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 « ثقافة وفكر  اإلسالم وقضايا العصر«  شرعي

  

  عبدالوي لخالفة
 

 

ما هي اإلشكاالت التي يطرحها االشتغال بترجمة القرآن أو معانيه؟ وما 

  هي الشروط الكفيلة بترجمة علمية دقيقة تروق للعقل الغربي؟

سؤاالن من ضمن حزمة أسئلة كانت محور لقاء علمي في موضوع  
دراسات ترجمة القرآن مع الدكتور محمد عبد الحليم، مدير مركز ال

اإلسالمية بجامعة لندن، بمناسبة زيارته للمغرب لحضور الدروس 
 الحسنية. 

الرجل كرس أكثر من أربعين سنة في التعامل مع القرآن، ويعيش 
مستقرا في الغرب، خريج المعاهد الدينية باألزهر الشريف، حفظ القرآن 

  صغيرا، ثم درس في جامعة القاهرة، وأتم أطروحة الدكتوراه بجامعة
 كمبريدج بإنجلترا، ودرس بها وقتا. 

ويعمل حاليا أستاذا للدراسات اإلسالمية بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لندن، وهي أكبر  
كلية في مجالها في غرب أوروبا، باإلضافة إلى إدارته لمركز الدراسات اإلسالمية، فهو يرأس  

 . 1998مجلة الدراسات القرآنية التي أنشأها بالمركز 

ويبسط د. عبد الحليم في الحوار جوانب من تخصصه العلمي المتعلق بترجمة القرآن، واإلشكاالت 
التي تعترض المنشغل بعلوم القرآن وقراءاته، ورأيه في بعض الدراسات التي تحاول تشويه القرآن 

مين أن والدين اإلسالمي بغية الشهرة وجذب السمعة لدى الغربيين، مؤكدا أن من واجب المسل
 يجعلوا من اإلنجليزية لغة إسالمية مثلما فعلوا مع الفارسية والتركية وغيرها. 

 تباينات مهمة في فكر الترجمة

 د. عبد الحليم.. هناك ترجمة للقرآن وترجمة لمعاني القرآن، ما هي مظاهر الفرق بينهما؟ *

يخ مصطفى المراغي، التعبير بـ"ترجمة معاني القرآن الكريم" انطلق في مصر في عصر الش -
شيخ األزهر، في ثالثينيات القرن الماضي، حيث بدأ الكالم عن ترجمة القرآن إلى اإلنجليزية، وظن 

الشيخ ومن حوله أن القرآن الكريم ال يمكن ترجمة كلماته، واألوفق أن يقال "ترجمة معاني القرآن 
 الكريم".

ن شيء ووقع في شيء آخر، فمن ذا الذي لكن لدي على هذه التسمية اعتراضين: األول أنه هرب م
يحيط بمعاني القرآن الكريم حتى يزعم أنه ترجمها؟ هم أرادوا القول بذلك لتجنب ترجمة ألفاظ  

 

 د. محمد عبد الحليم 
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 القرآن فوقعوا في محظور آخر.

ال يقولون ترجمة معاني كذا ألي كتاب؛  -وأنا من أهل اللغة اإلنجليزية  -ومن ناحية ثانية: فالغرب 
أن أقول في الترجمة اإلنجليزية إنها   -وأنا عربي مسلم وأحفظ القرآن وأدرسه  -تحرج ولذلك أنا ال أ

"ترجمة للقرآن"؛ ألن الترجمة ليست هي األصل على اإلطالق، وكل ترجمة ألي عمل ليست هي  
 أصله.

وال يمكن أن يزعم أحد مهما كان عبقريا أن ترجمة القرآن هي القرآن؛ ألن القرآن شيء والترجمة 
ء آخر، إذ هو يحاول أن ينقل إلى المتكلمين باللغة الثانية شيئا مما في األصل، وال يمكن نقل  شي 

 إعجاز القرآن وعظمته. 

