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مقدمة
كما هو معروف فشلت كثري من ترمجات القرآن الكرمي ملختلف لغات
العامل احلية ،وعلى رأسها اإلجنليزية ،يف ترمجة معانيه .لكنها تفاوتت فيما بينها
يف مدى اقرتاهبا من التعبري عن املعىن املقصود بشكل عام .يدور هذا البحث
حول مدى جناح ترمجتني إجنليزيتني استشراقيتني شهريتني ملعاين القرآن الكرمي،
(األوىل جلورج سيل ،والثانية آلرثر آربري ،وكالمها إجنليزي) أو فشلهما يف
االقرتاب من أسلوب القرآن الكرمي ،وبالتايل من املعىن املقصود.
تعتمد دراسة أسلوب الرتمجتني املذكورتني على اعتبار األسلوب كخيار
متاح للمرتجم من منت اللغة فيما يتعلق بشكل النص وتنضيده على الصفحة،
واختيار الكلمات واملصطلحات والتعابري والصور البيانية والبالغية ،والبىن
النحوية للجمل والعبارات الفعلية والرتاكيب اللغوية وأمناطها ،والسمات الصوتية
واحملسنات البديعية املختلفة .وباختيار املرتجم لشكل معني للنص دون غريه،
ولنمط معني من اجلمل ،وللفظة دون سواها ،ولسمة صوتية دون غريها ،يعين
أنه فضلها على غريها متاحة له يف خمزون اللغة ،وإذا أغفلها يعين أنه اختار
ذلك كحل أفضل من استخدامها ،وإذا زاد فيها أو أنقص فيعين هذا أنه رجح
الزيادة على النقص ،أو النقص على الزيادة.
تقوم الدراسة على مقارنة اخليارات األسلوبية يف ترمجة كل من جورج سيل
(1733/1371م) وآرثر آربري (1691م) .مث تقارن خيارات املرتمجني
بأسلوب النص القرآين األصل ،وإىل أي مدى وفقا أو فشال يف نقله ولو بشكل
تقرييب .متكننا هذه الدراسة من احلكم على أسلوب الرتمجتني املذكورتني
وانعكاس ذلك على املعىن ،ومدى قبوهلما أو رفضهما .وتسعى هذه الدراسة
1

األسلوبية أيضا إىل إنصاف املرتمجني واحلكم على ترمجتيهما من خالل الرتمجة
من دون التأثر بآراء وأحكام سابقة على شخصييت املرتمجني .ونعتقد أن معظم
الباحثني والنقاد يف هذا اجملال غالوا يف هجومهم على الرتمجات االستشراقية
بشكل عام ،وأطلقوا عليها أحكاماً تعميمية ومل يستثنوا منها أحداً من
املستشرقني؛ إذ اتسمت بعض هذه األحكام باجلور أحياناً ،ألهنا بنيت على
السلبيات ،مع إغفال تام لإلجيابيات .حىت إن بعض الباحثني نبشوا سلبيات ال
وجود هلا؛ بغية دعم حججهم ،وهذا ليس من اإلنصاف.لذا نأمل أن توفر هذه
الدراسة األسلوبية منطلقاً جيداً حلكم أكثر إنصافاً على ترمجات املستشرقني
للقرآن الكرمي ،وهذا مبدأ قرآين عظيم يقضي باحلكم بالعدل بني مجيع الناس،
مسلمني وغري مسلمني .كما ينبغي جتنب وضع كل هذه الرتمجات يف سلة
واحدة .بل إن املرتجم نفسه قد جييد يف أشياء وخيفق يف أشياء .وتتضمن
الدراسة النقاط التالية:
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أسلوب الشكل العام للنص وتصميمه
اعتمد سيل على أسلوب النص النثري املتواصل الذي يتألف من مجل
متواصلة تفصل بينها عالمة الرتقيم ،النقطة ،علماً أن كل أنواع عالمات الرتقيم
األخرى مستخدمة يف النص ،مما يعين أن املرتجم اعترب النص القرآين املرتجم
كأي نص آخر ،وهذا غري وارد .كما أن استخدامه للنقطة داخل اآلية الواحدة
(فعل هذا آربري أيضاً) خيلط على القارئ أمر بداية اآلية وهنايتها .كما أنه ال
وجود للفقرات أو ألي نوع من التقسيم أو التجزيء للسورة الواحدة ،أو حىت
الفصل بني اآليات مبسافة يف الطباعة (كما فعل آربري بشكل عام ،وبأساليب
طباعية خمتلفة) .وهذا الشكل من النصوص ممل وال ينم عن تقدير املرتجم
خلصوصية الشكل العام للنص األصل حق التقدير .انعكس هذا االنطباع العام
سلباً على الرتمجة ،علماً أن األمر قد ال يكون مقصوداً من املرتجم ،ولكن هذا
االنطباع يطرح نفسه تلقائياً .فاآليات حتولت إىل مجل مرتاصة يصعب متييزها
بسهولة عند القراءة .كما أن املرتجم قسم بعض اآليات إىل أكثر من مجلة،
لتضاف سلبية أخرى للشكل العام لنص الرتمجة.
أيضاً مما لفت االنتباه يف النص املرتجم كتابة بعض الكلمات والعبارات
حبروف مائلة زادها املرتجم يف ترمجته ،أو بغية إبرازها وإضفاء أمهية أكرب عليها.
وهذا غري مقبول يف ترمجة القرآن الكرمي بشكل خاص لسببني :أوهلما ،ال جيوز
إيالء أمهية يف القرآن الكرمي آليات دون سواها ،فآيات القرآن كلها يف مرتبة
واحدة يف الرتمجة .وثانيهما ،أن املرتجم هبذا األسلوب يتدخل يف النص فيربز ما
يريد ويقلل من أمهية ما ال يريد من دون سبب وجيه.
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أما استخدام املرتجم ألسلوب التوكيد هذا يف إشارة إىل إضافات وزيادات
أدخلها يف النص ،فهذا أمر وارد بل ومفضل بغرض الداللة على ما زاده على
النص األصل ،سواء من باب التفسري للتوضيح ،أم لسد ما يسمى بالفرج
اللفظية (وهي كلمات وإشارات تضاف يف منت نص الرتمجة للتبيني والتوضيح
وجتنب الغموض نظراً الحتمال وقوعه عند قارئ الرتمجة ،أو لعجز حنوي أو
معجمي يف اللغة اهلدف عن جماراة اللغة األصل يف قوة التعبري أو اإلجياز ،أو
اختالف بني اللغتني يف القواعد والنحو) ،وسيأيت ذكرها الحقاً يف هذه
الدراسة.
من جهة أخرى ،اعتمد املرتجم بشكل أساسي على أسلوب التعليق
والتفسري املسهب من خالل احلواشي ،وهذا أسلوب ضعيف يف الرتمجة إال يف
ترمجة معاين القرآن الكرمي ،فهو األسلوب األفضل نظراً للحاجة املاسة للتفسري
والشرح والتوضيح كما هو معلوم .يف هذا األسلوب بالذات يتفوق جورج سيل
على آرثر آربري الذي اقتصر على الرتمجة من دون أي تعليق أو شرح أو
حاشية ،مما أدى إىل إبقاء الكثري من الغموض والصعوبة يف الرتمجة اإلجنليزية.
وقد يسر اهلل القرآن للذكر ،إال أن املسلم الذي مل يتعلم العربية والعلوم املساعدة
ال يهتدي ملعرفة مضامني القرآن ،فكيف مبن قام به مانعا الكفر والعجمة؟ لكن
آربري كان حمقاً يف عدم إبراز كلمات أو تعابري معينة ،ال بأسلوب الكتابة املائلة
وال بغريه حفاظاً على إيالء أمهية متساوية لكل آية من آيات القرآن الكرمي،
وهبذا األسلوب ضمن حياده يف هذا الصدد .من جهة أخرى ،اعتمد آربري
على أسلوب املقطع الشعري وشكل القصيدة يف نصه املرتجم ،واعترب هذا
شكالً مميزاً مل يسبقه إليه أحد يف أي ترمجة إجنليزية ملعاين القرآن الكرمي ،كما
1

ذكر يف مقدمة ترمجته .يف اعتقادنا ،هذا غري مقبول؛ ألنه قد يوحي للقارئ
اإلجنليزي بالنظم الشعري للنص األصل ،وكما هو معلوم يعد القرآن الكرمي أبعد
ما يكون عن الشعر ،لذا يعترب هذا الشكل الشعري لرتمجة آربري من املساوئ
ال من احملاسن.
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أسلوب المفردات والبنى النحوية
 -1العنوان:
اختار سيل كلمة واحدة فقط عنواناً لرتمجته ملعاين القرآن الكرمي ،وهي

(القرآن) ،واليت توحي بأن النسخة املرتمجة إىل اإلجنليزية هي األصل عن
النسخة العربية األصلية ،وأن هذا هو القرآن باإلجنليزية متاماً كما هو بالعربية.
وهذا طبعاً غري وارد (علماً أنه أورد عنواناً فرعياً على الصفحة األوىل بعد
الغالف؛ ليصبح العنوان( :القرآن مرتمجاً إىل اإلجنليزية من األصل العريب) .وكان
األوىل كتابة هذا العنوان كامالً على الغالف .أما آربري فاختار عنوان (القرآن

مفسرا) رداً حسب قوله على مزاعم بعدم إمكان ترمجة القرآن الكرمي .بل نرى
التفسري املسهب عند سيل الذي مل يأت يف عنوانه على ذكر التفسري .لكن
يعترب عنوان آربري مسوغاً إذا كان املقصود منه اإلحياء بأن القرآن الكرمي ال
يفسر فقط.
يرتجم بل ميكن أن َّ

 -2نمط اللغة:
استخدم كال املرتمجني :سيل وآربري ألفاظاً إجنليزية تعود إىل عهد اللغة
اإلجنليزية احلديثة (وهي لغة شكسبري) ،أي ما يسمى خطأً باللغة اإلجنليزية
القدمية .فاإلجنليزية القدمية (حىت 1151م) تكاد تكون مبهمة وال تفهم من
اإلجنليز أنفسهم ،إال كليمات ال تتجاوز نسبة  %11من النص .فهي غريبة
عليهم متاماً .أفضل منها بقليل ما يسمى باإلجنليزية املتوسطة (حىت 1171م)،
يليها عهد اإلجنليزية احلديثة حىت (1351م) حيث بدأ عصر اللغة اإلجنليزية
احلديثة بنشر قاموس الدكتور جونسون للغة اإلجنليزية .وتعترب اللغة اإلجنليزية
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احلديثة لغة مفهومة بشكل عام مع اختالف يف بعض قواعدها ومفرداهتا لكنها
ال تعيق الفهم.
صحيح أن سيل استخدم كثرياً من الكلمات اليت تعود إىل تلك احلقبة
من اللغة اإلجنليزية ،لكن آربري الذي أخذ عليه هذا مل ختل ترمجته من كثري من
هذه الكلمات ،والفرق بينهما يف الكم فقط .من ناحية أخرى ،رمبا يعترب
استعمال كلمات إجنليزية غري معاصرة معيقاً للفهم ،إال أنه دليل على استخدام
لغة رفيعة املستوى تليق بلغة القرآن العظيم .وهذه وجهة نظر تستحق الوقوف
عندها ،علماً أن عبد اهلل يوسف علي وحممد بيكثول استخدما مفردات مشاهبة
أيضاً ،وللسبب نفسه.

 -3أسلوب التبجيل:
تفاوت املرتمجان يف استخدامهما ألسلوب التبجيل تبعاً لألصل ولو يف
َ
بعض األحيان على أقل تقدير .فتارة يتفوق سيل على آربري ،مثالَ  :وقد
َر
بَلَ َغ ِ َ
ن ٱلكِب[ آل عمران ،]11 :ترمجها سيل إىلwhen old age has :
 ،overtaken meبينما ترمجها آربري إىل .seeing I am an old man :وتارة
َ ر
َ
َٰ
ب[مرمي:
ِت
ك
ل
ٱ
ف
ر
ك
أخرى يتفوق آربري على سيل ،مثال   :وٱذ
ِ
ِ
 :]19ترمجها آربري إىل ،make commemoration :لكن سيل قال:
 .rememberوتارة ثالثة يتساويان يف امليزان كقول آربري يف ترمجة
َ َ ََٗ
ۡضب مثل [ البقرة strike a similitude :]29 :وقول سيلpropound a :
ي ِ

 ،parableوكلتامها جيدة ،ويف أكثر األحيان يتطابقان متاماً يف الرتمجة ،واألمثلة
كثرية .أيضاً يتساويان أحياناً يف الضعف كرتمجتهما لكلمة )يعبد( إىل.serve :
3

بشكل عام التقى املرتمجان يف ترمجاهتما التبجيلية أكثر مما اختلفا مع أرجحية
آلربري ،وخباصة فيما يتعلق بلفظ اجلاللة (اهلل) ( )Godواإلشارات والضمائر
العائدة إليه ،حيث يستخدم آربري احلرف الكبري للضمري العائد للفظ اجلاللة،
بينما ال يفعل ذلك سيل .وهذه نقطة غاية يف األمهية .فالتبجيل حيصل يف
التهجئة باإلجنليزية ،كما هو يف الرتمجة واختيار األلفاظ املناسبة .لكن سيل من
جهة أخرى يكتب لفظ اجلاللة ( )GODولفظة (رب)  LORDحبروف كبرية
دائماً إعالء لشأهنما.

 -4أسلوب االحتشام:
وردت يف القرآن عبارات ومفردات عن املعاشرة الزوجية وما شاهبها يف
أعلى درجات االحتشام .حرص املرتمجان على احلفاظ على هذا االحتشام يف
اإلجنليزية ،من األمثلة على ذلك:
َ َّ
َ َّ ر
سهِۦ [ يوسفshe …desired ( ]27 :
َ و َر َٰ َودت ره ٱل ِت ه َو ِف بَيت ِ َها عن نف ِ
( )him to lie with herسيل) ،وأفضل منها(the woman…solicited him) :
(آربري) .وافقه يف هذا يوسف علي ،(she seduced him) :وزيدان(and :
) .the woman began to tempt himوهذه الرتمجات الثالث األخرية جيدة ومل
خترج عن احلشمة ،وهي أفضل بكثري من ترمجة بكثول الذي غاىل يف التعميم
إىل درجة التعتيم بقولهshe asked of him an evil act :؛ إذ يندرج حتت (عمل
السوء) القتل واالعتداء والضرب والسب والشتم واخليانة ومعاص أخرى كثرية،
وال تدل بالضرورة على املراودة حصراً .على أية حال ال ترقى أي من الرتمجات
السابقة إىل عظمة األصل وبالغته.
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َ َ َ َ
ت لك [ يوسف ]27 :إىل( take me :آربري)
–ترمجة  هي

و( come

( )hitherسيل) ،علماً أن األوىل أكثر احتشاماً وعمومية ،مثلها مثل ترمجة
بكثول ،come :وتعتربان أفضل من ترمجة يوسف علي  come dear to meعلى أية
حال كل هذه الرتمجات ملتزمة باحلشمة إىل حد معقول.
ََ
َ ولقد َه َّمت بِهِۦ َو َه َّم ب ِ َها [ يوسف. ]21 :
(سيل)
She resolved within herself to enjoy him, and he would have resolved
to enjoy her.

