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 الكلمة لداللة القومية الخصائص

                                                                                                     
       بقلم: يوسف ستيرنين

 ترجمة: د. تحسين رزاق عزيز

 العراق

 مختلفةبلكسيمات من لغات المعبَّر عنها  السميمات تكافؤ مسألة. 1 

 معاني في )عدم التطابق( التناقضات على األمثلة من تها الكثيروممارس الترجمة نظرية راكمت    
الواحدة نفسها  المفاهيمو  الواقع، من الواحدة نفسها األشياء للوهلة األولى أنها تسمي تبدو لنا التي الكلمات،

 .اإلنسان عقل خلقها التي

عبارة  شيرت المثال، سبيل على. مختلفة أشياء   اللكسيمات المتكافئة تسمي فيها التي الحاالتمن  نبدأ     
первый этаж و اللغة الروسية، في األول الطابقerster Stock  )و ،)في اللغة األلمانية 

premier tage   في اللغة الفرنسية( و(first floor  )في. مختلفة طوابق إلى)في اللغة اإلنكليزية 
أما . الطوابق عد في منه ون يبدؤ  حيث الثاني، الطابق على يطلق اسم الطابق األول األوروبية، اللغات

 باللغة ) «مستوى الجادة» rez-de-chausseفيسمى  )الطابق األرضي( األرض على الطابق الكائن
 لمترجما أصدقاء» عليه يطلق ما وهذا(. اإلنجليزية باللغة) «األرضي الطابق» ground floor ،(الفرنسية
 . المتطرفة الحاالت هذه من القليل هناك لكن ،الكاذبون 

تشير إلى مدلوالت واحدة  التي أي ،العالقة التي فيها اللكسيمات المتكافئة واسع نطاق علىوشائعٌة     
 التسموي  الجزء في االختالفات تكون  قد. السيمات في سميماتها من مختلفة مجموعة تحمل بعينها،

 . منه الوظيفيأو  )القصدي( من المعنى وقد تكون في الجزء التضميني

. عنه المعبر المفهوم نطاق يختلف ،المقارنة اللغات اللكسيمات المتكافئة في من التسموي  الجزء في    
 وكلها شوى ، قّلى، سَلقَ  األفعال طريق عن الروسية اللغة إلى ترجمتها يمكن cuireفالكلمة الفرنسية 

 . هذه الطهي قائطر  جميع عام بشكل يعني الفرنسي الفعل مفهوم نطاق ألن ،صحيحة كون ست
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 و( الكبرى  األخت) néneو  (األصغر األخ) ccsö و (األكبر األخ) batya اللكسيمات المجرية     
hug (الصغرى  األخت) في ألن ،المركبة العبارات طريق عنإال  الروسية اللغة إلى ترجمتها يمكن ال 

 الروسيتان تانالكلمو . العمر عالمات ال توجد أخت сестра  و أخ  брат الروسيين اللكسيمين
девочка   صبية صغيرة( و  طفلة(девушка  )بواسطة  اإلنجليزية اللغة إلىُتَترَجمان  بنت )فتاة

 .العمر فارق  عالماتفيها  توجد ال التي ،girl كلمةال

 و ،(اللطف المدنية، الكياسة гражданская вежливость) civilite الكلمات الفرنسية    
politesse (деловая вежливость التجارية المجاملة)، و galanterie (вежливость 

мужчины по отношению к женщине توددامرأة  تجاه رجلال لطف ،)،  courtoisie 
(ридворная вежливость  تملق)ال. واحدة كلمة ليس لها باللغة الروسية توافقات من الحاشية 

 نقل يمكن ال .العام األصلي المعنى ذات مجاملة вежливость كلمة طريق عن إال ترجمتها يمكن
 . بالوصف إال النوعية مفاهيمال

 aptitude ،(العملية القدرات практические способности)ability  اإلنجليزية الكلمات    
(способности к конкретному делу الكفاءةمعينة حالة لىع القدرات ،)، faculty 
(умственные способности الذهنية القدرات)، capacity (обладание 

возможностями что-либо делать  اللغة إلىُتترجم ( ما بشيء القيام على القدرةامتالك 
 . ُتسَتكَمُل بنعوت األمر لزم إذا والتي ،القابلية ،القدرة способностьالكلمة  خالل من الروسية

 اإلصبعان كالهما اللغة الروسية في ،(القدم إصبع) toe و (اليد صبعإ) finger بين اإلنكليز يميز    
 . إصبع палецُيشار إليهما بكلمة واحدة هي 

 و )توت األرض( العليق  земляникаالكلمتين  بين اإلنجليزية ميزي ال ذلك، من العكس علىو     
клубника بالكلمة  كليهما امإليه يشار والتي ،الفراولةstrawberry ،اللكسيمات  بين ون ميز ي وال نفسها

 و   мытьو  ،(putالكلمة اإلنكليزية )وضَع класть و   ставить الفعل من المنفردة
стирать َغسل (wash اإلنجليزية باللغة)، الفرنسيون  ويسميстакан  و  قدح рюмкаعلى كأس 

 و  ،Schssel باللكسيم حوض  тазو آنية  миска األلمانيسمي و  ،verre باللكسيم سواء حد

пробка و  غطاءкрышка  باللكسيم غطاء Deckel .أن يسموا بكلمة  يستطيع اإلنكليزstudent 
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تقابلها في اللغة اإلنكليزية  ساحل берегالكلمة الروسية . العليا الدراسات وطالب  التلميذ والطالب
shore «و  «ساحل البحرbank  «الروسية والكلمة ،«ضفة النهر часы  ساعة تقابلها الكلمتين

 الروسيةوتقابل الكلمة  ،«الطاولة أو الحائط ساعة» - clockو  «اليد ساعة» watch اإلنكليزيتين
город ليزيةاإلنك في اللغة مدينة town «و «صغيرة مدينة city « وتقابل الكلمة المدينة، «كبيرةمدينة 
 في عاَش، بقي» leben و« ، سكنالبيت في عاش» wohnen األلمانية في عاشَ  жить الروسية
 .«الوجود

 لغة) الهوسا لغة فيو . مختلفة بلكسيماتُيشار إليها  والحصان واألسد الحمار ذيول العربية، اللغة في     
 شروق  قبل الوقت ،الصباح شفق ،الفجر)  لليوم والليلة اسم ا 16 هناك (األفروآسيوية العائلة من تشادية

