حركة االستشراق الروسي
وترمجة معاني ألفاظ القرآن الكريم
م.م .حممد عبد عيل حسني القزاز
جامعة الكوفة ـ مركز دراسات الكوفة

 امللخّص:

دراسات استرشاقية  /العدد األول  /صيف 4102م

430

املقدّمة
احلمد هلل واحلمد كام يستحقه محد ًا كثري ًا والصالة والسالم عىل أرشف أنبياء اهلل
أيب القاسم حممد ى
صىل اهلل عليه وآله األخيار املصطفني األبرار .
شك فيه ى
مما ال ى
أن ترمجة معاين القرآن الكريم تعدى من أصعب املحاوالت التي
متىت يف جمال الرتمجة عىل اإلطالق؛ وذلك ى
ألن نقل معنى اآليات القدسية املحكمة إىل
لغة أخرى غري العربية ليس باألمر السهل ،إىل جانب عجز لغة الرتمجة عن نقل
ٍ
معان ومدلوالت ال تظهرها إال لغ ُة القرآن
الرتكيب البالغي لآليات وما حتمله من
التي نزل هبا .
اإلسالم كرسالة والقرآن ككتاب ،جاء ليتحدى ی استكبار وجربوت وظلم
وغطرسة وعنرصية ومادية اإلنسان ،ويلقي يف وجه الظلم حقيقة العدل اإلهلي
ويصارعه ليغلبه وينترص عليه ،ومن ثم ُيظهر ضعفه وق ىلة شأنه وإن تظاهر بالقوة
والبطش .من هنا جاء االهتامم هبذا البحث املتواضع ،ليعكس مدى أمهية هذا
حركة االسترشاق الرويس وترمجة معاين القرآن  /م.م .حممد القزاز

املوضوع .حيث ى
إن معظم الدراسات يف علوم القرآن الكريم يف روسيا حالي ًا ،متأثرة
إىل حدى بعيد بتقاليد مدرسة االسترشاق ،إال إن النشاط الدعوي التعليمي للعلامء
املسلمني جيرب املسترشقني عىل االهتامم بكتب احلديث والتاريخ ،واالمتناع ولو أحيان ًا
عن التأويالت الفاسدة لنصوص القرآن الكريم .قد القت تلك الرتمجات قبوالً
ملحو ًظا لدى الشعوب اإلسالمية الناطقة بالروسية ،والتي كانت متعطشة إىل معرفة
معاين ألفاظ القرآن الكريم.
كانت أول ترمجة ملعاين القرآن الكريم ل ىلغة الروسية هي ترمجة الدكتورة (سمية
عفيفي) أستاذة اللغة الروسية بقسم اللغات السالفية بكلية األلسن جامعة عني
شمس بالقاهرة ،حيث بدأت الرتمجة عام 5991م وانتهت منها عام 0222م بإرشاف

 434جلنة من األزهر الرشيف .وقد القت تلك الرتمجة قبوالً ملحو ًظا لدى الشعوب

اإلسالمية الناطقة بالروسية والتي كانت متعطشة إىل معرفة معاين القرآن الكريم .إ ىن
البداية العلمية النظامية لالسترشاق هناك ترجع إىل ما قبل قرنني من الزمان تقريب ًا.
وتتأكىد أمهية موضوع هذا البحث إذا أخذنا يف االعتبار ِجدى ته وحمدودية انتشار
االسترشاق الرويس خارج حدوده ،بسبب عوامل عدة حدَّ ت من انتشاره ،وعدم
وجود دراسات كثرية يف هذا الشأن.

