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علي النملة*

1

املستشرقون والقرآن الكريم
(الصفحات )44 – 72
ملخّص
للمستشرقين مواقف متباينة تجاه كتاا ا

الزيياب ناين إيجانياة سلالبية

سلكن ترجماتهم يساوهاا الانقب بسابج لجو هاا إلار الترجماة اللرفياة للزباارات
االصطالحية سنسبة المفرهات الزرنية إلر جذور أجنبياة سالاتداا مصاطلحات
مساايحية فااي الترجمااة ويزماااو أحيان ا ا إلاار التحريااف س إلاار إهلااات تزليقااات
ستفسيرات فالاة في الهوامش قا يكو بزضها راجزا إلر عا فهم اللغة الزرنية.

ا
سالمنصااربن فااي الغاار تت اولر أماار ترجمااة
بزااا أ كانااد اةهياارة سالكنااا ّ

مزاني القرآ الكريم تولد بزا ذلك اذه الترجمات هو تالل مباشر بالضارورة

من تلك الجهات .سلكن بقار من اإليلاء الذي أملته الزوهة إلر الترجمات السابقة.

حتر يأتي جورج ليل لنة 4441اا 4274/الذي أثنر علر القرآ الكريم سترجم
مزانيه إلر اللغة اإلنجلييية لكنه نفر أ يكو سحيا من عنا ا نال ا
أكاا علار
*  -أكاهيمي وباحث بجامزة عباالزييب نن لزوه اإللالمية.
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محماااا نااان عبااااا  حيااث يقااوت «أماااا أ ا
ا
اأناااه مااان صااانب ا
محمااااا كاااا فاااي
ا
ا
ٌ
المارج
فأمر ال يقبل الجات س إ ْ كا
مؤلف القرآ المختر ع الر يسي له
اللقيقة ِّ
لطته اذه لم ُ
اا مب ذلك اا أ ا المزاسنة التي حصل عليها من غيره في ا
تكن مزاسناة

يسيرة .ساذا ساض في أ ا مواطنيه لم يتركوا االعتراض عليه بذلك».
ا
نب آلر للترجمة ينقله علي شااين في كتاباه اإلعاال بانقم ماا جااء
سفي ٍّ
في كتا مقالة في اإللال «سمما ال ا
شك فياه سال ينبغاي أ ْ يختلاف فياه اثناا أ
()4

ا
مصانف القارآ ا
سأوت ساضازيه .س إ كاا ال ببزاا أ ْ غياره
مح اماا او فاي اللقيقاة
ِّ
أعانه عليه كما ااتهمته الزر لك انهم ا
لشاة التالفهم في تزيين اةشداص الذبن
ا
سلزل ذلك ة ا
زعموا أنهم كانوا يزينونه ساد ا
حجتهم سعجيسا عن إثبات هعواام.
ا
أشا احتياطا من أ يترك لبيال لكشف اةمر» )7(.سلق ْاا ن ْزلا ُم أ ان ُه ْام
مح اماا كا
ي ُق ُولو إ انما ُيز ال ُم ُه بش ٌر السا ُ االاذي ُي ْلح ُااو إل ْياه أ ْعجم اٌاي سااذا لساا ٌ عر ن اٌاب اُمب ٌ
اين
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
(النحل .)4٠7

يقوت نجيج الزقيقي عن اذه الترجمة «سقا نج في ترجمته فذكراا فولتير
ُ
ا
إال ا
اوا
ا
سح
ارس
ا
ش
ار
ا
عل
اتملد
ا
اش
اا
ا
ه
أن
ا
ار
ار
ا
م
اا
ا
طبزه
اا
ا
عي
سأ
فااي القاااموف الفلساافي.
ٍّ
ا
سمقامة مسهبة اي في اللقيقاة بمااباة مقالاة إضاافية عان الاابن اإللاالمي ا
عاماة
ِّ
حشااا باإلفك ساللغو سالتجري » )7(.سجاءت ترجمات مزاني القارآ الكاريم التالياة
ا
متاأثرة باه بلياث نظار ا لارو إلار القارآ الكاريم بزاا
له في مزظمهاا عالاة علياه ِّ
جورج ليل بزينيه سلم ينظرسا إليه بزيونهم.
تتزاقااج الاارهسه علاار القااوت بااأ ا القاارآ الكااريم ماان تااأليف محمااا  فيقااوت
ا
محماا سااذا ااو الخطاأ
المستشرق شيبّ «يزتقا بزم الزلماء أ ا القارآ كاال
ُ
الملم فالقرآ او كال ا تزالر الموحر علر لساا رلاوله ا
محماا .سلايّ فاي
التطاعة ا
اةمي في تلاك الزصاور الغاابرة أ ْ يأتيناا بكاال تلاار
محما ذلك الرجل اِّ
فياه عقااوت اللكمااء وبهاااي باه الناااف مان الظلمااات إلار النااور .ا
وربماا تزجبااو ماان
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ا
أورونب نهذه اللقيقة ال تزجبوا فإني هرلد القرآ فوجات فيه تلاك
رجل ِّ
اعتراف ٍّ
ُ
ٌ
المزاني الزالية سالنظم الملكمة .ستلك البالغة التاي لام أر مالهاا قا ا فجملاة ساحااة
ا
()4
تغني عن مؤلفات».

ساااذه لااورا فيشاايا فاااغليري تقااوت فااي كتانهااا هفاااع عاان اإللااال «كيااف
يكو اذا الكتا المزجب من عمل ا
اةمي الذي لم ينظم طاوات
محما ساو الزرنب اِّ
اُ
ينم منهما عن أهنر موابة شزرية؟
حياته غير نيتين أس ثالثة أنيات ال
سعلر الرغم أ ا
ا
محماا هعا لصو اإللال إلر أ ْ ياأتوا بكتاا ماال كتاباه
ْ ْ
ا
ْ
ُ
ك ُنت ْم ِّفي ر ْي ٍّج اِّم اما ن ابلنا علر ع ْب ِّانا فأ ُتوا
اةقل بسورة من مال لوره  س ِّإ
أس علر ِّ
ْ
ْ ْ ُ
ْ ُُْ
ُ
ُ
ااه ِّقين البقارة .77
ِّب ُسور ٍّة اِّمن اِّما ِّل ِّه ساه ُعاوا شاهااءكم اِّمان هو ِّ ا ِّ ِّإ كنات ْم ص ِّ
سعلاار الاارغم ماان أ ا أصااحا البالغااة سالبيااا الساااحر كااانوا غياار قال اال فااي باااله
ا
يتمكن من أ ْ يأتي ا
باأي أثار يضاااي القارآ  .لقاا قااتلوا ا
النباي
الزر فإ ا أحاا لم
ِّ
ا
()5
ا
مو القرآني».
باةللحة سلكنهم عجيسا عن مضاااة الس ِّ
ْ
ْ ٌ ْ
سقر د ا ية الكريمة سمن االناف س ا
الااسا ِّا ساة ْنزاا ِّ ُمدت ِّلاف ألو ُان ُاه كاذ ِّلك
ِّ
ِّ
ْ
ُ
ا
ٌ
ا
ااه ِّه ْال ُزلماااء إ ا عي يااب غفا ٌ
اور( فاااطر  )7٢علاار اةلااتاذ
ِّإنمااا يخشاار ا ِّما ْان ِّعبا ِّ
ِّ
ِّ
جيمّ جينب ألتاذ الفلك في جامزة كامبرهج «فصرخ السير جيمّ قاا ال مااذا
قلد؟ اإنما يخشر ا من عباهه الزلماء؟ مااش! سغريج سعجيج ا
جااا! إ ا اةمار
ا
التمرت لمسين لنة من أنبأ محماا به؟ اال
الذي كشفد عنه هرالة سمشاااة

