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  ملخص

تلـك قـضية األمثـال والتعـابير       . يتناول البحث إحدى قضايا المجتمع اإلنـساني العـالمي        

وقد عرض  . صطالحية التي تجري على ألسنة الشعوب، وتحديدا في اللغتين العربية واإلنجليزية          اال

البحث للدراسات العربية القديمة في قضية التعبير االصطالحي فتبين أن تلك الدراسات لم تعـرف               

هذا المصطلح باسمه المعاصر، وإنما كان هذا التعبيـر أو المـصطلح يتـداخل مـع غيـره مـن                    

أما الدراسات الغربية، أعني اإلنجليزيـة      . لحات كالمثل والكناية والتعبير السياقي ونحو ذلك      المصط

والسيما الحديثة، فقد اعتنت بدراسة هذا المصطلح ووضعت له المعجمات المتخصـصة ، خالفًـا               

  .للدراسات العربية الحديثة التي ما زالت تتناوله على استحياء

وأن داللته العامة ال يمكن أن تؤخذ من         ،طالحي وحدة داللية  وقد بين البحث أن التعبير االص     

وباإلضافة إلى ذلك فإن التعبير االصطالحي يمكن أن يعرض لـه مـن             . مجموع مورفيماته منفردة  

ومن الموضوعات الرئيسة التي تحدث     . الظواهر اللغوية المختلفة مثل الترادف واالشتراك والتضاد      

والمؤتلـف  ، وخصائص التعبير االصـطالحي   ، صطالحي في اللغتين  البحث فيها  أشكال التعبير اال     

واألسباب التي أدت إلى نشوء التعبير االصطالحي واستخدامه علـى ألـسنة             ،والمختلف في اللغتين  

، كما نبه البحث على أهمية الدراسات التقابلية في زمن ما يـسمى بالعولمـة             . الشعوب قديما وحديثا  

 لفت البحث إلى صعوبة ترجمة التعبير االصـطالحي، وأن مـن           وأخيرا،. عصر حوار الحضارات  

يتصدى لهذا النوع من الترجمة عليه أن يكون ملما بثقافات الشعوب التي ينقل هذه التعابير منهـا أو              

  .  إليها

  

                                                  
 .قسم اللغة العربية، جامعة الجوف، السعودية*  

  . حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، األردن    
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 A contrastive semantic study 
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Abstract 

This study deals with a universal subject, i.e., proverbs, sayings, and 
idiomatic expressions that are spoken in Arabic and English .The study 
showed that idiomatic expressions were unknown by ancient Arab Linguists. 
Instead, they used idioms like proverbs, metonym, context of situation, etc 
.Such idioms are familiar with modern western linguists who wrote many 
specialized dictionaries, while the Arab libraries are still poor with such 
studies. The study also showed that an idiomatic expression is a semantic 
unit. It can be replaced by synonym, homonym or antonym. The study 
focused on subjects  like kinds of idiomatic expressions, similarities and 
differences between Arabic and English, reasons that make people use idioms 
now and then, and reasons that make the translation of idiomatic expressions 
difficult .The study drew attention that he who translates idiomatic 
expressions must be of a well- known of the culture of the two languages.                         
.                                                                 
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  تقديـم            

ولعل من مظاهر أهميتها    . تعد الدراسات التقابلية من الدراسات اللغوية المهمة والحديثة نسبيا        

المعاهد التي تهـتم    وانتشرت  ، أن غدت اللغة الثانية ضمن مقررات التعليم العام في الدول المختلفة          

 ناهيـك   -ولما كانت الحاجة إلى تعليم اللغات تزداد على نحو الفت للنظـر             . بتعليم اللغات األجنبية  

وترتبــط  .  فقد نشط اهتمام اللغويين باللـسانيات التقابليـة        -عما يتطلبه عصر العولمة الحاضر      

 األجنبية يميـل إلـى نقـل عاداتـه          اللسانيات التقابلية بعلم النفس السلوكي من حيث إن متعلم اللغة         

وهـذا يعـرف فـي      . إلى اللغة الهدف  ) سلبا أو إيجابا  (ومعارفه وبناه اللغويـة ومضمونها الثقافي      

ويستند علم النفس السلوكي إلى واحد      . Transfer )١(اللغوي) االنتقال( اإلنجليزية بمصطلح التحول  

 .LadoRويعد كتاب روبرت الدو. ين في اللغاتمن أهم األسس التي قامت عليها البنيوية وهو التبا

.                                                              أول مصنّف في هذا المجال "اللسانيات عبر الثقافات"

 عنـه   وأالّ يـشغلهم  ، وعلم العربية يجب أن يكون هما أوليا لدى علماء العربية حيثما كـانوا            

وإذا أعطي تعليم العربية هذه المنزلة من اهتمام أبناء العربيـة بعامـة             . وال يلفتهم عنه الفت   ، شيء

كاإلنجليزيـة  ، فستمضي العربية إلى مواقع أكثر تقدما على الخريطة العالمية للغات األكثر انتشارا           

  . العربيةوهذا بدوره ينعكس إيجابا على األمة، )٢(والفرنسية واألسبانية وغيرها 

والمـشكالت ال   ، إن تعليم العربية في الدول العربية يعاني من مشكالت حقيقية يجب االعتراف بها            

ـ   ، وهذا يدعو المخلصين ألن يقوموا بواجبهم نحوها      . ة نفسها بقدر ما تكمن في أبنائها      تكمن في اللغ

 بـأس أن يـستفيد      وال. واقتصادي بعد ذلك  ، وحضاري، ثم هو واجب قومي   ، فهو واجب ديني أوالً   

له ومناهجـه   فتعليم اللغات أصبح علما له أصـو      ، المخلصون من خبرات اآلخرين في تعليم اللغات      

ومن اللغات األوسع   ، ولما كانت اللغتان العربية واإلنجليزية من اللغات الحية        .والسيما عند الغربيين  

وية المشتركة بين اللغتـين فـي       فإن الباحث يفترض وجود عدد من القضايا اللغ       ، انتشارا في العالم  

                                                  
فإذا استفاد المتعلم من    .لتعلم من موقف آلخر    مصطلح عام يصف انتقال أثر ا      Transferمصطلح التحول اللغوي    ) ١(

وأما إذا أعاق التعلم السابق التعلم الالحق كان        ، كان التحول إيجابيا  ) اللغة الثانية (خبراته السابقة في التعلم الجديد      

، دوجـالس بـراون   . هـ-م وتعليم اللغة  مبادئ تعل : انظر. ويمكن تسميته بالتحول اللغوي السالب    . التحول سالبا 

  ١٤٥ص-هـ١٤١٤ - الرياض- مكتب التربية العربي لدول الخليج-جمة الدكتور إبراهيم القعيد وزميله تر

وتقع اللغة العربية في الترتيـب      ،  مليون نسمة ست عشرة لغة     ٥٠يبلغ عدد اللغات المنطوق بكل منها بأكثر من         ) ٢(

-عالم الكتـب  -–محمد السيد   .  د –واللغة  اإلعالم  : انظر. العاشر في سلّم ترتيب اللغات على الخريطة العالمية       

 ٢ ص-١٩٨٤-القاهرة
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، ونظرا لتنامي ثقافة العولمـة    . هذه القضايا تُغري بدراسة تقابلية بينهما     ، المستويات اللغوية المختلفة  

ونظرا ألن تحديات القرن الحادي والعشرين تتصل في غالبيتها بالعولمة فقد وقع االختيـار علـى                

وقد جعلت هـذه   . الشعوب وخبراتها وتجاربها  دراسة موضوع لغوي يعود في جذوره إلى ثقافـات         

  :الدراسة تحت عنوان

  

  التعبير االصطالحي في اللغتين العربية واإلنجليزية

  دراسة داللية تقابلية

  :تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتيةهذه الدراسة س

 ؟ صطالحي وما سماتهما مفهوم التعبير اال .١

 ؟حي العربي مصطلح التعبير االصطالهل عرف التراث .٢

  ؟ختلفة بين اللغتين في هذا المجالما الظواهر المؤتلفة والم .٣
  

 البحـث

وهو علم حديث النشأة نسبيا إذا ما       ، هو أحد فروع علم اللغة الحديث     Semanticsعلم الداللة   

. قيس بفروع علم اللغة األخرى كعلوم النحو والصرف والصوتيات وغيرها من فروع اللغة المختلفة             

، كلمة فـضفاضة  " المعنى" وكلمة   )١("العلم الذي يدرس المعنى    ":هو، ي أوجز تعريفاته  لم الداللة ف  وع

ومما يعضد هذا القول أن من علماء اللغة أمثال أوجدن وريتشارد قـد جمعـا فـي                 . أطرافها كثيرة 

وإذا أخذنا في الحسبان التقـسيمات      .  يقل عن ستة عشر تعريفًا للمعنى      ما ال " معنى المعنى "هما  كتاب

وبناء على ذلك فمن الطبيعـي أن نتوقـع تعـدد           . )٢(زئية يصل العدد إلى اثنين وعشرين تعريفا      الج

، لغويـون ومثلما اهتم علماء اللغة بنظريات المعنى فقد اهتم بها فالسـفة            . نظريات دراسة المعنى  

الذي عـرف المعــنى     ) Wittgenstein( فمن الفالسـفة اللغويين فتجنشتاين   . وعلماء أصوليون 

الـذي عـرف    ) Pierce(وبيـرس   ، )٣(ـه مجمـوعة استعماالت الناس للكلمة في اللغة العادية       بأن

إن معنى الكلمة أو العبارة إنما يقع بمجموعه في حدود داللتها علـى مـا يمكـن أن                : فقال، المعنى

                                                  
 :Palmer:Semantics,2ndedition,CambridgeUniversity, Press,1991, p: نظر)  ١(

 .٦٢ص ١٩٩٢- مكتبة الشباب –ترجمة وتعليق الدكتور كمال بشر ، ستيفن أولمان_  الكلمة في اللغة دور: انظر) ٢(

 .١٧٦ص -)ت.د(-القاهرة–دار المعارف -_صالح إسماعيل .  د–دراسة في فلسفة كواين ، طق فلسفة اللغة والمن :انظر) ٣(
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من الفالسفـة اللغويين الـذين اهتمـوا بـالمعنى أوسـتن            . )١ (يؤدى في الحيـاة السلوكية بنجاح    

Austin ) (وسيرلSearle)J.(،  وألستون)(Alston .  وقد جعل األخيــر) نظريـات  ) ألـستون

وقد اعترض عدد من    . )٢(والنظرية السلوكية ، ونظرية األفكار ، نظرية اإلشارية ال: هي، المعنى ثالثًا 

سة تفـصيل القـول فـي هـذه         ولكن ليس من هدف الدرا    ، الفالسفة واللغويين على هذه النظريات    

ثر نظريات المعنى  شيوعا     وحسبنا أن نشير إلى أك    ،  أو غيرها وما اعترض به عليـها      ،النظريـات

ـ     -٢ ل القائم على المصاحبة اللفظيـة       نظرية التحلي  -١ :وهي، وأهمية ي  ـ نظرية المجـال الدالل

ـ    ـوإذا كان الفالس   .)٣( نظرية تحليل المعنى التكويني    -٣ ى اللغـة مـن منظـور       ـفة قد نظروا إل

ـ   ـاب االتجـفقد ظهر أصح، سـلوكياجتماعي و ) J. Firth( ه فيـرث ـاه الـوظيفي الـذي يمثل

ـ ) M. Halliday(وهاليدي  ، ةوتابعوهما من اللغويين الذين يؤكدون أهمية الوظيفة االجتماعية للغ

وأن القواعد االجتماعية واألعراف والتقاليـد      ، أداة اتصال في الحياة االجتماعية    اللغة  "ويؤكدون أن   

سياق هذا ال  .وبذلك فإنهم أولَوا السياق أهمية قصوى في تحديد دالالت الكلمات         . )٤(ي اللغة   تتحكم ف 

 : هي، ينقسم إلى ثالثة أقسام

  .لكلمة من الكلمات المجاورة لهاوفيه يتحدد معنى ا،  السياق اللغوي-١

، )B. Malinowski( وقد ارتبط هذا النوع بعالم األنثروبولوجيـا مالينوفـسكي .  سياق الموقف-٢

 بالظروف االجتـماعية والطبقيـة     ويعنى سياق الموقف  . ن بعده ارتبط باللغوي الشهيرفيرث    وم

  . التي تحيط بظروف الكالم

  

  

  

                                                  
 ١٧٧ ص –فلسفة اللغة والمنطق ) ١(

 منـشورات وزارة    –فوزي الشايب   .  د –محاضرات في اللسانيات    : وانظر، ١٧٦ ص   –فلسفة اللغة والمنطق    ) ٢(

  .٤٤٧ص-١٩٩٩-١ط-األردن –الثقافة 

دراسة تطبيقية في شرح األنباري للمفضليات      ، في علم الداللة    : وانظر، ١٧٩ص–لغة والمنطق   فلسفة ال : انظر) ٣(

 –أصول تراثية في علم اللغة : وانظر، ٢٢ص -١٩٩٧-مصر- دار المعرفة الجامعية–عبد الكريم جبل . د  –

  .٨٣ ص-١٩٨٥-٢ط- مكتبة األنجلو مصرية–زكي حسام الدين . د

- العـدد الثالــث    –-ضمن مجلة عالم الفكر   ، يحيى أحمد .  د – ودوره في تحليل اللغة      االتجاه الوظيفي : انظر) ٤(

 ٨٢- ٨١ص- ١٩٨٩
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ـ      فقـد كـان ابـن جنـي       ، الً في الدراسات اللغويـة العربيـة      لم يكن السياق الموقفـي غُف

 االتجـاه الـوظيفي     ويكون سابقًـا ألصحــاب   ، من خير من تحدث في هذا المجال      ) ـه٣٩٢ت(

لقدامى إلـى هـذا     كما فطـن األصوليون من علماء المسلمين ا      . )١(ومدرسة لندن االجتماعية بقرون   

ذ ال يقـدمان    إ، دهما ال يكفيان في تحديد الداللـة      وعرفوا أن النحو والمعجم وح    ، النوع من الدراسة  

  . )٢(ر النص معنى ظاه- بلغـة األصوليين -أو ) معنى المقال(سوى المعنى الحرفي 

وهـذا  . معينة تتحدد فيها دالالت ألفاظها    من المعلوم أن لكل جماعة لغوية ثقافة        .  السياق الثقافي  -٣

واآليات واألحاديـث   (، ابير االصطالحية واألمثال والحكم   يعني أن في كل لغة مجموعة من التع       

ا لم يقدم بين يـدي      ونحو ذلك من العبارات التي يتعذر ترجمتها إلى لغة أخرى م          ، )في العربية 

  .       طار الثقافي المسئول عن نشوئهاالمتلقي توضيح لإل
  

  ةمصطلحات متداخل

    نالت الظواهر اللغوية المتصلة باأللفاظ المفردة اهتمام الدارسين في المستوى المعجمـي بينمـا              

ـ     . لة بالتراكيـب مهملـة إلـى وقـت قريـب          ظلت الظواهر اللغوية المتص    ب مـن هـذه التراكي