تطوّر نشوء حركة االستشراق الروسي
ودورها يف تطوّر ترمجة معاني ألفاظ القرآن الكريم
تعترب اللغة الروسية واحدة من اللغات احلية التي ترجم إليها القرآن الكريم
حيث ارتبطت تطور مراحل ترمجة القرآن الكريم إىل اللغة الروسية بتطور مراحل
االسترشاق الرويس ،ولعب الدين اإلسالمي واملسلمني دور ًا كبري ًا وبالغ ًا يف تاريخ
الروسية واالحتاد السوفيتي ،ثم املؤثرات احلضارية العربية اإلسالمية األوىل عىل حياة
الروس .
وبداية االسترشاق الرويس يف عهد (بطرس األول) وعهد (كاترين الثانية)
الذي عرف بداية االهتامم الفعيل بالثقافة العربية ،حني ظهرت العديد من املجالت
الثقافية الروسية متضمنة أخبار العلوم والفلسفة ِ
واحلكَم والطرائف العربية وقواميس
لغوية ،حيث أدرجت اللغة العربية كإحدى اللغات الرئيسية إىل جانب الفرنسية
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روسيا ،وذلك منذ نشأهتا مرور ًا باإلمارات السالفية األوىل ،ثم باإلمرباطورية
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تم يف عهده عدد من
امليالدي ،يف عهد (بطرس األول) (5201م) ،الذي ى
اإلصالحات واخلطوات اجلذرية ،وكان هلا أثر كبري يف مستقبل روسيا وبنائها من
جديد ،وهذا النوع من االهتامم االسترشاقي لـ(بطرس) نابع من سياسته الرشقية ،وما
اقتضته مصالح روسيا ،وحاجاهتا املتزايدة إىل التعرف عىل جرياهنا الذين دخلت معهم
يف رصاعات مريرة (. )5
تذكر املصادر التارخيية بعد قرن كامل من ظهور اإلمارات الروسية يف النصف
األخري من القرن العارشامليالدي ،بدأت هذه الدولة اجلديدة تبحث لنفسها عن دين
من بني الديانات الساموية التي اعتنقتها جل الشعوب املجاورة .وهكذا طلب أمريها
فالديمري ( )Vladimirملوك عدد من البلدان وأمرائها أن يبعثوا إليه برسل ليحدثوه
عن دينهم حتى يتمكن مع باقي األمراء الروس من اختيار أحد هذه األديان؛ ليتخذه
دين ًا رسمي ًا للبالد قصد توحيدها أكثر وتعزيز رشعية احلكم هبا .إالى ى
أن الروس
والسافيني الرشقيني عموم ًا مل يكونوا جيهلون متام ًا أهم تعاليم هذه الديانات .فهم
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كانوا عىل اتصال مستمر مع اخلزر اليهود ،كام ىأهنم كانوا عىل اطالع عىل مضمون
الدين املسيحي األرثودوكيس يف بيزنطة ،والكاثوليكي عند جرياهنم يف الغرب .أما
يسمى (القرآن) من
الدين اإلسالمي فقد تعرفوا بعض تعاليمه ،وربام سمعوا بكتاب ى
خالل البلغار املسلمني الذين كانوا يقطنون األرايض املمتدة عىل طول ضفتي هنر
(الفولكا) ( )Volgaوالتي تشكل حاليا موطن أحفادهم التتار املعروف اآلن حتت
اسم (مجهورية تتارستان) ذات االستقالل الذايت املوجودة ضمن اجلمهورية الفيدرالية
الروسية(.)0
لفهم جوهر التصور العام لإلسالم السائد آنذاك عند الروسيني ،البدى من
التذكري ى
بأن هناك مصدر ًا أساسي ًا مدون ًا كان الروس يستقون منه معلوماهتم .ويتع ىلق
األمر بالالهوت واملراجع التارخيية اليونانية ـ البيزنطية التي بدأت تظهر يف روسيا منذ
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تكونت عند الروسيني صورة خيالية عن اإلسالم
القرن احلادي عرش .وهكذا ى

املشوهة هي الصورة نفسها التي
واملسلمني ال عالقة هلا بتات ًا بالواقع .وهذه الصورة
ى
نجدها عند باقي الشعوب املسيحية يف بلدان أوربا الغربية يف ذلك العرص(.)3
جيب االعرتاف بأنىه ظهر يف مرحلة الحقة نوع أخر من الكتابات التي حاولت
االقرتاب شيئا ما من احلقيقة وسعت إىل تغليب املنطق يف تناوهلا هلذه املوضوعات.
وكان ينتمي بعض مؤلفيها إىل فئة قليلة من املفكرين الروس الذين سبق هلم أن عاشوا
فرتة من الزمن داخل العامل اإلسالمي .ونذكر من بني هؤالء املفكرين (برييسفييتوف)
( )Ivachko Peresvetovوكذلك (كوسوي) ( )Feodosi Kosoyالذي عاش يف
القرن السادس عرش والذي دافع يف كتاباته عن املساواة بني مجيع الناس وبني مجيع
الديانات واللغات .ولقد لقيت أفكاره إقباال يف بعض األوساط الروسية املثقفة.
وبعد حوايل مائة سنة تقريب ًا ،أي يف القرن السابع عرش ،كتب (بوسوشكوف)
( )Posochkovمؤلفه (الفقر والثراء) الذي سار فيه عىل هنج (برييسفييتوف) وأوىص
بأن يؤخذ من الترشيع اإلسالمي ما قد يفيد املجتمع الرويس .وللمفكر (أندري
كوربسكي) ( )Andriey Kurbskiyمكانة خاصة يف معاجلة هذه املواضيع .فهو
بالرغم من معارضته لإلسالم ،يضع عدد ًا من تعاليمه يف مرتبة أعىل من الكثري من
قوى االهتامم باالسترشاق يف روسيا يف بداية القرن التاسع عرش حينام أنشأت
بعض اجلامعات الروسية كراس باللغة العربية عن اإلسالم ،ومن هذه اجلامعات
جامعة قازان ،وجامعة موسكو ،وجامعة بطرس برغ ،وكلية الزاريف وغريها ،حيث
شجعت احلكومات الروسية يف العهود املختلفة دراسة الرتاث العريب اإلسالمي،
ى
وخاصة ذلك الذي يتع ىلق باألقاليم اإلسالمية الواقعة حتت سيطرة روسيا لتوسيع
املعرفة بالشعوب اإلسالمية.