اذه ا ية موجوهة في القرآ حقيقة؟ لو كا اةمر كذلك فاكتاج شاهاهة مناي
أ ا القاارآ كتااا مااوحر ماان عنااا ا  .ويسااتطره السااير جاايمّ جينااب قااا ال لقااا
ا
كا محما اِّأم ايا سال يمكناه أ يكشاف عان ااذا ا
سلكان «ا » ااو
السار بنفساه
ِّ
()6
سعجيج ا
ٌ
جاا».
الذي ألبره نهذا السر .مااش! سغريج
كو القرآ الكريم من تأليف رلوت ا  اي فرية التشراقية قايماة فاي
إطالقها سلكنها اأثرت كثيارا علار تاأثير القارآ الكاريم علار ا
قاراء ترجماة المزااني
باللغااة اإلنجليييااة هو شا اٍّاك .ناال إ ا التااأثير قااا امتا ااا إلاار قا ااراء ترجمااة المزاااني باللغااة
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الفرنسية عناما ا
تبنر المستشرق البولوني ألبر كازميرلاكي ( 4٢٠4ا ا  ) 4٢٢2نقال
ترجمة المزاني من اللغة اإلنجلييية إلر اللغة الفرنسية (لانة 4756ااا 4٢4٠/ا ا ) 4٢44

باةللو الذي ترجمها به جورج ليل حيث «تزوزااا بزام اةماناة الزلمياة» كماا
()2

يقوت نجيج الزقيقي.

يقااوت محمااا لليفااة حساان « اأهت سفاارة الترجمااات االلتشااراقية فااي اللغااات
اةورونية إلر نتيجة للبية فاي الارالاات القرآنياة عناا المستشارقين سااي أ ا مزظام
اااذه الارالااات اعتمااات علاار الترجمااات سلاام تزتمااا علاار الاانب الزر نااب للقاارآ
()٢

الكريم».

علار ا
أي حاات فالبحاث فااي تاأريج الترجماات التاي قااا نهاا الراباا ثام الرابااا
ِّ
ٌ
ُ
ا
المستشرقو ثم المستشرقو من غير الرابا بلث شا ق سليّ اذا مجات التولب
فيااه إال اأنااه غلااج علاار ترجمااات مزاااني القاارآ الكااريم ماان ِّقباال غياار أالااه اأنهااا
ترجمات ااتسمد بالنظرة السلبية تجاه الاوحي ستجااه مان نايت علياه الاوحي ا
لايانا
ِّ
ا
محما نن عباا .
اذه النظرة التي قات عنها ساحا منهم ساو رس الناس « اإننا لم نزارف إلار سقاد
ا
قرياج ترجماة ا
جيااة الااتطاعد أ ْ تتلقاف مان رس الااوحي .سالواقاب أ كثيارا ماان

المترجمين اةسا ل لم يزجيسا عان االحتفااب بجماات اةصال فحساج نال كاانوا إلار
ُ
بالتحاماال
ذلااك ُمفزمااين باللقااا علاار اإللااال إلاار هرجااة جزلااد ترجماااتهم تنااوء
اُ
سالتغاارض .سلكااان ا
حتااار أفضااال ترجمااة ممكنااة للقااارآ فااي شاااكل مكتااو ال
ا
ْ
يرتلهاا باه المسالم.
تستطيب أ تلتفظ نإيقاع السور الموليقي ا لر علر الوجاه الاذي ِّ
ا
سقوتهاا إال عنااما يسامب
سال يستطيب الغرنب أ ْ يارك شيئا من رسعة كلمات القرآ
مقاطب منه ا
()1
مرتلة بلغته اةصلية».
ا
ا
ا
انب بقولااه «إ ا اعتااراف رس الناااس
ِّ
يزلااق مصااطفر نصاار المسااال تي علاار اااذا الا ِّ
 R. Landauليزطاي فهماا مباا ايا باأ ا بزضاا مان المستشارقين عنااما حااسلوا ترجماة
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القارآ فااي أفضاال ترجماة ممكنااة أفقاااسا القارآ رسعتااه سألاااعسا إلياه لااواء عاان

قصا أس عن غير قصا.
ا
اإننا نشاير اناا إلار أ جولاايبهر  Goldziherقاا ا
تمساك برساياات شااذة جااء نهاا
هلااايال وبرااناااا علااار أ ا القاااراءات السااابب عنااااما نشاااأت كاناااد أصاااال عااان طرباااق

ا
للشاك ااا أ ا رلاوت ا
الكتابة سعا نطقها .سقا علم المسلم اا بما ال يااع مجااال
ِّ
()4٠
كا قا أقرأ صحابته ا
بزاة سجوه سليّ نوجه ساحا».



الوقفااات النقايااة لاارول جول اايبهر فااي القااراءات ا
لاصااة ماان لااال ت كتابااه
ا
عبااالفتا عبااالغني
مذااج التفسير اإللالمي كثيارة ُيرجاب منهاا إلار مناقشاات
ا
قاضي (ر يّ لجنة مراجزة المصحف الشريف اةلبق) في مجلة اةزار فاي أعاااه

متواليااة ماان الزاااه  1المجلااا  47إلاار الزاااه  4ماان المجلااا 471٠/44( 45ااا اا 4717/4اااا
()44
الموافق  4124/4ا  ) 4127/7ثم جمزها في كتا ُطبب ا
عاة طبزات.
ترمجة معاني القرآن الكريم و التنصري
ا
المتقاماااة تاريخياااا إلاار هسافااب
ُيزياااا الاارلاااو ترجماااة مزااااني القااارآ الكاااريم ِّ
تنصاايرية بالارجااة اةسلاار .ساااذا مبنااي علاار القااوت بااأ ا االلتشااراق قااا انطلااق ماان

الاافب التنصيري سالايني بصورة ا
أعم.