وبالتالي فليست الترجمة قرآنا؛ ألن القرآن هو النص المقدس الذي يتعبد بتالوته ويتلى في 
 الصلوات، وال يمكن أن تكون أي ترجمة مقدسة أو يتعبد بها. 

 خصائص ترجمة القرآن الكريم.. ولو تفضلتم بتقديم آليات وتقنيات االشتغال بها؟* ما هي 

آليات الترجمة صعبة وكثيرة، تفترض إتقان اللغة األصل أوال، فكل من يريد ترجمة أي نص من  -
لغة ال بد له من معرفة هذا النص في لغته، وأن يكون له من الفقه في اللغة، وعندما نتعامل مع  

قرآن نجد شيئا آخر غير ترجمة كلمات اللغة، وإنما هناك البالغة واإلعجاز القرآني ترجمة ال
 وأساليب القرآن في التعبير عن المعاني، فهذا أصعب شيء في ترجمة القرآن الكريم.

وبعد تعلم اللغة والنحو يجب تعلم كيف يعبر القرآن عن المعاني وطرقه في البيان، ويأتي بعد ذلك 
لتي يترجم إليها، ومعرفة وسائل البيان فيها ما يمكنه قدر المستطاع من نقل ما في معرفة اللغة ا

 النص العربي الكريم. 

ولو قام طبيب عربي يتقن اللغة اإلنجليزية في الطب أو المجال العام وحاول ترجمة القرآن فاألمر 
قرآن البد أن يكون قد لن يكون سهال؛ ألن األمر ال يتطلب فقط ترجمة الكلمات، ومن أراد ترجمة ال

 عاش مع القرآن، وليس مجرد العيش في بيئة عربية. 

وال بد له أيضا من دراسة ومعرفة باألدب العربي نفسه، وهنا نذكر أن ابن عباس عندما كان يريد  
تفسير القرآن كان يستعين بالشعر العربي؛ ألن القرآن نزل في بيئة كان الشعر فيها ينشر ألفاظ اللغة 

 ا وعادات العرب في الحديث والكالم.ومعانيه

ولكن المؤسف أن ترجمة القرآن إلى اللغة اإلنجليزية، أو باقي اللغات األوروبية، لم تبدأ إال في 
وقت قريب، رغم أنه ترجم في القرن الثاني عشر إلى الالتينية من مترجمين غربيين، أي بعد  

يون هذه المدة ال يعرفون عن القرآن شيئا  خمسمائة سنة تقريبا من نزول القرآن، أي ظل األوروب
من أصله، وإنما مجرد إشاعات، ومضى عليه أربعمائة سنة أخرى وهو في خزانات الكتب ال يطلع  

 عليه إال قليل جدا من الكنسيين خوفا من أن يطلع عليه العامة ويتحولوا إلى اإلسالم بعد قراءته.

وتدخلت اإلدارة المحلية، وقبضوا على صاحب   ثم في عصر الطباعة حاول بعض الغربيين ترجمته
الترجمة، وصادروا الترجمة إلى أن تدخل "مارثر لوثر"، وهو عالم كبير في الكنيسة، وقال إنه ال 

حرج من وجود الترجمة، ومرت قرون ومن أراد أن يترجم القرآن يبرر للناس بقوله: ال تخشوا من  
م وكتابنا المقدس كفيل بأن يمنع أي إنسان أن ينصرف الترجمة؛ ألن هذا كالم ساقط، وديننا العظي

 إلى دين محمد هذا.

وظل المسيحيون واليهود هم الذين يترجمون القرآن إلى أواخر القرن التاسع عشر، ثم قام المسلمون  
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في الهند بعد انتشار اإلنجليزية بترجمة القرآن، وكان لهم فضل كبير في هذا، حيث كان العرب في 
وكانت مراكز العلم اإلسالمي مثل األزهر والزيتونة والقرويين ال تهتم بترجمة   سبات عميق،

 القرآن إلى الغربيين، وبعضهم كان يقول: إن هؤالء قوم هالكون، وال فائدة من الحديث إليهم.

