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 شكر وتقدير

 
 الدين،بن مهدي نور اذنا املشرف، األستاذ إىل أست واخلالص نتقدم بالشكر اجلزيل

 .خالل رحلة هذا البحثالذي أرشدنا ووجهنا 

 جزاه اهلل عنا كل خري.

 نتقدم بالشكر وخالص عبارات اإلحرتام إىل مجيع أساتذتنا الكرام الذين سهروا 

 على تكويننا.

 لشكر اجلزيل  إىل االساتذة املناقشني كما نتقدم با

 ويف األخري نسأل اهلل تعاىل أن جيعل جهدهم الذي بذلوه معنا يف ميزان حسناهتم
  .وأن يوفقنا واياهم ملا فيه خري وصالح األمة



 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 دمةـــقم

 
 أ

 

دوراً ب قوميإذ  فهو الذاكرة احلية ألي جمتمع مابذاته،  يعد األدب الشعيب علمًا قائماً           

فهي ن آالم وآمال. فهو موروث ثقايف شمهما يف فهم طبيعة الطبقة الشعبية وما خياجلها م

  .ئات اجملتمعاألجيال وهذا ما يضمن له البقاء بني ف هداولتت

شكال األدب الشعيب املتميزة عن باقي األشكال األخرى، ى أإحد وتعد األمثال الشعبية       

تعتمد على يث ح ،تمعاجملفهي حتمل يف طياهتا مضامني اجتماعية وثقافية تعكس جتارب 

 اإلجياز يف اللفظ ووفرة يف املعىن.

ء احملافظة على الثرات والتعريف به إضافة إىل إحيا هواملوضوع  اوما دفعنا الختيار هذ     

القيم اليت نشأ عليها األسالف واليت نراها اليوم قد بدأت تسلك مسار اإلندثار ما جعلها 

ومدى  صحراويةال الشعبية قافةالثلتعريف با نادرة االستعمال بالنسبة للجيل الصاعد وكذا

 ملستوى اخلارجيعلى ا على املستوى احمللي وأيضاإسهامها يف إثراء املوروث الثقايف اجلزائري 

 من خالل الرتمجة.

قلة ناك همما ال شك فيه أّن كل باحث يواجه صعوبات وعقبات تعرقل عملية حبثه. فو        

ئات إجياد املكافيف صعوبة و  من طرف أهل االختصاصاملراجع ونقص الدراسات السابقة 

اإلجنليزية، وكذا ندرة قافتني العربية و االختالف بني الث شساعة  الثقافية يف اللغة اهلدف بسبب

الشروحات اليت تفسر معاين األمثال يف اللغة املصدر وأيضا صعوبة إعادة صياغة ما ليس له 

 مكافئ يف اللغة اهلدف.



 دمةـــقم

 
 ب

من عاجلتها املراد م طرح اإلشكالية  واعتمادا على ما مت ذكره سابقا وبناءا على ذلك فإنه ميكن

 :خالل األسئلة التالية

 هو واقع ترمجة األمثال الشعبية باجلزائر؟ ما 

 ألمثال الشعبية؟اجم رت م اههواجاليت يالصعوبات والعقبات  ما هي 

 ؟السرتاتيجيات املعتمدة يف ترمجة األمثال الشعبيةا هي ام 

، من يلي املقارنالتحلاملنهج الوصفي واملنهج  بة عن هاته األسئلة اتبعنا منهجني ومها:ولإلجا

  اخلطة التالية: ا خالل إعتمادن

اء على عند الغرب والعرب احملدثني منهم والقد ملثل عمومافيه بتعريف ا قمنا  :الفصل األول 

 ه.صوخصائباملثل الشعيب  حد سواء كما تطرقنا إىل التعريف

وبات اليت يواجهها كذا الصعباجلزائر و ها واقعترمجة األمثال و  تناولنا فيه موضوع :الفصل الثاين 

 .ذلك وخمتلف االسرتاتيجات املتبعة يف الشعبية األمثالمرتجم 

وب الرتمجة ة عينة منها مستعملني أسلترمجكذا و  قمنا فيه بعرض مدونة البحث :الثالثالفصل  

ل  حوصلة لنختتم عملنا خبامتة مش .التحليل واملقارنةاملعجمية واسلوب الرتمجة الثقافية مع 

 .ألهم النتائج اليت توصلنا إليها

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 الفصل األول     

 

  
 الشعبي وخصائصة بالمثل لتعريف ا
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األمثدددال من من الف األ األة ادددا الت اموددد م ذدددقوم دددا م دددق ال ددد      الاا   املثدددل  و عددد  ي  

  ل من املو وتطامم     أل  خقم شددددددددوق م اا وبال ا  ة اا خاأددددددددا ملا  و أدددددددد     ل  املامو 

 ح ى وسدددددددددددددددائل الوع أ الت ي ددددددددددددددو  م ا  مراة      خر . كما يع   ذال    ذال  ومن مواأل

 نه ي  ع مبا   و كل با   يصف  خقب م وعاةاهتم غرس احلوما وا ن اخلربة ومرآة   و ا ملقا اجملومع 

 .صام حااهتم امل ولفاويأامة حاا عن  مراةه     م ا ي  من ط  ام الشعب كل ا

 المفاهيم لغة واصطالحا

 :تعريف املثل لغا  

  ِ   ال قا ِمث له وَمثَله   كما ي"اَلَمثل كلما ت ددددددددايا   ي ال     أل   األ العربل دددددددذاء يف م   

ش  ه وَ َش َ ه  مبعىن   بال  مل ولفني   الفرق  ني املمثالا وامل اواة    أل امل اواة تواأل  ني ا ا ن  ريِِ

يف  اجل س واملوف ني   ألأل الو دددددددددددداوي  ا الووام  يف امل  ام   صي،ي  وص ي  ا   و ما املما لا مق  

 1"]...[ وي ال متث ل مقأل  ضرب مثًق  ومتث ل  الشيء ضر ه مثًق. تواأل  ص يف املوف ني

عن املثل  '' مثل املام والثاء والق   أددل أدد ال ي ل علا م اارة الشدديء  ا ن مامس ي ال        

 ما يف  2للشدددددددديء  و قا مثل  قا   ي نثأه. واملثل واملثال يف معىن واح  وممبا بالاا مثال كشدددددددد اه''

م   اله  ''... واملثل واملثال  واجلمع  مثال  ومها يوما ق., وباهل ا ن م ثامل ددددددداأل العرب م   عرمه 

                                                             
 .016، حرف الالم، فصل الميم، دار صادر، بيروت، دط، ص11ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب،مج  1 

دار الجيل، بيروت، دط، دت، باب الميم والثاء وما يثلثهما،  ،5هارون، مـج، بتحقيق وضبط عبد السالم محمد ن فارس، معجم مقياس اللغةاب 2 

 .692مادة مثل، ص
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مقأل م ددددملاة ملثله ومقنا م ددددملاةة ملثل ا  ي مثله يطلب ويشددددل: علاه  وبال  مع اه م ددددراة مثله  و 

 1واملثل  احل يث نف ه.مثل ا  والل م زائ ة. 

ل لعربة'' ال ال ال دددددائر  ني ال اس املمث( '' ج  مثال " احل يث وااملثلوشدددددرج امل جب  األا ي ماةة  

اا مبضددر ه  ي احلالا األأددلاا الت ومة ما ا الوق . و لفام األمثال ص توغأ تقكأاً وتاناثا و مراةاً وتث 

" "الصفا" "احلجبا" "الش اه  ومجعاَ  ل ي ثر ما ا ةائما    َما مِة املثِل  ي  أله  ي ال " املثل ال ائر 

 2وال ثأ..."

 ال رآأل الورمي يف

مبعىن الوما ل يف  م   تع ةم معانا ا وم  ا ما ذاء  ( يف ال رآأل الورمياملثل ما عن معىن كلما  

  امٍَة ِمن  َوِ أل  ك   و م  يف َمي ٍب ِمَّا نَد،َّل َ ا َعَلا َع  ِ نَا َما ت اا  ِ  (ومن  ل  باله تعا   3الصفا ص يف الع ة.

 4 )اءَك م  ِمن  ة وأِل اللَِّه ِ أل  ك   و م  َأاِةِبنيَ ِمث ِلِه َواة ع اا ش َ  َ 

 يف اللغام األذ  اا 

 ي ددددا ل ددددا (مثددددل  وعن املثددددل يف املعدددداذم األذ  اددددا  إلدددد  يف املعجبم ا إللا،ي مدددداةة    

(proverb)   وتعين مجلا بصددددددددددددددأة ماذ،ة ت  ل باص  ائعا  و ح ا ا معا ا  و حالا من حاصم

 5.ال صا ااحلااة ومل ف ت  مي 

                                                             
 .611ص مرجع سابق، 1 

نقال عن: المنجد االبجدي: مية فالق، المثل الشعبي في منطقة األوراس، جمع وتصنيف ودراسة في الوظيفة والتشكيل الفني، رسالة  2 

 .33، ص  2004/2005ماجيستير،غ.م، جامعة قسنطينة، 

 .33: مرجع نفسه، ص داود سلمان السعدي.دنقال عن:  3 

 63سورة البقرة،  4 
5 Oxford Dictionary, Oxford Univirsity, third edition, London,2005, p 301.  
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وتعين مثل  حوما  نصددددددا ا  ح ا ا  ( proverbe ) "مثل" ويف املعجبم الفرن ددددددي ي ا ل ماةة

 1عاما مو اولا     أل  أ    شع اا.

 الوعريف اصأطقحي 
ت عا صخوقف   امو م  وت اع   للمثل ال  ماء واحمل  األ ب  تع ةم الوعريفام لل امسدددددني

لو  ا يف جممل ا مل خترج عن مع ا ا اجلامع القي يو ق من املثل خقأدددددددددا ال ال يف  وعصدددددددددام م 

  األ ه ال  ماء واحمل و ا ا ملا  مبا ذاء يف  عض ما كويف  قا الصددددددددددددد ة حاولح دددددددددددددن و  از الع امة 

 للاأال اخأاً ا  تعريف ي ني ح ا ا املثل. 

 يف األةاب ال اماا 
مفي األةاب ال ددددددددددداماا  إل  م ب  اطل اا م لاصم شددددددددددد  علا املثل  م  ا اطقبه '' علا 

م األ من الوع أ  عض ا ماذ، و عض ا مطال  كما اطل اه علا الولما املاذ،ة الت اكو    أفا 

  والشدددد رة يف ال اس  والولما اجلامعا املرك،ة ال الا علا م امة الصدددد عا وال  مة علا األلغازالشدددداا  

و طل اه علا ال طعددددددا األة اددددددا  ال  ت لا الف رة  و الف رتني من الوق   والت ت ا ن اءة من 

ال  اءام  و ت ،  م ،   األنشددددداةة الشدددددعريا   و ترة م ااسدددددا  و م امنا  لوف دددددأ  مورة   و تاضدددددال 

 2ع امة   و حتوي بصا خراماا  ام مغ،ى.''

علا اشدددددوال تع أيا  سدددددااًء كان  ماذ،ة  و طايلا  ممف ا  املثل يف اصأدددددطقج ال دددددامي  يطل  

     ماضاعاهتا. ث تو م  الش رة  ني ال اس وت ا حبا

                                                             
1 Noveux Dictionnaire de Débitent, Larrouse, second edition, Paris, p 310. 

 .33د.عبد المجيد عابدين: ميه فالق، مرجع سابق، ص  نقال عن: 2 
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 ع   ال  ماء  العرب( 
 أل  1ل   ا وم العرب م وراً  ملا  م يف  قا ال اب مجعا وت وي ا حاث تقكر ال ماسدددددددددددددددام

اهلجبري حاث الف أددددددددد امي الع  ي يف  و  تعاة     واسدددددددددوأ ال رأل األولعملاا مجع األمثال األ

 دددددد( كوا ا يف األمثال  كما  لف معاأره ع ا   ن شريا كوا ا 06/ دددددد14زمن معاويا  ن  يب سفااأل 

آخر يف  قا ال اب. و ع  ا تاال  الوالفاام املوع ةة حاث كوب املفضدددددددددددددل الضددددددددددددديب كوا ه   مثال 

 .العرب  وكوب   ا قل الع وري كوا ه مج رة األمثال...اخل

ا  املثل  ا '' ما ترضدددددداه العاما واخلاأددددددالفاميب و قا  عض مع  ذاء يف كو  م  م   عرف 

يف لفثه ومع اه ح  ا وقلاه ماما  ا  م  وما ا يف ال ددددددددرَّاء والضددددددددرَّا  واسددددددددو م وا  ه املموع من ال م   

ما  ألأل  ال اس وا احللووأدددلاا  ه    املطالب ال صدددا ا  وتفر ذاا  ه عن الورب والور ا  و ا من   

  2''.ص  ومعاأل علا نابا  و م صرِّ يف اجلاةة  و غأ م الا يف  لاغ امل ى يف ال د َفاسا

يربز أددددددددددددددفا الو وال  الت  وا ملا املثل  ني كل ط  ام اجملومع  وكقا ال وم القي الفاميب  م  ا

اعر ال ف دددددداا واحلاذام واملشدددددديلع ه من خقل تا أه علا اصمراة واجملومعام  يف ن ل تل  الصددددددام 

 والش صاا لإلن األ.

