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والصالة والسالم على نيب اهللا ورسوله حممَّد بن  ،احلمد هللا وحده
 .وبعدُ  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،عبداهللا

من اللغة العربية إىل لغات  ،فمن وسائل نشر املعلومة الشرعية نقُلها لغويًا
من املنتمني لإلسالم، ومن غري  ،يتحدَّثها من يتحدَّثون غري العربية ،أخرى

 وأوَّل ما )0F1(.وتسمَّى هذه الوسيلة بالنقل والرتمجة. املنتمني إىل اإلسالم
يتبادر إىل الذهن يف مسألة ترمجة املعلومة الشرعية نقل القرآن الكرمي من 

(اللغة العربية إىل اللغات األخرى
1F

 ،ولكن القرآن الكرمي كالُم اهللا تعاىل )2
صلى  محمَّد بن عبداهللاإىل  عليه السالم جبريلبواسطة  ،زَُّل من عندهـاملن

 . اهللا عليه وسلم
من حيث  ،ال يرقى إليه كالُم املخلوقني ،وكالم اخلالق تعاىل معجز

الصياغُة واملعىن واملدلوُل والدميومُة، وفيه كلمات ال مقابَل هلا يف اللغات 
مهما  ،وال تتهيأ ترمجته إىل أي لغة أخرى ترمجًة حرفية غري ميسورة ،األخرى

ولذا كانت هناك حماوالت للتعاُمل مع هذه  ،قدميًا وحديثًا ،قامت احملاوالت
كما اصطلح املسلمون على   ،ستحالة بتفسري القرآن الكرمي بلغات أخرىاال

 . حماوالت الرتمجة بأ�ا تعاُمٌل مع املعىن
                                   

هرة النقل والترجمة ظا. علي بن إبراهيم النملة: انظر يف مناقشة قضية النقل والرتمجة يف احلضارة اإلسالمية )1(
 .ص 200-. م2003/هـ1424, املؤلِّف: الرياض-. 3ط -. في الحضارة اإلسالمية

ة لالستعمال يف جمال . إبراهيم بن صاحل احلميدان: انظر يف مناقشة هذه القضية )2( مواصفات الرتمجة املعدَّ
: املدينة املنورة-. مستقبلوتخطيط لل, تقويم للماضي: ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم :في-. الدعوة

 .ص 69-. م2002/ هـ1423, جممَّع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
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أن حماولته ترمجة معاين  جاك بيركويعرتف املستشرق الفرنسي املعاصر 
ليست غري حماولة لتفسري معاين القرآن الكرمي؛ ألن الرتمجة ((القرآن الكرمي 
فألفاظ وعبارات القرآن الكرمي هلا  ،القرآين مستحيلة احلقيقية للنصِّ 

أن تنقلها بكلِّ ما  )القابلة(وال تستطيع اللغة  ،مدلوالت ومؤشِّرات عميقة
  .)2F1())حتتويه من معاٍن ظاهرة وخافية

دون أن تكون  ،ويتحرَّج املسلم العاِملُ من إطالق الرتمجة على القرآن الكرمي
(مقيَّدًة برتمجة املعىن

3F

اصطََلح املسلمون على أن يطلقوا على عملية  ،ولذا .)2
ترمجة معاين  ،وترمجته من اللغة العربية إىل أي لغة أخرى ،نقل القرآن الكرمي

(القرآن الكرمي
4F

3(. 
بلغته العربية، ودفع كثريين إىل  ،وكان هذا خمرًجا حِفَظ للقرآن الكرمي مكانته

كما . باللغة ال  نزل با ،آن الكرميق القر ليستطيعوا تذو  ،م اللغة العربيةتعلُّ 
 ،على أيدي أبنائها ،أنه كان خمرًجا لتعدُّد ترمجات املعاين يف اللغة الواحدة

ا تعدَّدت ترمجة املعاين باللغة الواحدة على يد مرتجم  وغري أبنائها، بل رمبَّ
 ،مع كل ترمجة للمعاين ،التقصري الذي يعرتيه ،دائًما ،واحد، حيث يتبنيَّ له

                                   
ع -. االجتهاد-. من القراءة إىل التفسري: ترمجة جاك بريك للقرآن. مصطفى عبدالغين: انظر )1(
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  )5F1(.وهذا من طبع البشر
إن هذه احملاوالت حول ترمجة معاين القرآن : دون تعميم ،وميكن القول

