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  مقدمة

) ١:الفرقان(} َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيًرا { : احلمد هللا القائل يف حمكم التنزيل
، والصالة والسالم على النيب األمي، اهلادي )٩:احلجر(} إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { : يًضاوالقائل أ

  » كتاب اهللا وسنيت : تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي« : البشري والسراج املنري، القائل

ت بأن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يعتزم عقد ندوة فكم كانت غبطيت وسروري عندما علم: أما بعد
تعاجل أحباثها قضية هامة وإهنا تفوق العديد من القضايا املعاصرة، وذلك حبكم ختصصي الدقيق يف هذا اجملال، 

ة معاين ترمج"وملعرفيت باحلاجة املاسة يف العامل اإلسالمي أمجع لعقد ندوات عدة حول هذه القضية اهلامة، أال وهي 
، فلقد ركزت العديد من املراكز االستشراقية ومراكز الدراسات الشرق أوسطية يف العديد من "القرآن الكرمي

اجلامعات الغربية دراساهتا وبعض حبوثها حول ترمجة معاين القرآن الكرمي، وذلك بقصد خدمة األهداف اليت يسعون 
عن هذه القضية، وكأهنا من القضايا اجلانبية اليت ال تستحق بذل إليها، أما العامل اإلسالمي فهو غافل كل الغفلة 

اجلهود والدراسات حوهلا، وبنظرة سريعة إىل أعمال الترمجة للقرآن الكرمي والكتابات حول هذا املوضوع جند أن 
  .الغالبية العظمى قام هبا أناس بعيدون كل البعد عن الفهم اإلسالمي والدافع الديين اإلسالمي

باكورة لندوات ومؤمترات مستقبلية تويل هذا املوضوع وهذه القضية  -بإذن اهللا تعاىل  -ذه الندوة تكون ولعل ه
  .احلساسة جزًءا من اهتماماهتا، وال سيما أهنا تتعلق بكتاب اهللا عز وجل

" دعوياحملور ال" وحيث إنين رشحت من قبل اللجنة املنظمة للكتابة عن احملور اخلامس يف هذه الندوة، وهو 
  ترمجة معاين القرآن الكرمي عرب التاريخ: وحتديًدا يف موضوع بعنوان

  "النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة" 
ونظًرا ألمهية هذا املوضوع وحساسيته وخباصة أننا نعيش يف عصر االنفجار املعلومايت واملعريف والعلمي، لذا فإنين 

وتعاىل أن أوفق يف املسامهة هبذا البحث البسيط يف تقدمي خدمة يسرية لكتاب اهللا سبحانه وتعاىل،  أسأل اهللا سبحانه
  .وإيضاح أمهية النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة ونشر اإلسالم يف أرجاء املعمورة

جممع امللك فهد لطباعة " على هذا الصرح الشامخ وأختم مقدميت هذه بدعاء اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفق القائمني 
وأن يأخذ بأيديهم لكل ما فيه خري لإلسالم واملسلمني، وأن يبارك يف جهودهم يف خدمة كتابه " املصحف الشريف

  .احلكيم

١:١   

  ترمجة معاين القرآن الكرمي عرب التاريخ



عربية إىل اللغات األخرى واحدة من أهم القضايا منذ عدة قرون كانت قضية ترمجة معاين القرآن الكرمي من اللغة ال
اليت طغت على الساحة اإلسالمية، وانقسم الناس يف ذلك إىل قسمني ال ثالث هلما، قسم يبيح الترمجة ويرى 

ضرورهتا وأمهيتها يف خدمة الدعوة إىل دين اهللا اخلالد، وال سيما مع دخول أمم كثرية من غري العرب يف الدين 
تشار اإلسالم يف شىت بقاع املعمورة، وقسم آخر يرى عدم جواز الترمجة البتة، وأن كل من أراد فهم اإلسالمي وان

  .معاين القرآن الكرمي عليه أن يتعلم اللغة العربية ويتقنها
ولكن مع مرور الزمن وتوسع رقعة العامل اإلسالمي، مل يعد اإلقدام على مثل هذا العمل بدًعا من القول، ومل تعد 