أهتا لم  وذا ر اللفظ  وحلا املعاين]...[ ختاملثل   اله '' وشدددددددديء الوا ن ع   م ه حاث يصددددددددف 

العرب  وب مو ا العجبم  ونط  ملا يف كل زماأل وعلا كل ل ددددداأل  م ي    ا من الشدددددعر  و شدددددرف 

                                                             
 نقال عن: د.أحمد سيد محمد محمد: د.احمد أباصفي جعفري، اللهجة التواتيةالجزائرية معجمها بالغتها أمثالها وحكمها وعيون أشعارها، دار 1 

 . 131، ص 6، ج6113، 1الكتاب العربي،الجزائر، ط

 .11نقال عن: السيوطي عبدالرحمان جالل الدين: مية فالق، مرجع سابق، ص  2 
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ماملثل ع  ه ما  1.''ح  بال   سدددأ من مثل من اخلطا ا  مل ي دددر شددديء م دددأ ا  وص عم عمام ا 

 نوشر  أاوه  ني ال اس.امجع  ني مجال اللفظ واملعىن  و ا  و 

املثل '' مجلا من ال ال م وض ا من  أل ا  و مرسلا  قاهتا  موو م  ال  ال املرزوبي ويعرف 

ل   ا يف يوتشدددددددددو ر  الو اول مو و ل عما ومةم ماه    كل ما يصدددددددددل بصددددددددد ه ملا  من غأ تغاأ 

لفث ا وعما ياذه الثا ر     شدد ا ه من املعاين  ملقل  تضددرب و أل ذ ل   سدد املا الت خرذ  

وأل تغاأ يف ةو مفي نثر املرزوبي املثل يع  باصً يضددددددددددددددرب يف  املوشددددددددددددددا ه من احلاصم   2علا ا...''

   و قا و ين ذ ل األه.اللفظ

ب يف اجلا لاا واصسددددددددددق   وملا كان   '' حوما العر   ا ع ا  ال اسدددددددددم  ن سدددددددددق  مه ويعرِّ 

تعامض كقم ا مو لا ملا ما حاول  من حجبو ا يف امل ط   و ايا غأ تصددددددددددريل  ماجبومع هلا  ق  

 اع ا  يرى  أل املثل  ا حوما ناجتا عن ما 3قل    از اللفظ  و أا ا املعىن  وح ن الوش اه."خِ 

 ماذ،اً وغأ م اشر.جتر ا ا ن األ ومعاشه  و اتع أ غال ا ما يايت 

ل الوق  مثق  كاأل  وضددل للم ط  و ن  لل ددمع و وسددع عِ  "  ا ذ   يف املثلا ن امل فع  ي ال

  ر. للوع أ  لواضا  ا املعىن  ايرى األ  املثل  مضل  ةاة ما ن امل فع   4" .لشعاب احل يث

                                                             
 .39ص  مية فالق مرجع سابقنقال عن: رولدف زلهايم:  1 

 ص1891-1061، 1األخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط-، زهر االكم في االمثال والحكم، تحقيق د.محمد حجي ود محمد اليوسي الحسن 2 

61. 

حواشيه : محمد  موضوعاته وعلق  ي)عبد الرحمن جالل الدين(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضـبطه وصـححه وعنـونالسيوط  3 

الجيل، بيروت، لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دط،  ، دار1أحمد جاد المولى، علي محمد الباجوري، محمد أبو الفضل إبراهيم، ج

 . 090ص والثالثون، معرفة األمثال، دت، النوع الخامس

 .04: مية فالق، مرجع سابق، ص فؤاد علي رضانقال عن:  4 
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 ا وكثرة و مضله  ل لا   لفااله  و شرمه الوق  و ن   ''  ي من  ذلِّ الع وري قل   ا ي ال   وكما

 1معانا ا  وي أ م وهنوا علا املوولم  مع ك أ ع ايو ا وذ ام عائ هتا.''

الشددددددد ه  والصدددددددفا  وال ال ال دددددددائر و ا " أل املثل يرة علا  ق ا  ضدددددددرب   الااسددددددييرى  و

 ل رآأل.او ا املش ه مضر ه مبامةه  وعلا  قا الاذه ما ضرب اهلل تعا  من األمثال يف  2امل صاة.

ويعرمه  يضددا علا  نه ال ال املركب املشدد ام القي شدد ه مضددر ه مبامةه  وبال  ا تشدد اه املضددرب  ي 

ب خاص  وبال  ا بال يرة  وص ل  احملل القي ضرب ماه اآلأل  املامة  ي احملل القي ومة ماه  وص 

 .ألولا يوع اه ا   ش ا ه ما وعمل ما ا شائعا  ائعا علا وذه تش ا  ا  املامة مث

ج ِما س    األ املثل ع   ال  ماء كان  له  مهاا مماعا وساماا ِما ذعل م يرك،وأل علا ن و و

كانه   شدددددددددام  القيا  واصنو اجلانب األةيب واللغاي  ماملثل ع   م لاأل من الااأل األةب الت تو دددددددددم

 ذاةة املعىن  و الوايل  يصال امل وصر املفا . از الوع أ  و  يعوم  علا 

 ع   احمل  ني من العرب والغرب املثل

 ع   العرب 
دددددددددددددددد ''  ا األسلاب  مش ي أاحل ب  عرف  احمل  األ املثل تعريفام ش   وخمولفا ماعرمه  

شعيب وص ضرومة الر ي الال قغي ال صأ  القائع  الروايا الشفا اا امل ني ل اع ة القوق  و ال لاك  و 

 أل تواأل ع امته تاما الملكاب حباث ميون  أل نطاي يف محا ه الوشددد ا ام واصسدددوعامام والو ايام 

                                                             
 .169نقال عن: أبو هالل العسكري: د.أحمد بالصافي، مرجع سابق، ص  1 

 .19.61، ص مرجع سابقالحسن اليوسي، 2 
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م  ب ت ابل وانوشام املثل  ني األمراة واجلماعام  ا املشام ا والروايا  ي '' ص     أل  1الو لا يا."

املثل من   ا ولا  الروايا  و قل   خرجيعاش املثل يف حااة العاما  ني ط  ام الشددددددددددددددعب وم اته م

ةائرة األةب املوواب كددالشددددددددددددددعر وخقمدده وخلا  ددقلدد  املثددل  العددامي من اخوقطدده  دداملثددل العريب 

  2الفصال  وعلا  قا مإأل املثل العامي  ا ما يرةةه العاما عن طري  الروايا الشفايا."

ن دددداأل  و جتر ا م و اا  ومابف ا املثل '' ع امة بصددددأة تل ا ح  ا ماضدددداا   مح  مرسدددي ويعرف 

من  قا احل    و  قه الوجبر ا يف  سددددلاب غأ شدددد صددددي  و نه تع أ شددددعيب ياخق شددددول احلوما 

ماملثل ع   مرسددددددددي  ا تع أ شددددددددعيب عاةة ما يواأل علا  3الت ت  ين علا جتر ا  و خربة مشددددددددملكا."

 شول حوما حيوي جتر ا وخربة   ن اناا ب ميا.

 ر حمم  حمماة املثل  ا   ق ا  ب ا  و ي وب  ب م األسوا  خض

و ا ال ال ال دددائر املاذ، القي يشدددومل علا معىن أدددائب  وتشددد ه ماه حالا املثل املاذاز   (4

 مضر ا حبالا مامةه.

و ا سرة وأفي وبصصي ي  ف    تاضال مورة ما   و    اهتا عن طري   املثل ال ااسي  (2

 الوش اه  ة الومثال ال ائم وال ااس.

                                                             
 .62، ص 6111إبراهيم أحمد شعالن، الشعب المصري في أمثاله العامية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دط، القاهرة،  1 

 المرجع نفسه  2 

 .15، ص مرجع سابقنقال عن أحمد أبو زيد وآخرون: مية فالق،  3 
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و ا كلمام بالا علا ال دددددد ا احلااانام  ون ددددددجب  علا م اال بصددددددا خراماا  ل اخلرايف املث (3

 1  ص  الو لاا والفوا ا   و احلث علا موام  األخقق.

ما ذاء يف   عض تعريفام املثل للم   ني   ما عن خصدددددددددددددددائصددددددددددددددده مامون  -  أل– قا 

  و مشل كل ما كاأل حت ياسددددددددددددددو قأدددددددددددددد ا وم ا ما ذاء يف الوعريفام  مول ما كاأل الوعريف  ةق 

يوما،   األ املثل خضر ماسا حمم  حمماة  وأف األسوا    ةق و  وضل. م   وِما،اته خصائصه

 عن غأه من سائر الف األ ال ثريا املا من اخلصائا و ي 

علا ا اول   رى  أل  املثل يل،  حالا واح ة  ي احلالا التالث ام وع   الوغأ   ي  (4

 مرة.

 ال ااس   ي  ن ه  ري علا ا ما  ري علا الشعر من ضرومام.خروج املثل عن   (2

 تع ة الرويام. (3

 ا  از. (1

  أا ا املعىن. (5

 ح ن الوش اه. (0

 ذاةة الو ايا. (7

 القيا  وال أومة. (8

                                                             
 .131نقال عن: التجوال في كتب األمثال: د.أحمد بالصافي جعفري، مرجع سابق، ص 1 
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األ كدداأل العرب بدد ميددا بدد  مك،وا و عطاا  مهاددا  ددالغددا للجبددانددب األةيب واللغاي للجبملددا املثلاددا  مدداأل 

م حدددددالاا  أل يغل اا اجلددددداندددددب  احملددددد  ني صحثاا اجلددددداندددددب اللغاي واصذومددددداعي   مدددددا الغر ااأل مدددددإهن 

 اصذوماعي.

  ع   الغرب   

لا اجلددانددب ع  أل ةوائر املعددامف الغر اددا مل هتوم  و حتفددل كثأا  دداجلددانددب األةيب  م دد  مك،م

اصذوماعي واصخقبي. و قا  عض ما ذاء يف تعريفاهتم  للمثل مو ال ةائرة املعامف الربيطاناا '' 

. وتعرف ةائرة املعامف اصمريواا املثل 1املثل مجلا بصدددأة  ماذ،ة مصدددا ا املعىن شدددائعا اصسدددوعمال''

ل   سددددددداسدددددددا يف الشدددددددائعا  وتوا   اهلا '' املثل مجلا بصدددددددأة مصدددددددا ا املعىن ت دددددددو ضدددددددر   با احل ا ا 

 . 2الوجبومعام األو   اسلاب عامي غأ  ةيب  وتواأل شوق ملولاميا شائعا يف كل األذاال

وعن ةائرة املعامف الفرن اا مددددددددددددد'' األمثال  أ اء للوجبر ا  واملثل  ا اخوصام معرب يف كلمام بلالا 

 .3 أ ل شع اا''

 م  القيا    اه  م   اذومع  كل ا علا  أل  األمثال تواأل املثل يف ال وائر الغر اا مل  ولف عن سا

 وتعوم  ا  ازوال صر  كما  هنا حصالا جتامب وخربام ا ن األ ال ا  ا.

 وعن ما ذاء يف تعريفام  عض املفورين الغر اني للمثل 

                                                             
 111مرجع سابق، ص إبراهيم أحمد شعالن، 1 

 115مرجع نفسه، ص  2 

 116مرجع نفسه، ص  3 
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وما، ياملثل الشددعيب  ن ه  '' ال ال اجلامي علا  ل دد ا الشددعب  القي  -اصملاين–زايلر  مري يركيعرف 

 . 1 طا ع تعلامي  وشول  ةيب موومل ي ما علا  شوال الوع أ املالاما''

 زيلر ميون اسو قص املثل ع   
 املثل  و طا ع شعيب (4
 املثل  و طا ع تعلامي (2
 املثل  و شول  ةيب موومل  (3
 لاف مغم  نه يعاش يف  مااهاملثل ي ما عن الوق  املا (1

ي أددام ا شددائعا  جتري سدد لا يف لغا كل يا   سددلاملا جماز  أل املثل '' مجلا بصددأة سدداكالاف ويرى 

. م قا الوعريف يو    عن اجلانب اللغاي للجبملا املثلاا  2وت دددددددداة م اطع ا املاسددددددددا ا اللفثاا''

حباث  هنا تو ددددددم  ا  از والقيع  وكقا اسددددددو  ا  اجملاز وت اغم امل اطع املاسددددددا اا. و قا كقل  ما 

 غما اجلانب اللغاي للمثل ما ال ''  سلاب اجلملا ال صأة ن  اا امليف تركا،ه علا ة ل   ب الاه 

 . الو اغم وال صر واجملاز أفام للمثل.3يف الغالب اجملازيا ةائما''

متثل '' خموامام ذ ي ة كل اجل ة تعين   (D.C Browning  راوناج واألمثال ع   

( موضدددددددداف '' املثل  سددددددددلاب تعلامي  و هتقييب سدددددددد ي  Leach لاش .  ما 4 الواف ةوأل الوم''

واج حوما اجلماعا و ن العرف والو الا  م ا ك ال ال ائل حموم ال دددد   شددددائع اصسددددوعمال ضددددمن 

يرى املثل  نه مرباوناج . 5كما  نه يرسدددم طري  ال دددلاك  و العمل وطري  احلوم علا املابف"   (الفرة

اجل ا.  م ا ا  ص  الشول مامل م  ا اهل ف او الفورة الت يعميواز  اجل ة ويعىن  املاضاخواام شعيب 

                                                             
 .111، ص دط، دت أشكال التعبير في األدب الشعبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مكتبة الفكـر،د.نبيلة ابراهيم،  1 

 .33,36ص ص مرجع سابق، إبراهيم أحمد شعالن،  2 

 .36ص  مرجع نفسه، 3 

 .31مرجع نفسه، ص  4 

 .31مرجع نفسه، ص  5 
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 دددددددددددددي أدددددددددددددفا القيا  وملقا يوو مملى   نه  سدددددددددددددلاب تاذاه وتر اا  نواذه الفرة وتو  اه اجلماعالاش 

 يرسم طري  ال لاك والعمل.واصنوشام و وقا 

يعرف املثل   اله '' يعرب يف شددددددوله األسدددددداسددددددي عن ح ا ا مالاما أدددددداغ  يف  كراب  م ا 

يرك، كراب ممن خقل  قا الوعريف نرى  أل   .1 سددددددلاب خموصددددددر يو اوله مج ام واسددددددع من ال اس"

 علا مك ني  ساسني مها  احل ا ا املالاما  ني عاما ال اس و ن،و  املثل ا  ا خوصام وا  از.

اجملومعام  ناجتا عن ط  ام ماء الغر اا علا  أل  املثل مجلا تع أياخنلا ِما سدددددددددددددد   من األ

مي  كما  ضدددداما    اعوماة ا األسددددلاب الوعلا القيا  ا  از وا خوصددددام و تو ددددم  حباث  الشددددع اا

  هنا مك،م علا ذان ني  ذانب ماضاعي وآخر شولي.

