ُ
ُ
تتعامل مع ٍّ
َّ
نص قد مجع بني أمرين مهمني،
ات إِذا اكنت
اإل
شاكيل ِ
للرتمج ِة بعض ِ
ّ ً
هما :القدسيةَ ،
هيابا من اإلخالل بنقل
وسعة ادلاللة .أما القدسية فتجعل املرتجم
ً
املعىن ادلقيق؛ وذلا فإنه  -اغبلا  -يكتيف باملعىن الظاهري أو ادلاللة املبارشة اليت قد
تكون غري مرادة(((.
ً
َّ
أما سعة ادلاللة فتجعله كذلك حائرا بني عدة مستويات داليلة للنص ،وخباصة
ً
مستوى «معىن املعىن» ،وحينئذ يلجأ إىل ادلاللة الظاهرة ،ويه ليست مرادة دائما،
ذلك أن للغة معىن ،ومعىن املعىن ،وقد َّ
فرق بينهما اجلرجاين بقوهل« :املعىن :املفهوم من
ظاهر انلص ،واذلي تصل إيله بغري واسطة ،ومعىن املعىن :أن تعقل من اللفظ معىن،
ثم يفيض بك ذلك املعىن إىل معىن آخر».
َ
ومن ث َّم يهدف هذا ابلحث إىل رصد إشاكيلات حتديد معىن املعىن يف انلص
القرآين ،اليت يتعلق بعضها بالعدول عن ادلاللة الظاهرة ،واحلاجة إىل القرائن املفرسة،
واختالف تصور املخاطبني ،وجتريد الصورة ابلالغية من بالغتها.

(*)	 مدرس ابلالغة وانلقد األديب واألدب املقارن ،بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،وأستاذ مساعد بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة جازان ،السعودية.
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مدخل
إذا اكنت الرتمجة عن اآلخر تصنع اثلقافة ،فإن الرتمجة الصحيحة عن اذلات
تصوغ مالمح اهلوية احلقيقية حلضارة العرب واملسلمني عند اآلخر .وفرق كبري بني
ترمجة قصيدة شعرية أو عمل فين ،وترمجة نص إليه؛ ذلك أن املرتجم إزاء انلص األول
يتمتع بصالحيات مطلقة ،ربما ال تتوافر مجيعها يف اتلعامل مع انلص اثلاين ،ملا هل من
ضوابط يف اتلأويل.
كما أن تعايط املعىن يقتيض اتلفريق بني معىن اللكمة ومعىن اجلملة ،واملعىن
اذلايت واإلحيايئ ،واملعىن ادلاليل املمزي ،والسياق أو إطار احلديث ،باإلضافة إىل منظومة
ابلالغة ،والطرق املعرفية يف معاجلة انلص((( ،ولك هذا خيتلف بني انلصوص األدبية
وانلص القرآين.
وقد رصد بعض ابلاحثني مجلة من املالحظات يف ترمجة الصورة ابلالغية يف
القرآن الكريم إىل عدة لغات ،منها اللغة املاليوية((( ،مما يدل ىلع أن املعاين اثلواين
أو «معىن املعىن» من أهم املواطن اليت ينبيغ اتلعامل معها حبذر إزاء ترمجة معاين
القرآن الكريم.

ُ
طبقت إجراءات هذا ابلحث ىلع ثالث ترمجات يه:
وقد
الرتمجة األوىل :اليت أعدها د .حممد تيق ادلين اهلاليل ،د .حممد حمسن خان ،بعنوان:

).(Translation Of The Meanings of The Noble Quran In The English Language
الرتمجة اثلانية بعنوان (Quran English Translation) :لطالل عيتاين.
الرتمجة اثلاثلة بعنوان (The Quran English Meanings) :لـ ).(Saheeh International
((( ينظر :الرتمجة وعملياتها ،روجر .ت.بيل ،ترمجة حميي ادلين محيدي (ص.)223 - 177
((( ينظر :أخطاء ترمجة مفهوم االستعارة يف آيات القرآن الكريم إىل اللغة املاليوية ،عرض وحتليل ،اعصم شحادة يلع،
وصويف بن مان ،جملة اإلسالم يف آسيا ،العدد اخلاص اثلاين ،يونيو (.)2011

356

وقد جاء اختيار هذه ادلراسة ألكرث من ترمجة بهدف ابلحث عن طرق معاجلة
ِّ
ادلالالت ابلالغية اليت يؤثر إهماهلا يف معىن انلص((( ،وكيف تنوعت أسايلب الرتمجة،
وال أقصد ادلالالت اجلمايلة اليت تضيف ىلع انلص داللة حتسينية غري مؤثرة ىلع أصل
املعىن يف الغالب(((.

ادلراسات السابقة:

من أهم ادلراسات السابقة  -يف هذا املوضوع  -أعمال املؤتمر العليم اذلي عقد

يف جامعة القايض عياض باملغرب ،بعنوان« :ترمجة ابلالغة القرآنية بني أسئلة اهلوية
ً
وثقافة اآلخر»((( ،إذ تتضمن أحباثا كثرية ،منها اآليت:
• •ترمجة األمثال القرآنية وحتديات ثقافة اآلخر ،مريم بلغيثة ،وأسماء كوييح.
• •الرتمجة وبالغة اإلقناع يف القرآن الكريم ،أمحد كروم.
• •ترمجة معاين القرآن الكريم وإشاكيلة املنوال ادلاليل يف ضوء املعجم والسياق،
عزوز الشوايل.
• •ترمجة األرسار ابلالغية اليت تنطوي عليها ظاهرة اتلقديم واتلأخري يف ابليان
القرآين ،عصمت حممود املرصي.
• •إشاكيلة ترمجة حروف اجلر يف القرآن الكريم :تطبيقات ىلع الرتمجة اإلجنلزيية،
إحسان يلع السامرايئ.
• •اإلعجاز الرتجيم يف القرآن الكريم ،حنو بناء نظرية بيانية لرتمجة معاين القرآن
الكريم ،عبد احلميد زاهيد.
((( وذلك مثل :خروج الكالم ىلع مقتىض الظاهر ،وميجء اإلنشاء بمعىن اخلرب والعكس ،ودالالت القرص
واتلخصيص ،واملجاز املرسل ،واالستعارة ،إىل آخر هذه الظواهر اليت تتحقق فيها رتبة أساسية للمعىن تدرك من
خالل القرائن السياقية ،وحتتاج إىل االسرتشاد باتلفاسري ابلالغية يف إيضاحها.
((( وذلك مثل الطباق واملقابلة ومرااعة انلظري ...إلخ.
((( ينظر :ترمجة ابلالغة القرآنية بني أسئلة اهلوية وثقافة اآلخر ،إعداد وحترير :حسن درير ،موالي يوسف اإلدرييس،
عبد احلميد زاهيد ،ط .سلسلة الرتمجة واملعرفة ،العدد ( ،)2اعلم الكتب احلديث ،إربد ،األردن (2012م).
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باإلضافة بلعض املؤلفات واألحباث األخرى مثل:
• •كتاب «ترمجات معاين القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب» ،د .عبد اهلل
عباس انلدوي ،صادر عن رابطة العالم اإلساليم ،مجادى اآلخرة (1417ـه)،
العدد ( )174السنة اخلامسة عرشة.
• •ترمجة معاين القرآن الكريم عند دونزي ماسون ،حبث ماجستري للباحثة مليكة
رسيرس ،لكية اآلداب ،جامعة وهران (.)2012 - 2011
• •أحاكم ترمجة القرآن الكريم ،جالل ادلين بن الطاهر العلوش ،ط .دار ابن حزم،
الطبعة األوىل ( 1429ـه2008 -م).
• •ترمجة معاين القرآن إىل اإلجنلزيية ومرااعة اخلروج ىلع مقتىض الظاهر ،د .أمحد
عبد اهلل ابلنيان.
• •إشكايلات ترمجـة معـاين القـرآن الكريم ،حممـود العـزب ،جبامعة السـوربون،
ط .نهضـة مصر ،الطبعـة األوىل (2006م).
• •إشاكيلة ترمجة معاين بعض اخلصوصيات انلحوية يف القرآن الكريم ،دراسة
مقارنة ،د .ندى حممد مجيل برنيج ،جملة ابلحوث وادلراسات القرآنية ،العدد
الرابع عرش ،السنة اتلاسعة.
وقد جاء هذا ابلحث يف نقطتني هما:
• •«معىن املعىن» وتنوع طرق املعاجلة يف الرتمجات.
• •اإلشاكيلات ابلالغية لرتمجة «معىن املعىن» يف انلص القرآين.
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ً
أوال« :معىن املعىن» وتنوع طرق املعاجلة يف الرتمجات:

َ
ف َّرق عبد القاهر اجلرجاين بني املعىن ومعىن املعىن بقوهل« :املعىن :املفهوم من

ظاهر انلص ،واذلي تصل إيله بغري واسطة ،ومعىن املعىن :أن تعقل من اللفظ معىن،
ثم يُفيض بك ذلك املعىن إىل معىن آخر»(((.

