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 )Uri روبین  اوری  قلم  به  قرآن  عبری  ترجمۀ  چکیده: 
شد؛  منتشر  2005م.  سال  در  ابتدا   Rubin, 1944-2021(
آن  شدۀ  بازنویسی  نسخۀ  2016م.  در  سال،   11 از  پس  مترجم 
مباحث  از  نظر  صرف  ترجمه،  این  اهمیت  کرد.  چاپ  را 
زبانی، وجود انبوهی از پاورقی ها در ذیل آیات است؛ محتوای 
برخی از آنها قطعا به مباحث تفسیری ـ بینامتنیبت کمک 
خواهد کرد، اما در مواردی نیز در تعارض با دیدگاه مسلمانان 
از ترجمه، بلکه  می باشد. در واقع، متن نهایی چیزی فراتر 

یک تفسیر می باشد. 

این پاورقی ها به لحاظ محتوایی در چهار بخش اصلی قرار 
تبییبن  جهت  به  توضیحی  صرفا  متن های   .I می گیرند: 
تحت اللفظی معانی آیات؛ II. اشاره به دیدگاه های تفسیری 
در  مشابه  آیات  به  ارجاع   .III مفسران؛  اختالف  احیانا  و 
میدراشی  توراتی،  بن مایه های  به  ارجاع   .IV قرآن؛  متن 
جدید  نسخۀ  این  بررسی  به  حاضر  مقالۀ  قرآن.  آیات  در 
متمرکز است و تغییرات آن را در دو محور مباحث مبنایی 
اجمال  طور  به  پیشااسالمی  متون  به  بیشتر  ارجاعات  و 

پی گرفته است.  

اوری  بینامتنیبت،  بایبل،  قرآن،  عبری  ترجمۀ  کلیدواژه ها: 
روبین.
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ترجمه های ع�ری قرآن 
به مثابه تفسیر یهودی 

ناشناخته

. این مقاله به روح بلند استاد فقید، دردانۀ 
دهر، مرحوم آذرتاش آذرنوش )1316ـ1400( تقدیم 

می شود؛ استادی که علم و تواضع را در حد 
کمال با هم داشت؛ راهش پر روهرو!



The Hebrew Translations of the Qur’an as un-
known Jewish Interpretations: Edited Version 
of Uri Rubin, 
Heydar Eyvazi
Abstract: The Hebrew translation of the Quran 
by Uri Rubin, (1944-2021) was first published 
in 2005.  In 2016, the translator after 11 years, 
published its edited version. The importance 
of this translation, regardless of linguistic 
debates, is the existence of a lot of footnotes 
under the verses; the content of some of them 
will definitely help interpretive- Intertextuality 
discussions, but in some cases the footnotes 
have conflict with the Muslim views. In fact, 
the final text is something beyond translation, 
but a commentary.
The content of the footnotes can be categorized 
in four main parts: I. Purely explanatory texts 
for literal explanation of the meanings of verses; 
II. Referring to exegetical views and disagree-
ments of commentators; III. Referral to similar 
verses in the text of the Qur›an; IV. Referring 
to the similar concepts in Torah, and Midrash. 
The present article focuses on this new version 
and its changes in two subjects of basic issues 
and its references to pre-Islamic texts.
Keywords: Hebrew translation of Quran, Bible, 
Intertextuality, Uri Rubin.

ی  وفة: نسـخة أور يـة للقـرآن كتفاسـير هيودية غير معر مجـات العبر  التر
وبنی املعّدلة ر
حيدر عيويض

مي  ّيـة للقـرآن الكر وىل مـن الترمجـة العبر
ُ
اخلالصـة: صـدرت الطبعـة األ

مّث قـام  بقلـم أوري روبـني )Uri Rubin, 1944 _ 2021( سـنة 2005 م، 
املترجـم بعـد إحـدى عشـرة سـنة ـ  أي يف العـام 2016 م  ـ بطباعـة 

النسخة املعّدلة منا.
وال شـّك أّن وجـود العـدد الكبیـر مـن اهلوامـش يف أواخـر اآليـات يف 
ّية ـ  وما تتضّمنه  هـذه الترمجـةـ   بغـّض النظـر عـن املالحظـات اللغو
ّية يف سـیاق  مي املباحـث التفسـیر يـات يسـاعد يف تقـد مـن املحتو
النصـوص، لكّنـه يف بعـض املـوارد کان يتناقـض مـع رأي املسـلمني، 
 أقـرب إىل التفسـیر منـه إىل 

ً
مّمـا جيعـل النـّص النـايئ يف الواقـع شـیئا

الترمجة.
بعة أقسـام أصلّية،  وهذه اهلوامش تنقسـم من جهة املحتوى إىل أر
هـي: 1 ـ النصـوص الـي هـي جمـّرد توضیحـات لبیـان معـاين ألفـاظ 
ين  إىل اختـالف املفّسـر ّية، و اآليـات. 2 ـ اإلشـارة إىل اآلراء التفسـیر
النـّص  املشـاهبة يف  اآليـات  إىل  اإلرجـاع  ـ   3 األحیـان.  بعـض  يف 
اآليـات  التوراتّيـة واملدراشـّية يف  إىل اجلـذور  اإلرجـاع  ـ   4 القـرآين. 

