، ويف النفس الوقت تنتمي  لفنإىل اتنتمي  األمثال  و 
 يعين تواجدها يف العملية اللغوية.وهذا 

 " املصطلح  فإن  املثال،  سبيل  مثالا   "conceited as a barber’s catعلى  به  يضرب 
لديه  الذي  ترمجته  للشخص  املبالغة، ال ميكن  أو  احلالق    النشوة  مغرور كقطة  احلرفية "  ب"  فالرتمجة 
القصد من   املعىن  فقدت  أ  ألن  إيصال  القط  بني  مثل ال عالقة  "مغرور  ترمجته  فإذا متت  احلالق،  و 

ن عنصرا فيها  األمثال    ألن    تؤدي الغرض.ونقلت املعىن الذي  مفهوماا  أعطت  الرتمجة  فنجد  الطاؤوس"  
 .فال بد لنا ان نراعي ذلك خالل الرتمجة   . 3مها عملي ومرجعي

 تايل: اللعدة أنواع حسب أمناطها كاألمثال  4يقسم زهلامي 
هبا    :املثل مر  اليت  التجارب  داخله  يف  ويكمن  األجيال  من  تكرار  عرب  احلياة  خربات  من  جاء  ما 

 الشعب، ومنها قوهلم: عشب وال بعري.
ا:  التعبري املثلى :  ذلكسانية يف مجلة، سهلة نثرية مثال على  نإلفهو يربز أحوال املتكررة والعالقات 

املواقف    املثل اعتماده يكون على التشبيه، يشبهن  سواسية كأسنان املشط. والفرق بينه وبني املثل أ
 فهو يعتمد على اجملاز وهو تعبري اصطالحي،  املماثلة، أما التعبري املثلى 

لسان    : احلكمة على  بل  صدفة  تقال  وال  النادرة  والعبارات  السائرة  واألقوال  للعادات  مجع  فهي 
الصحيح  و الفالسفة   للمعىن  عبارة جتريدية هتدف  تكون  على خربة وجتارب  تشتمل  احلكماء، وهي 
 ومنها أن يضرب لسانك عنقك.  .5سداء النصح ها املوعظة وإاحلياة هدف
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مع أنه ليس من  األمثال  توفر يف كتب  قال يف التحية والدعاء واللعن، وتعبارات ت  :العبارة التقليدية
، اذا فقدت العبارة  التشبيهأصل األمثال، ومثال على ذلك قوهلم "ابلرفاء والبنني". املثل أهم شروطه  

   فال تكون مثالا.   التشبيه 

 وهدفها األمثال مهية أ
اللغوية،  ألل الناحية  من  أمهية  ثرية يف  ألهنمثال  وهي  ابلدقة،  تتميز  على  أا  وتدل  لفاظها 

والختلو احلضارات القدمية واحلديثة والثقافات من األمثال.  تتداول عنها،  اليت  حس لغوي للشعوب  
خاصة الشعب  يف كل دولة وجمتمع متوفرة، وهي جتسيد للقيم واملثل املتناقلة عرب األجيال،  األمثال  

واملثل يعرب    لتطويع مقاصده الفنية. أبستخدامها    أفكار العريب الذي متيز ابستخدام اللغة للتعبري عن  
لكي  ، و التشبيهجياز وحسن  إلالبد ان جيتمع يف املثل ا  .6عن عادات الشعوب وعقائدهم وأخالقهم

قرتن  يواليزالون يضربوهنا، حيث  األمثال  العرب عرفوا    يصيب يف املعىن، البد من وجود كناية بالغية.
خبار بعواقبها. والتدبر من  ا كان تدوين آداب الشعوب وقرن  األ فه اهدأهم  أاملثل ابحلجة والرباهني.  

دراك  ، والثالثة التعقل واإلوالثاين التفكر يف املثل  ،ول التذكريألاهلدف ا  السابقة. فكان  األمم  عواقب  
امع نشأاألمثال  ونشأت  وهضم احلقيقية.   القدم،  ألنة    ال ميكن حتديد زمنٍا خاصاٍ حيث  سان منذ 

يف  األمثال بعد جمئ و  ،األمثالتدوين  أت قرن األول اهلجري بدال مع بداية و و قائليها، أاألمثال لنشأة 
هتمام جبمعها  االزداد  اومع الفروقات اللهجية ابلعربية  هتمام جبمعها، ومن مث تدوينها.  الالقرآن زاد ا

 .7أيضاا ا وتدوينه

 مثال لألوالبنية الرتكيبة  خصوصية  

.  اه أعامة وعدم معرفة القائل الذي بدومسة  تستخدم لغة  فهي  دائما تتمتع بعفوية  األمثال  
التجربة اليت عاشها  ألالعديد من اهبا    هي غالبا ما تكون جتربة مرو  شخاص وتكررت حىت حتولت 

