
 المحاضرة الثامنة والعشرون
 )مشكالت الداللة في الترجمة (

 
المشكمة االساسية في عممية الترجمة بين لغتين هي محاولة ايجاد لفظ ما في لغة ما مطابق في لغة 
اخرى وهذا يفترض من البداية نطابق المغتين في التصنيف وفي الخمفيات الثقافية واالجتماعية وفي 

واستخداماتها المغوية وفي اخيمتها وتصوراتها وهو ماال يتحقق وال يمكن ان يتحقق مطمقا مجازاتها 
ويختمف المغويون المحدثون في هذا مع ارسطو الذي كان يرى ان المعاني تتقابل تماما من لغة الى 

الف لغة بمعنى ان كممه في لغة يمكن ان نجد لها مرادفا مطابقا في المغة االخرى فاذا كان االخت
موجودا بين الفرد والفرد من ابناء المغة بل بين الفرد ونفسة من موقف الى موقف ومن حالة الى حالة 

 فانة موجود وال شك بين المهجة والمهجة وبين المغة و المغة .
 

 : يأتيويتفرع عن هذا المشكمة االساسية مشكالت جزئية او تطبيقية كثيرة نرى ان من اهمها ما 
 الداللي لمفظين يبدوان مترادفين في المغتين . اختالف المجال -1
 اختالف التوزيع السياقي لكممتين تبدوان مترادفين في المغتين . -2
 االستخدامات المجازية . -3
 اختالف التصنيفات الجزئية . -4
 مساس .اللالتمطف في التعبير وا -5
 االيحاء والجرس والصوتي . -6
 الثقافية واالجتماعية . المألوفاتاختالف  -7

 
 اختالف المجال الداللي لمفظين يبدوان مترادفين . اوال:

 ما يأتي semantic rangeيشمل اختالف الداللي 
 اتساع مدلول الكممة في لفة ما وضيقة في المغة االخرى . - أ



 استخدام الكممة في اكثر من معنى في لغة في معنى واحد في المغة االخرى . - ب
 

 ومن امثمة ذلك ايضا الكممات :
ولكل منها استخدامه الخاص وكثيرا ما   longو   tall)طويل( التي يقابمها في االنجميزية  -1

حدهما مكان أين االنجميزيين من العرب فيضعون يحدث الخمط بين مستخدمي المفظ
 االخر.

وكثيرا ما يخمط  engagedو  busy)مشغول( في العربية التي يقابمها في االنجميزية  -2
 . busyالتميفون مثال بانة بينها العرب فيصفون 

 والفرق بينهما واضح. near و  relative)قريب( في العربية التي يقابمها في االنجميزية  -3
وقد يتسع مجال استخدام المفظ في احدى المغتين حتى ينقل الى باب المشترك المفظي او 

 تعدد المعنى كما يبدو من المثالين التاليين :
العربية يقابمها في المغة االنجميزية اكثر من كممة يستخدم كل كممة )مكتبة( في المغة  -1

 منها في حالة خاصة:
 تعني المكتبة العامة التي يرتادها الجمهور لالطالع. libraryفكممة  - أ

 تعني المكتبة التي تقوم ببيع الكتب . bookshop  book-storeوكممة  - ب
 صة .تعني المكتبة ذات الممكية الخا book-collectionوكممة  - ت

 
 كممة )ادرك( في المغة العربية تاتي في سياقات متعددة مثل : -2

 ادرك الصبي  - أ
 ادرك القطار  - ب
 ادرك حاجته  - ت
 ادركما تقول  - ث

 



 ويقابمها في االنجميزية افعال متعددة ال فعل واحد .
  reach sexual maturityفاالول يعني 
  catchوالثاني يعني 
  overtakeاو  getوالثالث يعني 
  be awareاو  understandاو  realizeوالرابع يعني 

 
 ثانيا: اختالف التوزيع السياقي لكممتين تبدوان مترادفين :   

يختمف هذا عن السابق في ان المفظين يعدان مترادفين في المغتين في معناهما العام ولكنها 
 فيها ومثال ذلك ما ياتي : يختمفان في التطبيقات االستعمال او في السياقات المغوية التي يردان

 
 االنجميزية تاتي في سياقات متنوعة مثل : poorكممة  -1

Poor man )فقير.-=محتاج )ماديا 
Poor box. عند استحقاق الشفقة = 
Poor box.)صندوق الصدقات )تجمع فية التبرعات لتوزيعها عمى الفقراء = 

Poor opinion. فكرة تافهة او متواضعة = 
Poor healthمريضة  –ة منحرفة = صح 

 
 االنجميزية تاتي في سياقات مختمفة عن تمك التي ترد فيها مقابمها العربية  stoneكممة  -2

 فالكممة االنجميزية تاتي في سياقات مثل 
Precious stone 

Plum stone 
Date stone 

Kidney stone 



بذرة  –اال في التركيب االول فنحن نقول : حجر كريم  ولكن مقابمها العربية )حجر( الياتي
 حصوة الكمي  –نواة البمحة  –البرقوق 

 
  flowers – hair - finger-speechاالنجميزية تاتي في مصاحبة كممات مثل  cutكممة  -3

قطف  –ولكن مقابمها العربية ) يقطع ( ال تاتي في كل هذا التوزيعات فنحن نقول جرح اصبعه 
 قطع حديثه . –قطع الجبن  –قص شعرة  –االزهار 

 