واالستعارات  ،similes والتشبيهات ، aphoristic sayingsواألقوال السائرة ، proverbsاألمثال

metaphors،   ــا ــة م ــطالحية لجماع ــة االص ــامي ، jargonواللغ ــر الع  slang والتعبي

colloquialism ، والكنايةmetonym ،  والتعبيـر الـسياقي context of situation ،  والتعبيـر

ويشير بعض الدارسين إلى أن والدة هـذا النـوع مـن    . Idiomatic expression االصطالحي

غير أنه مما   . )٣(الدراسات كان على يدي اللغويين الروس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر            

ال يختلف في الدارسون أن هذه الدراسات ترعرعت على يدي اللغوي اإلنجليزي فيرث الذي أبـرز    

 في اللغة الذي ألقى الضوء عليـه        collocation" التالزم اللفظي "ن ذلك   م. لدور التركيبي لأللفاظ  ا

                                                  
وصـكت   -تقول: وذلك في أثناء تعليقه على قول الشاعر      ، انظر كالم ابن جني عن أثر سياق الحال في المتلقي         ) ١(

     أبعلي هذا بالرحى المتقاعس؟                           -وجهها بيمينها

-٢ط- بيروت - دار الهدى للطباعة والنشـر    -تحقيق محمد علي النجار   -أبو الفتح عثمان بن جني     –الخصائص   

  ٢٤٥/ ١ج-) ت.د(

 ١١٤ص-١٩٩٤-٢ط- الدار البيضاء- دار الثقافة–تمام حسان .  د–اللغة العربية معناها ومبناها : انظر) ٢(

.  د –طلح ومفهومه ومجاالته الداللية وأنماطـه التركيبيـة         دراسة في تأصيل المص   ، التعبير االصطالحي : انظر) ٣(

 ١٥ ص–كريم زكي حسام الدين 



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٦٧

 اللغوية أمثـال    وقد طور هذا المفهوم اللغويون الذين أنجبتهم مدرسة فيرث         .)١(في كثير من أعماله   

) Greenbaum(وغرينبـاوم   ) Macintosh( ومكنتوش) Sinclair(وسنكلير، هاليدي ورقية حسن  

لئك الذين قدموا بحوثًا علمية نافعة في طبيعة التالزم اللفظي والتعابير           أو. )Apresyan( وأبريسان

  .)٢(االصطالحية والتجمعات الحرة

ورغم وجود تلك التعابير اللغوية االصطالحية بأنواعها المتعددة في التراث العربي يبـدو أن              

ت كانـت   لعبـارا بمعنى أن تلـك ا    ، م تحديد المصطلحات لتلك األنواع    علماءنا القدامى كان يعوزه   

األمـر الذي يجعلنا نستشعر عدم وضوح الرؤية لمـصطلح التعبيـر           ، تتداخل في مفاهيمها عندهم   

االصطالحي عند القدامى كان يأتي  ير ومما يؤيد هذا االستنتاج أن مصطلح التعب.صطالحي لديهماال

 ،الكـالم المـأثور   و، بارة المـأثورة  الع: فقد استخدموا عبارات  . ي واألدبي عرضا في درسهم اللغو   

 التعبيـر : ا المحدثون فقد استخدموا عبـارات أم. )٣(والمثل السائر، والقول السائر، والقول المأثور

لكن . )٦(والتعبيرات الشائعة   ، )٥(والعبارات المعيارية العرفية  ، والتركيب، )٤(األدبي والتعبير المبتذل  

د لم يمنع مـن تغلـب       ية المصطلح الواح  هذا التباين في تسم   : وإن شئت قل  ، تعدد المصطلحات هذا  

من ذلك قـولهم    . ي المعروف اآلن  الذي يعادل مصطلح التعبير االصطالح    ، عندهم" المثل"مصطلح  

  . )٩("رفع عقيرته"و ، )٨("بعين ما أرينّك "و، )٧("جاءوا على بكرة أبيهم"

يل فيها فلـن    أو كل تعبير معجميا دون الرجوع إلى ظروفه التي ق         ، ولو ذهبت تفسر كل مثل    

فـي  " بكـرة "عني وجود   ال ي " جاءوا على بكرة أبيهم   "فقولهم  ، تحصل على المعنى العام المراد منه     

وإنما استعيرت لهذا التركيب الذي يفيد معنـى        ، هي التي يستقى عليها الماء العذب     و، حقيقة  األمر  

                                                  
 ١٩٩٥١٤ -٢ع/ ٤ م-٧ ص–محمد حلمي هليل .  د-ضمن مجلة ترجمان، ت اللفظيةالمتالزما: انظر) ١(

  .٧ ص-المتالزمات اللفظية: انظر) ٢(

 ١٩ ص-دراسة في تأصيل المصطلح، التعبير االصطالحي: انظر) ٣(

 ٢٣١و١/٢٢١زكي مبارك .  د-النثر الفني في القرن الرابع : انظر) ٤(

 ٣٣٧ ص- الدكتور تمام حسان–اللغة العربية معناها ومبناها: انظر) ٥(

--١٩٧٣-المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم     -إبراهيم السامرائي . د-تنمية اللغة العربية في العصر الحديث     : انظر) ٦(

 ٧٨ص

، ١/٣١٤ ج -بيـروت -دار الجيـل  -تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم    - أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني      -ألمثالمجمع ا ) ٧(

 -١٩٧٤-مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق    -تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب    -وكتاب األمثال ألبي عكرمة الضبي    

 ١٠١ص

-بيـروت -دار الجيـل  -حقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وآخر     ت- أبو هالل، الحسن بن عبد اهللا العسكري       -جمهرة األمثال ) ٨(

 ٦٣ ص-٢ط

 ٣١٤ص- مادة عقر-١٩٩٢-٢ط-بيروت-مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي-ابن منظور-لسان العرب ) ٩(
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 ٢٦٨

هو من الكالم   : "عسكريقال أبو هالل ال   " ما أرينك بعين  : "وفي قولهم . )١(جاء بعضهم في إثر بعض    

إن هذه الدالالت التعبيرية في مثل هذه       . )٢(" سماعا من غير أن يدل عليه لفظه       الذي قد عرف معناه   

. التراكيب تبين أن األلفاظ وحدها قاصرة عن أن تكون وسائل تبادل لغوي بصورة منطقية محكمـة               

 المميـزة   يحتاج إلى أن يفهم العـادات     وليفهم ابن اللغة ومتعلم العربية داللة هذا التركيب وأمثاله            

ير والظروف التي قيلت    وهو محتاج إلى أن يعرف مناسبة هذه األمثال أو هذه التعاب          ، للثقافة العربية 

 لـسان العـرب     جـاء فـي   ". المماثلة"و  " التمثيل"مصطلح  " َمثل"لح  ويضاف إلى مصط   .فيها أيضا 

يـضرب صـفاتها    : "عاويةوفي حديث م  ". فاتهما تندى ص  : " يقال في المثل   ".الصفاة صخرة ملساء  "

 أما مصطلح المماثلـة فأقـل  . )٣(اجتهد عليه وبالغ في استحسانه واختياره: أي، وهو تمثيل ، "بمعوله

أتي بلفظة تكون   المماثلة أن يريد المتكلم العبارة في     ): "هـ٣٩٥ت  (يقول أبو هالل العسكري     . شيوعا

يريدون بـه  ، "وبفالن نقي الث  : كقولهم، عنى الذي أراده  إال أنه ينبئ عن الم    ، موضوعة لمعنى آخر  

قـال  .  عمل فيه تمثـيال   وإنما است  .وع نقاء الثوب للبراءة من العيوب     وليس موض ، أنه ال عيب فيه   

  :امرؤ القيس

  )٤(غُران ثياب بني عوف طهارى نقية          وأوجههم عند المشَاهَد   

وأن . جتماعي دورا رئيسا في معرفة قـصد المـتكلم        مما سبق من أمثلة يتبين أن للعرف اال       

لـذا يمكـن أن نؤكـد أن التعبيـر     ، يره عن عرف اجتماعي عند بني قومـه    المتكلم يصدر في تعب   

  ومما ينصر هذا الرأي ما جاء عنـد الـشيخ          . ا واتفاقًا بين الجماعة اللغوية    االصطالحي نشأ تواضع

عليهـا القـدامى    التواضع للتعابير اللغوية التي أطلقعبد القاهر الجرجاني الذي لم يغفل عن فكرة 

ن رفع فـال  "قال الجرجاني في قولهم     . ونحوهامصطلحات متعددة كالتمثيل والمماثلة والمثل السائر       

  )٥(."ل بين الصوت وبين الرجل المعقورةوال معنى يص، إنه شيء جرى اتفاقًا: "عقيرته

  

                                                  
 ٣٢ ص-كتاب األمثال ألبي عكرمة الضبي) ١(

  ٦٤-٦٣ ص-جمهرة األمثال) ٢(

 ٣٧١ ص- مادة صفا-لسان لعرب: انظر) ٣(

تحقيق محمد أبي – تصنيف أبي هالل الحسن بن عبد الكريم العسكري –الكتابة والشعر ، كتاب الصناعتين) ٤(

 ٣٦٤ص-)ت.د(-٢ط-دار الفكر العربي-الفضل إبراهيم

 ٣٩٨ص-١٩٩١-١ط-جدة-دار المدني-قرأه وعلق عليه محمود شاكر-عبد القاهر الجرجاني- أسرار البالغة)٥(



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٦٩

 وما هو ليس بمصطلح يعود إلى اختالف        بأن تحديد ما هو مصطلح    ) Palmer(ويرى بالمر   

 ويقصد التعبير االصطالحي    -فالمصطلح  . بين التعبيرين ) ديد ظروف التعبير  درجة تح  (في الدرجة 

 red ،مثل، ـة أخرىي في لغـ هو ما ال يمكن أن تكون ترجمة ألفاظه حرفيا مطابقة لمعناه الكل-

herring و، )الرئيسييصرف انتباه السامعين عن الموضوع ( بمعنىkick the bucket   بمعنـى 

، ويلفت بالمر االنتباه إلى أن ما يمكن أن يكون تعبيرا اصطالحيا قد يكون تعبيرا سـياقيا               . )يموت(

، "."the conjuror took the audience inفالتعبير . من حيث إن الفرق بينهما فرق في الدرجة

خـدع  : يا بمعنى وقد يكون اصطالح  ، احر الجمهور استضاف الس : يجوز فيه أن يكون سياقيا بمعنى     

ويمكن أن نفرق . )١(  the woman took the homeless children inومثله . الساحر الجمهور

بين التعبير االصطالحي والتعبير السياقي بأن األخير يعتمد فهمنا له على المفردات المكونة له كـل                

ضـرب  : مثال ذلـك  . ات التي تستعمل فيها   ر تعدد السياق  حيث تتعدد معاني الكلمة الواحدة بقد     ، حدة

" ضرب في األرض  "و، يعني دقّه " ضرب الوتد "و، يعني سكّها " ضرب العملة "و. يعني عاقبه " الطفَل

أما . )٣(بهذا فإن التعبير السياقي يستمد معناه من العالقة السياقية أو اإلسنادية لأللفاظ            .)٢(يعني سافر 

. مد معناه مما تواضعت عليه الجماعة اللغوية ويخضع لعرفيـة التعبيـر           التعبير االصطالحي فيست  

فقد سبق أن ذكرنا على لسان بالمر       ، ورغم هذه الفروق بين التعبيرين فإنها تبقى فروقًا غير حاسمة         

وأن الفرق بينهما مرهون بظروف التعبيـر       ، بأن هناك تداخالً بين ما هو اصطالحي وما هو سياقي         

قد " أذنه  ضرب على   :  قولك .عبير اصطالحيا وقد يكون سياقيا    فقد يكون الت  . تلقيمن حيث الحال وال   

حاسة السمع كما في    وقد يكون المراد تعطيل     . وعند ذلك فالتعبير سياقي   ، يكون من الضرب الحقيقي   

وعنـد ذلـك فـالتعبير      ، ]١١ الكهـف " [ ا على آذانهم في الكهف سنين عددا      فضربن: "قوله تعالى 

فإن حملت المعنى على أنـه      . )٤("هو في أمر ال ينادى فيه وليده      : "س على ذلك قولهم   وق. اصطالحي

وإن . ال يسأل وليده عما يفعل نظرا ألن أهله في سعة من أمرهم فقد دخل دائرة التعبيـر الـسياقي                  

. االصـطالحي  لتعبيـر حملته على أن داللة التعبير تشير إلى وضع الضيق والشدة فقد دخل دائرة ا          

                                                  
 Palmer: Semantics, P:80: انظر) ١(

 ٣٧-٣٦ص-مادة ضرب-لسان العرب) ٢(

دراسة في تأصيل المصطلح ومفهومه ومجاالته الداللية وأنماطه ، التعبير االصطالحي: انظر) ٣(

   ٧٨ص-١٩٨٥-١ط-مكتبة األنجلو المصرية-زكي حسام الدين. د-التركيبية

 : ال مزرد بن ضراروفي داللة الضيق والشدة ق . ٣٢ص– أبو عكرمة الضبي –األمثال ) ٤(

                              تبرأت من شتم الرجال بتوبة     إلى اهللا مني ال ينادى وليدها 

   .٣٢ص –األمثال ألبي عكرمة الضبي :       انظر
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 ٢٧٠

الصـطالحي  وا، دع الكالب نائمة: يعنيي  فالسيـاق)١(""let sleeping dogs lie: إلنجليزيةوفي ا

) خياطـة (  غرزة: أي، )٢("A stitch in time saves nine"وكذلك التعبير  .دع الفتنة نائمة: يعني

 داو جرحـك ال   : " وهو تعبير يعادل قـولهم     .هذا هو المعنى الظاهر   . فر تسعا في الوقت المناسب تو   

  .ومثل ذلك كثير في اللغتين. )٣("يتسع

وهذا التـداخل بـين     . ومما يتداخل من المصطلحات اللغوية مع التعبير االصطالحي الكناية        

 مرادين من   التعبير االصطالحي والكناية يكمن في كون التركيبين اللغويين يعبران عن معنيين غير           

 حيث إن كليهمـا     ويتفق التركيبان أيضا من    .)٤("علم في رأسه نار   : "كقولك، ظاهر اللفظ في كليهما   

". علم في رأسـه نـار     "أو معروف للجميع مكان     ، مشهور جدا : إذ يمكن أن تقول   ، يقبالن االستبدال 

ي وجود نقاط اخـتالف بينهمـا       ال ينف )  والكناية التعبير االصطالحي (لكن هذا االتفاق بين التركيبين      

  :)٥(ومن أهـم هذه االختالفـات. أيضا

و ، بعيدة مهوى القرط  : مثل، لبعيـد يجوز في الكنايـة إرادة المعنى القريب إضافة إلى المعنى ا          -١

  . أما التعبير االصطالحي فال يجوز إرادة المعنى القريب إن وجد. ثياب بني عوف نقية

ل ثم إن بعض التعابير االصطالحية ربما كانت كناية في األص         ، الكناية ال تخضع لعرفية التعبير    -٢

  .  وعها مع الزمن إلى تعبير اصطالحيثم تحولت بشي

عوب علـى   فقد جرت عادة الش   ، وية الواحدة   ولما كانت اللغة وسيلة التفاهم بين أبناء الجماعة اللغ        

غير أن هناك من التراكيب أو العبارات التي توارثتها         . استخدام األلفاظ والتراكيب التي اتفقت عليها     

