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 تقديم 
يتناول البحث دراسة نقدية ألحدث ترمجة عربية ملعاين القرآن الكرمي، 
وهي الرتمجة اليت قام هبا بروفيسور أوري روبني أستاذ الدراسات اإلسالمية يف  

م. وقد ذكر املرتجم يف تقدميه لرتمجته أن  2005 أبيب وصدرت عام جامعة تل
اهلدف من ترمجته جتنب وجوه التقصري يف الرتمجات العربية السابقة. ولكن على  
الرغم من بعض اجلوانب اإلجيابية يف ترمجته فقد وقع يف أخطاء مل يقع فيها من  

لكثري من هذه األخطاء  سبقوه إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل العربية، وا
  , صلى اهلل عليه وسلممقصود مثل التشكيك يف نزول الوحي على النيب حممد 

القرآنية يف ضوء   كما تعمد إعادة تفسري وترمجة بعض املصطلحات واملفاهيم
األحداث السياسية اليت شاهدها العامل مؤخراً، مما يعين حماولة إسقاط نتائج  

 رآن الكرمي. وسيعاجل البحث العناصر التالية:  األحداث السياسية على فهم الق 
 تاريخ الرتمجات العربية السابقة ملعاين القرآن الكرمي ومساهتا.: ًً أوال
 دوافع الرتمجة اجلديدة وشبهاهتا. :ًً ثانيا 
 مسات الرتمجة اجلديدة. :ًً ثالثا 

 دراسة نقدية لنماذج من الرتمجة اجلديدة. رابعًا:
ه اليهود حتت احلكم اإلسالمي يف  ولقد كان للتسامح الذي حظي ب

العصور الوسطى أثره يف تقدم النشاط الثقايف واألديب الذي قام به املفكرون  
يقول   ( جدعون جلعادي)واملرتمجون اليهود، حىت إن الكاتب اليهودي املعاصر 

عن املعاملة الطيبة اليت حظي هبا اليهود حتت احلكم اإلسالمي   هيف صدد حديث
طى بأهنا كانت تقوم على سياسة حسن اجلوار، وهو وضع ال  يف العصور الوس

ميكن استيعابه دون مقارنته بأوضاع اليهود حتت احلكم املسيحي األوريب منذ  
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. ويضيف إىل ذلك  (1) العصور الوسطى املتأخرة وحىت سقوط أملانيا النازية 
ا حتت  إن اليهود الذين عاشو ))فيقول:  (دانيئل بايبس) الكاتب اليهودي املعاصر 

احلكم اإلسالمي مل يعانوا ما عاناه غريهم من اليهود الذين تعرضوا لالضطهاد  
 .(2) (( من جانب النظم املسيحية األوربية

كما حرص كثري من اليهود يف العصور الوسطى على االحتفاظ يف  
منازهلم بنسخ من القرآن الكرمي برمسه العريب, أو بتحويل الرسم العريب للقرآن  

كما يقول  -وقد فعلوا ذلك . رسم عربي دون ترمجة معانيه إىل العربية الكرمي إىل
إلدراكهم حقيقة   -املتخصص يف الدراسات اإلسالمية (يوسف سدان)دكتور 

أن قراءة القرآن الكرمي ستساعدهم على استيعاب بالغة اللغة العربية ومعاين  
جمادلة النص  القرآن الكرمي، وأيضًا لكي يتمكنوا من جمادلة املسلمني بل و 

 . (3) القرآين

 

  www.e_mago.co.il ,ומוסלמים  יהודים בין הרמוניה: גלעדי גדעון (1)
 http:he.dainelpipes.org. השטן אינו אסלאם: פייפס דניאל (2)
 הארץ העתון. לתרגמו שאסור הספר, הקוראן גוםתר של שנה 800 על: סדן יוסף (3)
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 تاريخ الترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم
  ,ترمجة أوري روبني ملعاين القرآن الكرمي هي الرتمجة الثامنة إىل اللغة العربية

على يد أحد األحبار اليهود الذين عاشوا   (1) الرتمجة األوىل يف األندلس ت  فقد تم 
هذه الرتمجة على أجزاء من القرآن الكرمي  يف كنف الدولة اإلسالمية، واقتصرت 

كما تقول املصادر العربية اليهودية. ولكن املخطوط اخلاص بنص هذه الرتمجة  
وترد اإلشارة إليه ضمن اإلشارة إىل ترمجات عربية أخرى قام هبا املرتمجون   ,د  ق  ف  

اليهود من اللغة العربية إىل اللغة العربية، ومشلت بعض أعمال الفالسفة  
ونظرًا لعدم العثور على  . (2) املفسرين واألدباء املسلمني مثل الغزايل وابن رشد و 

هذه الرتمجة غري الكاملة ملعاين القرآن الكرمي فسنتحدث يف الصفحات التالية  
   :عن الرتمجات السبع األخرى املتاحة للباحثني واليت تقسم إىل قسمني 

لكنها حمفوظة يف  ترمجات غري منشورة, و  : ويشمل ثالثالقسم األول
 . عدد من املتاحف واملكتبات العاملية

: ويشمل أربع ترمجات مطبوعة ومنشورة منها اثنتان صدرتا  القسم الثاني
 قبل قيام إسرائيل, واثنتان صدرتا بعد قيامها. 

 

هذا احلكم غري دقيق, ومثة باحثون يرون أن ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل العربية يف األندلس مل تتم إال من  (1)
 . (علميةاللجنة ال )خالل ترمجة االستشهادات القرآنية الواردة يف أعمال املفكرين املسلمني إىل اللغة العربية. 

م،  1995القاهرة  ((دراسة يف مشكالت ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة العربية ))د. مجال الرفاعى:  (2)
 .10طبعة خاصة, ص 
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 :ترجمات عبرية غير منشورة لمعاني القرآن الكريم ال:أو 
يكية بأصول ثالث  حتتفظ بعض املتاحف واملكتبات األوربية واألمر 

ترمجات كاملة ملعاين القرآن الكرمي إىل العربية ولكنها غري منشورة وهي على  
 : النحو التايل

أوىل هذه الرتمجات حمفوظة يف القاعة الشرقية باملتحف الربيطاين،   -أ
فهناك من يقول:  . واختلفت املصادر اليهودية يف حتديد تاريخ إجناز هذه الرتمجة

رن السادس عشر، وآخرون حيددون القرن السابع عشر تارخياً  إهنا تت يف الق 
ولكن اجلميع متفقون يف الرأي على أن من قام هبذه الرتمجة هو   ,إلجناز الرتمجة

يعقوب بن إسرائيل هاليفي. وهذه الرتمجة ليست منقولة مباشرة عن النص  
الكرمي صدرت  العريب بل نقلها املرتجم اليهودي عن ترمجة إيطالية ملعاين القرآن 

والنص اإليطايل منقول بدوره عن نص التيين لرتمجة  .  م1547يف فينسيا يف عام 
 معاين القرآن الكرمي، ومل حتدد املصادر املختلفة زمن إجناز هذه الرتمجة. 

الرتمجة الثانية غري املنشورة ملعاين القرآن الكرمي إىل العربية حمفوظة يف   -ب
ن الرتمجة تت يف  إويقول روبني يف تقدميه لرتمجته: . املكتبة الربيطانية يف لندن

وعن أي لغة   ,عرف اسم من قام هبااهلند يف القرن الثامن عشر، ولكن ال ي  
 نقلت.
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الرتمجة الثالثة غري املنشورة ملعاين القرآن الكرمي إىل العربية حمفوظة يف   -ج
اين القرآن  وتت بتصرف عن ترمجة باهلولندية ملع , مكتبة الكوجنرس بواشنطن

 . (1)الكرمي دون حتديد زمن إجنازها
وقد تزامن تفشي عوامل الضعف يف أوصال الدولة اإلسالمية يف األندلس  

يف االستيالء على النصف الشمايل من الدولة اإلسالمية مع   النصارىوجناح 
بداية اإلعداد للحملة الصليبية الثانية املوجهة إىل العامل اإلسالمي يف املشرق  

ومع اهتمام الكنيسة املسيحية األوربية برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل   ,يبالعر 
وخباصة إىل الالتينية ليمكن عن طريقها حتقيق مزيد من املعرفة   ,اللغات األوربية

إذا  )) : (يوسف سدان)عن العامل اإلسالمي املستهدف. ويف هذا الصدد يقول 
 إىل لغات أوربية خمتلفة فسنجد أن  القرآن الكرمي (معاين)فتشنا يف تاريخ تراجم 

القرآن الكرمي إىل الالتينية هو القديس   ( معاين)أحد الذين وقفوا وراء ترمجة 
بطرس، وهو أحد كبار رجال الكنيسة املسيحية الفرنسية. وقد حدث ذلك يف  

وجوده  القرن الثاين عشر امليالدي حني أجنز ترمجة ملعاين القرآن إىل الالتينية أثناء 
وفعل  . م1141طليطلة بعد االستيالء عليها من أيدي املسلمني يف حوايل  يف

