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القرآن الكریم إلى  معاني ترجمة
 دراسة تحلیلیة: اللغة البنغالیة

  

  
  

  

  

                           

محمد نجم الحق . د                         
  )(الندوي

  ملخص البحث باللغة العربیة

القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة، كان  معاني ھذا بحث في ترجمة
الدافع إلیھ ھو الحاجة الماسة في المجتمع البنغالي، فبالرغم من صعوبة 

 الفتقادوعیة وما قد یحدث من تأثیر نتیجة الترجمة من الناحیة الموض
المعنى ألصالتھ المرتبطة بالبیئة إال أن ترجمة القرآن الكریم تدعو إلیھا 

القرآن الكریم  لمعاني أعمقوالشرعیة لتحقیق فھم الضرورات الواقعیة 
  .وتعزیز ارتباط المسلمین بھ

لكریم اآلسیویة لترجمة القرآن اھنالك محاوالت متعددة في القارة 
مثل تجربة تركیا والھند باللغتین التركیة و الفارسیة، كما حاول غیر 

  .القرآن وتزییف أحكامھبغرض تشویھ المسلمین القیام بھذه الترجمات 

                                                        
) (األستاذ المشارك ومدیر معهد اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة العالمیة، شیتاغونغ، بنغالدیش.  
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إن اإلسالم في بنغالدش ضارب في جذور التاریخ لذلك كثرت 
البنغالیة، ویحاول ھذا البحث  للغة القرآن الكریممحاوالت ترجمة 

تبط اروما جارب تر أغوارھا لتقدیم تلك الببتلك المحاوالت وس التعریف
  .بھا من قراءات نقدیة تفید الباحثین في ھذا المجال
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Abstract 

The need for this translation arose from the 
dire need for such a translation in the Bengali 
society. In spite of the objective difficulties, and in 
spite of the negative impact of the lack of the 
contextual originality which is much linked to the 
environment, life and Sharia requirements call for 
such a translation, with a view to realizing a deeper 
understanding of the meanings of the Quran end 
reinforcing the Muslims' relation with it. 

There have been several attempts at the 
translation of the meanings of the Quran in Asia: in 
Turkish language and Persian. Non-Muslims also 
had their own trials with the purpose of the 
deformation of the Quran and rigging its 
judgments. 

Islam is well established through the history of 
Bangladesh. This motivated a good number of 
translations. This study aims at reviewing these 
translations, investigating them and presenting 
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them together with related criticisms for the benefit 
of researchers in this field.  

  :أما بعد

نبیھ هللا تعالى على أنزلھ ب امن المعلوم أن القرآن الكریم آخر كت
 وجعلھ ،هللا عز وجل طریقدھم إلى ارشإلھدایة الناس و محمد 

حق تقدیره ـ  مقدساً  كتاباً ـ لھم ویقدرونھ  المسلمون منذ نزولھ دستوراً 
حق تالوتھ ویدرسونھ في مشارق األرض ومغاربھا بكل  ویتدارسونھ

 یتزحزحوال , ویحفظونھ بقدر طاقتھم ألداء الصلوات ،غبة ونشاطر
 ً ویحاول كل من كانت لھ , المسلمون قط عن عظمة القرآن وأحكامھ أبدا

تعالى وهللا سبحانھ  من عظمتھ وقدره بالرغم أن ظصلة باإلسالم أن یحف
َّ { وعد بحفظھ إلى األبد في كتابھ ن ِ إ َ َ و ر ْ ك ِّ نَا الذ ْ ل َّ ُ نَز ن ْ َّا نَح ن ِ ُونَ إ ِظ اف َ َح َھُ ل ، )1(}ا ل

من " بقراءتھ فقط حیث قال النبي  المسلم جرؤیالذي وحید الكتاب الوھو 
 )أ ل م(ال أقول , الحسنة بعشر أمثالھاومن كتاب هللا فلھ حسنة  قرأ حرفاً 

ن المسلمین فإفلذا  ،)2("حرف بل ألف حرف والم حرف ومیم حرف
كانوا ال یفھمون معانیھ وال ون القرآن ویتلونھ حق تالوتھ وإن ؤیقر

  .یبلغون مقاصده

                                                        
  .9: سورة الحجر اآلیة )1(
  .هللا بن مسعودرواه اإلمام مسلم في صحیحه عن عبد ا)2(
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  الحاجة إلى ترجمة القرآن الكریم

فیھا وحینما خرج اإلسالم من جزیرة العرب بعد أن استوطن 
أن فواجھوا مشكلة استقبل الناس اإلسالم في مشارق األرض ومغاربھا 

إلى فھمھ ألن  ماسة الحاجة فأصبحتبغیر لغتھم القرآن الكریم مكتوب 
َ {: لمین ال یتشرفون إال  بالتدبر في القرآن حیث قالالمس ون َبَّرُ َتَد َ ی فَال َ أ

ُھَا َال ف ْ ق َ ُوبٍ أ ل ُ َى ق ل ْ عَ م َ َ أ َن آ ْ ر ُ ق ْ أحكام بعمل الوكذلك ال یؤمن أحد إال ب، )1(}ال
: في جمیع نواحي الحیاة حیث قال هللا سبحانھ وتعالى وتطبیقھاالقرآن 

ْزَ { ن َ ا أ َ م ِ ْ ب م ُ ك ْ َح ْ ی َم ْ ل ن َ م َ ونَ و ِرُ اف كَ ْ ُ ال َ ھُم ِك َئ ُول َأ ُ ف َّ َ هللا فكیف یتدبر القرآن ، )2(}ل
ھ أدنى معرفة بأحكامھ؟ نفذ أحكام القرآن من لیست لیمن ال یفھمھ؟ وكیف 

، إلى ترجمة معاني القرآن الكریم وشرح كلماتھ وتفسیر معانیھفاحتاجوا 
لكریم محاولة ترجمة معاني القرآن منذ بدایة نزول القرآن ا بدأتوقد 
فقد جاء  ،في مكة المكرمة وقتذاك بعض من غیر العربیسكن كان  حیث
یسكن بمكة المكرمة فحینما شاھد  ،)3(من بالد الفرس التاریخ أن رجالً في 

ولكن ما  ،حاول فھم رسالة القرآنمبرر  ضد القرآن بغیر تقف أن قریشاً 
ا فبالضرورة التي ال یفھمھ -العربیة-للغة جاء بان القرآن أل ذلك استطاع

  .لغتھ إلىأنھ حاول دراسة القرآن وفھم رسالتھ بأن یترجمھ 

كانوا من غیر العرب  وإضافة إلى ذلك أن بعض أصحاب النبي 
سلمان من الفرس وبالل من أرض الحبشة وصھیب من الروم وكلھم  مثل

                                                        
  .24: سورة محمد اآلیة )1(
  .44: سورة المائدة اآلیة )2(

 )3( Shorter Encyclopaedia of Islam (Leiden: 1960)pp-500-501. 
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في الحقیقة مترجمون للقرآن الكریم ألنھم یدعون إخوتھم إلى اإلسالم 
وقد . ة معاني القرآن الكریم إلى إخوتھممالة اإلسالم بترجویشرحون رس

  .)1(ترجم سیدنا سلمان الفارسي سورة الفاتحة إلى اللغة الفارسیة

 -العربیةوإن نزل بلغة قریش  - ومن البداھة أن القرآن الكریم 
یبلغ رسالة القرآن  رسالتھ عامة إلى الناس جمیعا فبدأ الرسول كانت 

آخر حیاتھ بعد فتح مكة فكتب إلى حكام البالد  إلى جمیع الناس في
فذكر ابن , الوفود بالدعوة إلى اإلسالمإلیھم المجاورة الرسائل فأرسل 

 ،)2("في لغتھم جیدً إلى قوم إال وھو مُ  وفداً  ما أرسل الرسول " سعد 
 - حاكم الحبشة-إلى النجاشي  وروي أن الرسالة التي كتبھا الرسول 

وكذا روي أن دحیة الكلبي  ,)3(ة إلى لغتھ اإلفریقیةترجمھا عمرو بن أمی
مترجمھ أن إلى ھرقل الروم أمر اإلمبرطور  حینما عرض رسالة النبي 

القرآن الكریم  كانت تتضمن آیات منومعلوم أن الرسائل  .)4(یترجمھا لھ
  .فترجمت اآلیات إلى مختلف اللغات مع ترجمة الرسائل

كان یحرض  الشریفة أن النبي  یدل كثیر من األحادیث النبویةو
كاتب  –زید بن ثابت  األجنبیة فأمر النبي ات تعلم اللغعلى أصحابھ 

                                                        
, 2: الجزء, مناهل العرفان, الزرقاني/ 37:ص ،)م1979:بیروت( ,1: كتاب المبسوطالمجلد, السرخسي )1(

  .52-51ص
: محمد أحمد السنبطي / 561:ص) م1910: القاهرة(ابة في تمییز الصحابة اإلص, ابن حجر العسقالني )2(

  .87-86:ص) قطر دون تاریخ(, ترجمة المعاني القرآنیة
  .215: ص, 3:الجزء , رواه البخاري في صحیحه )3(
  .81:ص, 6:الجزء ) الجریة 1438: القاهرة(, فتح الباري,ابن حجر العسقالني )4(
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في أسرع زید  ھافتعلم )1(السریانیة والعبرانیة تینأن یتعلم اللغ -الوحي
ً ووقت  وكذا حینما ھاجر المسلمون إلى أرض . نطقا وقراءة وكتابةفھما

ا إلى النجاشي ھریش بعض زعمائت قالحبشة في بدایة اإلسالم أرسل
وه أخبرالنجاشي إخراج المسلمین من بالده فلردھم فطلبوا من المسیحي 

أن المسلمین یقولون في حق المسیح علیھ السالم كذا وكذا فأراد أن یستمع 
على ذلك  واردفطلب من المسلمین أن ی من الفریق اآلخر ألنھ كان عادالً 

النجاشي أربعین آیة من ي طالب على فقرأ زعیم المھاجرین جعفر بن أب
معلوم أن لغة النجاشي لیست عربیة فعلم من ذلك أن و ,)2(سورة مریم

  .)3(اآلیات القرآنیة ترجمت لھ طبعا في لغتھ

ً أن ترجمة القرآن الكریم  یعني ذلك منذ بدایة نزولھ وإن بدأت عملیا
لقرآن ترجمة ابلم یسمح  ویقال إن النبي , معظمھا شفویةفي كانت 

أحكام  فنقلتكتابة أحادیثھ بالكریم كتابة في بدایة األمر كما لم یسمح 
  .المسلمین بینة یالقرآن شفویة وسماع

                                                        
  .258:ص, 1:الجزء) م1960: بیروت(برى الطبقات الك, ابن سعد )1(
محمد حسین هیكل / ,87-86: ص) قطر دون تاریخ(, ترجمة المعاني القرآنیة: محمد أحمد السنبطي  )2(
  .100-97:ص) م1982:القاهرة(
أن العالقة التجاریة الثنائیة بین العرب  هلیس هناك حدیث مباشر في كتب الحدیث النبوي الشریف وعلوم )3(

  .نشأت منذ زمان قدیم فیمكن أن النجاشي كان یعرف العربیة والحبشة
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  معارضة ترجمة القرآن الكریم

من المعلوم أن الترجمة من أصعب األعمال وال یمكن أن یترجم 
قد  من األشیاء المھمة من لغة إلى لغة أخرى كاملة فبناء علیھ أن كثیراً 

رجمت من على سبیل المثال أن التوراة قد تُ  ،فقدت أصالتھا بعد الترجمة
العبرانیة إلى اللغة السریانیة والیونانیة والالتینیة وغیرھا في كثیر من 

ومعلوم لدى الجمیع أن  ،الوقت ففقدت أصالتھا في ذلكاللغات الحیة 
فمنعت ترجمة توراة الیوم قد تغیرت أصالتھا لترجمتھا إلى لغات مختلفة 

القرآن الكریم في العالم اإلسالمي مخافة تغیره مثل الكتب السماویة 
بأصالتھ من كل التغیرات إلى الیوم فال یسمح  األخرى وكان محفوظاً 
  .من العربیة األصیلة إلى لغة أخرىلترجمة القرآن الكریم 

  مخالفة ترجمة القرآن الكریم    

ترجمة القرآن في ن ووالباحثالعلماء  خالفبناء على ھذه الفكرة 
أن ف القرن العشرین وحتى منتصالوسطى  آسیاعلماء  الكریم فأظھر

وأظھر علماء  )1(قد تعد من األعمال المضادة لإلسالمترجمة القرآن 
إن القرآن إذا ترجم فقدت  بقولھمضد ترجمة القرآن الكریم إفریقیا آراءھم 

اول ترجمة القرآن الكریم رون سعید قد حیماكالسلطان  فنجد )2(بركاتھ

                                                        
 )1( S.A.Z Zenkovsky,  Pan-Turkism and Islam in Russia (Cambridge, Mass:1960),p. 
 )2( J.S. Trimingham, Islam in West Afreca (Oxford:1976), p.82. 
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م 1947إلى لغة إفریقیة محلیة بعد رجوعھ من أداء فریضة الحج سنة 
  .)1(لھیوقف عملیة الترجمة لمخالفة علماء البالد  أن إال أنھ اضطر

