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تهدف الدراسة إلى إبراز الفروق اللغویة بین الترجمات الیونانیة والالتینیـة والعربیـة للعهـد القـدیم علـى وجـه : ملخصال

وقـد تناولـت الدراسـة . ر التكـوین علـى وجـه الخصـوصالعموم، ولآلیة العاشرة من اإلصحاح الثامن واألربعین مـن سـف

 καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν καὶ ἤγγισενالیونانیـة : مـدلول البركـة نموذًجـا، والفـروق اللغویـة بـین العبـارات

  ).َلْم ُیِطْق َأْن َیْنُظَر َفَقدََّمهَما(والعربیة  et clare videre non poterat adplicitosqueوالالتینیة 

ضــحت الدراســة األغــراض اللغویــة والبالغیــة فــي اآلیتــین الیونانیــة والالتینیــة وترجمتهمــا العربیــة؛ مثــل كــذلك أو  

ضــافة إلــى ذلــك تبــین إ. ســتعارة، والتوزیــعاألنــافورة أو اإلبانــافورة، والجنــاس، وتعــدد الــروابط أو الوصــل البالغــي، واال

عتبـر مـن تركیبـات الُجمـل الدالـة علـى جملـة النتیجـة فـي تُ   καὶ οὐκ δύναμαι... καίالدراسـة أن التركیبـة الیونانیـة

وأخیًرا أبانت الدراسة تقابـل اآلیـة العبریـة لآلیـة الیونانیـة فـي عبـارة المصـدر الـدال علـى النتیجـة، كمـا . الیونانیة العامة

 .ترجم الباحث اآلیتان الیونانیة والالتینیة بطریقة تختلف عن ترجمة سعدیا بن جاؤون

  .العهد، الفولجاتا، الترجمات، المصدر، األغراض، التحلیل :لةداالكلمات ال
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Abstract: The aim of this study has revealed the linguistic differences between Greek, 
Latin and Arabic translations of the Old Testament in general and particularly in 
Genesis 48: 10. The study deals with Significance of the Blessing, and linguistic 
difference between Greek phrase “καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν καὶ ἤγγισεν”, a Latin phrase 
“et clare videre non poterat adplicitosque” and the Arabic phrase “He could not see, 
then Josephus brought them near him.” It also shows some logistical and rhetorical 
devices in Greek, Latin verses and their Arabic translation such as Anaphora or 
Epanaphora, Homoioteleuton, Polysundeton, Metaphora, and Merismos. In addition, the 
study shows that the phrase καὶ οὐκ δύναμαι...καί “and he could not…then” is the 
structure of result clause in koine Greek. Finally, the study corresponds to the Hebrew 
verse of the Greek verse in the infinitive of the result clause. The researcher also 
translated the Greek and Latin verses in a way that differs from the translation of Saadia 
ben Jawan.                                                         
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؛ كأفعــال القــدرة، وردت صــیغة المصــدر كثیــًرا فــي أســفار موســى الخمســة، كمــا اســتخدمت مــع أفعــال معینــة   

اســتخدامات ظرفیــة فــي اللغــة الیونانیــة العامــة؛  ســتوالقســم، والعطــاء والمــنح وغیرهــا، وعبــرت عــن  واألمــر والطلــب،

  .١تتمة الفعل كالغرض، والنتیجة، والزمن، والسبب، واألداة أو الوسیلة، وتكملة أو

ُتعبر النتیجة عن مسـتویات ثالثـة؛ النتیجـة الفعلیـة الحقیقیـة، واالفتراضـیة، والتفسـیریة سـواء بـأداة تسـبقها أو بـدون 

   .٣في األسفار الخمسة األولي ٢أداة

توضـح الدراســة أن سـفر التكــوین مـن أكثــر األسـفار التــي ورد فیهـا المصــدر الـدال علــى النتیجـة؛ والســیما مصــدر 

فـي ، ٥باإلضـافة إلـى المصـدر بعـد فعـل القـدرة ،٤الشـارح التفسـیري δίδωμι، وفعل العطاء والمـنح εἰμίالكینونة  فعل

هكــذا، مثــل هــذا، بهــذه (بمعنــى  οὕτωςحــین نجــد صــورة أخــرى للمصــدر الــدال علــى النتیجــة بعــد الظــرف الیونــاني 

   .٦)یحدث، یصیب أصادف،التقي بـ، اجتمع مع، (بمعنى  συμβαίνωوالفعل الیوناني ) الطریقة

تتساوى أسـفار الخـروج والالویـین والتثنیـة فـي نسـبة صـیغة المصـدر الدالـة علـى النتیجـة بهـا، علـى أن أقلهـا عـدًدا 

  .٧ورد في سفر العدد

مدلول البركة
٨
:  

حـة، بركـة، من(بمعنـى  εὐλογία، واالسـم المشـتق منـه )أبارك، ُأسـبح، ُأمجـد( بمعنى εὐλογέω ورد الفعل الیوناني 

بصــورة كبیــرة جــًدا فــي ســفر التكــوین عــن غیــره مــن األســفار األخــرى؛ لكــي یعبــر عــن عناصــر ثالثیــة قیاســیة ) عطیــة

  .االستمرار والمداومة من األجداد، والنسل، واألرض: هي

Γέν. 48: 10. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Ἰσραὴλ ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρους καὶ οὐκ ἠδύνατο 
βλέπειν. καὶ ἤγγισεν αὐτοὺς πρὸς αὐτόν, καὶ ἐφίλησεν αὐτοὺς καὶ περιέλαβεν αὐτούς.      

                                                             
1  Daniel Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of New Testament (USA: 
Zondervan Academic, 1996), 590.                                                               
2 Clyde Votaw, The Use of the Infinitive in Biblical Greek (Chicago: C. Votaw, 1896), 5; Hamilton Ford, 
The Use of the Infinitive in Polybius compared with the Use of the   Infinitive in Biblical Greek (Chicago: 
University of Chicago Press, 1907), 53f  
3  Gen. 3: 22; 16: 2; 17: 7; 19: 19, 20; 24: 48; 34: 30; 47: 29; Ex. 7: 14; 12:    4; 14: 5; 23: 1; Lev. 4: 3; 22: 
8; 26: 15, 44; Deut. 8: 11; 9: 8; 20: 19; 28:  35; 29: 27.                                                                                    

  .نماذج لتوظیف المصدر الدال على النتیجة بأداة تحدید نوع تسبقھ أو بدونھا
4  Gen. 17: 7  
5  Gen. 24: 50; 34: 14; 36: 7; 37: 48: 10.   
6  Gen. 41: 13.  

