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: الرتجمة كعملية نقل

) امليالدي٩  أو٨ أول ترجمة للقرآن إىل اللغة اليونانية (القرن
The first translation of the Qurʾān into a European language dates back to the 8th/9th century A. D. and is preserved as fragments
within a single manuscript (Vat. gr. 681), which was circulated throughout the Byzantine Empire during the 9th century. It seems
at first to be an exact translation of the holy book of Islam. However, on closer inspection and comparison with the Arabic text
of the Qurʾān, the translation reveals some subtle textual differences of theological significance. These can be interpreted as a
result of a Christian hermeneutical reading of the Qurʾān.
The lecture aims to give an overview of the development and influence of this important document of early Islam and to discuss
the transformation that the Qurʾānic text underwent in this translation.

 و ُيحفظ عدد من أجزائها يف مخطوطة واحدة يف مكتبة الڤاتيكان، امليالدي٩  أو٨ ظهرت أول ترجمة للقرآن يف إحدى اللغات األوروبية إ ّب َان القرن
 يف حني أن التحليل،ً؛ ويبدو للوهلة األوىل أن نقل املعاين القرآنية كان معقوال٩  وشاعت هذه الرتجمة يف اإلمرباطورية البيزنطية خالل القرن.)Vat. gr. 681(
.لنص القرآن
ّ ًاملتأين واملقارنة مع النص العريب األصيل يكشفان اختالفات نصية دقيقة مردّها الهويت وميكن أن تكون تأوي ًال مسيحيا
 وإىل مناقشة التحوالت التي طرأت عىل النص القرآين،تهدف املداخلة إىل عرض هذه الوثيقة املهمة لصورة اإلسالم الخارجية يف القرون األوىل بعد إنتشار اإلسالم
.يف هذه الرتجمة
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