ورك اثاتومعروف لدى الجمیع نشاطات التجدید لمصطفى كمال 
أن یترجم  ومن أھم نشاطاتھ التجدیدیة أنھ أراد) الحدیثة یامؤسس ترك(

شاعر إسالمي (القرآن إلى اللغة التركیة فزعم أن الدكتور محمد عاكف 
ً ) شھیر لترجمة القرآن  مؤھل ألداء ھذه المسئولیة المھمة فعینھ رسمیا

الكریم إلى اللغة التركیة فأخذ الدكتور محمد عاكف یترجم القرآن أداء 
جھ أثناء ترجمتھ ولكنھ وا للمسئولیة التي فوضت إلیھ من الحكومة رسمیاً 

رشید  محمد ال سیما الشیخ معارضة عنیفة من العلماء وشیوخ األزھر
فقالوا إن عملیة ترجمة  -الشھیر بعمید الحداثة والتجدید بمصر -رضا

ة على الدین اإلسالمي دل الضالة الباطلة وبعییم من األعماالقرآن الكر
عملیة ترجمة فترك الدكتور محمد عاكف  الحنیف الذي جاء بھ النبي 

  .)2(القرآن ورحل إلى مصر

 Marmaduke)نعرف بیكتال  -أھل شبھ القارة الھندیة-ونحن
Pickthal)  مترجم القرآن الكریم باللغة اإلنجلیزیة وكان یترجم القرآن

وعند  )3(الكریم إلى اللغة اإلنجلیزیة تحت رعایة حاكم والیة حیدرآباد
لى شیوخ األزھر عرض ترجمتھ سافر إلى القاھرة لعفراغھ من الترجمة 

                                                        
)1(   J.S. Trimingham, Islam in West Afreca (Oxford:1976), p.84. 
)2(  Niyazi, Berkes  “The development of cecularism in Turky” (Montreal:1964), p. 

488-489. 
 )3( M.M. Pickthall, Meaning of the Glorious Koran . London: Knopf, 1930. 
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كان  لكونھلجرأتھ في ترجمة القرآن منھم إلتمام الصحة فواجھ معارضة 
في بدایة األمر لصحف والجرائد المصریة ولم یرضوا افھاجمتھ  مسیحیاً 

اإلنجلیزیة إلى  بعد تحویلھا من ترجمتھ مناقشةبوبعد بحث طویل رضوا 
لمات القرآن العربیة ومع ذلك كالمعنى مع  في العربیة فوجدوھا متقاربة

شیخ  -مصطفى المراغي شیخ بعد مداخلة البالترجمة، لكن  لم یرضوا
مفكر إسالمي –والدكتور محمد أحمد الجمراني  -ذلك الوقتفي األزھر 

الترجمة بشرط أن تكون لمعاني القرآن على علماء األزھر  وافق - كبیر
سمیت ترجمة بیكتال فلذا  )1(فإنھ ال یترجم أبداً  ھالكریم ال لنص

  "Meaning of the Glorious Koran"بعنوان

  إجازة ترجمة القرآن الكریم

سمح في بدایة األمر إلى أي لغة كانت ولكن ترجمة القرآن نعت مُ 
لترجمة معانیھ ألن المفكرین اإلسالمیین قد انكشف لھم إذا لم  أخیراً  بھا

إلى  ي جاء بھا النبي التن إلى لغات أخرى كیف تبلغ الدعوة یترجم القرآ
بره للمسلمین خارج الدول دراسة القرآن وتد كیف تكونو ،غیر المسلمین

َى { على تدبرهمع أن القرآن یحرض العربیة  ل ْ عَ م َ َ أ َن آ ْ ُر ق ْ َ ال ون بَّرُ َ َتَد َ ی فَال َ أ
ھَا ُ َال ف ْ ق َ ُوبٍ أ ل ُ َى ق ل ْ عَ م َ َ أ َن آ ْ ُر ق ْ َ ال ون بَّرُ َ َتَد َ ی َال ف َ ُھَا أ َال ف ْ ق َ ُوبٍ أ ل ُ وكذا  ،)2(}ق

غیر المسلمین بترجمة رسالة عروف لدى الجمیع أن دعوة اإلسالم لم
م 1981القرآن أنفع فعقدت رابطة العالم اإلسالمي مؤتمرا دولیا سنة 

                                                        
)1(  M.M. Pickthall, “ Arabs and non-Arabs the question of translating the Quran” 

Islamic Culture, 5 (1931), pp. 422-433. 
  .24: سورة محمد اآلیة )2(
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بمكة المكرمة في موسم الحج للمناقشة حول ترجمة القرآن الكریم 
, وشارك فیھ علماء ومفكرون كبار من جمیع أقطار العالم اإلسالمي

ر المشاركون فیھ آراءھم بأن دعوة اإلسالم إلى غیر المسلمین أظھ
بواسطة ترجمة القرآن أسھل وأنفع  فاتفقوا بعد نقاش طویل أن تمنح 
اإلجازة لترجمة معاني القرآن الكریم فینظر إلى جمیع ترجمات القرآن 

طبع بعد تھذیبھا وتصحیحھا وسمیت بترجمة معاني تفي العالم من جدید و
كریم وكذا صدر قرار بأن تترجم معاني القرآن إلى جمیع اللغات القرآن ال

ھم أن مجمع الملك فھد مومن نتیجة ذلك المؤتمر ال )1(الحیة في العالم
بطباعة ترجمة معاني القرآن الكریم في جمیع  قد قام لطباعة المصحف

في جمیع أنحاء  اللغات الحیة في العالم بعد ذلك وقام بتوزیعھا مجاناً 
  .مالعال

  نشاطات ترجمة القرآن في مختلف اللغات الحیة

من  مستمرةأن ترجمة القرآن الشفویة كانت  مما تقدمقد عرفنا 
بدایة نزول القرآن الكریم في جمیع لغات المسلمین في العالم ولكن 

  .حت بھا اإلجازة بعد زمن طویلالترجمة بصورة الكتابة والطباعة قد منَ 

في اللغة الفارسیة وذلك  بدأت أوالً قیة فمة في اللغات الشرأما الترج
-م946ملك إیران سنة (أن الملك أبا صالح منصور بن نوح الساماني 

لمحمد بن جریر " رآنجامع البیان في تفسیر الق"قد أورد ) م976
ھ األربعین من بغداد ولكن الملك من أھل اللغة الفارسیة الطبري بأجزائ

                                                        
 )1( Muslim World League Journal,9:1( November 1981),p.8. 
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 ً ة الكتاب إلى محول ترجمن العلماء  وھو ال یفھم العربیة فاستشار بعضا
واستخدم المترجمون في ترجمة الكتاب  )1(ذلك بجوازفأجیب الفارسیة، 

الطرق التي راجت في ترجمة األدب الفارسي النثري بأن تكتب كلمة 
أن  (Storey)وزعم صاحب المخطوطات . فارسیة تحت الكلمة العربیة

النسخة األولى , الیوم موجودة حتىأربع نسخ من ھذه الترجمة ھنالك 
ت أقدم نسخة لھذه الترجمة أعدت سنة دّ التي حفظت في رام بور وعُ 

-607والثانیة موجودة في آذربیجان وأعدت سنة  )2(م1303-1304
ُ وفظت في خراسان الھجریة والثالثة حُ  622 عدت في القرن السابع أو أ

ُ الثامن الھجري والرابعة األخیرة حُ   883ة عدت سنفظت في جون بور أ
للترجمة التركیة وأشار  اً ت ترجمة الطبري الفارسیة أساسدّ وعُ  )3(الھجریة

أن  (Toghan & Inan)إلى ذلك بعض الباحثین ولكن أشار البعض 
في زمن معاصر وذلك في القرن الحادي عشر بدأت الترجمة التركیة 

  .)4(المیالدي

                                                        
 )1( Habib Yaghamai, Tarjuma-i-tafsir Tabari. (Tehran:1961). Vol.1,pp.5-6/ A.J. 

Arberry, Classical Persian Literature (London:1958), p.40-41./Gilbert Lazard, La 
langue des plus anciens movements de la prose Persian (paris:1983),pp.4-45. 

 )2( C.A.Storey, Persian Literature: a bio-bibliographic survey (London : reprint 

1970) Vol.1, Part,1: Quranic literature ; History. 
)3(  Z.V Toghan, Zentranslasiatische Turkische Literaturen (Leiden: 

1963)Vol.1,p.230/Londra V. Tahran daki Islami yazmalardan Bazilarina dair, 
(Istanul:1959-1960)1. p.65. 

)4(  A. Inan, Kur’an-I Kerim’ in Jurkce tercumereleri…(Ankara:1961),p.8/M.F. 

Kopruler, Turk, edebiyati tarehi, Istanbul:1926),p.129. 
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وأربعین معاني القرآن باللغة الفارسیة ثمان  ترجمات وقد بلغ عدد
   .)1(القرآن باللغة التركیة إلى سبعین اتكما بلغ عدد ترجم

وأول ترجمة في شبھ القارة الھندیة قام بھا اإلمام الشاه ولي هللا 
باللغة الفارسیة وأكمل الشاه ولي هللا ترجمتھ ) م1762-م1703(الدھلوي

م وأعد تلمیذه الشیخ خواجة محمد أمین عدة نسخ 1737في شھر دیسمبر 
المسلمین ونشرھا وسط م 1744-م1743ذه الترجمة الفارسیة سنة لھ

وذكر الشاه ولي هللا الدھلوي في مقدمة ترجمتھ أن . اھتمامفاستقبلوھا بكل 
ُشرتعدة ترجمات للقرآن الكریم قد   قبل إعداد ترجمتھ بعضھا مفصلة ن

باألخطاء فأردت أن أترجم القرآن  لئوالجمیع م وبعضھا مختصرة جداً 
من  ولكن من سوء حظنا أن الشاه الدھلوي لم یذكر شیئاً . ة الفارسیةباللغ

وتبعھ في عملیة ترجمة القرآن الكریم  ،)2( تبتلغة كُ  أيبتلك الترجمات و
م وترجم 1776سنة ) م1817-م1749(ابنھ الشاه رفیع الدین الدھلوي 

  .م في اللغة األردیة1780سنة ) م1828- م1753(الشاه عبد القادر 

  غیر المسلمین ترجمة القرآن الكریم محاولة

حینما تنازع المسلمون في ترجمة القرآن الكریم واستوطن اإلسالم 
ة واإلفریقیة الكبرى وبرز ویفي أسبانیا بعد أن تشرفت القارة اآلسی

المسیحیون طریقة أخرى اختار في العالم  سیاسیة قوة أكبركاإلسالم 

                                                        
)1(  J.D. Pearson, “Translation of the Kur’an”, E 1, Newed,V,p.430. 

القرآن المجید مع ترجمة وتفسیر لعبد اهللا "مقدمة فتح الرحمن في ترجمة القرآن في , الشاه ولي اهللا الدهلوي )2(
  .1-ص, الهجریة 1292: میرت, مطبعة هاشمیة" ( بن عباس
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بعد  -فلسطین–ضھم المقدسة باسم استقالل أرمسیرة اإلسالم عتراض ال
و ألنھم تیقنوا أن المسلمین لم یغلبوا ما , أن فشلوا في الحروب الصلیبیة

تمسكوا بالقرآن والسنة إال أن یقوموا بالدعایة ضد اإلسالم والقرآن 
ً الوزعموا أن ذلك أحسن  لھم ألنھم ال یفھمون  طرق وإن كان صعبا

عربیة فحاولوا ترجمة القرآن هللا عز وجل باللغة ال ھنزلأالقرآن الذي 
 لنالدعایة ضد القرآن  اب ألنالكریم باللغات الغربیة لدراسة ھذا الكت

 Peter the)وعلى رأسھم الزعیم المسیحي بیتر  )1(نجح إال بفھمھ جیداً ت
Venerable)  ًفعین لتحقیق ھذا الھدف  ولكنھ ال یعرف من العربیة شیئا

 ً ً  المھم رجال ً   (Robert)روبارت اسمھ إنجلیزیا ً  ورجال  اسمھ عربیا
محمد مساعدا لھ للقیام بترجمة القرآن الكریم وترجمة الكتب اإلسالمیة 

ترجمة للقرآن باللغة الالتینیة سنة   (Robert)المختلفة فأعد روبارت
ھذه الترجمة بعد  (Theodor Bibliander) وطبعتم 1143

سوء حظھم أن  ولكن من ،)2(م1543سنة  (Basel) ببازلأربعمائة سنة 
ألنھا ما استطاعت أن تأخذ رجو الم اھذه الترجمة فشلت في أداء ھدفھ

 (Jhon)رجل آخر باسم جون قام ف, مكانة مرموقة في أوساطھم الغربیة
وأھم ترجمة للقرآن باللغة  ،)3(م1453بترجمة القرآن باللغة الالتینیة سنة 

