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 تقديم
للقررررالكرميلأرررراريريف ررررارملسرررريفرمرطقرررربلرمين ررررلدىرمر   قرررر رميلسلقرررربكر لرررر ر رررر  ر
ميلعصور،رول برر عبنقهرميلعدقق رهلبر ظررب ار ررلرأررطةريفنسرر  رمين ررلدىر ررلر  مي رر ر

 ق رإىلروقت برميحلبضارميإلسطمرمرتلكرمين  

و بأتصرربرر وق رملرربكرللقرراميكر ورسرمي سرربارمريف ميجرميلوميلسرربةرميل   قرر رميلقو قرر  
طظيرميلقالكرميلأارير بطرتميمروتق  ا،روسسبر ذميرميالطرتميمر ورميل ميفعرميل  ينريفّواًلر

 .وميل ميفعرميلثقبمر بنقبًر

كريف رررربرميلرررر ميفعرميلرررر  ينرفقتدثررررإرمرطبلرررر رمين ررررلدىرإىلر عافرررر ر تو رررربةرميلقررررال
ميلأرراريرتيصررقلقبًلروميلرر ميفعرميلثقرربمرجثررإرمرطبلرر رميل رربارإىلرمين رردبمررل ررت  رإىلر
ميلل بةرميليترسسقت برمر بوالهت رلرتمج ر عبينرميلقالكرميلأرراري روقرر رتامجرر ر عرربينر

 ميلقالكرميلأاريريفور عبينريفلزميجر  هر لرقسإرمين لدىروغيفرمين لدى 

 .روضع رل ب بةريفأا ولألرميلرتمجبةرمي وىلر لررقسإرغيفرمين لدىر

ميأررلريفكرنقرروةر بأتصرربرارإكرترربر لرولررو رميلقررالكرميلأرراريرمر   قرر رميلسلقرربكر
ر  ق  رإىلر    ل،رولأإر   دبرأصبئص 

ميلع رر رمي وةار تدقرررزر ررآكرميلقرررالكرميلأرراريارقاميجتررره،روت ر  رره،رون ررر ه،رونقلرررهر
روتي يفس،رملبكرمرصورتهرمي صلق  

برفقررهرميلتعب ررإر ررعرميلقررالكرميلأررارير ررلريف برميلع  رميلثبينارف ورميلع  رميلررذغرغلررر
 طا قرتامجتهرميليتر عو رتبرخي برإىلرهنب  رميلقاكرميلتبسعر سا 

لأررريرنسهررررملر ررررذميرمينوضرررروارسرررر عاةر لررر رمين رررربئإرميلتبلقرررر رميلرررريتررقرررر رتأرررروكر
 : وضو بًرأبصبًر بلسهملرميلأب إ

 سأبكرميلسلقبكروميتصبهل رمي وةر بلقالكرميلأاريرقسإروصوةرميلعثدبنقى   
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لأرراريرأررطةرميلع رر رميلعثدرربينرمر   قرر رميلسلقرربكرط رربرميناميلررعرميلقررالكرمي  
 وميلو بئقرميحمليوظ  

 تامج ر عبينرميلقالكرميلأاريارطبل رميل بارإلق ب  

    اضرت ل ليرلرتمج ر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رميلس  و  رومي لسبنق   

 نق  تامج ر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل بةرميلسل بر  روميلقونبنق رومينق ور  

 
 

سكان البلقان واتصاالتهم األولى بالقرآن الكريم قبل  
 وصول العثمانيين 

 

ملرتأررلرميتصرربالةرسررأبكرميلسلقرربكرمي وىلر رربلقالكروميإلسررطمر وصرروةرلقررو ر
ميلعثدبنقى،رملدبر ز  ر عضرميل با،ر إر ررذسرميالتصرربالةرملبنرر رقبئدرر ر  ررذر  ررلر

أاريريفوةر الرإىلرتلكرميلسط ،رحت   رميليرتلرميلز  ق رجمليجرميلقالكرميلوالرميألررر. عق 
ولأ  ررربرنعلررر ر  مي ررر رميلررر  ولرميإلسرررط ق رمر رررذسرمين ررربطق،رتسعررربرلرررذلكررالرميأرررلر

 .ميلققبمر بل  ولرميإلسط ق ر  وكرميلقالكرميلأاري

تعررررو رميلسرررر مي بةرمي وىلرللرررر  ولرميإلسررررط ق رإىلروصرررروةرميلقسبئررررإرميلرتملدبنقرررر رمر
ب،روميلسوسرر  روميهلاسرركروسرروميطإر ررار  رربطقر ل بر رربر،روميلقونرربك،رو قرر ونقب،رويفلسبنقررر

مي  ر بتقرركر ررلرميلسرردبة،رملدرربر قرراررنلرركرمين،رأرروكر ررلرل رر ،رو وصرروةرميلقررومي ر
ميلع رررأا ىرميلعررراجروميلتلررربرروميلاطبلررر روميلررر  بلر رررلرميلعررربملرميإلسرررط ير رررلرطا رررقر
مي نررر لإلرميإلسرررط يروصرررققلقبروملا ررر ،ر رررلرل ررر ريفأرررا  روقررر رأل يررروميرمرمجقرررعر

ملبنررررر رفررررررتلروصررررروهل رمرفررررررتلرمينتسررررربررميل صرررررامينق ررررططهتررررر رميا ررررربررميإلسرررررط ق رو
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(1)ني  ب
   

 لرررإرنلررركر قررراررمين،رأررروكريفكرظ ررروررميل صرررامينق رمر رررذسرمين ررربطقرلرررقإلر رررور
ميإلسررطمرو ررلرمينعرراوعريفكر عررضرميلسل رربر ىريفسررلدوميرقسررإر أرروةرر آق مر ررلرظ ررور

  بجر ل رنلكررر.رر(2)م864ميلسعبرميلسل برغرمرميل  لرميل صاميينروملبكرنلكرس  رر
قارريفكرميل  ولرميإلسط ق رملبكرهلبرتررآ يفرقرروغرمر   قرر رميلسل رربررولأ  رربرملرت سررارن

مرن بقروميسعر  سبرميال رتميضر ل رنسارميإلسطمر لرقسإرميل ولرر رميلاو قرر رميلرريترر
  ملبن رقا س ر لر ل بر بروملبكرهلبرنيونر سبشا 

وميلررر لقإر لررر رنلررركر  ررردوكررسررربل ريفرسرررل برميلسب ررربرنقأررروالرمي وةرإىلرميلقرررب لر
فق رررربرر رررركطاميقرميلأترررربرميإلسررررط ق رميلرررريتر رنسررررا بر ررررلرقسررررإررسل رررربر ىر ررررآ ا  ميل

(3)سبرميسى؛ر  عبًرالنتسبررميل  ولرميإلسط ق 
  

ر-ميلررذغرلرربجر ررلرميليبتقأرربكرمرميلقرراكرميلتبسررعرمينررقط غ– وضحرل رربر ررذميرميلررا ر
للّقبًريفكرميلسل بررملبكر و هت ر   رملسيفر لرميلأتبرميإلسررط ق ،روملرتعرراعر بل قرر ر

  ذسرميلأتب ل  ر

  قإرمين،رخرمي اتسكر لرميلو بئقرميلعا قرر روالسررقدبر رربرلرربجرمررملتب رربةرميإل رربمر
ميل رر غرأرر روصرروةرميلاسرربل ر ررلرميكلقيرر رمينتوملررإرإىلرميإل  ميطررورر ق بئررإرميلثبلررملر

 

-19درر رطلقررب تصرلر رمينظرراارميإلسررطمرورمين ررلدوكرسرميلسوسرر  روميهلاسرركر)رميليصررإرمي وةرميلررذ ريفل يررهر (ر1)
 م 1977(رسامي يور29

 مينالعرميل ب ق (رر2)

  Responsa Nicolai I  papae and consulta ر: ذسرميلاسبل ر عاوف ر ع وميكر (3)

رر :ميلاسبل  نصر  و  ب
“De liberis profanis, quos a sarracenis vos abstulisse ac apud vos habere perhibetis, 

quid faciendum sit, inquiritis. Qui nimirut non sunt reservandi: Corrumpunt 

enim , sicut scriptum est, mores bonos colloquia mala, sed utpote رررررnoxii et 

blasphemi igni tradendi"ررر 
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سبفاررسوةرميكلقي رغا بًر لرسررطنقكر ررىرميلصررقبلس روولرر ر روق ر(1)م860س  ر
ر  بكر   ميًرملسيفميًر لرمين لدى ر

كرتبر لرمينتسبررميلقالكرميلأاريرمر   قرر رميلسلقرربكرلررهرميرتسرربألرو ررو رمي أررو لاررإ
مليف لررورو تررو  ر ،س رريرميلأتب رر رميل ررطفق ،رفقرر رملرربكرهلدرربر لرر ر رربلقالكرميلأررارير
والرسقدبرمليف لورميلذغرأاةر مي ق رإىلرميل صامينق ر ىرشررعوجرساميسررىروملبنرر رلررهر

ل ر ررلر سرربرملتهرمرمين رربظاميةرأليق رملسيفلرطوةر تو بةرميلقالكرميلأاريرميلىترنت
،روملرربكردررب ةرطرروةر(2) 856 ررعر لدرربجرميإلسررطمرمرقصررارميكلقيرر رمينتوملررإر رربمر

ميا بةرميلقالنق رمينتعلق ر وال لر ق  ر لقهرميل طمروميا بةرمينتعلق ر وط مينقرر رمي ر
 ررزرولرررإ،روملررربكر قرررايفر لررر رميحلبضرررا لرررمرملثرريف ر رررلرمي طقررربكرررسرررورميًرملب لررر ر رررلر

  .ر(3)ريميلقالكرميلأار

 ملبن رل  ر ذميرميجل ميةرمرغبلبرمي طقبكر يرميلل  رميل ا بنق ر 

مينقرربتلوكرمين ررلدوكروميلتلرربررميلررذ لر ألرروميرميلسلقرربكرنملررا  ر رربقوةرمر علرر ر
ميلسلرر ميك،رملدرربريرر ريف  رربًر وضررهبًرمرملتب ررهريفكرميلقرروميةرميلاو قرر رملرربكرمرصرريوف بر

