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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المقدمة

 
احلمدد هلل ر  الادداوا وال دال والسدداأ رلددأل أيدر  األرسيددا  واورسددلا 

 أما باد: ورلأل آله وصحسه ومن تساهم بإحسان إىل يوأ الدين
د ردد ا القددرآن العددرا رلددأل اللددا  مددد صددلأل اهلل رليدده وسددلم ب ريدد  قددف

صدلأل الوحي رلأل فرتات متق اة رن طري  جربيل رليه الساأ حد  يقدوأ اللدا 
بتسليغده لللدداا كافدةا وكاردل مسدمجلة تررددة القدرآن العدرا إىل غدد  اهلل رليده وسدلم 

وات األوىل وال ي الدون الاربية إحدى اوسائل اليت ارشدغل ادا اوسدلمون ملدس السدل
حدد  اليددوأا ولعللددا لددن رتاددرب ث لددسا السحددا للودددا الددس   ار حددوا تلدد  
اوسددددددمجلةو فقددددددد و حبلددددددا رلدددددددلا ث كددددددا م ددددددوا سدددددداب  رشددددددررا   ددددددمن كتددددددا  

 – 5151"السسليوغرافيدددددددا الااويدددددددة لرتردددددددات مادددددددا  القدددددددرآن العدددددددرا او سوردددددددة 
حبلدددون والفقافدددة ا سدددامية الدددس  أصددددر  مركددد  األكدددال للتددداري  وال (5)"أ5891

 أا5891ص لسوا )إرسيعا( راأ إب
أمدددددا ث كفلدددددا لدددددسا فسدددددو  رتادددددرب لرتردددددات مادددددا  القدددددرآن العدددددرا 
)اوخ وطة( اليت جدرى احلدديا رلهدا طدويا  وال يد ااو ومداوا مدن لالده ألوا 

ا راأ للمالومات اليت ح للا رليها ومدن رقدوأ ث مركد  األكدال و مرل و ع تق
ا( با ردددا  "لسسليوغرافيددا تررددات ماددا  القددرآن العددرا اوخ وطددة" الدديت )إرسدديع

 رامل رليها ملس مخسة رشر راما ا

                                                 

  صدارلا ث ملح  مستقلا أ5891ي اا الامل مستمرا  حل ر الرترات او سورة باد راأ  وال  (5)
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فاوارو  أن تررة كتا  من لغة إىل لغة ألدرىو مدع احلحبدال رلدأل كدل 
ل دددائل ذلددد  العتدددا  أمدددر يدددااا ويلددد أ الشدددخل الدددس  يقدددوأ بالرتردددة أن 

دمها وم  لحاهتما وألحباظهمداو وا حبدا  رلدأل يعون  لياا  ث اللغتاو رارفا  بقوار
و م لادددا  ر َّددده  ددائ  اوادددا  ث كلتيهمددداو ومتخ  ددا  ث اوو دددو  الدددس  يددرتجم 

ث كلتددا األمتدداو مددع عتادده باددد كددل وتقاليدددلم وماتقددداهتم رلددأل رددا ات اللدداا 
 ذل  بمجسلو  رائ  ث التاس  وا فا لا 

أمدر لديب باليسد  ث كدل بعدل لدس  ال دحبات مادا   تحلّديوال ي  أن ال
و دلو فدإذا كاردل تواجهلدا مفدل لدس  ال داوبات ث ترردة كتدا  كتسده أحدد مددن 
السشرو فإن اوسمجلة ت اب أكفر وأكفر رلدما تعون الرترة لعتا  مسداو  رد ا 

بحبلون األ   و رو  السيان مفل القرآن  لو بلغة رربية ف يحة وأسلو  راٍا مم
 العراا 

ماا   اوبات واجلدا ال ويل حوا جواز تررة ولعن رغم كل لس  ال
القددرآن العددرا إىل اللغددات األلددرى فقددد أ دددأ اللدداا رلددأل رقلدده إليهددا ملددس ظهددور 

ويضا  إىل ذلد  أن الدلل القدرآ  كمدا  وا ساأ رلأل يعل تررات وتحباس 
يضم آيات يسهل رلأل اللداا فهمهدا فإرده يضدم أيضدا  آيدات رديددل ال يحبهمهدا 

ون ث الالددم ممددن يارفددون   ددائ  اللغددة وأسددسا  اللدد وا وغدد  ذلدد  ممددا إالّ الراسددخ
جيب رليهم إيضاحه لللااو ومن للا جا ت أرماا التحبس  والرترةو اليت لدي 

اهلل الدديت أرسددل اددا ث الو ددل رحبسدده رتيوددة طسيايددة اسددتوجسها األمددر لتسليدد  رسددالة 
ست أرمدددداا الرترددددة إىل الادددداوا كافددددةا وألددددرسيددده  مددددد صددددلأل اهلل رليدددده وسددددلم 

والتحبس  لس  ث االتسا  واالستمرار ابتدا   من رهد اللا  مدد صدلأل اهلل رليده 
اوحبسدددر األوا للقدددرآن العدددراو حددد  أصدددس  مدددن  -الدددس  لدددو بدددال سع  -وسدددلم 
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اومعدددن وصدددوا األوامدددر ا ميدددة إىل  تمادددات بشدددرية تتحددددل بلغدددات متسايلدددةو 
ن الظلمات إىل اللورا و سم كس  من لس  وتيسرت مم سسل امدايةو واخلروج م

الرترات والتحباس  غد  الاربيدة ال يد اا  حبوظدا  إىل اليدوأ رلدأل يدعل   وطدات 
كددان ذلدد  مددن  سددل ظهددور أ ث متدداحا الادداك ومعتساتدده الاامددة واخلاصددةو سددوا   

 باد ظهورلاا أاو ساة أ
والعتدددددب اوخ وطدددددة أرمددددداا اسدددددت ارل أن  ددددداف  رلدددددأل ل ائ دددددها 

 يمتهددددا  إ ددددافة إىل –يتهددددا حدددد  باددددد ظهددددور او ساددددةو ألن لددددس  األرمدددداا وأمه
إمندددا لدددي وادددائ  لامدددة ملموسدددة و سوسدددة ث الدددرتال الفقددداث ل مدددم  –التارخييدددة 

والشددداو  وا رسدددارية رادددا و فهدددي م دددا ر أساسدددية للعتدددا  او سدددو و و مدددل 
و والاديدد مدن الاديد من اخل ائل ث  يمتها الحبلية كاخلط وال لار  والتوليدد

اخل ددائل اللغويددة ث ا مددا  واللحددو وال ددر  وأسددلو  التاسدد  وغدد  ذلدد  ممددا 
وألن كدل رسدخة مدن  ويعشا رن مراحل الت ور التارخيي أليدة لغدة مدن اللغدات

تل  اللس  اوخ وطة ت در رن ل اط بايلده ومدسل ب بايلده و ل دد بايلده فدإن  
فيهدداو ولددو كارددل رسددخا  متاددد ل جددداا  كددل واحدددل ملهددا رمددل رددا رو و يمددة ال

 لعتا  واحدا
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 ميزات مخطوطات المصحف الشريف وترجماته
 

أمددا القيمددة الدديت تل ددو  رليهددا   وطددات او ددحا الشددريا وترراتددده 
فهددي أ ددا تعشددا رددن ل ددائل ومميددد ات ألددرىو إذ يلسددع ذلدد  مددن االحدددرتاأ 

حيظددددأل ادددددا ث الددددس  يعلّدددده اوسددددلمون لعتددددداام الا يدددد و والقيمددددة السدددددامية الدددديت 
رحبوسهما ورلدما رتحبحل   وطات او حا الشريا وترراته ررى أن السين 
 أبدروا لس  األرماا  د كشحبوا رن كل ما ميلعون من مهارات وموالبو سدوا   

كان ث اخلط والتسليب والتوليددو أأ كدان ث روريدة اودوا  الديت اسدتخدمولا ث  أ
هما ومسا السسب فإن لس  اآلاار وا ذل  من فروب اهلل رليدّ كل ذل و بل ور

اللددا رل الدديت تدد ين اليددوأ متدداحا الادداك ومعتساتدده الاامددة واخلاصددة لددي بددا يدد  
أرماا جيب أن ختضع لدراسات رلمية جا ل تتلاوما من جارسها الحبين وتتق أل 

 اووا  واآلالت واأل وات والتقليات اليت استخدمل فيهاا
و حا الشريا وترراته أ ا ومن اومي ات األلرى ث   وطات ا

حظيل بد ة ورلاية فائقتا رظرا  للمعارة السامية اليت  ظأل اا تل  
ال سيما أن السين خيّ ون آيات و  واوخ وطات ث رحبوا اوسلما كما ذكررا

السكر احلعيم يرون ث كتابتها رلأل أرل صورل لالية من أ  ل مج ولو كان 
ۡن   إِنَّا:قوله تااىلصغ ا  فر ا  رليهم وت ديقا  ل ۡۡلحا َنح ِۡكرح ٱ نحزَّ  ۥلح   ِإَونَّا لذ

ونح  َٰفِظ  ا ومن مث فإن   وطات او حا الشريا لي (8)احلور:  ٩ لححح
أكفر ر وص اوخ وطات للوا  من األل ا  وأكفرلا م ابقة  ل صل إاّل فيما 

