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للكتاب المقدس، مشاكل  الترجمات العربية

 وتحديات معاصرة

بقلم جون دانيال
*

 nt.peripatetic@gmail.com)) 

 كلية الالهوت اإلنجيلية بالقاهرة

 

رة ومتعددة وتحتاج ألكثر من مقال إن تحديات الترجمة في الزمان الحاضر كثي

للحديث عنها. فهناك تحديات عامة تختص بترجمة النص الكتابي من اللغة 

ختيار اللفظ والمعنى، غة مثل: تحديات اللفظ المتعلقة بااالصلية إلى اي ل

والتحديات الداللية المتعلقة بفهم المعاني المختلفة للكلمة ودالالتها في المواضع 

 اختالفوبين  (consistency)يجعلنا نتأرجح بين الثبات اللفظي  المختلفة مما

ادال ًا التحديات التركيبية المتعلقة بنقل التراكيب  لة الكلمة في موضعها. نناك يي

االمختلفة ومدى تمسكنا بتر ًا تحديات يخرى  اكيب اللغة األصلية. توجد يي

 abstract)المكثفة متعلقة بنوعية الترجمة من الترجمة الحرفية إلى الترجمة 

translation) . 

حب ين يشير لهما ي لكن من وجهة نظري يرى ينه يوجد ثالثة تحديات مهمة 

 (1) وثيقاا بترجمة الكتاب المقدس للعربية ونم: ارتباطاترتبط  نذا، في مقالي

ختيار التحديات المتعلقة با (3و) ؛ر اللغةختياتحدي ا (2) ؛اختيار النص تحدي

 .واستراتيجياتهاة ينداف الترجم

 النص اختيار

ختيار النص؟ يال تتكلم عن ترجمة الكتاب المقدس؟ بلى، ولكن إن ماذا تقصد با

ختيار بين النص م فقد يكون األمر يسهل حيث ين االتكلمنا عن العهد القدي

 
*
 Originally published as: John Daniel, “Contemporary Issues and 

Challenges in the Translation of an Arabic Bible,” Cairo Journal of 

Theology 2 (2015): 42–51, http://journal.etsc.org.  
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على ين  اتفاقالمازوري العبري والترجمة السبعينية اليونانية، وحيث ين نناك 

ين الترجمة  باعتبارمته للعهد القديم نو النص العبري النص المراد ترج

االسبع ينية ني ترجمة للنص يوالا ويخيرا
1

مما يجعل االمر سهالا بالنسبة للعهد  

 القديم.

األول المعروف  فاألمر مختلف، فهناك نصان، وإن تكلمنا عن العهد الجديد 

نقدي والنص الثاني نو النص ال (Textus Receptus)بالنص المقبول 

(critical text)  شيءبين النصين يو يي  االختالفوبدون الخوض في غمار 

لنا في عصرنا الحديث حاجتنا ألن تكون  لق بالنقد النصي، فإنه يصبح جلياايتع

 الترجمات العربية من ذلك النص النقدي.

، كما يظن ين إخفاء النص النقدي عن العامة يصبح ممكنااقد يعتقد البعض  

تغييره حتى ال يربك الناس،  بالنص المحفوظ الذي ال يمكن االحتفاظ نؤالء ين

يو ين يسبب يسئلة صعبة اإلجابة عند يصحاب الديانات االخرى. الواقع يحدثنا 

اين إخفاء مثل نذه االمور يجعل الته  امس حول صحة النص يتعالى وخصوصا

لالزم، وبدالا كثر من االمعلومات متاحة يمكننا ين نقول يفي زمن يصبحت فيه 

 من ين تحل الكنيسة المشكلة فإنها تدفن ريسها في الرمال. 

الشهيرة )مت  الكرستولوجيايأتينا بعض المهاجمين للمسيحية ببعض اآليات  

: 5يو 1 ؛7: 2عب  ؛30: 2يع  ؛69: 6يو  ؛24: 23لو  ؛36: 24، 11: 18

 االختالفروا (، ويقارنون بينها في النصين النقدي والمقبول وعندما ي8 ،7

 تمتلئ الكتب وصفحات اإلنترنت بهجوم واسع قد يكون مبنى على غير يساس.