(آربري)
…for she desired him, and he would have taken her.

ال شك أن هذه الروايات حمتشمة ومقبولة لغوياً وأسلوبياً ،ومل تتعد
حدود األدب ،لكنها تبقى دون األصل بكثري حبشمته وبالغته.
َّ ر
ٓر ر
 ن َِساؤكم َحرث لكم[ البقرة:] 227 :
(آربري)

Your women are a tillage for you, so come unto your tillage as you
wish.

(سيل)
Your wives are your tillage, there fore unto your tillage in what
manner soever ye will.

تعترب هاتان الرتمجتان من الرتمجات الناجحة نظراً حملافظتهما على
املصطلح العريب األصل )حرث( ) ،(tillageوهو قمة االحتشام وقوة التعبري ودقة
البيان .كال املرتمجني -واحلق يقال -حريص على أسلوب االحتشام يف ترمجته،
دومنا إساءة وال تعد للحدود.
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: أسلوب استخدام المفردات السهلة-5
 اللهم إذا،مال املرتمجان كالمها إىل استخدام املفردات السهلة بشكل عام
 فقد ابتعدا يف معظم األحيان عن.ما استثنينا املفردات القدمية بعض الشيء
أسلوب استعراض العضالت املتمثل يف استخدام كلمات ومصطلحات غريبة
 واهلدف من ذلك التعبري عن املعىن بلغة سهلة.وصعبة ومعقدة وطنانة رنانة
 قرل َّلو ََك َن ٱۡلَحرر : ومن أمثلة ذلك،وسلسة مما ييسر الفهم على القارئ
َ َ َ َ َ َ ٗ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ر
َت َرّب َولَو جئنا
نف َد ََك َِم َٰ ر
ت ر ِّب َلفِد ٱۡلحر قبل أن ت
ِ مِدادا ل َِك ِم
ِ
ِ
َ ر ر ر َ ٰٓ َ َّ َ َّ ٓ َ ر
َ ۠ َ َ ٓ َّ ر
ٗ
َل أن َما إِل َٰ رهكم إِلَٰه
 قل إِن َما أنا بََش مِثلكم يوَح ِإ١٠٩ ب ِ ِمثلِهِۦ َم َددا
َوَٰحِد َف َمن ََك َن يَر رجوا ْ ل َِقا ٓ َء َربهِۦ فَل َيع َمل َع َم ٗل َصَٰل ِٗحا َو ََل ي ر
َشك
ِ
ِ
َ
َ َ َِ ب
َۢ َ َ
] 111– 116 : [الكهف١١٠ عبادة ِ ربِهِۦٓ أحدا
ِ
:)(سيل
Say, if the sea were ink to write the words of my LORD, verily the
sea would fail, before the words of my LORD would fail; although
we added another sea like unto it as a further supply. Say, Verily I am
only a man as ye are. It is revealed unto me that your GOD is one
only GOD: let him therefore who hopeth to meet his LORD, work a
righteous work; and let him not make any other to partake in the
worship of his LORD.

:)(آربري
Say: if the sea were ink for the Words of my Lord, the sea would be
spent before the Words of my Lord are spent, though We brought
replenishment the like of it. Say: I am only a mortal the like of you; it
is revealed to me that your God is One God. So let him, who hopes
for the encounter with his Lord, work righteousness, and not associate
with his Lord's service anyone.

11

إذا ما استثنينا كلمة  replenishmentعند آربري ،ال جند كلمة صعبة يف
ترمجة هاتني اآليتني يف آخر سورة الكهف ،مما يسهل على القارئ الفهم
واملتابعة واالستيعاب دومنا صعوبات تذكر.
لكن قد يكون استسهال املفردات على حساب بالغة القرآن الكرمي
َ
َ
َ
وفصاحته وبيانه .مثالً يف ترمجة َ وه َن ٱل َعظ رم م ِِن َوٱش َت َعل ٱ َّلرأ رس شي ٗبا

[ مرمي.]1 :
قال آربري:

…behold the bones within me are feeble and my head is all aflame
with hoariness.

وقال سيل:
…verily my bones are weakened and my head is become white with

َ

َ

َ
َ َ ر َ
ِب ِعتِ ٗيا ٨
ويف ترمجته لقوله تعاىل  :وقد بلغت مِن ٱلك ِ

(hoariness
[مرمي]7 :

قال آربري:

…and I have attained to the declining of old age.

أما سيل فرتمجها إىل:
…and I am now arrived at a great age, and am decrepit.

صحيح أن آربري أكثر متابعة ودقة لصورة األصل العريب ،إال أن كال
املرتمجني أخفق يف االقرتاب من الصورة البيانية البليغة لألصل .بشكل عام كان
األسلوب السهل يف استخدام األلفاظ طاغياً عند املرتمجني مما سهل الفهم،
لكنه ابتعد عن روح األصل ووقعه وبالغته.
 -6أسلوب االتساق في استخدام المفردات:
11

عااامل املرتمجااان ماان عاادم االتساااق يف اسااتخدام ترمجااات خمتلفااة باااملعىن
نفسه ،فمرة يرتجم سيل (اذكر) إىل remember :وأخرى إىل:

 make commemorationوثالثااة إىل .mention :كمااا أنااه ياارتجم )يعبد ( أحيانااً
إىل serve :وأخارى إىل .worship :علااى أيااة حااال ،هاذه حاااالت اسااتثنائية عنااد
سيل .أما عند آربري فحاالت متكررة يف ترمجته.
فعلى سبيل املثال ،يرتجم لفظ (الرحمن) يف البسملة دائماً إىل:
بينما يرتمجها إىل All-Merciful :يف سوريت الرمحن ومرمي وغريمها .لكنه يعود
لرتمجتها يف سورة اإلسراء إىل .The Merciful :أما يف سوريت طه واحلجرات
فيرتمجها إىل ،The All-compassionate :وهذه نقطة ضعف يف أي ترمجة ألهنا
تنعكس سلباً على الدقة عند املرتجم.
The Merciful

 -7أسلوب اإلطالة واالقتضاب:
يعترب أسلوب اإلطالة ظاهرة طاغية يف أي ترمجة للقرآن الكرمي إىل
اللغات األعجمية بشكل عام ،وال غرابة يف ذلك؛ إذ ال يضاهي بالغته يف
اإلجياز أحد من البشر .لكن اختلف املرتمجون يف النسبة .فعند (سيل) مثالً
تبدو اإلطالة هي القاعدة ال االستثناء لألسباب التالية:
ََ َ
 -1بالغة القرآن وإعجازه يف اإلجياز( .مثال :مر بنا َ ولقد ه َّمت بِهِۦ
َ
َوه َّم ب ِ َها  وآالف األمثلة األخرى غريه).
 -2التفسري املسهب والزيادة داخل النص لكثري من اآليات أو األجزاء منها
َ
مثل ترمجته لقوله تعاىل يف سورة مرمي َ و َو َهب َنا ل َ رهم مِن َّر َ
ۡحت ِ َنا َو َج َعل َنا ل رهم
ٗ
َ
صدق َعل ِيا [ مرمي ]51 :إىل:
ل َِسان ِ
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We bestowed on them through our mercy the gift of prophecy, and
children and wealth, and we caused them to deserve the highest
commendations.

 -3إضافة شروحات زائدة وخارجة عن النص أحياناً (مثال :ترمجته لقوله
َ َ ٰٓ َ َّ ٓ َ ر َ ر َ ٓ َ َ ٗ
تعاىل  :عس أَل أكون بِدَعءِ ر ِّب شقِيا [ مرمي ]17 :على لسان
إبراهيم عليه السالم يف سورة مرمي إىل:

it may be that I shall not be unsuccessful in calling on my Lord, as ye
are in calling upon them

(حيث أضاف العبارة املشار إليها خبط).
أما آربري فقد أطال كثرياً عند الضرورة القصوى فحسب (كما مر يف
َ
ََ َ
مثالنا عن ترمجته لقوله تعاىلَ  :ولقد ه َّمت بِهِۦ َوه َّم ب ِ َها  وغريه كثري)،
وجتنب التفسري والزيادات واحلشو .بيد أنه فشل يف الرتمجة أن يأيت هبا وفيها
خصائص النص القرآين من اإلجياز والبيان وغريها .ال شك أن سيل أسهب يف
اإلطالة وبالغ إلدراكه استحالة ترمجة معاين القرآن بأسلوب مقتضب مطابق
ألسلوب القرآن الكرمي .لكن آربري من ناحية أخرى بالغ يف االقتضاب حماولة
منه أن يقرتب من األصل ،وأمل له ذلك؟ كما أنه برتكه للتفسري والشرح كلية
أدى إىل إبقاء الكثري من املضامني واملعاين واإلشارات مبهمة للقارئ اإلجنليزي
غري املسلم على وجه اخلصوص .ليس هذا فحسب ،فقد بدت بعض الرتمجات
خاطئة بسبب ذلك .مثال ذلك ترمجته لسورة (البلد) (( )Landأي األرض).
ولو أنه وضحها بني قوسني بقوله (مكة املكرمة) ،أو أضاف كلمة أخرى مثل
) (holyأو )( (secureاألمني) لكان صواباً ،ولفهم أهنا ترمجة لألرض املقدسة
يف احلالة األوىل ،والبلد األمني يف احلالة الثانية .كما أن ترمجته الكلمة دون
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توضيح املراد هبا يف ترمجته لآليات يف مطلع كل من سوريت (املرسالت)
و(الذاريات) :عتم على القارئ املعىن متاماً.
إذاً ال يعترب أسلوب االقتضاب األسلوب األمثل يف الرتمجة دائماً .وحىت
لو كان كذلك يف الرتمجة بشكل عام ،فاألمر خمتلف متاماً حينما نتحدث عن
ترمجة معاين القرآن الكرمي.

 -8أسلوب سد الفرج اللفظية:
ينص هذا األسلوب يف نظرية الرتمجة على قيام املرتجم بإضافة كلمات
وإشارات وضمائر وأمساء وأفعال يرى أهنا غائبة يف نص الرتمجة وضرورية لتوضيح
إشارة غامضة أو لتعويض كلمة (أو كلمات) ناقصة يف لغة اهلدف .إذاً يف حالة
النقص أو الغموض (النحوي /القواعدي أو املعجمي/اللفظي) يقوم املرتجم بإضافة
لفظة أو أكثر لتعويض النقص أو إزالة الغموض.
استخدم سيل هذا األسلوب كثرياً يف ترمجته إىل حد اإلفراط ،فأضاف ما
يلزم وما ال يلزم .على سبيل املثال ،أضاف لفظة (مصر) نسبة للملك غري
َ
ى َسبعَ
املوجودة يف قوله تعاىل يف سورة يوسفَ  :وقَ َال ٱل َمل رِك إ ِ ِ ٓ
ن أ َر َٰ
َ
َبق َرَٰت س َِمان [ يوسف .]17 :كما أضاف (يف منامي) in my dream :بعد
ََ َ ر رَ
ۢنبلَٰت [ يوسف ]17 :لفظة )ذرة(.corn:
(أرى) وأضاف إىل  وسبع س
َ ر ٓ ْ َ َ َٰ ر َ َ
َٰ
وأضاف )إهنا( ) (They areإىل  قالوا أضغث أحلم [ يوسف ]11 :كما
َ َ
أضاف صاحب يوسف يف السجن ،Joseph's fellow-prisoner :إىل َ وقال
ر َ َ َّ َ َ َ ر
َّ
َ
َ
َّ
َ
ٱَّلِي َنا ِمنهما وٱدكر بعد أمة [ يوسف .]15 :ولعل هذه اإلضافات
ََ ر
ون  يف اآلية
سوغة إىل حد ما ،أما إضافته الطويلة يف ترمجته لا  :فأرسِل ِ
م َّ
11

نفسها إىل( :أرسلوين إىل الشخص الذي سيؤوهلا يل .وذهب إىل السجن
وقال):
…go unto the person who will interpret it unto me. And he went to
…the prison and said

ََ َ َ ر
ر
ون بِهِۦ  لعبارة) :وملا عاد السقاء
وإضافته قبل  وقال ٱلمل ِك ٱئت ِ
َ َ
َ
ر
وأخربهم بذلك( ،:وإضافته قبل  قال َما خط ربك َّن [ يوسف ]51 :لعبارة:

(وعندما مثلت النسوة بني يدي امللك):
 assembled before the king.هذه اإلضافات وغريها كثري من شاكلتها
وصلت إىل حد اإلفراط وجتاوزت حدود الضرورة إىل احلشو الزائد ،مما أضعف
الرتمجة وحوهلا إىل شرح مطول.
أما آربري الذي عنون ترمجته با )القرآن مفسراً( ،فعلى النقيض من سيل
اتبع أسلوب تفادى أي إضافات أو زيادات إىل درجة اإلفراط .فقد جتنبها حىت
يف حاالت الضرورة القصوى (كما مر معنا قبل قليل يف ترمجته لسورة البلد إىل:
 landمن دون أي حتديد أو وصف أو إشارة متيزها على أهنا )البلد احلرام(
حصراً؛ وكذلك ترمجته للنعت دون ذكر املنعوت يف بداية كل من سوريت
(املرسالت) و(الذاريات) يعترب هذا األسلوب كما أشرنا من قبل متميزاً يف غري
ترمجة القرآن الكرمي .فإعجاز بالغته تعجز أهل اللغة العربية ،فكيف بغريهم
ممن ال يعرفوهنا؟ إن أسلوب ملء الفرج اللفظية يف لغة اهلدف أسلوب
مستحسن يف حاالت الضرورة القصوى حىت ال تطول الرتمجة ويكثر احلشو،
وتتحول إىل شرح زائد ال حاجة لنا به ،مما يضعفها ويقلل من احرتام املرتجم
لقارئه الذي ال يعترب جاهالً بكل شيء.
And when the women were
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 -9أسلوب التوضيح:
اتسم أسلوب ترمجة سيل بالولع الشديد بالتوضيح داخل النص وخارجه
من خالل التعليق واحلواشي .وكان يف كثري من األحيان حمقاً يف ذلك نظراً
للحاجة املاسة إىل هذا األسلوب عند ترمجة معاين القرآن الكرمي على وجه
التحديد ،وإال شاب كثري من معاين اآليات واإلشارات الغموض يف فهم
معانيها باللغة اإلجنليزية .وقد ورد يف الفقرة السابقة أمثلة على ذلك ،وأن هذا
األسلوب ضروري يف ترمجة معاين القرآن الكرمي ،لكن املرتجم أفرط يف ذلك
فأفسد بعض ترمجاته.
أما آربري فقد اكتفى باملتابعة احلرفية للنص األصل وأن تكون بلغة
سهلة واضحة ميسرة مقتضبة بقدر اإلمكان .لكن فاته أن هذا غري كاف عند
ترمجة معاين القرآن العظيم .إذ ال بد من توضيح إشارات مسترتة كثرية يصعب
جداً على القارئ اإلجنليزي أن يستنبطها بنفسه .نزيد على ما ورد من أمثلة فيما
سبق ترمجته لسورة الطور با (اجلبل) ،mount :وهي ترمجة عامة ال تشري إىل جبل
الطور .وقد ترجم آربري (الطور) إىل ما يسمى يف نظرية الرتمجة باملصنف ،أو
اللفظة املصنفة هلا ،وهي الكلمة املعرفة ملصطلح حيتمل الغرابة وشارحة له؛ بغية
التعريف به تعريفاً عاماً ،أهي مدينة ،مثالً ،أم حبر ،أم جبل ،أم اسم علم ،أم
موقع ،أم ساحة ،أم ماذا؟ وتوضع بني قوسني :فتكون الرتمجة الطبيعية (للطور)
(جبل الطور).The Mount of Aṭṭūr :
 -11ترجمات خاطئة:
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وردت أخطاء وهفوات عند املرتمجني مردها سوء الفهم بشكل عام.
ونبدأ بسيل فإنه مل مييز بني الفجر والصبح والفلق ،فكلها عنده،daybreak :
ومن أخطائه الفادحة أيضاً ترمجته للحروف املقطعة يف بدايات بعض السور:
(مثل :امل-الر -ن-كهيعص -طه -يس وغريها)؛ إذ ترمجها إىل أحرف هجائية
إجنليزية مقابلة ،فأصبحت ألف الم ميم (إيه-إل-إم  ،)ALMوألف الم راء
(إيه-إل-آر  ،)ALRونون (إن  ،)Nوكاف ها يا عني صاد (سي -إتش-
واي -إيه -إس ) )C-H-Y-A-Sوطه (يت-إتش )T. H.-وياسني (واي-إس
 )Y. S.وكلها ال متت بصلة إىل األصل الذي جيب أن يكتب كما يقرأ ،ال كما
يهجأ.
أما آربري فلم يدرك يف ترمجته للبسملة الفرق بني الصفة املشبهة ،صيغة
املبالغة للفظ (الرمحن) ،وصيغة اسم الفاعل راحم .فرتجم (الرمحن) إىل:
 ،Mercifulمن دون مبالغة األصل يف ترمجتها .Most Merciful/All-Merciful
أخطأ آربري أيضاً يف ترمجة (أحالم) يف سورة يوسف إىل:

nightmares

أي

كوابيس ،بدالً عن dreams :أي أحالم .أيضاً ترجم (سويا) يف سورة مرمي إىل:
 though being without faultأي بريئاً من اخلطأ ،بينما هي (وأنت صحيح

معاىف) .with no bodily defect :ومن أخطائه أيضاً ترمجته لقوله تعاىل:
ر َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ ََ َ
َٰ
َٰ
أو َٰ
ٰٓ
ل لك فأول  ٣٤ثم أول لك فأول [ ٣٥القيامة ]75 ، 71 :إىلnearer :

 ،to thee and nearer then nearer to thee and nearerبدالً عن
 .unto thee; and then woe be unto theeلكن سيل مل يرتكب هذا اخلطأ،
Woe be

كما أنه ترجم (أحالم) إىل .dreams :لكن كليهما فشل يف ترمجة (أرى):
13

ٓ َ َ َٰ َ َ َ َ
َ
َٰ
 ،visionأي رؤيا ،يف قوله تعاىل يف سورة يوسف  :إ ِ ِن أرى سبع بقرت
س َِمان [ يوسف ]17 :ويؤكد صواب هذه الرتمجة لفظة (رؤيا) اليت وردت يف آخر
ُّ َ َ ر ر َ
اآلية نفسها إن رك ر
بون [ يوسف .]17 :ومل يفلح يف ترمجة
نتم ل ِلرءيا تع
ِ

(أرى) إىل ،vision :سوى عبد اهلل يوسف علي .أما بكثال وجممع امللك فهد
فرتمجاها إىل .dream :أيضاً لوحظ على آربري أخطاؤه يف تسمية بعض السور،
مثال ذلك ترمجته لسورة البلد إىل( ،land :وقد مر بنا مناقشتها) ،وسورة الواقعة
إىل ،Terror :بدالً عن ،The Inevitable Event :و(امللك) إىل،Kingdom :
واألوىل أن ترتجم إىل ،The Sovereignty :اليت تافضل ،Dominion :اليت قد
تنطوي على مضامني سلبية (هناك مزيد من التفصيل عن أخطاء آربري عند
ساب ( )2112ومهر علي ( ،)2112علماً أن مهر علي كان أكثر حتامالً
وأقل دقة يف ترمجاته املقرتحة البديلة ،مثالً اعرتاضه غري الصحيح على حذف
املرتجم لا( :أل) التعريف the :قبل praise:أي احلمد ،وتصويبه اجملانب
َ
ِين  إىل ،doom :إذ حتمل
للصواب لرتمجة آربري الصحيحة لا  :يو ِم ٱل ِ
هذه الكلمة أكثر من معىن ،وهذا أحدها .كما أنه اعرتض على ترمجة (باملر)
َ
َ َ َ ر َ َ
يعون َض ٗبا ِف ٱۡل ِ
ۡرض[ البقرة:
للفظة (ضرباً) يف قوله تعاىلَ  :ل يست ِط
 ]237إىل ،knock about :وهي دقيقة ،فظن مهر علي خطأ أهنا (يقرع) ،وهي
ليست كذلك؛ ألهنا فعل مركب ،a phrasal verb :حيمل معىن خمتلفاً .ولو أنه
أخذ على (باملر) استخدامه ألسلوب العامية ترمجة هلذه العبارة املليئة بالفصاحة
والبالغة والبيان ،باستخدامه هذا الفعل؛ ألن األفعال املركبة أقرب إىل األسلوب
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العامي ،لكان حمقاً .كانت أخطاء الرتمجة عند آربري على حنو عام عديدة كما
هي عند سيل ،لكنهما اشرتكا يف أخطاء واختلفا يف أخرى.
نستنتج مما سبق أن أي ترمجة استشراقية ملعاين القرآن الكرمي إجنليزية
كانت أم غري ذلك ،ال ختلو من أخطاء وهفوات غري مقصودة ترجع يف جمملها
لكون املرتجم أعجميا ،ولصعوبة لغة القرآن الكرمي وبالغته اإلعجازية ،ولوجود
نقاط ضعف عند املرتجم أحياناً ،أو لسوء فهم للمعىن أو خلط يف معاين
الكلمة نفسها( .)1وهذه األخطاء ال تسوغ شن هجوم على كل املرتمجني
املستشرقني واعتبار أخطائهم كلها مقصودة لتشويه لغة القرآن الكرمي ،إىل درجة
ربطهم بالصهيونية من خالل اإلسرائيليات ،علماً أن كثرياً منهم عاشوا وماتوا
قبل ظهور احلركة الصهيونية! راجع عبد احملسن( )2112والتمسماين(،)2112
وغريمها ممن أدانوا كل املستشرقني والرتمجات االستشراقية ،ويف الوقت نفسه
أشادوا ببعض األمساء كوصف التمسماين لعربية آرثر آربري بالفذة ،ولرتمجته
بالرائعة واملمتازة! ولسيل بشيخ املرتمجني اإلجنليز! فبأي الرأيني نأخذ؟ مع
تسجيل حتفظنا على ما قاله عن ترمجة آربري وعن مشيخة سيل! .كما هو
معروف ،وكما ذكر الباحث نفسه ،فاإلسرائيليات موجودة يف كتب إسالمية
عديدة مبا فيها كتب التفسري ،لكن مل يوجه ألصحاهبا هتمة التحريف والتشويه
واإلدانة والشجب ،فاإلنسان إنسان ،خيطئ ويصيب .من جهة أخرى كل من
ترجم القرآن أخطأ حىت املرتمجني املسلمني( .)2بعبارة أخرى ،إننا مطالبون
بالعدل واإلنصاف ورؤية ترمجات املستشرقني حىت املتجنني منهم بعينني اثنتني،
( )1راجع عبد احملسن( )2112واحلميدان وتوفيق حممود وغريهم ملزيد من األسباب.
( )2راجع البنيان( ،)2112وعطا إلياس( )2112وغريمها ألمثلة على تلك األخطاء
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ال بعني واحدة ،كما فعل شيخ الشباب (1121ه2111/م) على سبيل املثال،
حيث شهد ملراتشي بالوفاء يف ترمجته للنص القرآين على غري ما هو متوقع قياساً
على عنوان ترمجته( :افرتاء القرآن) ،كما أنه رأى يف ترمجة سيل رأياً إجيابياً
باملقارنة مع أسالفه من املرتمجني اإلجنليز ،على الرغم من مغالطاهتا .وهذا ما
ندعوه بالدقة العلمية اليت حتلى هبا شيخ الشباب وغريه من الباحثني الذين
أنصفوا حىت اخلصوم.
فاألخطاء ،إذاً أمر طبيعي عند كل املرتمجني ومن طبائع البشر .أما
املغالطات فأمر آخر خمتلف متاماً تستوجب الوقوف عندها ،كما يف النقطة
التالية.

 -11أسلوب المغالطات:
وردت يف ترمجة سيل مغالطات عدة جاء معظمها يف التعليق
واحلواشي ،لسببني رئيسني :األول ،إقحامه تفسريات نصرانية أو إسرائيليات
لبعض األحداث مأخوذة من كتاب إجنليز .أما الثاين :فريجع إىل قلة املصادر
اليت استعان هبا يف ترمجته؛ إذ تكرر عنده ذكر ثالثة أمساء فقط ،وهي:
البيضاوي ،والزخمشري ،وجالل الدين (أو رمبا صاحب اجلاللني!) (علماً أن
هذه األمساء وردت عند بكثول أيضاً كمراجع) .والبيضاوي والزخمشري ليسا من
األمساء املشهورة يف هذا اجملال .يعين هذا أنه مل يتوسع كثرياً يف قراءاته ملعاين
القرآن الكرمي وتفسريه .وأحسب أن من الصعب احلكم على هذه املغالطات ما
إذا كانت مقصودة أم غري مقصودة .فالنية ال يعلم هبا إال اهلل عز وجل؛ إذ
ترتدد هذه املغالطات عند النصارى بشكل عام .ومهما كان املستشرق حيادياً
أو موضوعياً فهو نصراين متأثر بنصرانيته بشكل أو بآخر ،ودليل ذلك أنه بقي
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على نصرانيته ،ولو أسلم الختلف األمر متاماً .وما بقاء سيل وآربري وغريمها
على دينهم بعد ترمجة معاين القرآن ودراستهم له إال دليل على غفلتهم عن
حقيقته من جهة ،ومن جهة أخرى متسكهم مبعتقداهتم النصرانية اليت أورد سيل
بعضها ،وعلى رأسها إشارته إىل أن القرآن من عند حممد صلى اهلل عليه وسلم؛
علماً أنه ناقض إشارته هذه يف مناسبات كثرية يف ترمجته وتعليقاته وتفسرياته.
ويف تقدمي الرتمجة أكد السري إدوارد دينيسون روس (Sir Edward Denison
) Rossأن كل الدارسني للقرآن الكرمي (ومنهم سيل طبعاً) يدركون أن النص
األصل للقرآن الكرمي بالعربية ال ميكن أن يكون أبداً من كالم حممد صلى اهلل
عليه وسلم وتأليفه ،بل هو كالم اهلل منزل على نبيه:
It is well for all who study the Quran to realize that the actual text is
never the composition of the Prophet, but is the word of God
addressed to the Prophet.

وأردف قائالً :إن فهم األوربيني لإلسالم ظل لقرون عدة مرهوناً بتقارير
مشتتة متنافرة لنصارى متعصبني حاقدين على اإلسالم ،أخفوا مناقبه وجتاهلوها
وشوهوها ،بينما أشاعوا بني الناس ما رأوه ،بل وحرفوه وفسروه مبا يوافق أهواءهم
ومعتقداهتم هم .يقصد (روس) أن محالت التشويه والتحريف لإلسالم يف أوربا
شوهت صورة اإلسالم عند األوربيني وأبعدهتم عن معرفته على حقيقته .فهو
الدين -كما يقول روس -الذي اعتنقه العرب والفرس واهلنود واألتراك ليجمعهم
حتت راية التوحيد ،بعد أن كانوا عبدة للنجوم أو للبشر أو لألصنام .وكانت
بساطة عقيدة اإلسالم أكرب عامل يف انتشار اإلسالم بني هذه األمم.
هذا دليل آخر على أن هناك بعض اجلوانب اإلجيابية يف الرتمجات
االستشراقية للقرآن الكرمي ،لذا ينبغي لنا أال نتسرع ونطلق األحكام إال على من
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صرح بنفسه بعداوته لإلسالم جهاراً هناراً ،أو مل حيتمل صنيعه إال احلمل على
ذلك ،والسيما اليهود من املستشرقني .مثالً مغالطات سيل مرفوضة ،لكن من
ناحية أخرى أعطت تعليقاته وحواشيه يف غالبيتها معلومات عن مواقف
وأحداث وأشخاص وتفسريات توسع فيها املرتجم؛ بغية اإليضاح والتبيني
وإجالء الغموض.
هناك مغالطات عرضية وردت يف منت نص الرتمجة متثلت يف بعض
اإلضافات والتفسريات الزائدة ،ناجتة يف أغلب الظن عن سوء فهم ،مثال ذلك
إضافة املرتجم لكلمة (مكة) يف مواضع كثرية ورد فيها اخلطاب لكل الناس
َ َ
ر
ُّ
َ
َّ
بصيغةٰٓ 
يأيها ٱَلاس[ البقرة ،]21 :كما يف سوريت البقرة واحلج وغريمها.

