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ية في سورة يوسف عند بن شيمش  إشكالية ترجمة الصورة البلاغية للغة العبر
 )دراسة نقدية(

                    

  ندهم.د. عمر ياسين                                    ب م.د عذاب حميد ذي             
بية  –جامعة الأنبار          مركز تنمية حوض أعالي الفرات -جامعة الأنبار               القائم -كلية التر

athab.hamed@uoanbar.edu.iq     omar_y76@uoanbar.edu.iq   
 

 : صالملخ  
اهتم المستشرقون قديماً وحديثاً بالقرآن ال كريم دراسة ونقداً وترجمة ً، واختلفت غاياتهم في ذلك،        

ً من ذلك الاهتمام، فمنهم ترجمه  ية، وكان لترجمة معانيه نصيبا ً لتوجهاتهم الثقافية والدينية والفكر تبعا
هو الحال في الترجمة الأولى التي  للاطلاع عليه ومحاربة المسلمين بعد إخفاقهم في جبهاٍت أخرى، كما

م في فرنسا إلى اللغة اللاتينية، ومنهم من ترجمه من أجل المعرفة 1141سميت بترجمة دير كلوني 
ية، ومنهم من أظهر نواياه العدائية وتوجهاته  والاستزادة، كما هو الحال في ترجمة "رفلين" للغة العبر

ية تجاهه، كما هو الحال في  ترجمة ركندورف، لذلك كان من الضرورة دراسة هذه الدينية والفكر
الترجمات وتحليلها، من أجل الوقوف على مواضع الخلل في تلك الترجمات، والرد عليها، لآن القرآن 
ال كريم ليس كتاباً للترف الفكري، وإنما هو كلام الل   ه المعجز ودستور المسلمين وعمود دينهم، وتم اختيار 

أن نوايا المترجم العدائية وتوجهاته اتضحت في مقدمته للترجمة، كما أن ترجمة بن شيمش للدراسة ل
ً للبحث؛ لأنها تضم بين ثنايا الألفاظ معاني لا يمكن للقارئ غير  اختيار الأساليب البلاغية محورا
المتخصص معرفتها، لذلك كان من الضروري البحث في هذا الموضوع بالذات للطلاع على مدى إجادة 

نقله للمعنى، كما جاء في كتب التفسير الإسلامية، أما اختيار سورة يوسف كنموذج هو المترجم في 
لأنها تنقل أحداثاً لقصة نبي من أنبياء الل   ه عليهم السلام، ورد ذكرها في التراثين اليهودي والإسلامي، مما 

     الأحداث.        يستدعي النظر في مدى تأثر المترجم بذلك، ومدى التزامه بالأمانة العلمية في نقل 

        

Abstract 

    The orientalists, in the past and present, were interested in the Holy Qur’an studying, 

criticizing and translating, and their aims differed in that, according to their cultural, religious 

and intellectual orientations, and the translation of its meanings had a share of that interest, As 

is the case in the first translation called the translation of the Monastery of Cluny 1141 AD in 

France into Latin, and some translated it for the sake of knowledge, as is the case in the 

translation of "Rivlin" into the Hebrew language, and some of them showed their hostile 
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intentions and their religious and intellectual orientations towards it, as is the case  In the 

translation of Reckendorf Therefore, it was necessary to study and analyze these translations, 

in order to find out the flaws in these translations, and respond to them, because the Noble 

Qur’an is not a book of intellectual luxury, but rather it is the miraculous word of God, the 

constitution of Muslims and the pillar of their religion Bin Shemesh's translation was chosen 

for the study because the translator's hostile intentions and orientations were evident in his 

introduction to the translation, and the choice of rhetorical methods is the focus of the 

research. Because it contains meanings among the expressions that the non-specialist reader 

cannot know, so it was necessary to research this particular topic to see the extent of the 

translator's proficiency in conveying the meaning as it was mentioned in the Islamic Quran 

interpretation books. As for choosing Surat Yusuf as a model, it is because it transmits events 

of the story of a prophet from among the prophets of God, peace be upon them, and was 

mentioned in the Jewish and Islamic heritage, which calls for consideration of the extent to 

which the translator was affected by this, and the extent of his commitment to scientific 

honesty in transmitting events         .   

 
 المقدمة

   ً جعلت  كان لوضع اليهود المريح في ظل الحكم الإسلامي في الأندلس، دوراً كبيراً في منحهم ظروفا
نشاطهم الفكري ينمو ويزدهر، لذلك فإننا عندما نقارن هذا الوضع مع وضعهم في أوربا، فإن البون 

 .1واسع ولا يوجد وجهاً للمقارنة؛ فالاضطهاد والتعسف والقمع كان سمةً لتلك الحياة
حكمه، فقد وبما إن الحديث عن الحياة الثقافية والدينية، ومجالها الحر في ضل الدين الإسلامي و   

يله إلى  حرص اليهود على الاحتفاظ في منازلهم بنسخة من القران ال كريم، سواء بخطه العربي أو تحو
" هو رغبتهم في فهم 2الخط العبري دون ترجمته، والمستنتج من ذلك وفق ما يراه "يوسف زيدان

، وقد تمت أولى 3نيةالقرآبالنصوص واستيعاب بلاغة القران ال كريم، وليتمكنوا من مجادلة المسلمين 
الترجمات للقران ال كريم من قبل اليهود في الأندلس تحت كنف المسلمين، وكانت تلك التراجم مج تزأة 
لبعض من أجزاءه، غير أن المخطوط من تلك التراجم قد فقد، ول كن الإشارة إليه ترد حين يأتي 

ية غير منشورة للقران ال كريم  الحديث عن أعمال الفلاسفة والمفكرين، وتوجد الآن مخطوطات لترجمة عبر
. وفي ما يخص الترجمات المنشورة فهناك عدة تراجم خلال 4في عدد من المتاحف والمكتبات العالمية

، وترجمة يوسف يوئيل 1857العصر الحديث ومنها ترجمة تسفي حاييم ركيندوف التي صدرت في عام 
، وترجمة  1971والتي صدرت عام  ، وترجمة اهرون بن شيمش1936رفلين والتي صدرت في عام 

وتعتبر ترجمة القرآن من أكثر أعمال الترجمة صعوبةً، وذلك لأسباب عديدة  .2005أوري روبين عام 
يأتي في مقدمتها طبيعة النص القرآني، وصوره البلاغية، ومعانيه العميقة، التي لا يمكن مجاراتها من أي 
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يل الذي يلجأ إليه  لغة المترجم في ترجمته، ليجاري معانيه وصوره البلاغية، قد أخرى، كما أن التأو
يوقعه في خطأ كبير يتمثل في إفقاد النص لأنفاسه البلاغية بصورها ال كثيرة، فتضعف عند المتلقي روح 
الحماسة، والشد الفكري والانتباه. ولأن تتبع هذه الإشكالية هو موضوع بحثنا هذا، فقد ركزنا على الجانب 

ية لسورة يوسف عليه السلام، وهي من السور المكية، البلاغي، دون  غيره في ترجمة بن شيمش العبر
التي أفردت في أحداثها ابتلاءاته الثلاث، في محنته مع إخوته، وتآمر النسوة عليه، ومحنة الجب، ونجاته 

سلم، لما مر به، . وكان المقصود من هذه السورة، مواساة النبي محمد صلى الل   ه عليه و5منها بأمر الل   ه تعالى
من كرب وشدة بعد وفاة زوجته خديجة أم المؤمنين، وعمه أبو طالب، فجاءت بأسلوب فريد في 
يان الدم في  ً ولطيفاً، يسري في النفس سر ً ممتعا ألفاظه وتعابيره، شكلت الصور البلاغية فيه بعدا

 .6بها العروق، عابق بجو الأنس والرحمة، فما أن تُقرأ أمام محزون إلا واستراح
ية شملت الجناس و السجع والطباق والإطناب   وفي دراستنا هذه سنتناول صوراً بلاغية ومحسنات لغو

 والقصر والكناية والاستعارة  والمجاز وعلى النحو الآتي:
وقد أطلق العرب على الجناس  7هو تطابق كلمتين في الحروف واختلافهما في المعنى. أولا_  الجناس:
ً من فنون البلاغة، ثلاث مسميات وهي: الجناس، المجانسة والتجنيس، وهذه التسميات  باعتباره فنا