يقوت ريجي بالشير عن ناواهر ترجماة مزااني القارآ الكاريم التاي انطلقاد مان

بطرف الملتر لنة  4444ا « 4447كاناد المبااهرة قاا انباقاد عان ذانياة اللارس
الصليبية .اذا ما تثبته الرلالة التي ا
سجهها بطرف الملتر إلر القا ا ِّايّ برناار مرفقاة
ُ
بنساادة ماان الترجمااة التااي كانااد قااا أ ِّعا ااات كمااا انباقااد فااي الوقااد ذاتااه عاان
الرغبة الشاياة إلزالاة كال أثار لايماا اةوت مان أذااا المسالمين المهتاابن .سفاي
ا
رأينا أ ا
ا
اةامية التي ااتخذاا القرآ في اذا المجات قا تجلد في الارس الزساكرية
حميتها ا
مرت ا
التي الت ا
حتر بااية القار الراباب عشار هليلناا علار ذلاك فاي اللمالاة
ا
()47
التبشيرية عنا ريمو لوت المتوفر في نورجي لنة .» 4745
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يقوت بواا فوك حوت اذا االرتباط أيضاا «سلقاا كاناد فكارة التبشاير ااي
ا
الاااافب اللقيقااي للااف انشااغات الكنيسااة بترجمااة القاارآ ساللغااة الزر نيااة .فكلمااا
تالشاار اةماال فااي تلقيااق نصاار نهااا ي بقا ااوة السااال باااا ساضااحا أ ا احااتال ت البقاااع
اُ
ا
المقالة لم ا
بؤه إلر ثني المسلمين عن هينهم بقار ما اأهل إلر عكّ ذلك ساو تأثر
ِّ
()47
المقاتلين الصليبيين بلضارة المسلمين ستقالياام سمزيشتهم ».
تنطلق ترجمة مزاني القرآ الكريم بزا أفوت حماالت الصاليبيين وبالتحاياا
ا
ماان هياار كلااوني بااأمر ماان ر اايّ الاااير بطاارف الملتر /المااوقر كمااا ما اار ذكااره.
ا
وبؤكااا ا
محمااا يالااين عرببااي فااي كتابااه االلتشااراق ستغر يااج الزقاال التاااريخي
ِّ
()44
ا
بييااه فاي ااذا
الزرنب ارتباط ترجمات مزااني القارآ الكاريم بالتنصاير .كماا ِّ
محما عوني عباالرعسف في أ ا «الفكرة من الترجمة إذا قا كاند من الكنيسة
بزا أ اقتنزد أ ا النصر لن يكو بالسال ».
ُ
ا
محما نن ا
الباحث الاكتور ا
حمااهي الفقيار التمساماني فاي
بؤكاه كذلك
ِّ
()45

بلث له بزنوا تاريج حركة ترجماة مزااني القارآ الكاريم مان قبال المستشارقين

سهسافزها سلطراا حيث يجزل «حمالت التبشير النصرانية أحا ألبا بااية نشأة
()46

االلتشراق».
اُ
ا
التوجه اةلتاذ الاكتور ا
محما مهر علي في بلاث لاه بزناوا
بيياه علر اذا
ِّ
ترجمة مزاني القرآ الكريم سالمستشرقو لملات تاريخية ستلليلية حيث ا
بؤكا
ِّ
اةلتاذ الباحث علر أ ا ترجمات مزاني القرآ الكريم من قبل المستشرقين لم تلق
()42

إقباال إال لال الاسا ر التنصيرية.
ا
بييااما كذلك الااكتور عباا الراضاي نان ا
محماا عباالملسان فاي بلاث لاه
ِّ
بزنااوا مناااام المستشاارقين فااي ترجمااات مزاااني القاارآ الكااريم هرالااة تاريخيااة
نقايااة الااذي ياار ل أ ا التنصااير كااا وراء ترجمااة مزاااني القاارآ الكااريم حيااث
القسااّ سأ ا
انطلقااد الترجمااة فااي رحلتهااا اةسلاار سالاانيااة ماان اةهياارة سعلاار أياااهي ُ
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()4٢

فكرة التنصير كاند وراء ترجمة مزاني القرآ الكريم.

تأتي اذه البحوث الاالثة ضامن أكثار مان ثمانياة سلمساين بلااا حاوت ترجماة
مزاني القرآ الكريم قا نها ا
مجمب الملك فها لطباعة المصحف الشريف بالماينة

المنورة.

اااذا ا
بؤكااا أاميااة اضااطالع المساالمين أنفسااهم ا
بمهمااة ترجمااة مزاااني القاارآ
ِّ
اُ
ا
الكريم إلر لغات الزالم كما قا به بزم أبناء اذه اةمة مؤلرا سكما تقو باه
2

ا
مؤلسااات علميااة عرنيااة س إلااالمية* لهااا اعتباراتهااا المرجزيااة سمنهااا علاار لاابيل
مجمب الملاك فهاا لطباعاة المصاحف الشاريف بالمايناة ا
ا
المناو رة حياث سصالد
الماات
ترجمات مزاني القرآ الكريم الصاهرة عن اذا ا
المجمب إلر أكثار مان أربزاين لغاة.
ساذا جها يذكر ويشكر.

اةصل أ تكو اناك ترجمة ساحاة قابلاة للمراجزاة مزتمااة لمزااني القارآ
ا
لكل لغة قصاا إلر الليلولة هو االلتالف فاي المزنار باالتالف اللفاظ
الكريم
ِّ
ساذا يأتي في ضوء سجوه أكثر من مئة سعشربن ترجمة لمزاني القرآ الكريم إلار
ا
مكر ر في لغة ساحاة قاا نهاا عااه مان المستشارقين وبزام
لغات الزالم بزضها

المسلمين كاإلنجلييية التاي زاهت عااه الترجماات نهاا عان  ٢٠ترجماة )41(.سصالد
ُ
طبزاتها لنة 4477اا 7٠٠7/إلر ما يييا عن  ٢1٠ترجمة بزا أ ْ كاند قا سصلد
ا
لنة 44٠٠اا 41٢٠/إلر ما يييا عان  761ترجماة « ُل ِّااجلد تفاصايلها المرجزياة باقاة
()7٠
الببليوجرافيا الزالمية لترجمات مزاني القرآ الكريم الترجمات المطبوعة».
ا
تتركااب الترجمااة فااي اللغااة الواحاااة بترجمااة ساحاااة بفضاال ماان ا تزاالر
ثاام
ْ ُ
ْ ْ
ا
الااذي تكفاال بلفااظ اااذا الااذكر الزظاايم  س ِّإ طا ِّ فتااا ِّ ِّماان ال ُمااؤ ِّم ِّنين اقتتلااوا
ُ ا
ُْ ْ
فأ ْص ِّل ُحوا ن ْين ُهما ف ِّإ بغ ْد ِّإ ْحا ُااما علر اةلر ل فقاا ِّتلوا ال ِّتاي ت ْب ِّغاي ح اتار ت ِّفايء إلار
ْ
ْ
ْْ
أ ْماار ا فااإ فا ْ
ااءت فأ ْصا ِّال ُحوا ن ْين ُهمااا ِّبالزا ْاا ِّت سأق ِّسا ُاطوا ِّإ ا ا ُي ِّلا اُاج ال ُمق ِّسا ِّاطين
ِّ ِّ ِّ
*  -منها علر لبيل الماات أيضا مؤلسة «ترجما الوحي» التابزة لمنظمة اةسقاف ساةمور الخيرية اإليرانية
ُ
ففي مشرسعها ترجمة مزاني المصحف الشريف إلر  4٢لغة بزضها قا أنجب وبزضها قيا االنجاز (ثقافتنا).
_______________________________
00 ______________________________

