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الكممات المفتاحية: القرآن الكريم، الترجمة الروسية، المستشرقون، االستشراق 
 الروسي، المستعربون، النشر، أخطاء، أكاديمية العموم، معاىد االستشراق. 

ييدف البحث إلى التعريف بمساىمات المستشرقين الروس في مجال ممخص البحث: 
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة الروسية، ويوضح تاريخ ترجمات المستشرقين 

. يسمط البحث األضواء وممخصات عن المترجمين وحياتيم ويبين بعض أخطائيم
لى المغة الروسية عمى أسباب انخراط المسترقين في عممية ترجمة القرآن الكريم إ
     ويتوصل البحث إلى بعض النتائج والخالصات عن ىذه الترجمات.  

االستشراؽ ىو دراسة تاريخ وأدب ولػات وفمسفة وأدياف وآثار وفنوف واقتصاد 
ويعتبر االستعراب جزءًا مف االستشراؽ  والوضع البشري لشعوب آسيا وشماؿ أفريقيا.

 مذكورة آنفًا في الدوؿ العربية. وىو يتخصص بدراسة كل المجاالت ال

ظير االستشراؽ في العالـ في القرنيف السادس عشر والسابع عشر عمى خمفية 
المخططات االستعمارية لمدوؿ الػربية )ىولندا، إنجمترا، وفرنسا(. إال أف االستشراؽ 

تعود الجذور األولى لبلستعراب الروسي إلى الروسي تأخر إلى القرف الثامف عشر.  
القرف الثامف عشر عندما أمر القيصر بطرس األوؿ بترجمة القرآف. وفي نفس الفترة تـ 

افتتاح المتحف اآلسيوي في  ٚٔٛٔتـ في عاـ تأسيس أوؿ مطبعة عربية في روسيا. 
في الروسية.  بطرسبورغ الذي تحوؿ اآلف إلى معيد االستشراؽ التابع ألكاديمية العموـ

ظير في روسيا كتاب " قواعد المػة العربية المختصرة عمى شكل جداوؿ"  ٕٚٛٔعاـ 
تـ افتتاح كمية المػات الشرقية في جامعة  ٘ٗٛٔفي عاـ لممستشرؽ بالديروؼ. 

نشر المستشرؽ  ٚٙٛٔفي عاـ بطرسبورغ، وقد تضمنت قسمًا لمػة العربية. 
تـ في موسكو تأسيس  ٕٚٛٔفي عاـ لعربية". نافروتسكي كتاب " خبرة قواعد المػة ا

في القرف  معيد الزارفسكي لمػات الشرقية الذي احتوى عمى مركز لتعميـ المػة العربية. 
 ٜٛٗٔفي عاـ فالعشريف ظير اىتماـ المتخصصيف الروس بالعموـ الطبيعية العربية. 
يتش. ظير في ظير كتاب تاريخ الرياضيات العربية لعالـ الرياضيات الروسي يوشكيف
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)عمماء الرياضيات تحت مسمى كتاب ىاـ لمػاية مكوف مف ثبلثة مجمدات نفس الفترة 
 . والفمؾ المسمميف في القروف الوسطى(

إذا كنا نحف العرب نعتبر البيروني والرازي وعمر الخياـ والفيروزبادي وابف سينا 
مارسوا حياتيـ الثقافية والخوارزمي وغيرىـ كثير عربًا ألنيـ أبدعوا بالمػة العربية و 

وأنتجوا كتاباتيـ بالمػة العربية، فبل غرو في أف نعتبر كل مف يكتب بالمػة الروسية 
وينيل مف منيل الثقافة الروسية ويكتب ويبدع بالمػة الروسية، ال غرو أف نعتبره 
 روسيًا. ومناسبة ىذا الكبلـ أف روسيا دولة متعددة القوميات، فييا الكثير الكثير مف
الشعوب والمػات والقوميات، لكف الجميع يكتبوف بالمػة الروسية وينيموف مف مناىل 
الثقافة والعموـ الروسية. وبالتالي فإنيـ ُيعتبروف روسًا عمى الرغـ مف أنيـ قد يكونوف 

   مف قوميات أخرى. 

تحتل ترجمة القرآف الكريـ إلى المػة الروسية أولوية ميمة مف أولويات  
لقد كاف المستشرقوف الروس في طميعة المستشرقيف الروس والناطقيف بالروسية. 

المترجميف الذيف تصدوا لميمة ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى المػة الروسية. تعود 
عندما ظيرت في  ٙٔٚٔالروسية إلى عاـ قصة ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى المػة 

روسيا أوؿ ترجمة روسية لمقرآف، ومازاؿ حتى اآلف مترجـ ىذا العمل موضع جدؿ بيف 
العمماء والمؤرخيف، لكف الثابت واألكيد أنو لـ يكف مستشرقًا. لـ يتخمف المستشرقوف 

رجمة طويبًل في المحاؽ بركب ترجمة القرآف، فمـ تمِض إال سنوات حتى ظيرت الت
الروسية الثانية لمقرآف وكانت ىذه المرة بخط مستشرؽ روسية. كاف ذلؾ في عاـ 

لمميبلد. وكّرت السبحة بعد ذلؾ وتقاطر المستشرقوف الروس، كٌل يدلو بدلوه في  ٜٓٚٔ
ىذا المجاؿ. لقد مضى منذ ظيور أوؿ ترجمة روسية لمقرآف وحتى اآلف ثبلثمائة سنة، 

ة لمقرآف، كاف نصيب المستشرقيف الروس منيا حوالي ترجمة روسي ٖٙظيرت خبلليا 
ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى الموقع العممي المتقدـ ليؤالء الناس  النصف. وا 

 وعمى القدرة اإلنتاجية العممية الكبيرة ليـ. 
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         قائمة بترجمات المستشرقين الروس لمقرآن: 

عاـ ، ل إيفانوفيتش فيريوفكيف " ميخائيأوؿ مستشرؽ قاـ بترجمة القرآف كاف  -ٔ
 .الفرنسية لممترجم الفرنسي أندريو ديو ريو، عف الترجمة ٜٓٚٔ

شاعر وقاص وكاتب مسرحي ومترجـ وعضو ميخائيل إيفانوفيتش فيريوفكيف : 
مراسل في أكاديمية العموـ الروسية. عمل مترجمًا في ديواف اإلمبراطورة إيكاترينا الثانية. 

الفرنسية واأللمانية. ُعيف عضوًا مراسبًل في األكاديمية االمبراطورية كاف يعرؼ المػتيف 
لمعموـ ثـ عضوًا في األكاديمية الروسية لمعموـ. ترجـ أعمااًل أدبية مختمفة. كتب الشعر 

. مرة أخرى ٔوالكوميديا. لكف اسمو دخل التاريخ مف باب ترجمتو لمعاني القرآف الكريـ"
أندريو ديو ريو بترجمتو معاني القرآف الكريـ مف المػة  يعود إلينا المترجـ الفرنسي

. لقد اعتمد فيريوفكيف في ترجمتو ٚٗٙٔالعربية إلى المػة الفرنسية الصادرة في عاـ 
يعتبر عنواف ىذه  لمعاني القرآف الكريـ عمى الترجمة الفرنسية لمسيد أندريو ديو ريو.

تاب القرآف لدمحم مف جزيرة العرب الذي الترجمة ممفتًا لمنظر بسبب طولو غير المعيود "ك
قّدـ نفسو في القرف السادس عمى أنو النبي األخير والعظيـ بعدما نزؿ عميو مف 
السماء". كانت ترجمة فيريوفكيف كسابقتييا غير دقيقة ولـ توفق في نقل المعنى وكررت 

عالي. احتوت أخطاء الترجمة الفرنسية. يتميز نص فيريوفكيف ببساطتو وبشكمو األدبي ال
الترجمة الروسية عمى التعابير الكنسية السبلفية. يكرر المترجـ فيريوفكيف أخطاء 

المميمة  ٕٗٛٔفي عاـ المترجـ الفرنسي.  لكف مما يقّدر ليذه الترجمة أنيا كانت 
ضّمنيا  لشاعر روسيا العظيـ الكسندر بوشكيف في كتابة قصيدة ) قبسات مف القرآف( 

قرآنية مأخوذة مف ترجمة فيريوفكيف. قاؿ الشاعر بوشكيف بعد أف سورة  ٖٖقبسات مف 
قرأ ترجمة فيريوفكيف أف ىذا الكتاب ىو أوؿ كتاب ديني يميب مشاعره.   ولـ يتأثر 
الشاعر بمقدمة المترجـ الفرنسي التي ىاجمت اإلسبلـ والنبي والتي حممت عنواف )سيرة 

أخرى بإيعاز مف اإلمبراطورة الروسية.  المتنبئ الكذاب دمحم(. نفذت ىذه الترجمة مرة

                                                           
 https://ru.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا  ٔ
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لكف مما يمفت النظر أف ترجمة فيريوفكيف قد خمت مف مقدمة المترجـ الفرنسي المعنونة 
 بػ ) إلى القارئ(. 

تميز ىذا المترجـ بػزارة اإلنتاج مما جعل أكاديمية العموـ التي تطبع وتنشر 
يمتـز بأف ال يترجـ في السنة كتبو أف تفرض عميو شرطًا، يبدو مضحكًا، وىو أف 

 مجمداً  ٛٙٔورقة. لكف فيريوفكيف، حسب أقوالو، استطاع ترجمة  ٖٓٓالواحدة أكثر مف 
. تطػى الترجمة عمى إنتاج فيريوفكيف األدبي، وتتناوؿ كتبو مواضيع مختمفة: في حياتو

التربية البحر، تاريخ أوروبا وتركيا، الرحمة إلى الصيف، وتعاليـ كونفوشيوس، عف 
واالقتصاد. ومف الممفت لمنظر أف كثيرًا مف ترجماتو مازالت حتى اآلف في غياىب 

ومما يثير العجب أف ىذا المترجـ ترجـ  ٕ"المستودعات والتخزيف ولـ ترى النور بعد.
كتبًا كثيرة، وكتب قصصًا كوميدية وأّلف الكتب دوف أف يضع اسمو عمييا وكاف يكتفي 

ميخايبلفا(. لقد أثارت ترجمة فيريوفكيف لمعاني القرآف الكريـ فقط بوضع اسـ قريتو )
انتباه أديب روسيا العظيـ وأمير شعرائيا الكسندر بوشكيف الذي ُترجمت أعمالو إلى 

لكسندر بوشكيف إلى ا الشاعرُنفي  ٕٓٛٔفي عاـ أكثر لػات العالـ ومنيا العربية. 
والنظاـ الطبقي الذي كاف ساريًا في بسبب مواقفو المناوئة لمسمطة المستبدة  القوقاز
سنوات. كانت سنوات النفي فرصة رائعة ليطمع الشاعر عمى  ٗوبقي ىناؾ  ،الببلد

ثقافة المسمميف وحضارتيـ في القوقاز. شاىد الشاعر المسمميف وعاش بيف جنباتيـ 
 وجالسيـ ورآىـ كيف يصّموف وقرأ ترجمة فيريوفكيف لمعاني القرآف الكريـ وأصػى إلى

فكتب قصائد   فيوالقرآف مرتبًل وتعرؼ عمى سيرة سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وقد أّثر كل ذلؾ 
)أسير القوقاز(  )رسبلف ولودميبل( )قبسات مف القرآف( )الرسوؿ( ) ليمى العربية( 

لقد أكد الشاعر بوشكيف أف المتكمـ في القرآف ليس دمحمًا بل هللا وأف  )محاكاة العربي(.
ف  وضعفيا إذًا عمى الرغـ مف ركاكة ترجمة فيريوفكيًا ما ىو إال شخص مخاطب. دمحم

ف دؿ ىذا عمى شيء  فإف محتواىا أّثر تأثيرًا كبيرًا بالشاعر واألديب الروسي العظيـ، وا 
فإنما يدؿ عمى عظمة القرآف الكريـ، وكيف ال وىو كتاب هللا المنزؿ مف السماء إلى 

المرحمة المبكرة مف النبوة في قصيدة الشاعر تناوؿ "ملسو هيلع هللا ىلص.  األرض عمى خير البشر دمحم 
                                                           

 ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٗٔجنة سرغي ماركوس، موقع إسبلـ تودي،  ٕ
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الرسوؿ وقبسات القرآف.  وىذه القصائد ليست محاولة لتقميد القرآف الكريـ، أو كتابة 
شيء مشابو لو، كما يدعي البعض، بل إف بوشكيف قاـ بنقل بعض المواضيع اإلنسانية 

ريـ ليطرحيا شعرًا عمى أبناء قومو بمػتيـ األصمية العظيمة التي يزخر بيا القرآف الك
 "ٖ.وبأسموب أدبي شيق وسيل.. فحاوؿ أف يقدـ تصورًا موضوعيًا عف القرآف وعف النبي

 : كتب )بوشكيف( قصيدة بعنواف )المػارة( يقوؿ فييا
  وفي المػارة السرية

  في يـو اليروب
  قرأت آيات القرآف الشاعرية
  كةفجأة ىدأت روعي المبلئ

  . وحممت لي التعاويذ واألدعية

( كتب )بوشكيف( )قبسات مف القرآف( مف تسع مقطوعات مختمفة ٕٗٛٔفي عاـ )
الطوؿ والبحر وتتناسب مع اآليات القرآنية التي اقتبس منيا وأسس عمييا أشعاره ، 

إلى  وحاوؿ فييا أف ينقل الترجمة الركيكة لمقرآف الكريـ التي قاـ بيا المترجـ فيريوفكيف
آفاؽ الشعر النابض بروح اإليماف العذب، مصورًا قصة ىجرة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة. 