كلها من الجذر "ج ن س "، ولا يستحب  تجانس اللفظين إلا اذا كان معناهما يحتل من العقل مكاناً 
ى صار مفيداً مدركاً بالمعنى القريب وليس الجامع بينهما معنى بعيداً، فإذا كان الجناس باللفظ دون المعن

وقد اختلف علماء البلاغة والأدب في تفصيلات  8غير محمود، لأن اللفظ يخدم المعنى وليس العكس.
أنواع الجناس، فعبد القاهر الجرجاني لم يدخل في تفصيلاته وانواعه، بينما ذكر أبن رشيق القيرواني 

 ويختلف المعنى مثل:تفصيلاً عن هذا الفن وانواعه ومنها: المماثلة وهي ان تكون اللفظة واحدة 
 شعواء مشعلة كنبح النابح.  ...فَانَع المُغيرةَ لا لمغيرةَ إذ بَدَْت                      

اعَةُ يُْقسِمُ الْمُْجرِمُونَ مَا  9فالمغيرة الأولى رجل والثانية هي الفرس  يَوْمَ تَقُومُ الس َّ وكذلك في قوله تعالى ﴿وَ
َ َساعَةٍ﴾ . أما النوع الثاني فهو التجنيس المحقق، وهو ما اتفقت فيه الحروف بدون الوزن 10 لَبِثُوا غَيْر

مثل : وَذل كُم أن َّ ذُل َّ الجار حالفكم     وأن أنْفكُمُ لا يَعْرُف الأنََف. هنا تجانست الأنُف مع الأنَف في 
يَن  ﴿وَلَقَْد َأْرَسلْنَا فِيهِمْ جميع حروفها دون البناء. وكما ورد في قوله تعالى:  فَانْظُرْ َكيَْف كَانَ عَاقِبَةُ  *مُنْذِرِ

يَن﴾ والنوع الثالث من الجناس هو المضارعة، وفي هذا النوع من الجناس تزيد الحروف أو  ، 11الْمُنْذَرِ
فالجناس  .12 وَِإذَا مَرِْضُت فَهُوَ يَْشفِينِ﴾ *﴿وَال َّذِي هُوَ يُْطعِمُنِي وَيَْسقِينِ تنقص كما جاء في قوله تعالى: 

  . 13وقع في يسقين ويشفين، حيث أختلف حرٌف واحدٌ فقط وتم فيهما معنى الجناس
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ية فيسمى الجناس بـــ "        לשון על נופל לשוןاو 14"הצמוד أما في اللغة العبر
يعرفه ديفيد 15 . و

يمة في وهو من الفنون القد 16يالين : هو استعمال كلمات متشابه في الشكل تختلف عن بعضها في المعنى
ية، وقد ورد في العهد القديم :  העיר תשפל ובשפלהاللغة العبر

"وفي الحضيض تنغمر المدينة". وكما  17
هو الحال في اللغة العربية  فهناك ايضا انواع للجناس تناظر ما هو موجود في اللغة العربية ومنها: المضارعة 

فانتظر حقا " 18"צעקה והנה לצדקה משפח והנה למשפט וייקוبالتصحيف كما ورد في العهد القديم " 
بمعنى: مرض الحزاز وهنا جاء  משפחفإذا سفك دٍم، وعدلاً فإذا صراخ ". وهنا جاء الجناس في كلمتي 

حيث اختلف الحرف   19بمعنى: العدل ، القضاء משפטاللفظ  مجازاً بمعنى ظلم ، جور ، سفك دماء و
 צעקהو بمعنى: عدل צדקה رعة والتصحيف في كلمتيالاخير في كل منهما، وايضا ورد الجناس بالمضا

 בלחי שמשון ויאמר" ، والنوع الآخر من الجناس يسمى التجنيس المطابق ومن امثلته:بمعنى: صراخ
איש אלף הכיתי החמור בלתי חמורתים חמור החמור

)وقال شمشون بفك حمار كدست كومة   "20
وتعني حمار  "חמורكومتين بفك حمار قتلت الف رجل(، وهنا التجنيس بالمماثلة كان في كلمتي "

وتعني كومة، وهنا تشابهت الكلمتين في عدد الحروف واختلفت في المعنى، اما  חמורوالكلمة الثانية 
النوع الثالث من الجناس فيعرف بالتجنيس المحقق وفيه تتشابه الكلمة في عدد الحروف وتختلف في 

ן ְלֶיֶפת ֱאֹלִהים ַיְפתְְּ" الوزن كما في:  ָלמֹו ֶעֶבד ְכַנַען ִויִהי ֵשם ְבָאֳהֵלי ְוִיְשכֹּ
)ليفتح الل   ه ليافث  "21

بنفس عدد الحروف غير ان  יפתويسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبداً لهم(. هنا اتفقت كلمتي 
. 22بمعنى: فغر ، فتح ָפָתהالوزن يختلف فالأولى جاءت حركاتها )بتح سكون سكون( وهي بدلالة 

 والثاني جاءت محركة )بسيجول سيجول( بمعنى النبي يافث. 
، وهنا كان 23﴿يَا َأَسفَى عَلَى يُوُسَف﴾ :جناس في سورة يوسف مرة واحد في قوله تعالىوقد ورد ال   

الجناس من نوع المضارعة حيث اختلف ترتيب الحروف في كلمتي يوسف واسفي، وكان جناساً لفظياً 
ً له. وفي ترجمة بن شيمش ورغم أنه لم ترد هذه الصورة  ً صب في مصلحة المعنى خادما قريبا محمودا
اللطيفة والتي جمعت بين الاسم ومدلول الحزن التي اضفت تعاطفاً روحيا مع حجم المصيبة التي يكابدها 

بمعنى: )يا أسفي على  "יוסף על לי צר"ابو يوسف عليهم السلام، إلا أن الترجمة جاءت كالآتي: 
، ووردت  24بمعنى: آسف على فلان، يحزنني ما مر بفلان על לי צרيوسف( حيث استخدم العبارة 

ד, ִלי ָנַעְמתְָּ--ְיהֹוָנָתן ָאִחי, ָעֶליָך ִלי-ַצר العبارة بهذا المعنى في العهد القديم ְמאֹּ
يا أخي يوناثان يا ) 25

 أعز صديق مليءً بالحزن والألم أبكيك(، 
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وبهذا المعنى الذي أورده المترجم للآية يكون قد اقترب من إدراك الدلالة التي عبرت عنها الصورة 
غية في الجناس، رغم غياب الفن البلاغي الذي تتميز به لغة القرآن ال كريم، ل كن؛ ما أجمع عليه البلا

 جمهور العلماء هو جواز ترجمة المعنى، وهنا قد وفق المترجم في إدراكه.  
بمعنى توافق أواخر فواصل الكلمة  26هو تواطؤ الفاصلين من النثر على حرف واحد ــ السجع: ثانيا  

الأخيرة في الجمل، فيعطينا جرساً موسيقياً ووضوحاً يساعد في صنع جرس يدق بتناغم الكلمات، فيسهم 
في قول الأعرابي عندما سؤل : ما خير  . ومن أمثلة ذلك ما ورد27في سلسلة المعنى ووضوح الفكرة

ية.28نقودهالعنب؟ قال: ما اخضر  عوده، وطال عموده، وعظم ع يعرف السجع في اللغة العبر  .  و
המצלול)

يعني النغم أيضاً  ) 29 وهو يرد في النثر فقط، ويمنح التعبير أثراً وقوة عند السامع ويساعد في و
 ً  למה"، وقد ورد في الأدب العبري منذ زمن بعيد، حيث ورد في سفر القضاة: 30ترسيخ الفكرة أيضا

"لماذا جلست بين الحظائر لتسمع صفير القطعان"   31"עדרים שריקות לשמוע המשפתים בין ישבת
 שנים אלף، "أشجار مثمرة وينابيع متدفقة"، وايضا ""מפכים ומעיינות פורחים פרי עצי: "كما فيايضاً 
وهنا فان توافق الجرس الموسيقي في السجع 32ألف سنة من الحروب والأوبئة، "ומגפות..מלחמות של