. وغري املقصود يف قليٍل منه ،الكرمي ال تكاد ختلو من اخللل املتعمَّد يف جممله
االفتقار : ذلك أن هؤالء النقلة واملرتمجني قد افتقدوا عاملني مهمَّني؛ أوَّهلما

وما ميثِّله من ثقافة، وبالتايل أعطاهم عدم  ،اإلسالم اهذ إىل االنتماء إىل
ولو كان هذا  ،دون النظر إىل التأثري ،االنتماء اجلرأَة يف احلكم والتحليل

 ،هنا ،إن مراجعة ترمجة جاك بريك((: يقول مصطفى عبدالغين. التأثري سلبًيا
ناهج رغم استخدامه لعدد من امل-مثل عدد من املستشرقني-تشري إىل أنه 

فإنه ما زال حيمل رواسَب تارخييًة واجتماعيًة  ،الغربية اجلديدة على النصِّ 
())خاصًَّة يف التفسري أكثر من حماولة صارمة يف املنهج

6F

2(. 
هو افتقار النقلة واملرتمجني إىل اإلملام باللغة ال  جاءت با : والعامل الثاين

م حماوالتم اجلادَّة للسيطرة اللغة العربية، رغ ،هنا ،املعلومة الشرعية، وهي
  )7F3(.عليها

                                   
ستندات لمواقف عرض موجز بالم: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم. حممَّد صاحل البنداق: انظر )1(

وآراء وفتاوى بشأن ترجمة القرآن الكريم مع نماذج لترجمة تفسير معاني الفاتحة في ستِّ وثالثين 
 .ص 338-. م1983/ هـ1403دار اآلفاق اجلديدة، : بريوت-. 2ط -. لغة شرقية وغربية

-. مرجع سابق-. جتهاداال-. من القراءة إىل التفسري: ترمجة جاك بريك للقرآن. مصطفى عبدالغين: انظر )2(

 ص
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 ،وهذا العامل الثاين أخفُّ بكثري من العامل األوَّل، ولكن تأثريَه بدا واضًحا
من خالل اضطرار املستشرقني إىل االستعانة بالضليعني باللغة العربية من 

(وينسخون ما يكتبون ،ون هلمؤ يقر  ،العلماء واألدباء العرب
8F

1(. 
خمصَّص حملاوالت فهم القرآن الكرمي من أولئك الذين ال  ،هنا ،والرتكيز

ينتمون إليه، وال يتحدَّثون لغته العربية، ممَّا أدَّى إىل قيام حماوالت لرتمجة 

سنة (تعود إىل القرن السادس اهلجري  ،معانيه إىل لغاتم
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 محمَّدويذكر  )10F1()وال يُعرف له لقب وال كنية وال اسم آخر( ،يدعى حممًَّدا
ي عبدالواحد العسري ن عن دينهم أن من الرتامجة أحد املسلمني املرتدِّ
(األصلي إىل النصرانية

11F

2( . 
أي يف  ،طبعها إال بعد أربع مئة سنة من ترمجتها يتم إال أن هذه الرتمجة مل

سنة ( ،منتصف القرن العاشر اهلجري
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(وقيل إن هذه الرتمجة قد ُأحرقت ،من رهبان ريتينا
14F

1(. 
وعلى أيدي  ،الكلوين روبرتوسمث تتعاقب الرتمجات مستندة إىل ترمجة 

أقدم ترمجة إىل اإليطالية سنة  صدرت فقد ،املستشرقني
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 أَما أن حممًَّدا كان يف احلقيقة(: حيث يقول ،صلى اهللا عليه وسلم اهللا عبد
-ح وإن كان املرجَّ  ،فأمٌر ال يقبل اجلدل ،مؤلِّف القرآن املخرتع الرئيسي له

مل تُكن  ،يف خطَّته هذه أن املعاونة ال  حصل عليها من غريه -مع ذلك
وهذا واضح يف أن مواطنيه مل يرتكوا االعرتاض عليه . معاونًة يسرية

 ،وقد جنح يف ترمجته((: عن هذه الرتمجة نجيب العقيقيويقول  .)16F1()بذلك
 أ�ا اشتملت إالَّ  ،وأُعيد طبعها مرارًا. فذكرها فولتري يف القاموس الفلسفي
هي يف احلقيقة مبثابة مقالة إضافية عن  ،على شروح وحواٍش ومقدِّمة مسهبة