دراسات استرشاقية  /العدد األول  /صيف 4102م

تعاليم املسيحية (. )4

ى
إن بدء العمل الرسمي واملنظم يف الدراسات االسترشاقية العربية اإلسالمية432 ،

كان قد بدأ مع عهد القيرص بطرس األكرب ،عندما متىت أول ترمجة للقرآن الكريم عام
5251م إىل اللغة الروسية ،وقد قام هبا الدكتور )بيرت بوستينكوف) عن الرتمجة
الفرنسية للمسترشق الفرنيس (ديوري) عام 5143م ،تال ذلك ترمجة أخرى عام
5221م ،ولكن أول ترمجة للقرآن من اللغة العربية مبارشة إىل اللغة الروسية كانت يف
عام 5121م ،والتي قام هبا املستعرب (سابلوكوف) 5114م 5112-م ،والذي كان
يتقن العربية إتقان ًا جيد ًا ،وقد تكررت طباعة هذه الرتمجة يف أعوام 5129م5191-م.
وقام املستعرب (موخلينسكي) 5121م 5122 -م برتمجة وتفسري القرآن إىل اللغة
البيالروسية والبولندية من أجل التتار املسلمني الذين كانوا عىل حدود بيالروسيا
وبولندا وليتوانيا .ومع هناية القرن الثامن عرش ،وبتشجيع من (كاترينا) الثانية التي
كانت (تود نرش القرآن الكريم بني السكان املسلمني يف روسيا ،وتأمل يف االعتامد عليه
يف أهدافها السياسية وحروهبا مع تركيا) .ومن املعلوم أنه عندما تتدخل مصالح
الدولة يف شأن الرتمجة ،ويف جمال االسترشاق ،تصبح التوجهات واألهداف والنتائج
منوطة بالسياسيني ال باملرتمجني أو املسترشقني (. )1
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يف عام 5221م تم إدخال احلرف العريب بشكل واسع يف الطباعة .وطبع يف
السنة نفسها يف العاصمة (سان بيرتسبورغ) املصحف الكريم بحروف عربية مجيلة.
ويقول (كراتشكوفسكي) إن هذه احلروف انتقلت فيام بعد إىل مدينة قازان التتارية ،ثم
إىل القرم وتركيا فمرص .وقد تكون بعض النسخ من هذه الطبعة دخلت املغرب.
ونعتمد يف هذا االفرتاض عىل العالقات اجليدة التي كانت تربط السلطان (سيدي
حممد بن عبداهلل) باإلمرباطورة (كاتريينا الثانية ) .ومعلوم أنه جرى بينهام تبادل هدايا
ورسائل ودية جد ًا؛ وأي هدية أغىل من الطبعة الروسية للقرآن الكريم ستجد
اإلمرباطورة إلرساهلا إىل السلطان املغريب املسلم (.)1
لقد أعيد طبع املصحف الكريم هبذه احلروف اخلمس مرات يف الفرتة ما بني