فهم املرتجم خطأ(أو عمداً؟) أن اخلطاب ألهل مكة فحسب .وهذا خطأ
جسيم ،بل هي مغالطة؛ ألن اخلطاب للناس أمجعني ذكر مهر علي ()2112
هذه املغالطة وغريها عند سيل) .لكنه جتنب هذه املغالطة يف مواضع أخرى.
ََ ر ْ َ ر َ َر َ َٗ
كذلك الشأن بالنسبة لرتمجته لآلية الكرمية:وقالوا َنن أكث أموََٰل
َ َ َ َٰ ٗ َ َ َ ر ر َ َّ
َ
وأولدا وما َنن بِمعذبِي[ سبأ ]75 :فقد ترمجها خطأً أيضاً إىل )أهل مكة
قالوا( واإلشارة هنا عامة وليست ألهل مكة حصراً.
أما آربري فتميزت ترمجته خبلوها من هذه املغالطات ،لكن وردت
مغالطة على لسان بكثول رددها مشيداً هبا ،وهي وصف القرآن (بالسنفونية
املعجزة) ،وإحدى سوره (بالرتنيمة املنتشية) ،وأن كل سورة تعج (بألوان من
اإليقاعات) ،وأن للقرآن (طبيعة رابسودية جذلة) ،و(وقعاً دراماتيكياً) ،و(مجاالً
أخاذاً) .إن احلديث عن القرآن هبذه العبارات بقصد الثناء عليه ليس يف مكانه؛
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ألهنا تشبيهات وصور موسيقية ال تليق به ،فهو أرفع من أن يشبه باملوسيقى،
خاصةً وأهنا حمرمة .كما أن العالقة بني املشبه واملشبه به عالقة حسن وأحسن،
وال ميكن تصور أي شيء على أنه أحسن من القرآن .فهو يعلو وال يعلى عليه
دائماً ،فكيف إذاً يشبه بسينفونية وهي أدمل منه بكثري؟ هذه مغالطة لغوية
بالغية.

 -11األسلوب البالغي:
إن أسلوب القرآن من أوله آلخره أسلوب بالغي إعجازي من دون
استثناء ،لذلك فشل املرتمجان سيل وآربري كما فشل غريمها من مرتمجيه إىل أي
لغة كانت يف حماوالهتم جماراة هذا األسلوب البالغي .ولكي نتأكد من ذلك ما
علينا إال أن نطبق الرتمجة العكسية لآليات باإلجنليزية ونردها إىل العربية حسب
ما نفهمها باإلجنليزية مبعزل عن معرفتنا هلا بالعربية .وهذا مثال مأخوذ من ترمجة
آربري املعروف بضلوعه باللغة العربية ،يقول يف ترمجة قوله تعاىل:فَب َما َر َ
ۡحة
ِ
َ َ ُّ ْ
َ َ ر َ َ ر َ َ ًّ َ َ َ
َ
َ َّ
ب لنفضوا مِن َحول ِك
ل
ق
مِن ٱّللِ َلِ ت لهم ولو كنت فظا غل ِيظ ٱل ِ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ر َ
َ ر
ت ف َت َوّك
فٱعف عن رهم َوٱس َتغ ِفر ل رهم َوشاوِرهم ِف ٱۡلم ِر فإِذا عزم
ََ
ِب ٱل رم َت َو ِّك َ
ّلل رُي ُّ
َع ٱ َّّللِ إ َّن ٱ َّ َ
ِي[ آل عمران.]156 :
ِ
It was by some mercy of God that thou wast gentle to them: hadst
thou been harsh and hard of heart; they would have scattered from
about thee. So pardon them, and pray forgiveness for them, and take
council with them in the affair, and when thou art resolved, put thy
trust in God; Surely God Loves those who put their trust [in Him].
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[الزيادة األخرية بني قوسني من إضافتنا نظراً لنقصها من األصل] .لو
حاولنا ترمجتها وفقاً الختبار الرتمجة العكسية إىل العربية مرة أخرى (والسيما ممن
ال حيفظ اآلية)؛ خلرجنا برواية ترمجة افرتاضية كالتايل:
(لقد كنت برمحة من اهلل لطيفاً/مهذباً معهم؛ ولو كنت فظاً قاسي
القلب ،لتفرقوا من حولك .لذا اعف/اصفح عنهم/ساحمهم وادع باملغفرة هلم،
واسأهلم املشورة/وتشاور معهم يف الشأن ،وحينما تقرر/تعقد العزم ،ضع ثقتك
باهلل ،فاهلل بالتأكيد حيب أولئك الذين يثقون به).
وهذا ليس بقرآن بالطبع .وشتان ما بني هذه الرواية واألصل ،فهي
كالم عادي ال ميت إىل بالغة القرآن بصلة .تتمثل بالغة األسلوب القرآين يف
هذه اآلية بالعناصر التالية:
 -1البدء باألسلوب البالغي النحوي التوكيديفَب َما َر َ
ۡحة م َِن ٱ َّّللِ 
ِ
 -2أسلوب التقدمي والتأخري يف قوله تعاىل  :فَب َما َر َ
ۡحة م َِن ٱ َّّللِ َلِ َ
ت
ِ
َ
ل رهم مقارنة بأسلوب( :لنت هلم برمحة من اهلل).
 -7أسلوب (لو) ،البالغي (مقارنة با (إذا)(،إذا ما).
َ
َ ًّ َ َ
ب[ آل عمران] 156 :
ل
ق
ل
ٱ
ِيظ
 -1أسلوب االسرتسال  فظا غل
ِ
(مقارنة بأسلوب العطف :فظاً وغليظ القلب).
 -5دقة اختيار الكلمات (فظ-غليظ القلب-انفضوا) (مقارنة مبرادفات
مثل :جلف/شديد-قاسي القلب/متحجر القلب-تفرقوا/تشتتوا).
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 -9أسلوب فاء السببية املقرون باألمر وعطف ثالثة أفعال بعضها على
َ
َ ر َ
َ ر
بعض :فٱعف عن رهم َوٱس َتغفِر ل رهم َوشاوِرهم ؛ للداللة على تتابعها
وتزامنها يف الوقوع.
 -3ورود كلمة (أمر) (مقارنة (بشأن) أو (أمور -أمورهم) أو
شؤوهنم/شؤون حياهتم-املسائل-القضايا ،وما شاهبها).
 -7دقة اختيار (فاعف واستغفر وشاور) مقارنة مبرادفات مثل( :سامح-
اصفح-جتاوز-أصدر عنهم عفواً -اسأل هلم املغفرة-تشاور معهم-استشرهم-
اسأهلم املشورة).
َ َ َ َ َ َ َّ
ت ف َت َوّك
 -6دقة استخدام مجلة الشرط وكلماهتا وإجيازها  فإِذا عزم
َ َ َّ
َع ٱّللِ.
 -11دقة اختيار (عزمت) و(توكل) حنواً ومعىنَ مقارنة با( :قررت-
صممت)( -فنفذ-فامض قدماً).
 -11دقة استخدام املتالزم اللفظي القرآين املعروف والقريب إىل قلب كل
َ َّ َ َ َّ
مسلم  :ف َت َوّك َع ٱّللِ  ، الذي ال يضاهيه أي تعبري يف اللغات
األخرى ،لسبب خاص وهو أن ال توكل إال على اهلل ،إذ جيوز لنا أن نثق باهلل
ونثق بإنسان ،ولكن ال نتوكل إال على اهلل .وهذه اخلصوصية ال تنقلها كلمة
( )trustيف اإلجنليزية اليت تعين (ثقة) وال خصوصية هلا يف شيء .من هنا جاء
خطأ املرتجم آربري حينما أسقط (به) يف إشارة إىل لفظ اجلاللة .فخصوصية
التوكل مرتبطة بالضرورة بلفظ اجلاللة وحسب دائماً.
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 -12البالغة يف اإلجياز يف اآلية الكرمية يف عدد الكلمات بالعربية اليت تبلغ
( )71كلمة ،بينما ترمجت إىل اإلجنليزية با  95كلمة .وتعترب ترمجة آربري هذه،
وترمجة جممع امللك فهد أقصر من غريمها ( 31كلمة عند بكثول ،و 96عند كل
من يوسف علي وسيل) .ليس معىن هذا أن ترمجة آربري غري مقبولة ،بل إن
بالغة القرآن هي اليت تستعصي على املرتمجني.
إن الفرق الشائع بني لغة القرآن الكرمي وغريها من أمناط اللغة ،وأقرهبا
األدبية ،هو أن اللغة القرآنية كلها بالغة وإعجاز من أول آية يف القرآن الكرمي
حىت آخر آية فيه .أما اللغة األدبية اليت تعترب أكثر اللغات ثراء بالبالغة ،فال
تتعدى العبارات البالغية فيها نسبة النصف يف أحسن احلاالت ،كما يف الشعر
مثالً .هنا إذاً تكمن الصعوبة .قد يفلح املرتجم يف مقارعة بعض العبارات
البالغية يف النص البشري ،لكنه ال يتسىن له ذلك يف نص رباين كله بالغة .لذا
ال نرى ضرورة لضرب مزيد من األمثلة ،فكل آية مرتمجة مثال.
يستثىن من ذلك الصور البيانية اليت اختار كال املرتمجني آربري وسيل أن
يرتمجاها ترمجة حرفية ،فكانا حمقني يف ذلك نظراً لقدسية اللغة القرآنية اليت ينبغي
احلفاظ عليها .وهذه مسألة خترج على نظرية الرتمجة استثناءً .عادة ينصب
اهتمام املرتجم على نقل الصور البيانية واالستعارات والتعابري االصطالحية
وغريها من لغة البالغة والبيان اليت ملعظمها جذور ثقافية ،إىل اللغة األخرى مبا
يتناسب وتعابريها املرادفة اليت تعرب عن ثقافتها .فعلى سبيل املثال عادة ما
ترتجم األمثال إىل أمثال يف اللغة اهلدف مرادفة هلا ونابعة من ثقافة أهلها،
كرتمجة (ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني) باA fox is not taken twice in the :
 ،same snareومصائب قوم عند قوم فوائد باOne Man's meat is another :
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 ،man's poisonكال املثالني يرتجم الواحد منهما اآلخر يف اللغة األخرى ،على
الرغم من اختالف الثقافة والصورة والكلمات؛ ألهنما يعربان عن املعىن املقصود
نفسه يف كل لغة .إذاً هنا ينظر إىل اللغتني ،األصل واهلدف ،والثقافتني على
أهنما متساويتان ،فال غالب وال مغلوب ،وال تابع وال متبوع (راجع غزالة:
.)2112
لكن األمر خيتلف عند احلديث عن لغة القرآن الكرمي ،إذ مبا أهنا لغة
إهلية ،ينظر إليها على أهنا يف مقام أرفع من لغة البشر ،وبالتايل تكون متبوعة ال
تابعة ،بثقافتها وصورها وبياهنا؛ لئال خيتل التوازن وخيتلط األمر على الناس
وتشيع فوضى الرتمجة والفهم بينهم حني نقل معاين القرآن الكرمي ألي لغة
أخرى ،فعاملية القرآن واإلسالم تقتضي نقل معانيهما كما هي يف األصل العريب
بالغة وبياناً وثقافة ألي لغة ينقالن إليها .وهذا سبب آخر يدعونا للحفاظ
على لغته كما هي ،وبذلك تبدو الرتمجات متطابقة وال ختتلف إال يف أشياء
بسيطة ال تعكر صفو الصورة األصل .االعرتاض على هذا مطروح بدعوى أنه
إذا كان القرآن الكرمي عاملياً واإلسالم للناس كافة ،فاللغة العربية ليست كذلك،
وبالتايل ال نلزم أهل اللغات األخرى هبا وبثقافتها اليت قد تستعصي على الفهم
يف ثقافتهم .ال شك أن هذا اعرتاض مشروع ،وال بد من التعامل معه بكل دقة
وجدية .صحيح أن اللغة العربية ليست لغة العامل ،لكنها إحدى اللغات العاملية
الرئيسة الست .أما اجلوانب الثقافية يف لغة القرآن الكرمي ،فيمكن فهمها
واستيعاهبا بأكثر من طريقة:
 -1استخدام كلمة شارحة توضح الصورة البيانية الغامضة (كما فعل سيل يف
ََ
ت
إضافته عبارة (من اخلوف) ،of fear :بعد ترمجته للصورة البيانية َ و َبلغ ِ
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ۡل َ
ٱل رقلر ر
َ
ج َر ترمجة حرفية صائبة للحفاظ على صورة األصل كما
ا
ن
ٱ
وب
ِ
هي) .أورد أستاذ الرتمجة اإلجنليزي الشهري بيرت نيومارك ستة عشر حالً (ما
يسمى بإجراء ترمجة) للتعامل مع املصطلحات الثقافية(.)1
 -2استخدام ما يسمى باملصنف ) ،(classifierوهي كلمة شارحة موضحة
لصنف املصطلح أو نوعه :اسم شخص هو أم بلد ،أم نبتة ،أم حيوان ،أم
إنسان ،أم هنر ،أم جبل؟ وما إىل ذلك .مثال ذلك ترمجة سورة الطور -كما أشرنا
من قبل -إىل جبل الطور.The Mount of Aṭṭūr / Aṭṭūr Mount :
 -7االكتفاء بالرتمجة احلرفية للمعىن والكلمات حينما تكون واضحة وال حتتاج
إىل أي شرح إضايف .ولعل السياق كفيل بتوضيحها فيما بعد يف السورة نفسها
أو يف سورة أخرى كما يف ترمجة (رسول اهلل) يف سورة (الشمس) حرفياً إىل:
 ،The Messenger of Godوتفهم إما من السياق من ذكر مثود ،قوم صاحل
عليه السالم ،أو من السور السابقة اليت صرحت بذكر رسول اهلل على أنه صاحل
عليه السالم .قد يكون التواصل السهل بني األمم هذه األيام مما يطوع املصطلح
الثقايف األجنيب يف أي لغة حية ،والسيما اللغات العاملية الرئيسة اليت تعترب العربية
إحداها.
 -1اإلبقاء على الصورة البيانية الثقافية كما هي حبرفيتها يف األصل عند ترمجتها
إىل لغة أخرى ،ولو تعثر القارئ يف فهمها من خالل مرادف هلا يف لغته .فكم
من األقوال املأثورة واألمثال والعبارات واملصطلحات الثقافية تبقى على حاهلا يف
لغة أخرى ،وتستخدم هكذا إشارة إىل مصدرها دون حرج وال إهبام يف الفهم.
( )1راجع أيضاً غزالة ( )2111-2117ألمثلة توضيحية هلذه احللول.
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أفال نقول :يقول املثل الصيين أو اهلندي أو اإلجنليزي أو الفرنسي كذا وكذا؟ أال
نردد :كما يقول املثل الفرنسي( :اآلباء يأكلون احلصرم واألبناء يضرسون)؟ وكما
يقول املثل اإلجنليزي( :بيت الرجل قلعته)؟ أو ما شاهبه ذلك؟
 -5يف حال توقع املرتجم استمرار الغموض يف الصورة البيانية أو الثقافية ،ومل
يفلح أي من احللول السابقة ،أو مل يقتنع بأي منها ،بإمكانه اللجوء إىل حاشية
لتوضيح الغموض باختصار .إن خصوصية لغة القرآن الكرمي تضع أي مرتجم يف
موقف صعب وتفرض عليه التزاماً أخالقياً عظيماً بضرورة االلتزام بالنص العريب
األصل دائماً ومن دون استثناءات؛ لئال حيصل تالعب يف طريقة التعبري
واملضمون وفتح الباب للفروق الثقافية والبيانية واجملازية بشكل عام .وهذا ما
حصل متاماً عندما فتح يوجني نايدا وتابر)1696( (Nida and Taberم) الباب
لرتمجة اإلجنيل -وهو من وضع البشر -إىل ثقافات الشعوب املختلفة مع
التضحية بثقافة األصل؛ حبجة تيسري الفهم على ذوي الثقافات املختلفة عن
الثقافة الالتينية األوربية؛ بغية إحداث تأثري يف نفس قرائها ،مما أطاح بالبقية
الباقية من قدسية اإلجنيل ،وأدى إىل ظهور عدد من األناجيل أكرب مما كانت
عليه .فاإلجنيل أناجيل من قبل هذا أصالً .انطلق نايدا وتابر يف ترمجتهما
لإلجنيل من فكرة ادعاء أهنا جديدة-وما هي جبديدة كما يقول دينيس ستامب
)1667( (Stampم) ،وشولت وبيجنيت)1662( (Schulte and Biguenetم)
(formal
وغريهم -تقوم على تصنيف ما مسياه (املطابقة الشكلية)
) equivalenceعلى أنه مفهوم قدمي جامد ،واقرتحا بديالً عنه ما اصطلحا على
تسميته (باملطابقة املتحركة) ) ،(dynamic equivalenceوحيَّدا لغة اإلجنيل من
أي قدسية أو خصوصية ،ونظرا إليها على أهنا لغة كأي لغة من لغات النصوص
26

