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 كلمة
 اللجنة التحضريية

 
 

 
والصدد و والمدد ى أشدد  ألندداء ااملرسددي  وا ا ددشن،  ،هلل رب العددي ناحلمدد  

  س ان حمم  وأش  آله وصحره ألمجن.
 ألمي بع :

دد   الردد يحثن ا شددير ن ا الودد وو، ومش صدددي  فهدد ا يلسددو  عدد س أشدد    
تردددمس أل دددي  الرددديحثن فسددده وفددد  احلددداوء الرحددد ا والعيددديردا ا ي مدددو دلسهدددي، و ددد  ر  

 اهلجيئسو.
 ملمأل هللا  رحيمله وتعيىل ألن د فيوي مجسعيً  ي  ره وداضيه. 
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 .ألب  بكا بن الطسب  يا ي.االسم: 
 جزائاساجلنسية:                   ى1971اجلزائا، مكان امليالد واترخيه: 

 يد وش مااي ،250، ص باجلزائا،  موطسووراسلة: عنوان امل
 ال  ع راهاملؤهل العلمي: 

 ى2004الييير،  جيمعو اإلميى أر مكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 

 أش ى الشادعوالتخصص العلمي العام: 
 احل دث الشادفالتخصص العلمي الدقيق: 

 الييير لموو جبيمعو اام  أر رئسس  مم الكعيب واالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
  فيدو الطيلب الاابين لا يلو ابن أليب زد  الي واين( 1)
 حميضاا  ا أشم الاوادو( 2)

 :البحوث)ب( 
 العحيس  ا اهتيى اإلميى الر يرس ابلع لسس( 1)
  حن  طاح م ض أي  صطشحي  أش ى احل دث( 2)
 ابن حجااحل دث ا وكا أو  ( 3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 ال هيب ا يلكي )ييب( أر الييضي ( 1)

 املشاركة يف الندوات:
 احل دث الشادف وحت اي  العصا )ييب(( 1)
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 مواقف المستشرقين من جمع القرآن الكريم

 ورسمه وترتيبه 

 

 ،ور ه وتاتسره وت ودوه تويول الرحث م ا ف ا معشا ن من مجع الياآن
 ب أشسهي ابلاي والعفوس .رهيهتم، وأي  ن ض  ا  وأ  

وأ ى صحو الاوااي  ال اريو ا  ،لياآنأن ايأيئهم غم ض اتردخ اوحت ا 
 ه، وزأمهم  لك ضسيع فياا  موو  ،ايأيئهم أتخا ت ودن الياآن الكاميو اجلمع، 

 ا معشا ن. ل لك ألمثشو من  عياب  بوضا  ،وج ي ألنسي  ا الياآن لسممس موه
 عيين ود ك الشي دشككين ا وا عو   :ْن ا معشا    ود  ا الرحث ألن

السميمو اليت  يملمس  ررًي ا مجع الياآن  يئشن: دن أ ي ال دن ا عشه وا ا 
ت  اه  حلفيظ ال دن ذ اهتم ا صيير  شسو، وذلك خب ء ميه ه ا   عو من ا

 ا صيير اإل  مسو ا  ث  و.
مع الياآن من وضع ألن جمم ع الاوااي  اخليصو جبوذهب بات ن دىل 

 عيبو بعض ا ييطع من الياآن  يملمس مبرييرو ،  مي ألنير الريحث دىل ألن  اخلسيل
 ن حت ا أن ا ثوياي الرحث ألن غ  عيء ل ب ، وجي من بعض الصحيبو

 .الياآن ح دثيً مشسئيً اباخطي  العشمسو
خشو مويهجهم  ابحلجج اليت ترنّ  أش  هؤال  ا معشا ن وري  الريحث 

 .الفاضسي  اليت ألثرع هيعف ضو 
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 السيرة الذاتية
  معيذ أش ان حييبن ي. ألمح   االسم:

 ألرييناجلنسية:                      ى1958اارين  مكان امليالد واترخيه:
اإلمدددديرا  العابسددددو ا عحدددد و، الشددددير و، جيمعددددو الشددددير و،  شسددددو عنوووووان املراسوووولة: 

 اإل  مسو  ي اوال ر  الشادعو
 ال  ع راه مي:املؤهل العل

 ى1992،اإل  مسو جيمعو اإلميى حمم  بن  ع ي مكان احلصول عليه واترخيه:
  أل عيذ مميأ  الدرجة العلمية:

  العيس و وا  اهب ا عيصاوالتخصص العلمي العام: 
  العيس و التخصص العلمي الدقيق:

  أل عيذ مميأ  ا جيمعو الشير و العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 ب:الكت)أ( 
 ابن تسمسو   ىإل" لشسخ اوساجلهمحتيس  ويرا و اجلز  الثيلث من  عيب "تشرسس ( 1)
 ااربع ن ح دثيً ا ااخ ق مع ناحهي( 2)

 :البحوث)ب( 
 و حل دث " عفرتق ألميت أش  ث ا و رعن فا و"سيرا و حتشسش( 1)
 فطادو معافو هللا تعيىل( 2)
 ا مشم ن والع  و الثييفسو( 3)

 ة يف املؤمترات:املشارك
 حيضا العيمل اإل  مي، أ امو الع شف والوه ض )جيمعو جاش(( 1)

 املشاركة يف الندوات:
 ممعيرو العش ى اإلملميملسو واالجعميأسو ا الععشسم اجليمعي )جيمعو اإلميرا (( 1)
 الع  و: الععيمو والعفيأو )جيمعو اإلميرا (( 2)
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 كريمنقض دعوى المستشرقين بتحريف القرآن ال

 )من خالل المقارنة مع كتب أهل الكتاب(

 

العحادددف ابليدداآن الكداميَّ فمدد  وا بدد لك بسودده  هتمدو حديول ا معشددا  ن دلصدديق
وبن  عب ألهو الكعيب الميبيوَّ معغيفشن أن أل ريب احلفظ اليت هسأهي هللا  رحيمله 

اددددف عدددب فأصددديبعهي دددد  العحلشيددداآن الكددداميَّ تشدددك اا دددريب الددديت مل تعهسدددأ لعشدددك الك
والعردد دو. وهددم ديسمدد ن اليدداآن الكددامي أشدد  الكعددب المدديبيو، ودطّريدد ن ا عدديد  الدديت 

وهددم ا ذلددك دوطشيدد ن مددن   مي هدد ه الكعددب أشدد  اليدداآن الكددامي دديروا أشسهددي ا تيدد
د ددي و فهددم دزاهوَّ مددع  ددو الرعدد  أددن اإلملصدديء والوددمرععدد دن   ،العشددكسكموطشيددي  

ل ا في  جدي    ؛ايأي اهتمادفهي حىت ت اف  يَّ بو وحتالوص ص ألو العفم  اخليطئ هل
ن ألن هتديو  ألمديى رخيدي معدنَّ فكديَّ ال تي ى أشد  أل ديع أشمدي ألو اتنرههم ضعسفو

 .الريحث إبداايهي اليت أ ين الميطعوَّ احلجج
بمدد مو  ليد  ألملطد  هللا بعددض ا وصدفن مددن هدؤال  ا معشدا ن ابحلدد َّ فديأرتءو 

وأدداض الرحددث لشددهييا  بعددض هددؤال  عردد دوَّ العحادددف ألو الهدد ا الكعدديب مددن 
 ا وصفن.
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 السرية الذاتية
                   حيم  حمم بن ي. ديردس  االسم:

   يايناجلنسية:           ى1964الم يان،  مكان امليالد واترخيه:
  لاايضا، جيمعو ا شك  ع ي،  شسو الرتبسوعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:
 ى2000، أيى جيمعو الياآن الكامي ابخلاط ىعليه واترخيه:  مكان احلصول

 أل عيذ مشيركالدرجة العلمية: 
 أش ى الشادعوالتخصص العلمي العام: 

  العفم  وأش ى الياآن التخصص العلمي الدقيق:
 أل عيذ مشيرك ا جيمعو ا شك  ع ي،  شسو الرتبسو، الاايضالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 اإلملفيق وطا ه ا شاوأو ا الياآن الكامي( 1)
 الغابو ا اخعصير  عيب احلمرو( 2)

 :البحوث)ب( 
 الوعم ا ض     رو الوحو( 1)
 يور اا او ا حتيس  اامن ا اجملعمع( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 املشاركة يف الندوات:

 
  )عرض ونقد( آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي
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و دىل ألّن اال عشددااق حا ددو فكادددو فشمددفسو غابسددو مععددد يو خشصددمس ال را دد
دغشب أشسهدي أد ى احلسديي وا  ضد أسو ا توديول ال را دي  اإل د مسو،  ،ااه اء
فر ا اخلشدو العشمدي ا مع دم ، يهل اً موكا ن أيمعهم ا يرا و ظيهاو ال حي و    ي

سدديب ااميملددو رت الوصدد ص اترو ألخدداغ، وغوبدد ،ي بعشدد ده احليدديئ  اتروألحبدديثهم ح هلدد
 و ددد  ب ا ا دددوهج، وتعددد ي ا ا را .العشمسدددو اترو ألخددداغ، عدددي ألو عهدددم ا اضدددطاا

أل ثددا مددن ث ثددن رألايً مددن آرائهددم حدد ل مفهدد ى الدد حي،  ض  اْ تضددمومس ال را ددو أ دد
 صوفمس دىل ألربعو ألصويء أش  الوح  العييل:

آن الا د ل صدش  هللا أشسده و دشم افدرتغ اليدا  وااليأدي  نن   ،دبطيل ال حي -أل
 من أو  ملفمه.

اليداآن مدن أود   بعشيدي صش  هللا أشسده و دشم دملكير ال حي واهتيى الا  ل -ب
 .غ ه 

 ملفمسو واملفعيلسو.وصف ال حي  ب  اها  -ج

 تفم  ال حي بعفم ا  مييدو. -ي
وبسودددمس ال را دددو ألّن غددديلرسعهم ال دوكددداون الددد حي ا ال ا دددع اإلملمددديين، بدددو 

  صش  هللا أشسده و دشم، ف  عد ا ا العفادد  ودوف مله أن ملرسوي حمم ،املرسيئهم دثرع مله
 بن ا عميودن.

 مدددي يأدددمس ال را دددو دىل ألخددد  احلسطدددو واحلددد ر مدددن أل ددد اهلم الددديت اندددعها  
يصددو الدد دن  دددع ا ا وصددف الا دد ل صددش  هللا أشسددده وخبابالأعدد ال واإلملصدديء، 
 العرياددو أشد  هأشسده، و صدا  إلملكدير ملدزول الد حيوذلك و شم ابلعريادو والع مو، 

  لرشادو.ا
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 السرية الذاتية
                           مير لبن ي. ديردس  االسم:

 مغايب اجلنسية:                        ى1975فيع مكان امليالد واترخيه: 
 مكويع، نيرع  شمين الفير ي ،ا غابعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

  ى2005 فيع،  شسو ا ياب ،هللا م  بن أر جيمعو حممكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 

  الفكا اإل  مي وألص ل الشغ اي  العابسو التخصص العلمي العام:
 الشغ اي  الي ميوالتخصص العلمي الدقيق: 

 ا غاب ،فيع ،جيمعو حمم  بن أر هللاالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
 غ س أو   سر دهالفكا الش -(1)

 :البحوث -)ب(
 الععشسم الثيمل سبعض دنكيال  ال رع الشغ س ا  -(1)
  الي ل الفشمفي العايب وآفو الععشسم -(2)

 املشاركة يف املؤمترات: 
 املشاركة يف الندوات:

  )فيع(نااص ا  العابسو بن ا يائن والشميملس -(1)
 الععادب واجليمعو ا غابسو )فيع( -(2)

 اقية للقرآن الكريمات االستشرالدراس
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 في رؤية إسالمية 

جز اً  ر اً من ا مؤولسو جتيه الص رو ا غش طدو لس د ى دعحم و اال عشااق 
ا ا دددددوهج  عشدددددا  ن أشدددد  اخدددددع ء ألوطدددددي ما مدعفددددد  وا مددددشمن ا الغددددداب، و 

 وال  يئو والغياي  جتيه اإل  ى والياآن.
 دددد ى أشدددد  العشددددكسك ا أيس تددددده، ليدددد  بددددق ا معشددددا  ن يرا ددددديهتم لس

والعطدديول أشدد  مي ميتددده، والطعددن ا حييئيدده العيرخيسدددو وث ابعدده،  يصدد دن بددد لك 
 تش ده ص رو اإل  ى، وتص داه خطااً أش  الغاب وألهشه.

اليدددداآن   ا شددددر هو ر ددددزوا اهعمددديمهم أشدددد  وا  دددرسو حتيسدددد  تشددددك الغدددياي
 عيملسدده،  حد ل اليدداآن: تامجددوً  رددو ا معشددا نو مددن    الكدامي، فييمددمس يرا ددي  أد   

 وحتيسييً وملشااً لكث  من الكعب ا ععشيو ابلياآن وأش مه.
مددع اليدداآن آفددي  أ ددد و، ألمهددي: معيمشددو اليدداآن  وليدد   ددم أددن تعدديمشهم 

، بددو ايأددد ا ألملددده مدددن ملددده وحسددديً مدددن هللا    مدديئا ااأمددديل اإلملمددديملسو، فافعددد ا أودده  
ذهرد ا دىل مدي هد  و مدن ثييفدي   ديبيو،  ورثدهو  ،دملشي  حمم  صش  هللا أشسده و دشم

  ا ابلياآن هتمو العحادف والعر دو.ألبع  من ذلك، فألصي  
ومدددع  دددو هددد ه الشدددره والعشرسمدددي  ا غاضدددو مدددن  ردددو ا معشدددا ن، دال ألملودددي 

اب  ضد أسو و موهم ات مممس يرا يهتم لشيداآن الكدامي ملمعطسع ا عثوي  طيئفو موصف
 واإلملصيء.