5219 432م5291 ،م وجتدر اإلشارة هبذا الصدد إىل الدور الكبري الذي لعبته فيام بعد

مطبعة (قازان) اإلسالمية التي أحدثت عام 5120م ،والتي طبعت ،خالل القرن
التاسع عرش ،عرشات اآللف من نسخ القرآن ،وعدد ًا كبري ًا من املؤلفات اإلسالمية
األخرى(.)2
صدرت ترمجتان اثنتان للمصحف الكريم إىل اللغة الروسية أنجزتا انطالقا من
الفرنسية واإلنكليزية .قام باألوىل (فرييو فكني) ( )Veryovkinسنة 5292م عن
الرتمجة الفرنسية القديمة ل (دي رييي) ( )A. Du Ruyerوأنجز الثانية سنة 5290م
(كوملاكوف) ( )Kolmakov. Salعن ترمجة (سايل) ( )G eاإلنكليزية .وكانت هاتان
الرتمجتان يف مستوى حسن باملقارنة مع ما سبقتها من ترمجات .وقد أهلمت إحداهن،
فيام بعد ،أمري الشعر الرويس (بوشكن ( )A. puchkinلنظم سلسلة قصائده املشهورة
(قبسات من القرآن) التي عالج فيها شعريا نصوصا مقتبسة من ثالث وثالثني سورة
قرآنية .ويعرتف الشاعر «بأن القرآن كان الكتاب الديني األول الذي أذهل خميلته،
وقد أفلح (بوشكن) يف إعطاء صورة دقيقة املعامل عن مضمون القرآن الفلسفي
والديني؛ كام أن هذه القصائد أعطت ألول مرة يف األدب الرويس مفتاح الفهم
نمو االهتامم به عند
الصحيح للقرآن الكريم ،وساعدت إىل درجة كبرية عىل استمرار ى
ى
إن اهتامم الشاعر الرويس الكبري (بوشكن) باإلسالم وبالقرآن الكريم ،مل ينبع
من «فراغ أو كنتيجة لشطحات اخليال اإلبداعية؛ بل أتى كثمرة لقراءاته املتعمقة يف
تاريخ الرشق العريب وحضارته وآثاره األدبية والقرآنية ،فض ً
ال عن اجلذور الرشقية
اإلسالمية التي ربطت بني الشاعر والرشق اإلسالمي .جتدر اإلشارة إىل أن أحد
أجداد (بوشكن) ألمه ،وهو إبراهيم (املشهور) يف خمتلف الكتابات األدبية الروسية،
كان ينتمي إىل أرسة إفريقية مسلمة .هذا ما جعل الشاعر يبحث عن جذوره املسلمة،
التعمق يف معرفة دين أجداده وكتاهبم املقدس القرآن الكريم»(.)9
وحياول
ى
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أوسع أوساط القراء الروس»(. )1
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أهم جسور تواصل االسترشاق الرويس ،وشكىلت ترمجة معاين
م ىثلت الرتمجة ى
القرآن الكريم مكان الصدارة من بني صنوف الرتمجات الروسية .وكانت الرتمجات
تتم من خالل لغات أوربية وسيطة ،ومن ثم أمكن ترمجة
األولية ملعاين القرآن الكريم ى
معانيه من األصل العريب بعد تكوين مرتمجني روس درسوا العربية ،فأصبح القرآن
الكريم عامالً حيوي ًا هام ًا ل َف ْهم مراحل العالقات بني روسيا واإلحتاد السوفيتي،
والعامل اإلسالمي(.)52
ظهرت ترمجتان جديدتان ملعاين القرآن الكريم بالروسية ،وحازتا تقدير
(كراتشكوفسكي) الذي رأي فيهام حدث ًا تارخيي ًا بالغ األمهية يف تاريخ الثقافة الروسية،
ومستوى أعىل من الرتمجات السابقة .ولقد حفزت الرتمجات الروسية ملعاين القرآن
الكريم يف صدور مؤلفات تتناول رشح القرآن الكريم ،ومن أبرزها كتاب املرتجم
(بوجدانيفيتش) بعنوان (حممد والقرآن) وقد القى نجاحا كبريا ،وأعيد طبعه مرات
عديدة (.)55
شيخ املسترشقني ( كراتشكوفسكي) 5113م ـ 5915م الذي اقرتن اسمه
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الرويس طوال النصف األول من القرن العرشين ،حيث اعترب بحق شيخ املدرسة
االستعرابية الروسية خالل هذه الفرتة ،وذلك للمجهودات التي بذهلا يف ميداين
التعليم والبحث العلمي ،امتازت كتاباته باملوضوعية يف إنصافه لشخصية الرسول
حممد (صىل اهلل عليه وآله وسلم) واإلسالم والقرآن الكريم .ى
إن (كراتشكوفسكي)
ى
يعكس صورة الرشق املعارص املهتم بالفكر واألدب والثقافة اهتامم ًا رسمي ًا وديني ًا
وشخصي ًا ،وصورة الرشقي املنفتح عىل اآلخر ،ذو االهتاممات العلمية .ى
(إن النهضة
احلديثة للرشق العريب املسلم تظهر بوادرها يف كل مكان ،ويف الصيف عندما غادرت
بريوت ورحلت إىل أماكن أخرى ،فهناك كان مع ىلمو القرى وصحفيو املدن الصغرية،
ومراسلو اجلرائد ،وأطباء القرى ،كل هؤالء قابلوين هناك بود وترحاب ،وكان احلوار