وقررر رإىلرطلررربرسررربفاوميرمرنلررركرميلرر  رررلدوكر رررلر ل بر رررب،رويف  ررربًر عرررضرميل ررربا
وملرربنومير تعلدرروكرميلقررالكرميلأرراري رالرشرركرميهنرر رملرربنومير عررو وكرإىلر ط  رر رطررب لىر

 . ع  رميلعلومرميإلسط ق 

جبرسسقرن ررت لصريفكرميالتصرربالةرمي وىلرل ررأبكرميلسلقرربكر رربلقالكرميلأرراريرملر
تألرنتقل رل أوةرميإلسطمرمر ذسرمين  ق ر صي ر  ظد ر إر يرنتقل رللعدررإر

 

  23(ر د رطلقب تصلرمينالعرميل ب قلر ر1)

ررجمدو ر رميلسهرو ارمي   ربكرول ربر  رمينب  ر روميلاوطقر ر(ر تبرر ا  توعارظ وررميلثقبف رميإلسرطفق رميل صرامينق ر)رس2)
  12لرسأو قبلر ر4سر ق ونقبلررةر

  23(ر د رطلقب تصلرمينالعرميل ب قلر 3)
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ملررررذلكرنتقلرررر رميلسعثرررربةرميل  و رررر روميلرررراططةرميلتلبر رررر ر ررررلرقسررررإرميلتلقرررربئي رو رررريرر
ميلعرراجروُّررروقةرميلقسبئررإرميلرتملدبنقررر رمريفرميضررريرميلسلقرربك،روقررر ر رر يفرميالنتسررربررميلوميسرررعر

 .مين ظ رلتعبلق رميلقالكرميلأارير وصوةرميلقوميةرميلعثدبنق رإىلر   ق رميلسلقبك

ر
ر
 

القرآن الكريم خالل العهد العثماني في منطقة البلقان حسب 
 المراجع والوثائق المحفوظة

 

 وصوةرميلعثدبنقىرإىلر   ق رميلسلقبكريفصسحرميل  لرميإلسط ير   بًررمسقرربًرو رر يفرر
ميلتآ يفرميل  ينروميلثقبمروميضهبًرمرميحلقبلرميليا   رومياللتدب ق رللالإرميلسلقرربين روجرربر

رُ ينر هرميلقالكرميلأاريرتأو لرميلس صق رميإلسط ق رميلومي ق  ر
ميلأاريرميلرريتر رن رر  بر سطمررميل  لرمي وىلر لرميلقالكوظ اةر عروصوةرميإل
 .مر اميملزرميل ول رميإلسط ق 

ملرررربكر ررررذميرميلوصرررروةر ررررت ر ررررلرطا ررررقرميجلقررررو رميإلسررررط ق رو ررررلرطا ررررقرتعلرررر ر
مين لدىرمر اميملزرميلعل رملبلقررب ال،رو  رر مي ،روميلسرربم،رومين   رر رمين ورل ولررذميريرر ر

ط ق روميحلأو قرررررر رمرن رررررر بًرملثرررررريفلرللدصرررررربطترمين  وطرررررر رمرمينأتسرررررربةرميإلسررررررر
 . ق ونقبروميلسوس  روميهلاسكرويفلسبنقبرو ل بر ب

ويررر رميلعررر  رمي ملررر ر رررلرميل  رررلرمين  وطررر رللقرررالكرميلأررراريرمر أتسررر رميل رررب غر
ومينأتس رميلقو ق رميلسل بر رر رمرر(1)ومينأتس رميجلب ع رمرسأويبر(1)أ اورمرسامي قيو،

 

رملر1923مينظررررررراارقبسررررررر ر  اميتسررررررربلرف ررررررراارمين  وطررررررربةرميلعا قررررررر رورميلرتملقررررررر رورميليبرسرررررررق لرسرررررررامي يور (1)
(1/15-49 ) 
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ر ولرر ر  ررل رملسرريفرمرملدبريرر ر رر  ميًرلأررارمر أتسرربةرمين رربل ،روالر(2)صوفقب
 .   ق رميلسلقبكرإالروفقهرن   رخم وط ر لرميلقالكرميلأاري

ظ ررررارميلرررررتمي رميلقررررالينرمرصررررورر تعرررر  لرملتطوترررره،ر رتاتقلررررهرط رررربرقومي رررر ر 
 روغب  رر(3)ميلتلو  ،ر رتي يفس،رو لرأطةرطيظهرملب ًط،رون  ه،رويفأيفميًرتامجته

ف رر ر عرربينرل بتررهروميلعدررإرملإر برسسقرقاميجته،ر لرقسإرمين لدى،ر ولهرصهقحرور
 .هبب

وق رملبكر  تقإر لرلقإرإىلرلقإرطوميةرفرتلرميحلأ رميلعثدبينرن  ق رميلسلقبك ر
و رررذميرميال تدررربمر ررربلقالكرميلأررراريرميأرررلريفكر أررروكر وضررروار رررملر  رررتقإرجلدقرررعر
مي نسررر  رمينتعلقررر ر ررربلقالكرميلأررراري،رولرررلرنتوسرررعرمر رررذسرمين رررآل ،رولأرررلرسررر لقير

 .وارميلذغرملر أتبر  هرميلسبطثوكر توسعر  لوجنظالرسا ع ر ل ر ذميرمينوض

ميل سبألرمي وةرمينتعلقر قاميجلرميلقالكرميلأارير ت لبر لرميلقبرئر عاف رمي و   ر 
ميلعا ق ر،رونلكرضاورلرالر ق ر   ب ر لإرنلكرمي ت رمين لدوكر تعل رميحلرراوعر
 رميلعا قرر ر  ررذرصرر ا  ؛رلأررير تدأ ررومير ررلرقرراميجلرميلقررالكرميلأرراريرمرصررورتهرمي صررلق

 نصبًر ا قبً 

 ا رميلسبطررملرمر ررذميرمينوضررواريف رراميًر لقسرربًرو رروريفكر رر  ميًرملسرريفميًر ررلرمين ررلدىر
ملر أونرررومير عافررروكرميلقررراميجلروميلأتب ررر ر ل رررت  رمي م،رولأررر   رملررربنومير قرررا وكرميلعا قررر ر

 

ن   ر لرمين  وطبةرميلقالنق ،رلزجر   بر  لإرولزجرملر  رلإررسأو قبرطوميىلر ئ  (رمر أتس رميجلب ع رم1)
 . ع  ريفوةر بر  س يرمر ذمير ورت لقل برو لر رإ  مي رف اارهلب

 .م1960(رمينظاارللق رستو بنوفب،ر ورقبرإ يبنوفبر"ميلقالكرطوميةرميلعصور،سوفقب،2)

،ر92  ر نب،رميليأررارميإلسررط ي،   ر(ر در رطلقرربر تص،مينعلو ربةرميلسسلققوغاميفقرر رطرروةرتامجربةرميلقررالكرميلأررارير3)
  54-39م، 1967م  ذميرميلسهملرطسعر وةر الرمرجمل ر"طبفظرميلأتب"سامي يو،1986
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  (1)  طق  رملبكرللقالكرميلأاري،رإنميً،ريف ارملسيفرمرطملرميل بار ل رميلتعل 
دأ رررومير رررلرتعلرررق رميلل ررر رميلعا قررر رملررربنومير تلقررروكرو رررلرنبطقررر ريفأرررا رميلرررذ لرملر ت

ميلقررررالكرميلأررررارير ررررلريففرررروميسرميلسررررقوخرلأرررريرليظرررروميرميل رررروررميلرررريترلترررربلوكرإلق رررربرمر
 .صلوميهت رميلقو ق ،روق رميستدار ذميرمي  ار ع رأاوةرميلعثدبنقىر لر   ق رميلسلقبك

رميفررررقرقرررراميجلرميلقررررالكرميلأرررراريرمين بسررررسبةرمي أررررا رملبل ررررألرمر قرررروةرل  رررر لر
 روملررربكرلقررراميجلرميلقرررالكرميلأرررارير أبنترررهررميكبصررر رأرررطةرشررر ار(2)ميلرررزوميةروطيرررطة

ر  ررربكرمرصرررطلرميلررررتميو ح،روملررربكر عرررضريفئدررر رمين ررربل ر رررلرميحليرررب رمينسررر ور لر
خيتدوكرميلقالكرميلأاريرمرصطلرميلرتميو ح،رو  تدرروكر قاميجتررهرقسررإرميلصررلوميةرميلقو قرر ر

ب رلأتررب  ررذسرميلعررب لرر .جرمي و عرر  ب ريفغلرربرمي ئدرر رمرمين رربل رملرربنومير ررلرميحليرر 
 عاوفرر رمر   قرر رميلسلقرربكروالسررقدبرمرميلسوسرر  رو قرر ونقب،رووبنرربرتررطولرميلقررالكر
 .وطيظه،رملبكر  بكرنوارلأار لرميال تدبمر بلقالكرميلأاريرو ورميال تدبمر    ه

و عو رترربر لريفوةرن رر  رللقررالكر يوظرر رإىلرنصررترميلقرراكرميلثبلررملر سررارملدرربر
(3) تقاررنلكرميلسهو رميجل   ل 

 

ملرربكريفغلرربرميل  ررلر أتو رربًر بلل رر رميلعا قرر ،رملدرربريرر رن رر بًر رتمجرر رإىلرميلل رر ر
 ريفقررر مرخم وطرر ر رررلرميلقرررالكرميلأرراريرمرميلسلقررربكر يوظررر رمر(4)ميليبرسررق روميلعثدبنقررر 

م ر ررررررذملاريفكر ررررررذسر1249/1250    رررررر ر قلو ولقرررررر رو عررررررو رتبرخي رررررربرإىلر رررررربمر
،رملدرربريفكريفقرر مر(5)لسلقرربكميل  رر  ر عررو ريفصررل برإىلر    رر رمينوصررإ،ر رنقلرر رإىلرمي

 

 .113م،ر 1970(ر دو رتاميلتص،رميلقالكرميلأاريرمرطقبلرمين لدىرمر وس  رو اسك،رجمل رتقوري،1)

 .113(رمينالعرميل ب ق، 2)

 .م1987،سامي يور406ميجملدو   ر   ر(ر د ر و ذ  وفقتص،رمين  وطبةرميلثط ررمر3)

 .49-47(رقبس ر و اميتسب،مينالعرميل ب ق، ر4)