ا املعىن ا ا  از و أددددددددا وملقا مإأل املثل سددددددددااًء ع   العرب  و غأ م كل ا كان  جتومع عل

 وكقا ا نوشام  ني ط  ام الشعب.

 خصائصه املثل الشعيب
 ع  الوعريف ملف ا  املثل واأدددددددطقحا  خنلا    معىن املثل الشدددددددعيب   و ما ي دددددددما  املثل العامي 

 واملثل ال امج و أل اخولف  ت ماو ا وتع ةم م ي يف اصخأ ت ةي    نفس املعىن.

عب ن ص   املثل  العامي كل مثل ت وعمله العاما و مراة الش '' الع اةيحمم   ن ناأر يعرف 

سااء  كاأل مثق مصا ا حرماه حتريفا بلاق مل  ي ع   ه عن نط ه األألي الفصال      كاأل مثق 

مصا ا   ولو  م غأوه تغاأا ك أا ص يومون  معه ال امع العاةي من مةه     أله      كاأل مثق 

                                                             
 .13: ميه فالق، مرجع سابق، ص الكزاندر هجرتي كرابنقال عن   1
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ص  أل له من األمثال العر اا  الفصا ا    كاأل مثق ن لاه يف األزماأل املواخرة من اسو   اه و 

ممن  قا الوعريف نف م  أل املثل ع   حمم   1''.األبطام العر اا اجملاومة هلم   ولاس  ا   أل عريب

 ا ما اسوعمله عاما الشعب سااء كاأل  قا  املثل مصا ا اومثقً مصا ا ب  ح رف  حباث   ن ناأر

يصعب علا ال امع العاةي  أل يرةه     أله   و يواأل مثقً م و   اً  ي ص  أل له من األمثال 

 العر اا الفصا ا.

ة أائ ا  و ر ويف تعريف آخر للمثل  '' املثل الشعيب  ا بال ما ام ماذ، الع امة يوضمن مو

باع ة من بااع   ال لاك ا ن اين  طل ه ش ا من عاما ال اس يف ارف من الثروف مث شا  

علا األل ن  و خق ال اس يو اولانه يف خمولف امل اس ام الت تش ه الثرف القي بال ماه ألول مرة 

وا ر هلم _ يف   ي و ل   لالع م مبثل  قه الع امام ال صأة الت تعرب عما  اش يف أ وم م ِما ص

 2كثأ من األحااأل _  أل حي  اا الوع أ ع ه."

ن و لا من  قه الوعريفام   أل املثل الشعيب  و العامي  ا املثل القي  طل ه عاما  اجملومع 

 و الشعب   وسام مو اوصً  ا  م  وم ا الثروف الت بال ما ا املثل   م ا  ولف عن املثل الفصال 

ااع  ا عراب والفصاحا وغال ا ما يواأل نا عا من الل جبا احمللاا لول م ط ا    ؛  ألنه ص يلو،    

وتواة تواأل األمثال الشع اا  و العاما  كثر شااعا من األمثال الفص ا و ي  كثر تا أا يف نفاس 

 ال اس  الاا  و ل     ب س الا اسو  ام ا وكقل  طرامو ا.

                                                             
: د.إبراهيم البلوشي و أ.فاطمة الحوسنية، مقال: األمثال الشعبية العمانية واستثمارها في اللغة العربية، محمد بن ناصر العبودينقال عن:  1 

 .4والثقافة، سلطنة عمان، ص وزارة التراث 

 .4، ص مرجع نفسه 2 



الشعيب وخصائصه تعريف املثل                                 الفصل األول                 
 

 
17 

 خصائا املثل الشعيب
املثل الشددددددددعيب كغأه من م األ األةب الشددددددددعيب    ميواز  ا اآلخر مبجبماعا من اخلصددددددددائا 

 واملما،ام   و ي كثأا ما تشملك  مع ع اأر األةب الشعيب األخرى   و قه اخلصائا  ي  

اللغا امل ددوعملا يف املثل الشددعيب  ي لغددددددددددددددددا احلااة الااماا   امل ددوعملا وال ددائ ة  ني  .4

الشعب مب ولف م اته   وألأل الل جبا العاماا صختضع ل ااع  وص لضاا وأ لغايا   وكقل   ي لغا 

الا  ال ا  والشام    واجملومع   ولغا األمي واملوعلم   الغين والف أ م قا ما ساع  األمثال علا س

 الو اول. 

املثل الشعيب ص ضع لعملاا الو وين    اء نشاته األو     ص  ع   أل ي وومل مناه  .2

 علا  ي ي ال اس.

املثل الشدددعيب جم ال امل لف عماماً  وملقا ماألةب الشدددعيب عماما يوما،  اجلماعاا   .3

مثله مث     طل   والشيء نف ه ي ط   علا املثل   مصاح دددددددددددددده األألي  ا مرة مددددددددددددددن عاما ال اس 

  ا    اتاوه يف مجاعا جمومعه   لا  ا مثله سائرا وأاح ه جم اص. 

 ا حيمل املثل الشعيب يف طااته واائف خمولفدددا    مه ا الااافا المل ايا الوعلاماا   م .1

يوما،  دددالطدددا ع الوعلامي   حادددث ي ا   عرض الفورة  و املابف   مث يملك اجملدددال للغأ مفواحدددا   

   ل ال صا ا  و الواذاه والعمل ملما    و  رمض ما.سدااء  و

توما، األمثال  ا ي ا    ممن العاامل األسددداسددداا الت ذعل  معثم األمثال ال  ميا  .5

املاذددددددد،ة توماس  وتصم   ما  ال،من   تامر ا علا مصاةم  ي اعاا توجب   يف اصعو ال والو اسب 

ذ  كاب ال قغاا وال ددددددددددددجبع واجل اس   ما ي ا    ا ما و  ني األذ،اء   ويف الو  مي والواخأ   والملا 

يف املثدددل عمدددل علا  ا دددامه  كثر من الوق  العددداةي   واملوولم ع ددد مدددا يعومددد  علا األمثدددال يف 
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ح يثه   مإأل ال ددددامع يوفطن    الوعا أ املثلاا   و ل  لوغأ نربة أددددام املوولم   و قا ملا تو ددددم 

 ركا اا ه من خصائا  قغاا و ي اعاا وت

 األمثال اجل،ائرياا 
األمثال الشددددددددددددددع اا  ي املرآة الت تعوس عاةام كل جمومع وت الا ه   كما  هنا تعوس 

خمولف املاابف واحلااة  الت جتري يف احلااة   و ي هتددددددددددددد ف    ت امي سلاك األمدددددددددددددراة  إعطائ م 

  العاامل كما  هنا تشددددأ  ال صددددا ا  و احلل امل اسددددب    و تعني الاائس من احلااة مب  ه الصددددرب    

ال دددددددددل اا وا  ا اا يف اجملومع   كاهنا تعوس   اموه و أدددددددددالوه   و خقبه  يضدددددددددا   وإل  يف املغرب 

العريب ع ة  احثني لع اا ةوما ك أا يف الواسدددداس لل ماسددددام الشددددع اا   ونقكر م  م   حمم   ن  يب 

 ن اجل،ائر واملغرب(   وعثماأل العواك منش ب من اجل،ائر   القي اشو ر  وواب   مثال ذ،ائريا م

تانس واشو ر  ووا ه  الو الا  والعاةام الشع اا(   وحمم  الفاسي من املغرب  ووا ه تاميخ الشعر 

 1املل األ(  م    س م   صء كثأا يف ترساخ الملا  الشعيب الاطين واملغاميب   واحملامثا علاه.

و ال ثر    اجملومع اجل،ائري إل ه حيواي علا ع ة ك أ من األمثال الشدددددع اا     ددددد ب 

شدددددددد دددددددداعا اجل،ائر   وتع ة الث امام ما ا   و العاةة    تام  ا عن األمثال الشددددددددع اا   إل  ا ب  

 ع ة ةامسدددددددني ب   لفاا مصددددددد فامت  م   شدددددددااطا ك أة يف عملاا ةماسدددددددو ا ومجع ا   حاث إل  

خ ما الث اما الشدددددددددع اا   مب اولا ت دددددددددجبال ا وبا  ا   لوي صت   ر مع عاأل كل م    ي ددددددددد  ع  ا

ال،من واصخوقف الاحا  يف ال ماسددا  ا طري ا املعاجلا  و الو ايب   م  اك من با   اضددع مصدد فه 

                                                             
http://dspace.univ-، 2014/06/02، مقال: منطلقات المثل اشعبي، تاريخ النشر قاسمي, كاهنة 1 

:46 07   01/03/2016  bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/   

http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/%20%20%2001/03/2016
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/%20%20%2001/03/2016
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/%20%20%2001/03/2016
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علا  سددداس ماضددداعي   مبعىن ب دددم األمثال ح دددب مااضددداع ا   كما  أل   اك من با   و  دددام ا 

 اب  اد ي لل روف.علا  ساس ترت

وب   لف  كوب كثأة من ب ل   تعىن   صددددددددددداص الث اما الشدددددددددددع اا اجل،ائريا   وضدددددددددددع ا 

جمماعا من ال امسدددني الفرن ددداني خقل ال صدددف الثاين من ال رأل الواسدددع عشدددر وال صدددف األول من 

اهنا  كال رأل العشدددددددددرين  ص  أل  حبا  م متثل مديا غأ أددددددددداةبا عن تاميخ األةب الشدددددددددعيب اجل،ائري    

كو    ابق  موشددددددد ةين ب ددددددداة اسدددددددوعماميني     م م  ا اصحوقل وال ددددددداطرة   و الوايل مطري ا 

اخواام م ال صددددداص للملمجددددددددددددددددددددا ختضدددددع ألطماع م الع دددددوريا يف اصحوقل   م م يوو األ م وأ ما 

  وأل  ه مربمام لل ام ا علا اجل،ائر   لقل  كاأل ط اعاا  أل توصدددددددددد ى هلقه احلركا اصسددددددددددوعماميا 

  عض األبق  املغام اا عامدا واجل،ائريا خاأا   مب اولو م ال ما  عن   امو م الشع اا.

 ومن  ني مص فام األمثال الشع اا لألة اء اجل،ائريني نقكر  

مصدددددد ف حمم   ن  يب شدددددد ب  و ا عقما مشدددددد ام    سدددددد م    ددددددوأ ك أ يف  قا  .4

ددددد وبددددد   ،ائرددددد ال ااة األو  جلامعا اجل،ائراجملدددددال حاث كاأل يشغل  سوا ا  امل مسا العلاا ل ةاب  اجل

وضدددددع مص فه يف م و ل ال دددددرأل العشرين   القي  ااه   مثال ذ،ائريا من اجل،ائر واملغرب( و ا مل 

يووف ماه  قكر األمثال ال ددددددددددائرة يف اجل،ائر م وأ.  ما  ال  دددددددددد ا لملتاب األمثال مامل لف مل يووف 

غرض  ااأل ال ال  ث    ل با   ملمجو ا مرم ا  الشددددددروج   وصدددددد اف ا وم ا لل روف األا يا لو دددددد 

 1اسوعماصهتا   وال  ث  ال   ا ل عض ا عما يعاةهلا خاأا  الفرن اا.

                                                             
 ، مرجع سابق.قاسمي, كاهنة 1 
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مصدددددددددددددد ف ع   احلما   ن   وبا  ع   احلما   ن   وبا من ماالا  م ط ا ذ لاا  .2

ع  ا يف م  ما  ي الم ع،لا  ي بريا احلمراء الوا عا ل ائرة م صددددددددددددددامة وصيا  رج  اعريريج   والت 

مصدددددددددد فه ''  أل  مثاص مو اولا يف بريا ذ لاا م ع،لا عن العامل   ص تر ط ا  يا وسددددددددددالا من وسددددددددددائل 

املااأدددقم احل يثا  ه    مثاص إل  ا مو اولا يف ذ ام  خرى   من اجل،ائر ومو اولا  يضدددا  صددداا 

تع أ عن  قه  ال  ميا   هلي خأ بري ا من أدددددددددددددداغ ا يف  ل األ املغرب العريب   ويف األمثال العر اا

الل ما اجملومعاا والث اماا واحلضددددددداميا للشدددددددعب اجل،ائري الااح    م ما ت اع م ذ اته   وامو م 

 ماضاه   وهلي خأ ةلال كقل  علا  قا الو اخل لل  اج الث ايف واحلضامي واجملومعي  ني خمولف 

 1الشعاب العر اا يف غرملا وشرب ا."

 4646مأل  األمثال الشع اا اجل،ائريا(   حيواي  قا املص ف علا مص ف باةة  اتا .3

مثل   وب   كر ماه األمثال الرائجبا يف اجل اب الغريب من اجل،ائر    ما طري وه يف الو ايب مو ولف 

عن املصددددد فني ال دددددا  ني   م ي تعوم  علا تصددددد اف األمثال وم  املاضددددداعام   مث حماولا ترتا  ا 

تا ا  أل ال ماسددام مت   األمثال تر  فه  "اضددا    حاث ي ال يف م  ما مصدد لف  ائاا ةاخل كل م

 لف  ائاا   وب   خدددددددددددددددددددقنا علا  نف دددد ا  أل خنرج عن  قه الطري  املع  ة    طري   خرى ومل يون 

 ل   ا ا   و ا  أل إلمع  قه األمثال حب دددددددددددددددب املاضدددددددددددددداعام ومراك، اص وما    غأ  أل املثل 

                                                             
 مرجع سابق.، قاسمي, كاهنة نقال عن: بد هدوقة: 1 
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األ ااب   و أل يركن يف مواأل واح    ألنه ب  ي ومي     كثر من يصدددددددددددعب  أل ي مج يف  اب من 

 .1"ماضا    و قل  تو اخل املاضاعام وتوورم وب  توعامض  حاانا

مص ف ما ل خ وسي  القي  ااه ب  ماساعا اجل،ائر يف األمثال الشع اا( حاث  .1

 مثل ةوأل شرج وصتعلا .  3666مجع ماه امل لف األمثال اجل،ائريا من خمولف امل اط    وب مم ب

مص ف ع،ال ين ذقوذي   القي  ااه   مثال ذ،ائريا   طاف(  حاث مجدددددع ماه  .5

ا سددددددددددددددطاف   مرت ا ترتا ا  ا يامع شددددددددددددددرح ا و مماب ا   عض مثق مو ابق مب ط  327ما ي امب

  .ال صا الت تشرح ا

مص ف  ايا عاي ة  و ا  ع ااأل املثل الشعيب مور ومن( و ي ش ه ةماسدددددددددددددددا بام   .0

 مثل.326ملا  ايا عاي ة من م ط ا ع ا ا   مشل  ال ماسا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 : قاسمي كاهنة، مرجع نفسه. قادة بوتارننقال عن:  1 
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 الترجمة واألمثال1- 

ار يف تبادل املعلومات واألخبومهمًا ًا يتعد الرتمجة عملية مهمة إذ تلعب دورًا اساس

جبميع  عملية نقل النص من اللغة املصدر''والثقافات بني الشعوب يف مجيع أحناء  العامل. وهي 

 1.''مساته النحوية والداللية والثقافية إىل اللغة اهلدف دون إختالل املعىن

ب على املرتجم إذ جي ،ه من معرفة لغوية وثقافيةحتديا كبرياُ ملا تتطلبمتثل ترمجة األمثال  إن  

ة هي تلك العناصر يويقصد بامليزات اللغو "أن يعرف امليزات اللغوية والغري اللغوية لكلتا اللغتني. 