 432بيننا يستغرق عدة ساعات بعد أول لقاء هبم ،وكانوا مجيع ًا يتأججون والثورة تتقد يف

نفوسهم ،ويف خياهلم حلم بالتحرر الوطني) (.)50
يف سنة (5119م) ظهر كتابه الفهرس الكامل للقرآن أو مدخل إىل كلامته
وعباراته ،وهو عبارة عن دليل لدراسة مبادئ القرآن الكريم الدينية والرشعية
والتارخيية واألدبية .وكان من أهم عيوبه أنىه مل يعتمد نص القرآن الكريم ،بل اعتمد
عىل مصحف املسترشق األملاين (جوستاف فليوجل) .أرشف املرتجم (نيقوالييف)
عام 5114م ،عىل ترمجة معاين القرآن ،وكانت مأخوذة عن الرتمجة الفرنسية
للمسترشق (بيبريشتني كازمريسكي) .وقد تكررت طباعة ترمجة (نيقوالييف) يف
موسكو مخس مرات ،ويف سنة 0225م أعيدت طباعتها يف دار (إليربون كالسيكس).
يعتقد بعض الن ىقاد ى
أن وضع النقد الرتمجي س ىيئ ،السيام إذا عرفنا انىه اليوجد اتفاق
مشرتك عام عىل معايري النقد الرتمجي والتقويم ى
وأن للنقد الرتمجي عالقة واضحة
باألدب (.)53
منـهج (سابلوكوف)
كثري ًا من املختصني واملسترشقني الروس قد انتقدوا
َ
وترمجته ملعاين القرآن ،فقد أشار املسترشق ( كريمسكي) يف كتابه (تاريخ اإلسالم) إن
ترمجة (سابلوكوف) ترمجة حرفية ميتة ،وال يمكن فهمها يف كثري من املواضع؛ إال بعد
مراء فيها .انتقدها أيض ًا املسترشقان (بياليف وجريزنيفيتش) ومع مرور الزمن تظهر
سلبيات هذه الرتمجة لكل من يرجع إليها ،فأ ىما املسترشق املتخصص يف اللغة العربية
فيجد فيها أخطاء كثرية ،وأما غري املتخصص فال يفهم أحيان ًا خصائص نص الرتمجة
املليئة بالكلامت القديمة والعبارات املبهمة ،التي منعت من فهم املعنى الظاهر هلا .كام
يسأل القارئ نفسه :هل فهم املرتجم ماذا أراد هبذا الكالم؟ كام ُو ِجد يف ترمجته كلامت
خاصة تستخدم عند ترمجة التوراة واإلنجيل إىل اللغة الروسية ،وبسبب هذه الكلامت
يكون القارئ العامي قد أخذ فكرة خاطئة عن العقيدة اإلسالمية واملعنى احلقيقي هلذا
األثر.
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الرجوع إىل األصل العريب ،فض ً
ال عن ىأهنا حتتوي عىل عدد كبري من األخطاء التي ال
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وعىل الرغم من ذلك فقد أشبعت ترمجة (سابلوكوف) ملعاين القرآن حاجة
وعدت من أهم املراجع عن الدين
الكثريين يف املجتمع الرويس عىل مدى مائة عامُ ،
اإلسالمي .واستحق صاحبها مدح كثريين منهم (كراتشكوفسكي) بقوله« :مل يتمكن
أحد يف أكاديمية قازان من تأسيس منهج لالستعراب ودراسة اإلسالم إال (جوردي
سابلوكوف)» .من اجلدير بالذكر جيب اإلشارة إىل ى
أن بدايات الرتمجة تعود إىل العرص
البابيل القديم ،حيث كان لدهيم جهاز مركزي مثابر من الن َُساخ املتخصصني بعدد من
اللغات الذين يبثون الرسائل الرسمية املبلغة عىل الرقم الطينية ،بخطوط مسامرية إىل
األرجاء البعيدة من اململكة (. )54
إن األخطاء يف ترمجة املعاين لدى (سابلكوف) ى
ى
أقل مما يف الرتاجم املذكورة
باإلضافة إىل دقة الرتمجة وسالسة اللغة بغية تقريبها إىل القارئ غري املسلم .ويف عام
5129م أصدر (سابلوكوف) مالحق للرتمجة ،وأعقبها بإصدار دراستني كبريتني
بعنوان (معلومات حول القرآن الكريم5114م) .كام أصدر دراسة بعنوان (مقارنة
أسامء اهلل احلسنى يف اإلسالم ويف الديانة املسيحية ) 5123م .وكان اهلدف من الرتمجة
حركة االسترشاق الرويس وترمجة معاين القرآن  /م.م .حممد القزاز

