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ali.sedad@yahoo.com                                     a.lazem@yahoo.com 

 :الممخص

 الباحثين لقي اىتمامًا من البحث في موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة العبرية     إن
 وكمماتو، ال يمكن يبوفألفاظو ومعانيو وتراك. بقدسية كتاب اهللوالمترجمين لما لو من ارتباط 

نما العودة إلى كتب التفسير وآراء العمماء والوقوف عمى معانييا من  جل أترجمتيا لفظًا وا 
ختالف في مجمل مواضيع فضاًل عن اة السيما في المغة العبرية، يمل إلى ترجمة سلوالوص

 . القواعد والنحو وأساليب البالغة وأحكامو الشرعية وغيرىا الكثير

سورة البقرة  )    تناولنا في بحثنا ىذا ترجمة أوري روبين لمقرآن الكريم إلى المغة العبرية 
حيث قمنا بجرد الكممات واأللفاظ المشتركة ما بين المغتين والبحث في كيفية ترجمتيا  (أنموذجاً 

من قبل المترجم وما يقابميا في المغة العربية، وىل استعان المترجم بالمفظ العبري أم أبقى المفظ 
مشترك الألفاظ من العربي مؤكدًا ان ىذه الكممة ىي في األصل كممة أو لفظ عبري أو إنيا 

شرقية، ولقربيا من المغة  (جزرية)تيا كمغة سامية أ فالمغة العبرية كان لنش،سامي ما بين المغتينال
 ان المغة العربية .العربية األثر البالغ في تمكنيا من استيعاب ترجمة معاني القرآن الكريم إلييا

والمغة العبرية ىي من أكثر المغات تشابيًا وقرابة من بين عائمة المغات السامية، فيناك صفات 
 وانعكس ىذا األمر في ترجمة معاني القران الكريم والتي .كثيرة مشتركة بين العربية والعبرية

 .حاول ىذا البحث بيانيا
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 المقدمة 

عز اإلنسان وجعمو سيد المخموقات، والصالة والسالم عمى أ    الحمد هلل رب العالمين، الذي 
 . لو وصحبو إلى يوم الدينآ لمعالمين، نبينا محمد وعمى ةخير البشر، الذي جاء رحم

.......   أما بعد 

 القرآن الكريم اىتمام المستشرقين من خالل المحاوالت الكثيرة لدراستو بمغتو األم أو عن     أثار
 فاختمف ذلك االىتمام ما بين اطالع ،طريق محاوالت ترجمة معانيو إلى لغات العالم المختمفة

 فكان لمييود دور بارز في ىذه اآلمر فترجموه ؛وما بين تشويو وتشكيك في صحتو ومصداقيتو
مكانية   إذ يعد مجال ، ومدى تمكنو من العربيةالمترجمبترجمات عديدة اختمفت باختالف مقدرة وا 

ترجمات معاني القرآن الكريم إلى المغة العبرية من المجاالت الميمة في الدراسات االستشراقية 
 .السيما الييودية

سورة البقرة  )تناولنا في بحثنا ىذا ترجمة أوري روبين لمقرآن الكريم إلى المغة العبرية     
ما بين المغتين فتكون ( المشترك السامي ) حيث قمنا بجرد الكممات واأللفاظ المشتركة  (أنموذجاً 

ثر بيئة النشأة المشتركة، ونتيجة لتأثير أظيرت  أقد (المفردات ، وبناء الكممات)تمك المشتركات 
كما تطرقنا لموضوع التبدل الصوتي ، العربية والعبريةالمغتين في المغة السامية األم لغة المنشأ

 . لألصوات في المغتين العربية والعبريةيوالتغير التاريخ

المشترك السامي وتطرقنا المحور األول تناولنا فيو موضوع : لى محورينعوقد قسم البحث     
، أما إلى تاريخ التراجم العبرية لمعاني القرآن الكريم بشكل عام وترجمة أوري روبين بشكل خاص

