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هذه وقفات متهيدية حول موقف املسترشقني من كتاب اهللا تعاىل القـرآن الكـريم, 
ِّتسعى إىل اتباع أسلوب املراجعـة يف نقـد االستـرشاق يف موقفـه مـن كتـاب اهللا تعـاىل 

وحيـث إهنـا . ن املسلمني من هذه اإلسهاماتِّوترمجة معانيه, وموقف العلامء واملفكري
َّقد أخذت طابع املراجعة فكان واضحا فيها كثرة االقتباسات, ومن ثم كثـرة املراجـع,  ً

 .منتقاة لنقد االسترشاق يف هذا املوضوعدراسات التي يمكن أن ينظر إليها عىل أهنا 
ًيمكن أن تعد هذه الوقفات مدخال لرصد وراقي  َّ ُ ُا كتـب باللغـة  ملـ»ببليـوجرايف«ْ

 »ببليوجرافيـة«وتكون هذه القائمة حلقة من سلـسلة وراقيـة . العربية يف هذا املوضوع
حول االسترشاق واإلسالم وعلـوم املـسلمني يف الـسنة والـسرية والتـاريخ والعلـوم 

 . ًاألخر, يسعى الباحث إىل نرشها تباعا
سترشاق وترمجـة كانت الوقفة األوىل حول اال: وقد تضمن البحث ثالث وقفات

معاين القرآن الكريم, وتستعرض هذه الوقفة أقوال بعض البـاحثني وآراءهـم يف هـذا 
الــصدد, وأمــا الوقفــة الثانيــة فكانــت عــن التنــصري وترمجــة معــاين القــرآن الكــريم, 

القـرآن الكـريم, أمـا الوقفـة معـاين وتستعرض الدوافع التنصريية الكامنة وراء ترمجة 
هود املبذولة يف صدد ترمجة معاين القرآن الكريم من خالل الثالثة فكانت عن تقويم اجل

 .املؤسسات العلمية املرجعية املعنية هبذا الشأن, وخيتتم البحث بعدد من التوصيات
                                                 

 .أستاذ املكتبات واملعلومات   )*(
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 ةـِّدمـقـم
َّاحلمد هللا رب العاملني والصالة والـسالم عـىل عبـد اهللا ورسـوله, سـيد األولـني  ِّ ِّ

 : وبعد, إىل يوم يبعثونواآلخرين, وعىل آله وأصحابه ومن تبعه
فهذه وقفات متهيدية حول موقف املسترشقني من كتاب اهللا تعاىل القرآن الكـريم, 
ِّتسعى إىل اتباع أسلوب املراجعـة يف نقـد االستـرشاق يف موقفـه مـن كتـاب اهللا تعـاىل 

وحيـث إهنـا  .ِّوترمجة معانيه, وموقف العلامء واملفكرين املسلمني من هذه اإلسهامات
َّومن ثم كثـرة املراجـع, , ًذت طابع املراجعة فكان واضحا فيها كثرة االقتباساتقد أخ

 .منتقاة لنقد االسترشاق يف هذا املوضوعدراسات ْالتي يمكن أن ينظر إليها عىل أهنا 
ًيمكن أن تعد هذه الوقفات مدخال لرصد وراقي  َّ ُ ُ ملـا كتـب باللغـة »ببليـوجرايف«ْ

َّ الباحث إىل نـرشها يف هـذه املجلـة املباركـة يف أعـداد العربية يف هذا املوضوع, يسعى
 »ببليوجرافيـة«ِّ وتكون هذه القائمة حلقة مـن سلـسلة وراقيـة −بإذن اهللا تعاىل−قادمة 

 والتـاريخ والعلـوم , وعلوم املسلمني يف الـسنة والـسرية,حول االسترشاق واإلسالم
 −ىلبحول اهللا تعا−ًاألخر, يسعى الباحث إىل نرشها تباعا 

 أخـي رالدوريـة املباركـة مـن رئـيس التحريـ يشكر الباحث القائمني عىل هـذهو
ِّ عىل تبنيهم نرش هذا ,ِّاألستاذ الدكتور حممد سامل بن شديد العويف وزمالئه هيئة التحرير

 .واهللا تعاىل هو اهلادي إىل سواء السبيل. البحث وما يليه من بحوث قادمة
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 التمهيد
 نقل املعلومة الرشعية

 ,ًمن وسائل نرش املعلومة الرشعية نقلها لغويـا, مـن اللغـة العربيـة إىل لغـات أخـر ُ
َّيتحدثها من ال يتحدثون العربية, من املنتمني لإلسـالم, ومـن غـري املنتمـني إىل اإلسـالم َّ .

َّوأول ما يتبادر إىل الذهن يف مسألة ترمجة املعلومـة  )١(.َّوتسمى هذه الوسيلة بالنقل والرتمجة
ولكن القرآن الكـريم  )٢(,رشعية نقل القرآن الكريم من اللغة العربية إىل اللغات األخرال

ُكالم اهللا تعاىل, املنزل من عنده, بواسطة  َّ ِّالنبي األمي  َّحممد بن عبداهللا إىل  جربيلُ ِّ ِّ . 
ُكالم اخلالق تعاىل معجز, ال يرقى إليه كالم املخلوقني, مـن حيـث الـصياغة واملعنـى  ُ
ِّواملدلول والديمومة, وفيه كلامت ال مقابل هلا يف اللغات األخر, وال تتهيأ ترمجتـه إىل أي  َ ُُ
ًلغة أخر ترمجة حرفية غري ميسورة, مهام قامت املحاوالت, قـديام وحـديثا, ولـذا كانـت  ًً
ُهناك حماوالت للتعامل مع هـذه االسـتحالة بتفـسري القـرآن الكـريم بلغـات أخـر, كـام 

ٌسلمون عىل حماوالت الرتمجة, خروجا من هذا احلرج, بأهنا تعامل مع املعنىاصطلح امل ُ ً.)٣(  
تعالج هذه الصفحات اآلتية, يف هذا الفصل الثالث من املراجعات يف نقد االستـرشاق, 
َموقف بعض املسترشقني من املعلومة الرشعية, مع الرتكيـز عـىل نقـد جهـود املستـرشقني يف 

ِّريم بصفته وحيا منزال عىل رسول اهللا سيدنا التعاطي مع القرآن الك ًً , بام يف  حممد بن عبد اهللاَّ
 .ِّذلك نقد جهود هؤالء املسترشقني يف ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اللغات األوربية

                                                 
النقـل والرتمجـة يف . عيل بن إبـراهيم النملـة: انظر يف مناقشة قضية النقل والرتمجة يف احلضارة اإلسالمية  ) ١(

 .ص٢٠٤. احلضارة اإلسالمية
َّمواصفات الرتمجة املعـدة لالسـتعامل يف جمـال . إبراهيم بن صالح احلميدان: انظر يف مناقشة هذه القضية  ) ٢(

 .ص٦٩. تقويم للاميض, وختطيط للمستقبل: ندوة ترمجة معاين القرآن الكريم :يف −. الدعوة
ُّعبادة بن أيوب الكبييس: ًانظر, مثال  ) ٣(   . َّ جملة الدراسات اإلسالمية− .َإمعان النظر يف فواتح السور. ُ

 .١٥−٦ص. »رس إعجاز القرآن الكريم يف فواتح السور«. عبد الفتاح عطية يونس: ًوانظر, أيضا. ٤٢−٥ص
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  الوقفة األوىل 
 االسترشاق وترمجة معاين القرآن الكريم

َّمنذ أن ختم اهللا تعـاىل األديـان كلهـا باإلسـالم, َّ وخـتم األنبيـاء والرسـل كلهـم ْ ُ
َّ, وختم الكتب الساموية كلها, بـالقرآن الكـريم, وهـذا الكتـاب َّبمحمد بن عبداهللا  َ َ

اهتامم املسلمني, وغري املسلمني, بالتفسري والتحليل, والسعي إىل فهمـه  ُّحملَّاملنزل هو 
 .ُّومتثله من املسلمني, والوقوف عىل أرسار تأثريه يف النفوس

َّ أن حماولتـه ترمجـة معـاين القـرآن جـاك بـريكف املسترشق الفرنيس املعارص يعرت
ِّليست غري حماولة لتفسري معاين القرآن الكريم; ألن الرتمجـة احلقيقيـة للـنص «الكريم  َّ

ِّالقرآين مستحيلة, فألفاظ وعبارات القرآن الكريم هلـا مـدلوالت ومـؤرشات عميقـة, 
ٍ تنقلها بكل ما حتتويه من معان ظاهرة وخافيةْأن) القابلة(وال تستطيع اللغة  ِّ«.)١(  

مالـك بـن , وأيب حنيفـةٌويف هذا األمر جدال سابق بني علامء املسلمني, من أمثال 
, الزرقــاين, والــسيوطي, والزركــيشو ,ابــن تيميــةو, الغــزايل, وابــن حــزمو أنــس, 

بل فكرة الرتمجـة, يرجع هذا اجلدال إىل ما ق )٢(. الرشيفاألزهر, ومشيخة ويْجَحـالو
ُمن حيث التأويل والتفسري, وبيان معناه للعامة, والنظر إىل املعـاين األصـلية, واملعـاين  َّ ُ ُ ُ

املوافقـات يف أصـول «يف ) م١٣٨٨/ه٧٩٠ت  (الـشاطبيالتابعة اخلادمة, كـام يقـول 
  )٣(.»األحكام

                                                 
−١١٥ص−. االجتهـاد −. من القـراءة إىل التفـسري: ترمجة جاك بريك للقرآن.  مصطفى عبدالغني:انظر  ) ١(

إشكالية ترمجة معاين القـرآن : حماكمة جاك بريك. نديسعيد الالو: ً, نقال عن١١٩ُّوالنص من ص. ١٣٧
 . خمطوطة−. الكريم

  . ص٨٧ −. قضايا ترمجة القرآن. عبد النبي ذاكر: انظر  ) ٢(
. َّحممـد مـصطفى املراغـي: ً نقال عـن− املوافقات يف أصول األحكام. إبراهيم بن موسى الشاطبي: انظر  ) ٣(

 .ص٥٣ − بحث يف ترمجة القرآن الكريم وأحكامها
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ْلذا, اصطلح املسلمون عىل أن يطلقوا عىل عملية نقل القرآن الكريم,  وترمجته من ََ
ُويتحـرج املـسلم العـامل  )١(ِّاللغة العربية إىل أي لغة أخر, ترمجة معاين القرآن الكريم, ِ َّ

ًمن إطالق الرتمجة عىل القرآن الكريم, دون أن تكون مقيدة برتمجة املعنى َّ ْ.)٢(  
ُّكان هذا خمرجا حفظ للقرآن الكريم مكانته, بلغته العربية, ودفع كثريين إىل تعلم َ ِ ً 

ًكام أنه كان خمرجـا . ق القرآن الكريم, باللغة التي نزل هباُّ ليستطيعوا تذو;اللغة العربية َّ
َّلتعدد ترمجات املعاين يف اللغة الواحدة, عىل أيدي أبنائها وغري أبنائها, بل ربام تعـددت  َُّّ

ًترمجة املعاين باللغة الواحدة عىل يد مرتجم واحد, حيث يتبني له دائـام التقـصري  الـذي َّ
  )٣(. وهذا من طبع البرش,يعرتيه, مع كل ترمجة للمعاين

  كـان غـري العـرب «: َّللتفـسري امليـرسِّ يف مقدمتـه عبداهللا بن عبداملحسن الرتكييقول 
. َّ يتعلمون لغة العرب, ليقرؤوا القرآن ويفهموه ويعملوا بـه−َّبمجرد دخوهلم يف اإلسالم−

ُوحينام انحرس املد اإلسالمي, وضع َّف املسلمون, وقل االهتامم بالعلوم اإلسـالمية ولغتهـا ُّ
َّالعربية, ظهرت احلاجة إىل ترمجة معاين كتاب اهللا ملن ال يـتكلم اللغـة العربيـة وال يفهمهـا, 

ً يف تبليغ رسالة اإلسالم للناس كافة, ودعوة هلم إىل هدي اهللا ورصاطه املستقيمًإسهاما َّ. 
ٌيدان من ليس أهال له, بل قام بـذلك أنـاس مـن َّوتعددت الرتمجات, ودخل يف امل ً

ًغري املسلمني, مما جعل احلاجة ملحة إىل أن يعتني املسلمون بتوفري ترمجـات صـحيحة  َّ
ٍّملعاين كتاب اهللا, وبيان ما يف بعض الرتمجات من أخطاء وافـرتاء ودس عـىل كتـاب اهللا 

