

"التصرف" و "االلتزام" للمركب الوصفي في ترجمة عبد
اهلل يوسف علي للقرآن الكريم
فيصل إبراهيم صفا
تتناول هذه املاقا ة أسلوب "ا ترصف" و "اال تزام" عند "عبد اهلل يوسف" يف ترمجة املركب
ا وصفي (ا نعتي) يف نامذج من ا نصوص ا اقرآنية .وقد عملت هذه ا ورقة عىل مالحظة أمرين مها:
أ)

ناقل املرتجم لمعنى ،وا طرياقة ا تي اتبعها يف ذ ك.

ب)

تعامل املرتجم مع ا بنية ا رتكيبية (ا نمط ا رتكيبي) لوصف يف غتي املصدر واهلدف.
وقد تبني أن املرتجم سمح نفسه يف كثري من املواضع ـ ا واردة يف ا نامذج املدروسة ـ با ترصف

وعدم اال تزام با نمط ا رتكيبي لمركب ا وصفي ،األمر ا ذي ترتب عليه يف بعض األحيان ،إغفال
بعض املعاين ذات ا صبغة اخلاصة.
تقديم:
عل ا ذي محلني عىل ا نظر يف مدى ا تزام عبد اهلل يوسف عيل أو ترصفه يف ترمجة معاين ا اقرآن
ا كريم إىل اإلنجليزية هو املالحظة ،ا تي ا تاقطتها وأنا أقرأ يف ترمجته بعض اآليات ا اقرآنية وا تي أوقفتني
عىل عدم ا تزامه ـ عىل سبيل املثال ـ بإعطاء املاقابل املاقرر يف غة اهلدف لنمط اجلميل املستعمل يف مواضع
من ا نص ا اقرآين ،فدفعني حب املعرفة واكتشايف بعض األمثلة إىل إخضاع بعض ا رتكيبات ا اقرآنية ذات
ا وظيفة اخلاصة لتتبع وا درس يف نامذج من ترمجته ،وكان املركب ا وصفي اختيارا عشوائيا يكون حمال
لتتبع وا درس املذكورين.
أما ا ترصف فهو ا عمل ا ذي ياقدم تركيبا ينطوي عىل معنى إمجايل هيمل ا فائدة من اإلتيان
با وصف ،أو ينطوي عىل معنى تربز فيه قيمة ا وصف عىل ا نحو املراد .وأما اال تزام فهو ا سلوك ا ذي

ياقود إىل تاقديم املعنى ،بلغة اهلدف ،با رتاكيب املاقررة املاقابلة رتاكيب غة املصدر.
هذا ،وقد رأيت أن ال أحتدث عن خصائص املركب ا وصفي يف ا عربية ا فصحى ماقابلة
بخصائصه يف اإلنجليزية ،رغبة يف أن يكون ذ ك يف ثنايا مناقشتنا رتمجات عبد اهلل يوسف عدد من
املركبات ا وصفية املختارة عىل نحو غري منظم ،ويف إطار اإلسرتاتيجيات ا تي تناول بوساطتها تلك
املركبات ،فلعل إرجاء مثل هذا احلديث عن مثل تلك اخلصائص إىل ذ ك املوضع أوقع وأجدى.
أسلوب عبد اهلل يوسف يف تناول املركبات الوصفية يف ترمجة نامذج نصية:
ا طرياقة يف ا رتمجة إجراء يتخذ حلل مشكلة تواجه املرتجم أثناء ترمجته نصا كامال أو أجزاء من
نص .وتتفاعل هذه ا طرياقة مع عنارص تتصل باقاعدة املرتجم املعرفية من حيث اطالعه عىل فحوى
ا نص ،وإدراكه ألسلوب .هذا باإلضافة إىل تفاعلها (أي :ا طرياقة) مع كفايته يف ثنائية غته وثاقافته(.)1
إهنا تلك ا طرياقة ا تي ينفذ عىل أساسها ناقل املعنى.
وختتلف ا طرائق املتبعة يف ناقل املعنى باختالف طبيعة اجلمل وا رتاكيب وا وحدات املعجمية،
وباختالف ما تثريه من مشكالت .ومن أبرز هذه ا طرائق واألسا يب:
طريقة الرتمجة احلرفية(:)2
إهنا إجراء صحيح ،وعىل املرتجم أن ال يتفاداها إذا ضمنت رتمجته ا تكافؤ اإلشاري
وا تخاطبي مع ا نص األصيل .ختتلف "ا رتمجة احلرفية" عن "ترمجة كلمة بكلمة" (،)word for word
وعن "ترمجة معنى بمعنى" ( ،)one to oneفـ" :ترمجة كلمة بكلمة" يناقل باالستناد إ يها قواعد ا لغة
األص لية وطرياقة نظم ا كالم فيها ،فضال عن ناقل كلامهتا األساسية إىل ا لغة املستهدفة ،فال يستفاد
من طرياقة "ترمجة كلمة بكلمة" إال يف ترمجة اجلمل ا بسيطة املحايدة ،حيث تاقابل أنامط اجلمل
وا رتاكيب يف ا نص ـ يف غة املصدر ـ باألنامط املاقررة لجمل وا رتاكيب يف غة اهلدف .يف هذا ا نوع من
ا رتمجة أي" :كلمة بكلمة" ترتجم ا كلامت إفراديا بمعانيها األكثر شيوعا خارج ا سياق ،وترتجم
ا كلامت ا ثاقافية حرفيا.
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أما ترمجة "معنى بمعنى" فأشمل ـ يف االستعامل ـ من ترمجة "كلمة بكلمة" ،فإذا ترمجت مجلة
من مثل" :دخلت إىل االمتحان" استنادا إىل ا طرياقة األخرية فيمكن أن تظهر ا رتمجة كام يأيت:

