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“Translation of the Meanings of the Holy Quran into Greek 

between Obstacles of Orientalist discourse and Inevitable 

Necessities of Knowledge…” 
Abestract 

The aim of this study is to present a historical presentation and an 

objective evaluation of all translations of the meanings of the Holy Quran, 

which have appeared in Greek language since the dawn of Islam until today, 

and the relationship of this to Greece (religiously & culturaly), in order to 

provide the reader and researcher with the main features of these 

translations. Moreover, how much it should be the work in the future in the 

field of translating the meanings of the Holy Quran to the Greek language, 

in order to avoid many errors and misunderstandings, and the consequent 

future of the development of misconceptions, - in all its complexity - which 

may leak to the reader's mind and the specialized researcher about the 

doctrine of Islam. In addition to that we aim to search on the causes and 

obstacles of the Greek Orientalistic discourse, which in turn disrupted the 

motives towards the process of translation of the Holy Quran for centuries, 

and what is required and imposed by the mechanisms of recent political, 

cultural and civilizational, to push the ways of imperative knowledge, for 

more Communication, dialogue and peaceful coexistence among peoples 

according to their religious, cultural and civilizational orientations.  

In fact, my interest in this study was, as it was mentioned earlier, by the 

well-known Greek scholar and orientalist Prof. Angeliki Ziaka, for our 

interest and our firm belief in the urgent need to deepen the knowledge and 

communication between Christianity and Islam, especially in the era in 

which Islam has become the focus of global attention in our recent times. 

The necessity of coexistence between Christianity and Islam as well as other 
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religions and civilizations has become a real and pressing need, and the 

inevitability of knowledge of Islam, Quran and the interpretation of its 

meanings into the Greek language - in this context - has become 

irreplaceable. In order to achieve this goal. There is no doubt that through 

this study we would like to look closely at the Greek orientalists approaches 

that they may have followed in their translations of the meanings of the 

Holy Qur'an and their use of modern theories related to translation. In 

addition, we should consider the cultural and educational background, the 

personal and historical experiences of the (Greek) reader and the recipient, 

his attitudes and prejudices about Islam, and a number of other factors that 

will determine his overall perception of the Qur'anic text and the extent of 

his involvement with it. 

In fact, from the last several years, until the writing of this study, in which 

I devoted myself to teaching the translation of the Holy Quran in Greek to 

my students at the Faculty of Languages and Translation, Al-Azhar 

University, through the subject "Islamic texts in Greek", I found many 

results of these lectures and many observations and corrections belong the 

Greek translations. In addition to this, the Islamic Research Academy in Al-

Azhar Al-Sharif has assigned me from time to time to review and evaluate 

some of these translations for its approval, which has given me the 

opportunity - with full awareness – to deal with this section and this 

important subject. Indeed, I aim from this study to the realization of our 

minds and our sins in order to reach a more accurate and closer translation 

to the meanings of the Qur'anic text, compared to the previous ones, which 

we will review in detail later in this study. I know very well that this issue 

needs years and years, in which we prepare - seriously and diligently - 

interpreters familiar with the secrets of the modern Greek language, and 

different interpretations of the content of the Holy Quran, which will be 

achieved only by our knowledge to the status that we are in our Egyptian 

universities and Greek language departments in recent times, and the ways 

of developing these departments with the development of strategies and 

objectives that explain how these departments will work in the near future. 
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 ممخص البحث 
ا ا تاريخينا، كتقكيمن مكضكعينا لكافة الترجمات لمعاني  تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ عرضن

القرآف الكريـ التي ظيرت بالمغة اليكنانية منذ بزكغ اإلسبلـ كحتى يكمنا ىذا، كعبلقة ذلؾ باليكناف 
حضارة كديننا (المسيحية األرثكذككسية)، بغية تزكيد القارئ كالباحث بأىـ المعالـ الرئيسية التي تتميز 

كف عميو العمؿ في المستقبؿ في حقؿ ترجمة معاني القرآف بيا تمؾ الترجمات، كما ينبغي أف يك
كما يترتب عميو مستقببلن  كنقاط سكء الفيـ، الكريـ لمغة اليكنانية، في سبيؿ تفادم عديد مف األخطاء

التي قد تتسرب إلى ذىف  -بكؿ تعقيداتيا  -مف تنامي لمتصكرات الخاطئة، كاألفكار المغمكطة 
تخصص حكؿ عقيدة اإلسبلـ، أضؼ إلى ذلؾ البحث في أسباب القارئ العادم كالباحث الم

كمعكقات الخطاب االستشراقي اليكناني، التي عطمت بدكرىا الدكافع نحك عممية الترجمة لمقرآف الكريـ 
لعدة قركف مضت، كما اقتضت بو كتفرضو آليات اآلكنة األخيرة سياسينا كحضارينا كثقافينا، في الدفع 

لمزيد مف التكاصؿ كالحكار كالتعايش السممي بيف الشعكب باختبلؼ تكجياتيا بسبؿ حتمية المعرفة، 
 الدينية كالثقافية كالحضارية.    

كما ذكرت مف قبؿ الباحثة كالمستشرقة اليكنانية   –الحقيقة أف اىتمامي بيذه الدراسة جاء 
 بيف المعرفة كالتكاصؿ لتعميؽ الممٍّحة بالحاجةالىتمامنا كإليماننا الراسخ  –المعركفة أنجيميكي زياكا 

العالمي في ىذه  االىتماـ بؤرة في اإلسبلـ فيو غدا الذم العصر في ال سيما كاإلسبلـ؛ المسيحية
 المسيحية بيف التعايش أضحت ضركرة إذ ؛ال يمكف أف يجيميا أحد ألسباب عديدة ،اآلكنة األخيرة

ا األخرل كالحضارات الديانات ككذا كاإلسبلـ ا، كأف حتمية المعرفة باإلسبلـ كآيات  عيناكاق احتياجن ميمحن
غدت ال بديؿ عنيا مف  -في ىذا السياؽ  -الذكر الحكيـ كضبط تراجـ معانيو إلى المغة اليكنانية 

ال شؾ أننا نرغب كنتطمع مف خبلؿ ىذه الدراسة في البحث جيدنا أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ المنشكد. 
تي مف المحتمؿ أنيـ اتبعكىا في ترجماتيـ لمعاني القرآف حكؿ مناىج المستشرقيف اليكنانييف ال

الكريـ، كمدل استخداميـ في ذلؾ لنظريات ما حديثة ترتبط بعمـ الترجمة، فإما أف األمر جاء بشكؿ 
تمقائي عفكم، لـ يخضع فيو لمقتضيات عمـ الترجمة، كبالتحديد ترجمة النصكص الدينية 

دكف شؾ مف قبمنا، أك أنيا  اكالت فردية ليا كؿ التقدير(اإلسبلمية)، كىك ما يتضح مف خبلؿ مح
ا في اعتبارنا -ؼ في ىذا الصدد يجاءت كفقنا لمعايير عممية محددة. نض الخمفية -آخذيف أيضن

الثقافية كالتعميمية كالخبرات الشخصية كالتاريخية لمقارئ كالمتمقي (اليكناني)، كمكاقفو كتكجياتو 
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إلى عديد مف العكامؿ األخرل، كالتي ستحدد بشكؿ عاـ تصكره لمنص المسبقة حكؿ اإلسبلـ، إضافة 
 القرآني، كمدل انخراطو معو مف عدمو.

الحقيقة أف السنكات العديدة الماضية، كحتى كتابة ىذه السطكر، كالتي كرست فييا نفسي 
ة جامعة في تدريس ترجمة معاني القرآف الكريـ بالمغة اليكنانية لطبلبي في كمية المغات كالترجم

األزىر، مف خبلؿ مادة "نصكص إسبلمية بالمغة اليكنانية"، كما نتج عف ىذه المحاضرات مف 
مبلحظات كتصكيبات عديدة عمى النص اليكناني قمت بتدكينيا مع طبلبي، أضؼ إلى ذلؾ ما 

مف مراجعة كتقكيـ  -حيف إلى آخر -يكمفني بو مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر الشريؼ مف 
في طرؽ ىذا الباب -بكعي كامؿ  –مف ىذه الترجمات إلجازتيا، كالتي قد منحتني الفرصة لبعض 

كىذا المبحث الميـ دكف تردد يذكر، حيث أف عديد مف نتائج ىذه الدراسة ماىي إال نتائج سابقة 
كمستخمصة، إضافة إلى تصحيحات كتصكيبات مف مراجعات لبعض إصدارات ترجمة معاني القرآف 

مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر  -كما ذكرت آنفنا  –ي نشرت باليكناف، كالتي كمفني بيا الكريـ الت
الشريؼ منذ ما يقرب مف عقديف مف الزماف. الحقيقة أنني أىدؼ مف كراء كؿ ذلؾ كىذه الدراسة إلى 
إعماؿ عقكلنا كأقبلمنا مف أجؿ الكصكؿ إلى ترجمة أكثر دقة كأقرب إلى معاني النص القرآني، 
مقارنة بسابقتيا كالتي سنستعرضيا جميعنا بالتفصيؿ الحقنا في ىذه الدراسة. الحقيقة أنني أعمـ جيدنا 

لى درجة اليقيف أف ىذه القضية تحتاج إلى أعكاـ كأعكاـ، نيعد فييا   -بصكرة جادة كعمؿ دؤكب  -كا 
تمفة لمحتكل كمضمكف مترجميف عمى دراية فائقة بأسرار المغة اليكنانية الحديثة، كالتفسيرات المخ

القرآف الكريـ، كىك لف يتحقؽ إال بمعرفة كتقكيـ كدراسة أكالن الحالة األكاديمية التي نحف عمييا في 
تنا المصرية كأقساـ المغة اليكنانية في اآلكنة األخيرة، كسبؿ تطكير ىذه األقساـ مع كضع اجامع

 تقبؿ القريباستراتيجيات كأىداؼ تكضح طريقة عمؿ ىذه األقساـ في المس

 تصدير
ا تاريخينا، كتقكيمنا مكضكعينا لكافة  تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ عرضن
الترجمات لمعاني القرآف الكريـ التي ظيرت بالمغة اليكنانية منذ بزكغ اإلسبلـ كحتى 
يكمنا ىذا، كعبلقة ذلؾ باليكناف حضارة كديننا (المسيحية األرثكذككسية)، بغية تزكيد 

رئيسية التي تتميز بيا تمؾ الترجمات، كما ينبغي أف القارئ كالباحث بأىـ المعالـ ال
يككف عميو العمؿ في المستقبؿ في حقؿ ترجمة معاني القرآف الكريـ لمغة اليكنانية، في 
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كما يترتب عميو مستقببلن مف تنامي  كنقاط سكء الفيـ، سبيؿ تفادم عديد مف األخطاء
التي قد تتسرب إلى ذىف  -ا بكؿ تعقيداتي -لمتصكرات الخاطئة، كاألفكار المغمكطة 

القارئ العادم كالباحث المتخصص حكؿ عقيدة اإلسبلـ، أضؼ إلى ذلؾ البحث في 
أسباب كمعكقات الخطاب االستشراقي اليكناني، التي عطمت بدكرىا الدكافع نحك 
عممية الترجمة لمقرآف الكريـ لعدة قركف مضت، كما اقتضت بو كتفرضو آليات اآلكنة 

ا كحضارينا كثقافينا، في الدفع بسبؿ حتمية المعرفة، لمزيد مف التكاصؿ األخيرة سياسين 
 كالحكار كالتعايش السممي بيف الشعكب باختبلؼ تكجياتيا الدينية كالثقافية كالحضارية.    

كما ذكرت مف قبؿ الباحثة   –الحقيقة أف اىتمامي بيذه الدراسة جاء 
 بالحاجةالىتمامنا كإليماننا الراسخ  –ياكا كالمستشرقة اليكنانية المعركفة أنجيميكي ز 

 الذم العصر في ال سيما كاإلسبلـ؛ المسيحية بيف المعرفة كالتكاصؿ لتعميؽ الممٍّحة
ال  ألسباب عديدة ،العالمي في ىذه اآلكنة األخيرة االىتماـ بؤرة في اإلسبلـ فيو غدا

 ككذا كاإلسبلـ المسيحية بيف التعايش أضحت ضركرة إذ ؛يمكف أف يجيميا أحد
ا األخرل كالحضارات الديانات ا، كأف حتمية المعرفة باإلسبلـ كآيات  كاقعينا احتياجن ميمحن

غدت ال  -في ىذا السياؽ  -الذكر الحكيـ كضبط تراجـ معانيو إلى المغة اليكنانية 
ال شؾ أننا نرغب كنتطمع مف خبلؿ بديؿ عنيا مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ المنشكد. 

سة في البحث جيدنا حكؿ مناىج المستشرقيف اليكنانييف التي مف المحتمؿ ىذه الدرا
أنيـ اتبعكىا في ترجماتيـ لمعاني القرآف الكريـ، كمدل استخداميـ في ذلؾ لنظريات 
ما حديثة ترتبط بعمـ الترجمة، فإما أف األمر جاء بشكؿ تمقائي عفكم، لـ يخضع فيو 

ة النصكص الدينية (اإلسبلمية)، كىك ما لمقتضيات عمـ الترجمة، كبالتحديد ترجم
دكف شؾ مف قبمنا، أك أنيا جاءت  يتضح مف خبلؿ محاكالت فردية ليا كؿ التقدير

ا في اعتبارنا -ؼ في ىذا الصدد يكفقنا لمعايير عممية محددة. نض -آخذيف أيضن
الخمفية الثقافية كالتعميمية كالخبرات الشخصية كالتاريخية لمقارئ كالمتمقي (اليكناني)، 
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كمكاقفو كتكجياتو المسبقة حكؿ اإلسبلـ، إضافة إلى عديد مف العكامؿ األخرل، كالتي 
 ف عدمو.ستحدد بشكؿ عاـ تصكره لمنص القرآني، كمدل انخراطو معو م

الحقيقة أف السنكات العديدة الماضية، كحتى كتابة ىذه السطكر، كالتي كرست 
فييا نفسي في تدريس ترجمة معاني القرآف الكريـ بالمغة اليكنانية لطبلبي في كمية 
المغات كالترجمة جامعة األزىر، مف خبلؿ مادة "نصكص إسبلمية بالمغة اليكنانية"، 

مف مبلحظات كتصكيبات عديدة عمى النص اليكناني كما نتج عف ىذه المحاضرات 
قمت بتدكينيا مع طبلبي، أضؼ إلى ذلؾ ما يكمفني بو مجمع البحكث اإلسبلمية 

مف مراجعة كتقكيـ لبعض مف ىذه الترجمات  -حيف إلى آخر -باألزىر الشريؼ مف 
بحث في طرؽ ىذا الباب كىذا الم-بكعي كامؿ  –إلجازتيا، كالتي قد منحتني الفرصة 

الميـ دكف تردد يذكر، حيث أف عديد مف نتائج ىذه الدراسة ماىي إال نتائج سابقة 
كمستخمصة، إضافة إلى تصحيحات كتصكيبات مف مراجعات لبعض إصدارات 

 -كما ذكرت آنفنا  –ترجمة معاني القرآف الكريـ التي نشرت باليكناف، كالتي كمفني بيا 
ؼ منذ ما يقرب مف عقديف مف الزماف. مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر الشري

الحقيقة أنني أىدؼ مف كراء كؿ ذلؾ كىذه الدراسة إلى إعماؿ عقكلنا كأقبلمنا مف أجؿ 
الكصكؿ إلى ترجمة أكثر دقة كأقرب إلى معاني النص القرآني، مقارنة بسابقتيا كالتي 

لى سنستعرضيا جميعنا بالتفصيؿ الحقنا في ىذه الدراسة. الحقيقة أنني أعم ـ جيدنا كا 
بصكرة جادة كعمؿ  -درجة اليقيف أف ىذه القضية تحتاج إلى أعكاـ كأعكاـ، نيعد فييا 

مترجميف عمى دراية فائقة بأسرار المغة اليكنانية الحديثة، كالتفسيرات المختمفة  -دؤكب 
لمحتكل كمضمكف القرآف الكريـ، كىك لف يتحقؽ إال بمعرفة كتقكيـ كدراسة أكالن الحالة 

تنا المصرية كأقساـ المغة اليكنانية في اآلكنة اكاديمية التي نحف عمييا في جامعاأل
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األخيرة، كسبؿ تطكير ىذه األقساـ مع كضع استراتيجيات كأىداؼ تكضح طريقة عمؿ 
      )1(ىذه األقساـ في المستقبؿ القريب.

ا ا ميمن إلى المغة اليكنانية تعد مكضكعن  تجدر اإلشارة أف ترجمات القرآف الكريـ
أك الميتميف  –بالدراسة مف عدة نكاح. فيي مف أىـ أدكات المجتمع اليكناني  اجديرن 
لفيـ الديف اإلسبلمي. في المقابؿ تعد الثغرات كاألخطاء التي تحكييا تمؾ -منو

الترجمات أىـ النقاط التي يستغميا مياجمك اإلسبلـ إلثبات صحة كبلميـ. كما 
فسيـ بألقاب مثؿ "خبير بالشؤكف اإلسبلمية" كنحك يستخدميا جميع مف يبرزكف أن

ذلؾ. تحتكم حكاشي تمؾ الترجمات كالشركحات القميمة التي ترافقيا، المزيد مف النقاط 
الخارجة عف نطاؽ النص المترجـ، كىي تكضح لمقارئ المزيد مف الخصكصية في 

سبلمي كالعبلقات بيف األرثكذككسية لمنص القرآني كالتاريخ اإل –نظرة العقمية اليكنانية 
 )2(اإلسبلـ كاألرثكذككسية مف ناحية التاريخ كالجدلية الدينية.

                                                           

ىتمامنا ىذا بالقراءة العممية المغكية الدقيقة لترجمة معاني القرآف الكريـ لمغة اليكنانية، ببث قناة عمى اكقد تكج  1.
 ممؼ فيديك) بصكت الشيخ محمد صديؽ المنشاكم، مصحكبة بشريط ٕٗاليكتيكب لسكر القرآف الكريـ كاممة (تحكم 

)، Automatic Subtitle Translation( لمترجمة اآللية بالمغة اليكنانية، مطابقنا تمامنا لمممؼ الصكتي بالمغة العربية
، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر:   حيث مكثنا أنا كالزميؿ الباحث أ. ياسر الدغيدم في إعداد ىذه القناة عامنا كامبلن

https://www.youtube.com/user/QuraninGreek/videos; http://onaeg.com/?p=1316913;  
2.https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 
http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A3%D9%88%D
9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/  

https://www.youtube.com/user/QuraninGreek/videos
http://onaeg.com/?p=1316913
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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 -في كاقع األمر  –أتي يالحقيقة إف اىتماـ اليكنانييف بمعرفة القرآف الكريـ 
لحاحيـ المستمر في كشؼ بعض القضايا الدينية ذات األىمية ليـ،  لشغفيـ الكاضح كا 

، كمريـ كالمتعمقة بيـ عمى كجو خاص،  نذكر منيا كبالتحديد ما كرد في سكرة الرـك
لى  كما ذكره القرآف عف أسبلفيـ، كذلؾ كيؼ ينظر القرآف الكريـ إلى السيد المسيح كا 

كاالختبلؼ كالتبايف بيف الكتاب المقدس (التكراة كاإلنجيؿ)  )3(أمو مريـ عمييما السبلـ،
 )4(نبياء مف ناحية أخرل.قصص األ مف ناحية، كالقرآف الكريـ فيما يتعمؽ ببعض

مف المثير لبلىتماـ أف فئات كاسعة مف اليكنانييف تعتبر أنيـ ىـ المعنيكف الحقيقة أنو 
يقكؿ اهلل عز ، في بعض آيات القرآف الكريـ، كما ىك كاضح مع مطمع سكرة الركـ

وُم ﴿كجؿ في كتابو الحكيـ: " ﴾ِفي َأْدَنى اأْلَْرِض َوُىْم ِمْن َبْعِد َغَمِبِيْم 2ُغِمَبِت الرُّ
﴾ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِلمَِّو اأْلَْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن 3َسَيْغِمُبوَن ﴿

                                                           

 نظر:، ابلـ كأمو مريـ في القرآف الكريـ كحكؿ صكرة السيد المسيح عيسى عميو الس .3
http://www.topontiki.gr/article/52497/o-hristos-sto-korani, 
http://antiairetikos.blogspot.com.eg/2011/08/blog-post_14.html, 
http://entoytwnika.blogspot.com.eg/2010/08/blog-
post_18.html,http://xanthinews.gr/%CE%B7-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-
%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-
%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-
%CE%B5%CF%85%CE%B1/,  

4. http://makkavaios.blogspot.gr/2016/04/blog-post_52.html#more; Από το βιβλύο 
«Νεανικϋσ Αναζητόςεισ - Α‖ Σόμοσ: Ζητόματα πύςτεωσ» (ςελ.247-250), Αρχ. 
Μαξύμου Παναγιώτου, Ιερϊ Μονό Παναγύασ Παραμυθύασ Ρόδου. 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=52428, http://www.islam.gr/cgi-
bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8
%E5%E9%F2,  

http://www.topontiki.gr/article/52497/o-hristos-sto-korani
http://antiairetikos.blogspot.com.eg/2011/08/blog-post_14.html
http://entoytwnika.blogspot.com.eg/2010/08/blog-post_18.html
http://entoytwnika.blogspot.com.eg/2010/08/blog-post_18.html
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://makkavaios.blogspot.gr/2016/04/blog-post_52.html#more
http://makkavaios.blogspot.gr/2016/04/blog-post_52.html#more
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=52428
http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8%E5%E9%F2
http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8%E5%E9%F2
http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8%E5%E9%F2
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. (5-1: 33ِحيُم" )سورة الروم َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز الرَّ  ﴾4﴿ِبَنْصِر المَّوِ  
ا لميكنانييف في ترجمة  عمى أية حاؿ قد ال يككف جؿ ىذا الشغؼ الديني سببنا كاضحن
معاني القرآف الكريـ كفي حتمية المعرفة بأغكاره، فعديد مف األسباب األخرل سنذكرىا 

 الحقنا، قد تككف كراء ىذا االىتماـ. 
أف ترجمة معاني القرآف ر في يجب أف نق - بادئ ذم بدء -ال شؾ أننا 

الكريـ مف خبلؿ فريؽ عمؿ جماعي مختمؼ اليكية اإلثنية كالدينية كاألكاديمية، تعتبر 
الطريؽ الكحيد لتقديـ أفضؿ الترجمات القرآنية، كعميو يتعيف عمينا دعكة الخبراء 
كالمختصيف في مختمؼ التخصصات كفركع العمـ، لكي يبادركا بشکؿ جماعي إلی 

الحقيقة أف ك  .القرآف الكريـ، لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج في ىذا المضمارترجمة 
معرفة المترجـ بالتفسيرات المختمفة لمنص القرآني يعد أمرنا ميمنا، كما لـ يکف المترجـ 

ا بتفسير القرآف الکريـ، فإف ترجمتو لمقرآف ستبقی بالنسبة لو أمرنا صعبنا يرم  )5(.عميمن
الدكتكر أميف أحمد عز الديف رئيس الجمعية اليكنانية العممية لمدراسات العربية كأستاذ 

في لقاء صحفي أجراه جامعة بانديكف بأثينا، في معرض حديثة باالجتماع السياسي 
نو قد آف األكاف لمغة العربية أف تأخذ مكانيا العالمي أ" ،جريدة الشرؽ األكسطمع 

الحقيقي في أكركبا، إلى جانب دكرىا في مكاجية التحديات التي يتعرض ليا القرآف 
                                                           

5.http://www.iqna.ir/ar/news/1401850/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%
D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A9-
%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-
%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-
%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%D8%A9 
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في ترجمة معانيو لمغة اليكنانية، كاف كاف ىذا األمر مجيكدنا فردينا ال يخمك مف 
ا أكاديمينا بفضؿ سياسة األزىر التي  الخطر. غير أف االتجاه الحديث قد تكخى منيجن

قامت عمى تنظيـ لجاف مكسعة لفحص الترجمات كتقريب أصكليا مف النص العربي 
كيضيؼ الدكتكر عز الديف، "أف المستشرقيف فطنكا إلى أف المغة العربية ىي  .الكريـ"

األداة التي تكصميـ إلى أبحاثيـ كدراساتيـ، حيث سارع البعض منيـ إلى ترجمة 
عفكية مما ترتب عميو أخطاء كثيرة مقصكدة في بعضيا كعفكية في  القرآف بطريقة

 البعض اآلخر، مما كاف لو آثار سمبية بيف األكركبييف، كارجع ذلؾ إلى سببيف:
ابتعاد المسمميف في اليكناف عف تعمـ المغة العربية رغـ أف القرآف ىك صاحب  أوليما:

 .األثر الكحيد في حفظ المغة كعمكميا
تطاع المستشرقكف أف يؤكلكا اآليات القرآنية الكريمة إلى صالحيـ ففسركا : اسثانييما

كعف المحاذير التي يجب مراعاتيا لترجمة  .الجياد كالتضحية بمعاني كصكر كريية
معاني القرآف الكريـ نظرنا ألثر ذلؾ عمى الغرب كخاصة في اليكناف، فقد فصميا 

 :الدكتكر عز الديف في خمس نقاط ميمة
أف الترجمة ال تعتبر قرآننا، ألنيا مف صياغة البشر كىي دائما تكصؿ إلينا ما : ياأول

 .يفيمو المترجـ كما ييدفو إليو، كليس ما يريده اهلل عز كجؿ
: أحياننا تيتـ الترجمة بظكاىر الكبلـ دكف النظر إلى باطنو أك تعجز عف ثانييا

 .الكريمةالكصكؿ إلى صكره اإلعجازية التي تتضمنيا اآليات 
: أف الترجمة ال تستطيع أحياننا أف تعبر عف المفظ أك المعنى، كىذا يرجع إلى ثالثيا

 ﴿َوالمَّْيلِ صعكبة العثكر عمى المرادؼ كالمطابؽ في المغة األجنبية، كعمى سبيؿ المثاؿ 
ٍبًح ًإذىا تىنىفَّسى ، ًإذىا عىٍسعىسى  ر فاف فييما صكرا ببلغية يتعس 17،18التكوير: ﴾كىالصُّ

 .عمى الغرب فيميا أك تصكرىا
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: أف لكؿ لغة نفحات... كفي المغة العربية نسمات كنغمات خاصة تعمؿ عمميا رابعيا
في القمكب، كعندما يترجـ القرآف يفقد نفحاتو التي تخاطب القمكب (كىك ما يمكف أف 

 )."الكريـ القرآن في باإلعجاز الصوتي"نفسره اآلف 
 ُٖٓٗمحاكلة طيبة لترجمة معاني القرآف الكريـ عاـ : كبرغـ أف ىناؾ كانت خامسيا

ف انتشار المغة العربية في أراؼ األزىر إال أنيا لـ تكتمؿ، ك إلى المغة اليكنانية كبإش
 .اليكناف ىي الكسيمة الكحيدة لقراءة القرآف كفيـ معانيو

الدكتكر عز الديف أف المسمـ اليكناني ال يصؿ إلى غايتو  يرلعمى أية حاؿ 
مف السعادة في الدنيا كاآلخرة إال باالسترشاد بالقرآف كالعمؿ بتعاليمو كىديو، كىذا ال 
يأتي إال بقراءة القرآف بمغتو، كدعـ كتنشيط المغة العربية مف خبلؿ الدعكة إلى اإلسبلـ 

لى كاجب الدعكة في إطار دعـ مف األزىر في أكركبا كاليكناف بكجو خاص، مشيرا إ
كالدكؿ العربية كاإلسبلمية لفتح مدارس لتعميـ المغة العربية لممسمميف كغير المسمميف 

 )6(.اليكنانييف، إيماننا بأف المغة العربية كانت كما زالت عنكاف الثقافة اإلسبلمية"
 تاريخ المغة اليونانية

بادئ ذم بدء يتعيف عمينا كقبؿ أف نستعرض مفردات ىذه الدراسة، أف نقـك 
بتقديـ عرض مبسط لتاريخ المغة اليكنانية كمدخؿ عاـ لمقارئ، لمتعرؼ عمى طبيعتيا 
كخصائصيا ككسيط أيستخدـ لنقؿ ترجمة آيات الذكر الحكيـ مف خبللو. الحقيقة ككما 

تيا طبقنا لما تؤكده الكثائؽ التاريخية إلى القرف ىك معركؼ فإف المغة اليكنانية تعكد بداي

                                                           

6. http://archive.aawsat.com/details.asp?article=143851&issueno=8796#.VzGu6W596Uk 
ييذكر أف الدكتكر أميف عز الديف ىك صاحب أكؿ كتاب عف االسبلـ بالمغة اليكنانية ييقدـ مف قبؿ باحث مصرم، حيث 

 َََِبعد مكافقة مجمع البحكث االسبلمية في األزىر عاـ « االسبلـ كالعمـك االسبلمية»صيدر الكتاب تحت عنكاف 
 اصيؿ حكؿ دراسات كمؤلفات الدكتكر أميف عز الديف أنظر:عمى نشره، كلمزيد مف التف

http://www.dr-amin-
ezeldin.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/  

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=143851&issueno=8796#.VzGu6W596Uk
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=143851&issueno=8796#.VzGu6W596Uk
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الثالث عشر قبؿ الميبلد، كقد حظيت بكافة عكامؿ االستمرار بشكؿ ممحكظ، حتى 
كصمت إلى ذركة تطكرىا في القرف الخامس قبؿ الميبلد، عندما كتبت األعماؿ 

كغزكه  الفمسفية لكؿ مف أفبلطكف كأرسطك بميجة أتيكية. كمع فتح اإلسكندر األكبر
لبمداف الشرؽ، أصبحت الميجة األتيكية لمغة اليكنانية بتنكعيا أساس لمكسيط المغكم 

ا ألصدقائيا مف محبي  )7(المشترؾ كالشائع ليس فقط بيف جميع اليكنانييف، كلكف أيضن
الثقافة اليكنانية، مف آسيا الصغرل إلى مصر، كمف سكريا إلى ببلد ما بيف النيريف 
كببلد فارس، حتى اقصى ما يعرؼ حالينا بأفغانستاف كاليند. يضاؼ إلى ذلؾ أف "لغة 

العامة التي  المغة اإلغريقية كىي" أك "المغة العامة" (koine -الكينى أك الككينى 
الحقبة  كذلؾ مف -كما سبؽ أف ذكرنا "الميجة األتيكية" -شكمتيا 
)، قد ـ ََٔؽ.ـ حتى  ََّنحك  - العصر الركمي اإلمبراطكرم كحتى اليممينستية

أدل  -كفي بعض الحاالت القصكل  -أخذت صفة لغة التفاىـ المشترؾ، حتى أنو 
فعمى سبيؿ المثاؿ تيرجـ  )8(استخداميا إلى التخمي عف المغات األصمية كما ىك كاضح،

ترجمة السبعينية لمتكراة) كذلؾ في القرف الثاني العيد القديـ إلى اليكنانية (بما يعرؼ بال

                                                           

في القرنيف الرابع كالخامس  ألثينا شىكمىت االتيكية األساس "لمككينيو اإلغريقية" بسبب الكضع السياسي كالثقافي الميـ .7
قبؿ الميبلد. فقد أدت تكسعات الدكلة المقدكنية تحت اإلسكندر المقدكني إلى جعؿ اإلغريقية لغة التكاصؿ العاـ، في 

 .مصر البطممية كحتى كببلد الشاـ أكركبا جنكب
اإلسكندر  اإلغريقية" مف تمازج الميجات اإلغريقية (األتيكية، الدكرية، األيكنية) خبلؿ سنيف حمبلت ةنشأت "الككيني .8

، الذم طكع قكاده المقدكنييف كاإلغريؽ مناطؽ مختمفة مف العالـ المعركؼ حينذاؾ. فقد شكمت االتيكية األساس المقدكني
في القرنيف الرابع كالخامس قبؿ الميبلد. حيث أدت  ألثينا لمككينيو اإلغريقية بسبب الكضع السياسي كالثقافي الميـ

كببلد  أكركبا تكسعات الدكلة المقدكنية تحت حكـ اإلسكندر المقدكني إلى جعؿ اإلغريقية لغة التكاصؿ العاـ، في جنكب
عبر  ةالبلتيني اإلغريقية في غرب آسيا كمصر حتى مع نشر ةالككينيكلـ تتراجع مكانة  .مصر البطممية كحتى الشاـ

، بعد احتبلليـ مناطؽ شيكع  ـ، كىذا  َّٔفي العاـ  لمدكلة البيزنطية اإلغريقية، كالتي أقرتيا كمغة رسمية ةالككينيالرـك
ية القديمة، لكنيا تتمايز ضمف اإلغريق ةالككينيتصنؼ  .كالحديثة العصكر الكسطى ما شكؿ أساسا لمغة اإلغريقية في

، في ليكميركس كاإللياذة األكديسا ، كتتمايز جكىريان عف لغةكأفبلطكف سكفككميس بكضكح عف اإلغريقية الكبلسيكية كمغة
 .عدة مناح منيا التبسيط كالقكاعد كاأللفاظ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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قبؿ الميبلد، لصالح الييكد الذيف يتحدثكف المغة اليكنانية في مصر. كعمى ىذه الخمفية 
فقد كيتب العيد الجديد باليكنانية الديمكطيقية الشائعة في ذلؾ الكقت خبلؿ بضعة 

 عقكد بعد المسيح عميو السبلـ.
كطيمة القركف األربعة التي خضعت فييا األراضي  تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو

الناطقة باليكنانية إلى اإلمبراطكرية العثمانية، حافظ اليكنانيكف مف خبلؿ لغتيـ عمى 
المسيحية األرثكذكسية، كعمى كعييـ كشعكرىـ الكطني، تمؾ المغة التي استمرت في 

اعدت ىذه التجارب أف تيدىرس مف قبؿ القساكسة بالمدارس الميمية السرية. كقد س
كالخبرات في تطكير مفيكـ اليكية الكطنية، كالتي ارتبطت فييا المغة اليكنانية ارتباطنا 
كثيقنا بالمعتقدات المسيحية األرثكذكسية. فعمى الرغـ مف مركر ألفي عاـ كحتى اليكـ، 
 فما زاؿ العيد القديـ كالجديد ييقرآف في شكميما األصمي في العالـ الناطؽ بالمغة
اليكنانية، شأنيما في ذلؾ شأف التراتيؿ كغيرىا مف النصكص الميتكرجية التي أيلفت في 

الجدير بالذكر أف عدد مف  تمؾ القركف التي تمت تأسيس كنيسة الركـ األرثكذكس.
يتحدثكف اليكنانية الحديثة اآلف يصؿ إلى حكالي ثبلثة عشر مميكف شخص، كذلؾ في 

ر اليكناني الجنكبي مف جميكرية قبرص، إضافة إلى كؿ مف جميكرية اليكناف، كالشط
ما يعرؼ بالشتات اليكناني في جميع أنحاء العالـ كعمى كجو الخصكص في دكؿ مثؿ 
(الكاليات المتحدة، كأستراليا، ككندا، كألمانيا)، كفي بعض التجمعات الصغيرة بميجتيا 

لية لتركيا، كالمناطؽ اليكنانية، كالتي بقت كلـ تندثر بعد عمى طكؿ السكاحؿ الشما
المجاكرة لبلتحاد السكفيتي السابؽ، كفي جنكب إيطاليا في كؿ مف (أبكليا، 

 )9(ككاالبريا).

                                                           

9. Cf.  Α.-Υ. Φριςτύδησ, Η Νϋα Ελληνικό Γλώςςα και η Ιςτορύα τησ, 
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_d1/d_1_thema.htm 
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المتاف  )11(ك"صكفيا ككتبلكي" )10(مف "حكمت اهلل مبلصالحي"، كؿه  تعتقد
قدمتا كرقة بحثية ميمة تحت عنكاف "ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى المغة اليكنانية: 

ات كالفرص..."، كذلؾ في المؤتمر الدكلي األكؿ حكؿ ترجمة معاني القرآف التحدي
أف المغة اليكنانية، كالتي تميزت  )12()،َُِْالذم عقد مؤخرنا في طيراف (ديسمبر 

باستمراريتيا الممحكظة طيمة آالؼ السنيف الماضية، كالخمفية الثقافية كالتاريخية 
لمتحدثي اليكنانية، كما تكاجييا مف بعض التحديات الحالية، إال أنيا تتيح كتكفر في 

ا فريدة لترجمة ناجحة لمعاني القرآف الكريـ. الحقيقة  كما تعتقد كمتا  –نفس الكقت فرصن
أنو يمكف مكاجية التحديات التي تنبع مف المكاقؼ السمبية عمكما لمقراء  –الباحثتاف 

اليكنانييف تجاه اإلسبلـ بصكرة ناجحة، كذلؾ مف خبلؿ طريقتيف: األكلى، عف طريؽ 

                                                           

 إيراف. – طيراف –أستاذ مساعد بجامعة القرآف كالسنة  .َُ
 إيراف. –طيراف  –قسـ المغة اإلنجميزية  –أستاذ مساعد بجامعة القرآف كالسنة  11.

12. Sofia Koutlaki, “Quranic Translation in Greek: Opportunities and Challenges” (with Dr 
Hekmatollah Mollasalehi), Conference: International Conference for Quranic Translation, 
At Allameh Tabatabaei University, Tehran, December 2014, pp. 1-18; 
https://www.academia.edu/21199855/Quranic_Translation_in_Greek_Opportunities_and_
Challenges_with_Dr_Hekmatollah_Mollasalehi_; 
http://www.iqna.ir/en/news/2621853/challenges-of-quran-translation-in-greek.  

في مشركع مستمر ييدؼ إلى اعتبرتا دراستييما كتقرير عمؿ قيد اإلنجاز  يتعيف عمينا أف نشير ىنا إلى أف كمتا الباحثتاف
تقييـ كضع ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى المغة اليكنانية، فيك ييدؼ أكال: إلعطاء لمحة مكجزة حكؿ بعض العناصر 
المرتبطة بجغرافيا اليكناف، كخمفيتيا التاريخية كالمغكية، كالتي مف شأنيا قد يككف ليا تأثير عمى ترجمة معاني القرآف 

غير -المغة (اليكنانية)، إضافة إلى مدل استقباؿ ذلؾ (الترجمة) مف قبؿ متحدثي المغة اليكنانية  الكريـ إلى ىذه
المسمميف. ثانينا، ييدؼ إلى تسميط الضكء عمى التحديات كالفرص التي قد يمكف أف تكفرىا المغة اليكنانية لترجمة معاني 

مف الترجمات القرآنية بالمغة اليكنانية، ككضع تصكر كاقتراح القرآف بصكرة ناجحة، مف خبلؿ تقديـ أمثمة محددة الثنتيف 
 لسبؿ التعامؿ مع مثؿ ىذه القضايا.

ا كفي ىذا الصدد إال أف أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم الكافر إلى األستاذة الدكتكرة صكفيا ككتبلكي  كال يسعني ىنا أيضن
Sofia Koutlaki مدادم بدراستيا ، لما قدمتو لي مف مساعدة كعكف دائـ ال ينقطع في دعـ ىذه الدراسة المتكاضعة، كا 

 المتخصصة الميمة كالفريدة، التي كاف ليا أثر كبير عمى ىذه الدراسة.

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
http://www.iqna.ir/en/news/2621853/challenges-of-quran-translation-in-greek
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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تجنب اختيار مفردات معجمية تحمؿ دالالت سمبية، كالثانية، مف خبلؿ استغبلؿ 
مف الثقؿ كالمكانة التي تتمتع كتحظى بيا المغة اليكنانية عمى مر  الفرص كاالستفادة

العصكر كالتاريخ اإلنساني ككسيمة كأداة لمفكر الفمسفي في شكمو الكبلسيكي، ككمغة 
لمكتاب المقدس بميجتو "الككينو / اليممينستية". كتضيؼ كمتا الباحثتاف أف أم يكناني 

الثقافة، ما زالت لديو القدرة كالتمكف في  معقكلة مف -متعمـ أك عمى درجة متكسطة 
الكصكؿ بصكرة فعالة الستخداـ عدد كبير مف التعبيرات كالعناصر كالمفردات 
المعجمية ذات األشكاؿ األكلى كالقديمة مف المغة بصكرتيا الرصينة كالغنية بالمعاني، 

مكنيا االستفادة كىك ما يعني كيدلؿ عمى أف ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى اليكنانية ي
بصكرة كبيرة مف مخزكف تمؾ المفردات الغنية في المغة اليكنانية، في محاكلة منيا 

 )13(لمتعبير عف تمؾ األدبيات كالمفاىيـ العظيمة بأصكليا التي ال تقارف.

                                                           

و جممةن كتفصيبلن كذلؾ مف خبلؿ تجربتي العممية أثناء تأدية محاضراتي مع طبلبي في جامعة ىذا الطرح أتفؽ مع 13.
. كبعيدنا عف سياؽ ىذه الدراسة، تجدر اإلشارة إلى األزىر في مادة "نصكص إسبلمية بالمغة اليكنانية"، كلسنكات عديدة

كممات القرآف الكريـ مف المغة اليكنانية، كأف بعض األبحاث كالدراسات في اآلكنة األخيرة التي تتناكؿ إشتقاؽ بعض 
كغيرىا، تعد ذات أصؿ يكناني، دخمت الفضاء العربي بفعؿ ىذا «...ككثر»ك« سجيؿ»ك« زخرؼ»الكممات القرآنية مثؿ 

كر التفاعؿ المثمر الذم كاف قبؿ اإلسبلـ تجارة كمصاىرة كسممان حينان كحربان حينان آخر، كما يذىب المؤلؼ كالباحث الدكت
نتقد األستاذ الدكتكر ، كقد اَُِّيكسؼ الصديؽ في دراستو "ىؿ قرأنا القرآف؟ أـ عمى قمكبو أقفاليا"، كالتي نشرت عاـ 

طو عبد الرحمف في كتابو األخير "سؤاؿ العمؿ" ما سماه "النقؿ التأصيمي الفاسد في الترجمة الفرنسية التي قاـ بيا 
(القرآف، قراءة أخرل،  LE CORAN, Autre Lecture, Autre   Traduction :يكسؼ الصديؽ تحت عنكاف

 :كترجمة أخرل) فقاؿ
كلـ يكتؼ ]يكسؼ الصديؽ[ بذلؾ، بؿ أخذ ينقب في النص القرآني عما يتكىـ أنو ييذٌكر بشيء عند اليكناف، فزعـ (...)"

كالفمسفي اليكناني، حتى إنو رأل أف بعض اآليات، بؿ بعض السكر القصيرة مف القرآف مشابية لفقرات مف التراث األدبي 
مف قصيدة "برميندس"، كما زعـ أف أسماء "الًجبت" ك"الطاغكت"   الثامنة في "سكرة اإلخبلص" نسخة مطابقة لمشذرة

ك"الككثر" ك"األبتر" ك"األنفاؿ" ك"إبميس" ك"أبابيؿ" ك"السجؿ" ك"الصفا" ك"المركة" ك"الزخرؼ" ك"النجىس" ك"الحرث" ك"النكاح" 
مة" ألفاظ مأخكذة مف المغة اليكنانية، كأف معاني كأخبارا قرآنية غير قميمة مستمدة مف ىذه الثقافة، مثؿ معنى ك"الم سكَّ

"الحنيؼ" كمعنى "إيتاء الناس كتبىيـ باليميف أك بالشماؿ يـك الحساب"، ك"كصؼ الزكجة بككنيا حرثا لزكجيا"، كمثؿ 
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 الدراسات السابقة -
الحقيقة كفي ىذا الصدد يتعيف عمينا أف نشير إلى ىؤالء الباحثيف ممف كاف 

ؽ كالريادة كاألخذ بالمبادرة في طرؽ ىذا المبحث الميـ الكليد، كذلؾ لؤلمانة ليـ السب
يماننا منا في إعطاء كؿ ذم حؽ حقو دكف مزايدة أك تجاىؿ ألحد، فقد  العممية كا 

ى انتباىنا مجمكعة مف الباحثيف اليكنانييف كالمستشرقيف كأىـ مف كاجيكا ىذا عاستر 
باىتماـ شديد، إلى جانب باحثيف مف الجامعات المصرية ممف كاف ليـ  المبحث

  الفضؿ في الخكض في ىذا المضمار: 
فعمى مستكل الباحثيف اليكنانييف كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ممف كتبكا  -

  )14(:أك اإلنجميزية بالمغة اليكنانية، كممف كتبكا بالمغة العربية
 

                                                                                                                                                    

، كقس "يزعـ أنيا مستكحاة مف "قصة اإلسكندر" المنسكبة إلى "كاًليستيف"قصة ذم القرنيف" ك"قصة مكسى مع فتاه" التي 
 ، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر:"عمى ذلؾ نظائره

سؤاؿ العمؿ: بحث عف األصكؿ العممية في الفكر كالعمـ، المركز الثقافي العربي، بيركت، دكتكر طو عبد الرحمف، 
ا الدراسة الميمة لعمار الجبلصي، في ردىا ُٕٗ-ُٔٗ، ص َُِِلبناف؛ الدار البيضاء، المغرب، فبراير  ، أنظر أيضن

 عمى مزاعـ يكسؼ الصديؽ: 
 عمار الجبلصي، حكؿ اشتقاؽ بعض كممات القرآف مف اليكنانية حسب ما ذكره يكسؼ الصديؽ أنظر:

https://nawaat.org/portail/2013/06/29/%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-
%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/ 
14.http://blogs.auth.gr/ziaka/files/2013/10/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%
B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC-
%CE%91.pdf; τϊθη Κομνηνού, 31 Αραβικού τύχοι: Προλεγόμενα ςε μιαν ηθικό 
Πρϊξη, http://frear.gr/?p=13181. 
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-Αζαλάζηος Φφηόποσιος 

 «Οη αξαβηθέο θαη ηζιακηθέο ζπνπδέο ζηε κεηαβπδαληηλή θαη ζύγρξνλε 

Διιάδα» Rand Afrikaans University (Johannesburg, 1995-1996). 

"Η ςυμβολό των Ελλόνων ςτισ αραβικϋσ και ιςλαμικϋσ ςπουδϋσ από 
το 1453 ϋωσ ςόμερα" (Αθόνα, 2002). 
-Journal of Oriental and African Studies 
The JOAS is an international academic organ, which claims to be an 
independent and pluralist review for the promotion of Asian and African 
studies. Contributions of scholars and scientists from all over the world are 
invited. 
-Αγγελική Γρ. Ζιάκα, Δρ. Ιςτορίασ των Θρηςκειών  
Ο ΑΒΡΑΑΜ ΣΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΗ - 
http://users.auth.gr/ziaka/pdf/Abraham%20in%20the%20Coran.pdf. 
―Muslims and Muslim Education in Greece‖, in E. Aslan (ed.), Islamische 
Erziehung in Europa/Islamic Education in Europe. Vienna: Böhlau, (2009), 
141–78. 
-Sofia Koutlaki 
“Quranic Translation in Greek: Opportunities and Challenges” (with Dr 
Hekmatollah Mollasalehi), Conference: International Conference for 
Quranic Translation, At Allameh Tabatabaei University, Tehran, December 
2014, pp. 1-16.  
https://www.academia.edu/21199855/Quranic_Translation_in_Greek_Oppo
rtunities_and_Challenges_with_Dr_Hekmatollah_Mollasalehi_ 
-Venetia Evergeti and Panos Hatziprokopiou 

“Islam in Greece: Religious identity and practice among indigenous 
Muslims and Muslim immigrants”, CRONEM 6th Annual Conference 2010, 
Living Together Civic, Political and Cultural Engagement Among Migrants, 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSltKDx8LSAhXKIsAKHX8lDNQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elemedu.upatras.gr%2Findex.php%2Fmy-cb-profile%2Fuserprofile%2Fjoas&usg=AFQjCNHdgF8XqeFn2jBsj6dNqBYEB675-g&sig2=RHBm06ksZU4oeJiW2M8QvA
https://joastudies.wordpress.com/
http://users.auth.gr/ziaka/pdf/Abraham%20in%20the%20Coran.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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Minorities and National Populations: Multidisciplinary Perspectives 29 - 30 
June 2010, University of Surrey, UK. 
-Sotiris Rossos 
“The Athens Mosque: From a Foreign Policy Tool to the Formation of 
Public Islam in Greece”, Journal of Modern Hellenism 28 (2010-11), 153- 
65.  
-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ ΥΩΣΗ - ΑΜΟΤΡΗ ΑΝΣΩΝΗ 
 ΙΛΑΜΙΜΟ ΚΑΙ ΙΛΑΜΟΥΟΒΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΑΣΑΛΗΧΗ, 
ΣΑΞΙΔΕΤΣΗ 2012. 
-ΚΟΤΡΓΙΩΣΗ Δ. ΠΑΝΟ 
Η ΠΡΨΣΗ ΝΙΟΣΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜΙΜΟΤ, ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑ ΣΗ 
ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΥΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΗ (1928-
1948), ΖΗΣΡΟ 2016. 
-Νικολάου - Πατραγάσ, Κυριάκοσ Θ. 
Φαλιφεύα και ιςλαμικό διακυβϋρνηςισ, Ηρόδοτοσ 2011. 

اليكنانية كنظرتيا في الدراسات الشرعية ، مدرسة االستشراؽ جيـاد بـالل خميـل-
- دراسة تحميمية نقدية-اإلسبلمية خبلؿ القرنيف التاسع عشر كالعشريف الميبلدييف 

رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كمية الدعكة 
 ـ.ََِِ-ىػُِّْالعاـ الجامعي  قسـ االستشراؽ، بالمدينة المنكرة،

ـ في سجاؿ ٗ/ٖ، الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ مف القرف ليس أولبريختمانو -
 ـ) مع اإلسبلـ باسـ "تفنيد القرآف"، نشرت بدكرية: ٗنيكيتاس البيزنطي (القرف 

Chronos, Revue d‖Histoire de l‖Universite de Balamand, 
Numero 25 (2012), 36-43. 

 لمصرية فنذكر:أما عمى مستكل الباحثيف في الجامعات ا-

https://www.ianos.gr/person/papageorgiou-fotis-samouris-antonis-0218543.html/
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/kourgiotis-d-panos-74367
http://www.biblionet.gr/book/175575/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_-_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%82,_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%98./%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
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: "البيزنطيكف كترجمة القرآف الدكتور طارق منصور، والدكتورة نيى عبد العال سالم-
ا"، حكلية التاريخ  الكريـ إلى اليكنانية في القرف التاسع الميبلدم: الجزء الثبلثكف أنمكذجن

-َُِّالعدد (الثامف)، السنة  اإلسبلمي كالكسيط، الصادرة عف جامعة عيف شمس،
 . َُّ-ّٖ، ص. َُِْ

 (15)موجز لتاريخ االستشراق اليوناني لمدراسات الشرعية اإلسالمية -
في ىذا المبحث قد نضع فرضيات تتعمؽ بعبلقة االستشراؽ بمفيكـ الييمينية 
كربما في مدل اتساقيـ كانصيارىـ معنا في بكتقة كاحدة. فقد يعتقد الغرب مف ناحيتو، 
في لحظة ما مف لحظات التاريخ، أف اىتمامو بمفيكـ الييمينية ىك استشراقنا في حد 

بعينو مفاده ىك: ىؿ يعد اىتماـ اليكنانييف بمفيـك  ذاتو، كىذا ما يدفعنا إلى طرح سؤاؿ
ا، باعتبار أف الييمينية كالشرؽ قد  نىافٍّ الشرؽ مف قبيؿ االستشراؽ أيضن مفيكمنا  ييكىكٍّ

مشتركنا متجانسنا فيما بينيما...؟ الحقيقة أننا ال نعني مف ىذه الفرضية مزج كؿ مف 

                                                           

استعرتو مف دراسة الدكتكر جياد ببلؿ خميؿ، حيث أف المعني ىنا  "لدراسات الشرعية اإلسبلمية"اىذا االصطبلح  15.
بمجاؿ الدراسات الشرعية الخاصة بالديف اإلسبلمي ىك: القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة كالشريعة كالفقو كالعقيدة. 