ضا  رلأل ردر من باض أل ا  اللس  ال غ لو ويل س  لسا األمر من الد ة أي
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تررات ماا  القرآن العراا وبيلما ميضي لسا احلاا رلأل اساته ث الل وص 
األمر  تلحبا  ث ر وص الرترات رحبسهاو  ىالقرآرية الوار ل ث تل  الرترات رر 

مما جيال اللسخة ختتلا رن األلرى بساض الحبرواا وميعللا أن جنمع أسسا  
 لس  الحبروا ث ردل رقاٍطو ملها:

دددددانو ولدددددي األل دددددا  الددددديت ميعللدددددا أن الحبددددد - روا اللاردددددة ردددددن أل دددددا  اللاسَّ
 لدلا ث كل كتا    وطو وم رلا من لاا مقاررة اللسخة مع أصلهااارش

واألمددر اوهددم الفددا  ورا  ظهددور لددس  الحبددروا إمنددا يددمج  رتيوددة للمدددالات  -
فالت دحيحات سد ا لاليت يُدْقدأ رليها باض القدرا  ث اللسد  اواتمددل أساسدا  لل

وا  ددافات الدديت ي ددلاها لدداال  األيددخاص رلددأل ر ددوص العتددا   ددد يُدددللها 
اللسان باد ذل  ث اونت األصلي للعتا و ومدن للدا تظهدر الحبدروا بدا رسدخة 

 وألرىا
وللاك أمر لاأ آلدرو فقدد تظهدر بادض الحبدروا فيمدا بدا اللسد  رتيودة 

لسد  أو لمددل أساسدا  للسقوط  سم أو أ ساأ لسسب أو آللر مدن اللسدخة اوات
سدد  التاددرب تلدد  األ سدداأ للتمدد ا والرطوبددة ممددا جيالهددا صدداسة القددرا ل فيلوددمج الل

 الستعماا ذل  اللقل من رلد  أو رقا  رن رسخة ألرى للحبب العتا ا
سدد  اومددن األسددسا  األلددرى لظهددور تلدد  الحبددروا أيضددا  مدددى رلددم الل

 وا دع مدن الدلل ويدد مبو و  اللسخة اليت يلسخهاو فقدد يتددلل ث بادض او
بدددلو  فيددها كددسل  فددإن التغدد  والت ددور ال سياددي الددس  ي ددرأ رلددأل اللغددة وماددا  

لدو اآللدر سدسسا  لظهدور تلد  الحبدروا ث ترردات  الدا األلحبال مع مدرور الد من ي
مادددا  القدددرآن العدددراا أمدددا الحبدددروا الددديت تلشدددمج ردددن اسدددتعماا الدددلقل ث رسدددخة 

 مما يل أ التلسه لهامايلة من رسخة ألرى فهي األلرى 
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 ثولعدددددل لدددددس  األسدددددسا  يلددددد أ رلدددددأل الساحدددددا الدددددس  يلدددددو  الامدددددل 
  وطدات او دحا الشدريا وترردات ماددا  القدرآن العدرا أن يضدع كدل لددس  

 االرتسارات ر ب ريليه ح  خيرج بدراسة رلمية جا لا
ومددن األمددور امامددة األلددرى الدديت ت ددا فلا ومددن رلظددر ث تررددات ماددا  

العرا حالة العتب اليت تتمجلا مدن رددل  لدداتو فقدد حيددل ث بادض القرآن 
رسخا   تلحبة لتل  اجمللدات رلأل اللسان ومن رلأل ياكلتهم  األماكن أن جيمع

فرتات متحباوتة وبمجساليب  تلحبدة بق دد احل دوا رلدأل كتدا  تداأ اجمللدداتا غد  
ا  وحددل حقيقيدةو أن  اولة ا عاأ اليت جتر  رلأل ذلد  اللحدو ال تضدمن للدا أبدد

ال مددن اللاحيددة الشددعلية وال مددن راحيددة اوو ددو ا إذ ال يعحبددي لضددمان الوحدددل 
 راسدددخااحلقيقيدددة أن رقدددوأ دمدددع  لددددات لعتدددا  واحدددد لرجدددل مدددن أيدددد  

 ومسل سا و ل دين  تلحبا ث أزملة  تلحبةا 
واواسددددددا ث األمددددددر أردددددده ال  دددددداا للدددددداك لتسددددددا ا اوخ وطددددددات بددددددا 

ياات ح  ميعن التغلب ث الو ل الرالن رلأل لسا الق ورو فا األيخاص وام
ت اا للاك كتب  د توزرل  لداهتا األصلية رلأل ردل معتسات وأماكن  تلحبةو 
ولن يتيسر التغلب رلأل تل  اواضلة إالّ باد كا واسدع و راسدة متمجريدة جدا لا 

ا إرددددا  وال يددد  أن اخل دددول األوىل رلدددأل لدددسا السدددسيل لدددي ا سدددرا  باسدددتعما
اخلاصدة باوخ وطدات ث يد  بقدا  الاداكو وتقددميها  قدوائم الوصدحبيةالحبهدارا وال
 للساحفاا

كما تتمفل أمهية تررات ماا  القرآن العرا اوخ وطة ث الحبائدل الديت 
تتيحها رلد التار  رلأل الت ور التارخيي الس  مرت به اللغة اليت جدرت الرتردة 

احلرفيدة الديت جتددر  "بدا السد ور" كلمدة بعلمدةو فهددي لرتردات اإليهداو وال سديما 
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ألن الددلل  وعفددل م دددرا  مهمددا  ال غددب رلدده للسدداحفا اللغددويا ث لددسا اوو ددو 
الاددرل للقددرآن العددرا حيدداف  رلددأل رمسدده ملددس  ددرون  ون أن يارتيدده التغدد  ولددو ث 

إليهدا فعفد ا   حر  واحدا أما األلحبال والعلمات اوقابلة وااريه ث اللغة اورتجم
ما تتغ   الالهتا مع مرور ال من ث إطار مسد ل الت دور ال سيادي للغدةا وال يد  
أن أحسددن اوحبدداتي  للتاددر  رلددأل الدددالالت واواددا  الدديت اسددتخدمل فيهددا لددس  
العلمات اوتغ ل لي اللل القرآ  الس  ال يقسل التغ  أبدا ا ولديب مدن اواتقدد 

 عله أن يغحبل أبدا  مفل لسا او در السليماأن أحدا  من اللغويا مي
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 أقسام ترجمات معاني القرآن الكريم
 

 ووتلقسم تررات ماا  القرآن العرا بوجه راأ إىل  سما أو يدعلا
األوا لو الشعل احلرث أو اللحبظي الس  يتااطأل تررة الدلل القدرآ  فيمدا بدا 

اللحبددد  الادددرل أرسدددب  سددد ور  كلمدددة بعلمدددةو إذ حيددداوا اودددرتجم أن يضدددع  دددل
لددس  احلالددة فددإن اوددرتجم ال  األلحبددال وأ راددا إليدده مددن اللغددة الدديت يددرتجم إليهدداا وث

يضدداا اواددب وتحبسدد   بددمجكفر مددن كلمددةو إيسدداأل ل ددياغة رلددة محبيدددلو وال ياسددمج ب
ث إجيدددا  العلمدددة اولاسدددسة وتحبضددديل اللحبددد   –بدددا يددد   –لعدددن للددداك صددداوبة 

رلا ولدديب مددن السددهل أبدددا  أن يافددر اوددرتجم رلددأل األ ددر  إىل ماددب اللحبدد  الادد
العلمة اليت تحبي بالداللة التامة للعلمة الاربية الوار ل ث اللل القرآ  مبا حيتو  
من الحب احة وا رواز السيا ا وال جيد اورتجم أمامده إالّ أن يدرتك القدارف لحبهدم 

رف  دد ال يسدم  اواب من لاا تل  العلماتا كما أن اوستوى الالمي للقدا
  ائما  بالتغلب رلأل مفل لس  ال اوباتا

ولعل لس  األسسا  ظلل الرترات اليت جرت رلأل لدسا الدلهب بايددل 
رددن إصددابة اواددا  اوق ددو ل بشددعل تدداأ ث الددلل القددرآ و وردداج ل رددن إي دداما 
إىل القددارف كمددا جيددبا وتعفددر أردددا  لددسا اللددو  مددن الرترددات ث اللغددة الرتكيددة 

رسددديةا ورلدددأل الدددرغم مدددن بادددض الحبدددروا بسدددسب التسددداين ال سيادددي ث مادددا  والحبا
اوسدددتخدمة عشددديا  مدددع الا دددور اوعتوبدددة فيهدددا فدددإن كدددل لدددس  و الالهتدددا األلحبدددال 

دددده ا رسددددان  الرترددددات تعشددددا رددددن تشددددابه كسدددد  فيمددددا بيلهدددداو ومددددن مث  ددددد يُدو اج 
ت اجملهولددددة سدددديما الرترددددا ب دددداوبات ث التاددددر  رليهددددا مددددن الوللددددة األوىلو وال
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اوالدداو والرترددات الدديت ال  مددل اسددم صدداحسهاو لددل لددي رسدد   تلحبددة لرترددة 
كمددددا ياحدددد  ث تلدددد    ؟لددددي تررددددات مسددددتقلة أليددددخاص  تلحبددددا وواحدددددل أ