القرآنّية.
واملقالـة احلالّيـة يتمحـور حبهثـا بصـورٍة عاّمـة حـول هـذه النسـخة 
اجلديدة وما حصل فهيا من التغیيرات من خالل حموَري املباحث 

يادة اإلرجاعات إىل النصوص ما قبل اإلسالمّية. املبنائّية وز
)الكتـاب  بايبـل  للقـرآن،  ّيـة  العبر الترمجـة  األساسـّية:  املفـردات 

املقّدس(، بني النّصي )التناّص(، أوري روبني.
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درآمد
، جامعـۀ علمـی مـا از طریق ترجمه و پـاره ای نقدها،1  در سـال های اخیـر
ی روبین )Uri Rubin, 1944-2021( آشنایی  نسبت به دیدگاه های اور
نسـبی پیـدا کـرده اسـت. در برخـی از مقـاالت و سـایت های فارسـی نـام 
ی« ضبـط شـده، بـا توجـه بـه امـالی عبـری ایـن نـام  ی بـه صـورت »یـور و
ی«  کـه بـا حـرف א / الـف »אורי רובין « آغـاز می شـود، بـه صـورت »اور
ی روبیـن، اسـالم شـناس معاصـر و اسـتاد گـروه  درسـت تر می باشـد. اور
زبـان عربـی و مطالعـات اسـالمی دانشـگاه تل آویو بود، کـه به تازگی )26 
کتبر 2021، برابر با 4 آبان 1400( فوت کرد. عالوه بر آثار مستقل در حوزۀ  ا
مطالعـات قـرآن ـ تـورات و حدیـث، نـگارش برخـی از مدخل هـای دائـرة 
المعارف قرآن )EQ( نیز به قلم اوسـت. ترجمۀ عبری او از قرآن به سـال 
2005 با عنوان הקוראןhā Qurʿān  /  منتشر شد؛ روبین پس از حدود 

ده سال یعنی در 2016 با اعمال برخی تغییرات آن را بازچاپ نمود. 

در مقدمۀ، روبین لیست مهم ترین منابع مورد استفاده در نسخۀ بازنویسی شده را ارائه داده است. بیشتر 
ایـن منابـع )بـه جـز شـماره های 1، 3، 4 ، 5 و 10( بـه بعـد از 2005م.، یعنـی بعـد از چـاپ نخسـت ترجمـه، 
ینولـدز )3 مـورد( در رتبـۀ اول و دوم قـرار داردنـد.  تعلـق دارنـد؛ در ایـن میـان آثـار خـود روبیـن )6 مـورد( و ر
( که آلمانی هسـتند، بقیۀ  ، به جز شـماره چهارم )تفسـیر رودی پارت( و نوزدهم )کتاب اشـپایر همینطور
منابـع بـه زبـان انگلیسـی می باشـند. در مطالعـات قـرآن پژوهـی معاصـر ایـن منابع جـزء آثار مهم به شـمار 

می روند و ذکر اسامی آنها در اینجا محتمال مفید خواهد بود: 
Ambros, Arne A. A Concise dictionary of Koranic Arabic. Wiesbaden, 2004.

فرهنگنامۀ مختصر قرآن  
McAuliffe, Jane Dammen (ed.). The Cambridge companion to the Qurʾān, Cambridge, 2006.