  .اء املخالفة للرأي األول جمدية؛ ألن الواقع قد فرض نفسه، وأصبح أمر اجلواز حمسوًما ال جدال فيه البتةاآلر
قد ترمجت إليها معاين القرآن  -وهللا احلمد واملنة-إن معظم لغات العامل املهمة اليوم : إن قلنا -فال غرو  -من هنا 

لترمجات املختلفة اليت قام هبا أشخاص هلم ميول وتوجهات الكرمي، بل أصبحت املكتبات تعج ومتوج بالعديد من ا
  . خمتلفة حبسب أهوائهم واجتهاداهتم

من كل ما سبق نرى أن جمال ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى أصبح اآلن من أهم جماالت الدعوة إىل 
افة، وأكاد أجزم بال أدىن تردد أن اإلقدام اهللا سبحانه وتعاىل، ومن أخصب طرق نشر اإلسالم إىل أرجاء املعمورة ك

على العمل يف مثل هذا اجملال من أفضل السبل ومن أعظم اخلدمات اليت ميكن أن يقدمها املرء خدمة لكتاب اهللا 
  ) .١(سبحانه وتعاىل مىت ما حتلى ذلك بالدقة واألمانة وإخالص النية هللا سبحانه وتعاىل 

ات إال باب من أبواب الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وجمال خصب لنشر الدين وما النشر اإللكتروين هلذه الترمج
: " اإلسالمي يف أرجاء املعمورة، وذلك لألسباب واملزايا اليت سأوضحها يف هذا البحث، وما هذه الدراسة املعنونة

ط الضوء على أمهية هذا إال حماولة لتسلي" النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة 
املوضوع، وقد قسمت هذه الدراسة إىل ثالثة مباحث، إضافة إىل هذه املقدمة، وسأتناول يف هذه املباحث 

  ماذا نقصد بالنشر اإللكتروين؟ وما مزاياه وخصائصه؟: املوضوعات التالية املبحث األول 
_________  

نظرات «فهد املالك، / دمها، ميكن الرجوع إىل مقال د ملزيد من اإليضاح حول موضوع جواز الترمجة من ع) ١(
  .٩٤،٩٥،٩٦،٩٧جملة البيان األعداد » يف قضية ترمجة معاين القرآن الكرمي

طرق استخدام النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي يف سبيل خدمة الدعوة إىل اهللا : املبحث الثاين 
  .سبحانه وتعاىل، وفوائد ذلك

  .اخلالصة واالستنتاجات والتوصيات املستفادة من هذه الدراسة: ثالث املبحث ال

  ) World Wide Web( الشبكة العنكبوتية العاملية  ١:١:٢
يف جمال خدمات اإلنترنت، إذ يستطيع  -حىت اآلن  -تعد هذه الشبكة من أبرع التقنيات اليت مت ابتكارها 
ة أو مسموعة أو مرئية عرب صفحات إلكترونية متثل كتيًبا مستخدمو هذه التقنية احلصول على معلومات مكتوب

إلكترونيا يتصفحه املستخدم من خالل جهازه الشخصي مبجرد نقل املؤشر إىل النص املكتوب الذي قد يكون 
متصال بصوت أو صورة، حيث تقوم فكرة الشبكة العنكبوتية على أسلوب تقين يطلق عليه النص احملوري املرجعي 

)Hypertext  ( الذي يقوم بتنظيم العديد من املعلومات والبيانات املتاحة يف موضوعات متعددة ومتشعبة



  ) .١(ومشتتة 
_________  

  .م١٩٩٦عام  ٥٦ندوة مستقبل النشر اإللكتروين العلمي، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، عدد ) ١(

٢:١:٢   

  Electronic Publishingالنشر اإللكتروين 

 Desk Top( تعريف النشر اإللكتروين يتوجب علينا قبل ذلك التعريج على النشر املكتيب عند حاجتنا ل
Publishing - DTP  ( والذي يعّرفه أمين السامرائي وعامر قنديلجي بتعاريف منها أنه استخدام احلواسيب

  .املايكروية يف الطباعة
ل وجتميع كل من النص املكتوب واملخطوطات هو نظام إنتاج طباعي قليل الكلفة، له القدرة على تركيب وتشكي