 .205،206(ر د ر و ذ  وفقتص،مينالعرميل ب ق، 5)
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ميل  لرميليتر رن رر  برمرميلسلقرربكر رريرن رر  ر يوظرر رمر  ررل ر درر ر بشرربرمر
م رو ررير   رروأ ر قرر ر صرر ي ر ررلرن رروخر1311 ا ررزركر عررو رتبرخي رربرإىلر رربمر

  (1) )؟(ر لر     رسطنقكرميلقونبنق 
م رر1539ميلأرراريرمر قرر ونقبر عررو رتبرخي رربرإىلر رربمر ويفقرر مرميل  ررلرللقررالكر

 رملدرربريفكريفقرر مرن ررلر(2)و ررير   رروأ ر قرر رسرر بكر ررلرسررلقدبكر ررلر    رر ريفو ا رر 
 رو   ررربر(3)م1726ميلقرررالكرميلأررراريرمرميلسوسررر  روميهلاسررركر عرررو رتبرخي ررربرإىلر ررربمر

ن رر  رمر أتسرر رميل ررب غرأ رراورمرسررامي قيو،رو عررو رترربر لريفقرر مرن رر  رللقررالكر
  (4)م1471ميلأاريرمر ل بر برإىلر بمر

ميلأاريرطوميةرميحلأ رميلعثدبينرن  ق رميلسلقبك،رو ع رميلقرراكررميستدارن لرميلقالك 
ميلتبسعر سار ور  مي  رولو رن لر  سو  ر لرميلقالكرميلأاري،روق رملبن رطا ق ر

 .ن لرميلقالكروُّدقلهر  ب ق رلل ا ق رمين تعدل رمرمي قبلق رميإلسط ق 

وقرررر رنررررت ر ررررلر ررررذسرميل ا قرررر رمرن ررررلرميلقررررالكرميلأررررارير لرررر رل  رررر ر عرررراوعر
 .ميكطرو ور ب لرأبص رت ر ارمرمين ميرارميإلسط ق ر ته ىر

تثس رميلو بئقرميلق مي ر بلل  رميلعا ق ريفك رتعل  رميلقالكرميلأاريروتعلقدهرملرربكر آأررذر
 ورميًريفسبسررررقبًرمرمينرررر ميرارميإلسررررط ق رومينأبتررررب،رملدرررربريفكرميلتيبسرررريفرمينت ميولرررر ررمر

  (5)ميرارميلسلقبنق  اميملزرميل ول رميإلسط ق رملبكرهلبرولو رمرمينأتسبةرومين 
وتسرريفرف رربرارمينأتسرربةرإىلرولررو رملترربرملثرريفلرتعررينر تلو رر رميلقررالكروملترربر

 

 .112(ر دو رتاميلقتقص،مينالعرميل ب ق، 1)

  112(رمينالعرميل ب ق، 2)

  112(رمينالعرميل ب ق، 3)

  112(رللق رستو بنوفب،ر ورقبرإ يبنوفبر،مينالعرميل ب ق، 4)

 م 1972مينظااط لرقلسي،ريفق مرميلو بئقر بلل  رميلعا ق رمر وغوسطفقب، ا ست ب،(ر5)
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 تع  لرتعىنر بليقهرميإلسط يروفق رربرل رربةرملثرريفلر رتمجرر رإىلرميلل رر رميلعثدبنقرر رملدرربر
يفكرفق برتيبسيفرط برمينوميضعرميليترملبن رتسهث برتلكرميلأتب،رولأ  برالرنعل ر

تر ررلر رربملر لرري رنيررذرميلقررالكرميلأرراريرمرظررإرشقئبًر ررلرولررو رتي رريفرملب ررإر ،لررر
 ذسرميلظاوعرإىلرمجقعرجمبالةرميحلقبلرميليا   رومياللتدب ق ،رولألرملر ألر  بكر
تيأرريفرمرتامجرر ر عرربينرميلقررالكرميلأرراريرإىلرل رربةرميل رربطقىرمين ررلدىرمرميلسلقرربك،رر

نلرركررملدبريفكر   ميًرملسيفميًر لرميلعلدبجرملبنومير اف وكرطسب  رميلقالكرميلأاري،رو رراوك
  .إسبجلرإىلرميل صرمينق ا؛ر هن ر  تعدلونهرخم وطبًر
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 ترجمة معاني القرآن الكريم: ضرورة و حاجة ملّحة
 

  يفرمي تعب رميلسعوجرميلسلقبنق ر لرميلو يرميإلسط يرميلاميسلروميلرتمي رميإلسط ير
 عرضعترميل ولرر رميلعثدبنقرر رمر   قرر رميلسلقرربك،رو رر يفةرميحلقرربلرتآأررذرميُّب رربًرلأررار

جملبالة،روظ ارميلو يرميلقو يرمرميل ول رميلعثدبنق رو لر ر  رر رشررعوجرمرمجقعرمي
تلكرميل ول  رملبن ر ذسرميلظب الر  تسالر  رر رميلسسرر بقرومي لسرربكرميلررذ لرملرربنوميريفقررإر
ميستعدبالرلل  رميلرتملق ر لرمين بطقرميلساقق رميليترملبنرر رت ررو رفق رربرميل بلسقرر رميلرتملقرر ،ر

ط يرميلقرروغ،رو ررلر رظ رراةروقرر ريف ةر ررذسرميلظررب الرإىلرميل رربألرميلررو يرميإلسررر
ميلعا ق رلتقا بر سب ئررميحلبل رإىلرتامج ر عبينرميلقالكرميلأاريرنلرالر ل رلهر بلل  

ميلررر  لرميحل قرررت،روقررر ر ررر يفر  رررعترترررآ يفسر  رررعترميل يرررونرميإلسرررط ير رررعرضرررعتر
 .ميل ول رميلعثدبنق ،روقولرميلتآ يفميةرميل ا ق رميلعلدبنق رمرمجقعرمين بطق

لرتسهررملر وضررو بةرإسررط ق ر بلل رر رميلرتملقرر رو ررعرنلرركرظ رراةرجمررطةرملثرريفر
رومي لسبنق روميلسوس و   

ظ ررراةريف  ررربًريفوميئرررإرمين رررب ع،رو رررطةر قرررعرميلأتررربرميلررريتر ررر يفةرمر ررر ميرار
ميلترر ر إلر بلل رر رمي م روقب رر رمينرر ميرار بسررتسعب رميلأترربرميلق ميرر روإط رربررملترربر

لقررريرل  ررر لر ،ليررر ر رررلرميلعلدررربجرميحمللقرررىرطررروةرمينوضرررو بةرميإلسرررط ق  روملررربكرلت
ر.مينتسبررميلت ا رربرمرمجقررعرجمرربالةرميحلقرربل  عضرميل بارتعلقد  رمرميل اجريف ارمر

و رررلر  ررربرملررربكرميلسلقررربكرميل رررايبرحتررر رسرررق الرميإل  ميطور ررر رميل د ررربو  ،رملدررربر قرررير
 .ميلسلقبكرميلساقيرحت رميحلأ رميلعثدبين

  يفةرميحلقبلرميلعلدق رتس  رت يفميةرظب الروول ر  لدورميلسلقبكريفني   رمر 
   مرميلثقبفبةروملبن ر ذسرميلعصورر لريفصعبرميليرتميةرميلز  ق وسطرتصب
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و عرحت  بةرميلعصارميليتروميل  ر  لديرميلسلقبكروميليترملبنرر رهترر  ر قرربج  ر
فكهن رميستداوميرمرميحليب ر ل رميلرتمي رميإلسط ي رظ ار ذميرمرنسبطبهت رميليا   ر
رومياللتدب قرررر ،رو رررر يفرتآسررررقإلر ،س رررربهت رملبنرررر ميرارومينأتسرررربةروميلألقرررربةرميلرررريت
طاصررر ر لررر رمجرررعرميلت  ررربةرإلنيبق ررربرمرولررروسرهتررر قرمين رررلدى روملبنررر ر رررذسر
مين،س رربةرتقررومر ترر ر إلرميلعلررومرميإلسررط ق روميل سرربطبةرمي أررا رملرتمجرر رميلأترربر
 لرميلعا ق رإىلرميلل  رميحمللق ،رملدرربرظ رراةرملررذلكرميلأترربرميلرريترقرربمر تآلقي رربر لدرربجر

وقرررر ر ميفررررعرمين ررررلدوك،رهبررررذسرر ررررلرميلسلقرررربكروالسررررقدبر بلل رررر رميلسوسرررر و  رومي لسبنقرررر  
ميل ا قررر ر رررلر  ررر   رميإلسرررط يرولأرررلرميلترررآ يفرميلعلدررربينرميلقررروغريف   رإىلرمينق ررربمر
ميلعلدررربجرإىلرنرررو ىار لدررربجرميلسرررا ع رو لدررربجرميلعلدبنقررر ،رو رررلر  ررربرنرررا رتق رررق ر

  .ميلرتمجبةرمي وىلرنعبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلسا ق روميلعلدبنق 

مي مرمرن رربقروميسررعر رر  بلرلرتمجرر ر عرربينررملرربكرمينتسرربررملترربرميلتعلررق ر بلل رر 
ميلقالكرميلأاريرإىلرتلكرميلل بةرويفصسحرنلكرضاورلروطبل  ر  يفرميال تدبمر رتمج ر
 عبينرميلقالكرميلأارير ز مي ،رونت ر لرنلكرظ ورر رر  رملسرريفر ررلرميلرتمجرربةرنعرربينر
كرميلقالكرميلأارير عظد بر بلل  رمي لسبنق روميلسوس و  ،رويفصررسه رتامجرر ر عرربينرميلقررال

ميلأرررراريرإىلر رررربتىرميلل تررررىرُّا رررر رتامجقرررر روميسررررع ،رولأررررلرمر   قرررر رميلسلقرررربكريرررر ر
 .تامجبةرإىلرميلل  رميلسل بر  روميلقونبنق رومينق ونق 

وظ ررارملثرريفر ررلرمينقرربالةروميلسهررو رميل ق  رر رميلرريترقرربمر تآلقي رربرميلعلدرربجر  رراضر
 ررذسرمينقرربالةرتقوريرتامجبةر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلسوس و  رومي لسبنقرر ،رولأررلر

وميلسهو رملرتسدإرمجقعرتامجبةر عبينرميلقالكرميلأاريريف بًرملبن رلزئقرر ريفورملب لرر ر
 .إىلرميلل  رميلسوس و  رومي لسبنق 

