


انتهى بفضل اهلل وتوفيقه موسم العمرة لهذا العام ، وقد اكتظت املدينتان املقدستان مكة املكرمة واملدينة املنورة 
باملعتمرين والزوار، وش��اهد العالم بأس��ره من خالل أجهزة التلفاز املاليني التي حضرت لصيام الشهر الفضيل وقضاء 
أي��ام العيد املبارك في أجواء إميانية ملؤها األمن واألمان ال يعكر صفوهم ش��يء متفرغني للطاعة متحابني متعارفني، 
ش��ملتهم عناي��ة اهلل ) ومن دخله كان آمن��اً (، ثم اهتمام ورعاية حكومة خادم احلرمني الش��ريفني امللك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود – حفظه اهلل - وسط جهود مكثفة ومشروعات عمالقة يجري العمل بها على مدار الساعة في 
التوِس��عات الكبرى للحرمني الشريفني واملش��روعات املرتبطة بهما ، مشاهدين على أرض الواقع  ما تقوم به اململكة 
العربي��ة الس��عودية من جهود ملموس��ة، وم��ا تنفقه من املليارات على هذه املش��روعات ، كل ذل��ك يأتي انطالقاً من 
حرصها على عمارة احلرمني الشريفني التي شرفها اهلل عز وجل بخدمتهما، وعلى حتقيق املزيد من الراحة واالطمئنان 
لقاصديهما من احلجاج واملعتمرين والزوار، وفي إطار جهودها املس��تمرة والدؤوبة واخمللصة خلدمة اإلس��الم واملسلمني 

في مختلف أرجاء العالم.
لقد تابع العالم اإلس��المي باهتمام ما تفضل به خادم احلرمني الش��ريفني - رعاه اهلل - خالل تفقده ملش��روعات احلرم 
املكي الش��ريف وكذلك توس��عة املطاف وساحات املسجد احلرام ووجه أيده اهلل بس��رعة االجناز من أجل راحة احلجاج 
واملعتمري��ن واطل��ع عن كثب على املراحل التي مت االنتهاء منها ووجه باعتم��اد امليزانيات لها، ثم توجه للمدينة املنورة 
ليؤكد لألمة اإلس��المية أهمية حرصه الش��ديد على متابعة العمل في مش��روع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي 
واملش��روعات املرتبطة بها وذلك من خالل اطالعه - أيده اهلل - على العرض اخلاص ملش��روعات توسعة املسجد النبوي 

واملنطقة املركزية.
ولم تش��غله مهامه اجلس��ام أن يرعى حفل تس��ليم جائزة األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه اهلل - العاملية 
للس��نة النبوية والدراسات اإلس��المية املعاصرة ومس��ابقة األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود حلفظ احلديث النبوي 
التي جتس��د عنايته واهتمامه بكل ما فيه خدمة اإلس��الم وإعالء ش��أن املس��لمني، ويأتي هذا التك��رمي تأكيداً لعناية 

اململكة بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ألنهما مصدرا التشريع اإلسالمي.
إن هذا االهتمام واحلرص من خادم احلرمني الش��ريفني بخدمة القرآن الكرمي والس��نة النبوية جعلت منه ) ش��خصية 
العام ( خلدمة القرآن الكرمي جلهوده ورعايته واهتمامه بخدمة كتاب اهلل العزيز والعناية به وخدمة حفظته ، ويأتي هذا 
التكرمي الذي أقامته الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي التابعة لرابطة العالم اإلس��المي تكرمياً للفائزين باجلائزة 
العاملية الثامنة في خدمة القرآن الكرمي وتش��رف باستالمها نيابة عنه صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد 

بن عبدالعزيز محافظ مدينة جدة في أواخر شهر رمضان املاضي.
لقد وجد القرآن الكرمي اهتماما كبيرا من اململكة منذ تأسيس��ها على يد املؤس��س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – 
رحمه اهلل - فأولته عناية عظيمة، ورعاية كرمية، وجهودا مش��كورة، فهو دس��تورها اخلالد الدائم ونبراسها في شؤون 
احلياة، إليه وإلى س��نة النبي صلى اهلل عليه وسلم يكون التحاكم، ومنهما تستمد األحكام والشرائع، وبهما العمل 
والتمس��ك، وعلى ضوئهما تكون الدعوة واإلصالح والتوجيه، وس��ار أبناؤه البررة من بعده على نفس النهج فبذلوا في 

خدمة القرآن ما لم تبذله دولة في العالم.
إن تشجيع اململكة ألبنائها على العناية بالقرآن الكرمي عناية خاصة ، فشجعتهم من خالل االلتحاق بحلق التحفيظ 
واملعاهد والكليات املنتش��رة في كل أرجاء اململكة وتالوته وحفظه والعمل بأحكامه ؛ كما ساهمت من خالل دعمها 
للكليات القرآنية املنتش��رة في جميع العالم ، وإقامة املسابقات الدولية للتنافس في حفظه وجتويده ، ونتج عن هذا 
االهتمام دعمها لرابطة العالم اإلسالمي في إنشاء الهيئة اإلسالمية العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي ومقرها مدينة 
جدة ، هذه الهيئة املباركة التي ساهمت من خالل برامجها في نشر القرآن الكرمي وأحكامه بني أبناء األمة اإلسالمية.
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تتن��اول الدراس��ة اجلوانب اخملتلف��ة لالقتصاد 
اإلسالمي ونلخصها في النقاط التالية:

بيان مكانته ف��ي حتقيق العدال��ة والتوازن بني 
حاجات الفرد واجملتمع، وفي حتس��ني املس��توى 
املعيش��ي ل��كل منهما، وف��ي القض��اء على 
الفس��اد والظلم، وجعل ح�د للفقر، واحليلولة 
دون احل��روب الت��ي كانت س��ببا وال ت��زال لعدم 
اس��تقرار العال��م، وش��عورهم باخل��وف على 

مستقبلهم.
معرفة األس��باب الرئيس��ة ملا يق��ع بني الناس 
من عداوات ونفور، وش��قاق وغرور، واعتداء على 
النف��س وامل��ال، وانتش��ار الظل��م واالحتكار، 
وتفش��ى الغش واخليانة، والغصب والس��رقة،  

وكسب املال بأوجه احلرام.
توضي��ح م��دى قدرته عل��ى تخفيض نس��بة 
الظل��م والفس��اد األخالقي اللذين استش��ريا 
بني اجملتمع��ات  املعاصرة، وحتقي��ق التوازن بني 
مصلح��ة الف��رد واجلماعة إذا أمك��ن التوفيق، 
وتقدمي مصلحة اجلماعة عل��ى مصلحة الفرد 

إذا تعسر التوفيق.

دور االقتصاد اإلسالمي
 في حل األزمة العالمية 

انت�سار لفت 
لالإ�سالم يف غينيا
د. عثمان اأبوزيد عثمان

ويل  »القانون الَدّ
ولية« والعالقات الَدّ
اأ.د. عثمان جمعة �ضمريية

فخ جتارة العمالت 
والأ�سهم

عبداهلل عامر ال�ضهري



اللغ��ة البنغالي��ة إح��دى اللغات احلية ف��ي العال��م. وهي لغة 
رس��مية لدولة بنغالدي��ش وخمس واليات ف��ي جمهورية الهند 
كما أنها أيضاً لغة رس��مية ثانية لدولة س��يراليون في إفريقيا. 
يتحدث بهذه اللغة اآلن أكثر من أربعمئة مليون نس��مة تقريبا, 

معظمهم مسلمون.
ومنذ فجر اإلس��الم بدأ مسلمو البنغال يدرس��ون دينهم بهذه 
اللغة ويتدبرون القرآن الكرمي فيها ويفهمون بها أحاديث الرسول 
صل��ى اهلل عليه وس��لم. ونتيج��ة لذلك ترج��م معظم الكتب 
الدينية إلى هذه اللغة وعلى رأس��ها كت��اب اهلل القرآن احلكيم 

وأحاديث النبي األمني.
واإلس��الم قدمي في ه��ذه الديار، فق��د دلت اآلثار عل��ى ذلك مثل 
اكتش��اف عمل��ة ذهبية في فهارف��ور )منطقة قريب��ة من داكا 
عاصمة بنغالديش اليوم( يرجع تاريخها إلى خالفة هارون الرشيد 
العباسي )788م(, فهذا يدل على أن قدوم املسلمني إلى منطقة 
البنغ��ال في القرن األول أو الثاني من الهجرة النبوية . وذلك يدل 
عل��ى أن الهن��ادك الذين تش��رفوا باإلس��الم كان معظمهم من 
الطبق��ة العليا في اجملتمع, وقامت العالقات التجارية بني التجار 

العرب والهنادك منذ ذلك الوقت املبكر.
تبل��غ الترجمات البنغالي��ة للقرآن الكرمي س��تني ترجمة تقريبا، 
لك��ن بعض الترجمات أعدت لنش��ر الدعاية ض��د القرآن الكرمي 
ورس��الته وحتريفه وتشويهه، وإبعاد املسلمني عن دراسته حقدا 

وعنادا.
ويختل��ف الباحثون قدميا وحديثا عن أول��ى الترجمات ، ولعل من 
الثاب��ت أن برهميا ق��د أعد ترجمة القرآن الك��رمي كامال إلى هذه 
اللغة، في وقت ش��هد تنازعاً بني املس��لمني ح��ول إباحة ترجمة 

القرآن الكرمي.  
م��ن املعلوم أن الترجم��ة من أصعب األعم��ال األدبية, وكثير من 
األش��ياء املهمة تفقد أصالتها بعد الترجمة. على سبيل املثال؛ 
التوراة قد ترجمت من العبرانية إلى اللغة الس��ريانية واليونانية 
والالتيني��ة وغيره��ا في كثي��ر من اللغ��ات احلية لذل��ك الوقت، 
ففقدت أصالتها, ومعلوم ل��دى اجلميع أن توراة اليوم قد تغيرت 

أصالتها لترجمتها إلى لغات مختلفة.