، باإلضافة إلى )Ex. 7: 18(في اآلیة  δύναμαιللداللة على النتیجة في سفر الخروج؛ والسیما بعد فعل القدرة  وردت صیغة المصدر ٧
 :Ex. 34(في اآلیة  ἐγγίζω، كما نجد مصدر فعل االقتراب والدنو من شخص ما )Ex. 29: 46(في اآلیة  εἰμίمصدر فعل الكینونة 

كما . بوصفھم نتیجة تفسیریة) Ex. 36: 6(في اآلیة  κωλύωالمنع والحظر د فعل بع προσφέρω ، ومصدر فعل الجلب االحضار)30
 .Lev(في اآلیات  ἐκμιαίνομαιعبرت صیغة المصدر عن النتیجة التفسیریة في سفر الالویین؛ والسیما مصدر فعل النجاسة والقذارة 

18: 20, 23; 19: 31; 22: 8 .(  
في حین ورد النتیجة التفسیریة بعد األداة ) Num. 9: 6(اآلیة  ل القدرة في سفر العدد فيأبانت صیغة المصدر داللة النتیجة بعد فع

كما أوضحت الدراسة أن صیغة المصدر . )Num. 11: 11(في اآلیة  ἐπιτίθημιاإلصابة في صیغة المصدر لفعل  διὰ τίاالستفھامیة 
، وفي )Deut. 9: 8(في اآلیة  ἐξολεθρεύωر فعل الدمار والھالك مصد سفر التثنیة؛ والسیما تعبر عن النتیجة الحتمیة الفعلیة في

الذي یدلل أیًضا على السخط  θυμόςواالسم الیوناني  ὀργίζομαιمتأثًرا بفعل الغضب ) Deut. 29: 27(مصدر فعل اإلصابة في اآلیة 
، وبعد مصدر )Deut. 14: 24(في اآلیة  μακράνبینما وردت النتیجة التفسیریة في مصدر فعل القدرة بعد الظرف الیوناني . والغضب

  .ἔτιوالظرف الیوناني  προτίθημιفعل اإلضافة المتأثر ب ποιέωفعل األداء واإلنجاز 
8 Sidney Greidanus, Preaching Christ from Genesis Foundations for Expository Sermons (USA: 
Eerdmans Publishing, 2007), 17 f.; Joshua Berman, “Mishneh Bereshit: The Form and Content of Genesis 

48”, A Journal of Orthodox Jewish Thought 25, No. 2 (1990), 35.                                                                  
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Vul. 48: 10. oculi enim Israhel caligabant prae nimia senectute et clare videre non   
poterat adplicitosque ad se deosculatus et circumplexus1.                        .                                                       

مُهَما ِإلْیُه، َفَقْبلُهَما َوَعانَ      .٢قَُّهَماَوَعْیَنا إْسَراِئیل َقْد ثَقََّلتا ِمْن الشَّْیُخوَخِة َلْم ُیِطْق َأْن َیْنُظَر، َفَقدّْ

وهــذا  ،٣حفـاده؛ فهـو ال یسـتطیع الرؤیـةألقـد عـرف یعقـوب یوسـف مـن صـوته، وأدرك بالبصـیرة أن مــن حولـه همـا 

علــى  فـوردت إجابـة یوسـف .٤"ْن َهـَذانِ َمـ: "َوَرأى إْسـَراِئیُل ِاْبِنـي یوِسـف َفَقـال: یفسـر مـا قـد ورد فـي عبـارة سـفر التكـوین

وهـذا مـا كــان یخطـط لــه یعقـوب مــن  .٥"ألباركهمــا يَّ َقــدَّمُهَما إلـ: " َفَقـالَ ." ُهَمـا ِاْبَنــاي اللَّـَذاِن ِأْعطــَاِني اُهللا َههَُنـا: "الفـور

فظاهرة البركة واللعنة تفترض وجود فهـم واسـتیعاب للكـون الـذي تـؤثر فیـه القـوى اإللهیـة علـى الكائنـات . ٦دایة األمرب

، ویكمــن وراء أي محاولــة لتحدیــد هــذه شــواهد مــن التــوراةویــؤرخ هــذا الفهــم . الحیــة ســواء البشــر أو الكائنــات األخــرى

كمـا فــي حالــة بركــة  .٨والجدیــد مقترنـة بالعدیــد مــن األفعــال وســادت هــذه الظــواهر فـي العهــدین القــدیم .٧المصـطلحات

  .١٠اللذین لم یعیشا قط في أرض كنعان ٩أفرایم ومنسَّى: یعقوب البني یوسف

مـدلول البركـة مـن خـالل اآلیـة العاشـرة مـن اإلصـحاح الثـامن  -على سبیل المثال ال الحصـر-ویتناول هذا البحث    

. قـارب ملحـوظ فـي التركیبـة اللغویـة لآلیـة العاشـرة فـي اللغتـین الیونانیـة والالتینیـةفهنـاك ت. واألربعین من سفر التكوین

وتختلــف اآلیــة . إذ تتفــق اآلیــة فــي اللغتــین الیونانیــة والالتینیــة مــن ناحیــة الشــكل، إذ تتكــون اآلیــة مــن خمــس ُجمــل

 φιλέωو ،)دنـــو، أقــرب، أقتـــربأ( بمعنــى ἐγγίζω: الیونانیــة عـــن الالتینیــة، حیـــث تســتخدم اآلیـــة الیونانیــة األفعـــال

علـى التـوالي فـي الجملـة الثالثـة  )عتنـقأعـانق، أأحضـن، (بمعنـى  περιλαμβάνωو ،)ُأحب، ُأقبَّل، ُأالطـف(بمعنى 

مـن ناحیـة، وتمـام  والرابعة والخامسة في زمن الماضي مع المفعول به المباشر للداللة على بدایة الحدث والشروع فیه

 ἤγγισεν αὐτοὺς πρὸς، نظـًرا لوجـود فعـل التقـدم واالقتـراب فـي الجملـة الثالثـة أخـريالحـدث وانجـازه مـن ناحیـة 

αὐτόν  ١١)قربهما إليّ أ(بمعنى.   