و تفهم إال  من خالل الكلمات، ولكن ما هو مهم هنا هو الثقافة، فكل مثل اليت ال حتمل أ

 ب أن يرتجم أوينقل بعناية حلمل نفسهلذا فاملثل جي 2"ق معني حلالة ما.حيمل معىن معني يف سيا

قط من . فليس من املعقول أن نرتجم املثل فياملوجودة باملثل األصل الثقافيةوالسمات  األعراف 

 خالل النظرة األوىل ملعاين كلماته بالقاموس.

 واقع ترمجة األمثال باجلزائر2 -
لطريق بالرغم يزال يف بداية ايرى العديد من األساتذة اجلامعيني أن واقع الرتمجة ببالدنا، ال

من األمهية اليت تشكلها هذه األخرية؛ باعتبارها وسيلة من وسائل اإلقالع احلضاري، وأداة من 

 ، وهذه اراء بعض املختصني والكتاب يف هذا:أدوات التنمية الثقافية

                                                           
1 Mohammed Basam Thalji, The Translation of Proverb : Obstacles and Strategies, Middle East University, Amman-Jordan, May 

2015, p 1. 
2 ibidem 



سرتاتيجيات ترمجة األمثال إصعوبات ترمجة األمثال و                                    الفصل الثاين  
 

 
24 

 :'' إن أزمة الرتمجة يف اجلزائر تعود إىل غياب قانون أساسيسعيد بوطاجنييقول املرتجم 

للرتمجة واملرتجم الذي من شأنه أن ينظم حميط الرتمجة يف اجلزائر'' وأكد بوطاجني:'' أن اجلامعة 

بعد أعوام طاملا أن األعمال املرتمجة تصلنا من اخلارج، وأن األجيال القادمة  نمحيستاجلزائرية 

على ضرورة إجياد سياسة وطنية واضحة للرتمجة واملرتمجني  بوطاجنيشدد ستلعننا''. كما قد 

 1تكرس االحرتاف.

ق ، مشكلة الرتمجة يف اجلزائر معقدة كثريا، وتطرح عدة مشاكل مثل احلقو واسيين األعرجلبالنسبة 

 ماألدبية. وحلل هذه املشاكل، يرى أنه البد من إجياد بنك للمعلومات خاص باملرتمجني، وهو نظا

يقول واسيين إنه موجود يف كل دول العامل، مؤكدا أن القانون األساسي للمرتجم ميكن أن يفرضه 

واقع احلركة الرتمجية يف أي بلد، واجلزائر ال تتوفر على هذا النوع من احلركة اليت خسرناها بسبب 

 2التغنانت السياسية.

جود يت أثرت على عدم و أن الوضع الثقايف العام من أهم األسباب ال ميلود حكيميرى 

حركة للرتمجة يف اجلزائر، إضافة إىل عدم وجود اسرتاتيجية وطنية حتدد أولويات الرتمجة. ومل ينِف 

املتحدث دور الطبقة املثقفة ودور النشر اخلاصة يف الرتمجة والرتويج للكتاب األديب، '' ألن مثل 

ديا، حيتكم إىل رتمجة يف اجلزائر فعال فر هذه احلركات يف الدول العربية يقودها اخلواص. وتبقى ال

                                                           
1 http://lissan.3oloum.org/t563-topic        19/04/2016   22:58 
2 ibid 

http://lissan.3oloum.org/t563-topic
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اهلواة والصداقات أكثر مما حيتكم إىل االحرتافية وعمل املؤسسات''، ما يتطلب ـ حسب ميلود ـ 

 .1ضبط أولويات تتمثل يف إجياد هيئة رمسية هتتم برسم سياسة للرتمجة واملرتمجني

ن  ترمجة أن  حركة الرتمجة باجلزائر الزلت ضعيفة وهبذا خنلص إىل نستنتج مما سبق من آراء أ

مصنف حممد بن أيب شنب)أمثال جزائرية من اجلزائر جند فقط  حبيث ،األمثال تكاد تنعدم

 قام برتمجتها مرفقة بالشروح بغرض بيان استعماالهتا ، والبحث بالنسبة لبعضها وقد واملغرب(

وي ذلك جند مصنف قادة بوتارن )األمثال الشعبية اجلزائرية( : حيتك  عما يعادهلا خاصة بالفرنسية.

هو و  مثل ، وقد ذكر فيه األمثال الرائجة يف اجلنوب الغريب من اجلزائر 0101هذا املصنف على 

 ما جنده من حماوالت يف بعض املنتديات هنا وهناك.و خر مرتجم إىل الفرنسية اآل

 صعوبات ومشاكل الرتمجة3- 
املرتجم عند ترمجته ألي نص ما عدة مشاكل، وميكن تصنيف هذه املشاكل الرئيسية قد يواجه 

 اىل أربعة أقسام:

    Lexical problemsمشاكل األلفاظ أو املفردات   .1

 Grammatical and Structral  اللغوي والرتكيب النحو مشاكل .2

problems 

   Cultural problems     مشاكل الثقافة .3

    Stylistic Problems مشاكل األسلوب .4

                                                           
1 opcit 
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 مشاكل األلفاظ أو املفردات: 1.3 
حيدث هذا املشكل عادة عندما تكون الكلمة أو العبارة غري مفهومة أو يساء فهمها أو تكون 

 غري معروفة لدى املرتجم. وأهم هذه املشاكل وأكثرها شيوعا هي: املشرتك اللفظي

(Homonymy) ( والتعدد اللفظيPolysemy )  والتعبريات االصطالحية

(Idioms).1 

 مشاكل األسلوب:   2.3
إن  األسلوب أوطريقة كتابة نص ما يف لغة  املصدر ميكن أن يشكل مشاكل خمتلفة للمرتجم، 

مجلة على  ( حني تظهر كلمة أوFrontingيسمى مشكل التقدمي ) من بني هاته املشاكل ما

 التفاحة أكل'' عوض '' أكل التفاحة''، وهذا الضرب غري االعتياد يف مقدمة اجلملة مثل قوهلم: ''

من الكالم الغرض منه التأكيد على ما مت تقدميه من الكالم فاعال كان أو مفوال به، فالغرض هنا 

كما يوجد مشاكل أخرى تتعلق باألسلوب منها مشكل   -التأكيد على التفاحة وليس األكل

 2شكل الفعلية.التوازي ومشكل الغموض واإلمسية وما يقابله مل

 

 

 

                                                           
1 Cft.Ghazala: Mezmaz Meryem. Problems of Idioms in Translation Case study: First year Master. 
Mentouri University- Constantine.2009/2010. P 9. 
2 ibid, p8. 
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 مشاكل ثقافية: 3.3 
و ( Yowellyيويل) قد تظهر مشاكل حني القيام برتمجة تتعلق بتقاطع الثقافات. يقول  

:'' بقدر ما تكون اهلوة بني الثقافتني واسعة بقدر ما تكون الرتمجة (Lataiwishلتاويش)

 1صعبة.''

شرقية( وذات خلفية خمتلفة ثقافتني خمتلفتني )غربية و إن الرتمجة بني العربية واإلجنليزية واليت تتضمن 

 خلري دليل على هذا اإلشكال.

تتضمن املشاكل الثقافية الفروقات اجلغرافية والدينية واإلجتماعية واللسانية، وعليه فإن عبارة '' 

إذ أن    ''You warm my heartأثلجت صدري'' عند العرب ترتجم إىل األجنليزية '' 

 2الفورقات اجلغرافية.هذا من بني 

 مشاكل النحو والرتكيب اللغوي: 4.3
حتدث أو تأيت  مثل هذه املشاكل النحوية حيال الرتمجة نتيجة التعقيدات النحوية للغة املصدر  

 واختالفها مع النحو للغة اهلدف. ومن بني أهم هذه املشاكل:

ات األوروبية عدة يف اللغ ترمجة األزمنة: ففي العربية توجد فقط ثالثة أزمنة يف حني جند .0

 أزمنة منها ما هو مركب وما هو بسيط.

                                                           
1 Opcit, Mezmaz Meryem p9. 
2ibidem  
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ترمجة الصفات واألحوال املركبة: إن ترمجة الصفات واألحوال املركبة قد متثل عقبة أمام  .2

املرتجم إذا مل يستطيع إجياد املرادف املقصود يف اللغة اهلدف.باإلضافة إىل مشكل ترمجة 

 الضمائر.

 لفعلية وكذا اجلمل الشرطيةترمجة اجلمل اإلمسية وا .3

 وهنا نعرض بعض أراء املختصني:

وجودة بني ثقافة اللغة املصدر أن  االختالفات والفوارق امل  (Classe)كالسيعتقد 

قافة اللغة اهلدف اختالفات من شأهنا أن تكون سببا يف ضياع الكثري من املعاين عند ترمجتها، وث

 اللغة عية موجودة يفالثقافتني إذ أن  هناك مضامني اجتما وذلك مرده اىل البون الشاسع بني

 1لرتمجة.ا ا ما يؤدي إىل اختالل التوازن حني القيام بعمليةاملصدر وال جندها يف اللغة اهلدف وهذ

مثال واحلكم ألترمجته ل أثناءأن من بني التحديات اليت يواجهها املرتجم (Emery)المري ووفقا 

جودة بني املعىن خالل بالعالقة املو قافتني من جهة واحلرص على عدم اإلالثأنه عليه التوفيق بني 

 ترمجته للنصوص فإنه يقومفيعتقد أن املرتجم عند  )Ray(يار أم ا   2الضمين واملعين احلريف.

بتان لغة اهلدف حبله لشفرة اللغة املصدر، وذلك مرده للفوارق اللسانية والثقافية ومها عقبالتشفري ل

 3ن عملية الرتمجة عملية صعبة.جتعالن م

                                                           
1 Opcit,Mohammed Basam Thalji ,p9. 
2 ibid,p55. 
3  Ibid,10. 
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فإن  الثقافة األجنبية تتضمن عبارات خمتلفة (Newmark)  نيومارك  وحسب ما يراه 

ظمات ذات العبارات مبنكولوجية ومادية وثقافية واجتماعية. كما قد ترتبط هذه ياملنحى من إ

اط الثقايف االرتبة من سياسية ودينية وفنية وعادات وتقاليد وهذه العبارات ذات قواميس خاص

أشكاهلا كالكناية  هات مبختلفميكن العثور عليها يف احلكم واالمثال والعبارات  القصرية والتشبي

إن  ترمجة النصوص الثقافية ليس بالعمل السهل ذلك إلن   1ستعارة وغريها من أوجه البيان. واإل

رتجم إليها. وتعد الثقافة اليت ياملرتجم عليه األخذ بعني االعتبار الثقافة اليت يرتجم منها إىل 

األمثال واحلكم من أبرز النصوص اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بثقافة اللغة ومضموهنا االجتماعي 

يرى أن  الصعوبات والعقبات  (Baker)بيكر وذلك ما يشكل عقبة كؤوداً أمام املرتجم.  إن  

إن  عليه عدم ف ثقايف أو ديين مضمون اجتماعي أو اليت تواجه املرتجم حني يرتجم نصوصا ذات

 االكتفاء برتمجة املعاين بل يزيد عليه  ترمجة الثقافة اليت حتملها.  

 منا هيل واحلكم واملصطلحات التعبريية  إأن  األمثا (Shastri)رتي ساش بينما يرى 

ة ومع ذلك ختصاصا مستقال بذاته. فهي تعبريات رمزيوصيات ثقافية خيتص هبا كل جمتمع اخص

تاج إىل حي حتمل صورا وتصورات ذات طابع مميزكاملة على نفس اخلط كما أهنا   احتمل أفكار 

فئ اللغوي للغة حيان جند املكايف للغة. كما أنه ويف كثري من األترمجة  ال تتوقف عند الشكل احلر 

املصدر ومع ذلك نسقطها ونستبدهلا بأمثال ومصطلحات تعبريية ختتلف عن الرتمجة احلرفية 

 تالفا  جذريا ولكنها تصب يف نفس املعىن الذي حتمله اللغة املصدر.خا

                                                           
1 Opcit,p10. 
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 املصطلحات بات اليت تواجه املرتجم خالل ترمجةالصعو  (Baker)بيكر فقد رتب         

 التعبريية واألمثال كالتايل:

ا هو خصوصية من مناملصطلح التعبريي املراد ترمجته إن نقص املكافئ يف اللغة اهلدف أل (0

 اللغة املصدر. ففي هذه احلالة يلجأ اىل استبداله مبا يوافقه يف اللغة اهلدف. خصوصيات

إمكانية العثور على مصطلح تعبريي يف اللغة اهلدف موافقا يف الظاهر للمصطلح التعبريي  (2

 املوجود يف اللغة املصدر غري أهنما يف العمق حيمالن معاين وارتباطات خمتلفة.