بدء مف ترجمة  لدراسة،كسكؼ نركز في ىذا البحث عمى تاريخ الترجمات اليكنانية لمعاني القرآف الكريـ المعنية با
، كالتي ُٖٗٗالمدينة المنكرة لعاـ -لمجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  نيكيتاس البيزنطي، كحتى آخر طبعة

قاـ بيا مجمكعة متميزة مف أساتذة أقساـ الدراسات اليكنانية كالبلتينية بالجامعات المصرية، مع مجمكعة أخرل مف 
ا الدكتكر جياد ببلؿ خميؿ، كفي ىذا الصدد كلؤلمانة العممية التي تقتضييا مفردات البحث عمماء األزىر، كقاـ بمراجعتي

العممي، فإنني أشعر بخالص إمتناني، كما أديف بشدة، لرسالة الدكتكراه الميمة كالفريدة مف نكعيا، كالتي ليا السبؽ في 
ف سعكد اإلسبلمية (المدينة المنكرة) لمباحث طرؽ ىذا المبحث، كالصادرة بالمغة العربية مف جامعة اإلماـ محمد ب

(اليكناني) جياد ببلؿ خميؿ، كالتي أنارت لي عديد مف جكانب ىذه الدراسة المظممة، كما ال يسعني ىنا إال أف أتقدـ 
دىا بمزيد مف الشكر كاالعتراؼ بالجميؿ لمباحثة كالزميمة الفاضمة األستاذة الدكتكرة خمكد يسرم بجامعة حمكاف، عمى تكب

 مشقة كعناء إمدادم بيذه الدراسة النادرة كالميمة، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر: 
جيػاد بػبلؿ خميػؿ، مدرسة االستشراؽ اليكنانية كنظرتيا في الدراسات الشرعية اإلسبلمية خبلؿ القرنيف التاسع عشر 

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كمية رسالة لنيؿ درجة الدكتكراه، - دراسة تحميمية نقدية-كالعشريف الميبلدييف
  ـ.  ََِِ-ىػُِّْالعاـ الجامعي  قسـ االستشراؽ، الدعكة بالمدينة المنكرة،
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، كمفيكـ الييمينية بنفس ثقميا الشرؽ، كمنتج ثقافي كحضارم كديني كبكؿ تباعاتو
الحضارم، في كعاء كاحد. فإننا قد نككف ىنا أقرب إلى فصؿ كمييما أكثر مف 

  -أنجيميكي غ. زياكا عمى أية حاؿ تجيب عمى ىذا التساؤؿ  )16(إدماجيما معنا.
الدراسات اإلسبلمية بكمية البلىكت بجامعة  بشعبة - ة كالمستشرقة اليكنانيةاألستاذ

) ََُِفي مقدمة دراستيا التي صيدرت مؤخرنا عاـ ( -ليس بثيسالكنيكيأرسطكطا
تحت عنكاف: "اإلسبلـ في كتابات العصر البيزنطي بيف الحكار كالمناظرة"، كفي 

 ،منا كحديثناتحميميا حكؿ طبيعة الخطاب االستشراقي اليكناني لمدراسات اإلسبلمية قدي
جع أكالن: إلى قيرب المسافة التي تفصؿ ير  أف "اىتمامنا الخاص باإلسبلـتقكؿ زياكا 

اليكناف عف دكؿ الشرؽ كالدكؿ اإلسبلمية، كثانيان: لؤلكاصر التاريخية الخاصة التي 
كذلؾ مف خبلؿ تعايشيما  )17(،ايف تارةن إيجابان كتارة سمبن نىمىٍت بيف العالمىيف كالحضارت

كاتصاليما الممتديف عبر القركف، كعمى ىذا تعتبر دراسة اإلسبلـ لميكناف مكضكعنا 
ة بالنسبة لميكناف الحديثة. فاإلسبلـ مختمؼه عف  ميمنا جدنا، بؿ بالغ األىمية خاصن

ثابة "الفكر اليكناني كالحضارة اليكنانية"، كلكنو ليس بعيدنا كال غريبنا عنيما، ألنو بم
نيب الذم تعايشنا معو قركنان عديدة، كقد لعب ىذا التعايش دكران ميمنا في  الجار الجي
تاريخ كتطكٍّر الييممينية الحديثة، كذلؾ بسبب المتزامنات التاريخية التي تشكمٍَّت في 

كقد تعايشت "الييممينية" مع "العالـ  .الشرؽ منذ القرف السابع الميبلدم كما تبله

                                                           

يذكر جياد خميؿ أف الثقافة كالحضارة اليكنانية مع ككنيا شرقية المنشأ كالتككيف إؿ أنيا كقفت أماـ ظيكر اإلسبلـ  16.
 . ِِٖكلمزيد مف التفاصيؿ أنظر: دكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص.  مكقؼ المستشرقيف الغربييف القدامى.

 كحكؿ االستشراؽ اليكناني كالركماني في العالـ القديـ أنظر: 17.
HUANG Yang, (Mar 2007) “Greek and Roman Images of the Orient from Homer to 
Virgil!”, 115-129; in Orientalism in the Ancient World; http://www.waseda.jp/prj-
med_inst/bulletin/bull05/05_15hua.pdf 
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ما أدَّل إلى تأثر الحضارتيف  )18(؛اظركؼو كثيرةو كمختمفة قركنن  " فياإلسبلمي
، اي كالكتابات اليكنانية قديـه جدن ببعضيما، فالتعرُّؼي عمى اإلسبلـ مف ًقبىًؿ العالـ اليكنان

                                                           

دقة العديد مف الباحثيف كاألكاديمييف الميتميف بالشأف اإلسبلمي في ضبط قد يدفعني ذلؾ لمتساؤؿ حكؿ مدل  .18
، عند المقارنة بيف اإلسبلـ كديف مع ما ييسمى بالفكر كالحضارة ، بسبب ما يحدثكه مف خمط كاضحمصطمحاتيـ العممية

الييممينية)، ككضعيما في قالب ككفة كاحدة أماـ الباحث كالقارئ، كىك ما يعد جكر كظمـ بىيٌّف لكبل -(اليكنانية
ية، إذا أردنا خرل كالمسيحية أك الييكدأاالصطبلحيف. فاإلسبلـ كديف ييقارف كيكضع في كفة كاحدة مع شعيرة سماكية 

إحداث مقارنة عممية فيما بينيما. فالشعائر كالشرائع السماكية تقارف فيما بينيا مف حيث كحدة االعتقاد كاإليماف، كالكتاب 
الذم أنزؿ فييا، القيـ كالمبادئ كتأثيرىـ األخبلقي عمى اآلخريف، المشترؾ فيما بينيـ، كأخيرنا مصدر كؿ منيـ...إلخ، أما 

ارات فيي األقرب لبعضيا، كالحضارة المصرية القديمة في عبلقتيا بالحضارة اإلغريقية عمى سبيؿ األفكار كالحض
فاألفكار كالحضارات ما ىي في النياية إال صنيع كنتاج كاضح غير مباشر -ككما أرل كيرل آخركف-المثاؿ. كالحقيقة

 نظر:اتفاصيؿ حكؿ ىذه اإلشكالية ف الكغير معمف (أك حتى معمف) لمفردات كأدكات الديف بصكرة عامة، كلمزيد م
، يقكؿ محمد http://www.noonpost.org/content/5060محمد إليامي، ىؿ تصح المقابمة بيف اإلسبلـ كالغرب؟ 

جميعيـ كلدكا في الشرؽ، فمك أنو مجرد  "كمما يثبت خطأ النظرة الجغرافية أف اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية : إليامي
تقسيـ جغرافي لكاف الصراع الحضارم القائـ ىك صراع "األدياف الثبلثة" في جانب مع الغرب "الممحد، الكثني، العمماني" 
ا، بؿ لقد ساد اإلسبلـ عمى الشرؽ، كسادت المسيحية عمى الغرب، كرأل الغربيكف  في جانب آخر، لكف ىذا ليس صحيحن

ريخيـ الكسيط كالحديث أنيـ مكمفكف بػتحرير قبر المسيح (المكجكد في الشرؽ) كلـ يعتبركا أنو مجرد تراث شرقي عبر تا
قديـ ال يعبر عنيـ كال يؤثر فييـ. كأدؿُّ مف ىذا عمى ما نقكؿ: أف الجيكش األكركبية "العممانية" (زعمكا!) حيف انتصرت 

ية الحمبلت الصميبية" كحظي القائد البريطاني (المنبي) بالكثير مف األلقاب في الشاـ اٍعتيًبر ىذا النصر في أكركبا "نيا
الصميبية الفاخرة في الصحؼ كالمطبكعات، كحتى قبؿ سنيف خمت كاف زعيـ أمريكا يدشف حربو عمى "اإلرىاب" فانفمت 

ا: اك  !"لسانو كقاؿ عنيا "حممة صميبية  نظر أيضن
قات التحاكر كالتجاكر في الحاضر كالمستقبؿ، مجمكعة الرؤية اإلستراتيجية، عبد القادر بكعرفة: اإلسبلـ كالغرب معك 

ا كضع اإلسبلـ في مكاجية مع أكركبا َُِٔ/ٖ/ُِالعالـ اإلسبلمي" بتاريخ  –"ركسيا  ، حيث يرفض بكعرفة أيضن
الدراسة تتجو صكب أكركبا ال يمكف أف نضع باعتبار أنيما مفيكميف غير متجانسيف، فيذكر في إفتتاحية مقالو اآلتي: "

كاإلسبلـ، ألف كضع المساءلة ضمف ثنائية اإلسبلـ كأكركبا تيعتبر جد صعبة مف الكجية األكاديمية، ذلؾ أف المساءلة 
ذو أصل جغرافي كيؼ يمكف تبرير دراسة تقارف بيف مفيكميف، أحدىما  ..”:ستحاكؿ التعامؿ مع مفيكميف غير متجانسيف

؟ كلك تناكلنا التعبيريف بمضمكنييما الراىف فيؿ تصبح المقارنة كيذه أكثر يسرا يني بحتبحت، والثاني ذو أصل د
 لمفيـ؟؟ لكف أكركبا حاليا قد امتدت خارج مساحتيا...."

http://rusisworld.com/ar/events/hdryt/lslm-wlgrb-mwqt-lthwr-wltjwr-fy-lhdr-wlmstqbl-bd-
lqdr-bwrf#_ftn3 

http://www.noonpost.org/content/5060
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عندىا تعيَّف  )19(حيث بدأ ىذا التعرُّؼ منذ البدايات األكلى لئلسبلـ (الدعكة المحمدية)،
ا بالردكد عمى بيزنطة مجابية انت شاره ليس بالقكة العسكرية كالسياسية فحسب، بؿ أيضن

المضادة كالعميقة كالتي كيتبت بالمغة اليكنانية، كامتدت مف القرف الثامف الميبلدم إلى 
كمع ككف ىذه الردكد قد  .الخامس عشر، كبنقؿ الفكر اليكناني إلى التراث العربي

قات بيف التراثيف الدينييف لـ تتخذ شكبلن اتخذت طابعنا جدلينا دفاعينا، إال أف العبل
بان، كأحياننا مطكالن لتاريخ، كحياة،  عدائينا، كشاىد ذلؾ أنيا تضمَّنٍت كصفان مقتضى

كقد حدث مثؿ ىذا في المجاؿ  .كمبادمء اإلسبلـ، ما أتاح تعريفان كافيان بفحكاه
السياسي؛ ألف المكاجيات لـ تكف دائمنا عسكرية، فبجانب القكة العسكرية كالسياسية نىمىا 
كىل بالقيـ الركحية تراث الحضارتيف كالعالمىيف، كالتي ساىمت  التكاصؿ الثقافي الذم رى

طريؽ عديدو مف بشكؿ قكمٍّ في نقؿ األعماؿ اليكنانية إلى العالـ اإلسبلمي، كذلؾ عف 
الترجمات العربية ألعماؿ الفبلسفة اليكنانييف، كاألدباء اليممينستييف مف القرف الثامف 

 )20(إلى الثالث عشر".
                                                           

19. http://www.hamzatzortzis.com/did-the-prophet-muhammad-plagiarise-hellenic-
embryology/ 

أنجيميكي غ. زياكا، "اإلسبلـ في كتابات العصر البيزنطي بيف الحكار كالمناظرة"، مجمة التسامح، كزارة األكقاؼ 20. 
اليكنانية إلى العربية  ، حيث ترجـ الدراسة مفِْٕ-ِِّ، ص: ََُِ، شتاء ِٗكالشئكف الدينية بسمطنة عماف، عدد 

بكفاءة المستعرب ميخالي سكلكمكنيدس؛ أخصائي مكجو بمركز المخطكطات بمكتبة اإلسكندرية، كككيؿ جمعية 
المترجميف كالمغكييف المصرييف، كقاـ بضبط النص العربي األستاذ / محمد البرسيجي، الباحث في التراث العربي بمركز 

 نظر:االتفاصيؿ ، كلمزيد مف ُمكتبة اإلسكندرية، ص  –المخطكطات 
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/33/736    

ا)"، مجمة ا ا: أسامة المتني، "التثاقؼ اليكناني العربي خبلؿ العصر العباسي األكؿ (حركة الترجمة نمكذجن نظر أيضن
حركة الترجمة في . يرل أسامة المتني أف ََِٖ، ِْالتسامح، كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية بسمطنة عماف، عدد 

رم بيف اليكناف كالعرب، حيث تـ إحياء العمـ اليكناني الكبلسيكي العصر العباسي األكؿ تعد مثاال لمتثاقؼ المغكم/الفك
داخؿ البيئة الثقافية العربية عبر احتضاف كاسع لنشاط الترجمة شمؿ فئات ميمة مف المجتمع العباسي. لذا ينبغي 

أك اإلثنية الناطقة  التركيز منذ البداية عمى أف حركة الترجمة لـ تكف نابعة مف اىتمامات شاذة لبعض المجمكعات الدينية
بمساف يكناني كعربي معا، بؿ كانت حركة اجتماعية عامة تكافقت حكليا فئات اجتماعية مختمفة المشارب، فمىٍجمىعي 

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/33/736
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عمى جانب آخر يقكؿ الدكتكر جياد خميؿ في دراستو الميمة "إف المغة 
الدكلة اليكنانية كالحضارة كالثقافة اليكنانية التي كانت لغة الدكلة كالفكر كالعمـ في 

البيزنطية كالكنيسة الشرقية األكرثكذكسية تىعىرَّفت عمى اإلسبلـ منذ ظيكره األكؿ، كقد 
عاشت النصرانية األكرثكذكسية كاإلسبلـ متجاكريف منذ ذاؾ التاريخ مف أكؿ ظيكر 
اإلسبلـ إلى يكمنا ىذا أكثر مف أربعة عشر قياسنا عمى المذاىب النصرانية األخرل 

. كقد عاش المسممكف كالنصارل األكرثكذكس كتقاسمكا نفس البيئة كالكاثكليكية مثبلن 
الجغرافية منذ القدـ مف بداية الفتكحات اإلسبلمية في شماؿ الجزيرة كببلد الشاـ 
كالعراؽ. كمع ذلؾ كانت العبلقة بيف اإلسبلـ كبيزنطة (حامية النصرانية 

ت التجارية، كما كانت األكرثكذكسية) عبلقات تصادـ عسكرم كحركب بجانب العبلقا
ىناؾ عبلقات ثقافية كفكرية ذات طبيعة عممية. كمف ىنا كتب المؤخركف كالمحرركف 
البيزنطيكف أعماالن كثيرة في العصكر الكسطى تمحكرت في مجمميا حكؿ الدفاع عف 
عقيدتيـ، كما كانت ذات صبغة إنكارية كاستيزائية باإلسبلـ كتنقيص مف قدرة". 

يؿ "أف تاريخ الدراسات اإلسبلمية كنشأتيا يمتد إلى زمف مبكر، كيضيؼ الدكتكر خم
فقد انطمؽ مع ظيكر اإلسبلـ كذلؾ لمجاكرة اليكناف لمعالـ اإلسبلمي كلكجكد النصارل 
الركـ األكرثكذكس الممثميف لمكنيسة الشرقية التي تتشكؿ مف الكنائس العديدة كتمثميا 

ة ككنيسة اإلسكندرية. فاحتكاؾ في الشرؽ كنيسة بيت المقدس ككنيسة أنطاكي
اإلمبراطكرية البيزنطية كالكنيسة األكرثكذكسية باإلسبلـ كالمسمميف كمجاكرتيما ليـ 
كمعايشتيا إياىـ لفترات طكيمة منذ ظيكر اإلسبلـ كاف سببنا مف األسباب لبداية 
                                                                                                                                                    

ـٌ مختمؼ األعراؽ كالديانات؛ فانظر كيؼ أف رعاة الترجمة بؿ كالمترجميف أنفسيـ كانكا  الترجمة كاف مىجمعا عمميا ضى
 ر مسمميف... كعمى العمـك يمكف أف نقكؿ دكف مبالغة إف ىؤالء كانكا عالمييف في نظرتيـعربا كغير عرب مسمميف كغي

 نظر: اإلى اآلخر، كلمزيد مف التفاصيؿ 
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/28/569 
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ي االىتماـ بالدراسات المتعمقة بكؿ ما يمت بصمة مف قريب أك بعيد بالديف اإلسبلم
        )21(كالمسمميف".

مف ناحيتيا تعمؽ الدكتكرة ككثر سرحاف عمى فحكل تمؾ العبلقة في ختاـ 
صكرة العرب ، تحت عنكاف "َُِٓدراساتيا الميمة كالتي نيشرت مؤخرنا عاـ 

كالمسمميف عند الٌركـ منذ القرف السَّػابع حٌتى القرف الثَّاني عشر الميبلدٌم" (بما فييا 
ػكرة  راعى الدينيَّ كالعسكرمَّ كالٌسياسيَّ " السٍّياسيَّة، كالعسكرية)، حيث تقكؿ:الصُّ أفَّ الصٍّ

الذم كافى قائمان بيفى الطرفيًف لـ يترؾ مجاالن كاسعان اللتقاًء الحضارتيًف العربيَّة 
كديف،  اإلسبلميًٍّة كالٌركميًَّة المسيحيَّة بشكًؿ طبيعٌي. فالٌركـي لـ يعترفكا بالٌديًف اإلسبلميٍّ 

كنسييف يعتبركف اإلسبلـ ىرطقة تريد إلغاء الثالكث كركاد الفكر البيزنطي آنذاؾ كانكا 
المقدس بالقكة، كلـ ينظركا لممسمميف يكمان كأصحاب حضارة، بؿ كبرابرة، كذلؾ رغـ 
قامة أعدادو كبيرةو مف التجار الرـك  التعامبلت التجارية كالحرفٌية القائمة بيف الطرفيف، كا 

مشؽ كبغداد كاإلسكندرية كأعدادو مف التجار المسمميف في القسطنطينيَّة، كااللتقاء في د
الركمي الشعبي الديني بالمسمميف في مكاسـ الحج في األراضي المقدسة في فمسطيف. 
فتو إلى  كمٌية لـ تنقؿ اسـ "محمَّد" كما ىك، بؿ حرٍّ ٌحٌتى إف المصادر اليكنانيَّة الرُّ

كما أف الٌركـ ظمُّكا رافضيفى تػقىػبُّؿ خسارًتيـ  Μουϊμεδ=Μωϊμεθ».(22)»"مكاميث" 
، قمًب المسيحيًَّة، التي تشكؿ مصدًر قكة رجاؿ  شماؿى أفريقية كالشرؽى كخاصةن فمسطيفى
كميًَّة اًلستعادًة السَّيطرًة عمى ىذه المناطؽ  الديف. كىذا ييفسري استمرار المحاكالًت الرُّ

كميَّة المسيحيَّة، لخمسة قركف متكاصمة. في المق ابؿ لـ ينفتح المسممكفى عمى الثٌػػقافة الرُّ
نَّما انفتحكا عمى الثٌػػقافة العممٌية  كلـ يقكمكا بتعريب ذلؾى التُّراث الكنسٌي اليائؿ، كا 

                                                           

 كما بعدىا.  ّٖدكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص.  21.
  نظر:اكحكؿ ىذه اإلشكالية  .22

 Horae Apocalypticae, Vol. 3, 233.  
 

https://books.google.com.eg/books?id=5KwYCwAAQBAJ&pg=PA233&lpg=PA233&dq=why+%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B4+and+not+Muhammad&source=bl&ots=OER82NMPXX&sig=zKZ34aT4XYEm7ZTd26iS10mb33Y&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXyI_r-JLVAhWKPRoKHazBBO4Q6AEIOjAE
https://books.google.com.eg/books?id=5KwYCwAAQBAJ&pg=PA233&lpg=PA233&dq=why+%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B4+and+not+Muhammad&source=bl&ots=OER82NMPXX&sig=zKZ34aT4XYEm7ZTd26iS10mb33Y&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXyI_r-JLVAhWKPRoKHazBBO4Q6AEIOjAE
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ٍتيا  لميكناف الكثنيَّة القديمة. كتضيؼ الدكتكرة سرحاف، أنو فيما يتعمؽ بالنعكتي التي ذكرى
ةي، أم السَّراكيني كاألغاريني كاإلسماعمييف، يمكف القكؿ إنيا ليست المصادري اليكنانيَّ 

سكل ربطو لعرًب الجزيرًة العربٌيًة كسكرية كفمسطيفى بإسماعيؿى كىاجرى كاإلسبلـ. كىذا 
 خطأه تاريخيٌّ لسببيًف اثنىيف: 

ل: ـى كس اأَلوَّ ارةى كىاجرى أفَّ كجكدى العرًب في الجزيرًة العربيًَّة سابؽه عمى كجكًد إبراىي
سماعيؿ. ف سماعيؿى مٌكةى كا  ـي ىاجرى كا  المطراف ابف كما يؤكد  -عندما أىٍسكىفى إبراىي

ـى العربٌيةي كغيرىا  -العبرم كعدد كبير مف المصادر العربٌية ػػرىي ا قبيمة جي مٌرت بًيمى
فسكنكا مٌكةى معييمىا كشبَّ إسماعيؿي بينىيـ كتعمَّـى العربيَّةى كتزكجى منيـ. كعميًو، فإسماعيؿي 
مفى العرًب المستعربًة كليسى مف عرًب اليمًف العاربة الذيفى شكَّمكا السَّػكادى األعظـى في 

 في ببلد الشاـ. حركًة الفتكحاًت اإلسبلميَّة 
جكًد ك سابؽه ل )οι ύροι(كالسٍّػػرياًف  )οι Υιλιςταύοι(أفَّ كجكدى الفمسطينييفى  الثَّاني:

إبراىيـي كسارةي مفى العراًؽ إلى مصرى النبٌي فعندمىا سارى ... الييكديًَّة كالمسيحيًَّة كاإلسبلـً 
. كعندما أتى اإلسبلـي إلى المنطقًة كافى  الٌسكادي األعظـي مفى  مٌركا بالفمسطينييفى
سنًة مف ًاعتراًؼ  ِّٓالفمسطينييفى كالسٍّرياًف مسيحييٍف. كىؤالًء اعتنقكا المسيحيَّةى قبؿى 

القسطنطينٌيًة بالٌديًف المسيحٌي. كعميو فإف ربط شعكب منطقة ببلد الشاـ باإلسبلـ 
عكب إاٌل سمخي أصالة كحؽٍّ تمؾ الشكبشخصيات محددَّة كبأفكار محددة ما ىك 

  )23(.التاريخٌي باألرض"

                                                           

اسـ صكرة العرب كالمسمميف عند الٌركـ منذ القرف السَّػابع حٌتى القرف الثَّاني عشر الميبلدٌم"، د. ككثر سرحاف، " .23
منتدل الكتاب: العبلقات العربية البمقانية (الماضي كالحاضر كالمستقبؿ) تحرير كتقديـ: محمد األرناؤكط، الناشر: 

. تخمص الدكتكرة ككثر سرحاف مف بحثيا إلى عدة نتائج ميمة ٕٔ-ّْ، ص. َُِٓالعبلقات العربية كالدكلية، الدكحة 
ىتماـ العرب بثقافة كعمـك الحضارة اليكنانية القديمة، بعض النظر عف ككنيا كثنيية الفكر إ -ُنذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: 
كميَّة المسيحيَّة، كبالتُّراث كاىماليـ الكاضح لكؿ ما ىك بيزنطي مرتبط بالعقيدة كاكالعقيدة، مقارنة بمكقفيـ السمبي  لثٌػػقافة الرُّ

ستيتار إ -ّالعناية الكبيرة لمرـك كاالقباط ضمف حدكد الدكلة االسبلمية، ألنيـ كانكا مفتاح الترجمة لمغة اليكنانية.  -ِ. الكنسيٌ 
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حكؿ  –مف خبلؿ دراستيا السابقة  -تستكمؿ زياكا حديثيا عمى أية حاؿ 
 الركمانية اإلمبراطكرية ستشراقي اليكناني كتقمباتو، فترل أف سقكطالطبيعة الخطاب ا

 العالـ التصاؿ آخرى  بيٍعدنا شكَّؿ ـُّْٓعاـ  العثمانية السيطرة تحت (بيزنطة) الشرقية
 العثماني اإلسبلمي كالحكـ لمسمطة، الجبرم التغيُّر ككذلؾ اإلسبلمي، بالعالـ اليكناني
 خبللو عاشت الذم العشريف) القرف بدايات عشر، الخامس القرف (أكاسط المديد

 الغزير األدبي النشاط تكقُّؼ ظؿ كفي البمقاف، جزيرة كًشبو كمسيحيك الشرؽ، اليكنانية،
 باإلضافة قيرب، عف اإلسبلـ عمى أف يتعرفكا المحتمٍَّكف المسيحيكف اضطيرَّ  الفترة، ليذه
 التعايش مف ىذه الفترة خبلؿ تنقطع لـ التي التركي-اليكناني التقارب محاكالت أف إلى

 كمع .اإلسبلمي كالعالـ المسيحي-اليكناني العالـ بيف عديدة لقركفو  الممتدٍّ  الجبرمٍّ 
 النعداـ كعسيريف، مظمميف قرنيف كانا العثمانية السيطرة فترة مف قرنيف فأكؿ ذلؾ،

 انتشار إلى ذلؾ أدَّل بؿ سيبلن، التكاصؿ يكف لـ لذلؾ كالمدرٍّسيف؛ المدارس، كالتعميـ،
 لمسيطرة المناىضة الحركات أيكلى عشر القرف السابع في ظيرت كحينما االختبلفات،
 االختراؽ في النيضة األكركبية شيعاع بدأ عشر الثامف القرف أثناء كفي العثمانية،
ا أدبان  مينتًجا المسيحي الشرؽ في كالمتقطع الخافت لمعالـ  نظرتو في اإلسبلـ ينتقد ميمن
، لمؤلٍّؼو  تارةن  اآلخر،  المبادئ محاربة بيدؼ كذلؾ .مجيكؿ لمؤلؼ أخرم كتارةن  معمكـو
 دينو كتقاليده، عمى ليحافظ المسيحي الشعب كمساندة الديف، ليذا كالسياسية الدينية
 التي الشعبية األغاني ىك األدب مف جديده  نكعه  تطكَّر ىذا كبجانب (التأسمـ)، كيقاـك
 صداىا ينعكس كبالتالي اإلسبلـ، تيجاه المحتؿ المسيحي مشاعر الشعب تشكٍّؿ كانت
 األدبي النشاط مف جديد نكعه  أخذ ـ ُّٖٗ عاـ بداية كمنذ .حياتو االجتماعية عمى
 الصغيرة اليكناف ديكيمة تحرير نتيجةن لكفاح منو، التاريخي السيَّما الظيكر، في الجاد

                                                                                                                                                    

، كلـ ينظركا لممسمميف يكمان كأصحاب حضارة، بؿ يعترفكا بالٌديًف اإلسبلميٍّ كديف فالٌركـي لـالرـك بافكار كقدرات العرب، 
 كبرابرة، كذلؾ رغـ التعامبلت التجارية كالحرفٌية القائمة بيف الطرفيف، كما سبؽ كأشرنا عاليو.
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 العالـ اليكناني بيف القديمة العبلقات يتناكؿ النشاط ىذا )َُّٖإلىُُِٖالحرة (
 ييتـ كلـ الشرؽ، في الجديدة بالدكيمة المتعمقة الجديدة كالمشكبلت اإلسبلمي، كالعالـ

 الذات عمى التعرؼ كمحاكلة الماضي، جراح لمداكاة ذلؾك  بالمكضكعات التاريخية؛ إال
ؿُّ  .الحاضر في ٍسـً  األكلى العالمية الحرب نياية حتى الفترة، ىذه اىتماـ فجي  اليكناف كرى

 لدعـ الديمكقراطية كأيطيرىا الدكلة بناء عمى كاف مينصبَّان  الحالية، الجغرافية لحدكدىا
 آنذاؾ الذىف الجمعي اليكناني في اإلسبلـ صكرة كانت كلما الثقافية، كالتنمية التعميـ
يدو  أمُّ  ييبذؿ لـ العثمانييف، األتراؾ صكرة مع تتطابؽ  كتحميمو اإلسبلمي الديف لمعرفة جي
 تطكُّراته  حدثت الثانية، العالمية الحرب كبعد .القميمة االستثناءات عدا بعض بعيمؽ،
 الستينيات، فترة كخاصةن بعد اإلسبلـ، عف المعاصرة اليكنانية الدراسات في كبرل
 بعدىـ كمف كثيسالكنيكي، بأثينا اليكنانية الجامعات في البلىكت كمياتي  أيٍنشئت حينما

 بجميع العممية لمضكابط كفقنا اإلسبلـ في المنيجي بالبحث أخرل قامت جامعاته 
  )24(.الخاص كعالمو مبادئو، كفيـ بو، صحيحةن، كاالتصاؿ معرفةن  لمعرفتو جكانبو

ا كبصكرة مستفيضة في دراسة أخرل ليا تحت  تذكر أنجميكي زياكا ايضن
الخطكات أف  ،ََِٔعنكاف "اإلسبلـ في الدراسات اليكنانية"، كالتي نشرت مؤخرنا عاـ 

الكبرل نحك دراسة عممية منظمة لئلسبلـ في العصر الحديث، قد تـ إنجازىا في 
يتي البلىكت بجامعتي أثينا العقديف السابع كالثامف مف القرف المنصـر في كم

كثيسالكنيكى. فإلى جانب مناىج البلىكت المسيحي، يتـ تدريس تاريخ األدياف العاـ 
أكؿ مف كتب دراسة ميمة عف اإلسبلـ، كالتي الحقيقة أف  كمف بينيا ديف اإلسبلـ.

تمثؿ مقدمة مكضكعية لمديانة اإلسبلمية ككجيات النظر المختمفة حكؿ اإلسبلـ دينان 
 –لة، كاف أناستاسيكس يانكالتكس األستاذ بكمية البلىكت في جامعة كابكذيستريا كدك 

                                                           

ا دكتكر ، أنِأنجيميكي غ. زياكا، "اإلسبلـ في كتابات العصر البيزنطي بيف الحكار كالمناظرة"، ص.  24. ظر أيضن
 .ْٕجياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص. 
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أثينا، ككبير أساقفة ألبانيا الحالي. كعممو المكسكـ "اإلسبلـ: دراسة في األدياف"، قد 
كيتب بركح مكضكعية حيث ينقسـ إلى ثبلثة أبكاب. يعرض الباب األكؿ ألصكؿ 

كالشريعة كالحياة كالعبادة في اإلسبلـ، كالثالث اإلسبلـ، كالثاني لمفيكـ العقيدة 
لمتطكرات كالفركع التي ظيرت في تاريخ اإلسبلـ. كينيى المؤلؼ عممو بعرض 
السمات المميزة كاالتجاىات البارزة في اإلسبلـ المعاصر، ككذلؾ المحاكالت الثبلث 

عرضان عامان المسيحي. كيقدـ المؤلؼ ذاتو  –األكلى زمنيا لتفعيؿ الحكار اإلسبلمي 
لمبادئ اإلسبلـ في مقاؿو بعنكاف "اإلسبلـ"، بينما يكضح اإلطار الذم يجب أف يتحرؾ 
فيو الحكار مع اإلسبلـ في مقالة حديثة لو، كىي التي تيعىدُّ بمثابة إسياـ في الحكار 

 بيف الكنيسة األرثكذكسية كاإلسبلـ.
في حقيقة  -مية عمى أية حاؿ، كفي الفترة ذاتيا، كانت الدراسات اإلسبل

تشيد تطكرنا في كمية البلىكت بجامعة أرسطك بثيسالكنيكي، عبر مجمكعة  -األمر 
مف األبحاث عف اإلسبلـ، مستندة إلى مصادر عربية، كالتي قاـ بيا أستاذ تاريخ 

. كىي تغطي تقريبان كؿ فركع الديانة غريغوريوس زياكاس"األدياف المعركؼ "
انشغؿ األستاذ محؿ الذكر بدايةن بالتصكؼ اإلسبلمي  كالحضارة اإلسبلمية. كبينما

ككتب بحثان مطكالن عف الشاعر الصكفي جبلؿ الديف الركمي، كآخرى عف معنى حرية 
اإلرادة كالشر في التصكؼ اإلسبلمي المتأخر طبقان لتعاليـ ابف عربي كجبلؿ الديف 

كالحضارة  الركمي كمتصكفيف مسمميف آخريف، فقد تحكؿ اىتمامو إلى الديانة
النبكة كالكحي كتاريخ الخبلص كفقان  اإلسبلمية، كدرس بتمعف المكضكعات اآلتية:

لمقرآف، "تعاليـ اإلسبلـ عف اآلخرة"، اإليماف كاألمؿ كالخبلص في اإلسبلـ، تعاليـ 
اإلسبلـ عف اإلنساف. كما كتب عمبل مطكالن آخرى لمطبلب بعنكاف: تاريخ األدياف 

مكجزان لمبادئ كقيـ اإلسبلـ، كأخيراي سمسمة مف الدراسات  باإلسبلـ، ككتب عرضان 
كالمقاالت عف اإلسبلـ كالحكار بيف العالميف: اإلسبلمي كالمسيحي. كتكتسب دراساتو 
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بالمغتيف اليكنانية كاإلنجميزية اىتمامان خاصان كالتي تتعرض لتاريخ انتقاؿ الفكر اليميني 
لى التراث العربي اإلسبلمي عبر حركة الترجمة كاليمينيستي القديـ كاآلداب اإلغريقية إ

الكبرل في العالـ اإلسبلمي مف القرف الثامف كحتى الثالث عشر الميبلدم، كالتي 
أسيمت في إيجاد تعارؼ أعمؽ بيف العالميف: اإلسبلمي كاليكناني كنشأة الفمسفة 

البلىكت  أستاذ تاريخ األدياف في كمية – ذيميتريس ستاثوبولوس"أما " اإلسبلمية.
فقد كتب دراسة مكجزة كلكنيا كافية عف شخصية الشاعر الباكستاني  –بجامعة أثينا

كقد سار  ـ) ككفاحو في مجاؿ تحديث اإلسبلـ.ُّٖٗ-ُّٕٖالكبير محمد إقباؿ (
عمى خيطىا ىؤالء الباحثيف الركاد مجمكعةه مف تبلميذتيـ، الذيف كتبكا رسائؿ دكتكراه أك 

ف مكاضيع عديدة تخص اإلسبلـ. كمف أىميا تمؾ األبحاث دراسات كمقاالت أخرل ع
التي أجريت في األكاديمية التربكية "بأليكسانذركبكلي" عف التطابقات فيما يخص 
دراسة اإلنساف بيف الكتاب المقدس كالقرآف، كعف مفيكـ سمطة الخميفة طبقان آليات 

يخص الجياد، ثـ عف نقؿ القرآف، كعف محاكلة استيعاب الشركط القرآنية البشرية فيما 
نجازاتو الثقافية إلى العالـ العربي خبلؿ فترة حكـ الدكلة العباسية.   الفكر اليكناني كا 

ا مف إشارات محددة لئلسبلـ  الجدير بالذكر أف نشير ىنا إلى ما يرد لنا أيضن
دراسات إسبلمية خالصة  -حد ذاتيا  -بصكرة ذات طابع عاـ، دكف أف تيشكؿ في 

قساـ التاريخ كالفمسفة في الجامعات اليكنانية. ففي أقساـ التاريخ تتعمؽ كذلؾ في أ
كبينما ييتـ قسـ الفمسفة  اإلشارات بشكؿ رئيس بعرض التاريخ البيزنطي كالعالمي.

بالعبلقة بيف الفمسفتيف اليكنانية كاإلسبلمية، فإنو لـ يعط األىمية الكافية ليذا الفرع 
انية كاإلسبلمية إلى كقتنا ىذا. كفي كميات اآلداب الحيكم الميـ لمحضارتيف اليكن

بثيسالكنيكى كأثينا كيانينا، تـ مؤخران إدخاؿ قسـ خاص عف الدراسات العربية بيف 
إلى الشريعة  -مف آف آلخر -كفي كميات الحقكؽ يتـ اإلشارة  المكاد التي تدرس.

شي. كما بدأ اإلسبلمية ضمف محاضرات "تاريخ القانكف"، كلكف بشكؿ ثانكم كىام
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االىتماـ بدراسة النكاحي االجتماعية كالسياسية لئلسبلـ في السنكات األخيرة في 
"جامعة بانديكف" في أثينا في قسـ االجتماع السياسي كاإلنثركبكلكجي. كيشكؿ أىمية 
كبيرة مؤخران االتجاه إلى دراسة عمـ السياسة الطبيعية في الشرؽ األكسط كالعالـ 

كأخيرنا نشير  المغات األجنبية كالترجمة في "جامعة إيكنيك" بكيركيرا.اإلسبلمي في قسـ 
إلى أنو في قسـ الدراسات البمقانية كالسبلفية كالشرقية في جامعة مقدكنيا بثيسالكنيكى 
تكجد شعبة لمدراسات الشرقية، التي يتـ فييا تدريس المغة العربية، إضافة إلى دراسة 

 بكلكجيا كاالجتماع كالتاريخ كالسياسة.اإلسبلـ عمى أساس عمـك األنثرك 
ا أف نشير ىنا إلى أنو يتـ تدريس اإلسبلـ في  كلعمو مف الجدير بالذكر أيضن
مرحمتى التعميـ األساسي كاإلعدادم باليكناف في منيجي التاريخ كالديف، حيث ييمنح 
ا ليذه المناىج فقد أصدرت كم ية التبلميذ معمكمات أساسية كعامة عف جكىره. كدعمن

البلىكت بثيسالكنيكي دراسة جماعية لطبلب كأساتذة المرحمتيف األساسية كاإلعدادية، 
كأخيرنا فقد  حيث يتـ بحث طريقة التدريس في المناىج المدرسية كاقتراح سبؿ تحسينيا.

كالقضية الفمسطينية  )25(ـ،ُٕٗٗكاف مف شأف الثكرة الشيعية اإلسبلمية في إيراف عاـ 
ـ، كاألحداث األليمة التي كقعت في َُٗٗتد، كحرب الخميج في بتاريخ صراعيا المم

األحداث المريرة في البكسنة كاليرسؾ كككسكفك)، إلى  –يكغكسبلفيا (حؿ االتحاد 
جانب المشاكؿ العامة لمسممي شبو جزيرة البمقاف، كاألحداث األخيرة في أفغانستاف 

تىبي مقاالت يكمية عديدة في أف يزيد قضية االىتماـ باإلسبلـ، كبدأت تيكٍ -كالعراؽ 
الصحؼ كالمجبلت. كما راج تكزيع عدد مف الكتب كالترجمات التي ستككف مفيدة 

                                                           

اإلسبلـ الشيعي، أبعاده االجتماعية كالسياسية في  نظر عمى سبيؿ المثاؿ في ىذا الصدد دراسة، أنجميكي زياكا،. ا25
 ). ََِْ(ثسالكنيكى،  الشرؽ األكسط، دار نشر سفاكياناكيس

Αγγελικό Ζιϊκα, Σο ςιιτικό Ιςλάμ: Οι κοινωνικέσ και πολιτικέσ του προεκτάςεισ ςτη 
Μέςη Ανατολή, φακιανάκη Κορνηλία Εκδοτικόσ Οίκοσ (Θεςςαλονύκη, 2004). 

http://www.biblionet.gr/author/53216/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%B1
http://www.biblionet.gr/com/7081/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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لمبحث المستقبمي، الذم سيقرر كـ منيا يتمتع بالمصداقية كالحياد، ككـ منيا يغطي 
 )26(فقط احتياجات صحفية آنية.

                                                           

اليكنانية"، مجمة التسامح، كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية بسمطنة عماف، أنجميكي غ. زياكا، "اإلسبلـ في الدراسات  26.
 .ََِٔ، لسنة ُْعدد 

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/15/309, 
 الميمة لستافركس ياكازكغمك، كلكاتب ىذه السطكر:كحكؿ صكرة اإلسبلـ في الكتب المدرسية باليكناف: أنظر الدراسة  

ΣΑΤΡΟΤ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ, “Σο Ιςλϊμ ςτα ςύγχρονα βιβλύα τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ”, 
www.pischools.gr/lessons/religious/syn.../thr.../islam_giag.doc; Cf. also 
Tarek M., Radwan (2005), "Η εικόνα του Ιςλϊμ ςτα ελληνικϊ ςχολικϊ βιβλύα", 
Πανεπιςτόμιο Αλ-Αζχϊρ; υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και τησ 
UNESCO και ςε ςυνεργαςία με τον Αραβικό ύνδεςμο (12-14 Δεκεμβρίου 
2004), http://www.islam.gr/el/document.asp. ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΖΙΑΚΑ Γ. (Επιμ.) 
(1996), Σο Ιςλάμ ςτα ςχολικά βιβλία τησ Ελλάδοσ, Θεςςαλονύκη, ΑΠΘ, Επιςτημονικό 
Επετηρύδα Σμόματοσ Θεολογύασ, Σομ. 2, Παρ. 2. 

ا الدراسة الميمة لسيذريس باخكنذاكيس، كالتي نشرت مؤخرنا عاـ نظر ا ، تحت عنكاف: "تدريس مادة اإلسبلـ ََِٖأيضن
" ُٕٓٗالكنيكي مف عاـ في كميات البلىكت بجامعة أثينا كثيس  :كحتى اليـك

ιδερόσ Παχουνδϊκησ, «Η διδαςκαλύα του µαθόµατοσ του Ιςλϊµ ςτισ Θεολογικϋσ 
χολϋσ των Πανεπιςτηµύων Αθηνών και Θεςςαλονύκησ από το 1975 ϋωσ ςόµερα», 
(Μετϊφραςη ςτα Ελληνικϊ: Φριςτύνα Πουλοπούλου). Proceedings of the 2nd 
International Conference, The Influence of Education and Media on Christian Muslim 
Relations, held at Bethlehem University in the Holy Land Palestine, October 15-17, 2008; 
http://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Pachoundakis-.pdf; 

حكؿ مفيـك العنؼ في كتب  َُِٓا الدراسة الميمة كالحديثة لمباحثة إكاتيريني تسكك كالتي نشرت مؤخرنا عاـ نظر أيضن ا
  الديف:   

Αικατερύνη Σςϋκου, Σα ςχολικά βιβλία των Θρηςκευτικών τησ Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ (1974‐ 2006): Διαχρονικό ϋρευνα υπό το πρύςμα τησ Εκπαύδευςησ για 
την Ειρόνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Διατριβό επύ διδακτορύα, 
Θεςςαλονύκη 2015; Αικατερύνη Σςϋκου, «Η ϊμεςη βύα ςτα ελληνικϊ ςχολικϊ βιβλύα 
των Θρηςκευτικών τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ τησ περιόδου 1974-2006: 

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/15/309
http://www.pischools.gr/lessons/religious/syn.../thr.../islam_giag.doc
http://www.islam.gr/el/document.asp
http://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Pachoundakis-.pdf
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دراسة أخرل عمى أية حاؿ تختتـ زياكا حديثيا كتكجياتيا ىنا مف خبلؿ 
الكتابات اليكنانية عف اإلسبلـ في عيد ، تحت عنكاف "َُِِصدرت ليا عاـ 

المعرفة باإلسبلـ، التي تىحصَّؿ عمييا دكائر أف زياكا الفتكحات العثمانية"، حيث تؤكد 
البحث كالفكر اليكناني منذ السبعينيات مف القرف العشريف، ارتبطت بالخصكص 

سفة كالتصكؼ كالمجتمع. حيث شيئنا فشيئنا كجو ىذا البحث بالتاريخ كعمـ الكبلـ كالفم
عنايتو صكب الحكار كصكب إعادة إنشاء الصبلت الكدية كالثقافية بالعالـ اإلسبلمي. 
ف التكجو األكربي لميكناف، كاف بيدؼ أف يبيف لمباحثيف الدكر الذم يمكف أف يمعبو  كا 

ليكة كالفجكة بيف شعكب الشرؽ ىذا البمد، باعتباره قكة ركحية قادرة عمى تجسير ا
كالغرب. الحقيقة أف ثمة فرعنا جديدنا مف البحث يخطك سائرنا اليكـ نحك الميبلد 
كالسطكع في كنؼ المؤٌسسات الجامعية اليكنانية، كىك فرع يفحص الكضع 
الجيكسياسي كالجيكاستراتيجي لمبمداف اإلسبلمية، عمى أسس كفي ضكء منظكر 

، أينجزت أعماؿ َُٗٗكاألمريكية. كىكذا، فإنو بدءنا مف عاـ  الدبمكماسية األكركبية
كقضايا ميمة تتعمؽ بما يعرؼ "بسياسة الماء" ك"سياسة البتركؿ"، إضافة إلى مسائؿ 
كقضايا مشابية أخرل مدارىا عمى الشرؽ األدنى كاألكسط. الكاضح أف االندفاعة 

لسياسييف، ككذا الطمبة المسممة التي تظير ضمف مكجات البلجئيف االقتصادييف كا
كاليد العاممة، نحك العالـ الغربي، جاءت لتشكؿ مسألة أخرل تضاؼ إلى آلية البحث 

كعميو فإنو مف الخطير استنتاج -الجيكسياسي، الذم لـ يتطكر إال منذ عشر سنيف
عمى أية حاؿ، إف إلقاء نظرة إجمالية عمى استنتاجاتنا  )27(نتائج دقيقة في ىذا الصدد.

                                                                                                                                                    

Διαχρονικό ϋρευνα υπό το πρύςμα τησ Παιδαγωγικόσ τησ Ειρόνησ», ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Σόμοσ ΙZ, τεύχοσ 65 Φειμώνασ 2015, ςς 1-24.  

كحكؿ اإلسبلـ في اليكناف: كمفيـك اليكية الدينية كممارستيا بيف المسمميف األصمييف كالمياجريف داخؿ اليكناف،  .27
 أنظر الباحثاف فينيتيا إفرغيتي كبانكس خاتسيبركككبيك: 

Venetia Evergeti & Panos Hatziprokopiou, “Islam in Greece: Religious identity and 
practice among indigenous Muslims and Muslim immigrants”, CRONEM 6th Annual 
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مف شأنو أف يسمح لنا بمبلحظة أف مسألة البحث في اإلسبلـ  -تضيؼ زياكا كما  -
الذم ظيرت بدايتو المنظمة منذ خمسيف عاـ، في إطار كميتي البلىكت بجامعتي  -

أثار أيضا اىتماـ أقساـ أكاديمية أخرل جامعية باليكناف، بغية  -ثيسالكنيكي كأثينا 
كبالثقافة العربية بصكرة عامة، كىك ما خمؽ مكاضيع جديدة نحك المعرفة باإلسبلـ 

ييبيف لنا أف دكائر البحث اليكناني بصكرتيا األكاديمية، عمى استعداد لممضي قدمنا 
نحك اكتساب المعارؼ، كنحك تحقيؽ التكاصؿ بيف العالـ اليكناني كالعالـ 

 )28(.اإلسبلمي
امج برنإنشاء كافتتاح ال عمى أية حاؿ يتعيف عمينا أف نشير ىنا في أف

Καηεύζσλζε Εηζαγφγηθή -إلى الدراسات اإلسبلمية مدخؿ" الدراسي

Σποσδώλ Μοσζοσικαληθώλ" ثيسالكنيكي أرسطكطاليس ب بكمية البلىكت بجامعة
                                                                                                                                                    

Conference 2010 Living Together Civic, Political and Cultural Engagement Among 
Migrants, Minorities and National Populations: Multidisciplinary Perspectives 29 - 30 June 
2010, University of Surrey, UK, 1-7; Dr. ANGELIKI ZIAKA, MUSLIMS AND MUSLIM 
EDUCATION IN GREECE (Aristotle University of Thessaloniki 2009); K. Tsitselikis, Old 
and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers (Leiden: 
Brill. 2012); Athena Skoulariki, “Old and New Mosques in Greece: A New Debate 
Haunted by History”: in Mosques in Europe: Why a Solution Has Become a Problem, 
Editor Stefano Allievi in collaboration with Ethnobarometer, London, 2010,300-317;  

اكحكؿ التفاكض عمى اليكية اإلسبلمية كالتنكع في المناط الباحثاف فينيتيا إفرغيتي  :ؽ الحضرية باليكناف أنظر أيضن
 كبانكس خاتسيبركككبيك:

Panos Hatziprokopiou & Venetia Evergeti, “Negotiating Muslim identity and diversity in 
Greek urban spaces”, Social & Cultural Geography, Vol. 15, No. 6 (2014), 603–626, 
http://dx.doi.org/10.1080/14649365.2014.894114 

كزارة األكقاؼ الكتابات اليكنانية عف اإلسبلـ في عيد الفتكحات العثمانية"، مجمة التسامح، أنجميكي غ. زياكا، ". 28
  .َُِِ، لسنة ّٓ، عدد كالشئكف الدينية بسمطنة عماف

http://tafahom.om/index.php/nums/view/5/105;  

http://tafahom.om/index.php/nums/view/5/105
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جامعات اليكنانية، لمعيد أكاديمي بأحد اقسـ ك  ، كأكؿَُِٔمؤخرا في أكتكبر الحالي 
العقيدة اإلسبلمية في تاريخ اليكناف قديمنا كحديثنا، يعد مرحمة أمكر ييتـ بشأف اإلسبلـ ك 

جديدة كحدثنا ميمنا في تاريخ االستشراؽ اليكناني في العصر الحديث، يتعيف عمينا 
تأريخو كالكقكؼ عميو، كدراستو دراسة مستفيضة. حيث تأتي ىذه الخطكة انعكاسنا 

ر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ األستاذة لمجيكدات العديد مف األكاديمييف كالسياسييف، نذك
ستامكليس. يشمؿ برنامج خريسكستكمكس الدكتكرة أنجميكي زياكا، كاألستاذ الدكتكر 

مادة القرآف الكريـ كتفسيره، كالتاريخ كالتراث -كفقنا لمقائميف عميو-كالئحة القسـ
اىب اإلسبلمييف، كمنيج الشريعة اإلسبلمية، باإلضافة إلى مادة عمـ الكبلـ كالمذ

كالمدارس اإلسبلمية. كما يتضمف مكاد تتعمؽ بنقؿ العمـك اليكنانية إلى الفكر العربي 
اإلسبلمي، كجغرافيا البمداف اإلسبلمية، كالفف كالثقافة كعمـ اجتماع الديف، كالحكار 
كالتفاىـ بيف األدياف السماكية، إلى جانب التاريخ العثماني كالبمقاني كحقكؽ اإلنساف 

رثكذكسي. كيتـ تدريس مكاضيع البرنامج بالمغات العربية كالفارسية كالبلىكت األ
 (29) كاإلنجميزية.

                                                           

كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ الئحة المكاد التي تدرس، كالبلئحة التنظيمية لمقسـ أنظر المكقع اإللكتركني لمجامعة،  .29
 كتقرير شادم األيكبي الصحفي بالجزيرة نت حكؿ ىذا الحدث: 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%
85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86; 
http://www.theo.auth.gr/el/islamic-studies 
https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000173/current, 
http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-
kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook
http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook
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تاريخ الخطاب االستشراقي اليكناني عمى أية حاؿ كخبلصة القكؿ فإف 
طبقنا  -لئلسبلـ (القرف الثامف إلى النصؼ األكؿ مف القرف الخامس عشر الميبلدم) 

ت النقدية (أك ما يعرؼ باألدب االعتراضي)، قد مر بمرحمة الكتابا -لما ذكرتو زياكا 
كالتي ازدىرت أثناء القرنيف الثامف كالتاسع الميبلدييف، كالتي كاجيت اإلسبلـ تارة 

. فقد ازدىرت بصكرة عامة كيرطقة مسيحية"، كتارة أخرل "كظيكر لممسيح الدجاؿ""
جية، كذلؾ أثناء مرحمة الفكر كاألدب االعتراضي التي تحارب التعاليـ اإلسبلمية بمني

القرنيف التاسع كالرابع عشر الميبلدييف. كمع القرنيف األخيريف مف العصر البيزنطي 
(الرابع عشر، كالخامس عشر الميبلدييف)، كحتى سقكط القسطنطينية، فقد لكحظ مع 
ىذه الفترة األخيرة كعند اقتراب نياية اإلمبراطكرية البيزنطية، ظيكر أسمكب جديد في 

مف اإلسبلـ مف أباطرة أمثاؿ: "إيكانس السادس كانداككزينكس" ك "عمانكيؿ االقتراب 
الثاني باليكلكغكس" الذيف كيصفا بتعميميما الراقي، كشخصيات مثؿ: "غريغكريكس 
باالماس" رئيس أساقفة ثيسالكنيكي ك"إيكسيؼ فريئنيكس" الراىب األديب، ىذا االقتراب 

لعدكانية، كىؤالء كميـ اقتربكا مف القضايا يميزه االعتداؿ، كانخفاض حدة النزعة ا
اإلسبلمية بفيـ أعمؽ أكثر مف سابقييـ مف االعتراضييف، ككتبكا عف الديف اإلسبلمي 
بنبرات أىدأ، كما تناقشكا مع شخصيات إسبلمية ميمة. كأخيرنا تأتي محاكالت أكلى 

                                                                                                                                                    

apth#.V_I7rhkA1WM.facebook; http://news247.gr/eidiseis/reportaz/moysoylmanikes-
spoydes-gia-prwth-fora-sto-tmhma-theologias-toy-apth.4238036.html; 
http://www.iqna.ir/ar/news/3461369/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D9%82%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A9-
%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-
%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9. 

http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook
http://news247.gr/eidiseis/reportaz/moysoylmanikes-spoydes-gia-prwth-fora-sto-tmhma-theologias-toy-apth.4238036.html
http://news247.gr/eidiseis/reportaz/moysoylmanikes-spoydes-gia-prwth-fora-sto-tmhma-theologias-toy-apth.4238036.html
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كالريكس"، ـ) مباشرة مف قبؿ البطريؾ "جيناديكس سخُّْٓتمت سقكط القسطنطينية (
كبعض األدباء أمثاؿ "جكرج الطرابزندم"، ك"جكرج األميركتزم"، كذلؾ إليجاد صيغة 

   )30(اإلسبلمي).-لمتقارب بيف الحكار (المسيحي
يرل دكتكر جياد خميؿ تعميقنا عمى أداء المدرسة االستشراقية اليكنانية بصكرة 

"أنيا قد اتسمت  )31(األكرثكذكسية،عامة، كالتي تمثؿ الشرؽ األكربي كالكنيسة الشرقية 
بمنيجيا اليجكمي، كالدفاعي، فكاف ىجكمينا عمى أىؿ الديف  في بادئ األمر

اإلسبلمي كدفاعينا عف عقيدتيـ الكىنىسية، بدأ ىذا مع ظيكر اإلسبلـ كمازاؿ مستمرنا 
فَّ  ف كاف التحامؿ القديـ عمى اإلسبلـ قؿَّ في اآلكنة األخيرة، حيث خى  تإلى يكمنا، كا 

حدتو منذ بدء الدراسات العممية األكاديمية المنظمة في الجامعات اليكنانية كانحبلؿ 
العقدة الكائنة التي كانت لدل اليكنانييف ألسباب عدة كانفتاح الدكلة اليكنانية عمى 
العالـ اإلسبلمي كالعربي منو خاصة كلكف بقايا التحامؿ مع األسؼ الشديد ال تزاؿ لو 

 يا: مظاىر كاضحة من
: حيث تعمؿ عمى تأكيد كتقكية ىذا الكضع التقميدم الذم وسائل اإلعالم .ُ

 ال يزاؿ ينظر إلى اإلسبلـ إلى حد كبير بمنظار القركف الكسطى.
كالتي تدرس في المدارس حيث تعمد إلى  :البرامج والمناىج التعميمية .ِ

 إثارة الشبيات حكؿ اإلسبلـ، كالتنقيص مف قدره.