 
 

 السرية الذاتية
                     د   بن رفيئسو   لسسف ي. سم:اال
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  ألذرس اجلنسية:                 ى1975ألذربسجين ،  مكان امليالد واترخيه:
 AZERBAIJAN,BAKU, AZADLYGAVEعنوان املراسلة: 
 ا يجمع  املؤهل العلمي:

 ى 1997 ،جيمعو اب   مكان احلصول عليه واترخيه:
 الدرجة العلمية: 

 طرسب أل وينص العلمي العام: التخص
 التخصص العلمي الدقيق: 

 طرسب ومرتجمالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
 تامجو معيين الياآن الكامي دىل الشغو الاو سو( 1)
 " لشحيفظ ابن حجابش غ ا ااى"ناح  عيب ( 2)

 :البحوث -)ب(
 الياآن الكامي والع  و( 1)
 ألنااط الميأو الصغاغ( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 (ى2005اإل  ى ا أصا الع  و )اب    -(1)

 املشاركة يف الندوات:
 ا و رو( تامجو معيين الياآن الكامي تي مي لشميضي وختطسط لشممعيرو )ا  دوو -(1)
 أويدو ا مشكو العابسو المع يدو ابلموو والم و الور دو )ا  دوو ا و رو(  (2)

للمستشرق الروسي يفيم ريزفان  ((المهالقرآن وع))كتاب 

 ومزاعمه حول كتاب هللا
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 يى الريحث ب را و اا يلسب وا ويهج اليت ا ع  مهي ا معشاق الاو ي 
أش  متهس   هحبثلشوسو من الياآن الكامي، فاتب  Efim Rezvanا شه ر دفسم ردزفين 

 وث ثو فص ل وخيمتو و يئمو ا ااجع.
لرسين مكيملو الكعيب ا    ر ا  خصصه الريحثفي   :ألمي الفصو ااول

 اال عشااق الاو ي، وألضيء دلسه ملر و أن مؤلفه.
في  تعا ض فسه اهم ا ويهج اليت  ير أشسهي ا معشاق  :ألمي الفصو الثيينو 

الاو ي لعش ده ن صسو الويب صش  هللا أشسه و شم، وحتادف معيين الياآن الكامي، 
 واتردخ مجعه و عيبعه.

في  تعاض فسه    ف دفسم ردزفين من  عيب هللا،  :الفصو الثيلث ألميو 
شم وبن  بط ن بعض ايأي اته، وا عف  إبنيرو دىل ألهم مي  عيج دلسه طيلب الع

 .الااغب ا الععاء أش   عيبه "الياآن وأي ه"
ملعه  دلسه خ ل يرا عه ا متو في  ألوجز فسهي الريحث ألهم ميألمي اخلي

وذلك بص رو دمجيلسو،  مي  يى فسهي بعي مي  ،معشاق الاو يلرعض تصوسفي  ا 
م ر و اال عشااق الاو سو ومهميهتي ا أصاان ه ا، وبسين بعض الع اب  اليت ال 

 .يرا و ألأميل ا معشا ن بن الشع ب الويطيو ابلشغو الاو سو ا أوهي غق
 

 السرية الذاتية
  راغنبن نعسب ي. ب   االسم:

 مغايب اجلنسية:                   ى1964، ا غاب  اترخيه:مكان امليالد و 
  شسو ا ياب ،جيمعو  س س حمم  بن أر هللا ،فيع ،ا غاب عنوان املراسلة:
 ال  ع راه املؤهل العلمي:
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 ى2002ا غاب،  -فيع مكان احلصول عليه واترخيه:
 مشيرك أل عيذ الدرجة العلمية:

   عابسو والغابسوالشميملسي  ال التخصص العلمي العام:
  ال اللو والرت سب التخصص العلمي الدقيق:

 فيع ، جبيمعو  س س حمم  بن أر هللا،  شسو ا يابمشيرك أل عيذ  العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 الكتب:) أ( 
 دو ا اليداآن و ا اإلندعيأي  ال اللسدو لش فيرا  تعمسم ال اللو أرب احلي ل: (1)

 الكامي
 ث ثي ا الياآن الكاميبوسو الفعو ال (2)

 :البحوث)ب( 
 م يها املمجيى واتميق اخلطيب الياآين (1)
  الروسو ال اللسو والروسو العص دادو (2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 مؤمتا الك دمس ال ويل لعحشسو اخلطيب )الك دمس( (1)
 ا ؤمتا ال ويل لشياا و والعأودو )ت ملس( (2)

 املشاركة يف الندوات:
 الميمس و )ا غاب(و فيع ال ويل لش را ي  احليمس و  مشعي  (1)

 

 اإلحداثيات المبتدعة في قراءة جاك بيرك 

 االستشراقية للقرآن الكريم 

 

و او ا معشاق الفاملمي جيك ب ك لشياآن الكامي، ل الرحث أريرو أن يرا و
 .ى1995 وو والصييرو ا طرععهي الثيملسو  ،اليت ذدو هبي تامجعه  عيين الياآن الكامي
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، لشياآن الكامي تامجو من خ ل معيدشعه الريحث فسهي بسين م  ف جيك ب ك حيول
 ي  "؛اإلح اثسي  ا رع أوممي اجعهيياته تشك "مث يرا و. و   رألغ الريحث ألن د

ذا  ألص ل  ،ائسو معع يودمكيان  دجا ي صيحب الرتمجو هسأ هل ،فسهي من ج د 
ومي تا خ ا ذهن الييرئ ا مشم  ،مسبختش و الث ا ،وب ل جسو و سمسيئسولميملسو وألملثا 

. وبّن الرحث  وح ل الا  ل صش  هللا أشسه و شم ،من ألفكير ح ل الياآن ومجعه
الوص الياآين ألب   مل أي من يرا و  سف ألن الو ااي  اليت مت اأعمييهي اجو 
ايب الع الوح ل ألص   مي ألن ا عسعيب العجز ا ا عج   مكو ن الشغو الياآملسو،  

 اأو    أشمسو تد ثْرمس ابل را و ا عأملسوب أشسه ملعيئج غوتات   ،الي مي  ين غ  ي س 
اخلشو وض ح ، و يك ب ك، عي دؤ   ضعف اال عياا جالوعيئج اليت املعه  دلسهي 

  ا وهجي.
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 السرية الذاتية
  أل.ي. حمن بن ديردس أزوزس االسم:

 مغايباجلنسية:                     ى1964ا غاب   مكان امليالد واترخيه:
 1601ص ب  ، فيع، ااطشس،ا غابعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 ى1997 ،الاابط مكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ الدرجة العلمية:

 ال را ي  اإل  مسوالتخصص العلمي العام: 
 أش ى الياآنالتخصص العلمي الدقيق: 

  فيع ، جيمعو الياودن،لععشسم العييل بكشسو الشادعوأل عيذ االعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
 م خو دىل يرا و أش ى الياآن والعفم ( 1)
 اإل  ى والغاب،  ضياي وم ا ف( 2)
 يرا ي  ا اال عشااق ومويهجه (3)
 اإل  ى وهتمو اإلرهيب( 4)

 :البحوث -)ب(
  و وموهجه ا العفم رسالشسخ ألمح  بن أج (1)

 املشاركة يف املؤمترات:
 م  ف اإل  ى من اإلرهيب )الاايض( (1)

 املشاركة يف الندوات:
  مل وو اامل لس:  اون من العيشري  )الاايض(( 1)
 تامجو معيين الياآن الكامي، تي مي لشميضي وختطسط لشممعيرو )ا  دوو ا و رو(( 2)

 مناهج المستشرقين البحثية
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 الكريم في دراسة القرآن 
أت سددد  ألن طاائدددد  ا معشدددا ن ومودددديهجهم ا يرا ددددو الرحددددث دىل  دهددد ء

 ا  دو ْن الياآن الكامي تكيي تك ن مفص لو أن  سيق ا  ض أسو واحلسيي ا طشد ب  
 موهج أشمي.

 وألباز ا ويهج الرحثسو اليت مت ا ععااضهي ا الرحث مي دشي:
و دددد مدددوهج العشدددكسك فسمدددي هددد   طعدددي: وذلدددك أدددن طادددد  ا ريلغدددو ا د ر 

والددداوااي  الصددددحسحو ا اترطدددو بعدددديردخ  ،الشدددك ك حددد ل ال  دددديئع العيرخيسدددو الثيبعددددو
هييفددو دىل مدددي شدد  أمشسدددو االملعيددي  بطاديدددو واالأعمدديي ا ذلدددك أ ،اليدداآن وأش مددده

 دامي دلسه ا وهج اال عشاا ي من ملعيئج أكمسو.
يرا دددسو  زأو العأث ددددو، وهدددي ملزأدددودهج ااثدددا والعدددأث : الددد س دعدددين ااخددد  ابلوددددددد مدددو

 .  و أويصا مو  مو اإل  ىاأعييوا ري  أيخ  هبي مع م ا معشا ن ال دن 
مددن خ لدده دىل تصدد د  مددي هدد   ددد ا ددوهج االفرتاضددي: ودهدد ء ا معشددا  ن

أل دداب دىل الكدد ب، ولعددو ألبدداز جمدديل  دداآين مدديرع فسدده اليدد ى هدد ا ا ددوهج هدد  مددي 
   برتتسب ا اي  والم ر.تعش  

أشدددد  احلدددد ايا وذلددددك أددددن طاددددد  د ددددييط ال ا ددددع ييطي: ددددد ا ددددوهج اإل دددد
و دددد  يألب ا معشددددا  ن أشدددد   و ا اترطددددو بعدددديردخ اليدددداآن الكددددامي.وال  دددديئع العيرخيسدددد

ْددخبو  ،هدد ا ا ددوهج ا يرا دديهتم حدد ل اليدداآن الكدداميت ظسددف  ع يصددو ا م ضدد ع مج 
أل ددريب متدديدز أل ددش ب اليدداآن ا كددي أددن أل ددش ب وأ ودد ا ب را ددو  ،هاليدداآن وأل ددش ب

 ن ا  ين.الياآ
 هبدد ء دضددعيء :عأ سمددسو لشحيددو اليدداآينددد مددوهج الرت سددز أشدد  ا احشددو ال

  .الثيو ا مي ميهتي ورم زهي
ددد مددوهج الوفددي: ألس ملفددي احليدديئ  الياآملسددو وال  دديئع العيرخيسددو ا اترطددو بو ددزول 

 .ح هلي د رو الشك كو  ،عهالياآن ومج ْ 
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 السرية الذاتية
  وأل. ي. حمن بن  عس  غزال االسم:

   رساجلنسية:                  ى1957  راي     مكان امليالد واترخيه:
 مدم  ، شسدو العشد ى االجعميأسدو  مكو ا كامو، جيمعو ألى الياغ،  عنوان املراسلة:
 الشغو اإل شسزدو

 ال  ع راه املؤهل العلمي:
 ى1987بادطيملسي، جيمعو مل توغهيى، مكان احلصول عليه واترخيه: 

 أل عيذ ية:الدرجة العلم
 الشغو اإل شسزدوالتخصص العلمي العام: 

 الرتمجو اا ش بسوالتخصص العلمي الدقيق: 
 أل عيذ ا  مم الشغو اإل شسزدو جبيمعو ألى الياغ العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 مشي و الرتمجو وحش هلي( 1)
 اجليمع ا الرتمجو( 2)
 أل يلسب الشغو اإل شسزدو (3)

 :حوثالب)ب( 
 تامجو ا صطشحي  اإل  مسو :مشي و وحش ل( 1)
 حموو الععادب( 2)
 االزيواجسو ا الرتمجو والععادب (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 مع  ي  الععشسم اا ي سو )ا غاب( (1)
 الععادب )ا غاب( (2)

 املشاركة يف الندوات:
ط لشممدعيرو )ا  دودو مل وو تامجو معيين الياآن الكامي، تي مي لشميضدي وختطدس( 1)

 .ا و رو(
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القرآن الكريم: دراسة  معاني أساليب المستشرقين في ترجمة

 لقرآن الكريم إلىمعاني اأسلوبية لترجمتي سيل وآربري ل

 اإلنجليزية ةاللغ

 

ليدداآن  عشدداا سو  عدديين اجادددمس أشدد  الرتمجددي  االجوحددمس ال را ددي  الدديت أل   
ي ددددو الرتمجددددو وااميملددددو ا الويددددو،  :أوهلمووووا: ندىل الرت سددددز أشدددد  ألمددددادن رئسمدددد الكددددامي

فص دوف هدؤال  بودي  أشد   ،ا غيلطي  الديت ارتكرهدي ا معشدا  ن ا تامجديهتم :واثنيهما
مدددي مدددن ندددك ألن هددديتن الويطعدددن ابلغعدددي و  ددديحهم ألو دخفدددي هم ا هددد دن اامدددادن. 