الرترددات أ ددا تتشددابه ث الشددعل أيضددا و إذ خيتلددا فيهددا رددل الرترددة رددن الددلل 
ل ث الغالددب بشددعل القددرآ  ب ددغر حوددم اخلددط والددتا  رورددهو وكتابددة األلحبددا

الددس  كتددب الددلل  اللاسدد مائددل وأحسددار ختتلددا ث اللددونا و ددد رددرى كددسل  أن 
القرآ  لو رحبسه الس  كتدب ردل الرتردةو أو أن يعدون كاتدب ردل الرتردة  دد 
وجد م ححبا  معتوبا  من  سل فو ع لو الرترة با سد ور ا وث لدس  األحدواا 

ا أمددا ث رسدد أكفددر مدن تدداري  و  اسدم راسدد رلددأل العتدا  أكفددر مددن  احدد  دد ر
مددن  لللسدد فقددد ميعددن و ددع تدداري  تقددريا  اللاسدد اللسدد  اجملهولددة التدداري  واسددم 

وإن كدددان األمدددر لددديب سدددها ا ولدددسا اوو دددو  ممدددا يُدْادددب بددده  ولددداا ردددو  اخلدددط
و ويُدْاددددب بدددده أيضددددا  أصددددحا  قددددوائم الوصددددحبيةالقددددائمون رلددددأل و ددددع الحبهددددارا وال

 الدراسات اللغويةا
آلر للرترة يقرت  أكفر من "التحبس " لللل القدرآ و إذ  وللاك يعل

يساأل اورتجم ل ياغة اواا  القرآرية ث ُر ٍل محبيددل ولديب رلدأل يدعل كلمدات 
ولية اولقدددال رلدددأل راتقدددهو إذ تتددداا أمامددده فرصدددة ا وألحبدددال ملحبدددر لا وللدددا ت يدددد اوسددد

 –أن يسدتحبيد  ودرتجم  ااستخداأ رد  أكدرب مدن األلحبدال واورتا فداتا بدل وميعدن 
مدددن احلدددديا الشدددريا واو دددا ر األلدددرى لتددددريم أسدددلوبه  –إىل جاردددب ذلددد  

مفلما حيددل ث التحباسد  األلدرىو ولدو مدا سديظهر مدن اللمداذج الديت سدلقدمها 
يليا ويتميد  لدسا اللدو  مدن الرتردات بحبدروا لاصدة ث يدعل التلظديمو إذ  فيما

يدة آتٍو أو مائدلو أو تعتدب اللل القرآ  بشدعل مسد ةاييحتعتب الرترة رلأل 
مدددن القدددرآن العدددرا مث تاقسهدددا الرتردددةا كمدددا أن للددداك يدددعا آلدددر مدددن التلظددديم 
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تو ددع فيدده ر ددوص القددرآن والرترددة رلددأل يددعل وحدددات أو كتددل أحدددلا للددلل 
القدرآ  والفددا  للرترددةا وث لدس  الرترددات الدديت جدرى تلظيمهددا اددسا الشددعل وال 

د رددل ال حبحات ميعللا أن جند يوايحودورة رلأل سيما الرترات "التحبس ية" ا
 تررات تحبس ية ث لغة واحدل أو أكفر من لغة ث آن واحدا 

د أيضا  رد ا  ال بمجا به من اللسد  الديت تضدم ترردات بدا السد ور وجن
مفلمدا جندد  –مع تررات تحبس ية ث آن واحدا و د جند ث الرترات التحبس ية 

أساليب للتمييد  بسدهولة بدا الدلل القدرآ  وردل  –ر ث تررات ما با الس و 
اسدتخداأ ردورا  تلحبدا مدن اخلدط أو حومدا  تلحبداو أو    الرترةو كدمجن جيدر 

كتابدددة رامدددات التشدددعيلو واسدددتخداأ ألدددوان  تلحبدددة مدددن األحسدددار  دددل سددد ور 
و أو  رحبسده حلدربااللل القدرآ  أو فو ده ث الغالدبو أو و دع ل دوط فاصدلة مدن 

ا السدددور بدددمجلوان  تلحبدددةو أو اسدددتخداأ ال لدددار  وال يلدددات واجلدددداوا و كتابدددة ر  
 وغ  ذل ا

وباوقاررة با تررات ما بدا السد ور والرتردات التحبسد ية ردرى سدهولة 
لدددي ترردددات  والتادددر  رلدددأل األلددد لو لدددل لدددي رسددد   تلحبدددة لعتدددا  واحددددو أ

ده ل األمدر ث لدسا اوو دو  أن  ؟مستقلة للدو  مدن الرتردات لدسا امدرتجم ومما ُيس 
مارو  ث الغالبو و مل الرترة امسا  لاصدا  اداو كمدا  دد  تدو  رلدأل مقدمدة 
أو فهرسددلو وتتدددي  للددا إمعدددان اوقاررددة ث األسدددلو  بددا ترردددة وألددرىا ورغدددم 
السددهولة ث التاددر  رلددأل لددسا اللددو  مددن الرترددات فددالوا ع أ ددا تسددتح   راسددة 

 ياملة متامقةا
لا تقسيم ترردات مادا  القدرآن العدرا اوخ وطدة ومن لاا ذل  ميعل
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الرترات التامة لللل القرآ  كلهو وإن كان باض أ سامها  :أحدمها وإىل رورا
غ  موجو  ث باض اجملموراتو والفا  تررات وختارات من السدور واآليداتا 

ك إىل جارب ذل  تررات بدألا صاحسها وث ريته أن تعون تررة تامةو لعله و 
يتممهددا لسددسب مددن األسددسا  فسقيددل را  ددةو مفددل الرترددة التحبسدد ية الدديت يددر  

عايددحبي بالدددوان "جددوالر التحبسدد  لتححبدددة األمدد "ا ويُوجدددد الفيهددا حسددا وارددد  
أيضا  باض أ ساأ لرترات جرى رسخها من تررات تامةو واألمر للا ال يرتسط 

 سدداأ اوختدارل مدن الرترددة الدس  يددا  رقدل لدس  األ اللاسد بداورتجم وإمندا يددرتسط ب
التامددةا ومددن اوحبيددد ث حالددة التفسددل مددن الرترددة التامددة الدديت كارددل م دددرا  لتلدد  

مفدل لدس  اللسد  أ سداما  مدن ترردات تامدة أصدليةا أمدا إذا  دَّ أن را –اوختارات 
لا واحددل مدن الرتردات دَّ تافرت رملية التفسل لس  فا ملاص أماملدا مدن أن راد

 ن مع الو ع ث االرتسار أن رملية التفسل تستل أ  راسة جا لااوختارلو ولع
أمددددا الرترددددات اوختددددارل فهددددي سددددور وآيددددات مددددن القددددرآن العددددرا خيتارلددددا 
اورتجم لعي تعون مو ورا  لرترتهو فهو للا ال يلو  تررة القدرآن العدرا كلدهو 

ال تدرتسط وإمنا خيتار باض السور واآليات اليت  د تعون حدوا مو دو  بايلده أو 
 مبو و ا

 :( وسدددور01 – 98ين )ألا أن اجلدد  يوتدددللا اوالومددات اووجددو ل ث أيددد
وآيدددة العرسدددي مدددن سدددورل السقدددرل لدددي أكفدددر  والحبا دددة ويوسدددا ويدددب وا لددداص

الل وص القرآريدة الديت كاردل  دا  للرتردة اوختدارلا أمدا السدسب ث التيدار تلد  
ا الدراسدددة اوتمجريدددة للو دددو  رلدددأل األجددد ا  والسدددور واآليدددات فهدددو أمدددر يقتضدددي ملددد

 مسسساتها
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كما راح  أيضا  أن القسم األرظم من الرترات التحبس ية كتب رفرا و 
 بيلما كتب  سم  ليل ملها رظما ا

وردددرى مددددن اوحبيدددد فيمددددا يتالددد  بددددمجروا  الرتردددات أن رتلدددداوا أيضدددا  تلدددد  
لحبدال القدرآن العددرا الرتردات الديت ال تقددأ للددا إالّ األلحبدال والعلمدات اوقابلددة أل

ها "ماداجم لغويدة أللحبدال القدرآن وصدحببلغات ألدرىو فلايدد تقوميهدا مدن جديدد ب
ها تررددة و ددال لددها كمددا راتقددد أيضددا  أردده مددن اوحبيددد أن وصددحبو ولدديب ب"العددرا

ختضددع للدراسددة تررددات اآليددات الددوار ل ث الاديددد مددن العتددب الالميددة واأل بيددة 
 راسة للساحفااوال وفيةو وتلشر رتائب تل  الد
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 توزيع ترجمات معاني القرآن الكريم بحسب لغاتها
 

لقد بدأ مرك  األكال للتاري  والحبلدون والفقافدة ا سدامية أرمالده حدوا 
أو 5891مشددرو  "بسليوغرافيددا تررددات ماددا  القددرآن العددرا اوخ وطددة" ث ردداأ 