ً
إذا فهناك مستويان يف انلص ،األول :فهم معىن مبارش ،واثلاين :فهم معىن يقود
ُ
إىل معىن آخر هو املقصود ،وهو ما أشار إيله اجلرجاين يف موضع آخر بقوهل« :ومجلة
ٌ
َّ َ ْ
َ
َّ ُ َ َ
لفظ ،حىت يكون هناك اتساع
لفظ إىل ٍ
األمر :أن صور املعاين ال تتغي بنقلها من ٍ
َ
ظواهر ما ُوض َع ْ
ٌ
ت هل يف اللغة ،ولكن ي ُ ُ
ُ
شار بمعانيها
األلفاظ
وجماز ،وحىت ال يُراد من
ِ
ِ
ُ َ
معان أخ َر»(((.
إِىل
ٍ
ومن َّ
ثم فإن معىن املعىن أو «املعاين اثلواين» ال تنحرص يف علم واحد من علوم
اللغة وابلالغة العربية ،بل يه متحققة يف مباحث متفرقة .وقد أشار أحد ابلاحثني إىل
ُ
ُ
َّ ُ
أن موضوع علم املعاين هو« :اللفظ العريب من حيث إفادته «املعاين اثلَّواين» ،اليت يه
ّ
ُ
األغراض املقصودة للمتلكم»((( .وذلا سنجد أنها تتحقق يف أمثلة األغراض ابلالغية
للرتاكيب ،وادلالالت السياقية للخرب واإلنشاء ،وكذلك اذلكر واحلذف ،واتلقديم
واتلأخري ،واإلجياز واإلطناب .كما تتحقق يف «علم ابليان» يف املجاز العقيل ،وكذا
اللغوي بنوعيه« :املجاز املرسل ،واملجاز باالستعارة» ،والكناية ،واتلعريض .وكذلك يف
«علم ابلديع» يف مباحث مثل :اتلورية ،واالستخدام ،واتلوجيه ...إلخ.
ومن هنا يمكن اتلفريق بني شيئني مهمني ،أوهلما :معىن الرتاكيب واجلمل،
واآلخر :معىن انلص((( ،وقد تكون ترمجة اجلمل والرتاكيب اللغوية وحدها غري وافية
((( دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق :األستاذ حممود شاكر ،طبعة اخلانيج (2004م) (ص.)263
((( السابق (ص.)265
((( جواهر ابلالغة يف املعاين وابليان وابلديع ،السيد أمحد اهلاشيم ،ط .املكتبة العرصية ،بريوت (ص.)47 ،46
((( ينظر :الرتمجة وعملياتها ،روجر .ت.بيل ،ترمجة حميي ادلين محيدي (ص.)177
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برتمجة معىن انلص إذا اكنت هناك قرائن لفظية أو عقلية ترصف اجلملة عن معناها
املبارش إىل معىن آخر ،وبذلك حتمل هذه القرائن دالالت سياقية خاصة تنبين عليه
معان أساسية غري مبارشة كما سيتضح من األمثلة.
أما عن بيان معىن الرتمجة للنص القرآين ،فقد جاء يف كتاب «الربهان يف علوم
القرآن» أن القفال الشايش قال« :ال يقدر أحد أن يأيت بالقرآن بالفارسية ،قيل هل:
فإذن ال يقدر أحد أن يفرس القرآن ،قال :ليس كذلك؛ ألن هناك جيوز أن يأيت ببعض
مراد اهلل ويعجز عن ابلعض ،أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فال يمكن أن يأيت جبميع
مراد اهلل؛ أي :فإن الرتمجة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها ،وذلك غري ممكن خبالف
اتلفسري»(((.
إذا ً الرتمجة ليست إجياد نص ُ
واز يقوم مقام انلص القرآين ،وإنما املقصود من
م
ٍ

الرتمجة تقريب معاين القرآن الكريم إىل املتليق .وإذا تأملنا عناوين ترمجات انلص
القرآين  -حمل ادلراسة  -فسنجد أنها اكآليت:
(Translation Of The Meanings of The Noble Quran In The English
Language).

1.

(Quran English Translation).

2.

(The Quran English Meanings).

3.

وإذا أردنا أن نوازن بني هذه العناوين فسنجد أن أوفاها وأدقها هو العنوان
األول ،إذ املقصود ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اإلجنلزيية ،ومن َّ
ثم سيلجأ الاكتب

إىل آيلة اتلعليق ِّ
املبي ،ومرااعة منظومة ابلالغة املؤثرة يف أصل املعىن؛ إلزالة اللبس
والغموض عن القارئ ...إلخ.
كما أن الرتمجة احلرفية الظاهرية اليت تهمل ادلالالت السياقية للنص ال يمكن
ُ ِّ
أن ت َوف املعىن القرآين حقه ،ذلك أن «مشلكة الرتمجة تكمن يف عدم اتلطابق بلعض
((( الربهان يف علوم القرآن ،بدر ادلين الزركيش (.)465/1

360

األدوات اللغوية املجردة من السياق بني لغات خمتلفة»((( .وهذا متضمن يف إشارة بعض
ً
ً
العلماء قديما ،اكلزخمرشي اذلي نص ىلع أن «يف كالم العرب خصوصا القرآن ...من
لطائف املعاين واألغراض ما ال يستقل بأدائه لسان»(((.
ً
إذا فاملقصود من ترمجة القرآن الكريم ترمجة معانيه ،وهنا تأيت طريقة املرتجم يف
معاجلة املعاين القرآنية  -ويه حتتاج إىل احتشاد آيلات ابليان واتلقريب  -فال ينبيغ
أن تهمل املعاين السياقية املرادة من انلص القرآين ،اليت إذا أهملت فسد املعىن املقدم،
كإهمال داللة األمر وانليه يف تركيب ظاهره اإلخبار ،وترمجة داللة اتلخصيص إذا
ً
اكن ترك بيانها مفسدا للمعىن ...إلخ.
وفيما يأيت عرض بلعض جوانب هذه املباحث.
 .1داللة اتلخصيص املستفادة من أسلوب القرص:
﴾ [الفاحتة،]٥ :

مثال ذلك :ترمجة معىن قوهل تعاىل﴿ :

إذ تقول الرتمجة األوىل:

“You (alone) we worship, and You (alone) we ask for help (for each
)and every thing)”(3

فاختيار لكمة ) (aloneاليت ذكرتها الرتمجة يف هذا انلص جزء ال يتجزأ من نسيج
َّ
معىن اآلية؛ ألنها جاءت بأسلوب القرص ،وذلك حني قدمت ما حقه اتلأخري بتقديم
املفعول به ىلع الفعل والفاعل يف قوهل﴿ :

﴾ ،وداللة القرص هنا تقتيض أن

املعىن :ال نعبد إال إياك ،أو :نعبدك وحدك ال رشيك لك ،وليس املقصود من اآلية جمرد

إثبات العبادة هلل دون نفيها عن غريه(((.
((( Hatim, b .and I.mason, 1990, Discourse and the translator, London, Hangman, P39.

((( الكشاف للزخمرشي (.)284/4
((( ترمجة معاين القرآن الكريم ،حممد تيق ادلين اهلاليل ،وحممد حمسن خان (ص.)1
((( ينظر :أضواء ابليان للشنقيطي ( ،)50 ،49/1وتفسري الطربي بتحقيق شاكر (.)160 ،159/1
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وقد ذكر عبد اهلل انلدوي أن مارجليوث ترجم هذه اآلية بقوهل(((:

”“I worship Thee and seek assistanceof Thine

ثم اقرتح هو الرتمجة اآلتية:

”“Thee alone do we worship and of Thee alone we seek help

ًّ
وهذه الرتمجة األخرية قريبة جدا من ترمجة اهلاليل وخان .أما الرتمجة اثلانية فقالت:
)“It is you we worship and upon you we call for help”(2

وأما الرتمجة اثلاثلة فقالت:

)“It is you we worship and you we ask for help”(3

ومن ثم نالحظ أن أقرب الرتمجات إىل استيفاء معىن أسلوب القرص وداللة
اتلخصيص ابلالغية  -بإثبات العبادة هل تعاىل ىلع وجه اتلفرد  -يه الرتمجة األوىل
باستعمال لفظة ).(alone
 .2خروج أسلوب األمر عن معناه األصيل إىل داللة أخرى سياقية:
من ذلك قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [فصلت ،]٤٠ :فادلاللة املهمة

يف صيغة األمر «اعملوا» يه داللة اتلهديد ،إذ إن صيغة األمر  -يف هذا السياق -
قد خرجت عن معناها األصيل (وهو الوجوب) إىل معىن (اتلهديد) ،حىت قيل« :إنه
ٌ
وعيد يف صيغة األمر بإمجاع أهل العلم»(((.
ونلنظر نص الرتمجة األوىل:

“Do what you will. Verily, He is All-seer of what you do (this is a severe
threat to the disbelievers)”(5).
((( ترمجات معاين القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب ،عبد اهلل انلدوي (ص.)19
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)1

((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)1

((( املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية ،مج ( .)19/5وينظر :دالالت الرتاكيب ،دراسة بالغية ،حممد
أبو موىس (ص.)251 - 249

((( ترمجة معاين القرآن الكريم ،للهاليل وخان (ص.)532
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فاجلملة اليت بني األقواس  -اليت تعىن أن هذا تهديد شديد لغري املؤمنني  -يه
ادلاللة اليت اعتىن بها املفرسون وابلالغيون يف هذا انلص؛ وذلك ألن املعىن بدونها
ً
ً
يفسد ،ويكون ناقصا مبتورا عن سياقه.
أما الرتمجة اثلانية فقالت:
“Do as you please; He is seeing of everything you do”(1).