يرا دعهي ا   دو اجل املدب ال اجدب  فّ سين   و ه ه ال را ي ، لكوهمي ال تد  اامسو ا مث
ه ا الرحدث حميولدو ا هد ا و ال سمي اجليملب اا ش يب موهي. و الرتمجي  اال عشاا سو، 

  .الياآن الكامي أو  ا معشا نمعيين أل ش ب تامجو  ابل را و دعويول ،المسيق
ليددددداآن الكدددددامي عددددديين اا عشددددداا سعن د شسدددددزدعن  و ددددد  متدددددمس يرا دددددو تدددددامجعن  

جممددو اخلسدديرا  الشغ دددو ا ددش ب اب ، وألأدينثددا آربدداس(وآر  ،جدد رج  ددسو :)لس شسدزدن
  ين.الشف سو والص تسو، والشكشسو اليت اأعم هي ا رتمجوالوح دو وا عجمسو و 

ال   ء أش  حيسيو أل ش ب من ذجن معاوفن مدن  الغيدو من ه ه ال را وو  
اليد و أود  الرتمجي  اال عشاا سو لشيداآن الكدامي دىل الشغدو اإل شسزددو، ومليديط الضدعف و 

، عي دعكس ابلضاورو  يحيً ألو فش ً ا مليو  ن ش ب الوص الياآينمييرملوً  ،ا رتمجن
  ومي دوجم أوه من  ر ل ألو رفض لشرتمجو. ا عق ا يص ي،
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 السرية الذاتية
  ي.محس  بن انصا احلمس  االسم:

  س ع ي اجلنسية:              هد1375المع يدو   مكان امليالد واترخيه:
 ا  دوو ا و رو ،جيمعو طسرو،  شسو الرتبسو والعش ى اإلملميملسوعنوان املراسلة: 
   ع راهال املؤهل العلمي:

جيمعددددو اإلمدددديى حممدددد  بددددن  ددددع ي اإل دددد مسو، مكووووان احلصووووول عليووووه واترخيووووه: 
 هد1415

 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 
  الثييفو اإل  مسو التخصص العلمي العام:

 ال را ي  اإل  مسو أو  ا معشا نالدقيق: التخصص العلمي 
 و سو  شسو الرتبسو والعش ى اإلملميملسو جبيمعو طسرو العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ(  
 البحوث)ب(  

 ألصو اإلملمين بن اإل  ى والو ااي  احل دثو( 1)
 يائاو ا عيرء اإل  مسو ااخطي  العي دو ا( 2)

 :املشاركة يف املؤمترات
 املشاركة يف الندوات:

 
 القرآن الكريم في دائرة المعارف اإلسالمية
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تويول الرحث أاضًي م جزاً لشمااحو اليت ما  هبي فكداو دملشدي  يائداو ا عديرء     
اإل دد مسو أددرب أدد ي مددن مددؤمتاا  ا معشددا ن، دىل ألن صدد ر العدد ي ااول، حددىت 

 ص ورهي  يمشو ا طرععهي ااوىل.
ا دعشزى هد ا اجليملددب  ، ائاو  د  تضدمومس احلد دث أددن اليداآن الكداميومبدي ألن الد    

 ،الععادددف ابخلشفسددو الثييفسددو لشصدد رو العيمددو الدديت ر هددي ا معشددا  ن حليسيددو اليدداآن
لعشددك اخلشفسددو  ومدد  فهم مودده  رددو صدد ور الدد ائاو، وترددن مددن خ لدده ااثددا ال اضدد 

 ب ال ائاو.يالثييفسو أش    ع  
أاضيً خمعصااً لعد ي مدن ا د اي الديت تضدمومس احلد دث أدن   مي تويول الرحث      

يب الد ائاو، وا دوهج الد س  ديروا اتض  من خ لده االجتديه العديى لد غ  ع د ،الياآن
كسك ا مصد ر اليداآن والعشد ،أشسه لشطعن ا صد ق الوديب صدش  هللا أشسده و دشم

 أشسدده عه صددش  هللاْضددالعردد دو، وأت سدد  ألملدده مددن و  ، وحف دده مددن العحادددف و الكددامي
 السهدددددد يس والوصددددددااين ا اليدددددداآن الكددددددامي، مددددددع د ددددددييط أث ثددددددلا ددددددشم، والددددددزأم و 

 اإل  ى.و مصطشحي  ده يدو ألو ملصااملسو أش  الياآن 
و   تضمن الرحث   لك الاي  وا وي شو اباز الشرهي  اليت أل رهتي ال ائاو       

     .ح ل الياآن الكامي
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 السرية الذاتية
 

 أيماا اضي  أر بن ي. رجب  االسم:
 مصاساجلنسية:             ى1960مصا،  مكان امليالد واترخيه:  

 مددددم الثييفددددو  ، شسددددو الرتبسددددو  ،جيمعددددو ا شددددك  ددددع ي ،الدددداايضعنوووووان املراسوووولة: 
 اإل  مسو

 ال  ع راه املؤهل العلمي:
 ى1998جيمعو اازها،  –مصا مكان احلصول عليه واترخيه: 

 أ أل عيذ مميالدرجة العلمية: 
 ال أ و اإل  مسوالتخصص العلمي العام: 

 ااياين وا  اهبالتخصص العلمي الدقيق: 
 جيمعو ا شك  ع ي ابلاايض رتبسو،أل عيذ مميأ  بكشسو الالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
 العفيضو واالخعصيص ا ااياين (1)
 الشسخ د  ف ال ج س وجه يه ا ال فيع أن اإل  ى( 2)
 :البحوث -ب()
 تورسهي  وحتاداا  ا العج د  والياا ا  (1)

 املشاركة يف املؤمترات:
 املشاركة يف الندوات:
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الرؤية االستشراقية لألحرف السبعة والقراءات القرآنية الرؤية االستشراقية لألحرف السبعة والقراءات القرآنية 

  )عرض ونقد( )عرض ونقد( 

 
ي المدددرعو الددديت ملدددزل هبددددعددداض هددد ا الرحدددث ررددددو ا معشدددا ن ل حددداء 

ربز  ددي  ااحدداء ء هبددي، مث د ددفسعدداّ   ،واليدداآن الكددامي، وصددشعهي ابليدداا ا  الياآملسدد
المددرعو مددن خدد ل الددوص أشسهددي ا ااحييدددث الور دددو، برسددين طرسععهددي، واحلكمددو 

 موهي، وبييئهي، مث صشعهي ابلياا ا  الياآملسو.
ياآملسددددو الصددددحسحو، ودرددددن الرحددددث ضدددداورو اار ددددين الث ثددددو لشيدددداا ا  ال

 ي.موهجيً أشمسيً ي سييً ا ت ثسيهي وملشاه ب صفهي
يهي مث درددن الرحددث م مدد  الاردددو اال عشدداا سو ل حدداء المددرعو، فسحدد ّ  

لس ضدددد  مدددد غ العددددزاى    بددده؛مدددن خدددد ل مصددددييرهي، ودطيرهدددي العدددديى الدددد س تعجش دددد
ألصددددحيب هدددد ه الاردددددو ابلضدددد ابط العشمسددددو اخليصددددو اباحدددداء المددددرعو، وصددددشعهي 

ا هد ه الارددو  ابلعيس و اإل  مسو، و سيمهي أش  الد حي، فعدربز احناافدي  مععد يو
لدددددد غ  سددددددو ألدضددددددًي، ا أل ثدددددا مددددددن جيملددددددبأدددددن ا وهجسددددددو العشمسددددددو، بدددددو وااخ  

 ا معشا ن.
ا اليداا ا  الياآملسددو  – د لك   –وتععد ي صد ر االحناافدي  اال عشداا سو 

أيمو، وا ا ع اتا موهي خيصو، فسفما الرحث احنااء الاردو اال عشاا سو، وأد ى 
 اضحو ا مصييرهي لد دهم، وذلدك دمدع أي حسيي ألصحيهبي، برعض اا ريب ال
ى ابلددداي أشددد  الشدددرهي  ا ثددديرو ا عو أدددو، واليسدددي ضددداورو تصدددحس  هددد ه االحناافدددي 

 ، وتفوس هي ن ش ب أشمي ذس حجو ميوعو.ح هلي
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 السرية الذاتية
  العسص أما بن أل. ي. زد  االسم:

  ألريين جلنسية:ا                        ى1954، اارينمكان امليالد واترخيه: 
 - الاايض ،2458 شسو الرتبسو،  ص ب   جيمعو ا شك  ع ي،عنوان املراسلة: 

11451 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 هد1404 ،جيمعو اإلميى ابلاايضمكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذالدرجة العلمية: 

  ال را ي  الياآملسوالتخصص العلمي العام: 
 دنج ا فما هيموالتخصص العلمي الدقيق: 

 ابلاايض أل عيذ ال را ي  الياآملسو جبيمعو ا شك  ع يالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
    ريت ا ؤمو ن والفا ينتفم  ( 1)
  ا عن أش  فهم اجلز  الث ثن( 2)

 :البحوث -)ب(
 ر م ا صحف بن العحاز والعحار( 1)
 ثاه ا ا عيينالمسيق الياآين وأل( 2)
 ملشاركة يف املؤمترات:ا
  زدشو امؤمتا ا مشمن اجل ي ا ملس   (1)
 مؤمتا أتصسو العش ى العشادعسو والرتمجو (2)

 املشاركة يف الندوات:
 رفع ممع غ معشمي الشغو العابسو ا الصن (1)
 العمو اخل س: ااه اء وا ع  ي  )الاايض( (2)

 علم المكي والمدني في عيون المستشرقين
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 (عرض ونقد)

 
مددي ملددزل بعدد  اهلجدداو،  مددي ملددزل  رددو اهلجدداو، وا دد ين  الكددامي ا اليدداآن  كددي  ا 

دمدهم ا  خ، و ا ألمله دمديأ  أشد  معافدو الوي دخ وا ومد وتكمن فيئ و ه ا العشم
والكشددددف أدددددن  ،ومعافددددو مااحدددددو الدددد أ و ،العرصدددد  بيضددددسو العددددد رّج ا العشددددادع

 خصيئصهي.
  كي وا  ين مي:ولي  ألوض   الريحث ألن هويك طادين  عافو ا

 .الويو أن المشف 
 .واليسيع، مبع ملو اخلصيئص ا    رو لكّو من ا كي وا  ين 

ومددن هدد ه اخلصدديئص ألن المدد ر ا كسددو دكثددا فسهددي ال أدد  وال أسدد  وتدد بسخ 
ا شدددا ن واحلددد دث أدددن اامدددم المددديبيو وألح اهلدددي مدددع ألملرسيئهدددي، وتكدددا ر ا المددد ر 

دددددا كسدددددو الي   ددددد ،م  م  ل. وألمدددددي المددددد ر ا  ملسدددددو فعمسّدددددز  ابلعفصدددددسو ا ب اامثدددددياْ وض 
 وحميجو ألهو الكعيب وا ويفين وط ل ا اي  ملمرّسًي. ،العشادعي 

م، وبدددن  أل دددم دععمددد ون ْشدددان دددل الرحدددث ندددرهي  ا معشدددا ن ا هددد ا الع  
 يي وجهي  مل ا  يبيو، وري  أشسهم ج العشكسك، وافرتاض الوعيئج، واأعمهيمو

.سحو وال  يئع العيرخيسو الثيبعومن خ ل الوص ص الصح
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 السرية الذاتية

  الو ر اهل يل بن أر اإل  ى ي.  سف  االسم:
  جزائاساجلنسية:                   ى1973 ،اجلزائامكان امليالد واترخيه: 

  Plaza Patsicio Martinez 6IZ,28024 Madrid Spainعنوان املراسلة:

  ال  ع راه املؤهل العلمي:
  ى2003 م رد ،، واجليمعو ا ا زداحلصول عليه واترخيه: مكان 

 الدرجة العلمية: 
  الشغو اإل ريملسو والرتمجوالتخصص العلمي العام: 

 تامجو الاوادوالتخصص العلمي الدقيق: 
 ممؤول الشؤون الثييفسو اب ا ز الثييا اإل  مي مب رد العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 رتمجو ا ال  يطو الثييفسويور ال( 1)
 "الاوحمجو روادو "تا ( 2)

 :البحوث)ب( 
  العيمل العايب واتردخ اامل لس( 1)
 ريملسوو بن اإل  ى وال ولو اإل الع  ( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 املشاركة يف الندوات:

  مشعي  احل ار بن الثييفي  )م رد (( 1)
 

 ن الكريملقرآامعاني ت مراجع حول ترجمات ب  ث  
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 الصادرة في إسبانيا 

 (حصيلة ستة قرون)

 

دىل الشغددي  الكددامي اليدداآن معدديين تامجددي   بدد أل الرحددث مبي مددو حدد ل اتردددخ     
وموهي اإل دريملسو، وألندير دىل ألن هد ه الرتمجدي  ا اليداون ال  دط   دين  ،سوااورب

ال  لرتمجو وا الياون ال حيو تعيل مْس احمليو  ،الغاض موهي خ مو  سي و الكوسمو
فايدددًو ا جممشهددي، اليدداآن دىل الشغددي  اإل ددريملسو والربتغيلسددو، ولكوهددي  يملددمس معدديين 

 بضع ألوراق من خمط طيهتي.  وومي وصش وي موهي الدع 
 ددريملسي اليدداآن الكددامي الدديت صدد ر  ا دمعدديين ي  مث ا ددععاض الريحددث تامجدد     
  .لوعيئجرهي، مث مض  الريحث ا حتشسو او حمب اتردخ ص  ماتروً 
 وهددد هو ددد  حددديول بعدددض ا رتمجدددن ألن داتكدددز أشددد  الدددوص ااصدددشي العدددايب،      

  الرتمجي  ا ريناو من العابسو ألحص  الريحث موهي مثيين تامجي . 
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 السرية الذاتية
 نعسفين فسش أل.ي.  االسم:

  .أل يين اجلنسية:                    ى1937، أل يملسي مكان امليالد واترخيه:
  ,Orientalisches Seminar, University of Bonnعنوان املراسلة: 

Regina – Pacis – Weg 7, 53173 Bonn, Germany   

 Kolfhausstr. 5, 53173Bonn, Germanyاخلاص: 

 .(شع ردس ا اجليمعو )بع  ال  ع راهالشهييو العأهسشسو ل املؤهل العلمي:
 م.1968،  ملسخمسجيمعو مكان احلصول عليه واترخيه: 

 باوفسم ر. الدرجة العلمية:
 الشغي  الميمسو ا ييرملو التخصص العلمي العام:

 صويأو ا عيجم العابسو، ال را ي  الياآملسو التخصص العلمي الدقيق: 
 جيمعو ب ن، أل يملسي.العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
1- The Qura’n as Text, 1996. 
2- Self – referentiality in the Qura’n, 2006. 