وجاءت  )17F2())حشاها باإلفك واللغو والتجريح ،الدين اإلسالمي عامَّة
  .متأثِّرة به ،ترمجات معاين القرآن الكرمي التالية له يف معظمها عالًة عليه

تأثري القرآن  يفولكنها أثَّرت كثريًا  ،قهاقدمية يف إطال ،وهذه فرية استشراقية
بل إن التأثري قد . دون شكٍّ  ،قرَّاء ترمجة املعاين باللغة اإلجنليزية يفالكرمي 

عندما تبىنَّ املستشرق البولوين  ،امتدَّ إىل قرَّاء ترمجة املعاين باللغة الفرنسية
اللغة الفرنسية نقل ترمجة املعاين من اللغة اإلجنليزية إىل  كازميرسكي ألبر

سنة (
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(العقيقي
18F

1(. 
. هذه هي حال ترمجة معاين القرآن الكرمي على أيدي غري أبنائه املنتمني إليه

دة استطاعت أن جيّ  رمجةً إننا مل نعرف إىل وقت قريب ت((: روم الندويقول 
والواقع أن كثريًا من املرتمجني األوائل مل يعجزوا عن . تتلقَّف من روح الوحي

بل كانوا إىل ذلك ُمفعمني باحلقد  -فحسب -االحتفاظ جبمال األصل
أفضل  ولكن حىت. اتم تنوء بالتحاُملإىل درجة جعلت ترمج ،على اإلسالم

تطيع أن حتتفظ بإيقاع السور ترمجة ممكنة للقرآن يف شكل مكتوب ال تس
وال يستطيع الغريب أن . املوسيقي اآلسر على الوجه الذي يرتِّلها به املسلم

منه  )آيات(يدرك شيًئا من روعة كلمات القرآن وقوَّتا إال عندما يسمع 
 .)19F2())مرتَّلًة بلغته األصلية

روم  إن اعرتاف((: على هذا النصِّ بقوله مصطفى نصر المسالَّتيويعلِّق 
عندما  ،لَيعطي فهًما مبدئّيا بأن بعًضا من املستشرقنيR. Landau  الندو

وأساؤوا  ،أفقدوا القرآن روعته ،يف أفضل ترمجة ممكنة حاولوا ترمجة القرآن
 إننا نشري هنا إىل أن جولدزيهر سواء عن قصد أو عن غري قصد ،إليه

Goldziher  وبرهانًا على أن قد سسَّك بروايات شاذَّة جاء با دليًال
. القراءات السبع عندما نشأت كانت أصًال عن طريق الكتابة وعدم نطقها

                                   
 .499- 498: 2-. املرجع السابق-. المستشرقون. جنيب العقيقي: انظر) 1(
-. 1962, دار العلم للماليني: بريوت-. ترمجة منري البعلبكي/ اإلسالم والعرب. روم الندو: انظر) 2(

. عشريناالستشراق السياسي في النصف األول من القرن ال. مصطفى نصر املساليت: نقالً عن. 37ص
 .58- 57ص -. م1986, طرابلس اقرأ-
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صلى اهللا عليه أن رسول اهللا -مبا ال يدع جماًال للشكِّ -وقد علم املسلم 
 .)20F1())وليس بوجه واحد ،كان قد أقرأ صحابته بعدَّة وجوه  وسلم

إىل دوافع  ،تقدِّمة تارخيًياامل ،ويُعيد الدارسون ترمجَة معاين القرآن الكرمي
تنصريية بالدرجة األوىل، وهذا مبين على القول بأن االستشراق قد انطلق 

حول هذا  يوهان فوكيقول . من الدافع التنصريي، والديين بصورة أعم
ولقد كانت فكرة التبشري هي الدافع احلقيقي خلف انشغال الكنيسة (: االرتباط

فكلَّما تالشى األمل يف حتقيق نصر �ائي بقوَّة  ؛برتمجة القرآن واللغة العربية
بدا واضًحا أن احتالل البقاع املقدَّسة مل يؤدِّ إىل ثين املسلمني عن  ،السالح
وهو تأثُّر املقاتلني الصليبيني حبضارة  ،بقدر ما أدَّى إىل عكس ذلك ،دينهم