 وهي حكمة العرب يف اجلاهلية واإلسالم.   جيال القادمةألومرارهتا لتكون مثالا ل  احبالوهت
حلفظه   سهال  يكون  ومجيل وكذلك  املثل  وجيزة  وعبارته  تشمل  ،  التشبيه  ةبالغي  وموجزة 

اختذهو   شخاص.األو جمموعة من  أحد  أجتربة عاشها  و قصة كاملة   برهانا   اقد  وحجة حىت    البعض 
"أيسر من  أ يقال  تنفيذ  .  8مثل" صبح  الرتكيب هي  أدبية وظاهرة  دراسة نصوص  الرتكيبة هي  البنية 
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 أاألمثال  حيث جند يف    .9الكالم وسياق اخلطاب 
 
امل البناء  سلوب هني  يت أبختلف فنجد مرة أينواع 

النا البكاء" ية مثل "ال ت  هحبرف "ال"  اليتيم  النداء يف املثل  أ حيان يستخدم  ألبعض ا.  10علم  سلوب 
 .  هنا أداة للتنبية وليس النداء 11"ايحبذا الرتاث لوال الذلة" 

سلوب النفي يستخدم لصرف ذهن سامعه من عمل الفعل بطريقة مباشرة وغري مباشرة.  أ
   . 12ففي املثل "لن يهلك امرئ عرف قدره"

 عامليا األمثال   هتشاب

سانية اليت  إلناملضمون والتجربة ا    ة من نحي  ه  العاملية جندها متشاباألمثال  عندما نتابع  
سانية تكون مشرتكة بني الشعوب وتتجاوز وتتخطى حواجز  إلنن اخلربة والتجربة ا أكد من  أعلنا نتجت

 املكان.  
نساين   إحمتوى  حتمل  والعكس  الغربية    إىل  خرجت من البيئات الشرقية  األمثال  العديد من  

ويف    العاملية مثل: )اطرق احلديد وهو ساخن( األمثال  بعض  ،  العامل مكان من  كل  لعها تنتشر يف  جي
 Makeليزية  ألجنوا، و)اصنع كوخك والشمس ساطعة(   Strike while the iron is hotليزية  ألجنا

hay while the sun shines مثال. غري ذلك من األ 
ا مع السويسرية  األمثال  مر يف  ألوكذلك  اختالف يف  األمثال    تتشابه  الثقافة  العربية رغم 

ما   ازاز  من  بيته  "اللي  مثل عريب  يقابله  الذي   " بيته  بيت جاره.. سقط  " من هز  اجلغرايف  والبعد 
يطايل " قناعتك نصف سعادتك " الذي يقابله املثل  واذا نظرن للمثل اإل  حيدفش الناس ابلطوب "

 " العريب " القناعة كنز ال يفين
" فعند  نسائها   إىل  ت أن تعرف رقي أمة فانظر  عندما جند الفرنسيني يقولون املثل "إذا أرد

الشعب الربتغايل    عراق"ألطيب ا  اا ت شعبدأعددهتا أعدإذا  العرب شعر حافظ إبراهيم "األم مدرسة  
عند  يقول مثال "على الذين يعطون أن ال يتحدثوا عن عطائهم، أما الذين أيخذون فليذكروا ذلك"  

"ا يقال  املذلة"إلالعرب  ماء  من  السائل  وجه  تصون  أن  هو  من  فنجد  .  حسان  ختالف  الاابلرغم 
 تتشابه. األمثال اجلغرايف والبعد املكاين والثقايف بني الشعوب لكن 
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مريكي " كثريا ما نرى  أللشاعر حافظ ابراهيم " "، واملثل الالفرنسي يقابلها أمثولة    املثلف
نا نكتفي بقراءة العنوان"، واملثل الصيين "سلح عقلك ابلعلم خري من  ألن شياء على غري حقيقتها  ألا

ا أخطاء  الروسي  واملثل  ابجلواهر"،  جسدك  تزين  من  ألأن  ملعان  أكثر  دائما  واملثل  خرين  أخطائنا، 
بنفسه"، واألجنا قدره  امرئ يصنع  واألليزي "كل  اجلهل"،  وليد  ابلنفس  "اإلعجاب  يرلندي  إلسباين 

حبك   سنوات،  إل"اعط  مخس  طوال  ابنك كأمري  "عامل  اهلندي  واملثل  لوالدتك"،  وسرك  مرأتك، 
أهلي   علمين   " التشيكوسلوفاكي  واملثل  ذلك"،  بعد  وكصديق  سنني،  عشر  خالل  الكالم،  وكعبد 