كما أن علماء الدين لم يكونوا يتقنون اللغات الغربية؛ ألنهم انصرفوا إلى االشتغال باللغة العربية 
تقان العلم اإلسالمي، ولكن بعد أن احتلت البالد العربية وكثرت األسفار وتعلم الناس وأصبح لدى  وإ

األمة العربية أبناء يتقنون اللغة اإلنجليزية، ولكن كانوا في البداية أطباء ومهندسين وإداريين، ولم 
 يكونوا من أهل العلم الديني.

المسألة وهو على رأس األزهر، رغم وجود أناس  وفي القرن العشرين جاء الشيخ المراغي وأثيرت
يرون حرمة الترجمة، ويظنون أن على كل إنسان يريد معرفة القرآن أن يتعلم العربية، وهذا كالم  

 خيالي.

وإذا حاولنا مع "المستر بوش" نفسه أن نعلمه من اللغة العربية ما يدرك به معاني آيات القرآن 
والفاتحة فسيمضي وقت طويل ليتقنها، ويكون قد غادر البيت   الكريم مثل سورة البقرة والنساء

 األبيض و"خلص" نفسه من تعلم اللغة العربية.

وفي عصر المراغي، كان من حسن الحظ أن رجال من بريطانيا )أسكتلندا( أسلم، وكان أبوه قسيسا،  
مع غيره من العلماء  ولكنه أسلم بعد اتصاله بالمسلمين، وبدأ يترجم القرآن، واتفق الشيخ المراغي 

أن يضعوا رهن إشارته "محمد الغبراوي" لمساعدته في الترجمة لتكون سليمة في اللغة اإلنجليزية، 
 وكانت هذه أول ترجمة يقوم بها مسلم بريطاني.

وبعد الحرب العالمية الثانية، ومع وصول جماعات كبيرة من المسلمين إلى الغرب للعيش فيه بعد 
ار، وأصبح لكل مهاجر من بالد "الكومنولث" الحق في أن يستقر في انتهاء عصر االستعم

بريطانيا، وهاجر كثير من المسلمين إليها، رغم أنهم كانوا فقراء ومتواضعي المعرفة في البداية، 
لكنهم توالدوا وأصبح أوالدهم من البريطانيين أنفسهم ويتعلمون اإلنجليزية، ويدخلون المدارس،  

وشخصيا قضيت في الغرب أكثر من أربعين    -ة، فأصبحنا أمام جيل جديد ويتخرجون في الجامع
واتجه بعض المسلمين إلى اإلدالء بدلوهم في هذا المجال، وكان من توفيق هللا سبحانه أني  -سنة 

اتجهت إلى هذا االتجاه، وترجمت ترجمة يقول عنها المسلمون وغير المسلمين، والحمد هلل، إنها  
 مة. فتح جديد في الترج

 مشروع الجمل ال الحصان

* كانت ترجمة القرآن تتم بمجهودات فردية، لكن هناك دعوة إلى ضرورة إنجاز الترجمة بشكل   
 جماعي؛ نظرا لوجود علوم متداخلة فيما جاء به القرآن، كيف تنظرون إلى هذا الرأي؟

بدأت لجنة من  هناك مثل في إنجلترا يقول: "إن الحصان هو جمل رسمه مجموعة"، لهذا إذا  -
 الصفر فهذا ال يجدي وال يصح، ورأيي أن يترجم فرد ثم يقرأ العمل آخرون ويقترحوا ما يشاءون.