القديس بطرس ذلك هبدف توفري األدوات اليت جيادل هبا املسلمني، واستعان 
بعناصر يهودية يف إجناز مشروعه هذا بفضل اتقاهنم اللغة العربية ومعرفتهم  

يف   قامتاق األوريب  . واملعروف أن حركة االستشر (2) لغات وهلجات أوربية أخرى 
دور احملفز واملشجع ملزيد من التعاون املسيحي اليهودي يف جمال  بهذه الفرتة 

 

 אוניברסטת , ומפתח  נספחים, הערות והוסיף מערבית תרגם. הקוראן: רובין אורי(1)
  .13"ע דבר פתח.2005 אביב-תל

 . שם:סדן יוסף (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

ترمجة ودراسة كل ما يتصل باإلسالم وبالثقافة اإلسالمية العربية، بل وكل ما  
 .((يتصل بتاريخ الشرق عامة وتاريخ العامل العريب اإلسالمي خاصة

الستشراقية األوروبية كانت وراء حركة  وهذا يعين أن الدوافع الدينية وا 
الرتمجة األوروبية ملعاين القرآن الكرمي وغريه من الكتابات الدينية، الفكرية  

 طويلة.   اً واألدبية العربية، واستمر هذا التوجه قرون
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 ثانيا: ترجمات عبرية منشورة لمعاني القرآن الكريم
 :كريمال حاييم ريكندورف لمعاني القرآن فيترجمة تسي -1

م العنوان  1857عام  يف ليبزج  يف أعطي ريكندورف لرتمجته الىت صدرت 
ن  إأراد أن يقول منذ البداية  :أي. (אלקוראן או המקרא ) (املقرا وأ القرآن)التايل 

األصل واألساس، وأن القرآن الكرمي هو فرع من   هيالتوراة وأسفار العهد القدمي 
  , ك يف مكانة القرآن الكرميأصل. وكان هدف املرتجم من ذلك التشكي

 واالدعاء بأن الكثري من األفكار الواردة فيه مأخوذة من العهد القدمي.  
ومل حتظ هذه الرتمجة بالقبول الواسع من جانب املتلقي اليهودي يف   

بل ألن   , ليس لرفضه األحكام املسبقة واملغالطات الواردة يف الرتمجة ,حينه
مي بكل ما فيها من غموض وصعوبة األمر الذي  املرتجم استخدم لغة العهد القد

كما أسقط  . جعلها غري مفهومة من جانب الكثري من اليهود يف عصره
ريكندورف ترمجة العديد من الكلمات بل واآليات الكاملة من القرآن الكرمي مما  

وترمجة  . ومل تصدر أي طبعات جديدة هلذه الرتمجة. أخل بالسياق العام للنص
نادرة   وهي ,لرتمجة العربية األوىل اليت ن قلت مباشرة عن العربيةريكندورف هي ا

 .(1) الوجود إذ مل يتبق منها سوى ثالث نسخ 
 
 ترجمة يوسف يوئيل ريفلين لمعاني القرآن الكريم  -2

 

فرحات شحاته: ترمجة بن مشش العربية ملعاين سورة آل عمران:دراسة نقدية، رسالة دكتوراه غري  د. مسري  (1)
 م.2003هـ  1424منشورة مقدمة إىل كلية اآلداب, جامعة القاهرة 
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وهي   , هي الرتمجة العربية الثانية املطبوعة واملنشورة ملعاين القرآن الكرمي 
تقدميه للرتمجة.   يف كما جاء   م1936م األوىل اليت صدرت يف فلسطني يف عا

وصدرت حتت   ,والرتمجة منقولة أيضًا عن النص العريب للقرآن الكرمي مباشرة
ريفلني يف ترمجته هذه إىل تفادي األخطاء   ى. ولقد سع(القرآن)אלקוראן عنوان 

اليت وقع فيها سابقه ريكندورف. كما أن تعمق ريفلني يف قراءة األدب العريب  
إجناز ترمجته ملعاين القرآن بصورة أفضل من الرتمجة السابقة، حيث   ساعده على 

وفصاحة وقبوال من جانب القارئ العربي يف ذلك   صاغها بلغة عربية أكثر تطوراً 
الوقت، وبنفس املستوى اللغوي الذي ك تب به األدب العربي يف فلسطني خلدمة  

واسع منهم. ومن   املهاجرين اجلدد وخماطبتهم بأسلوب ميكن أن يفهمه قطاع
شهدت الساحة األدبية واللغوية   ,أيضاً نفسها املعروف أنه يف هذه الفرتة 

 (موشيه بن اليعزر)اليهودية يف فلسطني ظهور أول معجم عربي وضعه 
وضمنه الكثري من الكلمات واملصطلحات اجلديدة اليت   (م1944 –م 1882)

طريق عربنتها، أو حنتها من  إما عن  :أدخلها إىل املعجم العربي الذي قام بوضعه
كما استفاد  .  كلمات عربية قدمية، أو نقلها من لغات أخرى ومنها اللغة العربية

ريفلني وغريه من األدباء واملفكرين اليهود يف فلسطني من حركة الرتمجة النشطة  
  الدكتور حيث تر جم كتاب  ,اليت حدثت يف ذلك الوقت من العربية إىل العربية

إىل جانب بعض   م,1931إىل العربية وصدر يف عام  ( اماألي)طه حسني 
ن. واستفاد ريفلني من جتربته يف  يكتابات حممود تيمور، وتوفيق احلكيم وآخر 

ألف ليلة  )ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل العربية ليقوم بعد ذلك برتمجة كتاب 
ص القرآين  إىل العربية أيضاً. ولقد حاول ريفلني االقرتاب من فصاحة الن ( وليلة
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حىت إن دائرة املعارف اليهودية العامة تصف هذه الرتمجة بأهنا أقرب  وبالغته, 
 . (1) إىل الرتمجة احلرفية ملعاين القرآن الكرمي

 ترجمة أهرون بن شمش لمعاني القرآن الكريم  - 3
هي الرتمجة العربية الثالثة املنشورة ملعاين القرآن الكرمي واألوىل اليت   

فقد صدرت الطبعة األوىل منها يف عام  . ئيل بعد قيامهاصدرت يف إسرا
القرآن املقدس، ترمجة  ) : הקוראן הקדוש תרגום חופשיحتت عنوان م 1971

הקוראן ספר   حتت عنوان م1978. وصدرت الطبعة الثانية يف عام (حرة

يف   مشش وانتهج بن . (القرآن كتاب اإلسالم األول ) הספרים של האשלאם
عن أسلوب الرتمجات السابقة والالحقة حيث مل   خيتلفصاً به ترمجته أسلوباً خا

بل   ,يقم برتمجة كل آية من آيات القرآن الكرمي على حده وبالرتقيم اخلاص هبا
بتقدمي املعىن الكلي لكل مخس آيات جممالت وبرتقيم جيمع كل مخس   فياكت

رف عليه  ومن هنا اختلف الرتقيم لديه عن الرتقيم املتعا , آيات حتت رقم واحد
 آليات القرآن الكرمي.

موقفه العدائي من القرآن الكرمي   ,يف تقدميه لرتمجته مششبن  ف  ومل خي    
وقال   .حني ذكر أن القرآن ليس سوى صياغة عربية لتوراة موسى ,ومن اإلسالم

ن املستشرقني يصفون اإلسالم بأنه ديانة يهودية جاءت متمشية مع  إ)) :أيضاً 
صلى اهلل عليه   اً ، وردد أن النيب حممداهميومفاهربية القدمية معتقدات القبائل الع

خالل رحالته التجارية   ومعتقداهتم درس أسس ديانات اليهود والنصارى وسلم

 

  אביב -תל, ירושלים, וארצישראלית יהודית, כללית: העברית האנציקלופדיה (1)
 ."קוראן" ערך 1988
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األسلوب الذي سلكه يف ترمجة   تسويغ  مششوحاول بن . إىل فلسطني وسوريا
اليت   كل مخس من آيات القرآن الكرمي جممالت بالقول بأن لغة القرآن الكرمي 

ظهرت قبل حوايل ألف وثالمثائة سنة، كانت اللغة السائدة بني سكان مكة  
ولذلك ح رص ت على  واملدينة، وكانت واضحة ومفهومة من اجلميع آنذاك 

على نقل املعىن   وبعد ذلك عمل ت   ,إليه اآليات القرآنية استيعاب ما ترمي
من جانب العديد   بالنقد مششوقوبل هنج بن . ( 1) ((املقصود فعال من اآليات

من املتخصصني اليهود الستخدامه أيضًا لغة عربية مبسطة هبدف خدمة أي  
. ومع  (2) وزارة أو مؤسسة يف إسرائيل تريد احلصول على معلومات عن اإلسالم 

وخباصة املتلقي العادي غري   ,مششذلك هناك من يتقبل أسلوب وهنج بن 
يتفق مع طبيعة اللغة العربية   املتخصص الذي يرى أن هذا األسلوب وهذا النهج 

 .(3) يف طورها احلايل
الةةةدوا   )ترجمةةةة أورو روبةةةين لمعةةةاني القةةةرآن الكةةةريم  -4