                                                        
)1(  M. H. Khan, “English translations of the Holy Qur’an : a bio-bibliographic study”, 

Islamic Quarterly, 30:2 (1986), p.82. 
 )2( Norman Daniel, Islam and the west, (ediubergh: 1960), pp.66-71. 
 )3( R. W. Southern, Western Views of Islam in the middle ages, (Cambridge, Mass: 

1967). P.87. 
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    وكذا, )1(م1698سنة  (Acutore Marracci)الالتینیة قام بھا 
وترجم إلى اللغة األلمانیة  )2(م1547ترجم القرآن إلى اللغة اإلیطالیة سنة 

وترجم إلى  )4(م1647وترجم إلى اللغة الفرنسیة سنة  )3(م1616سنة 
 كانتوكل ھذه المحاوالت للترجمة  )5(م1649اللغة اإلنجلیزیة سنة 

إن : بقولھ جورج سیل، وھو ما عبَّر عنھ ضد اإلسالم والقرآنموجھة 
   .)6(ھذه المحاوالت كلھا قامت لقمع القرآن من األرض

رآن ـقــال رجمةـانت تـكیعة ـشنـاوالت الــحــلك المــزء من تـوج
یة سنة ووسموترجم إلى اللغة ال )7(م1856إلى اللغة المكسریة سنة 

          وترجم  )9(م1906وترجم إلى اللغة اآلرامیة سنة  )8(م1904

                                                        
م مع 1721م بالطبعة األولى وطبعت بالطبعة الثانیة سنة 1698هذه الترجمة طبعة في مجلدین سنة  )1(

  .مقدمة طویلة
)2(  Andrea Arrivabene, (Pseud) L’Alcorano di Macometto ….(Venegia: 1547) . 
 )3( S. Schweigger, Alcoranas Mahometicus ….(Nurnberg:1616). 
 )4( Andre Du Pyer, _L’Alcoran de Mohomet (Paris: 1647). 
 )5( Alexander Ross, The Alcoran Mohomet (London: 1649). 
)6(  George Sale, The Koran, commonly called Alcoran of Mohammed ….(London : 

1734), p.IV. 
)7(  B. F. Matthes Proeve eener Makassrsch vertaling des Korans. (Amsterdam : 

1856). 
)8(  M. S. Cole, Al-Kurani. Tia Yipada siede Yoruba  (Lagos : 1906). 
)9(  Abraham Amirchanjanz {Quran} (Varna : 1904)  . 
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     وإلى اللغة السواحلیة سنة )1(م1920 الیابانیة سنةاللغة  إلى
  .)3(م1926وترجم إلى اللغة األمھریة سنة  )2(م1923

حاول القادیانیون ترجمة القرآن الكریم بلغات مختلفة  دربھموعلى 
 ىجزء من المحاوالت الشنیعة التي قامت بھا القو أیضاً  وذلكفي العالم 

. دوا بھا إطفاء نور القرآن وهللا متم نورهالمعادیة لإلسالم والقرآن وأرا
. ن القرآن قد ترجم اآلن إلى خمس وستین لغة في العالمإ نقول وبالجملة

والمحاوالت التي قامت بھا القوة المعادیة للقرآن تساعد الیوم في نشر 
  .القرآن في جمیع أقطار العالم

  ترجمة القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة

بنغال قد تشرفت باستقبال اإلسالم في عھد المنطقة من المعلوم أن 
ونحن شاھدنا أن دعوة ) م809-786(الخلیفة العباسي ھارون الرشید 

اإلسالم ونشرھا كانت شفویة في بدایة دخول اإلسالم في ھذه المنطقة 
ن الذین تشرفوا باإلسالم یعرفون أحكام القرآن والسنة والمواطنوكان 

قد  التي جاء بھا النبي فدین الذین قدموا بالدعوة ین الواة من المسلماھشف
 حدیثاً اعتنقوا اإلسالم لذین لشرحوا أحكام القرآن والسنة باللغة المحلیة 

ومن الجدیر بالذكر أن اللغة البنغالیة ظھرت لغة مستقلة . في ھذه المنطقة

                                                        
 )1( Ken-ichi Sakamote. Quran n.p. 1920. 
)2(  Godfrey Dale, Tafsiri Ya kurani Kiaras  Lugha kwa ya Kiswahili_ (London : 1923). 
)3(  Aleka Taje, Exzerpte aus dem Koran …(Berlin : 1926). 
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 فالمسلمون ھناك قد حاولوا نشر اإلسالم وتبلیغ أحكام )1(حیة منذ ألف سنة
على سبیل المثال أن الشاه محمد , القرآن والسنة في لغتھم بطرق مختلفة

كان من أصحاب المالحم البنغالیة وكانت لھ ) م1430-م1389(صغیر 
ً  مؤھالت كبیرة في إنشاد الشعر أیضاً  تحمل  من أشعاره ونجد كثیرا

ما كانت إال ترجمة معاني " یوسف وزلیخا"معاني القرآن الكریم فملحمتھ 
أن كتابة ترجمة القرآن الكریم باللغة البنغالیة  نجد ة یوسف ومع ذلكسور

  :قد ظھرت بعد زمان طویل وذلك لعدة أسباب

علماء شبھ القارة الھندیة كانت لھم مھارة تامة في اللغة  -أوالً 
ً  اإلردیة وھم یتقنونھاوة رسیاالعربیة والف رغم أن الفارسیة كانت جمیعا

الشاه ولي فنجد على سبیل المثال , ین والمغوللغة رسمیة في عھد السالط
ً إهللا الدھلوي قد اضطر  للغة عن ا لى ترجمة القرآن باللغة الفارسیة بدال

ومن حسن الحظ أن الشاه رفیع الدین , اإلردیة التي كانت لغة أسرتھ
ابنا الشاه ولي هللا الدھلوي قاما ) م1790(والشاه عبد القادر ) م1776(

وطبعت الترجمة األولى سنة , لكریم باللغة األردیةبترجمة القرآن ا
  .م1829م والثانیة طبعت سنة 1840

 طبعاومن الجدیر بالذكر أن ترجمة الشاه عبد القادر وتفسیره قد  
في مطبعة المنشي عبد هللا بھوغلي فاشتھرت ھذه الترجمة في منطقة 

سالم ویلقون العلماء كانوا یدعون الناس إلى اإلوكذا  )2(بنغال كثیراً ال
                                                        

 )1( S. K. Vhatterjee, Origin and Development of Bengali Language, (London : 1970), 

p.1. 
 )2( Khan (1976) Bengali Qur’an Printing. OP. Cit, p.11. 
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الخطب الدینیة في اجتماع الشعب العام باللغة األردیة ألن الشعب وإن 
ي جمیع رائجة فكانوا ال یجیدونھا ولكن معظمھم یفھمونھا وكانت األردیة 

إلى ترجمة القرآن الكریم مما ال یجعل الحاجة ماسة  طبقات المجتمع
  .بذلك قیامال فلم یحاول أحد من العلماء, باللغة المحلیة البنغالیة

بنغال أصبحت أسوأ حال بعد الأوضاع المسلمین في منطقة  -ثانیاً 
م واستقامت سلطة 1757فشل األمیر سراج الدولة في حرب بالشي سنة 

ً  شركة الھند الشرقیة في المنطقة رویداً  ناحیة وازدادت نشاطات من  رویدا
نطقة ضد في الممن ناحیة أخرى فنشطت  حركات التبشیر المسحیة كثیراً 

ذلك الوقت حفظ اإلسالم ضد في القرآن واإلسالم فحاول علماء المنطقة 
عنایاتھم بذلوا شرت من أقصاھا إلى أقصاھا وتناالدعایة التبشیریة التي 

لحفظ المجتمع اإلسالمي من الشرك والبدعة والخرافات الدینیة فكثیر 
وعلى  )1(منھم بذلوا غایة جھودھم وبدأوا حركات اإلصالح والتجدید

والشیخ إمام الدین ) م1840-م1764(رأسھم الحاج شریعة هللا 
والشیخ ) م1861-م1790(ونور محمد الصوفي ) م1859-م1788(

وأمثالھم وكان ھدفھم ) م1873-م1800(كرامت علي الجونبوري 
األصیل حفظ المجتمع اإلسالمي من الشرك والبدع والخرافات وحفظ 

 ر فلذالكي ال ینغمس المسلمون في خطریة اإلسالم من الدعایة التبشی
  .صالح والتجدیدبذلوا ما استطاعوا لإل

                                                        
)1(  Muhammad Inamul Haque, Islam in East Pakistan, (Dhaka : 1948), p.143-149. 
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  محاولة أولیة لترجمة القرآن إلى اللغة البنغالیة

من المعلوم أن اللغة البنغالیة من أقدم اللغات الھندیة بعد اللغة 
وھذه المنطقة تشرفت باإلسالم من القرن الثاني الھجري مع  السنسكریتیة

من أھلھا  واحدٍ  ونشأت في قلب كل األملم یدرسوا القرآن بلغتھم أن أھلھا 
, بلغتھم رغبة وشوق أن یدرسوا اإلسالم والقرآن والسنة النبویة الشریفة

 ً منطقة بلتحقیق ھذه األمنیة أكبر علي من محافظة میرزا بور  فحاول أوال
رجمة من القرآن الكریم مع ت الجزء األخیر ةترجمبذلك البنغال الغربیة و

صلواتھم یؤدوا  إلى رغبات المسلمین وحاجتھم ألن سورة الفاتحة نظراً 
وقام بطباعة ھذه ، الخمس بالسور القصیرة التي كان حفظھا أسھل وأیسر

  .م1868سنة ا حمدیة بكلكتاألمطبعة في الالترجمة بنفسھ 

وفي الحقیقة أن ھذه الترجمة لیست ترجمة أصیلة لترجمة نص 
وكان  ،ترجمة لترجمة الشاه عبد القادر األردیةھي بل  القرآن الكریم

-م1784(صاحب المطبعة التي طبعت فیھا من أتباع السید أحمد الشھید 
الكتب الدینیة والمؤلفات  واأتباعھ أن ینشرالذي كان یشجع  )م1831

أحد أتباع  قلندیة بدل اللغة العربیة والفارسیة وقد ناإلسالمیة باللغات الھ
رجمة الشاه عبد القادر بمكة المكرمة فطبعھا بعنوان نسخة لت الشیخ

م وطبعت نفس الترجمة عدة مرات من نفس 1829سنة " مضیح القرآن"
أن أكبر علي ترجم الجزء األخیر للقرآن الكریم مع  ویُعتقد, المطبعة

ألننا نعلم بعد المقارنة . سورة الفاتحة إلى اللغة البنغالیة من ھذه الترجمة
ن أن أكبر علي أبقى بعض الكلمات العربیة والفارسیة في بین الترجمتی

كما كان المقابلة لھا المصطلحات البنغالیة وجود ترجمتھ البنغالیة لعدم 
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أبقى بعض الكلمات العربیة والفارسیة في ترجمتھ قد الشاه عبد القادر 
 معظم المترجمین للقرآن إلى اللغة البنغالیة بعده نجدونتیجة لذلك . األردیة

وجود عربیة في ترجماتھم لعدم المن المصطحات القرآنیة  كثیراً  واأبققد 
ترجمة  وتقع. للقرآن الكریم الغربیةللكلمات المقابلة المصطلحات البنغالیة 

إلى اآلن في المجمع محفوظة وھي أكبر علي أربع وستین صفحة 
قد ضاعت وبقیت  صفحاتھاالبنغالي بدكا ولكن من سوء الحظ أن بعض 

  .ن من سورة الفاتحة إلى اآلیة التاسعة من سورة الفجراآل

رجالن من غیر المسلمین  تال أثر على ترجمة القرآن للغة البنغالیة
 تھترجم ترجم الجزء األول من القرآن وطبعتالذي راجندر نات مترا و

باألخطاء الفاسدة ولم  ملیئةم وكانت 1879سنة  افي مطبعة أیوربد بكلكت
ترجم والثاني غریش سندر شین وھو أول م .)1(قطتطبع مرة أخرى 

أھمیة كبرى في األوساط األدبیة البنغالیة  ترجمتھ تحملو للقرآن كامالً 
  .تحتاج إلى دراسة مكثفةو

  ترجمة غریش سندر شین

م إلى 1881استمرت ه أول ترجمة كاملة للقرآن الكریم ھذ
اثني عشر  وكان یزعم في بدایة األمر أنھ یترجم القرآن في. م1885

فبدأ یترجم القرآن في مستھل سنة  في مدة اثني عشر شھراً  اً جزء
م لكنھ علم أثناء الترجمة أنھا ال تتم في سنة واحدة ألنھ استطاع 1881

أن یترجم من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة في سنة واحدة فغیر خطتھ 
                                                        