 : عكس الشاعر في قصائده تأثره باآليات القرآنية التي تدعو إلى آداب الحجاب

  أما أنتـ , يا ضيوؼ دمحم" 
  ,و أنتـ تتقاطروف عمى أمسياتو

  احذروا فبيرجة الدنيا
  .رسولناتكدر 

  فيو ال يحب الثرثاريف
  :و كممات غير المتواضعيف و الفارغيف

  , شرفوا مأدبتو في خشوع
                                                           

 ٖٔٗٔرمضاف  ٕٕحسيف عبلوي، جريدة الصباح العراقية،  ٖ
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  : و انحنوا في أدب
 ٗ  لزوجاتو الشابات المحكومات بالعفة."

عث مف أجميا الرسوؿ والتي ويصور بوشكيف النيوض بعبء الرسالة التي بُ 
 يا قموب الناس..سيسري نورىا عبر البحار واألراضي ليخترؽ لييب

 وناداني صوت هللا"
 رسوؿ وابصر.. انيض، يا

 إرادتي لبّ 
 وجب البحار واألراضي

 واليب بدعوتؾ قموب الناس..
 في قصيدة اسطنبوؿ ينتقد الشاعر انسبلخيا وبعدىا عف اإلسبلـ فيقوؿ: 

 تخمت اسطنبوؿ عف الرسوؿ
 إذ حجب عنيا الػرب الماكر

 حقيقة الشرؽ األزلية
 اسطنبوؿ الصبلة والسيفوتركت 

 في سعييا إلى التسمية والترفيو
 ونسيت اسطنبوؿ عرؽ القتاؿ

 .٘"وتعودت عمى شرب الخمور في أوقات الصبلة
 
، ٜ٘ٛٔ، ميرزا دمحم عمي أو الكسندر كاظم بيكالترجمة الثانية كانت لممستشرق  -ٕ

 جوستاؼ فميوغل لممترجـ األلمانية المػة عف 

"المترجـ متخصص بالشؤوف التركية واإليرانية والعربية، ومستشرؽ  وعالـ. 
يسميو بعضيـ أحد أعمدة االستشراؽ الروسي ومؤسسو  في القرف التاسع عشر. كاف 

                                                           
 ٕٓٔٓ/ٖ/ٜٔشبكة منابر ثقافية، مقاالت مترجمة ودراسات، بوشكيف أمير شعراء روسيا،  ٗ
مع كتاب بوشكيف والقرآف الكريـ لمدكتور دمحم عمي سبتمبر، "وقفة  ٕٙد. شياب غانـ، صحيفة  ٘

 ٜٕٓٓ/٘/ٕٛ، ٗ٘ٗٔالبار"، العدد 
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يتكمـ ويكتب بالمػات الفارسية واألزربيجانية والروسية والتترية والتركية والعربية 
برية القديمة. إنو رجل موسوعي بكل ما تحممو واإلنكميزية والفرنسية واأللمانية والع

الكممة مف معنى. لو أعماؿ ومؤلفات فريدة ومميزة في مجاالت عممية متعددة: التاريخ 
والفمسفة والقانوف واألدب ولػات الشرؽ المسمـ. كتب عف نفسو أنو فارسي األصل لكنو 

مـ التركية والفارسية مواطف في اإلمبراطورية الروسية وبروفيسور في جامعة قازاف. تع
وىو مازاؿ يافعًا أوؿ بحث لو بالمػة  ٜٔٛٔمف أسرتو في طفولتو. كتب في عاـ 

نبأ صاعقًا وحزينًا  ٕٓٛٔالعربية. لكف حياة أسرة دمحم عمي لـ تبقى ىادئة. حمل عاـ 
ألسرتو، إذ قررت الحكومة اإلمبراطورية نفي والده حجي قاسـ بيؾ إلى مدينة أستراخاف. 

الدراسة. لكف  لمتابعةسافر دمحم عمي لوداع والده ثـ السفر إلى فارس  ٕٔٛٔـ في عا
القدر كاف يخطط لو شيئًا مختمفًا. أقاـ دمحم عمي في أسترخاف وتعرؼ ىناؾ عمى 
جماعة مف التبشيرييف النصارى مف اسكوتمندا. سعى كاظـ بيؾ أو دمحم عمي مف 

نية. لذلؾ عكف عمى دراسة المػات خبلليـ إلى التعرؼ أكثر عمى الديانة النصرا
األوروبية. انتيى بو المطاؼ في النياية إلى ترؾ اإلسبلـ واعتناؽ النصرانية، مما جعمو 

تـ تعميده  وأصبح نصرانيًا بشكل رسمي  ٖٕٛٔيفترؽ عف أسرتو وأبناء دينو. في عاـ 
مترجمًا عند والي   . ُعّيف بعد ذلؾ في وزارة الخارجية وأصبحٙوُمنح اسـ الكسندر"

مقاطعة أومسؾ. لكف الكسندر كاف دائمًا ما يتخذ القرارات المفاجئة التي تػير مجرى 
حياتو. وىذا ما حصل معو أيضًا أثناء رحمتو إلى أومسؾ الستبلـ وظيفتو حيث عّرج 
في الطريق عمى مدينة قازاف وأقاـ فييا وقرر أف يعمل مدرسًا في جامعة قازاف لمػات 

والفارسية والتترية وبقي في الجامعة حتى حصل عمى درجة أستاذ. عكف عمى التركية 
عضوًا في أكاديمية العمـو  ٖ٘ٛٔالتأليف بالمػتيف اإلنكميزية والفرنسية. أصبح في عاـ 

الروسية. لو مؤلفات كثيرة نذكر منيا )مختصر الوقاية ( )الفتف الدينية السياسية في 
 ح عميو الوساـ الذىبي البريطاني.  فارس ( و )دربند نامو( الذي من

 –مفتاااك كنااوز القاارآن أمػػا ترجمتػػو لمعػػاني القػػرآف الكػػريـ والتػػي حممػػت تسػػمية ) 
الفياارس الكاماال لمقااارآن أو مفتاااك كااال كمماتااو وتعااابيره. مخصاااص لاا دارات لدراساااة 

                                                           
 موقع ويكيبيديا ٙ
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( فػػػإف مػػػف أىػػػـ عيوبيػػػا البااادايات الدينياااة والقانونياااة والتاريخياااة واألدبياااة لياااذا الكتااااب
عتمادىػػا عمػػى مػػا يسػػػمى مصػػحف المستشػػرؽ األلمػػاني غوسػػػتاؼ فميوجػػل ولػػيس عمػػػى ا 

الػػنص القرآنػػي المعتمػػد مػػف ِقَبػػل المسػػمميف، وىػػذا شػػيء غريػػب جػػدًا خاصػػة أف المتػػرجـ 
كػػاف يعػػرؼ المػػػة العربيػػة فممػػاذا اعتمػػد فػػي ترجمتػػو عمػػى الػػنص األلمػػاني بمػػا فيػػو مػػف 

 ؟؟؟ العيوب ولـ يعتمد عمى النص العربي األصمي؟

لكػػف المستشػػرؽ الروسػػي المشػػيور كريمسػػكي لػػو رأي آخػػر فػػي ىػػذا الموضػػوع،  
ليس مػف المػػة األلمانيػة  ٜ٘ٛٔحيث يعتقد أف كاظـ بيؾ ترجـ معاني القرآف  "في عاـ 

. لكػػػف أكثػػػر ٚبػػػل مػػػف المػػػػة العربيػػػة، وأف ىػػػذه الترجمػػػة لػػػـ تحظػػػى بالشػػػيرة المطموبػػػة "
العربية ما ىي إال محض افتراء وأف ىػذا الكػبلـ  المؤرخيف يؤكدوف أف الترجمة مف المػة

 ٘٘ٛٔسػنة. حصػل فػي عػاـ  ٕ٘عار عف الصحة. استمر العمل بيػذا المؤلػف حػوالي 
عمػػى وسػػاـ األسػػد والشػػمس مػػف إيػػراف عمػػى الػػرغـ مػػف أف عممػػو لػػـ يكػػف قػػد صػػدر بعػػد. 

وذوكسػية وعندما ُطبع العمل تعرض قاسـ بؾ لوابل مف االتيامات مف ِقَبل الكنيسػة األرث
 التي اتيمتو بالدعاية لئلسبلـ.           

 لمميالد 7877جوردي صابموكوف، ترجمة  -3

 لغة النص األصمي: المغة العربية، تمت الترجمة من العربية إلى الروسية مباشرة
 ٛٚٛٔصػػػدرت ىػػػذه الترجمػػػػة بعػػػدة طبعػػػػات. كانػػػت الطبعػػػة األولػػػػى فػػػي عػػػػاـ 

تعميقات عمػى الػنص  –وبعدىا بعاـ صدر ممحق ليا تحت عنواف )ممحق لترجمة القرآف 
، وطبعتػػػػاف فػػػػي عػػػػاـ ٜٜٓٔ، ٜٚٓٔ، ٜٙٛٔ(. أمػػػػا الطبعػػػػات األخػػػػرى فكانػػػػت عػػػػاـ 

بػارات وجمػاؿ المػػة. . يعتقد األخصائيوف أف ىذه الترجمة قد تميزت بفصػاحة العٜٜٔٔ
لكػػػف ذلػػػؾ ال يعنػػػي خموىػػػا مػػػف النػػػواقص واألخطػػػاء الدالليػػػة، كمػػػا وأف الترجمػػػة احتػػػوت 
مصطمحات وتعبيرات إنجيمية. ولـ تنُج ىذه الترجمػة مػف نقػد الذع حيػث ىاجميػا بعػض 
النقػاد ألنيػـ اعتبروىػا ترجمػػة جامػدة وميتػة. يقػوؿ كريمسػػكي فػي كتػاب "تػاريخ اإلسػػبلـ": 

صػػػابموكوؼ ىػػػي ترجمػػػة حرفيػػػة ميتػػػة وال يمكػػػف فيميػػػا إال بعػػػد الرجػػػوع إلػػػى "إف ترجمػػػة 
                                                           

 ٜٕٔكريمسكي، تاريخ اإلسبلـ، ص  ٚ
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. أمػػا الناقػػداف يفػينػػي بيبليػػف وجريػػزنيفيتش فيقػػوالف: "مػػع مػػرور الػػزمف ٛاألصػػل العربػػي"
ظيػػرت سػػمبيات ىػػذه الترجمػػة لكػػل مػػف قػػاـ بػػالرجوع إلييػػا. فأمػػا المستشػػرؽ المتخصػػص 

وأمػا غيػر المتخصػص فكػاف ال يفيػـ أحيانػًا بالمػة العربية فكاف يجػد فييػا أخطػاء كثيػرة، 
خصػػػػائص نػػػػص الترجمػػػػة الممػػػػيء بالكممػػػػات القديمػػػػة أو العبػػػػارات المبيمػػػػة. وقػػػػد يسػػػػأؿ 
الشخص نفسو: ىػل فيػـ المتػرجـ مػاذا أراد بيػذا الكػبلـ؟. يوجػد فػي ىػذه الترجمػة كممػات 

فكرة خاطئة نصرانية تستخدـ في التوراة واإلنجيل وبذلؾ يستطيع القارئ العادي أف يأخذ 
 .    ٜعف العقيدة اإلسبلمية"

لكف عمػى الػرغـ مػف النقػد الػذي واجيتػو ترجمػة صػابموكوؼ إال أنيػا بقيػت عمػى 
مدى مائة عاـ تتصدر الترجمات الروسية وتعتبر مرجعًا ميمًا عػف الػديف اإلسػبلمي. لػـ 

، لػـ يستطع كبير المستشرقيف الروس كراتشكوفسػكي، عمػى الػرغـ مػف نقػده ليػذه الترجمػة
يسػتطع إال أف يثنػي عمييػا عنػدما أكػد أنػو لػـ يسػتطع أحػد مػف المستشػرقيف فػي أكاديميػة 

 قازاف أف يؤسس منيجًا لبلستعراب ودراسة اإلسبلـ كما فعل جوردي صابموكوؼ.  

المترجـ إلمير كولييف قاؿ في ندوة )ترجمة معاني القرآف الكريـ، تقويـ لمماضي 
( أف ٕٕٓٓي المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية عػػػػػاـ وتخطػػػػػيط لممسػػػػػتقبل والتػػػػػي عقػػػػػدت فػػػػػ

المستشػػػػرؽ المتخصػػػػص كػػػػاف يجػػػػد فػػػػي ترجمػػػػة صػػػػابموكوؼ أخطػػػػاء كثيػػػػرة. أمػػػػا غيػػػػر 
المتخصص فمـ يكف يفيـ خصوصيات نص الترجمة المميئة بالكممات القديمة والعبػارات 
المبيمة التي حالت دوف فيـ المقصود مف النص. توجد في ىذه الترجمة كممات خاصة 

ديانػػة النصػػرانية، وىػػي الكممػػات التػػي تسػػػتخدـ عنػػد ترجمػػة اإلنجيػػل والتػػوراة، ممػػا قػػػد بال
 يشكل لدى القارئ فكرة خاطئة عف العقيدة اإلسبلمية.       