راهنمای جامع انتشارات کمبریج برای قرآن  

 1. از جمله نک.: الف( از جمله مدخل های اسرائیل، االف، انبیاء و نبوت، بقایا، بنی اسرائیل، توبه، حنیف و ...، دائره المعارف قرآن، 
 ، یار یراسـتاران ترجمۀ فارسـی حسـین خندق آبادی، مسـعود صادقی، مهرداد عباسـی، امیر ماز یراسـتار جین َدمن مک اولیف، و سرو

تهران انتشارات حکمت، 1392؛
رشناسان،  ؛ مهدی شاه محمدی، قرآن پژوهی خاو باره بنی اسرائیل«، حسن رضایی هفتادر بین در ب( » آسیب شناسی پژوهش یوری رو
شـماره 15، پاییـز و زمسـتان 1392، )ص 111-129(، نقـد عالمانـۀ آن بـه قلـم محمدعلـی طباطبایی با عنوان »ایرادهای بنی اسـرائیلی بر 
پایی  مدخـل »بنی اسـرائیل« در دائـرة المعـارف قـرآن«، متـن این مقاله را در سـایت مرکز و کتابخانۀ مطالعات اسـالمی بـه زبان های ارو

ببینید.  
بیـن و رئـوِون فایرسـتون" ارائـه دهنـد: دکتـر محمدعلـی طباطبایـی،  ری رو یکـرد در اسـالم پژوهی: او ج( نشسـت علمی"بررسـی دو رو

پژوهشگاه قرآن و حدیث قم، 21 آبان 1393؛ 
بین«، حیدر عیوضی، مصطفی رزاقی، محمدعلی طباطبایی، آینه  ری رو یولین و او د( »سورۀ نمل: مقایسۀ ترجمه های عبری یوزف ر

پژوهش « تابستان 1398 - شماره 176 ) ص30 تا 40 (.  
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O›Shaughnessy, Thomas S.J. “The Seven names for Hell in the Qurʾān”, Bulletin of the School 
of Oriental and African Studies 24 (1961), 444-469.

»هفت نام برای جهنم در قرآن«

Paret, Rudi. Der Koran: Kommentar und Konkordanz. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 
1971.

تفسیر و واژه نامۀ قرآن )آلمانی(

Reeves, John C. (ed.). Bible and Qurʾān: Essays in scriptural intertextuality. Atlanta, 2003.

کتاب مقدس و قرآن: مقاالتی در بینامتنیت متون مقدس

Reynolds, Gabriel Said (ed.). New perspectives on the Qurʾān: The Qurʾān in its historical context 
2. Routledge studies in the Qurʾān, London and New York, 2011. 

یخی اش دیدگاه های جدید در باب قرآن: قرآن در بافت تار

____. The Qurʾān and its biblical subtext. Routledge studies in the Qurʾān, London and New 
York, 2010. 

قرآن و زیرمتن بایبلی آن  

____ (ed.). The Qurʾān in its historical context. Routledge studies in the Qurʾān, London and 
New York, 2008.

یخی قرآن در بافت تار

Rippin, Andrew (ed.). The Blackwell companion to the Qurʾān. Blackwell Publishing, 2006.

راهنمای جامع انتشارات بلک ول برای قرآن

Robinson, Neal. Discovering the Qurʾān: A contemporary approach to a veiled text. Second Edi-
tion, Washington: Georgetown University Press, 2003.

فهم قرآن: رهیافتی معاصر به متنی پنهان  

Rubin, Uri. “‘Become you apes, repelled!’ (Quran 7:166): The transformation of the Israelites 
into apes and its biblical and midrashic background”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies 78, 1 (2015), 25-40.

»ُکوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسین « )اعراف: 166(: تبدیل بنی اسرائیل به میمون و خاستگاه بایبلی و میدارشی آن

____. “More light on Muḥammad’s pre-existence: Qurʾānic and post-Qurʾānic perspectives”, 
in Andrew Rippin and Roberto Tottoli, eds., Books and written culture of the Islamic world. 
Brill, Islamic History and Civilization 113 (Leiden, Boston, 2015), pp. 288-311. 

: دیدگاه های قرآن و پساقرآنی« »پرتوی بیشتر بر پیشاوجود پیامبر

____. “Moses and the holy valley ṭuwan: On the biblical and midrashic 
background of a qurʾānic scene,” Journal of Near Eastern Studies 73 no.1 (2014), 73-81. 

»موسی و وادی مقدس طوی: خاستگاه بایبلی و میدارشی یک صحنۀ قرآنی« 
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____. “Muḥammad’s message in Mecca: warnings, signs, and miracles, [The 
case of the splitting of the moon (Q 54:1-2)]”, in Jonathan E. Brockopp, 
ed, The Cambridge companion to Muḥammad (Cambridge, 2010), 39-60. 

»پیام محمد در مکه: هشدارها، نشانه ها و معجزات«

____. “The Seal of the prophets and the finality of prophecy,” Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 164/1 (2014), 65-96. 

»خاتم االنبیاء و ختم نبوت«

____. “The shrouded messenger: On the interpretation of al-muzzammil and al-muddath-
thir”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 16 (1993), 96–107. [Reprinted in: Uri Rubin, 
Muhammad the prophet and Arabia, Variorum Collected Studies Series (Ashgate, 2011), no. 
VI]. 