األخرى .وركزا يف ترمجتهما على فهم فحوى الرسالة املقصودة وأنه على املرتجم
إعادة صياغة جوهر هذه الرسالة (أو فحواها) حبيث تكون ذات وقع مؤثر على
املتلقي .بعبارة أخرى ،يلغى أي وجود لألصل كلغة هلا مقوماهتا النحوية
واألسلوبية والداللية والبالغية والثقافية ،وحيل حملها هذا الرتادف املتحرك املؤثر
الذي حيدث وقعاً قوياً على املتلقي الذي يستجيب لألوامر والنواهي؛ بناء على
هذا التأثري فيه ،ال بناء على أوامر إهلية أو ربانية تطاع جملرد أهنا يف كتاب مقدس
كاإلجنيل .من هذا املنطلق ،يبدو اقرتاح شيخ الشباب (1116ه) أن الرتمجة
لغة وسيطة بني لغتني ،أو ما أمساها دف )1671( (Duffم) باللغة الثالثة ،ال
ينطبق على ترمجة لغة القرآن لألسباب السالفة الذكر.
يف احملصلة النهائية ،وكما يقول ستامب ،ميحو الرتادف املتحرك آثار
النص األصل (ألن الرتمجة اجليدة يف رأي نايدا وتابر جيب أال تكشف عن
أصلها األجنيب) ،وبالتايل تلغي املؤلف ،بل وأكثر من ذلك تلغي القارئ الذي
يقوم الرتادف املتحرك بالقيام بالقراءة والفهم نيابة عنه .واألغرب من هذا كله،
وكما يؤكد ستامب أيضاً ،ما زال املعىن يفوت القارئ على الرغم من تطبيق
نظرية الرتادف املتحرك يف ترمجة اإلجنيل!
هذه انتقادات خطرية ويف الصميم ألسس ترمجة اإلجنيل عند نايدا وتابر،
واليت قضت عليه ككتاب مقدس له خصوصيته الدينية عند النصارى .من ناحية
أخرى مل حتل هذه النظرية التفلتية ال مشكلة الرتادف وال مشكلة املعىن ،لكنها
من دون شك جنحت يف احلط من قدر اإلجنيل وقدسيته ،لكنها رمبا جنحت يف
ترمجة أمناط أخرى من النصوص.
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إذاً استقبلت فكرة الرتادف الثابت القدمية (؟) باهلتاف والتصفيق يف
بدايات طرحها ،وما زال هلا أتباعها .ومن أهم أسباب هذا الصيت الذائع هلا
رفضها إسباغ أي خصوصية على لغة اإلجنيل ،وضرب عرض احلائط بقدسيتها،
علماً أهنا من وضع البشر .ترى هل هناك مرتجم مسلم مستعد لضرب عرض
احلائط بقدسية لغة القرآن العظيم وخصوصيتها باعتبارها كالم اهلل؟ هل هناك
من يرتجم وليس يف ذهنه أن اهلل تعاىل أنزل كل حرف من حروف القرآن ،وكل
بالغة وبيان وإعجاز فيه؟ وأنه وحي منه سبحانه إىل رسوله حممد صلى اهلل عليه
وسلم؟ إذا قبل املرتجم أن يلغي مؤلف نص بشري ،فهل يقبل أن ميس حرمة
الوحي القرآين وقدسيته؟ اجلواب بال طبعاً .لقد نزل النص القرآين بشكل
ومضمون حمددين وثابتني حنواً وأسلوباً ومعىن ،وال ميكن احملافظة على خصوصيته
ومعىن وبالغة وبياناً وثقافة
وقدسيته هذه إال مبتابعته متابعة حرفية حنواً وأسلوباً ً
من دون حتريف وال تغيري وال إسقاط ألي عنصر حنوي أو أسلويب أو داليل بأي
طوع اللغة اهلدف ملتطلبات لغة النص القرآين
حجة كانت .بعبارة أخرى ،ت َّ
وشروطها ،وليس العكس كما زعم نايدا وأتباعه .والقرآن ليس إجنيالً على أية
حال ،فما نطق به الوحي اإلهلي ليس كالذي نطق به البشر.
لذا من السذاجة أن تكون معايري الرتمجة األفضل للقرآن الكرمي ملبية
لشروط قارئ اللغة اهلدف واحتياجاته ،أو أن توضع بناء على مقتضيات لغته.
ومن األمثلة اليت أقحمها بعض الباحثني بالنقاش على هذا األساس -أساس
مقتضيات اللغة اهلدف -أسلوب التكرار يف القرآن الكرمي .وهو أسلوب بالغي
صرف ،له مضامينه األسلوبية والداللية املهمة للمعىن .إذ اعترب بعض هؤالء
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الباحثني( )1أن ترمجته إىل اإلجنليزية غري واردة نظراً لعدم وجوده يف اللغة
اإلجنليزية أو عدم مالءمته ملقتضيات اللغة أو عدم تقبل القارئ اإلجنليزي له.
ويف هذا مغالطات عدة:
أوالً :من اخلطأ أن يعترب أسلوب التكرار يف اللغة بشكل عام ممالً وغري
مقبول .فلكل أسلوب تكرار يف اللغة مضامني ووظائف حيتملها منط النص
والسياق ،حىت يف احملادثة واحملاورة اليومية .فقد يكرر املتحدث لإلفهام ،أو
التوضيح ،أو للتأكد من أنه أوصل ما أراد أن يقول بدقة للسامع ،أو للتأكيد
على أمر ما ،أو جملرد العادة اليت تعود عليها املتحدث ،أو كإشارة ذات مضمون
معني ،أو غري ذلك .إذا كانت هذه حال أسلوب التكرار يف احملادثة ،فكيف به
يف القرآن الكرمي ،وكل حرف يف القرآن يف موضعه وذو مغزى؟ ال وجود للحشو
والزيادة بأي صيغة كانت .والتكرار أسلوب متوارد يف القرآن الكرمي ألسباب
بالغية توكيدية داللية تعد جزءاً من املعىن يف السياق الذي ورد فيه التكرار.
وهذا هو اعتبار املرتجم األول يف نقله ألسلوب التكرار لإلجنليزية ،وليس ما هو
معتاد يف اإلجنليزية ومألوف .فمن غري املقبول تقدمي ما هو مألوف يف اإلجنليزية
على مضامني أسلوب التكرار يف النص القرآين .لذا التزم به آربري وسيل
وقبلهما الرتمجات اإلسالمية بشكل عام.
ثانياً :الذريعة بأن التكرار ليس جزءاً من أسلوب اللغة اإلجنليزية ادعاء
حيتاج إىل مراجعة دقيقة .فأسلوب التكرار يف كل مكان يف اللغة اإلجنليزية ،وال
أدل على ذلك من اللغة األدبية ،الرواية والشعر بشكل خاص .وهذه من
بدهيات اللغة سواء أكانت عربية أم إجنليزية أم أي لغة كانت حية أم ميتة،
( )1ساب( )2112وغريه.
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قدمية أم حديثة ،فكيف بنا واحلديث عن لغة القرآن؟ لذا يستحق الثناء كل من
آربري وسيل وكل مرتجم حافظ على التكرار يف ترمجته ملعاين القرآن الكرمي ملا له
من أمهية للمعىن ،وإلدراكهم أن التكرار وظيفي وحممل باملضامني واملدلوالت
األسلوبية ،وإغفاله إغفال هلذه الوظائف واملضامني واملدلوالت .فاألصل هو
األساس الذي نعمل عليه يف الرتمجة عادة ،السيما إذا كان نصاً استثنائياً
كالقرآن الكرمي حيث كل شيء مهم وجزء ال يتجزأ من املعىن املراد ،سواء أكان
تكراراً أم غري ذلك .إذ ال يتصور أحد منا أن يغفل املرتجم أسلوب التكرار يف
َ ر
َ ر
َ ر
ٓ َ َ
آيات كثرية مثل :ٱلقارِ َعة َ ١ما ٱلقارِ َعة َ ٢و َما أد َرىَٰك َما ٱلقارِ َعة
ر َ َّ
َ َّ
َ َ َ َ
َ َ َ َ
[ ٣القارعة]7 - 1 :لَك َسوف تعل رمون  ٣ث َّم لَك َسوف تعل رمون
َ َ َّ
َ
ك ٱَّلِي َخلَ َق َ ١خلَ َق ٱ ِۡل َ َٰ
نس َن مِن
[ ٤التكاثر]1 ، 7 :ٱقرأ ب ِٱس ِم رب ِ
َ َّ
َ
ر َّ َ َّ َ َ َ ر َ
َ َ
ون ٥
َعلق [ ٢العلق ]2 - 1 :لَك َس َيعل رمون  ٤ثم لَك سيعلم
ََٓ َ ر َ ر َ َٓ َ
َٓ َ رر َ َ رر َ
ر
ر
َٰ
[النبأَ]5 ، 1 :ل أعبد ما تعبدون  ٢وَل أنتم عبِدون ما أعبد ٣
ََٓ َ ر َ ر َ َٓ َ
َ َ ٓ َ َ ۠ َ َّ َ َ ُّ
ر
ر
َٰ
وَل أنا َعبِد ما عبدتم  ٤وَل أنتم عبِدون ما أعبد [ ٥الكافرون2 :
َ َ ٓ َ َ َٰ َ َ َ َّ ر
َ َ َّ ر
َ َّ ر
   ]5ٱۡلٓاقة  ١ما ٱۡلٓاقة  ٢وما أدرىك ما ٱۡلٓاقة [ ٣احلاقة- 1 :َ َ َ َِٓ َ ر َ ر َ
َ
ان [ ١٣الرمحن( ]17 :مكررة  77مرة يف
 .]7فبِأ ِي ءاَلء ربِكما تكذِب ِ
سورة الرمحن) ،وغريها كثري .فالبالغة بينة واضحة يف هذه األمثلة وغريها يف
القرآن العظيم.
 -13أسلوب التوكيد:
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حاول املرتمجان ،سيل وآربري ،ما يف وسعهما نقل أسلوب التوكيد يف
القرآن الكرمي ،فأفلحا أحياناً ،وأخفقا أحياناً أخرى ،كما يوضح االستعراض
التايل لبعض أساليب التوكيد القرآين:
 -1أسلوب التكرار :كان املرتمجان حريصني على نقله كما هو ،مع أرجحية
آلربري يف حرصه على ذلك .واألمثلة عديدة بعدد حاالت التكرار يف األصل
تقريباً.
 -2أسلوب مجلة (إن) :كان آربري أكثر متابعة لتوكيد (إن) برتمجتها
إىل verily-surely-truly :من سيل الذي يرتمجها أحياناً ويغفلها أحياناً أخرى.
على أية حال ،فاتت آربري بعض األمثلة ،منها إغفاله ترمجة ( َّ
إن) يف قوله
ََ َ َ ر َ َ ر ر َ
َّ َّ َ َ َ ْ ٓ َ
ِين كف رروا َس َواء َعلي ِهم ءأنذرتهم أم لم تنذِرهم َل
تعاىل :إِن ٱَّل
ر ر َ
يؤمِنون [٦البقرة]9 :
 -7أسلوب التوكيد باملفعول املطلق :أخذ املرتمجان بعض حاالت التوكيد
باملفعول املطلق بعني االعتبار ،بينما غفال عن حاالت أخرى .فعلى سبيل املثال
َّ َ َ َ َٰ ر َ َ َّ ر َ ٗ
يف سورة مرمي (ع ا) يف قول تعاىل :لقد أحصىهم وعدهم عدا ٩٤
[مرمي ]61 :با ،a determined number of days of respite :بينما فاتته ترمجة
ٓ َ ٗ
َ َ
اد َٰ
ى َر َّب رهۥ ن َِداء خفِيا [٣مرمي ]7 :لكنه ترجم
(ن اء) يف قوله تعاىل :إِذ ن
َ
َّ َ َ َ
ر
َ َ
(مداً) يف قوله تعاىل  :قل َمن َكن ِف ٱلضلَٰلةِ فل َيم ردد رل ٱ َّلرح َم َٰ رن
َ ًّ
مدا[ مرمي ]35 :ترمجة طويلة مشلت معناها التوكيدي ،حيث قال…the :