 ٜٜٔٔمػرات: األولػى فػي عػاـ  ٖتجاوزت ترجمػة صػابموكوؼ الحػدود الروسػية 
فػس السػنة فػي مينسػؾ والثانية فػي ن ٓٔآتا الكازاخستانية –عندما ُطبعت ووزعت في ألما 

                                                           
 ٕٕٓكريمسكي، تاريخ اإلسبلـ، ص  ٛ

  ٛٔ-ٚٔكراتشكوفسكي،  ترجمة معاني القرآف إلى المػة الروسية، ص ٜ
 ٜٜٔٔآتا،  –بموكوؼ، ألما القرآف، ترجمة مف المػة العربية، صا ٓٔ
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. ٔٔعنػػػدما صػػػدرت فػػػي القػػػاىرة ٖٜٜٔعاصػػػمة جميوريػػػة بيمػػػوروس، والثالثػػػة فػػػي عػػػاـ 
فػػي دار  ٕٗٔٓمازالػػت ىػػذه الترجمػػة تطبػػع حتػػى اآلف وكانػػت آخػػر طبعػػة ليػػا فػػي عػػاـ 

 نشر ألما ميديا وقد تمت الطباعة في الصيف.   

توراه أف مػا يميػز يقوؿ الدكتور عبلء الديف فرحات في أطروحتو لنيل درجة الػدك
ترجمة صابموكوؼ ىو "أنيا تمت مف المػة العربية مباشرة وحاولت نقل المعنى واستخدـ 
فييا المترجـ تفاسير القرآف. لكنو في الوقت نفسو حدد نواقص ىػذه الترجمػة بأنيػا تحػوي 
مصػػػطمحات نصػػػرانية وأخطػػػاء فػػػي نقػػػل المعنػػػى وبػػػأف الػػػنص الروسػػػي ممػػػيء بالكممػػػات 

 .  ٕٔمة وبأف الترجمة تحوي تعابيرًا بعيدة عف روح القرآف"الروسية القدي

 أغناطيوس كراتشكوفسكيترجمة  -4

 توترجميعتبر ىذا المترجـ مف أشير مترجمي القرآف إلى المػة الروسية وتعتبر  
، ثػـ صػدرت طبعػات ٖٜٙٔمف أشير الترجمػات الروسػية. صػدرت أوؿ طبعػة فػي عػاـ 

وىكػػػذا  ٜٜٛٔطبعتػػػاف،  – ٜٜٔٔطبعػػػات ،  ٜ -ٜٜٓٔ، ٜٜٛٔ، ٜٙٛٔأخػػػرى فػػػي 
طبعة ولػـ يتوقػف األمػر  ٓٗاستمر طبعيا إلى أف وصل عدد طبعاتيا إلى ما يزيد عف 
ثماني  ُٕ٘ٓٓطبعت بعد عاـ  عند ىذا الحد بل إف الطبع ما زاؿ مستمرًا حتى اآلف وقد

مػػػرات. وقػػػد وصػػػل عػػػدد النسػػػخ التػػػي ُطبعػػػت ووزعػػػت مػػػف ىػػػذه الترجمػػػة مػػػا يفػػػوؽ عمػػػى 
مميوني نسخة.  وقد ُطبعت ترجمة كراتشكوفسكي فػي دوؿ متعػددة يػتكمـ مواطنوىػا المػػة 

صدرت طبعة ليذه الترجمة في دوشانبو عاصمة طاجكسػتاف  ٜٜٓٔالروسية. ففي عاـ 
فػػػػي بػػػػاكو مػػػػرة أخػػػػرى،  ٜٜٔٔربيجػػػػاف، ثػػػػـ طبعػػػػة جديػػػػدة فػػػػي عػػػػاـ وبػػػػاكو عاصػػػػمة أز 

وصدرت الترجمة أيضًا في بيموروسيا. يعتبر المترجـ مف أشػير المسػتعربيف الػروس فػي 
، وكػػاف منػػذ صػػػره يميػػل إلػػى كػػل مػػا ىػػو شػػرقي. ٖٛٛٔالقػػرف العشػػريف. ُولػػد فػػي عػػاـ 

أربػػػع لػػػػات شػػػرقية  دخػػػل الجامعػػػة ودرس فػػػي كميػػػة المػػػػات الشػػػرقية وتخػػػرج منيػػػا متقنػػػاً 
)العربية والفارسية والتركية والتترية(. أصبح أستاذًا جامعيًا في نفس الجامعة التػي تخػرج 

                                                           
 ٖٜٜٔالقرآف، ترجمة مف المػة العربية، صابموكوؼ، القاىرة، األزىر الشريف،  ٔٔ
 ٜٜٙٔعبلء الديف فرحات، المدرسة الروسية في ترجمة القرآف، أطروحة دكتوراة، موسكو،  ٕٔ
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منيػػا، ومػػف ثػػـ عضػػوًا فػػي أكاديميػػة العمػػوـ ثػػـ عضػػوًا فػػي أكاديميػػات عالميػػة فػػي بمػػداف 
سافر إلى سوريا ولبنػاف وفمسػطيف ومصػر. أّلػف كتبػًا  ٜٓٔٔ – ٜٛٓٔعدة. بيف أعواـ 

ة في التاريخ والثقافة والمػة واألدب العربي. تعتبر ترجمتػو لمعػاني القػرآف الكػريـ مػف كثير 
أشػػير الترجمػػات الروسػػية ومازالػػت حتػػى اآلف تحظػػى بشػػيرة واسػػعة وانتشػػار كبيػػر عمػػى 
الػػرغـ مػػف أنيػػا صػػدرت فػػي منتصػػف القػػرف العشػػريف. وممػػا يػػدعو لمدىشػػة أف الترجمػػة 

لقػػرف الماضػػي إال أنيػػا لػـ تػػرى النػػور إال فػػي عػػاـ كانػت جػػاىزة كمسػػودة فػػي عشػرينيات ا
. لقػػػػد شػػػػرع المتػػػػرجـ عمػػػػى ىػػػػذه  ٜٔ٘ٔأي بعػػػػد وفػػػػاة كراتشكوفسػػػػكي فػػػػي عػػػػاـ  ٖٜٙٔ

.  وتعتبػػر ىػػذه ٖٜٓٔوأنيػػى العمػػل عمييػػا كمسػػودة فػػي عػػاـ  ٕٜٔٔالترجمػػة فػػي عػػاـ 
. فيـ الترجمة مف وجية نظر الروس ترجمة أكاديمية موثوقة. إال أف النقاد ليـ رأي آخر

يصفوف ىذه الترجمة عمى أنيا صعبة عمى الفيـ. حاوؿ المترجـ أف يفيـ النص القرآني 
ويقدمو كما ىو في القرف السابع الميبلدي لػذلؾ ابتعػد المتػرجـ عػف التفاسػير واسػتخدميا 
بالحد األدنى.  يقاؿ أف السبب في تػأخر نشػر الترجمػة يعػود إلػى وقػوؼ عضػو المكتػب 

، ٜٛٗٔعي السػػػوفيتي أندريػػػو جػػػدانوؼ، الػػػذي تػػػوفي فػػػي عػػػاـ السياسػػػي لمحػػػزب الشػػػيو 
ضػػدىا ومنعػػو مػػف نشػػرىا. يقػػوؿ إلميػػر كولييػػف أف كراتشكوفسػػكي فػػي ترجمتػػو ىػػذه قػػد 
اكتفى بتحميل نحوي لآليات القرآنية. لـ يستعف المترجـ بالتفاسػير لفيػـ مػا يصػعب عميػو 

اتشكوفسػػكي فػي فيػػـ نحػػو فيمػو. أمػػا تمميػذ كراتشكوفسػػكي جريػػزنيفيتش فيقػوؿ: "اعتمػػد كر 
القرآف وغريبو وعباراتو عمى أشعار العرب القدماء وال سيما أولئؾ الذيف عاشوا في وسط 
الجزيرة والمنطقة الشرقية والذيف عاصػروا النبػي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. مػات كراتشكوفسػكي ولػـ يػتمكف 

ت الروسػية لمقػرآف مف رؤية ترجمتو مطبوعة. فاقت ترجمػة كراتشكوفسػكي جميػع الترجمػا
. قػاؿ بيبليػف ٖٔبل فاقت كثيرًا مف الترجمات األوربية بدقتيا ومنيجيا فػي دراسػة الػنص"

فػػػي مقدمػػػة ترجمػػػة كراتشكوفسػػػكي: " إف القاعػػػدة التػػػي اعتمػػػد عمييػػػا كراتشكوفسػػػكي فػػػي 
ترجمة معاني القرآف ىي اعتقاده أف القرآف ما ىو إال نص أدبي، وأوؿ نػص نثػري كبيػر 

لعربػي لػذلؾ سػمؾ طريقػًا جديػدة فػي الترجمػة. ولقػد امتنػع المتػرجـ أف يتعامػل في األدب ا
مع النص عمى أنو مرجػع دينػي وشػرعي. لقػد وضػع كراتشكوفسػكي نصػب عينيػو إنجػاز 

                                                           
  ٕٛجريزينيفيتش، القرآف في روسيا، دراسة وترجمات وطبعات، ص  ٖٔ
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.  يقػػوؿ المتػػرجـ إلميػػر كولييػػف أف ترجمػػة ٗٔترجمػػة أدبيػػة صػػحيحة بعيػػدة عػػف التفاسػػير"
ريتشػػارد بػػل اإلنكميزيػػة وريجػػيس  كراتشكوفسػػكي ىػػي ترجمػػة حرفيػػة وىػػي شػػبيية بترجمػػة

ببلشر الفرنسية ورودي باريت األلمانية. إف ىذه الترجمة لـ تخضع لمتدقيق لػويًا وتفتقر 
إلػػػى مراعػػػاة األسػػػاليب الببلغيػػػة. يقػػػوؿ بيبليػػػف وجريػػػزنيفيتش: "منعػػػت بعػػػض الظػػػروؼ 

مػػف  كراتشكوفسػػكي مػػف بمػػوغ أىدافػػو أي كتابػػة ترجمػػة أدبيػػة صػػحيحة. لػػـ يسػػتفد المتػػرجـ
 . ٘ٔالمادة الػنية التي جمعيا، ولـ يعالج نص الترجمة مف الناحية األدبية كما يجب"

يقػػػػوؿ المػػػػؤرخ الشػػػػيير تيػػػػودور شوموفسػػػػكي: " إف المقارنػػػػة بػػػػيف ىػػػػذه الترجمػػػػة 
موضػػعًا يحتػػوي عمػػى تشػػويو  ٗٛٔخطػػأ ترجميػػًا و ٓ٘٘والػػنص العربػػي أظيػػرت وجػػود 

يدة غير مشيورة وغير مناسبة ليكػذا أثػر مباشر في المعنى. استخدـ المترجـ كممات جد
موضػػعًا ليجػػة ال  ٖٖكممػػات. لقػػد اسػػتخدـ المتػػرجـ فػػي  ٛٓٔعظػػيـ وقػػد بمػػع مجموعيػػا 

يعرفيػػا أغمػػب النػػاس. يتضػػح مػػف خػػبلؿ الترجمػػة أثػػر العجمػػة التػػي منعتػػو مػػف التأكػػد مػػف 
تمفػػة ، معػاني الكممػػات والرجػوع إلػػى القػواميس. فمػػثبًل كػػاف يتػرجـ نفػػس الكممػة بمعػػاف مخ

( وأحيانًا ترجميػا )عبقػري( ٔٗمف السورة  ٜٕفمثبًل كممة )الجف( ترجميا )الجف( )اآلية 
(. قاـ كراشكوفسكي بترجمة حرفية دوف الرجوع إلى القواعػد المػويػة ٔٗالسورة ٕٗ)اآلية 

العربيػػة ودوف مراعػػاة أسػػاليب القػػرآف الخاصػػة، فقػػد كػػاف يقػػوـ بوضػػع كممػػة روسػػية بػػدؿ 
صل عمى صفحات ميتة ال تعطي تصورًا حقيقيًا عػف ىػذا األثػر العػالمي كممة عربية وح

الكبيػػر. يعتقػػد شوموفسػػكي أننػػا يمكػػف أف نػفػػر لممتػػرجـ أخطائػػو ألنػػو عنػػدما كتػػب ىػػذه 
الترجمػػػػة بخػػػػط اليػػػػد لػػػػـ يكػػػػف ينػػػػوي أف يطبعيػػػػا وينشػػػػرىا، وكػػػػل مػػػػا أراد أف يفعمػػػػو ىػػػػو 

وموفسػػكي أقوالػػو ىػػذه بمقولػػة اسػػتخداميا فػػي دروسػػو ومحاضػػراتو مػػع الطػػبلب. ويؤكػػد ش
قاليػػا فػػػي أحػػػد األيػػاـ كراتشكوفسػػػكي وممخصػػػيا أنػػو يمزمػػػو أف يتفػػػرغ سػػنة ونصػػػف لكػػػي 
يػػتمكف مػػف إعػػداد ىػػذه الترجمػػة لتصػػبح صػػالحة لمطباعػػة والنشػػر. وىػػذا بػػالطبع لػػـ يكػػف 
ممكنًا أماـ كرتشكوفسكي المثقل باألعباء والميمات وىػو المسػؤوؿ األوؿ فػي الػببلد عػف 