 يعد عبارات مسكوكة تتناولها الجماعة اللغوية خلفًا عن سلف بوصفها من            الشعوب جيال بعد جيل ما    

وتتعدد أشكال هـذه التراكيـب أو       . أو من الموروث الذي ال يحّل تغييره أو التدخل فيه         ، المسلّمات

                                                  
-القاهرة-مكتبة النهضة المصرية-جمع مواده وترجمه إسماعيل مظهر-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ١(

 ١٠٣ص - ١٩٥٠- ١ط

 ٣٩٦ ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ٢(

 ١٨٩ ص– ٢٠٠٤-٨ط-بيروت-دار المعرفة- أحمد حسن الزيات-تاريخ األدب العربي) ٣(

 :وهو تعبير مقتضب من قول الخنساء في رثاء أخيها صخر) ٤(

   .                            أغر أبلج تأتم الهداة به          كأنه علم في رأسه نار

 شـرحه ثعلـب أبـو       -ديوان الخنساء : انظر  ، ....وإن صخرا لتأتم الهداة به      : وفي صدر البيت رواية أخرى    

  .وانظر الحاشية في الديوان نفسه والصفحة نفسها ، ٣٨٦ص–أحمد بن يحيى ، العباس

– ٣١ص-لعربـي  ضمن مجلة اللسان ا    -علي القاسمي . د-ياقية ومعجم لها  ـالتعابير االصطالحية والس  : انظر) ٥(

 ١٧/١٩٧٩م-١ع



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٧١

، الم في عناصرها الداللية   فمنها ما اعتمدت على أسماء أع     ، العبارات في اللغتين العربية واإلنجليزية    

يـوم ذي   : "نحـو ، ومنها ما ارتبط بمكـان    . )٢("صديق أبي ذر  "و  ، )١("بكل واد أثر من ثعلبة    ": نحو

التعـابير التـي    ومن. )٤("قيد األوابد"القيس نحو قول امرئ ، ومنه ما ارتبط بأسماء شعراء. )٣("قار

 باسم تعبير ارتبط) الثاني(وهو Boycott و Mutt and Jeff:ارتبطت بأسماء أعالم في اإلنجليزية 

رتبط بحكمة ومن التعابير ما ا.  )٦( Jack of all trades, master of noneو، )٥(إقطاعي إيرلندي

  . )٧("ما على األرض شيء أحق بطول سجن من لسان " :نحو، كتب لها الشيوع

           ا   ولما كانت المصطلحات العربية المتعددة التي أشرنا إليها ال تعطي الدارس تصورا واضـح

 Idiomatic  أو Idiom" التعبيـر االصـطالحي  "فإن األخذ بمـصطلح  ، هوم الظاهرةودقيقًا لمف

expression بدالً من مصطلح Term  أو  Terminology ذلـك أن األول مجالـه   . عنديمقدم

فمجاله المفاهيم الخاصة )  (termأما الثاني. اعة اللغوية الواحدةالتعابير المتداولة والمتميزة بين الجم

، أو علـوم التجـارة    ،  الكيمياء أو، لها أي علم من العلوم النظرية كمصطلح علم النحو        التي يعرض   

وقد انتبه إسماعيل مظهر إلى هذا عندما وضع        . أو نحو ذلك  ، سعر الصرف ، الحساب الجاري : نحو

قصدت به أن يكون مرجعا للجمل والعبارات االصطالحية التي         : "قال مظهر . محددا مادته ، قاموسه

ولما كانت التعابير اللغوية كثيرة فإن البحث سيعدل         .)٨(Idioms" اللغة اإلنجليزية بكلمة     تعرف في 

يلزم من تعابير   ودون أن يغفل اإلشارة إلى ما       ، إلى دراسة التعابير المتداخلة التي تشكل أس البحث       

، التعبيـر االصـطالحي   : ةوبناء على ذلك ستكون موضوعات البحث الرئيـس       . أخرى تفيد القارئ  

  .   والمتالزمات اللفظية، واألمثال

                                                  
 ١/١٦٥ مجمع األمثال )١(

تحقيق محمد أبـي    - أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي         -ثمار القلوب في المضاف والمنسوب    ) ٢(

مـا  : ويروى أن الرسول عليه السالم قال     . ٨٧ ص -١٩٦٥ -دار نهضة مصر للطباعة والنشر    -الفضل إبراهيم 

 .انظر المرجع نفسه والصفحة نفسها . ت الغبراء بعد النبيين أصدق من أبي ذر وال أقل، أظلت الخضراء

 ٤/٦مجمع األمثال ) ٣(

-١٩٩٢-٢ط- دار بيروت للطباعـة والنـشر      -الزمخشري جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر       -أساس البالغة ) ٤(

 ١١/٣٦٨لسان العرب ج: وانظر، ٥٣ص

 120-١١٩ص -أصيل المصطلح ومفهومهدراسة في ت، التعبير االصطالحي: انظر) ٥(

 ١٥٦٤ ص– ٢٠٠٢-١ط-مصر-دار أطلس للنشر-إنجليزي،عربي-قاموس أطلس الموسوعي) ٦(

 ٣/٢٣٧مجمع األمثال) ٧(

  .مقدمة قاموس إسماعيل مظهر : انظر) ٨(
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 ٢٧٢

هو تعبير لغوي مسكوك ال تساوي معـاني األجـزاء          ، وهو أس البحث  ،  التعبير االصطالحي  :أوالً

   :)١(ويعرف معجم ماكميالن التعبير االصطالحي . فهو وحدة داللية. ه معناه مجمالالمكونة ل

An idiom is an expression whose meaning is different from the meaning of 
the individual words.     

  للداللـة علـى التعبيـر    idiomatic expression و  idiomتستخدم اإلنجليزية ألفـاظ  

  .to jump on the bandwagon)٢(  ومثـال ذلك في اإلنجليزية  .االصطالحي

ي احتفاالت األحزاب   العربة التي تحمل فرقة ف    "فلو نقلنـا المعني الحرفي لهذا التعبيـر لكان        

، يركب العربة "وية اإلنجليزية اتفقت على معنى      وهذا غير مراد من حيث إن الجماعة اللغ       ، "السياسية

، اصة كثيرة وأمثلة التعبير االصطالحي في العربية التي تحمـل دالالت خ         .)٣("يساير التيار "بمعنى  

وتضم المعجمات وكتب   ".  بكرة أبيهم  جاءوا على "و  ، "قميص عثمان "و  ، )٤("رجع بخفي حنين  : "منها

األمثال ودواوين الشعر وكثير من كتب األدب األصول والقرآن الكريم والحديث النبوي الـشريف              

" ر القلوب في المـضاف والمنـسوب      ثما"ولعل كتاب الثعالبي    . ات األمثال والتعابير االصطالحية   مئ

ا مادتهما من القرآن الكـريم والحـديث     استقى صاحباهم  اللذين" أساس البالغة "ومعجم الزمخشري     

النبوي الشريف وأشعار العرب و أمثال العرب من أهم المعجمات التي اهتمت بالتفريق بين المعاني               

أو ما يدخـل تحـت مصطلح التعـابير االصـطالحية عنـد           ، قيقية والمعاني المجازية لأللفاظ   الح

من الكتب المتخصـصة    "  المضاف والمنسوب  ثمار القلوب في  "بل يمكن أن نعد     ، ويين المحدثين اللغ

وأما في العصر الحديث فقد     . وهذا ما سنتحدث عنه الحقًا    ، Collocationsفي المتالزمات اللفظية      

الـصادر  "  الجمـل والعبـارات االصطالحية   قاموس"اعيل مظهر في معجمه الموسوم بـ       كان إسم 

يقـول  . م الحديث من المحدثين العرب    م أول مـن استخدم التعبير االصطالحي بالمفهو      ١٩٥٠عام  

قصدت بـه أن    ، هذا أول معجم من نوعه في اللغتين اإلنجليزية والعربية         ":مظهر في مقدمة قاموسه   

   )٥( ..."يكون مرجعا للجمل والعبارات االصطالحية

                                                  
(١)Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. First Edition Learnes 

Cambridge, University, 1999. 2002, Malaysia , P:710                     
-٣ط -لونجمان -رـية للنش ـرية العالم ـركة المص ـ مكتبة لبنان والش   -محمد العناني . د -فن الترجمة  :انظر) ٢(

  .١١٣ ص-١٩٩٦

    .١١٣ ص-فن الترجمة ) ٣(

 ٢/٤٠ ج -مجمع األمثال) ٤(

 ٤٩. ية لمظهرمقدمة قاموس الجمل والتعابير االصطالح) ٥(



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٧٣

  : ةالتعبير االصطالحي اإلنجليزيـأنواع 

  : )١(م التعبير االصطالحي إلى ثالثة أقسا Carterيقسم كارتر

ـ أو، )شـياكة (آخر  / spick and span: مثل، عبارات اصطالحية ثنائية األسماء: أوال ارات  عب

  .شخص عظيم الشأن/ big shot: مثل، مركبة

 to makeو مثل . يلعب الفار في عبه  / to smell a rat: مثل، بارات اصطالحية كاملةع: "ثانيا

bones /  يتردد    .  

راتـب  / a fat salary:  مثلو. فاقد الوعي / dead drunk: مثل، صطالحيةارات شبه اعب :اثالث

  ...  .  ينطلق االجتماع عند الساعة /  …the meeting kicks off at.و، ضخم

وقد جاءت عنده على    ، وأما الدكتور محمد العناني فيقسم المصطلح اإلنجليزي إلى أربعة أقسام         

  :)٢(النحو اآلتي

وهذا التركيب ال ينقسم وال يتفتت إلى العناصر التي يتكون .  pure idiom  المصطلح البحت :أوال

 تـدل عليـه     وبتعبير آخر هو منظومة الكلمات التي تدل في مجموعـها على معنى ال           . منها  

 blowفالفعـل  . "يفشي السر"بمعنى "  blow  the  gaff" To:نحو، مفرداتها كل علـى حدة

 ".سن حديدية يخرج به الصياد السمكة     عمود خشبي ذو    " يعني    "gaff"واالسم  ، "ينفخ"بمعنى  

  .                    وبهذا يتبين انتفاء العالقة بين معنى التعبير المعجمي والداللي

أو إشارة ما إلى المعنى     ،  النوع الثاني قريب الصلة من النوع األول لكنه قد يتضمن كلمة ما            :ثانيـا

أما معنـاه الحرفـي   ". يفشي السر"بمعنى  ""to spill the beansنحو ، العام الذي يرمي إليه

  ."يموت"بمعنى "  to kick the bucket "ومنه . ينثر حبات الفول على األرض: فهو

ـًا مـن  . وهو ارتبـاط ال يستند إلى العـرف.  يتكون من ارتبـاط لفظين أو أكثر  وهذا النوع :ثالث

، ومن ذلك ارتباط اللون بالحالة النفـسية ". فرحاطار "  بمعنى "He jumped for joy"ذلك 

  .وهي موسيقى الزنوج الحزينة في أمريكا،  " the blues"نحو 

ـًا أنا :يقول  ، إلى نفسه ففي إشارة العربي    .  وهذا النوع يرتبط بطرق التعبير الخاصة لكل لغة          :رابع

:  بمعنى، It is me / It is I: ول اإلنجليزيـويق. أي  أنـا المعنيّـ  بالحديث، ذلك الرجـل

I  am the man .    

                                                  
 .١٩٩٣ -٢ع/٢ م– ٨ص–  مجلة ترجمان - حسن غزالة -ترجمة المتالزمات اللفظية :انظر) ١(

  ١١ص–فن الترجمة : انظر) ٢(
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 ٢٧٤

إال ، وربما يتكون من كلمتـين ، لقد ظهر مما سبق بيانه أن مفردات التعبير االصطالحي قليلة     

فهي ال  ، Lemon: نحو، من تعابير اقتصرت على كلمة واحدة     أن الواقع اللغوي اإلنجليزي لم يخل       

وكـذلك كلمـة    . )١("الشخص البذيء "وإنما تعني   ، الثمر المعروف " الليمون"المعجمي  تعني المعنى   

"Cat "    المـرأة  "نما تعني فـي التعبيـر االصـطالحي         وإ، "قط "ال تعني المعنى المعجمي المعروف

وقـد  . )٣(للمرأة" قارورة  " وهذا التعبير ذو اللفظ المفرد نجد له نظائر في العربية كلفظ            . )٢("البذيئة

ـ      ـموج) قارورة(هـذا التعبير   و. قًا بالقواريـر رف"جاء في األثر     ظ ـود في اإلنجليزية أيـضا بلف

The weaker vessel ،إذ تحولت داللة اللفظ من معناه المعجمي إلى معنـى  ، أي القارورة الرقيقة

  .)٤(مغاير

ـًا    األمثـال :ثاني

ملة والمثل عبارة عن حكمة ترد في ج      . )٥(على معنى الشبيه والنظير   ) م ث ل  (  يدل األصل الثالثي    

فتنقل عمـا وردت    ، وتشتهر بالتداول ، تتسم بالقبول ، رسلة بذاتها من القول مقتضبة من أصلها أو م      

:  ومثـال ذلـك    .)٦("ن وردت فيه إلى مشابهه دون تغيير      وتنقل عم ، فيه إلى كل ما يصح قصده بها      

  :)٨( الشاعر قال". أسير من مثل: "وقد قيل،  نتشارهاوتتصف األمثال بسرعة ا .)٧("وافق شن طبقة "

  ما أنت إال مثل سائر      يعرفه الجاهل والخابر

ويحدثنا الرواة أن أول من وضع كتابا في األمثال كان صحار بن العياش أو بن عياش مـن                  

وقد تعاقـب كثيـر مـن       . )٩(غير أن كتابه لم يصل إلينا     ، في خالفة معاوية  ) هـ٤٠ت( عبد القيس 

 وأبـا ، "األمثال"وكتابه  ) هـ١٩٣ت(الضبي  نذكر منهم المفضل    ، للغويين القدماء على جمع األمثال    ا

. "األمثـال "وكتابه  ) هـ٢٥٠ت  (الضبي  و أبا عكرمة    ، "األمثال"وكتابه  ) هـ٢٢٤ت  (عبيد القاسم   

والزمخـشري  ،  "الدرة الفـاخرة فـي األمثـال الـسائرة        "وكتابه  ) هـ٣٥١ت(وحمزة األصبهاني   

                                                  
(١)Macmillan English Dictionary ,P:815 

 ٦٦قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ص) ٢(

 ١١/١٠١ ابن منظور–لسان العرب ) ٣(

 ٣٧الحاشية ص -التعبير االصطالحي ) ٤(

 ١/٣٩الكشاف للزمخشري : انظر) ٥(

 ٢/٨٥٤المعجم الوسيط ) ٦(

 ٣/٤١٨مجمع األمثال  ) ٧(

 ٣/٦٦ أبو عمر أحمد بن عبد ربه األندلسي - العقد الفريد:  انظر)٨(

 ١٣ص- علي بن محمد الماوردي–األمثال والحكم : انظر) ٩(



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٧٥

ومن المستشرقين الذين اهتموا باألمثال العربية      . "العرب المستقصى في أمثال  "وكتابه  )  هـ٥٣٨ت(

ــاج، )S.deSacy( دي ساســي ــيرو، )G.Freytag( و فرايت ــايم، )R.Blachere( بالش  و زله

R.Sellheim) ()١(.  

