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العالقة نابعة من طبيعة  ت االوروبية واالنكليزية منها، وهذهللقرآن عالقة مضطربة باللغا

الدين. فالقرآن لم يترجم  المواقف والعالقات التي حكمتها السياسة والجغرافيا وبالخصوص

ترجمته التعرف علي طبيعة رسالة  للغة الالتينية اال في القرن الثاني عشر، وكان الغرض من

الترجمات االولي في بنات اللغة  متها، ومن هنا ظلتاالسالم كما وردت في القرآن ومهاج

العالم االسالمي والدين بالضرورة.  االوروبية متلونة بهذه الصبغة، صبغة المواجهة مع

مطر، الذي تخصص في تحليل ورصد مواقف  والحظ المؤرخ الفلسطيني المقيم في امريكا نبيل

نهضة االوروبيةـ الخامس والسادس ال العالقات االسالمية واالنكليزية في قرون ما قبل

االنكليزية طبعت بطابع الخوف من االسالم  والسابع عشر، ان مواقف الكتاب والطبقة الدينية

غريبا ان تكون اول ترجمة للقرآن مرتبطة بمحاولة  المتمثل باالمبراطورية العثمانية وليس

ويشي  1649وس عام قام بها القسيس الكسندر ر تعرية او كشف زيف االتراك وهي التي

وتمت "انكلزتها" بترجمة جديدة "الرضاء كل  عنوانها انها نسخة مترجمة عن الفرنسية

ومنذ ذلك التاريخ صدرت العديد من الترجمات قام  ."الراغبين في التعرف علي زيف االتراك

ودوافع المترجمين متنوعة من مترجم الخر، خاصة ان  بها انكليز ومسلمون واخيرا عرب،

ومستشرقين او مسلمين او عرباً. ومن بين الترجمات االولي تظل  مترجمين اما كانوا خبراءال

مرجعية لكل االجيال التي جاءت من بعده من المترجمين للقرآن  (1734ترجمة جورج سيل )

هدفها التبشيري ومحاولتها فضح "محمد والمحمدية" الذي فرض  فهي ومع انها واضحة في

اال ان مترجمها لم يكن امامه من مهرب اال باالعتراف بقيم واخالق  نسانيةدينا مزيفا علي اال

لالنسانية. ان كان الخوف من االسالم ومحاولة فهم ما يحتوي عليه كتابه  محمد التي اورثها

االولي لالنكليزية والتي قام بها غير مسلمين فان المترجمين المسلمين،  وراء الترجمات

به القارة الهندية كان دافعهم االساسي هو الرد علي شبهات معظمهم من ش والذين جاء

التي اوردوها في كتبهم واعمالهم عن االسالم. وتطور االمر فيما بعد لخدمة  المستشرقين

 الجاليات المسلمة التي انتشرت في معظم انحاء العالم خاصة ان االستعمار البريطاني ابناء

 ات في الكاريبي وشرق وجنوب افريقيا وبعد الحربنقل عددا من المسلمين الهنود للمستعمر
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االقتصادية  العالمية الثانية هاجرت جماعات منهم الي بريطانيا كمهاجرين دفعتهم الظروف

وجد العديد من  للعيش في بريطانيا وامريكا الشمالية "الواليات المتحدة وكندا". ومن هنا

بحاجات الجاليات  ت للقرآن الكريم تفيعلماء المسلمين انفسهم امام مسؤولية تقديم ترجما

وجودة لغتها مع ان الطائفة  وتعرفهم علي كتابهم الكريم. وتتراوح الترجمات االولي في قوتها

وعكست ترجماتها موقف الطائفة  القاديانية كانت االولي التي ترجمت القرآن لالنكليزية

ينتمون للطائفة القاديانية تميزت ال  ومؤسسها ميرزا غالم احمد، وبعيدا عن المترجمين الذين

مرمادوك بيكتهول المسلم االنكليزي بترجمة  الترجمات االولي بضعف لغتها حتي قام محمد

تمسك بجمالية القرآن وتقديم هوامش وشروح  ( وهي ترجمة وان حاولت ان1930للقرآن )