ا االختالفاتماذا نخفي تلك ل ال تؤثر على صحة  االختالفاتين نذه  وخصوصا

قد تعكس النوتاا  الكرستولوجياات العقيدة المسيحية. بل بالعكس تلك اآلي

 متأخر. كريستولوجياا

عتمدت ترجمات بترجمة النص المقبول بينما ادايك قامت ترجمة فان  

عربية يحدث على النص النقدي مثل الترجمة العربية المشتركة والترجمة 

المبسطة، وكذلك اليسوعية وإن عكست تلك الترجمات توجهاا جديداا، لكنها لم 

 

ي، ولكن للترجمة إن كان العهد القديم الذي بين ييدينا نو ترجمة للنص المازوري العبر  1

السبعينية دور مهم في فهم النص العبري، ليس فقط بل إن يقدم مخطوطات الترجمة 

السبعينية تعود لزمن سابق لمخطوطات النص العبري المازوري. كما إن كتّاب العهد الجديد 

 اعتمدوا في اقتباساتهم عليها مما يعطيها ينمية كبيرة.   وبالرغم من ذلك، فإن الواقع يقول

 إنه ال توجد محاوالت جادة في العصر الحديث لترجمة النص السبعيني إلى العربية.
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. االختالفتقدم سوى ترجمة للنص النقدي، يي إنها لم تقدم للقارئ سوى حيرة 

لفة لكل األعراف في األمانة نحو النص المترجم في بعض األحيان بل ينها مخا

قدمت النص المقبول كما نو بالذات في اآليات المحفوظة، بل إن الترجمة 

 اليسوعية عكست بعض األحيان النص الالتيني، الفولجاتا.

ومما سبق، يمكننا ين نرى فرصة للكنيسة في الشرق األوسط وني منطلقة  

حد والعشرين، ليس فقط ين تقدم النص النقدي للناس، بلكي تبحث نحو القرن الوا

فيه  ال شكفيما يراد النص ين يقول وما ني اإلضافات المتأخرة والتي مما 

: 17)مت  الكرستولوجياحتى غير  –عكست بعض األفكار الالنوتية والسلوكية 

كو 1 ؛6: 11، 1: 8رو  ؛4 ،3: 5يو ؛26: 11مر  ؛23: 22، 16: 20، 21

يثرت في الكنيسة على مدى القرون الماضية، والتي يمكنها ين  التي –( 20: 6

 نحو النوت شرق يوسطي صحيح ومتجدد. انطالقةتكون 

 اللغة اختيار

للغة العربية طبيعة خاصة، فالدول الناطقة باللغة العربية ليست كلها عربية 

عربية إلى خمسة بطبيعتها وفكرنا. فيمكننا ين نقسم الدول الناطقة باللغة ال

في شبه الجزيرة العربية  المنتشرة: اللهجة الخليجية( 1)مجموعات رئيسية: 

الفارسي  التأثيروجنوب العراق ونم غالباا عرب بطبيعتهم وإن كنّا نرى بعض 

: وتشمل غرب العراق، سوريا، لبنان، اللهجة الشامية( 2)كلما يتجهنا شرقاا. 

، كالسريانيةم تأثير اللغات السامية األقدم األردن وفلسطين والتي تعكس لهجته

: والتي تعكس تأثير اللغة المصرية اللهجة المصرية (3)والنبطية.  اآلرامية

: التي تمتد من الصحراء الغربية المصرية وحتى اللهجة المغاربية (4)القديمة. 

: يةاللهجة األفريق( 5)المغرب ونذه ييًاا تعكس األمازيغية بلهجاتها المتعددة. 

في السودان، إريتريا، جيبوتي، الصومال وتشاد، وني تعكس اللغات الحامية 

 والتقليدية القديمة.