 (. إلخ الشمس، شروق  الشمس، شروق  الوقت ُقبيل الشمس،

 من عمر رأكب حمل ،(الك) أشهر 6 أقل من تسمية الَحمل،ل خاصة كلمات توجد يةالكازاخ اللغة في    
 ذئبوال ،(آساو) المتين صلبال حصانوال ،(تاي) يسمى واحد عام عمره والفرس الذي .(توكتي) أشهر 6
 لدرس مختلفة طرق  إلى تشير كلمات ثمان (السودانفي جنوب ) النيلوتية اللغة في(. بوري ) جدا كبيرال

 من أصناف لتسمية الخاصة الكلمات من العديد هناك )من لغات األورال( لغة النينيتس في الحبوب،
 .الحيوانات لوانلألصباغ وأل كثيرة أسماءو  لزالجات،ل اسما   20و  الثلج،

 الكلمات بين مكافئات لها ليس التي ،المشي وأنواع ساليبأل أسماء( أفريقيافي ) إيفه اللغة فيوتوجد      
 . األوروبية اللغات من

 .طويل القامة وبدين ،متباطئ ،رجل أخرق  مشية مشيي - بوهوبوهو زو    
 . وأعرج متَعب لرجل بطيئة مشية مشيي - داديدي زو    

 .عريضة خطوةب األرجل طويل مشية رجل مشيي - بيابيا زو    
 .أعوج الساق ضعيف رجل مشية مشيي - بيهيبيهي زو    
 . حيوية سريعة من دون توقف مشية يمشي - زو دزيدزي     
 . تمايلت طويلة أشياء   حملي أو فضفاضة طويلة مالبس يرتدي رجلمشية  مشيي -زو هلوْيهلوي     
 . توقف دون من و  بسرعة يمشي عائدا  مبتعدا   – والوال زو    
 . الطريق يمشي على غير هدى من دون أن يعرف – اكاتاكات زو    
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 .الجرذ أو الفأر مثل صغير، حيوان مثل ل،جَ عَ  على يركض -لومولوموزو     

 أو Vector complianceالتوافقات الشعاعية  يقودنا للحديث عن مثلةمثل هذه األ وصفإنَّ     
 التوافقات هذه. أخرى  لغة في مكافئة ترجمة من أكثر لديها واحدة لغةمن  وحدة: الشعاعية مكافئاتال

 . 3 رقم الشكل في موضحة

 للغةا لكسيمات من ميزات هي التي ،األصل اللغة لكسيم في تمييزية فوارق  توجد ال الحاالت، هذه في    
مقارنة  تجريدية أكثريكون لهذا السبب  المصدر لغة المناسب للكسيم والسميم ،)لغة الترجمة( الهدف

 .)لغة الترجمة( الهدف لغةال بسميمات

 

 مخطط التوافقات الشعاعية – 3الرسم رقم 

وهي أن : lacunaالفجوة  ظاهرة تنشأ مختلفة،ال لغاتل التام للسميمات التسموية تكافؤال لعدم نتيجةو     
 . خرى األ لغةفي ال ةموجود لمفاهيم معيَّنة أسماء البعض، ببعضها مقارنةال اللغات ىحدإ ال توجد في

 الناطقين لدى من الناحية المبدئية غير موجودة مفاهيمظهور  إلى للناس المعيشية الظروف تؤدي    
مفردات معجمية متكونة من كلمة واحدة  ثمة خرى األ لغاتال في تكون  لن ذلك، على وبناء  . أخرى  بلغات
 . لها لنقلها وتقديمها مكافئة

 ،)نوع من الزبادي(  кефир  للكلمات الروسيةليس ثمة مفردات مكافئة في اللغة الفرنسية  ،فمثال      
пирожки   (الفطائر)نوع من، квас (كفاس – )شراب من نقيع الخبز غير كحولي، оладьи  نوع(

)زوبعة  вьюга ،(الصنادل)نوع من  лапти ،)حذاء شتوي من اللباد(  валенки ،(الفطائرمن 

1لكسيم اللغة 

1لكسيم 

2للغة 

2لكسيم 

2للغة 

3لكسيم 

2للغة 
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 الفولكلورية المفردات من واسعة لمجموعة من الكلمات األخرى؛ وال توجد توافقات وغيرها ثلجية(...
  الروسية.

الصباغون واللحامون » Handwerke :األلمانية الكلمات تكافئ الروسية اللغةفي  كلمات توجد ال    
 أحد أطفال مجموع» Geschwister و ،«والسكاكين والشوك المالعق» Besteck و «والسمكريون 

  fetch و  ،«أو ابنة العم العم ابن» cousinاإلنكليزية:  للكلمات روسية مكافئات توجد وال .«الوالدين
كلُّ ما ُعلَِّق » flap ،«الراحةمن السكون و  حالة في المكوث في أحد األماكن» rest ،«يذهب ويجلب»

 أو العنف في أسباب موت محقق ،الشرعي الطبيب» coroner  ،«العقول هجرة» braindrain ،«وَرفَرف
 الرياح - الطبيعة لقوى  التعرض» exposure ،«التمهيدية االنتخابات» primaries ،«المفاجئة الوفاة

 . «والمطر والشمس

 التي الجافة المادة تعني والتي ،гурел البلغارية للكلمة مكافئة مفردة أي يوجد ال الروسية، اللغة في    
 . إلخ األنف، جسر من بالقرب العين زاوية في اإلنسانعند  تتكون 

إلى فجوات  مختلفةال لغاتال من اللكسيمات مقارنة التي تبدو عند Lacunasالفجوات  تقسيم يمكن    
عند شعب  نفسها realityالواقعيات  بغياب ترتبطالفجوات المعللة . معلَّلة األسباب وفجوات غير معلَّلة

 ال المعلَّلة غير الفجواتو . المتكافئة غير بالمفردات يسمى ما مجال في الفجوات المعلَّلة تظهر معيَّن.
 ثقافية ألسباب نتيجة الناس، ولكن ،المعنية موجودة فالواقعيات: الواقعيات غياب خالل من هاتفسير  يمكن