لذلكرس عاضرت وررميلرتمجبةرإىلرميلل رر رميلسوسرر و  رومي لسبنقرر ر ررلرل رر ،رملدرربر
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قرر ،ر ررلرس عاضرميلت وررميلت ل ليرلرتمجبةرإىلرميلل  رميلسل بر  ،روميلقونبنق رومينق ون
 .ل  ريفأا 

ر
ر

عرض لترجمـة معاني القرآن الكريم إلى اللغـة البوسنوية  
 واأللبانية 

 

ررامج ر عرربينرميلقررالكرميلأرراريرإىلرميلل تررىرميلسوسرر و  رومي لسبنقرر رمر   قرر ر تترروميفارتر
ميلسلقبك رو لهظرمينتتسعرلرررتمي ر ررذسرميلرتمجرر رصررورلروميضرره رتت رر ر رربلأثالرو سرر  ر

رمرميلرتمجررربةر،روالرسرررقدبرمر  رررآل رتامجررر ر عررربينرميلعصرررارمي أررريفرنسررربطبًر أثيررربًر
 ميلقالكرميلأاري 

وميأ  رربرميلقرروةريفكر  رربكرميرتسبطرربًر ررىر ررذسرميلرتمجرربةر ررلرطقررملرإكرميلرتمجرربةر
مي وىلرت رر إرميلعدررإرللدتررآأا لر ررلرمينرتمجررى ر  رربكرتامجرربةر رر لرنعرربينرميلقررالكر

يفملثرررار ررر  ميًر رررلرميلأرررارير بلل ررر رمي لسبنقررر رأرررطةرميل ررر وميةرميلعسرررارمي أررريفل،رو رررير
ميلرتمجبةرأررطةرميلت ررعىرسرر  رمي أرريفل،رو رريرمينرر لرميلرريترتعررّ ر  مي رر رلرتمجررر ر عرربينر

  .ميلقالكرميلأاري

 ستدإر ذميرميلعاضر ل رنظالر ب الرطوةرمين،ليبةرميل ق   رميكبص ر رتمجبةر
 عرربينرميلقررالكرميلأرراريرميلرريترصرر رة ر ررذسرمين،ليرربةر ررلرترر لقتر لدرربجرمين ررلدى ر

ررررهرلررررقإل   رررربكرتامجرررر رنعرررربينرميلقررررالكرميلأرررراريرإالرو  رررربكر ططظرررربةررو ططررررظريفنر
 .وتصهقهبةر عق  ر لر رتل رلأاريفور بملر لر لدبجرمين لدىر

ميلرتمجررربةرمي وىلرنعررربينرميلقرررالكرميلأررراريرقررربمرهبررربرغررريفر  رررلدى،روسرررسبرنلررركر
 أدررلرمرت ررب ةرميلعلدرربجرمين ررلدىروتررا    رطرروةرإ أرربكرتامجرر ر عرربينرميلقررالكر
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الكرميلأرراريرملرربكر قرراوجميًر بلعا قرر رمريفوسرربألرمين ررلدى،رملدرربريفكرميلأرراري،رو كرميلقررر
تامج ر عبينرميلقالكرميلأارير ررلرغرريفرمين ررلدىرقرر ر أرروكرهلرربريف رر ميعريفأررا  رولررذمير
نرررا ررف ررربًرشررر   ميًر رررلر لدررربجرمين رررلدىرلرتمجررر ر عررربينرميلقرررالكرميلأرررارير رررلرغررريفر

 ررر ميعريفأرررا ررمين رررلدىريفور رررلرميلعلدررربجررميلعلدررربنقى؛ر كر رررذسرميلرتمجررربةرهلررربريف
 .ملبجلومينبرميل قبسق روغيف ب

مرظرررإر ررررذسرميلظررراوعرقرررربمرغرررريفرمين رررلدىر رتمجرررر ر عررربينرميلقررررالكرميلأرررراريرإىلر
ميلل تى،رمي لسبنق روميلسوس و  ،روس ا رمي سسبجرميليتريف ةرإىلرققبمر ررذسرميلرتمجرربةر

 .و يريف  ميعرسقبسق 

بةرميضررر ار لدررربجرمين رررلدىريف ررربمرميالنتسررربررميلوميسرررعرلل صرررو رميل   قررر ر بلل رررر
ميحمللق رللققبمر بحملبوالةرمي ولقرر رلرتمجرر ر عرربينرميلقررالكرميلأرراري ر ررذسرمي سررسبجرجثلرر ر
مرأ   رميحلبلبةرميل   ق رو يرتوضررقحرمينوضررو بةرميل   قرر رميلرريتررتسررتدإر لرر ر

     ميا بةرميلقالنق ،رجبر  تلزمرتامج ر عضرميا بةرميلقالنق  

مر1895ميترررركرمر رررربمريف رررربريفوةرتامجرررر رنعرررربينرميلقررررالكرف رررريرتامجرررر ر قأولو  ر
)    ر لروقتر ل ر قلوسرربفلوتصرملرروالرتإل(رو رريرن رر  ر  سو رر رمر  سعرر ر
طأو قرر ري   رر رر ل ررامي رر)ميندلأرر رميلصررا ق ( رميسررت  رمينرررتل رمر ررذسرميلرتمجرر رإىلر

يفكر "ميلل رر رميليان ررق ريفورميلاوسررق  رغب رر ر ررذسرميلرتمجرر ،رملدرربرقرربةر قأولو  ميترركار
 ر(1)م"1861لرميلصرراج،رو ررذسرنقرريتر  ررذر رربمريفسررع رإىلروفرربقر ررعرميحملدرر  ىر ررر

ملرربكرلررهريفققرر رقصررو ،روالسررقدبرمررميحلصرروةر لرر رتآ قرر رمين ررلدىرللهرراجريف ررا
   ق رميهلاسكرميليترملبن رت تع رللدقبو  رميلع أا  رض رميحلأ رميلعثدبين،رولذميرر

رملبكرمرغب  رمي قق رميلوصوةرإىلرتعبوكرووفبقر ىرمين لدىروميلصاج ر
 

م،رميجمللررر رميلتبرأقرررر ،ر1878-1857(رسررربووميرلو رررو اميتقص،رمينقرررربالةرلتررر ر إلرمينقبو رررر رميلع رررأا  رمر اسررررك،1)
  185م،ر  1956سامي قيو،
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 ر قسرروةرط ررلرمريفوسرربألرمين ررلدى،ر ررإررف رر ررف رربًرملرحتررظر ررذسرميلرتمجررر
شرر   ميًر قرر   ،ر كرمين ررلدىرملر أونررومير  رردهوكر غر رربملر لدرربينريفكر رررتل ر

 . عبينرميلقالكرميلأاريروالر  دحرلهر ساحر طأبمرميل  ل

ملبكر ذميرميلافضر   ر لدبجرمين لدىرو   ر ب ت  رسرروميج،رولررذلكرتعرر ريف رر ر
ميلقرررررالكرميلأررررراريريف ررررراميًرغررررريفر ثدرررررا؛ر كرميلررررر ور بةر بولررررر ريفأرررررا رلرتمجررررر ر عررررربينر

ميإلسط ق رملبن ر لقئ ريقبالةرض رفأالرتامج ر عرربينرميلقررالكرميلأرراري،روالرسررقدبر
 .جمل رميحلأد رميلىترملبن رتعرتضر ل رميلتي يفرميلعلدبينرلألطأبمرميإلسط ق 

ملبن رميجلاميئ رميإلسط ق رت سار قبالةرإسررط ق ر بلل رربةرميحمللقرر رو ررذميرمي  ررار
عرميلعلدبجرإىلرتامج ر عرربينرميا رربةرميلرريترملبنرر رلررزجمير ررلرمينقرربالةرميإلسررط ق ،ر ف

  .وملبن ر ذسر  مي  رلرتمج ر عبينرميلقالكرميلأاري

 قوةرطبلير ب تصار"يفوةر لرقبمر رتمج ر عضرميا رربةروميل ررور،ر ررور درر ر
سررعق رسررا ميروفقتص،رو ررير سرربرلر ررلرتيبسرريفر عررضرميل ررورروميا رربةرنسرراةرمر

ميلررريترملبنررر رتصررر رر بلل ررر رميلسوسررر و  ،رولأرررلر ررراوعر ا قررر  رلا ررر لر" صرررسبح"ر
سررررامي قيورر1وملبنرررر ر ررررذسرمينقرررربالةرت سررررارحترررر ر  رررروميكرتي رررريفرشررررا تر)ميل رررر  ر

ر115صررريه رر16و17ميلرراق رر85ر–ر60صرريه ،رر9ور8م ررميلعرر  ر1913
(رطسررررررعر عرررررر روفبتررررررهررملتب ررررررهر139ر–ر137صرررررريه رر18و19و رررررر  رر122–

ةرميلرر  لرتسب شرروفقتصروميشررتدإر ررذميرمينسرر ورر"فقررهرميلعسررب مية"رحترر رر ب رر رمجررب
  (1)ميلأتبجر ل رتامج رلسعضرل بةروسور

ملرربكريفوةر ررلر رر يفر بلرتمجرر رمين ظدرر رنعرربينرميلقررالكرميلأرراريرمرنلرركرميلز رربكر ررور
شرررأا برمياغرررتصرولأ رررهرملر رررت رتامجتررره رريفصرررإرتامجترررهر ررريرتامجررر رتي ررريفرميلسرررقلر

 

  24(ر د رطلير ب قتص،رمينالعرميل ب ق،ر 1)
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يفلزميجر)رميجلررزجرمي وةرر4ررشق ررضبرمين سوررمرجمل ر"مين بر"رطسعر ذميرميلتي يفررم
مرو رر  ر1932ورميجلررزجرميلثرربينرسررامي قيور رربمر195 رر وكرترربر لر رر  رصرريهبتهر

رر144و رر  رصرريهبتهرر1934وميجلررزجرميلامي ررعري   رر ر رونترربر رربمر156صرريهبةر
ملدبرقبمر رتمج رميجلزجرميلثط ىر لرميلقالكرميلأارير لرتي يفرميلسررقلر درر ر سرر س( ر