مع برجميات خاصة هلذا الغرض )  Highly Resoluted( واألشكال املرسومة على شاشة عالية اجلودة 
  .وضعت وصممت جلعل الطباعة عملية ميكن إتقاهنا والقيام هبا من قبل أي شخص بعد تدريب بسيط

حواسيب مايكروية وطابعات ليزرية غري مكلفة تنتج صفحات  النشر املكتيب هو عبارة عن برجميات خاصة مع -٣
  ) .١(منظمة ومعدة بصورة جذابة ميكن من خالهلا احلصول على خطوط بأنواع وأشكال خمتلفة ومتنوعة وتنفيذها 

  _________أما شوقي سامل فيستعرض لنا النشر املكتيب من خالل مجلة تعاريف منها 
ص ) م١٩٩٥أيلول ( ٣، ع ٣٠رسالة املكتبة، م» النشر املكتيب اإللكتروين«لجي أمين السامرائي وعامر قندي) ١(

٣٨  .  

هو تطبيق ناشئ للحواسيب املايكروية لتصميم وطباعة وثائق عالية اجلودة بشكل كامل يف املكتب ذاته دون إرسال 
ة للوثائق فيمكن عندئذ إرساهلا أي معلومات أو أعمال طباعية إىل اخلارج، أو عند االنتهاء من إعداد الصورة األصلي

  .إىل شركة طباعية إلنتاج كميات منها
هو أحد تطورات نظم أجهزة معاجلة النصوص اليت حتولت من شكل آيل لتنفيذ احلروف إىل شكل إخراجي متميز 

َياُم بِِه بُِمْسَتوى الَْحاِسبِ بأحجام خمتلفة من حروف الطبع مع ُمْسَتَوى إِخَْراجٍ قَدْ َيْصُعبُ ُحتَّى َعلَى الُْمحَْترِِف الِْق
  ) .١(َنفِْسِه 

بأنه استخدام أجهزة وأنظمة تعمل بالكمبيوتر يف االبتكار )  EP( ومن هنا ميكننا تعريف النشر اإللكتروين 
  .واإلبداع والصف وإعداد الصفحات وإنتاج صفحات منوذجية وإخراجها كاملة ومنتهية

ديثة إمكان العرض السابق للصفحات، وحتريرها، وإعداد صفحات هنائية وتتيح تقنيات النشر اإللكتروين احل
 What" ( ما تراه حتصل عليه"بأسلوب تفاعلي وهي ال تزال يف صورة إلكترونية، وهو ما يعرف اصطالًحا باسم 

you see is what you get .(  
_________  

ات املتطورة وآثارها على املنطقة العربية، الكويت، دراسة ملظاهر تقنية املعلوم: شوقي سامل، صناعة املعلومات) ١(
  .٢٢٩- ٢٢٧م ص ١٩٩٠شركة املكتبات الكويتية، 



حيث ) Desk Top Publishing(تطويًرا لتقنيات النشر املكتيب ) EP( وتعد تقنيات النشر اإللكتروين 
ومة إلكترونية يتم الذي ميثل منظ)  Teletext( أصبحت تشمل أنظمة النصوص املتلفزة مثل التيليتيكس 
  .بواسطتها نقل املادة املطبوعة عن طريق حمطة تليفزيونية

تعود بداية النشر اإللكتروين إىل هناية الستينات عندما بدأت بعض كربيات " ويشري حسن أبو خضرة إىل أنه 
غنط الذي أدى شركات النشر باستخدام احلاسوب يف التنضيد الضوئي، وأظهر هذا اجليل الثانوي من الشريط املم

إىل إجياد الدفعات واخلدمات اآللية، ويف أواخر السبعينات قدمت أجهزة احلاسوب واالتصاالت عن بعد فرًصا 
كما أصبح ) on demand(جديدة للنشر، أوهلا وأمهها أهنا فتحت إمكان النشر اإللكتروين بناًء على الطلب 

مشاهدته وكانت تلك البداية احلقيقية للنشر بناًء على  عملًيا ختزين نسخة من عمل بدال من االستماع إليه أو
حضارة "وتشري مجيع الدالئل إىل أن وسائل النشر اإللكتروين ستسحق الطباعة التقليدية معلنة سقوط ) ١". (الطلب
  ) .٢(م ١٤٤٠اليت سادت اجملتمع اإلنساين منذ اختراع الورق عام " الورق