                                                           

ا دكتكر ّأنجيميكي غ. زياكا، "اإلسبلـ في كتابات العصر البيزنطي بيف الحكار كالمناظرة"، ص. 30.  . كانظر أيضن
 .ْٕجياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص. 

ة الحديثة كتعاكنعيا كاستفادتيا مف يؤمف الدكتكر جياد خميؿ بصكرة عامة بتبعية المدرسة االستشراقية اليكناني 31.
مناىج كدراسات المدارس االستشراقية األكركبية كبخاصة منيا: األلمانية كالفرنسية كاإليطالية. كيتبيف ذلؾ بكضكح مف 
خبلؿ اطبلع القارئ عمى المراجع كالمصادر التي استند إلييا الباحثكف كالدارسكف اليكنانيكف في دراساتيـ كأبحاثيـ 

 .ٖٗعات اإلسبلمية. كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر دكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص. لممكضك 
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فالدكلة تحدد لممحرريف كالكتاب ما  :ليونان وتركياتوتر العالقات بين ا .ّ
أك الدكلة العثمانية سابقنا)  –يكتب عف اإلسبلـ. فالعداء لتركيا (اليكـ 

 عداء لئلسبلـ دكف تمييز. 
كفي السنكات األخيرة تغير الكضع بشكؿ ممحكظ، فالميتمكف اليكنانيكف بالمكضكعات 

كلكف لف يغيب  )32(بحسب سياسة الدكلة،اإلسبلمية ينيجكف غير نيج السابقيف كىذا 
مف الساحة التحامؿ كالنيؿ مف اإلسبلـ كالمسمميف ماداـ الدارس كالميتـ ال ينيج النيج 

  )33(الصحيح كالمكضكعي كالعممي".
الجالية اليونانية في مصر، ومائة عام من االستشراق اليوناني في مجال الدراسات -

 اإلسالمية والعربية
(Ζ Διιεληθή θνηλόηεηα ζηελ Αίγππην, θαη εθαηό ρξόληα ηεο Διιεληθήο 

Οξηεληαιηζκνύ ζηνλ ηνκέα ησλ ηζιακηθώλ θαη αξαβηθώλ ζπνπδώλ)  

(، Υξηζηόθνξνο Α. Ννκηθόο (1883-1951))ِخريستوفوروس. أ. نوميكوس 
يڤينيوس ميخائيميذيس   )Δπγέληνο Μηραειίδεο (1885-1975)()34وا 

                                                           

يرل الدكتكر جياد خميؿ أف التكجو السياسي لمدكلة ينعكس إيجابنا كسمبنا مع الدراسات االستشراقية، كلمزيد مف 32. 
 . ِِٖالتفاصيؿ أنظر: دكتكر جياد خميؿ، المرجع نفسو، ص. 

 .ِٗصيؿ: أنظر دكتكر جياد خميؿ، المرجع نفسو، ص. كلمزيد مف التفا 33.
34.http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%
CE%B9%CE%BF%CF%82-
%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%
CF%82-1885-1975-%CE%BF-
%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%
CE%BF/#.WCClSeN96Uk;  http://ekalexandria.org/wp-
content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE
%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-
%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%
CE%A3-30-04-2013.pdf;  

http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
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العنكاف سنفرد لو فيما بعد دراسة منفردة، كبصكرة أكثر الحقيقة أف ىذا 
، لما لو مف أىمية في استكماؿ كعرض لصكرة االستشراؽ اليكناني  تفصيبلن، مستقببلن
لمدراسات اإلسبلمية الشرعية، كبالتحديد داخؿ الكاقع المصرم (الجغرافي كالثقافي) 

ؿ الدكر الذم لعبو ركاد دكف غيرىا مف البمداف اإلسبلمية كالعربية، كذلؾ مف خبل
حيث ظيرت عديد  الحركة الثقافية كاألدبية لمجالية اليكنانية في مصر خبلؿ مائة عاـ،

مف الدراسات تذخر بيا قاعات المكتبات التابعة لمقنصمية العامة اليكنانية باإلسكندرية، 
اىرة، كبطريركية الركـ األرثكذكس، كمقرات الجالية اليكنانية في اإلسكندرية كالق

كالمراكز الثقافية اليكنانية في عمكـ القطر المصرم، كالتي لـ يتناكليا بعد الباحثكف 
في مصر بالمسح، كالرصد، كالتحميؿ األكاديمي، كىي تؤكد بما ال يدع مجاالن لمشؾ 
أف تاريخ حركة االستشراؽ اليكناني لمدراسات اإلسبلمية كالعربية، كالتي أسيبنا في 

تتكقؼ عند حدكد األرض كجغرافيا اليكناف، بؿ مف المبلحظ أف  ذكرىا مف قبؿ، لـ
الشتات اليكناني كبالتحديد، عمى أرض مصر، ساىـ في القرنيف التاسع عشر 
كالعشريف، في استكماؿ الصكرة الذىنية حكؿ مفيـك االستشراؽ اليكناني لمدراسات 

داخؿ حدكد  اإلسبلمية الشرعية، ككضعيا في إطار متكامؿ مع تمؾ التي تشكمت
اليكناف، لتكاصمو كاحتكاكو المباشر بالشرؽ. فقد ظيرت بعض األسماء التي تىكىشىفت 
لنا في ىذا الصدد، كالتي لعبت دكرنا ميمنا في حركة االستشراؽ ليكنانٌي الشتات 

)، كأكؿ ُُٓٗ-ُّٖٖكبالتحديد في مصر، نذكر منيـ خريستكفكركس أ. نكميككس (
اإلسبلمي، كالذم عاش في مدينة اإلسكندرية  –الفف العربي باحث يكناني في التاريخ ك 

، حيث شارؾ مع "أنطكنيكس بناكيس" ُُٓٗكحتى كفاتو في عاـ  َُٕٗمنذ عاـ 
ا لركائع القطع الفنية كالمقتنيات الخاصة  كأحد المبادريف كالمؤسسيف في إقامة معرضن

باإلسكندرية، كالتي  ُِٓٗاإلسبلمي، كالذم أفتتح في عاـ  –بجماليات الفف العربي 
يعرض منيا حتى اآلف عدد مف القطع الفنية كاألثرية بجناح خاص بمتحؼ الفف 
اإلسبلمي "بيناكي" بأثينا. الجدير بالذكر أف مدير المتحؼ اإلسبلمي بالقاىرة استعاف 
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ا، فيما بعد، بآراء نكميككس كخبراتو العممية، لما لديو مف ثركة معرفية، في قضايا  أيضن
ؿ تقنية كفنية تتعمؽ بتراث كفنكف مدينة الفسطاط القديمة. حيث صدرت لو عف كمسائ

دار نشر "غرامَّتا" باإلسكندرية، في أكائؿ القرف الماضي، عدد مف الدراسات حكؿ 
تعد في حقيقة األمر ذات أىمية كبيرة ارتبطت بكاقع تاريخ  )35(العالـ اإلسبلمي،

كالعربية في مصر بصكرة مباشرة، نذكرىا  االستشراؽ اليكناني لمدراسات اإلسبلمية
 عمى النحك التالي طبقنا لمحصر الذم قمنا بو:

 .    ُِْٗ، دار نشر غرامَّتا، اإلسكندرية تواريخ عربيةًخريستكفكركس. أ. نكميككس، -
، الطبعة الثانية، الشرق واإلسالم... خطب تاريخيةًخريستكفكركس. أ. نكميككس، -

 )ُ. (شكؿ ُِٓٗسكندرية دار نشر غرامَّتا، اإل
، دار نشر غرامَّتا، المدخل إلى تاريخ العربًخريستكفكركس. أ. نكميككس، - 

ا الطبعة الحديثة التي صيدرت عاـُِٕٗاإلسكندرية  عف دار  َُُِ . (أنظر أيضن
 )36(نشر "ميرميذكًنس"، كبمقدمة كمراجعة مف الباحثة ألكسندرا فكتكبكلك).

                                                           

35. Φριςτόφοροσ Α. Νομικόσ (1883-1951): ο ουμανιςτόσ μελετητόσ τησ Αραβο-
ιςλαμικόσ ιςτορύασ και τϋχνησ, 
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9
E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-
%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%
CE%A3-22-02-2013.pdf 
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%C
F%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%C
E%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82; 
36.http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA
%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%
CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83
%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_

http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
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، إصدارات الكتاب أول جامع بمدينة القنسطنطينية، ًخريستكفكركس. أ. نكميككس-
 . ُِْٗالسنكم لجمعية الدراسات البيزنطية، 

ضافة إلى الدكر الميـ الذم لعبة آنفنا ًخريستكفكركس أ. نكميككس في دعـ  كا 
حركة االستشراؽ اليكنانية لمدراسات اإلسبلمية كالعربية خارج حدكد اليكناف، يعد 

)، كاحدنا مف أكثر الشخصيات أىمية كتأثيرنا ُٕٓٗ-ُٖٖٓ( إيڤينيكس ميخائيميديس
في تشكيؿ الحركة األدبية كالثقافية لمجالية اليكنانية في مصر، كفي اإلسياـ في رسـ 

كنظرتيا لمدراسات اإلسبلمية صكرة لمدرسة االستشراؽ اليكناني عمى أرض مصر، 
الـ اإلسبلمي. إضافة إلى ذلؾ، فقد كالعربية مف خبراتيا كتكاصميا المباشر بالشرؽ كالع

ا، مف خبلؿ حسو كعيو التاريخي، أف يحفظ تراث الجالية  أستطاع ميخائيميديس أيضن
اليكنانية في مصر بكؿ صكره كأشكالو الفنية كاالقتصادية كالكىنىًسية كاالجتماعية، 

ما قدمتو ليصبح دكف مبالغة الحارس كالراعي األميف لمفيكـ الييممينية الحديثة، كلكؿ 
كساىمت فيو الجالية اليكنانية مف مختمؼ أشكاؿ العطاء الحضارم كالثقافي في 

، كتخرج مف ُٖٖٓمصر. كلد ميخائيميديس في القدس في الثاني مف نكفمبر عاـ 
. كفي عاـ ُُُٗجامعة زحمة بمبناف حيث درس المغة كاألدب العربي في يكنيك عاـ 

ية كاإلسبلمية، أخذ ميخائيميديس زماـ ، كلعشقو الكاضح لمدراسات العربُّّٗ
                                                                                                                                                    

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%
CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD.  

الغزكات) تناكؿ الحديث عف النبي محمد صمى اهلل عميو  -الجدير بالذكر أف كتاب "المدخؿ إلى تاريخ العرب" (اإلسبلـ 
يث أعطى المؤلؼ قائمة ألىـ حكسمـ، ثـ عف القرآف، ثـ عف الخمفاء الراشديف األربعة، كأخيرنا عف الخبلفة األمكية، 

ألباطرة بيزنطة كمف يقابميـ في فترة حكميـ مف خمفاء األمة اإلسبلمية بعد األحداث منذ فجر اإلسبلـ، كقدـ كذلؾ قائمة 
ا إلى أف كتاب "المدخؿ إلى تاريخ العرب" لًخريستكفكركس . أ. النبي صمى اهلل عميو كسمـ. تجدر اإلشارة ىنا أيضن

بالمغة اليكنانية. فمازالت  يعد أكؿ دراسة تحميمية فريدة مف نكعيا عف صكرة اإلسبلـ ببعده الكبلسيكي كيتبت نكميككس
ليذه الدراسة حتى اآلف أىمية كصدل كبير، كفائدة لمباحثيف، لما تتمتع بو مف بساطة في األسمكب المغكم، كالطابع 
الجمالي لمنص، كىك ما يتضح لنا في جميع صفحات الكتاب، مما يجعؿ مف قراءتو قراءة سيمة كممتعة، كىك ما دفع 

 بمقدمة كمراجعة مف الباحثة كالمستشرقة: ألكسندرا فكتكبكلك.إعادة طباعتو مؤخرنا مرة ثانية دكر النشر اليكنانية في 

http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
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المبادرة، كأحد أفراد الجالية اليكنانية في مصر، كذلؾ بإرساؿ مذكرة لمجالس جامعتي 
"أثينا"، ك"ثيسالكنيكي"، يطمب فييا إنشاء أقساـ لمغة العربية كأدبيا، في الجامعتيف 

تـ افتتاحيما في المذككرتيف، عمى غرار قسمي المغة اإلنجميزية كالفرنسية، المذاف 
ىاتيف الجامعتيف، معتبرنا أف التقاعس عف تنفيذ ىذا المشركع األكاديمي الميـ لفيـ 
ا،  كالتقرب مف الحضارة كاألدب العربي، مف منظكر يكناني خالص، يعد خطنأ فادحن
سيحـر المجتمع اليكناني مف معرفة كتفسير كفيـ مبلمح كشخصية العالـ العربي 

قة التي تجاكر اإلغريؽ في كؿ العصكر قديمنا كحديثنا، حيث الناشئة، كىي المنط
تتبادؿ األفكار فيما بيف كبل العالميف اليكناني كالعربي لقركف عديدة. عمى أية حاؿ، تـ 
رفض طمبو لؤلسؼ ألسباب كاىية، كحاؿ ذلؾ إنشاء قسـ لمدراسات العربية في اليكناف 

 )37(إلى يكمنا ىذا.
ذات  -في كاقع األمر -يديس قدـ عدة دراسات تعد الجدير بالذكر أف ميخائيم

مممح ميـ لطبيعة مدرسة االستشراؽ اليكنانية خارج اليكناف، كفي نظرتيا لمدراسات 
اإلسبلمية بصكرة مباشرة كعميقة، كىك ما يتضح جمينا مف خبلؿ عناكيف دراساتو، 

 كالتي تـ حصرىا عمى النحك التالي:     
التنويري واإلصالحي )المجدد( عمي عبد الرازق... ديس، دكتكر إيڤينيكس ميخائيمي-

 )ِ. (شكؿ ُِٔٗ، دار النشر غراٌمتا، اإلسكندرية وكتابو حول الخالفة

                                                           

 . ّٕكلمزيد مف التفاصيؿ: أنظر دكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص.  37.
http://ekalexandria.org/el/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%
CE%B9%CE%BF%CF%82-
%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%
CF%82-1885-1975-%CE%BF-
%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%
CE%BF/#.WYBlmFREmUk. 
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، دار نشر المسيح ابن مريم، والقرآن الشريفدكتكر إيڤينيكس ميخائيميديس، -
 )ّ. (شكؿ َُّٗغرامَّتا، اإلسكندرية 

، إصدارات معيد الدراسات الشرقية اإلسالمأركان دكتكر إيڤينيكس ميخائيميديس،  -
 )ْ. (شكؿ ُْٓٗلمكتبة بطريركية اإلسكندرية، اإلسكندرية 

، إصدارات شخصية مريم، أم المسيح، في القرآندكتكر إيڤينيكس ميخائيميديس، -
 )ٓ(شكؿ )38(.ُٖٓٗمعيد الدراسات الشرقية لمكتبة بطريركية اإلسكندرية، اإلسكندرية 

تجدر اإلشارة ىنا انعكاسنا كتعميقنا عمى إصدارات "إيڤينيكس ميخائيميديس"، 
كالتي تتطمب منا دراستيا كتحميميا بصكرة عميقة لمتعرؼ عمى تكجيات كنيج 

المصرييف) كرؤيتيـ لعقيدة اإلسبلـ كلمدراسات الشرعية، أف  -المستشرقيف (اليكنانييف 
ائدية شائكة كمثيرة قريبة الصمة بالمسيحية المستشرؽ تتطرؽ مف خبلليا إلى قضايا عق

كمف صميـ العقيدة اإلسبلمية، حيث ارتبطت بصكرة المسيح، كأمو مريـ البتكؿ في 
القرآف الكريـ، كاإلسبلـ بصكرة عامة. الكاضح مف الكىمة األكلى بالنسبة لنا أف مدرسة 

في مصر، ربما  االستشراؽ اليكنانية خارج حدكد اليكناف كبالتحديد تمؾ التي نشأت
ا كجرأة في تناكليا لممكضكعات الخاصة بالدراسات اإلسبلمية  كانت أكثر انفتاحن
الشرعية، أك أكثر أريحية، أك ربما كانت، في حقيقة األمر، أكثر تكافقينا، تميؿ إلى 

                                                           

38.http://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_m
ode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&c
clterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cc
lfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=
&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll
[metadata]=1&&stored_cclquery=creator%3D%28%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%
CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82%2C+%CE%95%CF%85%CE%B
3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%29&skin=&rss=0&show_form=&export
_method=none&srfile=%2Fmetadata%2F0%2Fc%2Fe%2Fmetadata-219 
0000049.tkl&ioffset=1&dtab=m&ioffset=1&offset=1 
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منيج اإلعبلـ كالتعريؼ باألخر المسمـ الذم يعيش كيتعايش معو يكمينا، كالبحث معو 
دم أك إنساني يكحد كال يفرؽ، أكثر مف الميؿ إلى منطؽ الصداـ في مشترؾ عقائ

كالنقد كاليجكـ عميو، مقارنة بنظيرتيا تمؾ التي داخؿ حدكد األراضي اليكنانية بثقافتيا 
كعقيدتيا األرثكذكسية المسيحية، كىك يعد في الكاقع أمرنا طبيعينا، بسبب االحتكاؾ 

مميف بعاداتيـ كتقاليدىـ الدينية كما سبؽ المباشر كالمعيشة اليكمية في مصر مع مس
 أف ذكرنا.

يرل الدكتكر جياد خميؿ، تعميقنا عمى تمؾ القضية، كفي دراستو الميمة 
كالفريدة مف نكعيا (الدكتكراة) تحت عنكاف "مدرسة االستشراؽ اليكنانية" كالتي سبؽ 

التاسع عشر، اإلشارة ليا، "أف اليكنانييف الذيف عاشكا في مصر في نيايات القرف 
قامكا بدكر كبير في مجاؿ االىتماـ بالدراسات اإلسبلمية، كىـ الذيف كانكا يغذكف 
المكتبة المحمية بالترجمات المباشرة عف العربية، كما يتصؿ باإلسبلـ كالمكضكعات 
اإلسبلمية، كما تمت مف خبلليـ، ألكؿ مرة في العصر الحديث، ترجمة معاني القرآف 

لنص العربي مباشرة عف طريقيـ (راجع ترجمة غيراسيمكس الكريـ كاممة مف ا
عمى أية حاؿ الجالية اليكنانية في مصر  (39) ).ُٖٕٖبنداكيس، اإلسكندرية 

(بالقاىرة، كاإلسكندرية) لعبت دكرنا بارزنا في إثراء كدعـ المكتبة اليكنانية بالمؤلفات 
ـ "مركز الدراسات اليكنانية" اليكنانية في مجاؿ الدراسات العربية كاإلسبلمية، حيث أسي

ا بارزنا كذلؾ مف خبلؿ مؤلفات تتعمؽ بالمكضكعات اإلسبلمية".   في اإلسكندرية إسيامن

                                                           

مباشرة، كىي الترجمة التي تـ  كىي تعد مف الترجمات اليكنانية الكاممة لمعاني القرآف الكريـ كمف النص العربي 39.
ـ، حيث قاـ المترجـ غيراسيمكس بنداكيس باالستناد إلى النص القرآني مباشرة بدكف مراجعة إلى  ُٖٕٖنشرىا عاـ 

الترجمات األكربية ككاف مكفقنا في ترجمتو نكعنا ما. كقد طبعت ىذه الترجمة عدة مرات في السنكات التي تمتيا، ككاف 
ـ. كقد تـ نشر الترجمة مف طرؼ دار النشر المعركفة ُِٖٗـ، ُُِٗـ، ُٖٖٔـ، َُٖٖتالية: ذلؾ في األعكاـ ال

)، كلمزيد مف التفاصيؿ: أنظر دكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΙΗباسـ "أليفثركذاكيس" (
 كما بعدىا.   ُُٖكمابعدىا، ص.  ٕٔص.
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عمى أية حاؿ يضاؼ إلى اإلسيامات الميمة لكبل مف ًخريستكفكركس. أ. 
يڤينيكس ميخائيميذيس، دراسات كؿ مف ف. ب. إلفثيرياذيس، كيكرغكس  نكميككس، كا 

كتمؾ التي ارتبطت بالقكاميس المغكية ككتب تىعىميـ  ستكس ريزكبكلكس،أرڤانتاكي، خري
ا كلك بقدر قميؿ في استجبلء طبيعة، كدكر ىذه  المغة العربية، كالتي ساىمت أيضن
الحقبة في تعاطييا لمدراسات العربية كاإلسبلمية، كقد جاءت أعماليـ عمى النحك 

 التالي: 
خيص كتعميؽ الدكتكر نجيب ميخائيؿ ، تمأبحاث شرقيةف. ب. إلفثيرياذيس، -

 (40) .ِٓ-ّ، ص. ُْٗٗساعاتي المقدسي، مجمة الراعي الصالح، اإلسكندرية 
، ؾ. كامينارم، المواقيت اإلسالمية )مقياس الوقت اإلسالمي(يكرغكس أرڤانتاكي، -

  )41(.ُِٓٗأثينا، 
اإلسكندرية، ، دار نشر غرامَّتا، العربية كما ُيتكمم بياخريستكس ريزكبكلكس، -

 .ُِّٗحكالي؟ 
-Γυζη, Υωκιωνόσ, Ο Βοηθόσ του Αραβιςτού…… 
-Διπ., Ηλια, Γραμματικό τησ Αραβηκόσ……..(42) 

                                                           

صفحة،  ِِٖفي  َُٗٗاألكلى صدرت في أزمير بالمغة اليكنانية، عاـ يتعيف عمينا أف نشير ىنا إلى أف الطبعة  . 40
 صفحة بقمـ السيد: جاف بكؿ غايثاف. ِٕٕكتـ ترجمتيا بالقاىرة إلى المغة الفرنسية في 

41. Γ. Αρβανιτϊκη, Μουςουλμανικό χρονομετρύα, Εν Αθόναισ: Εκ του Συπογραφεύου 
Κ. Καμινϊρη, 1925. 

كضكع "التكقيت اإلسبلمي" حيث يبف المؤلؼ (ج. آرفانتاكي) طريقة تحكيؿ السنة الميبلدية إلى يتناكؿ ىذا الكتاب م
ىجرية أك العكس، كيبيف المكاقيت الخمسة ألداء الصمكات المفركضة كطريقة حساب الشيكر كاألياـ عند المسمميف، 

أنظر دكتكر جياد لمزيد مف التفاصيؿ: ، ك ُِٓٗكذلؾ في كتابو المعنكف "مقاييس الكقت اإلسبلمي"، كالذم نشر سنة 
    كما بعدىا.  ْٕخميؿ، المرجع السابؽ، ص. 

ا الدراسة الميمة حكؿ مفيـك اإلستشراؽ اليكناني في 7ٕدكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص.  42. ، كانظر أيضن
 :   َُُِالقرف التاسع عشر ألماليا كاكاركمبا كالتي نشرت في عاـ 
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معوقات الخطاب االستشراقي، وما ترتب عميو من تأثير في تعطل مسيرة ترجمة  -
 معاني القرآن الكريم لمغة اليونانية...!! 

لب ىذه الدراسة في حقيقة األمر، كالتي بادئ ذم بدء تعد ىذه اإلشكالية ىي 
نحاكؿ أف نبحث مف خبلليا عف أىـ عكامؿ معكقات الخطاب االستشراقي عند 

تعطؿ مسيرة ترجمة معاني القرآف الكريـ لمغة إلى تأخر ك  ًتباعنا اليكنانييف، كالتي أدت
ـ، اليكنانية بشكؿ خاص، كنظرة اليكنانييف لمدراسات الشرعية اإلسبلمية بشكؿ عا

عمى نحك كنا نأمؿ فيو التفكؽ كالريادة لميكنانييف في ىذا المضمار مقارنة  كذلؾ
بأقرنائيـ األكربييف الغربييف، كالذم أثبتو الكاقع كالتاريخ مع الترجمة األكلى لمعاني 

، حيث القرآف الكريـ كالتي نيسبت إلى نيكيتاس البيزنطي في القرف التاسع الميبلدم
نحك ترجمة معاني القرآف الكريـ حتى أكاخر القرف التاسع عشر  انقطعت ىذه العبلقة

مع ترجمة غيراسيمكس بنداكيس. إذف نحف أماـ ما يقارب مف عشرة قركف تفصؿ بيف 
الترجمتيف، تعطمت فييا مسيرة ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى المغة اليكنانية، ألسباب 

بيف األطراؼ، كالتي شكمت تباعنا لدل  ترتبط بتصدع كتأـز العبلقات السياسية كالدينية
اليكنانييف ذاكرة تاريخية سالبة سيطرت عمى عقكؿ النخب السياسية كالفكرية، ما برح 
. الحقيقة كمف  اليكنانيكف في التخمص منيا حتى العقكد األخيرة مف القرف المنصـر

خط تماس الكاضح أف كقكع اإلسبلـ كالمسيحية، التي تبناىا اليكنانيكف، معنا عمى 
كاحد كفي بقعة جغرافية كاحدة، لـ يكف لؤلسؼ كبأم حاؿ مف األحكاؿ في صالح كؿ 
منيما، فبناء جسر مف الفضكؿ المعرفي فيما بينيما لمتقارب مف ىذا اآلخر المغاير 

الكريـ  عبديقكؿ الدكتكر في الشعيرة الدينية، كاف أشبو بالمستحيؿ. عمى أية حاؿ 

                                                                                                                                                    

Αμαλύα κακαρούμπα, Όψεισ του νεοελληνικού ανατολιςμού κατϊ τον 19 αιώνα: 
ςχολιαςμϋνη βιβλιογρςφικό καταγραφό, Πανεπιςτόμιο Πατρών, Πϊτρα, 2011, ςελ. 
11-12 και passim. 
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معكقات الحكار بيف  -الذم نشر بجريدة الكسط تحت عنكاف ت في مقالو أحمد الكريكا
"مع أف الحداثة عند الغرب تعني القطيعة مع  أنو -العالميف اإلسبلمي كالغربي 

الماضي، كأف التراث ال يمثؿ مرجعية معرفية في حاضره في قراءة األفكار كالمكاقؼ 
سبلـ مازاؿ مسككنا كالمناىج كالنظـ كالحكادث، إال أف الغرب في عبلقتو مع اإل

بالماضي إلى حد كبير ، كالتعاطي معو مصحكبا بالتكجس عادة، فالحركب الصميبية 
التي عيرفت بيذه التسمية في الخطاب الغربي، كحركب الفرنجة في الخطاب 
اإلسبلمي، كالتي دامت أكثر مف قرنيف مف الزمف، مازاؿ الغرب إلى ىذا اليكـ يستعيد 

حاضرة حتى في مناىجو التي يغذم بيا أجيالو الجديدة  ذاكرة ىذه الحركب، كىي
(كىك ما يمكف أف نطبقو بالفعؿ عمى الحالة اليكنانية التي بيف أيدينا في تعامميا مع 

كىك المكاف الذم انطمقت منو الحممة  -المحتؿ العثماني). ففي جنكب فرنسا 
ؽ الحممة، كيتـ في ىذا جمعية تعقد اجتماعنا سنكينا في مكاف انطبل -الصميبية األكلى 

االجتماع السنكم إلقاء الخطب المحاكية لخطب "أكرياف الثاني"، كما يتـ بعد ىذه 
كيضيؼ الدكتكر الكريكات "أف  .الخطب إعادة تمثيؿ انطبلقة الحممة الصميبية األكلى

ذلؾ يمثؿ أسكأ ذاكرة تشكه صكرة اإلسبلـ عند الشعكب الغربية، كخصكصا عند 
كاف ينتظر منيا أف تتخمص مف ثقؿ ىذه الذاكرة السيئة التي تدفع بيا  األجياؿ التي

إلى استعداء اإلسبلـ، بدؿ البحث عف نظرة جديدة تتخذ مف المستقبؿ منظارنا ليا، 
ككاف األحرل بالغرب بدؿ أف يعيد نتاج ذاكرة الحركب  .كحاضرنا نحك عبلقات أفضؿ

ت الحضارية الكبيرة التي أخذىا عف الصميبية ألجيالو، أف يستعيد ذاكرة المكتسبا
 ".الحضارة اإلسبلمية التي ذكرىا كتحدث عنيا منصفك الغربييف مف المستشرقيف

الحقيقة أف ما سبؽ ذكره يعد إطار كاضح يمكف أف نطبقو عمى الحالة كالنمكذج 
ر اليكناني في تعاطيو مع اإلمبراطكرية العثمانية كالدكلة التركية الحديثة فيما ىك مستق

كراسخ لدل الكعي الجمعي لميكنانييف مف عداء بىٌيف ككاضح لكؿ ما ىك تركي كالمرتبط 
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ا عمى سيبؿ المثاؿ كتب التاريخ في مراحؿ  بديف اإلسبلـ، كما يمكف أف تعكسو أيضن
 التعميـ المختمفة ككسائؿ اإلعبلـ بكافة تكجياتيا السياسية.

أف الغرب مع تطكر  - تاالكريككالحديث ما زاؿ لمدكتكر  –كمما يؤسؼ لو 
كسائؿ اإلعبلـ كسيكلة انسياب المعمكمات كالحصكؿ عمييا فانو مازاؿ يستمد تصكراتو 
عف العالـ اإلسبلمي مف رؤيتو الناجزة لمعالـ اإلسبلمي خبلؿ القركف مف العاشر حتى 
الثامف عشر، ىذه الرؤية المبنية عمى أساطير كمخاكؼ تقميدية كحاؿ عدائية شاممة 

ىا صراعات دينية كعرقية. كمازاؿ في الكعي الغربي العداء لئلسبلـ دينا سماكيا، ترفد
كلمنبي محمد (ص) باعتباره نبينا، فيعدكف نبكتو كاذبة، نبكة تقمقيـ، كتكقؼ تطكر 

فثمة إذف عقبات في طريؽ فيـ غربي أكضح لئلسبلـ،  .اإلنسانية باتجاه المسيحية
أىميا حاؿ الخكؼ مف اإلسبلـ المستندة إلى رؤية تاريخية تصعيدية، حتى باتت ىذه 
الحاؿ سياسة ثابتة لمغرب، تقؼ في كجو كؿ فيـ كحكار كتكاصؿ مف أجؿ تأسيس 

ركاسب عبلقة بيف الطرفيف، أساسيا المشاركة كالمكاكبة الحضارية كالتخمص مف 
 43)(ء.االماضي المرير المثقؿ بالدم

مف ناحيتو يذكر الدكتكر أحمد عارؼ الكفارنة في دراستو الميمة تحت عنكاف 
"، أف َُِٓ"معكقات الحكار بيف الشرؽ كالغرب" كالتي صدرت مؤخرنا في عاـ 

المػكركث الفكرم كالذاكرة التاريخية يعداف مف أىـ المعكقات في عممية الحكار بيف 
رؽ كالغرب، كأضاؼ أف أىـ معكقات الحكار بيف الشرؽ كالغرب كانت الحركب الش

التي شكمت صكرة كاضحة المعػالـ في العبلقات بيف الشرؽ كالغرب، كليذا تستدعي 
الذاكرة دائما حالة الخكؼ مف اآلخر في إطػار لػـ يستطع الطرفاف التخمص منو، ألنو 

ة تعكس ما في الباطف مف كراىية لآلخر رسخ في الذاكرة كتناقمتو األجياؿ في صكر 

                                                           

 - ٕٗٔالعدد  الكريـ أحمد الكريكات، "معكقات الحكار بيف العالميف اإلسبلمي كالغربي"، جريدة الكسط، عبد .43
 ـ.  ََِْيكليك  ُٔالجمعة 
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لقد بدأت المكاجية بيف الشرؽ كالغرب مبكرة كما ىك معركؼ عمى  .كحقد عميو
أراضي الرافديف كشكاطئ المتكسط كسيكؿ فارس كاليند، في صكرة حركب طاحنة 

كفر، كلـ تسجؿ  كمغامرات عسكرية، كحيث استمرت ىذه الحركب كالمغامرات بيف كر
  )44(ة لمسيطرة عمى اآلخر إال في بدايات القرف الرابع قبؿ الميبلد.مكاجية حقيق

ا،  عمى جانب آخر يرل الدكتكر عبد القادر بكعرفة في دراستو الميمة أيضن
اإلسبلـ كالغرب معكقات التحاكر تحت عنكاف " َُِٔكالتي نشرت في أغسطس عاـ 

أف الغرب كالشرؽ منفصبلف قبؿ اإلسبلـ، كتزداد  كالتجاكر في الحاضر كالمستقبؿ"
ىكة االنفصاؿ يكمنا بعد يكـ، نتيجة عقدة الطرفيف معنا، فكؿ يعتقد في خصمو الخطر، 
كيحاكؿ أف يقؼ منو مكقؼ الحذر، كأف يستعمؿ المكر التاريخي لكي ينيي التاريخ 

الحضارة الركمانية، فالعبلقة بيف الغرب كالشرؽ عبلقة متكترة قبؿ كبعد  .لصالحو
فالغرب قبؿ الحضارة اليكنانية لـ يكف في مستكل المكاجية مع الشرؽ، مما جعؿ 
اإلمبراطكرية الفارسية القديمة تجتاحو في كثير مف الحقب التاريخية. 

الخكؼ كالرعب الذم كاف يتممؾ المدف األيكنية كمما تحدث الناس  ىيرودوتس ييصكر
الشرؽ ذاتو بعد أفكؿ مجده مع انتياء العصر عف تقدـ الجيكش الفارسية. ك 

تعرض لغزكتيف عالمتيف األكلى عمى يد إلسكندر المقدكني المدفكع بأفكار  البركنزم
، كالثانية عمى يد الركماف. كمف ثمة تصبح ظاىرة الصراع عتيقة أرسطوطاليس أستاذه

سو امتداد كعريقة في األصؿ، مما يجعؿ الصراع اليكـ بيف اإلسبلـ كالغرب ىك نف
  )45(لمصراع القديـ بيف الغرب كالشرؽ.
                                                           

د. أحمد عارؼ أرحيؿ الكفارنة، "معكقات الحكار بيف الشرؽ كالغرب"، دفاتر السياسة كالقانكف: العدد الثالث عشر،  .44
 .َُّ- ِٖٓ، ص. َُِٓيناير 
عبد القادر بكعرفة: "اإلسبلـ كالغرب معكقات التحاكر كالتجاكر في الحاضر كالمستقبؿ"، مجمكعة الرؤية . 45

 . َُِٔ/ٖ/ُِالعالـ اإلسبلمي" بتاريخ  –اإلستراتيجية، "ركسيا 
http://rusisworld.com/ar/events/hdryt/lslm-wlgrb-mwqt-lthwr-wltjwr-fy-lhdr-wlmstqbl-bd-
lqdr-bwrf                                                                                                         
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مف جانب آخر يذكر الكاتب محمد عطية مف خبلؿ مقالة الذم نشره مؤخرنا 
مف أىـ تحت عنكاف "تجربة االستشراؽ في التراث اإلسبلمي"، أف  َُِٔفي فبراير 

 المعكقات بيف بعض المستشرقيف كتراثنا اإلسبلمي ما يمي:
بل عف الكحي، ألنيـ ال يؤمنكف بو بؿ يعتبركف الديف ظاىرة دراسة التراث منفص –

 بشرية، كمف ثـ تخضع لما تخضع لو سائر الظكاىر البشرية في القياس.
 عدـ مراعاة الفارؽ بيف البيئة التي ألؼ فييا التراث كالبيئة التي نشأ فييا المستشرؽ. –
ىا إال مف غاص في أعماقيا المغة التي كتب بيا التراث؛ فممتراث لغة ال يدرؾ أسرار  –

 كقد ال يصؿ إلى أغكارىا كثير ممف كلدكا في العالـ العربي بسبب تطكر المغة.
الحقد الذم تكارثو بعضيـ، كالحقد يعمي كيصـ كيدفع صاحبو إلى اختبلؽ األباطيؿ  –

 كسكء التأكيؿ كال يمكف لحاقد أف يصؿ إلى الحؽ.
المنيجية كالعممية في تشكيؿ تصكر  ما تسببتو الترجمات المشحكنة باألخطاء –

مغمكط عف اإلسبلـ، ككانت ىذه الترجمات ىي المصدر الكحيد الذم استقى منو كثير 
 )46(مف المستشرقيف معرفتيـ باإلسبلـ.

بيف اإلسبلـ  مف ناحيتو يرل الدكتكر بكعرفة أسباب معكقات التحاكر كالتجاكر
 لنحك التالي:عمى اكالغرب أك بيف الشرؽ كالغرب بصكرة عامة 

محمد بف عبد اهلل،  اعتبار الديف اإلسبلمي مجرد ديف اجتماعي فرضتو طمكحات -ُ
كبالتالي ال يجب اعتباره دينا سماكيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لمييكدية كالمسيحية. في 

محمد، لـ تخرج عف احتماليف،  دانياؿ فيتكس أف نظرة الغرب لمرسكؿ ىذا المجاؿ يرل
فقرر الثكرة ضد  قس كاثكليكي فشؿ في الترقي في سمـ البابكيةإما ككنو مجرد 

                                                                                                                                                    

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا اآلف ىك ىؿ إذا بقي كاستمر الشرؽ عمى مسيحيتو دكف تغير ىكيتو الدينية إلى اإلسبلـ 
ا بيف الشرؽ كالغرب  دكف تغيير، أـ أف تحكؿ الشرؽ إلى اإلسبلـ زاد مف تكتر فيما بعد.. ىؿ سيستمر الصراع أيضن

 التركي مثاالن كعبرة...؟؟ –العبلقة بيف الطرفيف، بؿ ساىـ في تأجيجيا بصكرة أكثر تعقيدنا، كلنا في الصراع اليكناني 
46  . http://islamonline.net/15356. 
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راعي جماؿ فقير تمقى تعميمو عمى يد راىب سكرم (بحيراء =  المسيحية، أك أنو مجرد
 سيرجيكس) ليشكؿ دينا جديدا مف قشكر العقيدتيف المسيحية كالييكدية.

ي سبقتو، كخاصة أف الديف اإلسبلمي مجرد تركيب متآلؼ لمديانات السماكية الت -ِ
بتعبير التكراة، كالرىط ىـ  اإلبراىيمية كالييكدية كالنصرانية. كبالتالي ىكديف الرىط

األشرار الذيف نجك مف غضب الرب كانتشركا في األرض، كالرىط مف حيث األصؿ 
: "ىذه ليست حرب بيف Benny Hinn ىـ أبناء الشيطاف باإلتباع، كبذلؾ يعترؼ

كالييكد في  ."الرب كبيف الشيطاف لمغرب)، إنيا حرب بيف(امتداد  العرب كالييكد
 السياؽ ال تعني الييكد كمفيـك ديني / تاريخي.

نما ىك مجرد إلياـ بشرم لعقمية  -ّ أف القرآف ليس بكتاب مقدس، كال كحي إليي كا 
 محمد. عبقرية اكتسبيا

لفمسفات أف اإلسبلـ كحمكلة معرفية ىك مجرد جمع لقشكر الديانات السابقة كا -ْ
 الغنكصية، كالمعتقدات اليندية خاصة في التصكؼ.

أف اإلسبلـ ديف يقكـ عمى السيؼ كالعنؼ كتمؾ سمات الديانات االجتماعية التي  -ٓ
ظيرت كالزالت تظير، كأخرىا كانت الشيكعية كديف اجتماعي انبثؽ عف تصكرات 

سبلـ كلدت حيف كارؿ ماركس نبي االشتراكية العممية. إف نظرة الغرب الحديثة لئل
كانت عبلقة أكربا باإلسبلـ فييا ىي عبلقة خكؼ كقمؽ، مما دفع األكربييف لتعريؼ 

الجياد " اإلسبلـ تعريفا "ضيقا كاريكاتكريا" كديف يمؤله "العنؼ كالشيكة" يقكـ عمى
العنيؼ" في الحياة الدنيا ك"الممذات الحسية المكعكدة" في اآلخرة مثؿ الكعد بحكر 

 ار مف العسؿ كالخمر، كالكلداف المخمدكف .....العيف، كأني
أف المسمميف مجرد شعكب ىمجية متخمفة، كجدت في اإلسبلـ الكسيمة الفضمى  -ٔ

ألجؿ سيادة العالـ. كبالتالي فمفيكـ الشرؽ أك اإلسبلـ مرادؼ لمفيكـ األممي بالتعبير 
 التممكدم، كالمتخمؼ بالمفيـك الغربي األنثركبكلكجي.



  طارق مصطفى رضوان

333 
 
 

بالعدك  ـ ىك العدك األخطر عمى كجو اإلطبلؽ ألكربا كقد أصطمح عميوأف اإلسبل -ٕ
العدك األحمر. كتتجمى تمؾ الدعكة المقصكدة في  مثمما قالكا عف الشيكعية األخضر

خطابات الكثير مف الغربييف، فمف الدعكة إلى ىدـ الكعبة كنسفيا نسفا مطمقا إلى 
فرانكميف  البركتستانتي المعركؼكصؼ اإلسبلـ بأنو ديف شيطاني عمى لساف القس 

أف حضارة الغرب تعتبر أرقى مف  يعتقد الذم بيرلسككني غراـ، ثـ إلى افتراءات
الحضارة اإلسبلمية، كلكيبل يقع االستبلب لمشيطاف (اإلسبلـ) عمى الغرب أف يضع 
استراتيجيتو لقمع ما كصفو باإلرىاب كمرجعياتو الرئيسة كالمتمثمة في معمميف القرآف 

ىك الذم دفع جيش مف اإلنجيمييف إلى  كتاب كمحمد كنبي. كالخكؼ مف اإلسبلـك
البكسنة  رفع الخطر إلى درجتو القصكل، فمف الدعكة إلى إبادة المسمميف في

إلى الدعكة الراىنة لبلحتبلؿ أرض العرب بالشرؽ كالمغرب، تقكؿ آف ككلتر  كاليرسؾ
(Ann Coulter): ـ، كيقتؿ قادتيـ، كيحكليـ لنصارل." يجتاح بمداني "عمى الغرب بأف

كتمؾ دعكة قديمة ًقدـ العبلقة المتكترة بيف اإلسبلـ كالغرب، فمقد دعت الكنيسة في 
القرف الخامس عشر إلى إعادة التركة الركمانية في كؿ مف الشماؿ اإلفريقي كأرض 

مرده  الشرؽ األكسط. كلعؿ الحرب عمى العراؽ كأفغانستاف كالتحرش المستمر بإيراف،
كمرجعو إلى ىذه الدعكة التي تزيد مف ىكة التَّباعد بيف الغرب كالشرؽ كما تتباعد 

  )47(أقطاب الكرة.
الدليؿ الذم يؤكد أسباب تصدع العبلقة بيف الغرب كالشرؽ يعتقد بكعرفة أف 

كالذم يرل بأف أكؿ ما  إميميك غاليندر، ىك ذلؾ الذم يمكف أف نستخرجو مف دراسة
يتعيف عمى الغربييف فعمو كي يفيمكا اإلسبلـ ىك تأىيؿ أنفسيـ لكي يككنكا قادريف 

ة الكبرل مف قساكسة أف الغالبي غاليندر عمى تحقيؽ مثؿ ىذا الفيـ. فقد اكتشؼ
كرىباف الكنيسة الكاثكليكية يجيمكف اإلسبلـ تمامان. حيث أفادت نتائج استقصاء لمرأم 

                                                           

 كمابعدىا. ّعبد القادر بكعرفة، المرجع السابؽ، ص.  47.
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% مف رجاؿ الديف لـ يقرأكا في حياتيـ أم دراسة عف ّٓأجراه المركز الذم يديره أف 
 اإلسبلـ كلـ يتصفحكا أم ترجمة عف القرآف. كما أف نسبة الذيف قرأكا القرآف (المترجـ)

 %.ٓلـ تتجاكز نسبة 
كيضيؼ بكعرفة أنو كلمخركج مف دائرة معكقات الحكار كالتكاصؿ، فقد دعا 

قراءة القرآف  اإلكثار مف رجاؿ الكنيسة كالعامميف عمى كسائؿ اإلعبلـ غاليندر القس
الكريـ كالتراث اإلسبلمي الكبير، كدراستو قبؿ إصدار آراء عف اإلسبلـ كالمسمميف 

مف فقيائنا  بالمئة % َٔية. كفي المقابؿ يمكف القكؿ إف مشكىة كغير مكضكع
بعيدا عف خطابيـ التقميدم  –كعممائنا ال يعممكف شيئا عف حقيقة الغرب كال المسيحية 

كما أنيـ ال يقرؤكف األناجيؿ اعتقادنا منيـ أف محرفة كضالة، كأف  –المتجدد (الكفار) 
أف  غاليندر كمثمما بٌيف األبالنبي حـر ذلؾ مف خبلؿ حادثة عمر بف الخطاب. 

يشكه صكرة اإلسبلـ كالمسمميف، كذلؾ األمر  الجيؿ كعدـ القراءة ىك الذم جعؿ الغرب
 )48(بالنسبة لممسمميف، فيـ يشكىكف صكرة الغرب ألسباب ذاتيا.

الحقيقة أننا نرل عند تطبيؽ كقياس ما سبؽ ذكره عمى الحالة اليكنانية التي  
االستعمار العثماني لميكناف بصكرة عامة، كسقكط القسطنطينية بيف أيدينا، سنجد أف 

أىـ عقبتاف في سبيؿ  –دكف شؾ  –عمى يد محمد الفاتح مف جانب آخر، يمثبلف 
تحقيؽ أعمى درجات التقارب اليكناني لمعرفة العالـ اإلسبلمي. كىك ما أكده مف قبؿ 

 مى "أفكؿ مف الدكتكر جياد خميؿ، كالدكتكر بكعرفة كالذم يؤكد ع
يعد بعد مسيرة مف التحدم كاالمتناع  -عمى يد محمد الفاتح  -القسطنطينية  لسقكط

األرثكذكسي)، فالقسطنطينية تمثؿ في  -نكسة لمشعكر الغربي (كبالتالي اليكناني 
الذاكرة المسيحية كالغربية رمز الديانة كالسيادة، كبالتالي دخكؿ محمد الفاتح ليا عنكة 

كالحذر مف اإلسبلـ. كخاصة أف المسمميف اليكـ ال زاؿ بعض زاد مف شدة الخكؼ 

                                                           

 .ُُالقادر بكعرفة، المرجع نفسو، ص. عبد  .48
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دعاتيـ كفقيائيـ يتغنكف بحديث نبي شريؼ، ييبشر المسممكف بسقكط ركما مثمما 
لكننا نتساءؿ ىؿ أف مسألة االستعمار كسقكط القسطنطينية  )49(سقطت القسطنطينية".

نييف، أـ أف اإلشكالية ىما السبباف الرئيساف في تعطيؿ عممية االستشراؽ عند اليكنا
تعكد إلى ما قبؿ ذلؾ منذ بزكغ ىذا الديف كتفنيد نيكيتاس البيزنطي كىجكمو الضارم 

 عميو منذ القرف التاسع الميبلدم.
عمى أية حاؿ كمتابعة إلشكالية معكقات الخطاب االستشراقي عند اليكنانييف، 

مبلصالحي"، ما سبؽ  ككما أكدتا كؿ مف الباحثتيف "صكفيا ككتبلكي"، ك"حكمت اهلل
أف ذكرناه مف قبؿ، "فأف كؿ مف اليكناف كقبرص تقعا عمى الحدكد الشرقية مف أكركبا، 
القريبتاف جدنا جغرافينا كثقافينا مف كؿ مف تركيا كالشرؽ األكسط. كقد نيج العالـ الناطؽ 

قة األمر باليكنانية بمساره التاريخي بصكرة تختمؼ كثيرنا عف بقية أكركبا، كالتي في حقي
قد شكمت ىكيتيا كثقافتيا بطرؽ شتى ال تعد كال تحصى. كما شيدت أكركبا نيضتيا، 
حيث تفكقت عمى اإلمبراطكرية البيزنطية التي ضعفت إلى حد كبير مع سقكط 

ـ مف قبؿ القكات العثمانية. كانعكاسنا ليذا الحدث الككني ُّْٓالقسطنطينية في 
اليكنانية أسيرنا منعزالن، حيث تـ تجييمو بشكؿ فعاؿ الكبير، فقد أصبح العالـ الناطؽ ب

مف قبؿ عصر النيضة، كدخؿ كلمدة أربعة قركف في دكامة حصار مف االحتبلؿ 
، كبعد فترة طكيمة مف ُُِٖالمسمـ، حتى نيض أخيرنا ثائرنا ضده في عاـ  العثماني/

كناف أخيرا منظكمة التحرر التدريجي لؤلراضي اليكنانية مف الدكلة العثمانية، دخمت الي
مع تأسيس الدكلة اليكنانية الحديثة. الحقيقة أف ىذه  ُِّٖالعصر الحديث في عاـ 

التجربة التاريخية بكؿ ما فييا مف تناقضات قد أدت كخمصت إلى حقيقتيف متضاربتيف 
 كىما كاآلتي: 

                                                           

 .ٕعبد القادر بكعرفة، المرجع نفسو، ص.  .49
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كيا، : أنو كلعدة قركف مف االحتبلؿ العثماني كالصراعات الجارية مع الجارة تر أواًل 
إضافة إلى غزك الجيش التركي كاستمرار احتبللو لشماؿ قبرص مؤخرا في عاـ 

، أصبح اإلسبلـ بخبرات اليكنانييف ككأنو ديف كعقيدة الغازيف، الذيف ساؤا فيـ ُْٕٗ
بالكفرة. -غير المسمميف -مبادئو كارتكبكا باسمو فظائع عديدة، كما اعتبركا اليكنانييف 

آلكنة األخيرة، فما زاؿ اليكنانيكف يحممكف في نفكسيـ كحتى ىذه ا كنتيجة لذلؾ،
 )50(ضغينة كتحامؿ عميؽ الجذكر ضد اإلسبلـ كالمسمميف.