موقف العلماء من ترجمة القرآن الكرمي:   
وقد ُمنع��ت ترجمة القرآن الكرمي في العالم اإلس��المي مخافة 
تغي��ره مثل الكتب الس��ماوية األخ��رى فظل الق��رآن محفوظا 
بأصالته من كل التغيرات إلى اليوم فال يس��مح لترجمة القرآن 
الكرمي م��ن العربية األصيل��ة إلى لغة أخرى, ول��وال ذلك ألصبح 
لدينا اليوم قرآن فارس��ي وقرآن إجنلي��زي وقرآن التيني وهلّم جرا ، 
كما أصبحت التوراة اليوم وكذا الكتب الس��ماوية األخرى. فلذا 
اتف��ق العلماء والباحثون قدمي��ا وحديثا مبمانع��ة ترجمة القرآن 

الكرمي وقالوا بترجمة معانيه وشرحه وتفسيره.
ومعروف لدى اجلميع بنش��اطات التغريب ملصطفى كمال باشا 
)مؤس��س تركيا احلديثة( ومن أهم نش��اطاته أن��ه أراد أن يترجم 
القرآن الكرمي إلى اللغة التركية فوجد أن محمد عاكف )ش��اعر 
إسالمي شهير( مؤهل ألداء هذه املسئولية املهمة فعينه رسميا 
لترجم��ة الق��رآن الكرمي ، فأخ��ذ الدكتور محم��د عاكف يترجم 
الق��رآن الكرمي أداء للمس��ؤولية التي فوضت إلي��ه من احلكومة 
رس��ميا ولكنه واجه أثناء ترجمت��ه مخالفة عنيفة من العلماء 
وشيوخ األزهر وكتبت الصحف واجلرائد العربية تستنكر عملية 

ترجمته فتوقفت الترجمة ورحل املترجم إلى مصر. 
 Marmaduke( ونحن- أهل ش��به القارة الهندي��ة- نعرف بيكتال
Pickthal( مترج��م القرآن الكرمي باللغ��ة اإلجنليزية وكان يترجم 
الق��رآن الك��رمي إلى اللغ��ة اإلجنليزية حتت رعاي��ة النظام )حاكم 
والي��ة حيد رآباد(، ووصل إلى نهاية ترجمة القرآن فمنحه النظام 
إجازة لش��هرين فسافر بيكتال إلى القاهرة لعرض ترجمته على 
ش��يوخ األزهر فواجهته معارضة عنيفة من شيوخ األزهر جلرأته 
ف��ي ترجمة القرآن الك��رمي مع أنه كان مس��يحيا فخالفت ذلك 
الصحف واجلرائد املصرية. وبعد بحث طويل رضوا مبناقشة األمر 
فوج��دوا الترجمة متقاربة املعنى لكلمات القرآن الكرمي العربية 
وم��ع ذلك فإن علماء األزهر لم يرض��وا مبنح موافقة على ترجمة 
القرآن الكرمي وبعد مداخلة الش��يخ مصطفى املراغي - ش��يخ 
األزهر لذلك الوقت- اقتنع علماء األزهر مبنح الترجمة بش��رط أن 
تك��ون الترجمة ملعاني القرآن الكرمي ال لن��ص القرآن الكرمي فإنه 
 Meaning of the« �ال يترجم أبدا فلذا س��ميت ترجمة بيكتال ب

.»Glorious Koran

بقلم: اأ. د. حممد جنم احلق الندوي
مدير معهد اللغة العربية - اجلامعة اإلسالمية العاملية شيتاغونغ � بنغالديش
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مقال

أما أول ترجمة في شبه القارة الهندية، فهي التي قام بها اإلمام 
الش��اه ول��ي اهلل الدهل��وي )1703م-1762م( باللغة الفارس��ية 
وأكم��ل الش��اه ول��ي اهلل ترجمته في ش��هر ديس��مبر 1737م 
وأع��د تلمي��ذه الش��يخ خواجة محم��د أمني عدة نس��خ لهذه 
الترجمة الفارسية س��نة 1743م-1744م وأذاعها في املسلمني 
فاس��تقبلوها بكل رغبة ونشاط. وذكر الشاه ولي اهلل الدهلوي 
ف��ي مقدمة ترجمته أن ع��دة ترجمات للقرآن الك��رمي قد أذيعت 
في املس��لمني قب��ل إعداد ترجمت��ه بعضها مفصل��ة وبعضها 
مختصرة ج��دا و اجلميع مملوء باألخطاء ف��أردت أن أترجم القرآن 
الكرمي باللغة الفارسية. ولكن من سوء حظنا أن الشاه الدهلوي 

لم يذكر شيئا من تلك الترجمات.