رة عليها عائقا. وحتي اقبال االجيال المسلمة المعاص اال ان لغتها االنكليزية القديمة تجعل من

من  1937 1934علي التي نشرها في الفترة ما بين  وقت قريب ظلت ترجمة عبدهللا يوسف

تحرير وضبط كل من ترجمتي بكتهول ومرمادوك  اكثر الترجمات شعبية، وقد تمت اعادة

للقرن التاسع عشر، ومحاولة تقريب لغتها  ( تعود1861وترجمة اخري لجي ام رودويل )

واالسلوبية فيها. وتظل ترجمة محمد اسد "رسالة  تصحيح بعض االخطاء المفهوميةللعصر و

النها احتوت علي ترجمة وتفسير وشروحات وهي  ( من الترجمات المهمة1980القرآن")

اصل نمساوي في اخريات عمره ووضع فيها زبدة  مهمة للباحث االكاديمي اتمها المسلم من

  .تجربته

عالقة بتوزيع العديد من الترجمات من التي تتبناها هيئات  لهويبدو ان تراجع ترجمات 

ولكن اخر المساهمات في مجال الترجمة هذا كانت ترجمة  .وحكومات مسلمة في مراكزها

والباحث في جامعة لندن البروفسور محمد عبد الحليم  الباحث المصري المقيم في لندن،

المحها حينئذ، حيث قدم المترجم وعرضنا بعضا من م (2004"القرآن: ترجمة جديدة" )

القرآن متاحا لكل من يقرأ باالنكليزية. وكان وضع "جديدة"  حيثياتها قائال انها محاولة لجعل

اهمية "عصرنة" اللغة المستخدمة في الترجمة خاصة ان الباحث  كعنوان فرعي للتأكيد علي

يها الزمن واخذت ترجمة المتوفرة تحتوي علي اساليب قديمة عفا عل اكد ان معظم الترجمات

االعتبار التطور الذي حصل علي اللغة العربية والتي تؤثر بالضرورة علي  عبدالحليم بعين

المعاصر للقرآن، وقد تم طبع ترجمة عبدالحليم بطبعة شعبية جديدة، لتوفيرها  عقلية المترجم

خدمة اغراض  طبعا هدف الترجمة لم يكن دائما للطعن او الرد علي المطاعن وال .للقراء

الجاليات المسلمة في عالم اللغة االنكليزية بل قام باحثون ومستشرقون لتقديم  واحتياجات

 في محاولة منهم لالمساك بلغة القرآن االستثنائية، بين الشعرية والنثرية وهو ما ترجمات

 (. بعد هذه1957 -يالحظ في ترجمة المستشرق البريطاني المعروف اربري )القرآن مفسرا 

المراقب  المقدمة الطويلة نوعا ما عن اسباب ودوافع ترجمات معاني القرآن الكريم، يتوقف

عن دار  امام ترجمة جديدة قام بها الباحث الفلسطيني المعروف طريف الخالدي والصادرة

ومن هنا  .بنغوين في بريطانيا. وهي الدار التي اصدرت ترجمة لم تكن بالمستوي في السابق

في  ي عالم الترجمة الجديدة والتي جاءت من باحث فلسطيني قدمه راسخةفان الدخول ف

 البحث التاريخي االسالمي، ومؤلف كتاب مهم عن االثار المتوفرة عن السيد المسيح في

  .التراث االسالمي "المسيح المسلم" يتوقع ترجمة واثقة من الباحث

مقدمته عن عالقة التفسير هنا ال يخيب توقعات قارئه. فهو واضح في  وطريف الخالدي

وهي العلوم التي تطورت من اجل فهم النص القرآني. ويتساءل ان كان  والسياق بالقرآن

القرآن بدون معرفته المسبقة بالتفسير. ومع اعترافه بان التفسيرات  ممكنا للقارئ فهم

ي فهم بها تراكمت لدينا تقدم مالمح متعددة خاصة فيما يتعلق بالطريقة الت المتعددة والتي