، بالوقائع والخبرات التي مرت بهـا     ويقول صاحب المثل السائر مبينًا ارتباط األمثال العربية         

، وحوادث اقتضتها ،  تضع األمثال إال ألسباب أوجبتها     وذلك أن العرب لم   : "مبينًا خصائص األمثال  و

وليس في كالمهم   ، هم كالعالقة التي يعرف بها الشيء     فصار المثل المضروب ألمر من األمور عند      

، داللة المثـل  ويلفت ابن األثير إلى شرط مهم من شروط فهم          .  )٢("وال أشد اختصارا    ، أوجز منها 

ماعية التي قيل فيها المثـل  هو دور السياق أو الظروف االجت  ، عبير االصطالحي الذي يشترك مع الت   

ة به واألسباب التي قيل مـن       فإذا أخذنا الكالم على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوط           ":فيقول

، قـد عرفـت   وذلك أن المثل له مقدمات وأسـباب        ، عطي من المعنى ما قد أعطاه المثل      ال ي ، أجلها

يجتمع في المثل   : "أما سمات المثل فيجمعها إبراهيم النظام في قوله       ". )٣(ودة بين الناس  وصارت مشه 

، وجودة الكنايـة  ، وحسن التشبيه ، وإصابة المعنى ، إيجاز اللفظ : أربعة ال تجتمع في غيره من الكالم      

ـ     "و  ، )٥("حسبك من شر سماعه     : "من ذلك قولهم  .")٤(فهو في نهاية البالغة    يس الوحدة خير مـن جل

ويشارك المثل اإلنجليزي المثل العربي في كثير من هذه السمات التي يمكن استخالصها             . )٦("السوء  

  : في تعريف المثل)٧(مما جاء في معجم ماكميالن

"A short well known statement that gives practical advice about life."  
. ويقدم نصيحة ، مألوف:  أي ،اإليجاز والشهرة من هذا التعريف يتبين أن المثل اإلنجليزي يتصف ب         

  : من ذلك

Opportunity seldom (never) knocks twice ,   Let sleeping dogs lie   

واإليجاز والنصيحة المتضمنة في التعبيرين     . وقلما يأتي الحظ مرتين   ، دع الفتنة نائمة  : بمعنى

 .انواضح

                                                  
 ١٧ص–رجمة الدكتور رمضان عبد التواب  ت- رودلف زلهايم–األمثال العربية القديمة : انظر) ١(

 ٧٥ ص–المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) ٢(

    ٧٥ ص–المثل السائر ) ٣(

 ١/٨ المقدمة –مجمع األمثال ) ٤(

 ١/٣٤٥مجمع األمثال ) ٥(

  ٣/٤٣١مجمع األمثال  ) ٦(
(7) Macmillan English Dictionary , P: 1135 
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 ٢٧٦

ن حيث طبيعتهـا وأعمارهـا وظـروف        من جانب آخر تعددت تقسيمات الدارسين لألمثال م       

وهو تـسجيل لحادثـة     ، أحدهما حقيقي ، فمن حيث طبيعتها نجد من يقسم المثل إلى نوعين        . نشأتها

والنـوع اآلخـر    . )٢("تجوع الحرة وال تأكل بثـدييها     "و، )١("شر إخوانك من ال تعاتب    : "نحو، عتوق

كيف أعـاودك   : "نحو، )٣( الصحة هو تسجيل لواقعة منتزعة من الخيال ال أساس لها من         ، افتراضي

، )٦(Care killed the catو )٥( A cat has nine lives: ومنه في اإلنجليزية. )٤("وهذا أثر فأسك

من حيث أعمارها فنجد زلهايم يقسم األمثـال         أما .وهذا النوع قليل في اللغتين    ". طةالهم قتل الق  : أي

  :)٧(على النحو اآلتي

وهي التي أثرت عن العرب فـي        .تي جمعت قبل القرن الرابع الهجري     وهي ال . األمثال القديمة  -١

 وهذا النوع هو عمـاد هـذه        .لة األموية والعصر العباسي األول    الجاهلية وصدر اإلسالم والدو   

  .الدراسة

  . تي جمعت منذ القرن الرابع الهجريوهي ال. ألمثال المولدة -٢

يرهم في القرن التاسع عشر والقرن العشرين من        األمثال الحديثة التي جمعها األوروبيون قبل غ       -٣

  .فلسطين وسوريا ومصر وغيرها من الدول العربية

  وأما األمثال من حيث ظروف نشأتها فيقسمها بعض الدارسين إلى خمسة أنـواع علـى النحـو                 

  :)٨(اآلتي

   ".وافق شن طبقة: "نحو، هي الحادثوهو ما يقال بعد أن ينت. المثل الناشئ عن حادث -١

                                                  
 ٢/١٧٨ج  -مجمع األمثال) ١(

 ١/٢١٥ج  - مجمع األمثال)٢(

ر وال  ـد علـى الغـالف دار نـش       ـال يوج  (-محمد عبد الجواد فاضل   -طبيعة األمثال بين العربية واإلنجليزية    ) ٣(

 للدكتور عبد المنعم خفاجي"موقف النقاد من الشعر الجاهلي " نقال عن ،٢٥-٢٤ص )توزيع

   .١/٤٠مجمع األمثال ،  "أكلت يوم أكل الثور األبيض: "ومنه ، ٣/٢٧مجمع األمثال ) ٤(
(5) English Idioms, James,M.Dixon.University of Japan, Thomas Nelson Ltd,p:44        
(6) English Edioms,P:42 

 -بيروت -الةـة الرس ـمؤسس-ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب     -رودلف زلهايم  -ال العربية القديمة  ـاألمث) ٧(

 ٤ ص– ١٩٨٢-٢ط

– ١٩٨٢-١ط- االردن -عمان-مكتبة األقصى - محمد أبو صوفة   -ألمثال العربية ومصادرها في التراث    ا: انظر) ٨(

 ١٨ص
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 ٢٧٧

 الخطيـب   ووصف، )١("أجود من حاتم  : "كوصف الرجل الكريم بقولهم   ، هالمثل الناشئ عن تشبي    -٢

   .)٢("أخطب من سحبان: "بقولهم

 –عليـه الـسالم     –فقصة موسى   . أي القصة المروية على ألسنة الناس     ، المثل الناشئ عن قصة    -٣

  .)٣("لن تستطيع معي صبرا " أنتجت 

  : )٤(حو قول زهيرن،  المثل الناشئ عن حكمة-٤

  ومن تخطئ يعمر فيهرم،  خبطَ عشْواء من تصب        تمتهرأيت المنايا

  :)٥(نحو قول الشاعر،  المثل الناشئ عن الشعر-٥

             أرب يبـول الثعلبان برأسـه            لقد ذل من بالت عليه الثعالب

التعبير "الحي في اللغتين ما يطلق عليه       طبل حقل التعبير االص   ،  ومما يمكن أن يدخل حقل األمثال     

" و، "االقتباسات"و، "الحكمة  " هذا الحقل أيضا     ويدخل". المثل السائر "  أو، "القول السائر " أو، "المثلي

  . وفيما يلي توضيح لتلك المصطلحات". األمثال في القرآن الكريم"و ، "ة العبارة التقليدي
  

  proverbial idiom التعبير المثلي :أوال

ولكنـه  ، يختلف التعبير المثلي عن المثل في أنه ال يعرض أخبارا معينة عن طريـق محددة             

وقد نشأ هذا  النوع مـن التعبيـر عـن    . يبرز أحوال حيـاة الشعوب المتكررة في عبارة أو حكمة  

عنـد  Pope و Gray و  ShakespeareوKeatsأقوال لبعض الشعراء أو المشاهير مـن أمثـال   

 To be or:)٦(من ذلـك التعبـير الشهـير لشكسبير الذي جـاء علـى لسـان هاملت ف. اإلنجليز

not to be , That is the question .  

  

                                                  
 ١/٣٢٦ج  -مجمع األمثال) ١(

 ١/٤٤٠ج-مجمع األمثال ) ٢(

 ٦٧اآلية : سورة الكهف) ٣(

 ١/٤٥ج-مجمع األمثال) ٤(

 ١/٢٨٧ج -ومعجم األمثال العربية ، ٣/٩٢ج -مجمع األمثال) ٥(

 ١٩٩٣ -٢ع/٢ م– ٧ص-ضمن مجلة ترجمان،  حسن غزالة–تالزمات اللفظية ترجمة الم) ٦(
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 ٢٧٨

عندما يكون  .Where  ignorance is bliss, 'Tis folly to be wise: ")١(Grayأو قول 

  .من الغباء أن تكون حكيما، الجهل نعيما

قد اسـتنوق  : "وقولهم، )٢("حمي الوطيس: "عليه السالم –ول فنذكر قول الرسوأما في العربية    

  )٣("الجمل

إن النساء لحـم     ":ومنه قول عمر بن الخطاب    . لى الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد     وقد نسب إ  

إخـوان الـصفا    : "وقـولهم ، )٥("فارض بحكم المكـاري   إذا عز المركوب     ":وقولهم. )٤("على وضم 

  : )٦(ر على لسان الشاعر ديك الجن الحمصي إذ يقول وقد جاء التعبير األخي. "أقارب

                أخ كنت أبكيه دما وهو حاضر         حذارا وتعمى مقلتي وهو غائب 

                بكاء  أخ  لم  تحوه   بقرابة            بلى إن إخوان الصفا أقـارب

  :)٧(وتبعه أبو تمام فقال

  كول أقاربيــإن الش :قرابة ؟          فقلت لهمأخ من : قالوا ، وقلت أخي  

  وإن باعدتنا في األصول المناسب في رأيي وعزمي ومذهبي           نسيبي  

، )٨("أحمق من هبنقة  : "، نحو "أفعل التفضيل "على صيغة   ويدخل في حقل التعبير المثلي التعابير التي        

  .لتشبيه، حيث تستخدم عند المبالغة في ا)٩("أبصر من غراب"و 

  

  

  

                                                  
 ٤٩٦/ ٢ج  -مجمع األمثال) ١(

 ٢/٤٧٨ج -مجمع األمثال) ٢(

 ٢/١٩٨والبيان والتبيين ، ١/٤٢ج  -مجمع األمثال) ٣(

  ١/٣٥٥ج -هـ١٤١٧-١ط- األستاذ خير الدين شمسي باشا-معجم األمثال العربية ) ٤(

 ٢/٣١٣معجم األمثال ) ٥(

 ٢/٣١٣ج -معجم األمثال) ٦(

 ٣٨٦/ ١ج -مجمع األمثال) ٧(

 ١/٥٨٧ج -مجمع األمثال) ٨(
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 ٢٧٩

هناك أوجه من االتفاق واالختالف بين التعبير االصطالحي والمثل والتعبيـر           ، من جهة ثانية  

  :)١(المثلي نجملها فيما يلي

  ". قميص عثمان"و ، "رجع بخفي حنين: "نحو، يا قد يشيع المثل ويصبح تعبيرا اصطالح-١

وهو يضرب  . )٢(" األكمة ما وراءها   إن وراء : "نحو، ير االصطالحي ويصبح مثال   قد يشيع التعب   -٢

  . لمن يفشي على نفسه أمرا مستورا 

ال تتـضمنها التعبيـرات االصـطالحية       ،  حكمة أو حقيقة عامة    - غالبا –يتضمن التعبير المثلي     -٣

  .   )٣("نبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقىإن الم ": عليه السالم-نحو قول الرسول، األخرى

ن سمات  وهذه خصيصة سوف نتناولها بالشرح عند الحديث ع       . لمثلية بالثبات  تتصف التعبيرات ا   -٤

  .التعبير االصطالحي الحقًا

وإنما يغلب  ، خالفًا للتعبير االصطالحي الذي قلما يكون كذلك      ،  جملة كاملة  - غالبا -يكون المثل  -٥

  .أن يكون جزءا من جملة

عبير االصطالحي الذي يفهم بوصـفه وحـدة        قد يفهم المثل من مجموع معاني ألفاظه خالفًا للت         -٦

  .داللية

  

  Wisdomالحكمة :ثانيا

ألبـي الحـسن األهـوازي       "الفرائـد والقالئـد   "حكمة سوى كتاب    لم ترد كتب مستقلة في ال     

وعيون األخبـار    ،وأكثر ما ورد من فصول الحكمة ورد في البيان والتبيين للجاحظ          ). هـ٣٣١ت(

. )٤(وكتب ابن المقفع الذي نقل من خاللها حكمـة الفـرس          ، د ربه والعقد الفريد البن عب   ، بةالبن قتي 

وتنسب الحكمة في العـادة إلى     . دات والتقاليد واألقـوال السائرة   وتضم الحكمة كل ما يتصل بالعـا     

إن : " حكم العـرب   ومن. الحكماء والفالسفـة الذين وهبوا قدرة على التعبير عن المعنى التجريدي         

                                                  
التعابير االصطالحية والـسياقية    : وانظر، ١٣٢ص–دراسة في تأصيل المصطلح      ،التعبير االصطالحي : انظر) ١(

 ٣١ص-١٩٧٩-١٧م-١ ع-ضمن مجلة اللسان العربي-علي القاسمي. د -ومعجم لها

 ١/١٩ال مجمع األمث )٢(

 ١/١٠مجمع األمثال ) ٣(

مؤسسة شباب  - تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد       –علي بن حبيب الماوردي     –األمثال والحكم   : انظر) ٤(

 ١٥ص -الجامعة
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 ٢٨٠

وفـي اإلنجليزيـة     . )٣(v"السر أمانة "و  ، )٢("إياك أن يضرب لسانك عنقك      "و، )١("الكذوب قد يصدق  

When the fox preaches, beware the geese ")يعظ الثعلب انتبـه أيهـا   عندما: بمعنى، )٤ 

  :   ال يمكنك أن تركض مع األرنب البري وتصيد مع كالب الصيد: أي، )٥(": ونحو، اإلوز

hunt with the hounds  You cannot run with the hare and  

  friend nor an old enemy Trust not a new)٦(و 

  .ال تثق بصديق جديد وال بعدو قديم :بمعنى

وقد كان للشعر العربي الجاهلي دور مهم في نمو األمثال العربية وزيادتها من حيث إن كثيرا منـه                  

  .ى ألسنة الناسوأقواال صائبة مكّنت له من الشيوع عل، يتضمن قيما راقية

  : ءت في شعر زهير بن أبي سلمى قولهومن جملة الحكم التي جا

  )٧(أو جالء ، نفار ، أو ،   يمينالث     ـــ فإن الحق مقطعه ث-       

  )٨( يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم     ومن لم يصانع في أمور كثيرة  -      

وتكون موجزة العبارة فيتهيأ    ، الحكـمةفهما قد يلتقيان حين تحسن      ، وعن صلة المثل بالحكمة   

يقـول أبـو هـالل      . لها بهذا أن تسير بين الناس وتتداولها ألسنتهم وأقالمهم فتدخل حقل األمثـال            

ـ  ، أتي القائل بما يحسن أن يتمثل به      وقد ي ، ثم جعل كل حكمة سائرة مثال     " ...  :العسكري ه ال  إال أن

ونوع ، نوع يسير ويفشو فيصبح مثال    :  نوعان - رأيه في-فالحكمة. )٩("يتفق أن يسير فال يكون مثال     

  .ال يتهيأ له ذلك فال يسمى مثال 

  

                                                  
 ١/٢٥ج -مجمع األمثال) ١(

 ٢١٧/ج- ١مجمع األمثال) ٢(

 ٢/١٠٣ج -مجمع األمثال) ٣(

 ١٥٦٦ ص-قاموس أطلس الموسوعي) ٤(

 ١٥٦٦ص -وس أطلس قام) ٥(

 ١٥٦٦ص–قاموس أطلس ) ٦(

 ١٨ ص-١٩٨٨-١ط-بيروت-دار الكتب العلمية-شرحه وقدم له علي حسن فاعور-ديوان زهير بن أبي سلمى) ٧(

 ١١٠ص–ديوان زهير ) ٨(

ـ   . د–دراسة تاريخية تحليليـة   ، األمثال العربية : وانظر، ١/٧ج-مقدمة أبي هالل العسكري   ، جمهرة األمثال ) ٩( د عبـد المجي

 .  ٢٠-١٩ص-هـ١٤٠٨-١ط-دمشق- دار الفكر-قطامش
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 ٢٨١

ـًا   .Quotations   االقتباسات: ثالث

              ا من  قد تنال االقتباسات الصائبة البليغة في التعبير عن فكرة ما شهرة بين الناس فتصير جزء

  :من ذلك قول شكسبير. األمثال

 " Cowards die many times before their death" )يموت الجبناء عدة مرات : أي، )١

  .قبل موتهم

  :القتباسات في العربية قول الشاعرومن ا

  يل كنت خاللته         ال ترك اهللا لـه واضحـةــ                 كل خل

  )٢(م  أروغ من ثعـلب        ما أشبـه الليلة بالبارحة ـ                 كله

  

ـًا   :  catch phraseرة التقليدية العبا:رابع

: مـن تـزوج   من ذلـك قـولهم ل     . ي مواطن الخطاب والدعاء والتحايا    تشيع العبارة التقليدية ف   

 :وفـي اإلنجليزيـة   . )٤("على بـدء الخير واليمـن   : "وفي الموضوع نفسـه  ، )٣("بالرفـاء والبنين "

Feel at homeوHappy new year.   