جعل في التعبير حساً مؤثرا  עדרים ــ המשפתים ـــ ומגפות -מלחמות - מפכים-פורחיםفي الكلمات:
في النفس، وجعل الانتباه أكثر انجذاباً، بما يفوق غيره من الكلام الخالي من هذا الفن؛ وهنا تبرز 
أهمية السجع كمؤثر لفظي جعل منه محسناً لفظياً دقيقاً كما أريد منه بتوارد نهايات الكلمات مما يكون 

 اً مؤثراً ومنبهاً لما سيرد من كلام مُتْبع. لحن
ا لَهُ وقد ورد السجع في سورة يوسف في قوله تعالى:  ا عَلَى يُوُسَف وَِإن َّ ﴿قَالُوا يَا َأبَانَا مَا لََك لَا تَْأمَن َّ

َافِظُونَ  *لَنَاِصحُونَ  ا لَهُ لَح َلْعَْب وَِإن َّ ي قَاَل ِإن ِي لَيَْحزُنُنِي َأْن تَْذهَبُوا بِهِ وََأخَاُف َأْن  *َأْرِسلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَْع وَ
ُ غَافِلُونَ  ْ عَنْه ُ الذ ِئُْب وََأنْتُم َاسِرُونَ﴾ *يَْأكُلَه ا ِإذًا لَخ ٌ ِإن َّ ُ الذ ِئُْب وََنحُْن عُْصبَة َئِْن َأكَلَه وبذلك كما  33قَالُوا ل

ً يكون السجع في أخر الكلمة من الجمل في  قوله تعالى )لناصحون، لحافظون، غافلون، ذكرنا سابقا
خاسرون( وكلها من الألفاظ الواضحة التي تسلسلت منها الأفكار والمعاني لما عبر بوضوح عن مخاوف أبو 
يوسف، ووصف دقيق لما تحقق منها، وهنا فان هذه الألفاظ أكست رؤوس الآيات، حسناً وجمالاً، 

، مما زاد في جمالية النص القرآني. وجاءت ترجمة بن استلذت به النفس واستساغت بسماعها الأذان
 شيمش لهذا الأسلوب البلاغي كاللآتي: 

 הלא. ליוסף הנוגיע בכל בנו בוטיח אינך כי לך מה، אבינו: ואמרו אביהם אל פנו ואזنص الترجمة: 
: אביהם ויאמר. עליו נשמור ואנו וישחק יתענג מחר עמנו אותו שלח. דורשים אנו טובתו את רק
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، אליו לב תשימו כשלא אותו יטרוף שזאב אני חושש כי، עמכם לקחתו רוצים שאתם אני מצטער
 . אבודים אנו גם נהיה הרי، בחברותנו כשהוא אותו לטרוף זאב יוכל אם:  ענו הם אך

ً يتمتع  يد به إلا خيراً. أرسله معنا غدا فقالوا لأبيهم: يا أبانا لماذا لا تثق بنا فيما يخص يوسف. ما نر
يلعب وسنحافظ عليه. فقال أبوهم: تحزنني رغبتكم لأخذه معكم، لأني أخشى أن يفترسه ذئب عندما  و

  سنكون ضالون.       تغفلوا عنه، ل كنهم أجابوا: إذا تمكن ذئب من افتراسه وهو بصحبتنا، حقاً 
 ونورد تلك الكلمات 

ً  דורשים אנו טובתו يد به إلا خيرا ا لَهُ لَنَاِصحُونَ. -تُقابل  – ما نر  وَِإن َّ
َافِظُونَ. - تُقابل  - وسنحافظ عليه  עליו נשמור אנו ا لَهُ لَح  وَِإن َّ

 غَافِلُونَ.وََأنْتُمْ عَنْهُ  -تُقابل  –عندما تغفلون عنه  אליו לב תשימו כשלא
َاسِرُونَ. - تُقابل - سنكون ضالين אבודים אנו גם נהיה ا ِإذًا لَخ  ِإن َّ
خَاسِرُون( ،  غَافِلُونَ ،  حَافِظُونَ  ، نَاِصحُونَ وهنا فإن بناء الألفاظ التي ورد فيها السجع وهي )   

والاستقبال والثبات، لوجدناها في صيغة اسم الفاعل، وهذه الصيغة من حيث الزمن تدل على الحال 
ً دل على ذلك.  ً أو استقبالا في حين أن زمن الفعل الماضي هو ما سبق من العمل، وإن كان حالا

بصيغة  ﴾ نَاِصحُونَ ﴿. ففي قول أخوة يوسف 34ل كن اسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث وفاعله
عنى: أنهم يريدون له الخ ير وهو اسم الفاعل، فيها محاوله لاستمالة قلب أبيهم ليرسله معهم، لأن فيها م

معهم في غيابه عن أبيه كما هو حالهم معه الآن. فيمكن استخدام صيغة اسم الفاعل في كل الأزمنة: 
ً الساعة( وللمستقبل )هذا ضارٌب  فنقول للماضي )هذا ضارب زيدٍ أمس( وللحال )هو ضارٌب زيدا

 .  35زيداً غداً(
ولم يدرك المترجم هذه اللطيفة البلاغية، فجاء في مقابل صيغة اسم الفاعل، على سبيل المثال:  

َافِظُونَ  ﴿مع  ُ لَح ا لَه )سنحافظ عليه( باستخدام صيغة المستقبل، وهي لا   "עליו נשמור אנו﴾  وَِإن َّ
ية  وكان من الممكن أن يستخدم صيغة اسم تجاري اسم الفاعل في قوة التعبير والزمن. الفاعل في العبر

ممجد، مبارك. كما أن ورود  ְמֻהָללمستحسن  נְֱחָמדمهاب و  נוָראلأن عملها يطابق ما في العربية، فمثلا 
ية يحول زمنها إلى الحدث التام ومثال لذلك )) ֵצא ְוָנָהרصيغة اسم الفاعل في الجملة العبر , ֵמֵעֶדן יֹּ

)وكان يخرج من عدن  10:  2(( التكوين ָראִשים ְלַאְרָבָעה, ְוָהָיה, ִיָפֵרד, ּוִמָשם; ַהָגן-ֶאת ְלַהְשקֹות
 نهر فيسقي الجنة ، ويتشعب من هناك فيصير أربعة أنهار(.
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كما يتضح للبحث من خلال ترجمة بن شيمش لآيات السجع، أنه حاول الإتيان بمقابل معنوي    
باللفظ فعلى سبيل المثال جاء بمقابل قوله تعالى )يرتع(  مباشر للألفاظ الواردة، إلا أنه أخفق في بعضها

. بينما أصل الرتع 36بمعنى: متع ، أبهج ، سلى ، أطرى ִעֵנגبمعنى: يتمتع. من الفعل الثلاثي المزيد  יתענג
أن تأكل ما تشاء في خصب وسعة، وذكر الراغب أن الرتع حقيقة في أكل البهائم ويستعار للإنسان إذا 

، وحتى اللفظ الذي جاء بعده وهو )يلعب( فإن المقصود من اللعب هنا على 37الأكل ال كثيرأريد به 
رأي الألوسي: ليس المراد به اللهو وإنما الاستباق والانتضال ونحوهما مما يتدرب به لقتال العدو، "وإلا 

 ً لما رموه من  لم يقر هم عليه يعقوب عليه السلام وإنما عبروا عن ذلك به ل كونه على هيئته تحقيقا
بمعنى: يلعب. وبالتالي كانت الترجمة  ישחקاستصحاب يوسف عليه السلام، فقابل اللفظ )يلعب( 

 حرفية.
 רוצים שאתם אני מצטער -وكذلك جاء معنى ترجمة قوله تعالى ﴿ِإن ِي لَيَْحزُنُنِي َأْن تَْذهَبُوا بِهِ﴾  
يمة كان حزن يعقوب على فراق يوسف من ففي الآية ال ك -تحزنني رغبتكم لأخذه معكم  עמכם לקחתו ر

خلال اصطحابه معهم، أما ما جاء في الترجمة فهو حزنه من طلبهم. كما أن استخدام المترجم للمقابل 
بمعنى: ضاع ، فقد ، اختفى ،  ָאַבדبمعنى: ضائعون ، هال كون. من الفعل الثلاثي المجرد  אבודיםالعبري 