 اآليات المحكمة وتلك المتشابهة اال ان الخالدي يحيل القارئ هنا علي رؤية مهمة المفسرون

 للتعامل مع القرآن بعيدا عن العلوم التي تسعي لفهم سياقي للقرآن مشيرا إلي ان كتاب
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 عن الرسالة الخاتمة يتميز بكونه نصاً ليس شخصانيا وانه فوق تاريخي، ويبدو دائما يبتعد

ان  فكرة التأكيد علي السياق، باعتباره نص لكل العصور واالزمنة. ويشير الخالدي إلي

يطلق عليه  الطريقة التي يتحدث فيها القرآن للمؤمنين الذين يقرأونه ليل نهار تتم من خالل ما

التفسير مفتوح  الخالدي زمن/ فعل نحوي هو "الفعل/ الزمن الحاضر االبدي" مما يعني ان

بخطورة القراءات النابعة  د، وسياق القرآن يجعله ال تاريخياً. فالقرآن وان اعترفوبال حدو

متعاطفة فتفسيره اي قرءاته  عن الهوي ولكن ان تم التعامل معه من خالل عقلية مؤمنة او

المقدسة يظل الوحيد الذي يدعو  وفهمه تظل بال حدود، وعليه فالقرآن من بين كل النصوص

يظل نصا يحمل طابع التحدي  وتفسيره اي فهمه. ومن هنا فالقرآن قارئه لالنخراط فيه

الذي جاء للعالم منذ خلق  ومفتوحاً علي التحدي او الطعن، فهو من جهة دعوة لاليمان

الخالق وعبيده، حوار يقوم  االنسان، وهو يحث اي القرآن علي حوار مفتوح ومدروس بين

والطاعة. وبدعوته لكل هذا فقد فتح  والتذكرفي االساس علي توجيه الخلق للنظر والتساؤل 

وعلماء القرآن حفظوا لنا الكثير مما قيل  القرآن/ النص نفسه علي التحدي. ومع ان المفسرين

صورة عن دين يدعو للحوار واالكتشاف. يعترف بعد  عن القرآن وطعن به اال انه يظل بطبعيته

االخيرة شهدت ظهور عدد كبير من الترجمات لمعاني القرآن  كل هذا طريف الخالدي ان العقود

( تظل مرجعية فيما 1734واالخالص. ويري ان ترجمة جورج سيل ) بعضها تتميز بالدقة

من المحاوالت التي اجترحت االمساك بايقاع النص العربي االصلي  واحدة تعتبر ترجمة اربري

مع ان الخالدي يبدو غير معني بطرح سؤال النثرية ذات البعد الواحد. و وتحركت من الترجمة

لترجمة جديدة، اال انه معني هنا بمناقشة امكانيات الترجمة وابعادها وانفتاحها  عن الحاجة

 افاق جديدة فهو يتساءل، وهو سؤال يجب ان يجيب عليه اي مترجم للقرآن ومعانيه، ان علي

 االجابة علي هذا السؤال انكانت ترجمته ستقدم منظورا/ رؤية جديدة للقرآن. يري في 

 المترجم يواجه تحدي االمساك بما تحدث عنه المفسرون قديما وحديثا طريقة نزول القرآن،

 الذي اوحي للنبي من خالل سلسلة من "الدفعات" او "الطلقات" حيث كان كما يقول

 من السيوطي: القرآن ينزل حسب الحاجة. ومن هنا فقد اختار الخالدي هنا ترتيب الترجمة

التي  خالل الفقرات لتعكس الطريقة التي بني عليها النص القرآني مع االحتفاظ بالخصوصيات

االصوات  يتميز فيها النص االصلي. اما المهمة الثانية التي يواجهها المترجم فهي عكس

دائم من مستوي  المتعددة التي يتحدث فيها القرآن، فالقارئ ال يفوته ان الصوت ينتقل بشكل