  

ـًا    كريماألمثال في القرآن ال: خامس

ومـن  .  كان اهتمام اللغويين العرب باألمثال القرآنية ال يقل عن اهتمامهم باألمثـال العامـة             

كتاب أمثـال   "له  ، و نفطويه ، "كتاب أمثال القرآن  "له  ، لقواريريالعلماء الذين ألّفوا في ذلك الجنيد ا      

  . )٥( "كتاب األمثال الكامنـة في القرآن"له ،  والحسن بن الفضل" القرآن

وقد عـالج الموضوع فـي   ).F. Buhl( من المستشرقين الذين اعتنوا بأمثـال القرآن بول و

وممـا ال   ): "R.Sellheim( ويقول زلهايم . )٦("عن التشبيه والتمثيل في القرآن    "ر بعنوان   مقال قصي 

                                                  
 ٣٩ ص–طبيعة المثل بين اإلنجليزية والعربية : وانظر . ١٥٦٣ ص-قاموس أطلس) ١(

 ١٤٨ص–١٩٨٦-٢ط-بيروت-دار الكتب العلمية– أحمد مصطفى المراغي -علوم البالغة البيان والمعاني والبديع) ٢(

 ١/٤٩٥ج -مجمع األمثال) ٣(

 ٣٥ ص-  ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب-رودلف زلهايم–ربية القديمة األمثال الع) ٤(

 .٣٦ص-األمثال العربية القديمة: انظر) ٥(

   .٣٦ ص–األمثال العربية القديمة ) ٦(
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 ٢٨٢

ـ       س نف، عند الشرقيين ، كان لها في االستعمـال اليومي    ، ةشك فيه أن أمثـال القرآن والحديث الذائع

. )١("في عصره كما حدث مثل ذلك ألمثال الكتاب المقدس        ، ة التي تؤديـها األمثال الدنيوية    الوظيـف

وقد تتالقى بعض األمثال العربية واإلنجليزية في مصدرها وتتشابه من حيث إن مصادرها نابعـة                

مـن  اليد العـليا خيـر      "-وهو جزء من حديث نبوي    _ من ذلك المثل العربي     . من الوحي اإللهي  

 It is better to give thanربما يلتقي هذا المثل في أصله مع المثل اإلنجليزي . )٢("اليـد السفلى 

to take)ا على هذا المثل بأنه تذكير بكلمات المسيح . )٣إذ قال بمـا  - عليه السالم–وقد جاء تعقيب 

الدارسـين أن  ويـذكر بعـض    .)٤("It is more blessed to give than to receive: " معنـاه 

 As you sow, so you will: "نحـو ، اإلنجليزية استحدثت عددا من أمثالها من الكتاب المقـدس 

reap")كما تزرع تحصد: بمعنى، )٥.  

والثاني كامن ال ذكـر      .األول ظاهر مصرح به   . رسون األمثال القرآنية إلى قسمين    ويقسم الدا 

، )٢٤إبراهيم... "(بة كشجرة طيبة    ومثل كلمة طي  : "ى قوله تعال  ومن أمثال النوع األول   . )٦(للمثل فيه 

" مثلهـم كمـثل الذي اســتوقد نـارا      : "ونحـو، )٥الجمعة  " ( الحمار يحمل أسفارا   كمثل: "ونحو

  .)١٧البقرة (

 : نذكر منها اآلتية، ه تنضوي تحت عناصر داللية متعددة فموضوعات)الكامن(وأما النوع الثاني 

  ). ٢٦المطففين " (ختامه مسك"و ، )٢٩الفتح " (يماهم في وجوههمس: "كقوله تعالى، المدح  -

   ) ١٩المجادلة " (أولئك حزب الشيطان: "الذم  -

  ) ٣٢النمل" (أفتوني في أمري: "الشورى  -

 )٨٨القصص" (كل شيء هالك إال وجهه: "التعزية  -

 ) ١١الضحى" (وأما بنعمة ربك فحدث: "شكر النعمة  -

                                                  
 ٣٨ ص-األمثال العربية القديمة ) ١(

 ٣/٥١٩مجمع األمثال  ) ٢(

 ١٥٦٤ص-قاموس أطلس الموسوعي) ٣(

 ١٣٦ص– العربية واإلنجليزية طبيعة األمثال بين: انظر ) ٤(

      ١٥٦٣ ص- وقاموس أطلس. ٥٧ص–طبيعة األمثال بين العربية واإلنجليزية ) ٥(

 السيد أحمد   -جواهر األدب فيأدبيات وإنشاء لغة العرب       : وانظر . ١/٤٨٦ الزركشي ج  –القرآن  البرهان في علوم    : انظر) ٦(

 ١/٢٨٨الهاشمي 



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٨٣

 )١٢يونس" ( هنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسفلما كشف: "كران الجميل  -

ففيها . وية من خالل أمثلة القرآن الكريم     ويمكن أن نتبين مجموعة من القيم واالتجاهات الترب       ، هذا   

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهللا كمثل حبـة          : "قال تعالى . الترغيب بفعل الخير والحث عليه    

تي تؤذي المجتمـع اإلسـالمي      وفيها التنفير من بعض األعمال ال      ).٢٦١قرة  الب"(أنبتت سبع سنابل  

" قوم الذي يتخبطه الـشـيطان مـن المــس        الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما ي       : "مثال، كالربا

 .)٢٧٥البقرة (

ذلك : " ودعوة لالقتـداء بهم   –يه السالم   عل-وفي األمثال القرآنية ثناء على أصحاب الرسول        

 للمنـافقين   وفيها تبكيت . )٢٩الفتح..." (كزرع أخرج شطأه    لهم في التوراة ومثلهم في اإلنجيـل       مث

نورهم وتـركهم   مثلهم كمثل الذياستوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا ب          : "في كل زمان ومكان   

 حيـث   فاألمثال القرآنية وسيلة تربوية مـن     ،  وعلى الجملة ). ١٧البقرة  " (في ظلمات ال يبصرون   

هـان  وتصوير المعاني تصور األشخاص واألعيان أثبتُ في األذ . الوعظ والتذكير، والحث والزجر     

  . )١("الستعانة الذهن فيها بالحواس

وباإلضافة إلى ما سبق ذكره يمكن أن نضيف عددا آخر من التعابير الجاهزة التي تـستخدم                

  : منها،  في المجتمعين العربي واإلنجليزيفي الحياة اليومية

       :         نحو ، ة المتكررةالصيغ االجتماعي -

See you later, Nice to see you, To ask the hand of  With my best wishes                         
  

  On my honor    -    His majesty  -  Ladies and gentlemen  : الصيغ األسلوبية-

ت استعمال التعابير االصطالحية في المجتمع اإلنجليـزي إلـى ظهـور المعجمـا            لقد أدى شيوع    

  :نذكر من هذه المعجمات. المتخصصة في التعبير االصطالحي

Dictionary of Idioms, the University of  Birmingham 
Oxford Dictionary of Current Idiomatic   English. 
York Dictionary of Idioms , York Press.     
Longman Dictionary of English Idioms   
English Idioms ,University of Japan 

                                                  
 .١/٤٨٧البرهان في علوم القرآن: انظر) ١(
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 ٢٨٤

،  في التعبير االصطالحي تسير ببطء      فما زالت الدراسات المتخصصة     أما في الجانب العربي   

نذكر منها دراسة الدكتور كـريم حـسام    ،  ظهور دراسات جادة في هذا المجال      لكن هذا لم يمنع من    

والـدكتور علـي القاسـمي      ، ) دراسة في تأصيل المصطلح ومفهومه     ،التعبير االصطالحي  (الدين

ة فـي  بعض المعجمات المتخصـص  ثم هنالك. )حية والسياقية ومعجم عربي لهاالتعابير االصطال(

معجـم  (و  ، إلسماعيل مظهـر  ) اموس الجمل والعبارات االصطالحية   ق(مثل  ، التعابير االصطالحية 

) معجم التعـابير االصـطالحية    (و. لمحمد محمد داود    ) المعاصرةحية في العربية    التعابير االصطال 

  .لمحمود صيني

إن ظهور مثل هذا االهتمام بالدراسات الداللية والمعجمية عند المحدثين ال ينفي جهود العلماء              

ـ             . العرب القدامى  ت فقد عرف الدرس اللغوي العربي قدرا طيبا من المصنفات اللغوية التـي اهتم

، )هـ٢٤٤ت(الح المنطق البن السكيت     إص:  نذكر منها ، الحية ضمن موضوعاتها  بالتعابير االصط 

مضـاف والمنسـوب للثعـالبي    وب في ال  ـار القل ـوثم، )هـ٢٧٦ت(أدب الكاتب البـن قتيبـة     و

  .)هـ ٥٣٨ت( ساس البالغة للزمخشري وأ، )هـ٤٣٠ت (

  

   سمات التعبير االصطالحي

ات دراسة التعابير االصطالحية في اللغتين يمكن أن نـستخلص الـسم            بعد هذه الجولة في     

   الداللية اآلتية المميزة لها 

فليس يسيرا طلب داللته من خـالل       ، ولما كان األمر كذلك   . التعبير االصطالحي وحدة داللية   :  أوال

 .مجموع دالالت ألفاظه معجميا

وفي كّل من   . كون من كلمة أو اثنتين أو جملة      وقد يت . الحي يتصف باإليجاز   التعبير االصط  : ثانيـا

ى هذا اإليجاز البليغ على شيوع التعبير االصطالحي عل وقد عمل. أو عادة ما، ذلك تجربة ما

  .  ألسنة الجماعة اللغوية الواحدة

ـًا ـ    . ونعني بذلك ثباته دالليا وتركيبيا ونحويا     . ثبات التعبير االصطالحي  :  ثالث ى أما دالليا فإن معن

التعبير ال يتغير مع األيام رغم ما يصيب بعض األلفاظ المفردة من تطور في داللتها رقيا أو                 

لذلك تبقى صالحية التعبير في مختلف األزمان باقية ما دامـت ظـروف التعبيـر               . انحطاطًا

 ونتيجة لذلك ال يجوز للمتكلم بالتعبير أن يغير في ألفاظ التعبير حتى لو كانت             . األولى مشابهة 
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 ٢٨٥

ـ     . )١(هذه األلفاظ من المترادف الكامل أو المترادف الناقص        ى المـتكلم   لذا من المحظـور عل

أمـا مـن الناحيـة      . أو نحوا من ذلك   ، قميص ابن عفان  :  أن يقول  )٢("قميص عثمان "بالتعبير  

 ال )٣(""spill the beansففـي التعبيـر   . التركيبية فال يجوز للمتكلم أن يغير في بنية التعبير

أو أن يتصرف نحويا ، )٤(It was the beans- that were spilled :للمتكلم أن يقوليجوز 

.   في التعبير الـسابق  beans  بدال من  beanفال يجوز أن يقول ، كأن يجعل الجمع مفردا

" فال يصح فـي التعبيـر     ، كما ال يجوز أن يضيف سابقة أو الحقة على بنية الكلمة في التعبير            

red herring")أن تقول )٥: redder ،    ا من ذلك كتقديم عناصـر التعبيـر اللغويـة أوأو نحو

بل ال يجوز للمتكلم أن يعيد التعبير إلى القياس النحوي          . تأخيرها من حيث إن الرتب محفوظة     

، )٧("الصيف ضـيعِت اللـبن  "و ، )٦("مكره أخاك ال بطل"نحو ، كان مخالفًا له أو الصرفي لو

وإذا فقد التعبير طابعه الشكلي فقد فَقَد       ، لك أن هذه التعابير أمثال محكية     ذ. )٨("أجناؤها أبناؤها "و

ركنًا مهما من شعبيته وأصالته تلك إذًا من المحظورات على مستخدم التعبيـر االصـطالحي                

قسم يقبل  : ير إلى قسمين  لذا قسم بعض الدارسين التعاب    . )٩(اللهم إال ما كان من حاالت استثنائية      

وقسم آخر ال . Opened  expressions"  التعبيرات المفتوحة"عليه مصطلح ق أطل، التغيير

                                                  
ويتحقق حين يتوافر في الكلمـات المترادفـة   ، ترادف تام : والترادف نوعان . المترادفات ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فبما بينها       ) ١(

ام نـادر   وبهذا المفهوم فالترادف الت   . شَرطا االتحاد التام في الدالالت المركزية والهامشية و القابلية للتبادل بين الكلمات في كل سياق              

ويتحقق عندما تتشابه الكلمات المترادفة في داللتها ولكن دون أن تقدر على التبادل التام في               ،والنوع الثاني الترادف الناقص     . الوقوع  

-wee-minute: وفـي اإلنجليزيـة   .وقعـد وجلـس   ، وتـال وقـرأ   ، حلف وأقسم : ومنه  . وهذا هو الترادف الشائع     ، كل سياق   

microscopic- little-small-tiny .  ١١١-١٠٩ ص– ترجمة الدكتور كمال بشر - أولمان–دور الكلمة في اللغة : انظر 

  ٨٦ ص-ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) ٢(
Palmer: Semantics ,P:79-80 