 .)21F2()املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر
االستشراق وتغريب العقل : يف كتابه د ياسين عريبيمحمَّ ويؤكِّد 

(، ارتباط ترمجات معاين القرآن الكرمي بالتنصريالتاريخي العربي
22F

3(. 
يف  ،محمَّد بن حمَّادي الفقير التمسمانيكذلك الباحُث الدكتور  ويؤكِّده

تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن الكرمي من قبل املستشرقني ( :حبث له بعنوان
أحد أسباب  )محالت التبشري النصرانية(حيث جيعل . )عها وخطرهاودواف

                                   
-. املرجع السابق-. االستشراق السياسي في النصف األول من القرن العشرين. مصطفى نصر املساليت )1(

 .58ص 
 .17- 16ص -. مرجع سابق-. تاريخ حركة االستشراق. يوهان فوك: انظر) 2(
, املركز القومي للثقافة: الرباط-. خي العربياالستشراق وتغريب العقل التاري. حممَّد ياسني عرييب )3(

 .148- 144ص -. م1991/هـ1411
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(بداية نشأة االستشراق
23F

1(. 
يف حبث له  ،محمَّد مهر عليويؤيِّده على هذا التوجُّه األستاذ الدكتور 

، ))حملات تارخيية وحتليلية: ترمجة معاين القرآن الكرمي واملستشرقون((: بعنوان
آن الكرمي من قبل املستشرقني مل تلَق إقباًال يؤكِّد أن ترمجات معاين القر إذ 

(إال لدى الدوائر التنصريية
24F

2(. 
ويؤيِّدمها كذلك الدكتور عبد الراضي بن حممَّد عبد احملسن يف حبث له 

دراسة تارخيية : مناهج املستشرقني يف ترمجات معاين القرآن الكرمي((: بعنوان
معاين القرآن الكرمي، حيث ، الذي يرى أن التنصري كان وراء ترمجة ))نقدية

 ،وعلى أيادي القُسس ،انطلقت الرتمجة يف رحلتها األوىل والثانية من األديرة
(وأن فكرة التنصري كانت وراء ترمجة معاين القرآن الكرمي

25F

3(.
واألصل أن تكون هناك ترمجة واحدة معتمدة ملعاين القرآن الكرمي لكلِّ لغة؛ 

يف املعىن باختالف اللفظ، وهذا يأيت يف  قصًدا إىل احليلولة دون االختالف
ضوء وجود أكثر من مئة وأربع وعشرين ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل لغات 

                                   
. تاريخ حركة ترمجة معاين القرآن الكرمي من قبل املستشرقني ودوافعها وخطرها. حممَّد محَّادي الفقري التمسماين )1(

 51-.قمرجع ساب-. وتخطيط للمستقبل, تقويم للماضي: ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم :في-
 .ص

ندوة ترجمة : في-. حملات تارخيية وحتليلية: ترمجة معاين القرآن الكرمي واملستشرقون. حممَّد مهر علي: انظر) 2(
 .ص 50-. املرجع السابق-. وتخطيط للمستقبل, تقويم للماضي: معاني القرآن الكريم

. دراسة تارخيية نقدية:  القرآن الكرميمناهج املستشرقني يف ترمجات معاين. عبدالراضي بن حممَّد عبد احملسن )3(
 64-. املرجع السابق-. وتخطيط للمستقبل, تقويم للماضي: ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم: في-
 .ص
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(العامل
26F

بعضها مكرَّر يف لغة واحدة، قام با عدد من املستشرقني، وبعض  )1

ال  زادت عدد الرتمجات با عن  ،كاإلجنليزية  ،املسلمني
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 :المدخل
وهلا  ،وهلا قواعدها ،هلا أُطُرها ،مهمَّة فنية )الببليوجرايف(احلصر الوراقي 

من حيث الوصف  ،الذين يدركون ترتيب املادَّة العلمية ،متخصِّصوها
 واإلحاطة اجلارية ،وتعتمد على املتابعة الدقيقة. )الببليوجرايف(الوراقي 

 . )ببليوجرافّيا(العلم املراد رصده وراقيّا أو  يف الفنملا ينشر  املستمرَّة
وما بني يدي القارئ هو رصٌد ملا أسهم به الُكتَّاب العرب 