_________  
  .٢٤م ص ١٩٨٨أيلول ) ٣( ٢٣رسالة املكتبة  -اإللكتروين  النشر -حسن أبو خضرة ) ١(
  .٦٢م ص ١٩٨٧أكتوبر  ٣ع  - ١٨مج  -عامل الفكر » اللغة العربية واحلاسوب« نبيل علي ) ٢(

، وأدى التطور ) Word processor) (1(وقد دخلت اإللكترونيات عامل النشر باستخدام معاجل الكلمات 
ين إىل ظهور أنواع جديدة من تقنية وسائل اإلعالم، وإىل التأثري كذلك يف تقنية السريع يف جمال النشر اإللكترو

  .الصحافة املطبوعة
_________  

ورقة عمل مقدمة (تقنية املعلومات وأثرها على التعاون العريب والدويل يف جمال املعلومات  -عبد الرزاق يونس ) ١(
ص  -عمان املنظمة العربية للعلوم  - ٨٨/  ١٢/  ٥) بية يف اجتماع مسؤويل وخرباء املعلومات يف الدول العر

١٢.  

٢:٢   

  أشكال النشر اإللكتروين

إذا كان أساس تقنية النشر اإللكتروين متنوًعا، فكذلك املنتجات اليت نتجت عن استخدامها، لذلك فإن النشر 
  .يليتكستمثل الت) non-interactive(اإللكتروين يأخذ صوًرا منها بث خدمات غري تفاعلية 

  .مثل الفيديوتكست، والبحث املباشر) Interactive services(خدمات تفاعلية 
  .منتجات منفصلة مثل أسطوانات الفيديو، أشرطة الفيديو، الربجميات

  ) .١(غري ذلك مثل الصحف اإللكترونية، املنتجات املهجنة 
_________  

)١ (Gurnsey, John - The Information Professions in the Electronic 
Age ،London, Clive Bingley, 1985 ،P 3   



  مزايا النشر اإللكتروين وخصائصه لعل من أبرز  ٣:٢

  مزايا النشر اإللكتروين وخصائصه

حيث يؤثر املشاركون يف عملية النشر اإللكتروين على أدوار اآلخرين ) Interactivity(ما يلي التفاعلية 
علومات، وهو ما يطلق عليه املمارسة االتصالية واملعلوماتية املتبادلة أو التفاعلية، فمن وأفكارهم ويتبادلون معهم امل

خالل منصات النشر اإللكتروين سيظهر نوع جديد من منتديات االتصال واحلوار الثقايف املتكامل واملتفاعل عن 
  .بعد، مما سيجعل املتلقي متفاعلًا مع وسائل االتصال تفاعال إجيابًيا

حيث ميكن توجيه النشر اإللكتروين إىل فرد أو جمموعة معينة من )  Demassification( اهريية الالمج
  .األفراد

حيث ميكن عن طريق النشر اإللكتروين القيام بالنشاط االتصايل يف ) Asynchronization(الالتزامنية 
  .الوقت املناسب للفرد دون ارتباط باألفراد اآلخرين أو اجلماعات األخرى

اليت تعين إمكان نقل املعلومات عن طريق النشر اإللكتروين من مكان آلخر بكل يسر ) Mobility(احلركية 
  .وسهولة

أي القدرة على نقل املعلومات عن طريق النشر اإللكتروين هلا من وسيط ) Convertibility(القابلية للتحويل 
  . آلخر

  .ل العامل وداخل كل طبقة من طبقات اجملتمعمبعىن االنتشار حو)  Ubiquity( الشيوع واالنتشار 
على أساس أن البيئة األساسية اجلديدة للنشر اإللكتروين ووسائل )  Globalization( العاملية أو الكونية 

  .االتصال واملعلومات أصبحت بيئةً عاملية
على املركزية يف نشر  القضاء على مركزية وسائل اإلعالم واالتصال، إذ ستعمل األقمار الصناعية على القضاء