وأما الرتمجة اثلاثلة فقالت:
)“Do whatever you will, indeed; He is seeing of what you do”(2

وبذلك تكون الرتمجتان األخريتان قد اكتفتا باإلشارة إىل املعىن املبارش للنص،
ولم تلتفتا إىل ادلاللة السياقية املصاحبة اليت ذكر علماء ابلالغة أنها يه املدلول
الصحيح للنص ،وبذلك تصبح الرتمجة  -بإهمال بيانها  -غري مكتملة ىلع انلحو املراد.
 .3معاجلة االستعارة اتلرصحيية:
االستعارة باب دقيق يف ادلاللة ىلع املعاين اثلواين؛ إذ إن اللفظ خيرج عن ظاهره
بقرينة لفظية أو عقلية((( إىل معىن آخر لعالقة املشابهة ،كقوهل تعاىل﴿ :
*

﴾ [الشعراء.]٢٢٧ - ٢٢٤ :

*

*

﴾ استعارة ترصحيية ،فقد شبه
فقوهل تعاىل﴿ :
ٍّ
لك ،فـ ُ
«الهيام والوادي» مستعاران
أغراض الشعر وفنونه باألودية ،جبامع االتساع يف
ملعاين اضطراب القول يف أغراض الشعر(((.
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)183
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)477
((( عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح ،بلهاء ادلين السبيك ،مج (.)290 - 256/2
((( تفسري اتلحرير واتلنوير ،للطاهر ابن اعشور (.)209/19
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وهذا ما راعته الرتمجة األوىل إذ قالت:
“See you not that they speak about every subject (praising people-right
or wrong) in their poetry?”(1).

وبذلك راعت هذه الرتمجة املعاين اثلواين املستفادة من سياق الرتكيب االستعاري،
ًّ
ً
حرفيا ،ولم ترتجم لكمة (واد) اليت وردت يف اآلية الكريمة،
ولم تتعامل مع انلص تعامال
وإنما ذكرت املعىن اثلاين املراد حني أشارت إىل احلديث يف شعرهم عن لك موضوع
اكملدح ىلع جهة الصواب أو اخلطأ.
أما الرتمجة اثلانية فقالت:
“Do you not see how they ramble in every style”(2).
ويه بذلك حتاول أن تتخلص من مبارشة اللفظ لكن قوهلا(they ramble in :

) - every styleىلع هذا انلحو املخترص دون إضاءة اكشفة  -غري دقيق.
وأما الرتمجة اثلاثلة فاخترصت يف املنت وأضاءت يف احلاشية حني قالت:
)“Do you not see that in every valley they roam”(3

وبذلك تكون قد اختارت اللفظ املبارش ) ،(valleyلكنها أضافت حاشية يقول:
“Speaking lies indiscriminately and praising and disparaging others
)according to whim”(4

وهذا تنوع يف طريقة معاجلة املعىن االستعاري اذلي ال يراد منه ظاهر لفظه،
وإن كنت أميل إىل أن هذه احلاشية األخرية ماكنها املنت وليس احلاشية؛ ألنها يه اليت
تقدم معىن املعىن املراد من انلص القرآين.
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)225
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)141
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)365
((( السابق نفسه.
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 .4استعمال اخلرب بمعىن اإلنشاء:
وهو باب من أدق أبواب ابلالغة وأصول الفقه ،كما يف قوهل تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [ابلقرة ،]٢٣٣ :فاملفرسون يقولون :إن الفعل

﴾ وإن جاء بصورة اخلرب فإنه بمعىن اإلنشاء الطليب ،أي :إنه «أمر عرب عنه

باخلرب للمبالغة ،ومعناه انلدب أو الوجوب ،فيخص بما إذا لم يرتضع الصيب إال من
أمه ،أو لم يوجد هل ظ ْئ ،أو َع َ
ج َز الوادل عن االستئجار»(((.
ِ
وهذا املعىن اذلي يتضمن انلدب أو الوجوب ما راعته الرتمجة األوىل إذ قالت:
“The mothers shall give suck to their children for two whole years”(2).

فاستعماهلا للكمة ) (shallيدل ىلع عنايتها بادلاللة السياقية املرادة من انلص،
واليت ينبين عليها حكم رشيع.
أما الرتمجة اثلانية فقالت:
“Mothers may nurse their infants for two whole years”(3).

وأما الرتمجة اثلاثلة فاقرتبت من الرتمجة اثلانية حيث قالت:
)“Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years”(4

وبذلك تكون الرتمجتان األخريتان قد استعملتا لكمة ) (mayخبالف الرتمجة
األوىل اليت استعملت لكمة ) ،(shallواللكمتان ىلع ما بينهما من فرق ،فإن لكمة )(shall

أدق يف اتلعبري عن داللة الوجوب احلاصلة يف صيغة اخلرب.
ومن مواضع االتفاق بينها يف اإلشارة إىل ادلاللة السياقية املصاحبة بطرق خمتلفة يف
معاجلة املعىن ابلاليغ كذلك قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة،]٢٢٨ :

((( تفسري ابليضاوي أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل (.)130/1
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)46
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)13

((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)34

365

فهو يف علم املعاين «خرب بمعىن األمر»((( ،واملعىن :ىلع املطلقات أن يرتبصن بأنفسهن
ثالثة قروء .وهذا ما راعته الرتمجات اثلالث بتنوع يف طرق املعاجلة .فالرتمجة األوىل تقول:
“And divorced women shall wait (as regards their marriage) for three
menstrual periods”(2).

ً
فقد آثرت الرتمجة استعمال لكمة ) (shallيف هذا املوضع أيضا ،وهذه داللة دقيقة

يف األسلوب ادلال ىلع معىن اللزوم ،يتنبه هلا ابلالغيون يف سياق حتليالتهم ،ويبين
ً
َ
عليها الفقهاء واألصويلون أحاكما رشعية ،ومن ث َّم فيه جزء من ادلاللة الرئيسية
للنص ،وليست داللة إضافية زائدة.
وقد اتفقت معها الرتمجة اثلانية يف اإلشارة إىل داللة الوجوب اإلنشايئ الوارد يف
صيغة اخلرب إذ استعملت اللكمة نفسها ) (shallحيث قالت:
“Divorced women shall wait by themselves for three periods”(3).

وأما الرتمجة اثلاثلة فقد اعجلت ادلاللة ابلالغية بطريقة خمتلفة حني أشارت يف
تعليق تفسريي إىل عدم إاعدة الزواج مدة ثالث حيضات ،إذ تقول:
“Divorced women remain in waiting [i.e.,do not remarry] for three
)periods”(4

َ ْ
أكتيف يف هذه اتلقدمة بهذا القد ِر من املقارنة بني تنوع طرق معاجلة الرتمجات

اثلالث للمعاين وادلالالت ابلالغية اليت يه جزء أسايس من معىن اآلية الكريمة؛
ألنتقل إىل جزء آخر يعرض أهم اإلشاكيلات اليت تواجه املرتجم يف اتلعامل مع «معىن
َ
املعىن» يف ترمجة معاين القرآن الكريم ،ومن ث َّم يرصد بعض انلماذج اليت يرى ابلاحث
ُ َّ
َّ
أنها لم ت َوف َحقها من جهة دقة ترمجة املعاين ابلالغية.
((( تفسري ابليضاوي ( .)127/1وينظر :عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح ،بهاء ادلين السبيك ،مج (.)553/1
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)45
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)13

((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)32
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ً
ثانيا :إشاكيلات ترمجة «معىن املعىن»:
ذكر انلدوي يف كتابه «ترمجات معاين القرآن الكريم» بعض اإلشاكيلات اليت
تواجه مرتجم معاين القرآن إىل اإلجنلزيية ،منها :اختالف انلظام اللغوي ،وادلالالت
ً
اخلاصة املصاحبة للرتاكيب العربية كدالالت اتلقديم واتلأخري مثال ،وعدم وجود
بعض األفعال املقابلة بلعض األلفاظ العربية ،مما جيعل املرتجم يقرب املعىن باتلرصف
اذلي تسمح به قواعد اإلجنلزيية ،ومشلكة الزمن املتعدد يف املضارع بني احلال
واالستقبال ،واالنفراد باتلثنية يف الضمائر واألفعال ،واختالف ادلاللة بمضاعفة
أدوات اتلوكيد ،فينتقل اخلرب من صورة ذهنية ألخرى(((.