دراسًة  ،فيما له عالقة بالقرآن الكرمي ،والُكتَّاب غري املسلمني ،واملسلمون
وألن  ،وليس هذا حصرًا لذلك؛ لتعذُّر احلصر على اجلهود الفردية. أو ترمجةً 

ويف أماكَن  ،إذ تستمرُّ اإلسهامات فيه تباًعا ،ا املوضوع مفتوح النهايةهذ
مما يستدعي قيام جهة علمية حبثية باتِّباع أسلوب املالحقة  ،وأزمان خمتلفة

 .ملا يُنشر يف هذا الال
على  ،)الببليوجرافية(يف رصد هذه البيانات الوراقية  ،وقد اعتمدتُّ 

مث أغوص . ما أمكن ،أي على املصادر املباشرة ،الوقوف املباشر على املادَّة
ذات  ،ألستفيد ممَّا فيها من مراجع ،حبثاً  وأ ،مقالة وأ ،كتابًا  ،يف املادَّة

 ،ولعلَّ هذا يسوِّغ نقص البيانات يف بعض املواد. عالقة مباشرة باملوضوع
ا  . ال  مل أسكَّن من التوثُّق منها يف مظا�ِّ

ال بُدَّ أن يقوم على قواعد  )الببليوجرايف(راقي ومن منطلق أن الرصد الو 
وال تكفي فيه اجتهادات غري  ،ويعملون با ،يعرفها الورَّاقون ،مطَّردة

قواعد تقنني  إىلفقد استندُت يف فهرسة مواد هذه القائمة  ،املتخصِّصني



<13 

رمحه اهللا -لكلٍّ من حممود الشنيطي  ،الفهرسة الوصفية للمكتبات العربية
(وحممَّد املهدي-تعاىل 

28F

-هذا باإلضافة إىل تطبيق قواعد الفهرسة األجنلو  )1
 . أمريكية

اتَّبعت يف الفهرسة أن أذكر اسم املؤلِّف األخري، مث  ،ومن هذا املنطلق
ومل أعمد إىل ذكر االسم . مثَّ ما يليه ،بعد الفاصلة ،أعقبه باالسم األول

 أن اتِّباع طريقة املدخل رغم أن هذا كان يف النية، إال ،مدخالً  ،األوَّل
ملسته من خالل  ،باالسم األخري هي ال  اختريت هنا؛ ملا هلا من تفضيل

مع األخذ  ،واالتِّصال غري الرمسي بالزمالء ذوي الشأن ،استقراء املنشور
باحلسبان كثرة االشرتاك يف االسم األوَّل لدى املؤلِّفني ذوي األمساء العربية 

، وقد ذكرت )مسوًَّدا(م املؤلِّف عنوان الكتاب ُحمبـَّرًا مث يتبع اس. اإلسالمية
من تفريعات  ،يف هذا املوضوع كلَّ ما أجده مرصوًدا على صفحة العنوان

إن كان الكتاب قد طبع أكثر  ،مث يلي هذا رقم الطبعة. وإن طال ،للعنوان
 . من مرَّة

ر من إن كان الكتاب يف أكث ،مث يلي ذلك ذكر األجزاء أو اللَّدات
جزء، يليه ذكر املدينة ال  ُنشر فيها الكتاب، وإن كان قد نشر يف أكثر 

حسب ما سليه القاعدة يف جمال  ،ختتار املدينة املذكورة أوَّالً  ،من مدينة
مث تذكر سنة  ،ما أمكن مث يذكر اسم الناشر خمتصرًا. الفهرسة الوصفية

. لُت السنة اهلجرية أوَّالً فضَّ  ،النشر، فإن ذُكرت السنة اهلجرية فامليالدية
                                   

دار : القاهرة-. 2ط -. قواعد الفهرسة الوصفية للمكتبات العربية. حممود الشنيطي وحممَّد املهدي: انظر) 1(
 .ص 80-. م1973, رفةاملع
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يف املادَّة  ،حني يكون الرصد ،إن أمكن ،ويلي هذا ذكر عدد الصفحات
 ،ورقمها ،مثَّ تذكر السلسلة ،غري منقول من مصادر أخرى ،مباشرًا ،نفسها