وشخصيا الحمد هلل اتجهت اتجاها جديدا في هذا المسار، والسبب فيه أني سألت طالبي من اإلنجليز 
 المسلمين وغير المسلمين: ماذا ترون في ترجمة القرآن الموجودة؟ 

هذه مكتوبة بلغة غير لغة عصرنا وال نقرؤها في مدارسنا وجامعاتنا، فهي تصدنا عن  فقالوا:
 القراءة، وال نجدها تروق لنا. 
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 وبدأت على بركة هللا في ترجمة صفحة وقلت لهم: انظروا فيها.. ما رأيكم؟ 

الوا هذه فقالوا: أحسن، ولكن ما زال فيها كالم قديم من كذا وكذا، فأعدت الترجمة مرات، إلى أن ق
 هي اللغة التي تصلح لنا اآلن.

والعيب الكبير في الترجمات الموجودة هو الترجمة الحرفية للقرآن، أي تتابع كلمات النص العربي، 
وترتيب أجزاء الجملة العربية، ويظن صاحبها أنه بهذا يقترب من النص، ولكنه ينتج شيئا هو أبعد 

 ما يكون عن النص بسبب اختالف اللغتين.

ليت على نفسي أن أضمن الترجمة إضافات تشرح وتجعل النص مفهوما، وهناك من يترجم وال وآ
يشرح في الهامش أي شيء؛ ألن القرآن هو كذلك، وأتركه يتحدث بنفسه، وهذا أعتبره "عتها"؛ ألن  

القرآن يتحدث بنفسه إلى العرب، وفي البالد العربية نحفظه ونسمعه في المساجد والبيوت وعبر  
 ديو طول حياتنا، وبذلك نفهم معنى الكالم.الرا

أما اآلخرون في ثقافة وبيئة ولغة غربية غريبة فكيف يمكنهم فهم آياته؟ وهناك آيات ال ترجمة لها، 
( ومثلها حديث 42ولو ذكرت لن تفهم مثل }اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَراٌب { )ص : 

نُكْم{ )النور : اإلفك }إِنَّ الَِّذيَن جَ  (، والقرآن لم يذكر أكثر من كلمة اإلفك؛ 11اُؤوا بِاإْلِْفِك ُعْصَبٌة مِّ
ألن المجتمع اإلسالمي يعرف ما المراد، فكيف يفهم ذلك الغربي الذي ليست له خلفية تاريخية عن 

 معنى اإلفك.

ي كيف ينتقل القرآن من فكان علي أن أبين هذا، وأبين شيئا يهم الغربيين جدا وهو تماسك الكالم، أ
معنى إلى معنى آخر، فالغربيون يرون كيف يقفز القرآن بين المواضيع وال يفهمون لماذا؟ ولذلك 

 أشرح ذلك.

وكثير من المسلمين ممن يتقنون اإلنجليزية قالوا لي: إنه ألول مرة نفهم القرآن من هذه الشروح 
قال:   -ولعدم اإلحراج ال أذكر اسمه هنا  -المضافة، وهناك شخصية عربية له دراية باإلنجليزية 

 اآلن أفهم القرآن العربي عندما قرأ ترجمتي. 

 عرب وغرب وترجمات

 * هناك ترجمة عربية للقرآن وأخرى غربية، ما هي الفوارق ونقط التماس بينهما وأيهما األصلح؟

فسهم ممن لم يتمرسوا  في بداية الترجمة كان الغربي ال يدرك شيئا عن القرآن، وبعض الغربيين أن -
بالقرآن يخطئون في الترجمة، وبعضهم يخطئون بسوء نية وخبثا، فيكتب ألفاظا ذات داللة قدحية، 

أن القرآن مأخوذ بنصه وفصه من   ومن أحد هؤالء في القرن التاسع عشر كان كل همه أن يثبت
اإلنجيل والكتابات المسيحية، ويترجم لكلمة لتظهر مثل ما هي في النص اإلنجيلي، وإذا لم يسعفه  

 األمر ترجمه بذلك تعسفا.