I entered

 .the examإذ تاقابل كلمة "دخل" بكلمة " "enteredيف غة اهلدف ،فاألخرية تاقابل األوىل يف خارج
سياق املعنى املراد ،وعليه ال يكون معنى ا كالم يف اجلملة ا ناجتة عن ا رتمجة ،متوافاقا مع معنى ا كالم يف
اجلملة اخلاضعة لرتمجة .يف حني و ترمجت اجلملة عينها استنادا إىل طرياقة "معنى بمعنى" ظهرت ا رتمجة
كام يأيت .I took the exam :إذ أن كلمة " "tookهنا ال تاقابل كلمة "دخل" يف ا سياقات ا عادية ،غري أهنا
ا كلمة ا تي تؤدي املعنى املراد يف غة املصدر .وهذا يعني أن كل كلمة ـ يف بعض ا رتاكيب يف غة املصدر
ـ كلمة غري ا كلمة املاقررة يف ا عادة يف غة اهلدف ،ذ ك أن املعنى األساس كل من ا كلمتني أو ا كلامت
خيتلف يف غة املصدر عنه يف غة اهلدف .و و عدنا إىل املثال املذكور أعاله عرفنا أن املعنى األساس لفعل
" "takeخيتلف عن املعنى األساس لفعل "يدخل" .غري أن املتالزمة ا لفظية "إىل االمتحان" مع ا فعل يف
غة املصدر ،وعالقة فظ " "the examبا فعل " "tookيف غة اهلدف ،مها ا لذان عمال عىل توافق املعنى يف
ا لغتني ،فلمثل هذه املتالزمات ا لفظية وا عالقات ،أقوى تأثري سياقي يف ا رتمجة ،من هنا كانت طرياقة
"ترمجة معنى بمعنى" أكثر شيوعا واستعامال من طرياقة "ترمجة كلمة بكلمة".
أما ا رتمجة احلرفية فترتاوح( )3بني ترمجة "كلمة بكلمة" ،كام يف ترمجة "ا رجل" بـ،the man :
وترمجة "تركيب برتكيب" ،كام يف ترمجة "هنر عميق" بـ ،a deep river :وترمجة "متالزمة فظية بمتالزمة
فظية ماقابلة" ،كام يف ترمجة "مركز املدينة" بـ ،city centre :وترمجة "مجلة بجملة" .وتعد "ا رتمجة
احلرفية" اإلجراء األساس يف عملية ناقل معنى ا نص ،مع مراعاة أن صعوبة تطبيق هذا اإلجراء تزداد إذا
جتاوزنا مستوى "ترمجة كلمة بكلمة" .وال يكون اإلجراء مناسبا إال إذا وقع توافق يف املعنى بني ا لغتني
األصلية واملستهدفة .وكلام كانت ا كلامت غري ماقيدة با سياق كانت ا رتمجة احلرفية منها أبعد(.)4
هذا ،وسيظهر أثر هذه ا طرياقة يف تضاعيف حديثنا عن تناول املرتجم لمركبات ا وصفية.
طريقة التطبيع:
تستخدم هذه ا طرياقة مللء ا فجوات ا ثاقافية وحتاقيق ا فهم ا رسيع ،وهي تسري وفق املنهج
ا تفسريي وفهم ا نص ا ذي يعطي املرتجم احلق يف إجراء ا تغيريات وتناول ا نص كام يفهمه يجعله
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مفهوما وماقروءا يف غة اهلدف .وقد يكيف ا نص إلعادة خلاقه خلاقا إبداعيا مالئام لتاقا يد ا لغوية
واألدبية وا ثاقافية لغة املتلاقية ،و تحاقيق ا غرض من ا رتمجة(.)5
كذ ك سيظهر الحاقا أثر هذه ا طرياقة يف تناول املرتجم لمركبات ا وصفية.
طريقة التعويض بالتفصيل:
نص بام ياقابله يف املعنى دون مراعاة اإلتيان
هذه ا طرياقة عبارة عن ترمجة كلمة أو تركيب أو ّ
با بديل احلريف ا كامل .من األمثلة ا واضحة عىل هذه ا طرياقة ترمجة عبد اهلل يوسف اقو ه تعاىل :ﮋ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ...ﮊ( .)6عىل ا نحو اآليت:
"…"If there are twenty amongst you, patient and persevering, they will vanquish two hundred

يلحظ يف هذا املثال أمران:
أ)

ناقل املرتجم لمعنى ،وا طرياقة ا تي اتبعها يف ذ ك.

ب)

تعامل املرتجم مع ا بنية ا رتكيبية (ا نمط ا رتكيبي) لوصف يف غتي املصدر واهلدف.
أما ناقل املعنى فاقد أدرك املرتجم حاقياقة املراد با وصف "صابرون" ،فرأى أنه ال يعرب عنه بدقة

إال إذا استعمل أكثر من كلمة ،فكان ا تعبري بـ Patient and persevering :وهو هبذا متبع طرياقة
ا تعويض با تفصيل .وأما ا تعامل مع ا بنية ا رتكيبية لمركب ا وصفي ،فلم يأت عىل ا نحو املتوقع ،إذ مل
يتعامل مع ا رتكيب عىل أنه تركيب وصفي ،وإنام جعل ا وصف بمثابة معدود مميز لفظ ا عدد (،)twenty
يف حني جعل ا وصف "صابرون" يف اآلية نعتا لفظ ا عدد .ويمكن ا اقول بأن املرتجم أبرز ا لفظ املاقابل
لوصف يف بنية حذف منها املوصوف ،وأباقى ا وصف ،إذ يمكن تاقدير ا رتكيب األصيل املراد هكذا:
) Patient and persevering (people/personsكل هذا ا ترصف بسبب أن فظ ا عدد

()twenty

ال يصلح أن يسبق يف اإلنجليزية بوصف كهذا ،إذ ال جيوز أن يسبق فظ ا عدد فظ املعدود ا ذي يمكن
أن يسبق بدوره با وصف ،أي أن ياقع ا وصف بني فظ ا عدد و فظ املعدود ،هكذا:

Twenty patient

)… and persevering (peopleاقد ترصف املرتجم إزاء هذه اإلشكا ية عىل ا نحو نفسه يف قو ه تعاىل:
ﮋﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ( .)7فاقد جاءت ا رتمجة ملوضع حديثنا
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"أربعة حرم" حسب ما حتته خط يف ترمجته هلذا اجلزء من اآلية عىل ا نحو اآليت:
"The number of months in the sight of God is twelve (in a year) so - ordained by Him the
day He created the heavens and the earth; of them four are sacred".

فاقد جعل املرتجم ا وصف " "sacredمسندا خربا ) (predicateبحسب نحو ا عربية ،أو تتمة خربية
) (complementضمن ما يسمى  predicateيف بعض صور اجلملة ا بسيطة ) (simple sentenceقواعد
ا لغة اإلنجليزية( ،)8ومل جيعله قائام بوظيفة ا نعت (ا صفة) ،مع أن بإمكانه استعامل املركب ا وصفي
املاقرر أنه ـ يف اإلنجليزية ـ ماقابل نمط املركب ا وصفي يف ا عربية ،مع قدر من االختالف ياقتضيه عدم
جواز سبق ا وصف

لعدد ،هكذا…of them are four sacred months :

و و حذف املوصوف ( )monthsمن هذا املركب املاقرتح كان املتباقي مركبا وصفيا ماقررا يمكن
تاقدير املوصوف فيه حمذوفا من موقعه بعد ا وصف ).(sacred
وقد سلك املرتجم ا سلوك نفسه ا ذي سلكه يف ترمجة اآلية املذكورة سا فا من حيث أخذه
با طرياقة املتبعة نفسها ،أال وهي "ا تعويض با تفصيل" ،وذ ك يف ترمجة ما ييل من قو ه تعاىل :ﮋ...ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﮊ( )9هكذا "…: for ye are indeed a people rebellious and wicked" :من حيث نمط ا رتكيب
ا وصفي ،فاقد كان باإلمكان استعامل ا نمط املاقرر عىل ا نحو اآليت:

"…a rebellious and wicked

" peopleا ذي ياقع فيه سبق ا وصف لموصوف .غري أن املرتجم مل يأت با نمط عىل ما هو ماقرر ،وذكر
ا لفظ " "peopleا ذي كان يفرتض أن ياقع موصوفا ـ يف تركيب وصفي نمطي ماقرر ،وجاء با وصف بعد
فظ " "peopleربام غرض أكثر توكيدا ملعنى "ا فسق" .ذ ك وجدناه ياقابل ا صفة املفردة (أي :غري
اجلملة) "فاساقني" بصفتني معطوفة إحدامها عىل األخرى ،هكذا ،rebellious and wicked :يوضح
املعاين ا تي ينطوي عليها املعنى املعرب عنه بلفظ واحد مشتق من اجلذر "ف س ق" ،وهي معاين "ا تمرد"
و "ا عتو" .ربام كان ا اقارئ ا عريب يعي املاقصود من ا وصف "فاساقني" ويعي ما يتصل به من معان دقياقة
وظ الل ،يف حني قد ال يعي كل ذ ك ا اقارئ يف غة اهلدف ،وربام أحس املرتجم هبذا ،فلم جيد فظا ماقابال
لفظ "فاساقني" ،فاضطر إىل استعامل أكثر من وصف يتضح معنى "ا تمرد" وظال ه .غري أنه مل يسلك
ا سبيل نفسه يف إعطاء معنى ا وصف بـ" :ا فسق" من قبل يف اآلية ا رابعة وا عرشين من سورة ا توبة
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ا تي تاقول :ﮋ ...ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮊ( .)10فاقد اكتفى يف ترمجتها با وصف " "rebelliousحني قال:

" ،"And God guides not the rebelliousهذا من جانب ،ومن جانب آخر فاقد استعمل ا وصف
" "rebelliousمسبوقا بـ the :من غري أن يكون ا وصف متلوا باملوصوف ،فلم ياقل عىل سبيل املثال:

The

 rebellious peopleإلحساسه ـ عىل ما يبدو ـ بأن ما فعله يؤدي املعنى وا غرض.
وفيام يأيت ترصف مشابه ملا ورد يف املثال أعاله ،هو ترمجته لمركب ا وصفي يف قو ه تعاىل :ﮋﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ( ،)11متبعا طرياقة "ا تطبيع" ا تي تسمح لمرتجم با ترصف يف ا تعبري ـ يف غة
اهلدف ـ عن املعنى عىل ا نحو ا رتكيبي ا ذي يراه مناسبا ،كام يأيت:
")"…They will dwell therein forever. Verily in God’s presence is a reward, the greatest of (all

اقد قابل املرتجم هنا ا صفة "عظيم" بصيغة تفضيل من نوع  ،superlative degreeكام هو واضح يف
ا رتمجة ،ومل ياقل …is a great reward :وقد كان بإمكانه استعامل ا نمط املاقرر لمركب ا وصفي ناقل
معنى قو ه ﮋﭣ ﭤﮊ ،هكذا …is the greatest reward :غري أنه مل يفعل ،ألنه يكون بذ ك غري ملتزم
بمعنى "ا تنكري" ا وارد يف ا نص ا عريب ،فلو أراد االحتفا بـ" :ا تنكري" ملا جاز أن ياقول يف ا رتكيب
املاقابل لرتكيب ا عريب …a greatest reward :فهذه ا درجة ا تفضيلية يف فظ " "greatestال ينفع سبق
املحدد " "aهلا ،وا واجب أن يسباقه ما يدل عىل ا تعريف .إهنا بنية تكون فيها ا صور ذات ا درجة ا اقصوى
) (superlative forms of adverbsيف سياق املاقارنة ) (comparisonمطاباقة صور ا نعت ذات ا درجة
ا اقصوى ).)12((superlative forms of adjectives
وملا كان وصف فظ "أجر" بـ" :عظيم" آتيا من اهلل تعاىل ،كان هذا ا وصف ـ يف فهم املرتجم
وإحساسه ـ مما يتصاغر دونه وصف املخلوقني ألشياء ،فاقد جلأ املرتجم إىل إثبات هذا املعنى (وهو متيز
وصف اهلل ألشياء با عظمة عن وصف اآلخرين) ،فأورد ا لفظ املفرتض أن ياقع ـ يف مركب وصفي ـ
موصوفا ،أوال بصيغة ا تفضيل ا اقصوى ا تي ال ينفع معها املحدد ( ،)aوجعله ثانيا بعد ا لفظ املاقابل
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لموصوف ،مسبوقا بـ "the" :عىل ما ياقتضيه مركب ا تفضيل ذي ا درجة ا اقصوى ،وذكر املفضل عليه
كذ ك ،كن مع اإلحا ة عىل نفسه بعالمة ا رتقيم "اهلال ني" واضعا بينهام عبارة ( )of allإليضاح ا تميز
املشار إ يه.
هكذا فهم املرتجم ا وصف يف اآلية ا كريمة ،وهو فهم ماقبول يريد به أن ياقول بأنه األجر
األعظم ا ذي ال يساويه من األجور أجر.
اخلروج عن الرتكيب الوصفي:
باستاقراء تناول املرتجم لوصف املفرد (أي غري اجلملة) ،ظهر أن هناك مواضع ترك فيها
استعامل ا رتكيب ا وصفي املاقرر املاقابل لرتكيب ا وصفي يف غة املصدر .من ذ ك ترمجته اقو ه تعاىل :ﮋﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﮊ( )13عىل ا نحو اآليت ."…Heal the breasts of Believers" :فاقد وقع فظ "مؤمنني" يف
ا نص ا عريب نعتا لفظ "قوم" ،غري أن املرتجم مل يستعمل املركب ا وصفي املاقرر ،إذ مل ياقابل فظ "قوم"
بأي يشء ،وكل ما فعله أنه استعمل ما ياقابل فظ "مؤمنني" فحسب ،وهو " "believersا ذي وقع يف
ا رتمجة املذكورة أعاله مسبوقا بلفظ " ."ofوهبذا فإن ا رتكيب ا ناتج عن ا رتمجة إىل اإلنجليزية ،يرتجم
بدوره إىل ا عربية عىل ا نحو اآليت" :ويشف صدور املؤمنني".
واملرتجم ـ هبذا ـ مل حيفل ببنية املركب ا وصفي ،فاقام باستبدال تركيب برتكيب استنادا منه إىل
أن ما فعله يؤدى به املعنى ا ذي هو حمل ا فائدة ،أال وهو ا وصف "املؤمنني".
كنني أرى أنه ـ وإن أدي ،بترصف املرتجم ،هذا املعنى اإلمجايل ـ فاقد غاب عنه أن كال من
"صدور" و "قوم" غري معينني ،أي غري معرفتني ،إذ يس املراد هنا شفاء "صدور كل املؤمنني" ،وإنام
شفاء "قلوب" فئة منهم .من هنا كان مناسبا أن ياقابل ا لفظ ا عريب بام يؤدي هذا اجلانب ا دقيق بعبارة
خمتلفة قليال هكذا ،Heal breasts of some believing people/believers :ومما يعزز مالحظتنا ،عىل طرياقته
يف تناول كثري من املركبات ا وصفية ،كثري من ترمجاته هلذا ا نوع من ا رتكيبات ،ومن ذ ك ترمجته اقو ه تعاىل:
ﮋ ...ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮊ( .)14هكذا."And God guides not the rebellious" :

فاقد جلأ عبد اهلل يوسف إىل يشء من ا رتمجة احلرفية يف تناول املركبات ا وصفية ا واردة يف ا نص
ا عريب ا اقرآين .هذا اإلجراء (إجراء ا رتمجة احلرفية) ،ا ذي يرتاوح بني وضع كلمة ماقابل كلمة أخرى،
-13
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ووضع تركيب ماقابل تركيب ومجلة ماقابل مجلة ،إجراء مناسب حني يكون املعنى املراد تأديته بعيدا عن
ا سياق غري ا لغوي ،أي حني يكون يف حضن ا سياق ا لغوي .وإذا ما أردنا ا تعرف إىل بعض املواضع
ا تي اتبع فيها هذا اإلجراء يف ترمجات عبد اهلل يوسف ملعاين ا اقرآن ا كريم ،فيمكن ذكر ترمجته اقو ه
تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ...ﮊ( )15ا تي جاءت عىل ا نحو اآليت:
"The mosques of God shall be visited and maintained by such as believe in God and the
"…Last Day

ربام ياقال بأن عبارة

""the Last Day

جاءت ترمجة عبارة "ا يوم اآلخر" ،فياقال با تايل بأن

املرتجم اتبع ـ يف ناقل معنى املركب ا وصفي ـ ا رتمجة احلرفية من نوع "كلمة ماقابل كلمة" ،وعىل نحو
حوفظ فيه عىل نمط املركب ا وصفي املاقرر املاقابل ـ يف غة اهلدف ـ لمركب ا وصفي يف غة املصدر ،ظنا
منا بأن ما محل املرتجم عىل اتباع هذا األسلوب يف ترمجة هذا املصطلح ا ديني هو بساطته ا رتكيبية ،وربام
رغبة املرتجم يف أن يردده كلام ورد يف ا نص ا عريب .غري أن من املهم هنا أن يالحظ بأن عبارة