 )1( Bengal Library Catalogue (Calcutta :1879), 2nd Qtr. No. 128. pp.14-15. 
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حافظة وطبع ترجمة الثلث األول من القرآن الكریم بمطبعة شیر بور بم
م وكان 1881سنة  –محافظة شمالیة لدولة بنغالدیش الیوم –میمن سنغ 

تستمر مع أن عملیة الطباعة لفأراد . 384عدد الصفحات لھذه الترجمة 
الجزء  إلى المطبعة وكان یترجم ترسلأأكمل ترجمة جزء فكلما الترجمة 

  .بعده مباشرة الذي

سورة یونس إلى من بدأ فأكمل ترجمة الثلث الثاني من القرآن و
حسب ترتیب رقم  760إلى  385وبدأت ترقم الصفحة سورة النمل 

وأكمل ترجمة . م1884یو سنة صفحات الثلث األول وطبعھا في شھر ما
دأ رقم صفحاتھا من باألخیر من سورة القصص إلى سورة الناس وتالثلث 
یعني أنھ أتم عملیة . م1885وطبعھا نھایة سنة  1201إلى  761

ً في ثالثة  لقرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة في أربعترجمتھ ل سنوات تقریبا
ولكن رقم الصفحات  اً مجلدات وكل مجلد یشتمل على اثني عشر جزء

غیر مطبعة شیر بور التي ومن الجدیر بالذكر أن المترجم قد . كان مرتباً 
 واجھ كثیراً حیث  طبع بھا المجلد األول ألن شیر بور مدینة صغیرة جداً 

ن المشكالت في مجال الطباعة فأراد تغییر المطبعة واختار مطبعة م
  .مطبعة ویدان بور بھا طبع المجلدین األخیرینا وبمدینة كلكت

  كلمات في حیاة المترجم 

ولد في قد ) م1910- م1835(كان المترجم غریش سندر شین 
 التحق في صباه بمدرسة, قریبة من داكا ینالمسلممن  ھاسكانقریة أغلبیة 

القریة التي تعلم فیھا اللغة الفارسیة واألردیة ثم ارتحلت أسرتھ إلى 
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ثم التحق بمدرسة اللغة ظة میمن سنغ وتعلم فیھا الفارسیة محاف
من الكتب  السنسكرتیة وتعلم ھناك السنسكریتیة وأجاد فیھا ودرس كثیراً 

سیة للغة الفار میة قضى عدة سنوات مدرساً یوبعد إتمام دراستھ األكاد. بھا
بنشاطاتھ في مجاالت الصحافة  بالمدرسة المتوسطة بمیمن سنغ مصحوباً 

ً  وأصبح مساعداً  وكان من أتباع الدیانة , للتحریر لجریدة شھریة أیضا
دینھ الھندوسیة ونشأ في ھذه الدیانة وقضى نصف حیاتھ فیھا ثم غیر 

  .ر شینالبرھمیة كیشب سندتأثیر داعیة الربانیة بواختار الدیانة البرھمیة 

أصبح من الدعاة لھا  لھ بل البرھمیة دیناً  باختیارلم یكتف غریش 
وكانت ترجمة القرآن الكریم وتألیف الكتب اإلسالمیة والمسؤولین فیھا، 

فحینما أراد الداعیة البرھمي كیشب . من تلك المسئولیة الدینیة اً جزء
صول سندر شین الجمع بین األدیان الكبرى في العالم حاول دراسة األ

 - المسیحیة والبوذیةویة ساإلسالم والھندو –األساسیة لألدیان األربعة 
دراسة مكثفة مجال ویجمع من أتباعھ وكل منھم یعمل في  ةوعین أربع

ً  )1(في أركانھا األساسیة للغة األردیة  وكان غریش سندر شین مجیدا
على عاتقھ مسئولیة ترجمة یھما فوقع والفارسیة ولھ مھارة عمیقة ف

  .اللغة العربیةأن یعزز معرفتھ ب لمؤلفات اإلسالمیة إلى اللغة البنغالیة بعدا

سافر غریش سندر شین إلى مدینة لكناؤ لدراسة اللغة العربیة سنة 
م ودرس فیھا اللغة العربیة عند األستاذ إحسان علي وقضى ھناك 1876

                                                        
و ) نص بنغالي(328-ص) م1936- كلكتا(, كیشوب سندر واألدب البنغالي, جوغیندر نات غوفتا )1(

راى للدیانة الهندوسیة وآغور نات غوفتا للدیانة اآلخرون هم برتاب سندر مزومدار للدیانة المسیحیة وغورغوبندا 
  .البوذیة



  محمد نجم الحق الندوي   . د        تاریخیة دراسة تحلیلیة: القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة معاني ترجمة

168 م2012فبراير هـ1433 ربيع األول )19(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية

ى سنة كاملة في دراسة القواعد العربیة من النحو والصرف ثم سافر إل
ثم رجع إلى دكا ودرس اللغة العربیة  ا ودرس ھناك أیضاً مدینة كلكت

وبعد . م الدینتاریخ العرب ونبذة من اآلداب العربیة عند األستاذ علی
ً , اللغة العربیة بدأ عملیة ترجمة القرآن الكریممعرفتھ   فأصدر أوال

مجموعة صغیرة لبعض اآلیات المختارة من القرآن الكریم سنة 
ثم بدأ عملیة ترجمة القرآن الكریم كلھ واستطاع أن یترجم  )1(م1880

  . م1881الجزء األول من القرآن الكریم سنة 

  دراسة في ترجمة غریش سندر شین

 وترجمة القرآن الكریمخاصة من المعلوم أن الترجمة عمل صعب 
ألن القرآن لن  وحدیثاً  كل مترجم للقرآن الكریم قدیماً  ذلكاعترف بوقد 

القرآن الكریم إلى زمان طویل كما  ةح ترجمتبفلذلك لم  فیاً ترجم حری
 ألن مترجم القرآن یجب علیھ أوالً و, ذكرت في ھذا البحث تفصیالً 

حات لالمصطبللغة العربیة والمعرفة التامة باالكاملة بالمعرفة اإلعداد لھا 
ودراسات مكثفة في علوم القرآن من بالغة اللغة واألدب  ،العربیة

سنة النبویة وتاریخ العرب واألمم األخرى التي كانت صلتھا ومعرفة ال
  .بعلوم القرآن الكریم مباشرة أو غیر مباشرة

وحینما ندرس ترجمات القرآن الكریم لمختلف اللغات والمترجمین 
 ً اللغویة ومعرفة بالمعرفة  لذلكاستعدوا  بھا نجد أن المترجمین أوال

 ،ثم أخذوا یترجمون القرآننصوص القرآن ودراسات مكثفة في تفاسیره 
                                                        

  .م1880-كلكتة) نص بنغالي(, التي ترجمت من بعض آیات القرآن, النصیحة القرآنیة, غریش سندر شین )1(
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بدأ ترجمة القرآن ) عالم شھیر في إفریقیا(كما أن الشیخ أبو بكر الجومي 
م بعد دراستھ القرآن وتفاسیره 1971الكریم إلى اللغة الھوسیة سنة 

م یعني أنھ استطاع أن یتم 1979ثالثین سنة وأتم ترجمتھ في نھایة سنة 
یوسف علي في عملیة ترجمة وقضى العالمة  )1(ترجمتھ في تسع سنوات

القرآن إلى اللغة اإلنجلیزیة أربعین سنة وقضى محمد بیكتال في ترجمتھ 
 (Arter Jhon)وأتم األستاذ آرتار جون  اإلنجلیزیة عشرین سنة تقریباً 
أما مضیح . عشرین عاماً واثنین  استمرت ترجمتھ اإلنجلیزیة بعد محاولة

التي قام بھا الشاه عبد القادر  -ردیةترجمة القرآن الكریم باللغة األ- القرآن
بعد دراستھ القرآن ثالثین سنة وقضى لھذا الھدف النبیل أربعین فقد تمت 

   .)2(سنة من عمره معتكفاً 

ومن الحقیقة الثابتة أن المترجم غریش سندر شین لیس بعارف 
بإمكانات ضعیفة لمعضالت الترجمة ومشكالتھا فلذا بدأ یترجم القرآن 

 اً عملیة ترجمتھ في سنة واحدة في اثني عشر جزءسیكمل أنھ  وكان یزعم
إلى تسعة عشر سیصل  عددالولكنھ علم أثناء ترجمتھ الجزء السادس أن 

ً أو عشرین جزء وحینما طبع الجزء الثاني عشر بلغت ترجمتھ إلى ثلث ا
 اً وعشرین جزءة أربعأن یبلغ ومع أنھ یرجو بإتمام ترجمتھ , القرآن فقط
في أربع  اً وثالثین جزء ةأتم ترجمتھ في ست خطأ فأخیراً  وذلك أیضا

                                                        
)1(  Khan, “English translation of the Qur’an” Op.cit. 

  .55 -ص, 1- الجزء) م1980-داكا(بالبنغالیة " تفسیر معارف القرآن" محمد شفیع  )2(
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 نفإومع ذلك , وكل ذلك لعدم خبرتھ في مجال الترجمة )1(ربعاً سنوات إال 
  .ترجمتھ لھا قییمة في مجالھا

  ترجمة غریش سندر شین في ضوء آراء النقاد

في الحقیقة أن ترجمة غریش سندر شین أول ترجمة كاملة للقرآن 
ً  ة البنغالیة رغم أنھالكریم باللغ ولم یستطع المسلمون ذلك  لم یكن مسلما

  : استفھام من عدة اتجاھاتات وھذه الترجمة تحمل عالم, قبلھ

أن الكتب الدینیة ال تترجم إال ألغراض دینیة  الطبیعيمن } أ{
ولكن ترجمتھ ھذه لم تقم  ،وإلفادة القراء والدراسین أو لشغف المھنة

ل أنھ ترجم القرآن الكریم ألغراض أراد بھا بض غرض من ھذه األغرال
 لبثوقام بترجمتھ لتبلیغ الدیانة البرھمیة ضد دعوة القرآن ورسالتھ  باطالً 

  .الشكوك والشبھات ضد القرآن الكریم في قلوب المسلمین

األصیل  أنھ لم یترجم القرآن الكریم من النص القرآني العربي} ب{
ة ولیس بعارف بالمصطلحات العربیة للغة العربیمباشرة ألنھ غیر مجید 

وال خبرة لھ في علوم القرآن التي كانت صلتھا بترجمة القرآن مباشرة أو 
غیر مباشرة فشاھدنا أنھ واجھ مشكالت كثیرة في ترجمة الكلمات 

سیة أواألردیة المعضلة للقرآن الكریم فأبقاھا عربیة أو أورد الكلمات الفار
 (William Kerey)لیم كیري كما واجھ ومن الترجمة األخرى 

                                                        
في الحقیقة أنه أتم عملیة  ترجمته في ست وثالثین جزء ولكن األجزاء العشرة األخیرة طبعت جزأین جزأین  )1(

  .فلذا یبلغ عدد أجزاء ترجمته إلى تسع وعشرین جزء
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مشكالت في محاولة ترجمة القرآن إلى اللغة اإلنجلزیة باستخدام 
ألنھ ما استطاع أن یترجم  )1(المصطلحات اإلسالمیة في عملیة ترجمتھ

، قولھ تعالى ً ألن فكرة ثالثیة " وما من إلھ إال هللا ،إن هللا ثالث ثالثة": مثال
ء أساسي من العقیدة المسیحیة ومثل اإللھ لیست فكرة إسالمیة وأنھا جز

أخطأ في  لذا, في ترجمتھ تلك المشكالت واجھھا غریش سندر شین أیضاً 
 -التي من أتباعھا المترجم-ترجمة الجنة والنار ألن في الدیانة البرھمیة 

وترجمھما مزعوم  ھاللجنة والنار فیھا بل وجود ھنالك وجود حقیقيلیس 
" إلھ"ة اإلسالمیة وكذا أخطأ في ترجمة كلمة بعقیدتھ التي كانت ضد العقید

ومعنى اإللھ ال , ألنھ ترجم اإللھ بالتذكیر واآللھة بالتأنیث" آلھة"وكلمة 
یذكر وال یؤنث في العقیدة اإلسالمیة وأنھ ترجم ھاتین الكلمتین في ضوء 
القواعد النحویة وكذا أنھ زعم أن اإللھ یذكر ویؤنث كما في الدیانة 

وذلك لقلة معلوماتھ في علوم القرآن الكریم التي كانت  )2(الھندوسیة
أو  في ترجمتھ جاھالً  صلتھا مباشرة بترجمة القرآن فأضاف كثیراً 

من عقائده الھندوسیة والبرھمیة التي كانت ضد رسالة القرآن  متجاھالً 
  .الكریم

من الممكن أنھ ترجم القرآن من ترجمة القرآن الكریم األردیة } ج{
ین اللغتین وكان یعظ في ھات كما أشرنا إلى أنھ كان مجیداً  أوالفارسیة

ویمكن أنھ ترجم القرآن , في الحفالت الدینیة باللغة األردیة ویلقي الخطب
من ترجمة الشاه عبد القادر والشاه رفیع الدین األردیة مباشرة مع أنھ 