 وطدة مدن التفسل من وجو  أربادة آال  رسدخة   -ح  اآلن  -و د است الا 
تل  الرترداتو موزردة رلدأل سدساة وااادا بلددا و وث شدان ورشدرين لغدة  تلحبدةا 
وتدددللا اوالومددات اوتاحددة بددا أيددديلا أن القسددم األرظددم مددن تلدد  الرترددات إمنددا 

للداك ردد  يدرتاوا بدا و ر يدة بالرتتيدبو جا  ث اللغات الحبارسدية مث الرتكيدة مث األ
واخلميددا و والاتيليددةا أمددا الاددد  األ ددل فقددد  ةديلغددات السددلالتررددة ب 01 – 01

 ةوالحبررسدي ةوالعر ي ةوالسوارا واوالوي ةواملدي ةجا  )برتتيب اوقدار( بالسواحلي
 والولو ا ةوالسرياري ةوالعامنسو والسيامي ةواألررا وطي ةوالروسي

ولادددل السدددسب ث طدددوا اوددددل الددديت اسدددتغر ها لدددسا اوشدددرو  لدددو ارتشدددار 
لرترات فوا ر اة جغرافية واساةو وردأ وجو  فهارا ياملة حد    وطات ا

اآلن  تددو  الددرتال ا سددامي اوخ ددوط برمتددهو وردددأ وجددو  الاددد  العدداث مددن 
اخلربا  اوتخ  ا ث باض اوراكد  الديت فيهدا تلد  اوخ وطداتو مث ال داوبات 

ث الوصددوا  اخلاصددة مبارفددة اللغددات اوختلحبددةو وال دداوبات األلددرى الدديت تواجهلددا
إىل اوخ وطددات اووجددو ل ث معتسددات الادداك والتاددر  رليهدداا ورلددأل الددرغم مددن 
لدددس  الاوائددد  فإرلددددا ررغدددب ث تقدددددا اودددا ل الدددديت ح دددللا رليهددددا حددد  اليددددوأ إىل 
الساحفا واواليا ث أ در  فرصدة ممعلدةو رغدم مدا  دد  تويده مدن مالدس وأل دا  

 م ال ا  ة السلا لارو  لو ر ّ وا رليها بارائهم وأفعارل
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ورددددو  ث لدددددسا القسددددم مدددددن السحددددا أن رقددددددأ ملخ ددددا  مدددددوج ا  للمدددددا ل 
 اووجو ل با أيديلا رلأل سسيل الدراسة األّوليةا
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 الترجمات الفارسية:
 

لقددد ععلّددا حدد  اليددوأ مددن التفسددل مددن وجددو  ألحبددي رسددخة   وطددة مددن 
لددسا الاددد  أيضددا  تررددات ماددا  القددرآن العددرا باللغددة الحبارسدديةو ويدددلل  ددمن 

 اولسو رد  من اجمللدات اوختلحبة لساض الرتراتا وردا تحبس  سورل الحبا ة 
توجددد تررددة  ورسددخته اليددوأ ث أيددديلا ليسددلو ر ددي اهلل رلدده سددلمان الحبارسددي ل

أيددددداأ األمددددد  مل دددددور بدددددن ردددددوا ث  امدددددل ادددددا ليادددددة رلميدددددة و تحبسددددد  ال دددددرب  
سددديةو ولعللدددا رفرردددا لددداا لدددس  أ(و و يدددل إ دددا أ ددددأ ترردددة فار 811لدددد 011)

الدراسددة رلددأل تررددة فارسددية و ددال مددا بددا سدد ور القددرآن العددرا تسددس  الرترددة 
 اوسكورل مبا يقر  من ر ا  رنا 

ولدس  الرترة اليت و اددل مدا بدا س ددور او دحا ه رسدخها ث رداأ 
أ( رلددأل يددد اخل دداط اوشددهور رلددي بددن  مددد بددن مقلددة 895 – 891لددد 019)

أ(و ولعددن يسدددو أن  يددد اللسدد  لددسا و ددع رليهدددا 801 – 808د لدد099)ت 
فيمددا بادددو ومددن مث فددإن لددس  اللسددخة ترجددع إىل تدداري  ياددو  إىل مددا باددد التدداري  

معتسدددة  ار العتدددب القوميدددة ث القدددالرل  اوسدددول رليهددداو ولدددي اليدددوأ  حبوظدددة ث
( 08وتسددددأ لددس  الرتردددة مدددن سدددورل احلودددرات ). (5)م ددداحا( 10 ددل ر دددم )

   اية القرآن العرااح 
أما الرترة التحبس ية اليت تار  باسدم "ترردة تحبسد  ال درب " و يدل إ دا 

                                                 

 9 سددم  أ5811 – أ5811( ر در اهلل مسشددر ال دراز و فهددرا اوخ وطددات الحبارسدية بدددار العتدبو القددالرل 5)
 ا9511و ر م 515ص 
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أ دددأ تررددة فارسددية فددإن أ دددأ اللسدد  اخلاصددة اددا اليددوأ ث معتسددة بورصددة الاامددة 
أ(ا ولدددي ث  لدددد بدددديع 5511لدددد )119(و و مدددل تددداري  5159 دددل ر دددم )

( حدد  اآليددة 90 ددا سددورل "اواملددون" )ال لددار و و تددو  تررددة تسدددأ مددن ملت
رسددخة ألددرى  دميددة ملهددا  مددل تدداري  وشددة (ا 00الاشددرين مددن سددورل "سددسمج" )

أ(و و تو  ترردة للقدرآن العدرا مدن أولده 5991 – 5951لد )191 – 111
مدددن سدددورل اللسدددا و ولدددي  حبوظدددة ث اوعتسدددة الوطليدددة بسددداريب  (10)حددد  اآليدددة 
(Mes. Pers. Suppl. 1610)  ل ر م

 (5). 

ارتسدارا  مدن القدرن اخلدامب امودر   احلدا   رشدر اوديا    –وراح  
أن تررات ما با الس ور والرترات التحبس ية الحبارسدية  دد ألدس ردد لا ث  –

لة ملهدددداا وال ميعللددددا ث لددددسا السحددددا لسددددو االطددددرا و وزا  أيضددددا  رددددد  اللسدددد  او
 و ولعللدددا رقددددأ فقدددط اوخت دددر أن رسدددتارب كدددل مدددا لدددديلا حدددوا تلددد  اللسددد
 إيارات موج ل رن أ دأ اللس  لساض الرترات اوهمةا

وأوا مددددا رددددسكر  للددددا لددددو الرترددددة اواروفددددة باسددددم " ددددرآن كددددرا )تحبسدددد  
فارسدددي("و ولدددي الددديت و ددداها أبدددو ر دددر أمحدددد بدددن  مدددد بدددن مهددددان بدددن  مددددو 

ملهدددا اليدددوأ رسدددخة  حبوظدددة ث و أ(و 5189 – 5185لدددد )090و مدددل تددداري  
ولس  اللسدخة الديت كتسدل (ا 918پ  اپأل )أمارل ل يله سأل سة سرا  طو معت

بدداخلط العددوث وعددل زلرفتهددا رلددأل ال ريقددة ا يراريددة إمنددا تدددللا الاسددارل الددوار ل ث 
صدرلا رلأل أ ا ج   من تررة تقع ث ردل  لدداتو و تدو  ترردة لقسدم مدن 

( حدد  سددورل احلددب 59)القددرآن العددرا يسدددأ مددن اآليددة السددتا ث سددورل العهددا 

                                                 
(1) Edgar Blochet, Catalogue des Manuscrits Persans de la Bibliotheque National, Paris: 

İmprimerie National, 1905, Tom I, pp. 16-17, no.25. 
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 (ا99)
أما الرترة الفارية فهي اليت و اها جنم الدين أبو ححبل رمر بن  مد 

أ(و 5500 – 5119لددددددد 101 – 015مساريددددددل بددددددن  مددددددد اللسددددددحبي )إبددددددن 
لددد 185وررفددل باسددم )تحبسدد  رسددحبي(و و مددل أ دددأ رسددخة ملهددا تدداري  ردداأ 

 ا(A.674)ر م  حبوظة ث اوعتسة الوطلية بمجرقرل  ل  ليأ(و و 5985)
وتددمج  باددد ذلدد  الرترددة الدديت و دداها سدديا الدددين أبددو ر دددر أمحددد بددن 

(و وُررفددل بمجمسدا  )تحبسد  أ5511 – 5510لدد  108گي )تسليمان   ْرو اج
گي( و)ل ائا التحبس (و ولي ال  مل تارخيدا و ولعدن زالدد ( و)تحبس   رواج

ا )الفددا  رشددر والفالددا اوتو ددع أ ددا كتسددل ث القددررا السددا ا والسددابع اموددري
 حبوظدددة ث  رسدددخة ملهدددا  مدددل زيلدددات وزلدددار  بديادددة شدددةو رشدددر اويا يدددا(و 

ددددمعتسددددة ) رسددددخة  وشددددة و(5)(115 981ان  ددددل ر ددددم )باكسددددتلب خبدددد ( ث ك 
 ىأ(  حبوظددة ث معتسدددة ) لددب يدددورا5909لددد )108ألددرى  دميددة مارلدددة ث 