يمة بدلالة: أن ينتفي النفع المرجو  . هو استخدام غير مناسب لا38ضل ، تاه ن )خاسرون( في الآية ال كر
من الر جال، وفيه استعاروا له انتفاء نفع التاجر من تجارته، وفيه خيبة مذمومة، مؤداه أنا مسلوبون من 
يقظة . فكونهم عصبة يحول دون تواطيهم على ما يوجب الخسران لهم  صفات الفتوة من قوة ومقدرة و

 ً أضعف المترجم قوة الموقف من خلال إهماله ترجمة )عصبة( والعصبة الجماعة  . كذلك39جميعا
 40المتعصبة المتعاضدة

ومن النماذج نلاحظ أن المترجم حاول الحفاظ على صورة السجع، ول كنه أخفق في إيجاد المفردة    
هذا واضح بشكل الموجودة، فاضطر للاستعانة بالعبارة الاصطلاحية، كي تسعفه للتوفيق بين المطلبين، و

جلي في الترجمة، بالإضافة إلى أنه جمع كل خمس آيات وقام بترجمتها، وهذا بحد ذاته يعد عيباً مخلاً في 
الصورة البلاغية، لأن ذلك سينعكس على بلاغة النص، التي تتحرك بين الإطناب والإيجاز بأبسط 

 الحالة سبب وجودها.  الصور وأسهلها، رغم الأهمية التي لا يمكن للمترجم أن يعي بهذه
ويسمى أيضا بالمطابقة، وقد ذكر الإمام جلال الدين السيوطي بأنه الجمع بين متضادين في  الطباق: ثالثا  ـ
هُ هُوَ َأْضحََك وََأبْكَى، كما في قوله تعالى ﴿41الجملة وعليه فان الطباق الإتيان بكلمتين متقابلتين في  .42﴾وََأن َّ

الجملة، سواء أكانت هذه المقابلة وهمية أم حقيقية وسواء كانت مطابقة أضداد ومطابقة سلب وإيجاب، 
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ية 43أو غياب وحضور، والضدان إما أن يكونا اسمين أو فعلين אנטיתיזה. ويسمى الطباق في العبر
44 ،

 ינשא גיא כל). وتزخر مكتوبات العهد القديم به نحو 45الشعر وقد عده موسى بن عزرا من محاسن
 . 46) كل واد يرتفع وكل جبل وتل ينخفض((.ישפלו וגבעה הר וכל
يوجد الطباق كمحسن لفظي في سورة يوسف في قوله تعالى: ﴿    ُ نَاٍج مِْنهُمَا و ه ذِي َظن َّ َأن َّ وَقَاَل لِل َّ

 ُ َب َِك فََأنْسَاه َلَبَِث فِي الس ِْجِن بِْضَع ِسنِينَ اذْكُرْنِي عِنْدَ ر ِ ف َب ِه َ ر يْطَانُ ذِكْر هنا يتضح للبحث أن  .47﴾الش َّ
)الذكر والنسيان( وهما متقابلان لفظيان، تم استخدامهما في  الطباق كان ايجابياً في قوله اذكرني، وأنساه،

تمثلت في عمق الحزن  أراد الل   ه تعالى من خلالها أن يجمع بين فاصل زمني اكسبهما قوة، ذكر حالة
الحاصل ليوسف، حين تعلق بشخص، ليخلصه من ظلم لحق به عند ملك نسيه؛ وهنا يبرز دور الطباق 

  שר، וממך وفي ترجمة بن شيمش لهذه الصورة البلاغية: 48في ابراز قولهم: بالأضداد تتميز الأشياء
 זכר ולא לאדונו זות מלהזכיר השכיחהו השטן אך،  אדונך בפני שתזכירני מבקש אני המשקים

)وقال لساقي الملك أريد منك أن تَذْكرني أمام سيدك، ل كن الشيطان  וישכחהו יוסף את המשקים  שר
أنساه أن يذكر ذلك لسيده ولم يذكر ساقي الملك يوسف فنسيه( فيتضح أن المترجم قد حافظ على هذه 

نسي، وهما معنيين تطابق " שכח"علبمعنى ذكر، والف "זכר"الصورة بشكل صحيح؛ فالذكر ورد في كلمة 
يمة ورد في صيغة الطلب بالأمر  فيهما الأضداد بشكل إيجابي، ورغم ذلك فان الطباق في الآية ال كر
اذكرني، وجاء الفعل المطابق بصيغة الماضي، المتصل بالضمير الغائب أنساه، بينما الطباق الوارد في 

المتصل  הפעיל رني وهي صيغة المستقبل في وزنأن تذك" שתזכירני"ترجمة بن شيمش، ورد بعبارة 
انساه، من الوزن  השכיחהוوالفعل المطابق  ،זכרبضمير النصب في محل نصب مفعول به، من الفعل

المتصل بضمير النصب وهذا الوزن يأتي بمعان عدة تفيد التعدية  שכחللفعل  הפעילالمبني للمعلوم المزيد 
 وبذلك أفادت الترجمة المعنى المراد من الطباق في هذه الآية،  .49والسببية والمبالغة

والتي تسرد  أحداث قصة  14-1:  40إلا أن المترجم أشار في الهامش إلى فقرات من سفر التكوين 
يوسف، والتي قد تشابه كثيراً نظيرتها في القرآن ال كريم، وهذا لا يعطي للمترجم الحق بأن يسند الآيات 

مصدر كان، وإنما فعل المترجم ذلك لأنه لم يخف في مقدمته للترجمة موقفه العدائي من القرآنية لأي 
القرآن ال كريم والإسلام، وأسند ال كثير من الآيات إلى كتب التراث اليهودي، ومن مزاعم بن شيمش 

 .     هو آخر الأنبياء الذين أرسلوا لنشر جوهر الديانة اليهودية الداعية إلى توحيد الرب أن محمد 
هَا يُوُسُف فِي نَْفِسهِ وَلَْم يُبْدِهَا لَهُمْ ﴿ وفي آية أخرى من آيات سورة يوسف، إذ جاءت  50﴾فََأسَر َّ

وحفظ يوسف هذا " )כך על להם העיר ולו בלבו הדברים את יוסף וישמור"الترجمة على النحو الآتي 
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صورة الطباق بشكل تام، فالطباق  نلاحظ أن المترجم ابتعد وغيب( الأمر في قلبه ولم ينبههم على ذلك
في )أسر وأبدى(، والإسرار، على هذا الوجه، "مستعمل في حقيقته، وهو إخفاء الكلام عن أن يسمعه 

ً  51سامع" ً بينا ً وبداءً أي: ظهر ظهورا ا . بينما في ترجمة بن شيمش 52أما أبدى في من بدا الشيء بُدو َّ
، وهنا نلاحظ أن دلالة الأفعال في القران ال كريم، وردت بشكل يخلو من المحسن اللفظي وهو الطباق

كانت توحي بصعوبة أمر ضاق بنفس يوسف عليه السلام، ومن الصعب ان يطاق، بينما في الترجمة لم 
تكون الصورة مكتملة في تضادها لتتميز فيها الأحداث المعبرة عن معنى الإسرار والإبداء، فالفعل 

يأتي ישמור"  . 53بمعنى: صمت ، لم يكشف السر סודות גלה לוأو  שתקبدلالة " يحرس ، يحافظ على و
  َ نبه ، أيقظ ، أثار، وتأتي بالتعبير  העיר بالفعلوهو مقابل مناسب للمعنى، وجاء جاء مقابلاً للفعل أسَر

يأتي اللفظ بدلالة  לב – תשומת עורר بمعنى: أظهر ، أبدى  הופיעبمعنى: أثار الانتباه ، لفت الأنظار. و
جاء مقابلا للفعل أبدى، وهنا جاء  بمعنى: تبرز أحاسيس الشاعر. המשורר חוש התעורר 54ف، كش

 55ل كن المترجم عمل على إضفاء طابع لغة المقرا ،التعبير مقاربا لمعنى اللفظ القرآني الذي مثل الطباق
فتقلب معناه الى الماضي أو العكس قبل  56على القرآن ال كريم باستعمال واو القلب قبل الفعل المضارع