 (والمقاصد
م إىل  2005أشار أوري روبني يف تقدميه لرتمجته الصادرة يف عام  

ومن أبرزها تفادي األخطاء اليت وقع   ,كته إلجناز هذه الرتمجةرم الدوافع اليت ح  
إىل حتقيقها،   ى وه. ولكن هناك دوافع أخرى ومقاصد مسترتة سعفيها من سبق
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.  وهو ما سنشري إليه يف الصفحات التالية مع تقدمي مناذج تطبيقية من ترمجته
   ملسترتة لديه على النحو التايل:وميكن تقسيم الدوافع املعلنة واملقاصد ا

 : دوا   لغوية  نية -أ
إىل بلورة صياغة   ىبأنه سعحرص روبني على القول يف تقدميه لرتمجته 

عربية ميكنها استيعاب التفاسري املتعارف عليها بني املفسرين املسلمني ملعاين  
وإىل تعريف املتلقي للرتمجة بالصورة اخلاصة للقرآن كما يراها   , القرآن الكرمي

ن ترمجته لن إ :نفسهر هلذه املقولة حني قال ويف التقدمي ومع ذلك تنكم . أتباعه
 . (1) حتظى بالثقة  أنن كل ما يصبو إليه هو إحد املصداقية الكاملة، و تصل إىل 
 ,لقد فشل روبني يف حقيقة األمر يف حتقيق هدفه هذا ألسباب عديدة 

طبيعة اللغة العربية ذاهتا وحمدودية مفرداهتا ومصطلحاهتا مقارنة بالعربية،   :منها
، وهو ما  ورونقه وعجز العربية تبعًا لذلك عن استيعاب بالغة النص القرآين

النص القرآين عبارة عن نثر منظوم صيغ بأسلوب  )) : نإاعرتف به حني قال 
 .(2) (( عريب موزون ال مثيل له يف النصوص العربية األخرى

ويف حماولة منه للتغلب على معضلة عجز اللغة العربية عن استيعاب   
عن العديد من   النص القرآين وعن توفري األلفاظ العربية القادرة على التعبري 

على بلورة رداء لغوي عربي   ـ  كما ذكر دكتور يوسف سدان_ معانيه، عمل
يوازن عن طريقه بني احلاجة إىل استخدام لغة عربية تناسب القارئ املعاصر وبني  

على قدر من روح النص القرآين املقدس، مث وجد نفسه يف   احلاجة إىل احلفاظ 

 

 .13مقدمة روبني لرتمجته ملعاين القرآن الكرمي ص  (1)
 . 16املصدر السابق، ص  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

ويلتزم بصورة   ,عن رونق البالغة القرآنيةيبتعد  ًً هناية املطاف يستخدم أسلوباً 
ن  إ. أي (1) أكرب بصيغ تتمشى مع اللغة العربية العصرية السائدة لدى املتلقي 

هو الذي أملى علي املرتجم   ,حاجة املتلقي إىل من خياطبه مبستوى أسلويب معني 
إىل االبتعاد عن بالغة النص   ى اختيار النهج الذي سلكه يف ترمجته مما أدم 

ويصبح القول البني يف هذه القضية هو أن روبني أراد أن  . آين وسحر بيانهالقر 
ثرية ملعاين القرآن الكرمي  يثبت أن اللغة العربية قادرة على استيعاب املفاهيم ال

ر منه اجملتمعون يف ندوة  ليست مهددة بالزوال، وهو ما حذم  ـ  أي العربيةـ  وأهنا
מדיניות לשונית בישראל  نوانحتت عم 4/1997/ 16عقدت يف إسرائيل يف 

واليت خصصت ملناقشة   (( ؟السياسة اللغوية العربية يف إسرائيل إىل أين )) ؟ לאן
.  (2) ؟وضع اللغة العربية حالياً، وهل ستكون واحدة من اللغات املهددة بالفناء 

وأكد الباحث اللغوي اإلسرائيلي املتخصص يف دالالت اللغة العربية  
، حجم املعضلة اليت تواجه اللغة العربية  (روفيك روزنتال)واستخداماهتا اليومية 

رغم  ))قال: حني  وبالغته املعاصرة وعدم قدرهتا على استيعاب ثراء النص القرآين
أن اللغة العربية بلورت لنفسها وعلى امتداد أجيال عديدة مضت، جمموعة من  

ل ونصوص  الصيغ الصرفية والنحوية املقرائية والتلمودية ووظفتها لتكوين مج
مما يضع صعوبات   ,هنا لغة ضيقة احلدود وذات ثروة لفظية حمدودةأإال  ,مركبة

. ومن هنا صيغت ترمجة روبني بلغة هي  (3) ((عديدة أمام مستخدميها احلاليني 
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يف إسرائيل   هم أقرب إىل لغة اإلعالم ولغة الشارع اإلسرائيلي واليت وصفها بعض
تستخدم يف مجيع وسائل   (Pidginized Hebrew)بأهنا لغة عربية مبسطة 

 .  (1) اإلعالم ويف املؤترات والندوات 
 :دوا   دينية جدلية  -ب

كشف روبني يف تقدميه لرتمجته عن دوافع جدلية ودينية تضاف إىل  
ومنها حماولة الطعن يف القرآن   ,الدوافع األخرى اليت حركته حنو إجناز ترمجته هذه

  , اًل من اهلل سبحانه وتعاىل على رسوله الكرميزم نـ  دعاء بأنه ليس م, واال الكرمي ذاته
وعمد يف  . صلى اهلل عليه وسلمبل هو من صنع شخص واحد هو النيب حممد 

أو صنعه   يء مبعىن أنتج الش (يتسار) יצר  مقدمته إىل استخدام الفعل العربي
  بأن القرآن الكرمي من  لإلمياء  صلى اهلل عليه وسلم بيديه ونسبه إىل النيب حممد 

واستند . (2) ( الوحى) الىت تعين השראהوفعل ذلك رغم وجود كلمة  ,صنع يديه
روبني يف زعمه هذا على ما يدعيه بعض الباحثني اليهود من أن القرآن الكرمي  

استخدم املرتجم  )اًل من اهلل إىل رسوله الكرمي، بل إنه ك تب أو ألف زم ليس م نـ  
ج اجلزيرة العربية بعد وفاة حممد  خار  ( كتب  כתב الفعل العربي املشتق من مادة

وكان قد مهد الدعائه هذا يف كتاب له  . (3) بسنوات طويلة صلى اهلل عليه وسلم 
  ( العهد القدمي)التناخ )) התנ"ך והקוראןصدر قبل عدة سنوات حتت عنوان

ن القرآن ركز على قضية اختيار اهلل لبين إسرائيل لكي  إ :حني قال (( والقرآن
وا بالتزاماهتم جتاه اهلل وبسب ذلك حكم عليهم بالضياع،  يؤكد أن هؤالء أخل  
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وأن القرآن حياول إثبات ذلك باإلكثار من اإلشارة إىل القصص الواردة يف العهد  
القدمي وتتحدث عن اآلثام اليت ارتكبها بنو إسرائيل وهم يف طريق خروجهم من  

 .(1) مصر إىل األرض املوعودة
ابقون ملعاين القرآن الكرمي قد حتدثوا يف  وإذا كان املرتمجون اليهود الس

فإن روبني قد ذهب   ,القرآن الكرمي يف تقدميهم لرتمجاهتم عن التأثريات التوراتية 
صلى اهلل  ل على نيب اإلسالم حممد زم املنـ   اإلهلي بعيدًا يف التشكيك يف الوحي 

  بل أضاف عى,ومعىن هذا أنه مل يتالف أخطاء سابقيه كما ادم . عليه وسلم
تضع العديد من عالمات االستفهام أمام مقاصد   وافرتاءات إليها ادعاءات 

اإلشارة إىل موقف   الشأنيف هذا  بالذكر ترمجته وتوقيت صدورها. ومن اجلدير 
املعروفة مبؤلفاهتا العديدة يف   ((حافا الزاروس يافيه))سبق أن عربت عنه دكتورة 

עוד שיחות על ذكرت يف كتاهبا  حني  , علوم القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية

ل من اهلل  زم هو كتاب منـ   (الكرمي)ن القرآن أ ((ن اإلسالمكالم ع)) דת האסלאם
 .(2) له نظري يف هذا الكون ليسوأنه  صلى اهلل عليه وسلم إىل نبيه حممد  

 :توقيت صدور ترجمة روبين لمعاني القرآن الكريم -ج
فعلى  . اسية اإلقليمية واخلارجيةيف ترمجة روبني تأثريات الظروف السي تربز

املستوى اإلقليمي واإلسرائيلي احمللي، كان النتفاضة األقصى اليت تفجرت يف  
م تأثريات بعيدة املدى على اخلريطة السياسية واالجتماعية يف  2000عام 

االقتصاد اإلسرائيلي جنمت عن   يفإسرائيل مبا أحدثت من تأثريات سلبية 
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كما كان ألحداث  .  سات العسكرية ضد الفلسطينيني سياسة االحتالل واملمار 
املنطقة، متمثلة يف غزو   يفالعامل و  يفآثار بعيدة املدى  ,م2001سبتمرب 