وال حرج من هذا؛ ألن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه، ويضم القصص التي في الكتب السماوية،  
 ة حرصت على التحريف.لكن بعض هذه الترجمات الغربي

وأنا هنا ال أقول إن كل الغربيين خبثاء أو جهلة، والحق يقال، فهناك رجل إنجيلزي اسمه 
"أوربري" ترجم القرآن ترجمة عظيمة، وكان قد عاش في مصر ودرس في جامعة القاهرة، وقال 

ال: إن هذا إنه خالل رمضان كان رجل يجاوره يأتي بقارئ أعمى جميل الصوت فيقرأ القرآن، فق
الصوت كان يعزيني ويشجيني في حالتي النفسية الصعبة، فسهل علي صوته اشتغالي بترجمة 
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 القرآن.

فـ"أوربري" لم يكن همه على اإلطالق أن يشوه القرآن، أو أن يدس فيه أفكارا غير إسالمية، لكنه 
نت ترجمته غريبة رغم اتبع نهجا صعب عليه التزام نسق الجملة العربية القرآنية، لكن رغم ذلك كا

 احترامه لترتيب اللغة العربية، ومثل هؤالء يعدون على األصابع.

واليوم هناك عدد من الغربيين موضوعيون، ويحاولون قدر اإلمكان اإلجادة في الترجمة، 
ويجتهدون في الكتابة عن القرآن، وبعض كتاباتهم مفيدة في بابها، وتتجاوز الترجمات التي ارتبطت 

 مار والحروب الصليبية.باالستع 

 * هناك علم القراءات القرآنية، ما وضعها في الترجمة الخاصة بالقرآن الكريم؟ 

على المترجم أن يترجم القرآن الكريم من قراءة واحدة، فكان الغربيون في السابق يتبعون طبعة  -
ليال في عد "فلوغل"، وهو مستشرق ألماني ترجمها في بداية القرن التاسع عشر، وهي تختلف ق

اآليات، إلى أن ظهرت ما تسمى بالنسخة المصرية، وهي نسخة من مصحف الملك فؤاد رحمه هللا  
 .1927أو  1923بمصر سنة 

ومنذ ذلك الوقت وجميع الغربيين يترجمون من هذا المصحف على رواية حفص، ولكن من حوالي 
مغرب واتبعا الطريقة عشر سنوات تقريبا ظهر رجل إنجليزي وامرأته أمريكية، وسكنا ال

 "الحبيبية"، كما يقولون، وبعد إسالمهما قاما بترجمة القرآن بقراءة ورش. 

وأذكر أني في آية واحدة على األقل اتبعت قراءة ورش في ترجمتها، وأثبت في الهامش أنها بقراءة  
القرآن  ورش وأراها أسلم للترجمة اإلنجليزية، وجمهرة المترجمين بالغرب يتبعون حاليا ترجمة

 بالنسخة المصرية بقراءة حفص؛ ألنه من لم يكن مدركا للقراءات وحاول أن يخلط قد يضلل. 

 اإلعجاز العلمي للترجمة القرآنية

* هناك ما يسمى باإلعجاز العلمي في القرآن، وأكيد أن هذا ينتج إشكاليات كبيرة، كيف تتعاملون  
 مع ترجمة اإلعجاز القرآني؟

العلمي صنفان: منه كالم الباحث في القرآن، وال نقبله؛ ألن الذين يقولون به  الكالم في اإلعجاز  -
ليسوا من العارفين بأساليب القرآن، بل يدعون عليه أشياء غير حقيقية، فمثال قيل منذ فترة: 

ل  }َواألْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها{ أي جعلها كالبيضة، وقالوا إن هذه معجزة للقرآن الكريم، وقد بين قب
العلم الحديث أن األرض كروية، وهذا كالم ال قيمة له؛ ألن الباحثين يعرفون أن لفظة "دحاها" في 

 اللغة العربية غير هذا.

ا َنأْتِي األْرَض َنْنقُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها{، أي  وبعض من يقولون باإلعجاز يقول إن اآلية: }أََولَْم َيَرْوا أَنَّ
ذا كالم ال قيمة له؛ ألن األرض هنا ليست الكرة األرضية، بل أرض جعلها كروية أو بيضاوية، وه

 مكة، إذ كان المسلمون ينقصون من أرض الكفار وينتشر اإلسالم وال صلة لها باألرض الكروية. 