يظن البعض ين الحل في اللغة الفصحى الحديثة حيث يمكنها ين تجمع  

متحدثي اللغة العربية من كل صوب. بالفعل نذا صحيح وإن كان غير صحيح 

على نذه اللغة "لغة الجرائد" والمقصود  للنهاية. يطلق الناطقون باللغة العربية

ننا لغة عربية سليمة حديثة. نذه اللغة تعكس سالمة األلفاظ والتراكيب كما 

تعكس الحداثة. نذه اللغة تقدم لغة سهلة لكل من لديه الحد االدنى من التعليم. لكن 
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محلية بين الدول بعًها البعض، فقراءة  اختالفاتالواقع يحدثنا بأن نناك 

جريدة في مصر يختلف عنه في لبنان وتونس لفظاا وتركيباا. عالوة على ذلك ال

 في األدب العربي الحديث نحو خلط الفصحى بالعامية. طبيعينناك ميل 

التطور في األدب العربي منذ عهد النهًة العربية في نهاية الثالثينيات من  

في اللغة العربية القرن العشرين وحتى اآلن يفوق بكثير كل التطور الذي حدث 

منذ نشأتها وحتى القرن العشرين. فبعد عصر الرواد قدم األدب العربي نجوماا 

ساروا في األساس على نهج روادنم. ثم قدم العقدان  االستعمارفي عصر ما بعد 

األخيران توجهاا ادبياا جديداا كان جزئاا من مقدمات الربيع العربي ليس فقط على 

ى مستوى الطرح تركيباا ولفظاا. التطور المذنل في مستوى الموضوعات بل عل

العشرين سنة األخيرة وجه الكنيسة نحو تحدي جديد واعتقد ين نذا التحدي يجب 

ين يبدي من فكرة ترجمة حديثة، ينم مبادئها ني، السؤال: يي لغة نريد؟ ينريد 

 ترجمات عربية محلية عامية متنوعة؟ ينريد ترجمة عربية تعكس توجهاا شرق

 يوسطياا عام؟ يم نريد ترجمات عربية فصحى تعكس توجهات محلية؟

لقد عكست ترجمة فان دايك توجهاا عربياا مشتركاا ونو ما يدى لوجود يلفاظاا  

مسيحية  محفوظاتوتراكيب غريبة على المجتمعات المحلية صارت فيما بعد 

ن ييًاا في عقول المجتمعات المسيحية المنغلقة. ليس فقط بسبب قِدمها ولك

فيه ترجمة مثل الترجمة العربية  استطاعتبسبب عمومياتها. في الوقت الذي 

المشتركة إيجاد الحل في تجاوز القِدم لكنها لم تجد حالا في تجاوز العمومية 

 وكذلك الترجمة العربية المبسطة. 

دعني يتوجه بالخصوص للحالة المصرية، فالمصريون يمثلون تقريباَ ربع  

للغة العربية. بالرغم من ذلك ال توجد ترجمة تعكس توجهاا مصرياا الناطقين با

خالصاا. حتى الترجمات التي شملت في لجان إعدادنا على خبراء مصريين لم 

تعكس التوجه المصري بل إن التأثير المصري فيها يعتبر من يقل التأثيرات. 

صحيح ين الفصحى المصرية يبسط في تراكيبها من الفصحى في لبنان 

وسوريا، لكنها تتسم بالتنوع اللفظي الذي يحدثته العامية المصرية بشكل يو 

بآخر، لكن نذا لم نره منعكساا في الترجمات العربية إال قليالا في الترجمة 

العربية المبسطة. قد يكون نذا ألسباب إدارية خاصة بصناعة القرار، يو قد 

 ترجمة. يكون نذا بسبب طبيعة اإلنتاج كونه يوالا ويخيراا 

يما السؤال عن العامية فاليزال مفتوحاا، فبالرغم من يننا يمكن ين نقسِّم  

تلك  إنه داخلاللهجات العامية لخمسة مجموعات كبيرة لكن الواقع يقول 
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التقسيمات الكبيرة العديد من التقسيمات األصغر التي قد تصل إلى وجود 