 البحوث:)ب(  
1- The Qura’n as Subtext in modern Arabic Poetry. 

2- The Self-referentiality of the Qura’n.  

 ملشاركة يف املؤمترات:ا
1- Processes of Canonization of the Qura’n, Berlin  
2- Historical explorations and methodical reflex 
ions towards a reconstruction of pre-canonical 
Qura’nic texts, Berlin. 
3- Self- referentiality and canonicity of the 
Qura’n, Berlin ]convener[. 

 املشاركة يف الندوات:
 نيرك ا أ ي من الو وا  العشمسو.
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 مالحظات على مساهمات المستشرقين 

 في الدراسات القرآنية

  ضدد ع دىل دليددي  الضدد   أشدد  بعددض ا  ح ددي  اهليمددو حدد ل دهدد ء ا
د ددهيمي  الردديحثن ااروبسددن الودديطين ابا يملسددو ا ععشيددو ابليدداآن بدد ً ا مددن اليددان 

 الميبع أشا لشمس ي حىت اليان العشادن.
ودا ددز ا  ضدد ع أشدد  ا ددععااض مشدداوأن دععمدد ان أل ي دديً أشدد  الععدديون  

  وغ  ا مشمن:نالعاب، بن ا مشمبن الريحثن من اا ين و 
فش جددو لشددوص اليدداآين ألوهلمددي: ا ددعر ال الطرعددو الدديت ألخاجهددي ج  ددعيء  

 بطرعو ا صحف الشادف اليت اأعم هي اازها.
و ملسهمددي: مشدداوع اا دديملسن: اا ددعيذ الدد  ع ر الربخيددمس ملدد ا، واا ددعيذ  

 ال  ع ر ج ي ب دن لرتمسم خمط طي  الياآن ا صوعي .
 مددي دشدد  الريحددث ا  يدددو م ضدد أه دىل ألمسددو دلدديي ملدد ع مددن الععدديون  

بن الريحثن ا مشمن وغ  ا مشمن فسمي دععش  ابل را دي  الياآملسدو، وداجد  ألن 
 تك ن الو وو خط و ج د و ا ه ا اإلجتيه.
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 أل.ي. ص ر ال دن بن أما   مل االسم:
  تا ي اجلنسية:                    ى1945تا سي،  ه:مكان امليالد واترخي

 MarmaraUniversitesiعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 ى1983جيمعو ماماو مكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ الدرجة العلمية:

  اإلهلسي  التخصص العلمي العام:
 العفم التخصص العلمي الدقيق: 

 هسئو الع ردس،  مم العفم ، جبيمعو ماماوأض  العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
  المس  الشادف اجلاجيين ومكيملعه ا الشغو العابسو( 1)
 مصيير تفم  الياآن الكامي( 2)

 :البحوث)ب( 
 دىل الشغو الرت سو الكامي تامجو معيين الياآن( 1)
  اآن الكامي  و الويب صش  هللا أشسه و شم العيئشسو ا الي( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 االجعميع الع صصي ااول ح ل ا ميئو ال دوسو ا عيصاو (1)

 املشاركة يف الندوات:
ملدددد وو تامجددددو معدددديين اليدددداآن الكددددامي، تيدددد مي لشميضددددي وختطددددسط لشممددددعيرو  (1)

 )ا  دوو ا و رو(
 مل وو ال را ي  الياآملسو: م ض ع اإلميين ابلغسب(   2)
 

 يم عند المستشرقينمصادر القرآن الكر
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تويول الرحث مصيير الياآن الكامي حمب مزاأم ا معشا ن و شف أن 
 ا أه  آرا  السه ي  رو ألربعو أشا  اانً  َّ وألثرمس ت اف   أشمسيً هي ريًّا وري   ،افرتا اهتم

   مس احليضا.الا  ا معشا ن ا عأخادن آرا مع  ،الياآن زولدمل
وا صيير ال اخشسو حمب زأمهمَّ ألمي وتويول الرحث ا صيير اخليرجسو 

الزأم نن الياآن و  ،ا كيا صيير اخليرجسو فشمشمس مصيير الياآن ا العه  
الا  ل صش  هللا  ألن   يمل ا دعسش ن مبكوَّ و مأخ ذ من السه ي والوصيرغ ال دن  

وألمله ألخ   ،نمن الصيبئو  ،ا رحشعه العجيردو ألخ  من الااهب حب اأشسه و شم 
وألن الياآن مأخ ذ من الفكا الميئ   ،-رضي هللا أوه-ن أما مياآن تعيلسم ال

 و مس الرعثو.
أّ وا و  ،ا زأمهم ا العه  ا  ين الرحث مصيير الياآن الكامي مي تويول 
 الريحث ألّن الياآن ألخ  من الكعيب ا ي عَّ وبن  وزأم ا  ،موهي ألهو الكعيب

يب اليت متوع ألن دك ن الكعيب بعض اا ر تطيب  الا يال  المميودو وألنير دىل
لرحث لشمصيير ال اخشسو اليت تععش  اض مث تعا   ،لشياآن الكامي ا ي ع مص راً 

وزأمهم نمله دومب   مه دىل هللا تعيىل ش صسو الا  ل صش  هللا أشسه و شم، ب
َّ دىل ال حي لعحيس  ألغااضه  س من ال حيمي لس لعحيس  آميلهَّ والزأم نمله ملمب

ألصسب مبي دعاء و    ،وضع ال حيحاصه أش  الاائ و  ي ه دىل  والزأم ننّ 
 أشمسّيً. اً ي أشسهي الريحث ريّ ر نمااض اخلسيل ومزاأم ألخاغ ابطشوَّ 
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 السرية الذاتية
 الزانيت اجليباسبن ي. أيما  االسم:

 مصاساجلنسية:                        ى1969مصا،  مكان امليالد واترخيه:
 مددم الشغددو ،  شسددو ا ياب  ،جيمعددو أددن  ددس ،اليدديهاو ،صددامعنوووان املراسوولة: 

 العربدو
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 ى2004 ،مصا ،جيمعو أن  سمكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 

 الشغو العربدوالتخصص العلمي العام: 
  ضياي الرتمجوالتخصص العلمي الدقيق: 

  ميأ  جبيمعو أن  سأل عيذ م العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 :البحوث)ب( 

 ال اتسو ا مليو الم و الور دو دىل الشغو العربدو (1)
 املشاركة يف املؤمترات:

 ى2005 مؤمتا الرتمجو والعو ع الثييا )الييهاو(( 1)
 ى2005 ا الفكا السه يس )الييهاو( مؤمتا (2)

 املشاركة يف الندوات:
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 ترجمات العبرية لمعاني القرآن الكريم سورة طه في ال

 )دراسة نقدية(
 الكث  من ا معشا نج ب الياآن الكامي ب  و أللفيظه وروأو بسيمله 

عق ه ا دىل الع د  من الشغي  ااجورسو. ود   ل را عه وفهمه، بو وتامجمس معيملسه
 خبيصو؛ وهيالرحث ب را و دح غ ملعيئج العمو اال عشاا ي بعيمو، والسه يس 

 و   رو طه،يصخبالياآن الكامي، و  الوي دو لشرتمجي  العربدو  عيين ال را و الشغ دو
حيدسم ه مين  : تامجو )تمفيك ا ث ا تامجي   يمشو مطر أو هيوذل

، وتامجو )ألهيرون ى1936)د  ف د ئسو ردفشن( ى، وتامجو 1857ر و ورء( 
 ى.1971بن  ل( 

 :و ملسهمي ،الرتمجو ومشك هتي :ألوهلمي ،وخيضع ه ا ا  ض ع لعوصادن
  ظيهاو اال عشااق. ومن مث هت ء ه ه ال را و دىل بسين ألمادن مهمن:

ال   ء أش  م غ ي و الرتمجو، و  رو ا رتجم أش  الفهم الصحس   -1
 الياآن الكامي وب غعه .  عيين

م غ  ين  ودىل ألغّ  ،ا رتجم معافو ااد د ل جسو اليت دمعو  دلسهي -2
 .ابلاردو اال عشاا سو ثاهأت

، وأش  ي لك مله موهجًي حتشسشسيً وتععم  ه ه ال را و أش  ا وهج ال صف
الياآن الكامي ا  كشف أن تط ر الفكا الرتمجي  عيينال زى لش ا وهج العيرخيي
 الشغو العربدو. 

ر ا رتجم وْ ألوهلي: م خو ا الرتمجو وي   جي  الرحث ا ث ثو مريحثَّو 
. و ملسهي: تويول اتردخ الرتمجي  العربدو الكشسو ا يئزح د  بعض الفسهي؛ وذلك لع

 لثهي: حتشسو و الياآن الكامي؛ وذلك لعح د  ا وهج ا عرع ا  و تامجو.   عيين
الياآن الكامي أش  ممع اي   ا سره ا الرتمجي  العربدو  عيينملص   رو )طه( وت
م غ العزاى ا رتجم  ، وتي ميوالصاء والوح ، والر غو ا ييب   ا عجمسو،

، وأ  و حتادف الوص، و ص ر الشغواإلضيفو، واحل ء، و  ابليضياي العيلسو:
 .الشكو اب ضم ن
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 السرية الذاتية
  اجملس  ألالرو الازاق بن أر  ي. أر  االسم:

 ملسج ساجلنسية:                   ى1968ملسج اي،  مكان امليالد واترخيه:
 ،جممدددع ا شددك فهدد  لطريأدددو ا صددحف الشدددادف ،ا  دودددو ا ودد روعنوووان املراسوولة: 

 الشؤون العشمسو
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 هد1422، اجليمعو اإل  مسو اب  دوو ا و رومكان احلصول عليه واترخيه: 
 ابحث )أل(الدرجة العلمية: 

 الشادعو اإل  مسوالتخصص العلمي العام: 
 العيس والتخصص العلمي الدقيق: 

ا شددك فهددد  لطريأدددو  مدددعا جم ابحددث )أل( إبيارو الشدددؤون العشمسددوالعموول احلوووايل: 
 ا صحف الشادف

 أهم املؤلفات:
 الكتب: -)أ(
 مصيير الوصااملسو: يرا و وملي اً ( 1)
 وم  ف الاافضو موهم، م  ف اائمو ااربعو وألأ ى م اهرهم من الاافضو( 2)

 :البحوث -)ب(
 لياآن الكامي دىل الس راباتردخ تط ر تامجو معيين ا( 1)
   فاديسيالعوص  ا د( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 هد1420 مشعي  ال أيو )ا  دوو ا و رو( -(1)

 املشاركة يف الندوات:
 ا  دوو ا و رو() مل وو تامجو معيين الياآن الكامي تي مي لشميضي وختطسط لشممعيرو( 1)
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 35 

 : طاب االستشراقي والقرآن الكريمخلا

 نموذجا   الكريم شريعات المالية في القرآنتلا

ا ااو ديط  - ومدي زاال–  اال عشدااق وا معشدا  ن لف دين تداّييا  ثد اً 
العشمسدو،  د ا  ا الشداق ألو ا الغداب. والرحدث الد س بدن ألدد دوي أداض  لصدد رو 
الياآن الكامي ا اخلطيب اال عشاا ي أم مًي، مع الرت سز أش  اجليملدب العشدادعي 

 ميّ معن وملعسجو.  زلودولك من خ ل ث ثو حميور هي مبيل ب جٍه خيص، وذا ي
بسددين أدد ى ي، و هدد احملدد ر ااول جدداغ حتشسددو ال دديهاو اال عشدداا سو ويوافعا

م ض أسو خطيهبي،  مي دعجّش  ذلك ا اأعميي مجع غف  من ا معشا ن معديد  
اي اإل دد مسو أيمددًو، مزيوجددو، وجلدد ئهم دىل أل دديلسب غدد  أشمسددو ا تودديول اليضددي

 والياآملسو خيصًو. 
 ألمددددي احملدددد ر الثدددديين فهدددد  أدددداض  ومليدددد   لشا دددديئز اا ي ددددسو الدددديت موهددددي دوطشدددد 