 . إن وجدت
من ذكر اسم  ،أمَّا يف جمال الدوريات فقد سرُت على النحو املتَّبع

متَّبًعا فيه ما اتبعته يف جمال الكتاب، مث يتبع هذا  ،مدخًال للمادَّة ،املؤلِّف
مقرونًا مبا يلزم من  ،ُحمَبـَّرًا ،وإن طال، مث يلي هذا اسم الدورية ،عنوان املقالة

 . وتغريَّ مكان اإلصدار ،إذا ما تكرَّر االسم ،ذكر مكان إصدار الدورية
ما  ،تعادواالب ،االعتماد على الدوريات العلمية تأكيدوال بُدَّ من 

ومع هذا مل ختُل القائمة من . عن الصُحف السيارة العامَّة واملتداولة ،أمكن
وذلك ملا يف هذه الدوريات من  ،االستعانة ببعض الالَّت الثقافية

  .مثَّ ُتذكر الصفحات ،إسهامات مهمَّة يف هذا الال
تغليب  ناويأيت ه ،)مج(بعد الرمز له بـ  ،ويلي اسم اللَّة رقم اللَّد
وكان . إن لزم األمر ،)ع(بعد الرمز له بـ  ،اللَّد على السنة، مث يُذكر العدد

اكتفيت ،أمَّا إذا مل يوجد جملَّد. ترتيب الصفحات مفصوًال يف كلِّ عدد
 . وهكذا ،اكتفيت بذكر رقم اللَّد ،بذكر رقم العدد، وإذا مل يلزم ذكر العدد
وقد فضَّلت . حسب طبيعة اإلصدار ،ويلي ذكر اللَّد تاريخ النشر

ويكون  ،وكان يف بيانات النشر ،ما أمكن هذا ،أوَّالً  ،ذكر التاريخ اهلجري
مسبوقًا  ،ويلي التاريخ ذكر أرقام الصفحات يف الدورية. التاريخ بني قوسني

على ما  ،)ص ص(تفضيًال على ذكر صادين  ،واحدة للصفحات )ص(برمز 
ما دام املقصوُد من  ،مًة لتعدُّد الصفحاتعال ،هو مشهور عند أهل الفن
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 . وهو أرقام الصفحات ،الرمز معلوًما
يف البحوث ال  ُجتَمع يف جملَّد  ،كذلك  ،واتَّبعت هذا األسلوب

حبيث يكون التحبري لعنوان  ،وتكون ألكثر من مشارك ،أو أكثر ،واحد
ى يف وكذلك يف البحوث ال  تلق ،مثَّ ُتذكر أرقام الصفحات. الكتاب

مث يذكر  ،فُيذكر عنوان البحث بني عالم  تنصيص ،الندوات واملؤسرات
 . ونقطتني فوق بعضهما )يف(املرجع مسبوقًا حبرف اجلرِّ 

ويف األعمال ال  تناقش االستشراق بعامَّة حدَّدت املوضع الذي 
وتسمَّى هذه . بذكر العنوان الفرعي وأرقام الصفحات ،يناقش القرآن الكرمي

ومل أرغب يف تفريع هذه القائمة إىل رؤوس . يقة بالوصف التحليليالطر 
مثَّ قمت برتقيم  ،ال حتتمل التفريع ،موضوعات دقيقة؛ ذلك أل�ا قليلة

 .ترقيًما تسلسلّيا ،املواد
أن هذه القواعد قد ال تأيت مبا يشتهيه املفهرس  تأكيدوال بُدَّ من 

. املدقِّق يف الرتتيب اهلجائي ،ناهيك عن املستفيد من هذه القائمة ،لذاته
فأبو  ،)أبو(وقد أثبتُّ كلمة . )ابن(و ،التعريف )ال(إغفال  ،مثالً  ،ومن ذلك

أصل يف  )أبو(ألن كلمة  ؛يالزاوليس يف حرف  ،زهرة يقع يف حرف اهلمزة
فبين  ،)بنو(وكذلك  ،وال بُدَّ أن تكون أصليًة يف الفهرسة ،االسم األخري

 . )ابن(وهي خالف  ،وليس يف حرف العني ،اءعامر يقع يف حرف الب
وللتأكُّد من السري على هذه القواعد عرضت هذه القائمة على الزميل 