مون الذي تعابري االصطالحية العناية بالتعبري الكتايب واملضحني ترمجته ال عليه بكما جي (3

 1يأيت من خالله واالختالفات اليت تطرأ حني استعماله بني اللغة اهلدف واملصدر.

للمرتجم كل حتديا شاليت تأن هناك أوجه تتعلق بتقنية اللسانيات  ين ارون وعبد الغعمر وهيذكر 

افوا إىل ىل أخرى. كما أضكلمات يف اجلملة من لغة إترتيب الختالف مثل اختالف الرتاكيب وا

 ما سبق أربعة عوامل تؤثر تأثريا كبريا على الرتمجة:

 أهداف واجتاهات الرتمجة  .0

 طبيعة اللغة املصدر بني بسيطة ومعقدة أو أدبية وعلمية.  .2

 مجهور القراء يف اللغة اهلدف وميزته بني مجهور عامي وبسيط أو رمسي وغري رمسي. .3

 2قة بني اللغة اهلدف واللغة املصدر، فكلما كانت قريبة كانت الرتمجة أسهل.العال .4

                                                           
1 Opcit,Mohammed Basam Thalji, p11. 
2 Ibidem. 
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لكل ثقافة تركيبتها اللسانية اليت تعطيها خصوصية التمييز عن غريها من الثقافات األخرى.    

ليت تنتمي إليها باختالف اللغة اهذا ها اكيبفاألمثال واحلكم واملصطلحات التعبريية مبختلف تر 

 واختالف الثقافة اليت تعتنقها مما ينتج عنه صعوبة عند الرتمجة. 

أن  قواعد اللغة والرتاكيب  (Zeniski)زينيسكيو (Hambleton)نهامبلتو  يذكر    

الصرفية قد يكون هلا أثر كبري على الرتمجة ألن  كل لغة هلا ما مييزها من اخلصوصيات والتعابري 

ل ثواألفكار وتنشأ هذه الصعوبات حني نقف على اخلالفات اليت حتدث عند تقاطع اللغات م

 تستعمل نواع املفرد واملذكر واملؤنث والضمائر اليتترتيب اجلمل وتصريف األفعال وأنواع اجلموع وأ

 1اليت تدل على كل من املفرد واجلمع يف آن واحد.  ”you “للجمع واملفرد مثل 

 غياب املعاين املقابلة بني لغة املصدر ولغة اهلدف نتيجة  الرتمجةمشاكل  -4
أن العبارات الثابتة وما يشاهبها من األمثال واحلكم قد تكون هلا ترمجة  (Baker)بيكر يرى 

سلسة وشفافة ألن املعىن قد يستشفى بسهولة من الكلمات اليت تدل عليه وما يقابلها يف اللغة 

حني تغيب املقابالت اللغوية وكثريا   )Baker(بيكر ، بينما تظهر الصعوبات يف رأي 2اهلدف

 ما حيدث ذلك يف احلاالت التالية:

اد من االحيان ال توجد كلمة يف اللغة اهلدف تقابل ما ير  يف كثري قافية: خصوصيات ث .0

ترمجته من اللغة املصدر، ذلك الختالف الثقافتني مثال) إذا حضر املاء بطل التيمم( 

                                                           
1 Opcit,Mohammed Basam Thalji, p 12. 
2 Ibid, p 13. 
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جودة يف اللغات األوربية أصال ألهنا متعلقة بالدين اإلسالمي غري مو  1فكلمة    '' التيمم''

ضر ىل ترمجة املعىن كأن نقول مثال: '' إذا حجأ إريب عن الثقافة االوربية، فيلسالم غواإل

 األفضل بطل املفضول''.

كذلك كلمات ومصطلحات ظهرت أوال وابتداء يف اجملتمع األوريب واعتادها الناس هناك ولكنها 

" فيصعب على املرتجم نقلها اىل  Televisionغريبة عن اجملتمعات العربية مثل كلمة '' 

يقابلها يف هذه اللغة فما يبقى أمامه إال  أن ينقلها كما هي ويستبدل العربية لعدم وجود ما 

 احلروف الالتينية حبروف عربية فقط.

مل أكثر من معىن بعة من صميم ثقافة اللغة املصدر حيكما أن بعض الكلمات النا .2

فهي تدل على اإلعجاب كما   ''Ohوحيتمل ورودها يف حاالت خمتلفة مثل كلمة '' 

على الدهشة، فيصعب ترمجتها الختالف الثقافة اليت  أيضا ر وتدلتدل على الضج

 أنشأهتا.

كذلك تظهر الصعوبة عند الوقوف على األمهية اليت تعطيها اللغات املختلفة للكلمات  .3

يف نفس الوقت بينما تعطي  2'' عند االجنليز تعين العمة واخلالةAuntفمثال كلمة '' 

 األم هي خالة، وأخت األب هي عمة. العربية لكل معىن كلمة مستقلة فأخت

                                                           
1  Opcit,Mohammed Basam Thalji,p 13. 
2 Ibidem 
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ن اللغة اهلدف قد حتتوي كما كبريا من إذ أ يف اللغة اهلدف:  نقص الكلمات العامة .4

 .والعكس ولكنها تفتقر كثريا إىل األلفاظ العامة األلفاظ اخلاصة 

عىن اإلقرتاحي قد توجد كلمة يف اللغة اهلدف هلا نفس امل اإلختالف يف املعاين التعبريية: .5

مات إضافية للكن هلا معىن تعبري خمتلف، فيلجأ املرتجم إىل إضافة كيف اللغة املصدر و 

  (Child bitingالتعبريي كما هو يف اللغة املصدر  مثال ) من أجل أن جيعل املعىن

( وهي كلمة Savagelyذاء األطفال فيمكن للمرتجم ان يضيف كلمة )ياليت تعين إ

)اإليذاء  يلاة كالتتصبح اجلملثر عليه وبالتايل وال تؤ افية تضاف للمعىن التعبريي إض

 العنيف لألطفال(.

 بعض غياب الكلمات املقابلة يف جيب على املرتجم احلذر حيال االختالفات يف الشكل: .6

 Suffixesالرتاكيب املعينة سواء يف اللغة اهلدف أو اللغة املصدر فالكلمات الزائدة ) 

and Prefixesة وال يوجد ما يقاهبا يف اللغات األخرى فمثال ( حتمل معاين حمدد

فهما كلمتان متشاهبتان ولكن   (Employer, Employeeالكلمات الثنائية )

 ف.ختالالكلمة حيدثان معنا خمتلفا كل االفان اىل ا( حني يضer and eeالزوائد )

لغة إن استعمال الكلمات املستعارة يف ال ستعمال الكلمات املستعارة يف اللغة املصدر:ا .7

، كلمة ''  ''Divon -املصدر ختلق مشاكل مجة عند الرتمجة فمثال كلمة '' ديوان 
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كلمات مستعارة فيصعب على   هي فكل هذه الكلمات وغريها  ''Bazard -بازار 

 1املرتجم نقلها إن مل تكن له دراية مبعناها يف لغتها األصلية.

 املستعملة يف ترمجة األمثال االسرتاتيجية -5
و ( Janisجانيس)( و Kemppanen) كمبانن  ناقش هؤالء الثالثة  

ف وهي لحات التعبريية من خالل عملية التآاسرتاتيجية األمثال واملصطل( Belikovaبليكفوا)

وامل حيث الثقافة ومن حيث العاسرتاتيجية جتعل من اللغة املصدر مطابقة للغة اهلدف من 

جنبية وهي اسرتاتيجية  حتفظ املعطيات املوجودة يف اللغة املصدر  وتكسر املتعارف عليه يف األ

 اهلدف من أجل احلفاظ على املعىن: اللغة

  اهرة أليفة:جعل من الظاهرة األجنبية ظ .0

وهذه االسرتاتيجية تستعمل عند ورود املثل يف لغة تنتمي اىل مضمون اجتماعي ذو 

ما ذه احلالة ال يليق أبدا ترمجة املثل ترمجة حرفية بل نبحث عمميزات خاصة ففي مثل ه

يقابله من أمثال يف اللغة اهلدف حتمل نفس املعىن وإن اختلفت كلماهتا فمثال يقول 

" فمن غري املعقول  أن Do not tell tales out of schoolاالجنليزي: '' 

يقي هلذا ' ولكن املعىن احلقترتجم  على النحو التايل '' ال تقصص قصصا خارج املدرسة'

                                                           
1 Opcit,Mohammed Basam Thalji ,pp 14,15. 
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املثل يف املضمون الثقايف اجلزائري هو قولك '' زيتنا يف بيتنا'' وعند املشارقة جند '' هون 

 1حفرنا وهون طمرنا''.

  اخلصوصية: .2

يف هذه الطريقة  يذهب املرتجم من العام يف اللغة املصدر إىل اخلصوص يف اللغة اهلدف 

'' ترمجت  A bird in hand is worth two in bushفمثال قوهلم: ''  

كالتايل '' عصفور باليد خري من عشرة على شجرة'' فنزل املرتجم من كلمة ''  شجريات 

- Bush''    2كلمة شجرة وهي خاص.  ، إىلوهي عام 

  التكثيف: .3

ن اخلاص لينتهي نطلق ميف هذه الطريقة يفعل املرتجم عكس ما فعله بالطريقة األوىل في

 A bird in hand is worth twoىل العام. ونعيد نفس املثل ''   املطاف إبه 

in bush  '' ترمجت '' عصفور باليد خري من عشرة على الشجرة'' فرتمجت كلمة ''

owT''  3ثنان إىل عشرة، وهي أكثر كثافة منها.اليت تعين ا 

  إضافة احملسنات: .4

نات اللغة املصدر ويضيف عليها حمسيف هذه الطريقة يأخذ املرتجم مثال أو حكمة يف 

 A good deed is جنلزية اليت تقول '' يف اللغة اهلدف فمثال احلكمة اإل بيانية

                                                           
1 Opcit,Mohammed Basam Thalji, p 15. 
2 ibid, p 16. 
3 Ibidem  
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never lostضعه ولو يف غري مو  '' جتدها عند العرب على النحو التايل '' إزرع مجيال

 1نما زرع''.فال يضيع مجيل أي

تساعد املرتمجني الذين يرتمجون األمثال بعض االسرتاتيجيات اليت  )Baker(يكراب يقرتح

 ومنها: 2واحلكم

 Using ستعمال معىن اصطالحي يف اللغة اهلدف يوافق ما يراد ترمجته يف اللغة املصدرا .0

an idiom of similar meaning and form of SL one.  
يقابله يف العربية ''   ''Beware a silent dog, and still waterمثال: '' 

 إحذر املاء الصامت واملاء الراكد''.

 Using an idiom  ستعمال معىن اصطالحي حيمل نفس املعىن مع اختالف الشكلا .2

of similar meaning but dissimilar form of SL idiom.  
در ولكن يف اللغة اهلدف لديه نفس املعىن يف اللغة املص حيافيستعمل املرتجم معنا اصطال

 A light perse isخيتلف عنه يف الصرف والقواعد فمثال يقول املثل االجنلزي: '' 

heavy curse''  .''3يرتجم اىل العربية بكلمتني فقط '' الفقر جرمية 

  Translation by paraphrase  الرتمجة بإعادة الصياغة .3

                                                           
1https://www.researchgate.net/publication/47716206_Proverbs_from_the_Viewpoint_of_Translation 00:16  
18/05/2016 
2  ibidem 
3 http://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-english-language-and-linguistics-research-
ijellr/vol-3issue-8-december-2015/examining-nidas-translation-theory-in-rendering-arabic-proverbs-
into-english-a-comparative-analysis-study/   08:36  14/05/2016 

 

https://www.researchgate.net/publication/47716206_Proverbs_from_the_Viewpoint_of_Translation%2000:16
http://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-english-language-and-linguistics-research-ijellr/vol-3issue-8-december-2015/examining-nidas-translation-theory-in-rendering-arabic-proverbs-into-english-a-comparative-analysis-study/
http://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-english-language-and-linguistics-research-ijellr/vol-3issue-8-december-2015/examining-nidas-translation-theory-in-rendering-arabic-proverbs-into-english-a-comparative-analysis-study/
http://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-english-language-and-linguistics-research-ijellr/vol-3issue-8-december-2015/examining-nidas-translation-theory-in-rendering-arabic-proverbs-into-english-a-comparative-analysis-study/
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يلجأ إىل هذا النوع من الرتمجة عند غياب أو انعدام ما يوافقها يف اللغة اهلدف فمثال 

ولنا '' باركس يريد'' ولكن ''  ال نستطيع ترمجتها بقBarks is willingقوهلم: '' 

 وهو شخص امسه باركس كان يرغب فيه ها حبسب املضمون والظرف الذي وردتنرتمج

رية'' ر املثل عند العرب يقول '' العني بصرية واليد قصفصا ،الزواج ولكن ال يستطيعيف 

 ويضرب هذا املثل يف الزواج ويف غريه من املرغوبات اليت ال يقدر عليها.

 Translation by omission  باحلذفباإلسقاط أو  الرتمجة  .4

 لكلمة أو ا ويلجأ إليها عند انعدام ما يقابلها يف اللغة اهلدف فيلجأ املرتجم إىل حذف 

اصة خلطريقة بأي تغيري وتستعمل هذه اأو حيس القارئ  املعىن  برمته دون أن يتأثر  املثل

يقول املثل '' إذ  مثال هذا يف العربية  1.يف حالة استحالة إعادة صياغة ما يراد ترمجته

 .''Practice makes perfectجنلزية '' '' فترتجم إىل اإلرار يصقل املواهبالتك

 عدة تقنيات يف ترمجة الثقافات املتقاربة واملرتابطة وتضم هذه التقنيات (Gaber)جابر يقرتح و 

 مايلي:

 التوافق الثقايف: .0

ا القارىء هحيث ترتجم الكلمات ذات الرتابط الثقايف يف اللغات املختلفة بطريقة يفهم 

  ''Charity begins at homeمن خالل املضمون الثقايف املتقارب مثال: '' 

 تصبح يف الرتمجة العربية '' األقربون أوىل باملعروف''.