هذه   "، كل  الصمت  الناس  إتتقارب  األمثال  وعلمين  من كل  رغم  وحضارهتا  جغرافيتها  ختالف 
 . رض البسيطةأعلى شخص آلخر 

 والرتمجة األمثال  

ذا ما كانت ترمجة ثقافية وابخلصوص ترمجة  حتداي لكنها تكون حتداي  كبرياا إتعترب الرتمجة  
بعاد:  ألن الرتمجة سياق ثالثي اأحيث  و واقعة معينة.  أحلالة    اا وسياق  املثل حيمل معناا   ألن  األمثال  

عرفة  الشخص يكون يف حاجة مللذا  ،  ىحدها مع األخر تكمل إمعريف وفكري وهي متكاملة  و لغوي  
املثل من نظرة  أاهلدف. ليس يعقل  و ابلثقافة  األمثال املرتمجة   وىل بل  أل مساع للمرة امن  و  أن يرتجم 

 صله. أالتعمق يف كلماته و  إىل تاج حي
نقل   عملية  وهي  الثقافات  تبادل  يف  مهم  دور  هلا  البالغية  لالرتمجة  مساته  بكامل  لنص 

أهنا  يف  وأمهيتها تكمن    .13املعىن يف  ختالل  اي  أبدون  وذلك  لغة املرتمجة  و النحوية والثقافية  و الداللية  و 
 ا تنقل املفاهيم عرب شرح الدالالت وإدراج املدلوالت. ألهنيف حقول العلم   ةتيت مبصطلحات جديد

تفق العلماء على ضرورة وجود صالحيات وضوابط خاصة عند مرتجم املثل وهي:  اقد  لو 
املرتجم   الوضوح، على  لديه قدرا كبرياإجياد مثل مكافئ ويف غاية  امل  أن يكون  املختصة  من  فردات 

أ عليه  يسعىودائما جيب  ل   ن  أإلجياد  يعين  فهذا  املشرتك.  على  ليست  فظ خمتص  األمثال  ترمجة  ن 
 ابألمر اهلني، بل حتتاج لتوافر شروط خاصة ابملرتجم. 

ترمج  للمعرف  ةلذا  حتتاج  حيمل  ،الثقافية  ة املثل  بعناية  املعىن  طياته  ونقل  األعراف    يف 
والميكننا ترمجة املثل خالل النظرة األوىل للكلمات    ية املوجودة يف املثل الذي نرتمجهوالسمات الثقاف
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نه جيد نفسه يف بعض األحيان أمام نص  أل  .14ويها املثل تبل حيتاج للمعرفة العميقة اليت حي  ابملعجم، 
الصعاب لكونه مقيد العديد من  النقل،    اا به  ينبغي عليه حتري األمانة عند  مبصطلح خاص، عندها 

مبنية على أجزائها.  يستحيل ترمجتهاألمثال  وعادة   ليست  العكس فهي  ا حرفياا بسبب معاين  على 
فمثالا عندما يقال "ظهره مسنود" فال ترتجم    حتتوي على معاين فريدة ال عالقة هلا بكلماهتا وأجزائها.

"His back is supported  "  إىل  و الظهر فهي تقال ملن يرتكز  أال عالقة لكلمة الظهر ابلسند    ألن  
 .  "He is backed up" دعم مايل أو بشري قوي فرتمجتها 

 مفهوما  األمثال ترمجة املصطلحات و 

متتاز  و   .15لغة اهلدف مع  احملافظة على التكافؤ إىل  الرتمجة هي نقل املعىن من لغة األصل  
جذور   هلا  اليت  اخلاصة  وحقوهلا  الواسع  بعاملها  املثال:    عميقة الرتمجة  سبيل  على  التاريخ،  ترمجة  يف 

املصطلحات األدبية والنصوص ذات االختصاص اليت ال حتصى، ترمجة الشعر الرواية املالية و الطبية،  
 الصيدلية....اخل. 