»پیامبرِ به جامه پیچیده: در تفسیر المزّمل و المّدثر«

Silverstein, Adam. “Hāmān’s transition from the Jāhiliyya to Islam”, Jerusalem Studies in 
Arabic and Islam 34 (2008), 285-308. 

»هامان در گذر از جاهلیت به اسالم«

____. “The Qurʾānic Pharaoh”, in Gabriel Said Reynolds (ed.), New Perspectives on the Qurʾān 
(Routledge Studies in the Qurʾān, London and New York, 2011), 467-77.

»فرعون در قرآن«

Speyer, Heinrich. Die biblischen Erzählungen im Qoran. Hildesheim 2013 (repr.).

روایات بایبلی در قرآن )آلمانی(

Witztum, Joseph. “The foundations of the house (Q 2:127)”, Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies 72 (2009), 25-40. 

کعبه[ )بقره: 127(«  »ساخت خانۀ ]

____. “Joseph among the Ishmaelites: Q 12 in light of Syriac sources”, in Gabriel Said Reyn-
olds (ed.), New Perspectives on the Qurʾān (Routledge studies in the Qurʾān, London and 
New York, 2011), 425-448.

»یوسف در میان اسماعیلیان: سورۀ یوسف در پرتو منابع سریانی«. 

***
در ادامه، تغییرات در نسـخۀ حاضر را در دو محوِر مباحث مبنایی و ارجاعات بیشـتر مترجم به متون 
پیشـاقرآنی مـرور خواهیـم کـرد. در پایـان، مطالـب جمع بنـدی نیـز بـه اهمیـت ترجمه هـای عبـری قـرآن، و 
یـح  ی رشـته زبان هـای سـامی در )برخـی( دانشـکده های علـوم قرآنـی می پـردازد. تصر ضـرورت راه انـداز
می کنم که این موضوع بسیار پردامنۀ است، و راقم این سطور در وسع محدود خود از دانش زبان عبرِی 
یکرد این مقاله  کالسیک تنها به عنوان یک طرح بحث اولیه به آن خواهد پرداخت. پرواضح است که رو
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صرفا توصیفی اسـت. تک تک مباحثی که در ادامه لیسـت خواهند شـد، قابلیت بررسـی مجزا و فنی از 
سوی اربابان فن و صاحب نظران را دارد. 

تغییرات مبنایی
این تغییرات چون در سراسر متن اعمال شده است، می توان آنها را مبنایی شمرد. در این بخش، صرفا 

به ذکر سه مورد بسنده می شود: 

له؛ عدول از الوهیم به اهلل در معادل گذاری لفظ جال

ی بـرای لفـظ جاللـۀ اهلل در ترجمـۀ قـرآن از جملـه موضوعـات محـل بحـث در قـرآن پژوهـی به  معادل گـذار
شـمار مـی رود. در ایـن رابطـه، ترجمه هـا بـه طـور کلـی بـه دو گـروه تقسـیم می شـوند، اسـتفاده از خـود لفـظ 
جاللـه و دیگـری بـه کارگیـری واژۀ رایـج در زبـان مقصد )از جمله: خداوند، خدای و پروردگار در فارسـی، 
God انگلیسـی، Gott آلمانی و ...(. مترجمان عبری قرآن نیز عده ای از معادل الوهیم اسـتفاده کرده اند 
، الوهیـم، الزم بـه ذکـر اسـت ایـن واژه جمع  و برخـی اهلل را ترجیـح می دهنـد. در رابطـه بـا واژۀ عبـری مذکـور

تشریفِی نام ֵאל / ʾēl است که از پربسامدترین اسامی خداوند در تورات عبری می باشد. 

 البتـه ایـن نـام بـرای فرشـتگان و خدایـان غیـر نیـز بـه کار رفتـه اسـت، از جملـه »ای  پسـر انسـان  بـه  رئیـس  
:خداونـد یهـوه  چنیـن  می فرمایـد: چونکـه  دلت  مغرور شـده  اسـت  و می گویی  که  مـن  خدا  ֵאל /  صـور بگو
یـا نشسـته ام « )حزقیـال 28: 2(. امـا وقتـی  ʾēl هسـتم  و بـر کرسـی  خدایـان  ֱאֹלִהים / ʾelōhīm در وسـط  در

کـه بـا حـرف تعریـف ה / h بـه صـورت ה ـ ֱאֹלִהים / hā-ʾelōhīm همـراه اسـت، مختـص نـام خداسـت؛ از 
، عبارت معروف سفر تثنیه ִּכי ְיהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים / ki YHWH hūʼ hā ʾelōhīm را می توان معادل  اینرو

عبارت »ال اله اال اهلل«2 شمرد. 