: الحظ. تسمية دون من  وتركوها ،الواقعيات هذهعن  ا  مفاهيم يصوغوا ولم ،يالحظوها لم ، كأنهموتاريخية
 كلمات مثلو  الروسية، للغةبالنسبة  ،«وَرفَرف ُعلِّقَ  ما كلُّ »و  ،«الوالدين أحد أطفال مجموع»المفاهيم 

кипяток المغلي الماء ,однолюб شخص يرتبط بامرأة واحدة فقط، сутки والليلة بالنسبة  يومال
 . لفرنسيةا للغة

 أنماط ثالثة بين التمييز بالتالي للمرء يمكن اللغات، بين المعجمي التكافؤ قضية وإجماال  لمعالجة    
 : المعجمية التوافقات من ةرئيس
 لكسيم واحد  التسموية ناحيةال من اللغات اللكسيم الواحد من إحدى يقابل عندما الخطية، التوافقات( 1    
 وغيرها؛قط،  – cat شجرة، – tree، رأس – head: المثال سبيل على الترجمة، لغة من
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 عدة مع عمومية في معناها أكثرالمصدر  لغة من واحدة كلمة تتطابق عندما ،الشعاعية التوافقات( 2    
ا أكثر كلمات  باللغة toe و   finger ، الروسية باللغة" اإلصبع" палец - الهدف للغةمن ا تحديد 

 الروسية، اللغةفي " الفراولة" « »клубника و "توت أرضي земляника« » - العكس أو اإلنجليزية،
 اإلنجليزية؛ اللغة في - strawberryمع 
 . الهدف اللغة في األصل اللغة من مكافئ للكسيم وجود عدم( 3    

التي ليس  المفردات) للمكافئ الكامل غيابال على ،أوال   الحالة، هذه مثل فيالفجوة  مفهوم قسينطب     
الترجمة إال من خالل  يكون باإلمكان ال عندما التوافقات الشعاعية حاالتعلى  ،وثانيا   ،(لها مكافِّئات

ذي  ،تحديدا   ذي معنى أكثر من خالل لكسيم أو ،من دون سيمات تمييزية ،لكسيم ذي معنى أصيل
 الرغم على ،على كل حال ممكنة الترجمة ،التوافقات الشعاعية حالة في أنه وبما. إضافية تمييزية سيمات

 . جزئية فجوات -الفجوات  هذه تسمى أن يمكن محددة، إضافية معجمية وحدات تتطلب أنها من

 والثقافية الوطنية خصوصيةال ظهور ُيحَتَملُ  الخطية التوافقات وجود ظل فيحتى  أنه ،اإلشارةب ريجدو     
 بالسيمات الهامشية اختالف ولكن ،توافق السميمات المتكافئة بالسيمات البؤرية األساسية: الكلمة لداللة
 . األساسية غير

 العام» المتحدة المملكة تعني في اإلنجليزية، اللغة في academic year وحدةال المثال، سبيل على    
إنما في و  ،)أيلول( سبتمبر في وليس ،الروسيالعام الدراسي  من النقيض على يبدأ، لكنه ،«الدراسي
 يل إلى ثالثة فصول؛ ،هو الحال عندنا كما دراسيين، فصلين إلى ينقسمال و  ،)تشرين األول( أكتوبر

تدخل ضمن  موظف هو بل ،موظف خدمة عامة فقط تعني ال إنجلترا في social worker وحدةوال
 ،فحسب الشاي ليس teaة اإلنكليزي الكلمة. تعاني من المشاكلالتي  العائالتالمرضى و  زيارة التزاماته

 ولكنه ،في الركن متجر مجرد ليس اإلنجليز لدى corner shop إنو  ؛الحليب مع الشاي بالضرورة ولكن
 عن بل ،فجوات عن نتحدث ال الحاالت، هذه في. وهكذا دواليك الغذائية، لموادبيع الل وغالب ا صغير متجر

 . واضحة وطنيةداللة  خصوصية ذات كلمات

 الروسيةاللغة  في المهنة حسب األشخاص أسماء - الكلمات لمعاني اختبارية دراسة بإجراء قمنا لقد    
. ةالداللي فئةمن هذه ال لكلماتداللة ال القومية الثقافية الخصائص دالالت تحديد أجل من األلمانيةاللغة و 

ع ،جندي ،عالِّم ،مهندس ،طيار ،معلم الكلمات بحثنا  ،طبيب ،نادل ،حالبة ،بحار ،مدير ،فنان ،بائِّ
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... النموذجي: كلمة كل عن األسئلة علىكتابة   إلجابةا الُمخَتَبرين من طلبنا وقد. رياضي ،أستاذ ،طالب
 والعالمات التي حصلنا عليها من ماذا يعمل؟ ؟من هو – حسب الطبع ؟من هو في المظهر الخارجي –

الميزات الداللية المستلمة من التجربة . واأللمانية الروسية وقارنا المعاني وصنفناها عمَّمناها التجربة
خصائص وضعية وميزات ذات طابع  وشملت ،أساسا  بفئة الميزات الهامشية تعلقت، كما هو المفترض،

هو نسبة عدد  -وع حسبنا مؤشر السط ،عليها حصلنا لكل سمة داللية النتائج معالجة وعند. تسموي 
 بين المقارنة عندو . التجربة في واشارك إلى عدد الُمخَتَبرين الذين ،الُمخَتَبرين الذين أظهروا هذا السيم

 وما 0.20 بلغ سطوع مؤشرذات  السيمات أخذنا بنظر االعتبار األلمانية،المعاني و  الروسية المعاني
 1.فوق 

 .جوانب ثالثة في موضوع البحث للكلمات القومية الثقافة خصوصية تجلَّت     

َظ احتواء الحاالت، الكثير من في. 1      باللغتين السيمات من جدا   مميِّّزة مجموعة على الكلمة لوحِّ
 . واأللمانية الروسية

ّد  ةاأللمانيفي اللغة  مهندس كلمة معنى في ،فمثال       أما  ،0.20 من أعلى سطوع مؤشرب سيما   12ُحدِّّ
 ا  فقطواحد إال سيما   اللغتين إضافة إلى أنه لم يتطابق في ،فقط 3 فكانت هذه السيمات الروسية اللغة في
 ، الروسيةاللغة ب 7 و األلمانيةاللغة ب سيما   13 تحديد جرى  طبيب كلمة معنى فيو  ؛«يرسم "تصميما "» -