ومن يترجم اإلعجاز العلمي للقرآن قد يذكر هذا في الحواشي، وال يذكره في المتن؛ ألن تضمينه في 
 يق، ويمكن أن يدرج في التفسير. النص أمر تافه وال يل

وأنا شخصيا ال أتبع هذا في الترجمة؛ ألني رأيت أن بعض علماء المسلمين الهنديين من أجل إقناع 
 الغربيين مأل الطبعة بحواشي تؤخذ من التصوف الهندي. 
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  وأنا أريد أن يتقبل المثقفون كالمي، وليس العامة، فال أريد أن يظنوا من كالمي أني واعظ، بل
 أنشر اإلسالم بالترجمة الدقيقة والسليمة للقرآن، ومن أراد أن يتكلم وعظا أو إرشادا فهذا دورهم.

ودوري متمثل كأستاذ جامعة وليس إماما أو واعظا، ولو كنت كذلك لترجمت القرآن ترجمة غير  
 التي قمت بها. 

شحرور ونصر أبو زيد   * بعض األعمال القرآنية أو ذات الصلة بالقرآن وتفسيره مثل أعمال محمد
 وعابد الجابري، ما رأيكم في هذه المحاوالت الفكرية؟

شخصيا ال أعرف عن محمد شحرور كثيرا، وما سمعت عنه أن همه هو أن المسلمين الملتزمين   -
باإلسالم ينتقدونه انتقادا شديدا، وما دمت أعيش في الغرب ولست مطلعا على كل الكتب الصادرة 

 ، فلدينا مكتبة كبيرة، ولكنها ال تحتوي كل الكتب. في البالد العربية

ورغم أني عربي مصري أزهري، وحفظت القرآن منذ صغري، ولست في حاجة ألن أذهب إلى 
آخر ال يمتلك هذه الثقافة العميقة والمتينة، فقد قضيت حياتي كلها في دراسة القرآن، ولست في 

 ن هذا الماضي الثقافي. حاجة أن آخذ عن رجل لم يتح له مثل ما أتيح لي م

والحق يقال إنه ال تصلنا كتب هؤالء، وأرى أن لكل إنسان الحق في االجتهاد، وما أمقته كثيرا هو  
أولئك الذين يحاولون أن يجتذبوا ألنفسهم لمعانا وبريقا وشهرة في التجني على القرآن وعلى 

 اإلسالم.

يه أناس غير مسلمين، ونجد عجبا أن وتراثنا اإلسالمي قَبل كل شيء، الغث والسمين، ووجد ف
قرنا   13أو  12مثقفين مثل "يوحنا الدمشقي" وآخر اسمه "عبيد" وآخرين، تركت لهم الحرية منذ 

 حرية أن ينقدوا القرآن واإلسالم، ولم يقتلهم أحد. 

 وفي بغداد كان من الصوفية والعلماء من هو زنديق وغير ذلك، ولكن المجتمع تقبل كل ذلك.

أعجب ممن يريد أن "يتشطر" علينا، مثلما نقول في مصر، ويعمل لنفسه بريقا وشهرة  واليوم 
 بالتجني على القرآن واإلسالم واالدعاء أنه ينقد، وهو دون علم، هذا مما ال يستسيغه عاقل.

وفي الغرب يقولون كل شيء عن اإلسالم وعن القرآن، ولكني أقول إن هذا مبلغ علمهم }َذلَِك 
ِمَن اْلِعْلِم{، وأتقبل ما يقولون، لكن أن يأتي عربي ويظهر أمام الغربيين بالسب في اإلسالم؛   َمْبلَُغُهمْ 

 ليجتذب لنفسه سمعة وشهرة ومروجين ومساعدين، فهذا أعتبره أخس الخسة.