                                                           
1 opcit 
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  ة:يالرتمجة الوظيف .2

حيث يستعمل املرتجم كلمات يف اللغة اهلدف هلا نفس الوظيفة يف اللغة املصدر فمثال 

 ''Hungry bellies have no ears  تصبح عند ترمجتها اىل العربية '' اجلوع ''

 كافر''.

  إعادة الصياغة: .3

على املقصود  ملرتجم إىل إعادة صياغة املعىن وشرحه فاللغة اهلدف دون تأثريحيث يعمد ا

'' A man can do no more than he canمن املعىن التعبريي فمثال '' 

 فتصبح عند ترمجتها اىل العربية " ال يكلف اهلل نفسا إال  وسعها''.

  ترمجة اهلامش: .4

ني ارئ على فهم أكثر وإملام أمشل ححيث يضيف املرتجم معلومات إضافية تساعد الق

 زي مثال يقول ''يجنلفمثال يقرأ الرجل اإل 1ب عن ثقافتهم غرييأيت على عبارة أو اسم عل

More flirty than Amro’ Alqis أغزل من قيس'' اذ هنا البد أن ينزل '' ''

 القيس شاعر عرف عنه كثرة الغزل. جم إىل اهلامش  ويشري إىل أن امرؤاملرت 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Opcit,Mohammed Basam Thalji, pp 18. 19 
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بعدما تطرقنا للتعريف باملثل الشعيب وخصائصه يف الفصل األول، لننتقل اىل الفصل الثاين    

عن ترمجة األمثال ومدى الصعوبات اليت يواجهها املرتجم وكذا االسرتاتيجيات ا املتبعة للحديث 

ات هنا حنن يف الفصل الثالث بصدد تقدمي املدونة وتطبيق بعض اسرتتيجيو يف ترمجة األمثال. 

 ن  ميتها ألالتعريف باملنطقة وأصل تسالرتمجة على األمثال الشعبية، لكن قبل هذا كان البد من 

  .تسميتها وما أصلليعرفها هذه الكلمة  "توات"  هستوقفحتما ارئ ملذكرتنا الق

 سميــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصـــــــــــل الت .1

فكلمة توات  كانت تطلق على مدينة أدرار ، فقد اختلفت الروايات واألراء حول هذه التسمية 

وأصلها وهذا بعض ما جاء  فيها إذ هناك من اعترب أن '' السبب يف تسمية هذا اإلقليم بتوات 

كى أنه ملا استفتح   عاد لواد بالد املغرب ، ووصل ساحله ، مث عقبة بن نافع الفهريعلى ما ُيح

هـ، فسأهلم عن هذه البالد يعىن 26، وصل خيله توات ، ودخل بتاريخ سجلماسةنـون ودرعة و

توات ، وعن ما يسمع ويفشى عنها من الضعف ، هل توايت لنفي اجملرمني من عصاة املغرب ، 

ى لينزله هبا أو جيل يه هبا ، فأجابوه بأهنا توايت ، فأنطلق اللسان بذلك أهنا توايت ، فتغري اللفظ ع

 ".لسان العامة لضرب من التخفيف

الشيعي سلطان  املهـديهـ حيث غلب  815هـ(:" يف سنة 11يقول  الشيخ سيد البكري )ت.ق

املوحديـن على املغرب . بعث قائَديـه علي بن الطيب والطاهـر بن عبـد املؤمن ألهل الصحراء 

 املغر"" ألن السلطان قبلـه منه يف وأمرمهـا بقبض األتوات ، فٌعـرف أهل هذا القطر بأهل األتـوات ،

ويقول الشيخ البكري يف  هذه الرواية:" وهذه الروايـة أصح  وهلذا اللفظ مسند يف العربية. قـال يف 
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املصباح: "التوت هو الفاكهه واجلمع أتوات" ، فعرف أهل هذه البالد بأهل األتوات ، فحذف 

م حذف التعريف واملضاف وصار هذا االس املضاف ، وأقيم املضاف إليه مقامه فصار توات بعد

 1على هذا القطر الصحراوي من تبلكوزه إىل عني صاحل."

 وهذا التفسري اعتمده كثري من املؤرخني واعتحرب الرأي األرجح يف املسألة على ما يذكر الرواة.

لكن اليو" أصبحت تطلق هذه التسمية فقط  على اقليم الوسط. أما عن كلمة   '' أدرار'' فهي 

تعترب من الكلمات الكثرية االستعمال يف القاموس األمزيغي لدى السكان األوائل للمنطقة ألهنا 

وحسب كثري من املراجع تصحيف لكلمة أدغاغ اليت ترادف يف العربية احلجر أو احلجارة مث ما 

لبثت الكلمة ومبرور الزمن أن حتولت إىل اللفظ املستعمل حاليا . ولعل أدرار هي اللفظ الفرنسي 

املناسب لنطق اللفظ األمزيغي األول ومما يؤكد هذا التحريف اللفظي وجود قرية أدغا املتامخة 

 2ملدينة ]أدرار[ و هي من القرى القدمية بالوالية. 

 ـــــوقـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــــ .6

( يف تصنيف الواليات حسب 1تقع والية ادرار يف اجلنوب الغريب للجزائر. هي الوالية رقم )     

تنظيم الدولة اجلزائرية تتسم مبناخها الصحراوي و بطيبة سكاهنا يهتم معظم سكان و الية ادرار 

رب من اكرب املصادر الزراعية باجلزائر منذ ان كرست الدولة جهودها ملساعدة املزارعينن بالزراعة و تعت

" كما يهتمو برتبية املواشي و خاصة اإلبل وهناك بعض القبائل من الطوارق الذين  1996بعا" 

                                                           
 .983أحمد بالصافي، مرجع سابق، ص 1 

2 http://www.4algeria.com/vb/4algeria143248    

http://www.4algeria.com/vb/4algeria143248
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درجة صيفا وتوجد 85بلدية ومناخها شديد احلرارة يصل إىل 65يسكنون الواليةً  وتتكون من

مناطق اثرية رائعة أمهها قصور تيميمون و متنطيط و زاوية كنتة ..اخل ، و تعرف الوالية هبا عدة 

مبشائخها و زواياها ومدارسها القرآنية املتعددة حيث تشتهر املنطقة حبفظ القرآن و كر" سكاهنا 

 و من أهم زوايا املنطقة )زاوية الشيح سيدي حممد بن لكبري ، زاوية الشيخ سيدي علي بن حنيين

 1بزاجلوا مرابطني ، زاوية الشيخ احلسان بأنزمجري ، زاوية الشيخ باي بآولف ...اخل (.

 اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب الكتــــــــــــــــــــــــــــــــف بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــعريـــــــــــــــــــــــالت .3

" بقصر غرميانو بلدية 1995سبتمرب  65من مواليد  ببالصايف هو أمحد جعفري امللقب     

تامست دائرة فنوغيل. أستاذ التعليم العايل وعميد كلية األدب واللغات جبامعة أدرار. مهتم 

مبجال البحث يف االدب والتاريخ وحتقيق املخطوطات والثقافة الشعبية، مؤسس وصاحب موقع 

 www.touat.net   ة حتت عنوان:" أنثرنات" حول منطقة توات اجلزائريي

نها ما ممرتبة ترتيبا هجائيا مثل شعيب توايت  955فقد أحصى أو مجع هبذا الكتاب ما يقارب 

هو متدوال  يف بعض اقطار ربع الوطن بنفس الكلمات ومنها ما هو خمتلف يف اللفظ والصوت 

بالوطن. اذ فقط يف ادرار لوحدها جند املثل يتغري من منطقة إىل  الختالف وتعدد  اللهجات

 أخرى.

                                                           
1 Opcit 

http://www.touat.net/
http://www.touat.net/
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 حماولة  يع معخمتلفة ومتنوعة املواضتتضمن مخسا ومخسني مثاًل، وقد اخرتنا لبحثنا هذا عينة      

تطبيق بعض  ةحاولمب تعذر ترمجتهما  نقل دنا يف اإجياد املكافئ  هلا يف اللغة اهلدف واجته

 رمجة األمثال والتعابري اإلصطالحية.اسرتاتيجات ت

 

 الرقم املثل الرتمجة الصوتية الرتمجة املعجمية الرتمجة الثقافية
Look before you 

leap 

Measure 

before you 

sink  

Qiskbal ma 

matghis 
ما قيس قبل 

 تغيس
1.  

It’s said about 

someone who is 

very intelligent, 

interpreting and 

deciphering 

cods. 

    )ترجمة المعنى(

He will get it 

in the air  

Yefhmha tayra 2 يفهمها طايرة.  

My hands are 

tied  

Oh messenger 

Mohammed 

They buried 

you far 

Defnouk ba’id 

yarasou-ellah 
دفنوك بعيد 
 يارسول اهلل

3.  

It is better to be 

in safe than 

sorry 

Keep calm in 

anger, better 

than regret  

Bat-fi elghiz 

wela tbat-fi 

enddamah 

بات يف الغيظ 
وال تبات يف 

 الندامة

4.  

Birds of  feather 

flock together   

Instrumentalist 

of al-Tebal  

Ttah-etbbal fi 

derrabou 
طاح الطبل يف 

 ضرابو
5.  
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Half a loaf is 

better than no 

bread 

Who doesn’t 

satisfy with a 

bread will 

satisfy with 

its half 

Elli mareda 

bekhebza 

yerdabnesha 

اللي ما رضى 
خببزة يرضى 

 بنصها

6.  

If the cap fits, 

wear it  

Take the 

words may 

make you cry 

rather taking 

the ones make 

you laugh  

Asmaa’ lerrai 

elli yebakik 

wela matsmaa’ 

lerrai elli 

yedehakak 

امسع للراي اللي 
 يبكيك وال

تسمع للراي 
 اللي يضحكك

7.  

It is no use 

crying over spilt 

milk 

Shouldn’t cry 

who has hit 

himself  

Elli bat-rouhou 

ma yebki 
اللي بط رحو 

 ما يبكي
8.  

Think before 

you talk 

 

 )ترجمة المعنى(

Speech is a 

camel if you 

stand it, it 

will stand and 

if you sit it 

down it will 

sit . 

Leklam baeir 

elli-wekfou 

yeouakef welli 

berkou yebrek 

الكال" بعري 
اللي وقفو 

يوقف واللي 
 بركو يربك

9.  

Beggars can’t 

be choosers 

Who has no 

donkey 

whether he 

advances or  

remains late  

Elli maandou-

lehmar yesbak 

wela yetlla 

اللي ما عندو 
احلمار يسبق 

 ىوال يتل  

10.  

The camel 

going to seek 

horns lost his 

ears 

No donkey no 

four francs 

Lalehmar la 

rbaa frak 
الحلمار الربعة 

 فراك
11.  

Take benefit 

from what you 

have 

 )ترجمة المعنى(

Who has a the 

watercourse 

drinks from 

its water 

Elli endou-

ssagiya 

yeshrab men-

maha 

اللي عندو 
الساقية يشرب 

 من ماها

12.  
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The squeaky 

wheel gets the 

grease. 

A silent will 

not be fed by 

his mom 

Assaket 

maredaattou 

mou  

الساكت ما 
 رضعتو مو

13.  

A swarm of 

bees in May is 

worth a load of 

hay 

He who wants 

to sow (farm) 

should do it 

in October 

Elli yehrath 

yehrath fi 

toubar 

اللي ُيرث 
 ُيرث يف توبر

14.  

The spirit is 

willing, but the 

flesh is weak. 

My hands are 

tied. 

His hand is 

short 

Yeddih kasira 15 يديه قصرية.  

It is not gold 

what is glitters  

Not all green 

is grass 

Mou kel 

khadra hashish 
مو كل خضرة 

 حشيش
16.  

Two birds with 

one stone 

Benefit and 

tray (table) 

Elfaida wa 

elmaida 
  .17 الفايدة واملايدة

don't brag about 

yourself let 

others praise 

you 

Houhou 

thanks 

himself 

Hohou yeshkar 

rouhou 
حوحو يشكر 

 روحو
18.  

People are 

equal, but not 

the same 

God created 

and separated 

Rabbi khlek 

wa ferak 
  .19 ريب خلق وفرق

Onion so is 

needed  in the 

preparation of  

local dishes and 

meals. 

 )ترجمة المعنى(

A saucepan 

without onion 

is like a 

woman 

without brain  

Elgadra bla 

besal ki lamara 

bla akel 

القدرة بال بصل  
كي املرا بال 

 عقل

20.  

The wall has 

ears 

The wall with 

its ears 

Elhit boudnih 21 احليط بودنيه.  
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Do whatever 

good better  

than laziness  

Working with 

the enmies is 

better than 

sitting in a 

lost position  

Elkhadma 

maa’ enssara 

wela ga’d 

lakhsara 

اخلدمة مع 
النصارى وال 
 قعاد اخلسارة

22.  

Working has 

reward, laziness 

has regret  

Work and you 

will make it 

greasy, sleep 

and you will 

make it regret   

Khedam 

taiddam tarked 

tandam 

خد" تيد"، 
 ترقد تند"

23.  

He who wants 

honey, must 

sustain the 

stings  

He who hold 

the bunch of  

Aggar should 

hold it with 

its thorn 

Elli yalgat 

Aggar yelgtou 

beshkou 

ار ط آقباللي يل
 طو بشوكوبيل

24.  

He wanted to 

mend it, yet he 

broke it 

المعنى()ترجمة   

He wanted to 

make it  

beautiful but 

he makes it   

blind 

Ja yekhelha 

am’aha  
جا يكحلها 

 عماها
25.  

Give hand to the 

nearest 

Your near 

neighbour is 

better  than 

your brother 

who is far 

from you 

Jarak elkrib 

khair men 

khouk elbi’d 

جارك القريب 
خري من خوك 

 البعيد

26.  

Don’t bite the 

hand that feeds 

you  

I brought you 

up little cub 

and you hurt 

me  

Rabitak ya 

jrim takalni 
ربيتك ياجرمي 

 تاكلين )جريو(
27.  