 ،طالب كلمة معنى فيو . «الناسيعالج » و «أبيضا   يرتدي مريوال  » - يتطابقان فقط اثنين أن حين في
 في غائبة وهي ،«محب للمعرفة» ،«الجينزيرتدي » ،«يرتدي سترة» عالمات األلمان رون بَ تالمخ حدد

 . وهكذا دواليك الروس، رينبَ تالمخ إجابات

يمكن أن نسميها سيمات  المقارنة، اللغاتمن  واحدة فقط فيالموجودة  الكلمة لمعنىالسيمات الخاصة     
 كبير معاني الكلمات التي بحثناها في سيمات الخصائص القومية عدد إنَّ . (وطنية)ال الخصائص القومية

 من فقط معينة مجموعة بل ،وال يحددها الجميع ،طابعا  احتماليا   يحمل منها العديد أن من الرغم على ،جدا  
 . نسبيا   منخفض للسطوع مؤشرك تتميز أي أنها رين،بَ تالمخ

                                                           
 التجربة ُأجرَيْت في بداية الثمانينيات.  1
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 سطوع في ا  كبير  ا  اختالف نالحظ قد مقارنةال لغاتكلمات ال في السيمات من عدد تطابق حالة في. 2    
 . معينة لغة في المعنى بنية في تشغله هذه السيمات المحل الذي في - واقعا   ،أي ،هذه السيمات

 سطوع يعني مؤشر الرقم) لدى بعض المفردات السيمات سطوع لعدم تطابق األمثلة بعض وإليك    
 (: سيمال

 مؤشر السطوع السيم الكلمة
 اللغة األلمانية اللغة الروسية

 0,53 0,02 يرتدي على الموضة معلم
 0,14 0,41 طيب
 0,54 0,39 صارم

 0,77 0,43 يرتدي نظارات عالم
 0,97 0,63 يرتدي لباس رسمي جندي

 0,20 0،40 مرح
 0,73 0,30 يخدم الزبائن بائع

 0,17 0,30 سمين مدير
 0,83 0,30 يدرس طالب
 0,71 0,35 ذكي أستاذ
 0.25 0,43 طويل طيار

 0,31 0،60 يطير
 0،27 0،60 يخطط )يرسم مخططا ، تصميما ( مهندس

 0،23 0,40 يرتدي بشكل جميل فنان
 0,88 0،25 يرتدي مالبس رسمية بحار

 0,24 0,58 طيبة حالبة
 0,20 0,48 طيب طبيب

 

 هناك ولكن ،السيمات البؤرية مجال في وخاصة ،السيمات سطوع في يالَحظ كذلك تطابق السيمات    
 : لدى السيمات الهامشية سطوعال تطابق حاالت أيضا  



www.madjalate-almayadine.com مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانية العدد األول  

 
 

112 
 

 مؤشر السطوع السيم الكلمة
 اللغة األلمانية اللغة الروسية

 0,63 0,60 األبقارتحلب  حالبة
 0,48  0،40 يخدم الزائرين نادل

 0,48  0،40 يتحرك مسرعا  في الصالة
 0,68 0,70 يرتدي مريوال  أبيض طبيب
 0,58 0,50 مرح طالب

 0,51 0,55 رشيق رياضي
 0,22 0,30 شجاع طيار

 0,35 0,30 الشعر قصير جندي
 0,50 0,50 جميل فنان

 0,33 0,30 مرح
 0,31 0,45 يدير مدير

 0,17 0,28 يجلس في المكتب
 0,28 0,33 صارم

يختلف  المقارنة الكلمات معاني في ةالداللي الميزات من عدد   عند تطابق الحاالت، بعض في. 3    
 . الكلمات هذه معاني من الهامشي الجزء حجم كبير بشكل

 عدد من السيمات الهامشية ةلمانيفي اللغة األ طبيب ،حالبة ،فنان ،بحار كلماتال في يتجلى ،وهكذا    
ا، أكثر السيمات في اللغة األلمانية ،نفسه الوقت فيو  ؛الروسية مما في اللغة بكثير أكثر  في خاصة تحديد 

 التي تلك إلى اإلضافية سيماتها تضيف ،كأنما األلمانية، اللغة فإن أخرى، وبعبارة. «طبيعة» العمود
 . الروسية اللغة مع تشترك بها

 واأللمانية الروسية اللغتين في الداللية للمكونات تطابق أكبر أن إلى اإلشارة يمكن القول، خالصة    
 السيمات من عدد أكبر الكلمات هذه ويبدو في. طيار ،جندي ،أستاذ ،رياضي الكلمات معاني في ظيالحَ 

 نادل ،بائع ،مدير الكلمات وتمتلك معاني. السطوع في البعض بعضها إلى أقرب السيمات وهذه المطابقة،
 معاني فيأنَّ  عام، بشكل التجربة، مواد وأظهرت. )القومية( وطنيةالثقافية ال خصوصيةقدر من ال أكبر

 التي الساطعة السيمات من أكبر عدد األلمانية باللغة يتجلى لدى الناطقين دراستهاب قمنا التي الكلمات
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ا أكثر ميزوها على أنها  العمود في خاصة أقل، السيمات الساطعة عدد الروسية، للمعاني بالنسبةو . تحديد 
 . أكثر تجريدية جاباتإ تقديم الميل بعض كذلك ويالَحظ ؛«طبيعة»

 ينبغي الو . بحذر التجربة في فحصها جرى  التي للكلمات القومية الثقافية الخصوصية تفسير يجب    
َفت التي التناقضات في المبالغة  ال ،ولهذا السبب للكلمة، الداللي الهامش إلى عادة ُتنَسب ألنها ،اكُتشِّ

 غير الواقع بين مباشرة مقارنات وال ينبغي إجراء. في كل فعل حواري  المكونات هذه تتجسد أن يمكن
 الواقع انعكاس نتيجة هي الكلمةلة دال أن من الرغم علىف. اللغوية الوحدات من هذه أو تلك وداللة اللغوي 

ا وإنها تعرضت ،بالتفكير تنعكس أنها إال اإلنسان، وعي في  . اللغة نظاممن  ضغط إلى أيض 