 .(9)أيضا   ( ث إيران5051إسامي(  ل ر م )سلاى ساب  ر م 

وللاك كتا  "ب ائر ث التحبس " الس  ارتهأل مله  مد بدن  مدو  أبدو 
أ(و و مدل أ دددأ اللسد  5599 – 5595لد )111احلسن الليسابور  ث راأ 
أ(و ولدددي  حبوظدددة ث متحدددا تربيددد  5995لدددد )191اووجدددو ل ملددده تددداري  رددداأ 

                                                 

پاكسدتانو (  مد حسا تسسيحيو فهرسل رسخه لاى ل أل كتاخبارده  كدلب خبد  مركد   قيقدات فارسدأل و 5)
و ر دم 85 9پاكسدتانو  و لوريديدى ازارتشدارات  قيقدات فارسدأل إيدران و 5815 5011پاكسدتان  –روالپلدى 

ماسسددده  فرللگدددأل  5019گارردددد و هتدددران ا وأمحدددد ملددد وىو فهرسدددل رسدددخه لددداى ل دددي فارسدددأل ر981-115
 ا59-51 5مل قه ئألو 

پددهو  واددا  الدددين رلمددي ارددوار و فهرسددل كتددب ل ددي كتاخباردده   لددب يددوراى اسددامي (  مددد تقددي  اردد  9)
 لد شا5018و هتران 5051و ر م 911 9)سلاى ساب (و 
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 ا(5) (0190و  فرت ر م 988بإيران  ل ر م )ر يا ر م 
للسخة اخلاصة بالرترة الحبارسية اواروفة باسم )كيميداى سداا ت( أما ا

أ( فهدددي ترردددة فارسدددية لعتدددا  أل حامدددد 5588لدددد )181والددديت  مدددل تددداري  
 حبوظددة ث معتسددة ظالريددا  ث أفغارسددتان  لدديو و رحبسدده السددماالغدد ا  اواددرو  ب

 .(9) (519 ل ر م )

ن رسخها الوحيددل ث ورسكر للا باض الرترات اليت است الا التفسل م
اوعتسددات اوختلحبددةو مفددل: الرترددة اواروفددة باسددم )إيددارات التحبسدد  ث بشددارات 

 حبوظدة ث  ار العتدب  لديأ( و 5980لدد )180التسك ( اليت  مل تاري  رداأ 
و والرتردددددة اوادروفدددددة باسددددم (0) (5-القوميددددة بالقددددالرل  ددددل ر ددددم )تحبسدددد  فارسددددي

 حبوظدة  لديأ(و و 5010لدد )111ري  رداأ )م حا لوجلد ( اليت  مدل تدا
(و والرتردددة الددديت و ددداها سددداد 5599ث معتسدددة جامادددة إصددد لسوا  دددل ر دددم )

 حبوظدددة ث  لددديالدددين مسددداو  بدددن رمدددر التحبتدددازا  بالدددوان )كشدددا األسدددرار(و و 
و واجمللدددد الفدددا  581معتسدددة ادمو يدددة باوديلدددة اولدددورل  دددل ر دددم )اجمللدددد الفدددا  

ة اواروفدددة باسدددم )تحبسددد  جدددار اهلل كسددد ( ادحبوظدددة ث معتسدددة والرترددد و(0) (585
(و والرتردددة اواروفدددة باسددم 501صدد لسوا ) سددم جددار اهلل أفلددد و ر ددم إملددل ب

حبوظددة فددي معتسددة وادأ( 5191لدد )899)تحبس  ل يا( اليت  مل تداري  رداأ 
 (ا58 -السليمارية بإص لسوا ) سم الال إمساريل بايا 

                                                 

هرا كتاخبارده  ملدأل تربيد و كتدب ل دي الددائي مرحدوأ حداج  مدد يودوا و تربيد  ( م  و و  سيد يورسيو ف5)
 ا991-911 5أو 5811-5818لدا ش 5009-5010

)2( O.P. S. De Laugier De Beaureceuil, Manuscrits D'Afganistan, Cairo, 1964, p. 35, no. 102.  
 ا11و ر م  51( ارظر فهرا ال راز  و القسم األواو ص 0)
 ا8( ارظر فهرا معتسة اوخ وطات باوديلة اولورلو ص 0)
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وتدللا اووا  اووجو ل  ل أيديلا رلأل أن الرترة التحبس ية الديت و داها 
حسا وار  العايحبي واواروفة باسم )تحبسد  حسديين( أو )موالدب ر ليّده( لدي 
أكفدددر ترردددات القدددرآن العدددرا رسدددخا  ث اللغدددة الحبارسددديةو إذ اسدددت الا أن رتفسدددل 

وأ دددأ لددس  اللسدد  لددي وجددو  مددا ي يددد رلددأل ااشائددة رسددخة مددن لددس  الرترددةو 
( و مددددل 580 –عتسددددة السددددليمارية بإصدددد لسوا ) سددددم أياصددددوفيا اوادحبوظددددة ث 
أ(ا وأ دددددأ اللسدددد  اووجددددو ل ردددددا لددددس  اللسددددخة 5080لددددد )915تدددداري  ردددداأ 

 لدديأ(و و 5080 – 5080لددد )988اللا  ددة رسددختانو إحدددامها  مددل تدداري  
و والفاريددددة (191 –پ  دددداپأل ) سددددم:  وغويددددلر  حبوظددددة ث معتسددددة سددددرا  طددددو 

 (ا991 حبوظة ث معتسة رور رفمارية بإص لسوا أيضا   ل ر م )
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 الترجمات التركية:
 

تدللا م ا ر التاري  رلدأل أن ليادة رلمدا  مدا ورا  اللهدر الديت ا د لال 
برتردددة تحبسددد  ال دددرب  إىل الحبارسدددية ث زمدددن احلددداكم السددداما  مل دددور بدددن ردددوا  

كا ويسكر زكي وليد  طوغان أن ترردة تركيدة كارل تضم رحبرا  من الالما  األترا
كمدا . (5)مسا التحبس  رمبا تعون  د و ال ارتما ا  رلدأل تلد  الرتردة الحبارسدية

إىل أن  –ارتمدددددا ا  رليددددده  –مث رسدددددد القدددددا ر إيلدددددان  ،(9)پريلييدددددسلب فددددداا  كدددددو 
غد  أرلدا ك ، (0)أ811لدد 001الرترات الرتكيدة للقددرآن العدرا إمندا ظهددرت رداأ 

ع رلدأل اللسد  الديت تاكدد لدسا الدرأ  حد  اآلنا ومدع ذلد  فداوتو ع أن تعدون رقد
الرترات اليت رفررا رليها وكتسل باللغة الرتكية الشر ية  د ه رسخها من رسخة 

 .(0)أ دأ ملها

ومن با اللس  اواروفة ث الرترات اليت و ال باللغة الرتكية الشدر ية 
ع  رسدد القدا ر إيلدان أن تعدون كتسدل ث لدوارزأ اللسخة اليت تد و  َّ  ميعللا أن رسكر

يد راك يلسب إىل مدرسة ال  شر و وذل  بسسب كفدرل الالاصدر الديت  تويهدا ب
ولي اللسخة اليت رفر رليها زكي وليد   و(1)من الرتكية القسوا ية والرتكية الُغ  ية

                                                 
(1) Zeki Velidi Togan, 'Londra ve Tahran'daki İslâmi Yazmaların bazılarına Dair', İslâmi 

Tedkikler Enstitüsü Dergisi, III, 1959- 60, pp. 135-138  
(2  ( Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1926, pp. 190-193. 

(3) Abdülkadir İnan,"Eski Türkçe Üç Kur'an Tercümesi", Türk Dili Dergisi, nos. 6,7,9 (1952), p. 

324 
(4) Özcan Tabaklar, 'Amme Cüzü Tefsiri' (MA Thesis, I. Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 1987), p.1. 
)5) Abdülkadir İnan, 'Eski Kur'an Tercümelerinin Dili Meselesi', Türk Dili Dergisi, vol. I, no. 7, 

(April 1952), pp. 395-8; Eckmann, pp. 15-24.. 
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 .Cod. Mus)طوغدان  حبوظدة ث معتسدة متحدا ليللغدرا  اآلسديو   دل ر دم 

As. 322 co Walidov 1914 no. 2475)اللاسد   و ولدي رسدخة  هولدة
يددسلب إىل أ ددا رمبددا   J. Eckmannكمددان إوتدداري  اللسدد و وإن كددان جدداروا 

أمدددا الرتردددة . (5)ور دددة 501كتسدددل بادددد القدددرن اخلدددامب رشدددر اوددديا  و وتضدددم 
 الفاريددة فهددي تررددة تامددة و ددال مددا بددا سدد ور القددرآن العددراو وه رسدددخها ث
ي از رلأل أياأ احلاكم ا يلخا  أل سايدو و اأ باللس  يدخل يددرأل  مدد 

أ(و ولدي تاعدب 5000 – 5000لدد )100بن احلداج  ولتشدا  الشد از  رداأ 
وتضم  و(9)اللغة األ بية ث آسيا الوس أل – Eckmannكما يسلب اكمان   –

لسوا  حبوظددة ث متحددا اآلاددار الرتكيددة ا سددامية ث إصدد  لدديةو و حبحصدد 815
إ دا كتسدل بلغدة لدوارزأ  :كمدانإ(ا ورسكر أيضا  الرترة اليت  داا 10 ل ر م )

ولددي  و(0)ة اللغددة األ بيددة ث القددرن الرابددع رشددر اودديا  ل لددالرتكيددة الدديت كارددل مب
 لددديور دددةو و  199أ(و وتقدددع ث 5010 – 5019لدددد )110 مدددل تددداري  رددداأ 

وغلددأل رلددي بايدداو ر ددم أم  حبوظددة ث معتسددة السددليمارية بإصدد لسوا ) سددم حعددي
(ا وللدددداك الرترددددة الرتكيدددة الحبارسددددية ادحبوظددددة ث معتسددددة 115و و دددددا 9جديدددد 

و وتضدم (Arabic 760 – 773) دل ر دم  (Rayland’s Library)مارشسدرت 
ا وتُدددسكر أيضدددا  (4)ور دددة 5501أربادددة رشدددر  لددددا  مدددن ااادددا  لددددا و وتقدددع ث 

 .A.A( والحبارسدددية الددديت ذلدددب سددديملو  الرتردددة الرتكيدددة الشدددر ية )القرلاريدددة

Semenov  إىل أ ا  مل اخل ائل اللغوية للقرن الفالا رشر اويا  و وتقع

                                                 
(1) Janos Eckmann, 'Kur'an'ın Doğu Türkçesine Tercümeleri', trans. Ekrem Ural. İ.Ü. Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. XXI (1973), pp. 15-24. 