He who gathers 

honey, must 

suffer the stings 

A girl that 

seeks beauty 

must suffer 

her ears being 

perforated  

Elli beghat 

azzin tasbar 

‘ala tekhrag 

elouadnin 

اللي بغات 
 الزين تصرب على

 ختراق الوذنني

28.  
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like mother, like 

daughter  

See the 

woman and 

engage her 

daughter 

Shouf lemra 

wa khtab 

bentha 

شوف املرا 
 واخطب بنتها

29.  

The effort is 

big, but the 

reward none 

Fast a year 

and break it 

with a locust  

Sam a’m wa 

fetar a’la 

jradah 

صا" عا" وفطر 
 على جرادة

30.  

Do not trust 

even in safe 

land 

Neither trust 

nor sleep in 

the safe city 

La tamen la 

targad fi blad 

lamen 

ال تامن ال ترقد 
 يف بالد االمان

31.  

East or west 

home is the best 

Burning my 

body and not 

leaving my 

home country 

Harik bedani 

wla frak 

watani 

حريق بداين وال 
 فراق وطاين

32.  

Woman 

shouldn’t be 

rough in her 

relation with her 

husband. 

 )ترجمة المعنى(

Woman 

shouldn’t be 

rough with 

her husband, 

as Wasp can’t 

oppose the  

bee  

Elmara ma-

tkoun maa’ 

rajelha fehlah, 

wabbazinzin 

ma ya’nad 

ennhelah 

املرا ما تكون 
مع رجلها 

 فحلة، وابازينزين
 ما يعاند النحلة

33.  

A soft answer 

turns away 

wrath  

Good speech 

pay the debt 

Elklam azzin 

yekhaless 

eddin 

الكال" الزين 
 خيلص الدين

34.  

Utter words and 

open roads  

The one who 

has a tounge 

dosen’t get 

lost 

Elli belsanou 

ma yatelf 
اللي بلسانو ما 

 يتلف
35.  

A man is known 

by the company 

he keeps 

I resembled 

you to the 

people I saw 

you with  

Ma’a men 

shattak 

shabahtak 

مع من شتك 
 شبهتك

36.  

To jump out of 

the frying pain 

into the fire 

What I feared 

I fell in   

Elli khafet 

manou tahet 

fih 

اللي خفت منو 
 طحت فيه

37.  
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What must be, 

must be 

You cannot 

flee from 

what is 

written 

Elli maktoub 

ma manou 

heroub 

اللي مكتوب ما 
 منو هروب

38.  

Bad company 

corrupts good 

character 

The one who 

gets near a 

dirty  

cauldron will 

get from its 

dirt 

Elli heda 

elgadra yentla 

bahmomeha 

اللي حدى 
القدرة ينطلى 

 حبمومها

39.  

1. Once bitten 

twice shay. 

2. A burnt child 

dreads the fire  

He will fear a 

rope the one 

who was 

bitten by a 

snake   

Elli addou 

elhanesh 

yekhaf men 

lahbel 

اللي عضو 
احلنش خياف 

 من احلبل

40.  

He who says 

love, doesn’t 

seek his own  

He  will not 

think about 

the cold the 

one who is in 

his mother’s 

service  

Elli mashi 

lemmou elbard 

ma yehammou 

اللي ماشي ملو 
 الربد ما يهمو

41.  

We lost all what 

we have done  

 Elli ghazlanah 

wela souf 
اللي غزلناه وىل 

 صوف
42.  

 someone's word 

is their bond. 

Word that 

come out 

your mouth 

it’s called 

debt 

Elli kharjat 

menalfam 

tssemma din 

اللي خرجت 
الفم تسمى من 
 دين

43.  

Doing any good  

work is better 

than being lazy 

A bunch of 

grass and not 

sitting at 

home 

Femkhdar wla 

gaad addar 
فم خضار 

 والقعاد الدار
44.  

Everybody’s 

business is 

nobody’s 

business 

Four women 

and the 

cauldron is 

dry  

Arbaa’nessa 

walkadra 

yabssa 

أربع نسا 
 والقدرة يابسة

45.  
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A Penny Saved 

Is A Penny 

Earned 

Dorou by 

Dorou brings 

a car 

Dorou ala 

dorou jabkar 

bmoutouro 

درور على درو 
جاب كار 

 مبوتور

46.  

A poor man’s 

tale cannot be 

heard 

His speech is 

without salt 

the one who 

has no money 

Elli ma andou 

felous kelamou 

masous 

اللي ما عندو 
فلوس كالمو 

 مسوس

47.  

Woman fears 

age 

A woman 

fears grey 

hair as a 

sheep fears 

the wolf 

Lemra tekhaf 

men shib kif 

na’ja tkhaf 

men eddib 

املرا ختاف من 
الشيب كيف 
النعجة ختاف 

 من الديب

48.  

There is a 

plenty fish in 

the sea 

Is Amar the 

only one  who  

has dates  

Wash ettmar 

ella a’nd Amer 
واش التمر اال 

 عند عمر
49.  

*The words are 

gone, but the 

harm is there. 

*Many words 

hurt more than 

swords 

Wounds will 

heal shame 

will not 

Yebra 

femlejarh ma 

yebra femla’ar 

يربى فم اجلرح، 
فم ما يربى 

 العار

50.  

Sons are old age 

shelter  

Woman 

without sons 

as a tent 

without pegs  

Lemra bela 

welad 

kelkhima bela 

wetad 

املرا بال والد،  
كاخليمة بال 

 وتاد

51.  

Your promise is 

your trust, be 

careful where to 

put it 

Your word is 

your daughter  

be careful 

where to put 

it  

Kelmetak hiya 

bentek a’raf 

win tedirha 

كلمتك كي 
 عرف وينبنتك 
 تديرها

52.  

                                                           
 Dorou is an ancient Algerian coin.  
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Chat doesn’t 

interrupt work 

Speech and 

Spindale  

Lehdith 

welmeghzel 
  .53 احلديث واملغزل

A vessel filters 

what is contains  

What is in the 

cauldron will 

be token by 

spoon 

Elli fi legdra 

tejibou 

lemghrfa 

اللي يف القدرة 
 جتيبو املغرفة

54.  

Grasp all, lose 

all 

He will lost it 

all the one 

who wanted it 

all 

Elli beghaha 

ga’ khellaha 

gaa 

اللي بغاها قاع 
 خل ها قاع

55.  

According to 

your woman 

your life will be 

shaped. 

The good is 

woman and 

evil is woman 

Elkhair mera 

wa shar mera 
اخلري مرا والشر 

 مرا
56.  

 

 للمثل التوايت واللغوية البنيوية صيغةال  4.

 لصيغةالبسيطة وا يغةصة إىل قسمني أساسني مها: الالبنيوية لألمثال التواتي صيغةتنقسم الت        

 املركبة.

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبسيط ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيغال 1.4

األمثال هنا بسيطة، حبيث تتكون من خرب واحد مكون يف العادة من   صيغة او بنيةتكون        

ىن ومن أمثلة ذلك املعيف اللفظ و كلمتني أو ثالثة على األكثر. وميتاز هذا النوع من األمثال بقوة 

 .( يف اجلدول53املثال رقم )

the spirit is 

willing, but the 

flesh is weak 

His hand is 

short 

Yeddih kesira 18 يديه قصرية 
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  أمر ما.'' فهذا املثال يضرب للشخص عدمي القدرة على فعل يديه قصرية'' 

ني بأداة ربط أو تغري أهنما مربوط  كلمتنيكما يوجد نوع آخر من األمثال مكون من           

 ( يف اجلدول: 51ظرف ...اخل ومن أمثلة ذلك املثل رقم )

Look before you 

leap 

Measure 

before you 

sink  

Qise-kbal 

matghis 

ما قيس قبل 

 تغيس

01 

 

'' ويضرب هذا املثل يف االخذ باحليطة واحلذر قبل اإلقدا" على فعل أي تغيسما قيس قبل '' 

 أمر ما. 

 بةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملرك ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصيغـــــــــــــــال 2.4

ذا األمثال املركبة يف معجم األمثال التواتية جزء كبرياً. ويتكون هُيتل مثل هذا الصنف من       

النوع من األمثال من مقطعني يف أغلب األحيان خمتلفني ومتباينني غري أهنما متوازنني حيث يكون 

 املثل هنا أقرب إىل بيت شعري. ومن أمثلة ذلك املثل رقم)( يف اجلدول:

Give hand to the 

nearest 

Your near 

neighbour 

better than 

your far 

brother 

Jarak elkrib 

khair men 

khouk elbi’d 

جارك القريب 

خري من خوك 

 البعيد

14 
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" ويضرب هذا املثل يف أمهية اجلار القريب عند طلب جارك القريب، خري من خوك البعيد"

 غريه.املساعدة، فهو يف هذا املقا" أفضل حىت من أخوك البعيد عنك بسفر أو 

 فاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواملق  وعةـــــــــــــــــــــغ املسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتصيال3.4 

كما جند أن  معظم األمثال التواتية تأيت مقفاة وموزنة ذات  حلن وإقاع موسيقي تعكس صورة     

 فهناك السجع والطباق واملبالغة والتشبيه والكناية. ومن أمثلة ذلك املثل رقم ومنط تفكري الناس

 :)( يف اجلدول

A poor man’s 

tale cannot be 

heard 

His speech 

without salt 

the one who 

has no money 

Elli ma andou 

felous kelamou 

masous 

اللي ما عندو 

فلوس كالمو 

 مسوس

19 

 

 وما يعانيه يف اجملتمع. '' ويضرب هذا املثل على مكانة الفقريوسكالمو مس  وسفلاللي ما عندو " 

 (ب) مثال على حرف           

Woman fears 

age 

A woman 

fears grey hair 

as a sheep 

fears the wolf 

Lemra tekhaf 

men shib kif 

na’ja tkhaf men 

eddib 

املرا ختاف من 

الشيب كيف 

النعجة ختاف 

 الديبمن 

15 
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دائما  ويضرب هذا املثل على املرأة فهي ''بكيف النعجة ختاف من الدي  باملرا ختاف من الشي" 

 كما اهنا تكره أن يقال هلا انك قد تقدمت يف السن.  حتب ان تبقى صغرية

  وترمجتها  األمثال التواتيةموضوعات حتليل 5. 

الثقافة. إذ أن  االمثال هي نتاج أي جمتمع ال وهي أتتميز األمثال بإحدى أهم السمات          

جنلزية اإلاللغة  ية والعرباللغة على أية حال فان  فباللغة املصدر.  الثقافية ما واليت تعكس مساته

ذه الفجوات ىل فجوة ثقافية يف عملية  الرتمجة ومثل هإثقافتني خمتلفتني وهذا ما يؤدي حتمالن 

 رتمجية.ال صعوباتالتسبب هي اليت الثقافية 

.اخل. فاملواضيع كثرية اليت تناولتها األمثال التواتية فهناك الدينية واالجتماعية والثقافية واألخالقية..

ااها حسب املواضيع  ترمج املثال ال احلصر لنقو" بتحليل لكن هنا سنذكر منها عينة فقط على سبيل

 .اليت تضمنتها

 

  املوضوع الديين 1.5

جملتمع التوايت كغريه من اجملتمعات املسلمة يأمن وبقوة بالقضاء والقدر ا :القضاء والقدر 1.1.5

 . ومن أمثلة ذلك:ذا ما يتجلى يف كثرِي من أمثالهوه

 

 

 

You cannot flee 

from what is written 

Elli maktoub ma 

manou heroub 

* اللي مكتوب ما 

 منو هروب.

 

66 



 الفصل الثالث                             تقدمي املدونة وحتليل موضوعات األمثال التواتية وترمجتها
 

 
54 

What  must 

be, must be 

What is written on 

the forehead, the 

hands can’t remove 

it 

Elli maktoub ala 

eljebin ma 

yemhouh-lidyin 

* اللي مكتوب 

على اجلبني ما 

 ميحوه اليدين

 

يعين هذا املثل أن كل إنسان قدره وحياته مكتوبان يف اللوح احملفوظ. وهذا املثل يعكس      

معتقد اجملتمع التوايت كغريه من اجملتمعات االسالمية. ففي االسال" قدر ومستقبل حياة كل واحد 

  اهلل.من ُيدث لإلنسان يف حياته فبقدر  مكتوبان على جبهته مما يعين كل ما

هنا يف  '' You cannot flee from what is written''  الرتمجة املعجمية أسلوبجند       

بل   اللغة اهلدفلقارئ يفيعطي أي معىن  ل ملهذا املثل مل ينقل املعتقد الديين أو يعرب عنه كما 

أكثر من هذا سوف تتولد عنده جمموعة من األسئلة مثل '' ماذا يقصدون بالكتابة؟ وعن أي  

م ا أ وهبذا تكون قد فشلت يف إيصال ما يقصد باملثل يف اللغة املصدر. ...اخلكتابة يتحدثون؟..