َّالكريم, ورسالة نبينا حممد  ِّ«.)٤(  
                                                 

  .مسألة ترمجة القرآن. مصطفى صربي: انظر  ) ١(
 .اإلقدام عىل ترمجة القرآن: كتاب حدث األحداث يف اإلسالم. َّحممد سليامن: انظر  ) ٢(
عرض مـوجز باملـستندات ملواقـف وآراء : املسترشقون وترمجة القرآن الكريم. َّحممد صالح البنداق: انظر  ) ٣(

 وثالثـني لغـة رشقيـة ٍّكريم مع نامذج لرتمجـة تفـسري معـاين الفاحتـة يف سـتوفتاو بشأن ترمجة القرآن ال
 .ص٣٣٨ −. وغربية

 .ص و. تأليف نخبة من العلامء/ َّالتفسري امليرس. عبداهللا بن عبد املحسن الرتكي, مرشف: انظر  ) ٤(
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رمجـة معـاين القـرآن الكـريم إىل اللغـات الالتينيـة, وإىل اللغـات َّمن العجيب أن ت
 ,كاجلرمانية, قـد بـدأت عـىل أيـدي غـربيني, غـري )اللغات الغربية(األوربية األخر ,

−١٦٩٧(جورج سيل َّورغم كثرهتا إال أن أبرزها ترمجة املسترشق اإلنجليزي . مسلمني
َّمـة, قـرر فيهـا أن ِّإىل اللغة اإلنجليزية, التي وضع هلا مقد) م١٧٣٦ َّحممـد بـن  رسـولناَّ
ْ وإن كان مل يستبعد أن يكـون −كام سيأيت ذكره−َّهو الذي ألف القرآن الكريم  عبداهللا  ْ

١(!قد عاونه أحد من حكامء عرصه, من بني قومه, أو مـن اليهـود والنـصار(  ﴿ A 
B C D E F HG I    J K L M N O 

P  Q﴾ ]١٠٣: النحل[. 
َّوكان هذا التـأثري سـلبيا, ولعلـه كـان . ٌل أخر عن هذه الرتمجةأعقب ذلك نقو ً

ُّمقصودا لرصف اآلخر عن التعلـق باإلسـالم, مـن خـالل تقـديم املعلومـة الـرشعية  ً
هذا يف ضوء غيـاب جهـود . َّالصحيحة, بالرتمجة الدقيقة للمصدر األول هلذه املعلومة

مـن خـالل الرتمجـة الدقيقـة ملعـاين املسلمني القادرين عىل تقديم املعلومة الصحيحة, 
القرآن الكريم, وانشغال املسلمني, يف حينهـا, يف النظـر يف مـرشوعية النقـل والرتمجـة 

ملعاين القرآن الكريم إىل اللغات األخر. 
  املعلومـة الـرشعية, يف ما دمنا ندور حـول إسـهامات غـري املـسلمني يف التـأثري و

  َّ معـاين القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة املطهـرة, فإن هذا التأثري مل يقترص عىل ترمجات
َبل إن الدراسات حول هذه املعلومة تتعـذر اليـوم عـىل احلـرص, بـام يف ذلـك الـدعوة  َّ َّ  

   ملجمـع عبـدالعزيز فهمـيَّإىل كتابة القرآن الكريم باحلروف الالتينية, التـي تقـدم هبـا 
ُّفـؤاد األول لل   م, التــي ٢/٢/١٩٤١ املوافـق ه٦/١/١٣٦٠غـة العربيـة بالقـاهرة يف َّ

ــة, إال ــاحلروف الالتيني ــة ب ــة العربي ــب اللغ ــا إىل أن تكت ــا هب َّدع   َّ أن أعــضاء املجمــع ْ
حتى اندثر هذا املوضوع, وطواه النسيان منذ عام «آنذاك, اعرتضوا عىل هذا االقرتاح, 
                                                 

: يف −. تـرشاقي احلـديثُّإشكالية تأثر القرآن الكريم باألناجيل يف الفكر االس. عبداحلكيم فرحات: انظر  ) ١(
 .ص٢٣ ,ندوة القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية



 

٢٠١ 

  املوافـق ينـايره١٣٦٣َّحـرم امل من شهر ٣١ و٢٤وكان ذلك يف جلستي  )١(.»م١٩٤٤
 .م١٩٤٤من سنة 

, مـدير معهـد تـاريخ العلـوم العربيـة فـؤاد سـزكنيسعى األستاذ الـدكتور وقد 
َواإلسالمية بفرانكفورت بأملانيا, إىل حرص ما كتـب حـول املوضـوع باللغـة األملانيـة,  ِ ُ

ّوكنت أراه جيمع البحوث والدراسات, يستعريها مـن مكتبـات أوروبـا العامـة  .فقط َّ
ثم يقوم بتـصويرها وجتليـدها, واالحتفـاظ هبـا يف مكتبـة املعهـد واجلامعية والبحثية, 

َّ, تزيـد عـىل مخـسة جملـدات )ببليوجرافيـة(وقد أصـدر لـذلك قائمـة وراقيـة . ِّالقيمة
 . , وآخرينإسامعيل بالتش بمعاونة الباحث البوسنوي ,ضخمة
قية  يواصل هذا املرشوع, ويصدر قائمة ورافؤاد سزكنيال يزال األستاذ الدكتور و

 وال يزال جيمع هذه الدراسات من الدوريات ,جديدة, بني الفينة والفينة) ببليوجرافية(
ٌ ووقائع املؤمترات, حتى تكونت عنـده يف مكتبـة املعهـد, ثـروة ,العلمية, ومن الكتب َّ

َّالسـيام أن معظمهـا وَّعلمية من هذه الدراسات, ربام كانت جماال للـدرس والتحليـل,  َّ ِ
َّقني األملان, أو ممن أرادوا البحث والدراسة والكتابـة باللغـة األملانيـة, جاء من املسترش

ًالتي تعد لغة االسترشاق األوىل, وبالتايل, تعد اللغات األوروبية األخر عالة عليها َُّ ُ ُّ َُ َ. 
َّإن هذه الدراسات حول املعلومة الرشعية ال تكاد ختلـو : يمكن القول دون تعميم

 ذلـك أن هـؤالء الدارسـني ;ٍيف جممله, وغري املقصود يف قليـل منـهَّمن اخللل املتعمد, 
  :َّللمعلومة قد افتقدوا إىل عاملني مهمني

ِّاالفتقار إىل االنتامء إىل هذه املعلومة, وما متثله من ثقافة, وبالتايل أعطاهم عدم : َّأوهلام
 . ًكان هذا التأثري سلبيااحلكم والتحليل, دون النظر إىل التأثري, ولو عىل َاالنتامء اجلرأة 

َّإن مراجعة ترمجة جاك بريك, هنا, تشري إىل أنـه «: مصطفى عبدالغنييقول  مثـل −َّ
ِّ رغم استخدامه لعدد من املناهج الغربيـة اجلديـدة عـىل الـنص, −عدد من املسترشقني

                                                 
 .٤١٦−٣٩١ص. اقرتاح مرفوض: كتابة القرآن الكريم باحلروف الالتينية. ّعبداحلي حسني الفرماوي: انظر  ) ١(
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ًفإنه ما زال حيمل رواسب تارخيية واجتامعية خاصة يف التفسري أكثر من حماولة صـا ً ًَّ رمة َ
  )١(.»يف املنهج

هو افتقارهم إىل اإلملام باللغة التي جـاءت هبـا املعلومـة الـرشعية, : العامل الثاين
  )٢(.َّوهي هنا, اللغة العربية, رغم حماوالهتم اجلادة للسيطرة عليها

ًهذا العامل الثاين أخف بكثري من العامل األول, ولكن تأثريه بـدا واضـحا, مـن  ََّ ُّ
سترشقني إىل االستعانة بالضليعني باللغة العربية من العلامء واألدبـاء خالل اضطرار امل

وقـد حرصـوا عـىل أصـحاب اخلطـوط . العرب, يقرؤون هلم, وينسخون ما يكتبـون
مـن هـؤالء العلـامء اجلميلة, يف ضوء تعميم املطبعة ووسـائل االستنـساخ احلديثـة, و

ًمرتبة أسامؤهم هجائيا(واألدباء  , وابـن أيب شـنب, وأمحـد تيمـور, حوُّبإبراهيم شـ): َّ
َّوأمحد زكي, وأمحد عبيد, وإحسان عباس, والقايض إسامعيل األكوع, وحسن حـسني 
ِّعبدالوهاب, ومحد اجلارس, وصالح الدين املنجد, والشيخ طاهر اجلزائـري, والعابـد  َّ

ِّالفايس, وعبداحلي الكتاين, وفؤاد سيد, والفقيه التطواين, وقاسم الرجب, وكور َّ كيس ّ
ّعواد, وحممد إبراهيم الكتاين, وحممد رشاد عبداملط َّ ََّّ  دبـن التالميـ َّلب, وحممـد حممـودَّ

ْالرت ِزي الشنقيطي, وحممد الُكُّ َّوين, وحممد يوسف نجم, وحممود حممد الطُنْمـَّ َّ   )٣(.ناحيَّ
َّال شك يف أن هذا املوقف من املعلومة الرشعية كان له يف جمتمع هؤالء الدارسني َّ ,

 إذ أسهم هـذا األسـلوب يف إبعـاد النـاس عـن املعلومـة الـرشعية ;فيهاتأثريه السلبي 
الصحيحة, وبالتايل أسهم يف ضعف فهم اإلسالم, أو يف سوء فهمه, مما كان لـه تـأثريه 

 .اإلقبال عىل هذا الدين, الذي يقوم عىل املعلومة الرشعية الصحيحةيف 
                                                 

 .١٢٩ ص −. من القراءة إىل التفسري: ترمجة جاك بريك للقرآن. مصطفى عبدالغني: انظر  ) ١(
ترمجة جاك . مصطفى عبدالغني آخر ما ظهر ملعاين القرآن الكريم لد ِ مناقشة البعد اللغوي لرتمجة:انظر  ) ٢(

 .١٣٥−١٢٩ ص. من القراءة إىل التفسري: بريك للقرآن
. مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب مع حمارضة عن التصحيف والتحريف. َّحممود حممد الطناحي: انظر  ) ٣(

 .٢٢٤−٢٢٣ص
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َّلومة الرشعية من مصدرها األول, وهو القرآن إذا كان هذا اخللل قد اعرت نقل املع
َّالكريم, إىل اللغات األخر, فمن املتوقع أن يعرتي اخللل نقل السنة النبوية الرشيفة, عن  َ ُ َّ ِ

َّالسيام أن يف احلديث الرشيف ما هو صحيح, وما هـو حـسن, ومـا هـو و الرتمجة, طريق ِ
َّ درجة قبـوهلام, عـىل مـا بينـه والضعيف واملوضوع خيتلفان يف. ضعيف, وما هو موضوع

َّعلامء السنة النبوية املطهرة يف مصطلح احلديث, ملا فيهام مـن املعلومـات الـرشعية, ممـ َّ َّ ا مل ُّ
َّا ال يمكـن أن يعـد مـن املعلومـات َّ, كام أن فيهام من املعلومات مميثبت عن املصطفى  َ ُ

َّالرشعية, لتعارضه مع النقل الصحيح أوال, ثم العق  . ًل السليم ثانياَُّ
ًكان هذا جماال رحبا للخلط يف نقل املعلومة, مما كان جماال رحبا, كـذلك, لتـشويه  ًً َّ

, وبالتايل للمعلومة الرشعية املستقاة مـن  بن عبداهللا َّحممداإلسالم وسرية املصطفى 
 . هللاَّحممد بن عبداَّاملصدر الثاين الرئييس من مصادر الترشيع اإلسالمي, سنة املصطفى 

َّالرتكيز هنا خمصص ملحاوالت فهم القرآن الكريم من أولئك الذين ال ينتمون إليـه, 
َّ مما أد إىل قيام حماوالت لرتمجة معانيـه إىل لغـاهتم, تعـود إىل ;َّوال يتحدثون لغته العربية َّ

, حيـنام بـدأ )م١١٤٣سـنة (, الثاين عرش املـيالدي )ه٥٣٦سنة (القرن السادس اهلجري 
 روبـرتاملحرتم الكلـوين هـذا اجلهـد, وتـوىل الرتمجـة لـه الراهـب اإلنجليـزي  بطرس