"the Last

" Dayقديمة مستعملة يف اإلنجليزية لتعبري عن معنى "ا يوم اآلخر" يف املسيحية .هذا ا تعبري ماثل يف
ثاقافة املستعملني لغة اهلدف.
نتأمل تناول املرتجم عبد اهلل يوسف لمركبني ا وصفيني ا واردين يف قو ه تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ...ﮊ( .)16ا ذي جاءت ترمجته عنده كام يأيت:

!"O ye who believe

Truly the pagans are unclean, so let them not, after this year of theirs, approach the

" ،Sacred Mosqueاملركبان ا وصفيان املشار إ يهام مها" :عامهم هذا  "this year of theirsو "املسجد
احلرام  ."the Sacred Mosqueأما املركب األخري ،فاقد جاءت ترمجته عىل أساس ترمجة "كلمة ماقابل
كلمة" ،إذ قوبلت كلمة "مسجد" بكلمة " "Mosqueوكلمة "حرام" بكلمة " ،"Sacredوهذه طرياقة
كثرية االستعامل يف هذا ا نوع من ا رتكيبات .غري أن عدم ا تاقابل واملخا فة يربزان يف ا كيفية ا تي تناول
هبا املرتجم املركب ا وصفي "عامهم هذا" ،إذ يس من املمكن ـ يف اإلنجليزية ـ ا نعت باسم اإلشارة
" "thisا ذي يفرتض أنه ماقابل السم اإلشارة "هذا" عىل نحو ماقرر ماقابل ملا هو يف ا عربية ،ذ ك أن فظ
" "thisال يستعمل عادة إال مسورا ) (determinerلفظ ا وارد بعده  ،متاما مثل فظ كل من " "theو
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".)17("a/an
أما يف ا عربية فالسم اإلشارة استعامالن :أحدمها يكون فيه اسم اإلشارة ساباقا لمشار إ يه،
ويكون املشار إ يه حمددا ) (determiningإلشارة موضحا هلا كام يف قو ه تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﮊ( .)18حيث نجد فظ "ا اقرآن" موضحا إلشارة .بمعنى آخر ،يكون اسم اإلشارة ـ يف هذا االستعامل
ـ بمثابة املوصوف ال ا وصف .وثاين هذين االستعام ني يكون فيه اسم اإلشارة قائام بوظيفة ا وصف
ملعرف قبله كام ورد يف اآلية ا تي نحن بصدد احلديث عن املركب ا وصفي فيها .قول املرتجم ""this year

ياقابله عىل نحو ماقرر يف ا عربية" :هذا ا عام" .وهذا يعني أن اسم اإلشارة " "thisمل يكن قائام بوظيفة
ا نعت ـ ،"year" :كام قام فظ " "Sacredبوظيفة ا نعت .اسم اإلشارة يف اإلنجليزية ال ياقوم ـ كام سبق
ا تنويه ـ بوظيفة ا نعت ،عىل عكس ا عربية .من هنا مل جيد املرتجم أمامه إال االستخدام املتاح يف
اإلنجليزية لتعبري عن معنى املركب ا وصفي "عامهم هذا".
عل ترمجة بعض األ فا وا عبارات مل ينفع فيها ـ عند عبد اهلل يوسف ـ اتباع طرياقة ا رتمجة من
نوع "كلمة ماقابل كلمة" ،فحمله ذ ك عىل اتباع طرياقة أجدى يف ناقل املعنى املراد .انظر إىل ترصفه يف ناقل
معنى قو ه تعاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ( .)19ا ذي جاءت ترمجته عنده كام
يأيت:

"Do ye prefer the life of this world to the Hereafter? But little is the comfort of this

" life, as compared with the Hereafterفأن ياقابل فظ "ا دنيا" بـ ،the near :و فظ "احلياة" بـ،life :
غري مفهم ـ عىل ما يبدو يف نظر املرتجم ـ بأن املاقصود هو حياتنا عىل هذه األرض .من هنا كان ال بد
لمرتجم من ا ترصف يتبع "إسرتاتيجية ا تطبيع" ) (naturalizationا تي تاقوم عىل ترمجة املفهوم من
ا لفظ ،أي عىل ا تفسري ،فكان أن عرب بلفظ " "the life of this worldعن معنى "احلياة ا دنيا" .و و
رحنا نناقل املعنى احلريف عبارته تلك ،إىل ا عربية ،كان ا رتكيب عىل ا نحو اآليت" :حياة هذا ا عامل" .هذا
املعنى ـ با لفظ ا ذي أورده فيه ـ أدق يف فهم املتحدثني بلغة اهلدف من ترمجة حرفية ،كام ذكر سا فا( ،أي:
.)the near life
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أما تعبريه عن فظ "احلياة ا دنيا" ـ ا وارد لمرة ا ثانية يف اآلية نفسها ـ فاقد جعله أخرص ،وهو
" ."this lifeوما كان املعنى ا دقيق املراد يصل ـ هبذا ا لفظ ( )this lifeـ إىل املتلاقي يف غة اهلدف وال
أمران ،أوهلام :سبق ا تعبري عنه بـ ،"the life of this world" :وثانيهام :تلو ا لفظ اإلنجليزي ،املعرب عن
"احلياة األخرى" أي :اآلخرة ،لفظ اإلنجليزي ا ثاين املعرب عن "احلياة ا دنيا".
اقد استعمل عبد اهلل يوسف "أسلوب اإلحا ة عىل ا نفس" ـ وذ ك عن طريق استعامل اإلحا ة
ا رتقيمية باهلال ني ـ توضيح املركب ا وصفي .من ذ ك ترمجته اقو ه تعاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ...ﮊ( )20عىل ا نحو اآليت:

"If there had been immediate gain (in sight), and the journey

"… ،easy, they would (all) without doubt have followed theeإذ يلحظ هنا استعامل املرتجم
لهال ني ـ حميال عىل نفسه ـ وذ ك توضيح ا وصف "قريبا" ،فلعل املرتجم أحس بأن غموضا يكتنف
هذا ا وصف ،فجاء با رتكيب " ،"in sightاملفيد معنى "يف املنظور" بني هال ني ،حميال عىل نفسه ،ماقربا
املعنى

لاقارئ ،وهبذا يصري املعنى أن "ا غنيمة قريبة عىل مرأى منهم" .وبا رجوع إىل بعض ا تفاسري()21

نجده يفرس "ا عرض" بأنه ما يعرض من منافع ا دنيا ،فيصري املعنى عنده" :غنيمة قريبة غري بعيدة".
مل جيد عبد اهلل يوسف ـ يف بعض املواضع ـ بأسا يف استعامل عبارة ،بدال من املركب ا وصفي،
تكون ماقابال لوصف املفرد (غري اجلملة) يف ا نص ا عريب ا اقرآين .من ذ ك ـ عىل سبيل املثال ـ ترمجته اقو ه
تعاىل :ﮋﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﮊ( )22هكذا."and God guides not those who do wrong" :
أول ما يلحظ يف هذه ا رتمجة هو خروج املرتجم عن نمط املركب ا وصفي املاقرر ،إذ استعمل
كام أشري عبارة " "who do wrongوصف املعرفة ( ،)thoseوياقابل هذا يف ا عربية نعت املعرفة باجلملة
بوساطة االسم املوصول اخلاص املناسب ،وياقابل هذا يف اإلنجليزية ما يطلق عليه