                                                        
  .9-ص, م1979: داكا , مطبعة الحروف, )نص بنغالي(2-القرآن, غریش سندر شین )1(
  .29-ص, م1979: داكا , مطبعة الحروف, )نص بنغالي(4-القرآن, شینغریش سندر  )2(
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إذا لم یكن ھكذا فكیف یمكن ألحد أن یترجم القرآن , مالیس بمعترف بھ
عد دراسة اللغة العربیة ثالث سنوات فقط مع إعالنھ أنھ لم یقرأ القرآن ب

وأتم ترجمتھ في أقل من أربع سنوات  )1(ولو لمرة واحدة إال أثناء ترجمتھ
وقضى الشاه  ،قضى العالمة یوسف علي أربعین سنة في ترجمتھ بینما

  .في ترجمة القرآن الكریم عبد القادر أربعین سنة من عمره معتكفاً 

ً } د{ من مصطلحات اللغة السنسكریتیة في ترجمة  أنھ استخدم كثیرا
ً  القرآن إلى اللغة البنغالیة مع أنھ كان مجیداً  عن  في اللغة البنغالیة رغما

وأن المسلمین في منطقة  ،ن طبعاً یاء ترجمتھ معظمھم مسلمأن قرّ  علمھ
قراءة ھذه  بنغال ال یتعلمون اللغة السنسكریتیة عادة فیواجھ القراء فيال

وإضافة إلى ذلك أن المسلمین , الترجمة ودراستھا مشكالت لغویة أیضاً 
اءة ترجمة القرآن بنص القرآن العربي ألن األجر في قراءة یحبذون قر

ت سنص القرآن ال في قراءة معانیھ وأن ترجمتھ إلى اللغة البنغالیة لی
  .مصحوبة بنص القرآن العربي

كثیر من العلماء  أشاد بھاشین نعم أن ترجمة غریش سندر } ح{
وأثنى علیھا بعض الباحثین أیضا بسبب أنھ أول مترجم للقرآن الكامل 
باللغة البنغالیة أو أنھ تشرف بترجمة القرآن أول مرة وسبق المسلمین 
فیھا رغم أن المسلمین تخلفوا في ھذا األمر المھم إلى زمان طویل أو أن 

إلى ترجمة القرآن بلغتھم البنغالیة المسلمین في منطقة بنغال یتشوقون 
لمدة طویلة ویتمنون دراسة القرآن في لغتھم التي یتحدثون بھا ویعبرون 

                                                        
جریدة " (أخبار إسالمیة" " دراسة تقدیة في ترجمة القرآن بالبنغالیة" أبو الفضل محمد فضل الرحمن  )1(

  .155-144-ص, م1888سنة , 5-العدد) شهریة



  محمد نجم الحق الندوي   . د        تاریخیة دراسة تحلیلیة: القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة معاني ترجمة

173 م2012فبراير هـ1433 ربيع األول )19(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية

, عما في ضمائرھم وھذه األمنیة قد تحققت بمحاولة رجل غیر مسلم
ولكن من سوء الحظ أن الذین حمدوا ترجمتھ وأثنوا علیھا معظمھم لم 

ما قرأوھا أنھم دون قراءتھا أو یقرأوا ھذه الترجمة وأظھروا آراءھم ب
اإلسالم والمسلمین أكثر من بضرت أبالتدبر على األقل ألن ھذه الترجمة 

الدعایة ضد اإلسالم ورسالة القرآن  فیھا نفعھا وإفادتھا ألن المترجم حاول
المعادیة لإلسالم من آراءه البرھمیة والھندوسیة  وأضاف فیھا كثیراً 

للقرآن في ترجمتھ فأظھر بعض الباحثین ضادة وأظھر بعض األفكار الم
مقالة قیمة في آراءھم ضد ھذه الترجمة وعلى رأسھم السید فضل الرحمن 

 وقال فیھا صراحة إن )1(البنغالیة" أخبار إسالمي"ونشرھا في جریدة 
 أن یترجم القرآن ألنھ لیس مجیداً المترجم غریش سندر شین ال یستحق 

صطلحاتھا اللغویة واألدبیة وألنھ حاول بث بم في اللغة العربیة وال عارفاً 
 الدعایة في ترجمتھ ضد القرآن ورسالتھ عنادا لإلسالم والمسلمین وجھالً 

  .لمعلومات والمعارف التي كانت الزمة للمترجمینبا

رئیس جمعیة علماء الھند بوالیة البنغال -وكذا األستاذ روح األمین
ھیر ومترجم القرآن الكریم الش كلكتاالغربیة وخریج المدرسة العالیة ب

وأنھ أبطل بعض آراء  )2(أظھر رأیھ ضد ھذه الترجمة - باللغة البنغالیة

                                                        
  .المرجع السابق )1(
, مقدمة الجزء األخیر) نص بنغالي(لبنغالیة الصحیحة قرآن شریف مع الترجمة ا, محمد روح األمین )2(

  .م1925-كلكتة
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غریش سندر شین في ترجمتھ لحفظ المسلمین من األخطاء المضلة ألنھ 
   .)1(حاول في ترجمة كثیر من آیات القرآن أفكاره البرھمیة التي اعتقد بھا

یش سندر شین مھما كانت ترجمة غررغم ھذه االتجاھات السلبیة ف
تعد من أھم اإلبداعات في أوساط أنھا غیر معتبرة معضلة قراءتھا و

أن تأخذ مكانتھا في بعض األوساط إنھا استطاعت األدب البنغالي بحیث 
عند ترجمة القرآن الكریم في األدبیة البنغالیة في ناحیة ونشأت بھا الرغبة 

یة الدینیة فوا عن أداء ھذه المسئولبنغال الذین تخلالعلماء اإلسالم بمنطقة 
باحة ترجمة القرآن المھمة حتى استطاعوا تغییر الفكرة القدیمة بعدم إ

وعلى رأسھم األستاذ ذلك  واستعد كثیر من العلماء لترجمة القرآن بعد
فصدر من ذلك تقدم لترجمة القرآن الكریم بعد سنتین الذي نعیم الدین 

ً ( م1887الجزء األول لترجمتھ سنة  ثم تقدم العالم ) سیأتي ذكره تفصیال
م وتبعھ األستاذ تسلیم 1905الكبیر عباس علي وقام بترجمة القرآن سنة 

  .وغیرھمم بعده أبو الفضل عبد الكریم 1907الدین بترجمة القرآن سنة 

ترجمة القرآن الكریم التي بدأھا غریش سندر شین فعملیة وبالجملة  
نھایة القرن التاسع عشر ومثل تلك ي فللدعایة ضد اإلسالم والقرآن 

مھما یكن من أمر , حتى الیوم للدعایة ضد القرآن استمرتالمحاوالت 
الحظ م بعد ذلك 1886ي ثالث مجلدات سنة ترجمتھ طبعت ف فإن

المھذبة بعد تحتاج إلى تصحیح فطبع ترجمتھ ترجمتھ نفسھ أن  المترجم
م 1892ححة سنة مصم ثم طبعت بنفس الطبعة 1889سنة ثالث سنوات 

                                                        
  .المرجع السابق )1(
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م 1892م فأصدر طبعة سنة 1906ترجمتھ سنة  تجدیدثم حاول المترجم 
م 1936م  ثم صدرت بالطبعة الرابعة سنة 1908سنة  طفیفبعد تغییر 

إال الجزء األول الذي صدر سنة  كلكتاوجمیع الطبعات صدرت من 
. میمن سنغ الكبرى ببنغالدیش بمحافظةم كان من مطبعة شیربور 1881

 فقد صدرتم 1979م والسادسة سنة 1977سنة  الخامسة الطبعاتأما 
قراء ترجمة غریش سندر  معظم ومن الجدیر بالذكر أن, من مدینة دكا

  .غیر المسلمین وبخاصة بعد ترجمة المسلمین للقرآنمن شین كانوا 

  ترجمة نعیم الدین البنغالیة

إلى حینما كان الداعیة البرھمیة غریش سندر شین یترجم القرآن 
العالم اإلسالمي وبالخصوص المجتمع اإلسالمي كان اللغة العربیة 

أسوأ حال من حیاتھ فتقدم في تلك الظروف القاسیة كثیر من  في الھندي
الدعوة واإلرشاد ونشرالقرآن  والباحثین بجھودھم الجبارة لتبلیغالعلماء 

-م1838(رأسھم األستاذ نعیم الدین  وعلى ,والسنة بطرق مختلفة
وأراد المشاركة في تبلیغ الدعوة واإلرشاد للدین اإلسالمي ) م1908
رسالة القرآن إلى عامة  بنشر أحكام القرآن والسنة وتبلیغ الحنیف

ً بھا فألف عدة كتب دینیة , اللغة البنغالیةبالمسلمین  لھذه األھداف  تحقیقا
   .)1(النبیلة  وترجمتھ للقرآن الكریم جزء من تحقیق تلك األھداف

                                                        
  .م1955سنة , 26- العدد, الشهریة" محمدیة"جریدة " مولوي نعیم الدین" , عبد الغفور صدیقي )1(
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  "نعیم الدین"ات في حیاة المترجم كلم

طبقة أسرة دینیة من ال من م1832 فياألستاذ نعیم الدین  ولد
جده  وكان. الوسطى الصغیرة بقریة سورج بمحافظة میمن سنغ الكبرى

قدم من بغداد إلى دھلي في عھد اإلمبراطور  قد األعلى السید خالد
ھر إلى مدینة داكا وسافر جده الخامس السید محمد طا, المغولي جھانغیر

لمھنة التدریس واستوطن في محافظة قریبة من داكا وتزوج ھناك ثم 
نغ الكبرى واستوطنت في قریة انتقلت أسرتھ إلى محافظة میمن س

  .)1(سورج

 صبیانسائر والده مثل  علىبدأ األستاذ نعیم الدین دراستھ االبتدائیة 
اللغات العربیة لطلب العلم إلى داكا ودرس ھناك ، ثم سافر القریة

والفارسیة واألردیة وكتب التفاسیر والحدیث والفقھ اإلسالمي والمنطق 
عند أستاذ كبیر طوال ثماني سنوات وأضاف إلى معلوماتھ برحالتھ 
الدراسیة إلى أساتذة كبار من مرشد آباد وبھار وجونبور وغازیبور 

من " رعالم الدھ" حصولھ على لقبورجع إلى موطنھ بعد , وآغرا ودھلي
   .)2(وكان عمره واحد وأربعین سنةأستاذه األخیر  قبل

المذھب الحنفي تباع أبین  كانت ھنالك منافسة شدیدةوفي تلك األیام 
وأھل الحدیث بمنطقة میمن سنغ وما جاورھا وكان عمدة القریة المحلیة 

                                                        
  .المرجع السابق )1(
م بالطبعة 1997-داكا, جمع بنغالم) نص بنغالي" (مائة عام لترجمة القرآن بالبنغالیة" , مفخر حسین خان )2(

  .55 -ص, األولى
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موافقة علي خان من أتباع المذھب الحنفي فحرضھ إلعداد كتب  ةسعاد
م 1894وطبعھ سنة " أدلة حنفیة"بعنوان  ي فألف كتاباً الحنفللمذھب 

 وألف قبل ذلك كتاباً . مباشرة -عمدة القریة–بمساعدة سعادت علي خان 
باللغة البنغالیة حول األحكام الشرعیة " زبدة المسائل"آخر بعنوان 

طبعھ سنة و )1(المسلمون في حیاتھم الیومیةیواجھھا والدینیة التي 
نسخ من مسلمون بكل رغبة ونشاط فانتھت آالف م واستقبلھ ال1873

م وصدر 1881ثم صدر بالطبعة الثانیة سنة الطبعة األولى فترة قصیرة 
وفي أثناء ذلك أعد المؤلف الجزء الثاني , م1885بالطبعة الثالثة سنة 

م وبالطبعة الثانیة سنة 1891لذلك الكتاب وطبعھ بالطبعة األولى سنة 
  .م1901

 لكفي تلك األیام وكذ كثیراً متاحة یة باللغة العربیة الكتب الدین كانت
ولكن باللغة البنغالیة ال توجد  الكتب الدینیة باللغة الفارسیة واألردیة أیضاً 

علي  ةابن سعاد–فحرض عمدة القریة الحافظ محمود علي خان  إال نادراً 
لیة فألف اللغة المحلیة البنغاباألستاذ نعیم الدین إلعداد الكتب الدینیة  -خان

 ً  ، م1886سنة " إنصاف"منھا , من الكتب الدینیة بالبنغالیة كثیرا
م 1893سنة " صراط مستقیم"م و1890سنة " كلمات الكفر"و
سنة " میالد شریف"م و1894سنة " وتر"م و1894سنة " تراویح"و

م وكذا ترجم عدة كتب قیمة إلى 1903 سنة" عصا الدین" م و1895
الشھیر بفتاوى عالم " الفتاوى الھندیة"ا أنھ ترجم من أھمھ, اللغة البنغالیة

