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 ))نبذة عن تاريخ ترجمة القرآن الكريم((

بدأت المحاوالت األولى لترجمة القرآن الكريم من قبل األوربيين في العصور     

عد العباسية األخيرة وقبل سقوط الخالفة العباسية بعد ان ادرك االوربيين خصوصا ب

فشلهم في الحروب الصليبية ان سالح القوة واستخدام الجيوش الكتساح الوطن 

العربي االسالمي لم يجد نفعاً في القضاء على االسالم وانه ال بد من إستخدام سالح 

الفكر والثقافة من خالل الرد على االعداء المسلمين بإظهار تناقض عقيدتهم 

استقت منها افكارها ثم اظهارها بمظهر االسالمية وسذاجتها وكشف اصولها التي 

 مشوه متهافت أمام الرأي العام االوربي.

وهكذا حين فشل الغزو الغزو العسكري من خالل الحروب الصليبية بدأ الغزو   

الثقافي المضاد من خالل دراسة اللغات الشرقية وخاصة العربية والسريانية 

م 1143رجمة للقرآن الكريم سنة وترجمة ما تيسر من كتب المسلمين  فكانت اول ت

من قبل االنجليزي روبرت أوف بتشجيع ورعاية الكنيسة في أوربا وايعاز من 

بطرس الراهب فكانت هذه الترجمة الى الالتينية ثم تلتها محاولة وليم الطرابلسي 

م الذي زعم ان القرآن نصوص متفرقة من العهدين القديم والجديد فيها 1273سنة 

 تلفيق والتحريف.الكثير من ال

م دعا القس جون أوف سكونيا الى قراءة نقدية للقرآن تنتهي إلى 1450وفي سنة   

 اثبات تهافته واضطرابه مما يدلل على انه من صنع البشر وليس وحياً إالهياً.

م نشر الكاردينال نيقوال كتابه دراسة تحليلية للقرآن وصف فيه 1460وفي سنة   

رطقه مسيحية وتحريفات يهودية للتوراة وأكاذيب ملفقة القرآن بأنه عبارة عن ه

حول االديان التي سبقته وأن مادته وضعها الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم كما 

 اضيف اليها مادة جديدة بعد وفاة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 

حاقدة  ان كل ما كتب حول القرآن وترجمته خالل الفترة السابقة كان ينم عن نزعة  

تجاه القرآن يمكن إجمالها بأنه كتاب غير منسق في أفكاره متناقض في نصوصه 

 وأن مضمونه يخالف العقل المنطق



لقد استمرت هذه النزعة المعادية للقرآن خالل عصر النهضة االوربية وبعده وهذا   

 ما يشير إليه عنوان ترجمة المستشرق روس للقرآن في القرن السابع عشر الميالدي

حيث سماه قرآن محمد ثم ظهرت ترجمة المستشرق سيل للقرآن وقد بقيت الترجمة 

المعتمدة في أوربا وقد اعتبرها المستشرقون افضل الترجمات المعتمدة في اورب 

االنها اوضح من الترجمات التي سبقتها مثل ترجمة روس أو روبرت االنجليزي أو 

على بعض التفاسير االسالمية  خوان السيكوفي كما وأن سيل اعتمد في ترجمته

للقرآن وكتب مقدمة لترجمته عن تاريخ االسالم وترجمته للقرآن ومشاركته في 

اصدار الطبعة االولى لدائرة المعارف االسالمية واراءه المعتدلة نسبياً حول االسالم 

 اذا ما قيست باراء العصور الوسطى اعتبره بعض المؤرخين نصف مسلم.

عديدة اخرى للقرآن في القرنيين التاسع عشر والعشرين نذكر  ثم ظهرت ترجمات  

م تلتها دراسة نولدكه 1881م وترجمة بالمر سنة 1876منها ترجمة رودويل سنة 

في ثالث مجلدات نشرها في  1939-1909االلماني الموسومة تاريخ القرآن سنة 

م ثم 1947م وبالشير في باريس سنة 1937ليبزك وترجمة بيل في ادنبره سنة 

كتب جولد تسيهر كتابه مذاهب المسلمين في تفسير القرآن ترجم في القاهرة سنة 

م 1980م وباريت سنة 1965م ثم ظهرت ترجمة كريمر في امستردام سنة 1955

وفيما عدا التراجم الفرنسية واالنكليزية هناك تراجم المانية وايطالية وروسية فهناك 

تضمنت اعتراضات اليهود والنصارى على م 1698ترجمة ايطالية تعود الى سنة 

القرآن وترجمة روسية قام بها كراتشوفسكي وترجمة المانية قام بها ماكس هننك 

 وكذلك ترجمة اسبانية واخرى فلندية.