                                                           

50. Sofia Koutlaki, “Quranic Translation in Greek: Opportunities and Challenges” (with Dr 
Hekmatollah Mollasalehi), 1f. 

نظر الدراسة الميمة كالحديثة لكؿ ا :كحكؿ اإلسبلمية كاإلسبلمكفكبيا كرؤية اليكنانييف المعاصريف ليذيف اإلصطبلحيف
مف "فكتيس باباغيكرغيك" ك"أدكنيس سامكريس" تحت عنكاف "اإلسبلمية كاإلسبلمكفكبيا" ...بعيدنا عف التحامؿ كاإلحكاـ 

عف دار نشر تاكسيذفتيس، حيث يعتبر كتاب "اإلسبلمية كرىاب اإلسبلـ" مف  َُِِؤخرنا عاـ المسبقة"، كالتي نشرت م
المحاكالت العديدة لرصد الكجكد اإلسبلمي في اليكناف، كقد اعتمد الكتاب عمى عشرات المصادر اإلسبلمية كاألجنبية 

ىما "فكتيس باباغيكرغيك" ك"أدكنيس سامكريس" مؤلفا الكتاب  إلعطاء كصؼ دقيؽ لمحالة اإلسبلمية األكركبية كاليكنانية.
رجبل أمف سابقاف، ما يعطي الكتاب أىمية خاصة ألنو يكضح نظرة أجيزة األمف اليكنانية لمكجكد اإلسبلمي في اليكناف 

ا بيف المسمميف كاإلسبلمييف. فالمسممكف ىـ عامة المعتقديف باإلسبلـ بدكف ا كأكركبا بشكؿ عاـ. ىتماـ يفرؽ الكاتباف أيضن
كبير بنقؿ مبادئو إلى غيرىـ، أما اإلسبلميكف فيـ مف يركف أف اإلسبلـ أيديكلكجية دينية، كيحاكلكف التركيج لئلسبلـ 

كلمزيد  كأسمكب حياة. كيضع المؤلفاف "اإلسبلمية" مقابؿ "اإلسبلمكفكبيا" كقكتيف متطرفتيف تؤدياف إلى صداـ مجتمعي.
 مف التفاصيؿ أنظر عرض كتحميؿ شادم األيكبي ليذه الدراسة: 

http://www.mugtama.com/issues2/item/746-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9
%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html; 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
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: كمف ناحية أخرل، كاف العالـ الناطؽ باليكنانية بشكؿ فعمي عمى عبلقات كثيقة ثانًيا
نتائج الصمة بالشرؽ ثقافينا كجغرافينا بسبب مكقعو الجغرافي كما ىك معركؼ. كقد أدت 

ىذا التقارب الجغرافي كالثقافي مع الشرؽ، إلى تشابؾ كتداخؿ عناصر الثقافة 
اإلسبلمية كالمعتقدات الدينية مع الثقافة اليكنانية. فيناؾ العديد مف األمثمة ذم دالالت 
ميمة يتعيف عمينا ذكرىا يمكف سماعيا بصكرة متكررة أثناء الحديث اليكمي في 

/  ραξάκη/ خىبللي) كحراـ ( ραιάιηاؿ كممات مثؿ حبلؿ (اليكناف. فعمى سبيؿ المث
رامي)، قد ال يككف ليا معنى فقيي إسبلمي في ىذه المغة، إال أنو يتـ استخداميا في  خى

ا كبشكؿ كبير في  )51(الحديث اليكمي لميكنانييف بدالالت متشابو. يعتقد اليكنانيكف أيضن
سمة كالنصيب" في المساف الشعبي أك ما يعرؼ "بالق قكة كأىمية "القدر كالمصير"

في شكميا التركي (ًقسمت) الدارج، ففي بعض األحياف تستخدـ الكممة العربية "قسمة" 
kısmet – θηζκέη - لمتعبير عف نفس المعنى كالداللة. 

“ε κνίξα ηνπ θάζε αηόκνπ ζηελ ηζιακηθή αληίιεςε”         

                                                                                                                                                    

http://www.topontiki.gr/article/48542/islamismos-kai-islamofovia-pera-apo-tin-
prokatalipsi; http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-
%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-
%CF%84%CE%B7-17-
%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%C
E%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-
%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C.  
51.http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE
%B9#Hist1; https://sarantakos.wordpress.com/2011/03/12/xarami/ 

http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%81%CE%B1
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
http://www.topontiki.gr/article/48542/islamismos-kai-islamofovia-pera-apo-tin-prokatalipsi
http://www.topontiki.gr/article/48542/islamismos-kai-islamofovia-pera-apo-tin-prokatalipsi
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9#Hist1
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9#Hist1
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فيناؾ تعبيرات يكنانية الباحثتاف، إضافة إلى ما سبؽ ذكرة، كما تؤكد كمتا 
أخرل تظير في األحاديث اليكمية ليست ببعيدة عف أسمكب الحديث في المجتمعات 
اإلسبلمية العربية كغير العربية، فعندما ييسأؿ اليكناني كيؼ حالؾ عمى سبيؿ المثاؿ: 

 Γόμα ησالحمد هلل" ( -فيجيب العديد مف اليكنانييف باآلتي، "المجد كالشكر لمرب 
Θεώ  أكΓόμα ζνη ν Θεόο ؛ كعند التعبير عف األمؿ فيستخدمكف في كثير مف(

)، كعند حديثيـ Ο Θεόο Μεγάινο"اهلل اكبر" ( –األحياف القكؿ "الرب كبير كقادر 
كالرغبة في تنفيذىا، فيسند ذلؾ لئللو بقكليـ، "إذا أراد الرب،   عف الخطط المستقبمي

 Πξώηα ν Θεόο / Αλ ζέιεη ν Θεόο / πλ)إف شاء اهلل".  –أكالن مشيئة الرب 

Θεώ).")52( 
عمى أية حاؿ، يتعيف عمينا أف نشير إضافة إلى ما سبؽ ذكره مف معكقات،   

كبالتحديد عمى المستكل األكاديمي، كمدل تكجيات الدكلة اليكنانية في العقكد األخيرة، 
فأف تأخر إنشاء أقساـ لمدراسات اإلسبلمية أك قسـ خاص بالدراسات العربية في 

لماضي، بتمؾ التسمية المباشرة كالبلئحة الداخمية الجامعات اليكنانية طيمة أعكاـ القرف ا
المتخصصة في ىذا المجاؿ دكف غيره، كليس كمادة أك فرع مف فركع العمـ يندرج 
تحت قسـ مف األقساـ المرتبطة بالدراسات اإلفريقية، أك بالدراسات التركية، أك حتى 

سط.....إلخ، كاف الدراسات البيزنطية، أك الدراسات المرتبطة بحضارات البحر المتك 
أحد أىـ أسباب عرقمة كتعطؿ مسيرة االستشراؽ اليكناني لمدراسات اإلسبلمية الشرعية 

                                                           

52. Sofia Koutlaki, “Quranic Translation in Greek: Opportunities and Challenges” (with Dr 
Hekmatollah Mollasalehi), 2f. 

ستدعماف ىدؼ دراستنا،  –كما أكدتا عمييما كمتا الباحثتاف  –ال شؾ أف تمؾ الحقيقتيف االثنتيف المتيف سبقا ذكرىما  
كذلؾ بالتركيز عمى التحديات كالفرص التي يمكف أف تتيحيا كتمنحيا المغة اليكنانية بغية إنجاح عممية ترجمة معاني 

 ريـ إلييا.القرآف الك

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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 عف ذلؾ، كباعتبار أف اإلسبلـ جزء مف نظرية فضبلن  )53(في الكقت الراىف.
االستشراؽ، مقارنة بما قامت بو جامعات أكركبية أخرل مبكرنا في ىذا المجاؿ، في كؿ 

يطال نجمترا مف ألمانيا كا  فقد ساىـ ذلؾ بصكرة سمبية  -عمى سبيؿ المثاؿ-يا كأسبانيا كا 
لمغاية كغير مباشرة، في كجكد آلية أكاديمية بعينيا يمكف مف خبلليا القياـ بمراجعة 
كتحقيؽ ىذه الترجمات الخاصة بمعاني القرآف الكريـ، التي تنشرىا دكر النشر اليكنانية 

 )54(المختمفة بصكرة أقرب لمعشكائية.

                                                           

يشير الدكتكر جياد خميؿ إلى تأخر فتح أقساـ الدراسات العربية كاإلسبلمية أك الدراسات الشرقية في الجامعات . 53
اليكنانية، إال أف كميات البلىكت ككميات اآلداب كأقساـ التاريخ كانت تقكـ بتدريس اإلسبلـ كالحضارة العربية مقارنة 

ا. ككاف السبؽ في ىذا المجاؿ بالحضارة البيزنطية النصرانية ا عمى حد قكلو -ألكرثكذكسية، لكف ذلؾ كاف يحصؿ عرضن
ـ شعبة الدراسات العربية كالتركية كاإلفريقية في قسـ التاريخ كاآلثار في  ُْٖٗلجامعة "كريت"، حيث افتتح في عاـ  –

سـ ىي الدكتكرة "إليزابيث زاخارييادك"، كمية اآلداب بجامعة "كريت" في مدينة "رثيمنك"، كمف مؤسسي الشعبة في ىذا الق
كليا الفضؿ في تزكيد مكتبة الكمية بالمراجع العربية كاالستشراقية كالتركية. كما افتتح قسـ الحضارة العربية في جامعة 

 ـ في غرب اليكناف بجيكد الدكتكر "فاسيميس خريستيديس"، كلمزيد مف التفاصيؿ انظر:ُٖٗٗ"إييكآنينا" في عاـ 
 . ُٖميؿ، المرجع السابؽ، ص. جياد خ

يطاليا...لمحة عامة انظر: كلمزيد مف التفاصيؿ. 54  حكؿ تاريخ الدراسات اإلسبلمية في ألمانيا، كا 
ANNEMARIE SCHIMMEL, “Islamic Studies in Germany: A Historical Overview”, Islamic 
Studies, Vol. 49, No. 3 (Autumn: 2010), pp. 401-410; Published by: Islamic Research 
Institute, International Islamic University, Islamabad Stable URL: 
http://www.jstor.org/stable/41480180 Accessed: 06-03-2017 12:58 UTC; Alessandro 
Bausani, “ISLAMIC STUDIES IN ITALY IN THE XIX-XX cc.”, East and West, Vol. 8, No. 
2 (JULY 1957), pp. 147-156; 

كحكؿ كضع الدراسات اإلسبلمية في جامعات الكاليات المتحدة األمريكية، أنظر ىذه الدراسة الميمة لممعيد العالمي 
 لمفكر اإلنساني: 

The State of Islamic Studies in American Universities, Edited Volume by Mumtaz Ahmad, 
Zhaid Bukhari, Sulayman Nyang) The International Institute of Islamic Thought) IIIT, 
Washington 2012; Charles Kurzman and Carl W. Ernst, “Islamic Studies in U.S. 
Universities”, Review of Middle East Studies, Vol. 46, No. 1 (Summer 2012), pp. 24-46. 
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الحقيقة أنو يتعيف عمينا التفريؽ ىنا بيف محاكالت كمجيكدات أكاديمية ميمة 
فردية كشخصية لعمماء كباحثيف يكنانييف، تعكس مدل اىتماميـ الجامح باإلسبلـ 
كحضارتو، ينتمكف إلى أقساـ البلىكت، كالفمسفة، كالتاريخ، كالعمكـ السياسية كغيرىا 

رزكف لبعض الجمعيات العممية المنتشرة باليكناف بالجامعات اليكنانية، أك أعضاء با
(أنظر عمى سبيؿ المثاؿ: جمعية الدراسات اليكنانية العربية، معيد دراسات البحر 
األبيض المتكسطية، مؤسسة أبحاث شبو جزيرة البمقاف "إيمخا"، مركز دراسات آسيا 

تمرات كنشاطات كما تقـك بو مف مؤ  )55(الصغرل، جمعية الدراسات المقدكنية....إلخ)،
ثقافية كأكاديمية ميمة، أثىركا فييا المكتبة اليكنانية بعديد مف الكتب كالدراسات 
كاألبحاث القيمة عمى مدار نصؼ قرف، كبيف تمؾ المخرجات األكاديمية التي تنتمي 

                                                           

كاإلسبلمية المشيرة في اليكناف  كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ نشاطات بعض الجمعيات العممية لمدراسات العربية 55.
أ: ْٖ-ِٖدكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ،  نظر:ا  ، كانظر أيضن

-Ο Ελληνικόσ επιςτημονικόσ  ςύλλογοσ Αραβικών Μελετών (Ε.Ε..Α.Μ): 
http://arabic-studies-centre.webnode.gr/ 
-KEMEAP, ΚΈΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΏΝ ΑΡΑΒΙΚΟΎ ΠΟΛΙΣΙΜΟΎ, CENTRE OF STUDIES OF 
ARABIC CIVILIZATION. CENTRE D'ÉTUDES DE LA CULTURE ARABE: 
HTTP://KEMEAP.BLOGSPOT.COM.EG/2008/12/BLOG-POST.HTML 
-Κϋντρου Μεςογειακών, Μεςανατολικών και Ιςλαμικών πουδών (ΚΕΜΜΙ), 
http://www.cemmis.edu.gr/index.php 
-Κϋντρο Ανατολικών πουδών για την Πολιτιςμό και την Επικοινωνύα: 
http://www.kans.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7/ 
-ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΣΟΤ ΑΙΜΟΤ ΦΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΨΝ, ΛΑΒΙΚΨΝ & 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΨΝ ΓΛΨΨΝ: https://www.imxa.gr/balkanschool/balkanschoolinfo.htm 
-κϋντρο ανατολικών γλωςςών και πολιτιςμού: 
 http://www.kentroanatolikonglosson.com/GREEK/links.htm 
-KEMEAP, ΚΈΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΏΝ ΑΡΑΒΙΚΟΎ ΠΟΛΙΣΙΜΟΎ CENTRE OF STUDIES OF 
ARABIC CIVILIZATION. CENTRE D'ÉTUDES DE LA CULTURE ARAB: 
HTTPS://KEMEAP.BLOGSPOT.COM.EG/ 

http://arabic-studies-centre.webnode.gr/
http://kemeap.blogspot.com.eg/2008/12/blog-post.html
http://www.cemmis.edu.gr/index.php
http://www.kans.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7/
https://www.imxa.gr/balkanschool/balkanschoolinfo.htm
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4XH7dnYAhUJ3iwKHa_PB98QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kentroanatolikonglosson.com%2FGREEK%2Flinks.htm&usg=AOvVaw2HRp6Bs1RXJHGBBs0r3QI7
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4q4XH7dnYAhUJ3iwKHa_PB98QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kentroanatolikonglosson.com%2FGREEK%2Flinks.htm&usg=AOvVaw2HRp6Bs1RXJHGBBs0r3QI7
http://www.kentroanatolikonglosson.com/GREEK/links.htm
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إلى قسـ بعينة يرتبط بالدراسات اإلسبلمية أك العربية، حتى ال يتيمني أحدنا بضيؽ 
في تصكرم العاـ كاالستراتيجي لمكضع األكاديمي كالعممي الحاصؿ في  الرؤية كاألفؽ

اليكناف في ىذه اإلشكالية كاألزمة، حيث سيبقى دائما كأبدنا األقساـ العممية كاألكاديمية 
فرازات  الجامعية المنكطة كالمتخصصة بأحد العمكـ اإلنسانية بما فيو مف تفاعبلت كا 

مف قبؿ باحثيو كأعضاء ىيئة تدريسو كطبلبو، ىك عممية كمجيكدات دؤكبة شبو يكمية 
عمى أسس أكاديمية كما ىك الحكـ كالدليؿ شبو الكحيد الذم سيعكس لنا ىذا الكاقع 

الحقيقة أف حديثي ىذا ال  متبع في الجامعات كالمؤسسات األكاديمية الغربية األخرل.
ا التقميؿ مف حجـ مجيكدات العديد مف الباحثيف في حق ؿ الدراسات يعني تمامن

اإلسبلمية كالعربية مف الباحثيف اليكنانييف أمثاؿ أثاناسيكس فكتكبمكس، أنجيميكي 
زياكا، إليني ككنذيمي كآخركف في ىذا المضمار ال يتسع المقاـ لذكر أسمائيـ 

 )56(جميعنا.
 لترجمات معاني القرآن الكريم إلى المغة اليونانية عرض تاريخي-

 تقدمة
بادئ ذم بدء يذكر الدكتكر محمكد العزب في دراستو الميمة كالتي نشرت 

تحت عنكاف "إشكاليات ترجمة معاني القرآف الكريـ... (المغة كالمعنى)"،  ََِٔعاـ 
"أف العقؿ االستشراقي الذم يمارس منذ قركف ترجمة القرآف ضمف بحكثو كأعمالو 

آف (كاعتباره كثيقة تاريخية تساعد عمى المتعددة، يبالغ كثيرنا في محاكالتو فصؿ القر 
فيـ أركيكلكجيا اإلسبلـ كفكره بالعكدة إلى لحظة الكحي في شبو جزيرة العرب) عف 
حقيقة ككنو، كما يقكؿ ىك عف نفسو، كتاب ىداية في العقيدة كالديف كاألخبلؽ، يصبغ 

                                                           

د فيما نشرتو ككالة أكف الصحفية، كما صرح بو نظر الجداؿ الكاضح عف ىذه القضية في ىذا الصدد، كبالتحدي. ا56
الباحث شخصينا تعميقنا عمى رفض بعض األصكات اليكنانية في إنشاء قسـ لمدراسات اإلسبلمية بأحد الجامعات 

 اليكنانية: 
http://onaeg.com/?p=2062101; https://www.maghress.com/alalam/64065 

http://onaeg.com/?p=2062101
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ية كالترجمة تتـ في إطار رؤ -حياة المؤمنيف بو صبغة خاصة، كلذا فإف دراستو
مف جانب العقؿ االستشراقي الكضعي ككأنو مجرد سند تاريخي اجتماعي -دراسية

فحسب، كعدـ االىتماـ بالبعد الديني كاإليماني فيو، كبالتالي عدـ محاكلة دراسة 
فييا نكع مف اإلجحاؼ العممي -"اإليماف" ذاتو، بصفتو ظاىرة إنسانية قديـ قدـ اإلنساف

 )57(اعية كالتاريخية ذاتيا، التي ييدَّعى االىتماـ بيا".كاإلخبلؿ حتى بالدراسات االجتم
كيضيؼ الدكتكر العزب "أف الباحث كالمترجـ المستشرؽ اآلتي مف قمب 
الحضارة الغربية يحمؿ في مبلمحو كفي أدكاتو كفي مناىجو مبلمح ىذه الحضارة 

ا بديف  الغربية كأدكاتيا كمناىجيا، حتى كلك زعـ الخركج منيا أك عمييا ديننا، أك التزامن
أك إيماف. إنو عادة نتاج حضارة كخبلصة مسيرتيا، التي تختمؼ عف الحضارة العربية 
ذف فإف الباحث كالمترجـ العربي مسممنا كاف أك غير مسمـ  كاإلسبلمية في مسيرتيا، كا 
ال بد أف يختمؼ بدكره إذ يحمؿ في مبلمحو كفي أدكاتو كفي مناىجو، ثـ في نتائجو 

الحضارة العربية اإلسبلمية، حتى لك زعـ التزامو الحياد الكامؿ  بالطبع مبلمح
كالمكضكعية التامة. كباختصار نقكؿ إف كؿ باحث يحمؿ غالبنا ذاتيتيف، أك نكعيف مف 
الذاتية، أكالىما ذاتيتو الفردية، كأخراىما ذاتيتو الجماعية، أم المبلمح المميزة لثقافتو 

كبالتالي يككف التكجس المتبادؿ الذم قد  كحضارتو عف كؿ ثقافة كحضارة أخرل.
يصؿ إلى درجة التربص أحد أىـ ىذه المبلمح المكجية كالمؤثرة في مسار البحث 

 )58(العممي، كبالطبع في نتائجو كذلؾ.
عمى أية حاؿ كطبقنا لما اتفقت عميو كافة اآلراء كالدراسات السابقة، فإف 

ـ بالمغة اليكنانية جرت في العصر المحاكالت األكلى لترجمة معاني القرآف الكري
البيزنطي، في محاكلة منيا لتحذير المسيحييف أنذاؾ مف مغبة اإليماف بعقيدة الديف 

                                                           

دكتكرمحمكد العزب، إشكاليات ترجمة معاني القرآف الكريـ... (المغة كالمعنى)، نيضة مصر لمطباعة كالتكزيع  57.
 . ِٓ، صََِٔكالنشر، 

 كما بعدىا.  ِٗالمرجع نفسو، ص .58
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مَّف نيكيتاس البيزنطي عدد  الجديد الذم ظير حديثنا. ففي القرف التاسع الميبلدم، ضى
"تفنيد  مف المقتطفات القرآنية التي ترجميا إلى اليكنانية في أطركحتو تحت عنكاف

 Αλαηξνπή ηεο παξά ηνπ)كدحض الكتاب المقدس المزيؼ مف قبؿ محمد العربي" 

Αξαβνο Μσάκεη πιαζηνγξαθεζείζεο βίβινπ) تأتي بعد ذلؾ، بعدة قركف .
الترجمة اليكنانية الكاممة لمعاني القرآف الكريـ مف قبؿ "غيراسيمكس بنداكيس" كالتي 

كىي  )59(.ُْٗٗ، ُِٖٗثانية في عامي ، كأعيد طباعتيا ُٖٖٔصدرت في عاـ 
تتألؼ في مجمكعيا مف لغة معركفة كقريبة الصمة مف نصكص الكنيسة األرثكذكسية 
اليكنانية، التي تعد بمثابة معزكفة كألحاف كنسية مألكفة عمى آذاف كأسماع القراء 
 اليكنانييف، مع بعض التعبيرات التي اقترضت بأكمميا مف الكتاب المقدس، مما جعؿ
ليا نكع مف التسمط الكاضح كالييمنة عمى مفردات النص القرآني المترجـ. عمى أية 
حاؿ الكاضح أنو كلفترة طكيمة، لـ تظير لنا مزيد مف الترجمات لمعاني القرآف الكريـ 

كترجمة يكرغكس  )60(،َُٖٗالتي نشرت في عاـ  Mililiحتى ترجمة لينا ميميمي 
ع تجدد االىتماـ باإلسبلـ بعد أحداث كم )61(.ُٕٗٗفي عاـ  Spanos سبانكس

، ظيرت عدة ترجمات أخرل نذكر منيا عمى سبيؿ ٗ/ُُالحادم عشر مف سبتمبر 
؛ ايميني أستيريك ََِِفي عاـ  Koumoutsiالمثاؿ ترجمة: بيرسا ككمكتسي 

Asteriou  62(؛ََِٔفي عاـ(  نيكفي نيككالئيذكNikolaidou ؛ََِٕ في عاـ)63( 
                                                           

59. G. Pentakis, Σο Ιερό Κοράνιο (The Holy Quran), Athens: Demiouryia Publications 
(Εκδόςεισ Δημιουργύα), 1880 (Reprinted 1994). 
60. L. Milili, Σο Κοράνι (The Quran), Kaktos Publications (Εκδόςεισ Κϊκτοσ) Αθόνα, 
1980. 
61. Σο κορϊνι : μιϊ ανϊπτυξη για κατανόηςη μια μελϋτη για ςτοχαςμό / Azzedine 
Guellouz; Μετϊφραςη: Γιώργοσ πανόσ, Αθόνα Π. Σραυλόσ - Ε. Κωςταρϊκη , 1997. 
62. Κορϊνιο, Η βιογραφύα ενόσ ιερού κειμϋνου, Bruce Lawrence, μετϊφραςη: Ελϋνη 
Αςτερύου, Ελληνικϊ Γρϊμματα, 2006, 269 ςελ. 

http://www.biblionet.gr/author/64079/Bruce_Lawrence
http://www.biblionet.gr/author/6634/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/6634/%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/16/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%93%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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نضؼ إلى ذلؾ الترجمة التي تمت مف قبؿ الفريؽ األدبي لدار كاكتكس لمنشر 
Kaktos كالتي ىي في كاقع األمر ليست ترجمة جديدة، ََِٗ/ََِٔ، في عامي ،

، كالتي كتبت باليكنانية ُٖٖٔكالتي صدرت في عاـ  Pentakisكلكنيا حكلت ترجمة 
الشعبية أك ما  –لى المغة العامية الفصحى "الكاثارڤكسا"، باعتبارىا لغة المثقفيف، إ

يعرؼ بالديمكطيقية اليكنانية. الجدير بالذكر أف الترجمات المذككرة أعبله، قد تـ 
ا نقبلن عف ترجمات قد تمت بالمغة  تنفيذىا مف قبؿ مترجميف غير مسمميف، كربما أيضن

 اإلنجميزية كالفرنسية.
سة الممؾ فيد عاـ نأتي بعد ذلؾ إلى الترجمة التي تمت بتكميؼ مف مؤس

كزيكعنا عمى  انتشارن اأنيا األكثر  )، كىي آخر ما تبقى لدينا اآلف، باعتبارََِٖ(
شبكة اإلنترنت، كقد أعيد طباعتيا بإذف مف مؤسسة ماريانا التسيس، كىي تختمؼ 
، عمى عكس الترجمات  عما سبؽ ذكره مف ترجمات مف ناحيتيف رئيسيتيف: أكالن

، فإف أسماء المترجميف غير معركفة لدينا، الميـ إسـ Kaktosالسابقة، باستثناء ترجمة 
ا، كبعيدنا عف كؿ الترجمات ثانين  )64(جياد ببلؿ خميؿ. مراجع العمؿ كىك الدكتكر

                                                                                                                                                    

http://www.bibliohora.gr/41/1/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82/%CE%92
%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%
CE%BD%CE%B9/110284/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%C
E%BF/  
63.http://www.biblionet.gr/book/126120/%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%8
1%CE%AC%CE%BD%CE%B9 

تجدر اإلشارة إلى ما ذكرتو مقدمة طبعة الممؾ فيد، أف المترجميف ىـ مجمكعة مف أساتذة الجامعات المصرية  .64
مؿ مف قبؿ فضيمة الشيخ الدكتكر جياد كجامعة األزىر، كعمماء كرجاؿ ديف مف األزىر الشريؼ، كقد تمت مراجعة الع

ببلؿ خميؿ (كىك مف األقمية العرقية المسممة في منطقة ثراكي شماؿ اليكناف). الحقيقة أننا نعتقد أف قائمة األسماء 
، ستككف ىي نفسيا المسؤكلة كالقائمة عمى ترجمة ُٕٖٗالتسعة التي ظيرت في مقدمة طبعة ماريانا التسيس عاـ 

، طالما أف األخيرة لـ تشرع في طبع نسختيا إال بأخذ إذف كمكافقة مف ماريانا التسيس صاحبة حقكؽ طبعة الممؾ فيد
 الممكية الفكرية.     
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األخرل التي تتكفر مف خبلؿ القنكات التجارية (المكتبات كعمى اإلنترنت) كبأسعار 
يكرك، نجد أف ىذه الترجمة متاحة عمى نطاؽ كاسع في اليكناف  َّك ٓتتراكح بيف 

أك مف خبلؿ سيكلة لمقراء الميتميف، كذلؾ إما في شكؿ نسخ مجانية تكزع عمييـ، 
عمى أية حاؿ سنسعى مف  )65(تحميميا مجاننا مف مكاقع عديدة عمى شبكة اإلنترنت.

خبلؿ الصفحات اآلتية كبصكرة مفصمة استعراض كافة ىذه الترجمات كذلؾ عمى 
 النحك التالي:

 نيكيتاس البيزنطي مصدرًا لترجمة مجيولة النسب...!!-ُ 
يمكف استعراض تاريخ االستشراقي اليكناني ال  -بادئ ذم بدء-الحقيقة أننا 

لمدراسات اإلسبلمية الشرعية، كالترجمات المبكرة لمعاني القرآف الكريـ، دكف اإلشارة 
إلى الدكر كاإلسياـ الميـ الذم لعبو كبدئو نيكيتاس البيزنطي في تسميط الضكء عمى 

لكريـ. يرل مانكليس المحاكالت األكلى المبكرة كاألقدـ عمى اإلطبلؽ لترجمة القرآف ا
أكلبريخت، المتخصص في الدراسات البيزنطية كعبلقتيا باإلسبلـ، كفي دراستو الميمة 

"الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ مف  تحت عنكاف َُِِكالتي نشرت مؤخرنا في عاـ 
ـ) مع اإلسبلـ باسـ "تفنيد القرآف"، ٗـ في سجاؿ نيكيتاس البيزنطي (القرف ٗ/ٖالقرف 

يعد أكؿ بيزنطي رجع في  (Νηθήηαο ν Βπδάληηνο)ـ نيكيتاس البيزنطي أف العال
معالجتو لئلسبلـ بشكؿ مركز إلى القرآف الكريـ مقارنة بػ"يكحنا الدمشقي"، ك"ثيكذكركس 

كالذم كاف يقيـ في القسطنطينية، عاصمة  )66(أبك قيرة"، ك"ثيكفانيس المعترؼ"،

                                                           

65. See e.g. Sofia Koutlaki, “Quranic Translation in Greek: Opportunities and Challenges” 
(with Dr Hekmatollah Mollasalehi), Conference: International Conference for Quranic 
Translation, At Allameh Tabatabaei University, Tehran, December 2014, pp. 1-18. 

البيزنطييف في القرنيف السابع كالثامف الميبلدم ("يكحنا الدمشقي"، ك"ثيكذكركس كحكؿ صكرة اإلسبلـ لدل الكتاب  66.
أبك قيرة"، ك"ثيكفانيس المعترؼ")، كالنظرة العدائية لغالبيتيـ لو، كنيج كحيد لمتعبير عف ىذا التيديد الخارجي لئلمبراطكرية 

 البيزنطية، أنظر الدراسة الحديثة كالجادة إليفانجمكس تزكماس: 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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كتعتبر المعمكمات عنو محدكدة، غير أنو اإلمبراطكرية، في القرف التاسع الميبلدم. 
المسيحية في ذلؾ -يعد أحد أىـ العمماء في مجاؿ العبلقات كالسجاالت اإلسبلمية

الكقت، ىذا ما تؤكده استشيادات العمماء البيزنطييف البلحقيف بنصكصو في كتاباتيـ 
س لـ حتى القرف الحادم عشر الميبلدم. كيضيؼ أكلبريخت أنو مف المؤكد أف نيكيتا

يتقف المغة العربية إنما اطمع عمى معاني القرآف مف خبلؿ "ترجمة يكنانية" كيضعت في 
القرف التاسع الميبلدم أك الثامف (مجيكلة النسب...!!). كتعكد أىمية استخداـ 
نيكيتاس ليذه الترجمة إلى معاصرتيا لزمف إثبات القرآف تدكيننا، أم في القرف األكؿ 

  )67(راء.اليجرم حسب إجماع اآل
                                                                                                                                                    

Ευϊγγελοσ Α. Σςούμασ, Σο Ιςλάμ ςτουσ Βυζαντινούσ ςυγγραφείσ του 7ου & 8ου 
αιώνα, ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ, ύμβουλοσ Καθηγητόσ: Απόςτολοσ Υ. Κραλύδησ, 
Α. Π. Θ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΦΟΛΗ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014, ςελ. 108-112 και passim. 
http://ikee.lib.auth.gr/record/271315/files/GRI-2015-15058.pdf. 

ـ) مع ٗـ في سجاؿ نيكيتاس البيزنطي (القرف ٗ/ٖمانكليس أكلبريخت، الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ مف القرف  67.
 : اإلسبلـ باسـ "تفنيد القرآف"، نشرت بدكرية

                       Chronos, Revue d‖Histoire de l‖Universite de Balamand, Numero 25 
(2012), 36-43.   

ا، اك  نيكيتاس البيزنطٌي، كترجمة القرآف اليكنانٌية في سجالو مع -لقرآف بيف األصؿ كالترجمة ا نفس المؤلؼ،نظر أيضن
مايك  ٗـ)، طالب دكتكراه في الدراسات البيزنطٌية كالعربٌية، جامعة برليف الحٌرة، ألمانيا. سيمنار  ٗاإلسبلـ (القرف 

أف يقكؿ مانكليس أيكلبريخت في مقدمة عرض ىذه الندكة "بيركت، لبناف.  –رنسي لمشرؽ األدنى المعيد الف. َُِِ
ظيكر اإلسبلـ في مناطؽ اإلمبراطكرٌية البيزنطٌية في القرف السابع الميبلدٌم تحٌدل البيزنطٌييف ليس عسكريًّا فحسب، بؿ 

ا، إذ اف الربط بيف الفتكحات اإلسبلمٌية كالديف  الجديد الذم جاء العرب بو كاف مبيننا. كرٌد البلىكتٌيكف فكريًّا أيضن
ـ)، الذم أٌثر في صكرة اإلسبلـ في  ٗمع اإلسبلـ. أما نيكيتاس البيزنطٌي (القرف  البيزنطٌيكف األرثكذكس بسجاالت دينٌية

ا كفي أكربا عمكمنا حتى القرف الحادم عشر، فيك أٌكؿ بيزنطٌي رجع إلى كتاب المسمم يف المقٌدس لتفنيده بيزنطة خصكصن
تستيدؼ المداخمة عرض بعض المقاطع  .ـ) ٗأك  ٖبترجمة القرآف األكلى لمترجـ مجيكؿ (القرف  كاستشيد في دحضو

ليذه الترجمة اليكنانٌية كاالستنتاجات المتعٌمقة بالمحيط الثقافٌي كالدينٌي لممترجـ كما تريد أف تعرض طريقة استعماؿ 
 كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر: .تاس"الترجمة في مسار سجاؿ نيكي

Manolis Ulbricht, Doctorant en Byzantine and Arabic studies, FU Berlin, Séminaire en 
langue arabe: Mercredi 9 mai 2012, 18h30, Ifpo, Espace des Lettres, Bibliothèque 
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يذكر الدكتكر طارؽ منصكر كالدكتكرة نيى سالـ في دراستييما الجادة 
كالفريدة، كالتي قامت بمراجعة كتحميؿ الترجمة اليكنانية التي كردت في عمؿ نيكيتاس 
البيزنطي مراجعة دقيقة، كبالتحديد فيما تبقى مف نصكص الجزء الثبلثيف مف القرآف 

أبحاث كدراسات العدد الثامف مف حكلية  ضمف َُِْالكريـ، كالتي نشرت مؤخرنا عاـ 
تحت عنكاف "التاريخ اإلسبلمي كالكسيط"، الصادرة عف جامعة عيف شمس، 

"البيزنطيكف كترجمة القرآف الكريـ إلى اليكنانية في القرف التاسع الميبلدم: الجزء 
ا"،  ردة عند أنو بقراءة الترجمة اليكنانية الباكرة لمقرآف الكريـ، الكاالثبلثكف أنمكذجن

نيقتاس البيزنطي، نكتشؼ الطامة الكبرل، حيث أساءت ىذه الترجمة إلى اإلسبلـ 
كدفعت البلىكتييف البيزنطييف لتفنيده كمما كاتتيـ الفرصة، حيث لـ يستطع المترجـ فيـ 
كثير مف الكممات كالتعبيرات العربية الكاردة في آيات القرآف الكريـ، فترجميا ترجمة 

أك نقميا نقبل صكتينا دكف إدراؾ لممعنى الحقيقي لمكممة؛ فمثبلن لـ  حرفية غير سمسة،
يستطع فيـ كممات كالقارعة أك الككثر أك الصمد، العمؽ، الصاعقة، كطكر سينيف، 
كذم حجر، كالصمد كغيرىا، فجاءت ترجمتو لمثؿ تمؾ الكممات كآيات أخرل محرفة 

ف ذلؾ ما قاـ بو مف تصرؼ في كغير دقيقة، فأساءت لمقرآف الكريـ كشكىتو. فضبل ع
ا أف  )68(ترجمة اآليات القرآنية لتتناسب مع خمفيتو الدينية المسيحية". حيث يبدك أيضن

                                                                                                                                                    

d‖archéologie, bat. I, rez-de-chaussée. Séminaire commun d‖études médiévales (Ifpo, 
Centre Louis Pouzet, Université Saint-Joseph), PhD cand. in Byzantine   & Arabic Studies, 
Free University of Berlin, Germany. 

القرف الدكتكر طارؽ منصكر، كالدكتكرة نيى عبد العاؿ سالـ: "البيزنطيكف كترجمة القرآف الكريـ إلى اليكنانية في  68.
ا"، العدد  حكلية التاريخ اإلسبلمي كالكسيط، الصادرة عف جامعة عيف شمس، التاسع الميبلدم: الجزء الثبلثكف أنمكذجن

كما بعدىا، كيضيؼ كبل الباحثاف "أف ىذه الترجمة محفكظة في مخطكطة  ْٖ، ص. َُِْ-َُِّ(الثامف)، السنة 
كرقة، تحتكم كؿ كاحدة منيا  ِّٗيث تتألؼ مف ح VATICANUS GRAECUS MS. No 681بمكتبة الفاتيكاف 

عمى سبعة عشر سطرنا، كبعض حركؼ الفقرات االستيبللية بالمكف األحمر، كيشار في أغمب المقتبسات القرآنية بخط 
ا في المجمد رقـ (÷)مع نقطتيف في ىامش المخطكط  مف مجمكعة كتابات اآلباء اليكنانييف  َُٓ؛ كمنشكرة أيضن
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لـ يكف مممنا بما يعرؼ باسـ  -كالحديث ما زاؿ لكبل الباحثيف  –مف قاـ بالترجمة 
ىا؛ كىذا المحسنات البديعية في المغة العربية كالكناية كالطباؽ كالتكرية كالجناس كغير 

يتضح مف عدـ فيمو لبعض الكممات، فمثبلن لـ يفيـ أف "الركح" كناية عف جبريؿ عميو 
السبلـ؛ ك"البمد األميف" كناية عف مكة المكرمة؛ كأف "الناس" أك "اإلنساف" يقصد بيا 

ناثنا، كليس الرجاؿ فقط؛ كأف "الصمد" ال تعني "  Ὁ Θεὸοنسؿ آدـ كحكاء ذككرنا كا 
Ὁιόζθπξνο – اليكنانية بتمؾ الصفة المادية هلل عز كجؿ؛ كتفرقتو بيف ىكليٍسًفركس "

 )69(كممتي "اإللو" ك"الرب" كالمتاف تعنياف شيئنا كاحدنا عند المسمميف أم "اهلل عز كجؿ"،
كغير ذلؾ مف األمثمة، إضافة إلى بعض األخطاء المغكية. فربما اعتمد المترجـ عمى 

ني القرآف الكريـ، كعمى العكس لـ تصؿ إليو أينا مف معاجـ لغكية عند ترجمتو لمعا
تفاسير القرآف الكريـ لييتدم بيا في معرفة المعاني الحقيقية لبعض التعبيرات القرآنية؛ 
كمف ثـ جاءت ترجمتو في األغمب األعـ حرفية كتجنح لمعامية اليكنانية أكثر مف 

 اليكنانية الكبلسيكية الصحيحة.
                                                                                                                                                    

ecaPatrologia Gra  كقد قاـ أحد األساتذة األلماف يدعىُّٖٔلعاـ . Karl Förstel  بترجمتيا مؤخرنا مف اليكنانية
القديمة إلى األلمانية؛ باإلضافة إلى ترجمة الباحث الدنماركي كريستياف ىكجؿ ليا إلى اإلنجميزية. كتجب اإلشارة إلى أنو 

الميـ إال الدراسة التي قاـ بيا الباحث األلماني مانكليس لـ تظير دراسة ألحد المؤرخيف أك الباحثيف العرب بعد، 
ا أف نيقتاس اقتبس مف الترجمة اليكنانية لمقرآف الكريـ ، السابؽ اإلشارة إلييا، حكالي أكلبريخت. يذكر كبل الباحثاف أيضن

ريـ، كتناكؿ بقية القرآف مائتي آية مف آيات القرآف الكريـ، كناقش بالتفصيؿ السكر الثمانية عشر األكلى مف القرآف الك
مف  الكريـ تناكالن عابرنا في إطار منيجو لتفنيد النص القرآني، كلعؿ ىذا يفسر لنا لماذا سقطت بعض اآليات القرآنية

سكرة، عممنا بأف القرآف الكريـ يحتكم  ُُّالنسخة اليكنانية المترجمة. مف المبلحظ أف نيقتاس رقَّـ سكر القرآف الكريـ بػ ػػػػػ
 سكرة، كالسبب في ذلؾ أف نيقتاس اعتبر سكرة الفاتحة مدخبلن لمقرآف الكريـ كليس سكرة مستقمة لذاتيا. ُُْ عمى

أختمؼ مع كبل الباحثيف حكؿ رفضيما لمسألة التفرقة في الترجمة اليكنانية بيف كممتي "اإللو" ك"الرب"، كالتي  69.
 -افة الترجمات فيما بعد حتى ترجمة طبعة مجمع الممؾ فيد أحدثتيا الترجمة التي استعاف بيا نكيتاس، حيث اتفقت ك

عمى التفرقة في الترجمة بيف كؿ مف كممة "اإللو" ك"الرب"، الختبلؼ داللتييما، كمف ثـ  –كىك ما أعتبره نيج صحيح 
كممة "اإللو"  -كما ىك معركؼ كما أتفقت عميو كافة الترجمات  -نقميما إلى المغة اليكنانية بما يتناسب معيما، فترجمت 

، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر طارؽ منصكر، نيى سالـ، المرجع Ο Κύριοσ، ككممة "الرب" بكممة Ο Θεόσبكممة 
 . ُُُنفسو، ص. 
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راستييما بالتأكيد عمى أنو يجب أال نقيس ما نقمو كيختتـ كبل الباحثاف د
بمقاييس عصرنا الحديث،  –سكاء نيقتاس أـ غيره  –المترجـ المسيحي األرثكذكسي 

بؿ يحسب لو أنو اجتيد في عمؿ أكؿ ترجمة باكرة لمعاني القرآف الكريـ إلى لغة غير 
التحريؼ المتعمد، العربية؛ كبالرغـ ما شابيا مف بعض األخطاء أك أكجو القصكر أك 

إال أنيا تحسب لو تمؾ المحاكلة التي كصمت لنا بقاياىا، ككانت سببنا في معرفة 
الكنيسة الشرقية األرثكذكسية بالقرآف الكريـ، كما كانت سببنا في انكباب الرىباف 
البيزنطييف عمييا لتفنيد اإلسبلـ، كىك ما اتضح بعد ذلؾ جمينا في الكتابات الجدلية 

، حيث استمر تأثير تمؾ الترجمة لما يقرب مف خمسمائة سنة تالية عمى البيزنطية
عمى أية حاؿ، تضمنت دراسة الباحثاف الميمة كالجديرة  )70(عصر نيقتاس البيزنطي".

باالىتماـ، تقكيـ كمراجعة كرؤية لؤلخطاء التي كقع فييا المترجـ، إضافة إلى بعض 
بركج، الطارؽ، الفجر، البمد، الشمس، التصكيبات، كبالتحديد في سكرة النازعات، ال

الميؿ، الضحى، الشرح، التيف، القدر، العاديات، القارعة، العصر، الككثر، اإلخبلص، 
الفمؽ، الناس، كالتي حكت بيف ثناياىا بعض المغالطات، كالتي تظير جمينا عمى سبيؿ 

ا"، "قتؿ أصحاب األخدكد"،  "كالسماء المثاؿ في اآليات التالية: "فالسابحات سبحن
كالطارؽ"، "إف كؿ نفس لما عمييا حافظ"، "ال أقسـ بيذا البمد"، "لقد خمقنا اإلنساف في 
كبد"، "كالشمس كضحاىا"، "كنفس كما سكاىا"، "كما خمؽ الذكر كاألنثى"، "إف سعيكـ 
لشتى"، "كالضحى، كالميؿ إذا سجى"، "ما كدعؾ ربؾ كما قمى"، "فإذا فرغت فانصب"، 

لى ربؾ فارغ ب"، "كطكر سينيف"، "كىذا البمد األميف"، "أسفؿ سافميف"، "تنزؿ الركح"، "كا 
ا..."القارعة ما القارعة"، "كالعصر، إف اإلنساف لفي  ا، فالمكريات قدحن "كالعاديات ضبحن

                                                           

 كما بعدىا. ُِْطارؽ منصكر، كنيى سالـ، المرجع نفسو، ص 70.
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خسر"، "إنا أعطيناؾ الككثر"، "اهلل الصمد"، "كمف شر غاسؽ إذا كقب"، "ممؾ الناس"، 
 )71("في صدكر الناس"...كغيرىا.

 لمفكر ممثؿ أىـ يعتبر البيزنطي نيكيتاسمف ناحيتيا ترل أنجميكي زياكا أف 
 مف األكؿ الميبلدم كالنصؼ التاسع القرف مف الثاني النصؼ في لئلسبلـ المناىض

ا معاصر كىك الميبلدم، العاشر القرف  قاـ حيث .الكبير األديب فكتيكس لمبطريؾ أيضن
 باسـ يذكره التاريخ كظؿَّ  الفمسفية عممو كبنيتو بسعة اشتير الذم نيكيتاس البيزنطي،

 القرف مف اإلسبلـ ضد البيزنطي لدعمو األدب االعتراضي "المعمـ"ك "الفيمسكؼ"
 ميخائيؿ األباطرة مف بدعـ كتب ثبلثة بتأليؼ قاـ . فقدعشر الرابع كحتى التاسع
 رسالة ذلؾ سبب إف ـ)، كيقاؿٖٖٔ-ٕٖٔاألكؿ ( كفاسيميكس ـ)ٕٖٔ-ِْٖ( الثالث
الثالكث  عقيدة عمى اعتراضاتيـ بيا ميخائيؿ، اإلمبراطكر إلى المسممكف أرسميا

 حكؿ بالتفصيؿ عمييـ يرد أف منو كطمب نيكيتاس، باستدعاء اإلمبراطكر فقاـ األقدس،
 سمَّى كقد .المسمميف حيجج كدحض المسيحية، كعرض التعاليـ األقدس، الثالكث

                                                           

كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ تقكيـ كمراجعات الباحثاف كرؤيتيما لؤلخطاء كالمغالطات التي كقع فييا المترجـ بصكرة  .71
ا محمد فكزم رحيؿ، ا. ُِّ-َُُص.  المرجع نفسو، :طارؽ منصكر، كنيى سالـ انظرمفصمة،  البيزنطيكف نظر أيضن

 كالمحاكالت المبٌكرة لترجمة القرآف الكريـ:
http://www.alhayat.com/Articles/2820663/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2
%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85 
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 إلى الياجرييف رسالة في المرسىؿ االعتراض عمى إنشائي نيكيتاس رسالتو "عرض
 يقتنعكا لـ المسمميف أف المسيحي"، كيبدك الديف عمى لبلفتراء تاكفيؿ بف ميخائيؿ الممؾ

 رسالة كدحض نيكيتاس بمقالتو "اعتراض عمييا ردَّ  ثانية، رسالة كأرسمكا فعادكا بحيججو
 كيبدك .المسيحي عمى الديف اءلبلفتر  تاكفيؿ بف ميخائيؿ الممؾ إلى الثانية الياجرييف
ا  كمف بنفسو، نصيا كتب مىفٍ  ىك نيكيتاس كأف مخترعة، المسمميف رسائؿ أف كاضحن

مقالتو  اإلسبلمي الديف كيحقٍّر المسيحية التعاليـ لجكىر فييا يعرض أىـ أعمالو التي
 العربي". محمد ًقبؿ مف المزيَّؼ لمكتاب الكبيرة "دحضه 

 كحججو األدبية نيكيتاس ىي قدراًت  العمؿ ىذا كتضيؼ زياكا أف ما ييبرز
 أف يقتنع جعمو كالبلىكتي كاألدبي الفمسفي فتككينو اإلسبلـ، ضد المنيعة القكية

 العامة المفاىيـ عمى القائـ العقمي تدليمو كفي منطقو، في يكمناف كاليقيف المصداقية
 يستخدـ اإلسبلمية؛ التعاليـ كدحض المسيحية التعاليـ لدعـ محاكلتو في الكمية، لذلؾ

ا ا جدلينا منيجن  ال اإلليية الذات سرَّ  بأف كلعممو كاالستدالؿ، باإلضافة لممنطؽ صارمن
 يتصؼ العمؿ فيذا .القياس مرارنا يستخدـ نراه كحده االستدالؿ بمنيج تمامنا ينكشؼ
 التعاليـ مف شيئنا يبيٍّف ذلؾ كمع اإلسبلـ، ضد التعسفية كاألحكاـ بالحدة عامةن 

ذا القرآف اإلسبلمية كمحتكم  القرف في مرة كألكؿ تمكَّف، أنو الحسباف في أخذنا كا 
 أمينةن  ترجمةن  أقسامو مف كثيرو  كترجمة بالكامؿ القرآف تحميؿ مف الميبلدم، التاسع
 األصؿ بدقة ترجـ أنو بالذكر الجدير كمف بالعربية، عمـو  عمى كاف أنو لنا يظير

 الحديثة. األكربية الترجمات عف جكدةن  تقؿ ال كترجمتو العربي،
ذا  في تيمدىح التينية ترجمة أكؿ كانت كتختتـ زياكا حديثيا بالقكؿ، بأنو كا 

، كآخر عربي"سراسني" Robert Retinesبيا  قاما التي ُُّْ عاـ ترجمة ىي الغرب
 سنيكيتا ترجمة أف نجد ،Clunyدير  رئيس المبجؿ بطرس مف بدعـو  محمد، يدعى

 تعاليـ محمد بدحض الزماف. فقاـ مف قرنيف بنحك الشرؽ قد سبقتيا البيزنطي في
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يراد التفصيمية، بالترجمة  نيكيتاس باالعتراض، كذلؾ لككف المقصكدة القرآنية اآليات كا 
 أنيا يعتقد القرآنية التي السكر أساسنا آيات القرآف. فينتقي كبمحتكل بالعربية عمـ عمى
 كسيادة المسيحية تدمير أعني لمحمد، الدفينة المقاصد عمى الضكء كتسمط تيعبٍّر

كما  – رأيو ففي .اإلسبلمي الكحي كأصالة محمد، رسالة ضد كيتخذىا كسيمةن  اإلسبلـ،
اإلسبلـ (محمد)  مؤسس سيككلكجية عمى سيطرت الدفينة المقاصد تمؾ أف-تشير زياكا

 كيميييـ المسيحييف، لييطمئف األلكىية عنو ينزع كلكنو لممسيح (عيسى)، االحتراـ فييبدم
 يحاكؿ فنراه الفريدة، السمات كثيره مف بو القرآف عمى فاعتراض نيكيتاس مقصده، عف

 مف حيث اإلسبلـ زيؼ عف تكشؼ التي القرآف لسمات يعرض أف جدلية بأساليب
 فان لمقرآف، محرٍّ  متعسفة تفاسيرى  عمدنا نيكيتاس يضيؼ أف كاألخبلؽ. كالمقزز التعاليـ
 الجدلي بالمنيج اإلسبلـ تعاليـ محاكلتو لدحض في كما أنو آياتو، معانيى  أحياننا

 )72(تعاليـ المسيحية. مبتكر كبأسمكب بميارة عرض المنطقي، كاالستدالؿ
                                                           

نظر: سعدكف ا، ك ُّي بيف الحكار كالمناظرة"، صأنجيميكي غ. زياكا، "اإلسبلـ في كتابات العصر البيزنط .72
 ،ُٓ، ص ََِٗاألردف  –السامكؾ، االستشراؽ كمناىجو في الدراسات اإلسبلمية، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، عماف 

ا: د. محمد حمادم الفقير التمسماني، "تاريخ حركة ترجمة معاني القرآف الكريـ مف ًقبؿ  ،ْٓ-ُْ كأنظر أيضن
 المستشرقيف كدكافعيا كخطرىا"، مركز المدينة المنكرة لدراسات كبحكث االستشراؽ،

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=54&RPID=52&LID=5    
التمسماني معمقنا عمى ىذه القضية: "لـ يكف غرضيـ مف ترجمتو (القرآف): االطبلع عميو أك االستفادة منو، يقكؿ الدكتكر 

ثارة الشبيات كالتشكيؾ حكلو، ككانت تمؾ المحاكلة ىي البكادر  نما كاف ىدفيـ محاربتو بعد الكقكؼ عمى مضمكنو، كا  كا 
في محاكلتو الفكرية لفيـ اإلسبلـ كاف دافعو األصيؿ: العمؿ مف األكلى لبلستشراؽ، األمر الذم يؤكد لنا أف االستشراؽ 

أجؿ التنديد كاالستخفاؼ بالمقكمات الثقافية. "فقد بينت الدراسات المحققة في المكضكع أف القرآف ترجمو المستشرقكف 
رآف الكريـ صراحةن لدحض ليحاربكه، ككانت عممية الترجمة تسكدىا المعاداة المطمقة لئلسبلـ. كانطمقكا مف فكرة ترجمة الق

المبادئ اإلسبلمية كتفنيدىا. كلنا عمى ذلؾ مثؿ في الترجمة اإلسبانية التي كضعيا مككيكندك أم أك كراتكندك كعنكانيا 
ىكذا بكؿ صراحة: القرآف مترجمان بأمانة إلى اإلسبانية كمعمقان عميو كمدحضان طبقان لمعقيدة كالتعاليـ المقدسة كاألخبلؽ 

 مديف الكاثكليكي المقدس الرسكلي الركماني"،الكاممة ل
ا: شاكر عالـ شكؽ، "ترجمة معاني القرآف الكريـ كدكر المستشرقيف فييا"، مجمة الدراسات، الجامعة اإلسبلمية ا نظر أيضن

، يؤكد شكؽ نفس الفكرة حيث يقكؿ: "إف عددا ىائبل  )ْٕ-ٕٓـ (صََِٕالعالمية شيتاغكنغ، المجمد الرابع، ديسمبر 
ف المستشرقيف قد قامكا بترجمة معاني القرآف الكريـ، كليس ىدفيـ كغرضيـ مف كراء عمميـ ىذا االطبلع عميو أك م
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 لئلسبلـ، كالمياجمة الناقدة البيزنطية المقاالت في ترل زياكا أنو عند النظر
مكا قد كانكا البيزنطييف األدباء أف نجد  اإلسبلمي، الديف بمضمكف معرفةن كاسعةن  حصَّ

المصادر  مف ضمننا أك مباشرةن  معمكماتيـ يستقكف -األحياف معظـ في-حيث أنيـ 
 إليو تكجَّو لئلسبلـ، األكؿ المصدر القرآف السنة)، كباعتبار (القرآف، نفسيا اإلسبلمية
 المباشرة التعاليـ في القرآف كفيجد كانكا ألنيـ النفيسة، النيج امتيازاتو كليذا انتقاضيـ،

 كمتعددة مختمفة تفاسير يجدكف كانكا السنة في بينما .اإلسبلـ معتقدات عمى لمحكـ
 بدقة محددنا يكف لـ التراث اإلسبلمي كألف السبب، ليذا المختمفة، اإلسبلمية لممناىج
عمى  البيزنطي النقد ارتكز لمبيزنطييف، بالنسبة عميو الحصكؿ العسير مف كاف كألنو
 أك يفيمكا أف رفضكا كلكنيـ عاـ، بشكؿ بو عمـو  عمى كانكا كيبدك أنيـ القرآف، تحميؿ
 .الخبلص (الًعتؽ) تاريخ في لو بمكانةو  يعترفكا أف جديد، كرفضكا كديف اإلسبلـ يقبمكا
 بركح اإلسبلمي الديف كاجيكا المطمقة المسيحي الكحي حقيقة في عقيدتيـ طريؽ فعف

 ثغراتو عف لمبحث بؿ ليفيمكه، ال اإلسبلـ عمى فتعرَّفكا كببل مكضكعية، انحيازية
 ىي المسيحية بأف البيزنطييف ليس إليماف يرجع كىذا تعاليمو، كدحض لمحاربتو،

ا بؿ فحسب، المنزؿ الكحيد الديف  مف األعماؿ البيزنطيكف بو أحسَّ  الذم لمخطر أيضن
 الشرقية الكاليات مف كثيرو  خضكعي  عمييا ترتَّب كالتي بيزنطة ضد لئلسبلـ العدائية

 مع اإلسبلمية لمسيطرة الحقنا) الصغرل كآسيا فمسطيف، المسيحية (سكريا، مصر،
  (73).الطرفيف بيف كالضغائف نشأت الشككؾ سكانيا، كبالتالي مف األعظـ السكاد أسممة

                                                                                                                                                    

بؿ جميـ ييدفكف إلى خدمة مصالحيـ كتحقيؽ -الميـ إال النذر اليسير منيـ –االستفادة منو أك إفادة قكميـ بو. 
الترجمات كشف مزيد مف الغارات كاليجمات ضد اإلسبلـ  مقاصدىـ المتمثمة في تشكيؾ المسمميف في دينيـ كاستثمار

كتعاليمو كثقافتو، كما ييدفكف إلى إثبات بشرية القرآف الكريـ صراحة لدحض المبادئ كالقيـ اإلسبلمية كتفنيدىا كالعمؿ 
ى الطرؽ كباسـ مف أجؿ التنديد كاالستخفاؼ بالمقكمات الثقافية كالحضارية لئلسبلـ، ككما كاف ىدفيـ تشكيو القرآف بشت

 المناىج كاألمانة العممية". 
 . ٓأنجيميكي غ. زياكا،"اإلسبلـ في كتابات العصر البيزنطي بيف الحكار كالمناظرة"، ص. 73
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مف ناحيتو يؤكد أكلبريخت نفس الفكرة حيث يرل أف نيكيتاس البيزنطي كاف 
ذـ اإلسبلـ كتعييره، كأف عممو -في إستخدامو لترجمة معاني القرآف الكريـ–طمكحو 

"تفنيد القرآف" يمثؿ سجاالن بمساف سميط ضد اإلسبلـ كالقرآف الكريـ. حيث يقارف 
سفرنا -مسممنا بو–نيكيتاس القرآف بالكتاب المقدس أم العيد القديـ كالجديد، الذم يعتبره 

. أما فيما يخص اآليات القرآنية فيفسرىا كفقنا آلرائو المتحيزة سماكينا كمكحي بو مف اهلل
كيشرحيا مف دكف التفات إلى التأكيؿ اإلسبلمي األصمي. كيضيؼ أكلبريخت أف 
نيكيتاس كاف يفصؿ اآليات بإضافات تمثؿ قناعتو الشخصية بخصكص اإلسبلـ. 