 ،Merciful will grant him a long and prosperous lifeكما أخذ بعني
َٗ
َ َ ر ُّ َ ر َ َ َ
اب مدا [ ٧٩مرمي:
ذ
االعتبار (مداً) يف قوله تعاىل  :ونمد لۥ مِن ٱلع ِ
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ضمن
 ،…and ncreasing we will increase his punishment :]36أيضاً َّ
َ ر ُّ ر َ ٗ
شيئاً يف ترمجته عن املفعول املطلق (أزا) يف قوله تعاىل  :تؤزهم أزا ٨٣
[مرمي ]77 :فرتمجها إىل.…to incite them to sin by their instigations :

أما آربري ،فمثله مثل سيل مل يرتجم (ن اء)؛ إذ أورد أيضاً ترمجة طويلة
َ َ ر َ
َ
ًّ
َ
ر
ر
َّ
َٰ
بعض الشيء لا( :م ا) يف قوله تعاىل  :فليمدد ل ٱلرحمن مدا[ مرمي:]35 :

 .Let the All- Merciful prolong his term for himأما (مداً) يف قوله تعاىل:
ٗ
َ َ ر ُّ َ ر َ َ َ
اب َمدا [ ٧٩مرمي ]36 :فرتمجها آربري ترمجة عامة بقوله:
ذ
 ونمد لۥ مِن ٱلع ِ
 .and we shall prolong for him the chastisementأما (أزا) ففاتته يف
الرتمجة؛ إذ مل يرتجم سوى )تؤزهم( .prick then :لكن ترجم )نعدهم عداً( با:
 ،We are only numbering for them a numberكما ترجم )ع ا( يف قوله
َّ َ َ َ َٰ ر َ َ َّ ر َ ٗ
تعاىل  :لقد أحصىهم وعدهم عدا [ ٩٤مرمي ]61 :با ،exactly :من باب
التوكيد .and He has numbered them exactly :مثال آخر من سورة
النازعات :مل يوفق سيل يف إبراز التوكيد يف املفاعيل املطلقة اليت وردت يف مطلع
السورة (نشطاً ،وسبحاً ،وسبقاً) ،إمنا اكتفى بالشرح املطول من دون توكيد ،كما
فعل سيل أيضاً .لكن آربري كان أوضح يف التوكيد باستخدامه صيغة الظرف،
فرتجم الكلمات الثالث كما يلي( ،violently, serenely, suddenly :علماً أن
هناك انعدام دقة يف ترمجة الثانية والثالثة .أما األوىل فخاطئة؛ ألن عكسها هو
الصحيح  gently -أي برفق .أضف إىل ذلك غموض معاين اآليات اليت
استخدم فيها املرتجم اسم اإلشارة ،those :ومل يورد املشار إليه (املالئكة)
إطالقاً .وقد مر بنا مناقشة (الفرج اللفظية).
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أما يف مطلع سورة "املرسالت" فقد فعل سيل يف ترمجته للمفاعيل املطلقة
الثالثة (عصفاً ،ونشراً ،وفرقاً) ما فعله يف سورة النازعات ،أي شرح اآليات
شرحاً مطوالً دون أداة توكيد واضحة تشري إىل هذه املفاعيل .األهم من ذلك
َ
ر ٗ
َ َ َ
ت
ت عرفا  ١فٱلع َٰ ِصفَٰ ِ
أنه ارتكب خطأ يف ترمجة املراد باَ  :وٱل رمر َسل َٰ ِ
ٗ
َعصفا [ ٢املرسالت ]2 ، 1 :با( :املالئكة) ،بل املراد هبا الرياح .أما يف اآليتني
التاليتني هلما فأريد هبما املالئكة .إذاً حصل خلط والتباس عند سيل حينما ظن
أن املراد يف اآليات األربع هو املالئكة(.)1
أما آربري فلجأ إىل األسلوب نفسه يف ترمجته للمفاعيل الثالثة املذكورة
إىل ظرف وامسي فاعل ،tempestuously, scattering, severing :بغية إضفاء
شيء من التوكيد عليها ،علماً أهنا ال تفي بالغرض متاماً ،لكنها حل ما يثبت
استشعار املرتجم للتوكيد هنا وسعيه لعكسه يف اإلجنليزية بطريقة ما .بقيت
اإلشارة إىل أن ترك آربري بيان املراد يف هذه اآليات يصعب من الفهم ويزيد
اإلهبام عند القارئ اإلجنليزي ،والسيما غري املسلم.
 -1أسلوب التوكيد بالم االبتدائية ونون التوكيد :تنبه املرتمجان للتوكيد بإحدى
نوين التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة ،وهو من أساليب التوكيد املعروفة .أما التوكيد
بالم تلقي القسم ،والذي ورد يف أمثلة عدة يف القرآن الكرمي رفقة نون التوكيد
( )1ذك ا اار الط ا ااربي يف تفس ا ااريه ( )577-571/27ع ا اادة أق ا اوال يف امل ا اراد بك ا اال م ا اان (املرس ا ااالت)( ،املالئك ا ااة،
الرياح،الرسل) ،و(الناشرات) (الرياح ،املطر ،املالئكة) ،و(الفارقات) (املالئكة ،القرآن ،الفاصالت بني احلق
والباطل) ،مث رجح بقاءها على عمومها يف اآليات الثالث.
أما (العاصفات) فلم ياذكر يف املاراد هباا إال قاوالً واحاداً ،وهاو :الريااح .فاال داعاي إذاً للجازم بقاول دون قاول،
فضال أن خيطأ قول بعينه( .اللجنة العلمية).
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يف الفعل املضارع نفسه ،فلم يتنبها له .ففي كلمات مثل( :لتبلو َّن ،لتسمعن،
ولنبلونكم ،ليقولن ،ألمألن) يوجد توكيد مضاعف :توكيد بالم
االبتداء/اجلواب ،وتوكيد بنون التوكيد الثقيلة .أدغم املرتمجان التوكيد بتوكيد
واحد من خالل استخدام إما  surelyأو  .verilyتنبها أحياناً أيضاً لالم املوطئة
للقسم الداخلة على املبتدأ وعلى (إن) يف عدة آيات من القرآن الكرمي ،منها
َ ر ر ْ َ َ ر ر َ
ون َم َعهمر
هاتان اآليتان حيث وردت مخس مرات :لئِن أخ ِرجوا َل َيرج
َّ َ ر ر َ ر َ ُّ َّ َ َ َ ر َّ َ
َ
َ
ر ر ْ َ َ ر ر َ
نُصون رهم َولئِن نُصوهم َلولن ٱۡلدبَٰر ثم َل
َولئِن قوت ِلوا َل ي
َ َّ َ َ َ َّ ر َ َّ
ر َ ر َ َ َ ر َ َ ُّ َ َ ٗ
ر
ر
َٰ
ينُصون ۡ١٢لنتم أشد رهبة ِف صدورِهِم مِن ٱّللِ ذل ِك بِأنهم قوم َل
َ َ
َيفق رهون [١٣احلشر ]17 ، 12 :تنبه آربري لواحدة فقط (وهي :ليولن األدبار):
وعوض الالم األخرية
 they will surely turn their backsوترمجها باَّ ،surely :
الداخلة على املبتدأ أنتم (ألنتم) بتحويلها دومنا ضرورة إىل أداة استفهام:
) (whyأي ملاذا .أما سيل فكان أوفر حظاً وأكثر حضوراً فرتجم ثالثاً منها،
اثنتان با( verily :األوىل واخلامسة) وواحدة إىل ( surelyالرابعة).
يتضح من هذه العشوائية يف ترمجة الالم املوطئة للقسم أن املرتمجني غري
مدركني متاماً لوظيفتها التوكيدية دائماً.

أيضاً فات املرتمجني أسلوب التوكيد بالم (لقد) قبل الفعل املاضي ،فإذا
َّ َ َ َ
دخلت عليها الالم أصبحت أشد توكيداً .مثال ذلك قوله تعاىل  :لقد َكن
َّ ر
َ ر
لكم ِف َر رسو ِل ٱّللِ أس َوة َح َس َنة[ األحزاب .]21 :كال املرتمجني مل يستخدم
كلمة توكيدية تدل على أسلوب التوكيد يف (لقد) .حىت (قد) قبل الفعل املاضي

توكيدية أيضاً ،لذا أخذها املرتمجان أحياناً بعني االعتباركما فعل آربري يف
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َ َ َ َّ َ َ َّ ر ْ َ ٓ ِ َّ
ٓ
س ٱَّلِين كذبوا بِل ِقاء ٱّللِ[ األنعام]71 :
ترمجته هلا يف قوله تعاىل  :قد خ ِ
َ َ َ ر ٗ ََٓ
فرتمجها با ،indeed :لكنه مل يرتمجها يف قوله تعاىل  :قد ضللت إِذا وما
ِين  [ ٥٦األنعام ، ] 59 :وال يف قوله تعاىل  ق َ د َس مِ عَ
َأنَا ۠ م َِن ٱل رمه َتد َ
َّ ر َ َ َّ
ر َ ر َ
َ
ج هَ ا  [ اجملادلة . ] 1 :أما سيل
ٱ ّلل ق و ل ٱ ل ِت ت ج َٰ ِد ل ك ِف ز و ِ
فأظهر توكيد (قد) يف اآلية األوىل من خالل أسلوب التقدمي والتأخري يف العبارات

الفعلية للجملة بطريقة تلفت االنتباه ملضمون التوكيد .فقال:

They are lost who

 ،reject the meeting of Godفقدم العبارة املوسومة خبط بدالً عن النسق الطبيعي
للعبارة،

وهوmeeting of God are lost :

 ، Those who reject theكما

حاول إبراز التوكيد بطريقة مشاهبة يف ترمجته لآلية الثانية باستخدامه أسلوب
القلب املتمثل بتبديل موقعي الفاعل والفعل يف اجلملة/العبارة الفعلية اإلجنليزية
على النحو التايل ، for then should I err:بدالً عن ،I should :أيضاً استطاع

أن يعرب عن التوكيد يف ترمجته لآلية التالية من خالل األسلوب نفسه وإضافة

الظرف الدال على زمن حدوث الفعل:

now

أي اآلن:

Now hath God

 ،heard the speech of her husbandلكنه ارتكب خطأ فادحاً يف إسقاطه لا
(اليت جتادلك) من ترمجته رمبا لسوء فهمه هلا .والصحيح أن يقول:
Now hath God heard the speech of the woman who disputes with you
about her husband.
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نستنتج مما سبق أن أسلوب التوكيد حاضر دائماً يف لغة القرآن الكرمي
بأوجه وأشكال وأدوات خمتلفة ،علم بعضها املرتمجان فرتمجاها ،وجهال بعضها
اآلخر فلم يرتمجاها ،فحصل قصور يف املعىن والبالغة يف نص الرتمجة اإلجنليزية.
 -11أسلوب الدقة والترجمة الحرفية:

يقصد بالدقة يف الرتمجة الوفاء بالنص األصل وفاء تاماً وعدم اخلروج عنه أو عليه
ألي سبب كان .واملقصود بالدقة هنا ،كما يقول مايكل دوران )1667( (Durandم)
وغريه كثري من منظري الرتمجة وعلمائها ،ليست إشارة إىل الكلمات فحسب بل إىل
األسلوب والقواعد أيضاً (أي اجلمل والعبارات الفعلية والعبارات االمسية والزمن ،والتقدمي
والتأخري ،والتوكيد ،واملبين للمجهول واملبين للمعلوم ،والتكرار ،واإلطناب ،
والرتادف والتنويع اللفظيني ،ودرجة الفصاحة ،واحملسنات البديعية واإليقاعات
الصوتية ،وما إىل ذلك) .عادة أمام املرتجم بشكل عام خياران عند ترمجته أي
نص )1( :إما أنه ال يلتزم بالنص األصل فيخرج عنه ،أو يزيد عليه وينقص منه،
أو خيرج عليه ،وبذلك تنتفي الدقة واألمانة من ترمجته )2( ،أو يلتزم بالنص
األصل حبذافريه حبسب ما تسمح به معايري اللغة املرتجم إليها وقواعدها
ومفرداهتا وأسلوهبا ،وبذلك تتحقق الدقة واألمانة .بعبارة أخرى ،تعين الدقة
احرتام النص األصل والتقيد به والوفاء له ،مما يقتضي بالضرورة احرتاماً ووفاء
ملؤلفه.
القاعدة العامة يف الرتمجة هي الدقة يف نقل املعىن ما استطاع املرتجم إىل
ذلك سبيالً .لكن تتفاوت درجة الدقة بتفاوت أمناط النصوص يف املقام األول.
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وتعد النصوص الدينية أدق النصوص يف الرتمجة نظراً حلساسيتها وخصوصيتها

ومكانتها بني الناس .وختتلف النصوص الدينية بدورها يف درجة دقتها القصوى.