ی لفظ جالله همارۀ از واژۀ عبری الوهیم  به این ترتیب،روبین بر خالف نسخۀ 2005م. که در معادل گذار
استفاده کرده، در نسخۀ 2016 خود واژۀ اهلل )אללה( را ترجیح داده است.  

گرایش به زبان و سبک ادبی تورات؛ 
ی روبیـن اختصـاص داشـت  پیشـتر در جمع بنـدی مقالـه ای کـه بـه مقایسـۀ ترجمـۀ یـوزف ریولیـن و اور
ی را  گفتـه آمـد »بـه همـان  انـدازه کـه ریولیـن به سـبک ادبـی توراتی تمایـل دارد، روبیـن زبان و سـبک امروز
پیش گرفته اسـت«.3 در آن زمان، نویسـندگاِن مقاله به نسـخۀ بازنویسـی شـدۀ روبین دسترسی نداشتند، 

یابی مجدد دارد.  و مبنای سنجش نسخۀ 2005م. بود. طبیعتا نسخۀ جدید نیاز به ارز

2. Gesenius, 49. 
بین«، حیدر عیوضی، مصطفی رزاقی، محمدعلی طباطبایی، آینه  ری رو یولین و او  3. »سورۀ نمل: مقایسه ترجمه های عبری یوزف ر

پژوهش « تابستان 1398 - شماره 176 ) ص 39ـ40 (.   
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یـادی بـه اسـتفاده از زبـان و  بـا بررسـی بخش هـای متعـدد، بـه نظـر می رسـد روبیـن در ایـن اثـر تـا حـدود ز
سبک تورات متمایل شده است. این موضوع در استفاده از ترکیب های عبری ـ توراتی به طور خاص در 

مضامین مشترک نمایان می شود، از جمله:

از  مترجـم  להם،  ילעג  אללה  صـورت  بـه  جدیـد  نسـخۀ  در   :)15 )بقـره:  بِهـم «  َیْسـتَهزُِئ  »اهلُل  ترجمـۀ  در 
مشتقات לעג / lʿg »استهزاء کردن، مسخره کردن« استفاده کرده است. این به جهت انعکاس مضمون 
مشـترک آیـه بـا مزامیـر 2: 4 بـوده اسـت. روبیـن در پاورقـی متـن عبـری تـورات را هـم »יֹוֵׁש ַבבָשמִיַם ִיְּשָחַק 

ֲאֹדָנַי ִיְּלעג־ָלמֹו« می آورد. اما ترجمۀ قدیم به کلی متفاوت است.

گرایش به سبک مسّجع در زبان مقصد؛
ُمْسَتِقیم  « )حمد: 5ـ6( عبارت نخست در ترجمۀ قدیم به صورت 

ْ
َراَط ال اَك َنْسَتِعین * اْهِدَنا الّصِ »... َو ِإّیَ

ולישועתך נקווה ، در ترجمه جدید به ומִעמָך נבקש ֵעֶזר »تنها از تو کمک می طلبیم« تغییر کرده است. 

عـالوه بـر اینکـه معنـای انحصـار در آیـه در ترجمـۀ جدیـد بهتـر منعکـس شـده، اسـتفاده از ایـن ترکیب با 
توجه به تغییری دیگری که مترجم در آیه بعدی انجام داده و آن اسـتفاده از מישור به جای מישרים )در 

نسخۀ قبلی( به مسّجع بودن متن در زبان مقصد کمک کرده است.  

ارجاعات بیشتر به تورات و میدارش ها
ی روبیـن متضمـن پاورقی هـای فـراوان اسـت. بـه لحـاظ محتوایـی ایـن پاورقی هـا را می تـوان در  ترجمـۀ اور
چهـار بخـش اصلـی قـرار داد: I. متن هـای صرفـا توضیحـی بـه جهـت تبیین تحـت اللفظـی معانی آیات؛ 
 .IV ارجاع به آیات مشابه در متن قرآن؛ .III اشاره به دیدگاه های تفسیری و احیانا اختالف مفسران؛ .II
ارجاع به بن مایه های توراتی، میدراشـی در آیات قرآن. در این میان، قسـم اخیر در ترجمۀ بازنویسـی شـده 
افزایش چشم گیری یافته است. به عبارتی، هرچند نسخۀ 2005م. نیز متضمن ارجاعات متعدد به متون 
پیشـین اسـت، اما در این نسـخه خیلی پررنگ تر می باشـد. در ادامه، نمونه هایی از این ارجاعات در دو 
سـورۀ نخسـت، حمـد و بقـره، را مالحظـه می کنیـد. البتـه ایـن مـوارد هم به عنـوان نمونه انتخاب شـدند، و 

همۀ آنچه که هست، نیست! 