عراب. ُطبعت ترجمة كراتشكوفسكي بعد وفاتو، وقد قاـ بطبعيا وا عادة طبعيا أناس االست
                                                           

  ٕٓرجمة معاني القرآف إلى المػة الروسية، ص كراتشكوفسكي ، ت ٗٔ

 المصدر نفسو. ٘ٔ
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شػوىوا الحقيقػة العمميػػة ولوثػوا شػرؼ العػػاِلـ المتػوفى. تعتبػر ىػػذه الترجمػة، ومػازاؿ الكػػبلـ 
لتمميذ كراتشكوفسكي السيد شوموفسكي، عبػارة عػف نػص نثػري، وىػذا خطػأ قاتػل ألنػو ال 

إلى نص نثػري. المتػرجـ فػي ىػذه الحالػة قتػل الػنص القرآنػي يجوز تحويل النص القرآني 
وحط مف قدره وناؿ مف عظمتو. لقد حوؿ كراتشكوفسكي، وىو الخبيػر والضػميع بالكتابػة 
العربيػػػة، الػػػنص الشػػػعري القرآنػػػي الحػػػي إلػػػى نػػػص نثػػػري ميػػػت غيػػػر قػػػادر عمػػػى تحريػػػؾ 

نظػػر إلػى قواعػد المػػػة مشػاعر القػارئ األجنبػي. تػػرجـ كراتشكوفسػكي القػرآف حرفيػًا دوف ال
وتركيباتيا ودوف األخذ بعيف االعتبار روح النص. وضع المترجـ مقابل كل كممة عربية 
مقاببلتيا في المػػة الروسػية بشػكل آلػي. وقػد حصػل نتيجػة لػذلؾ عمػى صػفحات ميتػة ال 
تنقل التصور الحقيقي عف ىذا الكتاب التاريخي العالمي والذي مازالت كمماتو حية عمػى 

قرنػػًا. الترجمػػة مميئػػة بأمثمػػة كثيػػرة قػػاـ المتػػرجـ خبلليػػا بػػاإلخبلؿ بأبسػػط قػػوانيف  ٗٔمػػدى 
المػػة الروسػية، وبإمكػاف القػارئ العػادي البسػيط أف يكتشػف مثػل ىػذه األخطػاء بػدءًا مػف 

تػػـ اإلشػػارة إلػػى أنػػو تمػػت  ٜٜٓٔالمقدمػة وحتػػى الخاتمػػة، لػػذلؾ نػػرى أنػػو فػػي طبعػة عػػاـ 
دوف أي تػييػػر. الترجمػػة الحرفيػػة بعيػػدة كػػل البعػػد عػػف  إعػػادة طباعػػة الترجمػػة كمػػا ىػػي

الترجمػػة الدقيقػػة. ىػػذا مػػا قالػػو أسػػتاذ كراتشكوفسػػكي  األكػػاديمي روزيػػف. لكػػف لؤلسػػف لػػـ 
يػػتعمـ التمميػػذ مػػف أسػػتاذه ولػػـ يأخػػذ بنصػػائحو وتعاليمػػو. إف مػػف يقػػرأ الترجمػػة يتولػػد لديػػو 

عيػدة كػل البعػد عػف العمػـ. وممػػا انطبػاع عػف الترجمػة أنيػا قػد ُأنجػزت لمصػالح وأسػباب ب
زاد الطػػػيف بمػػػة، يتػػػابع شوموفسػػػكي، ترتيػػػب السػػػور القرآنيػػػة لػػػدى كراتشكوفسػػػكي بشػػػكل 
مخػػػالف لمػػػا ىػػػو موجػػػود فػػػي القػػػرآف. لكػػػف الطبعػػػات البلحقػػػة صػػػدرت بالترتيػػػب القرآنػػػي 
المعػػػروؼ. خمػػػت بعػػػض الطبعػػػات مػػػف التعميقػػػات التػػػي وضػػػعيا كراتشكوفسػػػكي. ويعتقػػػد 

ذه التعميقػػات حاليػػًا لػػـ تعػػد مفيػػدة ألنيػػا ال تسػػاعد فػػي فيػػـ ىػػذا الكتػػاب شوموفسػػكي أف ىػػ
الصعب أال وىو القرآف. ويمكنني أف أقوؿ وبكل صفاقة أننا أماـ مسودة وضعيا الكاتب 

. السػػػػػػيد إلميػػػػػػر كولييػػػػػػف فػػػػػػي تصػػػػػػريح لمركػػػػػػز اإلعػػػػػػبلـ والتحميػػػػػػل بتػػػػػػاريخ ٙٔلنفسػػػػػػو "
تشكوفسػػكي ميػػل المتػػرجـ العتبػػار يعتبػر أنػػو ممػػا ُيؤخػػذ عمػػى ترجمػة كرا ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔٔ

                                                           
   ٜٔ-ٛٔشوموفسكي، الترجمة الشعرية لمعاني القرآف الكريـ، ص  ٙٔ
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النص القرآني عمى أنو نص أدبي بحت ومحاولتو االبتعاد عف استخداـ التفاسير القرآنية 
 التي تسيل وتشرح معاني اآليات. 

الباحػػػث الػػػدكتور عػػػبلء الػػػديف فرحػػػات مػػػف جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة فػػػي رسػػػالة 
كي ىػػػي ترجمػػػة حرفيػػػة. لػػػـ الػػػدكتوراه التػػػي قػػػاـ بإعػػػدادىا، يقػػػوؿ أف ترجمػػػة كراتشكوفسػػػ

يستطع المترجـ نقل جمػاؿ الػنص القرآنػي وروعػة أسػموبو. ىػذا األمػر أدى فػي كثيػر مػف 
الحػػاالت إلػػى ظيػػور عبػػارات وجمػػل غيػػر مفيومػػة. أخطػػأ المتػػرجـ ألنػػو نظػػر إلػػى القػػرآف 
عمى أنو كتاب أدبي. وكانت لديو عثرات في ترجمة العبارات اإلصبلحية والمجازية وزاد 

ؾ أنو لـ يستعف بالتفاسير. لـ تستطيع ترجمتو أف تكوف مطابقة لمنص األصمي. عمى ذل
إال أنيػػا تتميػػز الترجمػػة بدقػػة المتػػرجـ فػػي وضػػع عبلمػػات التػػرقيـ وبمحاولتػػو المحافظػػة 
عمػػى ترتيػػب الكممػػات العربيػػة وشػػرح المحتػػوى عنػػدما يتطمػػب األمػػر ذلػػؾ وعػػدـ اسػػتخداـ 

 .  ٚٔعبارات نصرانية في النص

ألكسندر ديار يقوؿ أف األرثػوذوكس يتجػرؤوف عمػى القػرآف والمػذنب فػي الباحث 
ذلؾ  بالدرجة األولى ترجمة كراتشكوفسكي. إف ىذه الترجمة مخيفػة لدرجػة تجعػل دراسػة 

 اإلسبلـ عف طريقيا يشبو دراسة اإلنجيل عف طريق كتب الممحديف. 

المتػػرجـ إلميػػر كولييػػف يقػػوؿ فػػي معػػرض بحثػػو الػػذي عرضػػو أمػػاـ نػػدوة ترجمػػة 
، أنو إذا كانت الترجمات التي ٕٕٓٓمعاني القرآف الكريـ التي عقدت في السعودية عاـ 

سبقت كراتشكوفسكي قد تأثرت بالنصرانية فإف ترجمة كراتشكوفسكي قد تػأثرت بالسياسػة 
القوؿ أف ىذه الترجمة قد فتحػت عصػرًا جديػدًا فػي واإللحاد والمادية. لكف مع ذلؾ يمكف 

تاريخ ترجمة معاني القرآف الكػريـ إلػى المػػة الروسػية. يمكػف القػوؿ وبكػل أريحيػة أف كػل 
مػػف تػػرجـ معػػاني القػػرآف الكػػريـ بعػػد كراتشكوفسػػكي لػػـ يكػػف ليسػػتطيع إال أف يرجػػع إلػػى 

كراتشكوفسػػكي فػػي  ترجمػػة كراتشكوفسػػكي ومػػف بيػػنيـ تمميػػذه شوموفسػػكي. قػػاؿ المتػػرجـ

                                                           
 ٜٜٙٔعبلء الديف فرحات، المدرسة الروسية في ترجمة القرآف، أطروحة دكتوراة، موسكو،  ٚٔ
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مقدمة عممو أنو ال يمكف اعتبار ترجمتو حرفية  لعدـ إمكانية المحافظة عمػى القافيػة مػع 
الترجمة الحرفية. وقد قاؿ المترجـ الروسي المشيور الزينسكي: "إف الترجمة الحرفية مع 
 المحافظة عمى القافية أو األسػموب األدبػي المتبػع فييػا ىػو مثػل رسػـ مربػع دائػري، وىػذا

. يتأسػػف إلميػػر كولييػػف فػػي بحثػػو لعػػدـ قػػدرة المتػػرجـ عمػػى إنجػػاز ترجمػػة ٛٔغيػػر ممكػػف"
 صحيحة بسبب جيمو لمعقيدة اإلسبلمية واألحكاـ الشرعية.  

يقػػوؿ الناقػػد فػػراس نوفػػل:" ترجمػػة كراتشكوفسػػكي جافػػة وأكاديميػػة لكنػػو مػػع ذلػػؾ 
رآف الكػريـ. لػـ يخمػط يعتبرىا  األفضل ويعتبر كراتشكوفسكي مف أبرع مف نقل معاني الق

كراتشكوفسػػكي الػػنص القرآنػػي بالتفسػػير كمػػا فعػػل غيػػره، واىػػتـ بالدرجػػة األولػػى بالناحيػػة 
العممية. ىنا ال نجد جمبًل لممترجـ دخيمة عمى الػنص. الػنص جيػد لطػبلب المػػة العربيػة 
ولمبػػاحثيف فػػي المجػػاالت الدينيػػة. ال يخفػػي المتػػرجـ النقػػاال التػػي تثيػػر جػػداًل فػػي الػػنص. 
تعتبػػر ىػػذه الترجمػػة األفضػػل بػػيف كػػل الترجمػػات مػػف ناحيػػة قربيػػا مػػف الػػنص األصػػمي. 
وممػػا يميزىػػا حياديػػة المتػػرجـ مػػف الناحيػػة الدينيػػة وتخصصػػو األكػػاديمي العميػػق وتعاممػػو 
مػػع الػػنص عمميػػًا. لكػػف ىػػذا ال يمػػػي صػػعوبة فيػػـ ىػػذه الترجمػػة. إنيػػا الترجمػػة األفضػػل 

 .ٜٔالتي تعكس النص األصمي"

ف كراتشكوفسػػكي قػػاـ بيػػذه الترجمػػة لكػػي يقرأىػػا عمػػى طبلبػػو فػػي الجامعػػة يقػػاؿ أ
كمقرر دراسي. وقد بدأ فعميًا بقػراءة مػا ينجػزه مػف الترجمػة عمػى الطػبلب اعتبػارًا 

 . ٕٜٔٔمف عاـ 

 

                                                           
 ٛٔشوموفسكي، الترجمة الشعرية لمعاني القرآف الكريـ، ص  ٛٔ

 ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٚفيتالي بيتانوؼ، لقاء صحفي مع فارس نوفل، مجمة ستافروس،  ٜٔ
(http://stavroskrest.ru/content/russkoyazychnye-perevody-korana-ih-

dostoinstva-i-nedostatki-po-sravneniyu-s-arabskim) 
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المتػػػػػػرجـ شوموفسػػػػػػكي مسػػػػػػتعرب ومستشػػػػػػرؽ، وىػػػػػػو تمميػػػػػػذ المسػػػػػػتعرب الكبيػػػػػػر 
اؿ أنػػو أوؿ متػػرجـ لمعػػاني القػػرآف الكػػريـ إلػػى المػػػة الروسػػية بصػػيػة كراتشكوفسػػكي. يقػػ

ُأقػػػرت الترجمػػػة مػػػف ِقبػػػل السػػػيد طمعػػػت تػػػاج الػػػديف الػػػذي يشػػػػل منصػػػب شػػػيخ الشػػػعر. 
اإلسػػبلـ ومػػدير دار اإلفتػػاء ورئػػيس اإلدارة المركزيػػة لمسػػممي روسػػيا والػػدوؿ األوربيػػة فػػي 
رابطػػػة الػػػدوؿ المسػػػتقمة. إف مػػػا يميػػػز ىػػػذه الترجمػػػة أنيػػػا حاولػػػت أف تنقػػػل جمػػػاؿ وروعػػػة 

سػػػتبعد التسػػػميات العربيػػػة الػػػواردة فػػػي القػػػرآف القػػػرآف الكػػػريـ. يبلحػػػت عمػػػى المتػػػرجـ أنػػػو ا
واسػػتبدليا بمقاببلتيػػا الروسػػية ) فبػػداًل مػػف هللا كتػػب الػػرب، وبػػداًل مػػف إبػػراىيـ كتػػب أفػػراـ، 
وبداًل مف نوح كتب نوي وىكذا ( معمبًل ذلؾ بأنو أقرب إلى الفيـ لدى المواطف الروسي. 