                                                        
واشتمل على , م1873-كلكتة, طبع الجزء األول بالطبعة األولى ) نص بنغالي" (زبدة المسائل"نعیم الدین  )1(

  .صفحة 234
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م والجزء 1884كیري وأتم ترجمة الجزء األول من الفتاوى الھندیة سنة 
م والجزء الرابع سنة 1889م والجزء الثالث سنة 1887الثاني سنة 

  .مختارة من الجامع الصحیح للبخاري م وترجم أبواباً 1892

ادت علي خان أسس أثناء تلك الجدیر بالذكر أن عمدة القریة سعو
لطباعة الكتب الدینیة باللغة " محمودیةالمطبعة ال"األیام مطبعة باسم 

وعین األستاذ  )1("أخبار إسالمیة"غالیة وإصدار جریدة شھریة باسم البن
ً  نعیم الدین مشرفاً  فأراد . لتلك المطبعة علیھا وكان میر أطھر علي ناشرا

 الكریم بتحریض عمدة القریة سعادة آناألستاذ نعیم الدین ترجمة القر
علي خان فبدأ یترجم القرآن الكریم فھو أول مترجم مسلم للقرآن الكریم 

مطبعة الإلى اللغة البنغالیة وكانت طباعة ترجمتھ للقرآن الكریم بدأت من 
ین وعشرین سنة تاثنعملیة ترجمتھ استمرت حیث  اً جزء اً محمودیة جزءال

  . م1887تھ سنة وصدر الجزء األول لترجم

وكانت ترجمتھ تستمر حسب مسیرتھا العادیة وبعد طباعة الجزء 
من القرآن  -الثالثین-الثاني یرجى من المترجم إعداد ترجمة الجزء األخیر

ألن المسلمین یؤدون الصالة عادة  ،نظرا إلفادة المسلمین في أداء الصالة
المسلمون  يبالسور القصیرة التي اشتمل علیھا الجزء األخیر فیؤد

 ً قد وافق وھذه الفكرة  صلواتھم الخمسة بالسور التي یفھمون معانیھا أیضا
ھا مساعده األستاذ غالم سرور في عملیة ترجمتھ فترجم الجزء علی

األخیر وبعض سور من الجزء التاسع والعشرین وأتم ترجمة الجزء 

                                                        
  .م1885سنة " أخبار إسالمیة"هذه المطبعة أسست إلصدار  )1(
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ي فأھدى إلیھ صاحب المطبعة الحافظ محمود عل, األخیر في مدة قصیرة
ثم  )1(خان نظارة جمیلة وساعة ممتازة جائزة إلتمام ترجمة الجزء األخیر

رجع إلى ترجمتھ وأتم ترجمة الجزء الثالث في أسرع وقت وطبعھ سنة 
  . م1894

ب ھ بعد صدور الجزء السابع بموت صاحتوقفت طباعة ترجمت
المطبعة الحافظ محمود علي خان الذي تقدم بمساعدتھ المالیة في طباعة  

من حسن حظھ أنھ و ،ارجمتھ فغادر میمن سنغ وارتحل إلى مدینة كلكتت
ووعده  -عمدة قریة لزلباي غوري -حصل ھناك على ثقة رحیم بخش

طباعة ترجمة القرآن فأصدر الجزء الثامن سنة في  بالمساعدة المالیة
ولكن من . في نفس السنة م وطبع الجزء التاسع والعاشر أیضاً 1908

فمبر نو 9بعد طباعة الجزء العاشر في  توفىرجم قد سوء الحظ أن المت
المھمة التي بدأھا والدھم وأصدروا الترجمة وتقدم أوالده إلتمام , م1908
م 1909بعد موتھ حیث طبع الجزء الحادي عشر في شھر فبرایر  سریعاً 

م وطبع 1909وطبع الثاني عشر إلى الرابع عشر في شھر إبریل 
م وصدر التاسع 1909في شھر یونیو  الخامس عشر إلى الثامن عشر

لى ن إیم وكذا طبع الحادي والعشر1909ن في شھر یولیو یعشر والعشر
فوظة في وكانت ترجمتھ المطبوعة مح, الثالث والعشرون، في نفس السنة

  .)2(المكتبة البریطانیة بكلكتا

                                                        
سنة , بمطبعة محمودیة) سورة الناس مع سورة الفاتحةمن سورة النبأ إلى (طبعت ترجمة الجزء األخیر  )1(

  .م1892
  .77-ص, م1986-داكا" دراسة القرآن باللغة البنغالیة"محمد مجیب الرحمن  )2(
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ترجمتھ بل ترجم القرآن لم یتم وفي الحقیقة أن األستاذ نعیم الدین 
البقرة إلى الجزء الثالث والعشرین مصحوبة بترجمة الجزء  من سورة

فاستمرت , من الجزء التاسع والعشرین األخیر مع سورة الفاتحة وبعضاً 
فلذا ) م1908-م1887من سنة (ین وعشرین سنة تعملیة ترجمتھ إلى اثن

طباعة ترجمتھ بعد طباعة الجزء الثالث والعشرین وإن كانت  انتھت
. لدیھ قاسم الدین وفخر الدینبعد موتھ باسم و األجزاء التي طبعت

من القرآن بل قاما بطباعة األجزاء التي  الحقیقة أنھما لم یترجما شیئاً و
ما " بھا كلمتھ األخیرة التي تكلممن ترجمھا والدھما في حیاتھ ویفھم ذلك 

  . )1("أكملت ترجمة القرآن الكریم

بدأ ترجمة القرآن سنة وعلم من ھذه الدراسة أن األستاذ نعیم الدین 
م واستمرت عملیة ترجمتھ إلى أن توفاه هللا عز وجل واستطاع 1887

ً من القرآن الكریم وعشرین جزء ترجمة ثالثةفي حیاتھ   اثنتین خاللا
طبع أوالده األجزاء ولكن طبعت عشرة أجزاء في حیاتھ ووعشرین سنة 

ً في و. اقیةالب از أخطاء إبر ضوء الخبرة أن كل مترجم یحاول أوال
ولكن المترجم ترجمة الترجمات السابقة فادعى أن ترجمتھ أحسن وأفضل 

في  لترجماتھ السابقة وحاول دائماً  األستاذ نعیم الدین وجدناه متجاھالً 
   .)2(إجادة ترجمتھ بدون إظھار رأیھ في الترجمات السابقة

                                                        
سنة , 12-العدد) جریدة شهریة بنغالیة-الشهر الجدید" (ماه نو"في " مولوي نعیم الدین" محمد أكرم خان  )1(

  .78-74: ص, م1958
  .71-70:ص , م1986-داكا" دراسة القرآن باللغة البنغالیة"الرحمن محمد مجیب  )2(
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  ترجمتھ في ضوء النقاش

ا رغم قرآن الكریم كما بینّ كان األستاذ نعیم الدین أول مترجم مسلم لل
ٌ تشرفھ بأول مترجم للقرآن أظھر كثیر على من العلماء والباحثین آراءھم  ا

-م1900( ترجمتھ وعلى رأسھم العالم الكبیر نور محمد األعظم
في اللغة العربیة  أنھ قال إن المترجم نعیم الدین ما كان مجیداً ) م1972

ً  هفلذا نجدولیس بعارف بالمصطلحات اللغویة واألدبیة   في ترجمتھ مخالفا
  .)1(لنص القرآن العربي األصیل

وفي الحقیقة أن الترجمة عمل صعب وترجمة القرآن من أصعب 
ّ بمعرفة األعمال األدبیة ألن المترجم یجب علیھ أن  المصطلحات في یلم

 لم یكنكلتا اللغتین ولكن من سوء الحظ أن العارف بمصطلحات اللغتین 
وأنھ ترجم القرآن الكریم قبل مائة , و الحال الیومكما ھیوجد في تلك 

وعشرین سنة وأنھ درس العربیة في المدارس لتلك األیام فمن أین یحصل 
وإن ترجمتھ رغم قبولھا عامة . على معرفة المصطلحات اللغویة واألدبیة

  .إال أنھ لم تعد متاحة لعدم ترجمتھا كاملةالناس في بدایة األمر 

  ترجمة عباس علي 

محافظة ي في أسرة دینیة بقریة بشیر ھات بلد األستاذ عباس علو
م وحصل على دراستھ 1859یة سنة برغانة في والیة البنغال الغرب 24
بتدائیة بمدرسة القریة ودرس مبادئ اللغة العربیة والفارسیة واألردیة اال

                                                        
  .70-ص, م1986-داكا" دراسة القرآن باللغة البنغالیة"محمد مجیب الرحمن  )1(
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عند عمھ منیر الدین ثم التحق بمدرسة عمدة القریة لمنطقة تانغائیل 
ألدب العربي وعلوم القرآن والسنة النبویة الشریفة ھناك عند ودرس ا

األستاذ الشھیر عبد الرحمن الكندھاري طوال خمس عشرة سنة كما 
ً  عشرةقضى خمس  بعد  سنة في مھنة التدریس في نفس المدرسة أیضا

إتمام دراستھ فیھا ثم رجع إلى موطنھ وحصل على وظیفة جدیدة في 
 24محافظة الحاج عبد هللا بقریة ساندي بور ب أسسھا التي مطبعة ألطافیة

لھذه  ن األستاذ عباس علي ناشراً یّ وعُ  برغانة ثم انتقلت إلى مدینة كلكتا
  .)1(المطبعة

من الكتب الدینیة أثناء وظیفتھ في المطبعة  كثیراً  عباس علي درس
ألردیة والفارسیة مقارنة باللغة اوالحظ قلة الكتب الدینیة وندرتھا 

عنایتھ إلى ترجمة الكتب الدینیة إلى اللغة البنغالیة وتألیفھا فأعد فتوجھت 
مسائل "م و1884سنة " حفلة المحرم"مؤلفات دینیة باللغة البنغالیة منھا 

م 1903سنة " مفید األحناف"م و1895سنة " ضروریة وطریقة نبویة
" فتح العراق"م و1909سنة " فتح العجم"م و1904سنة " فتح الشام"و

م وأصدرھا من المطبعة التي 1912سنة " فتح مصر"م و1912سنة 
عدم كما الحظ ترجمة القرآن باللغة البنغالیة كاملة ب .)2(لھا كان ناشراً 

ً المسلمین البنغالیین من فھم القرآن بلغتھممما أدى لحرمان  شدید ، خاصة
  .ات األردیة أو الفارسیةترجموا القرآن باللغ قد العلماء وأن

                                                        
  .149-ص, م1986-داكا" دراسة القرآن باللغة البنغالیة"محمد مجیب الرحمن  )1(

 )2( Bengal Literature Catalogue (BLC), 1884: 4,pp.26-27. 
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لذكر أن األستاذ عباس علي ذكر قائمة الكتب في ومن الجدیر با
م التي ستصدر  1895سنة " مسائل ضروریة وطریقة نبویة"نھایة كتابھ 

ومن ضمنھا ترجمة القرآن الكریم باللغة البنغالیة فعلم أنھ قد بدأ عملیة 
م من 1905ترجمتھ قبل ذلك فأصدر الجزء األول لترجمتھ البنغالیة سنة 

ً  32في نفس المطبعة  لھا ولكن حقوق  صفحة وكان المترجم نفسھ ناشرا
وصدر الجزء الثاني بنفس  )1(- مؤسس المطبعة–الطبع للحاج عبد هللا 

م مع تغییر ناشره منشي كریم بخش وحقوق الطبع 1906المطبعة سنة 
بذات وصدر الجزء الثالث  .)2(بمؤسس المطبعة لمترجمھا مصحوباً 

 اً جزء الترجمة والطباعةعملیة  تستمرم وا1907الطریق السابق سنة 
لب, اً فجزء ُ منھ أن یترجم الجزء األخیر بعد طباعة الجزء الرابع  وط
ثم  )3(م1906فأصدر الجزء األخیر سنة في ذلك رغبة المسلمین ل نظراً 

 رجع إلى ترجمتھ وأتم عملیة ترجمتھ كاملة في شھر نوفمبر سنة
   .)4(صفحة 976 وجاءت فيم 1909

  علي میزة ترجمة عباس

على نص  أول ترجمة كاملة للقرآن الكریم باللغة البنغالیة كانت
القرآن مع ترجمتھ البنغالیة مصحوبة بترجمة الشاه رفیع الدین األردیة 
فعلم من ذلك أنھ ترجم القرآن من ترجمة الشاه رفیع الدین األردیة ال من 

                                                        
)1(  BCL :1907:1 (March 1907),p.60 entry No.1. 
)2(  BCL :1908:1 (March 1908),pp.66 entry No.4. 
 )3( BCL :1908:2 (June 1908),pp.66 entry No.5. 