 من كثير في ولكن ،)قومي( وطني ثقافي أساس لها الداللية التناقضات طبيعة أن فيه، شك ال مما    
 الصعب، من لذا،. محدد تناقض وجود سبب على محددة إجابة إعطاء للغاية الصعب من يكون  الحاالت

 قدره سطوع مؤشر التي لها ،لمعاِّ  كلمة معنىفي  «ذكي» العالمة تمييز سبب تفسير المثال، سبيل على
 أخرى  مرة نؤكد. لم ُيشر المختَبرين إلى هذه العالمة الروسية اللغةينما في ب األلمانية، اللغةفي  0,58

 مباشرة وليست للداللة، خصائص فحسب ُتعد أن يجب الكلمات القومية لداللة الثقافية الخصائص أن على
 . لكلماتألشياء التي تسميها ال كخصائص

 من أكبر حد إلى ،الوقت مرور مع للتغيير تخضع  المختارة الداللية المكونات فإن ذلك، إلى باإلضافة    
ا يحتاج والذي للجمهور، والمهني والعمري  االجتماعي التصنيف على وتعتمد ،البؤرية المكونات  إلى أيض 

 تجاهل ينبغي كذلك ال ذلك، ومع. عليها الحصول تم التي النتائج تفسير عند االعتبار في يؤخذ أن
سطوع  لديها منها وكثير النفسية، اللغوية الحقيقة تمثل ألنها محض ثانوية كعناصر المكونات المشار إليها

 . الكالمفي أفعال و  محددةال نصوصال في الكلمة تأويل على كبيرا   تأثيرا   وتؤثر بنية المعنى في كبير

 اللغات بين التقابلي التحليل عند للمعاني تساعد  )االختباري( التجريبي البحث قائطر  فإن وهكذا،    
 . لكلمةا لداللة الخصائص القومية تحديدعلى 

 الداخلي الشكل في الفرق  هو  -للداللة  )القومية( الوطنية الخصائص مظاهر من آخر جانبوهناك     
  األلمانعند و  ،«صغيرا  » الروس عند سمىي فالصحن الواحد نفسه. مختلفةال لغاتفي ال المكافئة للوحدات

der flaсhe Teller « َّسمىي األلمانية اللغة في العميق والصحن ،«حمسط der Suppenteller  
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أي المخصص  ،«اصبع الخاتم» ring finger اإلنجليزية اللغةب البنصر يسمىو  ؛«الحساءصحن »
 . إلخ لوضع الخاتم...

 على معروفو . الكلمة لداللة والوظيفي )اإليحائي( منييضتال الجزء االختالفات في السيمات تمس قد    
 االختالفات تتعلقو  ؛مختلفةال لغاتال في( المترادفات سلسلة) األسلوبية النماذج تطابق عدم واسع نطاق

 العديد في «قديم» old الصفة اإلنجليزية اللغة في ،فمثال  . للكلمات )االنفعالي( العاطفي التقييم بمكونات
 continental الصفةو  ؛ إيجابي تقييمي تضمين )إيحاء( لها «قديم بيت» مثل االقترانات اللفظية من

 (. إلخ ،غير طيب المذاق ،ُمشبِّع غير سيئ، البريطانيين بين" القاري  اإلفطار)" سلبية «قاّري »

 واألدب والثقافة واألساطير والتقاليدتمليها العادات  داللية ارتباطات محددة لغاتفي  تمتلك اللكسيمات   
 من نوع ا الشعب ثقافة في الكلمات بعض تكتسبو . لذلك الشعب الحامل لها )الناطق بتلك اللغات(

ا وهو الرمزي، المعنى  االرتباطات، إلى الرمزية المعاني وتستند. مؤطر بإطار قومي بشكل عميق أيض 
 )شجرة البتوال( يتضمن «البتوال» لروسيا اللكسيم ،فمثال  . اللكسيم على اإلطالق في صريحة ليستهي و 

اللغة  فيو . «مليئة باألنوثة» ،«ة، رقيقةلطيف» ،«الوطن»على تضمينات  الروسية اللغة بالنسبة لحاملي
 رمز هو -عند الروس  الذئبو . التحمل على والقدرة بالثبات البتوال رتبطت المثال، سبيل على النرويجية،

 كلمة قريب من تضمين) والرجولة بلوالنُ  للشجاعة رمز - عند الجورجيين هأن حين في والعدوانية، للقسوة
أجرتها ألكساندرا زاليفسكايا وفيكتور ليفيتسكي  لسانية نفسية )اختبارات( لتجارب وفقا  و (. الروسية «نسر»

هذا المفهوم  الروس عند بينما الجوع، بمفهوم والقيرغيزية الكازاخستانية بين  نمس و ثعلب الكلمتان ترتبط
ترتبط  األوروبية البلدان فيبينما  الراعي،ب آسيا في مقص كلمة ترتبطو . وكلب ،ذئب كلمات تمتاز به

على  الروسلدى  «ةنملال» بينما الرضا، عدمب األوكرانيين بين «نملة» كلمة وُتَقيَّم. بالحالق أو خياطبال
 .إيجابي بشكل ُتقيَّمو  الشاق للعمل ا  رمز تعد  «اليعسوب»العكس من 

 باللغة الشمس»: بوالتوف تيمور األوزبكي لكاتبالتي قالها ا المجال هذا في المالحظاتتثير االهتمام     
 باللغة ال تشبه ُأفتاب هي  وبالتأكيد األوزبكية، باللغة كويوش مثل اإلطالق على ليست - الروسية

 ويعبر ،المضيء سماوي ال بهذا الجرم يرتبط اإلنسان – مؤلمة أو ودية - العالقة نوعل وفقا  . الطاجكية بتاتا  
ال يطلق عليها اسما  محببا   الحارقة، اأشعته تحت السنة معظم يعيش الذي األوزبكي،ف. ويلفظه لغته هعن

 إال الشمس تصور يستطيع ال الذي الروسي على ينطبق األمر وهذا ،«ةسَ يْ مَ شُ » ومصغرا  كأن يقول عنها
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 ذلك القمر من تماما   مغاير موقف لألوزبكي وبالمقابل مؤذية تصورها عن ناهيك والنماء للخير جالبة
 كوجه» وأ «قمرا  » فيه ومرغوب جميل كل يدعو فهو - والطمأنينة البرودة يحمل الذي الليلي المنير
 2.«الالزم من اكثر مزوقة عنها يقال ما اقل الروسية، لألذن تبدو وبنغمة «القمر