أستاذ املكتبات واملعلومات املشارك جبامعة  ،أحمد بن علي تمرازالدكتور 
وأجرى عليها تعديالت وتصويبات . اإلمام حممَّد بن سعود اإلسالمية
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 . فله مين الشكر والتقدير واالمتنان ،أخذت با كلها ،مهمَّة
االعتماد ابتداًء على ما اتَّفق عليه أهُل الفنِّ من  ،يف هذا كلِّه ؛واملهمُّ 

مثَّ . عالمات الرتقيم إثباتمبا يف ذلك  ،أهل الفهرسة والتصنيف من الورَّاقني
 ،على هذه املنهجية مع مجيع املوادِّ الواردة يف القائمة ،بعد ذلك ،السري
الواردة يف �اية البحوث والدراسات  ،ي قائمة للمراجع واملصادروأ

االجتهاد فإنه ذلك االجتهاد  ،وإن استدعى األمر بعد ذلك. والكُتب
 .متَّفق عليها ،القائم على منهجية ومنطية واضحة

يقوم على  ،لعمل أوسع منها ،أو خطوًة أوىل ،وتأيت هذه القائمة نواةً 
يف جمال االستشراق والقرآن  ،ر هلذه اإلسهاماتاالستقراء واملسح املباش

حبيث يبقى  ،وتقصر دونه اجلهود الفردية ،وحيتاج إىل جهود فريق ،الكرمي
إذ إن اإلسهامات يف جمال  ،مفتوًحا لإلضافات املتتابعة )امللفُّ (هذا 

الدراسات حول القرآن الكرمي واالستشراق ال ينتظر هلا أن تتوقَّف عند 
 . حدٍّ 

وهي السعي إىل احلصول على هذه املوادِّ  ،أيت اخلطوة الثانيةمثَّ ت
يف قاعدة  ،ثانًيا ،مث حتميلها ،أوال ،ورصدها يف مكتبة المَّع ،نفِسها

من خالل موقع خاصٍّ  ،تكون جاهزة للباحثني يف العامل ،معلومات حمسَّبة
وله  ،وهذا جهٌد مضنٍ . )اإلنرتنت(با على الشبكة العاملية للمعلومات 

ولكنه متيسِّر . وحقوق املؤلِّف ،ذات عالقة بامللكية الفكرية ،تبعات قانونية
فيما سليه  ،إذا ما أريد لقاعدة املعلومات هذه أن ختدم الباحثني والدارسني

 .القوانني املعتةة دولّيا
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ال  تتمُّ بنشر هذه اإلسهامات على  ،مث تتلوها اخلطوة الثالثة
مُّها موسوعة يدور موضوعها حول املستشرقني تض ،جمموعات موضوعية

ويكون فيها نفٌع  ،يقوُم على حتريرها فريق من املتخصِّصني ،والقرآن الكرمي
وتكون هذه املوسوعة . يف هذا الال احليوي ،يف العامل ،متحقٌِّق للباحثني

واحدة من موسوعات يضطلع با المَّع حول القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 . والسرية النبوية العطرة ،يفةالشر 

وكان اهللا يف عون  ،جزى اهللا من سعى إىل قيام هذا المَّع خري اجلزاء
والساعني إىل  ،والداعمني له ،القائمني على هذا الصرح العلمي الفريد

 محمَّد بن عبداهللاولسنة نبيه ورسوله  ،احلافظني لكتاب اهللا تعاىل ،تطويره
 .ن اهللا يف عون اجلميعوكا. صلى اهللا عليه وسلم
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  .خريي السيِّد ،إبراهيم)(
االقتصاد -. إعجاز القرآن وعالقته بقضيَّة الشّك يف الشعر اجلاهلي

ع -. )اإلمارات العربية( اإلسالمي
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. شوقي ،لأبو خلي)(
-. اإلعجاز يف القرآن الكرمي: اإلعجاز يف القرآن الكرمي؛ اللقاء السادس

 ص
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 ،جَدله ،إعجازه ،جمعه ،كتابته  ،نزوله: معجزة الكبرى القرآنال: في
( ،دار الفكر العريب :م.د-. حكم الغناء به ،تفسيره ،علومه



<21 

)