ֹּאֶמר): الفعل الماضي فتقلب معناه الى الماضي، ومن امثلته  ִויִהי, ַהָמִים ְבתֹוְך ָרִקיעְַּ ְיִהי, ֱאֹלִהים ַוי
يكون فاصلا بين الماء(. وبالتالي 57ָלָמִים ַמִים ֵבין, ַמְבִדיל (  " )وقال الل   ه يكون جلداً داخل المياه و
لرغم من إجادة المترجم في اختيار المقابل المعنوي المناسب لألفاظ الطباق في الآية إلا أنه فعلى ا

 حاول أن يضفي بعض التأثيرات المقرائية على القرآن ال كريم بهذا الاسلوب اللغوي.
يه أي لغة     إن هذه الجزالة في المعنى والتعامل مع المحسنات اللفظية في القران ال كريم لا يمكن أن تجار

ية تقف حائلا يصعب التعامل  مهما حاول المترجمون، فالعربية مترعة بألفاظها ومعانيها، وزخارفها اللغو
هذه اللغة، وخصها بهذا التشريف معه، حين يكون الأمر متعلقا بكتاب الل   ه القرآن ال كريم الذي نزل ب

 والتكريم، لذلك لا سبيل عن ترجمة المعنى.
هي ان يرد المتكلم تأكيد معنى من المعاني فلا يورده باللفظ المناسب له في اللغة، بل   الكناية: رابعا  ـ 

ً عليه ح بلفظ وقد يستخدم المتكلم عن المعنى القبي، 58يأتي بمعنى هو لصيقه في الوجود ويجعله دليلا
عَامَ ﴿حسن، وعن المعنى الفاحش بلفظ طاهر، كقوله سبحانه وتعالى :  كناية عن  59﴾كَانَا يَْأكُلَاِن الط َّ

كناية عن قضاء الحاجة، وفي قوله  ﴾َأْو جَاءَ َأحَدٌ مِنْكُْم مَِن الْغَائِطِ ﴿الحدث. وفي قوله تبارك وتعالى : 
 .60كناية عن الجماع ﴾اوَل َِكْن لَا تُوَاعِدُوهُن َّ سِر   ﴿جل وعلا : 
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ية ب "    מטונימיהوتعرف الكناية باللغة العبر
بدال التعبير بتعبير  "61 يه في أوتعني إ خر يرتبط به بما يساو

)عبرت  הסתיגות הביעה וושינגון المعنى، وعرض الكامل في المعنى من خلال ذكر جزء منه كأن تقول
، )عبرت الادارة הסתיגותה הביעה האמריקי הממשל"واشنطن عن تحفظات( بدلا من ان تقول 

)عدو   ישראל שונאهامان، كناية عن قول  המןاو كما يقول اليهود الاميركة عن تحفظها( 
 .62اسرائيل(

ِيكُْم﴾     وهنا ليس المقصود  63وقد وردت الكناية في سورة يوسف في قوله تعالى ﴿َيخُْل ل َكُْم وَجْهُ َأب
خلو الوجه بمعناه، بل توجه المحبة والإخلاص، وجاء في تفسير التحرير والتنوير، ما معناه: "يخل وجه 
أبيكم لأجل كم ، بمعنى أن ه يخلو مم ن عداكم فينفرد ل كم .وهذا المعنى كناية تلويح عن خلوص محب ته لهم 

 תופנה ואז מרחוק למקום נגלהו או וסףי את נהרוג הבה: ، اما في النص العبري64دون مشارك"
)نقتل يوسف أو ننفيه إلى مكان بعيد، وحينئذ  אחריו מצליחה עדה ונהיה אלינו רק אבינו אהבת

 רק אבינו אהבת תופנהفعند ترجمة عبارة الكناية للعربية   (نكون طائفة موفقةتتوجه محبة أبونا إلينا و
المترجم جاء بعبارة توافق معنى الكناية في الآية، وحاول تتوجه محبة أبونا الينا(، يتضح أن ) אלינו

﴿وَتَكُونُوا مِْن  المترجم الإتيان بصورة الكناية من خلال ترجمته للجزء الأخير من الآية في قوله تعالى
ِ قَوْمًا َصاِلح ِينَ﴾  ونكون طائفة موفقة )قد بلغنا ما نريد(. في بمعنى:  אחריו מצליחה עדה ונהיהبَعْدِه

أنه جاء في تفسير هذا الجزء من الآية عدة أقوال: تائبين إلى الل   ه مما جنيتم عليه، أو يصلح ما بينكم  حين
. ولم توافق الترجمة أياً 65وبين أبيكم بعذر تمهدونه، أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلو  وجه أبيكم

لا تبلغ دلالة الألفاظ في الآية من التفسيرات الواردة في كتب التفسير وإنما جاءت حرفية مبهمة 
ية جامدة.   يمة، فالأصل هو ترجمة المعنى لا البحث عن مقابلات معنو  ال كر

﴾ عَْن َأيْدِيَهُن َّ ُ وَقَط َّ ُ َأْكبَرْنَه ا رََأيْنَه عَْن في  66وصورة الكناية الثانية وردت في قوله تعالى: ﴿فَلَم َّ وهنا قَط َّ
 פצעו יופיו את הנשים ובראות عليه السلام، أما نص الترجمة:صيغة مبالغة بجرح الأيدي لجمال يوسف 

)ولما رأى النساء جماله جرحن أيدهن من شدة انبهارهن( فقد استخدم : התפעלות מרוב ידיהן את
جَرََح ، خَدََش ، َشَق. وهو استخدام قد لا يقابل  :بمعنى ָפַצע الفعلمن أصبن َّ  פצעו المترجم الفعل

ياً إذ إن المقابل المعنوي المناسب للفعل )قطع( هو  بمعنى: قَطََع ، بََضَع ، شَرََح.  ָחַתְךاللفظ العربي معنو
َح  ִחֵתְךوفي صيغة التضعيف  َع ، شَر َّ بقصد التكثير والمبالغة، وهو مناسب على رأي ابن كثير بمعنى قط َّ

. ل كن ما جاء به المترجم مناسب على رأي ابن 67عنى حززن أيدهن أي قَطَعْن أيديهن حتى ألقينهابم
عاشور: وتقطيع أيديهن كان من الذهول، أي أجرين السكاكين على أيديهن يحسبن أنهن يقطعن 
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ً للمبالغة في شدته حتى كأنه قَْطع  قطعة من الفواكه، "وأريد بالقطع الجُرح ، أطلق عليه القطع مجازا
عَْن( جاء للتكثير إما ليناسب ل كثرة القاطعات، وإما بالنسبة  68لحم اليد" أما التضعيف في فعل )قَط َّ

 . 69ل كثرة القطع في يد كل واحدة منهن
ياها في  ل كن المترجم أضاع ما أجاده في ايجاد المقابل المناسب لصورة الكناية في الآية، بإسناده إ

מדרשلتراث اليهودي وهو المدراش إلى أحد كتب ا 70هامش الترجمة
، وهذا يظهر أنه لا يسَع إلى 71

بلوغ الأفضل، وإنما تصيد المتشابهات بين التراثين اليهودي والإسلامي، ليوافق وجهة نظره المعادية 
 للإسلام.  
هو الكلمة المستخدمة في غير المعنى الحقيقي الذي وضعت له لوجود علاقة غير  المجاز المرسل: خامسا  ـ

 72المشابهة، مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوعة لها
ية  يسمىو      Allegoriمن أصل يوناني  אלגוריהواللفظ  מוחלטת אלגוריהالمجاز المرسل في العبر

صورة أدبية مؤداها أن يكون ) הגלוי התוכן על פתנוס משמעות לה שיש ספרותיות צורהبمعنى 
بمعنى: نتاج أدبي. إذ جاء الفعل  ספרותית יצירהمثال لذلك  73للكلمة دلالة إضافية لمضمونها الظاهر(

يأتي بدلالات أخرى مجردة مثل: صنع ، صاغ ، أنشأ ، ابتكر، فكر יצר ً أدبياً، و وهو  74وضع نتاجا
أسلوب تراوح المترجم فيه بين الإجادة في مواضع والإهمال والإخفاق في مواضع أخرى، فعلى سبيل 