م، ويف اخللفية  2003مث غزو العراق يف عام  ,م2001أفغانستان يف عام 
ولية قيام  ؤ محالت تسعى إىل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني مع حتميلهم مس 

 بتفجريات سبتمرب وربط اإلسالم واملسلمني باإلرهاب.  عناصر متطرفة 
وقد برزت يف هذه الظروف رغبة عارمة داخل إسرائيل وخارجها لقراءة  

ويف إسرائيل زادت مبيعات الرتمجات  . الرتمجات املختلفة ملعاين القرآن الكرمي
وتعاىل  اهلل سبحانه  وشاء. العربية ملعاين القرآن الكرمي داخل الشارع اإلسرائيلي

أن يؤدي ذلك إىل اعتناق عدد من اليهود اإلسرائيليني لإلسالم وخباصة بني  
األمر الذي دفع   ,اليهوديات املتزوجات من فلسطينيني مسلمني  تاإلسرائيليا

احلكومة اإلسرائيلية إىل إصدار قانون خاص ملكافحة هذا التطور اخلطري متخفيا  
، واهلدف منه احليلولة دون ازدياد  (قانون املواطنة )يف جوانب منه وراء مسمى 

 .  حاالت زواج يهوديات من فلسطينيني وأجانب
ــادر يف يـــــــــــــوم  كمـــــــــــــا نشـــــــــــــرت صـــــــــــــحيفة هـــــــــــــأرتس يف عـــــــــــــددها الصـــــــــــ

م قصة الفتاة اليهودية اإلسرائيلية اليت اعتنقت اإلسالم بعد أن 17/11/2003
نشــرته  وقــد حتــدث املقــال املســهب الــذي ,قرأت ترمجة عربية ملعــاين القــرآن الكــرمي

ــأرتس ــوان- هـ ــة صـــهيونية ) حتـــت عنـ ــاب داخـــل مدرسـ ــة ترتـــدي احلجـ فتـــاة يهوديـ
عـــن الضـــغوط الـــيت تعرضـــت هلـــا هـــذه الفتـــاة وأســـرهتا كـــي ترتاجـــع عـــن  -(داخليـــة

وهنــــاك حــــاالت  ,(1)حــــىت إهنــــا فصــــلت مــــن املدرســــة ,قرارهــــا هــــذا دون جــــدوى
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وســف  الســابق ي اليهــوديعديــدة مشــاهبة مــن أشــهرها مــا حــدث مــع رجــل الــدين 
وانضم إىل   م1998عام   يفقدم من الواليات املتحدة إىل إسرائيل    الذيكوهني 

 ,يتزعمهــا احلاخــام عوفاديــا يوســف الــيت حركة شاس الدينيــة األرثوذكســية املتطرفــة
أجراهــا عــرب  أحاديــثمث اعتنــق اإلســالم بعــد عــامني مــن وصــوله إىل إســرائيل بعــد 

اإلســـالم  يف. ودخــل معــه (محــدأ)يــدعى  ســعودي إســالمياإلنرتنــت، مــع داعيــة 
 يوســف كــوهني امســه بعــد وغــريم . أفراد أسرته املكونة مــن زوجتــه وأربعــة مــن األبنــاء

القــدس  يفإســرائيل ليســتقر  يف هســكن   وغــادر مقــرم  ,إســالمه إىل يوســف اخلطيــب
 . (1)الدعوة اإلسالمية يفالعربية ويعمل حالًيا 

واهتمام   م 1948طينيي وأدى تزايد املد الديين اإلسالمي داخل فلس
أنفسهم بقراءة تراجم معاين القرآن   قطاعات واسعة داخل اليهود اإلسرائيليني 

الكرمي والكتب الدينية اإلسالمية األخرى إىل تصاعد التنسيق بني دوائر  
 إسرائيلية ودوائر أجنبية لشن محالت مضادة لتشويه صورة اإلسالم واملسلمني. 

قام اإلشارة إىل ما ذكره الباحث اإلسرائيلي  يف هذا املبالذكر ومن اجلدير 
أن على كل إنسان يف   من  ( نيويورك سان)دانئيل بايبس يف مقال نشره يف جملة 

أن خيصص جانبا من   (بعد سبتمرب )العامل يشعر بالقلق جتاه ما حيدث يف العامل 
امج  هذا إىل برن هوأشار بايبس يف مقال. وقته لقراءة تراجم معاين القرآن الكرمي

بثته هيئة اإلذاعة الربيطانية باللغة اإلجنليزية يف أعقاب أحداث سبتمرب تناول  
حجم االهتمام املتزايد بني غري املسلمني يف العامل بقراءة معاين القرآن الكرمي  
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حىت إن أكرب ناشر يف بريطانيا لرتمجات   ,املرتمجة بلغات أجنبية وخباصة اإلجنليزية
ذكر أن حجم مبيعات   ,ات أجنبية وخباصة اإلجنليزيةالقرآن الكرمي بلغ معاين

النسخ املرتمجة ملعاين القرآن الكرمي، تضاعف مخس مرات يف العامل الغريب ويف  
ى ذلك إىل  وأدم  ,بعد أسابيع معدودة من وقوع أحداث سبتمرب الواليات املتحدة

دت أيضا  . كما زا (1) مجيع نسخ الرتمجات املعروضة يف املكتبات األمريكية نفاد
مبيعات تراجم معاين القرآن الكرمي إىل العربية بني يهود الغرب وأمريكا الذين  

صدور ترمجة روبني يف هذا التوقيت   ومن هنا ميكن القول بأنم . يعرفون العربية
 دفة.ا صبالذات مل يأت بطريق امل

 

 عرض ىف موقع: .1/20/م2004. סאן יורק-ניו. הקוראן את ללמוד: פייפס דניאל (1)

http:he.dainelpipes.org. 
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 لمعاني القرآن الكريم همنهج روبين في ترجمت
لتلبية احتياجات   ,القرآن الكرمي كما ذكرنا ترمجة أوري روبني ملعاين يء جت

ومع ذلك ال ينكر له اجلهد الذي بذله خالل البحث عن   ,الداخل اإلسرائيلي
طريق وسط بني الرتمجات العربية الصادرة قبل قيام إسرائيل والرتمجة األخرى اليت  

م. ولكن يظل النص  1971إسرائيل يف عام  يف وصدرت  مشش أجنزها بن 
لغزًا يصعب فك رموزه من جانب   ( مئري بار أشري) ذكر دكتور  القرآين كما 

ألنه حيتاج إىل توافر احلنكة الواسعة لفهم معاين ومضامني لغة القرآن   ؛املرتمجني 
. ومن هنا فإن الدراسة النقدية هلذه الرتمجة احلديثة  (1) على اختالف مستوياهتا

ا ومقارنتها بالرتمجات  تتطلب املزيد من اجلهد لتحليل كامل مضامينها ومقاصده
أن اهلدف الذي سعت هذه الرتمجة إىل   التقديرمع األخذ يف  ,العربية السابقة

حتقيقه ليس خدمة القرآن أو املسلمني بل خدمة الداخل اإلسرائيلي وخماطبته 
وهو ما جيب أن نشري إليه   ,باألسلوب السهل الذي خيل كثريًا بالنص القرآين

يعد ه  ألن ما قد  ؛عربية بأيدي مرتمجني عرب مسلمني  لتالفيه عند إصدار ترمجة
،  وضمريه  ال ميكن أن يقبله عقل املرتجم املسلم ,شأن روبني وغريه غري ذي

وسنعرض بعض مالحظاتنا على ترمجة روبني مقارنة بالرتمجات العربية السابقة  
   :على النحو التايل

 

 م. 2005/6/15 הארץ העתון, האיסלאם עם מתמסרים: אשר-בר מאיר ר"ד (1)
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لتزام بالرتقيم الذي  : التزم روبني هنجا خاصًا به يقوم على عدم االأوالً 
بل وضع الرتقيم يف بداية   ,حتمله كل آية من آيات الذكر احلكيم يف آخرها

 وهو ما مل يفعله املرتمجون السابقون له ملعاين القرآن الكرمي.  ,اآلية
اتفق روبني مع سابقيه يف ترمجة أمساء بعض سور القرآن الكرمي   :ثانيا

وسنعرض لبعض األمثلة على النحو  واختلف معهم يف ترمجة أمساء سور أخرى 
 التايل:

 :  (سورة المائدة )المائدة  ي  -1
  على ترمجة كلمة املائدة إىل املقابل العربي املباشر مششاتفق ريفلني وبن  

שולחן
لكلمة   أما روبني فاختار مقابالً . ، أي املائدة أو املنضدة(شوحلان)(1)

  ( 2) שולחן ערוך لدينية اليهودية وهواملائدة مصطلحًا دينيًا معروفًا يف الكتابات ا 
أو   ةاملائدة املعدم )هو  ( شوحلان عاروخ)لـ: واملعىن احلريف  (شوحلان عاروخ)

ينيًا خاصا باليهود فقط  ص هذا املصطلح بعدا دمم ق  . ولكن حدث أن تـ  (اجلاهزة
على كتاب   م امساً 1565يف عام  (يوسف كارو)احلاخام اليهودي  حني أطلقه

وعند ذكر  . حينه ومجع فيه مجيع الفرائض والفتاوى الدينية اليهوديةله وضعه يف 
  هذا املصطلح بني اليهود يكون املقصود به هو كتاب يوسف كارو.  