أشسدده  شدا  ن لشوسدو مدن اليداآن الكدامي وتشدادعيته، وهدي: زأدم اّتصديل الوديب  صدش  هللاعا م
لددد غ  ا يّ  دددو زأدددم ا عردديع اليددداآن مدددن الكعدددبو  ،و ددشم نفدددااي مدددن السهددد ي ألو الوصددديرغ

 يأ غ أتثا الياآن اباأااء والعييلس  اجليهشسو.و  ،السه ي ألو الوصيرغ
مندديذج مددن املعيددييا  ا معشددا ن لشعشددادعي  احملدد ر الثيلددث وااخدد    د  ىو         

أل دد ال بعددض ألأدد ى اال عشددااق، ألمثددديل:  حتشسددو مت   و دد ن الكددامي، ا يلسددو ا اليدداآ
يدديمل ن اإل دد مي(، و ع. ع. د  ددف ندديخمس )صدديحب  عدديب: مدد خو دىل ال

تدد رس )صدديحب  عدديب: ااصددو السهددد يس لس دد ى(، وألباهدديى  دديتل )صددديحب  
 .( عيب: السه يدو ا اإل  ى
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 السرية الذاتية
   فاحي بن احلكسم  أر ي.  االسم:

  جزائاس اجلنسية:                ى1969 –اجلزائا  مكان امليالد واترخيه:
 80ص ب  ، ابتوو،اجلزائا وو،جيمعو ابتعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

  ى2003 جيمعو اام  أر الييير، مكان احلصول عليه واترخيه:
  أل عيذ مشيركالدرجة العلمية: 

  العييئ  وااياين التخصص العلمي العام: 
  ال را ي  السه يدو والوصااملسو ا عيصاوالتخصص العلمي الدقيق: 

 اجلزائا ،  مسو جبيمعو ابتوويذ حميضا بكشسو العش ى اإلأل عالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
  الاي اإل  مي أش  الوصيرغ( 1)
 أل س الوي  اإل  مي ا ااياين( 2)

 :البحوث)ب( 
 موهج  عيبو اتردخ ااياين من مو  ر د  مي( 1)
 اا او اجلزائادو بن الييمل ن والفع غ( 2)

 ؤمترات:املشاركة يف امل
 ى2001)اجلزائا(  الكعيب ا ي ع من ذجيً  وا مسحسو: احل ار بن اإل  ى (1)
 ى2001)اجلزائا(  اإلملرتملمس و سشو ال أ و ا االفسو الثيلثو (2)

 املشاركة يف الندوات:
 ى2001  س العشمسو لكعيبو اتردخ ااياين من مو  ر د  مي )اجلزائا(اا (1)
 ى2003 و )اجلزائا(و يئو العوص  ا أصا الع   (2)
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 إشكالية تأثر القرآن الكريم باألناجيل

 في الفكر االستشراقي الحديث 

 
 أش  مي معن:  ثا الياآن الكامي اباانجسومل ادو أت تي ى

 تشيبٍه بن الياآن وااانجسو.  ج يبااوىل: تيا  
 .الثيملسو: تفرتض وج ي  ظاٍء اترخيي مت مس فسه أمشسو  العأث  والعأث ا

وت ص دو دىل ألن  ،   حش دو الريحدث  هديتن ا يد معن بويديش أشمدي هدييئو 
؛ دذ د هددا ألن  ، وال مليددٍ  اترخيديٍّ ا يد معن جمدا ي  ايأدديٍ  ال دمدعو   دىل م عطددً  أشمديٍّ

يثدددو ااانجسدددو ا ععمددد و مب عشدددفالدددوص  اليددداآين  ال   الر أسدددو؛تفمددد اهتي الا سدددو و  مي 
الودديب صددش  هللا أشسدده و ددشم ولسمددمس مرتمجددًو، وهددي ال  و ددمس ا ددي مل تكددن موعشدداوً 

  ا أشسهددددي بعدددد   ا ددددي مل دكددددن  دددد  أثددددا  ؛متيثددددو ااانجسددددو  غدددد  الييمل ملسددددو أودددد هم
 ذلك الزمن.

يلفدو ج رددو ألما فرن الياآن الكامي و دو هد ه ااانجسدو خمومهمي دكن من 
شدم والويد  العديرخيي، ريً لشععو  و    ٍل ب ج ي أتثٍ  وأتثٍا جميملجتا الشغو وا فيهسم، 
مدددن  ي مدددو الثيملسدددو لشعحيسددد  فسهدددي أردددثجمددداي  االلعفدددي   دىل ا  وهددد ا مدددي دؤ ددد  ألن

 ؟ثا ولسس مثو أتث  وال أتثاظاوء العأ ا دذ  سف د و ا ، ومضسعو لش  مس.لالي  
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 السرية الذاتية
 احملمن الااضي بن حمم  أر  ي. أر  االسم:

  مصاس اجلنسية:                   ى1961مصا،  مكان امليالد واترخيه:
،  شسددو ألصد ل الد دن، جيمعددو اإلمديى حممد  بددن  دع ي اإل دد مسو  عنووان املراسولة:

  الاايض
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

جيمعدددددو اليددددديهاو، وجيمعدددددو ابمدددددربج اا يملسدددددو، مكوووووان احلصوووووول عليوووووه واترخيوووووه: 
 ى1996

 أل عيذ مشيركالدرجة العلمية: 
 العيس و وا  اهب ا عيصاوالعام: التخصص العلمي 

 ااياينالتخصص العلمي الدقيق: 
 أض  هسئو الع ردس بكشسو ألص ل ال دن، الاايضالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 العطاء السه يس (1)
 موهج ألهو الموو واجلميأو ا الاي أش  الوصيرغ( 2)
 ااخ ق بن الو ادو والعطرس ( 3)

 :البحوث)ب( 
 فشمفو ااخ ق اإل  مسو( 1)
 الغيرو العوص دو أش  ألصيلو الياآن الكامي( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 ى1996 الفشمفو اإل  مسو ومشك   العصا )الييهاو( (1)
 ى1997 هاو(الفشمفو اإل  مسو والعح اي  ا عيصاو )اليي (2)

 املشاركة يف الندوات:
  يدو ابلياآن الكامي وأش مه )ا  دوو ا و رو(أويدو ا مشكو العابسو المع( 1)

 

 الوحي القرآني في الفكر الالهوتي
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 (دراسة تحليلية نقدية)

 
 يول ه ا الرحث ا عج   يور الفكا ال ه يت ا صسيغو ال أي الثييا 

أي العشميملسدو، دال ألن رردعده لس د ى اله تسدو    واحلضيرس ا العيمل الغدايب الد س د د
 حبعو.

ضده لشمااحدو الديت مدا  هبدي الفكدا ال هد يت اْ غ الريحث ا  ضد أسو ا أ  وحتا  
 ب  اً ابل ه   الماايين حىت الكيث لسكي.

ل أشدددد   ّ  ع ددددواأعمدددد  الرحددددث أشدددد  مصدددديير اتردددددخ الفكددددا ال هدددد يت، ومل دد  
أشد  أتصدسو الدارغ ال ه تسدو حد ل الد حي اليداآين مدن  ا ااجع ال  سطو، وحداص

 مصييرهي ااجورسو.
ضده ابداز الومديذج اْ و شك الريحث ا وهج العحشسشدي الويد س مدن خد ل أ  

شو ا  و ماحشو، وتي ميه هلي.  الفكادو ا ؤصّ 
بيدداا و حتشسشسدو وافسددو اصدد ل الفكدا ال هدد يت حدد ل الدد حي  مث خدعم الرحددث  

و هلدد ا فدداليدداآين أددرب مااحشدده مجسعهددي، هدد ء موهددي ا ددع  ص ا عدديمل الائسمددو ا ؤلّ  
  الفكا.
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 السرية الذاتية
 احلمس  أل  رد س أر بن الغين  ي. أر االسم: 

 ملسج ساجلنسية:                   ى1961ملسج اي،  مكان امليالد واترخيه:
 NIGERIA. P.o.Box 6242 ILORINعنوان املراسلة: 

 ال  ع راه املؤهل العلمي:
 ى2005 ، ملسج اي،جيمعو دل رنمكان احلصول عليه واترخيه: 

 أل عيذ مميأ درجة العلمية: ال
 الشغو العابسوالتخصص العلمي العام: 

 ال را ي  الشغ دو الياآملسوالتخصص العلمي الدقيق: 
 ملسج اي ،أل عيذ فيه الشغو جبيمعو احلكموالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
ر حسيته ونعاه( 1)  ابن اااب 
 يرا و ااض اي ا الياآن الكامي( 2)

 :لبحوثا)ب( 
 ا وي رو بن الشفظ وا عق( 1)
 ا شرتك الشف ي ا الياآن الكامي( 2)
 يرا و الرتايء الياآين  (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 مؤمتا مو مو م ر ي الشغو العابسو وال را ي  اإل  مسو )ملسج اي( (1)

 املشاركة يف الندوات:
 الو وو العي سو ل يب اإل  مي )ملسج اي(( 1)
 
 

 

لمستشرق القسيس إيليجا كوال  أكنالدي ومنهجه في ا
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 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اليوربا
 

ان  دن مل دك ملدددد ا غددددابسن؛و  سهم ا ددددم "ا معشدددداق"هودددديك مددددن دوطردددد  أشدددد
 اباحبددديا وال را دددي  ا ععشيدددو ابإل ددد ى مدددن غددد  ألهشددده خددديرج احلددد وي ا هعمدددن

 لئك ا معشا ن الغابسن.اجلغاافسو الغابسو لسم ا ن و خطااً من ألو 
هوي جعدو الريحدث م ضد ع يرا دعه هد ه مدي  ديى بده ألحد  ا معشدا ن  نْ فم  

 اافير و من تامجو  عيين الياآن الكامي دىل لغو الس راب.
س أل دو يس برتمجدو معدديين سمددليد  ألابن الريحدث أدن ااهدد اء احليسيسدو ليسديى الي

ااهد اء  فهي لش ص ل دىل تشكاليت وظ  ب وألوض    لك الطاق واا يلس ،الياآن الكامي
من أمو هد ا  - هيا يص يو وغ -من خ ل تامجعه ه ه.  مي  ّ ى منيذج من ااخطي  

دىل أتثددد  وألندددير  ددد ا  ا اجليملدددب العيددد س ألو الفيهدددي ألو الشغددد س ألو الفدددين،  ا معشددداق
ومد غ مدي دكمدن  ،ميال ايملو الوصدااملسو الديت دععويهدي أل دو يس ا تامجعده  عديين اليداآن الكدا 

 ورا  ذلك من ألخطير.
 حكدم تامجدو معديين اليداآن   ،تطاق الريحث   لك دىل بعض ا ميئو العيمدوو 
 .الكامي

 فاديسي. و ا غاب دو الس راب هي دح غ الشغي  الائسمواجل دا ابل  ا ألن لغ
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 السرية الذاتية
  الامحن اخلطسب ي. أر هللا بن أر  االسم:

 لروييناجلنسية:                         ى1965لروين،   :مكان امليالد واترخيه
 جيمعو الشير و، اإلميرا  العابسو ا عح و ، شسو الشادعو والييمل نعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 ى1993ميملشمرت،  ،بادطيملسيمكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ مشيركالدرجة العلمية: 

  الكعيب والموو م:التخصص العلمي العا
  العفم  وأش ى الياآن التخصص العلمي الدقيق:

 جيمعو الشير و -أل عيذ مشيرك ا  شسو الشادعو والييمل ن العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 الي ع ا الياآن( 1)
 ن.ج. ياوي-مل اا  ملي دو  ي مو وتامجو معيين الياآن الكامي دىل اإلملكشسزدو ل( 2)

 :لبحوثا)ب( 
 ألمسو ت ثس  الموو( 1)
 أيدو الطفو جوسويً ا اإل  ىر ( 2)
 و ا الياآن الكاميسأج تامجو ا صطشحي  ال دوسو والشا مويه (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 ممعيرو ال را ي  اإلملميملسو ا اجليمعي  العابسو )اإلميرا ( (1)
 ا ؤمتا ااول لشممعهشك العايب ا ظو الع  و (2)
 ملشاركة يف الندوات:ا
 مل وو تامجو معيين الياآن الكامي، تي مي لشميضي وختطسط لشممعيرو )ا  دوو ا و رو(( 1)
 تامجي  الياآن الكامي دىل لغي  الشع ب واجلميأي  اإل  مسو )اارين(( 2)
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  دراسة نقدية لترجمة معاني القرآن الكريم 

 إلى اللغة اإلنجليزية

 ليوللمستشرق ج.م . رود

 
وتصدّ غ  ، وبسين موهجه ا الرتمجو،تعّاض الريحث لشععادف بصيحب الرتمجو

هدددد ا  ملسددددو اليدددداآن الكددددامي،  مددددي فوّدددد  الرتتسددددب الدددد س أمشددددهلعشددددكسك رويودددددو ا راب  
 .تاتسب الم ر ت  سفيلم ر الياآن الكامي، ورج   الريحث ألن  ا معشاق

 ،معشدداق ا ددرتجم رويودددوالريحددث لددرعض ااخطددي  الدديت و ددع فسهددي ا  مث  مثّددو  
 ا ملص الرتمجو ألو ا تعشسييته وح انسه.   ا ً 

 ه حبثددده  ددد   ملسّدددو هددد ا ا معشددداق وأددد ا   الريحدددث ا تضددديأسفدشّدددو ددد  ج  
 .اليت و ع فسهي من خ ل تعرعه لشرتمجو  ااخطي بن  و  لس  ى،