تالحقات   منذ  العامل  عرفها  بل  املاضي  العصر  أو  العصر  هذا  وليدة  ليست  الرتمجة 
اليونن مث ترجم   العرب من  البداية ترجم  العصور، يف  العلوم يف مجيع  احلضارات وتواصلت. ترمجت 

 األوروبيون إجنازات العرب يف الطب والفلك.  
للمصطلحات اخلاصة هبا حيث  و  املتخصصة حتتاج  م يف حد ذاهتا، مبا أن علــ  أهناالرتمجة 

مفردات نص لغة اهلدف مبعىن معادل مكافئ هلا يف  إىل  الرتمجة هي استبدال مفردات نص لغة األصل  
خذن هذا التعريف وسلمنا ابملفهوم لكان األمر بسيطاا فكل شخص يفتح املعجم ينقل أ ذا  إ   . 16املعىن

ليس  يصبح كل شخص مرتمجاا، وملا كان هناك جمال ترمجة متخصصة، لكن األمر    ، وابلتايلترمجتها 
ترمجة   ألن  ذلك،  ك  املثال:  سبيل  على  ختصصات  فبها  لذا  مطلوبة،  التخصصية  الرتمجة  يف  اإلبداع 

سلبية   اا ذلك، إذا مارسها غري أهلها فإهنا ترتك آثر   إىل  الشعر، ترمجة املصطلحات الطبية، القانونية وما  
عندما يؤدي ذلك الشخص مهام  ألن  لى النص حيث ليس كل من اتقن لغتني يؤدي مهام الرتمجة،  ع 

الكافي  اخلربة  بدون  صرفية  ع ينشأ    هالرتمجة  أخطاء  و نه  األمة وحنوية  على  وخيمة  عواقبها  تكون  لغوية 
 . 17والرتمجة
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 مثل العلومختصصات وجماالت مثله    هبا ة املصطلحات والرتمجة عموماا فن وعلم  فإذن ترمج 
األخرى. على املرتجم مواكبة تطورات املصطلحات يف جمال ختصصه، لكي ميكنه إضفاء شكل مجايل 

وشروط مرتجم   . 18واملعىن واألمانة يف نقل املفهومعلى النصوص اليت يرتمجها، مع احملافظة على الدقة  
املصطلحات اخلاصة البد أن يتقن اللغتني املرتجم منها واملرتجم إليها، واملرتجم البد من توافر الصالحية 
التامة لديه، حىت يف بعض األحيان يلجأ إىل وضع مصطلحات وبذا يكون مسامها يف ترويج مفاهيم 

 . 19ومصطلحات مستجدة
الندوات   لقاء  تتضح مشكلة ترمجة املصطلحات يف  أو  السياسية فلكل مؤمتر  واللقاءات 

شخصية سياسية توجد مصطلحات وعبارات خاصة حتتاج إلجياد مكافئ هلا إليصال املعىن، حيتاج  
التطوري، املنهج  املتزامن،  املنهج  إتباع  األوقات  بعض  معناا   يف  يعطي  ال  لكي    اا متالبس   واملتعاصر. 

 .20ملؤمتر ويعسر اجلدل بني الفريقني خالل االجتماع أو ا

 ساسية يف ترمجة األمثال ألالعناصر ا

 واليت تشكل صعوابت رئيسية يف الرتمجة هي: األمثال عناصر الرئيسية يف ترمجة ال
  ومعناه عميق.  مفرداته قليلة   ألن  املعىن العام للمثل، والصورة اليت تنشأ يف ذهن السامع،    الداليل:

ثقايف.   بعنصر  تعبري ثبت خاص  للمرتجم من    ألن  واملصطلح ممكن يكون  يفهم  الداليل ال  املعىن 
 أول مرة. 
يف    اا ابرز   اا والكناية اليت تلعب دور   التشبيه  ساليب النحوية و ألاو البالغية  و احملسنات اللفظية،    اللفظي:

 املثل ويهملها املرتجم عند البحث عن مقابل هلا. 
جغرافية  أ  املرجعي: و أمساء  أماكن  و أعالم،  مادية  حيوانت  أشياء  به  أاملثل    ألن  مساء  ينطق  حيان 

 .  21احليوان
الكلمة  أاملثل    الوظيفي:  يوظف  حيث  ألحيان  عديدة،  على  تغراض  يتحتم  مما  الدالالت،  تعدد 

اهلدف.  أ  :املرتجم  لغة  يف  يؤوهلا  املرتجم  وابلتايل  ن  فيها  أعلى  جيري  سياق  عن  يبحث  ليتحرى  ن 
 دقة.ال
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السؤال    ألن  والصعوبة يف ترمجة املصطلح ختتلف نوعاا ما عن الرتمجة الشفهية والتفسري،  
يكون صعب    الشفافو مضلل، املصطلح  أم غري شفاف  أالذي يطرح نفسه هل املصطلح شفاف  

 عند الرتمجة.  ، فنجد املضلل أسهلإجياده

 االمثال معوقات ترمجة 

عدة  املرتجم  يواجه  النص  ترمجة  األنمشاكل    عند  فقط  يرتجم  ال  يرتجم  أله  بل  لفاظ 
 :22مهها تكمن يف أنصوصا تضمن عبارات ثقافية دينية لذا فالصعوابت  