"the adjectival

" ،)23(clauseوهي ا بنية ا تي يستعمل فيها واحد من األسامء املوصو ة ) (relative pronounsيمثل
املسند إ يه ،متلوا بفعل وبغري ذ ك من مكمالت اجلملة ا تي تعد ـ بحسب ا نحو ا عريب ـ مجلة صلة
-20
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املوصول ) (relative clauseمع أن اآلية استعملت ا وصف املشتق املفرد .وقد كان يف مكنة املرتجم
استعامل ا وصف املشتق ،هكذا ،…and God guides not the wrong-doers :وال أرى سببا واضحا
ملثل هذا ا ترصف ،وبخاصة أن ا وصف املشتق يشري إىل من ثبت ظلمه أو خطؤه .أما اجلملة ا فعلية ،ا تي
استعملت فيها صيغة املضارع ا بسيط ) (simple presentفتشري ـ كام هو يف ا عربية ،ويف اإلنجليزية( )24ـ
إىل أمر معتاد ) (stateوهو هنا "من اعتاد عمل اخلطأ".وهو هبذا يفوت املعنى ا دقيق املراد با وصف
املشتق ،وإن أدى ـ بام قدم ـ املعنى اإلمجايل.
هذا من جانب ،ومن جانب آخر فاقد تناول املرتجم ا وصف "ا ظاملني" تناوال تفسرييا
ال حرفيا ،ذ ك أن تناو ه عىل نحو حريف ،هكذا …God guides not the unjust (people) :من شأنه أن
حيمل ا اقارئ عىل أن يتساءل عن سبب ا وصف بـ" :ا ظاملني" ( ،)the unjustيف حني أن احلديث إنام هو
عن "املذنبني/اخلاطئني" ،فال بد يف هذه احلال من أن يفهم أن "املذنب" ظامل ،عىل األقل نفسه .من هنا
وجدنا املرتجم يعرب عن معنى "ا ظاملني" بام تؤدى به ا عبارة ا ناجتة عن ا رتمجة بـ" :ا ذين يعملون اخلطأ"
يجنب املتلاقي يف غة اهلدف من ا تفكري يف سبب اإلشارة إىل "ا ظاملني" .واملرتجم هبذا ال يكون إال متبعا
طرياقة "ا تطبيع" املستندة إىل ا تفسري حسب فهم املرتجم.
كن عبد اهلل يوسف مل يسلك ا سلوك نفسه يف ترمجة فظ "ا اقوم ا ظاملني" يف آية أخرى مماثلة
لعبارة املتحدث عنها آنفا ،هي قو ه تعاىل :ﮋ ...ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﮊ( .)25فاقد جاءت ترمجته هلذا
اجلزء عىل نحو خمتلف ،أقصد أنه راعى أن ياقابل معنى "ا ظلم" يف ا نص ا عريب بلفظ يفهم منه هذا املعنى
يف اإلنجليزية .جاءت هذه ا رتمجة كام يأيت "Nor doth God give guidance to a people unjust" :هذا
مع مالحظة أن املرتجم مل يستعمل ـ يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة ـ املركب ا وصفي املاقرر أنه ماقابل
لمركب ا وصفي يف ا عربية.
وبا طرياقة نفسها ،أي باستعامل اجلملة ا عادية ماقابال ـ يف اإلنجليزية ـ لمركب ا وصفي يف
ا عربية ،كام حدث يف ترمجة عبارة "ا اقوم ا ظاملني" ا واردة يف سورة ا توبة ،استعمل املرتجم اجلملة ماقابال
لمركب ا وصفي ،كنه يف هذه املرة استعمل اجلملة ا بسيطة ) (simple sentenceمن ا نوع ا كوين ،أي
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ا نوع ا ذي يكون فيه ا فعل كونيا رابطا ( )is, are, etcوتليه تتمة خربية ) ،)26((complementهذه هي
اجلملة ا تي ياقابلها عىل نحو ماقرر يف ا عربية ما يطلق عليه يف نحو ا عربية(" )27اجلملة االسمية" ،وذ ك
يف ترمجة قو ه تعاىل :ﮋ ...ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﮊ(.)28
إذ استعمل اجلملة ا كونية املشار إ يها ،هكذا:

"And God guideth not those who are

" ،perversely rebelliousوهي مجلة يطلق عىل مثلها يف قواعد اإلنجليزية .)29(adjectival clause
وهكذا مل جيد عبد اهلل يوسف نفسه معنيا بتكرير عبارة واحدة عىل نحو ماقابل كل عبارة مكررة يف ا نص
ا اقرآين ،و و كان ا سياق واحدا .مثال ذ ك سياق ا عبارة ا تي استعمل فيها فظ "ا اقوم ا ظاملني" يف
سورة ا باقرة وا توبة ،وهو سياق يكون فيه اإلنسان ظاملا نفسه بسبب أفعا ه اخلاطئة ا تي تعود با سوء عىل
ا نفس.
ويلحظ هنا أنه حني تستعمل اجلملة يف ا وصف تتشابه ا لغتان ا عربية واإلنجليزية يف تلو
ا وصف لموصوف( ،)30غري أهنام ختتلفان عند استعامل ا وصف املشتق املفرد ،إذ يسبق ا وصف
املوصوف يف اإلنجليزية( ،)31وينعكس األمر يف ا عربية.
كن كيف تعامل املرتجم مع ا وصف (ا نعت) حني كان يأيت مجلة يف ا نص ا عريب ا اقرآين؟ اقد
اتبع عبد اهلل يوسف غري طرياقة يف تناو ه وظيفة ا نعت اجلملة ،فاقد قابل املركب ا وصفي "املوصوف
وا وصف اجلملة" ـ يف غة املصدر ـ بمركب مشابه يتأ ف من موصوف ووصف مجلة عىل ا نحو ا ذي
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ينظر مثال :ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،حتاقيق :مازن املبارك وآخرين ،دار ا فكر ،ط 1112 ،1م،
ص  212و 212يف كالمه عىل نوعي اجلملة (االسمية وا فعلية) ا لذين ياقفان يف ماقابل اجلملة ا كربى ،ا تي
رأسها املسند إ يه االسم وخربها مجلة ،وينظر كذ ك :ابن احلاجب ،كتاب الكافية يف النحو ،رشح ريض ا دين
االسرتاباذي ،ج ،1ص  10-12حيث يذكر ابن احلاجب واالسرتاباذي صور ما يمكن أن نطلق عليه هنا "اجلملة
االسمية ا بسيطة" ،وهي ا تي يكون املسند (اخلرب) فيها مفردا أو شبه مجلة.
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يتفق وقواعد غة اهلدف ،ا تي يستعمل فيها االسم املوصول رابطا بني املوصوف وا صفة اجلملة ،لحفا
عىل متاسك ا نص ا ناتج عن ا رتمجة.
ومن املعلوم أن األصل يف استعامل املوصول اخلاص (ا ذي وأخواته) هو استعام ه يف ا عربية
وصف املعارف باجلمل ،يف حني أن وصف ا نكرات باجلمل ياقع ،يف ا عربية ،دون استعامل املوصول
اخلاص .أما يف اإلنجليزية( )32فال بد مع ا نكرة واملعرفة من استعامل املوصول " ،"whoأو غريه مما هو
مناسب لمعنى وا رتكيب ،من مثل  thatو  whoseو  .whichعىل أن عبد اهلل يوسف مل يبق يف بعض
املواضع عىل املوصوف نكرة عند استعامل اجلملة وصفه .وقد سباقت اإلشارة إىل أنه إذا كان املوصوف
معرفة وجب يف ا عربية استعامل املوصول اخلاص.
اقد جاءت ترمجة عبد اهلل يوسف اقو ه تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ...ﮊ( )33كام
يأيت،"Because God will never change the Grace which He hath bestowed on a people…" :
عرف "نعمة" باقو ه " ،"the Graceوكان ا صحيح عدم تعريفها ،وذ ك ألن أصحاهبا جاءوا يف اآلية
إذ ّ
منكرين ،فلام كانوا كذ ك كان من األكثر انسجاما مع املعنى أن يباقى فظ "نعمة" منكرا تنكري أصحاهبا،
وهذا مما قد يفوت قدرا من املعنى ا دقيق املراد ،عىل ا رغم من أداء املعنى اإلمجايل .وجتدر اإلشارة هنا إىل
أنه جيوز يف اإلنجليزية حذف هذا املوصول إذا كان ـ عىل سبيل املثال ـ يف حا ة نصب ).(objective case