والتػػػي أصػػػدرتيا دار نشػػػر  ٜٕٓٓالبلفػػػت لمنظػػػر ولمدىشػػػة فػػػي آف معػػػًا أف طبعػػػة عػػػاـ 
لػى ىنػا األمػر طبيعػي  بكديشيف إي صينفيا احتوت عمى اسـ المتػرجـ : شوموفسػكي، وا 
جػػدًا لكػػف الػػذي صػػعقني وأثػػار دىشػػتي اإلشػػارة إلػػى أف المؤلػػف ىػػو: دمحم فػػي إشػػارة إلػػى 

رآف مػػف النبػػي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص !!!!! وىػػذا أمػػر فػػي منتيػػى الػرابػػة، وىػػو طعػػف واضػػح بنػػزوؿ القػػ
 عند هللا عز وجل. 

 7995، دمحم نوري عثمانوف  -6

عامػًا وىػو مػا زاؿ حتػى اآلف  ٜٔعالـ دؤوب، يحب العمل، لو مف العمر حاليًا 
يػػدّرس فػػي جامعػػة داغسػػتاف الحكوميػػة. ويشػػػل حاليػػًا أيضػػًا إدارة المركػػز الػػدولي لمقػػرآف 
الكػػػريـ فػػػي جامعػػػة داغسػػػتاف الحكوميػػػة. اشػػػُتير عثمػػػانوؼ فػػػي العػػػالـ بأنػػػو متخصػػػص 

لػػى المػػػ ة الفارسػػية. فػػي أربعينيػػات القػػرف المنصػػـر أراد بالشػػؤوف اإليرانيػػة ومتػػرجـ مػػف وا 
عثمانوؼ دراسة المػة العربية لكنو لـ يجد قسمًا ليػا فػي موسػكو فانتسػب إلػى قسػـ المػػة 
الفارسػػية. وىػػذا سػػّيل عميػػو فيمػػا بعػػد دراسػػة المػػػة العربيػػة. يبػػدو أنػػو درس المػػػة العربيػػة 

أنػو لػو  ٕٛٓٓ/ٕ/ٛمنػا بتػاريخ كمػة ثانية. يقوؿ المتػرجـ فػي مقابمػة لػو مػع صػحيفة عال
أتيح لو ترجمة معاني القرآف مئة مرة فإف كل ترجمة ستكوف مختمفة عػف األخػرى بسػبب 
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روعػػة القػػرآف وكنػػوزه المػويػػة واألسػػموبية والبيانيػػة التػػي ال تنتيػػي. أكػػد المتػػرجـ فػػي ىػػذه 
السػػمطات المقابمػػة أنػػو أراد منػػذ زمػػف بعيػػد العمػػل عمػػى ترجمػػة معػػاني القػػرآف الكػػريـ لكػػف 

السوفيتية الشيوعية لـ تسمح لػو ولػـ يػتمكف مػف الحصػوؿ عمػى موافقػة السػمطات إال فػي 
. اعتمد أثناء ترجمتو في مرات كثيرة عمى التفاسير الفارسػية لمقػرآف الكػريـ ٕٜٓ٘ٛٔعاـ 

بسبب إتقانو المػة الفارسية. بدأ العمل عمى الترجمة في أوائل ثمانينيات القرف الماضي. 
عدة المتػػرجـ فػػي عممػػو أحػػد عشػػر مستشػػرقًا، وكانػػت ميمػػتيـ دراسػػة الترجمػػات "قػػاـ بمسػػا

السػػػػػابقة وتحديػػػػػد إيجابياتيػػػػػا وسػػػػػمبياتيا. اسػػػػػتخدـ المتػػػػػرجـ فػػػػػي عممػػػػػو تفاسػػػػػير الطبػػػػػري 
والبيضػاوي والقرطبػػي وابػػف كثيػػر والػػرازي. وزيػػدت ترجمتػػو بتعميقػػات مفيػػدة اعتمػػدت عمػػى 

سػػػمفو المترجمػػػة إيمػػػاف بوروخوفػػػا التػػػي  أقػػػواؿ السػػػمف الصػػػالح ممػػػا ميزىػػػا عػػػف تعميقػػػات
اعتمدت في تفسير كثير مف اآليات عمى تصورىا وفيميا. لكف عمػى الػرغـ مػف ذلػؾ لػـ 
يػػػنُج عثمػػػانوؼ مػػػف الوقػػػوع فػػػي بعػػػض األخطػػػاء العقديػػػة والشػػػرعية. عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف 
 المترجـ درس وبتأف ترجمة سمفو كراتشكوفسكي إال أنو كرر أخطائو في بعض األحياف.

 .    ٕٔلكف عمى الرغـ مف كل ما قيل عف ىذه الترجمة فإنيا تبقى مف أحسف الترجمات"

بػػػدأ عثمػػػانوؼ بنشػػػر ترجمتػػػو مبكػػػرًا حيػػػث بػػػدأت ترجمتػػػو لمعػػػاني القػػػرآف الكػػػريـ 
عػػػػاـ  ٕٔ-ٔواألعػػػداد  ٜٜٓٔعػػػاـ  ٕٔ-ٖبالصػػػدور تباعػػػًا فػػػي مجمػػػة بػػػػامير األعػػػداد 

بعػدما قػاـ بتنقيحيػا وتحريرىػا  ٜٜ٘ٔـ . لكف الترجمة لـ تصدر كاممة إال في عػأٜٜٔ
السيد أوشاكوؼ. صػدرت الطبعػة األولػى بػألفي نسػخة. ثػـ صػدرت طبعػة ثانيػة فػي عػاـ 

  -ٕٛٓٓ. تكررت الطبعة الثانية مرات عدة: في عاـ ٓٓٔ٘، وكاف عدد نسخيا ٜٜٜٔ
                                                           

  ٕٛٓٓ/ٕ/ٛصحيفة "عالمنا"، مقابمة مع المترجـ دمحم نوري عثمانوؼ،  ٕٓ

إي. ر. األخطاء العقدية في بعض الترجمات لمعاني القرآف الكريـ إلى المػة الروسية.  كولييف ٕٔ
المممكة العربية  — بحوث ندوة ترجمة معاني القرآف الكريـ: تقويـ لمماضي وتخطيط لممستقبل

 ٕٕٓٓ السعودية،
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 ٕٓٓٓ – ٕٗٔٓنسػخة،  ٖٓٓٓ – ٖٕٔٓنسػخة،  ٓٛ٘ٔ – ٜٕٓٓنسخة،   ٓٓٚٔ
 نسخة.  ٕٓٓ٘اـ طبعة جديدة بػ نسخة ثـ في نفس الع

إف ما يميز ىذه الترجمة عف سابقاتيا أنيا اشتممت عمػى التعميقػات والتفسػيرات، 
وقد اعتمد المترجـ فػي ذلػؾ عمػى تفاسػير القػرآف الكػريـ القديمػة والحديثػة. كمػا وتضػمنت 
الترجمػػة كػػذلؾ أسػػباب نػػزوؿ اآليػػات اعتمػػادًا عمػػى كتػػاب السػػيوطي. وتتضػػمف الترجمػػة 

ميقات المستشرقيف والمترجميف الذيف سبق ليـ ترجمة معاني القرآف الكريـ إلػى المػػات تع
 األلمانية والفرنسية والروسية واإلنكميزية. 

المتػػرجـ كولييػػف فػػي معػػرض وصػػفو لترجمػػة عثمػػانوؼ يقػػوؿ أف ىػػذه الترجمػػة 
ممكتػو جيدة ومميزة وتعتبر مف أفضل الترجمات الروسية. ويعتػرؼ بػأف ىػذه الترجمػة قػد 

وسيطرت عمى عقمو ولـ يستطع التخمص مػف تأثيرىػا إال بعػد مػرور سػنتيف كػاممتيف مػف 
العمل عمى القرآف وتفسيره وترجمتو. يمكف القوؿ أف ترجمة عثمانوؼ ىي تفسػير لمقػرآف 
ولػػيس ترجمػػة لمقػػرآف. لػػذلؾ أنػػا حاولػػت فػػي ترجمتػػي، والكػػبلـ مػػازاؿ لكولييػػف، أف تكػػوف 

 .    ٕٕكريـأقرب ما يمكف لمقرآف ال

الػػػدكتور عػػػبلء الػػػديف فرحػػػات يقػػػوؿ: " ترجمػػػة عثمػػػانوؼ ىػػػي ترجمػػػة لممعػػػاني 
واألفكػػار. حػػاوؿ المتػػرجـ إعطػػاء ترجمػػة كافيػػة وافيػػة لممعػػاني المجازيػػة معتمػػدًا فػػي ذلػػؾ 
عمػى التفاسػير. ال يخمػو األمػر مػف وجػود بعػض األخطػاء لكػف مػع ذلػؾ يمكػف القػػوؿ أف 

لمحتػػوى لكنيػػا لػػيس كػػذلؾ مػػف جيػػة الشػػكل. ُيحسػػب الترجمػػة كانػػت كاممػػة مػػف ناحيػػة ا
لممتػػػػرجـ اسػػػػتعانتو بالترجمػػػػات األوربيػػػػة والفارسػػػػية. تمكػػػػف المتػػػػرجـ بنجػػػػاح مػػػػف ترجمػػػػة 
المعػػػاني المجازيػػػة. تعتبػػػر ترجمتػػػو مكافئػػػة لمػػػنص العربػػػي. حػػػوت الترجمػػػة عمػػػى بعػػػض 

                                                           
، ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٔٔمركز اإلعبلـ والتحميل، لقاء صحفي مع المترجـ إلمير كولييف،  ٕٕ

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2013/10/d28130/ 
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مػػػػة األخطػػػػاء بسػػػػبب عػػػػدـ فيػػػػـ المػػػػػة العربيػػػػة. يؤخػػػػذ عمػػػػى المتػػػػرجـ أنػػػػو يسػػػػتعيف بترج
 ".ٖٕكراتشكوفسكي التي ال تقدـ شيئًا مفيدًا لمقارئ. الترجمة جامدة مف غير موسيقى 

يقػػوؿ الناقػػد فػػارس نوفػػل حػػوؿ ترجمػػة عثمػػانوؼ: " يمكػػف اإلشػػارة بشػػكل خػػاص 
إلى ترجمة عثمانوؼ. أنجز السيد عثمانوؼ عمبًل جبػارًا كػاف اليػدؼ منػو كشػف معػاني 

ره يفضػػل حشػػر كمماتػػو وعباراتػػو الشخصػػية. ارتكػػب القػػرآف الكػػريـ لممسػػمـ إال أنػػو كمػػا غيػػ
عثمانوؼ خطأ كبيرًا عندما أدخل التفسير في النص القرآني. يمكف القوؿ بشكل عاـ أف 

 . ٕٗالترجمة ليست سيئة، وىي موجية لمقارئ المسمـ الذي يممؾ معرفة مسبقة باإلسبلـ"

 ٜٜٜٔثػػػـ صػػػدرت فػػػي عػػػاـ نسػػػخة.  ٕٓٓٓكانػػػت عػػػدد نسػػػخ الطبعػػػة األولػػػى 
الطبعة الثانية مف دار نشر أخػرى بعػد تحريػر الترجمػة والتعميقػات الموجػودة فييػا، وكػاف 

 نسخة.  ٓٓٔ٘عدد نسخيا 

مرة أخػرى تتكػرر ىنػا نفػس األخطػاء التػي حػدثت فػي الترجمػات األخػرى. حيػث 
الحظػػػُت أف بعػػػض المواقػػػع والمكتبػػػات وخػػػبلؿ إشػػػارتيا إلػػػى الترجمػػػة تقػػػوؿ أف المؤلػػػف 

دمحم نػػوري عثمػػانوؼ. وال أدري لمػػاذا يتكػػرر ىػػذا الخطػػأ كثيػػرًا. ورب  ولػػيس المتػػرجـ ىػػو
قائػػل يقػػوؿ أف كممػػة )المؤلػػف( ىنػػا وفػػي الحػػاالت الشػػبيية يقصػػد بيػػا )مؤلػػف الترجمػػة(. 
لكنػػي أرى أف ىػػذا لعػػب بالكممػػات ال داعػػي لػػو. المعػػروؼ أف لمترجمػػة متػػرجـ ولمتػػأليف 

 ًا.  مؤلف فبل يجب الخمط بيف ىذيف المصطمحيف بتات

 7995، دميتري بوغوسالفسكيترجمة  -7

المتػػرجـ بوغوسبلفسػػكي مستشػػرؽ مطمػػع، يػػتقف لػػػات شػػرقية عديػػدة وجنػػراؿ فػػي 
الجػػػيش الروسػػػي. تخػػػرج مػػػف كميػػػة المػػػػات الشػػػرقية فػػػي مدينػػػة سػػػاف بطرسػػػبورغ. تعتبػػػر 

                                                           
 ٜٜٙٔعبلء الديف فرحات، المدرسة الروسية في ترجمة القرآف، أطروحة دكتوراة، موسكو،  ٖٕ
 ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٚفيتالي بيتانوؼ، لقاء صحفي مع فارس نوفل، مجمة ستافروس،  ٕٗ
(http://stavroskrest.ru/content/russkoyazychnye-perevody-korana-ih-

dostoinstva-i-nedostatki-po-sravneniyu-s-arabskim) 



 دمحم عبد العزيز الدريد                            دور المستشرقيف الروس في ترجمة القرآف الكريـ   

 م 3126العدد الثامن،  يناير                       262                       مجلة كلية اللغات والترجمة     

ترجمتػػػو أوؿ ترجمػػػة روسػػػية لمعػػػاني القػػػرآف الكػػػريـ عػػػف المػػػػة العربيػػػة مباشػػػرة دوف لػػػػة 
. قػاـ المتػرجـ وألوؿ مػرة ٔٚٛٔذا أخذنا بعيف االعتبػار تػاريخ إنجازىػا فػي عػاـ وسيطة إ