 :(سورة الروم)الروم  ي  – 2
 

 .64وترمجة بن مشش ص  103انظر ترمجة ريفلني ملعاين القرآن الكرمي ص  (1)

 .  89ة روبني, ص انظر ترمج (2)
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فبينما اتفق السابقون له  . اختلف روبني عن سابقيه يف ترمجة كلمة الروم 
בני  استخدم روبني مصطلح ,(1) عريبعلى نقل الكلمة إىل العربية مبنطوقها ال

ביזנטיון
 أي أبناء بيزنطة أو البيزنطيون. ( بناي بيزنطيون) (2)
 : (سورة األعراف)  ي األعراف – 3

ממרום החומהترجم روبني كلمة األعراف إىل املصطلح العربي 
(3)  

  ريفلني بكلمة تفى أي من أعلى السور أو اجلدار. واك (ميمروم هاحوما)

كثريا ونقلها إىل الكلمة    مششوابتعد بن . أي سور أو جدار (ماحو ) (4)מחיצה
רכסים العربية

أي سلسلة جبال أو صخور أو   (رخيس)من املفرد  (رخياسيم) (5) 
 هضاب أو مكان كثري الصخور.

 :(سورة  اطر) اطر  ي  – 4
بالعربية   (بوريه)בורא وجود املقابل العربي املباشر لكلمة فاطر وهو  رغم
وهي كلمة وردت يف اإلصحاح األول من سفر   ,أو املبدع للكون  أي اخلالق

 فإن روبني ترجم الكلمة إىل الكلمة العربية  ,التكوين عن خلق اهلل للكون

היוצר
املادي أو الفين وال تصلح خللق الكون   ء مبعىن املنتج للشي ( هايوتسري) (6) 

 

 . 243, وبن مشش, ص 436ريفلني, ص  (1)

 . 327ترمجة روبني, ص  (2)

 . 327ترمجة روبني, ص  (3)

 .  145ترمجة ريفلني, ص  (4)

 .  89ترمجة بن مشش, ص  (5)

 .354روبني, ص  (6)
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המלאכיםوترمجها ريفلني إىل كلمة  ,والبشر
  , ية أي مالئكةبالعرب  ( مآلخيم) (1) 

מלאכים نفسها الكلمة مششواستخدم بن 
للسورة مع   عنوانا رئيساً  ( مآلخيم) (2) 

  ברא  أي اخلالق من الفعل العربي (هابورية) הבורא إضافة عنوان بديل هلا وهو
 أي خلق.  (بارا)

 :(سورة الطور)الطور  ي  -5
  הר  بالعربيةاتفق كل من روبني وريفلني على ترمجة كلمة الطور إىل مقابلها 

אלטור إىل العربية  مشش، بينما نقلها بن (جبل)أي  (3) (هار)
كما هي   (4)

 . (الطور)مبنطوقها العريب 

 :(سورة الجمعة)الجمعة  ي –6 
ترجم روبني كلمة اجلمعة إىل املقابل العربي يف املدلول وليس يف النطق  

 יום הששי أي
ع، وهو اليوم  أي اليوم السادس من أيام األسبو  (يوم هشيشي) (5)

السادس خللق الكون كما ورد يف العهد القدمي. أما ريفلني فرتجم الكلمة إىل  

 

 .481ريفلني, ص  (1)

 . 263بن مشش, ص  (2)

 . 434روبني, ص  (3)

 . 605ص ؛ ريفلني,  321بن مشش, ص (4)

 .469روبني, ص  (5)
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קהל كلمة 
الكلمة   مششوترجم بن . العربية أي اجلمهور واحلشد ( قاهل)  (1) 

יום כינוסإىل
 بالعربية أي يوم التجمع واحلشد. ( يوم كينوس) (2)

 :(سورة العلق) ي العلق  – 7
טפת  فقد ترمجها روبني إىل  ,قابل عربي للكلمة العربيةم ليس مثةنظراً ألنه 

הדם
(3)

הדם  وترمجها ريفلني إىل. (قطرة دم)أو  (نقطة دم ) ما معناه بالعربية  أي 

הנקפא
הדם הקרוש فرتمجها إىل مشش، أما بن (الدم اجملمد)أي ما معناه  ( 4)

 (5 )  

 . (الدم املتجلط) ما معناه أي

 : (سورة التكاثر)التكاثر  ي   – 8
ترجم روبني كلمة التكاثر إىل مصطلح عربي مكون من كلمتني تعنيان 

רדפת הבצע(السعي إىل حتقيق مغامن أو مكاسب)
إىل ما   مشش وترمجها بن  .(6) 

 

 .654ريفلني, ص  (1)

 .343بن مشش, ص  (2)

 . 527روبني, ص  (3)

 . 746ريفلني, ص  (4)

 . 96بن مشش, ص  (5)

 .533روبني, ص  (6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 23 

חמדנות(اجلشع والطمع )معناه 
התאוה להרבותوترمجها ريفلني إىل  .(1)

(2)
 أي 

 العدد. يف  التزايد (الرغبة الشديدة)

 : (إلسراء ي سورة ا)اإلسراء  – 9
نظرًا لعدم وجود مقابل هلا يف العربية فقد ترمجها روبني إىل ما معناه   

המסע הלילי (الرحلة الليلية )
  فرتمجها إىل  مششأما بن . (4) وكذلك فعل ريفلني  (3)

בני ישראל
 .(أبناء إسرائيل)أي   (بناي يسرائيل) (5) 

مقارنة   (جاهد وِجهاد)ترجمة روبين لمصطلحات  ثالثا:
 بالترجمات السابقة 

إىل املعاجم العربية احلديثة   (جاهد وجماهدون وجهاد )دخلت مصطلحات  
هذه   ةيف ترمج  ه. وقد اختلف روبني عن سابقي (6) مثل معجم سجيف 

    :املصطلحات على النحو التايل
 : (د  اه  ج  )ترجمة مصطلح  –أ 

 

 . 754بن مشش, ص  (1)

 .391ريفلني, ص  (2)

 .226روبني, ص  (3)

 . 279ريفلني, ص  (4)

 . 166بن مشش, ص  (5)

 הוצאת, זמננו-בת העברית לשפה ערבי-עברי ןמלו: שגיב דויד  (6)

Hebrew Arabic Dictionary Inc/ New York 1985.  
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التوبة:  ] ژائ ائ ائ ائ ى ىې  ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭژ 

١٩] 
הסבורים אתם כי השק"ת עולי הרגל ושימור המסגד הקדוש שקולים  

והקם להיאבק למען בערכם למעשיו של המאמין באלוהים וביום האחרון 

 ? אין הם שווים בעיני אלוהים, טאלוהים לא ינחה את קהל בני העוולה.אלוהים

(19 ) 

הקם להאביק למען  إىل الوارد يف اآلية السابقة  (جاهد)ترجم روبني مصطلح  -

אלוהים
الذي هب للنضال أو للكفاح أو للدخول يف صراع  )أي ما معناه  ( 1)

 . (من أجل اهلل

  ( الذاهب إىل حرب مقدسة) املصطلح بتصرف إىل ما معناه  مششترجم بن  -
(2) מלחמת מצווה למען אללה

. 

  ( الذي سيضحي بنفسه يف حرب اهلل)ترجم ريفلني املصطلح إىل ما معناه  -

ויחרף נפשו במלחמת אלוהים
 (3)

. 

 :(ِجهاد)ترجمة مصطلح  -ب

 

 . 155روبني, ص  (1)

 .111بن مشش, ص  (2)

 . 185ريفلني, ص  (3)
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  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ ژ 

  [٢٤التوبة: ] ژ ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳڳ  گ گ  گ گ

אמור אם אבותיכם ובניכם ואחיכם ונשיכם וקרובי משפחתכם והנכסים 

כנות אשר עשיתם לכם ועסקאות המסחר אשר תחששו פן יצאו לפועל והמש

המאבק הנעימים לכם אם כל אלה אהובים עליכם יותר מאלוהים ומשליחו ומן 

כי אז המתינו עד אשר יקים אלוהים את דברו אלוהים לא ינחה את קהל  למענו

(24)הפושעיו 
()

. 

هاد)ترجم روبني مصطلح  - أي   (1) המאבק למענו (كفاح من أجله) إىل  (ج 
 .(من أجل اهلل )

מלחמת  (حرب مقدسة من أجل اهلل )ح إىل ما معناه املصطل مششترجم بن  -

מצווה למען אללה
(2) . 

يف حروب  )أي  (من يضحي بأرواحكم يف حروبه)ترجم ريفلني املصطلح إىل  -
ומחרף נפשכם במלחמתו (اهلل

(3). 