 الداملايت الذي ترجم هريمانالكلوين, وكان هو والراهب اآلخر ) روبرتوس كيتينيسيس(
ٌتزخر بأخطاء جسيمة, سواء «ِّالنبذة املخترصة, ملمني باللغة العربية, وكانت هذه الرتمجة 

َّ إذ أغفل ترمجـة العديـد مـن املفـردات, كـام مل يتقيـد ;ً يكن أمينايف املعنى أو يف املبنى, ومل
ًبأصل السياق, ومل يقم وزنا   )١(.يوهان فوك, كام يقول » خلصوصيات األدبُ

ً وعريب مسلم يـدعى حممـدا, ,روبرت كينت من  إليهام كالعبدالرمحن بدوييضيف  َّ
َّ أن مـن عبدالواحد العـرسي َّحممدويذكر  )٢(.»ُوال يعرف له لقب وال كنية وال اسم آخر«

                                                 
َّالدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتـى بدايـة القـرن : تاريخ حركة االسترشاق. يوهان فوك: انظر  ) ١( َّ

 .١٨ص. العرشين
 .٤٤١ص ,٤ ط − .موسوعة املسترشقني. عبدالرمحن بدوي: انظر  ) ٢(
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َّحممـد عـوين كام يذكر  )١(.ِالرتامجة أحد املسلمني املنقلبني عن دينهم األصيل إىل النرصانية
َأن أحد املغاربة من املتفقهني يف التفسري والدين كان يمـد لـه يـد املـساعدة  «عبدالرؤوف ُّ ُ ِّ َّ

فقـد كانـت تعـاين مـن نقـص شـديد يف  «ًومع هذا فلم تكن هذه الرتمجة أمينة, )٢(.»ًدائام
ْمل يع. ًمواطن كثرية, فهي رشح للقرآن أكثر من كوهنا ترمجة َن بأمانة الرتمجـة وال برتكيـب ُ

َّاجلملة, ومل يعر البيان القرآين أي التفات, بل اجتهد يف ترمجة معـاين الـسور وتلخيـصها,  ُِ
  )٣(.» بالسورة نفسهاِّبرصف النظر عن موضوع اآليات التي تعرب عن هذه املعاين

َّإال أن هذه الرتمجة مل يتم طبعها إال بعد أربع مئة سنة من ترمجتها, أي يف منتـصف  َّ
سـنة (, منتصف القرن الـسادس عـرش املـيالدي )ه٩٥٠سنة (القرن العارش اهلجري, 

َلدَوَتو طبعت يف بازل بسويرسا, إذ, )م١٥٤٣  جـدل لـد رجـال الـدين يف الكنيـسة َّ
مـرشوع محايـة يف نرش القرآن الكريم بني رعايـا الكنيـسة, ومـد تـأثريه حول جواز 

َّثم صدرت الطبعة الثانية منها, يف بـازل بسويـرسا, كـذلك,  )٤(.النصار من اإلسالم
  )٥(.)م١٥٥٠/ ه٩٥٧(سنة 

ٌتالها مبارشة حماولة ترمجة معاين القرآن الكريم إىل الالتينيـة, وقـام هبـا مجـع مـن 
ُ إن هذه الرتمجة قد أحرقت:وقيل ,رهبان ريتينا َّ.)٦(  

 الكلوين, وعىل أيدي املسترشقني, فقد روبرتوستعاقبت الرتمجات مستندة إىل ترمجة 
, ثـم صـدرت عـن الرتمجـة )م١٥٤٧/ ه٩٥٤(صدرت أقدم ترمجـة إىل اإليطاليـة سـنة 

ملانية , وعن األسالومون شفاجير, عىل يد )م١٦١٦/ ه١٠٢٥سنة (اإليطالية ترمجة أملانية 
                                                 

 .١٢٢ص −. ُّاإلسالم يف تصورات االسترشاق اإلسباين. َّحممد عبدالواحد العرسي: انظر  ) ١(
 .٦٧ص −. فريدريش ريكرت عاشق األدب العريب. َّعبدالرؤوف, حممد عوين: انظر  ) ٢(
 .٦٧ص−. فريدريش ريكرت عاشق األدب العريب. َّعبدالرؤوف, حممد عوين: انظر  ) ٣(
َّندوة تاريخ الطباعة العربية حتـى انتهـاء القـرن : يف −. الطباعة العربية يف أوروبا. َّقاسم السامرائي: انظر  ) ٤(

 .١٠٨−٤٥ ص− لتاسع عرشا
 .٢٠−١٥ص −. تاريخ حركة االسترشاق. يوهان فوك: انظر  ) ٥(
 .٤٤٥−٤٣٨ص − .موسوعة املسترشقني. عبدالرمحن بدوي: انظر  ) ٦(
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ُّوكلهـا .  اسم املـرتجمعرفُوال ي, )م١٦٤١/ ه١٠٥١(صدرت ترمجة إىل اهلولندية سنة 
 إىل اإليطالية سـنة لودفيجو ماراتيش, حتى ظهرت ترمجة روبرتوسًكانت عالة عىل ترمجة 

َّالتي ال سبيل إىل مقارنتها, مـن حيـث صـحتها, مـع أي ترمجـة «, )م١٦٩٨/ ه١١١٠(
 )٢(.)م١٦٤٧( سنة  ريرترمجهافقد  الفرنسية, ثم إىل )١(,»أخر قبلها
ُّبعد ذلك ترمجات معـاين القـرآن الكـريم, دون تـدخل مبـارش مـن األديـرة  توالت

. ِّوالكنائس واملنرصين, ولكن بقدر من اإلحياء الذي أملته العـودة إىل الرتمجـات الـسابقة
ريم, وترجم , الذي أثنى عىل القرآن الك)م١٧٣٤/ ه١١٤٩(سنة رج سيل  جوأتىحتى 

َّلكنه نفى أن يكون وحيا من عند اهللا, بل أكـد أنـه مـن صـنع  معانيه إىل اللغة اإلنجليزية, َّ ً
ِّا أن حممدا كان يف احلقيقة مؤلف القرآن املخرتع الرئييس َّأم«: يقولإذ ,  َّحممد بن عبداهللا ً َّ َّ

َّله فأمر ال يقبل اجلدل, وإن كان املرجح  ْ نة التـي حـصل عليهـا مـن َّ أن املعاو−مع ذلك−ٌ
ًغــريه, يف خطتــه هــذه, مل تكــن معاونــة يــسرية َّوهــذا واضــح يف أن مواطنيــه مل يرتكــوا . َُّ

ــذلك ــه ب  A B C D E F HG I    J ﴿  )٣(.»االعــرتاض علي
K L M N O P  Q﴾ ]١٠٣: النحل[. 
وقد نجح يف ترمجتـه, فـذكرها فـولتري يف «:  عن هذه الرتمجةنجيب العقيقييقول 

ِّوأعيد طبعها مرارا, إال أهنا اشتملت عىل رشوح وحواش ومقدمة . وس الفلسفيالقام ٍ َّ ًَّ ُ
 حشاها باإلفك ,َّمسهبة, هي يف احلقيقة بمثابة مقالة إضافية عن الدين اإلسالمي عامة

ًعالة  وجاءت ترمجات معاين القرآن الكريم التالية له يف معظمها )٤(.»واللغو والتجريح
 .عليه, متأثرة به

                                                 
 .٩٨ −٩٧ص:  وانظر ,٢٠ ص− .تاريخ حركة االسترشاق. يوهان فوك: انظر  ) ١(
 .٦٧ص −. ألدب العريبفريدريش ريكرت عاشق ا. َّعبدالرؤوف, حممد عوين: انظر  ) ٢(
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 . ١٧−١٢ص. ملحات تارخيية وحتليلية: الكريم واملسترشقون
 .٤٧: ٢ − .املسترشقون. نجيب العقيقي: انظر  ) ٤(
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, فيقـول  حممـدَّ الردود عىل القـول بـأن القـرآن الكـريم مـن تـأليف تتعاقبو
ُيعتقد بعض العلامء أن القرآن كالم حممد, وهذا هو اخلطأ املحض, «: شيبساملسترشق  َّ َّ

َّ ولـيس يف اسـتطاعة حممـد, ,َّفالقرآن هو كالم اهللا تعاىل املوحى عىل لسان رسوله حممد
ْلعصور الغابرة أن يأتينـا بكـالم حتـار فيـه عقـول احلكـامء ِّذلك الرجل األمي يف تلك ا

ِّوربام تعجبون من اعرتاف رجـل أورويب هبـذه . وهيدي به الناس من الظلامت إىل النور َّ
 فوجـدت فيـه تلـك املعـاين العاليـة والـنظم ,احلقيقة, ال تعجبوا فإين درست القـرآن

ُّ وتلك البالغة التي مل أر مثلها قط, فجم,املحكمة َّلة واحـدة تغنـي عـن مؤلفـاتَ ٌ«.)١( 
كيف يكون هذا الكتاب «: دفاع عن اإلسالم:  تقول يف كتاهبالورا فيشيا فاغلرييوهذه 

ِّاملعجز من عمل حممد وهو العريب األمي الذي مل  طوال حياته غـري بيتـني أو ثالثـة ل ُقَيَّ
 ُّأبيات ال ينم منهام عن أدنى موهبة شعرية? 

َّوعىل الرغم أن حمم ْدا دعا خصوم اإلسالم إىل أن يأتوا بكتاب مثل كتابه, أو عـىل َّ ً
 ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿األقــل مثــل ســورة مــن ســوره 

¿ À Á Â Ã Ä      Å Æ  Ç﴾ ]َّوعىل الرغم من أن . ]٢٣: البقـرة
َّأصحاب البالغة والبيان الساحر كانوا غري قالئل يف بالد العرب, فإن أحـدا مل يـتمكن  ً َّ

َّلقد قاتلوا النبي باألسلحة, ولكـنهم عجـزوا عـن . ِّأيت بأي أثر يضاهي القرآنْمن أن ي َّ
  )٢(.»ِّمضاهاة السمو القرآين

̄  ¬® » ª  © ̈ § ¦﴿ :وقرئت اآلية الكريمة

° ± ² ³ µ´  ¶ ̧ ¹  º﴾ ]جـيمس جينـز, عىل األسـتاذ ]٢٨: فاطر 
َّذا قلت? إنـام خيـشى اهللا ما: فرصخ السري جيمس قائال«أستاذ الفلك يف جامعة كامربدج, 

َّإن األمر الذي كـشفت عنـه دراسـة ! وغريب, وعجيب جدا! من عباده العلامء? مدهش
                                                 

ً نقال عـن حممـود أبـو − .٢٢٣ص. املسترشقون والقرآن الكريم. حممد أمني حسن حممد بني عامر: انظر  ) ١(
 .١٩ −١٨ص  −. ِّسرية سيد املرسلني. الفيض املنويف احلسيني

 .٥٧ ص−دفاع عن اإلسالم. لورا فيشيا فاغلريي: انظر  ) ٢(
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ًومشاهدة استمرت مخسني سنة من أنبأ حممـدا بـه? هـل هـذه اآليـة موجـودة يف القـرآن  َّ
. َّحقيقة? لو كان األمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القـرآن كتـاب مـوحى مـن عنـد اهللا

ِّلقد كان حممد أميا, وال يمكنه أن يكـشف عـن هـذا : طرد السري جيمس جينز قائالويست
  )١(.»ٌوغريب, وعجيب جدا! مدهش. هو الذي أخربه هبذا الرس» اهللا«َّالرس بنفسه, ولكن 

 هـي فريـة استـرشاقية قديمـة يف كون القرآن الكـريم مـن تـأليف رسـول اهللا 
ًإطالقها, ولكنها أثرت كثريا ٍّقراء ترمجة املعاين باللغة اإلنجليزية, دون شك يف َّ َّ بـل إن ,َّ

َّالتأثري قد امتد إىل قراء ترمجة املعاين باللغة الفرنسية, عندما تبنى املسترشق البولوين  َّ ألرب َّ
نقـل ترمجـة املعـاين مـن اللغـة اإلنجليزيـة إىل اللغـة ) م١٨٨٧−١٨٠١ (كازمريسكي

, جورج سيل, باألسلوب الذي ترمجها به )م١٨٤١−١٨٤٠/ ه١٢٥٦سنة (الفرنسية 
   )٢(.نجيب العقيقي, كام يقول »تعوزها بعض األمانة العلمية« يالت