                                                             
1 www.bibleworks10.com 

یوسف : ، أخرجھ وصححھ)المقدسة ودوافعھا تاریخ ترجمات أسفار الیھود(سعدیا بن جاؤون بن یوسف الفیومى، تفسیر التوراة العربیة  ٢
المركز القومي للترجمة، : القاھرة(سعید عطیة مطاوع، أحمد عبد المقصود الجندى : درینبورج؛ نقلھ إلى الخط العربي وقدم لھ وعلق علیھ

١٩٠، )٢٠١٦.  
3 Morris Faierstein, Ze’enah u Re’enah: A Critical Translation into English, Germany (Germany: Walter 
de Gruyter GmbH & Co KG, 2017), 345.                                                                                                          

 4  Gen. 48: 8. ἰδὼν δὲ Ἰσραὴλ τοὺς υἱοὺς Ἰωσὴφ εἶπεν τίνες σοι οὗτοι;   
5 Gen. 48: 9. εἶπεν δὲ Ἰωσὴφ τῷ πατρὶ αὐοῦ υἱοί μού εἰσιν οὕς ἔδωκεν μοι ὁ θεὸς ἐνταῦθα. καὶ εἶπεν 
Ἰακώβ προσάγαγέ μοι αὐτούς ἵνα εὐλογήσω αὐτούς.                                    .                                                    
6 William Templeton, Understanding Genesis (USA: Xulon Press, 2010), 437.  
7 Mary Evans, The IVP Women’s Bible Commentary (USA: InterVarsity Press, 2002), 107.                          
8 William Vine, Vines Expository Dictionary of Old Testament Words (USA: Mac Donald Publishing Co., 
Unabridged, 2015), 39.                                                                                                                                
9 Clarke Cochran, “Joseph and the Politics of Memory”, The Review of Politics 64, No. 3 (2002), 434.        
10 Kerry Dwaine, The Death of Jacob: Narrative Conventions in Genesis 47.28- 50. 26 (Leiden/Boston: 
Brill, 2015), 118.                                                                                                                                                          
11 Craig Price, Biblical Exegesis of New Testament Greek: James (USA: Wipf & Stock Pub, Bilingual 
edition, 2008), 99.                                                                                 .                                                          
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التـي جـاء ذكرهـا  καί οὐκ δύναμαι...καίنًفا التركیبـة الیونانیـة آویسبق الجمل الثالثة الیونانیة المشار إلیهم      

َلـْم  يَلـْم َأَقـدِّْر َأْن، َحتَّـى َأنَّـ يَلْم َأَقدِّْر َأْن، ِلَدَرَجٍة َأنَّ  يَأنَّ  بَحْیثُ (إلیها بمعنى  في اآلیة سالفة الذكر التي یمكن أن ُیشار

ـــة البســـیطة الســـابقة بـــالرابط الواصـــل )َأَقـــدِّْر َأنْ  ، وتتضـــمن فعـــل القـــدرة καί، وهـــي جملـــة بســـیطة مترابطـــة مـــع الجمل

  ."َفـ...َلْم َأَقدِّْر َأنْ : " الباحث یدلل على أن معناهامما یجعل . المصحوب بالمصدر الدال على النتیجة

) اا أو ضــعیفً ُأصــاب بــالعمى، أصــبح معتًمــ(بمعنــى  βαρυωπέωوتفســر هــذه التركیبــة مغــزى الفعــل الیونــاني       

 ، وهـذا)عـین، مقلـة(بمعنـى  ὀφθαλμός باالسـم الیونـاني النادر الحدوث؛ فلم یرد قط إال في سفر التكـوین مرتبًطـا

أنَعِمـى، (بمعنـى  ἀμβλύνωعلى عكس مـا ورد فـي آیـة أخـرى فـي سـفر التكـوین ارتـبط فیهـا الفعـل الیونـاني 

ـــّل النظـــر، أفتقـــر  فـــي حـــین نجـــد الفعلـــین  .١مـــع العـــین فـــي داللـــة علـــى عـــدم القـــدرة علـــى الرؤیـــة) إلـــى الرؤیـــةأِك

ἐκτυφλόω  ُأصاب بالعمى(بمعنى (و .٢فـي سـفر الخـروجἀμαυρόω  بمعنـى)واهًنـا، ضـعیًفا، َكـل النظـر ُأصـبح (

ـــري، نســـتنتج أنَّ و . ٣فـــي ســـفر التثنیـــة الفعـــل الیونـــاني  مـــن خـــالل التحلیـــل التقـــابلي بـــین الـــنص الیونـــاني والـــنص العب

βαρυωπέω  مشــتق مــن الصــفة الیونانیــةβαρύς ָּכֵבדفــي حــین أن الصــفة العبریــة  ٤)ثقیــل، شــاق، هــام(، بمعنــى 

 ٦الــدال علــى النتیجــة καίأضــف إلــى ذلــك أن الــرابط  .٥)ثُقــل(بمعنــى  ָּכַבד بــرياشــتقت مــن الفعــل الع) ثقیــل(بمعنــى 

یحل محل روابط وظروف وعبارات أخرى تعبـر عـن النتیجـة ..." لذلك، نتیجة لذلك، إلى حد أنه لم یقدر أن: " بمعنى

ن تكــون روابــط أمــن أساســیة بــدًال أو العاقبــة التــي تــؤدي فــي حــد ذاتهــا وظیفــة الــرابط الــدال علــى النتیجــة بصــورة 

التـي وردت بـذات المعنـى ، ٨)، كبـر السـن، تقـدم العمـرشـیخوخة(بمعنـى  γῆραςالیونـاني ویسـبقها االسـم   .٧ثانویـة