أي   (نفشيخم) נפשכם  ستخدم الكلمة العربيةايالحظ أن ريفلني )
 (هروح)أي   (نفشو)  נפשו بدالً من (أرواحكم )

مقارنةةة بالترجمةةات  (شةةهداء)رابعا: ترجمة روبين لمصةةطلح 
 :السابقة

 

()  .الشواهد القرآنية مل يتم تشكيلها لورودها هبذا الشكل ىف املصدر العربى 

 . 155روبني, ص  (1)

 . 111بن مشش, ص  (2)

 . 186ريفلني, ص  (3)
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 משתהד ومستشـــــــــــــهد שהידشـــــــــــــهيد )أن مصـــــــــــــطلحات  رغـــــــــــــم
قــد دخلــت املعجــم  אינתפאדה (انتفاضــة)ومعهمــا مصــطلح  השתהדות(واستشهاد

بعــد  اإلســرائيليالشــارع  يفو  ,وباتت مستخدمة يف أجهــزة اإلعــالم اليومي العربي
ختلــــف املرتمجــــون اليهــــود يف ترمجــــة مصــــطلح ا، فقــــد (1)صــــىتفجــــر انتفاضــــة األق

 :التايلعلى النحو  (شهداء)

 [٦٩النساء: ] ژژ ژ ڈ  ڎڈ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃژ 

 והעדיםהנשמעים לאלוהים ולשליחו אלה יהיו עם הנביאים והצדיקים 

 . (69)והישירים אשר אלוהים נטה להם חסד מה טובה חברתם של אלה

העדים (الشاهدين)إىل  ( شهداء)ني مصطلح ترجم روب -
  من الكلمة العربية  (2) 

 . (استشهد) وليس من الفعل  (شه د ) أى الشاهد من  עד

 

הנהרגים במלחמת מצווהإىل ( شهداء) مشش ترجم بن  -
تلون  الذين يق)  أي (3) 

 . (يف حرب مقدسة

 

   htt:// he.wikindia.org/wikiموقع  ויקיפדיה – שאהיד انظر: (1)

 . 76روبني, ص  (2)

 . 54بن مشش,ص  (3)
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  ( الذين قتلوا من أجل إعالء اسم أو قدسية اهلل )إىل  ( شهداء)ترجم ريفلني  -

הנהרגים על דקושת שמו
(1). 

 قضية تشكيل ترجمة معاني القرآن الكريم :خامسا

ترمجة ريفلني هي الوحيدة بني الرتمجات العربية األربع اليت صدرت  
أما الرتمجات األخرى ومنها ترمجة روبني فقد صدرت   ,بتشكيل كامل للنص

. التشكيلبدون تشكيل إال يف بعض الكلمات اليت خيتلف معناها باختالف 
وحيدث ذلك رغم تسك اليهود مجيعا بضرورة تشكيل نص التوراة وأسفار العهد  

يضمن   ,القدمي األخرى. فتشكيل النص القرآين املرتمجة معانيه إىل اللغة العربية
وخباصة من جانب الطبقات غري املتخصصة أو من   ,عدم اخلطأ يف قراءته

وقد طالب الكثري من  . املختلفة جانب الشباب أو العاملني يف أجهزة اإلعالم
الدارسني اإلسرائيليني بضرورة تشكيل تراجم معاين القرآن الكرمي وأي كتب  
دينية إسالمية أخرى ترتجم إىل اللغة العربية من أجل احلفاظ على روح النص  

  ( األناجيل )لعهد اجلديد ، كما أن مجيع الرتمجات العربية لورونقه ومجالهاملرتجم 
منذ منتصف القرن التاسع عشر وحىت اليوم حافظت على تشكيل   زتواليت أجن

  ( مئري بار اشري )ولذلك طلب الكاتب اإلسرائيلي  ,املسيحي املقدس  هذا النص
من أوري روبني أن يراعي تشكيل أي طبعة جديدة يصدرها يف املستقبل لرتمجته 

 .(2) هذه ملعاين القرآن
 سادسا: روبين واستخدامه لغة عبرية مبسطة 

 

 . 88ريفلني, ص  (1)

 م.2005/6/25 הארץ האסלאם עם  מתמסרים, אשר-בר איר (2)
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سهلة   ,اللغة العربية اليت صاغ هبا أوري روبني ترمجته ملعاين القرآن الكرمي 
ورصانته  إال إهنا ال جتاري بالغة النص القرآين ,القراءة للمتلقي اإلسرائيلي

إىل حتويل   ـ إىل جانب خلو النص املرتجم من التشكيلـ ، وأدى ذلك وعمقه
ب العادي الذي يقرؤه اإلنسان يف  إىل ما يشبه الكتا معاين القرآن الكرمي ةترمج

رحالته وسفرياته. حقا، جاءت ترمجة روبني متمشية مع عصر العوملة وانفتاح  
من اللغات األجنبية املختلفة، إال إنه   مستقاة العربية أمام دخول تراكيب لغوية 

عندما يتصل األمر بكتاب مقدس مثل القرآن الكرمي فال يليق استخدام مستوى  
مسرتسل ومبسط للتعبري عن معاين القرآن الكرمي. وقد ذكرت   لغوي وأسلويب 

يف تعقيبها على األسلوب الذي انتهجه  (ياعيل لوتن)عاملة اللغويات اإلسرائيلية 
روبني وعلى املستوى اللغوي الذي استخدمه، أن اللغة العربية احلالية اليت ختضع  

اقرتبت من   ,ت األجنبيةلتأثريات العوملة وتتلقى العديد من املصطلحات والكلما 
 .( 1) وضع اللغة الشعبية املشوهة

سابعا: روبين بين االلتزام بالنص القرآني وبين الترجمة  
 بتصرف 

ملعاين القرآن الكرمي بااللتزام   (غري املسلم)ال يستطيع أحد إلزام املرتجم 
 ,وبالغته كما أن طبيعة النص القرآين  ,الدقيق بالنص القرآين عند الرتمجة

ختالف بني طبيعة اللغة العربية وبني اللغة األخرى اليت تنقل إليها معاين  واال
قد تدفع بعض املرتمجني إىل عدم االلتزام الدقيق بالنص األصلي   ,القرآن الكرمي

وظاهرة عدم االلتزام بالنص  . من خالل البحث عن أسلوب أسهل للرتمجة
 

 م. 2004/11/30 הארץ העתון, אחרת כאופציה העברית: לוטן יעל (1)
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وعدم  . ية دون استثناءالعريب للقرآن الكرمي موجودة يف مجيع الرتمجات العرب 
ك حبسب درجة إتقانه للغة  اهذا املرتجم أو ذ لدىااللتزام هذا يزيد أو يقل 

وحبسب املستوى   ,ومدى استيعابه وفهمه الصحيح للتفاسري القرآنية ,العربية
 .اللغوي العربي الذي يستخدمه

وهذه ظاهرة حبثها املتخصصون يف العلوم القرآنية ويف الدراسات  
وخلصوا إىل الرأي القائل بأن أفضل الرتمجات اليت تقرتب   ,ة يف إسرائيلاإلسالمي

من املستوى اللغوي القرآين البليغ هي ترمجة ريفلني الذي مل يلجأ إىل شرح  
  رتب منه روبني وإن اختلف عن سابقه واق ,مششمضامني اآليات مثلما فعل بن 

وإن وضع رقم   لى حدة,معاين كل آية ع يف االلتزام برتمجة ,كما سبق أن ذكرنا
 .اآلية يف أوهلا وليس يف آخرها 

ومن خالل قراءة ترمجة روبني يف الفرتة القصرية اليت انقضت منذ  
ميكن مالحظة وحتديد املنهج الذي سار عليه يف ترمجته والذي أشرنا   ,صدورها

إىل بعض تفاصيله يف صفحات سابقة. ولكن ما يلفت النظر أن روبني ابتعد يف  
ثرية عن االلتزام الدقيق بوضع الكلمة داخل النص القرآين بسبب احنيازه  أحيان ك

إىل املستوى اللغوي السائد اآلن يف إسرائيل والذي ال يسعفه يف جماراة بالغة  
 النص القرآين.  