لع أدددب ا دددرتجم وذلدددك  ،تددد اول هددد ه الرتمجدددو يحدددث دىل ضددداورو مودددعالر وذهدددب
واالفددرتا ا  واجلهدديال  أددن اإل دد ى  ،تسددب ا صددحف، ولشمي ّ مددو ا مشدد  و اباخطددي برت 

الكث و ا تامجو الوص الياآين، عي لعدو دضيفو دىل ااخطي   ،والويّب صش  هللا أشسه و شم
 .ن الويحسو العشمسو وا وهجسوه ه الرتمجو ضعسفو م

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 44 

 السرية الذاتية
  حوسف ال يوي بن مير ل ي. أر  االسم:

   ع يس اجلنسية:               هد1382المع يدو،  مكان امليالد واترخيه:
 6222ص ب ، جيمعو ألى الياغ، مكو ا كامو عنوان املراسلة:
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 هد1415 ،جيمعو ألى الياغمكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 

 عيب والمووالكالتخصص العلمي العام: 
  الكعيب والموو التخصص العلمي الدقيق:

 أل عيذ مميأ  جبيمعو ألى الياغالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 :البحوث)ب( 

  ا أه  الويب صش  هللا أشسه و شم به ملزول الياآن والعويدو( 1)
 ظيهاو العو  و ا اجملعمع اإل  مي( 2)

 املشاركة يف املؤمترات
 يف الندوات: املشاركة

 مل وو أويدو ا مشكو العابسو المع يدو ابلياآن الكامي وأش مه )ا  دوو ا و رو(( 1)
 مصدر القرآن الكريم
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حتدد ا الريحددث أدددن مصدد ر اليددداآن الكددامي ا وددددزل أددن طادددد  جربدددو أشسددده       
تا، مث يحدددض ألهدددم ندددرهي  ا معشدددا ن االمددد ى، ووصددد له دلسودددي أدددن طادددد  العددد  

مددن الد ايان  ااخداغ، ومددن  و دد هلم برشدادو اليداآن، وا دعييئهمدألو حد ل هد ه ا 
عدرتس حممد اً صدش  هللا مله حيلو الصداع الديت ت  ، وان ل مزاأمهم فسمي دمم  سفسواحلو

مدزاأمهم نن اليداآن الكدامي مل أشسه و شم حمب زأمهدم الريطدو،  مدي ألندير دىل 
ددْو  ددّاء وب ددّ لدلسوددي دد ودْي  و الودديب صددش  هللا أشسدده بعدد  وفددي أددن طاددد  العدد اتا، وألملدده ح 

 حث.ألهم الوعيئج اليت ت صو دلسهي الرملعه  دىل و شم، مث ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 46 

 السرية الذاتية
  أل.ي. أ انن بن حمم  ال زان  االسم:

  ع يس اجلنسية:          هد1371 ،مكو ا كامو مكان امليالد واترخيه:
 1070ص ب  مكو ا كامو،عنوان املراسلة: 
   ع راهال املؤهل العلمي:

 ى1981 ،بادطيملسي ،جيمعو أليملربهمكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذالدرجة العلمية: 

 شسزدوالشغو اإل التخصص العلمي العام: 
 اايب اإل شسزس ا ييرنالتخصص العلمي الدقيق: 

 أض  جمشس الش رغالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 مطيلعي  ا اايب ا ييرن( 1)
 اال عشااق وا معشا  ن( 2)
 مفه ى ا ماح اإل  مي وا ماح الغايب (3)

 :البحوث)ب( 
 ا  هب ال ا عي ا اايب اإل  مي واايب الغايب( 1)
    سفسو تط دا أل يلسب ال أ و( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 فاديسي )الكيم ون( ط غاب دال أ و ا يول و  (1)
 لعومس  )م  ك (العمو اإل  مي وضاورو ا (2)
 مؤمتا أشمي  ا مشمن )اهلو (( 3)

 املشاركة يف الندوات:
 مسي(سملو تومس  العمو اإل  مي )دمل  (1)
 اإلأ ى ا احلج )مكو ا كامو(  (2)
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موقف المستشرقين من القرآن الكريم: دراسة في بعض 

 دوائر المعارف الغربية

 

 ،يضي واحليضاب أل الرحث بعمهس  أيى أن حيل ألأ ا  اإل  ى ا ا 
ومل اته  ،م ا فهو وجو، مث ب أل بعاض م جز أن اال عشااق  وجح يهم  اي  هللا أز  

ب ا بعض يوائا ا عيرء الغابسو أن ع  دىل اإل  ى والياآن، ترع ذلك أاض خمعصا  ي    
مثو: يائاو ا عيرء ال ولسو، ويائاو معيرء هيرا العي سو، ويائاو ا عيرء  ،الياآن الكامي

ي  مث أاض الع د  من احلييئ  اليت تا   ،وألوري ملص صيً من ه ه ال وائا ،الربدطيملسو لشسيفعن
من  صفن من مفكاس الغاب والشاق عياب  اْلم و  ، وألوري طافًي مننرهي  ا معشا ن

غ  ا مشمن، وخشص الرحث دىل ألن مثو مويهج بعس و أن العشمسو والعجاي،  ير أشسهي 
ن ا يرا و الياآن الكامي، وه ا دؤ   ألحيييهم ود ريهلم أش  الرحث هؤال  ا معشا   

 الع من والعشكسك.ملعيئج غ  أشمسو مروسو أش  ب جهي  مل ا  يبيو، ووص هلم دىل 
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 السرية الذاتية
 أل.ي. أشي بن دبااهسم الومشو االسم:

  ع يساجلنسية:                هد1372 ،الرك دو مكان امليالد واترخيه:
 11635، ر. ى : 100170ص ب:  الاايض،نوان املراسلة: ع

 ال  ع راه املؤهل العلمي:
الدد الاي    ألوهدديد  جيمعددو  ددسس و ددرتن رزرء،مكووان احلصووول عليووه واترخيووه: 

 هد1404ا عح و اامادكسو،
  أل عيذ الدرجة العلمية:

 ا كعري  وا عش مي  التخصص العلمي العام:
 ي  وا عش مي ا كعرالتخصص العلمي الدقيق: 

 وزدا  يب  معييأ العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 ماا ز الرتمجو الي ميو أو  ا مشمن( 1)
 العوص : مفه مه وأله افه وو يئشه و رو م اجهعه( 2)
 اال عشااق ا اايبسي  العابسو (3)

 :البحوث)ب( 
 ممعيرو الكعيب ا طر ع( 1)
 ألو يء الكعب وا كعري ( 2)
 إلفييو من ال  يئو احل دثو ا ال أ وا (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 ا ؤمتا المييع لشو وو العي سو لششريب اإل  مي )اارين( (1)
 ا مشكو العابسو المع يدو ا مئو أيى )الاايض( (2)

 املشاركة يف الندوات:
 مصيير ا عش مي  أن العيمل اإل  مي )الاايض( (1)
  ا مشكو العابسو المع يدو )ا  دوو ا و رو(ا كعري  ال  فسو ا (2)
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 جهود العلماء المسلمين في دراسة الكتابات االستشراقية حول

 القرآن الكريم

 رصد وراقي )ببليوغرافي(

 

فددد ن ا مدددشم ن مدددن أددداب   مدددي أل دددهم بددده ا ؤلّ  ْصددددهددد ء هددد ا الرحدددث دىل ر  
ه وتامجدو م  كامي وأشا معشا ن أن الياآن الوغ هم فسمي دعصو ب را و  عياب  

ا بعض الكعياب  اليت    ممس العمو اال عشاا ي من غد   ْ من ذ   و  معيملسهَّ ومل خي ْ 
 ا مشمن.

 ا  ض ع.شسو اإلحصي  أش  ال   ء ا رينا أش  واأعم  الرحث ا أم
ألو   يملمس  عرديً     ا ً  ،ا مي ألوريه من  عياب  ْ و شك الريحث طاديو مطايو ا ذ  

دىل تيودددددن   اأددددد  الفها دددددو  ميددددديال  ا جمددددد  َّ ممدددددعو اً  ر ددددديئو جيمعسدددددو ألو
 ال صفسو لشمكعري  العابسو.

كدد ن مددي  عددب ا هدد ا اجملدديلَّ وأيمددو ألن دددد  ع الريحددث اإلحيطددو بكددو  ومل   
 ألو ع تي ى أش  اال عياا  العيى.مل او اأميل حبثه 
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 السرية الذاتية
  ي. حمم  ألناء بن أشي ا شسريرس االسم:

  هو س اجلنسية:                    هد1369اهلو ،    الد واترخيه:مكان املي
 اجليمعو اإل  مسو اب  دوو ا و رو ما ز خ مو الموو والم و الور دو،عنوان املراسلة: 
   ع راهال املؤهل العلمي:

 هد1405اجليمعو اإل  مسو اب  دوو ا و رو مكان احلصول عليه واترخيه: 
  ابحث )أل( الدرجة العلمية:

 يرا ي  د  مسوالتخصص العلمي العام: 
  تفم  الياآن الكامي التخصص العلمي الدقيق:

  ا ما ز خ مو الموو والم و الور دو )أل( ابحث العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
  تامجو معيين الياآن الكامي دىل الشغو ا شسريردو (1)
 البن اجل زسحتيس   عيب "مل ا خ الياآن" ( 2)
 الثعشيب ويرا و  عيبه "الكشف والرسين" (3)

 :البحوث -)ب(
 اتردخ تط ر تامجو معيين الياآن الكامي دىل الشغو ا شسريردو (1)

 املشاركة يف املؤمترات:
 اجلميأو اإل  مسو لعم ى اهلو  )اهلو ( (1)
 ا ؤمتا ا ئ س جبيمعو يار العش ى اإل  مسو )اهلو ( (2)

 الندوات:املشاركة يف 
مل وو تامجدو معديين اليداآن الكدامي تيد مي لشميضدي وختطدسط لشممدعيرو )ا  دودو ( 1)

 ا و رو(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 51 

 أهداف الترجمات االستشراقية لمعاني

 القرآن الكريم ودوافعها 

 
 ، ى اال عشدددددااق وملشدددددأته وألطددددد ارهالضددددد   أشددددد  مفهددددد دشيدددددي هددددد ا الرحدددددث

 الرتمجي  اال عشاا سو ويوافعهي وأله افهي.و 
 ا من ااوربسدن والغدابسن أود مي املكر د لرحث خطط السه ي والوصيرغوأل وجز ا

شدي أشدسهم ألهد ارهم ،لغيهتم درتمج مله دىل أش  الياآن الكامي  وخلّدص  .حمب مي مت 
فععشمددد ا  ،شدد ا ا بدد ي ا مدددشمن اب ددم اال عشددااقأوددد مي ت غ   مييصدد همالرحددث 

 فه وتر دشه.الشغو العابسو مث أم وا دىل  عيب هللا فحيول ا حتاد
ألن الدد افع احليسيددي مددن تامجددي  اال عشدددااق  دىل ووصددو الرحددث ا ملعيئجدده

ال  د  مرتمجديً  عديين  عديب هللا مدوهم  د  ألملصدف ا تامجعده  ؛ دذه  ال افع الد دين
ألو  ،ا طدددديأ ن والشددددرهي  حدددد ل اليدددداآن الكددددامي ث  ب ددددا معشددددا  ن  ، وألرايدالّ انيراً 

 .ب آايتهش  لغو الياآن وتاتساالأرتاض أ
أيّمددو ن وحدّ ر الرحدث مدن خطد رو هد ه الرتمجدي  اال عشداا سو أشد  ا مدشم

 .ألصرحمس  ّ اً موسعيً بسوهم وبن فهم احل  وأش  اامم الغابّسو خيّصو؛ ا ي
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 السرية الذاتية
  خشسفو حمنبن أل.ي. حمم   االسم:

  مصاس :اجلنسية                       ى1943مصا،  مكان امليالد واترخيه:
  مم الشغي  الشا سو ، شسو ا ياب جيمعو الييهاوعنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

     ى1976جيمعو مترو )ألمادكي(    مكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذالدرجة العلمية: 

 الشغي  الميمسو التخصص العلمي العام:
 ي  السه يدوال را  مييرملو ااياين،التخصص العلمي الدقيق: 

 أل عيذ بكشسو ا ياب، جيمعو الييهاو.العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 اتردخ ااياين( 1)
 ألزمو اال عشااق احل دث وا عيصا( 2)
 الفكا اال عشاا ي (3)

 :البحوث)ب( 
 اال عشااق السه يس واإل اائسشي( 1)
 الرع  الثييا لشصااع العايب اإل اائسشي( 2)
 ردخ الرتمجي  العربدو احل دثو  عيين الياآن الكاميات  (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 الرتمجو من الشغي  الشا سو )الييهاو( (1)
 تامجو ا صطش  من الشغي  الشا سو )الييهاو( (2)

 املشاركة يف الندوات:
 ال را ي  اإل  مسو أو  غ  العاب )جيمعو اازها(( 1)
اآن الكدامي تيد مي لشميضدي وختطدسط لشممدعيرو )ا  دودو مل وو تامجدو معديين اليد( 2)

 ا و رو(
 دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء 
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 سعلم نقد الكتاب المقد
 

بددد أل الرحدددث بعمهسددد  ألندددير فسددده الريحدددث دىل ألن ال را دددي  الياآملسدددو أوددد         
 د ر لكامي مدن مو  ا اترطو ابلياآن ا أي ن تويولمس أ ياً  ر اً من ا  ضا معشا 

يوزن، فج لدد  هددا عشدداا ي خيعشددف أددن وجهددو الو ددا اإل دد مسو، مث حتدد ا أددن فش
ا، وحتدددد ا أددددن ألهددددم ت مسدددد  هددددؤال  ا معشددددا ن ا ال را ددددي  الياآملسددددو، هتمددددس

رتا دا شجمدين وبد ل  يلده وبا شوموهم: ه  نفسش  وفاااندرو وميل  وندفيلشي وباو 
مب ح يٍ  تد ي  ّ ى ألأميهلم، و   الح  ا وآخاون، مث أي ب الريحث أش  ألأميهلم 

ىل الشغددي  ز ا تامجددو معدديين اليدداآن الكددامي دفسهددي ألن االهعمدديى الكردد  أودد هم تا دد
ااوربسددو ا  عشفددو، و دد  ألي   وفدداو الرتمجددي  اال عشدداا سو ا الشغددي  ااوربسددو دىل 

 وهددددي ألن مع ددددم هددددد ه ،ملعسجددددو  ددددشرسو ا ال را ددددي  الياآملسددددو أوددددد  ا معشددددا ن
ال را دي  اأعمد   أشد  الرتمجدي  ومل تععمد  أشد  الدوص العدايب لشيداآن الكددامي. 