بوصــفه  العهــدین القـدیم والجدیــدكمــا أن اإلشـارة إلــى ضـعف البصــر المـرتبط بالشــیخوخة ورد فـي  ،٩فـي ســفر التكـوین

 .١٢كما ورد في آیات أخرى ،١١یؤدي إلى العمى المؤقت أو الدائمفي حین أن التدخل اإللهي  ،١٠ظاهرة طبیعیة

                                                             
1 Gen. 27: 1. 

2 Ex. 23: 8. 

3 Deut. 34: 7. 

4 Robert Beekes, Etymological Dictionary of Greek (Leiden/Boston: Brill; Bilingual edition, 2010), 202, 
s.v. βαρύς.                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                             
5 Ernest Klein, Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English 
(Haifa: Carta Jerusalem, 1987), 268; Francis Moloney, “Telling God’s Story: The Fourth Gospel”, The 
Forgotten God: Perspectives in Biblical Theology (USA: Westminster John Knox Press, 2002), 117.           

وقد . الدال على النتیجة بمعنى فاء العاقبة والنتیجة بصورة أكثر في سفر التكوین، ویلي ذلك سفري الخروج والالویین καίورد الرابط  ٦
بنسب متساویة في أسفار التكوین والعدد والتثنیة، ویلیھم في نفس االستخدام ) نتیجة لذلك، لھذا األمر حتى، لدرجة أن، لذلك،(ورد بمعنى 

تَْیِن، فَْخُرج َماٌء : " فقد ورد في إحدى آیات سفر العدد التالي. سفر الخروج ثم سفر الالویین ْخَرةَ بَعَصاهِ َمرَّ َوَرفََع ُموَسى یََدهُ َوَضَرَب الصَّ
  :راجع." الَجَماَعةُ َوَمَواِشیھا) فََشربَتْ (ى ُشْربَُت َغِزیٌر َحتَّ 

 Num. 20: 11. καὶ ἐπάρας Μωυσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς, καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ 
πολύ, καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.                                                 .                                            
7 Costas Canakis, καί The Story of a Conjunction, 2 Vols (USA: Chicago, 1995), 88.   
8 Muhammad Wolfgang, A Greek- English Reference Manual to the Vocabulary of the Greek New 
Testament, based on Tischendorf’s Greek New Testament Text and on Strong’s Greek Lexicon with some 
Additions and Amendments (USA: Disserta Verlag, 2017), 117.                                                                      

9 Gen. 5: 15; 21: 2, 7; 25: 8; 37: 3; 42: 38; 44: 20, 29, 31; 48: 10. 
10 1Sam. 3: 2; 4: 15; 1Kings 14: 4; Ex. 4: 11.  
11 Mathew Bowen, “Jacob protector”, Interpreter: A Journal of Mormon Scripture 27 (2017- 2018), 14.      
12  Gen. 19: 11; 2 Kings 6: 18. 
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بوصـفها جملـة ) َلـْم َیُكـْن َیْقـِدُر َأْن َیـَرى( بمعنـى  καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπεινوٕاذا ترجمنـا العبـارة الیونانیـة      

فــي  ἤγγισενالتــالي  الفعــل، فــإن جملــة النتیجــة تصــبح فــي βλέπεινبســیطة تتضــمن المصــدر الــدال علــى النتیجــة 

؛ ولعــل هــذا أیًضــا نــاتج عــن )َفأْحُضــُرُهَما إَلْیــهُ (بمعنــى  καὶ ἤγγισεν αὐτοὺς πρὸς αὐτόνالعبــارة الیونانیــة 

أرى، أنظـر، ( بمعنـى  βλέπωألن المصدر األول من الفعل الیونـاني  التحلیل التقابلي بین اآلیتین الیونانیة والعبریة؛

بوصــفه ) إلــى، نحــو، صــوب، تجــاه( بمعنــى  לبعــد حــرف الجــر) أرى(  بمعنــى ראה یقابــل المصــدر العبــري) أشــاهد

  .٢بعد أفعال معینة كما ورد في سفر التثنیة ،١مصدر مكمل ومتمم للفعل

یستعمل هنـا فـي السـیاق ) أدنو، أقرب، أقترب(بمعنى  ἐγγίζωویتضح على العكس من ذلك أن الفعل الیوناني      

 וالـذي یســبقه واو القلــب ) أقتــرب( بمعنـى  נָגַׁשویقابــل المصـدر العبــري ) ااقربهمـا، أحضــرهم(لكـي یشــیر إلـى معنــى 

ـــْن (التـــي قلبـــت الـــزمن مـــن المســـتقبل إلـــى الماضـــي؛ ومـــن ثـــم صـــارت العالقـــة بـــین جملـــة  ـــا ِم ـــْد ثَقَّلَت ـــا إْســـَراِئیُل َق َعیََّن

ـْیُخوَخةِ  َبُهَمـا إَلْیـهُ فَ  (والُجمـل  οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Ἰσρὰηλ ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρους)الشَّ  καὶ)َقرَّ

ἤγγισεν ἀυτοὺς πρὸς αὐτόν َفَقبَّلُهَمـا(، و(καὶ ἐφίλησεν αὐτούς و ،)اْحَتضـَنُهَما (καὶ περιέλαβεν 

αὐτούς  لنتیجة، والناشئة عن تأثیر الروابط الداخلیة للجملـة باعالقة السببκαί...καί...καί  قبـل األفعـال الیونانیـة

  .٤قبل األفعال العبریة الثالثة ו و القلبوالتي تقابل وا .٣الثالثة

 et clare videre non poteratواختلفــت الجملــة الالتینیـــة عــن مثلیتهـــا الیونانیــة؛ فالجملــة الالتینیـــة     

adplicitosque   ـــَتِطْع َأْن َیـــَرى بُوُضـــوحٍ (بمعنـــى ـــْم َیْس بمثابـــة حـــرف  etتبـــدأ وتنتهـــي بالعـــاطف الـــرابط؛ أولهمـــا ) َوَل