فتضمن تعريفًا لسورة البقرة، واستعمال المترجم أوري روبين لممشترك السامي في المحور الثاني 
. استنتاجاتوخاتمة مقدمة ومع .ترجمتو لمعاني القرآن الكريم
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 :المشترك السامي

    بزغت في غرب قارة آسيا وتحديدًا في الجزء الذي يعرف بالشرق األدنى أو الشرق األوسط 

، كما (الساميين)حضارات متعاقبة ومتعاصرة عاش فييا أقوام تتقارب لغاتيم أطمق عمييم تسمية 

أطمق عمى لغاتيم بمجموعة المغات السامية وىذه المغات ال يزال بعضيا حيًا يتكمم بيا ماليين 

إن أول من البشر وفييا ما فييا من كنوز غنية في األدب والثقافة وبعضيا ميت طواه الزمن

أطمق تسمية المغات السامية ىو المستشرق األلماني شموتزر؛ ألن معظم األمم والشعوب التي 

، وىذه المغات كانت تتكمم بيا ترجع إلى أوالد سام ابن نوح بعد الطوفان حسب ما جاء في التوراة

 .ذات قرابة لغوية ال تنحصر الصمة فييا عمى الجنس

    لقد أثرت المغات السامية في لغات ال تنتمي إلى أسرتيا، لذلك من الطبيعي أن نجد تأثيرًا 

فنجد مثاًل في كل لغة من المغات السامية ألفاظًا اقترضتيا . لمغات السامية عمى بعضيا البعض

 ومن المعروف أن المغات السامية تشترك بخصائص في ألفاظ .من لغة ما من أسرتيا نفسيا

كما يوجد في المغات السامية الحالية . األصوات والصيغ واالشتقاقات والنحو والمفردات وغيرىا

والمتشابية األصول التي تكون متحدة في الصورة والداللة في عدد من الكممات المشتركة

، وأجزاء الجسم التي تعد األسماء، واألعداد، واألفعال، واألدوات، وأسماء أفراد العائمة، والحروف

يرجح أنيا قديمة جدًا وأنيا كانت مستعممة في أقدم ، التي من أقدم األلفاظ في المغات البشرية

، لكن ليس لدينا ما يثبت أنيا من مادة  أو أنيا تعود إلى المغة السامية األمالمغات السامية

 .وىذه الكممات المشتركة اتفق عمى تسميتيا بالمشترك السامي. المغات السامية األصمية

    إن المقصود بالمشترك السامي ىو وجود كممات وألفاظ تتكرر في اغمب المغات السامية 

الرئيسية، فاالشتقاق فييا واحد تعود إليو في أصميا، والمعنى فييا واحد تكاد تتفق عميو جميعيا 
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ن أول من بحث في موضوع المشترك السامي ىو المستشرق برجشتراسر، وذلك . إلى حد ما وا 

، وذكر أن موضوع المشترك السامي (المدخل إلى المغات السامية)في كتابو الذي حمل عنوان 

إن وجود المشترك المفظي في المغات . ىو موضوع تشترك فيو كل المغات السامية الرئيسية

السامية الرئيسية ليس دلياًل عمى عدم وجودىا في المغات السامية األخرى، فيي تكون موجودة 

في لغتين أو ثالث لغات أو أكثر لكنيا انقرضت واندثرت في المغات األخرى، فجاءت كممات 

ىناك من أطمق تسمية ثانية لممشترك السامي حمل . وألفاظ بديمة تقوم مقاميا في المفظ والمعنى

 إلى نكما اتجو بعض المغويي. اسم األلفاظ األساسية، وفي مقدمتيم الدكتور محمد حجازي

موضوع جمع تمك الكممات المشتركة ووضعيا في عنوان واحد أطمقوا عميو قاموس المغات 

،  من خصائصياخاصيةفالعبرية ترتبط مع العربية في شجرة المغات السامية وىذه ، السامية