البدايات األولى لترجمة معاني
 القرآن إلى البنغالية:

م��ن املعلوم أن اللغ��ة البنغالية من أقدم اللغ��ات الهندية بعد 
اللغة السنس��كريتية. وكانت حروفها عربي��ة إلى مدة طويلة، 
كما يش��هد بها كثير من املؤلفات البنغالية القدمية. وبعضها 
موجودة ف��ي املتحف الوطني بداكا حت��ى اآلن فتبدلت حروفها 
العربي��ة إل��ى احل��روف البنغالية ف��ي بداية القرن الثامن عش��ر 
تقريبا. وهذه املنطقة تشرفت باإلسالم من القرن الثاني الهجري 
مع أن أهلها لم يدرس��وا القرآن الكرمي بلغتهم األصلية. ونشأت 
ف��ي قل��وب أهلها رغبة وش��وق وحنني إلى أن يدرس��وا اإلس��الم 
والقرآن الكرمي والس��نة النبوية الشريفة بلغتهم طبعا, فحاول 
أوال لتحقي��ق هذه األمني��ة )أكبر علي( من محافظ��ة ميرزا بور 
ملنطقة البنغ��ال الغربية ، فقام بترجمة اجل��زء األخير-الثالثون- 
م��ن الق��رآن الكرمي م��ع ترجمة س��ورة الفاحتة نظ��را إلى رغبات 
املس��لمني وحاجته��م ألن املس��لمني أدوا صلواته��م اخلمس��ة 
بالس��ور القصيرة التي كان حفظها أس��هل وأيس��ر جدا  وقام 
بطباعة هذه الترجمة بنفسه من مطبعة )األحمدية بكلكتة( 

سنة 1868م.
وف��ي احلقيق��ة إن ه��ذه الترجمة ليس��ت ترجم��ة أصيلة لنص 
الق��رآن الكرمي بل إنها ترجمة لترجمة الش��اه عبد القادر األردية، 
وكان صاح��ب املطبع��ة التي طبعت فيها الس��يد عبد اهلل من 
أتباع الس��يد أحمد الش��هيد )1784م-1831م( ورافق مع السيد 
أحمد الش��هيد في الرحلة احلجازية التي أدى فيها فريضة احلج 
مع املئات من أتباعه وأمر الش��يخ أتباعه بنش��ر الكتب الدينية 
واملؤلفات اإلس��المية باللغات الهندية احمللية بدل اللغة العربية 
والفارس��ية إلثارة رغبة اجلهاد في قلوب املس��لمني بعد دراس��ة 
الق��رآن الكرمي والس��نة النبوية بلغتهم وأمر الش��يخ الس��يد 
عب��د اهلل بطباعة مثل تلك املؤلفات من مطبعته حتقيقا لتلك 

األهداف النبيلة.
ويج��در بالذكر أن الش��اه عبد الق��ادر - صاحب مضي��ح القرآن 
باألردية- كان أس��تاذا للسيد أحمد الشهيد فكان يتأثر مبؤلفات 
أس��تاذه فلذا كان يحرض أتباعه ويش��جعهم لدراسة )مضيح 
الق��رآن( وطباعت��ه. وم��ن رفقاء تل��ك الرحلة الس��يد أكبر علي 
وكان يحم��ل مع��ه نس��خة لترجمة الش��اه عبد الق��ادر، وكان 
الس��يد عبداهلل )مؤس��س املطبعة األحمدية( أيض��ا من رفقاء 

تلك الرحلة ونقل نس��خة بيده لترجمة الش��اه عبد القادر مبكة 
املكرمة فطبعه��ا بعنوان »مضيح القرآن« من مطبعته س��نة 
1829م وطبع��ت نف��س الترجمة عدة مرات م��ن نفس املطبعة. 
وم��ن املمكن أن أكبر عل��ي ترجم اجلزء األخير للق��رآن الكرمي مع 
س��ورة الفاحت��ة إل��ى اللغ��ة البنغالية م��ن ه��ذه الترجمة وإن 
ل��م يصرح بذل��ك املترجم نفس��ه ولكننا جند بع��د املقارنة بني 
الترجمتني أن املترجم أكبر علي قد ترك بعض الكلمات العربية 
والفارس��ية على لغتها باقية في ترجمته البنغالية لعدم توفير 
املصطلحات ف��ي اللغة البنغالية. كما كان الش��اه عبد القادر 
أبق��ى بعض الكلمات العربية في ترجمته األردية. ونتيجة لذلك 
ف��إن معظم املترجمني للقرآن الكرمي إل��ى اللغة البنغالية بعده 
أبقى كثيرا من املصطلحات القرآنية عربية في ترجماتهم لعدم 
توفير املصطلح��ات البنغالي��ة التي تقابل الكلم��ات املعضلة 
للق��رآن الك��رمي. وكان��ت ترجمة أكب��ر علي اش��تملت على أربع 
وستني صفحة وحفظت إلى اآلن في اجملمع البنغالي بداكا ولكن 
من س��وء احلظ أن بعض الصفحات م��ن النهاية قد ضاعت وما 
بقي منها اآلن من س��ورة الفاحتة إلى اآلية التاس��عة من سورة 

الفجر.
وتبعه رجالن من غير املس��لمني لترجمة القرآن الكرمي إلى اللغة 
البنغالي��ة أولهما )راجندر ن��ات مترا( وهو ترج��م اجلزء األول من 
القرآن الكرمي وطبعت في مطبعة )أيوربد بكلكتة( سنة 1879م 
وكان��ت مملوءة باألخطاء الفاس��دة ول��م تطبع م��رة أخرى قط.  
والثاني )غريش سندر شني( وهو أول مترجم للقرآن الكرمي كامال 
فهذه الترجمة حتمل أهمية كبرى في األوساط األدبية البنغالية 

فتحتاج إلى دراسة مكثفة.