=22 

كلِّية   ،جامعة اإلسكندرية: اإلسكندرية-. دراسة نقدية: العشرينو 
 ،اآلداب
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 ،كلِّية أصول الدين  ،اجلامعة اإلسالمية العاملية: إسالم آباد
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فكر دار ال: القاهرة-. ونفائس الكتب العربية التي طبعت في الغرب
 ،العريب
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مجعية : بنغازي-. عاني القرآن الكريمالندوة الدولية حول ترجمة م :في
 ،الدعوة اإلسالمية العاملية
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-. علماء الغرب ومفكِّروه ما الذي وجدوه في اإلسالم والقرآن؟
 ،دار التكوين: دمشق
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. الوعي اإلسالمي-. ظاهرة يف القرآن واحدة وتفسريان خمتلفان واحلقيقة غريمها
ع -



=34 

وتخطيط  ،تقويم للماضي: ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم :في
 ،جممَّع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف: املدينة املنوَّرة-. للمستقبل
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وزارة الشؤون : اجلزائر-. الملتقى الرابع عشر للفكر اإلسالمي: في
 ،الدينية
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ع -. الوعي اإلسالمي-. مناقشة هادئة حول أصحاب الفيل
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ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه  :في
المنعقدة في مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 

رجب  - المنوَّرة في الفترة من 
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ندوة ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات الشعوب  :في
جامعة آل : عمَّان -. حترير حممَّد األرناؤوط -. والجماعات اإلسالمية

 ،البيت
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 .حممد حيَّان ،احلافظ )141(
. )السعودية(منارات -. املوسوعات العلمية املشبوهة وحماولة تضليل الشعوب 
 .72- 70ص -. )م3/2005- هـ2/1426( 5ع -
)
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 ،املصحف الشريف جممَّع امللك فهد لطباعة: املدينة املنوَّرة-. للمستقبل
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 ،وزارة الشؤون الدينية والتعليم األصلي: اجلزائر
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 ،مكتبة الرتاث اإلسالمي
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 ع  )لبنان(-. الفكر اإلسالمي-. عليه السالمحول صلب املسيح 
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<91 

)



=92 

. األزهر-. شُبهات زائفة تكشفها احلقائق الدامغة: ما يقال عن اإلسالم
/( ع -



<93 

-. حول ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الرُّوسية



=94 

ع -. الجندي المسلم-. -كرمي املستشرقون وإعجاز القرآن ال



<95 

ع -. االجتهاد- .)عمر لطفي العامل(املستشرقون والقرآن 



=96 

)



<97 

-. من افتراءات المستشرقين على األصول العقدية في اإلسالم: في
 ،مكتبة العبيكان: الرياض



=98 



<99 

)



=100 

يف اللدات  األزهرونشر يف 



<101 

 ،مكتبة وهبة: القاهرة-. نزول القرآن على سبعة أحرف



=102 

تاريخ تطوُّر ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الروسية والظروف التارخيية 
 .ص -. تقرير: اجلديدة بعد تفكُّك االحتاد السوفيي 

وتخطيط  ،تقويم للماضي: ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم :في
 ،جممَّع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف: املدينة املنوَّرة-. للمستقبل



<103 

)



=104 

-. األخطاء العقدية يف بعض الرتمجات ملعاين القرآن إىل اللغة الروسية



<105 

ص -. القرآن



=106 

)



<107 

)



=108 

 ،دار احلكمة: املنصورة



<109 

-. ع -. كتاب دوري محكَّم: دراسات استشراقية وحضارية: في
 ،الكلِّية ،املركز: املدينة املنوَّرة



=110 

)



<111 

)



=112 

)



<113 

ع  مج -. المنار-. السادسة



=114 



<115 

  .- ص -. )م//
)



=116 

)



<117 

. امليالدي والقرن العشرين امليالدي يف ضوء تطوُّر الدراسات اإلسالمية يف روسيا
ص -



=118 

 ،والتعليم األصلي



<119 

)



=120 

مج -. الوعي اإلسالمي-. القرآن املكِّي يف نظر املستشرقني



<121 

( ع -. الدين



=122 

مجعية : بنغازي-. الندوة العالمية حول ترجمات معاني القرآن الكريم
 ،الدعوة اإلسالمية العاملية



<123 



=124 

ع -. الفيصل-. لغة القرآن ودراسات املستشرقني



<125 



=126 

 ع  مج -. األزهر-. ردُّ شبهات املستشرقني على القرآن الكرمي
مجادى اآلخرة (



<127 

)/



=128 
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