 ععشيو هب ا الشأن.ا و  ى الريحث بع  ذلك بعض الع صسي  
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 حمم  بن  عس  الماحييني. االسم:

   ع يس اجلنسية:               هد1385الاايض ،  مكان امليالد واترخيه:
  شسو ال أ و وألص ل ال دن  جيمعو ألى الياغ، مكو ا كامو،عنوان املراسلة: 
  ال  ع راه املؤهل العلمي: 

 هد1424 ، شسو ال أ و اب  دوو ا و رو: مكان احلصول عليه واترخيه
 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 

 اال عشااقالتخصص العلمي العام: 
 ال را ي  اإل  مسو أو  ا معشا ن: التخصص العلمي الدقيق

 مبكو ا كامو أل عيذ مميأ  بكشسو ال أ و وألص ل ال دنالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 م  ف ا معشا ن من ظه ر اإل  ى( 1)
 من خ ل يائاو ا عيرء اإل  مسو ،م  ف ا معشا ن من العرييا  ا اإل  ى( 2)

 :البحوث)ب( 
  الععشسم ال دين العح اي  اال عشاا سو وألثاهي ا مويهج  (1)
  من ص ر اال عشااق احل دث: اال عشااق وأشم االجعميع( 2)
 ن ا الغاب و رو حتمسوهيمص رو ا مش  (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 (ا ؤمتا ال ويل الثيين أن اال عشااق )مصا (1)
  (ال ر راالعيمل اإل  مي والغاب: احل اجز واجلم ر )    (2)

 ت:املشاركة يف الندوا
 )ميلسزاي( مويهج الععشسم ال دين ا العيمل اإل  مي  (1)
 حمي ()اا الثييفو اإل  مسو العح اي  وا فيق (2)
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 األثر االستشراقي في موقف محمد أركون 

 من القرآن الكريم

 

والع امددو الدديت ألي   ،دددف أدديى حلا ددو اال عشددااق واترخيهدديبدد أل الريحددث بععا       
   اليت متشكهي. دىل ازيهيرهي واإلمكيان

يً إببدااز سّدالد س  دين م ْعو   ،مث أا ج أش  الععادف مبحم  ألر  ن اجلزائاس ا  ل       
دو. مث الدددد أ ا  الريطوسددددو ا اتردددددخ اإل دددد ى، والدددد س يرع ا ا دددد ارع العوصدددد  

مع ا معشا ن ا  ثد  مدن ه  ْ    و ا م  ف ألر  ن من الياآن الكامي وألثرمس فص  
 ،أشسده واملربغ الريحث لشدايّ   ، ودن  ين دع يها بوي ه هلم.حث ل دهماجتيهي  الر

 وبددن   ،تيدد غ أشدد  الرحددث العشمددي وبسددين اأعمددييه أشدد  افرتاضددي  وختمسوددي  ال
 .ألهم الوعيئج اليت املعه  دلسهي يص فسهخطا يأ ته، واملعه  دىل خيمتو خل  
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 السرية الذاتية

  أل.ي. حمم  بن المس  راضي جربدو االسم:
  مصاس اجلنسية:                    ى1946مصا،  كان امليالد واترخيه:م

  طوطي –ش  س   طب 17مجه ردو مصا العابسو، عنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

 ى1980مصا، جيمعو اازها، مكان احلصول عليه واترخيه: 
 أل عيذ الدرجة العلمية:

 الياآنالعفم  وأش ى التخصص العلمي العام: 
 العفم  وأش ى الياآنالتخصص العلمي الدقيق: 

 الييهاو -جيمعو اازها -أل عيذ ا  شسو ألص ل ال دنالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 ا وهج الياآين ا محيدو ااأااض وصسيملعهي( 1)
 تفم    رو  رأ( 2)
  خو دىل مويهج ا فمادنم (3)

 :البحوث)ب( 
 من إببااز وج ه اإلأجيز ا الياآن الكاميأويدو ا مش( 1)
 موهج "ا وير" ا تفم  الياآن الكامي: أاض وتي مي( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 املشاركة يف الندوات:

 أويدو ا مشكو العابسو المع يدو ابلياآن الكامي وأش مه )ا  دوو ا و رو( (1)
 احل دث )الييهاو( م ر و ا وير ويورهي ا اإلص ح اإل  مي (2)

 يم في رأي المستشرقين: عرض ونقدمصدر القرآن الكر
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بسو ا ععشيو ل را ي  الغا اب تعادف اال عشااق وأويدعهأيجل الرحث  

لغيته وآيابه واترخيه، وأييئ ه وتشادعيته، وحضيرته ب جه  ابلشاق اإل  مي ا
  حتيسيهي.وو يئشه ا ،أيى، وبسين موطشييته وأله افه اليت دمع  دلسهي

شم من الياآن أاض م  ف ط ائف ا ك بن لشويب صش  هللا أشسه و مث 
م من الياآن ا تك دب  فير  ادل ال دن متثو م  فه  ا أصا الور و، وهم

و  هلم أن الياآن اترو: دمله خمعش ، ألو ألضغيا  ،ر  ل هللا صش  هللا أشسه و شم
مه من غ ه، واترو ه و شم تعش  ألح ى، ألو   ل نيأا، ألو ألن الويب صش  هللا أشس

بععمفهم ا تم دغ ه ا ا   ف، واترو  لثو ابإل اار بص ق الويب صش  هللا أشسه 
 ش  الكفا به جح ياً.و شم مع اإلصاار أ

م  ف ا معشا ن من مص ر الياآن، وه  م  ف  مث يرع الرحث
هللا أشسه  أت س أش  رفض   ن ه ا الياآن وحسًي من هللا دىل ر  له حمم  صش 

  ى الويب صش  من   م بع  ذلك ا بسين مص ره من   ملهو شم، وتع  ي أل  اهل
من ر ي ومت ن، ألو ألن  و شم، ألو من ملعيج الرسئو ال ثوسو مبي زأم ه هليهللا أشسه 
 ، ألو ألمله مزدج من السه يدو والوصااملسو.احلوفي مص ره 
نيلو ومليضهي  ط  ي،بيأ غ من ه ه ال أيوغ برسين  أش   وب الرحث ي  وأ  

 العيو والويو وال ا ع.
مل أيت ا  –أ ه بشأن الياآن ومص ره فسمي اي   –  ألن ا معشا ن وألوض 

أيصاهم من ألهو  نْ مي ألوريوه ه  ملفس مي  يله  فير  ادل، وم   جب د ، وألن  
 الكعيب ا م  فهم من الويب صش  هللا أشسه و شم.
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 السرية الذاتية
 احلمس  م يهاس يما بن أر ي. حمم  أ االسم:

 ب رمي اجلنسية:                ى1966 ا  دوو ا و رو، مكان امليالد واترخيه:
 1369ص ب  ا  دوو ا و رو،عنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

حممدد  بددن  ددع ي اإل دد مسو ا  دوددو  جيمعددو اإلمدديى:مكووان احلصووول عليووه واترخيووه
 هد1423ا و رو 
 ابحث أشمية العلمية: الدرج

  اال عشااق التخصص العلمي العام:
 ال را ي  اإل  مسوالتخصص العلمي الدقيق: 

 ابحث أشمي هبسئو اإلغيثو اإل  مسو اب  دوو ا و روالعمل احلايل: 
  أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
   المشطين حمم ي الغزمل س ا  عياب  ا معشا ن( 1)
 مشمن ا رردو ا معشا نموهجسو ا ؤرخن ا ( 2)

 البحوث)ب( 
 ال أ و دىل هللا تعيىل ويور العشمي  ا االرتيي  هبي (1)

 املشاركة يف املؤمترات:
 املشاركة يف الندوات:

 ا شعي  المو س الثيين لشجهي  اخل دو ا ا  دوو ا و رو( 1)
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 منهج اإلسقاط في الدراسات القرآنية

 عند المستشرقين 

 ية منهجية()دراسة تحليل

 

و سدف  يملدمس هد ه العمشسدو موهجديً  ،ب أل الريحث ابلععاددف بعمشسدو اإل دييط     
مددددن مودددديهج ال را ددددي  الياآملسددددو أودددد  ا معشددددا ن مددددن خدددد ل د ددددييط ا فدددديهسم 

ادددددددو، وألنددددددير الريحددددددث دىل د ددددددييط ا فدددددديهسم ، ود ددددددييط ا فدددددديهسم الفكال دوسددددددو
لعييئدددد  الدددديت وري  ا اليدددداآن وأشدددد  ا ،اال عشدددداا سو أشدددد  اتردددددخ اليدددداآن الكددددامي

حممددد  صدددش  هللا أشسددده الوددديّب وذ ْ دددا  ،وتعددديىل  دددرحيمله  مفهددد ى هللاالكدددامي مدددن مثدددو  
وألندير الريحدث دىل  .وا صدطشحي  العي ددو ،خداو شم، وذ ْ ا ا  ئكدو والسد ى ا 

واملعهددد  دىل بعدددض الوعددديئج  ،د دددييط ا فددديهسم اال عشددداا سو أشددد  الشددداائع الياآملسدددو
 .ا وي رو
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 السرية الذاتية
  حمم ي ألب  غ دابن ي. حمم  أل. االسم:

 مصاساجلنسية:                    ى1942 مصا،مكان امليالد واترخيه: 
  ش اهلييس ا عفاع من ألمح  أاايب، ا هو  ن17،الييهاوعنوان املراسلة: 

 12411ص ب 
 ال  ع راهاملؤهل العلمي: 

  ى1982 يهاو،: جيمعو اليواترخيه مكان احلصول عليه
  أل عيذ الدرجة العلمية:

   ربساايب العالتخصص العلمي العام: 
  احل دث اايب العربسالتخصص العلمي الدقيق: 

 أل عيذ بكشسو ال را ي  اإلملميملسو جيمعو اازهاالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
  اإل اائسشي صااع ال دين العشميين ياخو اجلسلال( 1)
 ب العربس ا فشمطنااي( 2)

 البحوث)ب( 
  د اائسو مي بع  الصهس ملسو( 1)
  ا د اائسو واحلاب الثييفس( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 )ألب  ظيب( الع ظسف المسي ي ا اايب العربس( 1)
  العوصادو ا اايب العربس )يمش (( 2)

 املشاركة يف الندوات:
 من العربدو )ا غاب(دنكيلسو تامجو الوص ص ال دوسو واايبسو  (1)
 الرتمجي  العربدو )الييهاو( (2)
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)عرض ترجمة أوري روبين لمعاني القرآن الكريم بالعبرية

 وتقويم(

 

دن صدددد ور تامجددددو ج ددددد و  عدددديين اليدددداآن الكددددامي ابلشغددددو العربدددددو أشدددد  ددددد  
َّ )روبددددن( ددددد ل أشدددد  مدددد غ االهعمدددديى السهدددد يس ابل را ددددي  اإل دددد مسو أم مدددديً 

 ص ص.والياآملسو أش  وجه اخل
هدد ه دىل دأددييو تفمدد  بعددض ا صددطشحي   ليدد   ددع  )روبددن( ا تامجعدده

 اإل  ى وا مشمن ابإلرهيب.   مسو مبي دعوي ب مع حميولو وصفاإل
ألن دثردمس  د رو الشغدو  حمديوالً  )روبن( تامجعده بشغدو أربددو مرمدطو؛و    عب 

 -العربددددو ألس–العربددددو أشددد  ا دددعسعيب معددديين اليددداآن الكددداميَّ وأل دددي غددد  مهددد يو 
غ دىل بدد لكَّ لكودده فشددو ا ذلددكَّ عددي ألي    مددي تورددأ بعضددهم  ،ابالمليددااض والددزوال

 مو روح الوص الياآين وب غعه.أ ى   رو تامجعه أش  م ا 
ء )روبددن( ألثودي  تامجعده  عدديين اليداآن مبدي ال دعوي ددب مدع   ا ددو ا  ص دليد  ت  

يدو غد  الد  س  اي َّ والومي والعدأخ  ا  دسيق ا الوص اليداآينَّ  محيولعده العيد 
ليداآن الكداميَّ ودمديل ضدرط اأدن الرت دسم ا عداوء  اي   ي عيين اليداآنَّ والع شد