ُمْسَتقیم« )حمد: 6( ← »ای خداوند طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا 
ْ
راَط ال »اْهِدَنا الّصِ

به راه راست هدایت فرما« )مزامیر 27: 11(.  

»اهلُل َیْسـتَهزُِئ بِهـم « )بقـره: 15( ← »او کـه بـر آسـمانها نشسـته اسـت می خنـدد. خداونـد بر ایشـان اسـتهزا 
می کند« )مزامیر 2: 4(.

سـْمائِهم« )بقـره: 33( ← »پـس  آدم  همـۀ بهایـم  و پرنـدگان  آسـمان  و همـۀ حیوانـات  
َ
نِبْئُهـم ِبأ

َ
 َیـاَدُم أ

َ
»َقـال
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صحـرا را نـام  نهـاد« )پیدایـش 2: 20(، در ادامـه روبیـن بخشـی از میـدارش برشـیت ربـاه را نقـل می کنـد که 
ئکـه گفتند ماهیت او  ئکه گفت مـن آدم را آفریدم. مال ترجمـۀ آن بـه ایـن مضمـون اسـت: »خداونـد بـه مال
چیست. خداوند گفت حکمت و دانش او از شماها بیشتر است. آنگاه حیوانات، جانواران و پرندگان 
ئکـه عبـور داده شـدند، خداونـد از نـام آنهـا پرسـید، امـا آنهـا از پاسـخ عاجـز ماندنـد. آنـگاه از  از مقابـل مال
، این اسـب و این شـتر  مقابـل آدم عبـور داده شـدند. بـه آدم گفـت نـام او چیسـت، پاسـخ داد: ایـن گاو نـر
اسـت. آنـگاه از آدم پرسـید نـام تـو چیسـت، گفـت: »مـن آدمـم، چـون مـرا از اداما ]سـطح زمیـن[ آفریدی«. 
خداوند پرسید نام من چیست؟ آدم گفت: سزاوار است که نام تو أدونای [ֲאֹדָני / ʼadōnāi[ »آقای من«4 

باشد، چرا که سرور همۀ آفریده هایت هستی!«.5 

 ِمنَهـا َعـْدل « )بقـره: 48( ← »هیـچ کـس هرگـز بـرای بـرادر خـود فدیـه 
ُ

 ُیْؤَخـذ
َ

 ُیْقَبـُل ِمنهـا َشـَفاَعٌة َو ال
َ

»َو ال
نخواهد داد و کّفارة او را به خدا نخواهد بخشید« )مزامیر 49: 7 ]نسخۀ عبری 8[(. 

ن  ُکم ّمِ نُتْم َتنُظُروَن * ُثّمَ َبَعْثَنا
َ
اِعَقُة َو أ ْتُکُم الّصَ

َ
َخذ

َ
َك َحتَی  َنَرى اهلَل َجْهَرًة َفأ

َ
ْؤِمَن ل

ُ
ن ّن

َ
ُتْم َیاُموسَی  ل

ْ
»َو ِإْذ ُقل

  Shemot Rabbah, 29,4 ُکْم َتْشُکُرون« )بقره: 55ـ56( ← میدارش
َّ
َعل

َ
َبْعِد َمْوِتُکْم ل

»َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْیًنا« )بقره: 60( ← »پس  به  ایلیم  آمدند، و در آنجا دوازده  چشمۀ آب  و هفتاد 
درخت  خرما بود، و در آنجا نزد آب  خیمه  زدند« )خروج 15: 27(. 

ک  کرده   َحـق « )بقـره: 61( ← »شمشـیر شـما مثـل  شـیر درنـده  انبیـای  شـما را هال
ْ
ـَن ِبَغیـرِ ال ِبّیِ ـوَن الّنَ

ُ
»َو َیْقُتل

اسـت« )ارمیـا 2: 30(، و نیـز عهـد جدیـد »ای اورشـلیم، اورشـلیم، قاتـل انبیـا و سنگسـار کننـده مرسـالن 
خـود! چنـد مرتبـه خواسـتم فرزنـدان تـو را جمـع کنم، مثـل مرغی که جوجه های خود را زیـر بال خود جمع 

می کند و نخواستید! )متی 23: 37(.    