  .151-ص, م1986-داكا" دراسة القرآن باللغة البنغالیة"محمد مجیب الرحمن  )4(



  محمد نجم الحق الندوي   . د        تاریخیة دراسة تحلیلیة: القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة معاني ترجمة

184 م2012فبراير هـ1433 ربيع األول )19(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية

بعض وإضافة إلى ذلك أنھا تشتمل على . النص القرآني العربي مباشرة
جع إلى تفسیر بفھم القرآن والتي تر ذات الصلةالحواشي الضروریة 

الجاللین وتفسیر مضیح القرآن وتفسیر جامع القرآن وتفسیر فتح البیان 
ر الكبیر من الحواشي التي استخدمھا الشاه رفیع الدین في ترجمتھ یوتفس

  .األردیة

بعة م بالطبعة الرابعة من مط1936وصدرت ترجمتھ المھذبة سنة 
ترجمة القرآن الشریف البنغالیة مع "بعنوان  كتاشركة المنار بمدینة كل

 )1(بعد أن صححھا جماعة من العلماء البارزین" الترجمة األردیة
وصدرت بعد موتھ ألربع سنوات بالطبعة الخامسة األخیرة من مطبعة 

   .)2(م1937ألطافیة سنة 

جمات القرآن بعض تر ألنالیوم  حتىولم تصدر طبعتھا السادسة 
ترجمة أبي الفضل عبد  مثلكانت أحسن وأفضل منھا  التي تلتھاالكریم 

م وصدرت ترجمة عبد الحكیم وعلي حسن سنة 1914الكریم سنة 
-م1922ترجمة األستاذ محمد أكرم خان سنة وم 1937-م1922
ومن الجدیر . م1932یم شودھري سنة حترجمة فضل الروم 1960

لطبعة الخامسة محمد نقیب الدین نفسھ قد بدأ بالذكر أن ناشر ترجمتھ با
م فلم یجد 1948-م1938القرآن وأصدر ترجمتھ من سنة  بترجمة

                                                        
  .م1934سنة , 3-العدد, الشهریة" لسنة والجماعةأهل ا"في جریدة " شركة المنار" إعالن  )1(
العدد الخاص حول ( 11- األسبوعیة العدد" عرفات"جریدة " ترجمة القرآن المجید باللغة البنغالیة"علي أحمد  )2(

  .66-65: ص, م1966سنة ) القرآن
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كانت ترجمتھ نادرة الوجود لذا الفرصة إلصدار ترجمة عباس علي 
  .الیوم

  ترجمة األستاذ محمد أكرم خان

من العلماء البارزین ) م1968-م1868(األستاذ محمد أكرم خان 
مكانة مرموقة في األوساط  واإلسالمیین الكبار الذین أخذوالمفكرین ا

 امتدتھا من مناطق الھند بل األدبیة في منطقة بنغال وما جاورالدینیة و
وكان متأثرا , شھرتھ إلى شبھ القارة الھندیة من أقصاھا إلى أقصاھا
مؤسس جامعة -بزعیم ثورة علیكره التعلیمیة السیر السید أحمد خان

م الذي تم 1906واشترك في مؤتمر التعلیم سنة  -میةعلیكره اإلسال
وھو من أتباع جمعیة أھل , انعقاده تحت رعایة السیر سلیم هللا خان بداكا

  .الحدیث

بن عبد الباري في قریة حكیم بور ولد األستاذ محمد أكرم خان 
دراستھ االبتدائیة عند وبدأ , بنغال الغربیةالوالیة برغانة ب 24بمحافظة 

من الكتب  ألستاذ عبد الباري وقرأ علیھ القرآن الكریم وبعضاً والده ا
ثم , ديالفارسیة مثل كلستان وبونستان للشاعر الفارسي الكبیر الشیخ سع

وأتم دراستھ األكادیمیة فیھا ونجح في  التحق بمدرسة عالیة بكلكتا
  .م1900االختبار النھائي بدرجة جیدة سنة 
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بالعمل دأ حیاتھ الوظیفیة وكان األستاذ محمد أكرم خان قد ب
ثم  )1(م1903سنة " محمدي"أصدر جریدة شھریة بعنوان  الصحفي حیث

لمدة ا انتقلت إلى نصف شھریة وأصدرھا أسبوعیة بعد أن وقفت طباعتھ
األستاذ محمد كان تحت إشرافھ مباشرة ووكانت م 1910قصیرة سنة 

میة وصحیفة الیو" الخادم"ثم أصدر صحیفة  )2(تحریرھا أكرم خان رئیس
الیومیة بالبنغالیة سنة " آزاد"صحیفة  األردیة ثم أصدر أخیراً " الزمان"

للصحافة البنغالیة بفعالیاتھ  وعد األستاذ محمد أكرم خان رائداً . م1936
  .النشیطة في مجال الصحافة أكثر من نصف قرن

 اشترك األستاذ محمد أكرم خان في الحركة السیاسیة وأدى دوراً 
 ً م شبھ القارة الھندیة إلى الھند وباكستان اطاتھ السیاسیة بعد انقسبنشامھما

لمعارف لحكومة باكستان ل اً برلمان باكستان وعین وزیر وانتخب عضواً 
نشاطاتھ السیاسیة بعد أن فشل في انتخاب سنة توقف عن الشرقیة ثم 

لبحث والدراسة التي بدأھا في الحقیقة في شبابھ لم ووجھ عنایتھ 1954
وأضاف نشاطاتھ في , توقفت بمشاركتھ في النشاطات السیاسیةولكن 

اإلرشاد والبحث ودراسة القرآن والسنة وبذل غایة جھده في تبلیغ الدعوة 
لنفسھ  ونشرھا باللغة التي یتحدثھا المواطنون واختارھا ھدفا أصیالً 

 قیماً  ومھنة لحیاتھ فبدأ فعالیاتھ لتحقیق ھذا الھدف النبیل وأعد مقاالً 
الشھریة سنة " إسالم"الذي نشرتھ جریدة " أسوتان للقرآن"نوان بع

وعالج فیھ األستاذ محمد أكرم خان رسالة القرآن األساسیة  )3(م1915
                                                        

  .282- 276: ص , م1949-كلكتة" الشخصیات الشهیرة في منطق بنغال" مجموعة حول  )1(
  .18-ص, م1940-كلكتة" عبقریة بنغال"و القاسم أب )2(

 )3( Bengal Literature Catalogue (BLC)for this year. 
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, إقامة الحق وإبطال الباطل, وھي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر
لعلماء ینبغي ل"ویقول   المبدأین ینذوكان یدعو الناس إلى القرآن بإقامة ھ

عن التقالید العمیاء والخرافات الخیالیة  بعیداً لدعاة أن یشرحوا القرآن وا
ً  ویعدوا للقرآن تفسیراً  ن العلماء البنغالیین الحظ إ ء، ولكن من سوعلمیا

غیر كانوا غیر مجیدین فیھا ولذا لیست لھم مھارة كاملة في اللغة العربیة 
عداد البحث الحر إلغویة واألدبیة فال یستطیعون عارفین بمصطلحاتھا ال

بنغال بأن المؤلفات الفكرة في تلك األیام بمنطقة لذلك راجت الطلیق 
فأراد أن  )1(العربیة واألردیة والفارسیة كلھا تعد من تفسیر القرآن الكریم

 ً بتفسیر علمي فبدأ ترجمتھ  یترجم القرآن باللغة البنغالیة الفصحى مصحوبا
فطلب منھ  ،م1918سنة " إسالم"من سورة الفاتحة ونشرتھا جریدة 

المسلمون بعد نشر ترجمتھ لسورة الفاتحة أن تستمر ترجمتھ حسب العادة 
ولكنھ وجھ عنایتھ أثناء ترجمتھ للقرآن الكریم إلى تألیف كتاب موجز 

بعد  فبدأ وأصدر الجزء األول من سیرة الرسول  حول سیرة الرسول 
  .م1920 سنة" صطفىسیرة الم" محاوالت مستمرة طوال سنتین بعنوان 

ثم ازدادت نشاطاتھ السیاسیة بتغیر الظروف السیاسیة في البالد 
ترجم فیھ الجزء األخیر من الذي األستاذ محمد أكرم خان السجن و فأودع

م وأھداه 1922سنة  -من سورة النبأ إلى سورة الناس –القرآن الكریم 
إلى اد ع ثم ،م بعد خروجھ1923سنة السجن وأصدره  منإلى الشباب 

صدر تفسیر ترجمتھ بعد أن قلت نشاطاتھ السیاسیة بعد سبع سنوات وأ

                                                        
  .2- 1: ص, م1922-كلكتة,مقدمة ترجمة القرآن لمحمد أكرم خان"محمد خیر األنام خان  )1(
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وكانت  )1(م1923بالطبعة الثانیة سنة " أم الكتاب"سورة الفاتحة بعنوان 
م من سورة 1930وأصدر المجلد األول سنة  مستمرة ةترجمالعملیة 

مطبعة الصفحة من  475 فيالفاتحة إلى نھایة سورة البقرة مع مقدمة 
م 1938ثم أصدر المجلد الثاني من نفس المطبعة سنة , تامحمدیة بكلكلا

  .صفحة 348 في

قل فتوقفت عملیة ترجمتھ بتغیر الظروف السیاسیة القاسیة وانت
م فأراد أن 1947إلى داكا بعد تقسیم البالد سنة  جمیع نشاطاتھ من كلكتاب

سنة فأصدرھما  امطبعة محمدیة بكلكتفي الین من داكا ءیطبع الجز
فتقاعد عن  )2(م من مطبعة آزاد باسم الشركة المحمدیة ألف نسخة1951

م كما أشرنا إلیھ فأراد أن یتم 1954 اتالسیاسة بعد أن فشل في انتخاب
ترجمتھ وأتم ترجمتھ في خمس مجلدات فاستمرت طباعتھا إلى ثالث 

من سورة الفاتحة " تفسیر القرآن"سنوات وصدر المجلد األول بعنوان 
صفحة في شھر مارس  700آیة من سورة النساء واشتمل على  42إلى 

لسورة النساء إلى نھایة  43م وصدر المجلد الثاني من اآلیة 1957
م وصدر 1959صفحة في شھر یولیو  800اشتمل على وسورة التوبة 

المجلد الثالث من سورة یونس إلى سورة األنبیاء في شھر أغسطس 
در المجلد الرابع من سورة الحج صفحة وص 700اشتمل على وم 1959

م وصدر المجلد األخیر من سورة 1959إلى سورة ص في شھر أكتوبر 

                                                        
  .24-17: ص, م1920سنة , 1-العدد, الشهریة" إسالم"جریدة " أسوتان للقرآن"محمد أكرم خان  )1(
  .2- 1: ص, م1922-كلكتة,مقدمة ترجمة القرآن لمحمد أكرم خان"محمد خیر األنام خان  )2(
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الطبعة  تم ثم صدر1960الزمر إلى نھایة القرآن في شھر فبرایر 
  .م1975الثانیة سنة 

  دراسة على ترجمتھ 

من المعلوم  أن األستاذ محمد أكرم خان لھ مكانة مرموقة في 
تأخذ مكانة  لمفإن ترجمتھ مع ذلك واألدبیة على السواء األوساط الدینیة و

األستاذ محمد أكرم فیزة مرموقة كان من ، وإمرموقة في أوساط القراء
في ترجمة القرآن وتفسیره وكذا  خان قد ترك الروایات اإلسرائیلیة تماماً 

ترك القصص المزعومة التي ذكرھا بعض المفسرین للقرآن الكریم من 
على مكانة خاصة في  لم تنلن ترجمتھ فإضوعة ومع ذلك الروایات المو

األوساط العامة ألنھ قد أظھر في تفسیره بعض مفرداتھ الخاصة التي 
ضد  كانت تعارض أفكار عامة المسلمین فكتب األستاذ روح األمین أوالً 

ثم أصدر األستاذ الدكتور عبد الستار  )1(تفسیر األستاذ محمد أكرم خان
 ً بعد أن صدر تفسیره " األفكار المزعومة باسم تفسیر القرآن"بعنوان  كتابا

بشیخ  الشھیر(ثم تبعھ األستاذ الشیخ عزیز الحق  )2(بجمیع مجلداتھ
وكلھم أظھروا آراءھم ضد  )3("تفسیر القرآن بالرأي"بعنوان ) الحدیث

ترجمتھ في األوساط العامة رغم مكانة المترجم في  قبلتتفسیره فلذا ما 
  .ینیة واألدبیةاألوساط الد

                                                        
  .م1949سنة, 21-العدد, الشهریة" محمدیة" )1(
, 7-العدد, الشهریة" أهل السنة والجماعة"جریدة " دراسة نقدیة في تفسیر أكرم خان" محمد روح األمین  )2(

  .م1940سنة 
  .م1960:فرید بور " فكار المزعومة باسم تفسیر القرآناأل" عبد الستار  )3(
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ترجمة القرآن وتفسیره كثیر من العلماء البارزین وبعد ذلك تقدم ل
واألستاذ أبو الفضل عبد الكریم ) م1927-م1853(منھم تسلیم الدین 

واألستاذ ) م1945-م1892(األستاذ روح األمین ) م1947-م1875(
واألستاذ فضل الرحیم شودھري ) م1957- م1887(عبد الحكیم 