مجد وتسبيح، ومن  لوب آلخر، من الحكاية/ السرد الي النصح ومن الوعظ الي ترنيمةاو اس

والتفكير. وقد قرر  حديث عن شرائع الي خطبة رقيقة ومن الخوف والوعيد الي الدعوة

فعندما يشرع او يسرد  كمترجم ان تظهر هذه االساليب بشكل مختلف، بشكل افقي او عمودي،

فيها القرآن باسلوب درامي فقد  ريا افقيا وفي االحيان التي يتحدثالقرآن فقد اختار اطارا نث

هذا الترتيب او النحو نحوه لم يقم  نظم السطور في اطار عمودي/ شعري ويقول انه من خالل

  .اال بتظليل مشكلة الترجمة وتقديم حل تجريبي

االكاديمي عن  المما يواجهه المترجم هو مشكلة اللغة، فبعيدا عن النظريات المتوفرة في الع

بشكل ال واعٍ إلي ما  ترجمة النص االجنبي والتي تتراوح بين مألوفية النص وعزلته فقد انحاز

مثال لم يقم بادخال معاٍن  يسميه انكليزية حديثة/ معاصرة ومحسوبة. ففي االيات المتشابهات

نفس الوقت وجد انه  الواحدة. وفي لها او تغيير المزج المتواتر بين المفرد والجمع في الجملة

فاعل، مفعول به(. وفي النهاية قدم ترجمة  من المحبذ ان يحتفظ بنظام الجملة العربية )فعل،

قديم فيها مفضال في معظم االوقات ترجمة  توازن بين ما هو مألوف في اللغة وغريب او

س ما تحدث عنه الشاعر المعروف شيمو حرفية/ قريبة للنص، مشيرا في هذا السياق الي

الدوزنة. وفي البحث عن هذا المفتاح  هيني في ترجمته لالسطورة القديمة بيوولف عن مفتاح

انتاجها بلغة اخري بشكل حقيقي اال انه حاول  فقد كان واعياً بان اللغة العربية لن يتم اعادة
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مباشرة النطق" والذي يعني نقل قوة وطاقة " قدر االمكان نقل ما تحدث عنه هيني دائما

جديدة هي محاولة لتقديم فهم جديد وهي التي  االصل. يفهم الخالدي ان اي ترجمة ونغمة

الترجمات هي في النهاية نشاط "سيسفيوني" اي  تجعل من المغامرة امرا محمودا. والن كل

ان يأخذه القارئ بعين االعتبار ويحكم عليه. ال  مكرر فهي بعيدة عن التمام. وهذا امر يجب

يكتفي بتقديم قائمة من المراجع التي تضع القارئ  وشروحا لآليات بل يقدم الخالدي هوامش

بعين االعتبار االكاديمي والقارئ العادي وهي قائمة شاملة  باالنكليزية في سياق القرآن وتأخذ

قائمة مصطلحات مشهورة في القرآن وتعريفها: ابو لهب، يس،  وفي نهاية الترجمة يقدم

طريف الخالدي في مقدمته حول معوقات ترجمة معاني القرآن  اسئلة .العزي ويثرب. . . الخ

ترجمة جديدة دائما ما تعرض او يتم التحقق من قوتها بناء علي  الكريم مشروعة الن اية

االصلي ونقلها صوت وايقاع وقوة النص العربي اما المعيار الثاني  معيار قربها من النص

ديدة وهي القضية التي قلنا ان الخالدي لم يكن جديدا في ظل وجود ترجمات ج فيتعلق بتقديمها

 بطرحها او تفصيلها. وبعرض هذين المعيارين فان المطالعة االولية والسريعة للترجمة معنيا

تعطي عالمة نجاح للخالدي وتفوق في تحقيق الهدف فهو يمسك بايقاع وموسيقي النص في 

 لدين سردار في مراجعته للترجمةيحافظ فيه علي بنية النص وتناغمه. وان كان ضياء ا وقت

بها ان  الحالية قد وضعها امام ترجمة لم تحظ باعجاب من القراء المسلمين وهي تلك التي قام