وْا َسِمْعَنا َو َعَصْیَنا« )بقره: 93( ← ارجاعات بیشتر به میدارش رباه )42: 7( و سفر خروج )24: 7(.
ُ
» َقال

ق « )بقره: 102( ← ارجاع به ضرب المثلی در میشنا، رسالۀ سنهدرین יש/אין לו 
َ

ُه فِی ااَلِخَرِة ِمْن َخال
َ
»َما ل

חלק לעולם הבא ، تحت اللفظی: »برای او بهره و نصیبی در آخرت نیست« )10: 1ـ4(.

ـا« )بقـره: 127(، روبیـن ابتـدا بـه سـاخت  ـْل ِمّنَ َنـا َتَقّبَ ّبَ َبْیـِت َو ِإْسـَماِعیُل َر
ْ
َقَواِعـَد ِمـَن ال

ْ
»َو ِإْذ َیْرَفـُع ِإْبَراِهـُم ال

مذبح های ابراهیم در سفر پیدایش ارجاع می دهد )12: 7ـ8(، سپس برای تفصیل بیشتر به طور خاص 
̓ bayt »خانـۀ ابراهیـم« در وصایـای ابراهیـم )کتاب یوبیل باب  ābrāhām /بـه ارتبـاط ترکیـب בית אברהם

22( و البیت )الکعبه( در آیه می پردازد.  

 4. در سـنت یهـودی خوانـدن خداونـد بـه اسـم »یهـوه« ممنـوع اسـت، حتی هنگام تالوت تـورات نیز هنگامی که به این نام می رسـند از 
همین واژۀ »ادونای« استفاده می کنند. 

5 . Bereishit Rabbah, 17,4.
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ِتَنـا ...« )بقـره: 128( ← ارجـاع به کتـاب یوبیل )باب 22: 9ـ 13( با  ّیَ ـَك َو ِمـن ُذّرِ
َ
َنـا ُمْسـِلَمیْن ل

ْ
َنـا َو اْجَعل ّبَ »َر

یۀ خود.  مضمون دعای ابراهیم برای ذر

ْضَعاًفـا َکِثیـَرة« )بقـره: 245( ← »هر که  بـر فقیر ترّحم  
َ
ـُه أ

َ
ـِذى ُیْقـرُِض اهلَل َقْرًضـا َحَسـًنا َفُیَضاِعَفـُه ل

َّ
ـن َذا ال »ّمَ

نماید به  خداوند قرض  می دهد، و احسان  او را به  او رّد خواهد نمود« )امثال 19: 17(.

ْرض « )بقـره: 251(، ← ارجـاع بـه ایـن سـخن ربـی 
َ ْ
َفَسـَدِت األ

َّ
ـاَس َبْعَضُهـم ِبَبْعـٍض ل  َدْفـُع اهلِل الّنَ

َ
ـْو ال

َ
»َو ل

گر ترس از ایشـان نبود، مردم همدیگر را زنده زنده  حنینا در میشـنا »برای سـالمتی شـاهان دعا کنید که ا
می بلعیدند« )رسالۀ اندرز پدران 3: 2(.6  

 . تطبیق عبارات مختلف آیت الکرسی )بقره: 255( با دانیال و مزامیر

ِحْکَمـَة َمـن َیَشـاُء ...« )بقـره: 269( ← »او حکمـت را بـه حکیمـان و دانش را به دانشـمندان عطا 
ْ
»ُیْؤتـِی ال

می فرماید« )دانیال 2: 21(. 

برخی ارجاعات جدید به عهد جدید:

اُس َو الِحَجاَرُة« )بقره: 24(، ← »در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان  تِی َوُقوُدَها الّنَ
َّ
اَر ال ُقوْا الّنَ

َ
»َفاّت

او مهّیا شده است« )انجیل متی 25: 41(.    

اس  ...« )بقره: 264( ← »هوشـیار باشـید کـه کارهای نیک خود را برای جلب  ـُه ِرَئـاَء الّنَ
َ
ـِذى ُینِفـُق َمال

َّ
»کَال

گـر چنیـن کنیـد، هیـچ اجـری نـزد پـدر آسـمانی خود  توجـه مـردم پیـش چشـم دیگـران انجـام ندهیـد زیـرا ا
ید« )متی 6: 1 بب(.         ندار

کـه ذکـر شـد، بـه ارجاعـات اضافـی مترجـم بـه متـون پیشااسـالمی )نسـبت بـه نسـخۀ 2005م.(  مـواردی 
محدود بود، به همین ترتیب ارجاع به آیات مشـابه در قرآن نیز در نسـخۀ جدید به طور چشـم گیر بیشـتر 

شده است.