تسب شرريتص رظ رراةر عررضرميلرتمجرربةررنسررار ررذميرميلأترربجرريسرربرمل رمجرربةرميلرر  ل
  .ميجلزئق رمرميلوق رني هرلسعضرميل ورروميا بةرمينعق  رمرميجلاميئ روميجملطة

 ررعرتزمي ررر رولررو رميلأتررربرميإلسرررط ق ر بلل رربةرميحمللقررر رميشررت ةرميحلبلررر رلولرررو ر
تامج رملب ل رنعبينرميلقالكرميلأاري رو ذسرميحلبل ر فع رمجبةرميل  لرتسب شوفقتصر

ر رتمجررررررررررر رملب لررررررررررر رنعررررررررررربينرميلقرررررررررررالكرميلأرررررررررررارير ع ررررررررررروميكررو دررررررررررر ر ررررررررررربييرللققررررررررررربم
"ميلقررررالكرميلأرررراريارتامجرررر روتي رررريف" روملبنرررر ر سررررتدل ر لرررر ر عررررضرميلتيبسرررريفرقرررربمر
 رتمجت ررررربر دررررراررضررررربر وغررررراوةرو رررررير  قولررررر ر رررررلرتامجررررر ر دررررر ر لررررريرإىلرميلل ررررر ر
ميإليلقز  ،رملدبريفكرمينرتمجىرقارميريفكر ذسرميلرتمج رميشتدل ر لرر رلرميجر ررلر ي ررا لر

قرررزر رررذسرميلرتمجررر ريف  ررربًر كضررربفبةرملثررريفلروضرررع ر رررىر عقررروفىريف  ررربجرلأرررا ل رتتد
 .ميل صرلز ب لرميلتوضقح

رميسررت  ميرمرنقل رربرإىلرميلل رر رميلرتملقرر ريفملثررار يف سرر رنقررب ر ررذسرميلرتمجرر ريفكرمينرتمجرر ى 
 ررلرمي تدب قرربر لرر رميلرر صرميلعررايبرمي صررإ رو ررعريفكرمجقررعرميالقرتميطرربةررغسرر رمر

 ف ررإ رفقرر رأرر   رمين ررلدىرملثرريفمير ررعر رربرحت ىر ذسرميلرتمج روميلاقرريرهبرربرإىلرمي
 . ر(1)فق بر لرميل قص

تامجرر ر عرربينرميلقررالكرميلأرراريرميلرريترقرربمرهبرربر لرر ررضرربري سعرر ر) اوسرريتب(ررطسعرر  
 

(ر31-22، 3-2ورميلعرررررررررررر  ر13-9، 1،ميلعرررررررررررر  2تص،رجملرررررررررررر رميهل مي  ،)سرررررررررررر  ر(رمينظاا درررررررررررر ر بشررررررررررررقت1)
  1998ور1997سبرمي قوو،
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ميشررتدل رمينق  رر رر432مرسررامي قيور عرر رتامجت رربري   رر ر  ررتبر ر رر  رصرريهبهتبر
لأونررهرملررطمرمي ر ل رتقا ار يق ر آنهرالرميألرتامج رميلقالكرميلأاريرإىلرل  ريفأا ر

ميلررذغر ررورلررقإلرملررطمرميلسسررا،رولررذميرالرميأررلر غرتامجرر ر ررلرميلرتمجرربةريفكرت ررب قر
مي صررإرميلعررايب،ر ريفضرربعرمينرررتل ريفنررهررميسررت  رإىلرميلتي رريفرميلأسرريفرللررامي غرويفنرروميرر

    .ميلت ز إرللقبضيرميلسق بوغ

ملر  ررررررت  مرمينرررررررتل ررمينصرررررر لهبةرميإلسررررررط ق ،ر ررررررإرملثرررررريفميًر رررررربرميسررررررتعدإر
دبنقرررر ،ر ررررعريفكرمين ررررلدىرمرطقرررربهت رميلقو قرررر رملرررربنومير  ررررتعدلوكر صرررر لهبةر ل

مينصررر لهبةرميإلسرررط ق  رملدررربريفنرررهرملر  رررعرفق ررربر  رررب لر ررربر ررر مير عرررضرمللدررربةر
،روق رملرربكر بنرربًر بلل رر رميلعا قرر رولأ ررهرتررآ ار بلرتمجرر رمي وىلر يفضقي رتوضقهبرنعبك 

د رط لقررتصر عرر رللقالكرميلأاريرميليترقبمرهببر قأولو يفميتص رولذميرقبةرمي ستبنر 
تآ قرر سرليأررالرتامجرر ر عرربينرميلقررالكرميلأرراريارال رر ريفكر أرروكرمينرررتل ر بنرربًر بلعا قرر ،ر
ول رر رمي مروميلعلررومرميإلسررط ق ،رولترربةر ررذميرميلعدررإرإىلر  ررلرطو ررإروإىلر سرر رتقررومر

 . (  1) ذلك

  بكرتامجبةريفأا ر ىرميحلا ىلرمي وىلروميلثبنق لر ثررإرتامجرر رفرربتلرملول رروفتصر
بر ميلرررر رخم وطرررر لرفق رررربر ق  رررر لر ررررلرترررربر لرميلقررررالكلر رتي رررريفرخمتصررررالرميلرررريتر ررررر

صيه لرو ورملثيفرميال تدب ر ل رتامج ر عبينرميلقالكرميلأرراريرر454مين  وط رمر
م رر1928 بلل ررر رميلرتملقررر رللدررررتل رإمسب قرررإرإ  ررراطلرمين سو ررر رمرإسررر  سوةر ررربمر
 ررذسر  ق ميرر ملدرربريفكرسررعق رملورملرر رقرربمر رتمجرر ريفأررا رو ررير  سو رر ر  لرر رطسب رر ر

 

،رسربرمي قيور9،رميلعر  ر2(ر د رط لقتص،رتامج رنعبينرميلقرالكرميلأرارير رلر لر ررضربرقا قرك،رجملر رميهل مي  ،سر  ر1)
  141م، 1938
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 ر  ررربكرتامجتررربكرل رررعق ر(1)ملدررربر قررراررطررربلير رررب تص،رتامجررر رطافقررر  ميلرتمجررر ،
ننررونيتصروشرربر تصلروقرربر أتو ترربكلر رراوعر ا قرر روملرت سعررب رمينت رر رميلعدررإرمر

مر رلرربجةرميحلرراجرميلعبنقرر رميلثبنقرر رميلرريترتاملرر ريف ا رربر1941 رربتىرميلرتمجتررىر رربمر
 .ميل قئرمر  لديرميلسوس  روميهلاسك

ميلعدإرمرنسررارميلأترربرميإلسررط ق رر عرر رميحلرراجرميلعبنقرر رميلثبنقرر رولأ  رربررميستدا
ملرتألر تلرركرميلصررورلرميلرريترملبنرر ر لق رربرقسررإرميحلرراج رو عرر ر ررإلرو سررا لرسرر  ر
 ررلرميحلرراجرميلعبنقرر رميلثبنقرر رملرتأررلر  رربكرتامجرر رل  رر ل روملبنرر رمجقررعرميلرتمجرربةر

 هتت ر رتمج ر قبالةرإسط ق  ر

إىلرتامجرر رل  رر لرنعرربينرميلقررالكرميلأرراريرمينسررق  رر فررعرميلسررعورر بحلبلرر رمينبسرر 
ميإلسررط ق رمر وغ ررطفقبرميل ررب ق ريفكرتأررّوكرجل رر روظقيت رربرميلققرربمر رتمجرر رل  رر لر

ملرربكرال رر ر  ررهر كرميلل رر رمين ررتعدل ررنعبينرميلقالكرميلأررارير ررعرميلتي رريف ر ررذميرمي  ررا
و برطايفر لق بررمرميلرتمجبةرميل ب ق رملبن رق مي ،روالرت بسبرل  رميحلقبلرمينعبصال

 .لسع  برميلز ينر لرميلرتمجبةرمي وىل

قب رر رميللل رر رمينأونرر ر ررلر لدرربجرمين ررلدىر رتمجرر ر ط رر ريفلررزميجر ررعرتي رريف بر
 ع ررررررروميكر"تامجررررررر ر عررررررربينرميلقرررررررالكرميلأررررررراريروتي ررررررريفس"روميل بشرررررررارررئبسررررررر رميالحترررررررب ر

  (2)م رو  وكرميل صرميلقالين1966ميإلسط ي لرسامي قيومير بمر
 رتامج رمجبةرميلرر  لرو بيرربر سررتدل ر لرر ر ططظرربةريف ق ةر ع رس تىرطسع

وتصهقهبةرقبمرهبرربر دررار وسرركرو لرريرنب ترربك روقرربمر ررذميكر ت قرريفميةريفسررلو ق ر
 ع ر اميلعبهتدب،رملدبريفهندبرمي تدبريططظبةر ررلرقسررإرميلعلدرربجرميلرريترنسرراةريف  رربجر

 

  26(ر د رطبل ر ب قتص،مينالعرميل ب ق، 1)

 س ر لرميلعلدبج)ط ىرلو و،سلقدبكرملدورميرور س رميلامحلرطوملقتص( (رقبمر رتمجتهروميلتي يفر 2)
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ميل سعررر رمي وىلرهلرررذسرميلرتمجررر  رودررر رر  ررربرميكرنرررذملاريفكر رررذسرميلرتمجررر رالقررر رقسرررواًلر
ط رر بًرمريفوسرربألرمين ررلدىرلتي رريف برمين تصررارلررسعضرميا رربةرملدرربريفهندرربروضررعبر
يفقوميسرررررربًرطرررررروةرميا رررررربةروميلألدرررررربةرلتليرررررر رمينتسرررررربسرميلقرررررربرئروتع ررررررير علو رررررربةر

 .وتوضقهبةر لر عضرميا بةرميليترق رتعرتضرللقبرئريف  بجرقاميجته

   رميل  لرو   رميل سعبةر لقإروميضحر ل رميال تدبمرميلأسيفرميلذغرطظق ر
سرميلرتمج  روق رمي ت رمينرتمجبكر سعضرمينوضو بةرميإلسط ق ارملبلسهملر ررلر هر ذ

 لومرميلقالكلروط مينق رمي لريفمسبجرمي لرسيفلرميلاسوةرصل رمي ر لقهروسررل رإضرربف ر
 .إىلرف اارملسيف