الترجمات البنغالية للقرآن الكرمي في عهد 
اإلجنليز )1757م-1947م(:

وبع��د احملاوالت األولية لترجمة القرآن الكرمي إلى اللغة البنغالية 
تق��دم بترجم��ة الق��رآن الك��رمي وتفس��يره كثي��ر م��ن العلماء 
البارزي��ن واملترجم��ني ف��ي عهد اإلجنلي��ز, ومنهم غريش س��ندر 
ش��ني )1835م-1910م( واملترجم تس��ليم الدين )1853م-1927م( 
واملترج��م أب��و الفض��ل عب��د الك��رمي )1875م-1947م( واملترجم 
أكرم خ��ان )1868م-1968م( واملترجم روح األمني )1892م-1945م( 
واملترج��م عبد احلكي��م )1887م-1957م( واملترجم فضل الرحيم 
ش��ودهري )1896م-1929م( واملترجم الدكت��ور محمد قدرة خدا 
)1901م-1977م(. وكلهم ترجم��وا القرآن الكرمي في نهاية القرن 
التاس��ع عش��ر أو في مس��تهل الق��رن العش��رين. ونعرض هنا 
دراس��ات مكثف��ة عن هذه الترجم��ات البنغالية للق��رآن الكرمي 

حسب ترتيب طباعة السنة.
وتع��ّد ترجمة الداعية البرهمي غريش س��ندر ش��ني أول ترجمة 
كاملة للقرآن الكرمي واستمر إعدادها أربع سنوات تقريبا )1881م 

- 1885م(.
وغريش س��ندر ش��ني ولد هندوس��يا وترعرع في هذه الديانة ثم 
غي��ر ديانته واخت��ار الديان��ة البرهمي��ة دينا لنفس��ه. ويكتنف 
الغموض الدافع له لترجمة الق��رآن الكرمي الذي كان كتابا دينيا 
للمس��لمني ودس��تورا لهم, وما هي األهداف وراء هذه الترجمة 
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الت��ي قام بها فلذا نع��رض هنا نبذة من حي��اة املترجم، فهو لم 
يكن باخلب��رة الكافية، ويدل عزمه على الف��راغ من الترجمة في 
م��دة قليلة ع��دم إملامه مبا هو مقدم عليه. وق��د اضطر لتعديل 
خطت��ه مرات كثيرة حتى متكن من ترجمة معاني القرآن في أقل 
مدة قياس��اً إلى املترجمني اآلخرين. فنحن نعلم مثالً أن الشيخ 
أبو بكر جومي )عالم شهير في إفريقيا( بدأ ترجمة القرآن الكرمي 
إلى لغة هوسا سنة 1971م بعد دراسته القرآن وتفاسيره ثالثني 
س��نة وأمت ترجمته في نهاية س��نة 1979م يعني أنه استطاع أن 
يتم ترجمته في تس��ع سنوات. وقضى العالمة يوسف علي في 
إع��داد ترجمته للق��رآن الكرمي إلى اللغة اإلجنليزية أربعني س��نة 
وقضى محمد بيكتال في إعداد ترجمته اإلجنليزية عشرين سنة 
تقريبا وأمت األستاذ آرتار جون )Arter Jhon( ترجمته اإلجنليزية بعد 
محاولة اثنني وعش��رين عاما.  أما مضيح القرآن- ترجمة القرآن 
الكرمي باللغة األردية- التي قام بها الشاه عبد القادر فأمت ترجمته 
بعد دراسته القرآن الكرمي ثالثني سنة وقضى لهذا الهدف النبيل 

أربعني سنة من عمره معتكفا.
وحينما ندرس ترجمات القرآن الك��رمي خملتلف اللغات واملترجمني 
به��ا جن��د أن املترجم��ني أوال اس��تعدوا باحلصول عل��ى املهارات 
اللغوي��ة التي ترجم إليها القرآن الكرمي مع احلصول على معرفة 
تامة لنصوص القرآن الكرمي وما كانت صلته به مباش��رة أو غير 
مباش��رة بدراس��ات مكثفة في تفاس��يره ثم أخ��ذوا يترجمون 

القرآن الكرمي بعد ذلك.
وتتس��م البداي��ات األول��ى لترجم��ة معان��ي القرآن ف��ي اللغة 
البنغالي��ة بكثي��ر من املش��كالت ومثال ذلك، محاولة األس��تاذ 
نعيم الدين أول مترجم مس��لم للق��رآن الكرمي التي أظهر كثير 
من العلماء والباحثني آراءهم في ترجمته, وعلى رأسهم العالم 
الكبير نور محمد األعظمي )1900م-1972م( الذي قال إن املترجم 
نعي��م الدي��ن م��ا كان مجيدا في اللغ��ة العربي��ة وليس بعارف 
باملصطلح��ات اللغوي��ة واألدبي��ة فلذا جاءت ترجمت��ه مخالفة 

لنص القرآن العربي األصيل.
وف��ي احلقيقة أن ترجمة القرآن الكرمي من أصعب األعمال األدبية 
ألن املترج��م يجب عليه أن يحصل على معرفة املصطلحات في 
لغتني، ولكن من س��وء احلظ أن العارف مبصطلحات اللغتني لم 

يوجد في تلك األيام وحالنا اليوم أيضا مثل ذلك. 