 شعب لحياة المركزية حتى أو تسمي إحدى واقعيات الخصائص القومية المهمة أن للكلمة يمكن     
التسموية  – واحد وقت في المعنى مكونات جميع في الداللية اخصوصيته إظهار ايمكنه وعند ذاك معين،

 .الترابطات التي تثيرها وكذلك ،وحتى االختبارية والتضمينية

 بهذه الجورجية «راتفيلي» كلمة معنى هماماالدزي تيموراز الجورجي الصحفي يصف المثال، سبيل على    
 : الطريقة

سابيع أالروسي ماذا تعني كلمة "راتفيلي". وهي باختصار شديد عدة  للقارئ ن افسر أيصعب علي »    
 .ع في قرى مزارع الكروم في جورجياصنَّ جمع فيها محصول العنب ويُ يُ  األولوتشرين  أيلولفي شهري 

ان كال  األرجحيطلقها على العيد، لكن على  همبعض الناس يطلق كلمة "راتفيلي" على ذلك العمل وبعض
ن اسهب في الشرح أصحيح وباختصار ال يمكنني تفسير هذه الكلمة بصورة ابسط ألني  اخشى  األمرين

 . أساسيربما لدرجة ابتعد فيها عن قول ما هو 

؟ هل راتفعيلي"، كيف افسر "وال  أكيف اشرح لك ماذا تعني القرية الجورجية بال "راتفعيلي" ؟ ولكن      
ما في الليل فمشاعل النار وانعكاس اللهب أجني العنب، والعمل من الفجر حتى الغسق،  أوانأقول إنه 

منهك خالل النهار يطلق لخمر والوادي الا .على وجوه الناس ولمعان الشرار في حنكة الظالم الدامس
 تسكب نورا  سماويا  على مزارع الكروم.  المبكرة زفيره نارا  وقمم الجبال الفضية المكتسية بثلوج تشرين

اف لتلك المدة من الزمان وتفسير  غن تعرف عن "راتفيلي"؟ انك بحاجة لتوضيح شُ أماذا تريد     
نفسه  األوانانك بحاجة الى هواء ذلك األبد. ي تتضح معالم الطريق الى لوضوحها الذي ال بد منه ك

والى خير الحياة وادراك مغزاها وهدفها بحيث تشعر انك  .والمشاعر التي حلت به وذابت في طياته..
 اكثر من اي وقت مضى.  األرضبنفسك تنتمي الى هذه 

                                                           
2 Пулатов Т. Язык, автор, жизнь. – Лит. обозрение, 1976, № 8, с. 109. 
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الجورجيين الذي معالمه واضحة لصاخب هذا في ذلك الوقت من حياة شقي من حرم من عيد العمل ا    
 .3«والعابر باألبدي ،والشخصي بالجمعي ،المرئي بالمخفي ،حتى النهاية ويتصل فيه الدنيوي بالسماوي 

 المعجمية للغات المتقاربة باألصل العالقات خصائص. 2§ 

 مع التي، متطابقة،ال اللكسيمات من كبير عدد وجودب بالَنَسب البعض بعضها من القريبة اللغات تمتاز    
 السميمات في السيمات من مختلفة مجموعاتأو  مختلفة سميمات ختلفةالم لغاتال تمتلك في ذلك،

 . المشابهة

 المحتملة العالقاتفي اللغتين الروسية والتشيكية وحدد  بدراسة التناسب بين اللكسيمات فلتشيك قام ي.    
 اآلتية:

 في )كتَب( تتطابقانписать –  psat: المحتملة للسميمات تشابه اللكسيمات في ظل تشابه  . 1    
األمر غير  ،في اللغة الروسية يمكن أن يقال كتَب لوحة  )بمعنى رسم لوحة( ولكن ،كتَب كتابة   معنى

  .بالنسبة للغة التشيكيةالممكن 

 живот ولكن ،zivot -( الحياة) жизнь :السميمات تشابه اللكسيمات في ظل اختالف. 2    
 biograf - кинотеатр ولكن ، zivotopisec - (السيرة كاتب) bricho، биограф – (بطن)

 позор ؛جميل krasný - красивый ولكن ، Červený - (حمر)أ красный (،السينما)دار 
 .نتباها pozor - внимание ولكن ، hanba - عار

 ،tlouci - َسَحقَ  Толочь. للكسيمات التدريجي التباعد في ظل للسميمات المحتمل تشابهال. 3    
полоть  َخفَّف - plit، переворот انقالب - pevrat،  пророческий  تنبؤي - prorock. 

 المعجمي النظام في مختلفا   مكانا   وتحتل مختلفة، معان   تحمل التي المتشابهة اللكسيمات وجودإنَّ     
اللغات  في مما هي عليه وإرباكا   غرابة أكثر المتقاربة َنَسبّيا   اللغات في الكلمات بين العالقة يجعل ،للغة

 .غير المتقاربة

                                                           
3 Мамаладзе Т. Несокрушимый Давид? – Лит. газ., 1982, 24 марта. 
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 Paradigmaticالعالقات الجدولية النمطية  اللغات في بين االختالفات. 3§ 
 لسميمات المتكافئةل 

 حقيقةمسمى ال يعكس الذي ،D1 وفق السميم اللغة ثنائية القواميس في ُيثبَّت تكافؤ اللكسيمات     
 في - سكر сахар؛ Milchة األلماني باللغة - حليب Молоко. جدا   المشابهة لها أو نفسها الواقعية

 .إلخ ،eau الفرنسيةاللغة  في - ماء вода؛ sugar ليزيةاإلنك اللغة

 يقولله أن  يمكن ،D1 وضعيةال في األم بلغته المقابل للكلمة عندما يتذكر التلميذ األلماني اللكسيم    
الشيلم بدال  عن  (Korn steht in der Milch العبارة األلمانية أساس على) الحليب في موجود الشيلم
 ،(il est tout en eau) بالماء إنه كله يقول أن في الحق لديه الفرنسي ؛)بدأت تتكون سنابله( يَُسنْبِّل