فمن املعروف أن اللغة العربية تأثرت خالل العقدين املاضيني حبركة ترمجة  
كما تأثرت باملستوى الصريف   ,لعربيةنشطة وواسعة من لغات العامل إىل ا

والذي تسلل إىل الكتب   ,والنحوي الذي مييز اللغة اإلجنليزية بصورة خاصة
عالم املختلفة وأدى إىل ظهور مستوى لغوي  دراسية يف إسرائيل وإىل أجهزة اإلال

عربي شائع االستعمال بني الطبقات املختلفة ويقوم على التخلي عن كثري من  
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وقد برز هذا بصورة واضحة يف أعقاب اهلجرة الروسية  . العربيةقواعد اللغة 
  منذ تفسخ االحتاد السوفييت سابقا وحىت اآلن  - الواسعة اليت جلبت إىل إسرائيل

مليون وربع مليون مهاجر ال يعرف غالبيتهم اللغة العربية   علىما يزيد  -
اة الثقافية  واضطروا إىل تعلمها يف إسرائيل وأخذوا اآلن يشاركون يف احلي

والتعبري به يف   ,بأسلوهبم العربي الذي جنحوا يف اكتسابه خالل السنوات املاضية
ناهيك عن مئات اآلالف من املهاجرين اجلدد   ,أشكال عديدة من الكتابات

االحتاد السوفيىت سابًقا ومن أثيوبيا   يف  إىل إسرائيل من اجلمهوريات املسلمة
وأصبحت الشكوى العامة يف   ,اللغة العربيةالذين ال تعرف غالبيتهم  ,وغريها

إسرائيل اآلن هي كيف السبيل إىل إعادة العربية إىل سابق ما كانت عليه قبل  
 ؟ عصر العوملة 

التخلي عن بعض   :ومن أمثلة التحلل من الكثري من قواعد اللغة العربية 
وخباصة ما يتصل منها بتصريف األفعال يف حاالت   ,أشكال تصاريف األفعال

حيث يستخدم الفعل اخلاص   ,لتذكري ويف حاالت التأنيث يف صيغة اجلمعا
واستخدام صيغة الفعل   , جبمع املذكر مع مجع املؤنث يف تصريفه يف املستقبل

احلايل أو املضارع احلايل للتعبري به عن حدث وقع يف املاضي وهو ما وضح يف  
من لغة الصحافة   وكذلك استخدام املصدر الالمي بكثرة بتأثري ,أسلوب روبني 

 ,اليومية ولغة الشارع اإلسرائيلي. ومن األمثلة اليت تتكرر على امتداد ترمجة روبني 
وتدل على عدم التزامه بزمن الفعل العريب كما ورد يف النص القرآين عند نقل  
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  ڀ  ڀ پ  پ پ  پ ٻ ٻ  ٻ ٻ  ٱژ  قوله تعاىل:إىل العربية ما ورد مثالً يف  همعاني

  [١١٣البقرة: ] ژ ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٺ  ٺٺ ٺ ڀ  ڀ
אמונת  אומריםהיהודים אומרים אמונת הנוצרים אין בה ממש והנוצרים 

גם אלה  יגידואת הספר כדברים האלה  קוראים היהודים אין בה ממש בעודם

וביום תחית המתים ישפוט אלוהים ביניהם בכל אשר נחלקו  לא ידעואשר דבר 

 .(113)בו 

   اآلية: ي ترجمة األ عال الواردة  ي أسلوب روبين 

   :يف هذه اآلية سبعة أفعال تدل على أزمنة خمتلفة وهي

صاغه روبني يف زمن احلاضر أو الزمن   ,: فعل ماضوقالت اليهود – 1
  من الكلمة العربية  (أم رو) אמרו يقولون بدال من (أوم رمي)אומרים احلايل يف العربية 

يعين أن القول يتم يف هذه   (مرميأو )מרים אוوالفعل  ,أي قال (آمر) אמר
 اللحظة.

 : ينطبق عليها ما ذكر مع الفعل السابق.وقالت النصارى – 2

ون رغم وجود  ؤ يقر  קוראיםيتلون إىل ة: ترجم كلم يتلون الكتاب – 3
התגלות ,أوהקראה كلمة عربية وهى 

 تعرب عن معىن التالوة.  (1)

وردت يف اآلية إىل   ليت ا: نقل روبني صيغة املاضي كذلك قال – 4
السابق   (آمر) אמר ومل يستخدم الفعل ,أي سوف يقولون יגידו صيغة املستقبل

 

 . 426, ص 1جم سجيف, جـانظر مع (1)
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أي قال أو ذكر أو   (ه جيد )הגידستخدم مرادفا له مشتقا من الفعل العربي او 
 أخرب. 

سوف  )أي  לא ידעו : ترمجها إىل زمن املستقبل يف العربيةال يعلمون – 5
بداية الكلمة بالكسرة املمالة   يف  بتشكيل حرف الياء  مؤكداً قصده هذا  (يعلمون

 .وليس بالفتحة  (صريية)

: نقلها يف صيغة املستقبل وهو بنفس املعىن املقصود  ישפוטيحكم  – 6
 يف اآلية.

يف   (خيتلفون): حافظ على الزمن اخلاص بالفعل كانوا فيه يختلفون – 7
الذي  ) ته إىل ما يعينوصاغ ترمج  ( كانوا) ولكن أسقط ترمجة  נחלקו בו املاضي

رغم إمكانية صياغة املعىن وبنفس زمن احلدث مع احلفاظ على   (اختلفوا فيه
مفضال أسلوب التبسيط والتسهيل املستخدم اآلن يف العربية   (كانوا)  היו كلمة

وهذا ال يناسب النص   , املعاصرة والذي يركز على توصيل املعلومة بأقل جهد
 .الديين ووجوب احلفاظ عليه

 سار روبني على امتداد ترمجته على هذا املنوال.  و 
وإذا كان التسهيل يف االستخدامات اللغوية هو االجتاه املسيطر اآلن على  

ن هذا ال جيب أن يطبق على ترمجة  أإال  ,احلياة الثقافية واليومية يف إسرائيل
سفار  معاين القرآن الكرمي، وهو أيضا ما يرفضون تطبيقه على نص التوراة وبقية أ 

بل وال يفعلون ذلك عند ترمجتهم لألناجيل املسيحية إىل العربية   ,العهد القدمي
 كما ذكرنا. 
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 الخاتمة
ن صدور ترمجة جديدة ملعاين القرآن  إميكن القول:  ,مما سبق عرضه 

وهي الرتمجة الرابعة املنشورة والثامنة من جممل الرتمجات  - الكرمي إىل العربية 
يعكس مدى االهتمام   -الكرمي املنشورة وغري املنشورة نالعربية ملعاين القرآ

اليهودي بالدراسات القرآنية واإلسالمية قبل وبعد قيام إسرائيل. وهذا االهتمام  
بل ويف   , ال يربز فقط يف هذا العدد الكثري من ترمجات معاين القرآن الكرمي

تاهبم  إصدار سيل من الكتب والدراسات اليت تتناول اإلسالم واملسلمني وك
وكذلك السنة النبوية والكتابات اإلسالمية   ،املقدس األول القرآن الكرمي

وحماولة   وقد تزايد هذا االهتمام منذ أحداث احلادي عشر من سبتمرب،.  األخرى
  إن مل يكن مجيع املسلمني إرهابيني فإنم )دمغ املسلمني باإلرهاب، واالدعاء بأنه 

 .(مجيع اإلرهابيني مسلمون
أصداء هذا التوجه يف الرتمجة اجلديدة اليت أجنزها روبني   وقد وضحت  

وسعي من خالهلا إىل إعادة تفسري بعض املصطلحات واملفاهيم اإلسالمية من  
مما يعين إسقاط نتائج   , خالل ربطها بأحداث سياسية شهدها العامل مؤخرا

 . بعض األحداث السياسية على فهم معاين القرآن الكرمي
  , مع بعض الرتمجات السابقة يف العديد من األمورحقًا اتفق روبني  

ولكنه   , كما أوضحنا يف صفحات سابقة  ,ولكن اختلف معها يف أمور أخرى
 : ارتكب بعض املآخذ املقصودة مثل

صاغ روبني ترمجته ملعاين القرآن الكرمي بلغة عربية مبسطة لتلبية   :أوال
  مجة عن شكل النص القرآين مما أدى إىل ابتعاد الرت  , احتياجات املتلقي اليهودى

. وهو ما حاول ريفلني تالفيه ألنه كان حريصًا على مراعاة هذا البعد  وروحه
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حاييم  )حىت إنه استعان بشاعر العربية األول  ,البالغي للقرآن الكرمي يف ترمجته
 .جزاء من ترمجتهألرياجع معه صياغة  ( حنمان بيالق

جه إىل األسلوب الذي  و روبني قد استفاد من النقد الذي وإذا كان  
القائم على عدم االلتزام بالتقسيم والرتقيم   ,يف ترمجته مششاستخدمه بن 

املتعارف عليه آليات القرآن الكرمي وقيامه بشرح املعاين اجململة الواردة يف كل  
فإن ما ذكره بعض الدارسني اإلسرائيليني من بلورة   ,مخس آيات وبلغة مبسطة
حاول عن طريقه املوازنة بني استخدام لغة العهد القدمي  روبني لرداء لغوي جديد 

استخدام ما أمساه عديد من اللغويني   لىمل يزد ع ,وبني اللغة العربية الدارجة
وهذا ال يتوافق يف رأينا مع قداسة النص   (لغة مهجنة ومبسطة)اإلسرائيليني أيضا 

ن أن روبني أراد أن  ولذلك نأخذ مبا ذكره بعض الدارسني اإلسرائيليني م ,القرآين
يثبت أن اللغة العربية قادرة على استيعاب معاين القرآن الكرمي، وأهنا ليست  
مهددة بالفناء كما يتنبأ بعض الدارسني اإلسرائيليني اآلخرين، ولكنه فشل يف  

 . ذلك

  ,عن الرتقيم املعروف آليات القرآن الكرمي ,دون مربر  ,ختلى روبني  :ثانيا
مما جعله خيتلف يف ذلك عن مجيع   ,أوهلا وليس يف هنايتهاووضع رقم كل آية يف 

 سابقيه.