بتضميف ترجمتو تعميقات وشروح أنجزىا بنفسو،  بعكس مف سػبقو مػف المتػرجميف الػذيف 
إلى عاـ  ٕٙٛٔاستخدموا  تعميقات وشروح انكميزية أو فرنسية. عمل في الفترة مف عاـ 

أصػػػبح عضػػػوًا فػػػي  ٓٚٛٔالروسػػػية.   ومػػػف عػػػاـ مترجمػػػًا فػػػي وزارة الخارجيػػػة  ٓٚٛٔ
السػػمؾ الدبموماسػػي الروسػػي فػػي السػػفارة الروسػػية فػػي القسػػطنطينية )اسػػطنبوؿ حاليػػًا (. 
اسػػػتػل عممػػػو ووجػػػوده فػػػي السػػػمؾ الدبموماسػػػي وقػػػاـ بترجمػػػة روائػػػع األدب مػػػف المػػػػات 

جيػدة بالحػاج  العربية والطاجيكية والتركية إلػى المػػة الفرنسػية. كػاف المتػرجـ عمػى عبلقػة
شامل قائد االنتفاضة الداغستانية ضػد االحػتبلؿ الروسػي ورافقػو أثنػاء وجػوده فػي روسػيا 
ذا مػػا تكممنػػا عػػف ترجمتػػو  وكػػاف حارسػػًا عميػػو أثنػػاء وجػػوده فػػي اإلقامػػة الجبريػػة ىنػػاؾ. وا 
لمعػاني القػػرآف الكػريـ مػػف المػػة العربيػػة إلػى المػػػة الروسػية فػػيمكف القػوؿ أنػػو عمػى الػػرغـ 

وفػػي داريػػف  ٜٜ٘ٔإال أنيػػا لػػـ تطبػػع إال فػػي عػػاـ  ٔٚٛٔانتيػػاء الترجمػػة فػػي عػػاـ مػػف 
لمنشر في موسكو وفي سػاف بطرسػبورغ لكػف بكميػات قميمػة لمػايػة حيػث بمػع عػدد النسػخ 

( نسخة فقط. يعػود سػبب تػأخر طباعػة الترجمػة فتػرة طويمػة إلػى رفػض ٓٓٔالمطبوعة )
نة معيا لمترجـ آخر اسػمو صػابموكوؼ المترجـ طبعيا بسبب صدور ترجمة أخرى متزام

حصػػل اإلصػػدار عمػػى جػػائزة  ٜٜٙٔ. فػػي عػػاـ ٚٚٛٔالػػذي صػػدرت ترجمتػػو  فػػي عػػاـ 
شرؼ في معرض )كتاب بطرسبورغ( بسبب فرادة الطباعػة وأناقتيػا. ومػف البلفػت لمنظػر 
أف ىػػذه الترجمػػة صػػدرت بػػأكثر مػػف سػػت طبعػػات فػػي اسػػطنبوؿ التركيػػة ابتػػداء مػػف عػػاـ 

. "يشرح الناشر التركي سبب اختياره ىذه الترجمة إلصػدارىا ٖٕٔٓبعاـ وانتياء  ٕٓٓٓ
مف اسطنبوؿ قائبًل أنيا تمت مف العربية مباشرة وتحتوي إضافة لذلؾ عمى ممخص لكػل 
التفاسير التػي كانػت موجػودة فػي ذلػؾ الوقػت. ال تتطػابق فػي ىػذه الترجمػة أرقػاـ اآليػات 

( مػػػع طبعػػػات ٔٓٔ-ٛٚ-ٗٚ-ٔٚ-ٚٗ-٘ٗ-ٕٚ-ٕٙ-ٜ-ٛ-ٚوعػػػددىا فػػػي السػػػور )
قػاؿ المسػػتعرب الروسػي المعػػروؼ كراتشكوفسػػكي  ٖٜٚٔالمصػحف المعروفػػة. فػي عػػاـ 

أنػو ال يمكػف القػوؿ أف ترجمػػة بوغوسبلفسػكي خاليػة مػف العيػػوب، لكػف مػف الخطػأ أيضػػًا 
أف نقوؿ أنيا أسوأ مف غيرىا مف الترجمات. لقػد حقػق المتػرجـ اليػدؼ الػذي كػاف يصػبو 

اء تصػػور عػػف كيفيػػة فيػػـ القػػرآف فػػي األوسػػاال اإلسػػبلمية فػػي األزمنػػة إليػػو أال وىػػو إعطػػ
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قاؿ كراتشكوفسكي أنو يسمح ليذا الجنراؿ أف يتبوأ مقعده في  ٜٓٗٔالمتأخرة. وفي عاـ 
. اعتمػػػد المتػػػرجـ  أثنػػػاء عممػػػو عمػػػى ترجمػػػة معػػػاني القػػػرآف ٕ٘تػػػاريخ االسػػػتعراب الروسػػػي"

اعتبرت ىذه الترجمػة مػف أحسػف الترجمػات  الكريـ عمى تفسير )الكواكب( بالمػة التركية.
 في وقتيا.     

  7998، فيكتور أوشاكوف  -8

، وىو أكاديمي ومستشرؽ ومسػتعرب ودكتػور ٖٜٓٔالمترجـ مف مواليد موسكو 
في فقو المػة. قاـ المترجـ بإنجاز ترجمة شعرية لمعاني القرآف الكريـ. يعتقد المتػرجـ أف 
ترجمتو تنقل بأمانة وصدؽ معاني القرآف الكريـ. مف المفارقات الػريبػة والعجيبػة فػي آف 

اثػػة النسػػبية  ليػػذه الترجمػػة فػػإني لػػـ أتمكػػف رغػػـ الجيػػود واحػػد أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف الحد
 المضنية التي بذلتيا مف العثور عمى الترجمة أو عمى أي نقد ليا. 

 1222، عام عميم غفوروف  -9

. درس فػي كميػة التػاريخ، جامعػة موسػكو الحكوميػة ٖٜٓٔولد المترجـ في عػاـ 
تمبية لرغبة أخيو األكبر.  يعتبر المترجـ مستشرقًا وعالمًا. طمبت إليو إحػدى دور النشػر 

مراجعػة ترجمػة لمقػرآف بالمػػة الطاجيكيػة. لػـ تعجبػو الترجمػة. فّكػر لمػاذا  ٜٜٛٔفي عاـ 
مػػا حصػػل فيمػػا بعػػد، حيػػث أخػػذ المصػػحف الشػػريف وأخػػذ ال يقػػـو ىػػو بالترجمػػة . وىػػذا 

ترجمػػػػػة كراتشكوفسػػػػػكي لمعػػػػػاني القػػػػػرآف وبػػػػػدأ يقػػػػػرأ الترجمػػػػػة. ال حػػػػػت عمػػػػػيـ أف ترجمػػػػػة 
كراتشكوفسػػػػكي سػػػػيئة واسػػػػتػرب أشػػػػد االسػػػػتػراب لػػػػذلؾ. ثػػػػـ صػػػػدرت ترجمػػػػة عثمػػػػانوؼ 

خطػأ. يقػوؿ المتػرجـ عمػيـ أف مصػيبة مترجمػي  ٓ٘فأعجبتو لكنو مع ذلػؾ اكتشػف فييػا 
لقرآف ىي لياثيـ خمف تفاسير القروف الوسطى. كانت معرفة عميـ بالقرآف ضعيفة، مػع ا

                                                           
 بافل غوستيريف، حوؿ الطبعة التركية لمقرآف بترجمة بوغوسبلفسكي، موقع ٕ٘

 http://islam-info.ru/ 
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ذلػػػؾ راودتػػػػو نفسػػػػو أف ينبػػػػري عمػػػػى ترجمتػػػو. قػػػػرر أف يتػػػػرجـ دوف النظػػػػر فػػػػي التفاسػػػػير 
سػنوات مػف  ٓٔالقديمة. ترؾ وظيفتو واستقاؿ مف الحزب وانكّب عمػى الترجمػة. أمضػى 

ئػػػيس مجمػػػس جمعيػػػة شػػػعوب روسػػػيا الػػػدكتور عمػػػره فػػػي ترجمػػػة معػػػاني القػػػرآف. يقػػػوؿ ر 
رمضػػػاف عبػػػد المطيفػػػوؼ فػػػي تقديمػػػو ليػػػذه الترجمػػػة أف مػػػا يميػػػز ىػػػذه الترجمػػػة ىػػػو عػػػدـ 

 اعتمادىا عمى الترجمات األخرى. 

التػي أدت إلػى تفجيػر بػرج التجػارة العػالمي فػي  ٕٔٓٓ/ٜ/ٔٔمع حدوث كارثػة 
يػًا لئلسػبلـ. ال أسػتطيع نيويورؾ وضرب البنتاغوف في واشػنطف تبػدؿ عمػيـ وأصػبح معاد

أف أفيػػـ كيػػف تحػػوؿ الرجػػل مػػف متػػرجـ لمقػػرآف إلػػى عػػدو لػػو. ىػػذا األمػػر دفػػع بالمسػػمميف 
الروس إلى رفع قضػية ضػده فػي المحػاكـ الروسػية. وقػد قػاؿ المتػرجـ أمػاـ المحكمػة فػي 

: "لقػػػد درسػػػت القػػػرآف طػػػويبًل وتوصػػػمت إلػػػى نتيجػػػة ٕٗٓٓ/٘/ٕٛمدينػػػة موسػػػكو بتػػػاريخ 
قػػرآف لػػيس كتابػػًا إلييػػًا، واإلسػػبلـ ديػػف كػػاذب وقػػد تػػأثرت بػػو دوؿ كاممػػة، بمػػا مؤداىػػا أف ال

فييػػا بمػػدي طاجكسػػتاف، وشػػيدت ىػػذه البمػػداف خرابػػًا واسػػعًا. يعتبػػر اإلسػػبلـ مسػػؤواًل عػػف 
جػػرائـ عديػػدة بػػدءًا مػػف قتػػل المػػرأة وانتيػػاء باإلرىػػاب. صػػارت ميمتػػي بعػػد الحػػادي عشػػر 

. وقػػػد كتػػػب رينػػػات ٕٙالتػػػي يمثميػػػا اإلسػػػبلـ"ىػػػي فضػػػح التيديػػػدات  ٕٔٓٓمػػػف سػػػبتمبر 
أف "المتػػرجـ كػاف يواظػػب عمػػى  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٕدمحموؼ عبػد هللا فػػي مجمػػة أنصػار بتػػاريخ 

حضػػور جمسػػات المحكمػػة وقػػد اعتػػرؼ بعظػػـ لسػػانو أنػػو "كػػافر". وقػػد صػػرح أحػػد الشػػيود 
الػذيف جمػػبيـ المتػػرجـ أف صػػديقو عمػيـ غفػػوروؼ محػػٌق فػػي نظريتػو ودعوتػػو إلػػى محاربػػة 

إلسػػبلـ ألف اإلسػػبلـ، عمػػى حػػد قولػػو، يريػػد أف يجتػػاح العػػالـ. كتػػب عمػػيـ غفػػوروؼ فػػي ا
قرنػًا ولػـ  ٖٔأحد األياـ مقالة في جريػدة إيزفيسػتيا قػاؿ فييػا: "اإلسػبلـ يحكػـ الشػرؽ منػذ 

يجمػػب لػػو إال التخمػػف والوحشػػية واالنحطػػاال..... ىػػذا لػػيس دينػػًا بػػل نظػػاـ صػػاـر ييػػدؼ 
فػػي إحػػدى جمسػػات المحكمػػة أنػػو متػػرجـ لمقػػرآف. لقػػد شػػّكل إلػػى إخضػػاع البشػػرية". قػػاؿ 

القػػرآف وأسػػػَس عقيػػػدة اإلسػػػبلـ المبنيػػػة عمػػػى قتػػػاؿ الكفػػػار، وىػػػؤالء الكفػػػار يشػػػكموف ثبلثػػػة 

                                                           
يعتبر اإلسبلـ دينًا كاذبًا(، موقع " في مركز مقالة )مترجـ القرآف الروسي الشيير عميـ غفوروؼ  ٕٙ

 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1085997660آسيا" 
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أربػػاع المعمػػورة. ويتػػابع قػػائبًل إف مػػف يعػػارض ىػػذه الحػػرب لػػيس فقػػط مػػذنبًا وعاصػػيًا بػػل 
بلؿ السػػبلـ عمػػى األرض عمػػى فاقػػدًا لمعقػػل. يعتقػػد غوفػػوروؼ أف اإلسػػبلـ ينظػػر إلػػى إحػػ

أنػػو سػػبب كػػل مػػا ىػػو سػػيء وسػػبب الشػػدائد والمجاعػػات. لػػذلؾ يعتبػػر غفػػوروؼ اإلسػػبلـ 
 . ٕٚ"دينا خاطئًا". يعتقد المترجـ أف تحريـ الخمر سبب كل المصائب"

ال يوجد الكثير حوؿ ىذه الترجمة والسػبب فػي ذلػؾ أنيػا لػـ تنتشػر فػي األوسػاال 
تقصػييا وسػبر أغوارىػا طالمػا أنيػا صػدرت بأعػداد قميمػة  الروسية، وليس ىنػاؾ فائػدة فػي

 وتوقفت.  