ومن َّ
ثم تتعدد أسباب حتديد معىن املعىن أو «املعاين اثلواين» يف انلص ،وتظهر

أمام املرتجم بعض اإلشاكيلات اليت تستحق العناية وادلراسة ،ومن أهم ذلك  -من
وجهة نظر ابلاحث  -ما يأيت:
 .1احلاجة إىل قرينة يف حتديد املعاين اثلواين:
فاملعىن املبارش يستدل عليه بظاهر انلص وال حيتاج إىل قرائن تدل عليه ألنه
جاء ىلع حقيقته ،أما املعاين اثلواين فالبد هلا من قرينة تدل عليها ،وهذه القرينة
َ
تكون َم ِ َّ
قالة حاصلة (داخل انلص) ،وقد تكون َمقا ِم َّية (خارج انلص)،
قد

وحينئذ البد من االستعانة بها يف حتديد معىن املعىن ،ألن «اللفظ إذا ّ
جترد عن
ُ
القرينةّ ،
فإما أن يمل ىلع حقيقته وهذا هو املطلوب؛ ألن احلقيقة يه األصل ،وإما
َ
أن حيمل ىلع جمازه ،وهو باطل ألن الرشط املعترب يف حْله ىلع جمازه إنما هو حصول
القرينة»(((.
((( ترمجات معاين القرآن الكريم وتطور فهمه عند الغرب ،عبد اهلل انلدوي ،الصفحات من (.)23 - 19
((( الطراز املتضمن ألرسار ابلالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،للعلوي ( .)43/1وينظر :أرسار ابلالغة لعبد القاهر
اجلرجاين (ص.)388
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فالبد للمجاز من قرينة تدل ىلع َ ْ
ص ِف لفظ ِه عن حقيقته إىل غريها ،أو لرصف
األمر عن الوجوب إىل االستحباب ،ورصف انليه عن االمتناع إىل الكراهة ،أو رصف
الوجوب إىل انلصح واإلرشاد ،ورصف الكناية إىل الزم املعىن دون احلقيقة ...إلخ.
َ
تفسري ال يتعاىط تلك ادلالالت ،ل َ ِ َ
ف عليه املراد من انلص،
فلو تعامل املرتجم مع
ٍ
َ
وسينقل ِ -م ْن ث َّم  -ادلاللة الظاهرة أو القريبة ،وهذا من أهم ما يوقع انلص املرتجم يف
فساد تصور معىن املعىن.
فمن ذلك قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء .]٢ :يقول ابلالغيون :إن لفظة

(ايلتاىم) يف انلص فيها جماز مرسل عالقته اعتبار ما اكن ،أي :آتوا اذلين اكنوا يتاىم،
ً
ُْ
إذ ال يت َم بعد بلوغ((( ،فاملال ال يُدفع لليتيم إال إذا بلغ سن الرشد؛ يلصبح قادرا ىلع
ْ
ِحف ِظه ،وحسن اتلرصف فيه ،وهو املراد من قوهل تعاىل﴿ :
ْ َ
ُ ْ
ُ
كم َّ ْ
الش ِع أن يَدف َع
جيوز يف ح
﴾ [النساء]٦ :؛ وذلا قال املفرسون« :وال
َ
َ ُْ
يم َخ ٌّ
ل َما َد َ
املال َ ُ
اسم ايلَتيم ،إذ ْالَت ُ
ام ُم ْطلَقا ً عليه ُ
حينئذ
اص بمن لم يبْلغ ،وهو
ٍ
ِ
ِ ِ
غري َصالح ل َّ
َّ
َ
َ َ َ َّ َ
لت َ ُّ
ُ
لفظ اإليتا ِء أو بتأويل
ص ِف ِف م ِ ِ
ٍِ ِ
ال ،فتعي تأويل اآلية ِإما بتأويل ِ
ْ
يم»(((.
الَتِ ِ
لكن ملاذا اختار انلص القرآين لفظة (ايلتاىم) ولم يقل اذلين اكنوا يتاىم؟ أجاب
عن ذلك ابلالغيون بأن لفظة ايلتاىم تشعر باملسئويلة جتاه هؤالء الضعفاء اذلين تبدأ
حياتهم يف خطاها األوىل ،وليس هلم اعئل أو مسئول عنهم أو ِّ
موجه ،ويلحسن االنتقال
إىل اتلهديد احلاصل يف قوهل تعاىل﴿ :
َ َْ
﴾ [النساء ،]١٠ :فهذا اتلهديد يتضمن أكل أمواهلم بِدارا قبل أن يكربوا ،أو
ً

منع أمواهلم عنهم بعدما أصبحوا قادرين ىلع اتلرصف فيها.

((( بغية اإليضاح تللخيص املفتاح يف علوم ابلالغة ،عبد املتعال الصعيدي (.)470/3
((( اتلحرير واتلنوير (.)219/4
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لكن نلنظر إىل نص الرتمجة األوىل:

)“And give to the orphans their property and do not exchange (your
bad things for (their) good things ones”(1).

واملالحظ أن املرتجم استعمل اللفظة املبارشة ) - ،(orphansويه تعين يف اللغة
ً
اإلجنلزيية بوصفها اسما :الصغري الفقري(((  -ولم تتسع دائرة ابليان يف الرتمجة لتشمل
عرض املراد من عالقة اللفظة باعتبار ما اكن ،وهذا تعامل مع ابلنية السطحية للنص،
وليس ابلنية العميقة اليت تستفاد منها ادلاللة بقرائن السياق املفرسة.
أما الرتمجة اثلانية فقالت:

“And give orphans their properties, and do not substitute the bad for
the good”(3).

وأما الرتمجة اثلاثلة فقالت:

“And give to the orphans their properties and do not substitute the
)defective [of your own] for the good [of theirs]”(4

وبذلك تكون الرتمجات اثلالث قد اتفقت ىلع اختيار اتلعبري عن لفظة
(ايلتاىم) يف اآلية باللفظة اإلجنلزيية ) ،(orphansوبهذا تتجاوز املعىن املجازي اذلي
ُ
ال يمكن إهماهل يف اآلية حني َع َّبت باملايض عن احلارض ،ومن َّ
أقرتح يف مثل هذه
ثم
ْ
تعليق بني قوسني إليضاح ابليان ،وذلك ىلع انلحو اذلي ذكره ابلالغيون
انلماذج ِذك َر
ٍ
بأنه يتعني تأويل اآلية إما :بتأويل لفظ اإليتاء ،أو تأويل ايلتيم وهو األقرب.
ً
ومن ذلك أيضا :قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [ابلقرة ،]١٦ :إذ تقول الرتمجة األوىل:

((( ترمجة معاين القرآن الكريم لإلجنلزيية (ص.)94
((( Large English Dictionary, P:542.

((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)27
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)69
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«These are they who have purchased error for guidance, so their
commerce was profitless. And they were not guided”(1).

ًّ
ً
حرفيا ،فقد جاءت ترمجة لكمة (اشرتوا)
وهذا انلص يكاد يتعامل مع اآلية تعامال

) ،(have purchasedوترمجة قوهل تعاىل﴿ :

).profitless

﴾ (there commerce was

أما الرتمجة اثلانية فقالت:

“Those are they who have bartered error for guidance; but their trade
does not profit them, and they are not guided”(2).