َّأدت وفرة الرتمجات االسترشاقية يف اللغات األوروبية «: حممد خليفة حسنيقول 
َّإىل نتيجة سلبية يف الدراسات القرآنية عند املسترشقني, وهي أن معظم هذه الدراسات 

  )٣(.»عتمدت عىل الرتمجات, ومل تعتمد عىل النص العريب للقرآن الكريما
ريخ الرتمجـات, التـي قـام هبـا الرهبـان, ثـم الرهبـان اِّعىل أي حال فالبحـث يف تـ

ُّاملسترشقون, ثم املسترشقون من غري الرهبان بحث شائق, وليس هذا جمال التوسـع فيـه,  ٌ
َّالكريم من قبل غري أهلـه, أهنـا ترمجـات اتـسمت َّإال أنه غلب عىل ترمجات معاين القرآن  َّ ِ
 .  َّحممد بن عبداهللاِّ نزل عليه الوحي, سيدنا ْنَبالنظرة السلبية جتاه الوحي, وجتاه م

َّإننـا مل نعـرف إىل وقـت «: روم النـدوهذه النظرة التي قال عنها واحد منهم, وهـو 
ِّقريب ترمجة جي َّدة استطاعت أن تتلقف من روح الوً ًوالواقع أن كثريا مـن املرتمجـني . حيْ

                                                 
 .١٣٤−١٣٣ص −َّاإلسالم يتحد. وحيد الدين خان: انظر  ) ١(
 .٤٩٩−٤٩٨: ٢ −. املسترشقون. نجيب العقيقي: انظر  ) ٢(
 .٤٥ص −. َّدراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضوء علم نقد الكتاب املقدس. حممد خليفة حسن: انظر  ) ٣(
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ُاألوائل مل يعجزوا عن االحتفاظ بجامل األصـل فحـسب, بـل كـانوا إىل ذلـك مفعمـني 
ُّباحلقد عىل اإلسالم, إىل درجة جعلت ترمجاهتم تنوء بالتحامل والتغـرض َّولكـن حتـى . ُ

ر املوسـيقي ْأفضل ترمجة ممكنة للقرآن يف شكل مكتوب ال تستطيع أن حتتفظ بإيقاع الـسو
ًوال يستطيع الغـريب أن يـدرك شـيئا. ِّاآلرس عىل الوجه الذي يرتلها به املسلم  مـن روعـة ْ

ًكلامت القرآن وقوهتا إال عندما يسمع مقاطع منه مرتلة بلغته األصلية َّ َّ«.)١(  
   َّإن اعــرتاف روم النــدو«: ِّ عــىل هــذا الــنص بقولــهيتَّمــصطفى نــرص املــسالِّيعلــق 

)R. Landau( ًيعطي فهام مبدئياَل ّ ً بأن بعضاً  من املسترشقني عندما حاولوا ترمجة القـرآن, يف َّ
 .أفضل ترمجة ممكنة, أفقدوا القرآن روعته, وأساؤوا إليه, سواء عن قصد أو عن غري قصد

َّقد متسك بروايـات شـاذة جـاء هبـا  )Goldziher( َّإننا نشري هنا إىل أن جولدزهير َّ
ًدليال وبرهانا ً القراءات السبع عندما نشأت كانـت أصـال عـن طريـق الكتابـة َّ عىل أنً
ِّبام ال يدع جماال للشك−وقد علم املسلم . وعدم نطقها  كان قد أقـرأ َّ أن رسول اهللا −ً

  )٢(.»َّصحابته بعدة وجوه, وليس بوجه واحد
 يف القراءات خاصة من خالل كتابـهزهيردجولالوقفات النقدية لرؤ ً مـذاهب : َّ

رئيس  (قايضالَّعبدالفتاح عبدالغني إىل مناقشات فيها ُ كثرية, يرجع ري اإلسالميالتفس
 ً يف أعداد متواليـة, مـن العـددَّجملة األزهريف ) جلنة مراجعة املصحف الرشيف األسبق

 املوافق ه١/١٣٩٣− ه١١/١٣٩٠ ()٤٥( من املجلد )١( إىل العدد )٤٢( املجلد )٩(
  )٣(.َّكتاب طبع عدة طبعات, ثم مجعها يف )م٢/١٩٧٣−١/١٩٧١

                                                 
 .٣٧−٣٦ ص−. اإلسالم والعرب. روم الندو: انظر  ) ١(
 .٥٨ ص−. االسترشاق السيايس يف النصف األول من القرن العرشين. مصطفى نرص املساليت: انظر  ) ٢(
 .١٧٤ ص−.القراءات يف نظر املسترشقني وامللحدين. َّعبدالفتاح عبدالغني القايض: انظر  ) ٣(
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   الوقفة الثانية
 التنصري وترمجة معاين القرآن الكريم 

ًيعيد الدارسون ترمجة معاين القرآن الكريم املتقدمـة تارخييـا, إىل دوافـع تنـصريية  ُِّ َ
َّبالدرجة األوىل, وهذا مبني عىل القول بأن االسترشاق قد انطلق من الدافع التنصريي, 

 . َّعموالديني بصورة أ
الذي يلقبونـه  عن بوادر ترمجة معاين القرآن الكريم التي انطلقت من بطرس بالشرييقول 

 هـذا ,كانت املبادرة قد انبثقت عن ذهنية احلروب الـصليبية«: )م١١٤٣−١١٤١(املحرتم سنة ب
سخة مـن ًفقة بناِّ إىل القديس برنار, مراملحرتمالذي يلقبونه بَّما تثبته الرسالة التي وجهها بطرس 

َّالرتمجة التي كانت قد أعدت, كام انبثقت يف الوقت ذاته عـن الرغبـة الـشديدة إلزالـة كـل أثـر  ِ ُ
َّويف رأينا أن األمهيـة التـي اختـذها القـرآن يف هـذا . لإليامن األول, من أذهان املسلمني املهتدين َّ َّ

َّاملجال قد جتلت يف الروح العسكرية التي استمرت محيتها حتى ب َّ َّ داية القرن الرابع عـرش, دليلنـا َّ
  )١(.»م١٣١٥َّعىل ذلك يف احلامسة التبشريية عند ريمون لول املتوىف يف بورجي سنة 

ولقد كانت فكرة التبشري هي الدافع «: ً حول هذا االرتباط أيضايوهان فوكيقول 
ل يف َّفكلـام تالشـى األمـ. احلقيقي خلف انشغال الكنيسة برتمجة القرآن واللغة العربية

ِّحتقيق نرص هنائي بقوة السالح, بدا واضحا أن احتالل البقـاع املقدسـة مل يـؤد إىل ثنـي  ً ََّّ َّ
ُّاملسلمني عن دينهم, بقـدر مـا أد إىل عكـس ذلـك, وهـو تـأثر املقـاتلني الـصليبيني  َّ

  )٢(.»بحضارة املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر

م, بعد أفول محالت الصليبيني, وبالتحديد من ديـر تنطلق ترمجة معاين القرآن الكري
َّحممـد ِّويؤكـد . َّ, كام مـر ذكـرهاملحرتمالذي يلقبونه بـ بطرسكلوين, بأمر من رئيس الدير 

                                                 
 .١٥ص − نزوله, تدوينه, ترمجته وتأثريه: القرآن. بالشري: انظر  ) ١(
 .١٧−١٦ص −. تاريخ حركة االسترشاق. يوهان فوك: انظر  ) ٢(
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, ارتباط ترمجات معاين االسترشاق وتغريب العقل التارخيي العريب:  يف كتابهياسني عريبي
الفكـرة مـن «َّ يف أن عوين عبـدالرؤوف حممدا ِّكام يؤيده يف هذ )١(.القرآن الكريم بالتنصري

  )٢(.»ًالرتمجة إذا قد كانت من الكنيسة بعد أن اقتنعت أن النرص لن يكون بالسالح
ُيؤكده كذلك, الباحث الدكتور  َّحممد بن محـادي الفقـري التمـسامينِّ , يف بحـث لـه َّ

 ودوافعهـا تاريخ حركـة ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم مـن قبـل املستـرشقني: بعنوان
  )٣(.»محالت التبشري النرصانية, أحد أسباب بداية نشأة االسترشاق«جيعل إذ وخطرها, 

ُّيؤيده عىل هذا التوجه األستاذ الدكتور  ترمجـة : , يف بحث له بعنوانَّحممد مهر عيلِّ
ِّملحـات تارخييـة وحتليليـة, حيـث يؤكـد األسـتاذ : معاين القرآن الكريم واملسترشقون

ً ترمجات معاين القرآن الكريم من قبـل املستـرشقني مل تلـق إقبـاال إال لـد َّالباحث أن َ
  )٤(.الدوائر التنصريية

:  يف بحـث لـه بعنـوانَّعبد الرايض بن حممد عبداملحـسنِّيؤيدمها كذلك الدكتور 
دراسة تارخيية نقدية, الـذي يـر : مناهج املسترشقني يف ترمجات معاين القرآن الكريم

انطلقت الرتمجة يف رحلتهـا األوىل إذ  كان وراء ترمجة معاين القرآن الكريم, َّأن التنصري
َّوالثانية من األديرة, وعىل أيادي القسس, وأن فكرة التنصري كانت وراء ترمجـة معـاين  ُ

  )٥(.القرآن الكريم
 حـول ترمجـة معـاين ًتأيت هذه البحوث الثالثة ضمن أكثر من ثامنية ومخسني بحثـا

                                                 
 .١٤٨−١٤٤ص −. ارخيي العريباالسترشاق وتغريب العقل الت. َّحممد ياسني عريبي: انظر  ) ١(
 .٦٧ص −. فريدريش ريكرت عاشق األدب العريب. َّعبدالرؤوف, حممد عوين: انظر  ) ٢(
َّحممد محادي الفقري التمسامين  ) ٣( تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن الكـريم مـن قبـل املستـرشقني ودوافعهـا . َّ

 .٥١ ص−. وخطرها
 .٥٠ ص−. ملحات تارخيية وحتليلية:  القرآن الكريم واملسترشقونترمجة معاين. َّحممد مهر عيل: انظر  ) ٤(
دراسـة تارخييـة : مناهج املسترشقني يف ترمجات معاين القرآن الكـريم. َّعبدالرايض بن حممد عبد املحسن  ) ٥(

 .٦٤ ص−. نقدية
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 . َّم, قام هبا جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورةالقرآن الكري
َّهذا يؤكد أمهية اضطالع املسلمني أنفسهم بمهمة ترمجة معاين القـرآن الكـريم إىل  ِّ
َّلغات العامل, كام قام به بعض أبناء هذه األمة مؤخرا, وكام تقـوم بـه مؤسـسات علميـة  ً ََّّ ُ

َّراهتا املرجعية, ومنها, عـىل سـبيل املثـال, جممـع امللـك فهـد عربية وإسالمية, هلا اعتبا
 وصلت ترمجات معـاين القـرآن الكـريم فقدَّباملدينة املنورة,  لطباعة املصحف الرشيف

 .وهذا جهد يذكر ويشكر. َّالصادرة عن هذا املجمع إىل أكثر من أربعني لغة
 ملعاين القرآن الكريم األصل أن تكون هناك ترمجة واحدة قابلة للمراجعة, معتمدة

ًلكل لغة, قصدا إىل احليلولة دون االختالف يف املعنى باختالف اللفـظ, وهـذا يـأيت يف  ِّ
ضوء وجود أكثر من مئة وعرشين ترمجة ملعاين القرآن الكريم إىل لغات العـامل, بعـضها 

التـي َّمكرر يف لغة واحدة, قام هبا عدد من املسترشقني, وبعض املسلمني, كاإلنجليزية 
 )م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣(ُوصلت طبعاهتا سنة  )١(. ترمجة)٨٠( ىلزادت عدد الرتمجات هبا ع

 إىل )م١٩٨٠/  ه١٤٠٠(ْ ترمجة, بعد أن كانت قد وصلت سنة )٨٩٠(عىل إىل ما يزيد 
َّسجلت تفاصـيلها املرجعيـة بدقـة الببليوجرافيـا العامليـة « ترمجة, )٢٦٩(عىل ما يزيد  ِّ ُ

  )٢(.»الرتمجات املطبوعة: الكريملرتمجات معاين القرآن 
َّثم ترتكز الرتمجة يف اللغة الواحدة برتمجة واحدة, بفضل من اهللا تعاىل, الذي تكفل  َّ