  Semantics,P:79-80:انظر ) ٤(

)٥(  Semantics,P:80 ،٢٠٠ ص -وقاموس الجمل والعبارات االصطالحية  

. إذا عز أخاك فهـن      " ومنه  . على لغة من يعرب األسماء الخمسة إعراب المقصور مطلقًا        " مكره أخاك ال بطل     : " حاة المثل يخرج الن ) 6(

جملة فعلية ال مفـردا مثلمـا   " عسى"فالقاعدة أن يكون خبر ".عسى الغوير أبؤسا  :" ومنه . ٣ الحاشية   -١/١٦٢البيان والتبيين   : انظر  

  .ورد في المثل 

 ٢/٤٣٤مجمع األمثال : انظر.على أن المثل في أصله خوطبت به امرأة" الصيف ضيعت اللبن ) في"( مثل ويخرج) ٧(

، ١/٢٩٧الـسابق   :انظر. ألن فاعال ال يجمع على أفعال       ، " جناتها بناتها   :" والقياس الصرفي   . جمع جان وبان    " أجناؤها أبناؤها   " و) ٨(

 ٢١ ص- شوقي ضيف. د–الفن ومذاهبه في النثر العربي : وانظر

       .Do not spoil the" hog" for a half pennyworth of tar: من األمثال اإلنجليزية التي أصابها التغيير بسبب تغير العادات) ٩(
            

طبيعة  : انظر . sheep مكان ship ١٨٢٣ودون في  ، hog مكان  ١٦٥١sheepودون في ، كما هو اآلنhog ١٦٠٠   فقد دون في سنة

  . من المرجع نفسه٢٠وانظر مثال آخر في ص، ١٩ص–األمثال بين العربية واإلنجليزية 
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 ٢٨٦

أو التعابير ، )١( closed expressions" أطلق عليه مصطلح التعبيرات المغلقة ، يقبل التغيير

  .)٢(frozenالمتجمدة 

غويـة   لما كان التعبير االصطالحي وحدة داللية فقد يخضع لما تخضع له بعض الظواهر الل       :رابعـا

إذ يمكن أن نعبر عن المعنى الواحد للتعبير بألفـاظ مختلفـة تكـون               ،األخرى كالترادف مثال  

مكن أن نعبر عن معنـاه بأسـلوب         "رجع بخفي حنين  "فالتعبير  .. لة التعبير العامة  مساوية لدال 

وفي اإلنجليزية يمكن أن نستبدل التعبيـر       . أو رجع صفر اليدين   ، رجع خائبا : كأن نقول ، آخر

give inه  بالكلمة المرادفة ل :yield) استسلم( ، وmake up بمرادفه invent) ٣()يخترع( .  

هـو   ":فقـولهم . تعبير االصطالحي التضاد  ومن الظواهر اللغوية التي يمكن أن يخضع لها ال        

فأما موضع المدح فقد جاء على لسان عمرة بنت عمـرو بـن ود               .تمل المدح والذم  تح" بيضة البلد 

  : )٤(ها وتذكر قتل علي إياهترثي أبا

               لو كان قاتل عمرو غير قاتله        لقد بكيت عليه آخر األبـد 

        لكن قاتـله من ال يعاب بـه       وكان يدعى قديما بيضة البلد         

  : راعي في هجاء ابن الرقاع العامليوأما التي جاءت في معرض الذم فهي كما قال ال

  يابن الرقاع ولكن لست من أحد   م       ـ       لو كنت من أحد يهجى هجوتك    

  د ا         وابنـا نزار فأنتم بيضـة البلـأن تعرف لكم نسب تأبى قُضـاعةُ           

  

  صعوبة ترجمة التعبير االصطالحي: خامسا

إلـى حـد    –يا  الجمعية ارتباطًا وثيقًا فإن نقله حرف     لما كان التعبير االصطالحي يرتبط باللغة       

ذلك أن هذا النقل أو هذه الترجمة ربما لن توفر داللة التعبير االجتماعية مـن               ،  يخّل بداللته  -كبير

ه ال تستنبط من    بمعنى أن داللت   ،فردة ال تساوي معنى التعبير جملة     حيث إن مجموع ألفاظ التعبير م     

 المدلول فـي نظـر الفكـر         ثم إن  ،التعبير االصطالحي مرهون بسياقه    ذلك أن  .تركيبه المورفيمي 

                                                  
 Semantics , P:80: انظر) ١(

 Semantics , P:80: انظر) ٢(
(3) Semantics,P: 80 

 ١/١٦٩مجمع األمثال: وانظر  ، ٤٩٦-٤٩٥ص–ثمار القلوب في المضاف والمنسوب : انظر) ٤(
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 ٢٨٧

أي أن ، )١(الحديث عبارة عن مجموعة من الدوائر أو المناطق المتحدة المركـز المختلفـة الحـدود            

ية لهذا المعنى غامضة    ولكن الجوانب الخارج  ، ي للكلمات محدود ومعين بصفة عامة     المعنى المركز 

 الـنص كـأن يكـون       هذا البيان ال يتأتى إال من خارج      . مزيد من البيان  وهي بحاجة  ل   ، وغير ثابتة 

وتنشأ . لذا فإن الترجمة الحرفية فيها خسارة كبيرة وستُفقد التعبير كثيرا من داللته           . السياق أو المقام  

 بثقافات   يفتقر إلى المعرفة التامة    – غالبا   –صعوبة ترجمة التعبير االصطالحي بسبب المترجم الذي        

  .اللغات التي يترجم منها أو إليهاويفتقر إلى اإللمام الكافي بخصائص ، عوب المختلفة من جهةالش

إن نقل تعبير ما إلى لغة ما توجب على المترجم أال يبدأ بالترجمة قبل أن يبحث عن التعبيـر                  

 Actions speak louder than"مثـال ذلـك التعبيـر اإلنجليـزي      ، المعادل في اللغة الثانيـة 

words")فإن لـم يجـد المتـرجم       "" .)٣(اء من الكتب  ـيف أصدق أنب  ـالس" يعادل التعبير العربي     )٢

ي الموجـودة فـي التعبيـر       ـالمقابل المناسب لتعبير ما عمل على إيضاح كل ما يمكن من المعان           

. نىـم أن ينقل ألفاظه بالمع    ـيمكن للمترج ". إذا بليتـم فاستتروا   "عبير العربي ذلك الت  مثال. المترجم

ـ "نجليزي الحقيقي للتعبير العربي أما المقابل اإل  When the ass)٤(tellفهـو  " تترواـإذا بليتم فاس
kicks, never   

من ذلك التعبير   . كما يمكن أن تحتفظ بالتعبير األصلي مع وضع ترجمته الحرفية بين قوسين           

"Indian summer) "مكـن لنـا أن نعيـد    وي. )٥ ()ف يمتلئ بالضباب ويسود في الخريفطقس جا

  : التعابير أو األمثال إلى ما يلياألسباب المؤدية إلى صعوبة ترجمة

ولما كانت الحقيقة هـي اللفـظ       . والمجاز خالف الحقيقة  . ة التعبير االصطالحي المجازية   طبيع - 

. فإن المجاز ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة           ، الدال على موضوعه األصلي   

قيـد  "من ذلـك التعبيـر   . )٦(إذا تخطاه، از من هذا الموضع إلى هذا الموضعوذ من ج وهو مأخ 

" حمـي الـوطيس    "ما روي عن الرسول عليه السالم     و،  المرئ القيس في وصف فرسه     "األوابد

فإذا أخذ هذا المـال يعطـي       ". إن يبغ عليك قومك ال يبغ عليك القمر       "و  . وأراد به شدة الحرب   

                                                  
 ١٠٦ ص-إبراهيم أنيس.  د- لفاظداللة األ: انظر) ١(

 ١٥٦٥ص–قاموس أطلس الموسوعي ) ٢(

     ١٥٦٥ ص-قاموس أطلس الموسوعي) ٣(

 هـ  ٢٤/٥/١٤٢٨بتاريخ ،http:/www.majalisna.com/showflat.php"  مجالسنا " الموقع اإللكتروني : انظر) ٤(

 هـ٢٤/٥/١٤٢٨تاريخ". مجالسنا"انظر الموقع اإللكتروني ) ٥(

 ١/٤٦ومجمع األمثال  ، ١/٧٦ر قصة المثل في المثل السائر ج انظ) ٦(
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بمعنى "   "Let sleeping dogs lieو ،على المكشوف" بمعنى )١("" Above boardو ، "القوة 

يـة والتاريخيـة إذا تعرضـت    إن كثيرا من التعابير واألمثال تفقد قيمتها األدب   . "دع الفتنة نائمة  "

 على حقيقته من غير نظر إلى القرائن المنوطة بـه           -مثالً  -التعبير األخير    وفي بيان  .للترجمة

وهـو شـدة وضـوح       ،عطي من المعنى ما يعنيـه التعبيـر       ال ي ،  من أجلها  يلواألسباب التي ق  

ـ " بمعــنى  )٣(Money talks: ومن التعابير اإلنجليزية. )٢(الشيء ، و "ال يعطـي القـوة  ـالم

"above board" و . )٤(على المكشوف " let sleeping dogs lie" دع الفتنة نائمة" بمعنى ."

  .د قيمتها األدبية والتاريخية إذا تعرضت للترجمةإن كثيرا من التعابير واألمثال تفق

المجـاز أولـى    "األمور يقول صاحب المثل السائر      وفي بيان دور المجاز في التأثير وتقريب        

ألنه قد ثبت وتحقق أن فائدة الكالم الخطـابي         ... ن الحقيقة في باب الفصاحة والبالغة      باالستعمال م 

   . )٥(حتى يكاد ينظر إليه عيانا،  بالتخييل والتصويرهو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع

لما كانت اللغة تنشأ في أحـضان الـشعوب          .  اختالف البيئة أو اإلطار الثقافي من لغة إلى أخرى         -

فهي تمثل الوعاء الرئيس الذي يحتوي ثقافة الشعوب بما تضمه من عادات اجتماعية وتجـارب               

قرب األدلة عند استقصاء المالمح الخاصة وأقواهـا ألي          أ )اللغة(ومن ثم فهي    "سانية متنوعة   إن

لذلك ال يمكن فهم التعابير االصطالحية وأخواتها من أشكال التعبير األخـرى            . مجتمع معاصر 

عوب ودون معرفـة جيـدة   ـدون الوقوف على أصولها كأن نفهم العادات المميزة لثقافات الـش          

فـي  " يمـوت "ا بمعنى ـأنه" "kick the bucketهم كيف لنا أن نفهم قول. لمناسبة هذه التعابير

؟ أو أن تفهم    ه في التعبير اإلنجليزي   ـى ب ـأو يوح ير إلى ذلك    ـد فيه ما يش   ـالوقت الذي ال تج   

بدم ( وليس كما يذهب إليه المترجمون "أو بوحشية، قتل عمدا"تعني  ("In cold blood"م ـقوله

ار فلسطين والعراق ونحو ذلك مـن أخبـار الـذين           والسيما إذا استخدم التعبير في أخب     ( ؟)بارد

  ).ون االحتالل في كل مكانيقاوم

                                                  
  ١/٧٦المثل السائر ج:  انظر .ذا المثل لبيان شدة وضوح الشيءيضرب ه) ١(

(2)  English Idioms, P:263, University of Japan 
  ٤٦ ص - قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ٣(

  ١٣٦ص–المثل السائر ) ٤(

  ٧ص– تمام حسان - المعيارية والوصفية اللغة بين) ٥(
 

 
   
 



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٨٩

فنظام تركيب الجملة العربية يختلف عنه في الجملة اإلنجليزية مـن           . هندسة التعبير االصطالحي   -

فالجملـة العربيـة تتبـع نظـام          . اعل والمفعول به والصفة ونحو ذلك     حيث الرتبة الوظيفية للف   

VSO م الجملة اإلنجليزية    بينما نظاSVO .         ورتبة الصفة في اإلنجليزية قبل الموصوف بينمـا

  .هي تابعة للموصوف في العربية

  . عناصر التعبير االصطالحي الداللية-

 كثيرا) بما في ذلك األمثال واألقوال السائرة والتالزم      (  تتعدد عناصر التعبير االصطالحي الداللية      

ومن خالل البحث والدراسة ظهرت لنا العناصر الدالليـة اآلتيـة           . يزيةفي اللغتين العربية واإلنجل   

  : لعربية على سبيل المثال ال الحصرالمشتركة في اإلنجليزية وا

ولكـن  ، ا البحـث  التعابير التي لها عالقة بالماء في اإلنجليزية أكثر من أن تدون في هذ            : الماء -

  :ألغراض البحث نمثل بشيء منها على

  to be in deep water)١(   / و ، يقع في ورطةto fish in troubled water  )يصطاد  )٢

   water- melon , water – closed .               :ونحو. في الماء العكر

  .أبرد من غب المطر"و ، "أن ترد الماء بماء أكيس: "    ومن العناصر الداللية للماء في العربية

 )٤(Half a loaf is better than no  bread/. مهمة سـهلة / )٣(A piece of cake: الطعام   -

  .)٥("أكل الدهر عليه وشرب" "وفي العربية. نصف رغيف خير من ال شيء

 Money attractsو. المـال أصـل الـشرور    )٦( :Money is the root of all evilالمال  -

money   )٨(ان ذو المـال إن الحبيـب إلـى اإلخـو   : "وفـي العربيـة  .  المال يجر المال)٧( 

  .)٩(Every man is kin to the rich man.ويقابلها"

                                                  
 ٤٤١ص–قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ١(

 ١٤١ ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ٢(

(3) Dictionary of Idioms ,the University of Birmingham ,P:296 
 ١٥٦٤ص–قاموس أطلس الموسوعي ) ٤(

 ١/١٥٩مجمع األمثال ) ٥(

 ١٥٦٤ص-موسوعيقاموس أطلس ال) ٦(

 ٢٨٧ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ٧(

 ١/٧٢مجمع األمثال ) ٨(

 ١٥٦٤-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ٩(



                       يوسف عليان.التعبير االصطالحي في اللغتين العربية واإلنجليزية دراسة داللية تقابلية                                      د

  
 

 ٢٩٠

 حية من تحت )٢(/A snake in the grassو ، )١( دموع التماسيح Crocodile tears:الحيوان  -

اتخـذ  "و، )٣("جوع كلبك يتبعك:  "وعندنا. دع الفتنة نائمة/ Let sleeping dogs lieو ، التبن

  : )٦(ولعله مأخوذ من قول الشاعر .)٥(" ناقة لي في هذا وال جملال"و ، )٤(الليل جمال 

  ال ناقة لي في هذا وال جمل                وما هجرتك حتى قلت معلنة    

   يصفي الجو )٨( to clear the airو ، تمطر بغزارة It rains cats and dogs )٧( : الطقس-

-   السرSpill the beans: وBlow the gaff / السر أمانة"و . يفشي السر"                                     .

 Between  the  devilو ،  يساير التيار/  To jump on the bandwagonالمقام / الموقف  - 

 and  the  deep  blue  sea )بين نارين )٩   

 تحمل black and blueو . محنق/ look blackالسوق السوداء  و / Black market: اللون  -

  .)١٠(أو أعمال الشعوذة، فنون السحر/the black arts، كثيرا من الصدمات

 To bring (one's) heart into hisو ، أو عمـدا ، يقتل بوحـشية  /  In cold blood: الدم   -

mouth )دمه أزرق: ومن عنصر اللون في العربية. وقه يجعل الدم يتجمد في عر)١١ .  