ً

ويه ختالف الرتمجة السابقة يف قوهلا ) (have barteredبدال من )(have purchased

ً
وكذلك استعمال ) (tradeبدال من ) ،(commerceلكنها لم خترج عن إطار تقديم
املعىن الظاهري اللفظي دون ذكر تعليق يبني املقصود من مفردات (الرشاء) و(الربح)
و(اتلجارة).
أما الرتمجة اثلاثلة فقالت:

“Those are the ones who have purchased error [in exchange] for
)guidance, so their transaction has brought no profit, nor were they guided”(3

ويه تتفق مع الرتمجة األوىل واثلانية يف اتلعامل مع ابلنية السطحية كذلك ،وإن
ِّ
اختلفت بعض املفردات ،اكستعمال ) .(transactionأما أهل ابلالغة فيقولون إن« :الشاء
ُ
َ
 هاهنا َ -م ٌاز عن االستبدال ،بمعىن أنهم ملا تركوا اهلدى ،وآث ُروا الضاللةُ ،ج ِعلوا
بمزنلة املشرتين هلا ُ
بالهدى»((( .ومن ثم فإن لكمة (اشرتوا) جاءت بمعىن :استبدلوا.
ُّ
استحبوا الضاللة ،وجتنبوا اهلدى»((( ،واملراد ِ -من َّ
ثم  -أن «الرشاء
وقال آخرون« :ألنهم
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)6
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)1
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)3
((( اللباب يف علوم الكتاب ،البن اعدل ادلمشيق احلنبيل ،ط .دار الكتب العلمية (.)368/1
((( املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية األندليس (.)86/1
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هنا استعارة وتشبيه ،ملا تركوا اهلدى وهو معرض هلم ،ووقعوا بدهل يف الضاللة واختاروها
َ
ُ
ُشبِّ ُهوا َ
بم ْن اشرتى ،فكأنهم دفعوا يف الضالل ِة ه َداهم إذ اكن هلم أخذه»(((.
وأما قوهل تعاىل﴿ :

﴾

[ابلقرة]١٦ :

فهو من باب املجاز العقيل،

وهو إسناد الفعل لغري فاعله لعالقة ،والعالقة هنا الظرفية((( ،واتلقدير :فما رحبوا يف
جتارتهم .أو املعىن« :ما اكنوا بُ َص َ
اء بها»((( ،واتلجارة هنا جاءت من باب ترشيح املجاز
وتقويته ،فقد «ختم للمثل بما يشبه مبدأه يف لفظة الرشاء»(((.
ومن َّ
ثم ،شبهت اآلية  -وهذا هو املقصود من الرتمجة  -حال من يستبدل الضاللة
َّ
استحب العىم ىلع اهلدى ،حبال من يتاجر فاستبدل ِّ
باتل ْب الرتاب،
باهلدى ،أو من
والفاسد باجليد ،فخرس يف عمله ،وما اكن من أهل ابلرص والعقل فيه.
 .2تعدد املعىن واحنراف ادلاللة عن املعىن الظاهري:
معاين األلفاظ األويلة حتصل بإسناد الفعل إىل الفاعل ،واملبتدأ إىل اخلرب ،ويه
«املعاين اليت تشرتك فيها األلسنة ،وإيلها تنتيه مقاصد املتلكمني ،وال ختتص بأمة دون
أخرى»((( .أما املعاين اثلواين فيه اليت حتتاج إىل نوع خاص من اتلعامل ،يكون قوامه
((( السابق نفسه.
ّ
َ
َ
َ
((( «املجاز العقيل :إسناد املتلكم الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو هل يف اعتقاده ،ملالبس ٍة بينهما ،مع قرين ٍة صارفة
عن أن يكون اإلسناد إىل ما هو هل يف اعتقاده .هذا املجاز هو يف حقيقته ّ
ً
معىن من
جتو ٌز يف حركة الفكر بإسناد
ِ
املعاين إىل غري املوصوف به يف اعتقاد املتلكّم ،ملالب َ َسة َما تُ َص ِّ
حُ
اإلسناد ،برشط ُوجود قرينة صارفة
هذا
اذلهن
يف
ح
ٍ
ِ
ُ
َّ
ُ َّ َّ
ٌ ُ َّ
َ َ
ُ
ك َّ
انلهار» أ ْس ِن َدا ِإىل الليْل
«عبد اهلل قائِ ٌم ك الليْ ِل ،وصائم
اإلسناد هو ىلع وجه احلقيقة ...فيُقال:
عن إرادة كون ِ
ُ
ّ ُْ
َ ِّ
َّ
ّ
ُ
ّ
اإلسناد من فني ٍة أدبية تع ِجب مشاعر األديب ،فله غرض
وانلهار ،والعالقة يه الظرفية الزمانية .ومع ما يف هذا ِ
ّ ً
َ
َّ
ّ
بياين ،وهو ادلاللة بإجياز ىلع أن عبد اهلل يستغرق يلله بالقيام متعبدا ،أو هو بمثابة املستغرق هل ،ويستغرق نهاره
ً
ّ
ّ
واملعنوية ،واغبلا ما تكون القرينة الصارفة عن إرادة احلقيقة
لرشوطه من انلاحيتني املادية
مستوف
بصيامٍ
ِ
ٍ
ِ
ّ
َ ُ ُّ
ّ ُْ ُ
اإلسناد قرينة فكرية ،تدركها األذهان ولو لم يأت يف العبارة ما يدل عليها ،وقد تكون
باعتقاد املتلكم يف هذا ِ
قرينة لفظية أو حايلة .ينظر :ابلالغة العربية ،عبد الرمحن امليداين (.)296 ،295/2

((( الكشاف للزخمرشي ( ،)498/3يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

((( املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية األندليس (.)87 ،86/1

﴾ اآلية [لقمان.]6 :

((( املوافقات يف أصول األحاكم ،للشاطيب (.)105/2
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فهم سياق انلص ،وثقافة اللغة ،وجوانب سعة ادلاللة ،ولك ذلك بما ال حييل انلص إىل
خارج دائرة املقصدية املرادة ،وهذه املعاين ذكر الشاطيب أنها «ختتص بلسان العرب،
ً
فإن لك خرب يقتيض أمورا خادمة ذللك اإلخبار ،حبسب املخرب واملخرب عنه واملخرب
به ،ونفس اإلخبار يف احلال واملساق ونوع األسلوب من اإليضاح واخلفاء ،واإلجياز
واإلطناب وغري ذلك»(((.
وهو يقصد بذلك تنوع الرتاكيب العربية بدالالت متنوعة ،ولك تركيب ينفرد
ْ ْ
ُ
َ
أن َ
تضع
ليس انلظم إال أن
بداللة خاصة ،وهو ما ذكره عبد القاهر يف قوهل :واعلم
ُ
َ
َ َ
َ ُ
َ
َ
الوضع اذلي يَقتضي ِه ُ
علم ّ
صول ،وتعرف مناهجه
كالمك
انلحو وتعمل ىلع قوانين ِه وأ ِ
ُ َّ
َ
َّ
ُ
سوم اليت ُر ْ
اليت نُه َج ْ
الر َ
وحتف ُظ ُّ
سمت لك فال تل بيش ٍء منها ،وذلك أنا
ت فال تزيغ عنها،
ِ
ً
َّ
ُ
َ ْ
ُ
ُ
َ
ّ
ُ
اخلرب
باب وفروقه ،فينظر يف
ال نعلم شيئا يبت ِغيه انلاظم بنظ ِمه غري أن ينظر يف وجوهِ لك ٍ
ِ
َ
ُ ٌ
ٌ
ٌ
«زيد ُمنْ ٌ
ُ
و«ينطلق زيد» ،و«منطلق
ينطلق»،
طلق» و«زيد
ِإىل الوجوهِ اليت تراها يف قولك:
ٌ
ُ ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
ُ
ُ
و«زيد َ
منطلق»(((.
املنطلق» ،و«زيد هو
هو
و«املنطلق زيد»،
املنطلق»،
زيد» ،و«زيد
كما أن الرتاكيب اللغوية تصحب دالالت كثرية منها :اتلقريع ،واتلوبيخ،
واإلنكار ،واللوم ،وانلصح ،واإلرشاد ،واتلوجيه ،وكذلك اتلأسف ىلع لسان املتحدث،
واتلحرس ،وإظهار الضعف ،والشكوى ،واتلفاؤل ،واتلعجب ،واالستبشار ،واتلهكم،
واتلهديد والوعيد ،واتلعجب ،واإليناس ...إلخ ،وهذه ادلالالت السياقية  -ىلع أهميتها -
َْ ُ ََْ
ال نكاد نظفر بها يف أكرث الرتمجات اليت تنش ُد نقل معاين القرآن الكريم إال يف
مواطن أرشت إىل بعضها يف مقدمة هذا ابلحث.
﴾ [طه .]١٧ :فاآلية تتضمن
فمن ذلك ترمجة قوهل تعاىل﴿ :
ً
ً
استفهاما ،واالستفهام :طلب العلم بيشء لم يكن معلوما((( ،وهذا حمال يف حق
((( السابق نفسه.
((( دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين (ص.)81
((( جواهر ابلالغة يف املعاين وابليان وابلديع (ص.)78
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اهلل تعاىل ،فاالستفهام يف اآلية خرج عن معناه األصيل إىل معىن آخر هو اإليناس،
كما نص ىلع ذلك املفرسون حني قالوا« :القصد من ذلك زيادة اطمئنان قلبه بأنه
ّ
ٌ
كالم من ِقبَل اهلل بدون واسطة متلكم
يف مقام االصطفاء ،وأن الكالم اذلي سمعه
معتاد وال يف صورة املعتاد ...وظاهر االستفهام أنه سؤال عن يشء أشري إيله»(((.
ً
ُُ
فالظاهر غري مراد قطعا ،ونقله إىل املتلىق يؤدي إىل فساد اتلصور ،ذلك أنه يوهم
أن ابلاري تعاىل يف حاجة إىل معرفة اليشء املسؤول عنه  -تعاىل اهلل عن ذلك  -أما
«معىن املعىن» فهو أهم ما ينبيغ أن يتصوره املتليق إزاء هذا انلص ،وذلك بإشارة لطيفة
داخل األقواس أو بإحالة يف احلاشية تشري إىل أن ذلك هو املعىن املقصود.
وقد ذكرت الرتمجات اثلالث صيغة واحدة للرتمجة ،يه ما يأيت:

)“And what is that in your right hand, O MuSa (Moses)?”(2

ويالحظ أن الرتمجات لم تبني داللة السياق وتوضح مغزاه إلزالة اللبس ،إذ من
املهم يف هذا املقام إيضاح أن اهلل جل جالهل يسأل موىس إلدخال الطمأنينة يف قلبه،
وليس ملجرد السؤال املستخرب عن يشء؛ فهو العليم احلكيم.
ًّ
ٌ
أسلوبيا أن االحنراف أو العدول ظاهرة مجايلة يف اللغة إذا
كما أنه من املعلوم

ُّ
اكنت ترتد إىل علل فنية ،وراكئز بالغية؛ ألنه من املمكن أن يرتك املتلكم انلمط
أو املثال يف الكالم وينحرف عنه إىل نمط آخر غري شائعَّ ،
مما يرتتب عليه احنراف
ادلاللة عن املعىن الظاهري إىل مستوى آخر(((.
((( اتلحرير واتلنوير ،للطاهر ابن اعشور (ص.)205/16
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص ،)353وترمجة طالل عيتاين (ص ،)115وترمجة ( Saheeh Internationalص.)319
((( ينظر :ابلالغة واألسلوبية ،حممد عبد املطلب ،مكتبة بلنان ،سلسلة أدبيات (1994م) .ويف هذا املقام ينبيغ أن
أشري إىل ادلراسة القيمة اليت أعدها ادلكتور حسن طبل بعنوان« :أسلوب االتلفات يف ابلالغة القرآنية» ،ويه
دراسة تعيد انلظر يف معىن االتلفات ابلاليغ ،وتمد القارئ بدراسة إحصائية ألمثلته يف القرآن الكريم .ينظر:
أسلوب االتلفات يف ابلالغة القرآنية ،حسن طبل ،ط .دار الفكر العريب ،القاهرة ( 1418ـه1998 -م).
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 .3اختالف تصور داللة املعىن اثلاين:
ً
ً
يعد اخلالف املذهيب اعمال مهما من عوامل اختالف األفهام يف تصور املراد
من األلفاظ اليت حيصل بها إشاكل يف حتديد ادلاللة .وأهم مثال ىلع هذا :هو خالف
العلماء يف وقوع املجاز يف القرآن الكريم ،وكيفية فهمه .وربما اكن هذا داخل املذهب
الواحد ،فمن أهل السنة من يرى وقوع املجاز يف القرآن الكريم ،ىلع اعتبار أن املجاز
ً
يف اللغة هو شطر احلسن ،كما قال به ابن قتيبة((( ،ومنهم من يمنعه اكبن القيم مثال(((،
ً
ومن ثم جند أن بعضهم أحيانا يفرس انلص كما هو.
أضف إىل ذلك اخلالف يف أسماء اهلل تعاىل وصفاته ،فبعضهم جيريها ىلع
ً
ً
ُ ُّ
يل بمراد انلص أحيانا من جهة ابلالغة ،وبعضهم ينفيها مطلقا بما
حقيقتها بما ِ
ال ديلل عليه غري املجاز ،واحلقيقة أن إثبات املجاز ال يقتيض نيف الصفة والقول
باتلأويل ،فابلالغة حالة مجايلة ال ينبيغ أن يستند إيلها يف اتلأويل ونيف الصفات(((،
ً
وال ينبيغ أن نلغيها كذلك ،أو نتجاوزها من أجل نيف املجاز عنوة ،ودون ديلل
يسعف من اللغة.
فإذا جئنا للرتمجة بهذا اتلصور اذلي يمنع وقوع املجاز يف القرآن ،فإننا لن نزيد
ّ ً
عن نقل املعىن املبارش للنص ،يف حني أن بعض العلماء يفهم انلص َ
بو ْص ِفه نصا
ًّ
عربيا ال خنالف به فهم الصحابة ،ويف الوقت ذاته تتيح هل اللغة ما استوعبه من معان،
فيتعامل مع نمط آخر من املعىن هو نمط املعاين اثلواين.
فمن ذلك قوهل تعاىل﴿ :

[الفتح.]١٠ :

﴾

((( ينظر :تأويل مشلك القرآن ،البن قتيبة ،الصفحات (.)134 - 103
((( ينظر :الصواعق املرسلة يف الرد ىلع اجلهمية واملعطلة ،البن قيم اجلوزية ،ط .دار العاصمة الرياض ،الطبعة األوىل
(1408ـه).
((( بمعىن أن تكون يه ادليلل الوحيد ىلع ذلك.

374

وهاهنا اإلشاكل الكبري؛ حيث يأىب بعضهم أن يقرب املعىن ادلاليل للنص إىل
املتليق خشية الوقوع يف اتلأويل ،خبالف ما قاهل كثري من املفرسين من أهل السنة،
من أن اآلية« :أثبتت هل ايلد اليت يه من روادف املبايَع بالفتح ىلع وجه اتلخيلية مثل
إثبات األظفار للمنية ،وقد هيأت صيغة املبايعة ألن تذكر بعدها األيدي ألن املبايعة
ً
يقارنها وضع املبايع يده يف يد املبايَع بالفتح ...ومما زاد هذا اتلخيل حسنا ما فيه من
املشالكة بني يد اهلل تعاىل وأيديهم»(((.

َ َّ
لكن الرتمجة  -بدافع إثبات الصفة فحسب  -قدمت للمتليق غري العريب املعىن

املبارش ،ولم تتطرق إىل معىن املعىن ،ونلنظر كيف جاءت:

“Verily, those who give Baiah (pledge) to you (O Muhammad
) they are giving Baiah (pledge) to Allah . The Hand of Allah is
over their hands” (2).

ً
ولم يفتح املرتجم قوسا يلوضح معىن )،(the Hand of Allah is over their hands

وهذا فيه جتاوز للمعىن اثلاين ،وإذهاب رونق ابلالغة منه ،ووقوف عند املعىن احلريف
للنص ،بما ال يتسق مع عقلية غري العرب يف كيفية رصف ايلد إىل معىن املعية من
خصوصية هذا السياق ،دون الوقوع يف التشبيه ،تعاىل اهلل عن ذلك.
وقد اتفقت الرتمجتان األخريان

(((

مع الرتمجة األوىل يف قوهلا(The Hand of :

) ،Allah is over their handsوسواء أكان مذهب املرتجم إثبات الصفة أم نفيها - ،مع
رفيض ملذهب انليف ،وتفويض األمر يف الكيفية  -فإن هذا ال يقتيض جتريد هذه
ُ
الصورة من بالغتها ،والزج بها يف نطاق احلسية املحضة اليت قد تدخل ىلع املتليق
ً
ً
غري العريب معىن اتلجسيم ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا ،ومن ثم ،فإن املساحة
اليت توضح أنه اهلل تعاىل يف السماء ،وأنه َّ
مزنه عن احللول ،وأنه تعاىل اكن معهم بمعيته
((( اتلحرير واتلنوير (.)158/26
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)341
((( ترمجة طالل عيتاين (ص ،)196وترمجة ( Saheeh Internationalص.)514
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َ ُ
وعلمه - ،وهو املذهب اذلي عليه علماء املسلمني  ،-اكن من الرضوري تواف ُرها يف
هذا املقام ،ألن تليق العريب املسلم وتصوره عن اذلات اإلهلية خيتلف عن تصور غريه،
ً
ً
وخباصة إذا اكن اآلخر خارجا من عقيدة اتلثليث ،أو ما زال ماكثا فيها.
ً
 .4عدم اتلفريق أحيانا بني نقل املعاين وترمجة الصورة ابلالغية:

فاملادة اخلام للمفرس يه األلفاظ والرتاكيب ،ويه اليت ينتقل منها إىل حتديد
املعاين املرادة ،سواء دلت بذاتها أو بما تدل عليه من دوال معينة تسلم إىل املعاين
اثلواين ،أما من يرتجم فإنه يتعامل مع ألفاظ ومعان حققها العلماء يف دراسة انلص
القرآين ،ومن ثم ،ينبيغ للمرتجم أن يدرك حقائق املعاين اثلواين اليت أشار إيلها املفرس
األول ،ليك تكون ُم َّ
تضمنة يف نص الرتمجة إىل لغة ثانية.