وااملمشاكل   .1 عندكانت    ذإ:  لفاظألفرادات  معروفة  غري  مهام  املرتجم  يؤدي  كيف    هاالعبارة 
 املشرتكات اللفظية واملتعدد اللفظي. الرتمجة، خاصة 

واللغوية .2 النحوية  ثالثة    :املشاكل  العربية هبا  البعض. حيث  بعضها  اللغات عن  زمنة  أختتلف 
مشكلة    فهي متثل ذلك الضمائر والصفات ختتلف    إىل  ضافة  إلاب كثر.  أزمنتها  أاللغة األوروبية  

 مام املرتجم. أ
الثقافية  .3 ا   ألن    :املشاكل  ختتلف عن  فهو ليزية  ألجن ا و العربية  بني  خر خاصة  ألثقافة كل جمتمع 

 من الفروقات. ذلك  جتماعية وغري  وإ ختالف )غريب وشرقي( تدخل هبا ثقافة دينية  ا 
األسلوب .4 يف  ميكن  أ:  مشاكل  النص  مشكلأسلوب  خيلق  ترتيب  مثل  للمرتجم،    ة ن  ظهور 

 مبهم.  يكون األسلوب  و أنل غري اعتيادي للجملة بشك
تركي هلا  ثقافة  األكل  الثقافة  مميز خيتلف عن  لساين  بيكر )خرى.  ب   Monaترى مون 

Baker  )حسب    ألنجياد مكافئ هلا بسهولة.  إصعب على املرتجم  يوالعبارات الثابتة قد  األمثال  ن  أ
اللغتني  يف  ختالف  ايوجد  بيكر   حضر املاء  إذا  ترمجة )لو حاولنا  فصل  اهلدف واأل من حيث  ثقافة 

الغري   الثقافة  يف  موجود  ليس  "التيمم"  جند  التيمم(  بطل  اإلبطل  األفضل  )حضر  نرتمجها  سالمية 
 كلمة منفصلة. لكلتيهما  ليزية للعمة واخلالة بينما يف العربية ألجنيف ا "Aunt" املفضول(. ايضا كلمة 

 غياب املعىن واملشاكل املتعلقة هبا 

بيكر   الثابتة حتتاج  و األمثال  حسب مون  لكي جند  ترمجة أب  إىل  العبارات  سلوب خاص 
لو حاولنا    يف لغة اهلدفهلا  لكن املشكلة تتعقد عند عدم وجود مكافئ  و هلا يف لغة اهلدف،    مكافاا 
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هلا مدلوالت عديدة فهي اترة تدل على الضجر واترة تدل على الدهشة.    ألن    " Oh"ترمجة كلمة  
 فيحتاج املرتجم التمعن يف النص حىت يرتمجها وينقلها للغة اهلدف على الوجه الصحيح. 

يت  مسح يل، ومرة تإيت مبعىن  يضا هلا عدة معاين قد تأف  "Excuse me"ذا حاولنا ترمجة  إ
  ها رتمجن ي  أصلي  ألن مل تكن له دراية مبعناها اإعتذار  فيصعب على املرتجم  الابخرى ترتجم  أو عفواا  

 على الوجه الصحيح. 
فهنا املرتجم  "  Ramadan is generous"  ليزيةألجنوكذلك عندما نرتجم "رمضان كرمي" ل

يتحقق من  أالبد   الذي  أن  الفضيلة "رمضان"  ي ن  تحدث عن كرم  يم  أتحدث عن كرمه هو شهر 
الفضيل ابلشهر  له  صلة  رمضان ال  امسه  "رمضان كرمي"    ألن  و   ،شخص  عبارة  يستخدمون  العرب 

للتعبري عن  أيضاا تستخدم  و تقدمي واجب الضيافة للضيف إذا زارهم يف شهر رمضان،    عن  عتذارلال
   الغضب يف شهر رمضان. 

ن ال مكافئ هلا يف لغة اهلدف  أوكذا األمر يف "البيت احلرام، البيت العتيق، بيت هللا" مبا  
و"البيت    " The forbidden home ن يرتمجها كما هي البيت احلرام ترمجتها "أيصعب على املرتجم  

ترمجتها   الثقافة   " .The old house "العتيق"  عن  خلفية  لدية  ليس  للمرتجم  مشكلة  ختلق    فهي 
 " The Ka'ba "املكافئ هلا  ألن  الدينية ومكانة الكعبة الشريفة فيصعب عليه ترمجتها ترمجة حرفية 

و خاف من  أ املثل "اسم هللا عليك" يستخدم يف حالة إذا ما الطفل وقع على األرض خطأ  
حالة  للتعبري عن  األم أو أي من األقارب  عندما تقول  تستخدم أيضا  كما  شيء ما. أو بكي من أمل،  

وإمياهنم أبسم هللا   ة حسد و نظر أ خوفاا من أي يصيبه عني  ف ورأه أقاربة  جيد  بصحة جيدة ووزن أبنه  الطفل  
 God's name be " وقدرته، فإهنم يقولون "اسم هللا عليك" وحيتار املرتجم إلجياد مكافئ هلا حيث يرتمجها  

upon you  "   ن ترتجم  احلرفية وهي خطأ بينما األصح أ ة  الرتمج " God protects you "    اليت ليست ترمجة
 بل مكافئ معادل للعبارة. 