قرية وجارتها ليس فقط عميقة بين كل مدينة وجارتها بل بين كل  اختالفات

 انتشارااللهجة األكثر  اختيارصوتياا لكن ايًاا تركيباا ولفظاا. قد يكون الحل في 

يو اللهجة المسيطرة إعالمياا مثل اللهجة القانرية في مصر. لكن حتى نذا يفتح 

لنا سؤاالا يخر حول عدم وجود قواعد محددة للهجات العامية بالرغم ين يمكنها 

تكون لغة خاصة. فإن نظرنا على سبيل المثال لموقع ويكيبيديا ين ترقى ألن 

اللغة وبالرغم من المحاوالت  اختياراتستجد اللغة المصرية العامية ضمن 

الجيدة لبعض المحررين، لكنك سيمكنك ين تلحظ ين تحرير المقاالت ال يعكس 

األلفاظ الفصحى بألفاظ عامية استبداليكثر من 
2

تراكيب حقيقي لل انعكاسدون  

المصرية ببساطة ألنه ال توجد قواعد للغة العامية بالرغم من ين الفعل العامي 

المصري يكثر ديناميكية من نظيره في الفصحى. المشكلة األخرى التي نرانا 

العامية ني: يي مستوى من العامية نريد؟ وما ني قواعد الكتابة؟ فال  اختيارفي 

طريقة الكتابة؟ نل سنستخدم  ة. ومانيالعامييوجد قواعد لإلمالء في اللغة 

الحروف العربية يم سنستخدم الحروف الالتينية بتصرف كما نو الحال في 

.والرسائل القصيرة االجتماعييغلب مواقع التواصل 
3

 

جيد لكن المشاكل السالف ذكرنا قد تمنعنا من  اختيارالحقيقة إن العامية  

لترجمة على االقل في الوقت إنتاج ترجمة عامية ترقى للمعنى الحقيقي ل

دار الكتاب في لبنان في إنتاج الترجمة العربية  استطاعتالحاضر.  إن 

ترجمة  استطاعتالمشتركة التي تعكس كثيراا الفصحى اللبنانية وكذلك إذا 

"اإلنجيل الشريف" من عكس توجه شمال إفريقي يلم يحن الوقت ألن نرى 

 ؟ترجمة فصحى تعكس توجهاا مصرياا خالصاا 

  واستراتيجياتهاأهداف الترجمة 

ألي ترجمة ينداف تتنوع بين األنداف الكرازية، التعليمية، الحرفية والتبسيطية. 

الترجمة فتبدي من فكرة القراءة التحًيرية للنص المراد ترجمته  استراتيجيةيما 

 

"الدارجة" ولكنها ال يوجد نناك ترجمة متكاملة للكتاب المقدس باللهجة العامية المغاربية   2

 ترقى إلى ترجمة حقيقية يكثر منها تبسيط للنص.

امية اللبنانية بالحروف الالتينية، كما نناك محاوالت لبنانية إلنتاج الكتاب المقدس بالع  3

حاولت دار الكتاب المقدس في مصر بتجاوز تلك المشكلة بإنتاج نسخة مسموعة للكتاب 

 المقدس بالعامية المصرية.
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النص ومستوى اللغة ثم وضع المعايير المحددة لفريق الترجمة  باختيارمروراا 

تهي بالمراجعة، ضبط المعايير وطرح المنتج للمناقشة المجتمعية. يما بالنسبة وتن

غير واضحة في كثير من  واالستراتيجياتللترجمات العربية فقد كانت األنداف 

 األحيان. 

الحقيقة منذ ين قدمت فان دايك نفسها كترجمة معتمدة عند يغلب مسيحيي  

ب" بالرغم من تزامن بعض الشرق األوسط بل ويصبحت "كينج جيمس العر

الترجمات كالترجمة الدوميناكانية وترجمة الشدياق، إال فإن دايك فقط ني التي 

كل مكان في الشرق األوسط. كما حاولت يغلب  طريقها فيين تشق  استطاعت

ين تنظر لنفسها بشكل يو بآخر كمصحح  شيءالترجمات الالحقة بالرغم من كل 

اولة ين تتفادى يخطاء فان دايك. يي إن فان دايك لفان دايك يو بكلمات يخرى مح

في ذنن الترجمات  –لو كانت سلبية  حتى–شكلت بشكل يو بآخر صورة ذننية 

 الالحقة. 