ً
ومن ثم نلحظ أن الرتمجة أحيانا ترتجم صورتني بالغيتني خمتلفتني برتمجة واحدة،

وقد جاء هذا يف الرتمجة األوىل لقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلكوير ،]١٧ :وترمجة قوهل

﴾ [الفجر ،]٤ :فبالرغم من اختالف الصورتني من جهة ابلالغة
تعاىل﴿ :
َ
وادلاللة اللغوية يف املوضعني فإن املرتجم قد ع َّب عنهما برتكيب واحد ،هو قوهل:
“And by the night when it departs”(1).

أما الرتمجة اثلانية فرتمجت كذلك الصورتني برتمجة واحدة يه قوهلا:

“And by the night as it recedes”(2).

وأما الرتمجة اثلاثلة فغايرت بني الرتمجتني ،إذ ترمجت معىن آية سورة اتلكوير بقوهلا:
)“And by the night as it closes in”(3

وترمجت معىن آية سورة الفجر بقوهلا:

)“And by the night as it passes in”(4

((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص( )662ص.)675
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)235 ،231
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)620
((( السابق (ص.)633
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وها هنا بعض املالحظات جنملها يف اآليت:
• •إن ترمجة صورتني بالغيتني خمتلفتني يف ابلنية اللغوية برتمجة واحدة  -كما يف
الرتمجة األوىل واثلانية  -يرتتب عليه قصور يف الوفاء بإحداهما ،ذلك أن اللفظ
واملعىن يف اآليتني خمتلف ،ويسع املرتجم يف هذه احلالة أن يبسط يف تعليق بني
األقواس بيان املعىن اتلصويري اذلي تنفرد به اآلية.
• •ما فعلته الرتمجة اثلاثلة هو املغايرة بني اتلعبريين ،حيث اختارت ) (closes inلرتمجة
معىن (عسعس) ،واختارت ) (passes inلرتمجة (يرسي) وبذلك حاولت أن توجد
ً
فرقا بني املعنيني ،غري أن لكمة (عسعس)  -ويه من األضداد (أقبل/أدبر)((( -
فيها من معىن غشية الظلمة وبدء حلوهلا ما ليس يف اللكمة املختارة للرتمجة.
ومن أمثلة ذلك ترمجة قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران.]١٨٧ :

﴾ من جهة ابلالغة فيه
فقوهل تعاىل﴿ :
ً
تمثيل ،فـ «انلبذ :الطرح واإللقاء ،وهو هنا مستعار لعدم العمل بالعهد ،تشبيها للعهد
ّ
ُّ
باليشء املنبوذ يف عدم االنتفاع به .ووراء الظهور هنا :تمثيل لإلضاعة واإلهمال ،ألن
ّ
املهتم به املتنافس فيه أن جيعل نصب العني وحيرس ويشاهد .قال تعاىل:
شأن اليشء
﴿

﴾ [الطور ،]٤٨ :وشأن اليشء املرغوب عنه أن يستدبر وال يلتفت إيله ،ويف

هذا اتلمثيل ترشيح الستعارة انلبذ إلخالف العهد»(((.
أما الرتمجة األوىل فذكرت اآليت:

“But they threw it away behind their backs and purchased with it some
miserable gain”(3).
((( تفسري القرآن العظيم ،البن كثري (.)338/8
((( اتلحرير واتلنوير ،للطاهر ابن اعشور (.)192/4
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)92
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وأما الرتمجة اثلانية فقالت:

“But they disregarded it behind their backs and exchange it for a small
price”(1).

وأما الرتمجة اثلاثلة فقالت:

“But they threw it away behind their backs and exchanged it for a small
)price”(2

َ
ُ
وبذلك جعلت الرتمجات اثلالث نبذ الكتاب  -ىلع هذا انلحو  -خلف الظهور
ًّ
حسيا ،وهذا غري موافق لـ «معىن املعىن» املراد من انلص ،واكن ينبيغ أن تشري
الرتمجات  -يف تعليق بني أقواس مفرسة  -أن هذا تمثيل لإلضاعة واإلهمال ،وبذلك
جتلو الغموض ،وتبني املقصود.
ً
ومن ذلك أيضا :رصف االستعارة عن املعىن اثلاين إىل احلقيقة ،كما يف قوهل تعاىل:
﴿

[إبراهيم.]٥ :

﴾

فنحن هنا أمام ثالثة ألفاظ هلا معىن جمازي يه( :الظلمات ،وانلور ،وأيام اهلل)،
ُ َ ٌ ِّ
ُّ
ار للش ِك واملعايص ،وانلورُ :مستعار
وقد ذكر املفرسون أن لفظ «الظلمات :مستع
ُ ُ
ِّ
ّ
بطش ِه َو َغلْب ِه َم ْن َع َص ْوا َ
أمر ُه ،وتأييده
ور ِ
ِ
لإليمان احلق واتلقوى ،وأيام اهلل :أيام ظه ِ
َ َ
مظاهر ِع َّز ِة اهلل ت َعال»(((.
املؤمنني ىلع عدوهم ،فإن ذلك لكه مظهر من
ِ
لكن نلنظر كيف صنعت الرتمجة األوىل؟

“And indeed We sent Musa (Moses) with our Ayat (sings, proofs, and
evidences) (saying) :”Bring out your people from darkness into light, and
remind them of the Blessing of Allah”(4).
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)27
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)69
((( اتلحرير واتلنوير (.)189/13
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)250
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ويف نسخة سابقة منشورة للمؤلفني نفسيهما ذكرت الرتمجة ما يأيت(And remind :

((() ،them of the Annals of Allahوذكرت الرتمجة اثلانية لطالل عيتاين  -وكذلك
الرتمجة اثلاثلة  -انلص اآليت ((() ،(And remind them of the days of Allahوبذلك
ترمجت (أيام اهلل) بـ :حويلات اهلل أو سجالته أو أيامه ،وجتاوزت املعاين اثلواين يف
َّ
عدلت الرتمجة األوىل  -للهاليل وخان َّ -
نص
هذا انلص ،واكتفت باملعاين املبارشة .ثم
الرتمجة إىل ما يأيت ) ،(And remind them of the Blessing of Allahوهو تعديل رائع
يدل ىلع ذوق باليغ ،فقد توافق به تفسري الطربي حينما قال« :وعظهم بما سلف من
نعيم عليهم يف األيام اليت خلت»(((.
أما الصورة االستعارية فجاءت يف الرتمجات اثلالث باملعاين الظاهرية يف الظلمات
وانلور ) ،(from darkness into lightواكن يسعها أن تعلق بني قوسني تلبني معىن هذه
األلفاظ((( ،كما فعلت بعض هذه الرتمجات مع لكمة (آيات) اليت رشحها بـ (دالئل أو
عالمات أو براهني)(((.
 .5جتريد الصورة ابلالغية من بالغتها:
من ذلك ترمجة قوهل تعاىل﴿ :

*

﴾ [الفجر،]١٤ - ١٣ :

فالسوط  -كما قال بعض املفرسين  -مستعمل يف معىن الشدة والرسعة ،فقد قيل:
ً
ً
إن يف اآلية تشبيها ً بليغاً ،أيَ :ص َّ
ب عليهم عذابا سوطا((( ،وقيل :بل هو مستعمل يف
((( القرآن الكريم وترمجة معانيه إىل اإلجنلزيية (ص.)328
((( ترمجة طالل عيتاين (ص ،)91وترمجة ( Saheeh Internationalص.)235
((( تفسري الطربي ،بتحقيق شاكر ،ط .مؤسسة الرسالة (.)519/16

((( ونلتمس العذر للرتمجة األوىل  -للهاليل وخان  -بأنها وضحت معىن الظلمات وانلور يف صدر السورة نفسها،
فكأنها خشيت الوقوع يف اتلكرار ،مع أن املتليق حيتاج إىل البسط ذاته يف لك موضع؛ إذ إنه ال يستطيع قراءة
الرتمجة لكها دفعة واحدة.
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)280
((( اتلحرير واتلنوير (.)322/30
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معىن انلوع ،إذ هو «ىلع التشبيه بما يعرفون أمله وإجياعه ،وإال فشتان ما بني السوطني!
ً
وما أبلغ هذه االستعارة عند أهل اذلوق! وقيلُ :س ِّم سوطا الختالط طاقاته بعضها
ببعض .وقيل :إشارة إىل أنه تعاىل خلط هلم أنواع العذاب بعضها ببعض»((( .وهذا
ٍ
املعىن األخري هو ما راعته الرتمجة األوىل ،حيث تقول:

“So your Lord poured on them different kinds of severe torment.
Verily, your Lord is Ever watch (over them)”(2).