 /  Above  boardو، األقربون أولى بـالمعروف  / )١٢(Charity begins at home: السلوك  -

  .  على المكشوف

 A chip of the oldو ،  من شابه أبـاه فمـا ظلـم   )١٣( Like father, like son:الشخصية   -

block)هذا الشبل من هذا األسد)١٤ .  

                                                  
 )١( Macmillan English Dictionary ,p:331 ، ثم بكوا من بعده وناحوا         :عند ابن المعتز " لتماسيح         دموع "وقد جاء شيء من تعبير 

 با كذاك يفعل التمساحكذ

     ١ الحاشية -٧٨ ص–إبراهيم السامرائي .  د–تنمية اللغة العربية في العصر الحديث :  انظر 
  (2) Dictionary of Idioms , P:359 

       ١/٢٩٤مجمع األمثال ) ٣(

     ١/٢٣٧مجمع األمثال ) ٤(

   ٣/١٦٦مجمع األمثال ) ٥(

 ١٦٦/ ٣مجمع األمثال ) ٦(

   ٦٥ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ٧(
(8) Dictionary of Idioms , P:3 

 ٩٨ص–قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ٩(

 ٤١ ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ١٠(

 ١٩٦ص–قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ١١(

(12) Dictionary of Idioms ,P:66 : وانظر ،  Macmillan Dictionary, p:227 

 ١٥٦٤ص–قاموس أطلس ) ١٣(

 ٦٩ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ١٤(



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٩١

وفـي  .  أفكـار مجنونـة  )٢( Have bats in the belfryو، جن تماما )١(   Go  nuts:الجنون  -

  )عامية( .الولد ضيع: وأحيانا يقال. فقد عقله: العربية

  ).عامية مصرية( ابقَ قابلني )٣( Tell it to the marines : التشاؤم  -

   المؤتلف والمختلف في التعبير االصطالحي في اللغتين-

ـ   ، لما كانت الحضارة اإلنسانية إرثًا مشتركًا بين شعوب األرض         ت الثقافـة غيـر     ولمـا كان

ويبني فـي صـرح اإلنـسانية الكبيـر         ، وما زال الكل يأخذ ويعطي    ، محصورة بأمة دون غيرها   

ولكن يبقى للبيئة أن تتدخل     . فال غرو أن تتفق أشياء كثيرة من خبرات الشعوب وتجاربها         ، المشترك

التعبيـر عـن    يزيةومما التقته العربية واإلنجل. لصياغة التراكيب التي تعبر عن الخبرات المتشابهة

نجد داللة التعبير أو الفكرة     . )٤("كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر    : "ففي العربية التعبير  . الجهد الضائع   

ومنه في التعبير عن  . )٥(" "carry coals to Newcastle في اإلنجليزية من خالل التعبير نفسها

 to be at sixes andنجليزيـة  يقابلـه فـي اإل  ، )٦("ضرب أخماسـا ألسـداس   : "الندم والغضب

sevens)٧( ،  على يديه"وفي المعنى ذاته يعادله ، "يعض"to bite off his tongue")ث وفي الح .)٨

 When in Rome: " يقابله، )٩("إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم: "على المداراة وحسن السياسة

do as Romans do .)ودارهم ما : " وهو يماثل قولنا.انندما تكون في روما تصرف كالرومع، )١٠

. )١١(" بعد اإليمان باهللا مـداراة النـاس       ف العقل ـنص: "األمـثالوجاء في مجمع     ".دمت في دارهم  

ـ : "نجـد التعبــير  ،  يتصف بـه النبهاء   ارة إلى ما  ـوفي اإلش  ـ    ـالح  . )١٢("ارة  ـر تكفيـه اإلش

                                                  
 ٢٨٩ص -قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ١(

 ١١٤ص–فن الترجمة ) ٢(

 ١١٤ ص–فن الترجمة ) ٣(

 ٣/٣٩مجمع األمثال ) ٤(

 ٧٣ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية) ٥(

والحق إنه يستخدم لمن يلجأ إلـى     ، رت عادة الناس أن يستخدموا هذا التعبير في معنى الحيرة والتردد            وقد ج . ٢/٢٥٩مجمع األمثال ج  ) ٦(

 ٣ ص–محمد عبد الغني حسن وزميله -من أمثال العرب : انظر. فيفعل شيئا ما ليصل به إلى غيره ، المكر واالحتيال 
(7) York Dictionary of English Idioms, P:15 

  ٤١ص– والعبارات االصطالحية قاموس الجمل) ٨(

 ١/١٠٢مجمع األمثال ج ) ٩(
(10) York Dictionary of English Idioms, P:215 

 ٣/٣٩٥مجمع األمثال ) ١١(

  ١/٢٣٠مجمع األمثال  ) ١٢ (



                       يوسف عليان.التعبير االصطالحي في اللغتين العربية واإلنجليزية دراسة داللية تقابلية                                      د

  
 

 ٢٩٢

 بعـد  نصف العقل: "ع األمثالوجاء في مجم. )١(A  word to the wise is enough: ـهويقابلـ

  ". اإليمان باهللا مداراة الناس

 )٣("More hastelessspeed"يقابله . )٢("رب عجلة تهب ريثا"، وفي التنبيه إلى مضار العجلة

زر غبـا تـزدد   "وفي الدعوة إلى تقنين الزيارات بين األصحاب . )٤(" Haste makes waste "و 

 .الضيف الدائم ال يحترم: بمعنى ، )٦(" A constant guest is never welcome"يقابله . )٥("حبا

، )٧("A small spark makes a great fire "وفي التنبيه إلى عدم احتقار األشـياء الـصغيـرة   

وليس بمظهره  وفي الدعوة إلى تقويم اإلنسان بجوهره        .)٨(معظم النار من مستصغر الشرر    "ويقابلها  

  .)١٠( "Men are not to be measured in inches" يقابله . )٩("ال بالقُفزانال تكال الرج"

  إن وجوه الشبه بين التعبير االصطالحي في اللغتين متعددة، نظرا ألن بين الناس قاسما مـشتركًا                

ولكن تبقى مساحة ما لالختالف يمكن إحالتها إلى بعـض          ، في تجاربهم وعاداتهم واحتياجاتهم   كبيرا  

أعني الدين والحـضارة والتـاريخ      ،  رأسها ثقافة المجتمعات   ات المجتمعات البشرية وعلى   خصوصي

  : من هذه العوامل وجد البحث ما يليفبسبب . والبيئة الجغرافية 

، ال غرابة في ذلـك    . والسيما الجمل في التعبير العربي    تكرار العنصر الداللي المتعلق بالحيوان        -

فمنـه  ، بهما يشكل ركنًا مهما في حياة البدوي في الجزيرة العربيـة          فالجمل أو الناقة وما يتعلق      

فمن هذه . العربي كان مجتمع رحلة ومرعى ثم إن المجتمع. وفيه تجارته، وعليه رحلته، طعامه

جاءوا على بكـرة    "و  ، )١٢("ا في العير وال في النفير     "و  ، )١١("ال ناقتي فيها وال جملي    : "ابيرالتع

                                                  
  ١٥٦٣ ص–قاموس أطلس الموسوعي ) ١(

  ٢/٣٦مجمع األمثال ) ٢(

 ١٥٦٥ ص -قاموس أطلس الموسوعي) ٣(

 ٢/٨٥مجمع األمثال ) ٤(

   ١٥٦٣ ص–قاموس أطلس الموسوعي ) ٥(

 ١٥٦٣ص-قاموس أطلس الموسوعي) ٦(

  ١٥٦٣ ص-قاموس أطلس الموسوعي) ٧(

  ٣/٢٨٥مجمع األمثال ) ٨(

 ١٢٥ص -طبيعة األمثال بين اإلنجليزية والعربية : انظر ) ٩(

 ٣/١٦٦مجمع األمثال  ) ١٠(

 ٣/١٦٨مجمع األمثال  ) ١١(

 ٣/٢٦٥مجمع األمثال ) ١٢(
 
 
 
 



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٩٣

، )٢(" عشياتك من سـقي اإلب     إحدى"و  ، "اتخذ الليل جمال  "و  ، )١(" كالسعدان مرعى وال "و  ، "أبيهم

أما فـي اإلنجليزيـة     . وغير ذلك كثير  ، )٤("عشب وال بعير  "و، )٣(" أوسعتهم سبا وأوَدوا باإلبل   "

لهم  فـي أمثـا    - فيما يتعلق بـالحيوان      -العنصرين الدالليين األكثر ذكرا   " الكلب"و" الِقط"فيمثّل  

  : من ذلك.وتعابيرهم

 "  let the cat out of the bag" )٥+(و "Barking dogs seldom bite  ")و،  )٦Two 

dogs fight for a bone, and a third runs away with it "" )و)١١"to be in the dog's 

house"")٧( ،  و"dog's life")٨(.  

ار من متطلبات الدين والعرف في      فالِخم. العرف االجتماعي واألمر اآلخر له عالقة بالدين وب     

: ومعنـاه . )٩("إن العوان ال تُعلّم الِخمـرة       : "وقد وجد البحث في الِخمار    . الميالمجتمع العربي اإلس  

والخمار ولبسه من   . لُبس الخمار : والخمرة. المرأة النصف : العوانو. المجرب يستغني عن اإلرشاد   

  .)١٠("بعديمن شم خمارك : "ومنه. عرب والمسلمينثقافة ال

وع عاليـة فـي     تكرار عنصر الماء والمطر وما له عالقة بذلك من العناصر التي تمثل نسبة شي               -

ناصـر التعبيـر االصـطالحي      وقد سبق أن ذكرنا ذلك عند الحديث عن ع        . التعابير اإلنجليزية 

  . الداللية

ـًا  الكلمات التي ترد هو عبارة عن كلمتين أو مجموعة من  )١١(collocation  التالزم اللفظـي   :ثالث

م اللفظي جـزء    ومعرفة متعلم اللغة ودارسها للتالز    . حو دائم وثابت في مختلف السياقات     معا على ن  

                                                  
 
 ١/٥٠ ج-مع األمثالمج) ١(

 ٢/٣٦٣ج-مجمع األمثال ) ٢(

  ٣٤٣/ ٢مجمع األمثال ) ٣(
(4)  Dictionary  of English Idioms , P:63 

 ١٥٦٣ ص-قاموس أطلس الموسوعي) ٥(

 ١٥٦٦ص–قاموس أطلس الموسوعي ) ٦(
(7) Dictionary of Idioms, P:105 

 ١٠٢ ص-قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ٨(

 ١/٢٩جمع األمثال  م) ٩(

 ٣/٣٣٠مجمع األمثال  ) ١٠(

    collocateوهو مشق مـن الفعـل  ،  يرجع هذا المصطلح إلى األصل الالتيني collocationالتالزم اللفظي ) ١١(

أي أن المصطلح يعنـي ضـم األشـياء إلـى     ، "يضع" بمعنى locateو ، " معا"  بمعنى -c0الذي يعني البادئة   

: انظر .غويون والسيما أتباع فيرث لإلشارة إلى التالزم المعروف في الوحدات المعجمية          وقد استعمله الل   .بعضها

 ١٩٩٥-٢ع-٤م-ضمن مجلة ترجمان١٠-٩ ص -محمد حلمي هليل.د-المتالزمات اللفظية
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ـ              ، مهم من معرفة اللغة    ا ـإذ ال يكفي أن يعرف المتعلم أو المتخصص في اللغـة معـاني مفرداته

الزم ـويختلف الت . )١(ل ينبغي له أن يعرف هذه المفردات وما تصاحب من ألفاظ أيضا           ـب، فحسب

: نحـو ، الكـل في األول يعكـس معنى األجــزاء      ي من حيث إن معنى      ـعن التعبير االصطالح  

To commit murder/ و ، يرتكب جريمةHeavy rain /مطر غزير.  

  

  لف في التالزم اللفظي في اللغتينالمؤتلف والمخت

مثـال  . بفعل آخر على نحو ضيق جدالالسم يمكن إبدال الفعل المصاحب     . الترادفي قيود اإلبدال    - 

وفـي  . يقتـرف جريمـة   : فتقـول " يرتكـب "بالفعل    " يقترف"أنه يمكن أن تستبدل الفعل      ، ذلك

 to perpetrate: فتقـول " "commit" بالفعـل " perpetrate"تستبدل الفعـل  ، اإلنجليـزية

murder مخدم مع االس  تستاال كثيرة   ـد أفع جر فن ي الح ا في التالق  وأم .جريمة) يقترف(رتكب   ي ،

 to criticizeوفـي اإلنجليزيـة   . يديـن الجريمـة ، تنكر الجريمـةيس، ةف الجريميص: نحو

murder , to condemn murder , )٢(  

وعنده تتداعى المكونات   ، الفهو الذي يقفز إلى الذهن أو     ، وهذا أساس التالزم  . حدوث المتكرر ال   -

وفـي  .  )٣(وحمـق هبنّقـة   ، وجزاء سـنمار  ، الكسعيندامة  : مثال ذلك في العربية   . إلى الذهن 

  war- monger, strong solution , Olympic games   اإلنجليزية

أو مـن حيـث     ، ين تنوعا كبيرا من حيث تالقيها      في اللغت  lexemesتتنوع الوحدات المعجمية       -

ل وبترو،  ثقيل ضيفو، يوم ثقيل و، صناعات ثقيلة : نحو، صاحبتها للوحدات المعجمية األخرى   م

 heavy rain , heavy weight , heavy :وفي اإلنجليزيـة . )نوع من البترول الخام. (ثقيل

sleep , heavy smoker .   

تخدم اإلنجليزيـة مرادفـه     ـتستخدم العربية الفعل يقيس لقياس درجة الحـرارة بينمـا ال تـس              -

measure وإنما تستخدم الفعل ،take فيقول اإلنجليز ،to take temperature)٤(.  

                                                  
 George Yule : The Study of Language ,P:  123, 2nd edition: انظر) ١(

 ١٢ص–المتالزمات اللفظية والترجمة : انظر) ٢(

 ١٣٣ ص-ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) ٣(
 ٧١٧ص– عربي - إنجليزي ، قاموس القارئ ) ٤(



 م٢٠١٥ كانون ثاني/ هـ ١٤٣٦ صفر )١(عدد ال) ١١(المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٢٩٥

قـصم  "فالفعالن  . هذين الفعلين منوط بمصاحبة االسم    إال أن أحد    ، قد يترادف فعالن في العربية       -

: وال يقـول  ، لقد قصم ظهري  : يقول من فقد عزيزا عليه    . مترادفان لكن ال تبادل بينهما    " وهشّم

. ينبض القلـب  : ولوال تق ، يخفق القلب : تقول" . نبض وخفق "ومثل ذلك الفعالن    . هشم ظهري 

  )١(: وقال أحمد شوقي

  حيل يدانـهل أعيد لك الصبا         وهل للفتى بالمست،          حنانيك قلبي

فيا لهفي على الخفقان                              ،           لقد كنت أشكو من خفوقك دائبا           فولّى

  raiseلكن المستخدم هـو  . في بعض النصوصlift   و raise وفي اإلنجليزيـة يترادف الفعالن 

  raise a protest يطرح مسألة  , raise a questionنحو ،  protest و question  :مع األسماء

 Lift up: ونحو،  فقط  lift something out:فتقول، liftوالعكس صحيح مع الفعل . يثير قضية

one's voice٢(يرفع عقيرته :  بمعنى(.   