ليس نذا فقط بل إن معظم الترجمات الالحقة تشكلت من ميتانص 
4

آخر، بل  

"كينج جيمس" شكلت ميتانص لترجمة فان دايك  إن ترجمتبوسعي ين يقول 

النص يو من حيث حرفية الترجمة لفظاا وتركيباا. إن  اختيارمن حيث سواء 

نظرنا للترجمات األحدث فسنجد مثالا ين ترجمة "كتاب حياة" تشكلت من 

 Easy toالـكميتانص. يما  New International Version (NIV)الـ

Read Version فقد شكلت ميتانص "للترجمة العربية المبسطة" وكذلك ،

كميتانص. إن  Good News Bibleالـ استخدمتلعربية المشتركة الترجمة ا

نظرنا من الناحية األخرى للترجمة اليسوعية صحيح ال يمكننا ين نمسك بنص 

معين كميتانص، لكن يمكننا ين نرى عدة عوامل شكلت الميتانص كالتقليد 

ررة من بحاجة لترجمة متح إننا فعالا . الواقع يقول وترجمة الفولجاتاالكاثوليكي 

الميتانص، بل ومن الصور الذننية السابقة، ولكن نذا ال يكون إال بمعرفة 

 األنداف وتحديدنا.

 

 Antonنو مصطلح يطلقه اللغوي ينطون بوبوفيتش  meta-text مصطلح الميتانص  4

Popovič المصدر ، ويعني وجود نص آخر مترجم بالفعل من نص(source text) ،
 ويؤثر عادة في استراتيجية الترجمة.  يشكل نقطة انطالق لترجمة جديدة أخرى

 Mark Shuttleworth and Moira Cowie, Dictionary of Translation Study 

(Manchester: St. Jerome Publishing Limited, 1997), s.v. “Meta Text.” 
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يفكر البعض في فكرة ترجمة تنقيحية لفان دايك كحل يرضي جميع  

األطراف ونحن على يوائل القرن الواحد والعشرين، صحيح ين لفان دايك قدرة 

ا إلى حد كبير من جميع الطوائف على نشر الروح المسكونية نظراا لقبوله

 باستراتيجيةالمسيحية، لكن تنقيح حقيقي لفان دايك قد يفرض يسئلة كثيرة متعلقة 

؟ نل سنغير النص استراتيجيةالترجمة، ما ني؟ من يًعها؟ كيف نًمن ثبات 

المترجم من النص المقبول للنص النقدي؟ والسؤال األنم عن النتيجة التي 

فان دايك المنقح مهما كانت فوائده، نل سيكون ما نطمح سنصل إليها. نل نص 

 إليه في القرن الواحد والعشرين؟

وبدي عصر جديد ظهرت يول ثماره في  انتهىالحداثة قد  ما بعدإن عصر  

الربيع العربي وبداية تغير في موازين القوة. لقد تطور عصر المعلومات بفكرة 

يكثر نسبية. إن الخبر على مواقع  ويصبحت الحقيقة االجتماعيمواقع التواصل 

ال يقاس بمدى صحته بل يقاس بتوجهه. يصبح من حق كل  االجتماعيالتواصل 

شخص ين يًع لمسته الخاصة وين ينشر ما يشاء وقتما يشاء. ونذا يفرض 

يسئلة جديدة تفوق فكرة قواعد الترجمة المعروفة. بداية من دقة الترجمة، فهم 

جاد المتكافئات الداللية والتركيبية وكذلك شحنة التواصل اللغة المترجم إليها، إي

إن نذا يطرح في الحقيقة يسئلة ليست فقط متعلقة بلغة الثقافة  الصحيحة. بل

المحلية
5

 (realia)والشفرة الثالثة ،
6

 (third code) ويسئلة حول مدى ،

تواجدنما وكيف نقدم ترجمة حديثة تعكس مفانيم معاصرة لهما. قد نرى في 

 The Message رجمةت
7

يكثر درجات التحرر من لغة الثقافة المحلية والشفرة  

 فالحاجة ال تزال يعمق من نذا. الثالثة. ولكن نل نذا ما نريده؟ يشك،

 thick) الترجمة المكتنزة باسمظهرت الحاجة حديثاا لما يعرف  

translation)فيًة، ، وني الترجمة التي تعتمد على المزيد من المقدمات المست

.الحواشي والفهارس لتوضيح النص المترجم
8

مثل نذه الترجمات تقي المترِجم  

 