املعلومات والبيانات، ولن يرتبط الناس بوسائل اإلعالم من خالل املسافات اجلغرافية فقط، وإمنا سريتبطون معا من 
  .خالل اهتماماهتم املشتركة

زوال الفروق التقليدية بني وسائل نشر املعلومات املتمثلة يف الصحف والكتب واجملالت، حيث أصبح مضمون أي 
ة منها عن طريق النشر اإللكتروين متاًحا ومشاًعا يف مجيع الوسائل األخرى وبأشكال وأساليب عرض وتقدمي وسيل

  .خمتلفة ومتطورة

أصبح النشر اإللكتروين واإلنترنت مبنزلة مكان يعج بالناس واألفكار تستطيع زيارته والتجول يف جنباته، مما أتاح 
والذي يزيل حواجز املكان واملسافة ) Cyber Space(ع االفتراضي إجياد ما اصطلح على تسميته بعامل الواق

وقيود الزمان بني مستخدميه، حيث يستطيعون التواصل فيما بينهم بصورة تكاد تكون طبيعية، بغض النظر عن 
  .املسافات والتوقيتات اليت تفصل بعضهم عن بعض

يتيح الفرصة أمام الباحثني واجلامعيني إىل توجيه اجلزء على املستوى العلمي والبحثي واجلامعي فإن النشر اإللكتروين 
األكرب من جهودهم إىل عمليات التحليل والتفسري واالستنتاج والتنبؤ والكشف عن الظاهرات واملتغريات اجلديدة 

وذلك بديل عما كان حيدث قبل ذلك من ضياع نسبة كبرية من  -وهو ما ميثل العمود الفقري للعملية البحثية  -
د الباحثني يف احلصول على املعلومات، وهو ما سوف يؤدي إىل تطوير املعرفة وحتديثها يف اجملاالت البحثية جه



  .املختلفة، وازدهار االبتكار والبحث العلمي
أن النشر اإللكتروين يضمن للجامعات ومراكز األحباث اجلودة العالية للمخرجات املطبوعة اليت أصبحت بتطور 

  .عات، تضاهي كفاءة منتجات املطابع احملترفة وجودهتا، بشكل يصعب التفريق بينهما أحياًناالربجميات والطاب

ضمان االقتصاد امللموس يف الوقت واجلهد واملال، فاملراحل املعروفة يف إعداد النسخ للطباعة كالتنضيد 
ملرحلة قبل أن تصل النسخة إىل واإلجراءات واملتطلبات البشرية واملالية واألجهزة واملعدات اليت تستهلكها هذه ا

آلة الطباعة هي العامل املؤثر واملباشر يف ارتفاع كلفة الطباعة يف املطابع، والتأخري واألجور املرتفعة لأليدي العاملة 
  .الفنية، النشر اإللكتروين اختصر هذه العمليات كلها وأصبحت الكلفة احلالية تقدر بُعْشر كلفة الطباعة التقليدية

  ) .١(العالية يف اإلجناز مع ضمان اجلودة والكفاءة العالية وبأقل جهد  السرعة
_________  

النشر : أمين السامرائي) ب. استثمار اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا : د، سليمان امليمان) أ: انظر املراجع التالية) ١(
  .النشر اإللكتروين: حسني أبو خضرة. د) ج. املكتيب اإللكتروين 

٤:٢   

  دعوة اإلسالمية والنشر اإللكتروينال

مع تطور وسائل االتصاالت احلديثة أصبح العامل كالقرية الصغرية اليت ميكن التواصل بني أهلها والتأثري فيهم بسهولة 
ويسر، ولقد استغل أعداء اإلسالم من اليهود والنصارى وغريهم من ملل الكفر واإلحلاد هذه التقنية احلديثة من 

إلكتروين استغالال سيئًا يف خدمة عقائدهم الباطلة ويف سبيل تشويه صورة اإلسالم واملسلمني، فهذا إنترنت ونشر 
جيب على الكنيسة "بابا الفاتيكان يهتم شخصًيا باإلنترنت والنشر اإللكتروين للنصرانية وأفكارها وعقائدها ويقول 