ملرت ررل ر ررذسرميلرتمجرر ر ررلر ططظرربة،رولأ  رربرتتعلررقريرر   رإ رر مي رميل سب رر ر
و رررذسرر،(1)مجررر ر بتررربرقسرررإرطررروميطر سرررا لرسررر  ميجل  ررر لر ب تسررربرريفكرميلقررربئد ىر بلرتر

مينططظبةرنملا بر  ررق رملورملرروةرميلررذغرملرربكر ُعررّ رمرميلوقرر رني ررهرتامجرر رنعرربينر
ر668ميلقالكرميلأاريروق رطسع رونساةر ع روفبتهروملبكر   رصيهبةرميلرتمجرر ر

ر32،ر عر ملرمرميا بةررمينتسبهب رميليترالميألرف د رربريلررا رقرراميجلرميلرتمجرر رمر
تقسل ر ذسرميلرتمج ر لرمين لدىر قسوةرط ل روملبن ر ذسرميلرتمج رررصيه ر ميس

و رررذميررر.خبرررطعرميلرتمجررر رميل رررب ق رررملبنررر ريفملثرررار قررر رولق ررر رتامجررر رطافقررر رفقرررط
يفس  رمرس ول رف  ر عبينرميلقالك روملبكروبنبرنصرميلرتمج رميل صرميلعايبرو ير

 .مروقبمر     برط ىر   وغ1775خم وط رتعو رإىلر بمر

س ررقطر ق ررهرو ررىرميلرتمجرر رميحلافقرر رلعل رربريفقرراجرإىلرنررصريف يبر تدقررزرميليرراقرميل
ميلرررا طر ررررىرميا ررربةرمينرتمجرررر ر ألدرررربةرورر. بل قررر رمرنقررررإر عررربينرميا رررربةرميلقالنقرررر 

  ق  رملر ألر ىرقوسىر   إرف  ر عبينرميلقالكرو تب ع رميل ص رو لرجقزميهتبر
 

  486-487م،ر 10،1969-9(ر  ق رملاملوة،رميلقالكرميلأاري،رجمل رميلسطغ،ميلع  ر1)
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 .يفهنبرالتستدإر ل ريفغرمللد رغا ق ر لرميلل بةرمي ورو ق 

رسرررتعدإرمينررررتل رميلل ررر رميلسوسررر ق رميحمل ررر ،روملرت رررل ر رررذسرميلرتمجررر ر رررلر ططظررربةرمير
طوةرتامج ر عضرميا بة رملونرر رمينسررق  رميإلسررط ق رمرميلسوسرر  روميهلاسرركرجل رر ر
 ت صص روظقيت برميل ظررارمر ررذسرميلرتمجرر روحت ررق  ب ر عرر رنلرركريف قرر ةرطسعبهترربر

 رمينصررهترميلسررا ترمر  سررورميةرمينسررق  رميإلسررط ق روجمدررعرمينلرركرف رر رل سب ررر
ر (1)م(1976ل1982)

ظ رررراةرأررررطةرميحلرررراجرمي أرررريفلرمرميلسوسرررر  روميهلاسرررركرتامجرررر رل  رررر لرنعررررب ر
مروقرربمر رتمجت رربريفنررإلرقرربر تص روقرر ر1995ميلقررالكرميلأررارير بلل رر رميلس رر و  رسرر  ر

ميسرررتعبكرمينررررتل ر ررربل صرميلعرررايبرويففرررب ر رررلرُّا ترررهرميل رررب ق رمينتعلقررر ر رتمجررر ر عررربينر
 ذسرميلل رر ،روميسررتعدإرميلل رر رميلسوسرر و  رميحمل رر ر أررإرأصبئصرر بررميلقالكرميلأاريرإىل

وجقزميهتبرمينعاوف رل  رمين لدىرميلسوس و ى،روطبوةرملذلكريفكر رتل ر ل  ريف  قرر  ر
مر ررذسرميلرتمجرر روضررع ر علو رربةروتوضررقهبةر لرر ر عررضرميا رربةرمينتسرربهببةر

رئر ل رلومينبرميلصرريه رلتسرراط برط رربرميلتيبسرريفرمين تليرر رو ررذمير  ررب  رميلقررب
ر ل رميلالوارإىلرميناميلعروميلتيبسيفرمينت و   ر

 ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة األلبانية  
فقدبر تعلقر رتمجبةر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رمي لسبنق رر يريفقررإرقررولر ررلر
ميلرتمجررربةرإىلرميلل ررر رميلسوسررر و   روملبنررر رمينسرررأطةرمي وىلرطررروةرميليأرررالرلرتمجررر ر

رريرر ت ب ق ر عرمينسأطةرل  رميلسوش بق  عبينرميلقالكرميلأار

 

رر 1412(ررمتررررررر رطسب ررررررر رتامجررررررر ر عررررررربينرميلقرررررررالكرميلأررررررراريرإىلرميلل ررررررر رميلسوسررررررر ق رمرجمدرررررررعرمينلررررررركرف ررررررر ر ررررررربمر1)
 ميللل  رميلعلدق [ر]
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ملرربفز زغ رملرربكررإكريفوةر ررلرقرربمر رتمجرر ر عرربينرميلقررالكرميلأرراريرغرريفر  ررل رو ررو
 ررلرأ تررهريفكر  سررارتامجرر ر عرربينرميلقررالكرميلأرراريرسريفر عرر ريفلررزميجرولأ ررهرمتأررلر ررلر

   (1)م روق رطسعهرمررو بنقبر1921إص ميررميجلزجرمي وةرفقطرونلكرس  ر

سررقإ"رإىلرتامج ر عبينرميلقالكرميلأارير بلل رر رميالنألقز رر رلرررر"لررورةررميست  رمرتامجتهرر
 رقررر  مرتامجترررهر   ررر رللد رررلدىرمي لسررربكررميلرررذ لر  رررأ وكرسرميلوال ررربةرمينتهررر لر

رمي  ا أق  
ميختررررذرمينرررررتل ر ثررررإر ررررذسرميك ررررول،ر كرتامجتررررهرسررررت، غرإىلرر لرميليعررررإرلرررر  ر

رمرتأرررو لرمي  جرميإلسرررط يرميلعلدررربجرمين رررلدىرمريفلسبنقررربرميلرررذ لر ررر  وميرتررر ردقبًر
ر ل ت  روق رول وميرصعو  ر سآكرتامج رميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رمي لسبنق  

 ررورميملتسرربعرميلعقرر رميلررذغر يرراقرمي لسرربكرر-ملدبر قوةرمينرتل -"قص رميلرتمج 
( 2) ميحملد  ىرمرميل ظارميل  ينر لرإأوميهن رميل صبر  "

 

ل ر ررريرمي سررربارميلرررذغروتامجررر رملررربفز زغر رررير ررر وكرتي ررريفروملدررربر رررذملارمينررررتر
لتبةرإىلرحت ى رمر ذميرميجملل )ميجلزج(رميطتو ر ل رسرر رسررورار ررلرميليبحترر رإىلر

رطُسعر   برمثبنق ريفلزميج رو قير ط ريفلزميجرملرت سعر ع رنلك ر-مي نيبة
ميلصرروررميلل و رر رميلق ميرر ر  ررتعدل رمر ررذسرميلرتمجرر رو رريرغرريفر ي و رر رللقرربرئر

 ررلدىرميلررذ لر ا رر وكرميلسهررملرمرميلعلررومرمي لسرربينرمينعبصررا روقرر رملبنرر رطبلرر رمين
رميإلسط ق رسسسبًررئق برمرإأاميةرتامج رل   لر بلل  رمي لسبنق  ر

  ررربكرتامجررر ريفأرررا ر ع ررروميك"ر  ررر لر عررربينرميلقرررالكرميلأررراري"رنسررراةر عررر ر  رررعر
رس وميةر لرقسإرميللل  رميلعلقبرللسا ع رمرشأو رمي 

 

  239م،ر 6،1978-5ل رميل  و  ، أتس رغب غر  او قك،(رفته ر   غ،رميجمل1)

  1/3،ميل سع رمي وىل،ةر1921(رملبفز ز ،ميلقالكرميلأارير بلل  رمي لسبنق ،ررو بنقب،2)
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ونلكرملدبرصيه رألرر1092 ذسرميلرتمج رملدبر قوةرفتهير   غرتت دلر
ر ليا

رتت دلرسورلرميليبحت رفقط ر24-1صيه رر-1
رتت دلرميل ورلرميلثبنق رولألرغيفر أتدل ر207-25صيه رر-2
 تت دلرإملدبةرميل ورلرميلثبنق رإىلرميل  ب   ر450-208صيه رر-3

 تت دلرميل ورلرميلثبلث  ر700-451صيه رر-4

 تت دلرميل ورلرميلامي ع ر أب ل ب ر964-701صيه رر-5

كب  رر ر)مينبئرر ل( رو رريرتت رردلرميل ررورلرمير1092-965صرريه رر-6
  (1)(76نبقص روصإرفق برمينرتل رإىلرميا  ررق ر)

وقرر رمللررتر بلعدررإر لررر رتامجرر رميلقررالكرميلأرراريروميلتي ررريفرإ ررامي ق ر ميلقررو رو رررور
ر بملرإسط يرجقز،ريفل تر ،ليبةرإسط ق ر ع بو لرخمتلي  

 قرر  روق ريفُأذرتي يفرميا بةر ررلرتي رريفرميلررامي غروميلتيبسرريفرمي أررا ر بلل رر رميلعار
ميسررتعدإرمرتامجتررهرمينصرر لهبةرميإلسررط ق ررمينولررو لر  رر رمين ررلدىرمي لسرربنقى ر

لقررالكرميلأرراريرإىلررمرميلوق رني هرملبكر عدإر ليرملورتسبرمرتامج ريفأررا رنعرربينرمي
 .ميلل  رمي لسبنق ،رولألر ذسرميلرتمج رملرحتظر آغر علو بةرطولهر

مينأتس ر بلأتبرميإلسط ق روق ريف  رت وررميل ساروميل سب  رمريفلسبنقبرإىلر إجر
والسقدبرمرتيفمينبروشأو رمي،رونساةرمرجمل ر"ميلثقبف رميإلسط ق "ررتامجبةر عبينر

رل بةروسورر عق   
رو أذميرنساةرتامجبةرمرمي   مي رميلتبلق رمرميجملل ر"ميلثقبف رميإلسط ق "ا