- م1901(واألستاذ الدكتور محمد قدرة خدا ) م1929-م1896(
وكلھم ترجموا القرآن في نھایة القرن التاسع عشر أو في ) م1977

وكذا ترجم القرآن  رین ببعض القرآن أو بالقرآن كامالً مستھل القرن العش
ترجمة القرآن "في عھد باكستان تحت إشراف المجمع اإلسالمي باسم 

ة ترجمة القرآن إلى اآلن فنعرض ھنا استمرت محاولو" الكریم الیسیرة
 .طباعةال سنة قائمة لترجمات القرآن الكریم حسب ترتیب

 ً ترجم إلى اللغة البنغالیة كثیر من كتب التفاسیر  ومن ضمنھا أخیرا
" الكشاف"للمحلي والسیوطي و " الجاللین"یجدر بالذكر تفسیر 

أنوار  "یر وللعالمة إمام الدین ابن كث"للزمخشري و تفسیر ابن كثیر
ألبي " طبريالتفسیر "للقاضي البیضاوي و " التنزیل وأسرار التأویل

لسید قطب الشھید " في ظالل القرآن"جعفر محمد بن جریر الطبري و
للشیخ أشرف " بیان القرآن"لعبد الماجد الدریابادي " تفسیر ماجدي"و

فھیم ت"األستاذ المفتي محمد شفیع و " تفسیر معارف القرآن"التھانوي و
األستاذ المودودي ولكن لم نناقش تفاسیر القرآن  في دراسات " القرآن

  .الكریمترجمة القرآن 



  محمد نجم الحق الندوي   . د        تاریخیة دراسة تحلیلیة: القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة معاني ترجمة

191 م2012فبراير هـ1433 ربيع األول )19(العدد                      مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية

االستعمار ترجمة القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة في عھد 
  البریطاني

  سنة  مطبعة  عنوان الترجمة  المفسر/اسم المترجم  رقم

) الجزء األخیر(ترجمة القرآن   السید أكبر علي   .1

  لملحمة البنغالیةبلغة ا

  م1868  كلكتا, مطبعة أحمدیة

  م1869  كلكتا, مطبعة  )الجزء األخیر(ترجمة القرآن   أمیر الدین بسونیا   .2

  م1879  كلكتا, مطبعة أیؤربد  )الجزء األول(ترجمة القرآن   راجندر مترا   .3

ین    .4 ندر ش ریش س غ

  )م1910-م1834(

مترجم من نص (قرآن شریف 

یني القرآن مراجعا إلى تفسیر حس

  )وتفسیر الشاه عبد القادر

میمن , مطبعة شیر بور

ومطبعة ویدان , سنغ

  .كلكتا, سندر

-م1881

  م1884

دین    .5 یم ال -م1838(نع

  )م1908

 23- 1من (قرآن شریف مترجم 

  )مع الجزء األخیر

میمن سنغ , مطبعة محمودیة

  كلكتا, ومطبعة بنیك یونین

-م1887

  م1909

-م1901  كلكتا  رجمتفسیر حقاني مت  أبو محمد عبد الحق   .6

  م1909

ي    .7 اس عل -م1859(عب

  )م1932

ي  ع الحواش رجم م د مت رآن مجی ق

  الضروریة
  كلكتا

-م1905

  م1909

دین   .8 لیم ال -م1852(تس

  )م1927
  كلكتا, مطبعة ریاض  قرآن بالتفسیر المختصر

-م1907

  م1925

9.   
  قرآن شریف مترجم  ولیم غولدساك

Christian literature 

society of India 

-م1908

  م1920
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  سنة  مطبعة  عنوان الترجمة  المفسر/اسم المترجم  رقم

ریم    .10 د الك ل عب و الفض أب

  )م1947-م1875(
  تانغائیل, مطبعة إسالمیة  قرآن شریف  مترجم

-م1914

  م1930

11.   
  قرآن شریف مترجم  منشي كریم بخش

, مطبعة طریقة إسالمیة

  كلكتا

-م1916

  م1918

ین    .12 د روح األم محم

  )م1945-م1892(
  كلكتا, مطبعو بنعانور  مترجمقرآن شریف 

-م1917

  م1930

13.   
  كلكتا وداكا  قرآن شریف مترجم مع الحواشي  عبد الحكیم وعلي حسن

-م1922

  م1937

ان   .14 رم خ د أك -م1868(محم

1968(  
  كلكتا وداكا  قرآن شریف مع ترجمة وتفسیر

-م1922

  م1960

رحیم    .15 ل ال فض

  )1929-م1896(شودھري
  بریسال  قرآن شریف مترجم

-م1926

  م1035

  م1931  كومال  )جزء 15-1(قرآن شریف   محمد عبد العزیز   .16

  1934  تانغائیل  )الجزء األول(قرآن مترجم   السید أبو الخیر جھانغیر   .17

18.   
  قرآن مجید مترجم  محمد نقیب الدین خان

, مطبعة شركة منار

  كلكتا

-م1938

  م1949

19.   
  )أجزاء 5-1(قرآن شریف مترجم   محمد قدرة خدا

, مطبعة محبوب خدا

  داكا

-م1946

  م1947

  م1947  كلكتا, بوردمان, مطبعة سالدا  قرآن شریف مترجم  عثمان غني   .20
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ترجمة القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة في عھد تبعیة بنغالدش 
  لباكستان

  سنة  مطبعة  عنوان الترجمة  المفسر/اسم المترجم  رقم

من سورة الفاتحة (ترجمة القرآن   غالم مصطفى الشاعر   .21

  )البقرة إلى نھایة سورة

  م1957  داكا

  م1958  داكا  )الجزء األول(القرآن   إي كي أحمد خان   .22

  م1962  داكا  )4-1من (قرآن شریف   عبد المنان الحكیم   .23

, المجمع اإلسالمي  ترجمة القرآن الكریم  جماعة من المترجمین   .24

  داكا

-م1963

  م1971

-م1966  كلكتا, مطبعة ھندیة  قرآن كریم مترجم  قاضي عبد الودود   .25

  م1967

من سورة الفاتحة ( قرآن كریم مترجم  محمد أمین اإلسالم   .26

  )آیة من سورة المائدة 82إلى 

  م1966  داكا

  م1967  داكا  )4-1(ترجمة قرآن كریم   علي حیدر شودھري   .27

  م1967  نواخالي  )5- 1(قرآن كریم مترجم   السید مركز هللا   .28

ترجمة شعریة للقرآن الكریم من   محمد سعید إبراھیم بوري   .29

  رة الفاتحة إلى سورة النساءسو

  م1968  داكا

  م1969  داكا  )الجزء األول(قرآن كریم مترجم   قمر الزمان شاه   .30
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  سنة  مطبعة  عنوان الترجمة  المفسر/اسم المترجم  رقم

-م1969  فرید بور  )10-1(ترجمة شعریة   محمد عبد الباري   .31

  م1982

-1970  كلكتا وداكا  ترجمة قرآن كریم  محمد طاھر   .32

1972  

مة القرآن الكریم إلى اللغة البنغالیة في عھد الدولة المستقلة ترج
  في بنغالدیش

  سنة  مطبعة  عنوان الترجمة  المفسر/اسم المترجم  رقم

, مطبعة حروف  قرآن شریف بدون النص العربي  مبارك كریم جوھر   .33

  كلكتا

  م1974

الجزء (قرآن شریف بنغالي   عبد الدیان   .34

  )األول

  م1974  داكا

ضل الرحمن أى كى إیم ف   .35

  أنوري

  م1975  داكا, مطبعة تاج  قرآن شریف بنغالي

أى كى إیم فضل الرحمن    .36

  منشي

  م1975  بنغالدیش, كومال  قرآن شریف بنغالي

  م1975  داكا, مطبعة كاظمیة  )الجزء األخیر(القرآن المترجم   محمد بیار علي ناظر   .37

  م1976  بنغالدیش, كوشتیا  )ترجمة سھلة(القرآن   جمیل بن زیارات   .38

ترجمة شعریة من سورة (قرآن   واحد علي أنصاري   .39

  )الفاتحة إلى سورة التوبة

  م1978  بنغالدیش, جسور
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  سنة  مطبعة  عنوان الترجمة  المفسر/اسم المترجم  رقم

ترجمة شعریة من سورة (القرآن   نور محمد   .40

  )آیة من البقرة 141الفاتحة إلى 

  م1979  داكا, مطبعة عادل

قرآن شریف مترجم مع التلفظ   نمظھر الدین أحمد وآخرو   .41

  العربي

  م1981  داكا

  م1982  داكا  )الجزء األول مع الفاتحة(القرآن   شمس الحق   .42

  م1988  مطبعة قادریة  قرآن مع الترجمة والتلفظ  محمد أمین اإلحسان   .43

آیة  90الجزء األخیر مع (قرآن   محمد نور اإلسالم   .44

  )من سورة البقرة

  م1988  داكا

 الجماعة األحمدیة   .45

  )القادیانیة(

ترجمة وتفسیر (قرآن مجید 

  )مختصر

  م1989  داكا

  م1989  داكا  قرآن مجید مترجم  مطیع الرحمن خان   .46
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  المصادر والمراجع

  .البخاري صحیح] 1[

  .اإلمام مسلمصحیح ] 2[

  .)م1979:بیروت(, 1:المجلد ،كتاب المبسوط, السرخسي] 3[

: القاھرة( حابةاإلصابة في تمییز الص, ابن حجر العسقالني] 4[
  .)م1910

  .)م1960: بیروت(لكبرى الطبقات ا, ابن سعد] 5[

قطر دون (, عاني القرآنیةترجمة الم: محمد أحمد السنبطي] 6[
  .)م1982:القاھرة(محمد حسین ھیكل ، )تاریخ

مقدمة فتح الرحمن في ترجمة القرآن , الشاه ولي هللا الدھلوي] 7[
بعة مط" (ر لعبد هللا بن عباسالقرآن المجید مع ترجمة وتفسی"في 

  .ھـ1292: میرت, ھاشمیة

التي ترجمت من بعض , النصیحة القرآنیة, غریش سندر شین] 8[
   ,آیات القرآن

, مطبعة الحروف, )لينص بنغا(4 -القرآن, غریش سندر شین] 9[
  .م1979: داكا 
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  . م1880- كلكتا) نص بنغالي(  

-داكا(لبنغالیة با" تفسیر معارف القرآن"محمد شفیع ] 10[ 
  .1- الجزء) م1980

دراسة تقدیة في ترجمة "أبو الفضل محمد فضل الرحمن ] 11[ 
سنة , 5-العدد) ریدة شھریةج" (أخبار إسالمیة" "القرآن بالبنغالیة

  .م1888

قرآن شریف مع الترجمة البنغالیة , محمد روح األمین] 12[
  .م1925- كلكتا, )نص بنغالي(الصحیحة 

" محمدیة"جریدة " مولوي نعیم الدین", ر صدیقيعبد الغفو] 13[
  . م1955, 26-العدد, الشھریة

نص " (مائة عام لترجمة القرآن بالبنغالیة", مفخر حسین خان] 14[
  .م1997- داكا, مجمع بنغال) بنغالي

, الطبعة األولى ) نص بنغالي" (زبدة المسائل"نعیم الدین ] 15[
  .صفحة 234واشتمل على , م1873- كلكتا

-داكا" آن باللغة البنغالیةدراسة القر"محمد مجیب الرحمن ] 16[
  .م1986
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الشھر " (ماه نو"في " مولوي نعیم الدین"محمد أكرم خان ] 17[
  .م1958, 12- العدد) جریدة شھریة بنغالیة-الجدید

" أھل السنة والجماعة"في جریدة " شركة المنار"إعالن ] 18[
  .م1934, 3-العدد, الشھریة

ریدة ج" ترجمة القرآن المجید باللغة البنغالیة"أحمد  علي] 19[
  . م1966، 11-األسبوعیة العدد" عرفات"

 كلكتا" الشخصیات الشھیرة في منطق بنغال"مجموعة حول ] 20[
  .م1949-

  .م1940 -اكلكت" عبقریة بنغال"أبو القاسم ] 21[

مقدمة ترجمة القرآن لمحمد أكرم "محمد خیر األنام خان ] 22[
  . م1922-كلكتا ,خان

, الشھریة" إسالم"جریدة " أسوتان للقرآن"محمد أكرم خان ] 23[
  .م1920, 1- العدد

  .م1949, 21-العدد, الشھریة" محمدیة"] 24[

دراسة نقدیة في تفسیر أكرم خان "محمد روح األمین ] 25[
  .م1940سنة , 7-العدد, الشھریة" أھل السنة والجماعة "جریدة "
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فرید " باسم تفسیر القرآنألفكار المزعومة ا"عبد الستار ] 26[
  .م1960 :بور

  :المراجع باللغات األجنبیة

 ]27[  S.A.Z Zenkovsky,  Pan-Turkism and 
Islam in Russia (Cambridge, Mass:1960).  
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]32[  M.M. Pickthall, “Arabs and non-Arabs the 
question of translating the Quran” Islamic Culture, 
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