اقد استعمل املرتجم املوصول  ،whichا ذي جاء يف حا ة نصب ،ذ ك أن املسند إ يه يف عبارة:

Which

 He bestowed on a peopleهو ا ضمري  .Heوجاءت مجلة ا صفة يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة ماقابال
مطاباقا من حيث ا نمط املاقرر نوع اجلملة .كن حني يكون املوصول يف اإلنجليزية يف حا ة رفع ،يعامل
معاملة املسند إ يه ،كام جاء يف ترمجة عبد اهلل يوسف اقو ه تعاىل ا سابق ،مالحظا فيه موضع املوصوف
وا وصف.
ومما جاء فيه ا وصف باجلملة خا يا من املوصول ،ترمجة عبد اهلل يوسف اقو ه تعاىل :ﮋﭸ ﭹ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ( .)34عىل ا نحو اآليت:

ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ
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" forgiveness only because of a promise He made to himاقد أوقعت مجلة "وعدها إياه" نعتا
لموصوف "موعدة" ،وترمجها عبد اهلل يوسف مجلة مطاباقة ملا يف ا نص ا اقرآين من حيث ا نوع وا صيغة
ا زمنية ،غري أنه حذف املوصول ا ذي يظهر عادة يف مجل مماثلة.
عىل أن املرتجم تغافل عن وجود مركب وصفي جاء ا وصف فيه مجلة ،وقابل املعلومة
"يفرقون" بوصف مفرد مل يوقعه نعتا ،وإنام جعله خربا ) (predicateيف مجلة كونية ياقابلها يف ا عربية ما
يطلق عليه اجلملة االسمية ا بسيطة ،هكذا :ﮋﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﮊ("They swear by .)35

God that they are indeed of you; but they are not of you:
yet they are afraid (to appear in their true colors)".

هذا ،باإلضافة إىل تغافله عن أن ا رتكيب ـ يف ا نص ا عريب ـ تركيب وصفي ،وأن هذا ا وصف
جاء با لفظ ا دال عىل "ا فرق" خربا ال وصفا ملوصوف ،فاقد أدرك أن املعنى ن يظهر عىل نحو جيل،
فجاء بعبارة أحاهلا با عالمة ا رتقيمية "اهلال ني" عىل نفسه توضح ما هم خائفون منه .و عل ما دفع
املرتجم إىل هذا سهو ة أداء املعنى اإلمجايل عىل ا نحو ا وارد يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة ـ من جهة ـ
وصعوبة استعامل نمط املركب ا وصفي ا ذي تكون فيه ا صفة مجلة يف ا سياق ا وارد.
سباقت اإلشارة إىل أنه إذا أريد ا وصف باجلملة ،أو بام يبدو أنه شبه مجلة (جار وجمرور مثال)،
فإن ا وصف عىل هذا ا نحو ياقع بعد املوصوف .وقد يبدو أن ا وصف ا واقع بعد املوصوف يس مجلة،
كام جاء يف ترمجة قو ه تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ا نحو اآليت:

ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ

ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚﮊ( )36عىل

"…If a hundred, they will vanquish a thousand of the Unbelievers: for those

" ،are a people without understandingمل يلتزم املرتجم ـ أوال ـ باستعامل نمط اجلملة املاقرر املاقابل
لنمط ا وارد يف ا نص ا اقرآين اخلاضع لرتمجة ،فاقو ه تعاىل :ﮋﮙ ﮚﮊ من نمط اجلملة ا فعلية ا تي
تستعمل فيها صيغة املضارع من نوع  ،simple presentوهي ا صيغة ا تي قد تفيد فيام تفيد( )37أمرا
حيدث عىل نحو معتاد ) ،(stateوهو هنا "عدم ا فهم" من غري املؤمنني .ا نمط املاقرر املاقابل مشابه ،يستعمل
فيه هذا ا نوع من ا فعل ،كن مع تاقديم املسند إ يه ـ يف اإلنجليزية ـ عىل املسند ا فعل ،بعكس ا عربية .ومل
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يأت املرتجم بجملة ا وصف ـ ثانيا ـ مكتملة يف ا ظاهر ،فاقو ه ،بعد املوصوف:
 understandingماقدرة فيه اجلملة ا كونية عىل ا نحو اآليت:

Without

"…a people (who are) without

" .understandingوقد صنع املرتجم ا صنيع نفسه يف ترمجته اقو ه تعاىل :ﮋﯩ ﯩ ﯩﯩ ﯩ ﯩ ﯩ
ﯩ ﯩﮊ("…and then escort him to where he can be secure. That is because they are men )38
without knowledge".

تعدد املركبات الوصفية ملوصوف واحد:
يبدو لمتفحص أن عبد اهلل يوسف كان يتبع يف تناول بعض املواضع ا تي تعددت فيها
املركبات ا وصفية ملوصوف واحد" ،طرياقة ا تطبيع" بحيث حياول فهم معنى املركب ا وصفي ،ثم يعمل
عىل إنتاجه يف اإلنجليزية عىل ا نحو ا ذي يربز فيه املعنى اإلمجايل املراد .ففي ترمجته اقو ه تعاىل :ﮋﮪ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ( )39كام يأيت:
"Now hath come unto you an Apostle from amongst yourselves: it grieves him that ye should
perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful".

ظاهر األمر يف هذا املثال أن األوصاف ا واردة يف اآلية من نوع ا وصف املفرد أي غري اجلملة
وغري شبه اجلملة ،وأن املرتجم ترصف عىل نحو جعله يعيد صياغة املعنى وإنتاجه برتكيبات يست عىل
طرياقة املركبات ا وصفية باإلنجليزية من حيث سبق ا وصف املفرد موصوفه ،و كن عىل أساس تاقديم
األوصاف يف مجل تتلو إحداهن األخرى.
سباقت اإلشارة إىل أنه إذا كان ا وصف مجلة أو شبه مجلة ال يسبق يف اإلنجليزية املوصوف ،وإنام
يتلوه ،كام يف ا عربية .ويمكن تصور ا وصف شبه اجلملة عىل أنه يف احلاقياقة باقية مجلة حذف منها املسند إ يه
وفعل ا كون ا رابط ،كام يأيت:

"Now hath come unto you an Apostle from amongst

"… yourselvesإذ يمكن تاقدير ا وصف " "from amongst yourselvesجزءا من مجلة ،كام يأيت"who :

"… is from amongst yourselvesأما باقية األوصاف ،فاقد أوردها املرتجم يف مجل رصحية كاملة دون
حذف ،مع أن تلك األوصاف تبدو ـ أحيانا ،يف ا نص ا عريب ـ مفردة.
عىل أنه يمكن عد بعض األوصاف ا واردة يف ا نص ا عريب مصوغة عىل أساس مجلة كونية
إضافة إىل حتليلها عىل أساس أهنا من نوع ا وصف املفرد .فا رتكيب ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ ـ املوصوف به ـ
-38
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يمكن ا نظر إ يه عىل أنه تركيب مجلة كونية (أي :اسمية كام تسمى يف نحو ا عربية) ،تاقدم فيها املسند اخلرب
(عزيز عليه) عىل املسند إ يه املبتدأ (ما عنتم) .وقد عرب املرتجم عن هذا ا وصف بجملة ال متثل ا نمط
املاقرر املاقابل نمط اجلملة ا عربية املشار إ يه ،أقصد أنه مل يستعمل نمط اجلملة ا كونية (ذات ا فعل ا كوين
ا رابط  ،)beواستعمل بدال من ذ ك ا نمط ا ذي ياقابل نمط اجلملة ا فعلية يف ا عربية ،هكذا:

