
 المحاضرة التاسعة والعشرون
 مشكالت الترجمة في االستخدامات المجازية 

 ثالثا : االستخدامات المجازية :
 لما كانت المغات ال تتطابق في االستخدامات المجازية لاللفاظ والتعبيرات فان الترجمة الي
 استخدام مجازي ال يصح ان تكون حرفية واال بعد المعجم عن روح المغة ومن امثمة ذلك :

 
فال يصح ان تقابمو في العربية بعبارة   evening of lifeيعتبر االنجميزي عن السن بـ  -1

 )مساء العمر( الن العرب يستخدمون مقابال مجازيا ىو خريف العمر.
ة )حساء( العربية ولكننا نجد الكممة في االنجميزية تستخدم االنجميزية يقابميا كمم  soupكممة  -2

استخداما مجازيا في تعبير يدل عمى الوقوع في مازق او مشكمة كان يقال عن شخص مثال 
مستوحية في ذلك صورة الرجل االبيض حين كان يقع في ايدي اكمي   in the soupانو 

 لحوم البشر ويضعونو في الماء عمى النار لطييو.
بدو االختالف في االستخدامات المجازية في استعارة اعضاء البدن لمجمادات فاالنجميزية وي -3

ولكن العربية تقول عقارب الساعة واالنجميزية  the hands of the clockمثال تقول 
 لمداللة عمى اسفل الجبل واليوجد ىذا التعبير في العربية . footتستخدم كممة 

 
 الجزئية: رابعا : اختالف التصنيفات 

يتصور كثير من المغويين المغات عمى انيا مجموعة من االبعاد او االمتدادات التي توجد او 
يوجد معظميا بصورة مشتركة في المغات من المغويين من سار خطوة الى االمام فحاول حصرة 

عامة  ىذا االبعاد او االمتدادات او ما سماه بالمجاالت او الحقول الداللية عن طريق تصنيفات
قام بيا وقد قدم ىؤالء تصنيفيم العام لمموجودات في العالم من حولنا واقاموه عمى اساس من 

 الوظيفة او الحجم او الشكل او الون ..... 



يجب ان نتخيل اوال رقعة االلوان او مجموعة الطيف في شكل  فإنناااللوان  أللفاظواما بالنسبة 
الموجات ذات  باأللوانموجات العالية )االحمر( وينتيي ذات ال باأللوانشريط متصل متدرج يبدا 
ال توجد محطات او مواقف او مناطق طبيعية لرسم الحدود عمى ىذا  والمنخفضة )البنفسجي( وان

في االعتبار ان كل محاولة لمقيام بذلك تعد نوعا من التحكم او نوعا  نأخذاالمتداد ولذا يجب ان 
ر من الوقفات وتخطيط الحدود فتكثر االلفاظ تبعا لذلك او من الرغبة في تبني منيج دقيق يكث

منيج متسع يباعد بين الوقفات حتى تقدر العين العادية عمى االحساس بيا فقتل االلفاظ تبعا 
 لأللوانلفاظ االساسية ن األألغة مختمفة عمى عشرين  يمبن بإحصاءلذلك وقد وجد برلين وكي 

 :ىذا االلفاظ ىي  ،بينيا المغات لفظا تختارىا او تختار من 11تبمغ 
 الرمادي  –االرجواني  –البني  –االزق  –االصفر  –االخضر  –االحمر  –االسود  –االبيض 
ذا إكبر أتبدو الصعوبة امام المترجم وتختمف المغات في اختيارىا كما يدل و  –البرتقالي  -الوردي

بين االحد عشر لونا االساسية  ين متفاوتين جدا مثل لغة تميزيكان يعالج لغتين ذواتي مستو 
 ،واخرى ال تميز اال بين االلوان المضيئة )مجموعة االبيض( وااللوان المظممة )مجموعة االسود(

وذلك لتميز ىذه االلوان -االزرق-االخضر-االصفر-لوان ىي : االحمرأال بين اربعة إاوال تميز 
 وامكانية الفصل بينيا بسيولة :

لفاظ االلوان كثر تعقيدا بالنسبة ألألوان االساسية فيي لفاظ األبالنسبة ألذا كانت المشكمة معقدة ا  و 
ن الثانية ال تكاد تقع تحت إف حد عشر لفظاً ولى قميمة العدد ال تتجاوز األاألذا كانت إف،الثانوية 

حصر وقد اوصل بعضيم عدد االلوان الممكنة الى بضعة ماليين ولكن تبين ان العين العادية 
د ان لمغة ال باي معجم ثنائي أن إدرجة من المون ومعنى ىذا  181لي يز حوايمكنيا ان تم

 يحوي قرابة ىذا العدد من الفاظ االلوان .
ع المتشابيات ذا كانت المغات في تاريخيا الطويل قد سارت في طريق التيسير واتجيت الى جما  و 

الصبغات الصناعية وقام ن عرف االنسان أن ومنذ ن الوضع قد اختمف اآلإوتقميل التمييزات ف
لوان كيميائيا ولم يقتصر عمى االلوان الطبيعية الموجودة في البيئة من حولو وقد تبع بتركيب األ

 ذلك تولد االف االالف من االلوان التي حاول االختصاصيون ايجاد الفاظ تمبي احتياجاتيا .