كُْم لَسَارِقُونَ﴾ ُ ِإن َّ تُهَا الْعِير ، فجعل لها المقابل 75المثال: إجادته في نقل صورة المجاز في قوله تعالى: ﴿َأي َّ
قافلة، وهو بذلك أظهر الفاعل الذي أضمره النص بمعنى: أصحاب القافلة أو أبناء ال השיירה בניالعبري 

، وبالتالي أظهر المعنى الذي أخفاه المجاز، 76القرآني وهو مجاز مرسل، وهذا ما جاء عند أغلب المفسرين
وهذا المطلوب من ترجمة المعنى، وكذلك اقترب المترجم كثيرا من دلالة المعنى الذي عبرت عنه 

ا لََصادِقُونَ﴾الصورة البلاغية في قوله تعالى ﴿ َ ال َّتِي َأقْبَلْنَا فِيهَا وَِإن َّ َ ال َّتِي كُن َّا فِيهَا وَالْعِير يَة ْ  77وَاْسَأِل الْقَر
ية، لإطلاقها عليها بعلاقة الحالية والمحلية، والمراد من  ية دلالة عن سؤال أهلها مجازاً في القر وسؤال القر

ية واسأل عن ال  לשאול תוכל. جعل لها المقابل العبري )78قصةالمعنى أرسل من تثق به إلى أهل القر
)يمكنك أن تسال سكان المدينة التي كنا  , באנו שעמהם השיירה בני ואת היינו שבה העיר בני את

 فيها والقوافل الذين جئنا معهم(. 
ِ زَعِيمٌ﴾     ِ ِحمُْل بَعِيرٍ وََأنَا بِه َ بِه ِمَْن جَاء وأهمل ترجمة الصورة البلاغية في قوله تعالى ﴿وَل

حيث  79
بمعنى: )ومن يجده ينال حمل  נוסף מזון של גמל-השא יקבל אותו שימצא ומיجاءت الترجمة كالآتي: 

وقد جاء عند أبي عبيدة في )مجاز  جمل إضافي من المؤونة(، والملاحظ أنه أهمل ترجمة اللفظ )زعيم(
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ً بمعنى: كفيل ، وذكر ابن عاشور أن هذه الآية قد جعلها الفقهاء أصلاً 80القرآن( أن زعيم مجازا
لمشروعية الجعل وال كفالة، وبالتالي فرغم أهمية ترجمة الصورة البلاغية كما أشار إليها العلماء إلا أن 

 ال كريم وهو التشريع من خلال هذه الآية.  المترجم أهملها، فأضاع أحد مقاصد القرآن 
أما إخفاقه في ترجمة المجاز فتكرر في عدة مواضع منها على سبيل المثال: في قوله تعالى ﴿قَاَل َأبُوهُْم     

 מריח אני:  ביתו לבני אביהם אמרجاءت الترجمة كالآتي  81ِإن ِي لََأِجدُ رِيحَ يُوُسَف لَوْلَا َأْن تُفَن ِدُوِن﴾
بمعنى: )قال ابوهم لأهل بيته: إني أشم رائحة ملابس  הוזה אני אין אם. יוסף של בגדיו יחר את

يوسف. أن لم أكن واهماً( فالمجاز في قوله تعالى ﴿لَوْلَا َأْن تُفَن ِدُوِن﴾ أي تسفهوني وتعجزوني وتلوموني 
يقال :  شيخ مفند إذا فسد رأيه. كما وفيه أيضاً: أي تنسبوني إلى الفند بفتحتين ويستعمل بمعنى الفساد و

 قال شكيم العدوي:
 82يا صاحبي   دعا لومي وتفنيدي     فليس ما فات من أمرٍ بمردود             

ياي لصدقتموني     . 83وجواب الشرط )لولا( محذوف أي لولا تفنيدكم إ
لشم التي ذكر ومن ذلك يتضح أن يعقوب لم يشك أبداً بما أعطاه الل   ه من معجزات، تمثلت بحاسة ا   

أنه تمكن من شم قميص يوسف من مسيرة ثمانية أيام على ما روي عن ابن عباس، وقيل من مسافة 
 ً ، ومن هذه الدلالة يتضح أن الترجمة لم تكن موفقة، بل أن المترجم 84ثمان فراسخ وقيل أيضاً ثلاثين يوما

عجزة التي وهبها الل   ه له. ناهيك جاء بعكس المفهوم، إذ أسند التشكيك من قبل يعقوب لذاكرته، أو للم
حيث قصة نبي الل   ه إسحاق  27:27عن أنه أسند هذه الواقعة للعهد القديم وبالذات لسفر التكوين 

ً للقرآن  ً توراتيا يعقوب، وهي أحداث بعيدة كل البعد عن الآية القرآنية، وكانت غايته إضافة بعدا و
 ال كريم.   

ل كفن بلاغي، وأمثلته الواردة في سورة يوسف، تتضح من خلال ما ورد في المجاز المرس     
ية، وإن كانت قريبة من اللغة العربية، إلا أن المترجم لم  خصائص اللغة العربية البليغة، وأن اللغة العبر
ية وقام باللجوء الى الأسلوب التفسيري حيناً والحرفي حيناً آخر، وهذا يخل  يلتزم بالصورة البلاغية المجاز

قوة النص القرآني، على الرغم من بساطة الصورة وسهولتها، فكان بالإمكان أن يوردها ليضمن  كثيراً في
ية وكما اسلفنا كانت متأثرة بالبلاغة العربية وصورها فلماذا هذا  إلتزاماً بلاغياً متاحاً سيما وأن اللغة العبر

يه في الصورة وعدم الالتزام!!  التشو
ا  يعد الإطناب ضرباً من فنون البلاغة، ولا يأتي إلا في الكلام المؤتلف، ولا يعنى : ـ الإطناب سادس 

بالمفردات، لأن معناه لا يرد إلا في الأمور المركبة، والإطناب من أطنب في كلامه إطنابا، بمعنى بالغ 
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ية المعاني، وهو مشتق  من قولهم: أطنب بالمكان إذا طال مكوثه فيه وفي اللغة  85فيه وطو ل ذيوله لتقو
ية يعرف هذا الإسلوب ب   ההרחבהالعبر

أطنب في كلامه، أي أطاله  (הדבור את הרחיב)فنقول  86
ٍ وَكَانُوا فِيهِ مَِن ﴿وقد ورد الإطناب في قوله تعالى :  لفائدة . َمٍَن َبخٍْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة ِث ُ ب وَشَرَْوه
اهِدِينَ  معنى واحد، هو قلة ثمنه. وذكر الألفاظ  ثلاثة  تكررت في هذه الآية ثلاث صيغ تفيد في 87﴾الز َّ

يل من دون فائدة، بل جاء لفائدة جليلة، هي للتأكيد على  مرات لأداء معنى واحد، لم يكن التطو
زهدهم بيوسف عليه السلام حين اشتروه، وهذا ليبين مدى قلة الأهمية لهذا الإنسان، الذي رفعه الل   ه 

 של במחיר למצרים מכרוהו لمقام، وفي ترجمة بن شيمش وردت:ليصبح فيما بعد عالي الشأن كبير ا
بمعنى )باعوه لمصر بثمن دراهم معدودة لأنهم لم يهتموا   בו עניין להם היה לא כי ספורים דרהמים

به( لم يراعي المترجم نقل الصورة البلاغية للإطناب الموجودة في النص القرآني، فقد أغفل ترجمة كلمة 
ً )بخس( أي: مبخوس ن ً ظاهرا ، دون ان يضع لها مقابل عبري، وأضاف 88اقص عن القيمة نقصانا

وَكَانُوا فِيهِ مَِن )لمصر( وهي غير موجودة في النص القرآني، أما الصورة الثالثة ﴿ למצריםكلمة 
اهِدِينَ  لم يهتموا به، وهذا المعنى لا يجاري معنى  בו עניין להם היה לא﴾ فجعل لها المقابل العبري الز َّ

لزهد بالشيء الذي يفيد عدم الرغبة به، في لإشارة إلى "من يرغب عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن ا
. وبذلك تكون العبارة المستخدمة من قبل 89لأنهم التقطوه، والملتقط للشيء متهاوٌن به لا يبالي بم باعه"

 المترجم ضعيفة في التعبير عن الموقف. 
الاستعارة مكانة رفيعة بين الأساليب البلاغية، فهي زينة لكل أدب لما لها : تحتل سابعا ــــ الاستعارة