الوص ا رتجم ابلشكوَّ عدي أليغ دىل أد ى ي دو تامجعده وو  أده ا ألخطدي  أ دد وَّ 
د دد مسو برتمجددو ي سيددو وألمسوددو  عدديين اليدداآن  مددا الدد س دمددع أي  سدديى مؤ مددواا

 العربدو.الكامي دىل الشغو 
  

 السرية الذاتية
  مها أشيبن أل.ي. حمم   االسم:
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  بادطييناجلنسية:                ى1932بوغ يدل، مكان امليالد واترخيه: 
 Hazeligh Gardens, Wood ford Bridge Essex 12, IG88 لة:عنووان املراسو

DX, UK. 
   ع راهالاملؤهل العلمي: 

  ى1963لو ن، جيمعو  مكان احلصول عليه واترخيه:
  أل عيذ الدرجة العلمية:

  العيردخ اإل  ميالتخصص العلمي العام: 
  الم و واتردخ اخلشفي التخصص العلمي الدقيق: 

 معييأ  العمل احلايل:
 أهم املؤلفات:

 الكتب: -)أ(
  شسزدوين الياآن الكامي دىل الشغو اإل تامجو معي( 1)
 معشا  ن   و الويب صش  هللا أشسه و شم وا ( 2)
 اتردخ ممشمي الروغيل (3)

 البحوث)ب( 
 آ ر احلكم الربدطيين أش  ممشمي الروغيل( 1)
 ا مشم ن ا اهلو  وخشفسو  عيب هورت( 2)

 املشاركة يف املؤمترات:
 اتردخ ا شك أر العزدز )الاايض(( 1)
 اله ر( –مؤمتا ا عيحف )اب معين ( 2)

 املشاركة يف الندوات:
 وأش مه )ا  دوو ا و رو(الكامي مشكو العابسو المع يدو ابلياآن أويدو ا   (1)
 مل وو تامجدو معديين اليداآن الكدامي تيد مي لشميضدي وختطدسط لشممدعيرو )ا  دودو  (2)

 ا و رو(
 دراسات القرآن الكريم االستشراقية

 )مسح تاريخي(
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دن يرا دددددي  ا معشدددددا ن لشيددددداآن الكدددددامي متعددددد  أدددددرب ثددددد ا حيدددددب غددددد         
معمديودو، فيحليرددو ااوىل تردد أل برتمجددو معدديين اليدداآن الكددامي دىل الشغددو ال تسوسددو أدديى 

ى، بسومي تر أل الثيملسو ا اليان العي ع أشا ا دس يس أود مي مدّ  ااوربسد ن 1143
ملف ذهم ا أ ي من الر ي اإل  مسو. ألمدي احليردو الثيلثدو وااخد و فعرد أل مدن الابدع 

 .ااخ  من اليان العشادن
، مدددع ديددد ى الريحدددث ا حبثددده هددد ا مبمددد  ألهدددم معددديمل هددد ه احليدددب الدددث ا       

 .فسهي ا جميل الياآن الكامي ميل اال عشاا سو الريرزو ا وجزويرا و ااأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 64 

 السرية الذاتية
  حمم  حجيج رنس سبن أل. حمم ي  االسم:

  صاسماجلنسية:                        ى1973مصا، مكان امليالد واترخيه: 
 Hollaen Sische Strasse 45  kassel Germany عنوان املراسلة: 

 ا يجمع املؤهل العلمي: 
  جيمعو اازهامكان احلصول عليه واترخيه: 

  م رع مميأ الدرجة العلمية: 
 أشم الشغو اا يملسو وآياهبيالتخصص العلمي العام: 

  تامجو ا صطشحي  اإل  مسوالتخصص العلمي الدقيق: 
   ي و ن يملسي لوسو يرجو ال  ع راه  وم ف  دىل جيمعلعمل احلايل: ا

 أهم املؤلفات:
 الكتب:)أ( 

 دنكيلسو تامجو ا صطشحي  ذا  ا  ل ل احلضيرس ا ا عيجم (1)
 :البحوث)ب( 

 اا يملسوالكامي دىل  ص رو اإل  ى ا تامجي  الياآن( 1)
 حت د  ا صطش  ويوره ا ح ار احلضيرا   (2)  

 شاركة يف املؤمترات:امل
 يور ووظسفو الوص ص ال دوسو )أل يملسي( (1)
 العييلس  ااوربسو ا يرا و ااياين )أل يملسي(( 2)

 املشاركة يف الندوات:
 الو ادو والعطرس  ا تعشسم الشغو )أل يملسي( (1)
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 معاني مناهج المستشرقين األلمان في ترجمات

 القرآن الكريم 

 ة الحديثةفي ضوء نظريات الترجم 

ومدددن  -اليددداآن الكدددامي دىل الشغدددي  ااوروبسدددو معددديين أمشسدددو تامجدددو  ملشدددأ 
، و يملددمس الرتمجددو تددعم اإل دد ميمعدديرض لشد دن  جدد يل ددسيق  ا - بسوهدي اا يملسددو

اليداآن الكدامي دىل معديين مث املعيشدمس أمشسدو تامجدو  ؛ندااء الكوسمدو ورجيهلديدحتمس 
ودعغد   العشمديلعأخد  الطديبع  ؛اا ين ا معشا ن ألد سااو يط اا ييميسو أش  

اجل ل وا عيرضو لشياآن الكامي ا وهج ودن مل دعغ  اهل ء  ث اً، وا عما  أمشسو 
ومددع ب ادددو اليددان العشددادن  .ومددن  ددرشهم رجدديل الكوسمددو ،تامجددي  ا معشددا ن ا
 دين، و ا معشا ن اار  الياآن الكامي من     معيين أمشسو تامجو ا ج رستغ   ألب 

 .   ومل اايهتي ودن ظشمس أمشسو الرتمجو بعس و أن   اأ  الرتمجو احل دثو
الفجدد و مددي بددن الو ادددو والعطرسدد  فسمددي دععشدد  بعطدد ر  وحتدديول ال را ددو  دد   

اليددداآن  معددديين تامجدددي  امل دددااي  الرتمجدددو احل دثدددو وموددديهج ا معشدددا ن اا دددين 
 ا وطدا هم   موديهج ا معشدا نمل داو اترخيسدو أشد دليدي  وذلك من خ ل ،الكامي

حتشسددو ثدد ا تامجددي  ا عشدداا سو و  ،اليدداآن الكددامي ابلشغددو اا يملسددو معدديين تامجددي 
 ،أل يملسددددي ا والشدددعيب اا دددييمييال  دددط  اح دثدددو ميزالدددمس ممدددع  مو وموعشدددداو 

  الرتمجدددو احل دثدددو، أشددد  مل ددداايوطا هدددي عددداض موددديهج  تشدددك الرتمجدددي  بوذلدددك 
( وهدددددديملز ى1966ابر  ) س( ورويى1901يملوج ) دددددي س هدددددد يوالرتمجدددددي  هدددددد

أل ددددي ميزالددددمس جبيملددددب   -اخعسددددير الرتمجددددي  ا(، و دددد  راأسوددددي ى2003تمدددد  ا )
فددرتو زموسددو متعدد  مددن  تمددع أبأل ددي   - يبعاا ددييميي والشددال  ددط  ممددع  مو ا

مل دداو اترخيسددو أيمددو أشدد  و  ، وهبدد ا متددى2003ب ادددو اليددان العشددادن وحددىت أدديى 
 مجو أو  ا معشا ن اا ين. تط ر مويهج الرت 
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  الطسيري. مميأ  بن  شسمين  االسم:

  ع يس اجلنسية:             هد1384المع يدو،  مكان امليالد واترخيه:
 11342، ر ى: 12 شسو ا عشمن ابلاايض، ص ب عنوان املراسلة: 
 ال  ع راه املؤهل العلمي:

اإل دددد مسو،   يمعددددو اإلمدددديى حممدددد  بددددن  ددددع يجمكووووان احلصووووول عليووووه واترخيووووه: 
 هد1421

 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 
 أش ى الياآنالتخصص العلمي العام: 

 العفم  وألص لهالتخصص العلمي الدقيق: 
 أل عيذ مميأ  بكشسو ا عشمن ا الاايضالعمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب:)أ( 
 فص ل ا ألص ل العفم ( 1)
 أم تفم  جز ( 2)
 ألمل اع العصوسف ا ععشيو بعفم  الياآن الكامي (3)
 العفم  الشغ س لشياآن الكامي( 4)

 البحوث)ب( 
 مفه ى العفم  والعأودو والع با واال عوريط( 1)

 املشاركة يف املؤمترات:
 املشاركة يف الندوات:

 الفنت ا ض   الكعيب والموو )جيمعو ألى الياغ( (1)
 اجلمعسو العم مسو لشياآن وأش مه(ا )حن  تفم  مسم  ( 2)
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 الدخيل من اللغات القديمة على القرآن الكريم

 من خالل كتابات بعض المستشرقين 
 

ألنددير الريحددث دىل  عددياب  بعددض ا معشددا ن الدديت تددزأم ألن  ثدد اً مددن أللفدديظ     
ملمدددرو  شمددٍو مدددي دىل لغددو مدددن  اليدداآن الكدددامي هددي مدددن الدد خسو. وبدددن  الريحددث ألن  

 ،و بعدددديردخ الشغددددي غ هددددي ألخدددد هي موهدددي،  عدددديج دىل معافدددد ، مث الددددزأم نن  الشغدددي
ا  دددو لغدددو، وطاديدددو ملطددد  االفددديظ، وذلدددك ألمدددا  فسددده  ابل اللدددو الشغ ددددوودحيطدددو 

  .صع بو ابلغو
تكدد ن دال أشدد  ألصددو  بددمس،  و ددار الريحددث ألن ا  ازملددو بددن هدد ه الشغددي  ال    

 غا   مهي، مثو لغو الياآن الكامي، ودولسس مثو لغو ح ف مس ألص هلي، وتكيمشمس ر 
الريحث ألن ملمرو ال خسو ا الياآن الكامي  شسو جد اً، وان دل مي لدو ا معشدا ن 

 ا ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرية الذاتية
  ع يس اجلنسية:   ي. مصطف  بن أما بن حمم  حشيب االسم:
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 . هد1381 ،ا  دوو ا و رو مكان امليالد واترخيه:
 2099ص.ب  ، ا  دوو ا و رو،ا مشكو العابسو المع يدو ة:عنوان املراسل

E.mail: mustafa1381@msn.com  
   ع راهال املؤهل العلمي:

جيمعدو ا  دودو ا ود رو  –ا مشكدو العابسدو المدع يدو مكان احلصول عليوه واترخيوه: 
 هد1420 أيىاإلميى حمم  بن  ع ي اإل  مسو، 

 أل عيذ مميأ الدرجة العلمية: 
 اال عشااقتخصص العلمي العام: ال

 دددد مسو أودددد  ا معشددددا ن )المددددوو ال را ددددي  اإلالتخصووووص العلمووووي الوووودقيق: 
 والم و الور دو(.
  شسو الرتبسو والعش ى اإلملميملسو   –ع ردس جبيمعو طسرو الأض  هسئو العمل احلايل: 
 أهم املؤلفات:

 الكتب. )أ(
 :البحوث)ب( 

 معشدددددددا ن ا يرا دددددددو ن صدددددددسو الا ددددددد ل جتيهدددددددي  ا اخلشفسدددددددو الثييفسدددددددو ال( 1)
 صش  هللا أشسه و شم )ميجمع (.

 .يرا و ملي دو مييرملو )ي ع راه( –مويبع ا معشا ن الثييفسو ا يرا و الموو الور دو  (2)
 )صسيغو ح دث ا مشمن(. هآرا  ا معشاق روبم ن ح ل احل دث الور س ا مييل (3)

 املشاركة يف املؤمترات:
 جيمعو ا وسي. –ا وسي  –اال عشااق وال را ي  اإل  مسو والعابسو( مصا مؤمتا )( 1)

 املشاركة يف الندوات:
 ا  دوو ا و رو. مل وو )ه دعوي والع  و(. (1)

 شعبة االستشراق في قسم العلوم االجتماعية بجامعة طيبة :

 جهود وتطلعات
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اال عشدااق ا ده ء العياددا دىل تيد مي ملرد و خمعصداو أدن جهد ي ندعرو      
ملمددديملسو ا جيمعدددو طسردددو، عميأسدددو بكشسدددو الرتبسدددو والعشددد ى اإل مدددم العشددد ى االج

ن حملددددو مدددد جزو أددددن جيمعددددو طسرددددو، وتعادفدددديً بشددددعرو اال عشددددااق ملشددددأًو وتضدددمّ 
وألهددد افيً، ور دددز العياددددا أشددد  بسدددين الددد رجي  العشمسدددو الددديت متدددو  ا الشدددعرو، 

ا دددسو، وجمددديال  ال را دددو ا ونددداوط اليرددد ل، وطرسعدددو ال را دددو، واخلطدددو ال ر 
 الشعرو.

 مددددددي انددددددعمو العيادددددددا أشدددددد  الععادددددددف مبا ددددددز ال را ددددددي  اال عشدددددداا سو       
يارس والعشمدددي، مددن حسددث ااهدد اء واهلسكددو اإل ،واحلضدديردو العدديبع لششددعرو

 ونعب ا عش مي  العيبعو له.
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