ثـم إىل هـذه . ]٩ :احلجر[ ﴾g h i j     k l  m﴿: بحفظ هذا الذكر العظيم
ملكـة َّالثلة من علامء املسلمني, مدعومني من احلكومات العربية واإلسالمية, ومنهـا امل

َّالعربية السعودية, التي يعد جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنـورة,  َُّ ُّ
                                                 

  اللغــة جتربتــي مــع تقــويم ترمجــات معــاين القــرآن الكــريم إىل . َّعــادل بــن حممــد عطــا إليــاس: انظــر  ) ١(
 .٢٨ص −. اإلنجليزية

ِّمقدمـة يف االجتاهـات املعـارصة يف ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم إىل اللغـة . عبدالرحيم القدوائي: انظر  ) ٢( ِّ
 ١ ع ١ مـج −.  جملـة البحـوث والدراسـات القرآنيـة−. ْترمجة وليـد بـن بلـيهش العمـري/ اإلنجليزية

 .٢١٨ من ص ُّوالنص. ٢٢٩ − ٢١٧ ص −). م٢/٢٠٠٦ −ه ١/١٤٢٧(



 

٢١٢ 

 . من مآثرها املحمودة املأجورة
َّلنا أن نتصور اآلثار التي جينيها املسلمون, وغري املسلمني, من هذه اجلهود املباركة  ْ

َّ اللمـز, الـذي اتـسمت بـه املخلصة يف إخراج هذه الرتمجـات األصـلية, البعيـدة عـن
َّثـم لنـا أن نتـصور مـا سـيناله . ترمجات معاين القرآن الكريم, التي قام هبا املسترشقون ْ

َّاملعتنون بكتاب اهللا تعاىل من األجر واملثوبة يف الدنيا واآلخرة, كلام اتسع نطاق اإلفـادة 
 c d e f g h i   j  lk m    n﴿ واالستفادة من كتـاب اهللا تعـاىل الـذي

o p﴾ ]٤٢: ِّفصلت[. 



 

٢١٣ 

   الوقفة الثالثة
 تقويم جهود الرتمجة

يف وقفات تقويمية ملسار ترمجة معـاين القـرآن الكـريم عقـدت نـدوات يف الـبالد 
َّومل ختل هذه الندوات من البحوث التي انصبت . العربية واإلسالمية لتقويم هذا املسار ُ

كـريم مـن خـالل الرتمجـات, أو  مـع القـرآن ال"ُالتعامـل"عىل جهود املستـرشقني يف 
ِّاملقدمات, التي تبني املوقف االسترشاقي من كتاب اهللا تعاىل ًا يعد أشـد خطـرا مـن َّ مم;ِّ َّ ُّ َ ُ

 . األخطاء التي وقع فيها املسترشقون يف الرتمجة ذاهتا
من تلك اجلهود التقويمية ما قامت به مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف بنغـازي    •

م, من عقد ندوة عاملية حول ترمجات معـاين القـرآن ١٩٨٦/  ه١٤٠٦ة بليبيا سن
  )١(.الكريم, وذلك يف مدينة إسطنبول برتكيا

َّما قام به جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة من عقد نـدوة    •
  وعلومـه, يف املـدة مـن الكـريم حول عناية اململكـة العربيـة الـسعودية بـالقرآن 

  )٢(.م٣/١٠/٢٠٠٠−٣٠/٩ املوافق ه٦/٧/١٤٢١−٣
ما قامت به مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية نفسها من عقد الندوة الدوليـة حـول    •

 )٣(.م٢٠٠٢/  ه١٤٢٢ترمجة معاين القرآن الكريم, يف بنغازي, سنة 
َّما قامت به جامعة آل البيت يف عامن باألردن من عقد ندوة لرتمجات معاين القرآن    •

                                                 
 −. الندوة العامليـة حـول ترمجـات معـاين القـرآن الكـريم). ليبيا(مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية, : انظر  ) ١(

 . ص٣١٤ −. م١٩٨٦اجلمعية, : بنغازي
ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومـه . َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف  ) ٢(

َّدة يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة يف الفرتة من املنعق . ه١٤٢١ رجـب ٦ − ٣َّ
 .ه١٤٢٤َّاملجمع, : َّ املدينة املنورة−

:  بنغـازي−. الندوة الدوليـة حـول ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم. مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية: انظر   )٣(
 .ص٢٧٢ −. م٢٠٠٢اجلمعية, 



 

٢١٤ 

َّحـرم مـن امل ٢٤−٢١َّ إىل لغات الشعوب واجلامعات اإلسـالمية, يف املـدة الكريم
  )١(.م١٩٩٨َّ أيار ٢١−١٨ املوافق ه١٤١٨

َلعل من أحدث هذه اجلهود العلمية نـدوة   • َّ جممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف َّ
تقـويم : ترمجة معاين القرآن الكـريم: َّالرشيف باملدينة املنورة, التي جاءت بعنوان

−٢٣, املوافـق  ه١٢/٢/١٤٢٣−١٠, يف املـدة بـني اميض وختطيط للمـستقبللل
 : وكانت هتدف إىل )٢(م,٢٠٠٢/ ٢٥/٤
االطالع عىل ما يبذل من جهود يف جمال ترمجة معاين القرآن الكريم يف خمتلف «  .١

  .أنحاء العامل
البحث عن وسائل لتطوير ترمجة معاين القرآن الكريم وحتسينها والرقي هبا إىل   .٢

  .األفضل
 .ُإجياد تعارف بني العاملني يف جمال ترمجة معاين القرآن الكريم  .٣
َّتوطيد الروابط بني جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنـورة   .٤ َّ

باإلضـافة إىل  )٣(.»َّواهليئات والشخصيات املعنية برتمجة معاين القرآن الكـريم
كة العربيـة الـسعودية هبـذا األمـر مـن عناية اململ«أهداف أخر, بام يف ذلك 

  )٤(.»َّخالل جهود جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
                                                 

ندوة ترمجات معاين القرآن الكـريم إىل لغـات الـشعوب واجلامعـات اإلسـالمية . جامعة آل البيت: انظر   )١(
َّحتريـر حممـد  /م١٩٩٨َّأيار  ٢١−١٨املوافق ه ١٤١٨َّ حمرم ٢٤ − ٢١َّاملنعقدة يف جامعة آل البيت يف املدة 

 .ص١٠٢ + ٤٠٩ −. م١٩٩٩/ه١٤٢٠جامعة آل البيت, : َّ عامن−. َّموفق األرناؤوط
تقـويم للـاميض, : نـدوة ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم. َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف: انظر  ) ٢(

 .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, :  املدينة املنورة−. وختطيط للمستقبل
تقـويم للـاميض : اين القـرآن الكـريمنـدوة ترمجـة معـ. َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الـرشيف: انظر  ) ٣(

 .٩ ص−.  دليل الندوة−. وختطيط للمستقبل
ِّحممد سامل بن شديد العـويف: انظر  ) ٤( ُّتطـور كتابـة املـصحف الـرشيف وطباعتـه وعنايـة اململكـة العربيـة . َّ

لكريم وعلومه ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن ا : يف− .السعودية بطبعه ونرشه وترمجة معانيه
 .٤٦٤−٤٢٣ص − ).عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكريم: املحور الثالث(



 

٢١٥ 

إن عناية املسلمني برتمجات معاين القرآن الكريم هلي دليل واقعي عـىل الـسعي إىل  . ٥
َّإجياد ترمجة دقيقة معربة للمعنى القرآين, بعد أن تعذرت, وتتعذر الرتمجة اللفظيـة,  َّ ْ ِّ

ُعىل أن هذه الرتمجات ال تغني بحال . ت بنا احلال يف االضطالع باللغاتمهام وصل َّ
ومـن هنـا حـرص  .ًعن األصل العريب, الذي جاء القرآن الكريم فيه معجزا ببيانه

ُّاملعنيون بالقرآن الكريم عىل تعلم اللغة العربية, وذلـك للمتابعـة الدقيقـة لتـاريخ 
 .الغوص يف معانيه التي ال تنضبوحماولة  كتابة املصحف الرشيف وطباعته,

َّللوقوف عىل جدية هذه البحوث التي تقدم يف مثل هـذه النـدوات يـأيت التمثيـل  ِّ
: ترجـمة معاين القـرآن الكـريم واملستـرشقون: َّحممد مهر عيلببحث األستاذ الدكتور 
ِّحيث خرج فيـه املؤلـف بعـدد مـن النتـائج, وذلـك بعـد  )١(ملحات تارخيية وحتليلية,

, وترمجـة راعـي ألندريه دو ريـارتعراضه لعدد من الرتمجات, مثل الرتمجة الفرنسية اس
 اإليطايل سنة ملراتيشم, والرتمجة الالتينية الثانية ١٦٩٤ سنة هنكلامن. هامبورج أكنيسة 
, وكلهـا كانـت يف القـرن احلـادي عـرش جلـورج سـيلم, والرتمجة اإلنجليزية ١٦٩٨

. إتـش. إي, وترمجـة رودويـل. م.ج يالدي, ثـم ترمجـة اهلجري, القرن السابع عرش امل
, وكالمهـا فـي القرن الثالث عرش اهلجري, النصف الثاين مـن القـرن التاسـع بالـمـر

ومن .  يف القرن الرابع عرش اهلجري, العرشين امليالديآربريعرش امليالدي, ثم ترمجة 
تعراضه لــهذه التـرجــامت, , بعد اسَّحممد مهر عيل/ ِّأهم ما خرج به األستاذ الدكتور

 : ما ييلبلغات خمتلفة, وبأزمان خمتلفة كذلك,
جلوء املسترشقني إىل الرتمجـة احلرفيـة للعبـارات االصـطالحية, وهـذه يـستحيل    •

  )٢(.ترمجتها من القرآن الكريم إال باملعنى
                                                 

نـدوة : يف −. ملحات تارخييـة وحتليليـة: ترجـمة معاين القرآن الكريم واملسترشقون. َّحممد مهر عيل: انظر  ) ١(
 .ص٥٠−. تقويم للاميض وختطيط للمستقبل: ترمجة معاين القرآن الكريم

 ,.َّليس املسترشقون وحـدهم هـم الـذين تعثـروا يف جمـال اللغـة: املسترشقون والقرآن. أمني مدين: انظر  ) ٢(
 .٢٢٨−٢٤٤ص



 

٢١٦ 

إعطاء معنى واحد للكلمة يف كل مكان, برصف النظر عن السياق واملوضوع, مع    •
 . املعاين األخر للكلمةُجتاهل

َنسبة املفردات العربية إىل جذور أجنبية قدر االسـتطاعة, وإعطاؤهـا معـاين غـري    • َ
 .مألوفة

 . استخدام مصطلحات نرصانية يف الرتمجة قدر اإلمكان   •
 .التحريف املبارش يف املعنى   •
 .ٍإساءة الرتمجة باستخدام معان غري صحيحة للمفردات والعبارات   •
 . خيالية وخاطئة, نتيجة لعدم فهم اللغة العربيةٍإعطاء معان   •
َّإدخال عبارات تأويلية وتفسريية فـي نص التـرجــمة, واألصـل أهنـا تكـون يف    • ِّ

َ, أو خيطر أهنا ليست من أصل النص املرتجماحلاشية َّ ُ. 
ــات احلــوايشإدخــال تعليقــات وتفــسريات فاســدة يف    • ــة عــىل اإلرسائيلي َّ, مبني

  )١(.والروايات املوضوعة, املوجودة يف بعض كتب التفاسري
من هذه اإلرسائيليات, واألخبار املوضوعة, مع األسف, يف ً  قدراوجد املرتمجون 

ِّكتب التفاسري العربية للقرآن الكريم, رسدها بعض املفرسين من باب األمانة العلميـة, 
َدون أن يكلفوا أنفس ِّ َّهم عناء التعليق عليها, مما جعلها مرتعا للمرتمجني وغـريهم, ممـن ْ ً

مـن الـتهم التـي «: آرثـر جفـرييقول  )٢(. يف الدين القويمٍيبحثون عن جوانب نقص
ًيسوقها نقاد اإلسالم ضد حممد غالبا هي هتمة استخدامه املدروس آللية الوحي خلدمة  َّ َّ

َلكـن احلقيقـة أن ثمـة مقـاطع يف . لتأكيد عليهاهتمة ليس من النادر ا: َّأغراضه اخلاصة َّ
ِّوزاد الطني بلة أن املفرسين القدامى .  لدعم آرائهمادَّالنقالقرآن ذاته يستخدمها أولئك  َّ َّ