 . ىماىناك صفات كثيرة مشتركة بينو

 :ترجمة أوري روبين

    اىتمت حركة األستشراق العالمي بشكل عام، والييودية بشكل خاص بدراسة القرآن الكريم 

 أحدثوالعبريةالمغة نشطت ترجمة معاني القرآن الكريم إلى مع بداية القرن العشرين ،فوترجمتو

 .م2005 صدرت عام قد الترجمات ترجمة البروفسور أوري روبين وىذه

استغرقت . أوري روبين ىو أستاذ المغة العربية في قسم المغة العبرية في جامعة تل أبيب    و

. سير اإلسالميةا خالليا الكثير من كتب التف ودرسترجمتو لمقرآن الكريم قرابة خمس سنوات راجع

( תרגםמערביתאורירובין –הקוראן)وقد حممت ترجمة أوري روبين لمقرآن الكريم عنوانًا جديدًا 

 .(ترجمو من العربية أوري روبين– القرآن )
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 وقع االختيار من جية أخرى وليذا اهشيوع    وليذه الترجمة صدًى واسع لحداثتيا من جية و

 روبين في مقدمة ترجمتو األسباب التي دفعتو إلى انجاز بينقد ل.عمييا موضوعًا ليذه الدراسة

حاول أن يقدم النص القرآني كما انو وىي تفادي األخطاء التي وقع فييا سابقوه، ، ترجمتو تمك

بالمغة العبرية بصياغة يمكنيا استيعاب التفاسير المتعارف عمييا لمعاني القرآن الكريم لتصل إلى 

 نقل صورة القرآن من وجية نظر يؤكد عمى، فقد كان من المصداقيةقدر جيد المتمقي عمى 

السيما تفسير أبي الميث السمرقندي المتوفى ، المسممين باعتماده عمى مجاميع تفاسير القرآن

وتفسير  (م1200- ىـ 597)، وزاد المسير لعبد الرحمن الجوزي المتوفى (م985- ىـ 375)

وجالل الدين السيوطي المتوفى  (م1459- ىـ 864)الجاللين لجالل الدين المحمي المتوفى 

 .  (م1505- ىـ 911)

 أن المغة العبرية قادرة عمى برىن عمىأراد روبين من خالل ترجمتو لمقرآن الكريم أن ي    كذلك 

، وفي حقيقة األمر ظير بالغةاستيعاب مفاىيم القرآن وأفكاره، وأن المغة العبرية ىي لغة 

عكس ذلك، ليجد نفسو ومن غير أن يشعر قد ابتعد عن بالغة النص القرآني، إذ لم تستطع 

 .عبريتو استيعاب ثراء لغة القرآن، حاليا حال كل المغات التي ترجم إلييا القرآن الكريم

    مع ذلك فإن حقيقة األمر قد ظيرت في عدم إمكانية استيعاب المغة العبرية لبالغة النص 

 صيغ ،القرآني ورونقو، لذلك يعترف روبين بأن النص القرآني عبارة عن نثر مقفى منظوم

، ليجد نفسو بعد أن حاول أن بأسموب عربي موزون ال مثيل لو في النصوص العربية األخرى

يستخدم أسموبًا يجمع بين لغة عبرية تناسب العصر وبين الحاجة في الحفاظ عمى النص القرآني 

. المقدس
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ن القرآن الكريم يتسم إعمى الرغم من التجانس المغوي األسموبي ف) روبين  أوري    لذلك يقول

.  (بالغموض، كما أن القارئ لو يندىش من كثرة المواضيع التي تدل عمى عبقرية متناىية

    لذلك ظيرت الحاجة إلى ترجمة أوري روبين الذي بحث في تاريخ النص القرآني وحياة 

وجاءت ترجمتو بسيطة ومن دون ، أفضل بحث (لوآ اهلل عميو وعمى ىصل)الرسول محمد 

كما  . تجعل القارئ يفيم معاني القرآن بشكل صحيحجيدةتعقيدات لغوية مرفقة بمالحظات 

. ذكر المترجم في مقدمتو أنو وجد في القرآن سحرًا كبيرًا سواء في شكل حروفو أو بنائو األدبي
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