ثقافتنا

●
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ا
(اللجاار  .)٠٠1ثاام إلاار اااذه الالااة ماان علماااء المساالمين ماااعومين ماان اللكومااات
الزرنية ساإللالمية...
لنااا أ ْ نتصا ااو ر ا ثااار التااي يجنيهااا المساالمو سغياار المساالمين ماان اااذه الجهااوه

المباركااة المخلصااة فااي إلااراج اااذه الترجمااات اةصاالية البزياااة عاان اللمااب الااذي
ااتساامد بااه ترجمااات مزاااني القاارآ الكااريم التااي قااا نهااا المستشاارقو  .ثاام لنااا أ ْ
ا
نتصاو ر ماا لايناله المزتناو بكتاا ا تزاالر مان اةجار سالماوباة فاي الاانيا سا لارة
ْ
ْ ُ
ا
اطال
كلما اتسب نطاق اإلفاهة سااللتفاهة من كتا ا تزالر الاذي  ال يأ ِّت ِّياه الب ِّ
ِّمن ن ْين يا ْي ِّه سال ِّم ْن ل ْل ِّف ِّه تني ٌبل اِّم ْن ح ِّك ٍّيم ح ِّم ٍّيا ِّ ا
[فصلد .]47
ِّ
ِّ
إدراك اإلعجاز

تنطلااق اااذه الوقفااة ماان اإليمااا المطلااق بااأ ا اااذا القاارآ الكااريم كااال ا
تزالر سأ ا اذا الكو الفسي بمدلوقاتاه وبماضايه وبلاضاره وبمساتقبله ااو للاق
ا
ٌ
شااا من شوااا اإلعجاز
المتحقق أ يكو اذا الكتا الزييب
ا سمن اثم فمن
ِّ
في اذا الكو .
ماان اااذا المنطلااق تا ا
اتلمّ اااذه الوقفااة رهسه المستشاارقين سالزلماااء اةورونيااين
المزاصااربن علاار المستشاارقين اةسا اال فااي ق اولهم بااأ ا القاارآ الكااريم ماان تااأليف
مح امااا  سماان ثا اام تفضااي اااذه الاارهسه إلاار اال لتفااات إلاار الجوانااج اإلعجاي يااة فااي
كتااا ا تز االر ( )74فيقااوت المستشاارق شاايبّ «يزتقااا بزاام الزلماااء أ ا القاارآ
ُ
الملام فاالقرآ ااو كاال ا تزاالر الماوحر علار
كال مح اما ساذا او الخطأ

اةمي في تلك الزصور
لسا رلوله مح اما .سليّ في التطاعة مح اما ذلك الرجل اِّ
الغابرة أ ْ يأتينا بكال تلار فيه عقوت اللكماء وبهاي به الناف من الظلمات إلر
ا
ُ
ا
ا
هرلاد
فاإني
أورونب نهذه اللقيقاة ال تزجباوا ِّ
رجل ِّ
النور .وربما تزجبو من اعتراف ٍّ
ُ
فوجاات فياه تلاك المزااني الزالياة سالانظم الملكماة ستلاك البالغاة التاي لام أر
القرآ
__________________________________
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مالها ق

اُ

ا
ٌ
فجملة ساحاة تغني عن مؤلفات».

()77

ساااذه لااورا فيشاايا فاااغليري تقااوت فااي كتانهااا هفاااع عاان اإللااال «كيااف
اةمي الذي لم ينظم طاوات
يكو اذا الكتا المزجب من عمل مح اما ساو الزرنب اِّ
اُ
ينم منها عن أهنر موابة شزرية؟
حياته غير نيتين أس ثالثة أنيات ال
سعلار الارغم أ ا مح امااا هعاا لصاو اإللاال إلار أ ياأتوا بكتاا ماال كتابااه أس
ْ ْ
ا
ْ
ُ
ك ُنت ْم ِّفي ر ْي ٍّج اِّم اما ن ابلناا علار ع ْب ِّاانا فاأ ُتوا
بسورة من مال ُلو ره  .س ِّإ
اةقل
ٍّ
علر ِّ
اءكم امن ُهو ا إ ْ ُ
ب ُسورة امن ام ْاله س ْاه ُع ْوا ُشها ُ
ك ْن ُت ْم ص ِّاه ِّقين[ البقارة .]77
ِّ
ِّ ٍّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ا
سعلاار الاارغم ماان أ أصااحا البالغااة سالبيااا الساااحر كااانوا غياار قال اال فااي باااله
ا
يتمكن من أ ْ يأتي ا
باأي أثار يضاااي القارآ  .لقاا قااتلوا ا
النباي
الزر فإ ا أحاا لم
ِّ
ا
()77
ا
السمو القرآني».
سلكنهم عجيسا عن مضاااة
باةللحة
ِّ
ساذه هببرا نوتر الصحفية اةمريكية التي اعتنقد اإللال لنة 44٠٠اا41٢٠/
اةمااي الاذي نشااأ فااي نيئاة جااليااة أ ْ يزاارف
تقاوت «كيااف الااتطاع مح اماا الرجاال اِّ
مزجاابات الكااو التااي سصاافها القاارآ الكااريم سالتااي ال ياابات الزلاام اللااايث ا
حتاار
بومنا اذا يسزر الكتشافها؟ ال ُب اا إذ ْ أ ْ يكو ااذا الكاال ااو كاال ا
ا
()74
سجل».

ا
عاب

ساشاااتهر الطبي ااج الفرنس ااي م ااوريّ نوك اااي نوقفات ااه الموض ااوعية الزلمي ااة م ااب
الكتج السماوية سلرج من هرالته اذه بزاه مان النتاا م ا
ضامنها كتاباه المشاهور
القاارآ الكااريم سالتااوراة ساإلنجياال سالزلاام أس هرالاااة الكتاااج ا
المقالاااة فاااي ضاااوء
ُ
المزارف اللاياة إذ يقوت «كيف يمكن إلنسا ا كا فاي بااياة أماره أ ام اياا ا
ثام
أصااب فضااال عاان ذلااك لا ِّاايا اةه الزرنااب علاار اإلطااالق أ ْ يصا ا ِّار بلقااا ق ذات
طابب علمي لم يكن في مقاور ا
أي إنسا في ذلك الزصر أ ْ يكونهاا سذلاك هو
ِّ
ا
()75
ْ
أقل لطأ من اذه الوجهة؟».
أ يكشف تصريله عن ِّ
سكتج المستشرق الفرنساي إميال هرمانغم عان حيااة مح اماا  سقاات «كاا
مح امااا ساااو البزيااا ماان إنشاااء القاارآ ستأليفااه ينتظاار ناايوت الااوحي أحيانااا علاار غياار
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اُ
وبوه لو يأتيه المل ُك متواترا».
جاسل فيألم من ذلك كما رأينا في فصل آلر

()76

ستقااوت بوجينااا غيانااة لتشيجفسااكا الباحاااة البولونيااة المزاصاارة فااي كتانهااا
ُ
تاريج الاسلة اإللالمية «إ ا القرآ الكريم مب اأناه أنايت علار رجال عرناب اِّأماي نشاأ
ا
في اأمة اِّأمية فقا جاء بقوانين ال يمكن أ ْ يتزلمها اإلنسا إال في أرقر الجامزات.
ا
()72
كما ُ
نجا في القرآ حقا ق علمية لم يزرفها الزالم إال بزا قرو طويلة».