سمنا كىذا بيدؼ تحريؼ كذلؾ يغٌير تركيب الجمؿ في اآليات القرآنية كيحذؼ أحياننا ق
   )74(نص القرآف كعرض تأكيؿ زائغ عف معانيو إلظيار ديف اإلسبلـ كممة شاذة.

كيختتـ أكلبريخت حديثو مؤكدنا عمى أف "ىذه الكثيقة القديمة تعد مثاالن مميزنا 
لسكء الفيـ بؿ عدـ التفاىـ بيف المسيحية كاإلسبلـ، كىذا أمر شغؿ منطقة أصكؿ 

ني أمية، أم ببلد الشاـ، منذ بدء تعايش الحضارتيف فييا في القرف المسيحية كدكلة ب
السابع الميبلدم، كيستمر ىذا التحدم حتى أيامنا. كعف طريؽ دراسة التاريخ كتحديدنا 
التفحص لنصكص أسبلفنا، المتأني كالمجرد عف أم تحيز مسبؽ، نبلحظ أف الكبلـ 

                                                           

ـ) مع ٗـ في سجاؿ نيكيتاس البيزنطي (القرف ٗ/ٖمانكليس أكلبريخت، الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ مف القرف  .74
ا الدراسة الميمة التي صدرت حديثنا لمدكتكر محمد بياء الديف حسيف، ْٓص  اإلسبلـ باسـ "تفنيد القرآف"، ، أنظر أيضن

. يشير الدكتكر َّْ، َّٖ-ِٕٔ، ص. َُِْالمستشرقكف كالقرآف الكريـ، عماف، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، 
عطاء الغربييف القدرة لمتعرؼ حسيف أف المنطمؽ في ترجمة القرآف الكريـ كاف لحساب التبشير كاإلستشراؽ، عمى أساس إ

عمى الجكانب التي يستطيعكف منيا مياجمة اإلسبلـ كمجادلة المسمميف، ككانت ترجمتو تدخؿ ضمف المخطط الذم بدأه 
الغرب بعد الحركب الصميبية بيدؼ تشكيو تمؾ الصكرة اإليجابية التي تشكمت في أذىاف األكركبيف، كالتي أزعجت رجاؿ 

ى مقاكمتيا، كذلؾ عف طريؽ ترجمة القرآف الكريـ كتفسيره بالشكؿ الذم يخدـ أىدافيـ، فيذه الترجمة الكنيسة، كدفعتيـ إل
الكيفية ال الصحيحة كالعممية لـ يقصد بيا إال محاربة القرآف، كدحض مبادئ اإلسبلـ، ثـ تكالت ترجمات المستشرقيف 

جميف كانكا يجيمكف ببلغة المغة العربية التي يبمغ كىي في جممتيا ناقصة كمحرفة، يعكد السبب في ذلؾ إلى أف المتر 
لى أف ترجمات القرآف التي اعتمدكىا في فيـ القرآف كانت  فييا القرآف ذركة اإلعجاز في أسمكبو البديع كتأثيره المدىش، كا 

 قاصرة عف أداء معانيو، كمشفكعة بالتحريفات المضممة المتعمدة التي أكقعت فييا لتحقيؽ أغراض معينة. 
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قبؿ ألؼ سنة. إف الحجة ليدـ التحريضي اليكـ ال يختمؼ في لبو عما كاف عميو 
عقائد اآلخر الدينية لـ تتغير جكىرينا كلكف تجمدت، كمعو أحياننا عقكؿ الناس. 
لنستخدـ التاريخ لمتقدـ كالتطكر في سبيؿ السبلـ كالتسامح، كلعؿ كبلـ الشاىر 
األلماني المشيكر جكتو يتحقؽ عندما قاؿ "بكشؼ الماضي فحسب، نتمكف مف أف 

     )75( نفطف الحاضر".
مف ناحيتو يذكر جياد ببلؿ خميؿ في دراستو الميمة حكؿ تاريخ الترجمات 
اليكنانية لمعاني القرآف الكريـ أف اليكنانييف قد اىتمكا بترجمة القرآف الكريـ قديمنا كذلؾ 

 (ΝΗΚΖΣΑ) لمكاجية اإلسبلـ كالمسمميف، كفي مقدمة الميتميف "نيكيتاس البيزنطي"
كذلؾ في القرف التاسع  (’ΜΖΥΑΖΛ Γ)بتحريض مف اإلمبراطكر ميخائيؿ الثالث -

الذم قاـ بترجمة بعض أجزاء القرآف الكريـ إلى المغة اليكنانية. فقد قابؿ  –الميبلدم 
األب / آناستاسيكس يانكالتكس ىذه الترجمة بالترجمات الحديثة فأظير ما فييا مف 

ـ معاني القرآف الكريـ، كانتيى إلى القكؿ بأف ركح العداء كالحقد كالضعؼ في في
المترجـ "نيكيتاس البيزنطي" قد تصرؼ في ترجمة اآليات القرآنية كخرج عف مفيـك 

أما الترجمات اليكنانية في  )76(النص القرآني بترجمات خاطئة ككيفية كغير عادلة.
يكغمك في نياية القرف الثامف عشر الميبلدم فيشير إلى ذلؾ األستاذ جكرج كيخا

دراستو التي قاـ بيا حيث أكد عمى كجكد ترجمة لمقرآف الكريـ إلى المغة اليكنانية مف 

                                                           

ـ) مع ٗـ في سجاؿ نيكيتاس البيزنطي (القرف ٗ/ٖمانكليس أكلبريخت، الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ مف القرف  75.
 . ْٓاإلسبلـ باسـ "تفنيد القرآف"، ص 

 نظر: القرنيف السابع كالثامف الميبلدم كحكؿ كتابات البيزنطييف حكؿ اإلسبلـ في ا76. 
Ευϊγγελοσ Α. Σςούμασ, Σο Ιςλάμ ςτουσ Βυζαντινούσ ςυγγραφείσ του 7ου & 8ου 
αιώνα,  ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ, ύμβουλοσ Καθηγητόσ: Απόςτολοσ Υ. Κραλύδησ, 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 2014), http://ikee.lib.auth.gr/record/271315/files/GRI-2015-15058.pdf. 



 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة اليونانية

333 
 

ـ، كلـ نجد إشارة إلييا في غير دراستو، عمى ُٕٔٔالمغة اإليطالية، كقد طبعت سنة 
 حد تقديرات جياد خميؿ. 

 ك التالي: أما بالنسبة لمترجمات المطبكعة األخرل لكامؿ النص القرآني فيي عمى النح
 ترجمة غيراسيموس بنداكيس بطبعاتيا المختمفة: -2

يذكر الدكتكر جياد خميؿ في دراستو الميمة "أف ىذه الترجمة تعد مف الترجمات 
اليكنانية الكاممة لمعاني القرآف الكريـ كمف النص العربي مباشرة، كىي الترجمة التي تـ 

النص القرآني مباشرة بدكف  ـ، حيث قاـ المترجـ باالستناد إلى ُٖٕٖنشرىا عاـ 
مراجعة إلى الترجمات األكربية ككاف مكفقنا في ترجمتو نكعنا ما. كقد طبعت ىذه 

 ُٖٖٔـ كسنة َُٖٖالترجمة عدة مرات في السنكات التي بعدىا، ككاف ذلؾ سنة 
. كتـ نشر الترجمة مف طرؼ دار النشر المعركفة باسـ ُِٖٗكسنة  ُُِٗكعاـ 

. كقد طبع منيا نسخة مصكرة في الطبعة (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΓΑΚΗΖ)"أليفثركذاكيس" 
بمقدمة مكجزة في عمكـ القرآف مف الباحث "ألكسندركس  ُْٗٗاألكلى في عاـ 

(Α. ΚΑΡΗΩΣΟΓΛΟΤ)كاريكتكغمك" 
ككررت ىذه الطبعة مرة أخرل في عاـ  (77)

                                                           

ا:ا .77  نظر أيضن
Καριώτογλου, Αλϋξανδροσ ., Ορθοδοξία και Ιςλάμ, Εκδοθεύσ Δόμοσ (Αθόνα 2000), 
Καριώτογλου, Αλϋξανδροσ ., το Ιςλάμ ςτην Ινδία, Ελληνικϊ Γρϊμματα, Αθόνα 
1995, Αλϋξανδροσ . Καριώτογλου, Σο Ιςλάμ ςτην οικουμένη Θρηςκεία, κράτοσ, 
κοινωνία Γρηγόρη, 2012; Αλϋξανδροσ Καριώτογλου, Ιςλάμ και χριςτιανική 
χρηςμολογία Από τον μύθο ςτην πραγματικότητα, Αρμόσ, 2000. 
يستعرض شادم األيكبي في تقريره الصحفي ما ذكره دكتكر جياد خميؿ المختص في حركة االستشراؽ اليكناني 

أكثر مف ترجمة لمقرآف الكريـ، كأىميا ترجمة بنداكيس كالمشرؼ عمى تصحيح إحدل ترجمات القرآف الكريـ، "إف ىناؾ 
كقد قدـ ليا الباحث  ُِٖٗكُُِٗكُٖٖٔكَُٖٖثـ أعيد نشرىا خبلؿ األعكاـ  ُٖٕٖالتي نشرت لممرة األكلى عاـ 
 ". كلمزيدُٓٗٗك ُْٗٗبمقدمة في عمـك القرآف في النسخة التي صدرت عامي  ُْٗٗألكساندركس كاريكتكغمك عاـ 

 نظر: اؿ مف التفاصي
http://democraticislam.org/news_details.php?lang=ar&id=168 

http://www.biblionet.gr/author/19991/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/172/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7
http://www.biblionet.gr/author/19991/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/221/%CE%91%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82
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القرآف ـ إلقباؿ المجتمع اليكناني عمييا، كذلؾ لغياب الترجمة اليكنانية لمعاني ُٓٗٗ
الكريـ في المكتبات التجارية في الكقت الحالي، لكف لغة ىذه الترجمة قد أصبحت 
صعبة نكعنا ما، ألف المغة اليكنانية الحديثة قد مرت بتطكرات في ىذا الكقت القصير 
مما أدل إلى صعكبة فيـ تمؾ الترجمة مف قبؿ العامة كالناشئة مف الجيؿ الحاضر، 

كقد شعر الباحثكف بيذا  )78(ـ. ُٖٕٖبعة األكلى ليا عاـ ألف الترجمة كانت في الط
كقامكا بنشر ىذه الترجمة بمغة أكثر تبسيطنا بكاسطة فريؽ مف الباحثيف حيث كضعكا 

                                                           

نثني  –يذكر الباحث الدكتكر "ألكسندركس كاريكتكغمك" المتخصص في عمكـ البلىكت، كالذم كتب مقدمة ميمة  78.
القرآف الكريـ كسرعة ـ): "أف استمرارية نجاح ترجمة بنداكيس لمعاني ُْٗٗإلحدل طبعات ىذه الترجمة عاـ ( -عمييا 

تداكليا، يكمف بصكرة كاضحة في محاكالت "بنداكيس" المتكررة في استخداـ كاستعارة مصطمحات كمفردات كتعبيرات 
 εκκληςιαςτικό γλώςςα – η γλώςςα τησ Αγύασمستكحاة مف األساليب المغكية لمكتب المقدسة (

Γραφόσؽ بمكانة كقدسية القرآف الكريـ، كأدعك لو في عديد مف المحافؿ )، كىك ما أعتبره أنا شخصينا عنصرنا ميمنا يمي
أقرب إلدراؾ كفيـ القارئ  -دكف شؾ–األكاديمية باعتباره جانب إيجابي ميـ لقبكؿ مثؿ ىذه الترجمات، حيث ستككف 

يـ. يتعيف اليكناني، كبالطبع دكف أف تطغى تمؾ التعبيرات كالمصطمحات بحسيا الكنسي عمى ركح كطبيعة القرآف الكر 
ا أف نأخذ في اإلعتبار أف المغة اليكنانية تتمتع بمركز كثقؿ ميـ بإعتبارىا لغة "الكت اب المقدس"، كلمزيد مف عمينا أيضن

 نظر:االتفاصيؿ 
Σο Ιερό Κοράνιο, μετϊφραςη-ςχόλια: Γερϊςιμου Πεντϊκη – Ειςαγωγό: 
Αλϋξανδρου Καριώτογλου (εκδ. Δημιουργύα-Απ. Φαρύςη, 1994); Cf.  
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-
%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk; 
https://islamforgreeks.org/2016/02/23/korani-to-vhma-pentakhs/;  

 كحكؿ المسيحية كظيكرىا في عالـ متغير مف المغات: اليكنانية كالبلتينية كالعربية، أنظر الدراسة الميمة كالحديثة لػ: 
Kees Versteegh, “Religion as a Linguistic Variable in Christian Greek, Latin, and 
Arabic”, Summer School on Arabic Christi-anity: History, Culture, Language, 
Theology, Liturgy, organized at the University of Münster by Vasile-Octavian Mihoc 
(July 20, 2016), 55-85. 

http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
https://islamforgreeks.org/2016/02/23/korani-to-vhma-pentakhs/
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أك عمى  –ترجمة بنداكيس في جزء مف يسار الصفحة، كترجمة الفريؽ المتخصص 
زء الثاني مف بالمغة المبسطة كالمفيكمة في يكمنا بطريقة أسيؿ في الج –األصح 

، كعمى المغة المبسطة بحرؼ (Π)يميف الصفحة، مشيريف إلى ترجمة بنداكيس بحرؼ 
(Ν)  مف أعمى كؿ صفحة مف الترجمة. كلكف يبدك أف ىذه الطباعة كانت تجارية أكثر

 _ ΗΛΑΜΗΜΟ)القرآف)  –مما كانت عممية، فالترجمة نشرت تحت اسـ (اإلسبلـ 

ΚΟΡΑΝΗΟ)  باتسي" بمدخؿ بسيط في العمكـ اإلسبلمية مف  –مف دار نشر "خارم
كمقدمة المترجـ بنداكيس ليذه الطبعة  (Γ. ΠΑΗΓΑΡΟ)األستاذ / ج. ؽ. بذاركس 

ـ، حيث أشار المترجـ بنداكيس بأنو قد كتب المقدمة ُٖٖٔمأخكذة مف طبعة عاـ 
ة كقد زكدت ىذه الطبعة بحكاش قميم  ـ.ُٖٖٓأكتكبر  َِفي اإلسكندرية بمصر في 

في نياية ترجمة كؿ سكرة، كالحكاشي في صفحة مستقمة. كفي نياية الترجمة فيرس 
صفحة، كأسماء السكر مترجمة  ِٕٔلمحتكل الكتاب الذم ىك مف القطع الكبير في 

كترقيميا بالحركؼ األبجدية اليكنانية. كما يؤخذ عف المترجـ مف خطأ شائع يظير 
أنو دأب دائما  -ف خبلؿ فحص الترجمةكما تبيف لنا م-بكضكح في ثنايا ترجمتو 

عمى ترجمة لفظ الجبللة "اهلل" بكممة "اإللو أك الرب"، كلـ ينقمو كما ىك بحركؼ 
يكنانية، كما يحدث اآلف في الكتابات اليكنانية المعاصرة كالترجمات الحديثة لمعاني 

في  God/Dieu/Theos". المعركؼ أف كممة Αιιάρالقرآف الكريـ عمى النحك التالي "
المغات الجرمانية كالبلتينية كاليكنانية، ليست اسـ عمـ بؿ كممات لمداللة عمى اإللو 

ا". عمكمن
)79( 
 مرانيو –ترجمة ميناس زوغرافو  -3

في  -كما يشير دكتكر جياد خميؿ  –ظيرت ىذه الترجمة لمعاني القرآف الكريـ 
كىذه  ،)ΜΙΝΑ ΖΨΓ.ΜΕΡ(مرانيك"  –، كىي ترجمة "ميناس زكغرافك ُٗٔٗعاـ 

                                                           

 كما بعدىا.  ُُٖدكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص. . 79



  طارق مصطفى رضوان

333 
 
 

الترجمة مكفقة نكعنا ما، فترجمة السكر القرآنية كانت عمى ترتيب النص القرآني 
التكقيفي كما ىك لدل المسمميف مرتب ترتيبنا تكقيفينا. كمف المآخذ عمى ىذه الترجمة 
نما عف طريؽ إحدل المغات األكربية،  أنيا ليست مباشرة مف النص القرآني العربي كا 

تمؾ الترجمات بالمغات األكركبية قد انصبت عمى ىذه  فما حصؿ مف أخطاء في
ا أنو كتب عمى غبلؼ الترجمة كأكؿ صفحة مف  الترجمة كذلؾ. كمف المآخذ أيضن
ا  الداخؿ لمترجمة اسـ "محمد" في أعمى الصفحة ك"القرآف" في كسط الصفحة، مكىمن

ادة كالمتبع مف أكؿ كىمة أف القرآف مؤلفو "محمد" صمى اهلل عميو كسمـ، كما ىي الع
في المؤلفات األخرل. كمف المآخذ كذلؾ عمى ىذه الترجمة أف ترقيـ اآليات غير دقيؽ 
كما في بعض السكر عمى سبيؿ: سكرة النساء، كاألعراؼ، كالنمؿ، كالقارعة بالزيادة أك 

 )80(النقصاف عمى حقيقتيا.
 –الترجمة بتمويل رجل األعمال اليوناني "إييوآنيس التسيس" )المعروفة  .4

 بترجمة التسيس وطبعاتيا( –بين العامة 
ق ُّٖٗ – ُٖٕٗيذكر الدكتكر جياد خميؿ أف ىذه الترجمة طبعت في عاـ 

 Ησάλλεο)بأثينا بمبادرة كتمكيؿ مادم مف رجؿ األعماؿ إييكآنيس التسيس 
ΛΑΣΖ،)  حيث قاـ بالترجمة مجمكعة مف عمماء مصر الكاقفيف عمى أسرار المغة

اليكنانية الحديثة كالدارسيف بالجامعات اليكنانية، كقاؿ رجؿ األعماؿ اليكناني حينما 
ذكر دكافع القياـ بيذا العمؿ في كممتو في نياية الترجمة، أف تككف كرمز يعقد أعز 

لحب المتبادؿ كالتقدير بيف العرب جميعنا كبيف الصبلت في تنمية ركح األخكة متكجة با

                                                           

 .َُِدكتكر جياد خميؿ، المرجع نفسو، ص. . 80
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اليكنانييف، كذلؾ بسبب الدافع الكحيد الذم دفعو لتقديـ ىذا العمؿ ىك إيماف اليكنانييف 
 )81(كالعرب بذات اإللو الحؽ الكاحد.

كتتميز ىذه الترجمة بكجكد النص العربي لمقرآف الكريـ كترجمتو في الصفحة 
ق في طبعتيا األكلى، ثـ ُّٖٗ –ـ ُٖٕٗة سنة نفسيا، كقد صدرت ىذه الترجم

أعيدت طباعتيا بدعـ كتمكيؿ مف كريمة رجؿ األعماؿ السابؽ ذكره "ماريانا التسيس" 
(Μαξηάλλα ΛΑΣΖ،)  ق، مف خبلؿ عمؿ لجنة َُْٕ –ـ ُٕٖٗكذلؾ في سنة

مكسعة مف عمماء المفسرييف، كأستاذة المغة اليكنانية بمصر (نذكر منيـ عمى سبيؿ 
مثاؿ األستاذ الدكتكر أحمد عتماف، كاألستاذ الدكتكر عبد العظيـ عبد الكريـ، ال

كاألستاذة الدكتكرة عمية حنفي)، ككانت الترجمة تحت إشراؼ كرعاية األزىر الشريؼ 

                                                           

يرل شادم األيكبي أنو باإلضافة الى الدكافع التجارية التي تقؼ كراء أكثر الترجمات، كاف ىناؾ دكافع تقدير 81. 
فالترجمة التي مٌكلتيا سيدة األعماؿ ماريانا التسيس كالتي أشرنا إلييا كاحتراـ مف طرؼ بعض مف مٌكلكا تمؾ الترجمات. 

مف قبؿ، كالتي تعرؼ اليـك باسميا، كاف الدافع مف كرائيا إظيار تقدير عائمة التسيس، صاحبة األسطكؿ البحرم 
ي مجاؿ النقؿ البحرم الضخـ، لممممكة العربية السعكدية كالعرب كالمسمميف بعد عبلقات تجارية كخدمية طكيمة األمد ف

في المقابؿ كاف الدافع كراء إخراج ترجمة دار "كاكتكس" لمنشر، إظيار التقدير لمعرب القدماء  بيف تمؾ األسرة كالمممكة.
 نظر: اكلمزيد مف التفاصيؿ ككنيـ حفظكا كنشركا الفمسفة اليكنانية القديمة في العالـ القديـ. 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 
http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A3%D9%88%D
9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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شراؼ عاـ مف العالـ الدكتكر عمي نكر. كقد ذيكرت أسماء  )82(بالقاىرة، كمراجعة كا 
ة الجامعات المصرية الذيف قامكا بيذا العمؿ تحت ىؤالء العمماء المترجميف مف أساتذ

إشراؼ األزىر الشريؼ في كممة الكفاء التي سطرتيا "ماريانا التسيس" في آخر 
-كما اتفؽ عمييا كافة الباحثيف  –الحقيقة أف الترجمة  )83(الترجمة في ىذه الطبعة.

                                                           

 –ييبلحظ أف المترجميف اليكنانييف لـ يستعينكا بأم مسمـ أك حتى مختص باألدياف، في ىذه معظـ ىذه الترجمات . 82
د لدل الكثيريف مف الغربييف كاليكنانييف، بحب األمر الذم يشير الى التفكير السائ-مع استثناء ترجمة ماريانا التسيس

الحديث عف المسمميف ال معيـ، كحب االستعانة دكمان بمستشرؽ غربي دكف مخاطبة مختص مسمـ ينقؿ إلى القارئ 
كلمزيد مف  ي.الغربي معمكمات مختمفة عف تمؾ التي يركجيا المستشرقكف كالغربيكف المختصكف بشؤكف الديف اإلسبلم

 نظر:االتفاصيؿ 
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 
http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A3%D9%88%D
9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

يتعيف عمينا أف نشير ىنا إلى قائمة األسماء التي شاركت في ىذا المشركع الكبير، كأال نغفؿ حؽ ىؤالء كأكؿ 83. 
ف بالجامعات المصرية مف الذيف قضكا نحبيـ، كالتي كردت أسمائيـ في كممة عمماء مف األزىر الشريؼ كمف األكاديميي

الكفاء التي نشرتيا السيدة ماريانا التسيس بالمغتيف العربية كاليكنانية، حيث تقكؿ السيدة التسيس: "إف الدافع الكحيد 
ا بالحب األخكم لتحقيؽ ىذا اإلىداء صادر عف إيماف اليكنانييف كالعرب منذ قديـ الزماف بذات اإلل و الحؽ األحد، متكجن

كالتعاكف بيف الشعبيف"...ىكذا سجؿ كالدم كممتو في الطبعة األكلى لترجمة معاني القرآف الكريـ بالمغة اليكنانية. كمف 
ذات اإليماف كحب التعايش السممي الصادؽ بيف الشعكب تحققت ىذه الطبعة الجديدة كفييا تـ تصكير النص العربي 

. كتضيؼ ماريانا التسيس أف "ىذا المنيج سميمنا مف  جية اليميف يقابمو النص اليكناني آية آية بعد تفسير كأداء ممتـز
يعتبر األكؿ مف نكعو في تاريخ الترجمة اليكنانية طالما أنو تـ مف خبلؿ عمؿ لجنة مكسعة مف عمماء المفسريف كأساتذة 

كد مأمكنة لفترة أربع سنكات. كأعضاء المجنة: د. عبد الجميؿ المغة اليكنانية بمصر تحت رعاية األزىر الشريؼ بجي
شمبي، د. عبد العظيـ محمد، د. فاتف ىاشـ، د. عبد المييمف محمد الفقي، د. عمية حنفي، محمكد خميفة، سعد السيد 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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ف العمماء مكفقة كيطمئف قمب المؤمف إلييا، كيستريح ليا حيث قاـ بيا جماعة م
المترجميف المسمميف كأساتذة المغة اليكنانية الحديثة مف المسمميف العرب الذم درسكا 
في الجامعات اليكنانية، كمع ذلؾ، ككما يؤكد جياد خميؿ، فمنا عمييا بعض المآخذ 

بيف المترجميف، كعدـ  –حسب عممي  –منيا: عدـ اتساؽ كعدـ كضع خطة معينة 
كر جميع أعضاء المجنة المترجمة كمنيا كجكد األخطاء المراجعة النيائية مع حض

 )84(المطبعية، كسقكط بعض الكممات مف الترجمة، كغيرىا مف األخطاء.
 ترجمة لينا ميميمي .5

ـ عف دار َُٖٗيشير الدكتكر جياد خميؿ إلى "أف ىذه الترجمة قد طبعت عاـ 
إال  ،Λέλα ΜΗΛΗΛΖحيث قامت بالترجمة "لينا ميميمي"  ،ΚΑΚΣΟنشر "كاكتكس" 

أف ىذه الترجمة صعبة االستعماؿ كصعبة المناؿ كالحصكؿ عمى السكرة أك اآلية 
المطمكبة، كذلؾ لعدـ ترقيـ اآليات المترجمة، كعدـ الترتيب لمسكر ترتيبنا تكقيفينا كما 
نما قد تمت الترجمة كترتيب السكر عمى غرار ترتيب  ىك معركؼ لدل المسمميف. كا 

ككذلؾ تنقصيا  –كما يزعمكف  –ييف حسب ترتيب النزكؿ المستشرقيف األكركب
 –مصاحبة النص القرآني، إضافة إلى ىذه كمو فإف الفيرس العاـ لمترجمة أم لمكتاب 

غير مكجكدة. بعد ىذه المبلحظات السريعة كأف الترجمة بيف دفتي  –حتى ككتاب 
، ثـ سرد تاريخي الكتاب ترجمة ركاية. كفي مقدمة الكتاب تكطئة كمدخؿ لعمـ القرآف

تسمسمي لبعض أىـ األحداث في حياة الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ. ككانت قد 
تمت طباعتيا كأم كتاب قصصي، حيث ينقصيا الفيرس الخاص لترتيب الترجمة 

                                                                                                                                                    

كسيك في عمر، د. أحمد عتماف. ىذا كتجدر اإلشارة إلى فضؿ إسياـ د. عمى نكر في األداء كمو، كاألستاذ سبيرك أل
سبلمة النص اليكناني بكصفو صحفينا أديبنا، كالسيد خريستكس رابتيس في دقة إخراج الطبعة. كال أنسى فضؿ األستاذ 
نيقكس باراسكيفاس في ترجمة الطبعة الرائدة "السابقة"، كيسعدني أف أكجو لمجميع خالص الشكر كالعرفاف". ماريانا م. 

 التسيس
 كما بعدىا. َُِلسابؽ، ص. دكتكر جياد خميؿ، المرجع ا. 84
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الداخمي حتى يستطيع أف يستدؿ القارئ عف محتكل ىذا الكتاب. لذلؾ فقد كصفيا 
أستاذ في جامعة "ستراسبكرغ" (كىك يكناني   Αζη. ΑΡΓΤΡΗΟΤ"أستريكس آرغيريك" 

األصؿ) بأف الترجمة غير صالحة لبلستعماؿ البحثي، كقد تصرؼ المترجـ بتصرفات 
مف عنده في الترتيب كترجمة حرة. الكاضح إف ىذه الترجمة تشبو الترجمة اإلنجميزية 
 (أك ىي بعينيا) التي قاـ بيا "ف. ج. داكد"، كنشرت مف قبؿ (بنغكيف بككس)

(Penguin Books) صفحة مف القطع المتكسط. كقد  ْٕٖ، كالترجمة اليكنانية تقع في
طبعت الترجمة مرة أخرل مف نفس دار النشر بغبلؼ خارجي مختمؼ فقط 

 )85(لمكتاب".
 ترجمة مقتطفات من القرآن الكريم عن دار نشر "أورفانيذي" .6

المتكسط صفحة مف القطع  ُّٔيقع كتاب "كنز الحكمة في اإلسبلـ" في 
(دكف اإلشارة إلى سنة النشر، غير أنو طبقنا لدالئؿ عديدة تمخضت مف بحثنا، فإنو 

ـ)، عف دار ُٖٓٗعمى األرجح يعكد إلى منتصؼ الثمانينات مف القرف الماضي 
أثينا"، كىك احتماؿ ترجمة يكنانية (لمجمكعة مف المترجميف) لدراسة -نشر "أكرفانيذم 

مؤلفيا أك المغة األجنبية "الغربية" التي تيرجـ عنيا. كينقسـ غربية، لـ ييعمف لؤلسؼ عف 
) يحكم عمى ترجمة لبعض سكر مف ُُْالكتاب إلى جزئيف: الجزء األكؿ (حتى ص 

سكرة، تـ عرضيا دكف مراعاة الترتيب المعمكؿ بو  َِالقرآف الكريـ كعددىا 
ختيار (مؤكدنا عمى أف كالمتعارؼ عميو لسكر القرآف الكريـ، كدكف اإلشارة إلى عمة اال

ىذا االختيار العشكائي تـ عمى أساس كىدؼ كاحد، كىك إظيار مظير مف مظاىر 
الحكمة عند العرب. !!، دكف الخكض في نقاشات الىكتية أك لغكية حكؿ طبيعة 

عمى حد قكلو). كقد جاء ترتيب السكر المختارة المترجمة عمى  –كقيمة ىذا التنزيؿ 
، الزلزلة، االنفطار، العاديات، الفمؽ، الناس، التيف، الضحى، النحك التالي: الفاتحة

                                                           

 كما بعدىا.  ُِّدكتكر جياد خميؿ، المرجع نفسو، ص. . 85
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الشرح، العمؽ، القدر، التكاثر، العصر، اليمزة، الماعكف، الككثر، اإلخبلص، البقرة، 
 النساء، المائدة.

عمى أية حاؿ جاءت ترجمة معاني القرآف الكريـ بصكرة ركيكة إلى حد بعيد، 
كتراث لككنو كتاب سماكم مقدس، كاحتكت كبأسمكب لغكم غاية في الضعؼ دكف اال

الترجمة عمى عديد مف األخطاء كالمغالطات، حيث نقمت معاني كمقاصد القرآف الكريـ 
فساد مقاصد تشكيوبصكرة محرفة، مما أدل ذلؾ إلى  فضبلن عف  )86(معانيو. القرآف كا 

المقطعة في  –نقؿ األحرؼ المفردة -كما فعميا آخركف  –ذلؾ فقد تحاشى المترجـ 
كما فعميا -)، كما تجنب المترجـ ّٗسكرة البقرة إلى المغة اليكنانية (أنظر ص 

ا "، بؿ قاـ Αιιάρ"لمغة اليكنانية -كما ىك -نقؿ لفظ الجبللة "اهلل" -آخركف أيضن
. إضافة إلى لؾ فقد أقحـ المترجـ Θεόο-Godالسيد"  بترجمتو عمى أساس "اإللو أك

 –نفسو في تعميقات كحكاشي أفسدت العمؿ برمتو، كأكقع نفسو في أخطاء كمغالطات 
 –أنيا متحاممة عمى اإلسبلـ، حيث سيقت  –غالب الظف، بؿ مف المؤكد صراحة 

 مف خبلؿ أحكاـ مسبقة طاعنة في العقيدة كفي الديف.  -يقيننا 
الحقيقة أف المترجـ، مف خبلؿ تحميمنا ليذه الترجمة، لـ يمتـز بأية حيادية 
تكصؼ في تعميقاتو المتحاممة بصكرة ممحكظة عمى الرسكؿ الكريـ محمد بف عبد اهلل 

ىك مف ألؼ -كبصكرة أك بأخرل -عمية أفضؿ الصبلة كأزكى السبلـ، كاعتباره يقيننا 

                                                           

مىى بىٍعضو ٔٗعمى سبيؿ المثاؿ ص . 86 ـٍ عى يي ؿى المَّوي بىٍعضى مىى النٍّسىاًء ًبمىا فىضَّ اؿي قىكَّاميكفى عى . يقكؿ اهلل جؿ شأنو" (الرٍّجى
ـٍ  ًبمىا أىٍنفىقيكا ًمٍف أىٍمكىاًلًي ري كى افيكفى نيشيكزىىيفَّ فىًعظيكىيفَّ كىاٍىجي ًفظى المَّوي كىالبلًتي تىخى اًفظىاته ًلٍمغىٍيًب ًبمىا حى اتي قىاًنتىاته حى اًلحى كىيفَّ ًفي فىالصَّ

ًمٌيان كىًبير  مىٍيًيفَّ سىًبيبلن ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ فىبل تىٍبغيكا عى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكي ا ص ا، ّْان) النساء/اٍلمىضى  ٕٓنظر أيضن
ـٍ أىنَّٰى ًشٍئتيـٍ ( ٍرثىكي ـٍ فىٍأتيكا حى ٍرثه لَّكي ـٍ حى ـٍ  ۖ  ًنسىاؤيكي قىدٍّميكا أًلىنفيًسكي قيكهي  كىاتَّقيكا المَّوى  ۖ   كى ) ۖ  كىاٍعمىميكا أىنَّكيـ مُّبلى بىشًٍّر اٍلميٍؤًمًنيفى البقرة  كى

 : نظراكلمزيد مف التفاصيؿ ، كغيرىا في مناطؽ متفرقة مف الترجمة. ِِّ
Από ομάδα υνεργατών (Μετάφ. Κειμένων), Θηςαυρόσ οφίασ Σου Ιςλάμ, 
Εκδότησ, Γραμμϋνοσ, Ε., «Ορφανύδη», (Αθόνα, !!??), ς. 96. 
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صمى  سيدنا محمد مف اختراع أىكاء كتخيبلت كريـالقرآف ال الزعـ بأفالقرآف الكريـ، ك 
بأنو يجيؿ الكثير مف  –كمياجمنا (الرحمة الميداه) -، كاصفنا إياه اهلل عميو كسمـ

المعمكمات، كىك ما يثبتو العديد مف مكاضع القرآف الكريـ، المميء بالمفارقات 
مترجـ الرسكؿ التأريخية، باعتباره مؤلفو، عمى حد زعمو. فضبل عف ذلؾ فقد كصؼ ال

باعتباره مؤسس ىذا الديف كتمؾ العقيدة، كباألخص لقبائؿ العرب "إثنينا"، كلشبو جزيرة 
النبي العربي" أك ما يعرؼ  –العرب "جغرافينا"، حيث نعت المسمميف "بأتباع محمد 

يمانو بالمسيحية، كمدافعنا عنيا بيف -دكف قصد  –"بالمحمدييف"، كاشفا  عف معتقده كا 
شي كىكامش الترجمة، التي ما برحت تعكس مغالطات كدالالت سمبية عف ثنايا حكا

كغيرىا في  ِٖ، ُُٔ،ُُّ، ُّّ، ُِّ، ُُٖ، ْٕحقيقة اإلسبلـ (أنظر ص 
   (87) أماكف متفرقة).

                                                           

الترجمات تحكم الكثير مف المغالطات كنقاط سكء أف  –نتفؽ فيو معو  كىك ما –يؤكد الصحافي شادم األيكبي  .87
ككف اليكنانييف يشكمكف في النياية جزءن  كالتي أثرناىا مف قبؿ، الفيـ التي تحتكييا عمكمان الترجمات الغربية لمقرآف الكريـ

أف النبي  ََِِمف ىذا المجتمع الغربي. عمى سبيؿ المثاؿ تذكر مقدمة ترجمة دار "كاكتكس" لمنشر الصادرة عاـ 
ا عمى الديانات السابقة كأنو تأثر برافضي الكثنية الذيف انصرفكا إلى حياة التبتؿ محمدان، عميو الصبلة كالسبلـ، كاف مطمعن 

ىذا الكبلـ يعني شرح الرسالة اإلسبلمية بمنطؽ ردة فعؿ عمى الكثنية الطاغية عمى الجزيرة العربية آنذاؾ. كىذا  كالرىبنة.
التكحيدية التي تعتبرىا فئات كاسعة في الغرب ديانات الفيـ ليس بعيدان عف الفيـ الغربي الحديث لمديانات التكحيدية كغير 

شرقية. فكثير مف الغربييف اليكـ يعتنقكف اإلسبلـ أك فمسفات مثؿ البكذية، نفكران مف المدنية الحديثة كطغياف ماديتيا. كما 
بؿ يتجيكف الى  أف الكثيريف ممف يزعمكف الدخكؿ في اإلسبلـ، ال ييتمكف في كاقع األمر بتعاليـ اإلسبلـ كشعائره،

. ؼ كاالنصراؼ الى التبتؿ كالعزلةاتجاىات فمسفية بعيدة عف السعي نحك اإلصبلح االجتماعي، مثؿ حركات التصك 
إضافة إلى تمؾ المغالطات، تحكم الترجمات مغالطات يمكف تسميتيا بالمحمية، أم إدخاؿ الفيـ األرثكذككسي لمنص 

دخاؿ اليكنانييف األرثكذككس في تفسير اآليات القرآنية. فمف المثير لبلىتماـ أف فئات كاسعة مف -ريقة مابط-القرآني كا 
* في أدنى األرض  اليكنانييف تعتبر أنيـ ىـ المعنيكف في بعض آيات القرآف الكريـ، مثؿ قكلو تعالى "ألـ* غمبت الرـك

ماؿ كالنبكءات الجامحة التي كىـ مف بعد غمبيـ سيغمبكف". كقد بنى بعضيـ عمى ىذا التفسير الخاص، الكثير مف اآل
تصؿ حتى آماليـ باسترداد األراضي التي خسرتيا اإلمبراطكرية البيزنطية في المشرؽ كغيره، كذلؾ " بشيادة كتاب 

 نظر: اكلمزيد مف التفاصيؿ "، كفقاي لزعميـ. المسمميف
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) تحت عنكاف: ُّٔ-ُْٔأما الجزء الثاني مف الكتاب فقد جاء (مف صفحة 
فرعية، منيا عمى سبيؿ المثاؿ "حكمة أىؿ الصكفية"، حيث تندرج منو عناكيف أخرل 

"مقتطفات مف األعماؿ الكبلسيكية ألىؿ التصكؼ"، "قصص كحكايات لحمقات العمـ"، 
مفكرة أىؿ الصكفية". الحقيقة كبعيدنا عف تذكرة ك  "أقطاب الصكفية األربعة العظماء"، "

محتكل ىذا الجزء كما جاء في ثناياه مف حديث مباشر حكؿ مذىب الصكفية 
كالخكض في تقييـ ىذا التيار الفكرم، فقد رأينا أف ىناؾ تداخؿ التجاىاف كالتصكؼ، 

في ىذا الكتاب ال يستقيماف (أحدىما يتعمؽ بترجمة بعض أجزاء مف القرآف الكريـ، 
يتعمؽ بالحديث عف "حكمة أىؿ الصكفية")، كقد ال يحققاف اليدؼ المرجك منو  كاآلخر

كىذا الديف الحنيؼ بصكرة عامة. فالحديث لمقارئ الغربي لمحديث عف حكمة اإلسبلـ 
عف "كنكز الحكمة في اإلسبلـ" يتطمب مبدئينا عرض الترجمة الكاممة لمعاني القرآف 
الكريـ (كليس بعض السكر) في مجمد كاحد، حتى يأتي ذلؾ بثماره لدل القارئ، ثـ 
إصدار دراسة أخرل منفصمة في مجمد آخر حكؿ قضايا الفكر اإلسبلمي بمذاىبو 
كتياراتو المختمفة بما فييا المذىب الصكفي. أما عرض المذىب كالمنيج الصكفي 
لمقارئ الغربي (اليكناني) عمى أساس أنو فقط "كنز الحكمة في اإلسبلـ"، دكف عرض 

                                                                                                                                                    

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 
http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A3%D9%88%D
9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 
 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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لممذاىب كالتيارات الفكرية األخرل بتنكعيا كثرائيا في الفقو كالعمكـ اإلسبلمية، فأعتقد 
ة في اقتراف ذلؾ  أف ذلؾ اختيار غير صائب مف المؤلؼ لـ يحالفو فيو التكفيؽ، خاصن

 بسكر قميمة لكتاب اهلل العزيز الحكيـ في مجمد كاحد. 
 -تعميقنا عمى ىذه الترجمة ككما سبؽ أف أشرنا عاليو  -يتعيف عمينا أف نشير 

ف الجزء األكؿ، الخاص بترجمتو الركيكة لمعاني بعض سكر مف القرآف الكريـ، جاء إف
طاعننا في الديف محرفنا لعقيدة اإلسبلـ، فجاءت مقدمة كحكاشي الترجمة تزييفنا لؤلسؼ 

لمحقائؽ، مياجمة لقدر الرسكؿ الكريـ عميو الصبلة كأزكى التسميـ، زاعمو بتأليفو 
لمحتكل النص القرآني، كىذا يعد تضميؿ بٌيف لمقارئ، فيما ييفقد الترجمة 

ناىيؾ عف تبلـز فكر كمذىب ديني بعينو ليذه الترجمة شاغبلن بو  )88(مصداقيتيا،
كىك ما ال  النصؼ الثاني مف الكتاب كبرىاف كدليؿ عمى كنكز الحكمة في اإلسبلـ،

 نؤيده بقكة، خاصة إذا كاف ىذا الحديث مكجو إلى غير المسمميف.
 ( )تحت إشراف الطائفة القاديانية(Λώρισ Αρντζترجمة "لويس آرنج" ) .7

يذكر الدكتكر جياد خميؿ "أف ىذه الترجمة نشرت في الكاليات المتحدة األمريكية 
ـ بمبادرة مف الطائفية األحمدية = (القاديانية) كىذه  ُٖٗٗبالمغة اليكنانية سنة 

                                                           

. يرل الدكتكر جياد خميؿ "أف آراء المستشرقيف ُُْ-َُُقارف دكتكر جياد خميؿ، المرجع السابؽ، ص . 88
اليكنانييف كالباحثيف كالدارسيف في مجاؿ الدراسات اإلسبلمية ال تختمؼ كثيرنا عف آراء المستشرقيف الغربييف، كما حذا 

نما ىك تأليؼ محمد. كيضيؼ الدكتكر خميؿ المستشرقكف عمكمنا محاكالت مستميتة لبياف أف القرآف ليس م ف عند اهلل كا 
أف المستشرقيف اليكنانييف ينشركف آراءىـ عف القرآف الكريـ مف خبلؿ دراسات عامة يقكمكف بيا عف اإلسبلـ كالمسمميف 

ة دراسة أك مف خبلؿ مقدمات كمداخؿ كتبكىا في ترجمات معاني القرآف الكريـ، فيجد القارئ كبلمنا عف القرآف في أي
يكنانية عف اإلسبلـ كالمسمميف، يحاكلكف أف يثبتكا بادعاءات شتى بأف القرآف بشرم، كبالتالي مف تأليؼ محمد صمى اهلل 

أعانو عميو قـك آخركف في تأليفو بمف كاف حكلو مف الييكد كالنصارل كالركـ في مكة  –ثـ حسب زعميـ  –عميو كسمـ 
كر اإلسبلـ، كقد تعددت رحبلتو إلى خارج الجزيرة كاتصالو الكثير بالنصارل المكرمة كالمدينة المنكرة في كقت ظي

كالييكد كمع أنو كاف أمينا لـ يكف في مقدكره ليدرس الكتب المقدسة لذا قاؿ مما بقى في ذاكرتو مف التعاليـ مف المقاءات 
 التي تمت بالرىباف.  
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الترجمة يصاحبيا النص العربي لمقرآف الكريـ، كيقكؿ الناشر ليذه الترجمة في كممتو 
الترجمة اإلنجميزية لمقرآف الكريـ لممترجـ "مكلكم شير في المقدمة، أنيا تستند إلى 

عمي" ككانت الترجمة اليكنانية مف طرؼ "لكريس آرنج" كالمراجعة مف عالية رحماف، 
تحت إشراؼ "مرزا  –كتكلى مصاريؼ ىذه الترجمة الدكتكر /جميد عزيز رحماف 

ة الرابع طاىر أحمد" كما يصفو الناشر تحت اسـ مرزا طاىر أحمد بأنو الخميف
كالمسيح المكعكد كرئيس الطائفة األحمدية في اإلسبلـ. كتبدأ الترجمة مف أكؿ سكرة 
الفاتحة إلى سكرة الناس حسب الترتيب التكقيفي، إال أنو في طبعة الترجمة اعتبرت 
الكتابة اليكنانية حيث تبدأ كتابتيا مف اليسار إلى اليميف، كبناء عمى ذلؾ بدأت كتابة 

رؼ اليسار لمكتاب إلى طرؼ اليميف لو إلى نياية السكر، بدكف اعتبار الترجمة مف ط
لمكتابة العربية كبالتالي لمكانة القرآف الكريـ. كتفتتح الترجمة بكممة الناشر، ثـ بفيرس 

ثـ بيف القكسيف  محتكل الترجمة كبأسماء سكر القرآف الكريـ بالحركؼ اليكنانية الكبيرة
حة التي تبدأ السكرة مع ترجمتيا، ثـ بعد ذلؾ تبدأ معنى اسـ السكرة، كرقـ الصف

الترجمة كعمى يميف الصفحة اآليات الكريمات كعمى يسار الصفحة ترجمة معاني 
اآليات. كعند ترقيـ اآليات رقمت آية البسممة، في أكؿ كؿ سكرة كبذلؾ يزيد عدد آيات 

طيا اسـ كؿ سكرة بمعدؿ زيادة آية عمى المعركؼ. كفي أعمى كؿ صفحة في كس
السكرة كفي اليسار رقميا كفي اليميف رقـ الجزء مف األجزاء الثبلثيف لمقرآف الكريـ. 
كفي نياية الترجمة بعد ترجمة سكرة الناس ىناؾ قائمة لترجمة بعض الكممات 
كالمصطمحات العربية ثـ فيرس حسب مكضكعات أك مصطمحات إسبلمية معينة 

يرس مفيد جدنا لمكصكؿ إلى اآلية الكريمة في بالترتيب األبجدم اليكناني، فيذا الف
الترجمة في أسرع كقت ممكف في مكضكع أك مسألة تـ ذكرىا في القرآف الكريـ يبحث 
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صفحة مف القطع  ََُٖعنيا القارئ أك الباحث اليكناني. كالترجمة طبعت في 
   )89(المتكسط".

طبعة مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة  .ٖ
 م ليذه الترجمة. 1998 –ه 1418

كما يشير الدكتكر جياد  –صدرت طبعة منسقة كمنقحة كمصححة ليذه الترجمة 
مف مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة بعد إذف  -خميؿ 

حؽ الطباعة السيدة ماريانا التسيس، في عاـ  خاص لطباعتيا في المجمع مف مالكة
ق)، كتتميز ىذه الطبعة بأنيا طبعت بالمغة اليكنانية الحديثة محادثة ُُْٖـ (ُٖٗٗ
أم ذات النبرة الكاحدة عمى الكممة، حيث يسيؿ فيميا  (ΜΟΝΟΣΟΝΗΚΟ)ككتابة 

ؿ صفحة كقراءتيا لمناشئة كالعامة. كىذه الطبعة قد كضعت فييا أسماء السكر أعمى ك
مف الترجمة باسـ السكرة كرقميا الترتيبي كما ىي معركفة في القرآف الكريـ كلدل 
المسمميف أم ليست معنى اسـ السكرة في المغة المترجمة ليا. كذكدت بفيرس في آخر 
الترجمة ألسماء السكر مرقمة مع معانييا في المغة اليكنانية كبفيرس آخر ألسماء 

ليكناني حيث يسيؿ عمى قارئ الترجمة الكصكؿ إلى السكر بالترتيب األبجدم ا
المطمكب بأسرع كقت ممكف. كبدأت كتابة الترجمة مف جية اليميف لمكتاب حيث 
الكتابة العربية لمنص القرآني كتبعتيا السكر حسب الترتيب التكفيقي المعركؼ مع 

األجزاء  الكتابة في أعمى كؿ صفحة مف الترجمة رقـ السكرة كاسميا، كرقـ الجزء مف
 )90(الثبلثيف لمقرآف الكريـ.

                                                           

 . ُِٔ-ُِْدكتكر جياد خميؿ، المرجع نفسو، ص.  89.

، كأنظر حديثنا ترجمة المستعرب ميخالي سكلكمكنيدس ألسماء سكر ُِِكر جياد خميؿ، المرجع نفسو، ص. دكت 90.
القرآف الكريـ باليكنانية، كالتي تحتاج في حقيقة األمر إلى قراءة متأنية كمراجعة شاممة كتصحيح لبعض ترجماتيا، حيث 

.. كغيرىا)، كلمزيد اؿ (ترجمة إسـ سكرة يس، ص، طة..كقع المترجـ في عديد مف األخطاء نذكر منيا عمى سبيؿ المث
 نظر:      امف التفاصيؿ 



 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة اليونانية

333 
 

 ترجمة األديبة بيرسا كوموتسي .9
صفحة مف  ُِْعف دار نشر "إمبيريا" في  ََِِصدرت ىذه الترجمة عاـ 

كليست  -Marmaduke Pickthall القطع المتكسط، نقبل عف ترجمة إنجميزية" اػػ 
لبناف)،  –كىي عف دار الكتاب المبناني (بيركت  -ف النص العربي مبشكؿ مباشر 

 بيرساقامت بيا المترجمة اليكنانية المكلكدة بمصر كالعميمة ببكاطف المغة العربية "
تعد ىذه الترجمة في  )91(مع فريؽ عمؿ مككف مف خمسة أعضاء. "،كوموتسي

مجمميا ترجمة مقبكلة إلى حد كبير، عمى الرغـ مف احتكائيا عمى عديد مف األخطاء، 
كما سبؽ أف  حيث أنيا لـ تمتـز بالنص العربي كجاءت نقنبل عف الترجمة اإلنجميزية

كىي بصكرة عامة تتفؽ مع مضمكف النص القرآني كتعاليـ الديف اإلسبلمي  )92(،أشرنا

                                                                                                                                                    

https://www.academia.edu/17162907/Greek_Titling_of_Quranic_Chapters_-
_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B
F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B
F%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%B
5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_-
_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82
%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%
D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D
9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 
91. Σο Ιερό Κορϊνι, Μετϊφραςη: Πϋρςα Κουμούτςη, Έκδοςη: "Εμπειρύα Εκδοτικό" – 
Αθόνα, Ιανουϊριοσ 2002, ελ.: 416. 