                                                 
 −). ٢(األفكار اخلاطئة التي ينرشها املسترشقون خالل ترمجتهم للقـرآن الكـريم . موريس بوكاي: انظر  ) ١(

 التـي ينـرشها املستـرشقون خـالل األفكار اخلاطئـة. موريس بوكاي: ًوانظر, أيضا. ١٣٧٥−١٣٦٨ص
 .٥٥−٤٦ص −. العروة الوثقى −. ترمجتهم للقرآن الكريم

َّحممد محادي الفقري التمسامين: انظر يف مناقشة استغالل املسترشقني لإلرسائيليات يف كتب التفسري  ) ٢( تاريخ . َّ
 .ص٥١ −. حركة ترمجة معاين القرآن الكريم من قبل املسترشقني ودوافعها وخطرها



 

٢١٧ 

َّيعرتفــون بــذلك متامــا, وال يبــدو أهنــم شــعروا بــرضورة تقــديم تفــسري هلــا يزيــل  ً
  )١(.»الشكوك

 .ِّنص األصيل أو احلذف منه عند الرتمجةعمد بعض املرتمجني إىل اإلضافة عىل ال   •
ُعمد بعض املرتمجني, كذلك, إىل تبديل العبارة أو الكلامت يف األصل عند الرتمجة   • ِ. 
قام بعض املرتمجني بإعـادة ترتيـب القـرآن الكـريم, بحـسب نـزول الـسور, أي    •

حـسبام ) فقـرات(َّالرتتيب الزمني للنزول, وأد هذا إىل جتزئة بعـض الـسور إىل 
َزعموه أنه يطابق السياق فيه املعاين ُ   )٣(.وتلك حماوالت مل حيالفها النجاح )٢(.َّ

ِّيعطي املؤلف أمثلة لكل هذه الفقرات االثنتي عرشة, من خالل حتليل عميق مـن  ًِّ
َّمؤلف مطلع عميق كذلك, مما يستدعي املزيد من الرتكيز عىل الرتمجات املؤصلة ملعـاين  َّ َّ ِّ

َّ فـرق علميـة, ذات درايـة تامـة باللغتيــن والتفـسيـر واألحكـام, القرآن الكريم مـن
 .ُّوالقرآن الكريـم يستحـق ذلك وأكثر

من اجلهود احلديثة املعتنية برتمجة معاين القـرآن الكـريم نـدوة القـرآن الكـريم يف 
َّالدراسات االسترشاقية التي عقدت يف رحـاب جممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف 

َّ املنورة باململكة العربية السعودية يف املدة من الرشيف باملدينة  ه١٨/١٠/١٤٢٧−١٦َّ
َ قدم يف هذه الندوة ثالثة وثالثفقدم, ٩/١١/٢٠٠٦−٧املوافق  ِّ  .ًبحثا) ٣٣(ن وُ

ًعىل أن هناك بحوثا  مما يستدعي ; أخر كثرية, درست ترمجة معاين القرآن الكريمَّ
َّتزادة, ذلـك أن هـذا املوضـوع يف ازديـاد, لالس) ببليوجرافية(رصدها يف قائمة وراقية 

                                                 
. ١٣٨ ص−. م١٩٩٦دار إجزاكـت, :  جونية−. ترمجة نبيل/ َّالقرآن ككتاب مقدس. آرثر جفري: انظر  ) ١(

 ).٢سلسلة مرشوع الدين املقارن  (−
 .٣٠٩−٣٠٥ ص−. ما يقال عن اإلسالم :  زاوية−. تغيري ترتيب املصحف. أمحد فؤاد األهواين: انظر  ) ٢(
ٌدفـاع عـن . عبدالرمحن بـدوي: يف. ١١٥−٩٧ ص−. يب زماين للقرآنِّفشل كل حماولة لرتت: فصل: انظر  ) ٣(

سلسلة نافذة  (−. ص١٨١ −. م١٩٩٧دار اجلليل, :  بريوت−. ترمجة كامل جاد اهللا/ َّالقرآن ضد منتقديه
 .)١عىل الغرب; 



 

٢١٨ 

  )١(.والرغبة فيه قوية
َّمن هذه البحوث ما جر التطرق إليه يف ندوة أخر قـام هبـا جممـع امللـك فهـد  ُّ

 املوافق ه٦/٧/١٤٢١−٣لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة كذلك يف املدة من 
عربيـة الـسعودية بـالقرآن ندوة عناية اململكـة ال: م حتت عنوان٣/١٠/٢٠٠٠−٣/٩

مـزاعم املستـرشقني حـول :  بعنـوانَّحممد مهر عيلوعلومه, ومن بينها بحث للدكتور 
:  بعنـوانَّعبدالرايض بـن حممـد عبـد املحـسنوبحث آخر للدكتور  )٢(.القرآن الكريم

رت هـذا املوضـوع, ا, وبحـوث أخـر أثـالغارة التنصريية عىل أصالة القرآن الكريم
  )٣(.ة إىل املزيد من الدراسة والبحث يف هذا املجاللحاجلَّونبهت 

ِّمن اجلهود العملية للتصدي هلذا النـوع مـن الرتمجـات إنـشاء مركـز متخـصص  ِّ
َّللرتمجات يف جممع امللك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة منـذ سـنة  َّ

رتبطة برتمجـات م, يقوم بأعامل الرتمجات ودراسة املشكالت امل١٩٩٦ املوافق ه١٤١٦
املعاين وإجراء البحوث والدراسات يف جمال الرتمجات, وتسجيل ترمجات معاين القرآن 

  )٤(.ِّالكريم صوتيا, وترمجة بعض العلوم املتعلقة بالقرآن الكريم
ًمن جهود هذا املركز قيامه بإصدار ترمجات ملعاين القرآن الكـريم ختطـت سـبعا و َّ

 :م عىل النحو اآليت٢٠٠٥/ه١٤٢٥ة سنة َّوأربعني ترمجة, حتى هناي
يـة ناألذريـة واألرديـة واإلندونيـسية واإليرانو( ترمجة إىل اللغـات اآلسـيوية ٢٤   •

                                                 
قائمـة يسعى الباحث إىل رصد ما كتبه العرب واملسلمون عن املسترشقني وموقفهم من القرآن الكريم يف   ) ١(

 : الريـاض−. َّاالسترشاق يف األدبيات العربيـة: ًوكان قد نرش ذلك فصال يف كتاب). ببليوجرافية(وراقية 
وختـضع . ٢٥٣−٢٤١ ص−. م١٩٩٣/ه١٤١٤مركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية, 

 . للتحديث−آلنا− هذه القائمة
 .٣٢١−٢٧٣ص −. رآن الكريممزاعم املسترشقني حول الق. َّحممد مهر عيل: انظر  ) ٢(
 .٢٦٩−١١٣ص −. الغارة التنصريية عىل أصالة القرآن الكريم. َّعبدالرايض بن حممد عبد املحسن: انظر  ) ٣(
ِّحممد سامل بن شديد العويف: انظر  ) ٤( تارخيها وأطوارهـا وعنايـة اململكـة : كتابة املصحف الرشيف وطباعته. َّ

 .١٢٧−١٢٥ص −. ة معانيهالعربية السعودية بطبعه ونرشه وترمج



 

٢١٩ 

واألويغورية والرباهوئيـة والبـشتو والبنغاليـة والبورميـة والتاميليـة والتايلنديـة 
اميـة والرتكية والتغالوغ والتلغو والروسية والسندية والصينية والفارسـية والفيتن

 ).واملندرية) املاليامل(والقازاقية والكشمريية والكورية واملليبارية 
اإلســبانية واأللبانيــة واألملانيــة واإلنجليزيــة ( إىل اللغــات األوروبيــة ة ترمجــ١١   •

 ).والربتغالية والبوسنية والغجرية والسويدية والفرنسية واملقدونية واليونانية
ألمازيغيــة واألمهريــة واألنكــو واألوروميــة ا( ترمجــة إىل اللغــات اإلفريقيــة ١٢   •

واجلاخنكية املندينكية والزولو والشيشوا والصومالية والفالنيـة بـاحلرف العـريب 
  )١().والفالنية باحلرف الالتيني واهلوسا واليوربا

َّيعد املجمع ترمجات كاملة ملعاين القرآن الكريم بأربع لغات, هي العربية واهلنديـة    • ُّ ِ
 .والسواحليةوالبولندية 

لـثالث لغـات, هـي كاملة َّجيري املجمع دراسات لرتمجات معاين القرآن الكريم    •
البشتو, ترمجة أخر, واألورالية والشيشانية, باإلضافة إىل دراسـة ترمجـة معـاين 

ُّسورة الفاحتة وجزء عم لل ليكون جممـل اللغـات التـي ترمجـت  )٢(.غة املالغاشيةَّ
ترمجـة ) ٤٧(ًلغة, يف سبع وأربعني ) ٣٤(ً أربعا وثالثني إليها معاين القرآن الكريم

 .ملعاين القرآن الكريم
َّجملـة البحـوث والدراسـات ًأيـضا إصـدار جممع امللك فهد األخرية من جهود و

َّالتي صدر العدد األول مـن الـسنة األوىل منهـا غـرة و, )دورية نصف سنوية(القرآنية  َّ
وراعت هيئة التحرير أن يكون ضمن ما تنرشه . م٢٠٠٦ املوافق فرباير ه١٤٢٧َّحرم امل

  .يف هذه الدورية الدراسات االسترشاقية حول القرآن الكريم
                                                 

َّترمجات معاين القرآن الكريم الصادرة يف جممـع امللـك . َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف: انظر  ) ١(
ّفهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة حتى هناية عام   .ص٤٠−. ه١٤٢٥َّ

َّين القرآن الكريم الصادرة يف جممـع امللـك ترمجات معا. َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف: انظر  ) ٢(
ّفهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة حتى هناية عام   .٤٠ص − .ه١٤٢٥َّ
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   الوقفة الرابعة
 انتشار القرآن الكريم

ُّجاءت هذه الوقفة لتأييد هذا التوجه يف تنظيم الندوات التقويمية لألعامل اجلليلة 
ية بكتاب اهللا تعاىل, من منطلق نرشه بـني األمـم ُّالنافعة, يف ضوء تنامي التوجه إىل العنا

َّمثل هذه األعامل التي يقوم هبا جممع امللك فهـد إن . َّالتي ال تتحدث لغة القرآن الكريم
ُلطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة, وحيث ختطت العنايـة باملـصحف الـرشيف  َّ

ُّالطباعة, بمفهومها الفني, فلعل املجمع يمد اهتام َّ َّماته, كـام هـي اآلن ممتـدة, فيتحـول َ َّ
ُ لتـشمل العنايـة ;َّاالسم إىل جممع امللك فهد للعناية بالقرآن الكريم واحلديث الرشيف

ِالطباعة والتسجيل والرتمجة والدراسات والبحـوث والنـدوات واملـؤمترات, والنـرش  ِ َِ َ ََ
 اهللا تعـاىل وسـنة الورقي واإللكرتوين, وغري ذلك مما يدخل يف مفهوم العنايـة بكتـاب

 . َّحممد بن عبداهللاِّرسوله سيدنا 
من هذه الدعوات ما خرجت به توصيات ندوة عناية اململكة العربية السعودية   •

َّبالقرآن الكريم وعلومه, التي عقدت يف جممع امللك فهد لطباعـة املـصحف الـرشيف 
َّباملدينــة املنــورة, يف املــدة مــن   أكتــوبر ٣−بتمرب ســ٣٠ املوافــق ه١٤٢١ رجــب ٦−٣َّ

َّالسيام التوصية السادسة, التي نـصت عـىل وم, يف البيان اخلتامي والتوصيات, ٢٠٠٠ َّ
رآن الكــريم يف وزارة الــشؤون اإلســالمية إنــشاء قاعــدة معلومــات عــن القــ«: اآليت

َّواألوقاف والدعوة واإلرشاد, ممثلة يف جممع امللك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف,  َّ
َّيتقىص فيها ك ُّل ما يستجد يف علوم القرآن الكـريم مـن دراسـات وبحـوث ومقـاالت ُ ُّ

  )١(.»ورسائل جامعية وترمجات وبرامج حاسوبية وأخبار
َّما خرجت به توصيات ندوة ترمجة معاين القرآن الكريم, التي عقدت يف جممـع   • ُ