من متعة عند القارئ، ودليل على تمكن وحنكة الصانع، ولان القران ال كريم هو قمة في الإعجاز فقد 
َ بِالْهُدَى فَمَا لَالَة رَِبحَْت ِتجَارَتُهُْم وَمَا  زخر بصورها ال كثيرة منها قوله تعالى ﴿ُأولَئَِك ال َّذِيَن اْشتَرَوُا الض َّ

 .90كَانُوا مُهْتَدِيَن﴾
وتعرف الاستعارة بأنها تعليق العبارة على غير ما صنعت له في أصل اللغة على سبيل النقل. وعرفها   

آخرون بأنها ادعاء الحقيقة في الشي للمبالغة في التشبيه، وقال ابن المعتز " هي استعارة الكلمة لشيء لم 
 .91شيء عرف بها " يعرف بها من

ية    מטפורהوتسمى الاستعارة باللغة العبر
ونجد هذه الصورة البلاغية أو الأسلوب ، ההשאלהاو 92

ً في الأدب القديم والوسيط والحديث،  يقول عنها موسى بن عزرا في كتابه المحاضرة  البلاغي متناثرا
ن الكلام إذا كساه ثوب والمذاكرة " أنها من اشرف أقطاب الكلام، وألطف محامد النثر، وأ

يعرفها أهارون بن اور: بأنها استعمال الكلمات 93الاستعارة، جمل ورق ودق في النفس وأث ر" . و
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وارتدى الليل درع " אפלה שריון לילה ולבש، كأن تقول 94بإخراجها من معناها البسيط لمعان أخرى
ليس له درع، بل هو لباس للرجال درع( لظلمة الليل والليل ) שריוןالظلام". هنا تمت استعارة كلمة 

.وفي مثال 95أثناء الحروب، ول كن تمت استعارته للإفادة من معناه وكأن الليل رجل وارتدى درعه
הרגל על המדינה את העמידآخر 

أوقف الدولة على قدميها والدولة ليس لها قدم بل المقصود بذلك  96
رأس " ההר ראש"نقول ايضا في الاستعارة: انه تمكن من إعادتها وتطويرها فالدولة ليست لها قدم، و

ية من الجبل بمفهوم الرأس، والمأخوذ من  الجبل وهنا فنحن نجسد المفهوم الواسع وهو النهاية العلو
 . 97أعضاء الجسم وكأن الجبل إنسان له رأس 

ِيهِ وفي سورة يوسف، نجد أسلوب الاستعارة ورد في قوله تعالى: ﴿     يَا َأبَِت ِإن ِي  ِإْذ قَاَل يُوُسُف لَِأب
ْمَس وَالْقَمَرَ رََأيْتُهُْم لِي َساِجدِينَ  رََأيْتُ  ًا وَالش َّ . ولقد نجح المترجم في استخدام التعبير 98﴾َأحَدَ عَشَرَ َكوْكَب

 כוכבים עשר ואחד והירח השמש כי חלום חלמתי: לאביו יוסף סיפר כאשר" المناسب للاستعارة ،
لأبيه: حلمت حلماً أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدين )عندما قص يوسف  ،"לי משתחווים

على الرغم من ان الشمس والقمر وال كواكب مما لا يعقل، لذلك كان القول بها ساجدة، ول كن و لي(
، وقد استخدم 99حين نسب لها فعل من يستطيع السجود، جاز القول ساجدين على صفة من يستطيعه

يمة. من  משתחוויםالمترجم لذلك التعبير  بمعنى: ساجدين، في صيغة اسم الفاعل كما هو في الآية ال كر
. وهو استخدام مناسب؛ ل كنه لم يلتزم بترتيب 100بمعنى: ركع ، سجد ، انحنى ִהְשַתְחָּוהالفعل المزيد 

ً بما ورد في العهد  عناصر الجملة، كما وردت في الآية، فقدم الشمس والقمر على ال كواكب، مستعينا
(( ִלי ִמְשַתֲחִוים, כֹוָכִבים ָעָשר ְוַאַחד ְוַהָיֵרחְַּ ַהֶשֶמש ְוִהֵנה, עֹוד ֲחלֹום ָחַלְמִתי ִהֵנה... القديم ))
ً ساجدة لي( من دون  9:  37التكوين  ً آخر: كأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا )رأيت حلما

، لفضلهما على عليها، لأن مراعاة للسياق القرآني، إذ إن تأخير الشمس والقمر على ال كواكب
يَل وَمِيكَاَل﴾ 101التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف . 102كما في قوله : ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُُسلِهِ وَِجبْرِ

﴾ هو "للاهتمام ، عب ر به عن معنى تضم نه لِي َساِجدِينَ وكذلك تقديم المجرور على عامله في قوله تعالى ﴿
يدل على حالة في ال كواكب من التعظيم له، تقتضي الاهتمام بذكره كلام يوسف عليه الس لام بلغته 

بي ة" وبالتالي أضفى المترجم على النص رؤيته الاستشراقية، بدعوى  103فأفاده تقديم المجرور في اللغة العر
 اقتباس القرآن من كتب التراث اليهودي.     

ا سَمِعَْت بِمَكْرِهِن َّ اما في قوله تعالى: ﴿   هنا وردت الاستعارة بكلمة مكرهن، بدلاً من غيبتهن  104﴾فَلَم َّ
 על השר אשת שמעה וכאשר، وجاءت الترجمة كالآتي 105لها، وذلك لشبه الغيبة بالمكر في الإخفاء
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يل الغيبة( הרכילות דברי هنا استخدم المترجم المقابل المناسب للفظ . )ولما سمعت زوجة الوزير اقاو
يل الوشاية أو الغيبة، وجاء اللفظ  بهذا المعنى  הרכילות דברי)مكرهن( حيث قابلها بالعبارة   106أقاو

ד לֹּא, ְבַעֶמיָך ָרִכיל ֵתֵלְך-לֹּאفي العهد القديم )) لا تنشر النميمة بين الناس ) 107((ֵרֶעָך ַדם-ַעל ַתֲעמֹּ
 في الآية.  ولا تشهد بالزور على حياة أحد( وبالتالي فٌد جاء بالمعنى الذي عبرت عنه الصورة البلاغية

ً في قوله تعالى:     وهذه الاستعارة من ابلغ  108﴿قَالُوا َأْضغَاُث َأحْلَاٍم﴾ وردت الاستعارة أيضا
أنواعها، فالأضغاث هي الحشائش المختلطة والمكدسة على بعضها البعض ، فجاءت استعارتها مع 

يه  الأحلام، لتبين ما في الأحلام من محمود وسيء، يلها، وعدم تمييز ما تحتو لم ا أشكل عليهم تأو
، وقد ترجمها بن 109كاختلاط الحشائش المكدسة بأصنافها ال كثيرة، من خلال استعارة كلمة أضغاث

بمعنى: بلبل ، أربك  ִבְלֵבלأحلام مشوشة أو مرتبكة أو مختلطة من الفعل  מבולבלים חלומותشيمش 
ية على سبيل المث 110شوش ، لخبط ، خلط  אני בו מבולבל חלום חלמתיال: وفي ذلك يقال في العبر

)حلمت حلماً مشوشاً كنت فيه أنا وأخي في مكان ما ...(، وبذلك  כלשהו במקום אחי עם נמצאתי
 يكون بن شيمش قد نقل دلالة الصورة البلاغية التي عبرت عنها الاستعارة في الآية. 

، 111﴾ُحورٌ مَْقُصورَاٌت فِي اْلخِيَامِ ﴿يعرف القصر في اللغة على انه الحبس كقوله تعالى  ثامنا ـــ القصر:
يق مخصوص  .112وفي الاصطلاح: هو تخصيص شيء بشيء بطر
 ويتكون القصر من المقصور، والمقصور عليه واداة القصر.