اليكنانية اعتمدت عمى ترجمات أخرل بمغات أكركبية مختمفة. فيما اعتمدت يرل شادم األيكبي أف معظـ الترجمات  92.
ترجمتاف عمى األقؿ عمى النقؿ مباشرة مف النص العربي الى اليكناني. ىذا األمر يعني أف معظـ ىذه الترجمات نقمت 

لى أف بعض الترجمات يشار إ .جميع مزايا كعيكب الترجمات األكركبية لمنص القرآني دكف االطبلع عمى النص العربي
اليكنانية القديمة اختفت تقريبان بعد نفاد جميع نسخيا المطبكعة أك إغبلؽ دكر النشر التي أصدرتيا، كما أف البعض 

مف ناحية النص كجكدة  .اآلخر ال يظير الكثير مف المعمكمات حكؿ الترجمة كاليدؼ منيا كالنص الذم اعتمدتو لمترجمة
مات مكجزة بشكؿ يكاد يخؿ بالمعنى. كغابت الشركحات الضركرية التي ال يمكف بأم حاؿ الترجمة، جاءت معظـ الترج

فيـ النص مف دكنيا. كما أف الترجمة الحرفية لمنص العربي كثيران ما تككف عائقان حقيقيان أماـ فيـ القارئ اليكناني 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8osSEtc7PAhWHOxQKHcO_BCQQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.khayma.com%2Flibrarians%2Fcall2islaam%2Fquran%2Fpickthall%2F&usg=AFQjCNGjZmrsgeUxZm-_IAfH3dDsNsR_kw
http://www.lemoni.gr/bookshop/66956_%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9-.htm#myModal2255
http://www.lemoni.gr/bookshop/?id=0&Publisher=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%95%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&t=14
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اإلسبلمية، كال تتعارض معيا بصكرة مقمقة، فضنبل عف ذلؾ فيي ال تحتكم كالعقيدة 
الذم ربما  -مف قريب أك مف بعيد عمى نكايا كأىداؼ خاصة تتعمؽ بفريؽ الترجمة 

لكي تطعف في عقيدة الديف اإلسبلمي   –يعتنؽ ديانة أخرل تخالؼ الديف اإلسبلمي 
كالمرسميف صمكات اهلل كسبلمو عميو أك الحنيؼ أك برسكلو الكريـ محمد خاتـ األنبياء 

سائر األنبياء كالمرسميف، أك بالشريعة اإلسبلمية كبقصص األنبياء. لكف ىذا ال يعني 
 أف الترجمة لـ تأت بأخطاء شائعة عديدة في مكاقع متكررة مف النص اليكناني.

، مشفكعة بتقرير ََِّفطبقنا لدراسة قمنا بيا في شير فبراير مف عاـ 
دـ إلى مجمع البحكث اإلسبلمية (اإلدارة العامة لمبحكث كالتأليؼ كالنشر) مفصؿ قي 

حكؿ ترجمة معاني القرآف الكريـ مف العربية إلى المغة اليكنانية الحديثة لممترجمة 
 "بيرسا ككمكتسي"، فقد جاءت مبلحظاتنا العامة عمى الترجمة عمى النحك التالي:

اهلل" إلى المغة اليكنانية كما ىك "لـ يقـ فريؽ الترجمة بصكرة دائمة بنقؿ لفظ الجبللة -
Αιιάρ حيث كاف ييترجـ في عديد مف المرات عمى أساس "السيد" أك "اإللو" أك ،

                                                                                                                                                    

خبلصة الكبلـ أنو ليس في اليكناف  .لنصلمقصكد اآليات. كفي أحياف أخرل كانت مجاالن لسكء الفيـ كالبعد عف مراد ا
الى اليكـ ترجمة اسبلمية خالصة لمقرآف الكريـ، تحتكم شركحات كافية لمنص كمناسبتو كتشرح غريب الكممات بطريقة 

 يفيميا القارئ اليكناني، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر:
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 
http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A3%D9%88%D
9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571


 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة اليونانية

338 
 

"الرب"، كىك خطأ شائع كقعت فيو عديد مف الترجمات اليكنانية (كىك ما سكؼ نشير 
طبقنا لمنص  لـ يتـ ترقيـ اآليات في الترجمة اليكنانيةنيا: ثاإليو الحقنا بصكرة مفصمة). 

، كىذا دكف شؾ يعرقؿ عممية القراءة العربي، كالذم يظير بجانب النص اليكناني
كالمتابعة مع النص العربي لمكقكؼ عمى مدل دقة الترجمة. ثالثنا: لـ يقـ فريؽ الترجمة 

كاس لتسييؿ المتابعة كالفيـ عمى باإلشارة صراحة إلى الرسكؿ الكريـ "محمد" بيف أق
القارئ اليكناني، كذلؾ عند ذكره كاإلشارة إليو في النص القرآني بشكؿ غير مباشر. 

"مف يطع الرسكؿ ، مثاؿ عمى ذلؾ: "إف أكلى الناس بإبراىيـ لمذيف اتبعكه كىذا النبي"
ا كقعت فيو عديد مف الترجمات اليكناني ة، إف لـ فقد أطاع اهلل"، كىك خطأ شائع أيضن

يكف جميا دكف استثناء يذكر، يتعيف عمينا، دكف تياكف في الترجمات القادمة، أف 
ىناؾ تعبيرات عديدة تتميز بالصعكبة في النص القرآني . رابعنا: نتحاشاه لًعظـ قدره

كذلؾ، لغير الناطقيف بالمغة العربية كاف يتعيف فييا عمى فريؽ الترجمة أف يفرد ليا 
ات لتفسيرىا كتكضيح معناىا إلى غير المسمميف، لكي تتفؽ مع حكاشي أسفؿ الصفح

ما جاءت بو العقيدة اإلسبلمية، كىذا ما لـ يحدث (يذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ما 
خامسنا: تعددت  )93(كرد في آخر سكرة النساء: "ككممتو ألقيا إلى مريـ كركح منو").

لجنة، كأىؿ الكتاب، كبني إسرائيؿ، التعبيرات كالمرادفات اليكنانية التي تتعمؽ بمفظ ا
كالتكراة، ككاف يتعيف عمى فريؽ الترجمة االتفاؽ عمى مرادؼ كاحد في سائر الترجمة. 

في مكاطف عديدة مف الترجمة، أنو كاف ييترجـ المخاطب المفرد بالمخاطب اتضح لنا 
عمى سبيؿ المثاؿ اآليتيف: "فكؿ كجيؾ"، " ألـ تر إلى ذلؾ  الجمع كالعكس، نذكر مف

 الذيف".... إلخ.  

                                                           

نستثني في ذلؾ ترجمة "غيراسيمكس بنداكيس" التي إلتزمت كنيج عاـ، دكف غيرىا مف الترجمات األخرل، بتذليؿ  . 93
 كافة الصعكبات لدل القارئ اليكناني بغية فيـ النص القرآني، فمـ يترؾ في حقيقة األمر ما يمكف أف يعرقؿ فيـ القارئ
دكف تكضيحو كتبيانو في الحاشية، كىك ما تحاشاه لؤلسؼ عديد مف المترجميف الحقنا، بما في ذلؾ طبعة مجمع الممؾ 

 فيد.    
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عمى ترجمتيا لمعاني القرآف الكريـ تؤكد بيرسا -تعميقنا  –كفي معرض حديثيا 
عمى ما تكنو مف تقدير كاحتراـ خاص ليذا "الكتاب -في مقدمة ترجمتيا -ككمكتسي 
كمفاىيـ كرسائؿ ميمة، كتضيؼ بيرسا لما يحكيو مف أفكار -القرآف الكريـ  –المقدس" 

"أنيا كاثقة مف أف الكثير قد يتساءؿ عف األسباب التي دفعتيا إلى محاكلة ترجمة ىذا 
الكتاب المقدس، كنقؿ معانيو بمغة بسيطة كمفيكمة لمقارئ اليكناني، عمى الرغـ مف 

باالقتراب صدكر ترجمات أخرل بالفعؿ في السكؽ الثقافي اليكناني. الحقيقة أف قرارم 
مف ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى اليكنانية، لـ يكف عمى اإلطبلؽ مف قبيؿ 
المصادفة كال يندرج تحت ما ييعرؼ بالتصرفات الطائشة، كلكف نتيجة لمبحث كالتأمؿ 

مع السنكات األكلى لحياتي كمرحمة -دكف مبالغة -الديني كاالىتماـ الزائد، كالذم بدأ 
شؾ أف ذكريات سنكات طفكلتي المبكرة، إضافة إلى مرحمة  الطفكلة المبكرة. ال

المراىقة، كالتي ارتبطت بمفيكـ كثقافة التديف، قد ساىمت إلى حد كبير في حثي 
ثارة ىذه الفكرة داخؿ نفسي، كاتخاذ قرارم ىذا بشكؿ نيائي الحقنا بعد مركر سنكات  كا 

لدكافع اإلنسانية كالمؤثرات عديدة. كلكف السؤاؿ ىنا الذم يطرح نفسو: ىؿ تكفي تمؾ ا
العاطفية لمتبرير كلمدفاع عف مثؿ ىذا المشركع الميـ؟ كاإلجابة ال بالطبع. الحقيقة أف 

عمى مدار أكثر مف إثنيف -كالحديث ما زاؿ لبيرسا  –التعددية الثقافية التي اكتسبتيا 
رة، كعشريف عامنا مف مسيرة حياتي في مصر، إضافة إلى دراستي في جامعة القاى

كأكثر مف عشريف عاما مف الممارسة المينية المباشرة كالفعمية مع المغة العربية 
كآدابيا، كمترجمة ككاتبة كناقدة، ىي التي منحتني دىفعة كثقة كبيرة نحك اإلقداـ 

ا  في شيادتي  –كخكض تمؾ التجربة الميمة. الحقيقة أنو يجب عمينا أال ننسى أيضن
رارم ىذا، يعكد لتشجيع دار النشر المعنية بالترجمة، أف عامؿ ميـ في ق-المتكاضعة 

، كفي ىذه الحقبة  كما قدمتو لي مف دعـ كمساعدة ميمة لتنفيذ ىذه المحاكلة. كاليـك
مف التاريخ اإلنساني، كالمميئة بالصراعات كالتناحر الدمكم، كالتي تتعالى فييا أبكاؽ 
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شعاؿ نار الحركب بشكؿ غير مسبكؽ، أص بحت لدينا الحاجة الممحة إيقاظ الفتف كا 
كالماسة إلى معرفة اآلخر بأفكاره كمعتقداتو، كالتي أضحت أكثر أىمية مف أم كقت 
مضى". كتؤكد بيرسا في ختاـ حديثيا "بأف مسألة التضميؿ في القضايا كالمكضكعات 
التي تتعمؽ بالديف، ال شؾ أنيا ستحرض عمى خمؽ سمككيات كأفعاؿ، ال تزاؿ بعيدة 

عف المثؿ العميا لئلنسانية، كأف التفسير الخاطئ كسكء الفيـ لمنص قد يؤدم كؿ البعد 
بنا أيضا إلى خمؽ تعبيرات، بعيدة كؿ البعد عما يحكيو النص المقدس مف تقدير 

قدر المستطاع كبأمانة شديدة  -كاحتراـ لكؿ ما يتعمؽ بالمثؿ العميا. كعميو فقد حاكلت 
أك تزييؼ لمعاني النص المقدس. كلمتأكيد  دفع كتجنب أية مخالفات أك انحراؼ -

عمى ذلؾ فقد قمت بدراسة كمتابعة كؿ الترجمات السابقة المكجكدة في اليكناف، كعقد 
مقارنات فيما بينيا بما يعكد عميَّ بالفائدة". كتختتـ بيرسا مقدمة ترجمتيا قائمة: "لقد 

يرم الخاص لمنص األصمي كاف أدائي الذم اتسـ بالدقة انعكاسنا لبلحتراـ الزائد كتقد
"لمقرآف الكريـ"، كمكقفي الثابت تجاه األفكار كالرسائؿ كالمعاني التي يحكييا ىذا 
الكتاب المقدس. في مقابؿ كؿ ىذا، فقد استخدمت في الترجمة لغة يكنانية بسيطة 
كمباشرة، تتصؿ بالحياة اليكمية، تيدؼ إلى جعؿ النص القرآني مفيكـ لمستكل القارئ 

ني العادم، كأيضا مف أجؿ تجنب أم سكء فيـ ليذه الكممات المقدسة. آممو في اليكنا
عقكؿ -بقدر كبير-نياية المطاؼ أف تككف قراءة ىذه اآليات الكريمة كمضة، تنير 

ىؤالء الذيف ليست لدييـ أية فكرة أك معرفة بيذا الكتاب المقدس، كأف تيقدـ ىذه 
معديد مف التساؤالت التي قد يطرحيا بعض اإلجابات ل-في نفس الكقت  –الترجمة 

."  القارئ اليكناني مستقببلن
 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة اليونانية: التحديات والفرص-

بادئ ذم بدء، يذكر األستاذ الدكتكر عبد الرحمف السميماف في دراستو الميمة 
المسيحية لممترجـ  –المرجعية الييكدية تحت عنكاف: "، َُِٓكالتي نشرت مؤخرنا عاـ 

في تكليد النٌص المكازم لمنٌص القرآني األصيؿ"، أف ترجمة المفاىيـ الدينية ترجمة 
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صحيحة كدقيقة أمر في غاية التعقيد كاألىمية، كذلؾ لمف يتكخى الدقة في ترجمتيا، 
كيجتيد في إيصاؿ المعاني إلى قراء المغة المنقكؿ إلييا بدقة متناىية كسبلسة لغكية، 

ؤخذ فييما بعيف االعتبار المخزكف المغكم كالديني كالثقافي لمغة المنقكؿ إلييا، حيث ي
ألف ذلؾ شرط إلنجاح الترجمة. كالمتأمؿ في كثير مف الترجمات الدينية مف العربية 

) ُنصرانية) يجد أنيا عمى ثبلثة أنكاع: ( –إلى لغات ذات مرجعية كتابية (ييكدية 
) ترجمات العرب ّمات المسمميف غير العرب ك() ترجِترجمات غير المسمميف ك(

ما ييمنا ضمف سياؽ ىذه الدراسة ىك النكع األكؿ  مسمميف أكانكا أك غير مسمميف.
مف جية أخرل، فإف الناظر في الترجمات التي قاـ بيا المسممكف إلى  .بشكؿ خاص

) ترجمات قاـ بيا مترجمكف ُ( :المغات األجنبية، يجد أنيا عمى ثبلثة أنكاع أيضا
غير متخصصيف في المكضكع، بؿ ىـ مترجمكف عيد إلييـ بإنجاز ترجمة دينية ما، 
فأنجزكىا كيفما اتفؽ، فأتت ترجماتيـ مبيمة، كىذه لـ يكتب ليا حظ مف االنتشار، 
فضبل عف انعداـ الفائدة المتكخاة منيا. كتعد آثار ىذه الترجمات السمبية أكثر مف 

) ترجمات قاـ بيا مترجمكف متخصصكف في اإلسبلـ ِ( .ا اإليجابية بكثيرآثارى
كلكنيـ غير متخصصيف في أدياف المغات المنقكؿ إلييا أك معتقدات أىميا غير الدينية 
أك مكركثيـ الثقافي، فأتت ترجماتيـ حافمة بالمبلحظات التفسيرية كالشركح كالحكاشي 

ترجمات قاـ  )ّ( .فييافائدتيا أقؿ مما يرجى المطكلة، مما جعؿ انتشارىا محدكدا، ك 
بيا مترجمكف متخصصكف في اإلسبلـ كفي أدياف المغات المنقكؿ إلييا كفي معتقدات 
أىميا غير الدينية كمكركثيـ الثقافي، فأتت ترجماتيـ دقيقة كرصينة، مما كتب ليا 

ا كانتشارنا كبيرنا. نجاحن
، كالتي بيف أيدينا بحثقيد ال كتطبيقنا عمى الحالة اليكنانية )94(

                                                           

المسيحية لممترجـ في تكليد النٌص المكازم لمنٌص القرآني  –المرجعية الييكدية نظر أ.د. عبد الرحمف السميماف، "ا 94.
 األصيؿ":

http://resha.org/magazine/index.php/2012-02-13-15-52-19/2012-02-13-15-55-
03/832-2015-02-13-07-46-54. 
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 -الترجمات اليكنانية لمعاني القرآف الكريـ، تعد كتصنؼ كميا اآلف، فالمبلحظ أف جؿ 
كترجمات "لغير المسمميف"، حتى الترجمة التي قامت بيا ألكؿ مرة  - في حقيقة األمر

لجنة مف عمماء مشيخة األزىر كأساتذة المغة اليكنانية مف الجامعات المصرية، 
كفة بترجمة التسيس، األكثر مصداقية كقبكالن لدل العديد مف الباحثيف كالمعر 

المعركؼ أف ىذه بنيت في الكاقع عمى دعائـ ترجمة يكنانييف.  كالمرجعيات الدينية،
ا الترجمة األخيرة  الترجمة تعد األفضؿ مف بيف عمكـ الترجمات اليكنانية (أنظر أيضن
 -إلصدار مجمع الممؾ فيد كالتي قاـ بمراجعتيا الدكتكر جياد خميؿ اليكناني 

المسمـ)، عمى الرغـ مما يعترييا مف بعض األخطاء، كنستثني في ذلؾ ترجمة 
ا في األىمية في شيء عف ترجمة التسيس. الحقيقة أننا ما بنداكيس التي ال تقؿ أيضن 

زلنا نعمؿ فرادل أك بمعنى أدؽ نراجع ما يقـك بو المترجمكف اليكنانيكف مف جيد لنقؼ 
فريؽ عمؿ جماعي مختمؼ بعد معنا عمى تمؾ األخطاء، كأننا كحتى اآلف لـ نشكؿ 

سمـ (أساتذة جامعات اليكية اإلثنية كالدينية كاألكاديمية، بحيث يككف عربي م
كمترجمكف متخصصكف، عمماء ديف مف جامعة األزىر الشريؼ)، بالتعاكف مع فريؽ 
يكناني مسيحي أك مسمـ (لغكيكف، رجاؿ ديف مسيحي، مسممكف يكنانيكف، أساتذة 

 جامعات يكنانيكف، باحثكف دكتكراة، مسممك ثراكي كشماؿ اليكناف...إلخ). 
كما تشير كبل مف الباحثتاف ككتبلكي  –الي عمى أية حاؿ يستند التحميؿ الت

إلى افتراض أف كؿ ترجمة تيدؼ لمتعبير عف الرسالة األصمية  -صالحي  كالمبل
لمنص القرآني قدر اإلمكاف، إضافة إلى خمؽ تأثيرات متشابية جدنا، كأقرب إلى ما 

 ويحدثو النص األصمي كجدانينا بصكرة عامة. الحقيقة أف ىذا األمر يعد في غالب
كبصكرة مؤكدة غير قابؿ لمتحقيؽ، ريغـ سعي كؿ ترجمة نحك إنجازه، إضافة إلى ذلؾ 

فإف كؿ قارئ مف المتكقع أف يستقبؿ نص الترجمة مف  -ككما سبؽ أف أشرنا  -
خبلؿ منظكره الخاص، الذم يتشكؿ مف خبلؿ خمفيتو الثقافية كالتعميمية كخبراتو 

األخرل، كالتي ستحدد مستقببلن مدل عبلقتو الشخصية كالتاريخية، كعديد مف العكامؿ 
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ا إلى أف نقطة انطبلقنا  بالنص، إما باالنخراط معو أك العكس. تجدر اإلشارة ىنا أيضن
ىي افتراض أف دافع المترجـ مف ترجمة القرآف الكريـ لمغة اليكنانية، ىك االلتزاـ بنقؿ 

لنحك، ينبغي عمى المترجـ الرسالة اإلليية، بقميؿ مف تدخمو قدر اإلمكاف. كعمى ىذا ا
مف خبلؿ محاكلتو لتقميؿ كتنقية المكاقؼ كالتكجيات السمبية المسبقة  تحقيؽ ىذا اليدؼ

لدل القارئ، كالتي يمكف أف تتداخؿ مع استقبالو لتمؾ الرسالة السامية العميا. كتضيؼ 
في كمتا الباحثتاف أنو عمى الرغـ مف أنو مف المستحيؿ بالنسبة لممترجـ أف يأخذ 

االعتبار جميع العكامؿ الممكنة كالمحتممة في التأثير عمى طريقة القراء في استجابتيـ 
كاستقباليـ لمنص المترجـ، إال أننا نعتقد بكجكد بعض العناصر المشتركة الكاضحة، 
التي يمكف كينبغي في الكاقع أف تؤخذ بعيف االعتبار، إذا كاف المترجـ ييدؼ حقنا 

لة كمؤثرة. ففي ضكء ما كرد، ككما ىك معركؼ، حكؿ لمكصكؿ إلى ترجمة فعا
المكاقؼ اليكنانية السمبية تجاه اإلسبلـ كالمسمميف، فإف المبلحظات التالية ستستند 
عمى افتراض أف ترجمة معاني القرآف الكريـ بالمغة اليكنانية تيدؼ إلى إيصاؿ الرسالة 

ة الحاؿ، كفي ظؿ ىذا المناخ اإلليية بأقؿ قدر ممكف مف التشكيو أك التضميؿ. كبطبيع
السمبي الذم غالبا ما يينظر فيو إلى اإلسبلـ مف قبؿ اليكنانييف، فإننا ال يمكف استبعاد 
احتماؿ أف تككف بعض الخيارات المعجمية قد استخدمت بكعي كامؿ عف عمد، كالتي 

 )95(يمكف أف تككف قد أسيمت في استمرار المكاقؼ السمبية القائمة لدل اليكنانييف.

                                                           

95. Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 7.   

، فالحالة اليكنانية تعد في كاقع األمر حالة خاصة كفريدة أتفؽ تمامنا مع كمتا الباحثتيف فيما تكصبل إليو مف طرح
 عمى المترجـ أف يعي المخزكف الثقافي كالمغكم كالخمفية الثقافية كالدينية، كعميو فمقارنة بثقافات العالـ الغربي األخرل

 عندما يتعمؽ األمر بالحالة كالنمكذج اليكناني –كما ىك الحاؿ -لممتمقي كلمجميكر المستيدؼ بصكرة عامة، كبالتحديد 
)، حيث أف اال ستفادة مف ىذه المعرفة ستساعد في اتخاذ خيارات الذم بيف أيدينا (المؤمف بمسيحية األكرثكذككس الرـك

 الترجمة بشكؿ صحيح. 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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 التحديات والصعوبات وبعض إشكاليات الترجمة-1
 اختيار المفردات:-
 )ا(-أ

يعد لفظ الجبللة "اهلل" طبقنا لرصدنا كتحميمنا لعديد مف اإلصدارات التي بيف 
أيدينا، كاحدنا مف أىـ األلفاظ التي أحدثت حالة مف االرتباؾ كالتخبط بيف المترجميف 
بصكرة عامة ال نستثني فييا أحدنا، كىك ما تتفقا فيو معنا كؿ مف الباحثتاف ككتبلكي 

يف قيد البحث كالتحميؿ في ىذه الكرقة، كاألكثر قبكالن عف كالمبلصالحي. ففي الترجمت
 )Pentakis )َُٖٖ/ُِٖٗ،()96غيرىـ مف الترجمات، كىما كبل مف ترجمة "بنداكيس" 

كممة "ًثيكس"  Pentakis)، فقد الحظنا استخداـ ََِٖكترجمة "مؤسسة الممؾ فيد" (
(Θεόο) - ليكنانية (الترجمة اليكنانية كالتي تستخدـ لتعبير عف كممة "اإللو" في المغة ا

كترجمة السـ العمـ كلمفظ الجبللة "اهلل"، أما طبعة -القديمة كالحديثة لكممة "اإللو") 
، كطبعة طائفة األحمدية ُٕٖٗمؤسسة الممؾ فيد (كذلؾ طبعة التسيس مف قبؿ عاـ 

، كنقمتو (Αιιάρ)) فقد استخدمت لفظ الجبللة "اهلل" كما ىك دكف تعديؿ ُٖٗٗعاـ 
تعميقنا  –ترل كمتا الباحثتاف ككتبلكي كالمبلصالحي  )97(كما ىك بالحركؼ اليكنانية.

أف ىذا الخيار الذم تبناه بنداكيس ال يؤثر سمبنا في استقباؿ  - عمى ىذه اإلشكالية
الرسالة اإلليية مف السماء، بؿ إنو عمى العكس يؤكد أيضا استمرارية الرسالة اإلليية 
حتى الرسكؿ محمد "عميو الصبلة كالسبلـ"، مف خبلؿ تسميط الضكء عمى حقيقة أف 

                                                           

، كألكؿ كىمة مف قراءتيا، بثراء ىكامشيا الشارحة لعديد مف بكاطف كخفايا النص، كتمؾ تميزت ىذه الترجمة 96.
االصطبلحات الصعبة عمى القارئ اليكناني، إال أنيا حجبت عنو كأغفمت، في نفس الكقت، كجكد النص العربي لمقرآف 

 في كضع مقابؿ مع الترجمة اليكنانية، لمزيد مف التعمـ كاإليضاح.
97. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ∆. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ, ΛΔΞΗΚΟ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ ΜΔ 

ΥΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΩΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΛΔΞΔΩΝ, ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΟ, 

ΔΣΤΜΟΛΟΓΗΚΟ, ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΚΟ, ΤΝΩΝΤΜΩΝ ΑΝΣΗΘΔΣΩΝ, ΚΤΡΗΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΩΝ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΑΚΡΩΝΤΜΗΩΝ, Με αμηνπνίεζε ηνύ 

ΓΛΩΗΚΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ ηνύ πνπδαζηεξίνπ Γισζζνινγίαο ηνύ Παλεπηζηεµίνπ Αζελώλ, 
∆ΔΤΣΔΡΗ ΔΚ∆ΟΗ, ΚΔΝΣΡΟ ΛΔΞΗΚΟΛΟΓΗΑ ΔΠΔ., ΑΘΖΝΑ, 2002. 
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 مكسى كعيسى (عمييما السبلـ). القرآف الكريـ ىك رسالة مف اهلل نفسو إلو كبل مف
كتضيؼ كمتا الباحثتاف مف ناحية أخرل، أف المترجميف إلصدار مؤسسة "الممؾ فيد" 

) قد تبنكا نيج ُٖٗٗ(أك طبعة ماريانا التسيس، أك طبعة طائفة األحمدية عاـ 
، كما ىك عند اإلشارة لو في النص القرآني دكف (Αιιάρ)استخداـ لفظ الجبللة "اهلل" 

، كما فعؿ بنداكيس مف قبؿ (Θεόο)ؿ أك تغيير كاستبدالو بكممة "إلو" أك "ثيكس" تعدي
يعرفكف عمكمنا، كيقبمكف جيدنا فكرة أف -حد قكليما-. فاليكنانيكف، عمى ُٖٖٔعاـ 

"اهلل" ىك نفس إلو الديانتيف السماكيتيف (الييكدية كالمسيحية)، كنفس اإللو الذم 
، يحمؿ بالنسبة ليـ دالالت سمبية (Αιιάρ)لة "اهلل" يعبدكنو. كمع ذلؾ، فإف لفظ الجبل

تتعمؽ بديف المحتؿ العثماني/ التركي المسمـ في كاقع األمر، كبالتالي، فإف لفظ 
الجبللة "اهلل" سيثير المخزكف السمبي في ذىف كعقؿ اليكنانييف، كىك بالفعؿ ما 

لقرآف الكريـ) مع استقباؿ الرسالة اإلليية (ا-بصكرة عكسية-سيتداخؿ الحقنا 
 )98(عندىـ.

                                                           

98. Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 8. 

في  God/Dieu/Theosأف مسيحيك الغرب يستعممكف  -مف ناحية أخرل  –يذكر الدكتكر عبد الرحمف السميماف 
المغات الجرمانية كالبلتينية كاليكنانية لمداللة عمى اإللو المعبكد بحؽ عندىـ، كذلؾ بغض النظر عف األصؿ العبرم 

مقدس (إؿ/إلكىيـ/ييكه/شدام....). كىذه الكممات الثبلث ليست اسـ عمـ لئللو المعبكد بحؽ المستعمؿ في الكتاب ال
نصارل الغرب، بؿ كممات مجردة لمداللة عميو. كمع ذلؾ فمقد دأب مسيحيك الغرب الذيف ترجمكا العيد القديـ إلى المغات 

"اإللو"، بينما   Godعمى اإللو المعبكد بحؽ بػػاألكربية عمى ترجمة كممة/إلكىيـ/العبرية كغيرىا مف الكممات الدالة 
ا عمى رسـ ىذه الكممات بالحرؼ الكبير  The Lordترجمكا/ييكه/بػ ػ "الرب" كذلؾ في كؿ المغات األكربية. كدأبكا أيضن

 نظر: األكثاف....، كلمزيد مف التفاصيؿ تمييزنا لئللو المعبكد بحؽ عندىـ عف ا
http://www.atida.org/forums/showthread.php?p=2353#post2353; 
http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=232; 

ا لنفس الباحث أ.د. عبد الرحمف السميماف دراستواك   المسيحية  –المرجعية الييكدية الميمة تحت عنكاف:  نظر أيضن
 في تكليد النٌص المكازم لمنٌص القرآني األصيؿ: لممترجـ

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=232
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الحقيقة أنو طبقنا لقراءتنا كتعميقنا عمى طرح كؿ مف ككتبلكي كالمبلصالحي، 
يصاؿ  كالذم قد يبدك بالنسبة لي، مف الكىمة األكلى، طرح مقبكؿ، بيدؼ تمرير كا 
الرسالة اإلليية لمقارئ اليكناني بشكؿ تكافقي دكف تشكيش ييذكر، إال أنني في نفس 

كبالتحديد في تعاطييـ ليذه الحالة، كأسمكب  الكقت أتحفظ عمى نيج كمتا الباحثتيف،
ييتبع في ترجمة معاني القرآف الكريـ لمغة اليكنانية أك غيرىا مف المغات األجنبية، عمى 
ا بديف المحتؿ  الرغـ مف تقديرم الدائـ، تاريخينا كسياسينا ليذا الياجس المرتبط دائمن

يا كمتا الباحثتيف الحسنة العثماني/ التركي المسمـ لدل القارئ اليكناني، كلنكا
كاإليجابية، كلجيدىما العممي كالبحثي الكاضح في نفس الكقت. إال أننا ال يمكف أف 
لى األبد حبيسك ىذا الياجس، كالذم أتمنى كمع انفتاح األجياؿ الشابة الجديدة  نبقى كا 

طبقنا  – الجبللة "اهلل" قد ظير لفظعمى اآلخر كثقافتو، أف يتغير يكمنا ما. الحقيقة أف 
عمى انو اسـ قديـ، استيعمؿ قبؿ اإلسبلـ مف قبؿ بني إسرائيؿ  –لعديد مف الدراسات 

كالنصارل مف بعدىـ، كما ىك مكتكب في صحائفيـ، كما استعممو غيرىـ مف 
المتكمميف بالمغات السامية بما فييـ عرب جنكب الجزيرة العربية القدماء حتى في 

  )99(.آلفكحتى ا القرف األكؿ قبؿ الميبلد

                                                                                                                                                    

http://resha.org/magazine/index.php/2012-02-13-15-52-19/2012-02-13-15-55-
03/832-2015-02-13-07-46-54. 

يتعيف عمينا أف نشير ىنا إلى كجكد عديد مف الدراسات التي تشير كتؤكد عمى أف لفظ الجبللة "اهلل" ال يعد لفظنا  .99
نتسب فقط إلى شريعة اإلسبلـ كآخر رسالة سماكية تدعك إلى التكحيد مف اهلل عز كجؿ إلى اإلنسانية كخمقو أجمعيف، ي

 في الكتاب المقدس، العيد الجديدك  العيد القديـ في كؿ مف "اهلل "إضافة إلى ذلؾ أف ىناؾ أكثر مف ألفٌي آية بيا كممة
 نظر: التفاصيؿ حكؿ ىذه الطركحات قاطبة كلمزيد مف ا أصؿ لفظ الجبللة "اهلل" عند سيبكيو،كحكؿ 

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=7178;http://st-takla.org/FAQ-
Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-
Mokaddas/008-Allah-in-the-Holy-Bible.html; The apostle John said, “In the beginning 
was the Word, and the Word was with Allah, and the Word was Allah” (see John 1:1). 
We can join our Arab brothers and sisters in Christ who often say, “Allah be praised!” 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_361.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/Arabi-Bible-Old-Testament-Chapters.html
http://st-takla.org/pub_newtest/Arabic-New-Testament-Books/Arabi-Bible-New-Testament-Chapters.html
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الكاضح أنو بالرجكع إلى الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ كالمنسكبة إلى نيكيتاس 
البيزنطي، كبدراسة عديد مف شذراتيا التي قاـ بإعدادىا كشرحيا الباحث الجاد 

Christian HØGEL ،فقد الحظنا أف ىذه الترجمة لـ تنقؿ لفظ الجبللة "اهلل" كما ىك ،
ا حديثنا في ترجمتو عاـ كىك نفس النيج الذم  حيث  )100(،ُٖٖٔاتبعو بنداكيس أيضن

كما يتبيف لنا ذلؾ في عديد  ،God/ اإللو/ζενοقامت بترجمة لفظ الجبللة اهلل بكممة 
 مف األمثمة اآلتية:

-Qur’ān 112:1-4 [the whole sura] 

                                                                                                                                                    

http://www.equip.org/article/allah-does-not-belong-to-
islam/;http://www.fairmormon.org/blog/2011/08/26/allah-zeus-and-elohim-a-question-
of-religious-tolerance; https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-
the-word-allah/; http://www.oneplace.com/ministries/bible-answer-man/read/articles/is-
the-allah-of-islam-the-god-of-the-bible-10578.html;  
100. Christian HØGEL, “An early anonymous Greek translation of the Qur‖ān, The 
fragments from Niketas Byzantios‖ Refutatio and the anonymous Abjuratio” [Una 
traducción griega anónima temprana del Corán. Los fragmentos de la Refutatio de 
Nicetas de Bizancio y la Abjuratio anónima], Collectanea Christiana Orientalia 7 (2010), 
pp. 65-119; 
كحكؿ تحميؿ عاـ كدراسة فاحصة لمثماني أخطاء (عمى سػبيؿ المثػاؿ: "الصػمد"، "اسػمو أحمػد"...كغيرىا) التػي كقعػت فييػا 

 نظر لنفس المؤلؼ: االترجمة ىذه 
Cf. also Christian HØGEL, “The Greek Qur‖an: Scholarship and evaluations”, Orientalia 
Suecana LXI Suppl. (2012), 173-181; Cf. also, Kees Versteegh, “Greek Translations of 
the Qura¯n in Christian Polemics (9th Century A.D.)”, Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 141 (1991), 52–68; Christos Simelidis, “The Byzantine 
Understanding of the Quranic Term al-Samad and the Greek Translation of the Quran”, 
Speculum 86 (2011), 887-913.  

ا: طارؽ منصكر، كنيى سالـ، المرجع نف  .ُِّ-ُُُسو، ص. قارف أيضن
Tarek Mansour, Noha Saleim, Journal of Medievaland Islamic History VIII (2013-14), pp. 
101-123.  

http://www.equip.org/article/allah-does-not-belong-to-islam/
http://www.equip.org/article/allah-does-not-belong-to-islam/
http://www.fairmormon.org/blog/2011/08/26/allah-zeus-and-elohim-a-question-of-religious-tolerance
http://www.fairmormon.org/blog/2011/08/26/allah-zeus-and-elohim-a-question-of-religious-tolerance
https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-word-allah/
https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-word-allah/
https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-word-allah/
http://www.oneplace.com/ministries/bible-answer-man/read/articles/is-the-allah-of-islam-the-god-of-the-bible-10578.html
http://www.oneplace.com/ministries/bible-answer-man/read/articles/is-the-allah-of-islam-the-god-of-the-bible-10578.html
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َمُد )1ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد ) -  ( َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد.3ُيوَلْد )( َلْم َيِمْد َوَلْم 2( المَُّو الصَّ
(4) 

-Förstel 116; PG 105.776b11; PG 140.133a3 (Abjuratio) 

Δἰπὲ, αὐηόο ἐζηη Θεὸς εἷο, Θεὸς ὁιόζθπξνο· νὐθ ἐγέλλεζελ, νὐδὲ 

ἐγελλήζε· νὐδὲ 

ἐγέλεην ὅµνηνο αὐηῷ ηηο. 

-Qur’ān 4:88 

                                             ( 88 )  سبيال لو تجد فمن ا يضمل ومن ا أضل من تيدوا أن أتريدون-
-Förstel 68; PG 105.732b 
Θϋλετε ἄρα ὁδηγῆςαι τὸν ἐπλϊνηςεν ὁ Θεὸσ· καὶ τὸν πλανᾷ ὁ Θεὸσ, 
οὐ µὴ εὑρεθῇ 
αὐτῷ ὁδόσ. 
-Qur’ān 114:1-6 [the whole sura] 

ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس  (3) ِإَلِو النَّاسِ  (2) َمِمِك النَّاسِ  (1) ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ  -
 (6) ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس. (5) ِفي ُصُدوِر النَّاسِ الَِّذي ُيَوْسِوُس  (4) اْلَخنَّاسِ 

-Förstel 118; PG 105.776c9  
Εἰπὲ, φεύξοµαι εἰσ τὸν Κύριον τῶν ἀνθρώπων, βαςιλέα 
ἀνθρώπων, ὁ Θεὸσ τῶν ἀνθρώπων· ἐκ κακοῦ ψιθυριςµϊτων τῶν 
δαιµόνων εἰσ τὰσ καρδύασ τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τῶν δαιµόνων καὶ 
ἀνθρώπων. 
يبلحظ مف سكرة "الناس" كمف خبلؿ تتبعنا كدراستنا لكافة الشذرات األخرل، 
أنيا اشتممت عمى ثبلث مرادفات ترتبط بالخالؽ سبحانو كتعالى (رب، ممؾ، إلو)، 

، (Ο Βαζηιέαο)ككممة "ممؾ" بػػػػػػػػ  )101(،(Ο Κύξηνο)حيث ترجمت كممة "رب" بػػػػػػػ 
                                                           

لى ربؾ فارغب"، كالتي ترجمت فييا كممة (ربؾ)  .101 ييستثنى في ذلؾ أكاخر سكرة الشرح: "فإذا فرغت فانصب، كا 
 .في الترجمات البلحقة كأقرب لمصكاب كما ىك معيكد Κύριοσ، كليس بكممة Θεόσبكممة 

— Förstel 116; PG 105.773b11 
Ὅταν δὲ εὐκαιρόςῃσ, ἀγώνιςαι, πρὸσ τὸν Θεὸν δεόθητι. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1347&idto=1347&bk_no=50&ID=1354#docu
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. الحقيقة أف ىذا (Ο Θεόο)ككممة "إلو"، إضافة إلى لفظ الجبللة "اهلل" فقد تيرجما بػػػػػػػػ 
كافة الترجمات الحديثة  -إلى حد كبير  –النيج ىك األسمكب الذم اتفقت عميو 

كالمعاصرة فيما بعد، عدا بعض الترجمات، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: كؿ مف ترجمة 
قت عمى لفظ الجبللة "اهلل" كما ىك دكف ترجمتو (إضافة مؤسسة الممؾ الفيد التي أب

إلى ترجمة التسيس، كترجمة الطائفة األحمدية)، كىك النيج الذم أعتبره بصكرة مؤكدة 
صائب كصحيح، حيث التزمت بو كافة الترجمات األخرل لمغات األجنبية الكاسعة 

الشريؼ بالمدينة االنتشار (راجع كافة إصدارات مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ 
المنكرة). كعميو أرل كأفضؿ اإلبقاء عمى لفظ الجبللة "اهلل" كما ىك دكف ترجمتو بكممة 
"اإللو"، مخالفنا في ذلؾ بالرأم ما جاءت بو الباحثتاف ككتبلكي كالمبلصالحي، عمى 
الرغـ مف حسف نكايا كمتييما فيما قاما بطرحو طبقنا لمخمفية الثقافية كالكعي الجمعي 

 )102(د اليكنانييف باعتبار لفظ الجبللة "اهلل" ىك إلو المسمميف كالعرب كليس إلييـ.عن
الغريب كما يؤكد نظرتنا ىنا تمؾ المقدمة التي استكقفتني عند قراءتيا إلحدل طبعات 
العيد الجديد كالمترجمة إلى المغة العربية (تمييد الطبعة األكلى)، كما ذكره كأشار إليو 

في مقدمتو لمترجمة، حيث يقكؿ تحت عنكاف (أسماء اهلل) ما  مترجـ ىذه الطبعة
كتيرجـ االسـ  –تيرجـ االسـ اليكناني "ثيكس" إلى لفظ الجبللة "اهلل" بخط عادم -يمي:"

فإذا كانت "ككريكس" (أك  –أك المقب "ككريكس" (أك كيريكس) إلى "السيد" أك "الرب." 
"ييكه،" ترجمت في العيد الجديد  كيريكس) ضمف نص مقتبس مف العيد القديـ أصميا

ا لتمؾ الجزئية كتعميقنا عمى كاحدة مف أىـ  )103(إلى "الرب" بخط مائؿ." كعميو ختامن
إشكاليات ترجمة معاني القرآف الكريـ، كما جاءت بو كبل مف الباحثتيف ككتبلكي 

                                                           

كال تجادلكا أىؿ الكتاب إال بالتي ىي أحسف إاٌل ربما استندت كمتا الباحثتاف في تصكرىما عمى اآلية الكريمة " .102
ليكم واحدالذيف ظممكا منيـ كقكلكا آمٌنا بالذم أنزؿ إلينا كأنزؿ إليكـ  لينا وا   . ْٔآية  –كنحف لو مسممكف"، العنكبكت  وا 

(الكاليات  اإلنجيؿ، العيد الجديد، الترجمة العربية المبسطة مف المغة األصمية، رابطة الكتاب المقدس الدكلية 103.
 .ٔ)، ص. َُِٓالمتحدة األمريكية، 
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انية كالمبلصالحي، كطبقنا لدراسة كتحميؿ كافة إصدارات ترجمة معاني القرآف إلى اليكن
 فإنني أرل ما يمي:

ٍكتيًّا فحسب،  -ُ أف لفظ الجبللة "اهلل"، يتعيف عمينا أال نترجمو، كأف يترجـ صى
 )Ο Αιιαρ.")104كيينقؿ كما ىك بالحركؼ اليكنانية بحيث يصبح "

طبقنا لما اتفقت عميو كافة اآلراء ككافة اإلصدارات لترجمة معاني القرآف  -ِ
اراتيا كحتى اآلف، فإف كممة "إلو" الكريـ بالمغة اليكنانية مف أكلى إصد

" في اليكنانية، كما تترجـ كممة "رب" بكممة Ο ζεόοتترجـ مباشرة بكممة "
"Ο Κύξηνο.")105(   

 )اإلسالم(-ب
كخيار معجمي آخر ميـ، كالتي تتعمؽ بكممة  نأتي إلى المفردة الثانية

"اإلسبلـ"، كالتي تعد أحد إشكاليات الترجمة قيد المراجعة، حيث ال تقؿ أىميتيا عف 
أىمية المفردة األكلى التي ارتبطت بمفظ الجبللة "اهلل". تذكر كمتا الباحثتاف ككتبلكي 

ككما ىك  -ألحياف كالمبلصالحي أف كممة "اإلسبلـ" تترجـ كتقدـ لمقراء في بعض ا
 / απόιπηε ππνηαγή ζηόλ Θεόبمعنى ("الخضكع كالتسميـ المطمؽ هلل")  -معركؼ 
Αιιάρ (" اإلسبلـ" أك "ديف اإلسبلـ") كقد تعرض تارة أخرل كتترؾ كما ىي بمعنى ،
Ηζιάκ  أكζξεζθεία ηνπ Ηζιάκ المبلحظ في ذىف متحدثي المغة اليكنانية .- 

                                                           

ف عدـ التفريؽ إإللكىية) لغكينا كعقائدينا، حيث يتعيف عمينا تحديد الفركؽ بيف لفظ اهلل، كالرب (الربكبية)، كاإللو (ا .104
ائدية كمشكؿ في بينيـ في الثقافة كالمخزكف الديني لمغة اليكنانية، كلميكنانييف، قد يعد في كاقع األمر خطنأ كمغالطة عق

 شرح كتكضيح عقيدة اإلسبلـ، كىك خطأ كقعت فيو كافة الترجمات ببل استثناء عدل ترجمة ماريانا التسيس.
الحقيقة أنني أتساءؿ في مدل استخداـ المترجميف لميكامش كلمحكاشي لتكضيح مثؿ ىذه اإلشكاليات لمقارئ  105.

أف كافة اإلصدارات المختمفة لؤلسؼ، عدا ترجمة "بنداكيس"، لـ األجنبي بشكؿ عاـ كاليكناني بشكؿ خاص، كأتعجب في 
تع تمامنا إلى أىمية الحاشية كاليكامش عند شركعيـ لترجمة معاني القرآف الكريـ لمثؿ ىذه األمكر كىذه القضايا الشائكة 

فنا عنيـ، كأف اسـ ىذا اإللو كالتي تحتاج إلى تحميؿ كدراسة، كذلؾ لبياف كالتأكيد عمى أف المسمميف ال يعبدكف إلينا مختم
 ثيكس ىك "اهلل". –
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" تشكؿ بالنسبة ليـ معنى كاحد فقط، Ηζιάκ-كممة "اإلسبلـ أف  -متكسطي التعميـ 
ىك "ديف اإلسبلـ"، أما المعنى كالترجمة الحرفية التي يعرفيا كيفيميا المسممكف عامة، 
كالتي تعني "الخضكع كالتسميـ المطمؽ إلرادة اهلل"، فيك معنى غير كاضح كشبو مفقكد 

 )106(كغير مدرؾ تماما لدل القارئ اليكناني.
كمف خبلؿ  -كما ترل كمتا الباحثتاف - Pentakisر اإلشارة ىنا أف تجد

، عرض كقدـ كممة اإلسبلـ عمى ُٖٖٔترجمتو عمكما لمعاني القرآف الكريـ عاـ   
، كالذم ينتيي في اإلنجميزية أك اليكنانية بالمقطع (Ηζιακηζκόο)أساس "اإلسبلمكية" 

ism-ηζκόο ،كذلؾ ربما قياسنا عمى مصطمح الييكدية كالمسيحية ،-ηζκόο)، 
Ηνπδαϊζκόο ،(Υξηζηηαληζκόο الحقيقة أنو يجب عمينا أف نعترؼ أف .Pentakis  كاف

قد عرض كممة "اإلسبلـ" أك "اإلسبلمكية" في نيايات القرف التاسع عشر، بسبب أف 
مبية حكؿ ىذا المصطمح، كما لـ يكف لدييـ أية دالالت س -في ذلؾ الكقت -اآلخريف 

ىك الحاؿ اليكـ كفي تمؾ اآلكنة األخيرة. عمى أية حاؿ، يعد استخداـ ىذا المصطمح 
اليكـ "اإلسبلمكية" بمثابة عنصر مضمؿ تماما لمقارئ اليكناني، حيث ارتبط ارتباطنا 
، كثيقنا في أذىانو بالمفاىيـ السمبية كبمعاف أخرل مثؿ اإلرىاب كالتطرؼ كاألصكلية
 -كذلؾ مف خبلؿ ما تبثو كتستخدمو كسائؿ اإلعبلـ المختمفة. الجدير بالذكر 

لمغة اليكنانية الحديثة، Babiniotis“ ”أف قامكس -كالحديث مازاؿ لكمتا الباحثتيف 
 كالذم يعد أكثر القكاميس شيرة في األكساط األكاديمية، كما أنو المكثكؽ بو في اآلكنة

: أكؿ ىذيف (Ηζιακηζκόο) -ح "اإلسبلمكية" األخيرة، أعطي معنييف لمصطم
المعنييف، ىك أنو "ديف اإلسبلـ"، كما فعؿ بنداكيس مف قبؿ أكاخر القرف التاسع عشر، 

سياسية تيدؼ إلى اإلطاحة  -أما المعنى الثاني، فيك أنو "أيديكلكجية دينية 

                                                           

106. Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 8-10.  
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قامة نظاـ كسمطة حكـ إسبلمي". ترل كمتا الباح ثتاف كطبقنا بالحككمات العممانية، كا 
المعنى األكؿ ليذا المصطمح عمى أساس أنو "ديف  Babiniotisلرؤيتيما، أنو بإعطاء 

خفاؽ منو، لعدـ إدراكو ما يحممو ىذا المصطمح مف دالالت  اإلسبلـ"، فيذا يعد فشؿ كا 
سمبية في المعنى الثاني األحدث تاريخينا، مقارنة بالمعنى األكؿ األقدـ تاريخينا، 

 )107(شرح كمدخؿ غير كامؿ. كبالتالي فيك
كتضيؼ كمتا الباحثتاف ككتبلكي كالمبل صالحي، تعميقنا عمى ىذا المأزؽ الذم 

في نياية  Pentakisربما قد كقع فيو الجميع، "أننا قد نعذر كنبرر ما جاءت بو ترجمة 
لمتعبير عف ديف "اإلسبلـ".  Islamismالقرف التاسع عشر، كأسمكبو في استخداـ كممة "

                                                           

107. Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 8-10. 

 سبلمكية" نقبل عف معجمو: كلمزيد مف التفاصيؿ: أنظر شركح بابنيكتيس لكبل اإلصطبلحيف "اإلسبلـ"، ك"اإل
ΓΕΩΡΓΙΟΤ ∆. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ, ΛΕΞΙΚΟ ΣΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΕ 
ΦΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ ΛΕΞΕΩΝ,  ∆ΕΤΣΕΡΗ ΕΚ∆ΟΗ ΚΕΝΣΡΟ 
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ. ΑΘΗΝΑ 2002, ς. 738. 
-ιςλαµιςµόσ (ο) [1807] 1. η θρηςκεύα τού ιςλϊµ (βλ.λ.) 2. πολιτικο-θρηςκευτικό 
ιδεολογύα που επιδιώκει την ανατροπό των κοςµικών καθεςτώτων και την 
εγκαθύδρυςη ιςλαµικόσ εξουςύασ (ριζοςπαςτι-κό ιςλϊµ): η άνοδοσ τού ~ ςτη Μέςη 
Ανατολή. — ιςλαµιςτόσ (ο) [1896], ιςλαµύςτρια (η). [ΕΣΤΜ. Μεταφορϊ τού γαλλ. 
islamisme]. -ιςλάµ (το) {ϊκλ.} 1. η µονοθεώςτικό θρηςκεύα που δύδαξε ο Μωϊµεθ, 
αναγνωρύζει ωσ θεό τον Αλλϊχ, ο οπούοσ ϋχει προκαθορύςει τα πϊντα 
(κιςµϋτ), προφότεσ του τον Αβραϊµ, τον Νώε, τον Μωυςό και τον Ιη-ςού και 
τελευταύο τον ύδιο τον Μωϊµεo ΤΝ. ιςλαµιςµόσ, µωαµεθανιςµόσ, µουςουλµανιςµόσ 
2. ο πολιτιςµόσ που ανϋπτυξαν τα ϋθνη και οι φυλϋσ, που αςπϊςτηκαν τη 
θρηςκεύα τού Μωϊµεθ: η τϋχνη τού ~ επέδραςε ςτον ιςπανικό πολιτιςµό 3. το 
ςύνολο των πιςτών τόσ θρη-ςκευτικόσ διδαςκαλύασ τού Μωϊµεθ, τα ϋθνη που την 
ϋχουν αςπαςτεύ: η αντιπαράθεςη τού ~ µε τη ∆ύζε || η αφύπνιςη τού - (τού ιςλα-
µικού κόςµου) ΤΝ. µουςουλµανικόσ κόςµοσ. [ΕΣΤΜ. < αραβ.islam «ευςεβήσ 
υποταγή (ςτο θεΰκό θέληµα)»]. 
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إال أننا مف ناحية أخرل ال يمكف أف نبرر ما جاء بو مترجمك مؤسسة الممؾ فيد مف 
أخطاء كعدـ كعييـ في إحداث تعديبلت عمى الترجمات السابقة، فيـ في بعض 

لمتعبير عف كممة "اإلسبلـ"، في حيف، كتارة أخرل  Islamاألحياف يستخدمكف لفظ 
ا عف كممة "اإلسبلـ" (أنظر لمتع Islamismيختاركف لفظ "اإلسبلمكية" أك  بير أيضن

كعمى افتراض أف  108).17؛ كسكرة الحجرات ّعمى سبيؿ المثاؿ سكرة المائدة 
مترجمي الممؾ فيد مسممك الديانة كما ىك معركؼ، كتيدؼ ترجمتيـ في المقاـ األكؿ 
ا دكف إثارة، كدكف أف يشكبيا أية دالالت سمبية ، إلى نقؿ الرسالة القرآنية نقبلن صحيحن

"، كما فعميا بنداكيس مف قبؿ، Islamism–فإننا نعتقد أف اختيارىـ لكممة "اإلسبلمكية 
يعد أمرنا مؤسفنا لمغاية. في الكاقع كلؤلسؼ، فإف مترجمي مؤسسة الممؾ فيد، لـ يقفكا 

ا في بعض األحياف، Islamism-عند ىذا الحد، حيث استخدمكا لفظ "اإلسبلمكية " أيضن
: َُِآية -مات أخرل، كمفظ "اليدل" كما جاء في سكرة البقرة لمتعبير ككترجمة لكم

 (قيٍؿ ًإفَّ ىيدىل الٌمًو ىيكى اٍلييدىل)".
 Λέγε: 'Ή θαζνδήγεζε, (ν ηζιακηζκόο) ηνπ ΑΛΛΑΥ, είλαη ε κόλε αιεζηλή 

θαζνδήγεζε".  