ترجمة عباس علي للقرآن الكرمي:
درس األس��تاذ عباس علي كثيرًا من الكت��ب الدينية أثناء عمله 
ناش��رًا في املطبعة والحظ قلة الكتب الدينية باللغة البنغالية 
احمللي��ة وندرته��ا بأس��ف ش��ديد بالنس��بة إل��ى اللغ��ة األردية 
والفارس��ية، فتوجهت عنايته إلى ترجمة وإعداد الكتب الدينية 
إلى اللغة البنغالية وأصدرها من املطبعة التي كان ناش��را لها.  
كما الح��ظ عدم ترجمة القرآن الكرمي باللغ��ة البنغالية كاملة 
فتذكر أن املس��لمني البنغاليني قد حرموا من فهم القرآن الكرمي 
بلغته��م الوطني��ة ، فح��اول ترجمة الق��رآن الكرمي إل��ى اللغة 

البنغالية.
وم��ن ميزات ترجمة عب��اس علي أنها أول ترجم��ة كاملة للقرآن 
الك��رمي باللغ��ة البنغالي��ة، وتضمنت ترجمته ه��ذه نص القرآن 

الكرمي م��ع ترجمته البنغالي��ة مصحوبة بترجمة الش��اه رفيع 
الدي��ن األردية فعلم من ذلك أنه ترجم القرآن من ترجمة الش��اه 
رفيع الدين األردية ال من النص القرآني العربي مباش��رة. وإضافة 
إلى ذلك اش��تملت على بعض احلواش��ي الضرورية من تفس��ير 
اجلالل��ني وتفس��ير »مضي��ح القرآن« وتفس��ير »جام��ع القرآن« 

وتفسير »فتح البيان« والتفسير »الكبير«.
وص��درت ترجمت��ه املهذبة س��نة 1936م بالطبع��ة الرابعة من 
مطبعة ش��ركة املن��ار مبدينة كلكت��ة بعنوان » ترجم��ة القرآن 
الش��ريف البنغالي��ة م��ع الترجم��ة األردية«  بع��د أن صححها 
جماع��ة من العلم��اء البارزين . وصدرت بعد موته ألربع س��نوات 
بالطبعة اخلامس��ة األخيرة من مطبعة ألطافية س��نة 1937م. 
ولم تصدر طبعتها السادس��ة إلى اليوم بسبب ظهور ترجمات 
أفض��ل منها في الس��نوات األخيرة. ومنها ترجم��ة أبي الفضل 
عب��د الكرمي وترجمة عبد احلكيم وعلي حس��ن . وصدرت ترجمة 
األس��تاذ محمد أكرم خان فترة س��نوات 1922م-1960م وصدرت 

ترجمة فضل الرجيم شودهري سنة 1932م.
ومن اجلدير بالذكر أن ناش��ر ترجمته بالطبعة اخلامس��ة محمد 
نقيب الدين نفس��ه ق��د بدأ يترجم القرآن وأص��در ترجمته فترة 
س��نوات 1938م-1948م فلم يجد الفرصة إلصدار ترجمة عباس 

علي التي هي نادرة الوجود اليوم.

املترجم األستاذ محمد أكرم خان:
األس��تاذ محمد أكرم خ��ان )1868م-1968م( من العلماء البارزين 
واملفكري��ن اإلس��الميني الكب��ار الذين اس��تطاعوا أخ��ذ مكانة 
مرموق��ة في األوس��اط الدينية واألدبية في منطق��ة بنغال وما 
جاورها م��ن مناطق الهند بل جتاوزت ش��هرته إلى ش��به القارة 
الهندي��ة من أقصاه��ا إلى أقصاه��ا, وكان متأثرا كبي��را بزعيم 
حرك��ة عليكره الدراس��ية الس��ر الس��يد أحمد خان-مؤس��س 
جامعة عليكره اإلس��المية- واش��ترك في مؤمتر نظام التعاليم 
سنة 1906م الذي انعقد حتت رعاية السر سليم اهلل خان بداكا, 

وهو من أتباع جمعية أهل احلديث.
وكان األس��تاذ محم��د أك��رم خ��ان ق��د ب��دأ حيات��ه الوظيفية 
بنش��اطاته الصحافية ، فهو رائد للصحافة البنغالية أكثر من 

نصف قرن.
واش��ترك في احلركة السياسية بعد أن انقس��مت شبه القارة 
الهندية إلى الهند وباكس��تان وانتخب عضوا لبرملان باكس��تان 
وعني وزيراً للمعارف في حكومة باكس��تان الش��رقية ثم تقاعد 
من نشاطاته السياسية بعد أن فشل في انتخابات سنة 1954م 
ووج��ه عنايته إلى البحث والدراس��ة التي بدأها في احلقيقة في 

شبابه ولكن توقفت مع النشاط السياسي.