"…it

 grieves him that ye should perish".وما يظن أنه من قبيل ا وصف املفرد قو ه تعاىل :ﮋﯖ ﯗﮊ ،غري أنه
يعد واردا تصور هذا ا رتكيب عىل أنه جزء من مجلة كونية حذف منها املسند إ يه املبتدأ ا ذي يمكن تاقديره
بـ" :هو" ،وهي مجلة ال يظهر عادة يف مثلها فعل ا كون ا رابط ،وعليه نجد أن عبد اهلل يوسف قد ترجم
هذا ا رتكيب اجلميل ا وصفي عىل نحو جاءت اجلملة فيه متساقة يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة مع ا رتكيب
ا عريب ،يف اآلية ،من حيث ا نمط وما ياقابله يف اإلنجليزية من نمط ماقرر ،هكذا:

"…ardently anxious

" is he over youمثل ما سبق ياقال يف ا رتكيب ا وصفي ﮋﯘ ﯙ ﯚﮊ ،فهو بمثابة مجلة اسمية كونية ناقلت
إىل ا نمط اإلنجليزي املاقابل ،وهو نمط اجلملة ا ذي فيه يظهر فعل ا كون ا رابط يف ا وقت ا ذي خيتفي
فيه يف ا نصوص ا عربية إذا كان اإلسناد يف احلارض.
تكرر املركبات الوصفية يف النصوص القرآنية:
من ا طبيعي أن تتكرر بعض املركبات ا وصفية يف ا نص ا اقرآين عىل مستوى ا سورة ا واحدة أو
عىل مستوى سور ا اقرآن .فهل كان عبد اهلل يوسف يكرر ما قابل به كل مركب وصفي انطوى عليه ا نص
ا عريب ا اقرآين ،أو كان يستعمل يف كل مرة ماقابال خمتلفا ،أو كان يراوح بني األمرين؟!
بعد قدر مطمئن من ا دراسة املاقارنة ،وجد أن املرتجم عبد اهلل يوسف كان أحيانا يكرر ما قابل
به بعض املركبات ا وصفية ،وكان أحيانا أخرى يغاير فيها.
اقد ا تزم املرتجم عبد اهلل يوسف ـ أحيانا ،وكام أشري ـ بتكرير ترمجته بعض األ فا  ،من مثل
"أ يم" و "كريم" و "ا ظاملني" ،إ خ .فاقد وضع فظ " "grievousماقابال لفظ "أ يم" ،وكرر استعام ه
حيث ورد فظ "أ يم" .غري أن عبد اهلل يوسف كان يتبع أحيانا إسرتاتيجية "ا تطبيع" أو طرياقة "ا رتمجة
استنادا إىل ا سياق اخلارجي" .وكلتا ا طرياقتني تستند إىل "ا فهم" ،فلفظ "عظيم" عىل سبيل املثال:
مل يأخذ عنده نساقا واحدا يف ا رتمجة ،و يس ذ ك بسبب من اضطراب املرتجم ،وال بسبب من رغبة يف
ا تغيري املستند إىل "ا رتادف" ،وإنام بسبب من إحساس املرتجم بمعنى ذ ك ا لفظ خمتلف يف موضع عنه يف
موضع آخر ،وهذا يعني أن املعنى املختلف كان سببه ا سياق ا لغوي ،أو ا سياق غري ا لغوي (اخلارجي)،
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فاقد ترجم عبد اهلل يوسف هذا ا لفظ (عظيم) يف سياق قو ه تعاىل :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ(.)40
كام يأيت"And that it is God with whom lies your highest reward" :

إذ استعمل فظ " "highestوصفا ـ "reward" :املاقابلة لفظ "أجر" .بل إنه جعل ا وصف
يأخذ ا درجة ا اقصوى ) (superlative degreeاستنادا إىل أن "األجر" ماقدم من اهلل تعاىل ،وال بد أن ما
ياقدمه اهلل جزاء (ا عمل ا صا ح) أعىل مما يتصوره اإلنسان أجرا يأتيه من إنسان آخر ،يف حني قابل
ا وصف "عظيم" يف قو ه تعاىل :ﮋﯩ ﯩ ﯩ
هكذا:

ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﮊ( )41بلفظ "،"severe

"From God, a severe penalty would have reached you for the (ransom) that ye

" tookوهو فظ يفيد يف ا عادة معنى "أ يم" ا ذي كثريا ما وصف به فظ "عذاب" يف ا اقرآن .وعليه
ياقابل عبد اهلل يوسف ا وصف "عظيم" بـ ،"severe" :أو " "grievousـ ا ذي كثر استعامل عبد اهلل
يوسف ه ماقابال لوصف "أ يم" ـ وجتنب استعامل فظ آخر من مثل " "magnificentأو " ،"greatإ خ.
إحساسا منه بأن ترمجة فظ "عظيم" يف هذا ا سياق بغري فظ " "severeقد ال يوصل املعنى املراد ـ يف ظن
املرتجم ـ إىل املتلاقي.
حذف املوصوف يف النص القرآين:
األصل أنه ال جيوز حذف أي من املوصوف وصفته ،فال وصف أساسا إال غرض ،وال جيوز
احلذف "ألن حذف أحدمها ناقض لغرض ،وتراجع عام اعتزموه  ...وألنه ربام وقع بحذفه بس"(.)42
وال شك أن حذف املوصوف ال ياقع إال إذا كان هناك د يل عليه من فظ أو سياق غري غوي .ويف حال
كهذه حيل ا وصف حمل املوصوف ،فيأخذ إعرابه ووظيفته .حدث مثل هذا كثريا يف ا اقرآن ا كريم .وهيمنا
يف هذا معرفة ا طرياقة ا تي تعامل عىل أساسها املرتجم مع حا ة كهذه .ويمكن ا اقول بأن عبد اهلل يوسف
كان يتبع "إسرتاتيجية ا تطبيع" مستندا إىل تصوره ملدى قدرة املتلاقي عىل إدراك املوصوف من جمرد ذكر
ا صفة وإحالهلا حمل املوصوف ،فنجده أحيانا يشري إىل املوصوف املحذوف ـ حسب تاقديره ـ بوضعه بني
هال ني حميال عىل نفسه ،ونجده أحيانا أخرى يذكر موصوفا يورده يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة ،وكأن
ا لفظ ا عريب ا ذي ياقابله مذكور يف ا نص اخلاضع لرتمجة.
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من أمثلة احلا ة األوىل ترمجته اقو ه تعاىل :ﮋﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ...ﮊ( )43عىل
ا نحو اآليت:
"When our signs are rehearsed to them, they say: we have heard this (before); if we
wished, we could say (words) like these".

إذ قدر املوصوف املحذوف عىل أنه " ،"wordsوجعله بني هال ني حميال بذ ك عىل نفسه من
حيث إن ما بني اهلال ني يمثل جزءا من فهمه لمعنى املراد .عىل أنه يف ا وقت نفسه مل يستعمل املركب
ا وصفي املاقرر أنه يف اإلنجليزية ماقابل لمركب ا وصفي يف ا عربية ،فاقد كان بإمكانه أن ياقدم املركب
ا وصفي واضعا املوصوف بني هال ني ،هكذا "…we could say those/ similar (words)" :غري أنه
جاء با وصف تا يا عىل نحو جيعل منه جزءا من مجلة واصفة ،مثلها ال جيوز أن يسبق ـ يف اإلنجليزية ـ
املوصوف ،ويمكن أن تاقدر كام يأيت "…we could say words (that are like these)" :ويمكن أن ينظر
إ يه عىل أهنا جمرد تتمة خربية ) .)44((complementوال شك يف أن تاقدير املرتجم

لمحذوف بـ"words" :

مناسب مد ول عليه بـ" :قد سمعنا" و " اقلنا".
أما احلا ة األخرى ،فتأخذ طرياقها لظهور حني ال يكون لمرتجم إىل اإلنجليزية وصف
يستعمل منفردا دون املوصوف .مثال ذ ك ترمجته اقو ه تعاىل :ﮋﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ( .)45كام يأيت:
"Alms are for the poor and the needy, and those employed to administer the (funds); for
those whose hearts have been (recently) reconciled (to Truth)".