 حات الثقافة المحلية للنص يصلي في النص المترجم.مصطلح يطلق على ظهور مصطل  5

 ".Realiaالمرجع السابق، "

مصطلح يطلق على ازدواجية نسب النص المترجم لكل من لغة األصلية واللغة المترجم إليها   6

  ".Third Codeالمرجع السابق، " مما ينشئ نوع من لغة ثالثة تنتمي لكل من اللغتين.

ة تتسم بالتحرر من األلفاظ والتراكيب الكتابية ولغة شبابية متحررة، ترجمة إنجليزية حديث  7

 ".amen" بدالا من "yes yes"مثل ترجمة "آمين" لـ

8  Shuttleworth and Cowie, Dictionary of Translation Study, s.v. “Thick 

Translation.” 
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ثقافة، زمان ومكان النص المترجم منه. يعتبر نذا يحد  اختالفاللغط الناتج عن 

الحلول التي تفرضها ترجمة الكتاب المقدس. فكم الحواشي والمقدمات يخدم 

ثير من الغموض دون اللجوء التنوع الحًاري واألدبي ويزيل اإلبهام عن ك

 عن الحرفية. االبتعادللمزيد من 

 خاتمة

في السطور السابقة بعض المشكالت والتحديات التي تواجه إيجاد  استعرضنا

توجد كثير من  والعشرين. بالطبعترجمة عربية حديثة تليق بالقرن الحادي 

ثقافية، لكني وال االجتماعيةالتحديات األخرى كالتحديات الالنوتية والتحديات 

 بما يوردت. اكتفيت

من كل ما سبق، نستطيع ين نعي ين الكنيسة تحتاج ين تقدم مفهوماا  

النصوص، وين تكون صريحة مع نفسها قبل ين تكون مع  اختالفحًارياا عن 

 وين تقدم ترجمة حديثة مبنية على النص النقدي. األخرين. بل

يث الدقة والكفاءة، وتقدم نحتاج لترجمة تتفهم النص ألكثر الحدود من ح 

للقارئ المعاصر لغة حية يتفهمها ويتفاعل معها. ليس نذ فقط، بل نحتاج إلى 

نحو النوت شرق  انطالقمفردات العصر فتفرض نفسها كمادة  ترجمة تقدم

يوسطي معاصر. قد ال يكون الحل على األقل اآلن في ترجمة عامية مصرية 

ذكرتها، ولكن من يدري ماذا يحمل خالصة، نظراا لعوامل كثيرة سبق ين 

المستقبل لنا. لكن على األقل في وقتنا الحاضر نحتاج لترجمة عربية حديثة 

يدبياا للتطور األدبي الحادث في  امتداداتعكس توجهاا مصرياا خالصاا وتمثل 

 العقود األخيرة.

قد نكون حقاا محتاجين لترجمة مكتنزة تشرح للقارئ وتوضح له دون  

الترجمات العربية السابقة بل يقصد  اكتنازعن الحرفية وال يقصد ننا  االبتعاد

مبني على ترجمة جديدة خالصة. يخيراا، نحتاج لترجمة تُطرح للحوار  اكتناز

 المجتمعي قبل وبعد العمل وين تراعي في دواخلها تطلعات المجتمع وآماله.

 

ة في كلية الالهوت جون دانيال خادم في اإلرسالية الهللينية ومدرس لليوناني

اإلنجيلية بالقاهرة باإلضافة لعدة مؤسسات أخرى. لقد دّرس مناهج في تقنيات 

 ترجمة العهد الجديد وعمل في مشروع ترجمة "فان دايك الجديدة."