 1222، عام جينكيز حسينوف  -72

فػػي بػػاكو عاصػػمة أزربيجػػاف.  درس فػػي كميػػة اآلداب  ٜٕٜٔولػػد المتػػرجـ عػػاـ 
التابعة لجامعة موسكو الحكومية. حصل عمى درجة الػدكتوراه بالمػويػات. جينكيػز كاتػب 

والروايػػػػػات والشػػػػػعر. يعػػػػػرؼ المػتػػػػػيف األزربيجانيػػػػػة ومتػػػػرجـ ومستشػػػػػرؽ ومؤلػػػػػف لمكتػػػػػب 
 والروسية ويكتب بيما.

"ىاجر المترجـ في السنوات األخيرة إلى إسرائيل وىناؾ صرح في الحفل الذي ُأقيـ عمػى 
عامػػًا عمػػى مولػػده أف إسػػرائيل دولػػة الرحمػػة والديمقراطيػػة. لقػػد  ٘ٛشػػرفو بمناسػػبة مػػرور 

يػػث أصػبح النػػاس فػي كػل الكػػرة األرضػية مػػدينيف أعطػت إسػرائيل شػػعوب العػالـ كثيػرًا بح
 .   ٕٛلمشعب الييودي إلى األبد"

يقػػػوؿ المتػػػرجـ جينكيػػػز حسػػػينوؼ أنػػػو عثػػػر عمػػػى ترجمػػػة معػػػاني القػػػرآف الكػػػريـ 
لمترجـ غير معروؼ يدعى ابف غساف الذي ترجـ معاني القرآف الكريـ مف المػة العربيػة 

قػػػروف الوسػػػطى. فقػػػاـ المتػػػرجـ جينكيػػػز إلػػػى لػػػػة األوغوز)إحػػػدى المػػػػات التركيػػػة( فػػػي ال
                                                           

، ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٕرينات دمحموؼ عبد هللا، مقالة تاريخ أحد ناشري اإلسبلموفوبيا، مجمة أنصار،  ٕٚ
http://ansar.ru/person/2012/03/22/27596 

الكسندر بارشاي، مقالة )جينكيز حسينوؼ حوؿ روسية غير الروس(، مجمة أدب قيرغيزيا الجديد،  ٕٛ
ٕٓٔٗ ،http://literatura.kg/articles/?aid=2021 
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بإنجػػاز ترجمػػة روسػػية اعتمػػادًا عمػػى ىػػذه الترجمػػة. يفخػػر المتػػرجـ أنػػو اسػػتطاع تعريػػف 
القػػارئ الروسػػي عمػػى عمػػل ابػػف غسػػاف الػػذي ُكتػػب فػػي القػػروف الوسػػطى. رتػػب المتػػرجـ 
السػػػور القرآنيػػػة حسػػػب نزوليػػػا. يبػػػدو واضػػػحًا مػػػف خػػػبلؿ الترجمػػػة عػػػدـ معرفػػػة المتػػػرجـ 

ط قواعػػد المػػة العربيػػة والديانػػة اإلسػبلمية. وبإمكػػاف القػارئ أف يصػػطدـ بالمفاجئػػات ألبسػ
التػػي تحوييػػا الترجمػػة مباشػػرة مػػف المقدمػػة حيػػث يكػػرر المتػػرجـ فييػػا نظريػػات نصػػرانية 
حػػوؿ أف اإلنسػػاف مخمػػوؽ عمػػى شػػاكمة الػػرب. تتضػػمف الترجمػػة نقػػدًا لصػػحابة رسػػوؿ هللا 

تبػػوا السػػور القرآنيػػة حسػػب نزوليػػا الزمنػػي. ويعتقػػد المتػػرجـ أف ىػػذا األمػػر ملسو هيلع هللا ىلص ألنيػػـ لػػـ ير 
أدى إلى صعوبة فيـ القرآف. يتخمى المترجـ أثناء ترجمتو فػي كثيػر مػف األحيػاف ويبتعػد 
عػػف فحػػوى اآليػػات ويعطػػي أحكامػػًا مػموطػػة تتنػػافى كميػػًا مػػع أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية. 

يػر مػف األحيػاف فاقػدة لممعنػى. يسػتطيع القػارئ أف تعابير المترجـ وجممو مشوىة وفي كث
يستشػػػعر مػػػف الػػػنص انفعػػػاالت المتػػػرجـ. سػػػعى المتػػػرجـ إلػػػى تقػػػديـ أسػػػموب راؽ لمػػػنص 
القرآني لكف ذلؾ كاف عمى حساب المعنى. العمل سيل القراءة والتمقي لكنو ال يرقى إلى 

 .  ٜٕمستوى الترجمات األخرى 

التػػي لػػـ تحػػت باالنتشػػار فػػي روسػػيا عمػػى كػػل حػػاؿ ىػػذه الترجمػػة مػػف الترجمػػات 
 وقد طواىا الزمف.  

 1222، عام دميتري فرولوف -77

، بروفسػور ودكتػور بعمػـو المػػة، يتػرأس ٜٙٗٔدميتري فرولوؼ مف مواليد عػاـ 
قسػػـ المػػػة العربيػػة فػػي معيػػد دوؿ آسػػيا وأفريقيػػا التػػابع لجامعػػة موسػػكو  ٕٕٓٓمنػػذ عػػاـ 

 يًا ومستشرقًا معروفًا. الحكومية. يعتبر المترجـ مستعربًا ولػو 

                                                           
-http://e-minbar.com/way-to-quran/perevodyموقع المنبر اإللكتروني ) ٜٕ

korana/perevody-korana-na-russkij-yazyk) 
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ىػػذه الترجمػػة فػػي الحقيقػػة ليسػػت مكتممػػة. صػػدر حتػػى اآلف منيػػا ثبلثػػة أجػػزاء. 
وتضػػمف ترجمػػة تفسػػير عشػػر سػػور فقػػط، مػػف سػػورة  ٕٔٔٓصػػدر الجػػزء األوؿ فػػي عػػاـ 

 النبأ وحتى سورة األعمى.

نسخة فقط. ثـ جػاء الجػزء الثػاني مػف الترجمػة، وقػد صػدر فػي  ٖٓٓصدر ىذا الجزء بػ 
سػػور مػػف سػػورة الػاشػػية وحتػػى سػػورة القػػدر.  ٓٔ، وتضػػمف ترجمػػة تفسػػير ٖٕٔٓعػػاـ 

وىو عبػارة عػف ترجمػة مػا تبقػى مػف الجػزء األخيػر  ٕٗٔٓوصدر الجزء الثالث في عاـ 
مػػػف القػػػرآف الكػػػريـ. اعتمػػػد المتػػػرجـ فػػػي إنجػػػاز عممػػػو عمػػػى تفاسػػػير الطبػػػري وابػػػف كثيػػػر 

 والزمخشري والسيوطي وأبو بكر بف عربي.

 1223، عام سي شيدفاربيت  -71

. بروفسػػػورة ومتخصصػػػة بالمػويػػػات ٕٜٛٔالمترجمػػػة مػػػف مواليػػػد أوكرانيػػػا عػػػاـ 
والمػػة العربيػػة، وىػػي مستشػػرقة ومترجمػػة وقػػد أنيػػت ترجمػػة شػػعرية لمعػػاني القػػرآف الكػػريـ 

قبػػل أف تكحػػل عينييػػا برؤيػػة عمميػػا  ٖٜٜٔقبػػل موتيػػا بقميػػل حيػػث توفاىػػا هللا فػػي عػػاـ 
تقػوؿ،  أف تنقػل األسػموب القرآنػي والمعػاني  منشورًا. أرادت مف ىػذا العمػل الضػخـ، كمػا

القرآنيػػػة إلػػػى المػػػػة الروسػػػية. ُنشػػػر عمميػػػا بعػػػد وفاتيػػػا بعشػػػر سػػػنيف. تقػػػوؿ البروفسػػػورة  
دالينينػػػا المتخصصػػػة فػػػي قسػػػـ المػػػػة العربيػػػة فػػػي جامعػػػة سػػػاف بطرسػػػبورغ أف المترجمػػػة 

يقػػػاع  وقافيػػػة القػػػرآف الكػػػريـ، وقػػػد تمكنػػػت مػػػف  ذلػػػؾ. وتػػػرى سػػػعت لنقػػػل الشػػػكل الفنػػػي وا 
البروفسػػورة دالينينػػا أف ىػػذه الترجمػػة تصػػمح لؤلشػػخاص الػػذيف ال يعرفػػوف أي شػػيء عػػف 
اإلسػػػػبلـ. سػػػػعت المترجمػػػػة إلػػػػى االعتنػػػػاء خاصػػػػة بالشػػػػكل األدبػػػػي، وىػػػػذه كانػػػػت نقطػػػػة 

 الضعف عندىا ألنيا نظرت إلى القرآف عمى أنو منتج أدبي. 

فػػي بحػػث نقػػدي نشػػره يقػػوؿ السػػيد رينػػات بكػػيف المتخصػػص بالشػػؤوف اإلسػػبلمية 
فػػػي جامعػػػة قػػػازاف أف المترجمػػػة "اسػػػتخدمت اصػػػطبلحات نصػػػرانية مثػػػل ) حيػػػاة مػػػا بعػػػد 
القبػػر( بػػدؿ ) الحيػػاة اآلخػػرة(. ينتقػػد رينػػات المترجمػػة عمػػى اسػػتعجاليا فػػي الترجمػػة حيػػث 

، ويػػرى أف ىػػذه المػػدة قميمػػة ٜٜٔٔ-ٜٜٓٔيقػػوؿ أنيػػا أنجػػزت الترجمػػة فػػي سػػنتيف فقػػط 
سػػممت  ٕٜٜٔبيػػذه األىميػػة والصػػعوبة والحساسػػية. فػػي بدايػػة عػػاـ جػػدًا لترجمػػة كتػػاب 
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المترجمػػػػة مسػػػػودة الترجمػػػػة لػػػػدار النشػػػػر لطبعػػػػو ونشػػػػره، لكػػػػف المػػػػوت عاجميػػػػا فػػػػي عػػػػاـ 
. عنػػدىا سػػارع ابنيػػا رامػػيف شػػيدفار لبلتصػػاؿ بػػدار النشػػر لمعرفػػة مصػػير ترجمػػة ٖٜٜٔ

اختفػػػػى المحػػػػرر  والدتػػػػو، لكػػػػف دار النشػػػػر تممصػػػػت مػػػػف المسػػػػؤولية ومػػػػع مػػػػرور األيػػػػاـ
المسؤوؿ عف الترجمة واختفت معو الترجمػة. فقػاـ االبػف بجمػع مسػودات العمػل المتنػاثرة 
فػػي البيػػت وأراد نشػػرىا. لكػػف دار نشػػر أمػػة التػػي اسػػتممت األوراؽ مػػف االبػػف وبتصػػرؼ 

بنشػػػػر الترجمػػػػة دوف عمػػػػـ االبػػػػف ودوف تحقيػػػػٍق   ٖٕٓٓفػػػػردي مفػػػػاجئ قامػػػػت فػػػػي عػػػػاـ 
وىػػي مميئػػة باألخطػػاء فمػػـ تمقػػى النجػػاح المطمػػوب. فػػي عػػاـ  ومراجعػػٍة فطبعػػت الترجمػػة

قامت دار نشػر مرجػاني بإصػدار طبعػة ثانيػة منقحػة ومزيػدة لمترجمػة وقػد كانػت  ٕٕٔٓ
. يػرى الخبػراء ٖٓمنمقة وجميمة بعد أف خضعت لمتصحيح والمراجعػة قبػل أف تػرى النػور"

سػورة قرآنيػة، كمػا  ٕٔفػي أف الترجمة مميئة باألخطاء القاتمة، حيث توجد فقػرات ناقصػة 
وأف المترجمػػة أضػػافت مػػف عنػػدىا شػػروحًا وتوضػػيحات لكنيػػا لػػـ تحػػددىا ضػػمف أقػػواس 
لكػي يفػرؽ القػػارئ بػيف الػػنص القرآنػي وبػػيف إضػافات المترجمػػة. بقيػت الترجمػػة لكػل ىػػذه 
األسباب في الظل ولـ تحصل عمى الشيرة. صدرت الطبعة الثانية ليذه الترجمة بتحرير 

دكتور رينػػات بكػػيف الػػذي كػػاف وقتيػػا يعمػػل فػػي جامعػػة قػػازاف. عمػػل الػػدكتور ومراجعػػة الػػ
رينػػػات قرابػػػة سػػػنة ونصػػػف عمػػػى تحريػػػر الترجمػػػة ومراجعتيػػػا. خمػػػت الطبعػػػة الثانيػػػة مػػػف 
الفجػوات التػػي كانػػت موجػػودة فػػي الطبعػػة األولػػى خاصػػة مػػا يتعمػػق بالجمػػل الناقصػػة فػػي 

الػػػنص القرآنػػػي لكػػػي يػػػتمكف ترجمػػػة اآليػػػات وبفصػػػل توضػػػيحات المترجمػػػة عػػػف ترجمػػػة 
القػػارئ دوف عنػػاء مػػف التمييػػز بينيمػػا. مػػف خػػبلؿ متػػابعتي لمػػا ُكتػػب عػػف ىػػذه الترجمػػة 
وجػػدت أف الخبػػراء يجمعػػوف عمػػى أف المترجمػػة نجحػػت فػػي نقػػل أسػػموب القػػرآف ومحتػػواه 

يقاعو.    األدبي وقافيتو وا 

جموعػػػة مػػػف بعػػػد أف انتيػػػت المترجمػػػة مػػػف ترجمػػػة معػػػاني القػػػرآف الكػػػريـ خططػػػت مػػػع م
المسػػتعربيف الكبػػار إلنجػػاز مشػػروع ترجمػػي إسػػبلمي ضػػخـ وىػػو ترجمػػة كتػػاب سػػيرة ابػػف 

                                                           
، الكتاب ٘٘ٔث مالـ يبلحظو القارئ، مجمة أوراؽ جامعة قازاف العممية، المجمد رينات بكيف، بح ٖٓ

  ٖٕٔٓ، سنة النشر ٖٕٚ-ٖٕٔالثالث، الجزء الثاني، ص 
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ىشاـ عف حياة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لكف المرض كػاف أقػوى منيػا وحػاؿ بينيػا وبػيف مشػروعيا 
 الجديد.