يتطرق املؤلف إىل اجلوانب العقائدية يف اإلسالم.
والدراسات أكاديمي ًا حمض ًا ومل ى
كانت آخر ترمجة تنجز عن طريق لغة وسيطة هي ترمجة (نيكوالييف) .حيث
بدأ املستعربون الروس يعدون لنقل املصحف الكريم مبارشة من األصل العريب.
وهكذا أنجزت يف الوقت نفسه تقريب ًا ترمجتان :كانت األوىل عام 5125م للجنرال
(بوكوسالفسكي) ( )D.N. Boguslavskiالذي نال حتصيالً جيد ًا يف علم
االستعراب يف الكلية الرشقية بجامعة بطرسبورغ ،وقىض سنوات طويلة يف العمل
مرتمج ًا للسفارة الروسية يف اآلستانة .وكانت ترمجته التي أمتها خالل فرتة مكوثه يف
الرشق متتاز بالدقة العالية وباملزايا األدبية الفريدة ،مما جعلها وقتذاك حتظى بتقدير نقاد
مرهفي احلس والقلم ،أمثال (روزين) و(كراتشكوفسكي) ،لكن هذه الرتمجة بقيت

 421جمرد خمطوطة ،ى
ألن صاحبها ملا رجع من الرشق علم بصدور ترمجة أخرى نقلت عن

النص العريب كذلك يف مدينة (قازان) .ى
فتخىل (بوكوسالفيسكي) عن طبع عمله(.)51
بعد االزدهار الكبري الذي عرفته الدراسات االستعرابية يف بداية القرن
العرشين ،مل تعد ترمجة (سابلوكوف) تتجاوب ومتطلبات العلوم العرصية .لذا بدأ
التفكري يف إنجاز عمل جديد يكون يف مستوى طموحات املدرسة االسترشاقية
الروسية اجلديدة .فقام العامل األوكراين (كريمسكي) ( )Krymskiيف مطلع القرن
بإصدار ترمجة لعدد من السور القرآنية مصحوبة بالرشوح ضمن سلسلته املشهورة
(حمارضات حول القرآن) .غري ى
أن هذه املحاولة تو ىقفت ومل يتمم صاحبها مرشوعه
هذا .فأخذ العامل (كراتشكوفسكي) عىل عاتقه هذه املهمة التي تط ىلبت منه وقت ًا طويالً
وجهد ًا جبار ًا .وبام أننا نعترب أن مستوى العمل الذي قام به هذا العامل الكبري يفوق
مجيع الرتمجات الروسية من جهة ،والعديد من الرتمجات األوربية من جهة أخرى،
فإننا سوف نتوقف قلي ً
ال عند مميزات هذا العمل وبعض املراحل التي مر منها .فيمكن
القول ى
بأن اهتامم (كراتشكوفسكي) هبذا املوضوع ظهر مع بداية خطواته األوىل يف عامل
االسترشاق ،ومل ينرصف عنه طوال حياته كلها .غري ى
أن العامل مل يتمكن من رؤية عمله
مطبوع ًا ،إذ تويف عام 5915م ،ومل تصدر ترمجته إال سنة 5913م  .ى
إن العمل الذي