ويعد القرآن الكرمي الكتاب املقدس الوحيد الذي يستدعي الدرجة القصوى من
الدقة يف نقله إىل اللغات األخرى؛ لسبب فريد مييزه عن أي كتاب مقدس آخر،
أال وهو أنه كالم اهلل .فإذا كنا مطالبني بالدقة يف ترمجة كتب دينية حررها
البشر ،فاألوىل بنا أن نطالب بالدقة املتناهية عند ترمجة القرآن العظيم ،ولكن
كيف تتحقق الدقة املتناهية؟
تتحقق الدقة املتناهية بتتبع النص األصل بكل دقائقه معىن وأسلوباً
وحنواً وأصواتاً ،من دون إسقاط شيء أو تغيري أو تبديل أو حتوير أو زيادة أو
نقصان بقدر ما تسمح به اللغة اهلدف املنقول إليها .وما كان متعذراً نقله
فينسخه املرتجم نسخاً لفظياً مرافقاً بالشرح ،أو يشرحه شرحاً مقتضباً بني

قوسني ويف منت نص الرتمجة ،أو يف حاشية إذا كان منفصالً :وينبغي مراعاة
القواعد العامة املتبعة يف اللغة اهلدف ألمناط اجلمل والعبارات الفعلية وغريها من
البىن القواعدية .مثال ذلك غياب اجلملة االمسية يف اإلجنليزية (مبعىن أنه ال يوجد
مجلة قواعدية صحيحة باإلجنليزية من دون فعل رئيس فيها) ،فكل اجلمل فعلية
فيها ،تبدأ بالفاعل مث الفعل .إذاً من غري الوارد بدء اجلمل اإلجنليزية بالفعل ،أو
حذف الفعل منها لتصبح امسية مبا يتوافق وقواعد اللغة العربية األصل ،لغة

القرآن الكرمي .وكذلك الشأن بالنسبة للسمات الصوتية والعروضية حيث يراعى
فيها معايري اللغة املرتجم إليها.
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أما األسلوب فهو مرآة أسلوب األصل دومنا تغيري وال تبديل وال تقدمي
وال تأخري وال حذف وال مفاضلة وال قلب الفصحى إىل عامية وال رطانة وال لغة
قدمية أو مبهمة أو غري مفهومة ،وال تغيري يف بالغة اللغة واصطالحها ووقعها
وثقافتها ونوعها وأساليبها .ال جيوز التصرف بأي من هذه األمور إال يف حاالت
الضرورة القصوى ،حينما ال تسمح معايري اللغة اهلدف بذلك ،كرتمجة  ٱ َّ ر
ّلل
َ َ َ َّ َ ر
َ
يتوّف ٱۡلنفس[ الزمر .]12 :يوجد هنا يف أسلوب األصل تقدمي لفظ اجلاللة

الفاعل على الفعل ليصبح مبتدأ نظراً ألمهيته وتوكيده وضرورة البدء به قبل كل
شيء آخر يف هذا السياق ألنه بيده وحده سبحانه أن يتوىف األنفس .حني
نقلها إىل اإلجنليزية ،ال يوجد يف الرتمجة تقدمي وتأخري؛ ألن قواعد اإلجنليزية
وأسلوهبا الطبيعي أن تبدأ بالفاعل مث الفعل ،فال يظهر عندها التوكيد احلاصل
يف األصل ،وبالتايل يرتتب على املرتجم إضافة كلماة أو عبارة توكيدية ،كأن
يقول،He is God who takes the souls :
أو God only takes the souls :أو.Verily God takes the souls :
إذاً ال جمال للتضحية بشيء يف النص القرآين يف الرتمجة ،وال حىت
باحلرف (كما ذكرنا يف الفقرة السابقة) ،فهو ذو معىن .فمن اضطر يف حال
اختالف قواعد اللغة اهلدف ومعايريها عن اللغة العربية األصل ،فال حرج.
فاألولوية دائماً للنص القرآين ،ونص الرتمجة وأسلوبه وثقافته ومضمونه ومعناه
تطوع له حبيث تؤدي معناه املطلوب دومنا خلل يف ذلك ،ومن خالل لغة
ومبناه َّ
وأسلوب وقواعد صحيحة وغري ركيكة .وبذلك تتحقق الدقة يف أقصى درجاهتا.
وجيب أال جيد املرتجم يف سعيه لتطويع نفسه وترمجته للنص القرآين األصل تقييداً
له أو إمالء عليه أو تقليالً من شأنه ،بل هو شرف له يستحق الثناء عليه؛ ألنه
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خري طريق وأقرب وسيلة لبلوغ أقصى درجة ممكنة من الدقة يف ترمجة معاين
القرآن الكرمي.
أما عن أفضل طريقة ترمجة متكن املرتجم من بلوغ ترمجة غاية يف الدقة
فهي الرتمجة احلرفية ملعىن الكلمات يف سياقها ،بقواعد اللغة اهلدف ،ال الرتمجة
كلمة بكلمة من دون مراعاة املعىن السياقي هلا .ال شك أن الرتمجة احلرفية
تتضمن مما تتضمن متابعة دقيقة للكلمات ومعانيها يف سياقها على أن تصاغ
بقواعد صحيحة وفقاً ملعايري اللغة املرتجم إليها .وحينما تكون قواعد اللغتني
ومعايريمها متطابقة ،فال داعي للتغيري .أما إذا حصل اختالف يف ذلك فرتجح
كفة اللغة اهلدف حفاظاً على سالمة اللغة وقواعدها وجتنباً للركاكة .ينبغي
التنويه هنا بأن تساوي عدد الكلمات يف اللغتني غري وارد وغري مطروح أصالً.
بل قد ينقص العدد يف اللغة اهلدف عن األصل أو يزيد .ليس هذا مهماً ،بل
املهم التعبري عن املعىن بالدقة املطلوبة ،مثال ذلك ترمجة سيل لآلية الكرمية
َ َ َ َ َ َّ ٓ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َٰ َ َ ر ُّ ر َ ٗ
رين تؤزهم أزا [ ٨٣مرمي:
ألم تر أنا أرسلنا ٱلشيَٰ ِطي َع ٱلكفِ ِ

]77
Dost thou not see that we send the devils against the infidel, to incite
them to call down destruction upon them.

نستطيع أن نرى بسهولة الفرق الكبري يف عدد الكلمات بني األصل والرتمجة.
أحياناً قد ال يوجد يف اللغة اهلدف كلمة واحدة كمرادف للكلمة
األصل ،كما ورد معنا يف أمثلة سابقة مثل( :هيت لك  -مهت به -هم هبا-
والنازعات-والناشطات -والساحبات -واملرسالت -والسابقات ،وغريها).
يضاف إليها آالف الكلمات يف القرآن الكرمي اليت ال يوجد هلا مرداف كلمة-
بكلمة يف اإلجنليزية ،وعلى رأسها املصطلحات اإلسالمية األساسية كالصالة
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والزكاة والصوم واجلهاد والركعات وغريها( .)1فليس لبالغته نظري كما هو معلوم.
إذاً املقصود بالرتادف ليس ترادف الكلمات بعددها ،بل ترادف الكلمات
مبعانيها ،أي إن الرتادف ترادف املعىن ال الكلمات.
هناك نقطتان ينبغي إثارهتما هنا والتفريق بينهما .األوىل :يضيف املرتجم
أحياناً كلمة أو كلمات شارحة تستدعي الدقة إضافتها ،كإضافة (الريح) عند
ترمجة (واملرسالت) وإضافة (املالئكة) عند نقل (والنازعات) (راجع املناقشة
السابقة) .وهذه إضافة ضرورية على املرتجم التنبه هلا .فغياهبا -كما يف ترمجة
آربري -يؤول إىل غموض ،ويف الوقت نفسه ،اخلطأ فيها -كما يف ترمجة سيل-
احنراف عن املعىن املقصود.
النقطة الثانية :اإلغراق يف الشرح والتفصيل داخل نص الرتمجة حشو ورمبا
خروج عن النص األصل يلحق الضرر بالدقة ،ويضر بالرتمجة .مثال ذلك ما
فعل سيل مرات ومرات هبدف اإليضاح فأفرط .يقول يف ترمجته ملعاين قوله تعاىل
يف سورة مرمي (وضع خط حتت الزيادات)
ََ َ َ ََ
هم[ مرمي]71 :
ي
 -1فل تعجل عل ِ
َ

َ

Wherefore be not in haste to call down destruction upon them.

َش ٱل رم َّتق َ
 -2يَو َم َن ر ر
ي إَِل ٱ َّلرِنَٰمۡح َوف ٗدا ٨٥
ِ

[مرمي]75 :

On a certain day we will assemble the pious before the merciful in an
honourable manner as ambassadors come into the presence of a
prince.

َ

َ

َ ر ر
وق ٱل رمجرم َ
ِي إِ ََٰل َج َه َّن َم وِر ٗدا ٨٦
 -7ونس
ِ

[مرمي]79 :

…but we will drive the wicked into hell, as cattle are driven to water.

( )1ملزيد من التفاصيل راجع غزالة (.)2112
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خرجت هذه الشروحات والزيادات يف منت النص عن املألوف وتعدت
حدود الدقة املعهودة؛ لتصبح تفسرياً شخصياً من املرتجم هلاتني الصورتني
املغايرتني إلدخال املتقني اجلنة وإدخال اجملرمني النار .وهذا غري مقبول .أما لو
ومسوغة.
كانت هذه الشروحات يف حاشية فاألمر خمتلف ،وتصبح آنئذ مقبولة َّ
تبقى الرتمجة ترمجة وال داعي للشروحات والتأويالت الشخصية الطويلة.
أما الرتمجات الطويلة ملعاين بعض الكلمات من دون ضرورة فأمر آخر يضعف
الرتمجة ولكن ال يلغيها وال يلغي التزامها بالدقة .نضيف هنا مثاالً آخر يضاف
إىل األمثلة السابقة اليت وردت يف البحث ،أال وهو ترمجة لفظة (تكاد) يف سورة
مرمي عند سيل ،إذ يقول،It wanteth little but that on occasion thereof :
بينما اكتفى آربري باملرادف الدقيق املباشر ،Well-nigh .فأحسن االختيار.
هناك حاالت من الدقة على صعيد اختيار الكلمة الدقيقة املناسبة من
حيث وقعها وقوهتا يف التعبري عن الكلمة األصل .من األمثلة على ذلك يف
الرتمجتني اللتني نتناوهلما بالدراسة ترمجة سيل للفظة "فرياً" يف سورة مرمي با:
 strangeأي غريب وهي أخف وقعاً وقوة يف املعىن ،لذلك انتفت عنها صفة
الدقة .أما آربري فكان أدق يف ترمجته ،فقال monstrous :أي رهيب /شديد
البشاعة ،اليت عكست مضمون األصل يف قوة التعبري عن بشاعة األمر املذكور.
ٗ
َ
َّ َ
جئ رتم شيا إِدا
أيضاً ترجم سيل لفظة (إداً) يف قوله تعاىل لقد ِ

٨٩

[مرمي]76 :

ترمجة ضعيفة غري دقيقة با:

impious

أي غري تقي .أما آربري

فوفق يف ترمجتها با hideous :أي فظيع/شنيع .كذلك الشأن بالنسبة لكلمة
)يهدي-هدى( فقد كان آربري أكثر دقة برتمجتها إىل ،guide-guidance :من
سيل الذي ترمجها با ،direct-direction :ذات املعىن العام اليت توحي باالجتاه
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والتوجه أكثر من اهلداية واهلدى .أما اختيار آربري فيتضمن معىن اهلداية
واإلرشاد ،وهو األدق يف سياق ترمجة لغة القرآن الكرمي .من أمثلة عدم الدقة
َر ٗ
كيا
عند سيل أيضاً ترمجته )سجداً( يف قوله تعاىلْۤ  :اوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وب ِ
۩[ ٥٨مرمي ]57 :با ،fell down worshipping :بينما ترمجها آربري بشكل أدق

إىل مرادفها املباشر.fell down prostrate :
كان آربري على حنو عام أدق من سيل يف هذا الصدد ،لكن ليس
دائماً .يقودنا املثال األخري إىل الدقة يف القواعد .فتارة متيل الكفة إىل آربري،
كما يف ترمجته للفظة (بكياً) إىل صيغة اسم الفاعل ،weeping :اليت هي يف
نفس الوقت صيغة استمرار الفعل متزامناً مع الفعل الذي قبله أو الذي يليه
مباشرة متصالً به .وهذا هو املعىن املقصود يف النص القرآين ،أي (خروا سجداً
ويبكون وهم ساجدون) .أما سيل فرتمجها إىل فعل ماض مسبوق حبرف
العطف ،and wept :والذي يتضمن معىن انفصاله عن الفعل الذي سبقه (أي
السجود) ،وال يتضمن االتصال به أو التزامن معه ،مبعىن) :سجدوا مث بكوا(.
وليس هذا املراد من اآلية بدقة .لكن سيل يف مثال آخر كان أدق لفظاً وقواعداً
َ َ ر ْ َّ َ
َ
َٰ
حينما ترجم )أضاعوا( يف قوله تعاىل  أضاعوا ٱلصلوة [مرمي ]56 :با:
 ،wastedيف الزمن املاضي كما هي إشارة القرآن الدقيقة .أيضاً هي املرادف
الدقيق لألصل العريب ،وليست neglect :أي يتجاهل ،اليت استخدمها آربري،
ويف الزمن املضارع الذي خيالف املاضي يف األصل.
من جهة أخرى ،أقحم آربري صيغة السؤال من غري ما ضرورة يف عدة
أماكن من ترمجته ،والسيما أداة االستفهام what :أي ماذا .فابتدأ هبا يف اآلية
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َ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ر
ٰٓ
َٰ
الكرمية  :أرا ِغب أنت عن ءال ِه ِت يإِبرهِيم[ مرمي ]19 :فقال:

?What

?( ،Art thou shrinking from my gods, Abrahamأضاف أداة االستفهام
يف آيات أخرى يف السورة نفسها ،ومن قبل يف سورة البقرة وغريها دومنا
ضرورة) ،لكنه أصاب باستخدام زمن املضارع املستمر يف اإلجنليزية فكان دقيقاً
هنا .أما سيل فتجنب مثل هذه اإلضافات ،فرتجم اآلية نفسها إىلDost :
? ،thou reject my gods, O Abrahamلكنه جانب الصواب برتمجته الفعل إىل
الزمن املضارع البسيط يف اإلجنليزية ،وهذا غري دقيق.
من ناحية أخرى ،اختلف املرتمجان يف زمن الفعل يف ترمجة العبارات
التالية:
سيل:

(أفرأيت):
(أمل تر)Dost thou not see :
(أرأيت)What thinkest thou? :
Hast thou seen him