ت عن '' فقد عرب  ،من هذا املثل اً جزء مجة الثقافية اليت استطاعت أن تنقلالرت  عن أسلوب

 ،ب ماشيئاً نتيجة لسب ُيدث أن بجي '' وتعين الوجوب أو احلتمية أي Mustبـــــ ''  ''املكتوب

املنشود لدى  أستطاعت ان توصل املعىن وهبذا قد  واليت تعين يف اللغة املصدر '' القضاء والقدر'' 

 رغم أن ه ليس هناك أي إشارة ملعتقد ديين فيها. .القارئ
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 املوضوع اإلقتصادي6.8

 الفالحةالعمل يف 

 يفاجملتمع التوايت أيضًا على العمل وإعمار األرض فمن بني األمثلة على ذلك املثل ُيث     

 ( الذي يقول:11اجلدول رقم )

A swarm of bees in 

May is worth a 

load of hay 

He who wants 

to sow (farm) 

should work in 

October 

Elli yehrath 

yehrath fi toubar 

اللي ُيرث 

 ُيرث يف توبر

11  

 

 رث يف توبر''اللي ُيرث ُي'' .لدى الفرد التوايتقيمة العمل أمهية و فهذا املثل يوضح لنا مدى    

و ما يسمى أيعتمد على التقومي االمازيغي  أكتوبر فاجملتمع هناك شهر  ''  تعينتوبرفكلمة '' 

ففي هذا الشهر من كل سنة تبدأ التحضريات والعمل يف األراضي الفالحية   ،بالشهور الفالحية

وهو املوسم الوحيد الذي ميكن لإلنسان أن يعمل فيه بكد واجتهاد يف خدمة األرض نظراً لطبيعة 

قد مسي هذا الشهر بـ ''الشهر اللي خيد" على العا" '' أي من عمل وكد يف و . هناك وبيئة البلد

  ريد أن يعمل عمال فأصبح يضرب هذا املثل فمن ي  كون عنده قوت عامه.هذا الشهر سوف ي

 وانه.يف أ يعملهأن  جيب

قة  مل تعطي أي معىن أو تبني للقارئ يف اللغة اهلدف ما عالهلذا املثل إن الرتمجة املعجمية        

عنده نفس ثقافية الرتمجة الهلذا املثل يف كافئ املأن  العمل أو احلرث بشهر أكتوبر. يف حني جند 

 A swarm of bees in May is worth a ''املعىن وهو احلث على العمل الصحيح يف وقته 
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load of hay ''العمل الصحيح يف وقته ينتج حمصوال جيداً. وكذلك عندهم مثل عندهم  ويعين

 if in February there be no rain, ‘tis neither goodآخر يف نفس السياق يقول: '' 

for hay nor grain ''   عىن هذا املثل كبري ملفالرتمجة الثقافية هنا قد استطاعت ان تنقل لنا جزءا

 تقارب ثقايف يف هذا اجلانب. ملا هناك من

 اإلجتماعي  املوضوع 3.8 

 اختيار الصديقيف 

Bad company 

corrupts good 

character 

The one who gets 

near a dirty  

cauldron will get 

from its dirt 

Elli heda elgadra 

yentla 

bahmomeha 

اللي حدى القدرة 

 ينطلى حبمومها

39 

 

من املعلو" ان  االنسان اجتماعي بطبعه، وامنا مسي اإلنسان إنسان من األنس النه يأنس ويؤنس، 

ؤدي إىل خلق غالبا ما يهذا االختالط  وفكان الزا" عليه اخلروج إىل اجملتمع واالختالط مبكوناته 

صحبة وشلة من االصدقاء الذين يؤثرون حبسب اجتاههم على من خيالطهم فاالنسان مهما كان 

 صاحلا فإنه قد يفسد طبعه بكثرة معاشرته للفاسدين. وقدميا قالت العرب:

 األجربح  السليـمَ  يعدي كما  يعدي *** فإنـه اللئـــيم، مصاحبـــة واحـــذر           

. سوءيعين احذر مصاحبة صديق ال'' القدرة ينطلى حبمومها ىاللي حد'' ويقول املثل التوايت 

''. حلمو"اأو ما يسمى بـالدارجة '' املرتاكمبالقدرة املتسخة بالدخان  صديق السوء هفقد شب
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ا على اخلشب وسعف النخيل مم مطعامه فهم يطهون فاجملتمع هناك جمتمع بدوي صحراوي

 تعين قريب أو حماذي للشيء. ''حدى. وكلمة '' يؤدي إىل اتساخ اإلناء بالدخان الكثيف

 The one' 'أو عربة من الرتمجة املعجمية القارئ يف اللغة اهلدف لن يستشف أي معىن  إن        

who gets near a dirty  cauldron will get from its dirt '' ،  إلن القارئ يراها وكأهنا

ت يف وهبذا تكون قد فشلعبارة منطقية عادية تتكلم عن اتساخ الشخص القريب من القدر، 

 Bad company''  ، يف حني جند أن  الرتمجة الثقافيةالتعبري عن املعىن وإيصاله لدى القارئ

corrupts good character '' ت عن ي إال  أهنا عرب وبالرغم أهنا مل تستطيع نقل الثقافة كما ه

هبذا و  : "احلذر من مصاحبة اصدقاء السوء"املعىن املنشود وشرحته لدى القارئ يف اللغة اهلدف

  .''  Bad company'' بـ '' احلمو"تكون قد عربت عن ''

 يف شؤون احلياة

My hands are tied  Oh messenger 

Mohammed 

They buried you 

far 

Defnouk ba’id 

yarasou-ellah 

 53 دفنوك بعيد يارسول اهلل

 

َكى أن  رجل أراد الذهاب إىل احلج وزيارة قرب املصطفى صلى اهلل عليه  عن معىن هذا املثل ُيح

فنوك دوسلم، لكن قلة الزاد واملؤونة حالت دونه ودون ما يطلبه فأنشد قائاًل مواسيا نفسه: ''

 كل ما يتمناه املرء وال يستطيع أن يناله.. فأصبح مثالً يضرب يف  ''بعيد يارسول اهلل

هنا مل  '' Oh messenger Mohammed They buried you far '' فالرتمجة املعجمية      

ارئ يف اللغة حيث جيد الق ع إيصال املعىن املنشود وكذا التعبري عن  الثقافة اإلسالمية تستط
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 هذا املثل وذلك بسبب الفروقات فهم  مضمون الرسالة أو املغزى من وراء يف اهلدف صعوبة

  اجلوهرية بني اللغات على مستوى السياق واللفظ.

ا قد فسرت جزءًا  كبريًا من املعىن ''My hands are tied''  أم ا بالنسبة للرتمجة الثقافية  فإهن 

املثل، وهو عد" القدرة على فعل  دف ما املقصود من وراء هذاللقارئ يف اللغة اهل وأوضحت

ة العربية يف نقل الثقاف شيء ما ملن هو يداه مربوطتان كما جاء يف مثلهم، بالرغم من  فشلها

 .املتمثلة يف زيارة قرب املصطفى عليه الصالة والسال" اإلسالمية

 نستنتج من حتليل ما سبق مايلي:

الرتمجة املعجمية قلما عربت عن املعىن الصحيح كما أن القارئ هلا يف اللغة اهلدف يقرأ الرتمجة     

 وعنده غموض وعد" الفهم ملا يقرأه.

أم ا الرتمجة الثقافية رغم أهنا مل تستطيع نقل ثقافة اللغة املصدر أال  اهنا  قد عربت عنه     

 وأوضحته لدى القارئ يف اللغة اهلدف، فهي مبثابة مهزة وصل. 
 

صال أن  الرتمجة الثقافية ميكن استخدامها يف عملية تسهيل االتوكإستنتاج عا" توصلنا إىل      

  اء سوء الفهم.بقي ثقافة اللغة املصدر يف خطر جر حني أن  الرتمجة املعجمية تح  يف اللغة اهلدف، يف

 

 



 

 
  

 الخاتمة
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 مةـــــاتـــــــــــــــــــــــــالخ
 

 واملنااااااا  املثاااااا  حلاااااا    ا  اااااا  عليهاااااااالف اااااا ي الاااااا   ت  اااااا  أن القاااااا    ختامااااااا   اااااا        

. ثقافياااااا  وامت اعياااااا  و  نياااااا  ييااهااااااا م ااااااام  ماااااا ملي و  اااااا  ي  تاااااا   عااااااا ي ألن األمثااااااا

مثااااا  عملاااااا  امل افياااااا  الثقافيااااا   أمااااااب حلااااا   ا   تلفااااا  ا  اااااىل و ع  ورتااااا  املااااا م  هااااا ا مااااا

 ت اااااا   ك ااااااا  ،هلااااااا ي اللفاااااا  اهلاااااايا حلاااااا     ي ععااااااا ي حلاااااايا   مااااااا لااااااي  لاااااا  م اااااااف ...اخ

 عملاااااا  التف اااااا أو امل ااااا  املنا ااااا  و ااااايالتحليااااا  ي  اولااااا  اهااااايا ع  عليااااا  القيااااااب    ليااااا  

ال   فاااا  مااااا  قيماااا  األهاااااا ماااا  لااااا و ا  عناااايما   اااا ن ل اااا  لاااا   أو  اعاااا     ااااا  

النظااااا    ااااا  أن  خاحلااااا   ت ااااا  تف ااااااا  اااااي   ااااا ن  اااااا   يااااا  وهااااا ا الت اااااا   ي ومهاااااا 

و ااااال    ماااا  ت ااااي  اال اااا اتي ا   ي  اااااي ماااا  أماااا ة أثنااااا    ا اااا  األمثااااا .مل اااا  املاااا م  

لثقافاااااااا  الشاااااااا  ي   ماااااااا  لفاااااااا  امل ااااااااي  ع  اللفاااااااا  عالّ أن املشاااااااا     قااااااااا  ا  ااااااااا  ي ت  اااااااا  ا

 اهليا.

 يناااااا  ماااااا  األمثااااااا  الشاااااا  ي  الت اتياااااا  و اولاااااا  عملااااااا  امل اااااااف  الثقاااااااي ل نااااااا  ااااااي  ليلو       

هاااا ا ت  اااا  ّن ع لياااا  لنااااا أت اااا  ، ي اللفاااا  اهلاااايا وامتها نااااا ي ت  اااا  مااااا لااااي  لاااا  م اااااف 

ماااات    ماااا  اللفاااا   وعن كااااان املاااا م   ااااىلي ااااأل  اااااألم  اهلاااا  الناااا   ماااا  الت  ااااا الشاااا  ، 

. ألن املشااااااا    ت ااااااااوي امل ااااااات   اللفااااااا و لي ااااااا   ع ليااااااا   نقااااااا  امل اااااااي  واللفااااااا  اهلااااااايا

 ل   م  لف  ع  أخ  .وع  ا  م  وث ثقاي 

 و ي ا تط نا م  خال  ه ة الي ا   ال حل   ع  النتا ج التالي : 

 يا.اللف  امل ي  واللف  اهل ثقاف   اأن    ن متش   األمثا  الش  ي    م علا م -
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 األمثااااااااا  الشاااااااا  ي   م اعاااااااااي اواناااااااا  الاااااااا  يف  للفاااااااا  امل ااااااااي  واهلاااااااايا  ماااااااا م علااااااااا  -

امل   وجت اااااا  ثقافاااااا   هنااااااا  ال ااااااا مااااااا  اااااا   اااااااال ت ااااااا  عاااااا  الثقافاااااا  ا  فياااااا   ااااااي  ا م ااااااان و 

 .امل ي  م ه   لي  القا ئ ي اللف  اهليا

األ اااااال  ي  و أن    ن واعيا ومي كا لالختالفا  ال ني     الشاااااا  ي م م  األمثا  علا  مل  -

 .الش  ي  لألمثا 

مل  علا م م  األمثا  الش  ي  أن    ن مطل ا علا الت ا ا الش  ي  ي لف  امل ي   -

 واهليا.

 ت     اال  اتي يا  والتقنيا  امل ت  ل  ي أن    ن مل ا   األمثا  الش  ي    م معلا  -

 مثا .األ

ع ااااااياث نقاااااا   وماااااا  أماااااا  تشاااااا ي  ت  اااااا  هاااااا ا الناااااا   ماااااا  الن اااااا  ،  ي االخااااااا     

اخلاحلاااا  األمثااااا   الشاااا  ي    اااا    اهاااات   و لااااا  علااااا م اااات   اوام ااااا  و ااااا   ال حاااا 

  اااااا  مناااااااي  اولا اااااا  ع   تلاااااات لفااااااا  ال ااااااا  و لاااااا   اااااايا الت   اااااات املاااااا  وث الثقاااااااي 

علااااااا عخااااا اص  ااااا امي  خاحلاااااا   األمثاااااا  الشاااااا  ي   وال  ااااا . اولا ااااا و لاااااي  لاااااا    ال اااااا 

 وامل طلحا  الت  ا   امل ت ط   ا.

ال  ااااااااا  علاااااااااا ع اااااااااياث أ  ااااااااااب اف ارتاااااااااي  علاااااااااا م ااااااااات   اوام اااااااااا  هااااااااايفها الت ااااااااااا   

ي اجملاااااااااا  الثقااااااااااي وال اثااااااااا  علاااااااااا امل ااااااااات    ا لااااااااا  الطل ااااااااا   ا  ت ااااااااااب امل الااااااااا   ااااااااا و 

  .واخلا م 



 

  

 حـقلمــ
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األول للكتاب الواجه  

 الوجه الخلفي للكتاب
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 األولى للكتابلصفحة ا
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 على الخريطة والية أدراروقع م

 قاليمتبين األخريطة 

 لتوات ةالثالث
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 ملخص
وجتددددددا  م  م هو قاليدددددداألفدددددديتا  املدددددديت ت الدددددد   ع دددددد   ددددددا ا   مبثابدددددد  الشددددددعي ثددددددلاملعدددددد  ي      

الصدددددععبا  الددددد  يعا يفيفدددددا املددددد  م يف  دددددا     اسدددددىل ا وق العندددددع    ددددد  هتددددد   يف احليدددددات 
سددددد ا يويا  والىلق يدددددا  معيتفددددد  ا كددددد ا  يتمجددددد  األمثدددددا  الشدددددعإي  مددددد، العيتبيددددد  وق ا  ل يددددد   و 

 ل  اس     اهل كعي  األمثا  الشعإي  مل طق   عا   ون  اخ نا   ذلك املىلإع  يف
   س ا يويا ا الصععبا    عا   ال مج  ال لما  املفىلاحي : األمثا  الشعإي  

 

Abstract 

    The Popular proverb is the mirror of the society which reflects the 

traditions of the individuals and their life experiences.  This study aims to 

spot the difficulties that the translator encounters when translating 

popular proverbs and to explore the strategies used in the translation. We 

have chosen the Touat popular proverb as a study case of our research.  

Keywords: Popular proverbs, Touat, Translation, difficulties, strategies.   

 

                                                    Résumé 

     Le proverbe populaire est le miroir de la société qui reflète les 

traditions des individus  et leurs expériences acquises dans la vie. Notre  

étude vise à repérer les difficultés  que le traducteur fait face  lors de la 

traduction des proverbes populaires et d'explorer les stratégies utilisées   

dans la traduction. Nous avons choisi comme cas  d’étude   le proverbe 

populaire de la région de Touat.  

Les mots clés : les proverbes populaires, Touat, les difficultés, les stratégies. 
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