(Η αγειάδα) 120 

                                                           

 : ُٕ، كسكرة الحجرات ّكلمزيد مف التفاصيؿ أنظر سكرة المائدة  108.
-«όμερα πια, ϋπαυςαν όςοι αρνόθηκαν την Πύςτη να ελπύζουν ςτην εξαφϊνιςη 
τησ Θρηςκεύασ ςασ, να μην φοβϊςτε αλλϊ να φοβϊςτε Εμϋνα, που ςόμερα 
τελειοπούηςα για ςασ τη Θρηςκεύα ςασ, ςυμπλόρωςα και διϊλεξα για Θρησκεία 
σας τον Ισλαμισμό». (5) ούρα Ελ Μάητε (Σο τρωμένο Σραπέζι) 3 ، سورة المائدة 
-«Θα προςπαθόςουν να ςε εντυπωςιϊςουν ότι - ςαν χϊρη - ϋχουν αςπαςθεύ τον 
Ισλαμισμό. Να πεισ: Δεν λογαριϊζεται ο Ισλαμισμός ςασ ςαν μια χϊρη πϊνω μου. 
Όχι, ο ΑΛΛΑΦ ςασ ϋδωςε (αυτό την) τιμό πϊνω ςασ, γιατύ ςασ καθοδόγηςε ςτην 
Πύςτη, αν - βϋβαια - εύςτε (ς' ότι λϋτε) ειλικρινεύσ (και τύμιοι ς' αυτό)». (49) ούρα 
ελ-Xoυτζoυράτ (Σα Δωμάτια - Οι Κάμαρεσ - Σα ιδιαίτερα Διαμερίςματα) 17 
 سورة الحجرات،
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 سورة البقرة -2 
نو قد يتعيف عمى المرء إ بالقكؿ "عمى أية حاؿ، تختتـ كمتا الباحثتاف حديثيما 

ىنا أف يتساءؿ عف ماىية الدكافع المحتممة التي قد تكمف مف كراء ىذا االختيار 
الصادـ. حيث ترل كبلىما في أنو قد يككف خيارنا كاعينا ينبع مف االعتقاد بأف استخداـ 

عميو،  مصطمح "اإلسبلمكية" في ترجمة معاني القرآف الكريـ يمكف أف ييضفي الشرعية
أك ربما مف ناحية أخرل، فقد يككف ىذا الخيار متأصبل في فيـ غير كاؼ لمثقافة 

 )109(اليكنانية السائدة، كالدالالت السمبية التي حركيا مصطمح "اإلسبلمكية".
اإلسبلـ ىك الرسالة الكحيدة التي أرسمت بادئ ذم بدء ككما ىك معركؼ فإف 

إلى الناس كافة قبؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ مع اختبلؼ المناىج، كالتشريعات لكؿ 
ا"، كيعني التسميـ، كاالعتراؼ،  رسكؿ، كاإلسبلـ في كاقع األمر "فعؿ"، كليس "اسمن

ترجمات الصادرة كاإلقرار باهلل الكاحد كعبكديتو، كأف ترجمة اإلسبلـ في العديد مف ال
لمقرآف كانت غير صحيحة كما ىك الحاؿ في المثاؿ الذم بيف أيدينا؛ ككنيا تيترجـ 
كممة اإلسبلـ، كمشتقاتيا مثؿ: أسمـ، كيسمـ، كمسمميف، كغيرىا بنفس المفظ كاسـ، 
كليس كفعؿ كما ىك حادث في األمثمة عاليو؛ العتقاد العالـ (كمنيـ القارئ اليكناني 

ا) أف الر  سالة اإلسبلمية خاصة بنبي اهلل محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كىذا خطأ أيضن
كبير في مفيكـ كممة اإلسبلـ، فاإلسبلـ لو معنى "عاـ"، كمعنى "خاص": فالعاـ: ىك 
مىـ عمى رسالة النبي الخاتـ  "االستسبلـ هلل باتباع رسمو في كؿ حيف"، كالخاص: "عى

. كىك بمعناه العاـ ديف جميع األنبياء، محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كاتباع شريعتو"

                                                           

109  . Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 10f. 
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كالمرسميف، كأما معناه الخاص فمتعمؽ بأمة النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ، كىـ 
 )110(كؿ مف كاف حيًّا بعد مبعثو صمى اهلل عميو كسمـ.

تجدر اإلشارة ىنا أف استعماؿ مادة اإلسبلـ بمشتقاتيا تأتي في القرآف غالبنا 
ـٍ قىاؿى أىٍسمىٍمتي ًلرىبٍّ  ال الخاص، كقكلو تعالى: بمعنى اإلسبلـ العاـ، بُّوي أىٍسًم ًإٍذ قىاؿى لىوي رى

يىٍعقيكبي يىا بىًنيَّ ًإفَّ  * اٍلعىالىًميفى  ـي بىًنيًو كى ى ًبيىا ًإٍبرىاًىي ـي الدٍّيفى فىبلى  كىكىصَّ المَّوى اٍصطىفىى لىكي
رى يىٍعقيكبى اٍلمىٍكتي ًإٍذ قىاؿى ًلبىًنيًو مىا  * تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ ميٍسًمميكفى  ـٍ كيٍنتيـٍ شييىدىاءى ًإٍذ حىضى أى

ٍسمىاعً  ـى كىاً  لىوى آبىاًئؾى ًإٍبرىاًىي اؽى ًإلىينا كىاًحدنا تىٍعبيديكفى ًمٍف بىٍعًدم قىاليكا نىٍعبيدي ًإلىيىؾى كىاً  ٍسحى يؿى كىاً 
نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى  {، فترجمة مثؿ ىذه المكاضع بالمعنى ُّّ-ُِّ-ُُّ}البقرة: كى

الخاص الذم ىك عمـ عمى رسالة النبي الخاتـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ ػ خطأ 
ـ في في كتابو (الرسؿ كالرساالت): "اإلسبل عمر سميماف األشقر ظاىر. يقكؿ الدكتكر

نما ىك اسـ لمٌديف المشترؾ الذم ىتؼ بو كؿ  ا لديف خاص، كا  لغة القرآف ليس اسمن
) ]يكنس:  [، كاإلسبلـ ِٕاألنبياء، فنكح يقكؿ لقكمو: (كىأيًمٍرتي أىٍف أىكيكفى ًمفى اٍلميٍسًمًميفى
ـٍ قى  بُّوي أىٍسًم اؿى أىٍسمىٍمتي ًلرىبٍّ ىك الديف الذم أمر اهلل بو أبا األنبياء إبراىيـ: (ًإٍذ قىاؿى لىوي رى

) ]البقرة:  [ كيكصي كؿ مف إبراىيـ، كيعقكب أبناءه قائبلن: (فىبلى تىميكتيفَّ إىالَّ ُُّاٍلعىالىًميفى
) ]البقرة:  لىوى آبىاًئؾى ُِّكىأىنتـي مٍُّسًمميكفى [ كأبناء يعقكب يجيبكف أباىـ: (نىٍعبيدي ًإلىيىؾى كىاً 
سٍ  ٍسمىاًعيؿى كىاً  ـى كىاً  ) ]البقرة: ًإٍبرىاًىي نىٍحفي لىوي ميٍسًمميكفى ؽى ًإلىينا كىاًحدنا كى [ كمكسى يقكؿ ُّّحى

) ]يكنس:  كَّميكٍا ًإف كينتـي مٍُّسًمًميفى نتـي ًباهلًل فىعىمىٍيًو تىكى [ ْٖلقكمو: (يىا قىٍكـً ًإف كينتيـٍ آمى
[ ( نَّا ًباهلًل كىاٍشيىٍد ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى [، كحيف ِٓآؿ عمراف: كالحكاريكف يقكلكف لعيسى: (آمى

بٍّنىا ًإنَّا كينَّا ًمف قىٍبًمًو  ؽُّ ًمف رَّ نَّا ًبًو ًإنَّوي اٍلحى سمع فريؽ مف أىؿ الكتاب القرآف (قىاليكا آمى
                                                           

لؤلسؼ كمف المحزف أف مترجمي معاني القرآف الكريـ إلى المغة اليكنانية عادة (نستثني مف ذلؾ ترجمة  110.
كالصعكبات كىذا المبس لمقارئ اليكناني في "بنداكيس") ال يبادركف بالتكضيح كالشرح كالتعريؼ بمثؿ ىذه اإلشكاليات 

مثمث الحكاشي كاليكامش، كىك أمر ميـ كحتمي نكصي بإتباعو في الترجمات القادمة، لتفادم كتجنب مثؿ ىذا الخمط 
 كمثؿ ىذه المغالطات.  
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) ]القصص:  [ فاإلسبلـ شعار عاـ كاف يدكر عمى ألسنة األنبياء، كأتباعيـ ّٓميٍسًمًميفى
  )111(مدية.منذ أقدـ العصكر التاريخية إلى عصر النبكة المح

الحقيقة أف ىذا ال يتعارض مع كجكد مكاضع يظير حمميا عمى المعنى 
ـٍ كىأىٍتمىٍمتي  كقكلو تعالى: الخاص، بداللة السياؽ، كسبب النزكؿ، ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
ـى ًديننا ٍسبلى ـي اإٍلً ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي اإلسبلـ  ثيميف:ابف ع {، قاؿ الشيخّ}المائدة: عى

بالمعنى العاـ ىك التعبد هلل بما شرع منذ أف أرسؿ اهلل الرسؿ إلى أف تقـك الساعة، كما 
ذكر اهلل عز كجؿ ذلؾ في آيات كثيرة تدؿ عمى أف الشرائع السابقة كميا إسبلـ هلل عز 

ًمفٍ  بَّنىا كىاٍجعىٍمنىا ميٍسًممىٍيًف لىؾى كى يًَّتنىا أيمَّةن ميٍسًممىةن  كجؿ، قاؿ اهلل تعالى عف إبراىيـ: }رى ذيرٍّ
مَّـى يختص بما بعث  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى {، كاإلسبلـ بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صى لىؾى
مَّـى نسخ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى؛ ألف ما بعث بو النبي صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بو محمد صى

اتبعو مسممنا، كمف خالفو ليس بمسمـ، فىأىتٍباع الرسؿ  جميع األدياف السابقة، فصار مف
مَّـى،  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مسممكف في زمف رسميـ، فالييكد مسممكف في زمف مكسى صى
مَّـى، كأما حيف بعث النبي محمد  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كالنصارل مسممكف في زمف عيسى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فكفركا بو، فميسكا بمسمميف، كىذا الديف اإلسبلمي ىك الديف صى
ـي{،  ٍسبلى المقبكؿ عند اهلل، النافع لصاحبو، قاؿ اهلل عز كجؿ: }ًإفَّ الدٍّيفى ًعٍندى المًَّو اإٍلً

ـً ًديننا فىمىٍف ييٍقبىؿى ًمٍنوي كىىيكى ًفي اآٍلًخرىًة ًمفى اٍلخى  ٍسبلى ٍف يىٍبتىًغ غىٍيرى اإٍلً مى {، كىذا كقاؿ: }كى اًسًريفى
، كأمتو، قاؿ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اإلسبلـ ىك اإلسبلـ الذم امتف اهلل بو عمى محمد صى
ـى ًديننا{.  ٍسبلى ـي اإٍلً ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اهلل تعالى: }اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

"اإلسبلـ  في (حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ): لفكزافعبد اهلل ا يقكؿ الدكتكر
بالمعنى العاـ يراد بو: عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كىذا ديف األنبياء عمكمنا، قاؿ اهلل 

ـي ًبيىا النًَّبيُّكفى الًَّذيفى أىٍسمىميكا{. أما  -عز كجؿ - عف التكراة، كأنبياء بني إسرائيؿ: }يىٍحكي
                                                           

الككيت،  –كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر: عمر سميماف األشقر، الرسؿ كالرساالت، الطبعة الرابعة، دار النفائس  .111
ُٖٗٗ . 
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لخاص فيراد بو: الديف الذم بعث اهلل نبيو محمدنا بو، كجعمو خاتمة اإلسبلـ بالمعنى ا
ـي  ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي األدياف... قاؿ تىعىالىى: }اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ٍسبلـى ًدينان{، فيذه اآلية تفيد أف اهلل تعالى ارتضى اإلسبلـ ليذه األمة دي ننا، فيفسر اإٍلً
الخبلصة أف أغمب مكاضع القرآف التي ذيكر فييا مادة  )112("بالمعنى الخاص".

عمى معنى "اإلسبلـ الخاص"، -كبالتالي ترجمتيا-اإلسبلـ بمشتقاتو ال يصح تفسيرىا
كلكف ىناؾ بعض اآليات يصح ػ بؿ ينبغي ػ أف تيفسر عمى "المعنى الخاص"، كذلؾ 

 113)(بحسب معنى اآلية.
حاؿ، كمف المبلحظ بالنسبة لي، أف بعض اآليات كما ىك حادث عمى أية 

، كغيرىا عمى سبيؿ ُُُ، كالمائدة ُّّ-ُُّ، كسكرة البقرة ُٗفي سكرة آؿ عمراف 
المثاؿ ككما ترجميا فريؽ عمؿ إصدار كطبعة الممؾ فيد، يمكف أف نستثنييا مف ىذا 

"،  Islamism- بلمكيةالخطأ المتكرر الذم كقعكا فيو كالذم ارتبط بمصطمح "اإلس
حيث أف ىذه اآليات تيرجمت إلى حد كبير بشكؿ أقرب إلى الصحة، عمى الرغـ مف 
أنيا جمعت بيف مدلكالت "العاـ" ك"الخاص" في آف كاحد (أنظر أدناه)، كأنيا كانت 
غير دقيقة تمامنا. فقد قاـ فريؽ الترجمة بنقؿ كممة إسبلـ "كاسـ" كما ىي صكتينا إلى 

، كما قاـ بعد ذلؾ مف خبلؿ قكسيف بترجمة مدلكؿ كممة إسبلـ Ηζιάκنانية المغة اليك 
"كفعؿ" "أم الخضكع كاالستسبلـ ألكامر اهلل عز كجؿ". الحقيقة أننا نرل أنو يجب 
عمينا في التعديبلت المتكقعة مستقبمينا كفي الترجمات القادمة، أف نأخذ حذرنا عند 

يات القرآف الكريـ، بيدؼ أف نعطي الفرصة ترجمة كممة "إسبلـ" كمشتقاتيا لكافة آ
لمقارئ اليكناني لكي يتعرؼ باستفاضة عمى حقيقة معنى كممة "إسبلـ" (لغة كشرعنا)، 

                                                           

المممكة  -بريدة  عبد اهلل الفكزاف، حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر: الدكتكر 112.
 ىػ. ُُْٕ – ُٔٗٗالعربية السعكدية، 

113. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=310234. 
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كفي شكميا "العاـ كالخاص"، كذلؾ مف خبلؿ الحكاشي كاليكامش مع أكؿ ذكر ليا، 
سيدنا محمد  كحتى باعتبار أنيا الديانة التكحيدية إللو كاحد، بدءن مف نبي اهلل آدـ،

عمييما الصبلة كأزكى السبلـ، كأنيا غير مقصكرة فقط عمى النبي محمد صمى اهلل 
  )114(عميو كسمـ خاتـ األنبياء كالمرسميف، كليست ليا أية دالالت سمبية عمى اإلطبلؽ.

19. Ζ Θξεζθεία ηνλ ΑΛΛΑΥ είλαη ην ΗΛΑΜ, (ε νιόθιεξε ππνηαγή ηνλ 

ΑΛΛΑΥ). ' απηό δελ δηεθώλεζαλ νη νπαδνί ηεο Βίβινπ παξά µόλν µεηά 

πνπ……  

ْساَلمُ  "ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد المَّوِ - َوَما اْخَتَمَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءُىُم  اإلِْ
  (19) –عمران آل المََّو َسِريُع اْلِحَساِب". اْلِعْمُم َبْغًيا َبْيَنُيْم َوَمن َيْكُفْر ِبآَياِت المَِّو َفِإنَّ 

Καη θνίηα όηαλ ν Κύξηόο ηνπ, ηνπ είπε: 'Ύπνηάμνπ" (γίλε κνπζνπικάλνο), 

απάληεζε: 'Ύπνηάρηεθα ζηνλ Κύξην όισλ ησλ θόζκσλ".  

َوَوصَّى ِبَيا ِإْبرَاِىيُم َبِنيِو َوَيْعُقوُب  * َقاَل َأْسَمْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ "ِإْذ َقاَل َلُو َربُُّو َأْسِمْم -
َأْم ُكْنُتْم ُشَيَداَء ِإْذ  * َيا َبِنيَّ ِإنَّ المََّو اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ 

َلَو آَباِئَك َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل  ِلَبِنيِو َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد ِإَلَيَك َواِ 
ْسَحاَق ِإَلًيا َواِحًدا َوَنْحُن َلُو ُمْسِمُموَن". البقرة: ْسَماِعيَل َواِ  -132-131ِإْبرَاِىيَم َواِ 

133 
111. "Καη θνίηα! ελέπλεπζα ηνπο Μαζεηέο λα έρνπλ πίζηε ζε Μέλα θαη 

ζηνλ Απόζηνιό Μνπ" είπαλ: "Πηζηεύζακε θαη λα είζαη κάξηπξάο καο, όηη 

είκαζηε κνπζνπικάλνη - ππνηαγκέλνη δει. ζηνλ ΑΛΛΑΥ".  

ْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن َأْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلوا آَمنَّا َواْشَيْد ِبَأنََّنا ُمْسِمُموَن". - "َواِ 
 111المائدة:

 
 

                                                           

ماريانا التسيس) قد إلتزمكا كاتخذكا مف ترجمة "بنداكيس"  –أف يككف مترجمك طبعة الممؾ فيد (التسيس  خشىأ 114.
 -قاعدة كمرجعية ليـ، كأنيـ لـ يقكمكا أك يقدمكا إطار مختمؼ لترجمة جديدة خاصة بيـ، بؿ قامكا بإحداث تعديبلت ما 

 ييـ مثؿ تمؾ األخطاء.عمى ترجمة "بنداكيس"، كلذا لـ يكف في كع -مف ىنا كىناؾ 

http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=3
http://www.alawfa.com/Go.aspx?cn=3
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 )مسمم(-ج
عمى غرار كممة "اإلسبلـ" التي أيثيرت آنفنا، كطبقنا لرؤية كؿ مف الباحثتيف 

القرآف الكريـ، كالتي -ككتبلكي كالمبل صالحي، تأتي كممة "مسمـ" في ثنايا آيات 
تحمؿ معنى كداللة كاحدة فقط لدل القارئ اليكناني، كىي "أتباع ديف اإلسبلـ". تعتقد 

مـ كمتا الباحثتاف أف الترجمة كالم عنى الحرفي لمكممة، ىي ("الشخص الذم ييسى
ζηελ  ππνηαζζόκελνοنفسو/نفسيا إلرادة اهلل، كالخضكع كالقبكؿ التاـ لو كلقدره") 

ζέιεζε ηνπ Θενύ ،يجب عمينا، كىك ما أتفؽ فيو معيما، التعبير عنو "حرفينا" كأنو 
 رئ اليكناني.بشيء مف اإلطناب كاإلسياب، مف أجؿ أف يينقؿ المعنى األصمي لمقا

يستخدـ لفظ "ميسمـ"، حتى عندما يحتكم  Pentakisالمبلحظ أحيانا كمف المستغرب أف 
النص العربي األصمي عمى فعؿ، كما ىك الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ فيما جاء بسكرة 

" عمى  ".َبَمٰى َمْن َأْسَمَم َوْجَيُو ِلمَّوِ : "ُُِالبقرة: آية  ـى فقد ترجـ بنداكيس فعؿ "أىٍسمى
("كمف ناحية أخرل، فإف  ,νη Μνπζνπικάλνη Δμ ελαηίαοأساس "المسممكف" 

المسمميف ...") بدالن مف كتابة "مف ييسمـ نفسو هلل ..."، كما ىك الحاؿ في النص 
القرآني األصمي. كمف المثير لبلىتماـ كالدىشة، كفي حاشية لنفس اآلية، نرل أف 

مـ نفسو / نفسيا بند اكيس، يفسر لقرائو أف لفظ "ميسمـ" تعني حرفينا "الشخص الذم سى
إلى اهلل"، إال أنو أكضح، عمى الرغـ مف ذلؾ، تفضيمو أف يستخدـ الكممة نفسيا 

 "مسمـ"، دكف ترجمتيا أك تكضيح معناىا.
مف  ُِٖ، في حاشية لو تعميقنا عمى اآلية Pentakisعبلكة عمى ذلؾ، يرل 

ٍيفً  َربََّناالبقرة: (سكرة  يَِّتَنا ُأمًَّة مُّْسِمَمًة لََّك َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب  كىاٍجعىٍمنىا ميٍسًممى َلَك َوِمن ُذرِّ
حينما سأؿ ربو أف يجعمو  أف نبي اهلل إبراىيـ (عميو السبلـ)، )،َعَمْيَنآ ِإنََّك َأنَت التَّوَّابُ 

كذريتو مسمميف لو، كاف ذلؾ بفعؿ الرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ، حينما 
كضع كبلمو كرغبتو عمى فـ النبي إبراىيـ، مف أجؿ أف يربط كيكحد دينو الجديد، 
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الذم يبشر بو، مع ممة نبي اهلل إبراىيـ الحنيفية. الحقيقة كلؤلسؼ، كعمى الرغـ مف 
جمة بنداكيس كمدل تحريو لمصكاب بصكرة عامة، فأف مثؿ ىذه التصريحات دقة تر 

بنداكيس يعتبر  كالتعميقات حكؿ نبي اهلل إبراىيـ، عمى مدار الترجمة، تشير إلى أف
النبي الكريـ محمد عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ، كما لك كاف كاتبنا كميؤًلفنا لمقرآف 

خدامو لعبارة "اإلسبلـ" بمعنى "ديف اإلسبلـ"، الكريـ، كىك ما يبرر كجية نظره في است
ك"مسمـ" بمعنى "أتباع ديف اإلسبلـ". كمع ذلؾ، كالحديث مازاؿ لمباحثتيف ككتبلكي 
كالمبل صالحي، كلكي نككف منصفيف، فإف بنداكيس في بعض األحياف كبأسمكب 

د في النص التكرية يستخدـ لفظ "مسمـ" بداللتو كمعناه "العاـ" كليس "الخاص"، كما ير 
: "اشيدكا ْٔ) آية ّاألصمي، كىك ما يتضح عمى سبيؿ المثاؿ، في سكرة آؿ عمراف (

("اشيدكا بأننا اعتنقنا  ՚εζκέλ oκνινγεηαί ηεο ζξεζθείαο ηνπ Θενύبأنا مسممكف"،
: "كأمرت أف أككف ِٕ) اآلية َُ"اهلل")، كذلؾ في سكرة يكنس ( –كنديف بديف "اإللو" 
مٍّـي كأترؾي نفسي  όπσο αθεζώ εηο Απηόλمف المسمميف"،  حيث تيرًجمت ("أليسى

 )115(لو").
عمى أية حاؿ، تختتـ كمتا الباحثتاف حديثيما بأف استخداـ بنداكيس ليذيف 

فدكف أف  المصطمحيف يعد ثابتنا، كال تزاؿ معايير اختياره بالنسبة لنا غير كاضحة.
نضع أنفسنا في جداؿ بأف مصطمحي "اإلسبلـ" ك "مسمـ"، ينبغي تجنبيما عمكمنا في 
الترجمة اليكنانية، فإننا نؤمف أف مترجمي معاني القراف الكريـ إلى اليكنانية يجب أف 
يضعكا دائمنا في اعتبارىـ كجية النظر الخاصة بالجميكر المستيدؼ (اليكناني)، 

يز عادة بالسمبية، كأنو ينبغي عمييـ أف يسعكا مف أجؿ التكصؿ كالتي عمى األرجح تتم
إلى طرؽ جديدة لمعالجة مثؿ ىذه القضايا الشائكة، مف أجؿ الحد مف احتماؿ أف 
تتداخؿ اختياراتيـ سمبا مع استقباؿ الرسالة اإلليية. ففي تمؾ الحالتيف المحددتيف نعتقد 

                                                           

115  . Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 12f. 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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ممة "مسمـ" في الترجمة اليكنانية، كما أف المترجـ يجب أف يتجنب بالتأكيد استخداـ ك
 ِٓىك كاضح عند اإلشارة إلى السيد المسيح عميو السبلـ في سكرة آؿ عمراف آية 

)، كفي اإلشارة إلى نبي اهلل إبراىيـ في اآلية رقـ  ًنيفنا ٕٔ(كىاٍشيىٍد ًبأىنَّا ميٍسًمميكفى ، (كىافى حى
الترجمات قيد االستعراض كممة "مسمـ". كفي ىاتيف الحالتيف، تستخدـ كؿ مف  مٍُّسًممنا).

كنظرنا لتعميقاتنا السابقة بشأف معنى كممة "المسمميف" في ذىف كفكر القراء اليكنانييف، 
فإننا نرل أف ىذا الخيار كاف مف األفضؿ تجنبو، ألنو مف المرجح أف يبدك كما لك 

ف كالقبارصة)، كاف مفارقة تاريخية في ذىف متحدثي المغة اليكنانية (مف اليكنانيي
 )116(كبالتالي لرفع الشككؾ (ال سمح اهلل) فيما يتعمؽ بدقة القرآف التاريخية.

 من المقصود بــ"المخاطب المفرد والجمع"، ودالالت الغائب المفرد والجمع...؟؟-د
الحقيقة أنيا إشكالية كمعضمة كبيرة، كغاية في التعقيد، تحتاج إلى مبحث 

كتصحيح عاجؿ لترجمات معاني القرآف الكريـ  كامؿ كدراسة مستفيضة كمنفصمة
المتداكلة باألسكاؽ، حيث كقعت كافة الترجمات في أخطاء مدكية دكف استثناء، 
كبالتحديد فيما يتعمؽ بالحديث عف المخاطب المفرد المعني فيو رسكؿ اهلل عميو أفضؿ 

حذر مف الصبلة كأزكى السبلـ، كالتي فرضت عمينا دكف تردد أف ننكه عنيا، كأف ن
ا لمقارئ اليكناني  خطكرتيا كتداعياتيا في فيـ ترجمة معاني القرآف الكريـ فيمنا صحيحن
المستيدؼ بالنسبة لنا، كلك بقميؿ مف األمثمة كالنماذج في الكشؼ عف المخاطب 

 المفرد كالتي أشارت أغمبيا إلى الرسكؿ الكريـ عميو الصبلة كالسبلـ.
في مقدمة دراستو الميمة كالفريدة مف يذكر الدكتكر محمد زكي محمد خضر 

نكعيا تحت عنكاف "معجـ ذكر القرآف الكريـ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ"، كالتي 
تعميقنا عمى دراستو كىذه اإلشكالية "أف ىذا الكتاب يجمع اآليات  ،ََُِنشرت عاـ 

ا ل و كنقبلن عف التي ذكر فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ خطابنا لو كمدحن
                                                           

116.  Sofia Koutlaki op. cit., 11-13.  

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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لسانو، إلى غير ذلؾ مف أنكاع الذكر مف قبؿ رب العزة جؿ جبللو. كىذا الكتاب ىك 
سرد لآليات ىذه، لـ يأت أحد فيما أعمـ عمى تصنيؼ مثمو مف قبؿ كلـ يعنى 
مكضكعو بتصنيؼ قبمو. كيمكف أف يفيد منو عمماء المغة العربية كببلغتيا كالباحثكف 

عجازه  كالباحثكف في السيرة النبكية كفي خصائص الرسكؿ صمى في ببلغة القرآف كا 
اهلل عميو كآلو كغيرىـ ممف عشؽ حب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كأراد أف يعرؼ 
فضمو كما أنعـ اهلل عمى ىذه األمة ببعثتو عميو الصبلة كالسبلـ. كقد يعجب المرء 

يو رسكؿ اهلل صمى مكضع ذكر ف ِِٕٔحيف يعمـ المرء أف ىذا الكتاب قد أتى عمى 
آية. كيعني ذلؾ أف ما يقرب  َُِّاهلل عميو كسمـ في كتاب اهلل كىي مكزعة عمى 

مف خمس آيات القرآف الكريـ فييا ذكر بشكؿ أك بآخر لمرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ. 
ا أنو يبمغ عدد الكممات المختمفة التي كرد فييا ذكر الرسكؿ صمى اهلل  كيضيؼ أيضن

كممة مختمفة (بضمنيا الكممات ذات التشكيؿ المختمؼ)، كقد  ُُٕٔ عميو كآلو كسمـ
كردت ىذه الكممات في آيات مختمفة، كىناؾ آيات كثيرة كرد ذكره صمى اهلل عميو كآلو 

 كسمـ في كممات عديدة في اآلية نفسيا كقد بمغ أقصى ذلؾ في قكلو تعالى:
 َتتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َوُقْل َآَمْنُت ِبَما َأْنَزَل المَُّو ِمْن ِكتَاٍب ﴿َفِمَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َواَل 

َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم  َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل َبْيَنُكُم المَُّو َربَُّنا َوَربُُّكْم َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم اَل ُحجَّ
َلْيِو ا   ْلَمِصيُر﴾المَُّو َيْجَمُع َبْيَنَنا َواِ 

مرة ذيكر فييا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو  ُّ)، حيث كردت فييا ُٓ(الشكرل/
كسمـ. كقد تكزعت اآليات التي ذكر فييا عميو الصبلة كالسبلـ عمى مائة كأربع سكر، 
كقد خمت ثماني سكر مف كتاب اهلل مف ذكره عميو الصبلة كالسبلـ تمامنا، كىذه السكر 

رسبلت كالشمس كالعاديات كالتكاثر كالعصر كقريش كالميب. كلعؿ ىي سكر: نكح كالم
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في خمك ىذه السكر مف أم ذكر لو عميو الصبلة كالسبلـ فييا حكـ تستجمب انتباه 
  )117(المعتنيف بتفسير القرآف".

 كمف بعض ىذه األمثمة ما يمي:
1. Ο ΑΛΛΑΥ έρεη βέβαηα αθνύζεη (θη έρεη δερζεί) ην ιόγν ηεο γπλαίθαο πνπ 

ζπδεηνύζε καδί ζνπ (!!!) γηα ηνλ άλδξα ηεο,…… (58) Σούρα ει-

Μοσηδάληειε  

(Η Σσδήηεζε – H Δηακαρησρία - Η Λoyoκατiα)  

 َحاُوَرُكَماِفي َزْوِجَيا َوَتْشَتِكي ِإَلى المَِّو َوالمَُّو َيْسَمُع تَ  ُتَجاِدُلكَ َقْد َسِمَع المَُّو َقْوَل الَِّتي -
 (1ِإنَّ المََّو َسِميٌع َبِصيٌر )المجادلة/

 
19. Ω! ιανί ηεο Βίβινπ! αο ήξζε ν Απόζηνινο καο (!!!), μεθαζαξίδνληάο 

ζαο ηα πξάγκαηα κεηά από κηα δηαθνπή……(5) Σούρα Ει Μάεηε (Το 

Σηρφκέλο Τραπέδη)  

ُيَبيُِّن َلُكْم َعَمى َفْتَرٍة مَِّن الرُُّسِل َأن َتُقوُلوا َما َجاَءَنا  ُسوُلَناَياَأْىَل اْلِكتَاِب َقْد َجاَءُكْم رَ -
 (19ِمن َبِشيٍر َواَل َنِذيٍر َفَقْد َجاَءُكم َبِشيٌر َوَنِذيٌر َوالمَُّو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )المائدة/

 
1. Ω! Δζύ ν Πξνθήηεο! πλέρηζε λα θνβάζαη ηνλ ΑΛΛΑΥ θαη κελ 

αθνινπζείο ηνπο άπηζηνπο θαη ηνπο ππνθξηηέο. Ο ΑΛΛΑΥ - βέβαηα - είλαη 

Παληνγλώζηεο, Πάλζνθνο. (33) Σούρα ει - Ετδάκπ (Οη Σσλαζπηζκέλες 

Φuιές - Τα Κόκκαηα)  

اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن ِإنَّ المََّو َكاَن َعِميًما َحِكيًما  ُتِطعِ  َوالَ المََّو  اتَّقِ  النَِّبيُّ َياَأيَُّيا -
 (1)األحزاب/

 

                                                           

الدكتكر محمد زكي محمد خضر، معجـ ذكر القرآف الكريـ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر:  . 117
 ، كفي صفحات متفرقة.  ّ، ص ََُِ، عماف، دار المأمكف لمنشر كالتكزيعكآلو كسمـ، 

http://www.al-mishkat.com/rasool/ch1b.html; 
http://www.nawiseh.com/deen/khedher/rasool.pdf 

http://kabsetzr.org/mamoun/index.php/component/content/article/12-2012-08-01-15-05-58/16-2012-10-06-12-58-24
http://www.al-mishkat.com/rasool/ch1b.html
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68. Καη αλ ζα δεηο (!!!) εθείλνπο πνπ θνξντδεύνπλ ηα ύκβνιά Μαο, θύγε 

καθξηά ηνπο, κέρξηο όηνπ αιιάμνπλ ζέκα. Κη αλ ν ζαηαλάο ζε θάλεη πνηέ λα 

μεράζεηο, ηόηε κεηά πνπ ζα ην μαλαζπκεζείο, λα κε (ζπλερίζεηο) λα θάζεζαη 

κε απηνύο ηνπο άδηθνπο αλζξώπνπο.  

(6) Σούρα Ει Ελ' άκ (Τα Ζφληαλά - Τα Κοπάδηα)  

َذا رَ - َعْنُيْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه  َفَأْعِرْض الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي َءاَياِتَنا  َأْيتَ َواِ 
مَّا   (68َبْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن )األنعام/ َتْقُعدْ الشَّْيَطاُن َفاَل  ُينِسَينَّكَ َواِ 

 
188. Πεσ (!!!)"Δεν εξουςιϊζω για τον εαυτό μου ό,τι με ωφελεύ, ούτε 
ό,τι με βλϊφτει, ειμό μόνο αν όταν θϋλημα του ΑΛΛΑΦ Αν γνώριζα τ' 
αόρατα (εκεύνα που θα ςυμβούν), θα εύχα πολλαπλαςιϊςει τ' αγαθϊ 
(μου) και κανϋνα κακό δε θα μ' ϊγγιζε. 

الَّ َأْمِمُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َواَل َضرِّا ِإالَّ َما َشاَء المَُّو َوَلْو ُكنُت َأْعَمُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت  ُقل-
 (188ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن )األعراف/

 
مق باآليات المتكررة والمتشابية، والمتطابقة المفظ )سورة توحيد الترجمة فيما يتع-ه

 البقرة أنموذًجا(
ىذه اإلشكالية في حقيقة األمر ال تقؿ تمامنا عف سابقتيا مف األىمية، كىي 
تحتاج في كاقع األمر إلى دراسة منفصمة يتبناىا أحد الباحثيف الجدد، حيث لكحظ مع 

كلؤلسؼ عدـ تكحد كانضباط الترجمة مف  )118(تكرار كتشابو آيات الذكر الحكيـ،

                                                           

 نظر الدراسة الميمة: اات المتشابيات في القرآف الكريـ كلمزيد مف التفاصيؿ عف األي .118
الرياض، -متشابيات األلفاظ في القرآف الكريـ ككيؼ التمييز بينيا، دار الفضيمة، آيات عبد المحسف بف حمد العباد البدر

ا: كليد بمييش العمرم، المشترؾ المفظي في القرآف الكريـ كترجماتو: دراسة تحميمية لؤللفاظ القرآنية ََِِ ، أنظر أيضن
اب كالعمـك اإلنسانية، السنة الثانية، ذات الكجكه كتعامؿ مترجمي معاني القرآف الكريـ معيا، مجمة جامعة طيبة، اآلد

 ق.ُّّْالعدد الثاني، شعباف 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1-pdf
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، دكف شؾ، المترجـ كفريؽ العمؿ، في أف  ناحية أخرل بشكؿ كاضح، كىك ما قد ييمـز
يدرؾ كيعي مسبقنا ليذه القضية كعدـ إغفاليا، بغية أف يتفادل األخطاء العديدة أثناء 

 قرة:       عممية الترجمة، كىك ما يتضح لنا مف خبلؿ األمثمة التالية مف سكرة الب
48. Καη θπιαρηείηε γηα ηε κέξα πνπ ε κηα ςπρή δελ ζα βνεζάεη ηελ άιιε, θη 

νύηε κεζνιάβεζε νύηε ιύηξα ζα γίλνληαη δεθηά απ' απηήλ, (νύηε θαλείο) ζα 

κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη. (Η αγειάδα) 

 ِمْنَيا ُيْؤَخذُ  َواَل  َشَفاَعةٌ  ِمْنَيا ُيْقَبلُ  َواَل  َشْيًئا َنْفسٍ  َعنْ  َنْفٌس  َتْجِزي اَل  َيْوًما }َواتَُّقوا -
   (48) البقرة ُيْنَصُروَن{ ُىمْ  َواَل  َعْدلٌ 
 

123. Φπιάμεηε ηνλ εαπηό ζαο απ' ηε Μέξα πνπ ε κηα ςπρή δελ ζα βνεζά 

ηελ άιιε, πνπ νύηε θακία ακνηβή" δελ ζα γίλεηαη δεθηή άπ' απηή, πνπ νύηε 

ε κεζνιάβεζε ζα ηε βνεζήζεη, θαη πνπ νύηε θακία βνήζεηα ζα ππάξρεη 

(απέμσ). (Η αγειάδα) 

 َواَل ُيْقَبُل ِمْنَيا َعْدٌل َواَل َتنَفُعَيا َشَفاَعةٌ }واتقوا َيْومًا الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشْيئًا  -
 .(123َواَل ُىْم ُينَصُروَن{.. البقرة )

 
49. Κη όηαλ ζαο απειεπζεξώζακε από ηνλ Φαξαώ θαη ηνπο αθνινύζνπο ηνπ, 

θη απ' ηα ζθιεξά βαζαληζηήξηα, πνπ έζθαδαλ ηα παηδηά ζαο θη άθελαλ ηηο 

γπλαίθεο ζαο δσληαλέο, (γηα λα ππεξεηνύλ), ηνύην ήηαλ κηα ζθιεξή 

δνθηκαζία απ' ηνλ Κύξηό ζαο. (Η αγειάδα) 

ْيَناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب } - ْذ َنجَّ َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن  ُيَذبُِّحونَ َواِ 
بُِّكْم َعِظيم ٌ   (49البقرة ) - {ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبالٌء مِّن رَّ

 
141. Καη ζπκεζείηε, όηη ζαο ζώζακε απ' ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Φαξαώ πνπ ζαο 

πίθξαλε κε ηα ρεηξόηεξα βάζαλα, ζθνηώλνληαο η' αξζεληθά παηδηά ζαο θη 
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αθήλνληαο δσληαλά ηα ζειπθά, θη απηό ήηαλ κηα ζπνπδαία δνθηκαζία απ' 

ηνλ Κύξηό ζαο. (Τα Ύυε)  

ْذ َأنَجْيَنا} - َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن  ُيَقتُِّمونَ ُكم مِّْن آِل ِفْرَعوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب َواِ 
بُِّكْم َعِظيمٌ   (141)األعراف ٌ { ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبالء مِّن رَّ

 ضرورات حتمية المعرفة والفرص اإليجابية )الشباب، واليجرة، والمغة(-2
الرغـ مما سبؽ أف ذكرناه، كبصرؼ النظر عف تقديمنا الحقيقة أنو عمى 

لبعض مف التحديات المقمقة لمغاية خبلؿ نماذج لغكية سبؽ ذكرىا حكؿ ترجمة معاني 
القرآف الكريـ، فإننا أماـ عكامؿ ميمة، كفرص إيجابية أكيدة تمكح في األفؽ في اآلكنة 

اني نحك ضركرة حتمية األخيرة قد تغير مف مسارنا، كتدفع بنا كبالمجتمع اليكن
المعرفة. فعمى سبيؿ المثاؿ ظيرت ىناؾ تغيرات اجتماعية كثقافية متسارعة ارتبطت 
باألجياؿ الجديدة الشابة، كالتي دفعت بو إلى الخركج مف شرنقة االنغبلؽ كىيمنة 

 اليكنانية" السائدة كالمسيطرة عميو -مفيكـ اليكية الكطنية كالمركزية اإلثنية "الييممينية 
مف األجداد كاألجياؿ األكبر سننا طكاؿ العقكد الماضية، بغية االنفتاح عمى الثقافات 
كاألدياف األخرل القريبة كالبعيدة منو. نضؼ إلى ذلؾ أحادية التكجو الديني المتمثؿ 

األرثكذكسية" بكؿ تداعياتيا، كالتي نشأت ألسباب تاريخية -في "المركزية الدينية
فقد أصبحت الصكرة الذىنية  )119(ة ك"اآلخر" التركي / المسمـ).(ماضي الدكلة العثماني

حكؿ اإلسبلـ كالمسمميف كالتي تشكمت مف خبلؿ مفردات السياسة، ككسائؿ اإلعبلـ، 
كنظـ كمناىج التعميـ أكثر إيجابية بقدر كبير مف ذم قبؿ، عمى الرغـ مف كجكد ردكد 

                                                           

الكنيسة اليكنانية األرثكذكسية الجدير بالذكر أف الكنيسة اليكنانية ليست منفصمة رسمينا عف الدكلة. المعركؼ أف  119.
كيشير الدستكر إلى مركز  .% مف السكافٖٗ% إلى ٓٗلميكناف، حيث تضـ الكنيسة ما بيف  الكنيسة الكطنية ىي

ث تستند أىمية الكنيسة األرثكذكسية الميٌيـ في المجتمع اليكناني كىي بحسب الدستكر اليكناني الديانة الرسمية. حي
الدكلة  خبلؿ سنكات احتبلؿ اليكناف مف قبؿ األمة اليكنانية األرثكذكسية في اليكناف بسبب دكر الكنيسة في الحفاظ عمى

ا الدكر الذم لعبتو الكنيسة في ،العثمانية كنتيجة لذلؾ، تحكلت األرثكذكسية إلى سمة  .حرب االستقبلؿ اليكنانية كأيضن
 .لؤلمة اليكنانية الحديثة كىكيتيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ما في ذلؾ المسممكف أنفسيـ. فعؿ معادية تجاه بعض الجماعات العرقية كالدينية، ب
ا إلى  ذلؾ التغيير اليائؿ مف حيث تشكيؿ المجتمع اليكناني، كالذم كاف دائمنا مقاكمن
حد كبير لمتغيرات الكبيرة عمى مدار السنكات العشريف الماضية ألسباب عديدة. لقد 
تغيرت الحقائؽ االجتماعية بسرعة، ككذلؾ التصكرات السياسية. فبعد ثبلثة عشر 

منا، صكت البرلماف اليكناني أخيرنا لصالح إنشاء مسجد في أثينا، كما قفز المجتمع عا
ال  -كما سبؽ أف ذكرنا  –اليكناني فكؽ مفيكـ الكطنية، إال أف المعتقدات السائدة 

 تزاؿ إلى حد بعيد تعتبر أف اإلسبلـ ما زاؿ عنصرنا غريبنا عف المجتمع اليكناني.
ي يكاجو حاليا تغيرنا اقتصادينا كسياسينا كاجتماعينا المعركؼ أف المجتمع اليكنان

كبيرنا ال يمكف تجاىمو كغض الطرؼ عنو. فقد كتب الكثير كتحدث عف تمؾ التحديات 
االقتصادية كالسياسية، التي يتعيف عمى المجتمع اليكناني مكاجيتيا مستقبنبل. بيد أف 

باالىتماـ المتساكم أك  جانب التغيير االجتماعي في ىذا المجتمع بعينو، لـ يحظ
المنيجي. كمف ثـ يعيش الشباب اليكناني حالينا كاقعنا اجتماعينا مختمفنا (مقارنة 
باألجياؿ األكبر سننا)، يتميز (في جممة األمكر) بالشؾ كعدـ اليقيف، كانعداـ األمف، 

المعركؼ  )120(كالحركة، كعدـ القدرة عمى إنتاج تكقعات محددة لحياتيـ في المستقبؿ.
فضبلن عف ذلؾ، أف اليكناف، كحتى كقت قريب، لـ يتـ تصكيرىا كبمد تتميز فيو الحياة 
االجتماعية بالتعصب كالعنصرية. كحتى اآلكنة األخيرة، كانت الحككمات اليكنانية في 
كضع يمكنيا مف رفض بقكة أم احتماؿ لمعنصرية يمكف أف يمتصؽ بيذا البمد، مع 

                                                           

120. Dr Athanasia Chalari, “Social Change in Modern Greek Society: The Contribution 
of the Young Generation”, LSE, The London School of Econimics and Political Science 
Oct. (2011). http://blogs.lse.ac.uk/greeceatlse/2011/10/17/social-change-in-modern-
greek-society-the-contribution-of-the-young-generation/; Idem, “The Causal Powers of 
Social Change: the case of modern Greek society”, GreeSe No. 64, Hellenic Observatory 
Papers on Greece and Southeast Europ, Nov. 2012, 1-41.  

http://blogs.lse.ac.uk/greeceatlse/2011/10/17/social-change-in-modern-greek-society-the-contribution-of-the-young-generation/
http://blogs.lse.ac.uk/greeceatlse/2011/10/17/social-change-in-modern-greek-society-the-contribution-of-the-young-generation/
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مارس  ُِففي  )121(الفردية" التي تستخدـ بكثرة. إسناد كؿ ذلؾ إلى حجة "الحاالت
، أكد رئيس الكزراء اليكناني في كممتو بمناسبة اليكـ العالمي لمناىضة َُِِمف عاـ 

العنصرية ما يمي: "اليكـ فقط تسعى عدد قميؿ مف األصكات المعزكلة إحياء مفيـك 
العنصرية كمعاداة السامية. كقد ال تتعدل أف تككف سكل أعداد قميمة، كلعميـ أقؿ عددنا 

يحدث في المجتمعات الغربية األخرل. كلكف مجرد كجكد ىذه القمة القميمة  مقارنة بما
فيذا يعد بمثابة إىانة لنا، ألف "العنصرية جسد غريب عف الحمض النككم اليكناني. 
كأف اليكنانييف ال يرغبكف فييا؛ فتقاليدىـ ال تسمح بذلؾ؛ فمدينا أجساـ مضادة قكية في 

 )122(ى إلى محاربة ىذا 'الفيركس'".الحمض النككم، كفي جيناتنا، تسع
عمى جانب آخر، يأتي مفيكـ اليجرة كالمياجريف في اآلكنة األخيرة كعنصر 
ميـ، ساىـ دكف شؾ في الدفع بحتمية المعرفة. فالكاضح أف ارتفاع أعداد البلجئيف 

(الشرعييف كغير الشرعييف) مف دكؿ تعتنؽ ديف اإلسبلـ (دكؿ عربية  المياجريفك 
الذيف قدمكا إلى اليكناف بحثنا عف حياة أفضؿ كعف فرص عمؿ ك  )123()،كشرؽ أسكية

                                                           

لتي تيرتىكىبي فقد استمر تكثيؽ اليجمات ا َُِٕ-َُِٔفطبقنا لمتقرير الذم نشرتو منظمة العفك الدكلية لعامي  121.
ففي  .بدافع الكراىية ضد أشخاص ينتمكف إلى الفئات المستضعفة مثؿ البلجئيف، كطالبي المجكء، كالمياجريف

دَّد  يكليك/تمكز، استييًدؼى بناء يأكم إليو الجئكف في أثينا بالحرؽ العمد عمى أيدم أعضاء جماعة يمينية متطرفة. كلـ ييحى
كفي نكفمبر/تشريف الثاني، ىاجـ أشخاص، ييشتىبىوي بأنيـ يمينيكف متطرفكف، البلجئيف  .ـمرتكبك اليجكـ بحمكؿ نياية العا

في معسكر سكدا بجزيرة خيكس كجرحكا اثنيف منيـ، عمى األقؿ. كتعرض نشطاف حاكال مساعدة البلجئيف لميجكـ كذلؾ، 
ا في المستشفى. كبدأ إجراء تحقيؽ جنائي في ىذه الحكادث نكفمبر/تشريف الثاني، أيدت محكمة في  كفي نياية .كعيكًلجى

بيريو عند نظر االستئناؼ قرار محكمة أكؿ درجة الذم أداف أربعة رجاؿ باختطاؼ كسرقة العامؿ المياجر المصرم كليد 
صابتو بأذل جسدم جسيـ في عاـ  كبحمكؿ نياية العاـ، استمرت محاكمة زعماء كأعضاء حزب "الفجر  .َُِِطالب كا 

 .، كتأسيس منظمة إجراميةَُِّاليميني المتطرؼ الذيف اتًُّيميكا بقتؿ بافمكس فيساس، في عاـ  الذىبي" السياسي
122. https://heimatkunde.boell.de/2014/10/21/racism-and-discrimination-greece-today;  

الكاضح أف اليكناف تشكؿ حالة فريدة كمثيرة لبلىتماـ في العديد مف اإلتجاىات. فعمى الرغـ مف أنيا تعد عضكنا  123.
ا لمعمميات" لما يسمى  في حمؼ شماؿ األطمسي كاالتحاد األكركبي، إال أنيا لـ تكف حتى اآلف ىدفان لميجكـ أك "مسرحن

عمى الرغـ مف قربيا مف العالـ اإلسبلمي في كؿ مف آسيا (كسط كجنكب آسيا كالشرؽ بالجماعات اإلرىابية اإلسبلمية، 
 األكسط)، كشماؿ أفريقيا، ككذلؾ المسممكف في شبو جزيرة البمقاف.

https://heimatkunde.boell.de/2014/10/21/racism-and-discrimination-greece-today
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الذيف يتخذكف مف اليكناف أك أكلئؾ أك لجكء ليذا البمد العضك في االتحاد األكركبي، 
بمد عبكر إلى البمداف األكركبية األكثر غنى، قد ساىـ، دكف شؾ، في حث األجياؿ 

في التعرؼ أكثر عمى ثقافة كديانة ىذا  الجديدة الشابة في اليكناف عمى الرغبة بشغؼ
كالمياجركف  الضيؼ كالزائر الجديد كاإلعتراؼ بحقكقو الدينية، حيث أصبح البلجئكف

المسممكف جزءنا ال يتجزأ مف المجتمع اليكناني المتعدد الديانات كالثقافات، يمارسكف 
ؿ اإلعبلـ طقكسيـ كشعائرىـ الدينية عمى مرأل كمسمع مف الجميع، مما دفع بكسائ

اليكنانية كالقنكات التميفزيكنية بنقؿ فقرات مف ممارسة تمؾ الشعائر بنشرات اإلخبار 
كالبرامج الحكارية. إضافة إلى ذلؾ فإف فرصة التبلقي كالتكاصؿ مع أىؿ البمد 
األصميف باتت أكيده كحتمية أكثر مف ذم قبؿ، إال أنو مازاؿ ىناؾ طريقنا طكيبلن نحك 

كمف  )124(الء المياجريف كالبلجئيف كمية في ىذا المجتمع الجديد.تحقيؽ اندماج ىؤ 

                                                           

ا لمزيد مف التفاصيؿ  124. يك، كأدكنيس سامكريس، اإلسبلمية كرىاب اإلسبلـ، تاكسيذيفتيس غفكتيس بابايكر انظر: أيضن
َُِّ. 

http://www.mugtama.com/issues2/item/746-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9
%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html 
ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΥΨΣΗ - ΑΜΟΤΡΗ ΑΝΣΨΝΗ, ΙΛΑΜΙΜΟ ΚΑΙ ΙΛΑΜΟΦΟΒΙΑ 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΑΣΑΛΗΨΗ, ΣΑΞΙΔΕΤΣΗ, 201ِ. 