سا ااذه اللي اااي إفيل ااين كونول ااا النبيل ااة أإلنجليي ي ااة الت ااي أل االمد تق ااوت ف ااي
اللم إلر ا
ُ
كتانها ُ ا
سذكرت أيضا ما جاء في القرآ عان
مكة أس البحث عن ا «
ا
ا
ناوع يسجاين سكياف
للق الزالم سكيف أ ا لبحانه ستزالر قا للق من ِّ
كل ٍّ
ا
ا
بييااا اااذه النظريااة بزااا بلااوث مسااتطيلة سهرالااات
أ الزلاام اللااايث قااا ذاااج ِّ
()7٢
ا
امتات أجياال عاياة».

ساذا القّ المستشرق المزاصار مونتاوجمري ساط يزاوه عان أقوالاه الساابقة التاي
ا
ضمنها كتابه مح اماا النباي ورجال الاسلاة مان أ ا «الاوحي لام يكان مان عناا ا
سلكنه كا من الخيات المباع .سكاند اةفكار مدتبنة في الالسعي عنا مح اما
ٌ
أفكار ا
حصلها من الملي االجتماعي الذي عا فياه قبال البزااة .سلام يكان
ساي
جبربل إال ليااال نقال اةفكاار مان الالسعاي إلار الاوعي .سكاا مح اماا ِّا
يسامي ذلاك
()71

سحيا».

يرجب ماونتجمري ساط عان قولاه ااذا فيقاوت عان القارآ الكاريم فاي كتاباه
ا
المتااألر اإللااال سالمساايحية فااي الزااالم المزاصاار «إ ا القااارآ لاايّ با ا
ااأي حاااات مااان
ِّ
ِّ
اةحوات كاال مح اماا سال ااو نتااج تفكياره اإنماا ااو كاال ا سحااه قصاا باه
مداطبة مح اما سمزاصاريه سمان اناا فاإ ا مح امااا لايّ أكثار مان «رلاوت» التااره
ا
ا للماال اااذه الرلااالة إلاار أااال ا
مكااة اأسال ثا اام لكا ِّال الزاار سماان انااا فهااو قاارآ
عرنب مبين .ساناك إشارات في القرآ إلار اأناه ا
موج ٌاه للجانّ البشاري قاطباة .سقاا
ا
ا
ا
ا
ٌ
كال اةجنااف
تأكا ذلك عمليا بانتشار اإللال فاي الزاالم ِّ
كلاه سقبلاه بشار مان ِّ
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تقرببا» )7٠(.ويمضي مونتاوجمري ساط فاي توكياا ذلاك فاي أكثار مان موضاب مان
()74

كتابه لالف الذكر.
ْ
ْ
ٌ
ْ
ُ
ْ
ا
ا ا
اااف سالا ااااسا ِّا ساة نزاااا ِّ ُمدت ِّلاااف ألوانا ُااه
سقاااا مااار أ ا ياااة الكريماااة  س ِّمااان النا ِّ
ااء إ ا ا عي يا ٌاب غ ُفا ٌ
كااذ ِّلك إ انمااا ي ْخشاار ا ِّما ْان ِّعبا ِّ ْ ُ ُ
اور[.فاااطر  ]7٢قااا
ِّ
ااه ِّه الزلما ِّ
ِّ
قر د علار اةلاتاذ جايمّ جيناب ألاتاذ الفلاك فاي جامزاة كاامبرهج فقاات قولتاه
ا
ا
()77
حق الرلوت اةمين .
حق القرآ الكريم س إعجازه سفي ِّ
المنصفة في ِّ
يقوت إباراايم لليال أحماا سكاا ِّق اساا عمال علار تنصاير المسالمين فااتاال
ا
كال مناحياه مان ا
طاج سفلاك سجغرافياا
ٍّ
«القرآ الكريم يسبق الزلم اللايث فاي ِّ
سجيولوجيااا سقااانو ساجتماااع ستاااريج  ...ففااي أيامنااا اااذه الااتطاع الزلاام أ ْ ياار ل مااا
()77
لبق إليه القرآ بالبيا سالتزريف».
ا
ساذا ميلار باروز ألاتاذ الفقاه الاايني اإلنجيلاي بجامزاة بيال يقاوت «إناه لايّ انااك
ٌ
شيء ال هيني في ُ
تبايا ليطرة اإلنسا علار القاول الطبيزياة انااك آياة فاي القارآ
ا
يمكاان أ يسااتنتم منهااا اأنااه لزاال ماان أاااااف للااق المجموعااة الشمسااية لفااد نظاار
اإلنسااا لكااي يااارف علاام الفلااك ويسااتدامه فااي حياتااه ُ قا ْال أرأ ْيا ُات ْم إ ْ أتا ُ
ااك ْم
ِّ
ُ
ْ
عذ ُاب ُه نياتا أ ْس نهارا اماذا ي ْست ْز ِّجل ِّم ْن ُه ال ُم ْج ِّر ُمو [ بونّ  .]5سكثيرا ما يشير القرآ
إلاار إلضاااع الطبيزااة لانسااا باعتباااره إحااال ا يااات التااي تبزااث علاار الشااكر
ْ
ُْ ْ
ك الها سجزل ل ُ
ساإليما  س االذي للق ْاة ْي ساج ُ
كم اِّمن الفل ِّاك ساة ْنزاا ِّ ماا ت ْرك ُباو
ِّ
ُ
ا
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ْ ُ
ور ِّه ث ام تذك ُر سا ِّن ْزمة ر ا ِّبك ْم ِّإذا ْالتو ْيت ْم عل ْي ِّه ستقولاوا ُل ْابحا ال ِّاذي
ِّلتستوسا علر ظه ِّ
ْ
ل ادر لنا اذا سما ُ
ك انا ل ُه ُمق ِّار ِّنين[ البلارف  .]47 – 47و ياذكر القارآ ااا ال تسادير
ُ
الليااوا سالااتداامه فحسااج ا اا سلكاان يااذكر الساافن أيضااا .فااإذا كااا الجماال
يصاق اذا أكثر علر ا
سالسفينة من نزم ا الزظيمة أفال ُ
ا
سالسايارة
لكة اللاياا
()74
سالطا رة؟».
تقويم جهود الرتمجة
فااي سقفااات تقويميااة لمسااار ترجمااة مزاااني القاارآ الكااريم عقااات ناااسات فااي
_______________________________
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ُ
الباله الزرنية ساإللالمية لتقويم اذا المسار .سلم تخل اذه الناسات من البحوث التي
ُ
التزاماال مااب القاارآ الكااريم ماان لااال ت
انصا اابد علاار جهااوه المستشاارقين فااي
ا
المقامات التي ا
تبين الموقف االلتشراقي مان كتاا ا تزاالر مماا
الترجمات أس ِّ
ِّ
ُيز ُاا ا
أشا لطرا من اةلطاء التي سقب فيها المستشرقو في الترجمة ذاتها.