والفعـل  ،   في اإلنجليزية   runفالفعل  . لكنها ال تتطابق مجازيا   ،  تتطابق ألفاظ التالزم معجميا    قد   -

خدم فالعربية تست . انتقلنا إلى المجاز فال يتطابقان    ولكن إذا   ، معجميافي العربية متطابقان    " يجري"

 جـرت   ،...و جرى البحث فـي إمكانيـة        ، جرى اتصال هاتفي  : في المتالزمات اآلتية  " جرى"

انحّل اللـون عنـد     "بمعنى    run، وفي اإلنجليزية .... وجرى العرف على  ، األحداث خالفا لكذا  

ـ ، "الغـسيل  ـ   ،  ? will the dye  run when the blouse is washed: )٣(وـنح و ـونح

:Run a risk / ونحو، يجازف:Run a blockade / ب،  يتجاوزيهر.  

ـ      : قد يخطر السؤال اآلتي   ،  بعـد هذا العرض   ك التعبيـرات   ما الباعث على استخدام المتكلمين لتل

  ؟ االصطالحية المختلفة

  : منها، دية إلى هذا السلوك اللغوي من خالل هذه البحث يمكن أن نتبين عددا من األسباب المؤ

إن : "نحو قولهم ، أو ما يتحرج منه   ، ذوق الرغبة في البعد عن األلفاظ المستقبحة أو المسيئة إلى ال          -

، " " Lemon أو، "Cat"فون  المرأة  البذيئة بالتعبير وفي اإلنجليزية  يص".  األكمة ما وراءهاوراء

وفي التعبيـر  . )٥("غُل قِمل: "أما في العربية في التعبير نفسه . )٤( She has a tongueأو يقولون 

                                                  
 ٢/١٤٢ شعر المرحوم أحمد شوقي ج-الشوقيات) ١(

 ٣٩٤ ص- قاموس القارئ ) ٢(

(3) Macmillan English Dictionary , P: 1244 
(4) Macmillan English Dictionary , P:514 

 ٧٤ ص-واألمثال للضبي، ٤٤ص-قتيبة  الدينوري ابن -أدب الكاتب) ٥(
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طلـب  : اج عن الرغبة فـي الـزو      وفي التعبير . )٢("لعق أصابعه "و  ، )١("قضى نحبه   : " عن الموت 

بنى علـى  : "ير عن الزواجوفي التعب. )٣(في اإلنجليزية" "to ask the hand ofوهي تقابل ، "يدها

 وهو مـأخوذ مـن اإلغريقيـة        euphemismويطلق على هذا األسلوب في اإلنجليزية        . )٤("أهله

ن وهو أسـلوب يتبعـه المتكلمـو      ، "حسن التعبير "مه الدارسون العرب    ويترج. كالم لطيف : ويعني

   . )٥( taboo)الالمساس(من ألفاظ  للتخلص

، أو يؤثر على الحالـة النفـسية      ، في التعبير لما هو غير مرغوب فيه      استخدام األسلوب الهزلي      -

أن ) M. Ulmann( ويذكر أولمـان . "Kick the bucket: "مثال ذلك في تعبيرهم عن الموت

علما بأن معنى العبارة الحرفـي ال       ، ا بعد هذا التعبير كان يعبر عن حالة فردية ثم انتشرت فيم         

 ومنـه . )٦(ومن هنا تظهر هزليتها وعدم جديتها في الداللة على الموت         ، يتالءم مع جالل الموت   

it's raining cats and dogs" ." وفي لغة ويلز ""it rains old women and sticks")٧(.  

يبغ عليك قومك ال يبغ عليك      إن  " :كقولهم، دام أسلوب التهكم في بعض المواقف     الرغبة في استخ     -

  ). ٩٢النمل ( "كالتي نقضت غزلها"و . )٨("أنت األمير فطلقي أو راجعي: "ونحو". القمر

ذلـك  ومثـال    .ما يفرضه المقام االجتماعي بما فيه الظـرف الـسياسي واالقتـصادي العـام                -

وترشـيد  ،  أمريكـي  وفيتـو ، انفـالت أمنـي   و، ودول معتدلة ، حصار اقتصادي : المتالزمات

 .االستهالك

نتيجـة الظـروف     –ويقصد به شعور نسبة عالية من أفراد المجتمع العربـي            العامل النفسي،   -

لـذا  .  بأن استعمال التعبير اإلنجليزي يوحي بـالتفوق واالمتيـاز         -السياسية واالقتصادية العامة  

  :نسمع المتالزمات اآلتية كثيرا

Coffee shop, Night club , Super market, loud speaker  

                                                  
 ١١/٢١٠ ابن منظور –لسان العرب ) ١(

 ١٢/٢٩١لسان العرب ) ٢(

 ١٨٦ ص–قاموس الجمل والعبارات االصطالحية ) ٣(

 ٥٢ ص–أساس البالغة ) ٤(

 ٩٦دور الكلمة في اللغة ص: انظر ) ٥(

 ٩٦ ص-دور الكلمة: انظر ) ٦(

  Palmer: Semantics, p:80:انظر) ٧(

 ١/٨٩مجمع األمثال ) ٨(
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،،  نفسهloud speaker من ذلك اقتراض التعبير . اقتراض التعبير اإلنجليزي أو اقتراض معناه  -

التعبير : ومن ذلك . مجهر: رجمته بكلمة عربية واحدة   وقد كان باإلمكان ت   ، مكبر الصوت : فقالوا

Old guard)والـذي  ،  بالمعنى المجازي لهويستخدم في العربية ."الحرس القديم"ويعنون به ، )١

من ذلك مـا نـسمعه فـي        . يشير إلى طبقة اجتماعية أو سياسية ترفض التجديد وتتمسك بالقديم         

تبييض : ومنه. عض الدول التعليقات أو التحليالت السياسية في إشارة إلى بعض المسؤولين في ب          

.  في المجال االقتصادي   وهو تعبير اصطالحي يستخدمه العاملون    . "غسيل األموال "أو  " األموال"

علما بأن غسيل األموال يـرتبط  . money launderingوهو ترجمة حرفية للتعبير اإلنجليزي 

 .قتصادي واالجتماعي للبلد المعينباألمن اال

أعمـى  stone-blind  :نحـو ، دات اللغة عن طريق تركيب األلفاظمحاولة سد النقص في مفر  -

 .)٢(ميت تماما stone-dead   و، أصم تماماstone- deaf و، تماما

  

  ثخاتمة البح

 :بعد أن وصلنا نهاية البحث نخلص إلى النتائج اآلتية

ويحتـاج  . عن مجموع خبرات الشعوب وثقافاتها    التعابير االصطالحية تمثل رموزا لغوية تعبر          -

  . تحديد داللة التعبير إلى وقوف المتلقي على أصول التعبير وظروفه الخاصة به

 مبنـي علـى     –ر منه    في كثي  –أو التعابير االصطالحية والسيما الجاهلي منها       ، فسير األمثال ت   -

 ،)العصر العباسـي  (ن العصر الجاهلي وعصر المفسرين      نظرا لطول العهد بي   ، الظن والتخمين 

يذهب إلى أن قيمة األمثال محدودة بالنـسبة إلـى العـصر            ) (Nicholsonوهذا جعل نيكلسون  

  .)٣(الجاهلي

وخضوعها لعـدد مـن الظـواهر       ) التركيبي والداللي (منها الثبات   ، االصطالحية سمات  للتعابير   -

  .غوية كالترادف واالشتراك والتضادالل

لعدد من القيود النحوية والصرفية     ) أو مغلقة ، مفتوحة: حسب نوعها ( تخضع التعابير االصطالحية     -

  . وقد سبق توضيح ذلك .والداللية

                                                  
(1) Macmillan English Ditionary,P:986 

 ٧٧٧ ص –قاموس القارئ ) ٢(

   ٣١ ص- شوقي ضيف .  د–الفن ومذاهبه في النثر العربي: رانظ) ٣(
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وكلما اتفقت الخبرة اإلنسانية وجـدنا      . ر التعابير الداللية وفي صياغتها    ر في عناص  للبيئة أثر كبي     -

و ، " ل خيبر ـكمستبضع التمر إلى أه   : "مثل،  نمط البيئة وأفكار أبنائها    تعبيرات متشابهة تعكس  

to "carry coal to Newcastle".  

 على داللـة أحـدهما للمـتكلم        ويبقى الحكم  ،قد يتداخل التعبير االصطالحي مع التعبير السياقي         -

  .نة بالقرائن المقامية والمقاليةوالمستمع من خالل االستعا

بمعنـى أن ثقافـة     ، السالبتتعرض ترجمة التعابير االصطالحية إلى ما يسمى بالتدخل اللغوي             -

. أو عليهما بعضا من آثارهـا     ، تملي عليه ، ين بها أو متعلم اللغة الثانية من غير الناطق      ، المترجم

قتل "م العربي   من ذلك ما نسمعه في اإلعال      ،وهذا يؤدي إلى خسارة في مضمون التعبير المنقول       

فإذا علمنا أساليب القتل .  "" He was killed in cold bloodترجمة للتعبير ، "فالن بدم بارد

 علمنا أن الترجمة الصحيحة التي تـؤدي الداللـة        ، المتكررة في العراق وفلسطين وسوريا مثال     

أضف إلـى ذلـك أن هـذا        .أو عن سبق إصرار،  أو بوحشية        ، قتل فالن عمدا  : هي، الحقيقية

 ومثال ذلك ما ينـتج عنـد      . إلى خسـارة أدبية للتعـبير المترجم    التدخل اللغوي السالب يؤدي     

ـ   ـيتوق ."فلىـاليد العليا خير من اليد الس     : "ترجمة الحديث النبوي الشـريف    د مـن   ـع أن نج

والترجمة التي تبقي علـى  . The upper hand is better than the lower hand" يترجمه 

  : القيمة األدبية البيانية للحديث هي

It is better to give than to receive (take). 

 . )١(مثلما مر بنا سابقًا

التي تتمثـل فـي حـرص      Taboo)الالمساس( من أسباب نشوء التعبير االصطالحي ظاهرة   -

، أو الزواج ، أو الجنس ، أو الموت ، بعدد من األلفاظ المتعلقة بالدين    لمين على تجنب النطق     المتك

مى ـمن ذلك أن خبراء الحرب األمريكية في حملـتهم علـى مـا يـس               .أو األمراض الخبيثة  

 .على حملتهم في أفغانـستان )  السـرمديةالعدالة(infinite justice أطلقوا تعبير ، ابـباإلره

اهم يتعارض  مـوهذا الوصف لمس  ، دية مقصورة على السماء دون األرض     رمـ الس لكن العدالة 

ـ  ـاألمـر الـذي اضطرهــم إلـى تحـس        ، مع المعـتقد اإلسـالمي   : فقالــوا ، ـمين االس

Enduring  freedom٢(الحرية المستدامـة :  بمعنى(.   

                                                  
 ١٥٦٤ص-قاموس أطلس ) ١(

 . هـ١٤٢٨/ التاسع من رجب– يوم الثالثاء - موقع شبكة صوت العربية اإللكتروني) ٢(
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من ذلـك   .  ترجمته ة التعبير المركزية عند   قد يؤدي الحرص على تحسين اللفظ إلى ضياع دالل           -

وهـذا  . وهو مصطلح يرتبط بأمن الدول االقتصادي واالجتمـاعي         ، "غسيل األموال "مصطلح  

والواقع أن داللة هـذا  . money launderingالتعبير العربي ترجمة حرفية للتعبير اإلنجليزي 

يـر  إخفاء مـصادر المـال غ     "  في المعجمات اإلنجليزية األحادية هي    ) غسيل األموال (التعبير  

 concealing the source of illegally gottenالشرعي وتمويه مـصدر المـال الحـرام    

money .       فقد لجـأ المترجمـون وأهـل الـسياسة         ، ولما كان لفظ الحرام له مضامينه الدينية

  .)١("غسيل األموال" الترجمة الحرفية واالقتصاد إلى

لذا قد تعـوزهم القـدرة علـى فهـم          . عمالهمن ومعتقداتهم السابقة في أ    تتدخل ثقافات المترجمي    -

ما ، ولعل خير شاهد على ذلك    . النصوص األجنبية بمجمل أبعادها الداللية والحضارية والوظيفية      

الذي جاء على لسان الرئيس األمريكي في أعقـاب حادثـة            Crusadeكان من ترجمة التعبير     

وبهـذا  ". حرب صليبية  "لعربيفقد جاءت الترجمة في اإلعالم ا      .٢٠٠٣الحادي عشر من أيلول     

 في معرض   Crusadeأما كلمة   . المعنى التاريخي والسياسي للكلمة   فقد أعطت الترجمة العربية     

وال عالقـة لهـا     ، الكالم العادي فتعني أي حملة مركزة مصممة وهادفة في سبيل مبدأ معـين            

الحملة ضـد  : أي،  The breast cancer crusade: فهي تعني ما تعنيه في قولهم. باإلرهاب

ورحـم اهللا  . )٢( The crusade against Hunger :ومثل ما تعنيه في قولهم. سرطان الثدي 

ليهـا  ويجب أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إ        : "الجاحظ إذ يقول في صفة المترجم     

علمنـا أنـه أدخـل الـضيم     ، تكلم بلسانينومتى وجدناه قد  : "فوأضا". حتى يكون فيهما سواء   

  .)٣("وتعترض عليها ، وتأخذ منها، للغتين تجذب األخرألن كل واحدة من ا، عليهما

 -وار الحـضارات     بدل ح  - لما كان العصر الحديث عصر العولمة وعصر صراع الحضارات         -  

تعابير االصـطالحية   ل العربية  للدراسات التقابلية ولوضع معجمات الجمل وا        فإن حاجة المكتبة  

، ياسيين،  والمتـرجمين   وذلك ليستفيد منها أصحاب األغراض الخاصـة كالـس        ، وغيرها تزداد 

  .  والتجار وغيرهم، والدارسين

                                                  
ــع) ١( ــة موقـ ــوت العربيـ ــبكة صـ ــاء - شـ ــوم الثالثـ ــب  - يـ ــن رجـ ــع مـ ـــ ١٤٢٨/ التاسـ هـ

http:/www.alarabiyah.ws/showpost.php. 
 .هـ١٤٢٨/العاشر من رجب - يوم األربعاء-موقع شبكة صوت العربية )٢(

 ٣/٣١٦ ج–إبراهيم السامرائي .  د–مع المصادر في اللغة واألدب : وانظر  ، ١/٣٦٨البيان والتبيين ج) ٣(



                       يوسف عليان.التعبير االصطالحي في اللغتين العربية واإلنجليزية دراسة داللية تقابلية                                      د

  
 

 ٣٠٠

للغـات   قصور الترجمات تكشف عن عيوب ضاربة في عمق المؤسسات التربوية ومناهج تعليم ا             -

ضرورة زيادة االهتمام بالدراسات التقابليـة      وهو  ، لذا نؤكد ما بدأناه   ، األجنبية في العالم العربي   

 . بين العربية وغيرها من اللغات والسيما اللغة اإلنجليزية
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