 مثالألاسرتاتيجيات تستخدم لرتمجة ا

اسرت ا املرتمجون عدة  األستخدم  لغة  املصطلح من  لنقل  يراعي    إىل  صل  اتيجيات  اهلدف 
و  أألن ترمجة األمثال تعتمد على العديد من العوامل: أوالا قد يكون  .  23احلفاظ على املعىن والثقافة 
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ال يكون مشاهبا هلا يف املعىن. وعوامل أخرى قد تكون معجمية او حتدد شكل املثل فهناك إمكانية  
ه يكون مقبوال أو غري مقبول يف  خرى ختتلف عن لغة املصدر، وميكن أنأستخدم يف لغة اأن املثل قد 

 تسليط الضوء على االسرتاتيجيات تساعد يف ترمجة األمثال وهي:  ا لغة اهلدف، حاولن

 التأليف  

للمثل  ال ليق  ت ون ال يوجد يف لغة اهلدف فال  م اذا جاء مثل مبض  ينقل  ألن رتمجة احلرفية  ه لن 
ا  فال نرتمجه "ال    "Do not tell tales out of school"  ليزي ألجن املضمون الذي حيتويه املثل. فاملثل 

املدرسة"   خارج  قصصا  نرتمج ألن تقصص  ولذا  املثل  يف  الثقايف  املضمون  سيخفي  وه   ها ه  حفرن  ا  ن "هنا 
ا دفنا"  يف  اليوجد  احلقيقة"  "يصيب كبد  املثل  جند  يلج ألجن ،  فلذا  املعىن  يف  يطابقه  مثال  املرتجم    أ ليزية 

الرتمجة احلرفية تفسد املعىن إذا    ألن    " to hit the nail on the head: "تايل ال للتأليف لتكن ترمجته ك 
. املثل العريب "يبيع املاء يف حارة السقايني اليوجد  " to hit the liver of the truth"  ما ترجم ب

 "ليزية  ألجنمتوفر يف  امبثال  املثل العريب لذا فيؤلف املرتجم املثل  هذا مثل ينقل املضمون الذي حيتويه   

carry coals to Newcastle "    الغرض وتؤدي   املعىن  توصل  لكنها  الشكل  يف  خمتلفة  هي 
 .املطلوب

 زايدة الكثافة 

وبدون إضافة معلومة أخرى أي حماولة إظهار  خاص    إىل  فاملرتجم يرتجم املثل ليحوله من عام   
فتظهر على النحو    "bird in hand is worth two in bush"   املثل املعىن اخلفي ابلشرح فعند ترمجة  

  ت عشرة فبهذا زاد  إىل  خري من عشرة على الشجرة" ان كلمة اثنان ترمجت  يف اليد  "عصفور  التايل  
 To add" بلة" فنزيد يف الكثافة عند الرتمجة لكي نرتمجه  وجند عند ترمجة املثل "يزيد الطني  الكثافة.

insult to injury".  ا املرتجم  فيرتجم  ضايع"  والبخت  صنايع  "سبع  املثل  بزايدة  ألجنوكذلك  ليزي 
بدالا من سبع   تكون    إىل  الكثافة    " Jack of all trades but master of non"العديد فرتمجتها 

 .  الكل إىل الكثافة من سبع  ت زاد "all"فكلمة 

 إضافة حمسنات 
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ترمجة    دمن لغة اهلدف عنعند ا ستخدام هذه االسرتاتيجية فان املرتجم يضيف حمسنات  
لكنه  "A good deed is never lost"املثل   يضيع  الصاحل ال  العمل  لغة    ا فرتمجته  مناسبه يف  غري 

وجند اسرتاتيجة   اهلدف وإبضافة احملسنات فيرتجم على النحو التايل "إزرع مجيال ولو يف غري مكانه "
ا  املثل  والسماء "  move earth and heaven"   ليزي ألجن احملسنات عند ترمجة  فرتمجته حتريك األرض 

املرتجم  فهي   يلجأ  لذا  العربية  اللغة  النحو غري مناسبة يف  لغوية ويرتمجها على  إليها حمسنات  ليضيف 
 Mice "  ليزية ألجنإذا حاولنا ترمجة املثل "الفئران جتري يف معديت" ابلعبارة ا   .التايل "يقيم الدنيا ويقعدها" 

run in my stomach   " ب ترمجتها  عليه  املرتجم  لذا  اهلدف  لغة  يف  مجيلة  غري  تكون   "فإهنا 

butterflies in my stomach  ." 