وبصورة عامة اتبع المترجمون الترتيب الحالي لسور القرآن اال رودويل وإلى    

لتاريخي والثاني اعاد تنظيم السور حد ما بيل حيث ترجم االول السور حسب نولها ا

وفق دراسة نقدية تحليلية خاصة به كما وان غالبية هذه الترجمات مهدت بمقدمة 

غرضها اما نقد القرآن أو اعطاء فكرة عامة عن االسالم تاريخياً وعقائدياً فمثالً 

كتب مارغليوث مقدمة لترجمة رودويل للقرآن وقدمت المستشرقة األلمانية شميل 

 رجمة األلمانية للقرآن التي قام بها ماكس هننك.للت

إن هذه الترجمات كانت ترجمات ال تفي بالمعنى القرآني المطلوب كما وأنها مع    

المقدمات التي كتبت لكل ترجمة كان هدف بعضها اعطاء فكرة مشوهة عن اإلسالم 

هم دوافعها ونبيه وكتابه ولذلك نراها مملوءة بالتخرصات والقصص الخيالية ولعل أ

في البداية اعطاء قوة دفع معنوية للمقاتل الصليبي في ساحة المعركة للقضاء على 

االسالم والمسلمين إال أنها بعد ذلك صارت سالحاً فكرياً للتأثير على المثقف 



االوربي والرأي العام االوربي في الصورة التي يجب أن يكونها عن االسالم ويبدو 

 لتي كونها كاراليل وغيره عن القرآن.ذلك واضحاً في الصورة ا

وهكذا كان تأثير هذه الترجمات على األوربيين سلبياً اكثر من كونه ايجابياً وهذا   

ما ارادته الكنيسة االوربية منذ البداية وسار العديد من المستشرقين على الخط 

 الفكري ذاته.

اللغات االجنبية شرقية  أما موقف العلماء المسلمين من ترجمة القرآن الكريم إلى   

كانت أم غربية فقد كانوا عموماً متحفظين من ذلك ثم انقسموا إلى فئتين فئة أجازت 

ترجمة القرآن من قبل علماء مسلمين ثقة يعرفون اللغتين العربية لغة القرآن 

واالجنبية التي يراد ترجمة القرآن اليها وفئة ثانية من علماء المسلمين ما نعت في 

لقرآن الكريم ألن ترجمته مستحيلة فهي ال تعطي المعنى الكامل وال تفي ترجمة ا

بالمقصود من األية وان مقاصد القرآن أمر ال يمكن الوصول إليه عن طريق 

الترجمة واألجدر العمل على نشر اللغة العربية باعتبارها لغة عالمية وتدريسها في 

ءة القرآن ومعرفة اإلسالم ثم أن الدول االجنبية لكي يتعلمها ويتقنها من يريد قرا

القرآن في رأي الفئة نفسها ال تجوز قراءته بلغة اخرى غير العربية سواء كانت تلك 

اللغة شرقية أم غربية فكيف تجوز كتابته أو ترجمته الى لغة اخرى وهكذا فقد استقر 

عنه, الرأي على أنه يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها االعجاز لنقص الترجمة 

 ذلك أن الترجمة ابدال لفظة بلفظة تقوم مقامها وهذا غير ممكن بخالف التفسير.

ومع ذلك فقد قام العديد من علماء المسلمين وخاصة من الباكستانيين والهنود    

بترجمة القرآن الى االنكليزية وذلك من منطلق الرد على الترجمات االستشراقية 

ن هذه الترجمات ترجمة عبد هللا يوسف علي التي شوهت نصوص القرآن الكريم وم

م في الهور وترجمة محمد علي الالهوري 1934العالمة الهندي المسلم سنة 

م وهو 1953وترجمة موالنا عبد الماجد وأخيراً ترجمة محمد مارمادوك بكتال سنة 

انكليزي مسلم له صالت بعلماء االزهر وقد استعان بترجمته بأحد المصريين الذين 

 ون اللغتين العربية واالنكليزية.يتقن

ولم تجري محاولة عربية لترجمة القرآن الى لغة أجنبية ربما إلدراك العرب أكثر   

من غيرهم باستحالة االيفاء بالمعنى من خالل الترجمة الحرفية اال أنه ظهرت في 

زية الخليج شرائط مسجلة للقرآن الكريم حيث تقرأ االية العربية ثم الترجمة االنكلي

للمعنى العام    وليس ترجمة حرفية وكان ذلك في الثمانينات من هذا القرن وقام 

التلفزيون العربي في لندن بمشروع كتابة آيات القرآن الكريم وشرح معاني الكلمات 

بثالث لغات العربية واالنجليزية والفرنسية لتذاع مع تالوة القرآن في المحطة 

م في لندن كما بادرت دولة 1990أول مارس سنة العربية الدولية التي بدأت في 



البحرين بإقامة مركز ثقافي خاص بالقرآن الكريم باسم بيت القرآن والنية متجهة إلى 

حفظ كل ما يتعلق بالقرآن من نفائس المخطوطات والتفاسير والمعاني وكل 

إلى الدراسات القرآنية قديمها وحديثها في هذا البيت, وربما اتجهت النية هناك 

ترجمة القرآن ترجمة تعتمد على تفسير المعاني وليس الترجمة الحرفية التي ال 

 تظهر بمعناها الكامل.
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