من تلك الجهوه التقويمية ما قامد به جمزية الاعوة اإللاالمية الزالمياة فاي

بنغايي بليبيا لنة 44٠6اا 41٢6 /من عقا ناسة عالمية حوت ترجمات مزاني القرآ
()75

الكر يم سذلك في ماينة إلطنبوت بتركيا.
 ما قا به ا
مجمب الملك فهاا لطباعاة المصاحف الشاريف بالمايناة المناورة مان

عقا ناسة حوت عناية المملكة الزرنية السازوهية باالقرآ سعلوماه فاي المااة مان  7ااا
()76

4474/2/6اا الموافق  1/7ا . 7٠٠٠/4٠/7


ما قامد به جمزية الاعوة اإللالمية الزالمية نفسها من عقا النااسة الاسلياة
()72

حوت ترجمة مزاني القرآ الكريم في بنغايي لنة 4477اا. 7٠٠7 /
 ما قامد باه جامزاة آت البياد فاي ا
عماا بااةره مان عقاا نااسة لترجماات
مزاني القرآ الكريم إلر لغاات الشازو سالجماعاات اإللاالمية فاي ا
المااة  74ا ا 74

ا
محر 444٢اا الموافق  4٢ا  74اأيار . 411٢
 لزا ااال مااان أحااااث ااااذه الجهاااوه الزلمياااة نااااسة ا
مجماااب الملاااك فهاااا لطباعاااة
المصاااحف الشاااريف بالمايناااة المنا اااو رة التاااي جااااءت بزناااوا ترجماااة مزااااني القااارآ
()7٢

الكاريم تقاويم للماضاي ستخطاي للمسااتقبل فاي المااة ناين 4477/7/47 – 4٠اااا
الموافق  77اا  )71( 7٠٠7 /4/75سكاند ُ
تهاف إلر ا تي
.4

« االطالع علر ما ببذت من جهوه في مجات ترجماة مزااني القارآ الكاريم

في مدتلف أنلاء الزالم

 .7البحث عن سلا ل لتطوير ترجمة مزاني القارآ الكاريم ستلساينها سالرقاي

نها إلر اةفضل
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 .7إيجاه ُ
تزارف نين الزاملين في مجات ترجمة مزاني القرآ الكريم
 .4توطيا الرساب ناين ا
مجماب الملاك فهاا لطباعاة المصاحف الشاريف بالمايناة
المنو رة سالهيئات سالشدصايات ا
ا
المزنياة بترجماة مزااني القارآ الكاريم» ( )4٠باإلضاافة

إلر أاااف ألر ل...

 .5إ عناية المسلمين بترجمات مزاني القرآ الكاريم لهاي هليال ساقزاي علار
ا
ا
الساازي إلاار إيجاااه ترجمااة هقيقااة ا
مزباارة للمزناار القرآنااي بزااا أ ْ تزااذرت ستتزااذر
ِّ
ا
الترجمااة اللفظيااة مهمااا سصاالد بنااا اللااات فااي االضااطالع باللغااات .علاار أ اااذه
الترجمات ال ُتغني بلات عن اةصال الزرناب الاذي جااء القارآ الكاريم فياه مزجابا
اُ
نبيانااه .سماان انااا حاارص المزنيااو بااالقرآ الكااريم علاار تزلاام اللغااة الزرنيااة سذلااك

للمتابزة الاقيقة لتاريج كتاباة المصاحف الشاريف سطباعتاه سمحاسلاة الغاوص فاي

مزانيه التي ال تنضج.
جاية اذه البحوث التي ا
ا
تقا في مال اذه النااسات ياأتي التمايال
للوقوف علر ِّ
نبحااااث اةلااااتاذ الاااااكتور ا
محمااااا مهاااار علااااي ترجااااامة مزاااااني القاااارآ الكااااريم
ا
()44
المؤلف بزااه مان النتاا م
سالمستشرقو لملات تاريخية ستلليلية حيث لرج فيه ِّ
سذلك بزا التزراضاه لزااه مان الترجماات ماال الترجماة الفرنساية ةنار ياه هس ر ياار

سترجمة راعي كنيسة اامبورج أ .انكلما لانة  4614سالترجماة الالتينياة الاانياة

لمراتشي اإليطالي لنة  461٢سالترجمة اإلنجلييية لجورج ليل سكلها كاند في
القر اللاهي عشر الهجري القر السابب عشر الميالهي ثم ترجمة ج  . .رسهو بال

سترجمة إي .إتش .بالامار سكالاماا فاي القر الاالث عشر الهجري النصاف الاااني

مان القار التالاب عشاار المايالهي ثام ترجمااة آرباري فاي القاار الراباب عشار الهجااري
أاام ماا لارج باه اةلاتاذ الااكتور /ا
الزشربن الميالهي .سمان ِّ ا
محماا مهار علاي بزاا
التزراضه لاهذه التارجامات بلغات مدتلفة وبأزما مدتلفة كذلك ا تي


لج ااوء المستشااارقين إل اار الترجم ااة اللرفي ااة للزب ااارات االص ااطالحية سااااذه
()47

يستحيل ترجمتها من القرآ الكريم إال بالمزنر.

_______________________________
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 إعطاء مزنر ساحا للكلماة فاي كال مكاا بصارف النظار عان الساياق
سالموضوع مب ُ
تجاال المزاني اةلر ل للكلمة.


نسبة المفرهات الزرنية إلر جذور أجنبية قار االلاتطاعة س إعطاوااا مزااني



التداا مصطلحات نصرانية في الترجمة قار اإلمكا .

غير مألوفة.


التحريف المباشر في المزنر.



إهلات تزليقات ستفسيرات فالااة فاي الهاوامش ا
مبنياة علار اإللارا يليات

 إلاءة الترجمة بالتداا مزا ٍّ غير صحيحة للمفرهات سالزبارات.
 إعطاء مزا ٍّ ليالية سلاطئة نتيجة لزا فهم اللغة الزرنية.
ا
ناب التارجاامة ساةصال اأنهاا تكاو
 إهلات عباارات تأويلياة ستفسايرية فااي ِّ
في الهامش أس ُيخطر اأنها ليسد من أصل النب المترجم.
()47

سالرسايات الموضوعة الموجوهة في بزم كتج التفالير.

سجا المترجمو كما من اذه اإللرا يليات ساةلبار الموضوعة مب اةلف في
المفسااربن ماان بااا اةمانااة
كتاج التفالااير الزرنيااة للقاارآ الكااريم لارهاا بزاام ا ِّ
ا
الزلمية هو أ ْ
يكلفاوا أنفساهم عنااء التزلياق عليهاا مماا جزلهاا مرتزاا للمتارجمين
ِّ
سغيرام ا
نقاب فاي الاابن القاويم )44(.يقاوت آرثار جفاري
ممن ببحااو عان جواناج
ٍّ
ا
ا
ضا محما غالبا اي تهمة التداامه المارسف
«من التهم التي يسوقها نقاه اإللال
ا
الخاصاة تهماة لايّ مان النااهر التأكياا عليهاا .لكان
لية الاوحي لخاماة أغراضاه
ا
اللقيقة أ اثمة مقاطب في القرآ ذاتاه يساتدامها أسلئاك النقااه لااعم آرا هام .وزاه
الطين ابلة أ ا
المفسربن القاامر يزترفو بذلك تماما سال بباس اأنهم شزرسا بضارورة
ا ِّ
()45

تقايم تفسير لها ييبل الشكوك».