مـن اسـم  ٥الوصل األكثـر قرًبـا queیربط بین الجملة السالفة الذكر، والجملة التي تسبقها، بینما ثانیهما  عطف داخلي

؛ ألن فعـل )لم یكن یرى بوضـوح فـدنا منهمـا(؛ لیدلل على معنى adplico/applicoاسم المفعول من الفعل الالتیني 

لكـى یوضـح أنـه لـم  clare٦یالزمـه ظـرف الحالـة  القدرة واالستطاعة لم یتبعه فقط المصدر المـتمم للمعنـى، بـل أیًضـا

  . یستطع أن یرى بوضوح شدید ترتب علیه حرف العطف المالزم السم المفعول

ــام المبنــي adplico وورد الفعــل الالتینــي     للمجهــول فــي حالــة المفعــول بــه  فــي صــیغة اســم المفعــول الماضــي الت

ـــرایم ومنســـى مـــن جانـــب، فـــي حـــین ورد الفعـــالن : ینالعائـــد علـــى الطفلـــ eos للضـــمیر ٧الجمـــع المـــذكر الواصـــف أف

deosculor, circumplecto  فـي حالـة الفاعـل لـنفس الصـیغة للفعـلcircumplecto وورد فـي صـیغة الـدیبونت ،

َلــْم (ویبــدو مــن وجهــة نظــر الباحــث أن العبــارة العربیــة  .العائــد علــى إســرائیل فــي كــل مــن الفعلــین deosculorللفعــل 

تتفــق بصــورة كبیــرة مــع العبــارتین الیونانیــة والعبریــة، وتختلــف عــن العبــارة الالتینیــة؛ فحــرف ) ُظــَر َفَقــدََّمهَماُیِطــْق َأْن َینْ 

یفیـد داللـة النتیجـة  καίكمـا أن الـرابط  ،٨الفاء في الفعل العربي تفید الترتیب في المعنى والسرعة والتعقیـب فـي الـزمن

جملة التي تسبقها، فعینا إسرائیل كانت قد كلتـا مـن ضـعفها، ولـم یسـتطع أن والنتیجة الناشئة عن عالقتها بال. والعاقبة

 .یبصر بهما، فنتج عن ذلك أن یوسف قربهما إلیه، فقبلهما واحتضنهما

                                                             
1Bill Arnold, A Guide to Biblical Hebrew Syntax (UK: Cambridge University Press, 2018), 81.           
2 Deut. 29: 19.  
3 Gerald Stevens, New Testament Greek Primer: From Morphology to Grammar (USA: Cascade Books; 
Bilingual edition), 160.                                                                                                                                      
4 Carl Engle, The T&T Clark Hebrew Primer (USA: Bloomsbury Publishing, 2015), 38f.                             
5 Carl Duck, A Latin Grammar (Tuscalossa: University of Alabama Press, 1966), 165.            
6 Harm Pinkster, Oxford Latin Syntax, Vol. 1 (The Simple Clause), (Oxford: OUP Oxford, 2015), 65. 
7 Martin Newman, Latin- the Eternal Language (Oxford: Xlibris Corporation, 2014), 116.   

في اللغة العربیة،  غیر منشورة رسالة ماجستیر(، "حروف العطف ودالالتھا بین النحویین واالصولیین"محمد عبد القادر الصدیق على،  ٨
  .٦٧، )٢٠١٤كلیة التربیة، جامعة السودان، 
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إن التفــاوت واالخــتالف بــین اآلیتــین الیونانیــة والالتینیــة وترجمتهمــا العربیــة فیمــا یخــص جملــة النتیجــة الیونانیــة      

ن ــالغیة ما بیـــراض البــدیعیة واألغـحسنات البــــــالم ا في اللغتین الالتینیة والعربیة قد تبعه تباین فيومدى التعبیر عنه

أو ما ُیعـرف بـالمتوازي والمتشـابه ، ١النهایات المتشابهة ὁμοιοτέλευτον ســاـــنــالحظ الجــفن. الفــــــــــــاق واختــــــــــــاتف

ممـا ُیحـدث  usالمقطـع  ، والكلمات الالتینیـة ذاتουςو ενت الیونانیة التي تنتهي بالمقطع في الكلما .٢عند ارسطو

للداللـــة علـــى ) فقبلهمـــا، وعانقهمــا(ونجــد هـــذا اللــون البـــدیعي بـــین الفعلــین  .ُیحــدث جرســـًا موســیقیًا تطـــرب لـــه اآلذان

، أو األبانــــافورة ἀναφοράة خـــر فـــي األنـــافور آواتفقـــت اآلیتــــان الیونانیـــة والالتینیـــة مـــن جانــــب . ٣الجنـــاس النـــاقص

ἐπαναφοράوتتجلى بوضوح جًدا في تكرار الصدارة للروابط  .٤καί- et  ُمـل الیونانیـة والالتینیـة التي تتعدد بـین الج

والالتینیــة بهــدف وزن القافیــة مــن ناحیــة، وٕاضــفاء قــوة للعبــارة مــن ناحیــة أخــرى، فیمــا ُیعــرف باســم تعــدد الــروابط أو 

وللداللـة علـى مـدى  ،٧بهدف إحـداث إیقـاع منـتظم بـین العبـارات .٦أجزائهما بین πολυσύνδετον٥الوصل البالغي 

كمـا تناغمـت اآلیتـان الیونانیـة  .٨مدى رغبة إسرائیل في التأكید على أن یهـب ابنـي یوسـف البركـة بعناصـرها المختلفـة

بـین شــیئین  التـي تقـارن μεταφοράوالالتینیـة وترجمتهمـا العربیـة فـي غــرض بالغـي مشـترك ُیعـرف باسـم االســتعارة 

. ٩بالغیــة أو فنیــة، وتعتمــد علــى الشــبه فــي تصــمیم واعــي ومــدروس للكلمــاتألغــراض  مختلفــین، ویــتم توظیفهــا

ــْد (بمعنــى  ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρουςذلــك فــي العبــارتین؛ الیونانیــة ونلمــح  ــْیُخوَخةِ َوَق ، )ثَقََّلتَــا ِمــْن الشَّ