                                                 
 .ص١٤−. ندوة عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن وعلومه: يف −. البيان اخلتامي والتوصيات: انظر  ) ١(
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َّامللك فهد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة, يف املـدة مـن  ر  صـف١٢−١٠َّ
َّالسيام التوصية السادسة التي نـصت عـىل وم, ٢٠٠٢ إبريل ٢٥−٢٣ املوافق ه١٤٢٣ َّ
إنشاء قاعـدة بيانـات عـن ترمجـات معـاين القـرآن الكـريم يف وزارة الـشؤون «: اآليت

َّاإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد, ممثلة يف جممع امللك فهـد لطباعـة املـصحف  ً َّ
َّالرشيف, يتقىص فيها حركة  َّالتأليف يف جمال الرتمجة القرآنية, من أول نشأهتا إىل العرص ُ

  )١(.»َاحلارض, فتستوعب ما صدر يف هذا احلقل من أعامل ودراسات وبرامج حاسوبية
ًما خرجت به, أيـضا, توصـيات النـدوة الدوليـة حـول ترمجـة معـاين القـرآن   •

. م٢٠٠١نغازي بليبيـا, سـنة ب الكريم, التي عقدهتا مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف
العمل عىل إنشاء مركز عاملي خلدمة القرآن الكريم وعلومـه, وترمجـات «: َّونصت عىل

ٌمعانيه, بمختلف اللغات, باعتبـار أن ذلـك عمـل أسـايس إلدراك حقيقـة اإلسـالم,  َّ
ٌّ وأنه أمر جوهري يف عمل الدعوة;وتبيني مقاصده ٌ ُوقبل هذا وذاك, فإنه مدخل ال ب. َّ ٌ َّد َّ

  )٢(.»ًمنه ملعرفة اإلسالم, دينا وثقافة
 يف مـرشوعها لرتمجـة معـاين زينب عبـدالعزيزما دعت إليه األستاذة الدكتورة   •

ُّالقرآن الكريم, الذي يعد من املرشوعات  َّاملهمة التي جيب أن ننظر إليهـا, ال بمجـرد «ُ َّْ
َّعني االعتبار, أو االستحسان فحسب, وإنام بصورة جادة وح َّأي أن . ازمة, وبال هتاونَّ

َّهذا املرشوع األساس ال جيب أن نتناوله مـن جمـرد فكـرة  , كـام هـو وارد "التـشجيع"ْ
 )٣(.»َّبعنوان هذا املحور, وإنام من منطلق كيفية التنفيذ

َّما خرجت به كذلك, توصيات ندوة عناية اململكـة العربيـة الـسعودية بالـسنة   •
                                                 

تقـويم للـاميض وختطـيط : نـدوة ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم :يف −. البيان اخلتامي والتوصـيات: انظر  ) ١(
 .ص٢٠ −. للمستقبل

 .٢٧٠ص −. الندوة الدولية حول ترمجة معاين القرآن الكريم. مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية: انظر   )٢(
. ١٦٦ُّوالنص مـن ص. ١٨٧−١٦٦ص −. مرشوع لرتمجة معاين القرآن الكريم. زينب عبدالعزيز: انظر  ) ٣(

 .ص٢٧٢ −. الندوة الدولية حول ترمجة معاين القرآن الكريم:  يف−



 

٢٢٢ 

َّ جممع امللك فهد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة والسرية النبوية, التي عقدت يف
ــن  ــدة م ــورة, يف امل َّاملن ــق ه١٤٢٥/ ١٧/٣−١٥َّ ــيام وم, ٦/٥/٢٠٠٤−٤ املواف َّالس

العمل عىل إنشاء قاعـدة بيانـات شـاملة «: َّالتوصية الثامنة عرشة التي نصت عىل اآليت
ِّتفرقـة يف املوضـوع َّعن السنة والـسرية النبويـة, جتمـع شـتات الدراسـات العلميـة امل

َالواحد, وتيرس سبل تنظيمها البحثي, لتكون يف متناول أهل العلم واالختصاص ُ ُ ِّ«.)١(  

, يف توصـيته اخلامـسة يف النـدوة حممود محـدي زقـزوقدعوة األستاذ الدكتور   •
ِّالعلمية عن اإلسالم واملستـرشقني, التـي عقـدت يف جممـع دار املـصنفني يف اهلنـد, يف  َّ

َّال بد من إعداد ترمجة مقبولـة ملعـاين «: َّم, والتي نصت عىل اآليت١٩٨٥ن سنة فرباير م ُ
َّالقرآن باللغات احلية, تسد هبا الطريق عـىل عـرشات الرتمجـات املنتـرشة اآلن, بـشتى  ُّ ُ َّ
ِّاللغات, والتي قام بإعدادها املسترشقون, وصدروها, يف غالب األحيـان, بمقـدمات  َّ

 .سالممملوءة بالطعن عىل اإل
َّال بد مـن اختيـار جمموعـة كافيـة ومناسـبة مـن األحاديـث النبويـة الـصحيحة,  ُ

 لتكون مـع ترمجـة معـاين القـرآن يف متنـاول املـسلمني غـري النـاطقني ;ًوترمجتها أيضا
  )٢(.»بالعربية, ويف متناول غري املسلمني الذين يريدون فهم اإلسالم من منابعه األصلية

. »َّجممع ترمجات تفسري القرآن الكـريم« إىل قيام رجيحسن معايدعوة الدكتور   •
يف الندوة العاملية حول ترمجات معاين القرآن الكريم, التي عقدهتا مجعية الـدعوة وذلك 

  )٣(.م١٩٨٦اإلسالمية العاملية, يف إسطنبول, سنة 
                                                 

َّندوة عناية اململكة العربية السعودية بالسنة والسرية النبوية: يف −. البيان اخلتامي والتوصيات: انظر   )١(  .ص٢٠−. ُّ
نخبة من :  يف.٩٩ُّ والنص من ص.١٠٢ − ٧١ ص−. اإلسالم واالسترشاق. حممود محدي زقزوق: انظر  ) ٢(

ِّوقد تكررت هذه الدعوة يف كتاب املؤلـف. ص٥٠١−. اإلسالم واملسترشقون. العلامء املسلمني حممـود : َّ
. ترمجة إسالمية ملعاين القرآن الكـريم (−. االسترشاق واخللفية الفكرية للرصاع احلضاري. محدي زقزوق

 ).١٤٨ − ١٤٧ ص−
 ٢٥٣ − ٢٤٣ص − .−.القرآن الكريمَّجممع ترمجات تفسري . حسن معايرجي: انظر  ) ٣(
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ٍ إىل إنشاء مركز عـاملي موحـد فؤاد الكعبازيدعوة   • َّ ٍّ ملراجعـة مجيـع الرتمجـات «ٍ
. ًتداولة للقرآن الكريم, ابتداء من الفرنسية واإلنجليزية, واإلسبانية, ثـم تـصحيحهاامل

والقيام بحملة واسعة النطاق بكشف أخطائها, أو فشلها لنـزع صـبغة القدسـية التـي 
  )١(.» بسبب سكوتنا, ومكانة أصحاهبا األكاديمية;اكتسبتها
اقية التـي عقـدت يف ما خرجت به ندوة القرآن الكريم يف الدراسات االستـرش  •

َّرحاب جممع امللك فهد لطباعة املصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة يف املـدة مـن  َّ َّ١٦−
ٍّم, يف ست وعرشين توصية, كلها تعنى ٩/١١/٢٠٠٦−٧ املوافق ه١٨/١٠/١٤٢٧

ِّبكتاب اهللا تعاىل ونرشه, والعناية برتمجة معانيه, ومـد جـسور احلـوار مـع املستـرشقني 
 .ًاب اهللا تعاىل دراسة وترمجةاملعنيني بكت

َّإن تكن هذه الوقفة قد ركزت عىل تـشويه املستـرشقني للمعلومـة الـرشعية, مـن  ُ ُْ
َّفإن املعلومة الرشعية, يف اجلانب اآلخر, ال  )٢(َّخالل تشويه مصدرهيا; الكتاب والسنة,

ًتزال جماال واسعا ل مـن  خلدمة أبنائها هلا, ليس من خالل النقـل اللغـوي فحـسب, بـً
َّخالل وسائل حديثة شتى ٍ َ.  

                                                 
 −. أمهية التفسري العلمـي للقـرآن الكـريم ودوره يف الـدعوة اإلسـالمية للغـرب. فؤاد الكعبازي: انظر  ) ١(

 .٣١٤−٢٧١ص
ً التشكيك يف كونه مصدرا للتـرشيع, واقتـصاره عـىل املجـازات ;َّمما تعرض له القرآن الكريم من طعون  ) ٢( ُ

َّاألثـر االستـرشاقي يف موقـف حممـد . َّحممد بن سـعيد الـرسحاين: انظر. وريةاألدبية واحلكايات األسط
 .ص٧٤ − .أركون من القرآن الكريم



 

٢٢٤ 

 قائمة باملراجع الواردة يف البحث
جتربتي مع تقويم ترمجات معـاين القـرآن الكـريم إىل اللغـة . َّإلياس, عادل بن حممد عطا   . ١

 −.تقويم للاميض, وختطيط للمستقبل: ندوة ترمجة معاين القرآن الكريم :يف −. اإلنجليزية
 .ص٢٨ −.م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ك فهد لطباعة املصحف الرشيف, َّجممع املل: املدينة املنورة

. األزهـر −. ما يقال عن اإلسالم:  زاوية−. تغيري ترتيب املصحف. األهواين, أمحد فؤاد   .٢
 .٣٠٩ − ٣٠٥ ص−). ه١٣٨٩ (٤١ مج −

ــدالرمحن   .٣ ــدوي, عب ــرشقني. ب ــوعة املست ــريوت−. ٤ ط− .موس ــة :  ب ــسة العربي َّاملؤس
 .٤٤١ ص−. م٢٠٠٣للدراسات والنرش, 

عـرض مـوجز باملـستندات : املسترشقون وترمجة القـرآن الكـريم. َّالبنداق, حممد صالح   .٤
ملواقف وآراء وفتاو بشأن ترمجة القرآن الكريم مع نامذج لرتمجة تفسري معاين الفاحتـة يف 

 ه١٤٠٣(دار اآلفـاق اجلديـدة, :  بـريوت−. ٢ ط −. ِّست وثالثني لغة رشقيـة وغربيـة
 .ص٣٣٨ −). م١٩٨٣/

األفكار اخلاطئة التي ينرشها املسترشقون خـالل تـرمجتهم للقـرآن الكـريم . بوكاي, موريس   . ٥
 . ١٣٧٥ − ١٣٦٨ص −). م١٩٨٦ مايو يونيو − ه١٤٠٦رمضان  (٩ ع −. األزهر −). ٢(

األفكار اخلاطئة التـي ينـرشها املستـرشقون خـالل تـرمجتهم للقـرآن . بوكاي, موريس   .٦
 . ٥٥−٤٦ص −). ه١٤٠٧شتاء  (٢٨ مج −. العروة الوثقى −. الكريم

َّالتمسامين, حممد محادي الفقـري   .٧ تـاريخ حركـة ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم مـن قبـل . َّ
تقـويم للـاميض, : ندوة ترمجة معاين القرآن الكريم :يف −. املسترشقني ودوافعها وخطرها

رشيف, َّجممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـ:  املدينة املنـورة−. وختطيط للمستقبل
 .ص٥١ −. م٢٠٠٢/  ه١٤٢٣

 −. الندوة الدولية حـول ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم. مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية   .٨
 .ص٢٧٢ −. م٢٠٠٢اجلمعية, : بنغازي

دراسة القرآن الكريم عند املسترشقني يف ضـوء علـم نقـد الكتـاب . حسن, حممد خليفة   .٩



 

٢٢٥ 

َّلدراسات االسترشاقية املنعقدة يف جممع امللك فهد ندوة القرآن الكريم يف ا: يف −. َّاملقدس
َّلطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة يف املدة من   ٧ املوافـق ه١٨/١٠/١٤٢٧ − ١٦َّ

 .ص٦٦ −. م٢٠٠٦/ ه١٤٢٧َّاملجمع, : َّ املدينة املنورة−. م٩/١١/٢٠٠٦ −
 −. امل يف جمـال الـدعوةَّمواصفات الرتمجة املعدة لالسـتع.  احلميدان, إبراهيم بن صالح  .١٠