الترجمة.

عما بزم المترجمين إلر اإلضافة علر ا
النب اةصالي أس اللاذف مناه عناا
ِّ
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عما ُ
بزم المترجمين كذلك إلر تبابل الزبارة أس الكلمات فاي اةصال

عنا الترجمة.

 قا بزم المترجمين نإعاهة ترتياج القارآ الكاريم بلساج نايوت الساور
أي الترتيج البمني للنيوت ا
سأهل اذا إلر تجب ة بزم السور إلر (فقارات) حساج ماا
ُ
()42
زعموه اأنه يطانق السياق فيه المزاني )46(.ستلك محاسالت لم يلالفها النجا .
ا
ا
لكل اذه الفقرات االثنتاي عشارة مان لاال ت تلليال عمياق
المؤلف أمالة
يزطي ِّ
ِّ
ا
مؤلف ا
مطلب عميق كذلك ا
مماا يساتاعي الميياا مان التركياب علار الترجماات
من ِّ
المؤ اصلة لمزاني القارآ الكاريم مان فارق علمياة ذات هراياة ا
تاماة باللغتياان سالتفسياار
اُ
يستحاق ذلك سأكثر...
ساةحكا سالقرآ الكريام
اهلوامش:
ا
( )4انظر إبراايم ا
اللبا  .المستشرقو ساإللال  .ا القاارة مجلة اةزار 471٠اا . 412٠/اا ص  .44ا
ا
(ملحق مجلة اةزار).
( )7انظار علاي علاي علاي شاااين .اإلعاال بانقم ماا جااء فاي كتاا مقالاة فاي اإللاال  .ا القااارة
ا
المؤلف 444٢اا . 411٢ /ا ص .4٢1
ِّ
( )7انظر نجيج الزقيقي .المستشرقو  .ا مرجب لانق .ا .42 7
( )4انظر محما أمين حسن محما بني عامر .المستشرقو سالقرآ الكريم .اا إربا هار اةمل  . 7٠٠4اا
ص  .777ا نقال عن محموه أنو الفيم المنوفي اللسيني .ليرة ا
ليا المرللين .ا القاارة هار نهضة
ِّ
مصر  .ا ص  4٢ا .41
( )5انظر لورا فيشيا فاغليري .هفاع عن اإللال  /نقله إلر الزرنية منير البزلبكي .اا ط  .5ا نيرست هار
الزلم للمالبين 41٢4اا .ا ص .52
ا
( )6انظر سحيا الابن لا  .اإللال يتحال /ترجمة ظفر اإللال لا مراجزة ستقايم عباالصبور
شااين .ا ط  .٢ا القاارة المختار اإللالمي  . 41٢4ا ص  477ا .474
( )2انظر نجيج الزقيقي .المستشرقو  .ا مرجب لانق .ا  41٢ 7ا .411
( )٢انظر محما لليفة حسن .هرالة القرآ الكريم عنا المستشرقين في ضوء علم نقا الكتا
ا
المقاف .ا في ناسة القرآ الكريم في الارالات االلتشراقية المنزقاة في ا
مجمب الملك فها لطباعة
المنورة في ا
المصحف الشريف بالماينة ا
الماة من  46ا 4472/4٠/4٢اا الموافق  2اا  . 7٠٠6/44/1اا مرجب
ُ
لانق .ا  66ص .سالن اب من ص .45
_______________________________
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( )1انظر رس الناس .اإللال سالزر  .ا مرجب لانق .ا ص  76ا .72
( ) 4٠انظر مصطفر نصر المسالتي .االلتشراق السيالي في النصف اةوت من القر الزشربن .اا
طرابلّ اقرأ  . 41٢6ا ص .5٢
ا
عباالفتا عباالغني القاضي .القراءات في نظر المستشرقين سالملحابن .اا القاارة هار
( )44انظر
السال 4476اا . 7٠٠5/ا  424ص.
( )47انظر بالشير .القرآ نيسله تاوينه ترجمته ستأثيره /نقله إلر الزرنية رضا لزاهة أشرف علر
ا
الترجمة اة فريا جبر حققه وراجزه محما علي البعبي .ا نيرست هار الكتا اللبناني  . 4124ا
ص .45
( )47انظر بواا فوك .تاريج حركة االلتشراق .ا مرجب لانق .اا ص  46اا .42
ا
محما يالين عرببي .االلتشراق ستغريج الزقل التاريخي الزرنب .ا الرباط المركب القومي
( )44انظر
للاقافة 4444اا . 4114/ا ص  444ا .44٢
ا
محما عوني .فرياريش ريكرت عاشق اةه الزرنب ..اا مرجب لانق .اا ص
( )45انظر عباالرعسف
.62
ا
ا
( )46محما حماهي الفقير التمسماني .تاريج حركة ترجمة مزاني القرآ الكريم من قبل المستشرقين
سهسافزها سلطراا .ا في ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم للماضي ستخطي للمستقبل .ا
مرجب لانق .ا 54ص.
( )42انظر مح اما مهر علي .ترجمة مزاني القرآ الكريم سالمستشرقو لملات تاريخية ستلليلية .ا
في ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم للماضي ستخطي للمستقبل .اا المرجب السانق .اا  5٠ص
( )4٢عباالراضي نن ا
محما عبا الملسن .مناام المستشرقين في ترجمات مزاني القرآ الكريم
هرالة تاريخية نقاية .ا في ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم للماضي ستخطي للمستقبل .ا
المرجب السانق .ا  64ص.
ا
( )41انظر عاهت نن محما عطا إلياف .تجربتي مب تقويم ترجمات مزاني القرآ الكريم إلر اللغة
اإلنجلييية .ا في ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم للماضي ستخطي للمستقبل .اا المرجب
السانق .ا  7٢ص.
ا
ا
االتجااات المزاصرة في ترجمة مزاني القرآ الكريم إلر
مقامة في ِّ
( )7٠انظر عباالرحيم القاسا يِّ .
ْ
اللغة اإلنجلييية /ترجمة سليا نن بليهش الزمري .ا مجلة البحوث سالارالات القرآنية .ا مم  4ع 4
اُ
سالنب من ص .74٢
(4472/4اا ا  .) 7٠٠6/7ا ص  742ا .771
( )74االلتشهاه باةقوات اإليجانية للمستشرقين ساةورونيين حوت طبيزة القرآ الكريم ال يتنافر مب ماا
صار عن اؤالء المستشرقين سالزلماء اةورونيين مان سقفاات لالبية للمستشارق أس الزاا ِّلم اةوروناب نفساه
تجاااه كتااا ا تز االر سلاانة رلااوله مح امااا ناان عباااا  سهباان ا اإللااال  .كمااا ال يتنااافر مااب
النب المنقوت نفسه مب اةلذ في االعتبار أ ا مزظم النقوت جاءت ا
الملحوظات علر ا
عمن ال بؤمنو نهذا
ِّ
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ا
تتوقب منهم اإليجانية ا
التامة.
الابن فال
ا
ا
( )77انظر محما أمين حسن محما بني عامر .المستشرقو سالقرآ الكريم .ا إربا هار اةمال . 7٠٠4
ا ص  .777ا نقاال عاان محماوه أناو الفايم المنااوفي اللسايني .لايرة ل ِّاايا المرلاالين .ا القااارة هار نهضااة
مصر  .ا ص  4٢ا .41
( )77انظر لورا فيشيا فاغليري .هفاع عن اإللال  /نقله إلر الزرنية منير البزلبكاي .ا ط  .5ا نيارست هار
الزلم للمالبين 41٢4اا .ا ص  52ا .5٢
( )74نقااال عاان عماااه الااابن للياال .قااالوا عاان اإللااال  .ا الر ياااض الناااسة الزالميااة للشاابا اإللااالمي
4447اا . 4117/ا ص .55
ا
( )75انظر موريّ نوكااي .هرالاة الكتاج المقالاة فاي ضاوء المزاارف اللايااة .ا ط  .4ا القااارة هار
المزارف  . 4122ا ص .45٠
ا
ا
( )76انظر إميل هرمنغم .حياة محماا /نقلاه إلار الزرنياة عااهت زعيتار .ا ط  .7ا نيارست المؤلساة الزرنياة
للارالات سالنشر  . 41٢٢ا ص .722
( )72نقال عن عماه الابن لليل .قالوا عن اإللال  .ا مرجب لانق .ا ص .6٢
( )7٢نقال عن عماه الابن لليل .قالوا عن اإللال  .ا المرجب السانق .ا ص .٢4
( )71انظر رجج ا
البنا .المنصفو لالال في الغر  .ا القاارة هار المزارف  .7٠٠5ا ص .21
( )7٠انظر مح اما عمارة .اإللال في عياو غرنياة ناين افتاراء الجهاالء س إنصااف الزلمااء .ا القااارة هار
الشروق 4475اا . 7٠٠5/ا ص .467
( )74انظر مونتجمري سات .اإللال سالمسيحية في الزالم المزاصر /ترجمة عباالرحمن عباا الشايج .ا
القاارة مكتبة اةلرة (الهيئة المصرية الزامة للكتاا )  . 7٠٠4ا نقاال عان مح اماا عماارة .اإللاال فاي
عيو غرنية .ا مرجب لانق .ا ص  451ا .42٢
ا
يتحال .ا مرجب لانق .ا ص  477ا .474
( )77انظر سحيا الابن لا  .اإللال
ا
( )77انظر إبراايم لليل أحما .محماا فاي التاوراة ساإلنجيال سالقارآ  .ا ط  .7ا القااارة مكتباة الاوعي
الزرنب  . 4165ا ص  42ا .4٢
( )74انظر عماه الابن لليل .قالوا عن اإللال  .ا مرجب لانق .ا ص .54
( )75انظر جمزية الاعوة اإللالمية الزالمية (ليبيا) .الناسة الزالمية حوت ترجمات مزاني القرآ
الكريم .ا بنغايي الجمزية  . 41٢6ا  744ص.
( )76ا
مجمب الملك فها لطباعة المصحف الشريف .ناسة عناية المملكة الزرنية السزوهية بالقرآ
مجمب الملك فها لطباعة المصحف الشريف بالماينة ا
الكريم سعلومه المنزقاة في ا
المنورة في الفترة من
ا
 7ا  6رجج 4474اا .ا الماينة ا
المجمب 4474اا.
المنورة
( )72انظر جمزية الاعوة اإللالمية الزالمية .الناسة الاسلية حوت ترجمة مزاني القرآ الكريم .اا
بنغايي الجمزية  . 7٠٠7ا  727ص.
( )7٢انظر جامزة آت البيد .ناسة ترجمات مزاني القرآ الكريم إلر لغات الشزو سالجماعات
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●