َمــةِ (معنــى ب caligabant prae nimia senectuteوالالتینیــة  ــْیُخوَخِة الُمتََقدِّ ــْیِن بَســَبِب الشَّ اللتــین ) َأْصــَبَحْت َكِلیَلَت

صــورتا العینــین بشــيء یمیــل وكأنهمــا دلــو یلقــي بمــا فیــه مــن ســائل، وتعــرف هــذه الصــورة التعبیریــة باســم االســتعارة 

) مفـرط، متجـاوز الحـد(بمعنـى  nimiusوجـاءت العبـارة الالتینیـة بإضـافة الصـفة الالتینیـة  ١٠المكنیة في اللغة العربیـة

للداللة على كونه طاعن في السـن، متقـدم فـي الشـیخوخة، خاصـة وأن هـذه الصـفة تسـتخدم كمـرادف للصـفة الالتینیـة 

magnus  ١١جیروم القدیسعند ) عظیم، كبیر(بمعنى.  

                                                             
1 Alex Preminger, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics (Princeton University Press: 
MJF Books, 1993), 538.                                                                                                                                                           
2 Arist. Rhet. 1410b.2. πάρισον καὶ ὁμοιοτέλευτον.   

  .٩٣، )١٩٥٤دار الفكر العربي، : القاھرة( على الجندي، فن الجناس ٣
اتفاق كلمتین في كل الحروف أو أكثر، مع اختالف المعنى، وھو على أنواع؛ منھا الجناس التام،  في اللغة العربیة ھو ὁμωνυμίαالجناس 

وھو ما اتفق فیھ اللفظان في نوع من الحروف وھیئتھا وعددھا وترتیبھا، والجناس الناقص، وھو ما اختلف فیھ اللفظان في عدد الحروف أو 
                                                                                           www. Almaany.com/ar/dict/ar-ar/جناس: /راجع. نسقھا

مترادفان یشیران إلى تكرار الصدارة، ویُصف أنھ أسلوب  ἐπανοφορά، واإلبانافورة ἀναφοράعلى ما یبدو أن كل من األنافورة  ٤
                          :راجع. بدیع شیق جمیل

 Dean Anderson, Glossary of Greek Rhetorical Terms (Leuven: Peeters, 2000), 19.                                       
5 Peter Auger, The Anthem Dictionary of Literary Terms and Theory (USA: Anthem Press, 2010), 235.      
6 Mark Forsyth, The Elements of Eloquence: How to turn the Perfect English (UK: Icon Books Ltd, 
2013), 14.                                                                          .                                                                                 
7 Ward Farnworth, Farnworth’s Classical English Rhetoric (Chicago: David R Godine; 1st. edition, 

2011), 299.                                                                                                                                                      
8 Zen Garcia, The Aramaic and Palestinian Targum (USA: Lulu. Com., 2017), 110 f.                                 
9 Montana Katz, Common Ground, Common Language, and the Future of Psycho Analysis: 
Metaphor and Fields (New York: Routledge, 2013), 22.                       

 .١٢٦، )٢٠١١دار طوى للثقافة واإلعالم والنشر، : بیروت(صور التركي، توظیف أدوات البالغة في النص المعاصر إبراھیم بن من ١٠
11 Saint Jerome, Jerome, Vita Malchi (Oxford: Oxford University Press, 2015), 299. 
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خـر مشــترك آبغـرض بالغــي  وانسـجمت أیًضـا اآلیتــان الیونانیـة والالتینیــة وترجمتهمـا العربیــة فیمـا بـین عباراتهــا      

للتعبیــر عــن ) ثقــل(، والعربــي caligo، والالتینــي βαρυωπέωالیونــاني : فــي األفعــال μετωνυμία١وهــو الكنایــة 

كنایـة عـن موصـوف؛ أي ) إسـرائیل(كمـا إن اسـم العلـم . الحسرة والحزن من ناحیة، والضعف والوهن من ناحیة أخرى

   .٣طبًقا لمدلوالتها في العهد القدیم ،٢ثةیعقوب؛ حیث تنقسم الكنایة إلى أنواع ثال

ویــرى الباحــث أن الترجمــة العربیــة قــد انســجمت كثیــًرا مــع اآلیتــین الیونانیــة والالتینیــة، حیــث اســتخدمت أفعــال      

للثبـوت ) قـد ثقلتـا(فـي حـین تـم توظیـف الماضـي فـي عبـارة . المضارع بهـدف التجدیـد واالسـتمرار واستحضـار الصـورة

أمـا مـا یتعلـق باألفعـال الیونانیـة فقـد . جد أن تغییر الـزمن بـین المضـارع والماضـي ُیعـرف بـالزمن السـیاقوالتحقیق، ون

خاصـة ضـعف البصـر الناشـئ عـن الـوهن والعجـز وتقـدم السـن،  .٤ورد منها المضـارع للداللـة علـى اسـتمراریة الحـدث

تمراره، مع توظیف الماضـي اإلخبـاري الـذي في حین نجد الماضي للداللة على ُجملة الحدث دون اإلشارة إلى مدة اس

 .٥یخبرنا عن شيء یحتمل الصواب والخطأ

خـر وٕان اختلــف مسـماه؛ فنجـده فــي آوتالقـت الترجمـة العربیــة مـع اآلیتـین الیونانیــة والالتینیـة فـي غــرض بالغـي      

إلــى التعبیـر عــن المفهـوم العــام الـذي یهـدف  μερισμός٦اآلیتـین الیونانیـة والالتینیــة ُیعـرف باســم التوزیـع أو التقســیم 

 االزدواج(بینمــا فــي الترجمــة العربیــة ُیطلــق علیــه اســم . للجملــة التابعــة وتوزیعــه فــي تعبیــرات صــغیرة كاملــة المعنــى

الـذي یهـدف إلـى تحقیـق النتیجـة . ٧وهو اتفاق الجمل المتتالیـة فـي الطـول والتركیـب والـوزن الموسـیقي) وحسن التقسیم