اللوان واصبحت الفاظ مثال لذلك المغة االنجميزية التي صارت لغة خصبة في مجال ا،وخير 
االلوان تمثل مشكمة لمن يريد ان ينقل ىذه االلفاظ الى لغة اخرى كالعربية يقول مؤلفا 

:methuen handbook of colour   يوجد االن حوالي ثمانية االف اسم لون مستعممة في
 بريطانيا وحدىا واحتماالت تكوين اسماء جديدة غير محدودة .

 : يأتيبما  لأللوانعجم الحديث وحدد المؤلفان شروط الم
 يجب ان يقرن كل اسم يدل عمى لون بنموذج لوني توضيحي . -1
 منع التداخل بين االلوان او مناطق االلوان. -2
تقسيم االلوان الى مناطق عامة مثل االزرق والبني والرمادي واالحمر ...ثم معالجة كل  -3

 مجموعة تتعمق بالمون العام في مكان واحد.
 المعجم الوسيمة لالنتقال من االسم الى المون ومن المون الى االسم .يجب ان يقدم  -4

 وينتج عن اختالف التصنيفات الجزئية ظاىرتان ىما: 
 التزيد والحشو. -1
 الفجوة المعجمية. -2

 ومن امثمة التمطف والالمساس في المغتين العربية و االنجميزية :
 ال تكاد تسمعو في المغة المؤدبة   pregnantالتعبير عن المرأة الحامل في االنجميزية بكممة  -1
وتكثر كممات التمطف والالمساس في التعبير عن العالقة الجنسية حتى تكاد تحظى ىذه  -2

 العالقة بنصيب االسد في مفردات المغات .
 , restroom, toilet    كما تكثر في التعبير عن اماكن قضاء الحاجة فيي في االنجميزية : -3

w.c. ,lavatory , powder room, bathroom, cloakroom, comfort station, 
water-closet, privy ..                 وىي في المغة العربية 

الكابينيو )كممة  –ريفية  –الميضة  –الحمام  –التواليت  –دورة المياه  -المرحاض –الكنيف 
 بيت االدب .... –بيت الراحة  –اوربية( 



او   backwardاسم  –في اول االمر  –مى الشعوب المختمفة ومن التمطف اطالقيم ع -4
underdeveloped  الى : –عمى سبيل التمطف  –ثم العدول عن ذلك less developed  

 .  developingاو 
 سادسا : االيحاء والجرس الصوتي :

 لسببين:وىذه المشكمة ال يمكن لممعاجم التقميدية ان تعالجيا بحال من االحوال ، وذلك 
االول :الن حميا يعتمد عمى السياق الذي ترد فيو الكممة وعمى الشحنة االيحائية التي تحمميا 

وعمى الجرس الموسيقي الذي تؤديو وعمى توافقيا الصوتي مع ما يجاورىا من الكممات وىي امور 
 غيرىم ادخل في باب االسموب منيا في باب المعجم ويفطن الييا االدباء والشعراء اكثر من 

الثاني : الن المعاجم التقميدية تركز عمى ما يسمى بالمعنى الرئيسي او االساسي ) يسمى كذلك 
بالمعنى االول او المركزي او التصوري ( الذي يعد العامل الرئيسي لالتصال المغوي و المثل 

 الحقيقي لموظيفة االساسية لمغة وتغفل جوانب اخرى من المعنى مثل :
 او العرضي  المعنى االضافي -1
 المعنى االيحائي  -2
 المعنى االسموبي  -3
 المعنى النفس  -4

 سادسا : اختالف المألوفات الثقافية واالجتماعية لكمتا المغتين :
ويبدو اثر العامل الثقافي واالجتماعي في تفاوت المغات في اىتماميا بمجال داللي دون اخر تبعا 

ا بأىمية احد الحقوق المغوية في البيئة المعينة او عدم الرتباطيا بيذا المجال او ذلك وتبعا إلحساسي
 اىميتو 

 ويمكن التمثيل لذلك بحاالت داللية مثل :
 الفاظ مقاعد الجموس في االنجميزية . -1
 الفاظ الطيي في الفرنسية . -2
 الفاظ السيف او الجمل فب المغة العربية القديمة . -3



 الفاظ الثمج في لغة االسكيمو . -4
 
 
 
 

 