مترجمون آخرون:
وال يتس��ع اجمل��ال لعرض جمي��ع الترجم��ات لكثرته��ا، ونكتفي 

باإلشارة العامة إلى بعض األسماء وجهودهم باختصار.
فمنهم األس��تاذ خوندكار أبو الفضل عبد الكرمي الذي خالف ما 
كان علي��ه املترجمون الس��ابقون من البدء بترجمة ونش��ر اجلزء 
األخير من القرآن الكرمي )من سورة الناس إلى سورة النبأ مستهال 
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مقال

بسورة الفاحتة(. وهو املنوال الذي سار عليه املترجمون البنغاليون 
قدميا وحديثا واشتهرت في شبه القارة الهندية حتى اليوم.

وأراد املترجم أن ينشر بقية ترجمته البنغالية من مدينة كلكتة 
ألن الطباع��ة في تلك األيام ليس��ت موف��ورة مبدينة داكا وكانت 
الطباع��ة باللغ��ة العربي��ة ن��ادرة ج��دا, وأن مدين��ة كلكتة قد 
اشتهرت بجودة طباعتها بالعربية في تلك األيام ففكر املترجم 
ف��ي جودة طباعة ترجمته كثيرا. فمن حس��ن حظه أنه قد وجد 
الفرصة هناك وعني عامال بجامعة كلكتة في قس��م الطباعة 
والنش��ر مصححا للتجارب الطباعية )Proof Reader( بالعربية 
والفارس��ية فغادر مس��قط رأس��ه تانغائل فس��افر إلى مدينة 

كلكتة واستوطن هناك حتقيقا لهدفه األصيل .
 وبعد أيام قليلة عزم املترج��م في طباعة القرآن الكرمي والكتب 
الدينية اإلس��المية فأقام مؤسسة طباعة باسم »دار اإلشاعة« 
حتت إش��راف الس��ر الدكتور عبد اهلل املأمون الس��هروردي. ومن 
املمك��ن أن املترجم أبا الفضل عبد الكرمي يكون قد طبع ترجمته 
من مؤسس��ة الطباعة »دار اإلش��اعة« مع نص الق��رآن العربي 
األصيل م��رة ثانية من جديد. وهكذا قد نش��رت ترجمته للقرآن 
الكرمي ألبي الفضل عبد الكرمي الكاملة مع األجزاء الثالثني سنة 
1930م . وبع��د إمت��ام هذه الترجم��ة وطباعتها مع ن��ص القرآن 
العربي أنه حاول أن ينش��ر ترجمت��ه جزءاً جزءاً منقحة بالطبعة 
الثانية فق��د طبع اجل��زء األول من الطبعة الثاني��ة املنقحة 30 
يونيو 1938م وترجمته البنغالية للقرآن الكرمي تشتمل على ألف 

وخمسمائة صفحة.
ومن األسماء البارزة أيضاً املترجم املنشئ كرمي بخش، وهناك في 
بالد البنغال ثالثة أش��خاص في الربع األول من القرن العش��رين، 
ُعرف��وا بهذا االس��م. وال��ذي نعنيه هو م��ن كان معروفا مبترجم 
الق��رآن الكرمي. وترج��م اجلزء األول م��ن القرآن الك��رمي وطبع من 
مطبع��ة »طريق اإلس��الم« مبدين��ة كلكتة س��نة 1916م. وهذه 
الترجمة تش��تمل عل��ى نص القرآن العربي م��ع التلفظ باللغة 
البنغالية, وليس��ت لدينا أي معلوم��ات بأنه ترجم القرآن الكرمي 

كامال سوى اجلزء األول  واجلزء األخير من القرآن الكرمي.
وقد تقدم األس��تاذان عبد احلكيم وحس��ن علي بترجمة ملعاني 
الق��رآن الكرمي إل��ى اللغة البنغالية تراعي الس��هولة حتى يعم 
نفعها الطبقة الوس��طى من الشعب البنغالي املسلم, وتكون 
ترجم��ة صحيحة منقحة يس��تفيد بها اخل��واص والعوام على 
الس��واء واش��تروا كثيرا من الكتب واملؤلفات التي كانت صلتها 
بترجمة القرآن الكرمي وبعلوم القرآن الكرمي وتفس��يره مباش��رة 
كانت غير مباشرة واستوردا آلة املطبعة احلديثة جلودة الطباعة 

وبذال فيها مبلغا كبيرا .
واس��تقبلت هذه الترجمة جناح��ا كبيرا واس��تقبلها القراء من 
الطبق��ات جميع��ا وق��دم كثي��ر م��ن املثقفني كلمات الش��كر 
والتقدير إلى املترجمني حلس��ن الترجمة وجودتها حتى إن رئيس 
الوزراء ووزير التعاليم لذلك الوقت أبو القاسم فضل احلق )امللقب 
بأس��د البنغال( قد كتب بعد اس��تالمه نسخة من الترجمة في 
رسالة إلى املترجمني تقديرا لهما وقال: » نحن الشعب البنغالي 
املس��لم قد نالحظ ضرورة ترجمة مناس��بة للق��رآن الكرمي منذ 
زم��ان, وهذه الترجمة للقرآن الكرمي أحس��ن الترجمات في اللغة 