 وهلم جرا. ،يتصبب عرقا  عن  بدال  

ر األمغير  لغةال القتران االنتهاكات هذه مثل      مختلفة،ال لغاتال لكسيمات أن حقيقةب يمكن أن ُتَفسَّ
 . K2 و K1و  D2 بالسميمات كبيرا   اختالفا   تختلف ،D1 المتكافئة بالسميم

 D1 )ماء( حسب السميم «вода»الروسي  والفرنسية للكسيم ليزيةواإلنك األلمانيةالمكافئات  ،فمثال      
 بالنسبة مألوف غير، وهذا األمر «بول»و  «دموع» و «بصاق» و «عرق » مثل D2 تمتلك السميمات

 . )ماء( «вода»الروسي  للكسيم

 اللطف حليب ،الذي يعني حرفيا :) the milk of human kindness ،اإلنكليزي  التعبير في    
 تعبيرا   يمثل نفسه الوقت في بينما ،«حليب» عالقته مع السميم التسموي  لم يفقد milkلكسيم ال( اإلنساني

 .milk للكسيمالسميم التضميني  هو هذا. إلنسانا روح غذيالذي ي الدعم عن

)المعنى الحرفي:  в лекции было много воды التعبير في )ماء( «вода» اللكسيم الروسي     

المترجم( لم يفقد العالقة  -)كانت المحاضرة مجرد لغو ال فائدة منه  (الماء من الكثير المحاضرة كان في
سيل من الكلمات  إلى يشير نفسه الوقت فيو  ،أثر أي تركي الذي يجري ويذهب من دون أن بالسائل كليا  

 .التضميني المعلَّل K1 السميم هو وهذا. أي معلومات المستمعين إلى الذي ال يحمل ،واإلسهاب المتعِّب
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. K1 و D2 متكافئة بالسميمات ليست ،عموما   ،D1 فإنَّ اللكسيمات المتكافئة في السميم وبالتالي،    
 أن حقيقة إلى ذلك ويرجع. D2 مما هو في السميمات شيوعا   أكثر K1 السميمات في الجزئي والتطابق

 . العام )لجميع الناس(البشري  المنطق في تتطور أن ويمكن من الناحية المنطقية معلَّلة 1Kالسميمات 

ن السميم     ا  عالمي ا  طابع ال تمتلك ،ةعشوائي أسس   علىيحدث  األحيان من كثير في D2 إنَّ تكوِّ
 من كثير فيولهذا السبب تكون اللكسيمات  ضيق،على نطاق  محلي ومتعلقة بظرف ،)لجميع الناس(

 .D2بالسميمات  متكافئة غير األحيان

 في متكافئة غير تكون  ما غالبا   ، D1 السميمات تسمية في كافئةتالم اللكسيمات فإن ،وهكذا    
 الرغم على ،أخرى  لغة في يظهر حتى ،في إحدى اللغات يتطور الذي ،K1 أن ،وربما. D2 السميمات

 المبد حيث من متكافئة غير D1واللكسيمات المتكافئة بالسميمات. ليس الزما  تماما   ذلك من أنّ 
اللكسيمات  بين مقارنةوال. في كل لكسيم لها خصوصيتها مكونات السيمانتيم وبنيته وإنَّ  .K2 بالسميمات

 .وفقا  للسميمات السيمانتيم لتقسيم فعالة وسيلة هي D1 المتكافئة بالسميمات

 Syntagmatic  في العالقة التركيبية األفقية االختالفات بين اللغات. 4§ 
 .D1 المتكافئة بالسيمات للسميمات 

 D1للسميمات المتكافئة بالسييمات  Paradigmatic إنَّ االختالف في العالقة الجدولية النمطية     
 الخطي االقتران في، أي Syntagmatic العالقة التركيبية األفقية  في ختالفاتا إلى منطقيا   يؤدي

 .مع هذه اللكسيمات والمسكوكة الحرة اقترانات العبارات تنظيم فيو  للكسيمات

 الصفات مثال من على هذا وسنبين. D2 بالسميم تعبيرال من عملية االقتران في االختالفات تبدأ    
 . حجمال التي تسمي ليزيةواإلنك الروسية

 وكذلك متكافئان . high ليزيةاإلنك صفةلل مكافئة D1 بالسميم )عالي، طويل( высокий صفةال    
 high  - عالية شجرة  высокое дерево و high hill    -)تل عاٍل(   ,высокая гораالتركيبان 

tree . بالسميم تعبيرال التطابقات حتى في بعض هناكو D2 :высокий полет  تحليق عاٍل- high 

flight و ،высокая звезда   نجم عاٍل- high star .)أكثر  التطابق عدم )المتشكلة بالكناية المستعارة
 high)أعالي البحار(؛  البحرعرض   high sea - открытое море: المثال سبيل على. بكثير
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shoulder-blades - острые лопатки  ؛الحاد )شفرات الكتف العليا( كتفال لوح high Tory 
- крайний тори  ؛البريطاني( متطرفتوري )عضو في حزب العمال high living - богатая 

жизнь  )؛ َتَرف)الترجمة الحرفية باللغة الروسية: حياة غنيةhigh noon - самый полдень 
  وغيرها كثير. ...كلمات high words - гневные слова ؛الظهيرة

)وتبين من األمثلة . التشيكية ومكافئاتها)أصم(  глухойالصفة الروسية   علىمثاال   يورد ي. فليتشيك    
التي قارنها فليتشيك الستعمال صفة أصم في المركبات اللفظية أنه أحيانا  يتطابق االستعمال في اللغتين: 
شخص أصم وشارع أصم "أي فارغ" وسينما صماء "األفالم غير الناطقة". وفي مركبات أخرى ال تتطابق 

ليلة  –كلمات فارغة؛ وليلة صماء  –سنبلة فارغة؛ وكلمات صماء  –المركبات اللفظية: سنبلة صماء 
 هادئة(.