وشخصيا أجد الغربيين العقالء، خاصة في بريطانيا، يحترمون المسلم الذي يحترم دينه وكتابه  
يزي، وهم يرونه رجال ثقة يعتمد عليه، أما الذي "يتسخف" بدينه وأصله ووالئه والقانون اإلنجل 

ألهله، فكيف تثق فيه كصديق؟ والرسول صلى هللا عليه وسلم قال عن وصف المؤمنين الصالحين 
 أنهم:"يألفون ويؤلفون"، وليسوا انعزاليين أو يعيشون في "الفيتو". 

 الترجمة تكون بلسان القوم 

جتهاد حق لكل فرد في تفسير أو تأويل آي القرآن لكن ما هي المآخذ الكبرى التي * أكيد أن اال 
 تراها على مثل من ذكرناهم؟

أكرر أنه لكل إنسان الحق في أن يتكلم ويفكر، لكن عن بينة وفهم وعلم، ونحن نجد في تراثنا   -
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ميا، ومن أراد اقتحام اإلسالمي خاصة في التفسير أشياء عظيمة جدا، وفيه أيضا أشياء أقل قيمة عل
هذا المجال يجب أن يكون عارفا بكل هذا، ومدركا لمعاني القرآن وأساليبه في التعبير عن بيانه،  

وأن يكون قصدك وجه هللا، أو على األقل أن يقصد بيان العلم للناس إن لم يرد قصد هللا، ومن 
 بل يقول أجتهد وهذا جهدي. الغربيين أناس جادون ال يدخل أحدهم على القرآن لينتقده مسبقا،  

* من خالل تجربتكم الطويلة في هذا الجانب العلمي ما الذي تحتاجه علوم القرآن في الوقت  
 المعاصر؟ 

  14نحن نعيش عصرا جديدا، وكمسلمين يجب أن نفهم عصرنا، وقد مضى على القرآن أكثر من  -
وفسروا القرآن بالطريقة التي  قرنا، وكل جيل يفهمه فهما مغايرا عمن سبقهم وفهمهم كان قيما،

 يظهر فيها وعيهم بالظروف الموجودة في عصرهم مع االلتزام بأصول اإليمان.

وهو خالف ما نجدهم اليوم ممن يريدون تغيير القرآن، وشخصيا ال أحتاج لتغيير أي شيء في 
ني جامد القرآن، وأعيش في الغرب حياة عادية مع مسيحيين ويهود وفي كل شيء، وال يرى مني أ

أو منعزل، بل أصلي صلواتي الخمس وأصوم في وسطهم وال أشرب الخمر، وأشترك معهم في كل 
 شيء غير محرم، وعندما أجد فهما معوجا للفقه أرى ضرورة التنبيه إليه.

  14وأضرب مثال عند الحديث عن المرأة وتعليمها، وهو حديث أستغرب منه؛ ألنه كالم فات عليه 
 متأخرين من سلفنا هم من أساءوا الفهم.قرنا، ولكن بعض ال

وبعض المسلمين يعيشون حاليا بإنجلترا، وفي بلدهم كانت المرأة مقهورة، فيلزم بنته أن تتزوج ولدا 
من القرية نفسها ويقهرها على ذلك، وأرى أن هذا ضد تعاليم الدين اإلسالمي، وليس ضد الروح  

بل هو ضد ما نطق به الرسول صلى هللا عليه وسلم  العصرية للغرب؛ ألني ال أحتاج لهذا التبرير،
 وما قضى به، وهو ما يفرض علينا توسيع فهمنا للقرآن الكريم.

وعلى المستوى الغربي يجب أن تقدم لهم ترجمة القرآن بلسانهم، الذي يروق لهم أن يقرءوا به،  
نترجم من خالل مجلة ونشر دراسات قرآنية، وهذا ما نفعله في مركز الدراسات اإلسالمية، ونحن  

"دراسات قرآنية" أعمق أعمال المسلمين إلى اللغة اإلنجليزية وبترجمة تروق للقوم، وننشرها عند  
 أعظم ناشر. 