 إعادة الصياغة 

 Barks is" الصياغة للجملة فمثال    نعدم يف لغة اهلدف يعيد املرتجماو  أإذا غاب املعىن  

willing"   "ألن  فال يصح ترمجته ابلعبارة "ابركس يريد" فيعيد صياغتها ليرتمجها "العني بصرية واليد قصرية  
امسه ابركس   لشخص  قد ضرب  و املثل  املالية ضعيفة  تكون  حالته  العريب  ابملثل  فرتمجته  لذا  الزواج  يريد 

املثل   . سب ألن ا  وكذلك   ،   "live from hand to mouth"    إعادة الرتمجة  صياغته  فيتم  عند  املثل 
الكفاف". حياة  "حييا  ا  ليكون  املثل  يف  املعىن  غياب  فال   "think on one’s feet"ليزي  ألجنجند 

 ن نرتمجه ابلعبارة "يكفر على رجل واحده فنعيد صياغة املثل ليرتجم ب"سريع البديهة". أيصح 

 الرتمجة ابحلذف 

لعدم احتواءه على مثل مماثل   املثل  املرتجم حلذف   إذا تعذرو  أيف بعض احلاالت، حيتاج 
املرتجم   يعيد صياغته  أ على  وذلك ال ن  مقابل  للمثل  اهلدف    هلنعدام  لغة  املثل  فإنه  يف  يلجأ حلذف 

تقال من الظاهر ن ال اب عكس الزايدة اليت تكون  وهذا  ما يراد به،  مبا يناسبه مع  صياغته  وإعادة  كامال  
األصل وابلتايل  للضمين،   للنص  السطحي  املستوى  الكلماتحت و   ي يتجاوز  بعض  العريب   . ذف  فاملثل 

 It’s all the"وجند عند ترمجة   "Practice makes a man perfect"  "التكرار يصقل املواهبة" يرتجم 

same to you"    أما  .  ترتجم "ال تفرق معي" وإمنا  ي معىن،  أال تعطي  كما هو ألهنا  ه  تترمجمت  فال
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" العريب  أح كّلكاملثل  َت  ترتجم    "ح كلي  فكالمها  واشّيلك"  "شّيلين  أخرى   you "  إىل  أوبعبارة 

scratch my back and I’ll scratch yours "  ن كلمة الظهر حذفت من املثل العريب. أفنجد 

 الرتمجة ابملعىن  

املثل واليوجد مرادف  إ انعدم  و  أمعادل  فيتم ترمجته مبعىن  و مقابل له يف لغة اهلدف  أذا 
ا بلغة  للمثل  موازي  وذلك  صل  أل مقارب  مثل  اهلدف،له  إبجياد  لغة  حالة    يف  يف  ذلك  ويكون 

بني   الثقايف  األصلالاالختالف  الثقافة    ي نص  لتعارض  طائرة"    "   :فمثال واهلدف  وهي    ألن  يفهمها 
ال معىن هلا    ألن  فهي ال تفهم يف لغة اهلدف    "He will get it at the air"الرتمجة احلرفية تكون هلا  

فهي   ابلذا   It’s said about someone who is very intelligent"مبعىن  ليزية  ألجنترتجم 

deciphering cods".   
  my country"بالدي وإن جارت علي عزيزة. ال نستطيع ترمجتها الرتمجة احلرفية  : عند ترمجة املثل

and if it Opressed me is dear to me   "ا الرتمجة   ,East or west لها "ليزية  ألجنبل تكون 

home is best   ." 