 املدينـة −. تقـويم للـاميض, وختطـيط للمـستقبل: ندوة ترمجة معاين القـرآن الكـريم :يف
 .ص٦٩−.م٢٠٠٢/  ه١٤٢٣َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, : املنورة

. ص٨٧ −. م١٩٩٨/ ه١٤١٩رشاع, :  طنجـة−. قضايا ترمجة القرآن. ذاكر, عبد النبي  .١١
  ).٤٥تاب نصف الشهر; سلسلة رشاع, ك( −

:  تـأليف−. اإلسـالم واملستـرشقون:  يف−. اإلسـالم واالستـرشاق. زقزوق, حممود محدي  . ١٢
  .١٠٢ − ٧١ص  −. م١٩٨٥/ ه١٤٠٥عامل املعرفة, : َّ جدة−. نخبة من العلامء املسلمني

 −. ٢ ط −. االستـرشاق واخللفيـة الفكريـة للـرصاع احلـضاري. زقزوق, حممود محدي  .١٣
 . ص١٥٦ −. م١٩٨٥/ ه١٤٠٥َّسسة الرسالة, مؤ: بريوت

َّندوة تـاريخ الطباعـة العربيـة حتـى  :يف −. الطباعة العربية يف أوروبا. َّالسامرائي, قاسم  .١٤
تـرشين ( أكتـوبر ٢٣−٢٢/ ه١٤١٦ مجـاد األوىل ٢٩−٢٨انتهاء القرن التاسع عرش, 

 .١٠٨−٤٥ ص−. م١٩٩٦املجمع الثقايف, :  أبو ظبي−. م١٩٩٥) األول
. َّاألثر االسترشاقي يف موقف حممد أركون من القرآن الكريم. َّلرسحاين, حممد بن سعيدا  .١٥

َّندوة القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية املنعقدة يف جممع امللك فهـد لطباعـة : يف −
َّاملــصحف الــرشيف باملدينــة املنــورة يف املــدة مــن  −٧ املوافــق ه١٨/١٠/١٤٢٧ −١٦َّ

 .ص٧٤ −. م٢٠٠٦/ه١٤٢٧َّاملجمع, : َّدينة املنورة امل−. م٩/١١/٢٠٠٦
 −. اإلقـدام عـىل ترمجـة القـرآن: كتـاب حـدث األحـداث يف اإلسـالم. َّسليامن, حممـد  .١٦

 . ه١٣٥٥َّمطبعة جريدة مرص احلرة, ]: القاهرة[
َّتعليـق حممـد خـرض ./ املوافقـات يف أصـول األحكـام. الشاطبي, إبراهيم بـن موسـى  .١٧

 .ه١٣٤١املطبعة السلفية, :  القاهرة−. نريَّتصحيح حممد م/ حسني
 −. ه١٣٥١املطبعة السلفية, :  القاهرة−. مسألة ترمجة القرآن. صربي, مصطفى  .١٨
مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب مع حمارضة عن التـصحيف . َّالطناحي, حممود حممد  .١٩



 

٢٢٦ 

  .٢٢٤ − ٢٢٣ ص−. م١٩٨٤/ه١٤٠٥مكتبة اخلانجي, :  القاهرة−. والتحريف
النـدوة  :يف. ١٨٧ − ١٦٦ص −. مرشوع لرتمجة معاين القرآن الكريم. دالعزيز, زينبعب  .٢٠

مجعية الـدعوة اإلسـالمية العامليـة, :  بنغازي−. الدولية حول ترمجة معاين القرآن الكريم
 .ص٣١٤ −. م٢٠٠٢

ع  −. االجتهـاد −. من القراءة إىل التفسري: ترمجة جاك بريك للقرآن. عبدالغني, مصطفى  .٢١
 .١٣٧−١١٥ ص−). ه١٤٢١/١٤٢٢ −م ٢٠٠١شتاء  (٤٩

: مناهج املسترشقني يف ترمجات معاين القرآن الكريم. َّعبد املحسن, عبدالرايض بن حممد  .٢٢
تقـويم للـاميض, وختطـيط : ندوة ترمجة معاين القرآن الكـريم: يف −. دراسة تارخيية نقدية

ــستقبل ــورة−. للم ــة املن ــ:  املدين ــة امل ــد لطباع ــك فه ــع املل ــرشيف, َّجمم صحف ال
 .ص٦٤ −. م٢٠٠٢/ه١٤٢٣

املركـز :  الربـاط−. االسترشاق وتغريـب العقـل التـارخيي العـريب. َّعريبي, حممد ياسني  .٢٣
 .١٤٨−١٤٤ ص−. م١٩٩١−ه١٤١١القومي للثقافة, 

:  الريـاض−. ُّاإلسـالم يف تـصورات االستـرشاق اإلسـباين. َّالعرسي, حممد عبدالواحد  .٢٤
  .ص٤٢٠ −. م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ة, مكتبة امللك عبدالعزيز العام

موسوعة يف تراث العرب, مع تراجم املسترشقني ودراساهتم : املسترشقون. العقيقي, نجيب  .٢٥
 .م١٩٨٠دار املعارف, :  القاهرة− . ٤ ط − .  مج٣ − . َّعنه منذ ألف عام حتى اليوم

 −. ليليـةملحات تارخيية وحت: ترجـمة معاين القرآن الكريم واملسترشقون. َّعيل, حممد مهر  .٢٦
: املدينة املنورة −. تقويم للاميض وختطيط للمستقبل: ندوة ترمجة معاين القرآن الكريم: يف

 .ص٥٠ −. م٢٠٠٢/ه١٤٢٣َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف, 
نـدوة عنايـة اململكـة : يف −. مزاعم املستـرشقني حـول القـرآن الكـريم. عيل, حممد مهر  .٢٧

َّجممع امللك فهـد لطباعـة املـصحف :  املدينة املنورة−. علومهالعربية السعودية بالقرآن و
 .٣٢١−٢٧٣ ص−. م٢٠٠٣/ه١٤٢٤الرشيف, 

ِّالعويف, حممد سامل بن شديد  .٢٨ ُّتطور كتابة املـصحف الـرشيف وطباعتـه وعنايـة اململكـة . َّ
ة ندوة عناية اململكة العربية السعودي :يف −. العربية السعودية بطبعه ونرشه وترمجة معانيه

ــه ــالقرآن الكــريم وعلوم ــورة−. ب ــة املن  .٤٦٤−٤٢٣ ص−. ه١٤٢٤َّاملجمــع, : َّ املدين



 

٢٢٧ 

 .)عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكريم: املحور الثالث(
ِّالعويف, حممد سامل بن شـديد  .٢٩ تارخيهـا وأطوارهـا : كتابـة املـصحف الـرشيف وطباعتـه. َّ

: َّ املدينـة املنـورة−. ٢ ط −. نرشه وترمجة معانيهوعناية اململكة العربية السعودية بطبعه و
َّجممع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة,   −. م٢٠٠٣/ه١٤٢٤َّ

 .١٢٧−١٢٥ص
ُّإشكالية تأثر القـرآن الكـريم باألناجيـل يف الفكـر االستـرشاقي .  فرحات, عبداحلكيم  .٣٠

َّالستـرشاقية املنعقـدة يف جممـع امللـك ندوة القرآن الكريم يف الدراسات ا: يف −. احلديث
َّفهد لطباعة املـصحف الـرشيف باملدينـة املنـورة يف املـدة مـن   ه١٨/١٠/١٤٢٧ − ١٦َّ

 .ص٢٣ −. م٢٠٠٦/ه١٤٢٧َّاملجمع, : َّ املدينة املنورة−. م٩/١١/٢٠٠٦ − ٧املوافق 
.  ح مرفـوضاقـرتا: كتابة القرآن الكريم باحلروف الالتينية. ّالفرماوي, عبداحلي حسني  .٣١

. م١٩٩٥املجمع, :  القاهرة−.  ج٢−. املؤمتر احلادي عرش ملجمع البحوث اإلسالمية: يف
 .٤١٦−٣٩١ ص−
َّالدراسات العربية واإلسـالمية يف أوروبـا حتـى : تاريخ حركة االسترشاق. فوك, يوهان  .٣٢ َّ

ر املـدار دا:  بـريوت−. ُنقله عن األملانية عمر لطفي العامل/ ٢ ط−. بداية القرن العرشين
 .ص٣٥٢ −. م٢٠٠١اإلسالمي, 

ُّالكبييس, عبادة بن أيوب  .٣٣  −. َّ جملة الدراسات اإلسالمية− .َإمعان النظر يف فواتح السور. ُ
 . ٤٢−٥ ص−). ه١٤١٠ (٢ ع ٢٥مج 

أمهية التفـسري العلمـي للقـرآن الكـريم ودوره يف الـدعوة اإلسـالمية . الكعبازي, فؤاد  .٣٤
 −. ندوة العاملية حول ترمجات معاين القرآن الكـريمال : يف− .٣١٤−٢٧١ ص−. للغرب
 .ص٢٧٢ −. م١٩٨٦مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية, : بنغازي

دار العلم للماليـني, :  بريوت−.  ترمجة منري البعلبكي−. اإلسالم والعرب. الندو, روم  .٣٥
 .م١٩٦٢

 −. م١٩٧٠/ ه١٣٩٠ر, َّجملة األزه:  القاهرة−. املسترشقون واإلسالم. َّاللبان, إبراهيم  .٣٦
 ).َّملحق جملة األزهر(
نـدوة : يف −.  البيـان اخلتـامي والتوصـيات.َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الـرشيف  .٣٧



 

٢٢٨ 

َّعناية اململكة العربية السعودية بالسنة والسرية النبوية َّجممع امللك فهـد : َّ املدينة املنورة−. ُّ
 .ص٢٠ −. م٢٠٠٤/ه١٤٢٥لطباعة املصحف الرشيف, 

نـدوة  :يف −. البيـان اخلتـامي والتوصـيات .َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الـرشيف  .٣٨
َّجممـع امللـك فهـد :  املدينـة املنـورة−. عناية اململكة العربية السعودية بـالقرآن وعلومـه

 .ص١٤ −. م٢٠٠٣/ه١٤٢٤لطباعة املصحف الرشيف, 
ندوة ترمجة  :يف −.  والتوصياتالبيان اخلتامي َّجممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف  .٣٩

َّجممع امللك فهـد : املدينة املنورة. تقويم للاميض وختطيط للمستقبل: معاين القرآن الكريم
 .ص٢٠ −. م٢٠٠٢/ه١٤٢٣لطباعة املصحف الرشيف, 

َّليس املسترشقون وحدهم هم الذين تعثـروا يف جمـال : املسترشقون والقرآن. أمني. مدين  .٤٠
 .٢٢٨−٢٤٤ص −). م٤/١٩٧٦−ه٤/١٣٩٦(٤ج  م−. املنهل −. اللغة

َّقـدم لـه صـالح ./ بحث يف ترمجة القـرآن الكـريم وأحكامهـا. َّاملراغي, حممد مصطفى  .٤١
 . ص٥٣ −. م١٩٨١/ه١٤٠١دار الكتاب العريب, :  بريوت−. ِّالدين املنجد

 −. االسترشاق السيايس يف النصف األول من القـرن العـرشين. املساليت, مصطفى نرص  .٤٢
 .ص٢٨٨ −. م١٩٨٦قرأ, ا: طرابلس

الندوة  : يف− .٢٥٣−٢٤٣ص −. َّجممع ترمجات تفسري القرآن الكريم. معايرجي, حسن  .٤٣
مجعية الدعوة اإلسالمية العامليـة, :  بنغازي−. العاملية حول ترمجات معاين القرآن الكريم

 .ص٢٧٢− .م١٩٨٦
مركز امللك فيـصل : الرياض −. َّاالسترشاق يف األدبيات العربية. يل بن إبراهيم عالنملة,  .٤٤

 .ص٣٧٠ −. م١٩٩٣/ه١٤١٤للبحوث والدراسات اإلسالمية, 
 −. ٣ ط −. ظـاهرة النقـل والرتمجـة يف احلـضارة اإلسـالمية. النملة, عـيل بـن إبـراهيم  .٤٥

  .ص٢٠٠−.م٢٠٠٣/ه١٤٢٤مكتبة امللك فهد الوطنية, : الرياض
 −. منار اإلسالم −. تح السوررس إعجاز القرآن الكريم يف فوا. يونس, عبد الفتاح عطية  .٤٦

 .١٥−٦ص −). م١٢/١٩٨٨−ه٥/١٤٠٩ (٥مج 
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