  .األولى ةلبسیطالناتجة من الجملة ا

                                                             
  :راجع). التجانس(الكنایة ھي تعبیر یشرح الترادف عن طریق المجانسة  ١

Trypho, Trop. 739, 20- 1. μετωνυμία ἐστὶ λέξις ἀπὸ τοῦ ὁμωνύμου τὸ συνώνυμον δηλοῦσα; apud 
Sebastian Matzner, Rethinking Metonymy: Literary Theory and Poetic Practice from Pindar to Jakobson 
(Oxford University Press: 2016), 45.                                                       .                                                          

، transmutatioوالسیما  immutatio/traductioویشیر كونتلیانوس إلى العدید من الكلمات التي تشیر إلى مفھوم الكنایة 
، ponuntur verba alia pro aliis) ة بكلمات أخرىاستبدال كلمات معین(وتشیر إلى معنى  denominatio، وtransnominatioو

 :Michael Cameron, Christ Meets Me Everywhere :راجع. nominis pro nomine positioووضع اسم مكان أخر 
Augustine’s Early Figurative Exegesis (Oxford University Press: OUP USA, 2012) , 46.                                                               .              

 http://www.almrsal.com/post/530708                          : راجع. كنایة عن صفة، وعن موصوف، وعن النسب ٢
  :راجع. لإلشارة إلى دالالت مادیة ومعنویة وردت الكنایة كثیًرا في آیات العھدین القدیم والجدید ٣

Gen. 1: 11; 21: 45; Ex. 1: 17; Deut. 6: 17; 5: 34; Lk. 2: 29, 30; 16: 29; Jn. 3: 34; 6: 63; 1Cor. 26: 11; Rom. 
9: 13.                                                                                                                                                                 
4 William Davis, Beginner’s Grammar of the Greek New Testament: revised, edited, and expanded: 
David G. Shackelford (USA: Wipf & Stock Pub; Revised and Expanded, 2005), 7.                                      
            
5Albert Rijksbaron, The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek (University of Chicago 
Press: 2006), 28.                                                                                  .                                                               

، ویسمى بھذا االسم؛ ألنھ بعد ذكر الشيء كوحدة كلیة یلیھ )جزء(بمعنى  μέροςإن التوزیع أو التقسیم كغرض بالغي من الكلمة الیونانیة  ٦
 ἀλλάσσωوناني ، والفعل الیδιάمن حرف الجر الیوناني  διαλλαγήو ἐπιμερισμόςبعد ذلك تعدد األجزاء، ویسمى أیًضا باسم 

بمعنى  digestio، وdiscriminatio، وdistributioویُعرف في اللغة الالتینیة باسم .) أغیر تماًما أو كلیًا، أو من األول إلى األخر(بمعنى 
  : راجع). أو یصنف یختزل أو ینظم الترتیب،(

Ethelbert Bullinger, Figures of Speech used in the Bible explained and illustrated (New York: Baker 
Books, 2016), 434f.; Bruce Waltke, The Psalms as Christian Lament (UK: Eerdmans, 2014), 286.               

t=28560http://www.tassilialgerie.com/vb/showthread.php?  7 
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ویســتنتج الباحــث ممــا ســبق ذكــره أن مــن ضــمن اســتخدامات المصــدر كداللــة علــى النتیجــة توظیــف فعــل القــدرة 

كمـا یالحـظ الباحـث أن هـذه . المنفي مع المصدر على أن تسبقه إشارات في الجملـة السـابقة δύναμαιواالستطاعة 

بمعنــى  ָּכֵבדلــة الیونانیــة والعبریــة؛ والســیما الصــفة العبریــة المقــدمات ُمحصــلة ونتیجــة عــن التحلیــل التقــابلي بــین الجم

مـــن ناحیـــة أخـــرى، والفعـــل الیونـــاني  ו مـــن ناحیـــة، والمصـــدر واو القلـــب) ثُقـــل(بمعنـــى  ָּכַבד، والفعـــل العبـــري )ثقیــل(

βαρυωπέω  والصفة الیونانیةβαρύς  والرابط الداخلي الدال على النتیجةκαί من ناحیة أخرى.  

مــع ) أقــدر علــى(بمعنــى  יָֹכֹלیــف فعــل القــدرة مــع المصــدر یقابــل العبــارة التــي تســتخدم الفعــل العبــري كمــا أن توظ

كمـــا یالحـــظ الباحـــث التفـــاوت  .١لوصـــف القـــدرة علـــى الرؤیـــة أو انعـــدامها) أرى، أشـــاهد(بمعنـــى  ָרָאהالفعــل العبـــري 

محسـنات البدیعیـة واألغـراض اللغویـة والتراكیـب الواضح بـین الترجمـة العربیـة واآلیتـین الیونانیـة والالتینیـة مـن حیـث ال

ــدْ : " ویســتنتج الباحــث ممــا ســبق ذكــره أن الترجمــة التالیــة .النحویــة ــْن  ٢َوَق ــْیُخوَخِة، َوَلــْم َیُك ــْن الشَّ ــَراِئیُل ِم ــا إْس ــا َعْیًن ثَقََّلَت

ــَتِطیْع َأنْ  ــا إَلْیــهُ  ٣َیْنُظــرَ  َیْس مــع ترجمــة  -كبیــرإلــى حــد  -لآلیــة الیونانیــة تتفــق ." ا، َوَقْبَلُهَمــا، َوِاْحَتضــَنُهمَ ٤َفُقْرَبُهَم

َمـِة، َوَلـْم : " سـعدیا الفیـومي، بینمـا ترجمـة اآلیـة الالتینیـة ـْیُخوَخِة الُمتََقدِّ ِإْذ َأنَّ َعْیًنـا إْسـَراِئیُل َأْصـَبَحْت َكِلیَلتَـْیِن بَسـَبِب الشَّ

حیـث تبـدأ  .تختلف عـن التـرجمتین الیونانیـة والعربیـة." ، َقْبَلُهَما، َوِاْحَتضَنُهَماَیْسَتِطْع َأْن َیَرى بُوُضوٍح، ِفْلمَّا ُأَحَضرا إَلْیهُ 

مـن ناحیـة، كمـا ) ألن، إذ أن(الترجمـة العربیـة لآلیـة الالتینیـة بـأداة الـربط المسـتخدمة كثـاني كلمـة فـي الجملـة بمعنـى 