(2) İbid., p. 15-24. 

(3) İbid, p. 15-24. 

(4) Muhammad Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, trans. Sait Mutlu. İstanbul, 1965 (1), p.74. 
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 حبوظددة ث  لديور دةو وتضدم السدور األربدع األوىل مددن القدرآن العدراو و  911ث 
 .(5)معتسة أكا ميية الالوأ األوزبعية ث طشقلد

ا رمبدددا ظهدددرت ث رهدددد إ ددد :چغتائيدددة فقدددااكمدددان ردددن ترردددة إو ددددل 
 وچقوجني لان أو رهد رسيد اهلل لان من السالة الشيساريةو ولي  مل تاري  

پ  داپأل سدرا   حبوظة ث معتسدة طدو  لي(و و أ5100 – 5100) لد811راأ 
ث  لددددين  بإصددد لسوا (و وتقدددع51سدددل ان أمحدددد الفالددداو البإصددد لسوا ) سدددم 

  الرتردددددة األويغوريدددددة مث تدددددسكر كدددددسل ا(9)ةور ددددد 019يضدددددم كدددددل واحدددددد ملهمدددددا 
(و ولددي 1190) غددا ث  وريددة  ددل ر ددمآچغتائيددة ادحبوظددة ث معتسددة يوسددا ال

 صحيحبةا 5188أ(و وتقع ث 5100لد )815 مل تاري  راأ 
ويوجدددد رددددا ذلددد  الرتردددة الددديت صددديغل بلغدددة تشدددسه لغدددة مدددا ورا  اللهدددر 

 حبوظدة  لديو و الرتكيةو وكتسل ث القرن السابع امور  )الفالا رشر اوديا  (
 000(و وتقدددددع ث 5111ث معتسدددددة )آسدددددتان  ددددددا ر دددددو ( ث إيدددددران )ر دددددم 

وكدسل  الرتردة األوزبعيدة اواروفدة باسدم )تحبسيددر رسدد القدا ر( )؟( الديت . (0)ور ة
أ(و ولددي  مدددل 5109لددد  098و دداها رسددد القددا ر بددن طددالر السغدددا   )ت 

ور الفمددا  األوىل أ(و وتضددم تررددة للسدد5911 – 5908لددد )101تدداري  ردداأ 
 حبوظددة ث أكا مييددة الالددوأ األوزبعيددة ب شددقلد ) ائمددة  لدديمددن القددرآن العدددراو و 

تحبسدد ية أيضددا   حبوظددة ث لددي وللدداك تررددة مددا بددا السدد ور و . (0) (0551ر ددم 

                                                 
(1) Ahmet Topaloğlu, 'Kur'an-ı Kerim'in İlk Türkçe Tercümeleri ve Cevâhirü'l Asdâf, Türk 

Dünyası Araştırmaları, no. 27, (1983), pp. 20,59; Semenov, vol. IV, no. 2854; Eckmann, p. 20.. 

(2) Topaloğlu, p. 60. 

(3) M.A. Fikrat, Catalogue of the Manuscripts of the Hply Qur'an in Translations, Preserved in the Library 

of Astân-i Quds-i Rizavi, Mashhad, 1323 Sh, p. 89, no. 37. 
(4) A.A. Semenov, Sobraine Vostochnikh Rukopisey Akademii Nauk Uzbekskoy SSR, Tashkent, 

1952-87, vol. IV, p. 55, no. 2870.. 
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لدددددد 100و مدددددل تددددداري  رددددداأ  (و980معتسدددددة )آسدددددتان  ددددددا ر دددددو ( )ر دددددم 
لقددرآن العددرا يسدددأ مددن سددورل ور ددة تضددم  سددما  مددن ا 011أ(و وتقددع ث 5001)
وللداك الرتردة اوعتوبددة بالرتكيددة األويغوريدة . (5)( ح   اية او حا09) (ص)

القدمية اليت ياتقد أ ا كتسل ث القرن التاسع امور  )اخلامب رشر اويا  (و 
 (ا)وتضددم تررددة للقددرآن العددرا مددن أولدده حدد  اآليددة السا سددة رشددرل مددن سددورل 

. (9) (911–پ  اپأل ) سم  وغويدلرحبوظة ث معتسة سرا  طو (و ولي  11)
غتائية ترجدع إىل القدرن ج( تررة 901)ر م رحبسه وث القسم رحبسها ث اوعتسة و

 حبوظدة ث . (0)التاسع امودر  )اخلدامب رشدر اوديا  ( وترردة چغتائيدة ألدرى
الاايدر  دا( ترجع إىل القرن  091جديدو ور م  10ر ة الشريحبة )ر م  سم اخل

للهوددر  )السددا ا رشددر اودديا  (و ولددي تررددة كاملددة للقددرآن العددرا مددن رددو  
 حبوظددة ث معتسددة رحبسدده لقددرن لوللدداك تررددة ترجددع . (0)تررددات مددا بددا السدد ور

ور دةو وتضدم  095وتقدع ث  (Arabic Mss. 33G)جاماة بررستون  ل ر م 
 .(1)را( من القرآن الع91و 91و 51و 50و 1و 0تررة األج ا  )

بدا أيدديلا رلدأل وجدو  تدررتا بالرتكيدة التاجيعيدة اليت وتدللا اوالومات 
 ث أكا ميية الالوأ األوزبعية ب شقلدا ولاتدان الرترتدان اللقرآن العرا  حبوظت

                                                 
(1) Fikrat, p. 98, no. 53; David James, Qur'ans of the Mamluks, London, 1988, p.244, no. 58. 
أ ارتشددارات 5819ش  5001و راللمدداى كلويلدده   ددرانو مشددهد گلچددن مادداى: أمحددد  وارظددر أيضددا   

ا09ر م  511أو ص 5819ش  5001ا ار   كتاخباره  آستان  داو هتران   
(2) Karatay (AYK), v.I, p. 107, no. 387. 

(3) Karatay (AYK), v. I, p. 111, no.401; Karatay(TYK), v. I, no. 1; Muhammad Hamidullah, 

Kur'an-ı Kerim Tarihi, trans. Sait Mutlu. İstanbul, 1965, p. 76-77. 
(4) Karatay (AYK), v. I, p. 134, no. 327. 

(5) Philp K. Hitti, Nebih Amin Faris, Butrus Abd-al-Malek: Descriptive Catalog of the Garrett 

Collection of Arabic Manuscripts in the Princeton University Library. Princeton, 1938, p. 361, 
no. 2863. 
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جددرى رسددخها ردداأ  (IX/1494)ليسددتا كدداملتاو فدداألوىل الدديت  مددل ر ددم  ائمددة 
الفمدا  واألربادا األوىل مدن سدورل  أ(و و تو  تررة لآليات5959لد )5900

فقدد ه رسدخها  (V/1622)و أما الفارية اليت  مل ر دم  ائمدة (1)(59العها )
أ(و ولددي تررددة وتحبسدد  ال يُاددر  مددن  دداأ امدداو وتضددم 5919لددد )5991ردداأ 

 .(9)من سورل السقرل 991 – 911اآليات 

اسم )تحبس  كتا   وجيب أن رسكر أيضا  الرترة الرتكية اآلذرية اواروفة ب
ث آذربيوددانو و دداأ اددا مددن ولددي ث اااددة  لددداتو و حبوظددة كشددا احلقددائ ( 

اودد   مدددد كريدددم جندددل احلدداج مدد   –أ  رددورلم  –يُاددر  باسددم )آغيددل الالمددا  
 أ(ا5809 –5910جاحبر الالو  احلسيين اووسو  السوجوو  )

األرا دددولية ث  القدددرآن العدددرا باللغدددة الرتكيدددةمادددا  و دددد بددددأت ترردددات 
ل رقب ا يار  ولدة السداجقةا حبلمجالظهور رلأل أياأ ا مارات األرا ولية اليت ت

غ  أن الرترات اليت كتسل فوا لس  الر ادة اجلغرافيدة إمندا لدي ترردات تحبسد ية 
ث الغالددبو وليسددل مددن رددو  مددا بددا السدد ورو كمددا أ ددا أيضددا  تررددات لق ددار 

وأ دددأ لددس  الرترددات تحبسدد  لسددورل اولدد و و مددل . (0)السددور ث القددرآن العددرا
 حبوظددة ث معتسددة واليددة بددور ر  ددل ر ددم  لدديأ(و و 5090لددد )991تدداري  ردداأ 

و د الحظلا أن الرترات العاملة للقدرآن العدرا ث . (0)جديد( 88 داو  00)
مل قدة األرا ددوا ك تسددأ ث الظهددور إالّ باددد القدرن الفددامن امودر  )الرابددع رشددر 

                                                 
(1) Semenov, v. IV, p. 51-52, no. 2863. 