کـه در رابطـه بـا مضامیـن مشـترک قـرآن و متـون پیشـین آثـار  ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطـف نیسـت 
متعـددی در دسـترس اسـت، از جدیدتریـن پژوهش هـای شـاخص بایـد بـه کتـاب قرآن و کتـاب مقدس: 
ینولـدز اشـاره کـرد. در ایـن اثـر سـعی شـده منبعـی جامـع در موضـوع  متـن و تفسـیر7 اثـر گابریـل سـعید ر

6  . Pirkei Avot;
اندرز پدران یکی از رساله های تلمود است، اما برخالف سایر رساالت که موضوع آنها احکام فقهی ست، این رساله متضمن کلمات 
رۀ تنائیم است )تقریبا 1800 سال پیش(. متن این رساله همراه با ترجمۀ فارسی و انگلیسی )به  ّبی  و دانشمند از دو حکمت آمیز 60 ر

صورت سه زبانه( به قلم شکراهّلل مهدیزاده در سال 1383 از سوی انتشارات انجمن کلیمیان تهران منتشر شده است.  
7  .The Qur'an and the Bible: Text and Commentary, Gabriel Said Reynolds, Yale Uni., 2018.
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نقد و بررسی کتان
162ترجمه های عبری نرآن به مثابه تفسیر یهودی ناشناخته

ی  ، مقـاالت و کتاب های اور ینولـدز مضامیـن مشـترک قـرآن و کتـاب مقـدس ارائـه شـود. در میـان منابع ر
ی را نادیده گرفته است. در حالی که پاورقی های این  روبین دیده می شود، اما تعجب آنکه ترجمۀ قرآن و
ترجمه می توانست دست کم در مواردی به تکمیل پروژه او کمک کند)مثال ارجاع روبین در ذیل آیۀ غار 

)توبه: 40( به مضامین و عناصر مشترک ادبی در کتاب دوم پادشاهان 6: 16 بب(.   

جمع بندی
ی روبین به جهت پاورقی های مهم و فنی می توانند  1. ترجمه هـای عبـری قـرآن، بـه طـور خاص ترجمۀ اور
تفاسـیر یهـودی بـر قـرآن محسـوب شـوند. قطعـا پـاره ای از دیدگاه هـای مطـرح در ایـن تفاسـیر در تعـارض 
بـا دیـدگاه مفسـران مسـلمان اسـت، امـا در مـوارد متعـددی نیـز ارجاعـات ایشـان بـه متـون پیشااسـالمی 

می توانند به تفسیر فنی برخی آیات پیچیدۀ قرآن کمک کنند.8   

ی روبین چیزی فراتر از یک بازنویسی باشد، بلکه بهتر است آن را یک  به نظر می رسد، ترجمۀ جدید اور
ترجمۀ جدید تلقی کرد که نتیجۀ 10 سال تحقیق نویسنده و مالحظه پژوهش های نوین به طور ملموس 

در آن منعکس شده است. نفس این کار جّدیت در پژوهش را نشان می دهد!

ی رشـته زبان هـای سـامی در دانشـکده های علـوم قرآنـی در جامعـۀ عملـی ایـران.  2. ضـرورت راه انـداز
ایـن موضـوع بـه شـکوفایی و پویایـی مطالعـات قرآنـی در جامعـۀ علمـی ما کمـک خواهد کـرد. مطالعات 
زبان شناسـی قرآن در جامعۀ ما نسـبت به دسـتاوردهای زبان شناسـی کتاب مقدس در غرب فرسنگ ها 

! کنده محدود می شود؛ به امید آن روز فاصله دارد،9 فاقد انسجام و صرفا به پژوهش های فردی و پرا

ی رشته ترجمه پژوهی قرآنی در مقطع دکتری، دست کم در چهار گرایش فارسی و انگلیسی  3. راه انداز
-به لحاظ کاربردی- بودن این زباها، و گرایش عبری و آلمانی - به لحاظ فنی بودن این زبانها- به امید 

. آن روز

 8. نک.: »تفسـیر بینامتنی از آیه 69 سـوره احزاب بر اسـاس ترجمه های آلمانی و عبری«، حیدر عیوضی، مطالعات قرآن و حدیث، 
رۀ 11، شمارۀ پیاپی 21؛ پاییز و زمستان 1396 دو

یی بـرای مطالعات قرآنی«، حیدر عیوضی،  ینگرن: الگو یشه شناسـی تـورات عبـری از گزنیوس تا ر  9. نـک.: مقالـۀ » تحـوالت در دانـش ر
، سال دوم، ش. اول، خرداد 1396.  ز مجله ایرانشهر امرو