وظَّـف  caligoي الـزمن، ألن الفعـل الالتینـي أن الفعل الالتیني أتفق مع الفعـل الیونـاني فـي الهیئـة فـي حـین اختلفـا فـ

فـي زمـن الماضـي البسـیط، غیـر أن هیئـة كـل منهمـا  βαρυωπέωفي زمن الماضي المستمر، بینما الفعـل الیونـاني 

؛ أي تمـام الحـدث "قـد ثقلتـا، قـد كلتـا: " للفعـل الالتینـي، و" أصـبحت، كانـت عینـا إسـرائیل كلیلتـین: "جاءت في صـورة

ماضي؛ ألن عینا یعقـوب أبیضـت مـن الحـزن الشـدید؛ أي انمحـق سـوادها بیضـّا بـدًال منـه، ممـا سـبب واستمراره في ال

أضــف إلــى ذلــك أن الترجمــة الالتینیــة اســتخدمت ظــرف الحالــة  .فــي فقــدان البصــر أو بقــاء شــيء بســیط مــن الرؤیــة

clare  ــــــا) بوضـــــوح(بمعنـــــى حـــــث للفعـــــل الالتینــــــي كمـــــا نجـــــد أن ترجمـــــة البا. للتأكیـــــد علـــــى انعـــــدام الرؤیـــــة تقریًب

adplico/applico  ؛ ألنــه یحمــل البنــاء للمجهــول، وكــذلك الحــال )فلمــا ُأحضــرا إلیــه، عنــدما تــم أحضــرهما(بالعبــارة

ووردت األفعال الثالثة في المثنى لإلشـارة إلـى ولـدى یوسـف، وهـذه . circumplectoو deosculorبالنسبة للفعلین 

  .نیة مع الترجمة العربیةنقطة تالقي لآلیتین الیونانیة والالتی

                                                             
1 Brian Howell, A Metaphorical Approach to Biblical Anthropomorphic Language: In the Eye of God 
(Cambridge: James Clarke and Co., 2014), 169.                                                                 .                              

بالماضي التام بدًال من ) Gen. 48: 10(الذي ورد في ھیئة الماضي في اآلیة  βαρυωπέωد آثر الباحث ترجمة الفعل الیوناني ق ٢ 
  .ھي األفضل) قد ثقلتا(الماضي البسیط للتتابع الزمني، ومن ثم كانت الترجمة 

اإلقبال بالنظر : ؛ ألن الرؤیة ھي ادراك المرئي، والنظر)ىأر(ولیس ) أنظر(بالفعل العربي  βλέπωقد آثر الباحث ترجمة الفعل الیوناني ٣
دار : القاھرة(محمد إبراھیم سلیم /الفروق اللغویة، حققھ وعلق علیھ العسكري، أبو ھالل: راجع. ولذلك قد ینظر وال یراه. نحو المرئي

الترجمات التي تترجم الفعل الیوناني السالف الذكر ومن ثم یتفق الباحث مع بعض  .وما بعدھا ٧٥، )١٩٩٧العلم للثقافة والنشر والتوزیع، 
، في حین )١٨٤٠(وطبعة ولیم واطس لندن ) ١٨٧٤(وطبعة الموصل ) ١٨١١(وطبعة ) ١٦٧١(والسیما طبعة روما " أنظر: " إلى معنى

) ١٨٩٧(سیما طبعة بیروت وال. ؛ ألن البصر حاسة الرؤیة"أبصر: " یختلف الباحث مع الترجمات األخرى التي تترجم الفعل عینھ بمعنى
 ).٢٠١٢(والترجمة السبعینیة للكتاب المقدس ) ١٩٩٥(والترجمة العربیة المشتركة 

؛ نظًرا ألنھ بعد الفعل )فقربھما إلیھ(بالمعنى العربي  καὶ ἤγγισεν αὐτοὺς πρὸς αὐτὸνوقد آثر الباحث ترجمة العبارة الیونانیة ٤
نان مًعا معنى واحًدا، وقد تُسمى الوقف االستدراكي  ἄνω στιγμήنجد نقطة فوق السطر  βλέπωالیوناني  تربط بین جملتین تكوِّ

 : راجع. الستدراك الكالم، كم تستخدم أیًضا بین أفعال القول، والقول المباشر وفقًا لعالمات الترقیم
Alan Brooke, The Old Testament in Greek: According to the Text of Codex Vaticanus, Supplemented from 
Other Uncial Manuscripts, with a Critical Apparatus Containing the Variants of the Chief Ancient 
Authorities for the Text of the Septuagint, Vol. I (Cambridge [England]: University Press, 2009), 144.      
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  :المراجع العربیة

دار طــوى للثقافــة واإلعــالم : ، بیــروتأدوات البالغــة فــي الــنص المعاصــر بــن منصــور التركــي، إب��راھیم -١

 .٢٠١١والنشر، 

دار العلــم للثقافــة : القــاهرة، محمــد إبــراهیم ســلیم /أبــو هــالل العســكري، الفــروق اللغویــة، حققــه وعلــق علیــه -٢

  .١٩٩٧والنشر والتوزیع، 

تـــاریخ ترجمـــات أســـفار الیهـــود المقدســـة (، تفســـیر التـــوراة العربیـــة الفیـــوميیوســـف بـــن جـــاؤون بـــن  س���عدیا -٣

ســعید عطیــة : یوســف درینبــورج؛ تقلـه إلــى الخـط العربــي وقــدم لـه وعلــق علیـه: ، أخرجــه وصـححه)ودوافعهـا

  .٢٠١٦المركز القومي للترجمة، : القاهرةالجندي، مطاوع، أحمد عبد المقصود 

  .١٩٥٤دار الفكر العربي، : اهرةالق، الجندي، فن الجناس على -٤

 رسـالة ماجسـتیر( "حـروف العطـف ودالالتهـا بـین النحـویین واالصـولیین" عبد القادر الصدیق على، محمد -٥

  .٢٠١٤، في اللغة العربیة، كلیة التربیة، جامعة السودان غیر منشورة
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