روبني أبعادا سياسية على العديد من املصطلحات واملفاهيم   ىف: أضثالثا
  ( اجملاهدون) :اصة املصطلحات ذات البعد الديين اإلسالمي مثل خبو  ,الدينية

لسور  وفعل ذلك أيضا عند ترمجته ألمساء بعض ا . (مجع شهيد) ( الشهداء)و
 القرآنية. 
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من التصرف واتباع األسلوب األديب   ءصاغ روبني ترمجته بشي :رابعا 
متناسيا أن ذلك قد يقبل   ,القائم على التقدمي والتأخري يف ترمجته للنص القرآين

  , يف الرتمجات األدبية واإلبداعية ولكن ال يقبل عند ترمجة النصوص املقدسة
وال ميكن فهم النص بصورة   ,ة معينةن لوضع كل كلمة داخل اجلملة غايإحيث 

 .  سليمة عند تطبيق أسلوب التقدمي والتأخري عليه
وهو يف هذا سار يف   ,مل يشكل روبني ترمجته ملعاين القرآن الكرمي :خامسا 

واختلف عن النهج الذي   ,وريكندروف مششنفس الطريق الذي انتهجه بن 
ديه. وما ميكن أن نقوله  تسك بتشكيل النص املرتجم على ي الذيطبقه ريفلني 

نه رمبا يظهر من يقول بأنه ليس يف ذلك أي ضرر طاملا جاءت  إ :الشأنيف هذا 
ولكن مع النص القرآين يفضل االلتزام بالتشكيل   ,الرتمجة سليمة بقدر اإلمكان

وهذا ما حيدث مع اليهود حني يتمسكون   ,لضمان قراءته بصورة سليمة
وما طبق   ,العهد القدمي املتداول اآلن بينهمبتشكيل نص التوراة وبقية أسفار 

أيضًا يف ترمجة األناجيل املسيحية إىل العربية، وقد طالب بعض الدارسني اليهود  
 روبني مبراعاة تشكيل ترمجته ملعاين القرآن الكرمي عند إعادة طبعها.

: ختتلف جتربة ترمجة معاىن القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية عامة  سادًسا 
فإذا كان  . السياسية وغريهاو  ,التارخييةو ,عربية خاصة عن ترمجة األعمال األدبيةوال

من املتفق عليه صعوبة ترمجة الكتابات الدينية بصورة عامة وترمجة معاىن القرآن  
  أياديألنه إذا كانت الرتمجة عملية أو جتربة تشدها  ؛الكرمي بصورة خاصة

نظرًا لقدسية   ؛ رآن الكرمي مهمة صعبةالق معاينفإن ترمجة  , النظريات املختلفة
القرآن الكرمي إىل   معاينومن هنا فإن ترمجة . وبالغته وعمق معانيه القرآين النص 
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ولكن تصطدم   ,لغة أجنبية تصطدم ليس فقط بنظريات الرتمجة املختلفة أي
 . (1) أيًضا مبحظورات ال ميكن جتاهلها عند التعامل مع نص القرآن الكرمي

نظًرا ألن   ؛(التأويل)الرتمجة وهو بعد  يف ارة إىل بعد آخركما جيب اإلش
. فالتأويل أو النقل  (2) النقل املطابق من لغة إىل أخرى هو ضرب من املستحيل

مقدمتها اللغة العربية سيوقع   يف القرآن الكرمي إىل لغة أخرى و  ملعاينغري الدقيق 
ات العربية ملعاين  أخطاء عديدة، وهذا ما وقعت فيه مجيع الرتمج يف  املرتجم

 .القرآن الكرمي

 

, مايو/ يونيو  6/ 5يوسف سالمة, ما الرتمجة ؟ الرتمجة بني النقل والتأويل, جملة اآلداب البريوتية, عدد  (1)
  م.1999

د. أمحد النيفر: قدسية القرآن وجدل الوحي والتاريخ, قراءة ىف تعطل منظومة الثقافة اإلسالمية. جملة حوار  (2)
 .18م، ص  2005السادس, مايو العرب, بريوت, العدد 
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 اتالتوصي
مؤسسة عربية   أي ومن النتائج السابقة نصل إىل التوصية بتشجيع 

وكذلك ترمجة العديد   ,القرآن الكرمي إىل العربية  معاينإسالمية تعمل على ترمجة 
تقدم للعامل الصورة الصحيحة والسليمة عن   اليتمن الكتب والدراسات العربية 

داخل إسرائيل وبني يهود   اً شديد اً خاصة أن هناك هنم ,املسلمني اإلسالم و 
 .قراءة كل ما يتصل باإلسالم واملسلمني   يفاخلارج وغري اليهود أيًضا 

العديد من الكتابات املعتدلة   ة مع التوصية أيًضا مبتابعة وجتميع وفهرس
يث  تصدر عن مفكرين وباحثني يهود وغري يهود وترمجتها إىل العربية ح اليت

جتمع مع كتابات ودراسات مشاهبة ملفكرين مسلمني ليعاد بثها مرتمجة لآلخرين  
أعداد اليهود وغري اليهود   يف مع التزايد املستمر والسيما  , ةبلغات العامل الرئيس

وميكن تنظيم ندوة من املتخصصني لوضع خطة العمل  . الذين يعتنقون اإلسالم
 .هذا اجملال يف ميكن تنفيذها اليت
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 صادر والمراجعالم

 :مصادر باللغة العربية :أوال
 القرآن الكرمي -1

 :مراجع باللغة العربية :ثانًيا 
تعطل   يف قراءة ,والتاريخ قدسية القرآن وجدل الوحي :د. أمحد النيفر  -١

  , العدد السادس ,بريوت ,جملة حوار العرب. منظومة الثقافة اإلسالمية
 . 18ص   ,م2005مايو 

  :العبرية مصادر باللغة :ثالثًا 
 .م 1857צבי חיים ריקנדורף: המקרא והקוראן, ליפציג  -1

יוסף יואל ריבלין: אלקוראן, הוצאת דביר,תל אביב, הדפסה שלישית  -2

 . م 1937

אהרון בן שמש: הקוראן, ספר הספרים של האסלאם. הוצאת ספרים  -3

 .م1987אביב. מהדורה שניה -קרני.תל

 .م 2005אביב -ת תלאורי רובין: הקוראן. הוצאת לאור, אוניברסט -4

 :المراجع العبرية :رابًعا 

עלה ספנימייה בציונית, עתון אסף זילנגר: נערה בר -1

 .م2003/11/17הארץ

  www.e.mogo.co.il-גדעוןגלעדי:הרמוניהביןיהודיםומוסלמיים -2

ביב א-תל,משרד הבטחון, חוה לצרום יפה: עוד שיחות על דת האשלאם -3

 .م 1985

 : موقع يف عرضדניאל פיפס: אסלאם אינו השטן.  -4

http: he. Dainelpipes 

  يف عرض .م 2004/1/20ניו יורק סאן . דניאל פיפס:ללמוד את הקוראן -5
  http: he. Dainelpipes موقع:

רוביק רוזנטל: התינוק הישראלי באמבטיה העברית, כתב העת פנים,  -6

 .م2002,אביב 20גליון 

 م.2005/6/15: מתמסכים עם האסלאם. העתון הארץ אשר-מאיר בר  -7
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 م.2005/10/27מי משמיץ את ד"ר בן שמש?. העתון מעריב  :מנחם בן -8

/ 11/29יואב שטרן: אללה העניק את פלשתין ליהודים. העתון הארץ  -9

 .م 2004

הספר שאסור לתרגמו. , שנה של תרגום הקוראן 800יוסף סדן: על  -10

 .م 2005/ 9/11העתון הארץ

 .  م 2004/ 11/30ן: העברית כאופציה אחרת, העתון הארץ יעל לוט -11

 : دوائر معارف :خامًسا 

-האנציקלופדיה העברית: כללית, יהודית ארצישראלית. ירושלים תל -1

 "., ערך "קוראן1988 אביב

2- Encyclopedia of the Quran  مادة Chronologly  

  :رسائل جامعية :سادًسا 

  : العربية ملعاين سورة آل عمران مششترمجة بن  :مسري فرحات شحاته .د  -1
كلية اآلداب، جامعة القاهرة    ,رسالة دكتوراه غري منشورة. دراسة نقدية

 م. 2003

 :قواميس عبرية سابًعا 

כרכים. הוצאת קרית ספר, ירושלים  8אברהם אבן שושן: המלון החדש  -1

 .م 1983

 תשכ"ו.אביב:-תל. יהודה גור: מלון עברי, הוצאת דביר -2

 Hebrewערבי לשפה העברית בת זמננו. הוצאת -ברידויד שגיב:מלון ע -3

Arabic Dictionary Inc/ New York 1985.  

 :مواقع االنترنيت :ثامًنا 
www.hagad.org.il 

http:he.dainelpipes.org. 

www.e.mogo.co.il  
www.tau.ac.il 

htt://he.wikindia.org/wiki  
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