أما الرتمجة اثلانية فقالت:

“So, your Lord poured down upon them a scourge of Punishment.
Your Lord is on the lookout”(3).

ً
ً
فعربت عن معىن السوط تعبريا مبارشا بكلمة ) (scourgeوهو اللفظ ذاته اذلي

اختارته الرتمجة اثلاثلة حني قالت:

““So, your Lord poured upon thema scourge of Punishment. Indeed,
)Your Lord is in observation”(4

وبذلك تتفق الرتمجتان اثلانية واثلاثلة يف ترمجة (السوط) باللفظ املبارش
) ،(scourgeدون إشارة إىل املعىن املصاحب للكمة سوط يف هذا السياق من داللة
الشدة أو الرسعة ،أو انلوع املعني.
ً
وأيضا قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلكوير .]١٨ :فهو صورة بالغية رائعة ،فيها

إضفاء للحياة واحلركة واحليوية ىلع الصورة القرآنية ابلديعة ،لكن لكمة (تنفس)
َْ
َ
مستعملة يف معىن أنه قد أقبل وع َّم بنورهِ األرض،أو «ظهر وأرشق»((( ،وهذا ما راعته
الرتمجة األوىل حني قالت:

((( عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ ،للسمني احلليب (.)234/2
((( ترمجة معاين القرآن الكريم (ص.)676
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)235
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)633
((( أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن (.)444/8
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“And by the dawn as it brightens”(1).

أما الرتمجة اثلانية فقالت:

“And the morn as it breathes”(2).

وأما الرتمجة اثلاثلة فقالت:

)“And by the dawn whenit breathes [i.e., stirs]”(3

وبذلك اختارت الرتمجتان اثلانية واثلاثلة لفظة ) (breathesاليت تعين املعىن
الظاهري للكمة (تنفس) ويه  -بذلك انلمط من الرتمجة  -تهمل املعاين اثلواين أو
املعاين السياقية املصاحبة واملرادة ىلع احلقيقة من معىن انلص.

((( السابق (ص.)662
((( ترمجة طالل عيتاين (ص.)231
((( ترمجة ( Saheeh Internationalص.)620
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اخلاتمة وأهم انلتائج

ُ
بعد هذا َّ
اتلطواف اذلي أردت من خالهل إلقاء الضوء ىلع بعض إشاكيلات ترمجة
َ ُّ
معىن املعىن يف آيات القرآن الكريم ،وهو مستوى ذو دالالت خاصةَ ،وت َمثالت
سياقية خاصة ،أستطيع أن أقول :إن ترمجة القرآن الكريم إىل اإلجنلزيية خباصة ،وسائر
الرتمجات بعامة بناء ىلع هذه الرؤية  -ومن خالل املصادر العلمية املشار إيلها -
حباجة إىل بعض اإلضافات املهمة املتصلة بادلالالت ابلالغية اليت يه جزء من انلص،
أو اليت تنري مقاصد القرآن الكريم يف مستوى معىن املعىن ،ومن أهم ذلك ما يأيت:
ً
ّ
سيايق
غرض
أوال :رضورة العناية بادلالالت املصاحبة لألسايلب اليت تدل ىلع ٍ
ً
ما ،يكون جزءا ال يتجزأ من نسيج انلص ،وهو ما سميته يف هذا ابلحث بـ (ادلالالت
السياقية).
ً
ً
ثانيا :رضورة العناية بنقل املعاين املجازية ،بما يزيل كثريا من اإلشاكالت املتعلقة
ً
بفهم انلص القرآين ،واليت يفهمها العريب سليقة ،أو حدسا من القرآن الكريم ،لكن
غري العريب قد يعرس عليه ذلك؛ لعدم إملامه باللغة العربية ،والسياقات اخلاصة للنص
القرآين ،ومن أهم ذلك :املعاين االستعارية ،ومعاين املجاز املرسل.
ً
ثاثلا :الرتمجة ادلقيقة لآليات تقتيض اتلعامل مع ابلنية الظاهرية للنص بما
ُ ُّ
يل باملعاين اثلواين ،وإبرازها بما ال يليغ ابلنية األصلية؛ وذلا فإن مرحلة اتلوسع
ال ِ
يف استعمال أقواس ابليان والرشح واإليضاح ،يه اخلطوة املهمة القادمة يف تطوير
ترمجات القرآن الكريم.
ً
ًّ
ً
رابعا :رضورة توافر دراسة إحصائية لآليات اليت تضمنت مشكال بالغيا
من جهة األسلوب وادلاللة السياقية ،أو الصورة ابلالغية واملحسنات املعنوية،
وذلك ملعاجلة ما تقتضيه ابلالغة فيها ،لالنتقال إىل انلموذج األمثل يف ترمجة معاين
القرآن الكريم.
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ً
خامسا :هناك بعض املواضع اليت اكن ينبيغ أن تتنبه هلا الرتمجات اثلالث يف
نقل املعاين اثلواين يف بعض اآليات األخرى اليت جاءت خبروج الكالم عن مقتىض
الظاهر ،وخروج أسايلب اإلنشاء الطليب عن معانيها األصلية إىل معان أخرى فرعية
َ ْ
بوصفها نماذج خمتارة ،وإال فإن هذا
بداللة السياق ،وقد تعامل هذا ابلحث معها
املوضوع  -كما ذكرت  -يف حاجة َّ
ماسة إىل ادلراسة اإلحصائية.
ً
سادسا :من خالل املقارنة بني الرتمجات اثلالث ظهر للباحث أن الرتمجة األوىل

تمتاز بدقة اللفظ ،وتويخ املعاين السياقية ،ومرااعة اجلوانب ابلالغية ىلع حنو أكرث
جالء من الرتمجة اثلانية واثلاثلة.
ً
ً
واحلمد هلل أوال وآخرا.
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• •تفسري ابليضاوي أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل :ط .دار صادر ،بريوت ،الطبعة
األوىل (2001م).
• •تفسري اتلحرير واتلنوير :للطاهر بن اعشور ،ط .دار سحنون للنرش واتلوزيع،
تونس (1997م).
• •تفسري الطربي جامع ابليان عن تأويل آي القرآن :بتحقيق :د .عبد اهلل الرتيك،
ط .مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ( 1420ـه2000 -م).
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• •تفسري الطربي جامع ابليان عن تأويل آي القرآن :بتحقيق :حممود شاكر ،وأمحد
شاكر ،ط .مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة اثلانية (د.ت).
• •تفسري القرآن العظيم :البن كثري ،ط .دار طيبة للنرش واتلوزيع ،الطبعة اثلانية
( 1420ـه1999 -م).
• •جواهر ابلالغة يف املعاين وابليان وابلديع :السيد أمحد اهلاشيم ،ضبط :يوسف
صمييل ،ط .املكتبة العرصية ،بريوت( ،د.ت).
• •دالالت الرتاكيب دراسة بالغية :حممد أبو موىس ،ط .مكتبة وهبة ،الطبعة
اثلاثلة ( 1425ـه2004 -م).
• •دالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين ،حتقيق :األستاذ حممود شاكر ،طبعة
اخلانيج (2004م).
• •الصواعق املرسلة يف الرد ىلع اجلهمية واملعطلة :البن قيم اجلوزية ،ط .دار العاصمة،
الرياض ،الطبعة األوىل (1408ـه).
• •الطراز املتضمن ألرسار ابلالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :للعلوي ،ط .املكتبة
العرصية ،بريوت (1423ـه).
• •عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح :بهاء ادلين السبيك ،حتقيق خليل
إبراهيم خليل ،ط .دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل ( 1422ـه2001 -م).
• •عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ :للسمني احلليب ،ط.دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل ( 1417ـه1996 -م).
• •القرآن الكريم وترمجة معانيه إىل اللغة اإلجنلزيية :ترمجة :حممد تيق ادلين
اهلاليل ،وحممد حمسن خان ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.
• •الكشاف :للزخمرشي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي.
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، دار الكتب العلمية. ط، البن اعدل ادلمشيق احلنبيل:• •اللباب يف علوم الكتاب
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.)م2001 - ـه1422( الطبعة األوىل
 دار انلهضة العربية. ط، حممود اكمل أمحد: حتقيق، للغرنايط:• •مالك اتلأويل
.)م1985 - ـه1405(  بريوت،للطباعة والنرش
 أيب عبيدة: حتقيق، دار ابن عفان. ط، للشاطيب:• •املوافقات يف أصول األحاكم
.)م1997 - ـه1417(  الطبعة األوىل،آل سلمان
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