ى
إن (كراتشكوفسكي) ،وهو العامل املتمكن من اللغة العربية ،والعارف
بأرسارها وكنوزها ،أدرك متام اإلدراك ،وذلك منذ رشوعه يف عمله ،ى
أن أسلوب
القرآن الكريم هو أسلوب خاص فريد من نوعه ،وال نجد له مثي ً
ال يف الكتابات
العربية األخرى .لذلك حاول جهد املستطاع االقرتاب من هذا األسلوب العريب يف
النص الرويس لرتمجته حتى يمكن القارئ من االقرتاب أكثر من كتاب اهلل شكالً
ال يف متناول خمتلف رشائح القراء .غري ى
ومضمون ًا .وقد جاء أسلوبه سه ً
أن بعض
الن ىقاد مل يفهموا مغزى هذه املقاربة ،واعتقدوا أن العامل اعتمد النقل احلريف يف عمله.
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مر بعدة مراحل .فقد كان االهتامم بموضوعه أوالً،
استغرق أربعني سنة كاملة ،ى
والتمهيد للخوض يف غامره ،ثم البحث املستمر إلنجازه تدرجيي ًا(.)51
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املختصون يف فنون الرتمجة ى
أن نقل املعنى واألسلوب مع ًا إىل لغة أخرى
ويعلم
ى
يشكىل املبتغى األسمى لكل مرتجم ،غري ى
أن مثل هذا اإلنجاز ال يتأتىى إال نادر ًا
والينجح يف حتقيقه إالى ذووا الباع الطويل يف علوم اللغة وفنوهنا من جهة ،وعلوم
الرتمجة من جهة أخرى .ويمكن القول :ى
إن (كراتشكوفسكي) قد و ىفق إىل حد بعيد يف
مهمته ،ى
وإن عمله يعترب حالي ًا أجود ترمجة روسية ملعاين القرآن الكريم وإحدى أجود
الرتمجات العاملية .وبالرغم من هذا كله ،ى
فإن عمله ال خيلو بالطبع من اهلفوات
املتفاوتة(.)52
السيدة الروسية ( السفرياتشكو فسكايا) ط 5114م ،زوجة املسترشق الرويس
(كراتشكوفسكي) ،بحثت بأصالة عن نوادر خمطوطات القرآن من القرن السادس
عرش .كتب األستاذ (أمني اخلويل) عن هذا اجلهد« :قدمت السيدة (كراتشكوفسكي)
بحث ًا عن نوادر خمطوطات القرآن الكريم يف القرن السادس عرش امليالدي ،و ىإين ى
أشك
يف أن كثريين من أئمة املسلمني يعرفون شيئ ًا عن هذه املخطوطات ،وأظن أن هذه
مسألة ال يمكن التساهل يف تقديرها»(.)51
حركة االسترشاق الرويس وترمجة معاين القرآن  /م.م .حممد القزاز

بعد زوال الدولة السوفييتية ،زاد االهتامم بشكل كبري بموضوع ترمجة معاين
القرآن الكريم من قبل مجهوريات االحتاد السوفييتي عموم ًا ومجهورية روسيا الفدرالية
خصوص ًا .وقد أ ىدى هذا اإلقبال الكبري عىل قراءة كتاب اهلل والتأ ىمل يف معانيه إىل إعادة
طبع ترمجتي ى
كل من (سابلوكوف) و (كراتشكوفسكي) عدة مرات ،كام طبعت ترمجة
(بوكوسالفسكي) التي سبق أن أرشنا إليها ،والتي بقيت خمطوطة حتى هذا العهد.
وظهرت يف السنوات القليلة األخرية بعد 5995م ترمجتان جديدتان :األوىل لألستاذة
(بوروخافو) ( ،)V.OPorokhovaوالثانية لألستاذ (عصامنوف) املعروف يف ساحة
الدراسات الرشقية بصفته اختصاصي ًا يف اللغة الفارسية(.)59
يمكن القول ى
بأن ترمجة معاين القرآن الكريم علم قائم بذاته ،له قواعده

 424وأحكامه ،وهو يستوجب من املرتجم الصدق واألمانة واإلملام الواسع بلغتني عىل

األقل ـ املرتجم منها واملرتجم إليها ـ ويستحب أن تكون له دراية بلغات أخرى
وعلومها حتى يتمكىن من االستفادة من ترمجات أخرى بمقارنة عمله هبا .وعىل
املرتجم ،إذا تع ىلق األمر بالقرآن الكريم ،أن يكون عىل اطالع بعلوم القرآن واحلديث،
وأن يكون عىل صلة مستمرة بعلامء الدين ،عىل اختالف مذاهبهم ،قصد استشارهتم
واالستفادة من عملهم ،وفض ً
ال عن هذا وذاك ،فهو ملزم بأن يكون عىل علم كامل
باألخطاء الواردة يف الرتمجات السابقة ،وذلك لتجنىب الوقوع فيها من جديد.