فهي فقط معادل مكافئ معجمياا وليس    " First with the first"  إىل  "أول أبول" فيرتجم    : املثل
 موازية.  

 lower "كذلك عند ترمجة املثل املذكور يف القرآن "خيفض جناحه" فتكون ترمجته احلرفية  

your wing  :لكن الرتمجة اجملازية املكافئة للمعىن العريب هي "" “be humble and kind  . 
خالل   يف  ومن  الرتمجة  أن  نالحظ  السابقة  تتجاوزاألمثلة  قد  النوع  السياق  ن  ع  هذا 
ذلك   ومع  ما.  أو تكون  فهي  بطريقة  بطريقة  األصلية  النسخة  من  ومشتقة    ألن  و   خرى.أب  مرتبطة 

الثقافات األخرى.اترخيية  و العربية حتتوي على عناصر ثقافية  األمثال  املصطلحات و  كما    ال تفهمها 
و  املصطلحات  ترمجة  يف  الصعوابت  من  األمثال  تشكل  لكل  إشكالية  ثقافياا  املرتبطة  والتعبريات 

ااملتعلمني   العثور  ف   واملرتمجني.جنبية  ألللغة  السهل  تعابري وأمثال ولكن ليس من  اللغات هبا  جميع  
  يف املعىن والشكل. و يف لغة اهلدف الذي يكون مكافئاا مع املصطلح يف لغة املصدر    هلا   على مكافئ

اليت  أهم    ومن اهيواجالصعوابت  املثل وتفسريه  ن  و ملرتمجها  معرفة  على  القدرة  ابلشكل  لألمثال هي 
 لكي ينجح يف العثور على معادل مكافئ للمثل. وكذلك من نحية املعىن واملفهوم وذلك صحيح  ال
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 اخلامتة 

ن إشكالية ترمجتها  إفاملصطلحات  الرتمجة عملية معقدة يف حد ذاهتا، نهيك عن ترمجة  
على الرغم  و غري حرفية،    معان حقيقة أن التعبريات االصطالحية هلا    إىل  . وي عزى ذلك  صعوبة  أكثر
جتعل املصطلحات مميزة، وابلتايل  قد  عملية معقدة حبد ذاهتا. وبعض العوامل األخرى  ذلك فهي  من  
  أو عبارات ن البعض يتميز بتجميع الكلمات الفردية  أليس من السهل التعامل معها. يف حني  فإنه  

األمثال    أن  حيث  املثل صعب حصره    أي املثل جنس نثري يتميز بطابع مجايل، و و   جامدة وغري مربرة
ثبات املعىن  إلاألمثال  وتكون  خالقية.  وأجتماعية  واا ثقافات دينية  اهتيت عادة موجزة وحتمل يف طيت

وهذا والعربة  النفس  اما    يف  يف  شىت  صعوابت  يواجه  املرتجم  لغة  جيعل  يف  هلا  مكافئ  عن  لبحث 
أ للتحليل و اهلدف  يلجأ  لذا  املعىن....اخل.  إعادة صياغتها مبكايف يوصل  العبارة  أتفسري  الو  و شرح 

النظر    ألن   وتباين وجهات  الشعب  بثقافة  رؤية خاصة  حيتار  جياملثل حيمل  املرتجم  منه  عل  وحيتاج 
  إىل املستوى اللغوي    يتجاوزلذا جند املرتجم  املعىن املرجو.    إىل  ويصل به  ل املعىن  جهداا مضاعفاا لينق

 مثال. ألعند ترمجة اجياد مكافئ للموروث الثقايف إلاملستوى املعادل 

 النتائج 

دراسات  كثري من الجراء  حتتاج إلخرى  أإىل  من لغة  األمثال  ن ترمجة  ألقد لفت انتباهي  
   . لندرهتاوذلك 

يطلع وينهم بقدر كبري وواسع من ثقافة ولغة األصل واهلدف.  ن  أالبد  األمثال  مرتجم  ف
 صل واهلدف.ألاولغة يتشبع بثقافة والبد أن 

من  كي يتمكن  يف اللغتني  األمثال  التعابري و املزيد من  طالع على  الااألمثال  البد ملرتجم  
 .الصحيح واملعرب للحدث  يصال املعىن إ

لغة  و األمثال  مصدر  سلوبية والبنيوية يف لغة  ألاالدراك لالختالفات ااألمثال  جيب ملرتجم  
  .اهلدف

 ليزية  جنإلمن العربية ل ختصاصاالذات تعبريات الو املصطلحات الصعوبة عند ترمجة زايدة 
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يف التكافؤ، ولكن    اا ليزية ليست نقصألجنا  إىل  العربية  األمثال  الصعوبة الرئيسية عند ترمجة  
 .موازي القدرة اللغوية للمرتجم هي اليت متكنه من العثور على معادل

 رسي ترمجة االمثال انقرتح على د

االختالفات  أ لدراسة  وندوات  مؤمترات  تعقد  الثقايفن  بني    والتبادل  الشعيب  املوروث  يف 
توفري  الشعوب   لكذلك  القارئ  مثال  أل قواميس  على  تسهل  عدة  وحفظها  بلغات  وتعلمها  فهمها 

 بني اللغات.األمثال إعداد حبوث علمية يف مقارنة وترمجة يضاا  أابللغة اليت يتقنها و 
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