البنغالي��ة الت��ي كانت تناس��ب جلمي��ع الطبقات م��ن اجملتمع 
وأظن أنها قد تس��تطيع على توفية هذه الضرورة بأن اس��تخدم 
املترجمان في إعداد الترجم��ة املصطلحات املروجة في الطبقة 
الوس��طى وك��ذا لم تس��تخدم الكلم��ات املعضلة ف��ي إعداد 
الترجمة فال يحتاج القراء في قراءتها ودراس��تها إلى أي صعوبة 
لغوية أو أدبية«. وقال الدكتور السر عبد اهلل املأمون السهروردي 
إن ه��ذه الترجمة تصبح ث��روة غالية للغ��ة البنغالية وتعد من 

ممتلكاتها الثمينة ملنطقة البنغال وشعبها .
ومن األسماء املش��هورة في ترجمة معاني القرآن، الدكتور قدرة 
خدا من حفاظ القرآن الكرمي وبدأ مس��يرته الدراس��ية بدراس��ة 
الق��رآن الك��رمي ولكن قد غيرت أس��رته مس��يرته من الدراس��ة 
الديني��ة إلى الدراس��ة العصرية قبل إمتام دراس��ة القرآن الكرمي 
واش��تهر بعد ذلك عامل��ا طبيعياً )Scientist( بارزا في األوس��اط 
املثقفة. ومع ذلك فقد حاول دراسة القرآن الكرمي في ضوء العلوم 
احلديث��ة فالحظ ضرورة ترجمة صحيح��ة منقحة للقرآن الكرمي 
ومثل هذه الترجمة أو التفس��ير قد تعيد املس��لمني مكانتهم 
املفقودة، ألنه يزعم أن املس��لمني قد انحسروا في مجاالت احلياة 
بترك القرآن الكرمي وعدم تدبرهم فيه ألن معظمهم ال يفهمونه 
ملش��كلة لغوي��ة. ف��أراد أن يترجم الق��رآن الكرمي فس��اعده في 
ترجمته للق��رآن الكرمي احلافظ عبد احلي )أس��تاذ اللغة العربية 
بكلية )Presidency College لقلة مؤهالته في العلوم العربية 
ومصطلحاتها التي كانت صلتها بالترجمة . وكذا أخذ الدكتور 
ق��درة خدا في إعداد ترجمته البنغالية للقرآن الكرمي املس��اعدة 

من الترجمات اإلجنليزية واألردية الشهيرة للقرآن الكرمي.
ف��كان اجمللد األول لترجمته البنغالي��ة للقرآن الكرمي مع مقدمة 
تشتمل على علوم القرآن وعالج فيها احلاجة إلى ترجمة القرآن 
الكرمي ونش��ر م��ن مطبع��ة )United Publishers( مبدية كلكتة 
سنة 1976م مش��تمال على جزأين من القرآن الكرمي ونشر اجمللد 
الثان��ي املش��تمل على ثالثة أج��زاء من القرآن الكرمي بعد س��نة 
لنش��ر اجمللد األول سنة 1947م من نفس املطبعة من فرع مدينة 
ش��يتاغونغ, ولكن من سوء احلظ أن ترجمة الدكتور محمد قدرة 

خدا قد توقف نشرها بعد اجمللد الثاني.
فبناء عليه أن املترجم اختار لعامة القراء آيات مختارة تش��تمل 
عل��ى األصول األساس��ية  التي كان��ت صلته باإلمي��ان والعقائد 
اإلسالمية الصحيحة واألسوة احلسنة واألخوة الدينية واملساواة 
اإلنس��انية التي يحتاج إليها املس��لمون في حياته��م اليومية 
وأضاف دراس��ة قصيرة يسترش��د بها املسلمون بتطبيق القرآن 

الكرمي في حياتهم اليومية.
صدرت هذه الترجمة للقرآن الكرمي في ثالثة مجلدات ونشر اجمللد 
األول س��نة 1960م يش��تمل على  سبع س��ور من القرآن الكرمي 
)س��ورة الفاحتة – سورة األعراف( ونشر اجمللد الثاني الذي يشتمل 
على 32 سورة من القرآن الكرمي )سورة األنعام- سورة الزمر( سنة 
1963م وكذا نش��ر اجمللد الثالث في نفس الس��نة الذي يشتمل 
على 75 س��ور من القرآن الكرمي )سورة غافر – سورة الناس(. ومن 
اجلدي��ر بالذك��ر أن املترجم عب��د الرحمن قد ترجم اجل��زء األخير 
من الق��رآن الكرمي حتت إش��راف اجملمع البنغالي ونش��رها اجملمع 

بالطبعة األولى سنة 1962م وبالطبعة الثانية سنة 1982م.
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