ة تلميحيال السميمات في يتجلى ،D1 السميمات في المتكافئة اقترانات اللكسيمات تطابق عدمإنَّ      
 بعض وجودحالة  في. مختلفةال لغاتل phraseologismsالمسكوكة  عباراتال اختالف في )التضمينية(

بالظرف  دائم ا مقيدا   في مركب لفظي تلميحي هذا أو ذاك من اللكسيمات استعمال يكون  التشابه، أوجه
 الترجمة الحرفية:) Tîeba jako soli. والتشيكية الروسية اللغتين من الشبه أوجه بعض نقدم. القومي

 Byt؛ ملحمقابل روسي يحتوي على اللكسيم  يوجد ال جدا ، ضروري   очень нужно - (كملح مطلوب
komu jako sol v oich  )المقابل الروسي بلكسيم آخر  -)يكون كالملح في العيونбыть как 

бельмо на глазу  الترجمة الحرفية يكون كالغشاوة على العين( )باللغة العربية: كالقذى في العين(- 
 влипнуть вالمقابل الروسي  –)حرفيا : وقع في العصيدة(  Dostait se do kaše المترجم(؛

историю ورطة؛  وقع في Vytahat koho z kase )أنقذه من وضع سيء –)سحبه من العصيدة ،
 مقابل روسي.ال يوجد 

)كاالتش: نوع من  калачال توجد في اللغة التشيكية سميمات تضمينية )إيحائية( لتسميات     
المعجنات دائري الشكل(، )كما في المثل: ال يمكن أن تغريه بالكاالتش، أي ال مجال إلغرائه( و 

крендель  بسكويت مبروم( و(квас  و )كفاس: شراب غير كحولي من نقيع الخبز(кисель 
شاي )الحظ المثل  чай )سحلب، كيسيل: شراب من عصير الفواكه والنشاء، حلوى الهالم الخفيف( و 

"الترجمة الحرفية: سار سبعة فراسخ لكي يحتسي  за семь верст киселя хлебатьالروسي: 
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 jeذهب بعيدا  ألداء مهمة سخيفة(، بينما توجد سميمات تضمينية )إيحائية( شعرية )أي السحلب"، 
tenkà jako nudle – ( ونقانق )نحيفة كالشعريةto mi je vurˇt –  ،حرفيا : إنه بالنسبة لي كالنقانق

كلم بطريقة حرفيا : لديه زالبية في بلعومه، أي إنه يت – ma knedlik v krkuأي هذا ال يعنيني( وزالبية )
 سيئة(.

 للكسيمات السميمات اإليحائية )التضمينية( في تناقضات وجود على مثلةالمئات من األ تقديم يمكن    
 . لغتين أي من كافئةتمال

توجد  التي الحاالت كذلك مختلفةال لغاتفي ال syntagmatic التسلسالت التركيبية األفقية دراسةُتبيِّّن     
 .بشكل متطابق فيها ُتستعمل ال هاولكن ،D1 لكسيمات متكافئة في اللغاتفيها في تلك 

. والفرنسية الروسية باللغتين نصوص مقارنةمن خالل  اكغ فالديمير بعمق كشف عنها الظاهرة هذه    
 بين D1 المتكافئة / غير المتكافئة في سيمات اللكسيمات استعمال نظر وجهة منإذ يميز فالديمير غاك 

 .المواد والمواضيع عالقات من أنماط ثالثة

 يمكن وبالتالي للجميع معروفةو  ،الزمة الحالة تفاصيل تكون  عندما المستقرة، المواضيع عالقات. 1    
 الحالة هذه في مقاعد وجود إنو  ،يعد مألوفا  لإلنسان كرسيال على الجلوس موقف ،فمثال  . بديهية تكون  أن

 . متشابهة أيضا   هي الحالة هذه في الجسم وضعية تغيير وطريقة حاجة الزمة،

 اإلجراء تسمية دون  يحدث من ما غالبا   الوضع هذا مثل الفرنسية تصويرو  ليزيةاإلنك اللغتين في    
وكذلك في اللغة  ؛(ا  كرسي أخذ :حرفيا  ) Не took a chairالحظ في اللغة اإلنكليزية القول . «جلس»

 . il a pris une chaise  الفرنسية

بالنسبة  «األرض علىجلَس » الموقف المثال، سبيل على. ةمستقر ال غير . عالقات المواضيع2    
 هذا في الجسم وضعية في تغيير حدوث إلى اإلشارة وإنَّ . عرضية سبابأ واستدعته مألوف غير لألوربي
 الفرنسية تقدم لكسيما  مكافئا : اللغة هنا. معين فعل إال من خالل استعمال دقيقة تكون  أنال يمكن  الموقف

je masasis sur le plancher . 
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الترجمة الحرفية: جلس في » «сесть на поезд» الموقف في. المواضيع الحيادية عالقات. 3    
ن  الفعلي اإلجراء يشمل ال قد ،«القطار  تصبح الميزة هذه مثل تسمية فإن وبالتالي ،«الجلوس» مكوِّ

 he: العبارة لهذه والفرنسية اإلنكليزية ترجمات في يحدث ما بالضبط هو هذاو . غائبة تكون  وقد مشروطة
took a train; il a pris le train. 

 إلى اإلشارة عند اللغة الفرنسية أن بيَّن والفرنسية الروسية النصوصبعد أن قارن فالديمير غاك     
 فتستعمل الروسية أما اللغة ،األكثر تجريدا  التي تحدد الجنس لتسمياتا تفضل مستقرةاألشياء ال عالقات

 . للموقف المحددة المالمح تحمل التي

 le feu de camp étalt juste derriére باللغة الفرنسية – ت النار تشتعل خلفهم مباشرةكان    
eux )حرفيا : الحريق خلفهم( 

 أما في النصوص – الخيمة من نحن تسللنا تيار،ال تدفق العصفور، طار ذهبنا،نحن  خرجت، أنا    
انتقل إلى » العام المعنى الذي يحمل sortir فُيستعمل في جميع تلك النصوص فعل واحد بعينه هو

 .«الخارج

 لألفعال معادلةمحددة  فعالأ تظهر حتى في اللغة الفرنسية المستقرة غيرالمادية  العالقات حالة في    
 . الروسية

تسلسالتها  فيمتكافئة  دائم ا ليست D1 السميمات تحمل التي الكلمات نالحظ حتى ،وبهذا الشكل    
 لغاتال لكسيمات بين الداللية العالقات جميع توضيح أجل منو . syntagmaticالتركيبية األفقية 

 .مفصلةمقارنة  داللية أبحاث إجراءب ينبغي القيام مختلفةال
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