لترجمات سور  ، فان مراجعة1956جي داوود، الباحث اليهودي التي نشرت مع تعليقات عام 

المعدلة وردويل  هامنتقاة وقصيرة في عدد مما توفر لدي مثل يوسف علي وبكتهول في طبعت

االنكليزية ولكن بالقاف  ال يعدم القارئ العثور علي جدة ليس في كتابة اسم القرآن بالكاف

والخالدي، فالعنوان او االسم  "كيو" مع عالمة الهمزة وهو ما يالحظ في عنوان عبدالحليم

ين الذي للمستشرقين والكتاب الصحافي المقبول االن استخدامه يتجاوز االستخدام المفضل

كيو( االنكليزيتين. وكما الحظ سردار ) عادة ما يشيرون له بحرف الكاف )كي( وليس القاف

ولكنه اعتراف واحترام للقارئ المسلم بعيدا عن  فان التحول والتوقف عنده ليس امرا ثانويا

المستشرقين وجوقة الصحافيين. الحظت ان اختيارات الخالدي  تحيزات االجيال المتقدمة من

السور باختيارات مبسطة واحيانا ذات طابع ينقل حس وجو  تم كثيرا خاصة في عناوينته

االنكليزية عادة بما يوحي بانه زائر الليل، لكن الخالدي يختار  السورة فسورة الطارق تنقل الي

باالنكليزية يوحي بالغربة والزائر المجهول. وفيما يفضل بيكتهول وردويل  عنوانا مقابال لها

سورة الزمر "بالجيوش" وداود يقدمها بالحشود يختار الخالدي عنوانا يشي  عنوانترجمة 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه داوود علي الطابع الذكوري للقرآن خاصة في  .بحس الجماعة

ايها الناس في سورة البقرة بما يوحي انه يعطي الذكر السلطة "ايها الرجل"  ترجمته آلية يا

 حي بالمعني االصلي فيما يختار بكيتهول واخرون عبارات تشير للبشرالخالدي لفظة تو يختار

في  عامة "االنسانية". يهدف الخالدي في ترجمته بعيدا عن الترجمات االخري ان يقدم القرآن

 سياقه ونصه كما هو ويعطي القارئ الفرصة لقراءته بنضارته، بجماله وسموه وحضوره

لمستقبل  بنية القرآن وكيف يتحول الخطاب من حاضر االبدي. وان يعطي القارئ الفرصة لفهم

للقرآن  وكيف يتحول العتاب والتهديد لثواب وخطاب ووعظ وحكاية. بنشرها ترجمة جديدة

القرآني  تكون دار بنغوين قد اعادت االعتبار لنفسها خاصة ان ترجمة داوود شوهت النص

التوق االنساني  التمام بعيدا عن وابعدت المسلمين عنها. فهنا ترجمة تطمح للتمام وان كان

االنسان وعلمه  لكنها تتمسك كما يقول الخالدي بوعد المحاولة وثواب االنجاز ومحدودية

  .""وقل ربي زدني علما

وتخرج من يونيفرستي كوليج  1938عام  عن المترجم: ولد طريف الخالدي في القدس**

االمريكية في بيروت كأستاذ في  الجامعة في اوكسفورد وجامعة شيكاغو قبل ان يعمل في

بيروت لكامبريدج ليشغل كرسي سير توماس  . وغادر1996- 1970دائرة التاريخ من عام 
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وهو اقدم كرسي للدراسات العربية في العالم  ادامز للدراسات العربية في جامعة كامبريدج،

السالمية في دراسات الشرق االوسط والدراسات ا الناطق لإلنكليزية، وعمل مديرا لمركز

الجامعة نفسها. وعاد للجامعة االمريكية ليشغل كرسي  كامبريدج وزميال في كينغز كوليج في

( والبحث/ 2004والعربية. ومن اعماله "المسيح المسلم" ) الشيخ زايد للدراسات االسالمية

( ويعد دراسة عن النبي محمد 1994المرحلة الكالسيكية ) التفكير التاريخي العربي في

 .االسالمي تطور صورته في التراث االدبيو
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