المستشرقو سالقرآ الكريم

اإللالمية المنزقاة في جامزة آت البيد في ا
الماة  74ا  74ا
محر 444٢اا الموافق  4٢ا اأيار  / 411٢تلرير
ا
موفق اةرناعسط .ا ا
ا
عما جامزة آت البيد 447٠اا . 4111/اا  4٠7 + 4٠1ص.
محما
ا
مجمب الملك فها لطباعة المصحف الشريف .ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم
( )71انظر
ا
للماضي ستخطي للمستقبل .ا الماينة المنورة مجمب الملك فها لطباعة المصحف الشريف 4477اا/
. 7٠٠7
ا
( )4٠انظر مجمب الملك فها لطباعة المصحف الشريف .ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم
للماضي ستخطي للمستقبل .ا مرجب لانق .ا هليل الناسة .ا ص .1
ا
محما مهر علي .ترجامة مزاني القرآ الكريم سالمستشرقو لملات تاريخية ستلليلية .ا في
( )44انظر
ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم للماضي ستخطي للمستقبل .اا مرجب لانق .اا  5٠ص.
ا
( )47انظر أمين ماني .المستشرقو سالقرآ ليّ المستشرقو سحاام ام الذبن تزارسا في مجات
اللغة .ا المنهل .ا مم (4716/4( )4اا ا  .) 4126/4ا ص  744ا .77٢
( )47انظر موريّ نوكاي .اةفكار الخاطئة التي ينشراا المستشرقو لالت ترجمتهم للقرآ
الكريم ( .)7ا اةزار .ا ع ( 1رمضا 44٠6اا ا مابو بونيو  .) 41٢6اا ص  476٢اا  .4725سانظر أيضا
موريّ نوكاي .اةفكار الخاطئة التي ينشراا المستشرقو لالت ترجمتهم للقرآ الكريم .ا الزرسة
الوثقر .ا مم ( 7٢شتاء 44٠2اا) .ا ص  46ا .55
ا
ا
( )44انظر في مناقشة التغالت المستشرقين لالرا يليات في كتج التفسير محما حماهي الفقير
التمسماني .تاريج حركة ترجمة مزاني القرآ الكريم من قبل المستشرقين سهسافزها سلطراا .ا في
ناسة ترجمة مزاني القرآ الكريم تقويم للماضي ستخطي للمستقبل .اا مرجب لانق .اا  54ص.
ا
مقاف /ترجمة نبيل .ا جونية هار إجباكد  . 4116اا ص
( )45انظر آرثر جفري .القرآ ككتا
 .47٢ا (للسلة مشروع الابن المقار ؛ .)7
( ) 46انظر أحما فؤاه اةاواني .تغيير ترتيج المصحف .ا زاوية ما يقات عن اإللال  .اا اةزار .اا مم 44
(47٢1اا) .ا ص  7٠5ا .7٠1
ا
كل محاسلة لترتيج زماني للقرآ  .ا ص  12اا  .445في عباالرحمن باوي.
( )42انظر فصل فشل ِّ
ا
ٌ
ضا منتقايه /ترجمة كمات جاه ا  .ا نيرست هار الجليل  . 4112اا  4٢4ص .اا
هفاع عن القرآ
(للسلة نافذة علر الغر ؛ .)4
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