وبدل أن يكون هناك كالم المستشرقين وترجمة بعض المسلمين الرديئة، التي كانت مكتوبة لقرى  
وننقلها كما هي، فهذا يصد الناس عن في الهند أو إفريقيا أو شرق الجزيرة العربية من قرون، 

 اإلسالم.

ولتجاوز ذلك قمنا بترجمة دراستين كتبهما الدكتور محمد عبد هللا دراز رحمه هللا، عنوان إحداهما 
"دستور األخالق من القرآن"، و"مقدمة لدراسة القرآن"، وكتبهما للغربيين غير المسلمين في 

ول، ولم يقل المستشرقون الفرنسيون في السوربون، وفي األربعينيات، وبالطريقة التي أراد أن يق
وقت كانوا فيه ضد المسلمين أثناء استعمارهم لشمال إفريقيا إنه عمل لن ينجح، بل أنجحوه ومنحوه  

دكتوراه دولة؛ ألنه كتبها بالطريقة التي يفهمون وتقنعهم، ونحن قمنا بترجمتها إلى اإلنجليزية  
 ونشرهما ناشر ناجح عالميا.

نريد تكرار هذا الفعل ليقيننا بوجود كتب نفيسة في التراث العربي يجب ترجمتها ترجمة عاقلة؛ و
 لجعلها تروق للبيئة الغربية غير اإلسالمية.

 نحو لغة إنجليزية إسالمية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 * من الشائع مقولة إن "الترجمة خيانة للنص األصلي"، كيف نحكم على ترجمة القرآن؟

هو يقول هذا الكالم، وهي غير شائعة، وطبعا هناك بعض الترجمات  صاحب المقولة كان يمزح و -
خانت النص القرآني، فالذي يدخل المجال بدافع النقض والتشويه واإلساءة، أو يدخله بجهل وهو 
غير مؤهل لذلك، ويعوزه علم باللغة العربية وبيانها وأساليب القرآن الكريم وإتقان اللغة األجنبية  

لقرآن، فهذا أعتبره خيانة، وإذا دخل بنية حسنة، فهذا يكون ضمن دائرة اجتهاد التي يترجم إليها ا
 الحاكم: "إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران".

 * هل لديكم رسالة توجيهية في هذا المجال ترون ضرورة األخذ بها أثناء التعامل مع الترجمة؟

ام جمهوره من المتصفحين مسلمين، ويتابعه مسلمون من  بالنسبة لموقع "إسالم أون الين" وما د
لندن وباقي الدول الغربية، إذا كتب للغربيين ال بد أن تكون الكتابة مقنعة لهم، وليس فقط أن نكتب  

 لمسلم نشأ في بيئة عربية إسالمية، فالكالم يجب أن يختلف من شريحة ألخرى. 

جامعة في بعض األحيان يقال لي إن خطبتي  وشخصيا عندما أخطب في صالة الجمعة عندنا في ال
مثل المحاضرة، وليست خطبة واعظ؛ ألنها محاولة لإلقناع والتدقيق، فلكل زمان ومكان طريقة  

 خاصة بنقل العلم. 

ولألسف لم نستطع إنشاء لغة إنجليزية إسالمية، وفي الترجمة أحاول جعل "اللغة اإلنجليزية لغة 
 سالمية، والفارسية لغة إسالمية، والتركية لغة إسالمية.إسالمية"، مثلما العربية لغة إ

فالفرس واألكراد والترك يقرءون عن إسالمهم بلغتهم، ويحسون بما يحس به العرب بلغتهم  
العربية، ونحن نريد أن نفعل ذلك مع اإلنجليزية رغم أنه يحتاج لوقت طويل وجهد كبير وفكر 

 رشيد وإنفاق على العلم.

 

 صحفي مغربي  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com