آربري:
(أفرأيت)Hast thou seen him :
(أمل تر)Hast thou seen him :
(أرأيت الذي يكذب بالدين)Hast thou not seen / What thinkest thou :
على أية حال ،كلتا الصيغتني (املضارع التام واملضارع البسيط) مقبولة يف
اإلجنليزية يف هذه األمثلة.
أما صيغة القسم (ال أقسم) فقد اختلف املرتمجان يف ترمجتها متاماً.
فبينما أصاب سيل برتمجتها با إحدى الروايتني التاليتني،verily I swear/ I swear :
19

لكن آربري جانب الدقة برتمجتها با صيغة غريبة تغري املعىن وهي:
).)1(swear
وهكذا يتضح من املناقشة السابقة مفهوم الدقة وضرورهتا وكيفية
حتقيقها بطريقة الرتمجة احلرفية للكلمات ومعانيها يف السياق دون زيادة وال
نقصان عند ترمجة النص القرآين إىل اإلجنليزية بشكل خاص ،وإىل اللغات
األخرى بشكل عام .ووضحت األمثلة جوانب عدة عن كيفية تطبيقها عملياً.
بقيت نقطة عن أمهية السمات الصوتية واحملسنات البديعية يف ترمجة القرآن
الكرمي عند آربري وسيل ،ومدى دقتها يف إعارهتا االهتمام الكايف.
(No! I

( )1هذا الوجه ذكره املفسرون ،إذ قالوا :إن (ال) نفي ملا سبق ،مث يأيت القسم انظر تفسري الطربي 197/27
(اللجنة العلمية).
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أسلوب السمات الصوتية والفواصل المتناسبة
إن لغة القرآن الكرمي غنية بالسمات الصوتية والفواصل املتناسبة
واحملسنات البديعية املختلفة؛ مما أثرى األسلوب القرآين وميزه عما سواه من
الكتب .فما هو بشعر وال بنثر،كما يقول آربري ،وهذا صحيح .إنه كالم اهلل
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد .لكنه
ليس سنفونية كما وصفه بكثول وردد ذلك آربري الذي وصفه بدوره بالرتنيمة
الرابسودية وما إىل ذلك .إنه كالم اهلل وحسب ،وال جيوز تشبيهه باملوسيقى وما
شاكلها من العبارات واملصطلحات.
لذا يؤخذ على آربري أنه شغل نفسه كثرياً كما قال يف مقدمة ترمجته
باستنباط أمناط إيقاعية وجمموعات نسقية أشبه ما تكون بالفقرات حبيث تشكل
وحدات أصلية من التنزيل .أيا ما كان يعين هبذا ،فقد جانب آربري الصواب
فيه ويف جعل شكل نص الرتمجة يبدو كالشعر يف اإلجنليزية (راجع أيضاً عبد
احملسن( .)2112وقد سبق احلديث عن هذه النقطة يف فقرة أسلوب الشكل
العام يف بداية البحث .بقيت اإلشارة هنا إىل أن آربري سعى جاهداً أن يظهر
شيئاً من اإليقاع يف ترمجته والقافية يف هناية األسطر اليت نضدها بطريقة تظهر
رغبته يف ذلك ،ولكن دون طائل .إذ مل ينجح يف ذلك متاماً ،وليس هناك ما
يسوغ هذا التنضيد الذي يعرب عن وجهة نظر شخصية خاصة به .واألهم من
هذا وذاك أن األصل ليس كذلك ،وال يتطلب من املرتجم ذلك ،بل على
العكس أعطى هذا الشكل املفتعل انطباعاً مغايراً ملا أراد املرتجم له أن يعطي.
ولو أن آربري اهتم برتقيم اآليات ومقابلتها على الصفحة الواحدة باألصل
العريب لكان خرياً له وأشد تثبيتاً.
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من جهته ،مل يسع سيل إىل أي نوع من التناسق والتناغم واإليقاع
والرتنيم بني األصوات يف ترمجته .وقد فعل خرياً إذ مل يشغل باله بالسمات
الصوتية واحملسنات البديعية ،فهي ببساطة غري قابلة للرتمجة ال إىل اإلجنليزية وال
إىل أي لغة أخرى .السبب ببساطة تضارب الدقة اليت أكدنا على أولويتها يف
ترمجة النص القرآين ،مع نقل السمات واملؤثرات الصوتية واحملسنات البديعية؛
ألن املرتجم سيضحي بقسط من املعىن إلنتاجها يف اللغة العرف .وهذه حال
ترمجة الشعر الذي تتبوأ به األصوات والعروض مكانة خاصة ،لكن يتم إنتاجها
يف اللغة املرتجم إليها على حساب خسارة جزء من املعىن .فمن أجل القافية
مثالً حيصل تقدمي وتأخري للكلمات والعبارات واجلمل .ولكي يتم ضبط الوزن
والتفعيلة والقافية واجلناس والسجع وما إىل ذلك من السمات العروضية
واحملسنات البديعية ،يقلب املرتجم كفيه وهو يقلب صفحات قاموسه الفكري
الشخصي وقواميسه املرجعية اليت يف حوزته لكي يصل إىل مرادفه املطلوب،
بالقافية املطلوبة والتفعيلة املطلوبة واإليقاع املطلوب ،لكن رمبا ليس باملعىن
الدقيق األنسب لنقل معىن األصل .فمثالً لو كانت القافية تنتهي بالعني
املكسورة وكان املطلوب التعبري عن معىن اخلوف ،قد جيد املرتجم (الفزع ،واهللع)
األنسب حىت وإن كان اخلوف عادياً وليس شديداً كما تعرب عنه هاتان
الكلمتان.
لذا ومبا أن نقل األصوات وإيقاعاهتا يف النص القرآين مناقض للدقة أوالً
وغري ممكن يف أغلب األحيان ثانياً ،ورمبا إعجازي ،فأول ما يضحي به مرتجم
النص القرآين السمات الصوتية والفواصل املتناسبة يف اللغة اهلدف .يعين هذا
بالضرورة خسارة مؤثراهتا ومضامينها وانعكاساهتا على املعىن ،لكن التضحية هبا
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أخف ضرراً بكثري من التضحية بدقة املعىن واألسلوب معجمياً وقواعدياً .وال
لوم على املرتجم إن فعل ذلك ،بل يثىن عليه؛ ألنه آثر الدقة على األصوات
واإليقاعات يف سياق ترمجة النص القرآين حصراً ،ولو كان نصاً آخر لطالبناه
بتحقيق نوع من التوازن بني عناصر النص كله علماً أن بعضها سيكون على
حساب بعضها اآلخر أحياناً ،إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك (كما يف ترمجة
الشعر بشكل خاص ،واللغة األدبية بشكل عام مثالً).
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خاتمة
من خالل هذه الدراسة األسلوبية املقتضبة لرتمجيت املستشرقني
اإلجنليزيني :جورج سيل ،وآرثر آربري ملعاين القرآن الكرمي إىل اإلجنليزية ،خنلص
إىل إجيابيات وسلبيات يف ترمجتيهما ،جنملها فيما يلي يف شكل مقارنة:
 -1أخفق املرتمجان يف أسلوب تصميم الشكل العام للنص ،فسيل اسرتسل
يف نصه دومنا أي نوع من الفصل أو التقسيم أو التقاط النفس .وهذا غري
موجود يف أي منط من أمناط أشكال النصوص وتصميماهتا ،بل التقسيم الوحيد
الذي اعتمده سيل هو الفصل بني السور .أما السورة نفسها ففقرة واحدة من
أوهلا حىت أخرها مهما طالت أو قصرت ،كما أنه ال يوجد أرقام لآليات ،بل مل
يتقيد أحياناً باآليات يف استخدامه للنقطة كعالمة يف هناية اآلية ،فقد قسم
بعض اآليات إىل أكثر من آية أو مجلة من خالل استخدامه للنقطة ،مما يعطي
انطباعاً أن اآلية املذكورة آيتان.
أما آربري فاختار صيغة النظم الشعري لتصميم الشكل العام لنص
ترمجته ،واختار تقسيم اآليات يف جمموعات وأمناط نسقية ال تعتمد رقم اآلية.
وكال األمرين غري مقبول كما أشرنا من قبل .لذلك حتتاج كلتا الرتمجتني إىل
تعديل يف الشكل العام؛ ليكون شكالً عادياً يعتمد رقم اآلية والفصل بني اآلية
واألخرى بطريقة ما ،مع مقابلة كل آية أو إتباعها أو سبقها باآلية القرآنية باللغة
العربية األصل ،كما اقرتح ساب(2112م) وغريه بشأن نص ترمجة آربري.
 -2ترمجة سيل مفصلة وموضحة داخل منت النص ومن خالل التعليق
واحلواشي؛ مما أثرى الرتمجة ووضح كثرياً من الغموض الذي وقع فيه نص آربري
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الذي اعتمد االقتضاب واستخدام أقل عدد ممكن من الكلمات .االقتضاب
أسلوب ضعيف يف ترمجة القرآن الكرمي؛ ألن احلاجة ماسة أحياناً لتوضيح
املقصود من الضمري أو اإلشارة الواردة ،منها على سبيل املثال اسم اإلشارة:
 ،Thoseالذي استخدمه آربري يف مطلع سوريت املرسالت والذاريات ترمجة
للصفات دون ذكر موصوفاهتا .فلن يعرف القارئ اإلجنليزي ما املقصود هبا .وال
بد من توضيحها يف حاالت كهذه .لكن آربري حاول أن ينفذ جبلده هبذه
الرتمجة املقتضبة فلم يفلح ألهنا غامضة ولن يتسىن لقارئه معرفة اإلشارة إىل
املالئكة أحياناً وإىل الرياح أحياناً أخرى .كان سيل أفضل يف هذا اجلانب
فوضح وشرح وعلق ،وإن أخطأ أحياناً .لكن مبدأه يف ترمجته صحيح .فالقرآن
مليء باإلشارات والضمائر والفرج اللفظية اليت حتتاج إىل شرح وتفسري وتوضيح
بطريقة ما خيتارها املرتجم ،وإال ما فهم قارئ الرتمجة املقصود.
 -7تبىن آربري أسلوب الرتمجة احلرفية ،أي املتابعة احلرفية للكلمات
والعبارات واجلمل والعبارات الفعلية والصور البالغية بقدر ما يستطيع ،بعبارة
أخرى التزم بالنص األصل وحاول أن خيرج برتمجة متميزة ،ولكنه أقر يف آخر
سطرين من تقدميه لرتمجته أهنا)صدى باهت لألصل العظيم ليس إال) ( (poor echo
 .though it is of the glorious originalوهذا اعرتاف جيب أن نسجله آلربري حبروف
ناصعة.
أما سيل فتبىن أسلوب الرتمجة احلرفية مع الشرح والتوضيح ،فأجاد
االختيار ،وكاد أن يتفوق على غريه من املرتمجني املستشرقني لوال أنه أطال
تدخل يف الشرح دومنا ضرورة أحياناً أخرى،
أحياناً ،وخرج عن النص أحياناً ،و َّ
وعلق تعليقات فيها ما فيها من املغالطات ،علماً أنه واملقدم لرتمجته السري
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دينيسون روس كانا يف النهاية جازمني أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون إال
وحياً من اهلل تعاىل عز وجل(راجع فقرة املغالطات).
 -1ارتكب آربري أخطاء يف الرتمجة كما ارتكب سيل ،لكن مغالطات
سيل كانت أكثر ،بل إن ترمجة آربري تكاد ختلو من مغالطات كبرية مقصودة.
 -5توخى املرتمجان الدقة ،كل بطريقته؛ إذ كان آربري حريصاً على أال
تفلت منه كلمة يف األصل ،وأال يزيد أو ينقص شيئاً .أما سيل فكان حريصاً
على أال يرتك كلمة غامضة ،فشرح وفسر وفصل .لكنه كما ذكرنا من قبل
يعاب عليه اإلطالة واحلشو واخلروج على النص والتعليقات الشخصية غري
الضرورية .أما من حيث الدقة يف اختيار اللفظة املرادفة املناسبة لألصل ،فكان
آربري أمهر من سيل يف هذا .أما سيل فكان أمهر من آربري يف التبسيط
والتبيني لدقائق املعىن وإيصاله بوضوح وسهولة إىل القارئ اإلجنليزي.
 -9كال املرتمجني مقل يف استخدام املراجع؛ إذ مل يذكر آربري مرجعاً بعينه
عاد إليه يف ترمجته ،أو جهة إسالمية معينة أطلعها على ترمجته قبل نشرها ،كما
فعل املرتمجون املسلمون من أمثال بكثول ويوسف علي ،واهلاليل وخان،
وغريهم .أما سيل فذكر ثالثة مراجع إسالمية غري مشهورة وردت يف حواشيه،
وتعليقاته ،وهي لكل من البيضاوي والزخمشري وجالل الدين(أو رمبا صاحب
اجلاللني) .لكن دينيسون روس يف تقدميه لرتمجة سيل يعتقد أن سيل مل
يستخدم سوى تفسري البيضاوي (الذي ذكره بكثول يف قائمة مراجعه ،كما ذكر
الزخمشري أيضاً) ،بل أورد شواهد ومقارنات من اإلجنيل والنصرانية والتوراة
واإلسرائيليات يف حماولة منه رمبا للتوفيق أحياناً ،أو إلظهار الفرق أحياناً أخرى،
أو لنفي أمر مرة أو تأكيده مرة أخرى ،أو ملقارنة روايتني عن حادثة واحدة
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واخلروج برأي شخصي وصل إليه فسجله يف ختام التعليق .والنية ال يعلم هبا إال
اهلل سبحانه .لكن أكثر تعليقاته وحواشيه ،ولإلنصاف ،وردت يف كتب السنة
الصحيحة ،رواها من دون زيادة وال نقصان بتفاصيلها األساسية ،يستثىن منها
طبعاً املغالطات اليت أشري إليها من قبل.
 -3كان سيل حمقاً يف عدم سعيه إىل إنتاج أي من السمات الصوتية
والفواصل املتناسبة واحملسنات البديعة يف ترمجته؛ الستحالتها أوالً ،ولتطلبها
التضحية بالدقة يف املعىن ثانياً ،وهذا غري مقبول .أما آربري فلم يكن مصيباً يف
حماولته تقليد األصل العريب يف بعض أصواته وفواصله وبديعه ،ال يف شكل النص
وتنضيده وال يف متنه وهنايات سطوره؛ فقد أضاع جهوده دون طائل؛ ألن األمر
غري وارد من أساسه.
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