فقررطر ررلرر177تامجرر رميا رر رر347ر-341 رر1942تيفمينرربرر12ميلعرر  ر-
 

  241(رفتقير    ،رمينالعرميل ب ق، ر1)
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رسورلرميلسقال ر
 تامج روتي يفرسورلر"ق"رر179-174 ر1943تيفمينبرر11ميلع  ر-

رر12،13)تامجررررررر رميا ررررررربةرر179-173 رر1943تيفمينررررررربرر12ميلعررررررر  ر-
  لرسورلرمين،  وك( رر14و

ر-)تامجرررر روتي رررريفرسررررورلرميلسلرررر ر247-242 رر1944تيفمينرررربرر9ميلعرررر  ر-
 طقيرشبرميم( ر

)تامجررررررر روتي ررررررريفرل  ررررررربةرر277-272 رر1944تيفمينررررررربرر10ميلعررررررر  ر-
  لرسورلرمي نيبة( رر60،ور45،46،47

)تامجرررر روتي رررريفرميا رررربةر ررررلر298-296 رر1944تيفمينرررربرر11ميلعرررر  ر-
ر لرسورلرميل أبك( ر1-6

وقرررر رمترررر رتامجرررر ر ررررذسرميا رررربةرمريف  رررربجرميلأررررطمرطرررروةر عررررضرمينوضررررو بةر
مرإىلر1945ميإلسرررط ق  روقررر ريف  ةرسرررق الرميليأرررارميلسرررقو ير لررر ريفلسبنقررربرسررر  ر

ميإلسط ي،رولقيرميلعلدبجرمين لدوكريفش ريفنوميارميلعذميجرإ قبعر بر تعلقر بل سبألر
ملبنرر رميلأترربررر م1990وطررىترسررقوألرميلسررقو ق رمريفلسبنقرربرسرر  رر وميالضرر  ب 

 ميإلسط ق رت سعروت سارمر وةريفأا ر  أ  برمي لسبكر)مرملوسوفبرويف ا أب( 

مرإأرراميةرجملرر ر1971ملوسرروفب(ر ررلرسرر  ر- سرر  رنلرركرميلوقرر ر)مر ا سررتق ب
ر ق "رميليتر بر ميل رت سا "ميلرت ق رميإلسط

مر ررذسرميجمللرر رتامجرر رميا رربةروميل رروررط رربرمينوضررو بةرميلرريترملتسرر رفق ررب ر
يفوةر لر  يفر رتمج رميا بةروميل وررشررا تريفمحرر غرو ررور رربملرإسررط يريفلسرربينرنور

رش صق ر بر ل 
 رررررررر يفرشررررررررا تريفمحرررررررر غر تي رررررررريفرميلقررررررررالكرميلأررررررررارير)تامجرررررررر روتي رررررررريفرسررررررررورلر
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رمر  سوررمر اشتق ب(1977 لرس  رر19ر،رونلكرمرميلع  4-1ميلسقالاميا بة
مينس إرإمسب قإرو يبر بلعدإرميإلسط يرمريف ا أبرطقررملرتعررقصرلبلقرر رملسرريفلر

مررر36،105،114 ررلرمي لسرربك روقرر رتررال رميل ررورلرمي وىلر)ميليبحترر (روميل ررورار
رملتبجر"ميإلسطمروميل  بج" 

شرررر  ةرميل رررر وميةرميلعسرررراوكرمي أرررريفلرنسرررربطبًرمرجمرررربةرميلرتمجرررربة،روظ رررراةر
تامجرربةرملب لرر رنعرربينرميلقررالكرميلأرراريرقرربمرهبرربرفتهررير  رر غروط ررلرنرربطيرر ررط 

روشا تريفمح غ 
م،روحتترروغر ررذسر1985وق رنسرراةرميلرتمجرر رميلرريترقرربمرهبرربرفتهررير  رر غرسرر  ر

ميلرتمجررر ر لررر ر ق  ررر ر رتمجررر ر رررلرميلل ررر رميلسوسررر ق رلي رررإرميلرررامحلروت سق ررربةر لررر ر
رن،لت ر عضرميا بةر قل رر  ق رملورملوةر  سورلرمرتامج ر ذميرمي

ميلرتمج رهلبرف اار يصإرولألرلقإلرفق رربرنررصر ررايب،رجمدرروارصرريهبهتبر ررير
صررريه  روقررر رميسرررت  رمر رررذسرميلرتمجررر رإىلرميلررر صرميلعرررايبروتامجررربةر عررربينرر874

ميلقالكرميلأارير بلل  رميلسوس و  روالرسقدبرتامج ر  ق رملورملرروة روقرر رطسعرر ر ررذسر
رمرمرإستبنسوة 1999ميلرتمج رللدالرميلثبنق رس  ر

رميالصرر ططبةرميلعلدبنقرر رقبمر مينرتل رني هر تصهقحر ذسرميل سعرر ر،روقرر رغرريف 
إىلرميالصررر ططبةرميإلسرررط ق رملدررربر ريف  ررربرإ أررربةرميلررر صرميلعرررايب رفقدررربر تعلرررقر

صررريه  رونسررراةر رررذسرميلرتمجررر رمرر610 رتمجررر رط رررلرنررربطيرفقررر رطسعررر رمر
رم روحتتوغرميلرتمج ر ل ر ق   رونصر ايب 1988 اشتق برس  ر

وةرإكر رررذسرميلرتمجررر رملبنررر رشرررا ق رصررربفق رولرررقإلرفق ررربرتي ررريف،رميأ  ررربريفكرنقرررر
ولأ  بر ق ررالرو س رر  ر غرقرربرئ،روميسررتعدإرميالصرر ططبةرميإلسررط ق رمينق ررالر

رلقاميجلرمين ل رمي لسبينرلقاهببرورسوأ برمرتامي ه 
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ميلرتمجرر رميلرريترقرربمرهبرربرشررا تريفمحرر غر) ع رروميكرميلقررالكرتامجتررهروتي رريفس،رونسرراهتبر
م(ر ررريريفشررر ارميلرتمجررربة،روتتدقرررزر1988مر اشرررتق ب،رسررر  رمينسرررق  رميإلسرررط ق ر

 ررذسرميلرتمجرر ر ك سرربةرميلرر صرميلعررايبروإ ررامي ر ططظرربةرتوضررقهق رو علو رربةر أررإر
 ق رتامج ر لرميلل رر رميلعا قرر روميلسوسرر و   روملبنرر رطا قرر ر ررذسرميلرتمجرر ر تقبر رر ر ررعر

قرر رور  طا قرر رميلرتمجرر رجلدرربةرميلرر  لرتسب شررو تصرو درر ر بيرربر بلل رر رميلسوسرر و  
يف ق ةرطسب  ر ذسرميلرتمج ر اميةر    لروملبن ريفسبسبًرلرتمج ر عرربينرميا رربةرمر

 . قبالةرنساةر بلل  رمي لسبنق رمرجمطةرإسط ق 

ومث رتامج رنعبينرميلقررالكرميلأررارير بلل رر رمي لسبنقرر رطسعرر رمرل رر ك ريفسرربار ررذسر
ا رربرأرربك،رإسررطمرميلرتمج ر يرتامج ر عبينرميلقررالكرميلأررارير بلل رر رميإليلقز رر رحملدرر ر مل

م رولأررررلر ررررذسرميلرتمجرررر رملرحتررررظر قسرررروةرط ررررلروقب لرررر رمينتقررررب ميةرر1990يف ررررب ر
  (1)ملثيفل

ميلرتمج رمي أيفلر بلل  رمي لسبنق ر يرتامج ر ع وميكر))تي يفر عبينرميلقالكرميلأررارير
م،روقرررربمر رتمجت رررربر سرررر ر ررررلر1999 بلل رررر رمي لسبنقرررر ((رطسعرررر رمرميلا رررربضرسرررر  ر

لل سرراروميلتو  ررع رو رريرتامجرر رتعتدرر ر لرر رتامجرر ر عرربينرمينرتمجررىرلرر  ر ميررميل ررطمر
 د ر  لرأبكرور .ميلقالكرميلأاريرإىلرميإليلقز  ر عرتي يفرخمتصارقبمر تآلقيهر 

 . د رتقيرميل  لرميهلطىل . 

و ططظر لرميلرتمجبةرمينتآأالريفكرملثيفميًر ررلرمينرتمجررىرمي لسرربنقىرملرربنومير تررآ ا لر
رن لدىرمرميلسوس    بلرتمجبةرميليترقبمرهببر لدبجرمي

 

 

 

 م 1997(ملتبر لريف  ميعر ذسرميلرتمج ريف ىرهبامي  رمرملتب هارميلقالكر بلل  رمي لسبنق ،ر ا ست ب،ر1)
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ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة البلغارية      
 واليونانية والمقدونية 

 
مت رتامج ر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلر ذسرميلل بةرو ررذسرميلرتمجرر رللقررالكرمللررهريفور
لرررسعضريفلرررزميجر  ررره روقررر رملبنررر رتامجررر رميلل ررر رميلرتملقررر ر ونررربًرللد رررلدىرمر ل بر ررربر

ميلرتملق ،روملذلكرقب  ر ذسرميلرتمج ر  وررطقرربرللسل رربرر) و رربق(رميل بطقىر بلل  ر
ميلذ لر ي دوكرميلل  رميلرتملق رقلررقًط روقرر رتررب عرميلسل رربررتعلرر رميلل رر رميلرتملقرر ر تهدلررىر

 ميلع تروميلق ولرميليتروميل و برمريف  بجرتعل رميلل  رميلرتملق  

ذلكريف ررربرميلقونررربكرمين رررلدوكرميلرررذ لر عقسررروكرمرمينررر كرميجملررربورلرلرتملقررربرف ررر رملرررر
 تهررر  وكر بلل ررر رميلرتملقررر  رمرظرررإرميكطفررر رميلعثدبنقررر رملررربكرميلقرررالكر قرررايفرمرصرررورتهر

رمي صلق  
ميلسررعوجرمين رررلدوكرميلقرربط وكرمر قررر ونقبرو رر رمي لسررربك،رومي ترراميك،روميلسو ررربقر
)مين لدوكرميل بطقوكر بلل  رمينق ونق (رملإر    ر تعل رميلقررالكرميلأرراريرو ي دررهر ررلر