فاقد قابل فظ "ا فاقراء" بـ ،"the poor" :و فظ "املساكني" بـ ."the needy" :واألصل أن كال
من هذين ا لفظني اإلنجليزيني ـ عىل سبيل املثال ـ وصف السم يفرتض أن يكون مسبوقا بذ ك ا وصف.
وقد استعمل كل منهام وكأنه اسم ال وصف ،وقد جاء املرتجم با لفظني اإلنجليزيني املاقابلني عىل ا طرياقة
نفسها من عدم ذكر املوصوف ،غري أنه يمكن إبراز املوصوف بعد ا وصف يف ا رتمجة اإلنجليزية هكذا:
" "the poor peopleو "."the needy people
وقد وجدنا املرتجم يف اآلية نفسها يترصف بطرياقة خمتلفة عن ا سلوك ا ذي جاء عليه ا نص
ا عريب من حيث استعامل ا وصف استعامل املوصوف يف ترمجته ـ" :ا عاملني عليها" ،إذ يبدو أن وصفا
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مشتاقا مفردا ماقابال غري متوافر يف اإلنجليزية ،فام كان من املرتجم إال أن استعمل فظا ياقابل املوصوف،
وهو  ،thoseيتلوه با عبارة ا واصفة اآلتية Employed to administer (the funds) :ا تي يمكن عدها
جزءا من مجلة واصفة تاقدر كاملة بـ ،who were employed… :تا ية ـ.)46(those :
عىل أن جميء ا عبارة ا وصفية حمذوفة املوصوف قليل ،ومل يضع نحاة ا عربية( )47ه ضابطا
واضحا غري دال ة ا د يل .وقد كثر أن يكون تاقدير حذف املوصوف رهني ا نظرة ا فردية ،فاقد قيل ـ عىل
سبيل املثال ـ بأن كال من "قليال" و "كثريا" يف قو ه تعاىل اآليت ،وما ماثله :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑ

ﮒﮊ( )48وقع وصفا ملوصوف حمذوف ،ماقدر هكذا ،عىل ا توايل" :ضحكا قليال" و"بكاء كثريا".
غري أن عبد اهلل يوسف تعامل معه ـ عىل ما يبدو ـ ال عىل أساس أنه مركب وصفي ،فاقد جاءت
ا رتمجة كام يأيت ،"Let them laugh a little: much will they weep…" :إذ استعمل فظ

""much

ماقابال لفظ "كثريا" و فظ " "littleماقابال لفظ "قليال".
عىل أنه ال بد هنا من ا تأكيد مرة أخرى أن كل موصول خاص مع صلته هو يف األصل وصف
لمعرفة ،وأنه كثر جميء هذا املوصول وصلته يف مجل حذف فيها املوصوف هبام وأقيم املوصول ماقام
املوصوف يف ا نصوص ا اقرآنية ،وأن عبد اهلل يوسف تعامل مع ذ ك بطرياقتني:
أ)

طرياقة مل يذكر فيها املوصوف ،كام يف ا عربية.

ب)

وطرياقة أبرز فيها املرتجم موصوفا ممثال بـ "those" :أو ما شاكل ،ملحاقا إياه أحيانا بجملة هي

ا وصف يف ا واقع لفظ " "thoseأو ما شاكل ،مصدرة بموصول مناسب لموصوف ،مثل " "whoو
" ،"whoseإ خ .ياقوم بوظيفة املسند إ يه يف اجلملة ا واصفة ،أو ملحاقا إياه ـ أحيانا أخرى ـ بجزء من مجلة
يمثل فائدة اخلرب ،حمذوف منها املسند إ يه وفعل ا كينونة ا رابط ،أو أجزاء ا بنية ا فعلية.
ويمكن تأكيد اتباع عبد اهلل يوسف هلاتني ا طرياقتني املشار إ يهام بام يأيت ـ عىل ا توايل ـ علام بأن
مثل ذ ك كثري يف ا نصوص ا اقرآنية وما ياقابلها يف ا نصوص ا ناجتة عن ترمجة ا نصوص ا اقرآنية:
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ففي ترمجة قو ه تعاىل :ﮋﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﮊ( )49قابل فظ "ا اقاعدين" ـ وهو وصف

يفرتض أن ه موصوفا مفهوما ـ بام حتته خط يف تلك ا رتمجة ،وهي كام يأيت:
-2

"…and say: leave us (behind): we would be with those who sit (at home)".
ويف ترمجة قو ه تعاىل :ﮋ ...ﯿ ﯩ ﯩ...ﮊ( )50قابل فظ "أو و ا طول" بام حتته خط يف تلك

ا رتمجة ،وهي كام يأيت:
"Those with wealth and influence among them ask thee for exemption…".

خامتة:
يمكن اخللوص بعد ما تاقدم إىل:
*

أن عبد اهلل يوسف استعمل يف تناو ه لمركب ا وصفي عددا من ا طرائق :استعمل "ا رتمجة
احلرفية" و"ا رتمجة ا تفسريية" ا تي يستند إ يها أسلوب "ا رتمجة حسب فهم املرتجم" وا رتمجة
بحسب "أسلوب ا تطبيع" و"أسلوب ا تعويض" وأسلوب اإلحا ة ا رتقيمية "اإلحا ة عىل
ا نفس".

*

أنه كان ـ أحيانا ـ يفوته غرض اإلتيان يف ا نص ا عريب ا اقرآين باملركب ا وصفي عىل صفة
بعينها ،فتأيت ا رتمجة غري حماقاقة ذ ك ا غرض ،وإن حاقاقت املعنى اإلمجايل.

*

أنه مل يكن دائام يستعمل املركب ا وصفي االستعامل ا رتكيبي املاقرر أنه ياقابل بناء مركب وصفي
يف غة املصدر ،وكان يعتمد يف ذ ك عىل فهمه ه وإيامنه بأنه يؤدي املعنى املراد يف غة اهلدف
با صفة ا رتكيبية ا تي أوردها يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة.

*

أنه مل جيد نفسه معنيا دائام باستعامل عبارة واحدة يكررها عىل نحو ماقابل كل عبارة مكررة يف
ا نص ا اقرآين ،و و كان ا سياق واحدا.

*

أن املرتجم كان يعيد إنتاج املعنى وصياغته برتكيبات يست عىل طرياقة املركبات ا وصفية يف
اإلنجليزية ،تلك املركبات ا تي يسبق فيها ا وصف املفرد موصوفه ،و كن عىل أساس تاقديم
األوصاف يف مجل تتلو إحداها األخرى.

*

أنه كان خيا ف نمط اجلملة ا واقعة نعتا يف غة املصدر بحيث ال ياقابلها با نمط اجلميل املاقرر يف
غة اهلدف ،كأن ياقابل يف ا نص ا ناتج عن ا رتمجة اجلملة ا كونية (املسامة باالسمية ،يف ا نحو
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ا عريب) بنمط مجلة ياقابله يف ا عربية ما يطلق عليه يف نحوها "اجلملة ا فعلية".
*

أن املرتجم سمح نفسه يف كثري من املواضع ـ ا واردة يف ا نامذج املدروسة ـ با ترصف وعدم
اال تزام با نمط ا رتكيبي لمركب ا وصفي ،األمر ا ذي ترتب عليه يف بعض األحيان إغفال
بعض املعاين ذات ا صبغة اخلاصة ،كن دون ا تفريط باملعنى اإلمجايل.

****
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