(2) Semenov, v. IV, p. 89, no. 2924. 

(3)Özcan Tabaklar, 'Amme Cüzü Tefsiri' (MA Thesis, I. Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 1987), pp.53 
(4)Ahmet Ateş, 'Burdur-Antalya ve Havalisi Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe, Arapça ve 

Farsça Bazı Mühim Eserler, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2 (1948), p. 72. 
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يا  (و وللددداك الاديدددد مدددن ترردددات مدددا بدددا السددد ور التامدددةو مفدددل الرتردددة اوددد
( الديت يُاتقدد أ دا 590 –پ  اپأل سراى ) سم  وغويدلر ادحبوظة ث معتسة طو 

وكدددسل  الرتردددة ، (5) ر اوددديا  (شدددرسدددخل ث القدددرن الفدددامن امودددر  )الرابدددع ر
( 119 دددل ر دددم ) ادحبوظدددة ث متحدددا اآلادددار الرتكيدددة ا سدددامية ث إصددد لسوا

 وتتمي  ب لار  وزيلات بدياةارحبسه رجع للقرن تو 
ومددددن تررددددات مددددا بددددا السدددد ور التامددددة القدميددددة أيضددددا  تلدددد  الرترددددات 

و  519پ  دداپأل سددرا  ) سددم أمارددل ل يلدده سددأل: ر ددم ادحبوظددة ث معتسددة طددو 
( وترجع إىل القررا الفامن والتاسع اموريا تقريسا  )اخلدامب رشدر 591و 510

والرتردة ادحبوظدة ث اوعتسدة الاامدة وديلدة بورصدة  و(9) لسا ا رشر اويا يا(وا
أ(و والرترددة ادحبوظددة 5019 – 5015لددد )910( و مددل تدداري  ردداأ 5)ر ددم 

لددددد 991( و مددددل تدددداري  ردددداأ 01ث متحددددا اآلاددددار الرتكيددددة ا سددددامية )ر ددددم 
الرومي بقورية )ر م  أ(و والرترة ادحبوظة ث متحا موالرا جاا الدين5090)

 .(0)أ(5015– 5095لد )911 – 990( و مل تاري  راأ 01

واواددرو  أن الرترددات التحبسدد ية إمنددا ظهددرت ماتمدددل ث الغالددب رلددأل 
التحبس  الدس  و داه أبدو الليدا السدمر لد ا فقدد  داأ برتردة ذلد  التحبسد  إىل 

 –5011لددد  951الرتكيددة األ يددب الشددارر الرتكددي اواددرو  أمحددد الددداري )ت 
أ(و وابدددددددددددددن رربشدددددددددددددا  5001لدددددددددددددد 900أ(و وموسدددددددددددددأل ا زريقدددددددددددددي )ت5019
أ(و وللددداك رسددد  رددددل مدددن تحبسددد  أل الليدددا السدددمر لد  5011لدددد 910)ت

 حبوظة ث معتسات ردلا غ  أن تل  اللس  يدديدل التشدابه فيمدا بيلهداو ومدن 
                                                 

(1) Karatay (AYK), v. I, p. 193, no. 717. 

(2) Karatay (AYK), v. I, p. 194 ve 192, no 721, 720, 710 

(3) A. Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu, v. IV (müsvette), p. 54 (müzelik eserler) 
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 تداج مث خيلط الساحفون فيما بيلهاا فهلاك رس  رديددل ال  مدل اسدم اودرتجم و 
 راسة لاصة للتحق  من ذل ا وأ دأ رسخة للرترة اخلاصة بمجمحد الداردي  ىلإ

 حبوظة ث معتسة رايد أفلد  مبديلدة  ليأ(و و 5119لد )811لدي اوارلدة ث 
ولدددس  اللسدددخة  تدددو  ترردددة للقدددرآن العدددرا مدددن  و(5)ملحددد ( 80 يسدددر  )ر دددم 
رسددخة للرترددة الدديت  دداأ اددا ا وأ دددأ قددرآن العددرا( حدد   ايددة ال58سددورل مددرا )

موسددأل ا زريقددي ترجددع إىل القددرن الفددامن اموددر  )الرابددع رشددر اودديا  (و ولددي 
( حدد  سددورل احلددب 59 تددو   سددما  مددن تررددة القددرآن يسدددأ مددن سددورل يوسددا)

 (115 –) سددم  وغويددلر  سددرا  پ  دداپأل حبوظددة ث معتسددة طددو  لددي(و و 99)
اددا ابددن رربشددا  فهددي  حبوظددة ث معتسددة  دددأ رسددخة للرترددة الدديت  دداأ أأمددا . (9)

(و ولدددي  مدددل تددداري  رددداأ 19 –السدددليمارية بإصددد لسوا ) سدددم حددداجأل  مدددو  
قددرآن ( حدد   ايددة ال01أ(و وتسدددأ مددن سددورل يددب )5011 – 5018لددد )910
 االعرا

أمددا الرترددة التحبسدد ية اواروفددة باسددم )جددوالر األصدددا ( فهددي  هولدددة 
دلا وأ ددأ رسدخة ملهدا لدي ادحبوظدة ث معتسدة اورتجمو ولعلهدا ذات رسد  رديد

(و إذ  مددددل تدددداري  ردددداأ 11يددددرريه  –ملددددل بإصدددد لسوا ) سددددم رلددددي أمدددد   
أ(و و اأ بلسخها أمحد بن موسألو وتسددأ الرتردة فيهدا مدن أوا 5090لد )988
 (ا59ح  سورل العها)العرا القرآن 

و وأ ددمها وميعللا أن رسكر ردا لس  الرترات باضدا  مدن ألدم الرتردات
لدد 991مفل رسخة من تررة خبط اوالا كتسها  مد بن سيد رلي ت و  رداأ 

                                                 
(1) Ali Rıza Karabulut, Kayseri Râşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça ve Arapça 

Yazmalar Kataloğu, Kayseri 1982, p. 182, no. 301. 
(2) Karatay (TYK), v..I, p. 6, no. 17 
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چدداو أ(و ولددي  حبوظددة  ددمن  مورددة لاصددة ميلعهددا رلددي  لددر   يل5095)
ورسخة من الرترة التامة اليت  اأ اا م ل  الدين م  حبأل بن ياسان اوشهور 

أ(و 5111)لددد 811أ(و ولددي  مددل تدداري  ردداأ 5115لددد 818بسددرور  )ت 
ة مدن د(و ورسخد051 حبوظة ث معتسة رور رفمارية بإص لسوا  دل ر دم ) ليو 

اأ اددا أبددو الحبضددل  مددد بددن إ ريددب السدليسددي )ت د( الدديت  ددةب رليّدددة )موالدددتررد
أ(و ولددددي  حبوظددددة ث معتسددددة جاماددددة إصدددد لسوا  ددددل ر ددددم 5110لددددد   899

سددددورل العهددددا  مدددن 90ة د(و وتسددددأ مدددن أوا القدددرآن العدددرا حددد  اآليددد5581)
أ(و ورسددخة مددن الرترددة 5110 – 5110لددد )895(و و مددل تدداري  ردداأ 59)

ي الددددين يددداواروفدددة باسدددم )تددداج الدددرتاجم( والددديت  ددداأ ادددا الشدددي  أفتدددا   ) مدددد  
أ(و ولدددددي  حبوظدددددة ث  ار العتدددددب 5195 – 5191لدددددد  899اجللدددددو ( )ت 

 مددل تدداري  ردداأ طلاددل(و و  –تحبسدد  تركددي  91القوميددة بالقالدددرل  ددل ر دددم )
ورسددددددخة مددددددن الرترددددددة الدددددديت  دددددداأ اددددددا رلددددددي بددددددن و   و(5) أ(5190لددددددد )885

 ددل  (A. 1948) حبوظددة ث اوعتسددة الوطليددة مبديلددة أرقددرل  لدديالسدداريعيو و 
 – 5101لدددد )819تحبسددد  حسدددا وارددد (و و مدددل تددداري  رددداأ  ةرلدددوان )تررددد

(و والرتردة الديت 51أ(و وتسدأ من أوا القرآن العدرا حد  سدورل ا سدرا )5101
أ( ولي 5110 – 5110لد  818محد  )ت  ي اأ اا آا مشب الدين أوغل

رسددددخة خب ددددهو ترجددددع إىل القددددرن الاايددددر اموددددر  )السددددا ا رشددددر اودددديا  (و 
(و وتقع 098 – 099 –پأل سرا  ) سم  وغويلر پ  امعتسة طو اا  تحب و 