تكف حتى التسعينيات مف القرف الماضي مقصدان لميجرة يشير الكتاب إلى أف اليكناف بالنسبة لممسمميف المياجريف لـ 
بسبب حالتيا االقتصادية المتكاضعة، كقد بدأت مكجات اليجرة األجنبية تستقر فييا منذ منتصؼ التسعينيات، ككانت 

https://www.ianos.gr/person/papageorgiou-fotis-samouris-antonis-0218543.html/
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مظاىر ضركرات حتمية المعرفة في اآلكنة األخيرة، ما ذكره الصحافي شادم األيكبي 
تكزيع نسخة قديمة لترجمة معاني في تقريره اإلخبارم لصحيفة "العربي الجديد"، حكؿ 

ف صحيفة "تكفيما" الكاسعة مبإيعاز  ) في اليكنافَُِٔالقرآف الكريـ مؤخرنا (فبراير 
االنتشار، كما أحدثتو مف إثارة الىتماـ اليكنانييف ىناؾ، حيث قررت الصحيفة تكزيع 
نسخة قديمة مف الترجمات اليكنانية لمقرآف الكريـ ضمف سمسمة كتب عف األدياف 

ـٌ تداكؿ ترجمة لمقرآف  الكريـ بيذا كالفمسفات، كتعتبر ىذه مف المرات القميمة التي يت
الشكؿ الكاسع في اليكناف. فقد أكضح ج. ريغاس، مسؤكؿ التسكيؽ في الصحيفة أف 
مبيعات الصحيفة شيدت ارتفاعان جيدان، حيث اىتمت أعداده كبيرة مف المكاطنيف باقتناء 
النسخة المترجمة مف القرآف الكريـ. كقاؿ ريغاس لمعربي الجديد إف ىناؾ اىتمامان 

  )125(.، لكف نحتاج إلى عدة أياـ لنعرؼ نسبة الزيادة بالضبطممحكظان بالترجمة

                                                                                                                                                    

مغ مجمكعات المياجريف في معظميا شبابان غير متزكجيف أك رجاالن متزكجيف ترككا أسرىـ في ببلدىـ عمى أمؿ تجميع مب
كيشير  مف الماؿ يعطييـ القدرة عمى بناء حياة أفضؿ ىناؾ، لكنيـ بقكا في البمد كما فعؿ كثير مف المياجريف السابقيف.

الكتاب إلى إشكالية صعكبة إحصاء أعداد المسمميف المياجريف في اليكناف، حيث أف اإلحصاءات الرسمية تتعاطى مع 
شر حكؿ أعداد المسمميف إنما ىي تقديرات قائمة عمى اعتبار أف المجمكعات مجمكعة قكمية ال دينية، كاألرقاـ التي تنت

  القادمة مف ببلد ذات أغمبية مسممة ىـ بالنتيجة مسممكف، دكف أف يككف ىناؾ إمكانية لتحديد مدل ارتباطيـ بدينيـ.
 كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر: 125.

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 
http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A3%D9%88%D
9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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نصؿ بعد ذلؾ إلى مظير ميـ مف مظاىر ضركرات حتمية المعرفة كىي 
ا الفرص اإليجابية لترجمة معاني القرآف  المغة اليكنانية في حد ذاتيا، كالتي أتاحت أيضن

معركؼ ككما سبؽ أف الكريـ، باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ الفكر المجرد كالفمسفي. ال
ذكرنا، كطبقنا لما ذكرتو كؿ مف ككتبلكي كالمبل صالحي، فإف المغة اليكنانية الحديثة 

، كأخيرنا يكنانية koineتعد استمرار مباشر مف اليكنانية الكبلسيكية، كاليممنيستية / 
العصكر الكسطى. كطكاؿ تاريخيا الممتد، أصبحت المغة اليكنانية في جميع مراحميا 

متعددة كعمى مدار آالؼ السنيف، بمثابة أداة لؤلفكار الفمسفية كالبلىكتية / الدينية. ال
ففي شكميا اليكناني الكبلسيكي عبرت المغة عف الفكر الفمسفي كاإلدراؾ المجرد، كىك 
ما يتضح، عمى سبيؿ المثاؿ، في كتابات كؿ مف أفبلطكف، كأرسطك، كأتباع 

بتنكع مفرداتيا، فقد كانت  koineيا اليممنيستي / األفبلطكنية الحديثة. أما في شكم
بمثابة لغة عالمية، تيرجـ إلييا "العيد القديـ" أك ما يعرؼ بالترجمة السبعينية 

(Septuaginta)، (126)  كما كيتب مف خبلليا "العيد الجديد". كىذا يعني أف اليكنانية

                                                           

126. Sofia Koutlaki, “Quranic Translation in Greek: Opportunities and Challenges” (with 
Dr Hekmatollah Mollasalehi), 3. 

 نظر الدراسة الميمة لسمكل ناظـ:االترجمة السبعينية لمعيد القديـ كحكؿ لغة 
، كص. ْٔ-ّْ، ص. ََِٖالترجمة السبعينية لمعيد القديـ بيف الكاقع كاألسطكرة، منشكرات نكف، د. سمكل ناظـ، 

ا سمكل ناظـ حكؿ الترجمة اليكنانية الحديثة لبعض أسفار العيد القديـ، "أف أقدـ ترجمة  ُُٖ كما بعدىا، تذكر أيضن
الييكد غير المعركفيف في القرف الرابع عشر. لبعض أسفار العيد القديـ بمغة يكنانية حديثة ىي نسخة أحد الدارسيف 

ـ، ُْٕٓككانت ىناؾ أيضا نسختاف مبكرتاف لسفر يكنس. أما أكؿ نسخة مطبكعة فقد تمت في القسطنطينية عاـ 
ككانت عبارة عف التكراة مكتكبة بمغة يكنانية عمى الجانب األيسر مع ترجمة بالمغة اإلسبانية عمى الجانب األيمف، ككتب 

ـ. كما ُٕٔٓكنكيمكس مف فكؽ بينما تفسير راش مف أسفؿ. ثـ قاـ مكسى بف الياس بنشر سفر أيكب عاـ ترجـك أ
ا نسخة يكنانية مسيحية لسفر المزامير مؤسسة عمى السبعينية عاـ  ـ. ككانت أكؿ نسخة كاممة تظير ُّْٓظيرت أيضن

ـ. ثـ ظيرت نسخ أخرل سكاء لؤلناجيؿ َُْٖلمكتاب المقدس بمغة يكنانية حديثة ىي النسخة البركتستانتينية لعاـ 
منفصمة أك لبعض أسفار العيد القديـ "المزامير"، أما أحدث نسخة فيي تمؾ التي كاف يتـ إعدادىا في أثينا عاـ 

 ـ". َُٔٗ

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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األرثكذكسي كلعمـك  -المسيحي كانت كال تزاؿ ىي الكسيمة الرئيسية لمخطاب البلىكتي 
ا غنية لمتعبير  التراتيؿ. كعمى ىذا النحك، ككما رأينا، فإف المغة اليكنانية قد كفرت فرصن

إضافة إلى ذلؾ، فإف  )127(عف تمؾ الرسالة اإلليية، كلتقديـ تمؾ المفاىيـ القرآنية.
فكرة  )، كالتي تعدΣν Aπόιπην Δλ -حديث أفمكطيف كرؤيتو حكؿ (الكاحد المطمؽ 

قابمة لممقارنة بفكرة التكحيد القرآني (الكاحد األحد)، ليست في حقيقة األمر ككحدة 
نما ىي األصؿ، كالسبب، كالكجية النيائية لكؿ  قياس ضد كيانات مكجكدة أخرل، كا 

 )128(شيء آخر.
تجدر اإلشارة ىنا إلى كجكد ألفاظ مشتركة بيف المغة العربية كاليكنانية، ناىيؾ 

ففي ابو الحاصؿ في التعبيرات كالتراكيب المغكية كالنحكية فيما بينيما، عف ذلؾ التش
المغة اليكنانية القديمة (اإلغريقية) كالعربية العديد مف ىذه المفردات التي تشير إلى 

أنظر عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر ىذه المغتيف إلى أصؿ كاحد (ىاتيف انتماء 
 -، قمـ ζεκλόο -، سميف ζαθήο-صافي  ،πύξγνο -الفرضيات: البركج 

θάιακνο  زكج ،- γνοῦδε ، النييى- λόνο ، أرل- ξάσὁ ، قرطاس- ραξηί Σν ،
، ىك ἥιηνο -ىالة ، δεἥ -، ىذه δεὅ -ىذا ، ηόλνο -طنيف  طىفَّ  ،δξαὕ -ىدير 

- ὁ ىي ،- ἡ ، الناَّميكسي – λόκνο أساطير ،- ἱζηνξία طبع ،- 
ηῠπόσ.(إلخ....)129( 

                                                           

 نظر: اإلسبلـ كالفكر كالتراث اليكناني كلمزيد مف التفاصيؿ حكؿ التقارب الحاصؿ بيف ا .127
M. Ashraf Adeel, “Moderation in Greek and Islamic Traditions and a Virtue Ethics of the 
Quran”, The American Journal of Islamic Social Sciences 32:3 (2015), 1-28.  
128  . Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 13f.  

يتعيف عمينا أف نشير ىنا أف كافة األمثمة كالمفردات الكاردة عالية، كمحاكلة كفرضية لمتأكيد عمى التشابو  129.
يقة األمر، مف مفردات ترتبط بالمغة اليكنانية القديمة كليست ، في حقهالحاصؿ بيف المغة اليكنانية كالعربية، مستقا

مف  ، حيث أف المقارنة مع مفرداتPerseus، كمكقع  Liddell-Scott Greek Lexiconالحديثة، بمرجعية قامكس

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pu%2Frgos&la=greek&can=pu%2Frgos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=semno%2Fs&la=greek&can=semno%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Flamos&la=greek&can=ka%2Flamos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Flamos&la=greek&can=ka%2Flamos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=zeu%3Dgos&la=greek&can=zeu%3Dgos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fos&la=greek&can=no%2Fos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28ra%2Fw&la=greek&can=o%28ra%2Fw0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fdra&la=greek&can=u%28%2Fdra0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fnos&la=greek&can=to%2Fnos0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fde&la=greek&can=o%28%2Fde1&prior=toisi/de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&can=o%280
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/resolveform
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نانية عمى أية حاؿ يتعيف عمينا أف نشير ىنا إلى أف لغة الكتاب المقدس اليك 
، إضافة إلى الميتكرغيا اليكنانية الكنسية، كسفر المزامير، (في عيديو القديـ كالحديث)

القرآف الكريـ إلى المغة  كفرت ثراءنا كبيرنا نحك ترجمة معاني -دكف شؾ-ىي أمكر 
اليكنانية، حيث تشابيت األلفاظ كالتراكيب المغكية فيما بينيما جميعنا، كىك اإلطار 

ترجمة بنداكيس في أكاخر القرف التاسع  -في حقيقة األمر-المغكم الذم التزمت بو 
عشر، مقارنة بترجمة طبعة الممؾ فيد في أكاخر القرف العشريف، كالتي التزمت في 

ب األحياف بتراكيب كتعبيرات لغكية ارتبطت بالمغة اليكنانية الحديثة، كىك ما أغم
تؤكد كمتا الباحثتاف  )130(سيتضح لنا عمى سبيؿ المثاؿ مف خبلؿ األمثمة التالية.

ككتبلكي كالمبلصالحي أف بنداكيس قد أظير بشكؿ عاـ معرفة كاممة بالمغة اليكنانية 
كنسية، فضبلن عف ذلؾ فقد سبر أغكار مخزكنيا الخاصة بالكتاب المقدس كالطقكس ال

المغكم الغني، أثناء عممية ترجمة المفاىيـ القرآنية. عمى جانب آخر لـ تكف تمؾ 
اإلمكانات المغكية الثرية، محؿ أية اعتبار مف قبؿ مترجمي طبعة الممؾ فيد، الذيف 

متا الترجمتاف عمى فضمكا اختيار العامية اليكنانية الحديثة، عدا مثاؿ كاحد اتفقتا ك
 ِْاختيار تعبيرنا محددنا مف الكتاب المقدس. فعمى سبيؿ المثاؿ في سكرة الرعد اآلية 

                                                                                                                                                    

اليونانية الحديثة، ال تعد في حقيقة األمر، كما أرى، مقارنة صائبة، لتأثر المغة اليونانية الحديثة باالحتالل  المغة
العثماني إنذاك، والذي ساعد، بشكل غير مباشر، عمى تمرير مفردات عديدة من المغة العربية في ثنايا المغة اليونانية 

 نظر:  المزيد من التفاصيل الحديثة، و 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%B7%CF
%82&la=greek#lexicon 

المتخصص في عمـك  –إلى ما أكده الباحث ألكسندركس كاريكتكغمك  -كما سبؽ أف ذكرنا –تجدر اإلشارة  130.
، مدل تأثر بنداكيس "بالتعبيرات ُْٗٗمف خبلؿ مقدمتو لطبعة ترجمة بنداكيس لمعاني القرآف الكريـ عاـ  -البلىكت 
، كالمذاف Η γλωςςα τησ Αγύασ Γραφόσ –"، كبمغة الكتاب المقدس εκκληςιαςτικό γλώςςα –الكنسية

 يعداف أقرب إدراكنا لمقارئ اليكناني عف غيرىما، كلمزيد مف التفاصيؿ أنظر:
Σο Ιερό Κοράνιο, μετϊφραςη-ςχόλια: Γερϊςιμου Πεντϊκη – Ειςαγωγό: 
Αλϋξανδρου Καριώτογλου (εκδ. Δημιουργύα-Απ. Φαρύςη, 1994), ς. λα.  
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مىٍيكيـكفي أماكف أخرل، يقكؿ اهلل عز كجؿ:  ـه عى بىٍرتيـٍ  سىبلى ـى عيٍقبىى الدَّاًر  ۖ  ًبمىا صى فىًنٍع
جمة بنداكيس في كؿ مف تر  Δηξήλε πκίλ)، حيث ترجمت "سبلـ عميكـ" بػ ِْ(الرعد:

كترجمة طبعة الممؾ فيد، حيث استخدـ كبلىما نفس العبارة، تأثرنا في ذلؾ بما كرد في 
إال أنو كفي حاالت أخرل، تختمؼ خيارات المترجميف فيما ثنايا "العيد الجديد". 

ِإنَّ ا ، يقكؿ اهلل عز كجؿ (ٕبينيما. فعمى سبيؿ المثاؿ كفي سكرة المائدة آية رقـ 
 ηα άδεια θαη ηα)، حيث ترجميا بنداكيس عمى النحك التالي َذاِت الصدورَعِميٌم بِ 

θξύθηα  ،أم "بكؿ ما ىك غيبي كخفي"، كىي، في حقيقة األمر، ترجمة كعبارة دقيقة
مف الترجمة السبعينية  َٓمف مزمكر داكد الػ  ٖايستخدمت مف قىبؿ في اآلية رقـ 

لمتكراة. المعركؼ أف مزمكر داكد الخمسيف عادة، كفي كثير مف األحياف، ما ييقرأ في 
بلؿ الصكـ الكبير (فترة الصياـ قبؿ عيد بداية الصمكات الجماعية األرثكذكسية خ

الفصح)، كعميو فإف المتحدثيف باليكنانية ىنا سيككنكف عمى دراية عامة بالدالالت 
الدينية ليذه العبارة. كلذلؾ، فإننا نرل أف ىذا الخيار، الذم نيجو بنداكيس في 

الرسالة استخدامو لتعبيرات مف الكتاب المقدس، قد ساىـ بشكؿ إيجابي في استقباؿ 
، فقد اختار مترجمي مؤسسة اإلليية (القرآف الكريـ)، بصكرة جيدة. عمى جانب آخر

(ما تخفي قمكبكـ)،  Σί θξύβεη ε θαξδηά ζαοالممؾ فيد التعبير "الديمكطيقي" اليكناني 
 )131(كالتي ال تحمؿ أية دالالت دينية، مقارنة بخيار بنداكيس سابؽ الذكر.

يس لغة الكنيسة كالكتاب المقدس، كذلؾ مف مثاؿ آخر استخدـ فيو بنداك
اًلًحيفى ( َُُخبلؿ ترجمتو لسكرة يكسؼ آية رقـ  ). حيث ترجميا عمى كىأىٍلًحٍقًني ًبالصَّ

(اجعمني مف السعداء  θαηάηαμόλ κε ελ ηεη ρνξείαη ησλ καθάξσλالنحك التالي: 
 θαη θαηάηαμνλ απηόλ / ήλالذيف حمت عمييـ النعمة)، كالتي ليا صدل مع عبارة 

                                                           

131. Sofia Koutlaki (with Dr Hekmatollah Mollasalehi), “Quranic Translation in Greek: 
Opportunities and Challenges”, 14f. 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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ελ Παξαδείζσ  ("اجعمو / اجعميا مف بيف ىؤالء الذيف فازكا بالجنة")، كالتي تستخدـ
عادة في طقكس التأبيف اليكناني األرثكذكسي. مف ناحية أخرل ككما ىك معتاد، 

 Έλσζέ κε κε ηνποيستخدـ مترجمك مؤسسة الممؾ فيد التعبيرات األكثر حداثة 

ελάξεηνπο الصالحيف"). الجدير بالذكر أف كممة -("اجعمني مع ىؤالء األبرار
ελάξεηνπο الصالحيف") تعد الكممة الكحيدة في ترجمة ىذه اآلية التي ليا -("األبرار

 )132(دالالت الخطاب الديني.
نأتي إلى آخر تمؾ األمثمة التي يمكف أف نسكقيا لمتأكيد عمى استخداـ 

، ٖٗب المقدس، كىك ما جاء في سكرة النحؿ آية رقـ بنداكيس لمغة الكنيسة كالكتا
 Υαξάο επαγγέιηα، فقد تيرجمت اآلية بػ "َوُبْشَرٰى ِلْمُمْسِمِمينَ حيث يقكؿ اهلل تعالى "

(أم بيشرل سارة)، كىي تعد دليؿ عمى تأثر بنداكيس ىنا بما جاء في ترنيمة المديح 
"اإليكاثي" لمسيدة العذراء المقدسة مريـ، كالتي تعد تعبيرنا معركفنا كشائعنا لميكنانييف 
بدالالتو الدينية، عمى جانب آخر نبلحظ أف مؤسسة الممؾ فيد ما زالت كعادتيا 

(أخبار طيبة) مية اليكنانية المتداكلة كالشائعة مثؿ تعبير تستخدـ تعبيرات مف العا
Καιά λέα.)133( 

عمى أية حاؿ كمما سبؽ ذكره، يتضح لنا أف المغة اليكنانية، كبسبب تمتعيا 
بمكانو ميمة لقربيا مف لغة الكتاب المقدس مقارنة بمغات أجنبية أخرل، كاف لدييا 

الغنية في محاكلة منيا لنقؿ عظمة مفاىيـ القدرة كاإلمكانية في أف تستخدـ مكاردىا 
ال شؾ أف المغة اليكنانية قد كفرت إمكانيات ثمينة  األصؿ القرآني بصكرة صحيحة.

لترجمة القرآف الكريـ. كأصبح لممترجميف اليكنانييف، مف خبلؿ االستفادة مف ىذه 
كا ترجمات اإلمكانيات، القدرة عمى نقؿ تمؾ الرسالة اإلليية بصكرة أفضؿ، كأف يقدم

                                                           

132  .  Sofia Koutlaki op. cit., 16. 
133. Ibid., 15f. 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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فعالة كمؤثرة، شريطة أف ينظركا بعيف الحكمة لمقضايا التاريخية كالثقافية، التي يمكف 
أف تؤثر عمى استقباؿ تمؾ الرسالة اإلليية بشيء مف الحساسية كالفطنة. فيذه 
الترجمات أصبح ليا القدرة عمى نقؿ الرسالة اإلليية األخيرة (اإلسبلـ) عمى األرض، 

ديد لممتحدثيف بالمغة اليكنانية، عمى كجو خاص، لفيـ أعمؽ كأيضا فتح مسار ج
 (134) لرسالة اإلسبلـ اإلنسانية.

كأخيرنا يجب عمينا االعتراؼ بأف المغة اليكنانية بتاريخيا الممتد عبر التاريخ 
كمف خبلؿ عديد مف التطبيقات  -اإلنساني كما سطرتو مف أميات الكتب  شعرنا كنثرنا 

الكحيدة دكف غيرىا مف المغات األجنبية، غير العربية، القادرة عمى  تعد المغة -الفعمية 
نقؿ معاني القرآف الكريـ كما سبؽ أف أشرنا عاليو، لما ليذه المغة مف تفاعؿ كتأثر 
كاضح بالمغات السامية، كما ليا مف مخزكف ديني ثرم مرتبط بالكتاب المقدس 

ريخيا نحك مبادرتيا في ترجمة أرثكذككسي)، كخبرة كاضحة ممتدة عبر تا -(مسيحي 
التكراة (الترجمة السبعينية)، مقارنة بمغات قديمة أخرل، كعميو فمف الخطأ أف نغفؿ 
إعادة ترجمة معاني القرآف الكريـ مرة أخرل إلى المغة اليكنانية، بحيث تككف عمى 
أسس عممية كمنيجية كأقرب إلى حد كبير إلى الصكاب، كقد تداركنا في ذلؾ كافة 

خطاء التي كقعت فييا المحاكالت السابقة بدءنا مف ترجمة بنداكيس كحتى طبعة األ
الممؾ فيد التي بيف أيدينا. الحقيقة أننا اآلف، كطبقنا ليذه الدراسة، نقع بيف دراسة 
كتحميؿ لترجمة بنداكيس مف ناحية، كترجمة ماريانا التسيس أك طبعة الممؾ فيد مف 

                                                           

134. http://ellinikiafipnisis.blogspot.com.eg/2013/03/blog 
post_7287.html;http://www.logiosermis.net/2014/08/isil_25.html; 
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-
%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-
%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/;  

http://ellinikiafipnisis.blogspot.com.eg/2013/03/blog%20post_7287.html
http://ellinikiafipnisis.blogspot.com.eg/2013/03/blog%20post_7287.html
http://www.logiosermis.net/2014/08/isil_25.html
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
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قد تـ االتفاؽ عمييما عمى أنيما األقرب  -ى حد ما إل -ناحية أخرل، كىما المذاف 
إلى الصكاب، إال أف السؤاؿ الذم يمكف أف يطرح نفسو اآلف كىك: ىؿ مف جديد 

 يمكف أف نقدمو بعد ىاتيف الترجمتيف في المستقبؿ القريب...!!؟ 
ا يتعيف عمينا أف نشير إلى أف بعض أسباب معكقات الخطاب  كختامن

نانييف، نتحمؿ نحف جزءنا كقدرنا منو ليس بالقميؿ، خاصة في االستشراقي لدل اليك 
مصر كالبمداف العربية، كذلؾ حتى ال نحمؿ اليكنانييف جؿ التقاعس كاإلىماؿ. الحقيقة 
ىمالنا الكاضح، كربما لمكاقفنا  أننا ما زلنا في بداية الطريؽ بسبب أيضا تأخرنا كا 

لدفع بقكة في تدريس المغة اليكنانية المتعنتة في بعض األحياف، في اتخاذ القرار با
الحديثة في الجامعات المصرية مف خبلؿ فتح أقساـ ليا، عمى غرار أقساـ الدراسات 
اليكنانية كالبلتينية، الميـ تجربتنا المبكرة كالفريدة في كمية المغات كالترجمة بجامعة 

اآلداب جامعة ، كالتجربة الكليدة مؤخرنا بكمية ََِٖاألزىر، التي بدأت منذ عاـ 
). المعركؼ ككما سبؽ أف ذكرنا، فأف اليكنانييف المتمصريف َُِٖ-َُِٕالقاىرة (

قضكا في مصر اإلسبلـ كاألزىر أكثر مف مائة عاـ، إال أننا لؤلسؼ لـ نحرؾ ساكننا 
في مصر أك البمداف العربية في تعمـ اليكنانية الحديثة، حتى تككف لدينا القدرة 

عمى األقؿ في مراجعة كتحقيؽ ىذه الترجمات، بغية إصدار ترجمة كاإلمكانات المغكية 
 صحيحة نتفؽ عمييا مستقببلن.     

الحقيقة أف قراءة المشيد األكاديمي "المستغرب" في مصر كجامعاتيا، كسعيو 
ا المكقؼ السمبي  الحثيث في اآلكنة األخيرة باالىتماـ بالمغة اليكنانية الحديثة، كأيضن

الجانب اليكناني في فتح أقساـ لمدراسات العربية حتى اآلف كغير المشجع مف 
بالجامعات اليكنانية، الميـ ما حدث مؤخرنا مف افتتاح قسـ لمدراسات اإلسبلمية بكمية 
البلىكت بجامعة ثسالكنيكي، إضافة إلى بعض النشاطات األكاديمية المتفرقة مف ىنا 

كالفكرية، حكؿ المغة العربية  كىناؾ مف بعض أستاذة الجامعات، كالنخب الثقافية
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كحضارتيا، قد أصابنا مؤخرنا باإلحباط الشديد، كفقداف أم بصيص مف األمؿ نحك 
مزيد مف التكاصؿ الفكرم كالحضارم مع الجارة الشقيقة. الحقيقة كأقكليا صراحة أف 
كبلنا متيـ بالتقصير، ككاف عقبة كمعكؽ كاضح كمباشر في تأخر ترجمة معاني 

ريـ إلى اليكنانية الحديثة ترجمة صحيحة أك أقرب إلى الصحيحة، كربما القرآف الك
نتحمؿ نحف الجانب األكبر منو، كذلؾ مقارنة بأدائنا نحك لغات أكربية أخرل 
كاإلنجميزية كالفرنسية كغيرىما، كأف كبلنا يتحمؿ المسؤكلية الكاضحة أماـ التاريخ في 

 .كأف حتمية المعرفة باتت كشيكة ...!!!أننا قصرنا جميعنا في إنجاز ىذا المشركع..
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Berlin, Germany. 

-Versteegh, Kees, “Religion as a Linguistic Variable in Christian 

Greek, Latin, and Arabic”, Summer School on Arabic 

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Koutlaki
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Christi-anity: History, Culture, Language, Theology, Liturgy, 

organized at the University of Münster by Vasile-Octavian 

Mihoc (July 20, 2016), 55-85. 

-Yang, HUANG, (Mar 2007) “Greek and Roman Images of the Orient from 

Homer to Virgil!”, 115-129; in Orientalism in the Ancient 

World; http://www.waseda.jp/prj-

med_inst/bulletin/bull05/05_15hua.pdf 

-Idem, “The Causal Powers of Social Change: the case of modern Greek 

society”, GreeSe No. 64, Hellenic Observatory Papers on 

Greece and Southeast Europ, Nov. 2012, 1-41.  

-ZIAKA, ANGELIKI, MUSLIMS AND MUSLIM EDUCATION IN 

GREECE (Aristotle University of Thessaloniki 2009). 

 

 

Από οκάδα Σσλεργαηώλ (Μεηάθ. Κεηκέλφλ), Θεζασρός Σοθίας Τοσ 

Θζιάκ, Δθδόηεο, Γξακκέλνο, Δ., «Οξθαλίδε», (Αζήλα, !!??). 

-Αξβαληηάθε, Γ., Μνπζνπικαληθή ρξνλνκεηξία, Δλ Αζήλαηο: Δθ ηνπ 

Σππνγξαθείνπ Κ. Κακηλάξε, 1925. 

-ΓΗΑΓΚΑΕΟΓΛΟΤ, ΣΑΤΡΟΤ , “Σν Ηζιάκ ζηα ζύγρξνλα βηβιία ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο”, 

www.pischools.gr/lessons/religious/syn.../thr.../islam_giag.doc;  
-Δπάγγεινο, Α., Σζνύκαο, Σν Ιζιάκ ζηνπο Βπδαληηλνύο ζπγγξαθείο ηνπ 7νπ 

& 8νπ αηώλα, ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, ύκβνπινο 

Καζεγεηήο: Απόζηνινο Φ. Κξαιίδεο, Α. Π. Θ. 

ΘΔΟΛΟΓΗΚΖ ΥΟΛΖ, ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2014, ζει. 108-

112 θαη passim. 

http://ikee.lib.auth.gr/record/271315/files/GRI-2015-

15058.pdf. 

-ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΕΗΑΚΑ Γ. (Δπηκ.) (1996), Σν Ιζιάκ ζηα 

ζρνιηθά βηβιία ηεο Διιάδνο, Θεζζαινλίθε, ΑΠΘ, 

Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Σκήκαηνο Θενινγίαο, Σνκ. 2, Παξ. 

2. 

-Εηάθα, Αγγειηθή, Σν ζηηηηθό Ιζιάκ: Οη θνηλωληθέο θαη πνιηηηθέο ηνπ 

πξνεθηάζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαθηαλάθε Κνξλειία 

Εθδοηηθός Οίθος (Θεζζαινλίθε, 2004). 

-θαθαξνύκπα, Ακαιία, Όςεηο ηνπ λενειιεληθνύ αλαηνιηζκνύ θαηά ηνλ 19 

αηώλα: ζρνιηαζκέλε βηβιηνγξζθηθή θαηαγξαθή, 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πάηξα, 2011, ζει. 11-12 θαη passim. 

http://www.waseda.jp/prj-med_inst/bulletin/bull05/05_15hua.pdf
http://www.waseda.jp/prj-med_inst/bulletin/bull05/05_15hua.pdf
http://www.pischools.gr/lessons/religious/syn.../thr.../islam_giag.doc
http://www.biblionet.gr/author/53216/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%96%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%B1
http://www.biblionet.gr/com/7081/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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-Καξηώηνγινπ, Αιέμαλδξνο ., Ιζιάκ θαη ρξηζηηαληθή ρξεζκνινγία Από ηνλ 

κύζν ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, Αξκόο, 2000. 
http://democraticislam.org/news_details.php?lang=ar&id=168 

-Καξηώηνγινπ, Αιέμαλδξνο ., Οξζνδνμία θαη Ιζιάκ, Δθδνζείο Γόκνο 

(Αζήλα 2000).  

-Καξηώηνγινπ, Αιέμαλδξνο ., ην Ιζιάκ ζηελ Ιλδία, Διιεληθά Γξάκκαηα 

(Αζήλα 1995).  

-Καξηώηνγινπ, Αιέμαλδξνο ., Σν Ιζιάκ ζηελ νηθνπκέλε Θξεζθεία, θξάηνο, 

θνηλωλία Γξεγόξε, 2012;  

-ΜΠΑΜΠΗΝΗΩΣΖ, ΓΔΩΡΓΗΟΤ ∆. , ΛΔΞΗΚΟ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΓΛΩΑ ΜΔ ΥΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΩΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ 

ΛΔΞΔΩΝ,  ∆ΔΤΣΔΡΖ ΔΚ∆ΟΖ ΚΔΝΣΡΟ 

ΛΔΞΗΚΟΛΟΓΗΑ ΔΠΔ. ΑΘΖΝΑ 2002. 

-ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ, ΦΩΣΖ - ΑΜΟΤΡΖ ΑΝΣΩΝΖ, ΙΛΑΜΙΜΟ 

ΚΑΙ ΙΛΑΜΟΦΟΒΙΑ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΚΑΣΑΛΗΦΗ, 

ΣΑΞΗΓΔΤΣΖ, 2012. 

-Παρνπλδάθεο, ηδεξήο, «Ζ δηδαζθαιία ηνπ µαζήµαηνο ηνπ Ηζιάµ ζηηο 

Θενινγηθέο ρνιέο ησλ Παλεπηζηεµίσλ Αζελώλ θαη 

Θεζζαινλίθεο από ην 1975 έσο ζήµεξα», (Μεηάθξαζε ζηα 

Διιεληθά: Υξηζηίλα Πνπινπνύινπ), Proceedings of the 2nd 

International Conference, The Influence of Education and 

Media on Christian Muslim Relations, held at Bethlehem 

University in the Holy Land Palestine, October 15-17, 2008.  

-Σζέθνπ, Αηθαηεξίλε, «Ζ άκεζε βία ζηα ειιεληθά ζρνιηθά βηβιία ησλ 

Θξεζθεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

πεξηόδνπ 1974-2006: Γηαρξνληθή έξεπλα ππό ην πξίζκα ηεο 

Παηδαγσγηθήο ηεο Δηξήλεο», ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΧΝ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ Σόκνο ΗZ, ηεύρνο 65 

Υεηκώλαο 2015, ζζ 1-24.  

-Σζέθνπ, Αηθαηεξίλε, Σα ζρνιηθά βηβιία ηωλ Θξεζθεπηηθώλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (1974‐ 2006): Γηαρξνληθή 

έξεπλα ππό ην πξίζκα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Δηξήλε θαη 

ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, Γηαηξηβή επί δηδαθηνξία, 

Θεζζαινλίθε 2015. 

-Σζνύκαο, Δπάγγεινο Α., Σν Ιζιάκ ζηνπο Βπδαληηλνύο ζπγγξαθείο ηνπ 7νπ & 

8νπ αηώλα,  ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, ύκβνπινο 

Καζεγεηήο: Απόζηνινο Φ. Κξαιίδεο, (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 

http://www.biblionet.gr/author/19991/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/221/%CE%91%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://democraticislam.org/news_details.php?lang=ar&id=168
http://www.biblionet.gr/author/19991/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A3._%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/172/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B7
https://www.ianos.gr/person/papageorgiou-fotis-samouris-antonis-0218543.html/
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2014), http://ikee.lib.auth.gr/record/271315/files/GRI-2015-

15058.pdf.  

-Χρηζηίδες, Α. Φ., Η Νέα Ειιεληθή Γιώζζα θαη ε Θζηορία ηες, 

http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_d1/d_1_t

hema.htm 
 

 ب. المراجع بالمغة العربية     
أحمد عارؼ أرحيؿ الكفارنة، "معكقات الحكار بيف الشرؽ كالغرب"، دفاتر السياسة كالقانكف: العدد  -

 .َُّ- ِٖٓ، ص. َُِٓالثالث عشر، يناير 
اإلسبلـ الشيعي، أبعاده االجتماعية كالسياسية في الشرؽ األكسط، دار نشر  أنجميكي زياكا، -

 ). ََِْ(ثسالكنيكى،  سفاكياناكيس
أنجميكي غ. زياكا، "اإلسبلـ في الدراسات اليكنانية"، مجمة التسامح، كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية  -

 .ََِٔ، لسنة ُْبسمطنة عماف، عدد 
الكتابات اليكنانية عف اإلسبلـ في عيد الفتكحات العثمانية"، مجمة التسامح، أنجميكي غ. زياكا، " -

 .َُِِ، لسنة ّٓ، عدد كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية بسمطنة عماف
جيػاد بػبلؿ خميػؿ، مدرسة االستشراؽ اليكنانية كنظرتيا في الدراسات الشرعية اإلسبلمية خبلؿ  -

رسالة - دراسة تحميمية نقدية-ع عشر كالعشريف الميبلدييفالقرنيف التاس
لنيؿ درجة الدكتكراه، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، كمية 

-ىػُِّْالعاـ الجامعي  قسـ االستشراؽ، الدعكة بالمدينة المنكرة،
 ـ.ََِِ

نشر كالتكزيع، سعدكف السامكؾ، االستشراؽ كمناىجو في الدراسات اإلسبلمية، دار المناىج لم -
 .ََِٗاألردف  –عماف 

 .ََِٖالترجمة السبعينية لمعيد القديـ بيف الكاقع كاألسطكرة، منشكرات نكف، سمكل ناظـ،  -
شاكر عالـ شكؽ، "ترجمة معاني القرآف الكريـ كدكر المستشرقيف فييا"، مجمة الدراسات، الجامعة  -

ـ، ََِٕديسمبر اإلسبلمية العالمية شيتاغكنغ، المجمد الرابع، 
 .ْٕ-ٕٓص
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طارؽ منصكر، كالدكتكرة نيى عبد العاؿ سالـ: "البيزنطيكف كترجمة القرآف الكريـ إلى اليكنانية في  -
ا"، حكلية التاريخ  القرف التاسع الميبلدم: الجزء الثبلثكف أنمكذجن
العدد (الثامف)،  اإلسبلمي كالكسيط، الصادرة عف جامعة عيف شمس،

 .َُّ-ّٖص.، َُِْ-َُِّالسنة 
سؤاؿ العمؿ: بحث عف األصكؿ العممية في الفكر كالعمـ، المركز الثقافي طو عبد الرحمف،  -

، ص َُِِالعربي، بيركت، لبناف؛ الدار البيضاء، المغرب، فبراير 
ُٗٔ-ُٕٗ. 

عبد القادر بكعرفة: "اإلسبلـ كالغرب معكقات التحاكر كالتجاكر في الحاضر كالمستقبؿ"، مجمكعة  -
. َُِٔ/ٖ/ُِالعالـ اإلسبلمي" بتاريخ  –ية اإلستراتيجية، "ركسيا الرؤ 

-lthwr-mwqt-wlgrb-http://rusisworld.com/ar/events/hdryt/lslm
bwrf-lqdr-db-wlmstqbl-lhdr-fy-wltjwr 

الكريـ أحمد الكريكات، "معكقات الحكار بيف العالميف اإلسبلمي كالغربي"، جريدة  عبد -
 ـ.  ََِْيكليك  ُٔالجمعة  - ٕٗٔالعدد  الكسط،

عبد اهلل عبد الرحمف الخطيب، "الجيكد المبذكلة في ترجمة معاني القرآف الكريـ إلى المغة  -
 األكؿ لمباحثيف في القرآف الكريـ كعمكمواإلنجميزية"، المؤتمر العالمي 

-ُٓ-ُْ في مكضكع: جيكد األمة في خدمة القرآف الكريـ كعمكمو،
 .ُّٗ-ّٗٓالمغرب، ص. –فاس  ـ، َُُِأبريؿ  ُٔ

 ُٔٗٗالمممكة العربية السعكدية،  -بريدة  عبد اهلل الفكزاف، حصكؿ المأمكؿ بشرح ثبلثة األصكؿ، -
 ىػ. ُُْٕ –

متشابيات األلفاظ في القرآف الكريـ ككيؼ التمييز بينيا، ، آيات عبد المحسف بف حمد العباد البدر -
 .ََِِالرياض، -دار الفضيمة

المسيحية لممترجـ في تكليد النٌص المكازم لمنٌص  –المرجعية الييكدية عبد الرحمف السميماف، " -
 القرآني األصيؿ":

http://resha.org/magazine/index.php/2012-02-13-15-52-19/2012-02-
13-15-55-03/832-2015-02-13-07-46-54. 

 .ُٖٗٗالككيت،  –عمر سميماف األشقر، الرسؿ كالرساالت، الطبعة الرابعة، دار النفائس  -
 . َُِّأثينا  - يك، كأدكنيس سامكريس، اإلسبلمية كرىاب اإلسبلـ، تاكسيذيفتيسغفكتيس بابايكر  -

http://rusisworld.com/ar/events/hdryt/lslm-wlgrb-mwqt-lthwr-wltjwr-fy-lhdr-wlmstqbl-bd-lqdr-bwrf
http://rusisworld.com/ar/events/hdryt/lslm-wlgrb-mwqt-lthwr-wltjwr-fy-lhdr-wlmstqbl-bd-lqdr-bwrf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1-pdf
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صكرة العرب كالمسمميف عند الٌرـك منذ القرف السَّػابع حٌتى القرف الثَّاني عشر ككثر سرحاف، " -
اسـ الكتاب: العبلقات العربية البمقانية (الماضي كالحاضر الميبلدٌم"، 

كالمستقبؿ) تحرير كتقديـ: محمد األرناؤكط، الناشر: منتدل العبلقات 
 . ٕٔ-ّْ، ص. َُِٓالعربية كالدكلية، الدكحة 

نيكيتاس البيزنطٌي، كترجمة القرآف اليكنانٌية في -لقرآف بيف األصؿ كالترجمة ا ،مانكليس أكلبريخت -
ـ)، طالب دكتكراه في الدراسات البيزنطٌية  ٗجالو مع اإلسبلـ (القرف س

المعيد . َُِِمايك  ٗكالعربٌية، جامعة برليف الحٌرة، ألمانيا. سيمنار 
 بيركت، لبناف.  –الفرنسي لمشرؽ األدنى 

ي ـ في سجاؿ نيكيتاس البيزنطٗ/ٖمانكليس أكلبريخت، الترجمة األكلى لمقرآف الكريـ مف القرف  -
 ـ) مع اإلسبلـ باسـ "تفنيد القرآف"، نشرت بدكرية:ٗ(القرف 

Chronos, Revue d‖Histoire de l‖Universite de Balamand, Numero 25 
(2012), 36-43. 

محمد بياء الديف حسيف، المستشرقكف كالقرآف الكريـ، عماف، دار النفائس لمنشر كالتكزيع،  -
َُِْ . 

التمسماني، "تاريخ حركة ترجمة معاني القرآف الكريـ مف ًقبؿ المستشرقيف محمد حمادم الفقير  -
 كدكافعيا كخطرىا"، مركز المدينة المنكرة لدراسات كبحكث االستشراؽ،
http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=54&

RPID=52&LID=5    
دار عميو كآلو كسمـ، محمد زكي محمد خضر، معجـ ذكر القرآف الكريـ لمرسكؿ صمى اهلل  -

 .ََُِ، عماف، المأمكف لمنشر كالتكزيع
 البيزنطيكف كالمحاكالت المبٌكرة لترجمة القرآف الكريـ:محمد فكزم رحيؿ،  -

http://www.alhayat.com/Articles/2820663/%D8%A7%D9%84%D8%A8%

D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9

%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%91%D8%B1%D8

%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-

http://kabsetzr.org/mamoun/index.php/component/content/article/12-2012-08-01-15-05-58/16-2012-10-06-12-58-24
http://kabsetzr.org/mamoun/index.php/component/content/article/12-2012-08-01-15-05-58/16-2012-10-06-12-58-24
http://kabsetzr.org/mamoun/index.php/component/content/article/12-2012-08-01-15-05-58/16-2012-10-06-12-58-24
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%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85 

محمكد العزب، إشكاليات ترجمة معاني القرآف الكريـ... (المغة كالمعنى)، نيضة مصر لمطباعة  -
 .ََِٔكالتكزيع كالنشر، القاىرة 

يمية لؤللفاظ القرآنية كليد بمييش العمرم، المشترؾ المفظي في القرآف الكريـ كترجماتو: دراسة تحم -
ذات الكجكه كتعامؿ مترجمي معاني القرآف الكريـ معيا، مجمة جامعة 
طيبة، اآلداب كالعمـك اإلنسانية، السنة الثانية، العدد الثاني، شعباف 

 ق.ُّّْ
 
 ثالثًا: مواقع عمى شبكة اإلنترنت 

https://www.academia.edu/21199855/Quranic_Translation_in_Greek_Opportunitis

_and_Challenges_with_Dr_Hekmatollah_Mollasalehi_;  

http://www.iqna.ir/en/news/2621853/challenges-of-quran-translation-in-greek.  

https://www.youtube.com/user/QuraninGreek/videos;  

http://onaeg.com/?p=1316913;  

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c;  

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571;  

http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A

3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86-

%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/  

http://www.topontiki.gr/article/52497/o-hristos-sto-korani,  

http://antiairetikos.blogspot.com.eg/2011/08/blog-post_14.html, 

http://entoytwnika.blogspot.com.eg/2010/08/blog-post_18.html,  
http://xanthinews.gr/%CE%B7-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF

%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-

https://www.academia.edu/21199855/Quranic_Translation_in_Greek_Opportunities_and_Challenges_with_Dr_Hekmatollah_Mollasalehi_
https://www.academia.edu/21199855/Quranic_Translation_in_Greek_Opportunities_and_Challenges_with_Dr_Hekmatollah_Mollasalehi_
http://www.iqna.ir/en/news/2621853/challenges-of-quran-translation-in-greek
https://www.youtube.com/user/QuraninGreek/videos
http://onaeg.com/?p=1316913
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
http://www.topontiki.gr/article/52497/o-hristos-sto-korani
http://antiairetikos.blogspot.com.eg/2011/08/blog-post_14.html
http://entoytwnika.blogspot.com.eg/2010/08/blog-post_18.html
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
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%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-

%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/,  

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/04/blog-post_52.html#more; Από ην βηβιίν 

«Νεαληθέο Αλαδεηήζεηο - Α’ Σόκνο: Εεηήκαηα πίζηεσο» 

(ζει.247-250), Αξρ. Μαμίκνπ Παλαγηώηνπ, Ηεξά Μνλή 

Παλαγίαο Παξακπζίαο Ρόδνπ.  

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=52428, http://www.islam.gr/cgi-

bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C

1%F0%FC%F8%E5%E9%F2,  

http://www.iqna.ir/ar/news/1401850/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%

B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9

%DB%8C%D8%A9-%D9%87%DB%8C-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF

-

%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85

-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85

%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

%DB%8C%D8%A9 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=143851&issueno=8796#.VzGu6W596Uk 
http://www.dr-amin 

ezeldin.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8

4%D9%81%D8%A7%D8%AA/  

-https://nawaat.org/portail/2013/06/29/%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82

-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-

%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86/ 

http://blogs.auth.gr/ziaka/files/2013/10/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE

%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF

%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://xanthinews.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC-%CE%B5%CF%85%CE%B1/
http://makkavaios.blogspot.gr/2016/04/blog-post_52.html#more
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=52428
http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8%E5%E9%F2
http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8%E5%E9%F2
http://www.islam.gr/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=greek&arcode=090814090729&argenkat=%C1%F0%FC%F8%E5%E9%F2
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=143851&issueno=8796#.VzGu6W596Uk
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%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC-

%CE%91.pdf; ηάζε Κνκλελνύ, 31 Αξαβηθνί ηίρνη: 

Πξνιεγόκελα ζε κηαλ εζηθή Πξάμε, http://frear.gr/?p=13181. 

-http://rusisworld.com/ar/events/hdryt/lslm-wlgrb-mwqt-lthwr-wltjwr-fy-

lhdr-wlmstqbl-bd-lqdr-bwrf#_ftn3 

-http://www.hamzatzortzis.com/did-the-prophet-muhammad-plagiarise-

hellenic-embryology/ 

-http://tasamoh.om/index.php/nums/view/33/736    

-http://tasamoh.om/index.php/nums/view/28/569 

-http://tasamoh.om/index.php/nums/view/15/309, 

-http://www.islam.gr/el/document.asp.  

-http://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Pachoundakis-.pdf; 

-http://tafahom.om/index.php/nums/view/5/105;  

-
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82

%D8%B3%D9%85-

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%

D9%86;  

-http://www.theo.auth.gr/el/islamic-studies 

https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000173/current, -----------

-------http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-

leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-

theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook;  

-http://news247.gr/eidiseis/reportaz/moysoylmanikes-spoydes-gia-prwth-fora-sto-tmhma-

theologias-toy-apth.4238036.html;  

http://www.iqna.ir/ar/news/3461369/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A

7%D9%82-%D9%82%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3

%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7

%D9%85%DB%8C%D8%A9-

%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9

-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-

%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86%D9%8A%D8%A9. 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c;  

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/33/736
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/28/569
http://tasamoh.om/index.php/nums/view/15/309
http://www.islam.gr/el/document.asp
http://www.eens.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Pachoundakis-.pdf
http://tafahom.om/index.php/nums/view/5/105
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/6/15/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook
http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook
http://www.thestival.gr/society/paideia/item/267339-ksekinise-i-leitourgia-tis-kateuthynsis-moysoylmanikon-spoydon-sto-tmima-theologias-toy-apth#.V_I7rhkA1WM.facebook
http://news247.gr/eidiseis/reportaz/moysoylmanikes-spoydes-gia-prwth-fora-sto-tmhma-theologias-toy-apth.4238036.html
http://news247.gr/eidiseis/reportaz/moysoylmanikes-spoydes-gia-prwth-fora-sto-tmhma-theologias-toy-apth.4238036.html
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
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http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 

http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%

D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86-

%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

https://www.academia.edu/17162907/Greek_Titling_of_Quranic_Chapters_

-

_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%

B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CE%BD%CE%BF%C

E%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%

CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA

%CF%8E%CE%BD_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B

1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_-

_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%

AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D9%84%D8%

A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9

%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8

%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D

9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c;  

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571;  

http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A

3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86-

%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%C

E%B9%CE%BF%CF%82-

%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF

%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-

%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84

%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk;   
http://ekalexandria.org/wp-

content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%

91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3

-

%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%

CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf;  
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E

%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%

CE%A3-

%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%

CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf 
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%C

F%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%

82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF

%8C%CF%82; 
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA

%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%

CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_1

8831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%C

E%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%

CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%C

F%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE

%BD.  

http://ekalexandria.org/el/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%

AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-

%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%B

B%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-

%CE%BF-

%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%B

D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WYBlmFREmU

k. 

http://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=

&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&

number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclt

http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/2013/05/16/%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82-1885-1975-%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF/#.WCClSeN96Uk
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wp-content/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-30-04-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://ekalexandria.org/wpcontent/uploads/2015/07/%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A3-%CE%A4%CE%91%CE%A7%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-22-02-2013.pdf
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/105004/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91._%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/183985/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_18831951/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%81%CE%AC%CE%B2%CF%89%CE%BD
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erm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclte

rm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfie

ld5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=

&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&dis

play_help=0&offset=1&search_coll[metadata]=1&&stored_

cclquery=creator%3D%28%CE%9C%CE%B9%CF%87%C

E%B1%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%

CF%82%2C+%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE

%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82%29&skin=&rss=0&sho

w_form=&export_method=none&srfile=%2Fmetadata%2F0

%2Fc%2Fe%2Fmetadata-219 

0000049.tkl&ioffset=1&dtab=m&ioffset=1&offset=1 

http://islamonline.net/15356. 
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D

9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D

9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-

%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-

%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D

9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-

%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html;  
http://www.topontiki.gr/article/48542/islamismos-kai-islamofovia-pera-apo-tin-

prokatalipsi;  
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-

%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%

CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-

%CF%84%CE%B7-17-

%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%C

F%85%CE%BB%CE%BF-

%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-

%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
http://www.mugtama.com/issues2/item/746-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html
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http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
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%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%

CE%BC%CF%8C.  

http://www.bibliohora.gr/41/1/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%C

F%82/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%

CE%BF%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD

%CE%B9/110284/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AC

%CE%BD%CE%B9%CE%BF/  
http://www.biblionet.gr/book/126120/%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CE

%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9 
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-

%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE

%BC%CE%BF%CF%82-

%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%C

E%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.

WDbiWxp96Uk;  

https://islamforgreeks.org/2016/02/23/korani-to-vhma-pentakhs/;  

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 

http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A

3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86-

%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c;  

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 

http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A

3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86-

http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://www.iefimerida.gr/news/83531/%CE%BF-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-17-%CE%BD%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/#.WDbiWxp96Uk
https://islamforgreeks.org/2016/02/23/korani-to-vhma-pentakhs/
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
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%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

https://heimatkunde.boell.de/2014/10/21/racism-and-discrimination-greece-today;  

http://www.mugtama.com/issues2/item/746-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7

%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84

%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%

D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-

%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC

-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%

D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85

%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-

%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.html 

https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c; 

http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571; 

http://alkhaleejonline.net/articles/1455524481724387300/%D9%84%D8%A

3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%86-

%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-

%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7/ 

http://ellinikiafipnisis.blogspot.com.eg/2013/03/blog post_7287.html; 

http://www.logiosermis.net/2014/08/isil_25.html;  
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-

%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%

https://heimatkunde.boell.de/2014/10/21/racism-and-discrimination-greece-today
https://www.alaraby.co.uk/culture/d0f699a0-dcee-4040-a676-8219f9f6bf0c
http://arabic.bayynat.org/ArticlePage.aspx?id=20571
http://ellinikiafipnisis.blogspot.com.eg/2013/03/blog%20post_7287.html
http://www.logiosermis.net/2014/08/isil_25.html
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
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CE%BF%CF%82-

%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7

%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/;  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=%CF%83%CE%B1%CF%86

%CE%B7%CF%82&la=greek#lexicon 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa

Id&Id=310234. 

http://www.al-mishkat.com/rasool/ch1b.html; 

http://www.nawiseh.com/deen/khedher/rasool.pdf 

http://resha.org/magazine/index.php/2012-02-13-15-52-19/2012-02-13-15-

55-03/832-2015-02-13-07-46-54. 

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=7178;http://st-

takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-

Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/008-

Allah-in-the-Holy-Bible.html;  

http://www.equip.org/article/allah-does-not-belong-to-islam/; 
http://www.fairmormon.org/blog/2011/08/26/allah-zeus-and-elohim-a-question-of-

religious-tolerance; https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-

word-allah/; http://www.oneplace.com/ministries/bible-answer-man/read/articles/is-the-

allah-of-islam-the-god-of-the-bible-10578.html;  
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%

B9#Hist1; https://sarantakos.wordpress.com/2011/03/12/xarami/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://ekalexandria.org/2015/12/24/%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9/
http://www.al-mishkat.com/rasool/ch1b.html
http://www.equip.org/article/allah-does-not-belong-to-islam/
http://www.fairmormon.org/blog/2011/08/26/allah-zeus-and-elohim-a-question-of-religious-tolerance
http://www.fairmormon.org/blog/2011/08/26/allah-zeus-and-elohim-a-question-of-religious-tolerance
https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-word-allah/
https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-word-allah/
https://www.thepeopleofthebook.org/about/strategy/the-use-of-the-word-allah/
http://www.oneplace.com/ministries/bible-answer-man/read/articles/is-the-allah-of-islam-the-god-of-the-bible-10578.html
http://www.oneplace.com/ministries/bible-answer-man/read/articles/is-the-allah-of-islam-the-god-of-the-bible-10578.html
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9#Hist1
http://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B9#Hist1
https://sarantakos.wordpress.com/2011/03/12/xarami/
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