  1229، عام أورال شاريبوف وزوجتو رايسا شاريبوفا  -73

، عاش في طشػقند ودرس ٖٜٚٔالسيد أوراؿ شاريبوؼ مف مواليد روسيا عاـ   
ىناؾ في الجامعة باختصاص  االستشراؽ. ثـ تابع دراسة الدكتوراه في معيد االستشراؽ 
في موسكو. حصل عمى الدكتوراه بالعموـ السياسػية، ويعمػل فػي معيػد االستشػراؽ التػابع 

ثيرة عف النفط والخميج العربػي والحػروب وقضػايا ألكاديمية العموـ الروسية. لو مؤلفات ك
أخػػػرى. أمػػػا  زوجتػػػو رايسػػػا فإنيػػػا تعمػػػل كباحثػػػة فػػػي نفػػػس المعيػػػد، وىػػػي حاصػػػمة عمػػػى 

الدراسػػة الجامعيػػة فػػي قسػػـ المػػػة  ٕٜٙٔالػػدكتوراة فػػي العمػػـو التاريخيػػة. أنيػػت فػػي عػػاـ 
ت عمػى الػدكتوراه العربية التابع لكمية المػات الشرقية في جامعة طشقند الحكوميػة. حصػم

. ليػػا أربعػػة كتػػب عػػف جامعػػة األزىػػر وجامعػػة الػػدوؿ العربيػػة ومنظمػػة ٜٔٚٔفػػي عػػاـ 
 التعاوف اإلسبلمي ومنظومة التعميـ في دوؿ الشرؽ األوسط. 

. ساعد صندوؽ أوراؿ اإلسػبلمي الروسػي فػي  ٜٕٓٓصدرت الترجمة في عاـ 
تػطيػػة نفقػػات إصػػدار ىػػذه الترجمػػة لتوزيعيػػا عمػػى المسػػمميف الػػروس مجانػػًا. بمػػػت عػػدد 

صفحة. يتكوف الكتاب مف النص الروسي فقط دوف اإلشارة إلى  ٛٙ٘صفحات الترجمة 
 ميقات عمى النص.   النص العربي. ال تتضمف الترجمة أية شروحات أو تع

  1277، عام رايسا شاريبوفا، ساريبجانوفا أ.ف.  -74

ىػذه ىػي الترجمػػة الثانيػة لمعػاني القػػرآف الكػريـ لممترجمػة رايسػػا شػاريبوفا بعػػد أف 
بإصػػدار ترجمتيػػا األولػػى بالتعػػاوف مػػع زوجيػػا أوراؿ شػػاريبوؼ.   ٜٕٓٓقامػػت فػػي عػػاـ 

لمػة الروسية ثـ ترجمة كممات اآليػة كممػة احتوت الترجمة عمى اآلية بالمػة العربية ثـ با
كممة مع إعطاء اشتقاقات الكممة وأخيرًا تفسير اآلية بداية حسب تفسير الجبلليف ثـ ابف 
كثيػػر ثػػـ الشػػوكاني ثػػـ عبػػد هللا يوسػػف. تضػػمنت الترجمػػة قائمػػة بالمصػػطمحات العربيػػة 



 دمحم عبد العزيز الدريد                            دور المستشرقيف الروس في ترجمة القرآف الكريـ   

 م 3126العدد الثامن،  يناير                       261                       مجلة كلية اللغات والترجمة     

مػى النػاس. يقػوؿ اإلسبلمية مع شرح ليا. طبعت ىذه الترجمػة بػاآلالؼ ووزعػت مجانػًا ع
المترجمػػػاف عػػػف ترجمتيمػػػا فػػػي مقدمػػػة الترجمػػػة أنيمػػػا حػػػاوال أف يجمعػػػا بػػػيف الدقػػػة وبػػػيف 
الوضوح في التعبير. لػذلؾ كانػا فػي بعػض األحيػاف يضػطراف السػتخداـ األقػواس لوضػع 
كممػػات ليسػػت موجػػودة فػػي الػػنص القرآنػػي. اسػػتخدـ المترجمػػاف زيػػادة عمػػى ذلػػؾ  تفاسػػير 

تفسػير( و)الميػػزاف( لمػدكتور الطبطبػائي. تتكػػوف الترجمػة مػف مجمػػديف. )الفوائػد( و)زبػدة ال
الشػوكاني "زبػدة  –اف كثير  –تضمف المجمد األوؿ ترجمة مختصرات تفاسير )الجبلليف 

الطبطبائي "الميزاف" مف المػػة العربيػة إلػى المػػة الروسػية. أمػا المجمػد الثػاني  –التفسير" 
مػػف اإلنجميزيػػة إلػػى الروسػػية وتفسػػير )الفوائػػد (  فقػػد احتػػوى ترجمػػة عبػػد هللا يوسػػف عمػػي

مػػف التتريػػة إلػػى  الروسػػية. لػػـ تصػػدر الترجمػػة كاممػػة فػػي البدايػػة بػػل ظيػػرت أواًل ترجمػػة 
سورة الفاتحة والممؾ وياسيف والكيف وقصار السور. وقد عمل المترجماف خطوتيما ىذه 

أثنػاء أداء الصػموات. ثػـ  بأف ىذه السور ىػي األكثػر قػراءة بػيف النػاس واألكثػر اسػتخداماً 
توالت فيما بعد ترجمة السور إلى أف اكتممت الترجمة. أخيرًا أرى أنو مف المفيد أف أذكر 

 ىنا المترجمة ساريبجانوفا تعمل مديرة لراديو روسيا.      

حساااين تيكاااايف بالتعااااون ماااد الااادكتور عباااد الساااالم المنساااي مااان    -75
 1274، مصر

أعػرؼ المتػػرِجَمْيف جيػػدًا وعممنػػا معػػًا سػػنوات عػدة فػػي جامعػػة الممػػؾ سػػعود، كميػػة 
المػات والترجمة. المترجـ حسيف تيكايف مواطف روسي مسمـ مف القوقػاز وبالضػبط مػف 
داغسػػتاف، وىػػو حاليػػًا عضػػو ىيئػػة التػػدريس فػػي جامعػػة داغسػػتاف الحكوميػػة حيػػث يػػدّرس 

بموضػػػوع الروايػػػة ٖٜٜٔيادة الػػػدكتوراه عػػػاـ . نػػػاؿ شػػػٜٚ٘ٔالمػػػػة العربيػػػة. مػػػف مواليػػػد 
التاريخيػة المصػػرية. يعمػل حاليػػًا رئيسػًا لمركػػز المػػة العربيػػة والثقافػة اإلسػػبلمية فػي كميػػة 
الدراسات الشرقية التابعة لجامعة داغستاف الحكومية. الدكتور حسيف عضو فػي مجػالس 

وعضػػػو فػػػي ىيئػػػة . مختمفػػػة ومراكػػػز متعػػػددة مػػػف أشػػػيرىا المجمػػػس الػػػدولي لمػػػػة العربيػػػة
اعتمػػػػد المترجمػػػػاف أثنػػػػاء عمميمػػػػا المستشػػػػرقيف الػػػػروس مػػػػف ثمانينيػػػػات القػػػػرف الماضػػػػي. 

بالترجمػػة  مػػف المػػػة العربيػػة إلػػى المػػػة الروسػػية عمػػى تفسػػير )تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي 



 دمحم عبد العزيز الدريد                            دور المستشرقيف الروس في ترجمة القرآف الكريـ   

 م 3126العدد الثامن،  يناير                       271                       مجلة كلية اللغات والترجمة     

تفسير كبلـ المناف( لمشيخ عبد الرحمف السػعدي، و)تيػذيب تفسػير الجبللػيف( لمشػيخ دمحم 
تعاف المترجماف كذلؾ بمجنة شػرعية متخصصػة فػي عمػـو التفسػير والحػديث الصباغ. اس

، وقامػا بيػا أثنػاء وجودىمػا فػي ٜٕٓٓوانتيػت عػاـ  ٕٚٚٓ. بدأت الترجمة عاـ ٖٔوالفقو
جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود. لكػػػف الترجمػػػة لػػػـ تصػػػدر إال فػػػي عػػػاـ  –كميػػػة المػػػػات والترجمػػػة 

آلف ليسػت موجػودة عمػى اإلنترنيػت ألسباب فنية تتعمق بالناشر. والترجمة حتى ا ٕٗٔٓ
لقراءة القرآف بالمػات الحية عمى شكل شػريط   http://noble.tv/ruإال في موقع نوبل 

ترجمػػة يظيػػر أثنػػاء قػػراءة الترجمػػة. تقاسػػـ المترجمػػاف الترجمػػة عمػػى الشػػكل التػػالي: قػػاـ 
كمػػل الػػدكتور عبػػد السػػبلـ المنسػػي بترجمػػة معػػاني السػػور مػػف الفاتحػػة وحتػػى الكيػػف. وأ

 الدكتور حسيف تيكاييف الترجمة مف سورة مريـ وحتى النياية.  
 

 خالصات:

كػػاف المستشػػرقوف الػػروس وال يزالػػوف فػػي طميعػػة مترجمػػي القػػرآف الكػػريـ إلػػى المػػػة  -
 ولـ يفتر حماسيـ حتى اآلف.  ٜٓٚٔالروسية. تصدوا ليذه الميمة منذ عاـ 

تشػػكل مسػػاىمة المستشػػرقيف الػػروس فػػي ترجمػػة القػػرآف الكػػريـ إلػػى المػػػة الروسػػية  -
 % مف مجمل المساىمة الروسية في ىذا المجاؿ. ٘ٗحوالي 

أغمب الترجمات الروسية لممستشرقيف كانت عمػى نفقػة الدولػة الروسػية باعتبػار أف  -
التػػػي  وأكاديميػػػات العمػػػوـأكثػػػر الترجمػػػات صػػػدرت بتمويػػػل مػػػف معاىػػػد االستشػػػراؽ 

 يعمل في صفوفيا المستشرقوف. 
مازالػػت ترجمػػة رائػػد االستشػػراؽ الروسػػي أغنػػاطيوس كراتشكوفسػػكي مطموبػػة حتػػى  -

اآلف، ومازالت حتى اآلف مف بيف أكثػر الترجمػات الروسػية طباعػة وانتشػارًا، عمػى 
الػػرغـ مػػف اتبػػاع المتػػرجـ أسػػموب الترجمػػة الحرفيػػة ممػػا أوقعػػو فػػي أخطػػاء قاتمػػة ال 

 شكل مف األشكاؿ التػاضي عنيا. يمكف بأي 

                                                           
 http://vb.tafsir.net/tafsir40908/#.VQ2wbdKsV0Aموقع )ممتقى أىل التفسير(  ٖٔ
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كاف اليدؼ األساسي مػف انخػراال المستشػرقيف فػي ترجمػة القػرآف الكػريـ إلػى المػػة  -
فيػػػـ المسػػػمميف وفيػػػـ طريقػػػة تفكيػػػرىـ عمػػػى خمفيػػػة الحػػػروب  الروسػػػية فػػػي البدايػػػة 

ومػع مػرور الوقػت ظيػر الػدافع الطاحنة التي دارت بػيف الدولػة العثمانيػة وروسػيا. 
 الثقافي الذي مازاؿ مؤثرًا حتى اآلف. 

تراجعت وتيرة ترجمة المستشرقيف الروس لمقرآف في بداية القػرف الحػادي والعشػريف  -
لصػػالح أبنػػاء المسػػمميف مػػف الػػروس والػػذيف دخمػػوا ىػػذا المجػػاؿ مػػف بػػاب الواجػػب 

مية والعمػػـو الشػػرعية الػػديني وبعػػد الحصػػوؿ عمػػى جرعػػة عاليػػة مػػف الثقافػػة اإلسػػبل
     والمػة العربية.   

عمى الرغـ مف المدة الطويمة والخبرة الواسعة لممستشرقيف في ترجمة القرآف الكػريـ  -
إلى المػة الروسية إال أنيـ ما زالوا حتػى اآلف يرتكبػوف األخطػاء تمػو األخطػاء فػي 

ال يسػتفيدوف مػف ترجمة كتاب هللا العزيز مما يدؿ عمى أنيـ ال يراكموف الخبػرات و 
 الترجمات السابقة وربما ال يطمعوف عمييا. 
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جامعة قازاف العممية،  رينات بكيف، بحث مالـ يبلحظو القارئ، مجمة أوراؽ -
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ٕٖٓٔ 
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