 .(9)ث  لدين
                                                 

 98أو ص 5891( ر ددر اهلل مسشددر ال ددراز و فهددرا اوخ وطددات الرتكيددة الافماريددة و القسددم األواو القددالرل 5)
 ا001ر م 

(2) Karatay (AYK), v. I, p. 239, no. 901-902. 
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 الترجمات األردية:
 

مددو سددساا رسددخة مددن تررددات ماددا  القددرآن العددرا اليددوأ بددا أيددديلا 
كاردل تامدة أأ كارددل ترردات  تدارلا وأ دددأ تلد  اللسدد  أباللغدة األر يدةو سددوا  

أ(ا و تويددان تررددة 5189 – 5185لددد )5111رسددختان  مددان تدداري  ردداأ 
لتحبسدد  يضددم سددور مددرا  (و مث رسددخة ألددرى59( ويوسددا )55لسددور  لددو  )

(و وجد   ردمو غد  أن اودرتجم 15( وال دا )01( ويدب )95( واألرسيا  )58)
أما الرتردة الديت . (5) أ(5188 – 5189لد )5551 هواو و مل تاري  راأ 

 يددددل إن صدددداحسها لددددو  مددددد بددددا ر فضددددل اهلل حيدددددرآبا   و مددددل تدددداري  ردددداأ 
أ( فهدددي أ ددددأ اللسددد  ث اللغدددة األر يدددة اوالومدددة 5110 – 5110لدددد )5551
أرلددا ال منلدد  إىل اليددوأ مالومددات مستحبيضددة حددوا تلدد  اللسدد  غدد  . (9)اوددرتجم

 (Sayyarah Digest Monthly) وحوا ما يقر  من ستا رسخة ألرى ور ت ث

وميعللدددا أن رددددسكر للدددا باددددض الرتردددات التامددددة اجملهولدددة اوددددرتجمو مفددددل: 
ْدددد ( و مدددل تارخيددددا  تقريسيدددا  لددددو  لددددد 5911الرتردددة ادحبوظددددة ث معتسدددة )ُلدددددا خب 

وترردددددة مدددددا بدددددا السددددد ور ادحبوظدددددة ث  ار العتدددددب  و(0) أ(5191 – 5191)

                                                 
(1) Sayyarah Digest Monthly (Exclusive issue on the celebration of 1400 years of the revelation 

of the Holy Qur'an), Lahore (1973). Qur'an number XX, pp. 902-3, B/327, B/321.. 321. 
(2) Sayyarah Digest, p. 879, A/160 

"ا ة( فهرسددل  سدد  )كتددب  لمددأل البريددرى مو وفدده لددان اددا ر لددداخب  لددان مرحددوأ( "محبتدداا العلددوز احللحبيدد0)
 ا91ر م  0و ص 5859كيو يرو للدستان جلد أوا مرتسه مولوى رسد احلميد  
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 يةايدددحوالرتردددة اوعتوبدددة رلدددأل  و(5) تيمدددور( –تحبسددد   159القوميدددة بالقدددالرل )
ترردددددة فارسدددددية ألدددددرى مدددددا بدددددا السددددد ور ث متحدددددا اآلادددددار الرتكيدددددة ا سدددددامية 

 (ا5100بإص لسوا )ر م 
وألددا  يددا  رسددد القددا ر  دللو الددواواددرو  أيضددا  أن يددا  رفيددع الدددين 

وتوجددددد اددددال رسدددد   و(9)دللو   امددددا بامددددل تررددددات أر يددددة للقددددرآن العددددراالدددد
 :India office (India Office no  وطة من تررات يا  رفيع الددين ث 

U.3 U.4, U5)  ولددي مددن رددو  مددا بددا السدد ورو واالتددان مددن لددس  الرترددات
(U.4, U.5)  و(0)( مدن القدرآن العدرا01 – 98ين )أاجلد  ترردة مادا  تضدمان 

فهي تسدأ من أوا او حا ح  اآلية الفالفة من سورل  (U.3)أما الرترة الفالفة 
لدددددد 5908 مدددددل تددددداري  رددددداأ  (U.4)و وإحددددددى لدددددس  اللسددددد  (0) (1األراددددداأ )

أ(و بيلمدددا ال  مدددل اللسدددختان األلريدددان تارخيدددا   دددد ا  وإن  5990 – 5990)
 اسع رشر اويا  اكارتا ترجاان إىل القرن الت

أما تواري  اللس  اخلاصدة بالرتردة األر يدة الديت  داأ ادا يدا  رسدد القدا ر 
تدارخيا  Woolwordhدللو   ل رلوان )مو   القرآن( فقد ذكدر وولدور  ال

أو غدد  أردده ك يشددر إىل معددان 5901أ )؟( وردداأ 5998الالتددا ملهددا مهددا ردداأ 

                                                 

ص  9 سدم  5811 – 5811( ر ر اهلل مسشر ال راز و فهرا اوخ وطات الحبارسية بدار العتبو القدالرل 5)
 ا9590و ر م 510

(2) J. F. Bulumhardt, Catalogue of Pushtu and Sindhi Manuscripts in the Library of the British 

Museum, London, 1905, pp. 3-4, no. 6-8. 
(3) J. F. Bulumhardt, Catalogue of Pushtu and Sindhi Manuscripts in the Library of the British 

Museum, London, 1905, pp. 3-4, no. 7-8. 
(4) J. F. Bulumhardt, Catalogue of Pushtu and Sindhi Manuscripts in the Library of the British 

Museum, London, 1905, p. 3, no. 6. 



 31 

لددديت ترجدددع إىل القدددرن التاسدددع رشدددر أمدددا اللسددد  الدددفال ا ا(5)وجدددو  تلددد  اللسددد 
  ل ر م: India Office اوعتب املد  اويا   فهي ث

(Pers. Mss. 4180 Delhi Arabic gd ; (9) U.2;U.5) (0) . كمددا  دددل
 .(0)رن رسختا بغ  تاري  Sprengerرجنر پس

ولاصددة القدددوا إن مركدد  األكدددال للتدداري  والحبلدددون والفقافددة ا سدددامية 
قددوائم ا )إرسدديعا( ال ي دددَّلر جهدددا  أو مدداال  ث سددسيل رشددر الحبهددارا والبإصدد لسو 
اخلاصة برترات ماا  القرآن العراو م سورة  كارل أأ   وطدةو ولدو  الوصحبية

 يات  بسل  الامل أميا ارت از ألره يسد فراغا  مهما  ث اوعتسة ا ساميةا
ا  "السسليوغرافيددا الااويددة بإرددد –كمددا ذكررددا ث صدددر السحددا   –فقددد  دداأ اوركدد  

" مث أصددددر أ5891 – لدددد5011سدددلة لرترددات مادددا  القدددرآن العدددرا او سورددة 
أ )إصدددددد لسوا(و وال يدددددد اا الامدددددل مسددددددتمرا  حل ددددددر 5891لدددددسا العتددددددا  رددددداأ 

أ لت در ث ذيل مستقلا أما تررات ماا  5891الرترات او سورة باد راأ 
 جمللد األوا ملها  ل رلوان:القرآن العرا اوخ وطة فقد أصدررا ا

World Bibliography of Translations of The Holy Qur’an in 

Manuscript Form (İstanbul 2000). 

وسددو  يتلددو  بددإذن اهلل اجمللددد الفددا  فدددي  ايدددة لدددسا الادداأ رددن الرترددات 
مدددددددلل(و مث يليدددددده اجمللددددددد الفالددددددا رددددددن الرترددددددات  5111والتحباسدددددد  الرتكيدددددددة )

 ارسيةاا ولعسااالحب
أمر تعتلحبه م ارب  قوائم الوصحبيةالحبهارا وال إردا ويالم اجلميع أن 

                                                 
(1) Woolworth, Jr.-W. Sage: A Bibliography of the Koran, texts and translation Linguistically 

and chronologically arranged. Muslim World, XVII (1927, p. 247-289. 

(2) Blumhardt, p. 3-4, no. 5-8 
(3) Catalogue of Persian Manuscripts in the İndia Office Library, v. III, p. 26, no. 3096. 
(4) A.Sprenger, Acatalogue of the Arabic, Persian and Hindustany Manuscripts of the Libraries 

of the King of Oudh. Osnabruck 1979 Biblio Verlag, p. 26 no. 372. 
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حاجتدده إىل الد دة والو ددل واجلهدد العسدد و ومددع  إ ددافة إىلردةو ما يددة ومالويدةو 
ذل  فهو ال يلقأل إاّل أ ل القليل من الالاية والددرم والتقدديرا ورلدأل الدرغم مدن  

لددسا ت ددميم وا صددرار مواصددلة الامددل ث كددل ذلدد  فددإن اوركدد   ددد  ددرر بعددل ال
اللو  من الدراسات اليت رامن إميارا  وايقا  بمج ا األساا األوا لعل رمل رلمي 

 جا ا
بادض األل دا  واوالدسو فيهدا قدع يمفل لدس  األرمداا  دد  أنوال ي  

ولعللا ررحب  ائما  بعل رقدد رلمدي جدا  يسداردرا رلدأل تداث تلد  األل دا و 
 من يساأل لسل اورشعر سلحبا  كل 
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