اخلامتة
تطور
كان هدفنا يف هذه الصفحات البحثية القليلة التعريف ببعض مراحل ى
ترمجة معاين القرآن الكريم يف روسيا وانتشاره هبا ،وكذلك إبراز مسرية عملية ترمجة
توصل الباحث إىل عدة استنتاجات هي:
معانيه يف هذا البلد .لذا فقد ى
◘ ى
إن الرتمجات األوروبية للقرآن الكريم ،سواء الروسية منها أو غريها كانت
من قبل مرتمجني حيسنون اللغة التي ترمجوا إليها أكثر من اللغة العربية أو العكس،
ولذلك كانت تلك الرتمجات األوروبية معرضة للخلل والنواقص الكثرية .
القرآن واحلديث ،وأن يكون عىل صلة مستمرة بعلامء الدين ،عىل اختالف مشارهبم،
قصد استشارهتم واالستفادة من عملهم ،وفض ً
ال عن هذا وذاك ،فهو ملزم بأن يكون
عىل علم كامل باألخطاء الواردة يف الرتمجات السابقة ،وذلك لتجنىب الوقوع فيها من
جديد.
◘ ى
إن ترمجة القرآن من اللغة العربية إىل الروسية ترمجة حرفية مستحيلة .فإنىه
وتعرب عن نفس
يستحيل أن يرتجم القرآن بألفاظ أخرى غري عربية تقوم مقام ألفاظه ،ى
معانيه ومقاصده.
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◘ ى
ظل القرآن الكريم مثار دهشة الغربيني من مستعربني ومسترشقني ،بام
أحدثه من تغيري شامل يف املجتمع العريب واإلسالمي ،وما أضافه إىل احلضارات
تطور وجتديد .فحدبوا عىل دراسته
اإلنسانية من زخم وحياة ،وما قدى مه للثقافة من ى
بمثابرة ،وتتبعوا نصوصه بإمعان ،فرآه البعض ما ىدة لألبحاث املوضوعية فدرسه هبذا
املنظور ،واشتد عىل البعض اآلخر وقعه فأثار عنده احلقد الدفني ،ومن هذا وذاك
طغت عىل السطح األكاديمي دراسات االسترشاق القرآنية.
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 -55كراتشكوفسكي ،إغناطيوس ،معاين القرآن الكريم دار النرش (ناووكا) ،موسكو ،الطبعة
الثانية5992 ،م .
 -50كراتشكوفسكي ،إغناطيوس ،القرآن يف ترمجة بوكوسالفيسكي ،جملة االسترشاق الرويس،،
موسكو  -ليننغراد العدد 5941، 3م .
 -53حممد اجلار اهلل ،سليامن ،جهود االسترشاق الرويس يف جمال السنة والسرية (دراسة
ببليوغرافية)5991 ،م .
 - 54موساتوفا ،ت( ،العالقات الروسية املغربية يف القرن التاسع عرش) ،تعريب عبد الرحيم
العطاوي ،جملة دار النيابة ،عدد 5911 ،51م .

* هوامش البحث *
 -5جهود االسترشاق الرويس يف جمال السنة والسرية (دراسة ببليوغرافية) ،د .سليامن بن حممد اجلار
اهلل .4 :
 -0حول اجلمهوريات اإلسالمية ذات االستقالل الذايت يف روسيا ،عبد الرحيم العطاوي -051 :
.059
 -3دراسات يف تاريخ االستعراب الرويس ،إغناطيوس .كراتشكوفسكي.02:
-4املصدر نفسه .01 :
 -1املصدر نفسه .01 :
.35 - 01
 -2ترمجة معاين القرآن الكريم ،اغناطيوس كراتشكوفسكي .51 :
 -1القرآن يف روسيا ،بافل .غغريزنييفتش . 019 – 049 :
 -9مؤثرات عربية إسالمية يف األدب الرويس ،مكارم الغمري .522 :،
 -52قصائد رشقية ،الكسندر بوشكن ،ترمجة  :طارق مردود .22:
 -55مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الرويس ،مكارم الغمري.541 :
 -50مع املخطوطات العربية ،اغناطيوس كراتشكوفسكي .30 :
 -53اجتاهات الرتمجة املعارصة ،النقد الرتمجي املقارن ،حممد عبد الواحد .2:
 -54فن الرتمجة  ،ريكول بول.32 -59 :

دراسات استرشاقية  /العدد األول  /صيف 4102م

 -1العالقات الروسية املغربية يف القرن التاسع عرش ،ت .موساتوفا ،تعريب عبد الرحيم العطاوي :
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 -51القرآن يف ترمجة بوكوسالفيسكي ،اغناطيوس كراتشكوفسكي.325 -093 :
 -51الدراسات العربية يف روسيا ،عبد الرحيم العطاوي .542 - 535 :
 -52حول الرتمجات الروسية للقرآن ،عالء الدين فرحات .12 :
 -51اإلسالم واملسلمني ،أمني اخلويل.51 :
 -59حول الرتمجات الروسية للقرآن ،عالء الدين فرحات .32 - 09:

حركة االسترشاق الرويس وترمجة معاين القرآن  /م.م .حممد القزاز

422