ويفوةر بولررر رلرتمجررر ر عررربينرميلقرررالكرميلأررراريرإىلرميلل ررر رأرررطةرتامجترررهرإىلرل ترررهرمي م ر
ميلسل بر  رقبمرهببرنقأطرملبت برحت ر  وميكر"ميلقالك"ريفور"ميلقالكرميلأاري"روق رتال ر

م وقرر رميسررت  رمرتامجتررهرإىلر1902  ررهرونسررارمريفر عرر ريفلررزميج،رفقلقسررولإل،رسرر  ر
ملب لرر ،ر ثررإرميلرتمجرر رميإليلقز رر رلرتمجرر ر"لررورةرسررقإ" رومترر ريفأرريفميًر رر لرتامجرربةرر

،رقرر مرلررهر رربقإلر”ميلقررالك“تامجرر رسررتقيبمرتو رروعروسررتقيبكرسررألترحترر ر  رروميكر
م،ر1830ط ق رررق رقررربمر رتمجت ررربر رررلرميلل ررر رمي نبنقررر رسرررقدوكر و ررروع،رروسرررتوقر

 روملبكريفسبار ذسرميلرتمج رتامجبةرإيلقز  ،رملدبريفنهرقرربمر تررآلقتر قبلرر ر536 
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  (1)نق   رنبنبتبئإرنظقيوو
 لرطققق رو يريفكرنسارميلأترربرميإلسررط ق روطسب ت رربر  بردبريفالرنت بض ر

 بلل رررر رميلسل بر رررر رولررررقإلر بلرتملقرررر ريف  رإىلرإ ررررب رميلصررررهولرلرررر  رميلسل رررربررميلرررررذ لر
 تألدرروكرميلل رر رميلرتملقرر ،رو  رربرالرن  رر رملررذلكر رربريفرغرر ر لقررهريفئدرر رمين رربل ر ررلر

 ررذمير .  مرميستعدبةرميلعا ق رمرأ س  روخببص ر ررومرميجلدعرر روإارربر بلل رر رميلسل بر رر 
 .مي  اروميلهررف بًروإصاميرميًرمرميستعدبةرميلل  رميلعا ق رميلذغرمي ت رإىلر و  بر ذمي

  قوألرميل ظبمرميلسررقو يروختيقررترميل رر وألر لرر رمين ررلدىر رر يفرنسررارميلأترربر
ميإلسرررط ق روطسب ت رررب،رو رنسررراريفوةرتامجررر ر رررلرقسرررإر  رررل رو ررريرتامجررر رطررربفظر

م روتسررتدإر ررذسر1997إ امي ق رل لترحت ر  وميكر"ميلقالكرميلأرراري"،رصرروفقب،ر
ميلرتمجرر ر لرر ر ق  رر رطو لرر روف رراار وضررو بة رطسعرر ر ررذسرميلرتمجرر ر لرر رنيقرر ر

ميسررت  رمينرررتل رإىلرنررصر ررايب روظ رراةر .مر ل بر ب " لكرف  "ميجلدعق رميكيف  ر
مرميلوق رني هرتامج رت قيبكرتوفبنوعرميليتر رنسا بر لرقسإر أتبرميإلفتبجرمر

تسررتدإر ررذسرميلرتمجرر ر لرر ر رر أإ،ر رر."طقسرر "سوفقبرومتو إر لرمين،س رر رميكيف رر ر
ميسررت  رمينرررتل رإىلرميلرر صرميلعررايبرر .نصر ررايبر قرراوكر رتمجرر ر رف رراار وضررو بة

ملدرربريففررب ر ررلر رر  ر ررلرميلرتمجرربةرإىلرميلل رر رمي ورو قرر  روميأ  رربرميلقرروةر آهنرربرتامجرر ر
نبلهررر رومتررر رطسب ت ررربر رررالريفأرررا رمريف ررر مي رملسررريفلروالقررر رقسرررواًلرط ررر بًرلررر  ر

روغيفرمين لدى رمين لدىر
فقدبر تعلقر رتمج ر عبينرميلقررالكرميلأرراريرإىلرميلل رر رميلقونبنقرر رميأ  رربريفكرنقرروةرإنررهر
 و إرملظب الر قبفق روملر عب إر ل ريفنهرنصر  ينريفورّ رميال ت مي رهببر لرميل بطق ر
ميلثقبفقررررر ريفملثرررررار رررررلرميل بطقررررر رميل   قررررر  ريفوةرتامجررررر رإىلرميلل ررررر رميلقونبنقررررر رتعرررررو رإىلر

 

  190-187(،ر 1993)نق بك،23نبنبتبئإرنظقيوو،رميلعبملرميإلسط ي،رر(1)
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  ذرنلرركرميحلررىر ر .تامج رسورلرميليبحت ر بلقونبنق روميلطتق ق مرطقملرنسار1714
تامج رميلقالكرميلأارير  لر اميةرط برمينعلو بةرميليتر  قل بر د رمحق مي رو يرر

م رتامجرر ر ررلرميلل رر رميلعا قرر رور1886ملدبر ليار ق تبمليرغاميسقدو،رميلقالك،رل  ررب،ر
(1) م 1886،1887،1921،1928،ر1880نساةر

 

م رتامجرر رة ر1971مجرر ر ق رربار وغاميفررو،رميلقررالك،رل  رربر عرر رنلرركرطسعرر رتار
ر486 قلقلررر ،رميلقررررالك،ر ق  ررر رمرمي  رررريتر سرررالرصرررريه رو رررآ رنررررصرميلرتمجرررر رمر

م رتاتقرربرسررورر ررذسرميلرتمجرر رالر وميفررقرتاتقرربرميل رروررمرميلررر صر1980  ل  ررب،
ميلعرررايبرملدررربرالرنررررا رتررراقق رميا رررربةرور ررريرمريفصررررل برتامجررر ر ررررلرميلرتمجررر ر بلل رررر ر

  رميليترقبمر رتمجت برة غ ر ميو  ميإليلقز 

ميل سع رميإليلقز  روميلقونبنق رنميةرغطعروميط رو عر لهقر بلت ل إرميلتبرخيير
ر   رمي ط مي ر لرطقبلرميلاسوةرصل رمي ر لقهروسل  

تامج ر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رمينق ونق ريف  بً،رو يرتامج رطافقرر رمي تدرر ر
 عرربينرميلقررالكرإىلرميلس رر و  ،رتامجرر ر درر ررفق رربرمينرررتل ر لرر رنررصر ررايبروتامجرربة

محقررر مي رإىلرميليان رررق روتامجررر ر سررر مي ر وسررررتر لررريرإىلرميإليلقز ررر  رو ررريرتامجرررر ر
ت بسرررررربرمجقررررررعرمين ررررررتو بةرميلتعلقدقرررررر رللد ررررررلدىرميل رررررربطقىر بنق ونقرررررر  روفق رررررربر
ميستعدبةرميالص ططبةرميإلسط ق رجبرلعإر ذسرميلرتمج رقا س ر لرميلل رر رميل بطقرر ر

 "مينلرركرف رر "نسرراةر ررذسرميلرتمجرر رمرجمدررعرر .بألرمين ررلدىرمر قرر ونقبمريفوسررر

 .  1418س  

 

 خاتمة

 

 (رمينظاا د رمحق رمي ،رميلقالكر بلل  رميليان ق ر)فصإر لرتامجبةر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رمي رو ق ( 1)
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  رر عر ررذميرميلسهررملرإىلرإ  رربجرصررورلر ب رر رطرروةرترربر لرت رروررتامجرر ر عرربينر
ميلقررالكرميلأرراريرمر   قرر رميلسلقرربك رللقررالكرميلأررارير ورريفسبسرريرمرطقرربلرمين ررلدىر

ألرميلرتمجيرميلذغرمينس إر هرمين ررلدوكروغرريفرمرميلسلقبكرولذميرنا رتزمي  ميًرملسيفميًرلل سب
مين لدى رولألر  س إر لدبجرميإلسطمر رتمج رميا بةرميلقالنقرر روتررآلقتر قرربالةر
إسرررط ق رفقرررط ر لررر رتلررركرميا ررربةرمينرتمجررر رمر قررربالةرو رررو رملثررريفلر   ررربر ررربر

  رربجر لرر ر رربر . عتد ر ل رميلرتمجرربةرمينولررو لرو   رربر رربرقرر ر أرروكرتامجرر رل  رر ل
عو بةرمر تب عررر رميلرتمجررربةرميجل  ررر لروتقومي رررب رو رررلرت ررر قإرف ررر رسرررسقريررر رصرررر

مرر ثإر :ميلقالكرميلأاريرق رنساةر عضرميلتيبسيفرملب ل روالسقدبر بلل  رميلسوس و  
وملبن رمينوضو بةرميإلسط ق رميليتر رنسررار رر  رر .ظطةرميلقالكروتي يفرمي لرملثيف

ىلرملثررررالرمين سررررورميةرملسرررريفر   رررربرمرميجلاميئرررر روميلرررر ور بةروميجملررررطةررو ور رررربريف  رإ
ميإلسررط ق رمينت و رر رومين تليرر رمرتول بهتررب ر   رربر رربرقرر رتأرروكر عقرر لر ررلرتعرربلق ر
ميإلسررطمرمي سبسررق  رولررذميرالر  ررت ينريفغر بطررملريفور رررتل رنعرربينر عرربينرميلقررالكر

ر.ميلأارير لرميلالوارإىلرميل صرميلعايبرمي صلي
ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

 فهرس الموضوعات 
ر

ر1ر………………………………………تق رير
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ر2ر   …………أبكرميلسلقبكروميتصبالهت رمي وىلر بلقالكرميلأاريرس
ر5ر   ………ميلقالكرميلأاريرأطةرميلع  رميلعثدبينرمر   ق رميلسلقبكر

ر10ر …………تامج ر عبينرميلقالكرميلأاريارضاورلروطبل ر لهر ر
ر12ر  … اضرلرتمج ر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رميلسوس و  رومي لسبنق رر

ر20ر……………لقالكرميلأاريرإىلرميلل رر رمي لسبنق ررتامجبةر عبينرمي
ر26رتامجبةر عبينرميلقالكرميلأاريرإىلرميلل  رميلسل بر  روميلقونبنق رورمينق ونقرر رر

ر29ر………………………………………أبمت ر
ر30ر………………………………ف اارمينوضو بةر

ر
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