يْتُمُوهَا َأنْتُمْ ﴿وأدوات القصر هي )النفي والاستثناء( الأداة الأولى )إلا(، نحو:     ا َأْسمَاءٌ سَم َّ ِإْن ِهيَ ِإل َّ
ما( 113﴾بَاؤُكُمْ وَآَ ُ ﴿نحو:  -، والاداة الثانية هي  )إن َّ هَ مِْن عِبَادِهِ الْعُلَمَاء مَا َيخْشَى الل َّ  114﴾ِإن َّ

 نحو: الأرض متحركة لا ثابتة. -ول كن(  -وبل  -او يكون )بالعطف بلا 
ي اك نعبدُ وإي اك نستعين، الغاية والهدف من     كذلك يكون القصر )بتقديم ما حق ه التأخير( نحو: إ

يض، القصر هو تمكين الكلام وتوطينه في الذهن مَا ﴿كقوله تعالى  - 115وقد يكون الغرض منه التعر ِإن َّ
رُ ُأولُو اْلَألْبَابِ  ية 116﴾يَتَذَك َّ  الأكثر استخداماً هي  ومن أدواته הייחוד، ويسمى اسلوب القصر في العبر

אלא
  . بمعنى: إلا ، ما عدا ، باستثناء 117

ا َكمَا َأمِنْتُكُْم عَلَى َأِخيهِ مِْن قَبُْل﴾    ِ ِإل َّ  118وفي سورة يوسف ورد القصر في الآية: ﴿هَْل آَمَنُكُْم عَلَيْه
)هل سأعتمد  לאחיו ביחס מוקדם עליכם סמכתי כאשר עליכם האסמך كانت ترجمة بن شيمش

أداة القصر )إلا(، وهو بذلك  عليكم مثلما اعتمدت عليكم سابقاً فيما يتعلق بأخيه(. هنا حذف المترجم
أضاع اللمحة البلاغية للاستفهام والذي جاء هنا استفهام إنكاري بمعنى النفي، لأن يعقوب عليه السلام 
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لك، وأمنهم على يوسف عليه نفى أن ابناءه سيحفظون أخاهم شقيق يوسف عندما جربهم قبل ذ
وهي غير موجودة في النص القرآني،  אביהםالسلام، وفرطوا فيه، كما أنه أضاف في المقابل العبري 

والتي تعني على أخيه، كما أنه قابل الفعل  לאחיו والتي تعني من قبل، على كلمة מקדוםوقدم كلمة 
كما في قوله تعالى:  119ا، والأمين: الحافظ)آمن( بدلالة الأمانة: الوديعة التي تودع عند من يحفظه

ٌّ َأمِيٌن﴾ بمعنى  ָסַמְךمن الفعل الثلاثي المجرد  אסמךقابله الفعل في زمن المستقبل  120﴿وَِإن ِي عَلَيْهِ لَقَوِي 
وهذه المعاني لا ترقى إلى دلالة الأتمان، إذ إن الاعتماد على شخص،  121سند ، دعم ، اعتمد ، استند

بعد أن توكل إليه عمل وهي بالضبط نص أحداث القصة الواردة في العهد  أو الوثوق به يكون
اعتمد على ، وثق  ָסַמְך، حيث أرسل يعقوب ابنه يوسف وراء أخوته، وهنا يناسب الفعل 122القديم

ب . بينما لا يناسب ذلك الآية القرآني، التي تحدثت عن حوار وطلب وموافقة على تخوف من أبيه، مما 
م التعبير )آمنكم( بمثابة الوديعة، أي وضعه أمانة في أعناقهم، وكان من الممكن استدعى استخدا
. وهذا ما يجعل الترجمة غير 123بمعنى: أمن )يأمن( ، وثق )يثق( ، اطمأن ָבַטחاستخدام الفعل 

موفقة، إذ إنه لم يراعي الصورة البلاغية المتمثلة في القصر. ولم يتمكن من استخدام فعل يناسب الفعل 
يمة.ا   لرئيسي في الآية ال كر

 
 :    الخاتمة
قداسة  تعد ترجمة القرآن من أكثر أعمال الترجمة صعوبة، وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها      
وطبيعته، وصوره البلاغية، ومعانيه العميقة، التي لا يمكن مجاراتها من قبل لغة أخرى، كما إن  النص

يل الذي يلجأ إليه المترجم في ترجمته، ليجاري معانيه وصوره البلاغية، قد يوقعه في خطأ كبير  التأو
الحماسة، والشد  يتمثل في إفقاد النص لأنفاسه البلاغية بصورها ال كثيرة، فتضعف عند المتلقي روح

الفكري والانتباه. وتتبع هذه الإشكالية هو محور بحثنا في ترجمة بن شيمش لسورة يوسف عليه السلام، 
يه من صور شملت الجناس والسجع والطباق والإطناب  وقد  ركز البحث على الجانب البلاغي وما يحو

حرك في فضاء لغوي محدود، فرضته علية وقد تبين ان المترجم قد ت والقصر والكناية والاستعارة والمجاز.
ية دون الرجوع إلى التفاسير في أحيان كثيرة،  في مقابل لغة  إمكانية لغته وإصراره على الترجمة التفسير
يما من الل   ه تعالى، لم يطلب البحث من المترجم أن ينقل الصورة البلاغية  القرآن التي نزل بها تكر

ية، لأنه لا يمكن مجاراة كلام الل   ه الموجودة في القرآن ال كريم، إلى صو رة بلاغية أخرى بلغته العبر
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المعجر، ول كن الأصل في ترجمة القرآن ال كريم هو المعنى المستنبط مما تخفيه هذه الصور البلاغية، 
 بحسب ما جاء في كتب التفسير، والمعاجم، وكتب الوجوه والنظائر. 

د جاء المترجم بما يوافق المعنى الذي جاءت به فيتضح من خلال البحث: فيما يخص الجناس، فق    
الصورة البلاغية. رغم ضياع خاصية هذا الأسلوب في تقارب الألفاظ في النطق، وفي الطباق: أجاد 
المترجم في نقل دلالة الصورة البلاغية في موضع وأخفق في موضع آخر، وحاول أيجاد الربط بين دلالة 

تراث اليهودي، وفعل المترجم في ترجمته لأسلوب الكناية كما فعل معاني هذا الفن وما ورد في كتب ال
مع الطباق، وفي المجاز الذي يعد من أهم الصور البلاغية التي يجب مراعاتها من قبل المترجم لأنها تخي 
ً غير ما يظهره اللفظ؛ فإنه أجاد في موضع وأخفق في موضعين، وفي أسلوب الإطناب حاول  معنا

سلوب الإطالة للفائدة، إلا أنه لم يوفق في إيجاد المقابلات المناسبة للمعنى، وفي المترجم مجاراة أ
الاستعارة نجد المترجم قد نجح في نقل المعنى، وأفاده في ذلك كثرة استخدام هذا الأسلوب في اللغة 
ية، وفي أسلوب القصر الذي يعد من أبسط الصور البلاغية لأنه يعتمد على أدوات النفي  العبر

ية، ورغم ذلك وا لاستثناء، وهي معلومة لدى المترجم لتقارب معانيها وألفاظها بين اللغتين العربية والعبر
 أخفق المترجم في إيجاد المقابل المناسب للألفاظ بهذا الأسلوب.

نستنتج مما سبق أن المترجم لم يبذل جهداً في الرجوع للتفاسير الإسلامية المعتمدة بما يوازي العمل    
بير الذي يقوم به، فما أجاد به في الغالب أسنده إلى كتب التراث اليهودي واقتبس معناه من ال ك

تقارب أحداث القصة في التراثين، وهذا يجعله في منأى عن الأمانة العلمية، التي لم يخِف التعبير عنها 
سبة للمترجم بما في مقدمته للترجمة، ورغم ذلك نجده أخفق في عدة مواضع، لا تعد صعبة المنال بالن

يتوفر له من أسباب التقارب بين اللغتين، كونهما من أصل لغوي واحد، إلا أنه آثر الاعتماد على 
ية، والاقتباس من العهد القديم بما يوافق وجهة نظره الاستشراقية، وبالتالي فإن الترجمة  الترجمة التفسير

راعى فيها الأمانة العلمية، إذ تعامل مع النص، شابها الإخفاق في أحيان والتهاون في أحياٍن أخرى ولم ي
 على أنه مؤلف بشري خاٍل من القداسة.     

 

 : المصادر العربية

 تحقيق:  سامي بن محمد ابن كثير،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرآن العظيم ،
يع،   .1999سلامة ، دار طيبة للنشر والتوز

 ،1984محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر. تونس.  ابن عاشور. 
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