م بدأ الفاتيكان ١٩٩٥صل األمر إىل أنه يف عام ، بل و) ١" (أن تفيد من أي تطور تكنولوجي للتبشري بالنصرانية
بافتتاح موقع على اإلنترنت خاص به، استغرق تصميمه وتنفيذه عدة سنوات، يوفر من خالله النشر اإللكتروين 

لترمجات اإلجنيل إىل مجيع لغات العامل، إضافة إىل نشر معتقدات النصارى وأفكارهم كافة، كما أن اليهود قد 
اخلاصة هبم وخالهلا ينشرون أفكارهم وعقائدهم، وكذلك فعل اهلندوس والبوذيون وملل أخرى صمموا مواقعهم 

  .كثرية أخذت زمام السبق يف استغالل تلك الوسيلة يف خدمة مصاحلهم ونشر ضالالهتم
_________  

  . استثمار اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا: امليمان) ١(

وحنن أهل اإلسالم وأهل الدين اخلالد أوىل وأحرى أن نقتحم غمار هذه التقنية احلديثة، وال سيما أن الدين 
اإلسالمي حيمل كل املقومات اليت جتعله منصوًرا دوًما يف ميادين احلوار، كيف ال؟ وهو الدين احلق املبني الذي 

  .ارتضاه اهللا خلامت األنبياء واملرسلني
قَْد َجاَءكُْم ِمَن كَِتابِ قَْد َجاءَكُْم َرسُولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَثًِريا ِممَّا كُْنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكتَابِ َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ َيا أَْهلَ الْ{ 

ُهْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّلَامِ َوُيْخرُِج}{ اللَِّه ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبٌِني 
  ) . ١٦-١٥:املائدة(} َوَيْهِديهِْم إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ 



  استخدام النشر اإللكتروين لترمجات: املبحث الثاين
  معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة

ما يف اخلري كما أنه ميكن استخدامهما يف اإلنترنت والنشر اإللكتروين وسيلتان من املمكن استخدامهما وتطويعه
الشر، وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استخدم كل وسيلة اتصال ممكنة يف وقته لغرض الدعوة إىل دين اهللا 

سبحانه وتعاىل ونشره بني الناس، فقد استخدم االتصال املباشر، فكان يقصد الناس يف جمتمعاهتم وأسواقهم 
ىل اإلسالم مجاعات وأفراًدا، كما راسل صلى اهللا عليه وسلم امللوك، واستقبل الوفود ينشر ويكلمهم ويدعوهم إ

  .بينهم الدين احلق
إن كل وسيلة تستخدم للدعوة إىل اهللا ينبغي أن يراعى فيها : " ويف هذا اإلطار يقول الدكتور سليمان امليمان

  .لوسيلة أن تكون غري حمرمة شرًعاالشروط التالية عدم خمالفتها للشرع احلكيم، فيشترط يف ا
  .أن يكون املقصد الذي تفضي إليه تلك الوسيلة غري حمرم

أال يترتب على استخدام تلك الوسيلة مفسدة تزيد على مصلحة هذا املقصد، فإذا كانت الوسيلة غري حمرمة يف 
 تعاىل، وال يترتب على استخدام ذاهتا كالنشر اإللكتروين للترمجات، واملقصد منها واجبا وهو الدعوة إىل دين اهللا

هذه الوسيلة مفسدة أعظم من املصلحة املترتبة عليها، فعندها ال شك يف وجوب استخدام تلك الوسيلة يف ضوء 
  ) .١) (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(

املسلمني يف شىت بقاع  إننا باستغالل وسيلة النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي نسهل بذلك على ماليني
املعمورة التعرف على الدين الصحيح والرجوع إىل مصادره األصلية، ومهما أنفق املسلمون يف هذا اجملال، فإن ذلك 

  .سيوفر عليهم الوقت واجلهد واملال الكثري
_________  

  . ١٤٢٠اإللكتروين  ورقة عمل مقدمة لندوة الكتاب» استثمار اإلنترنت يف الدعوة إىل اهللا«  -امليمان ) ١(

قس على ذلك ما يكلفه مثال القيام حبملة دعوية على إحدى القنوات الفضائية أو استئجار قناة فضائية لبث اإلسالم 
منها، وحشد مجيع الطاقات واإلمكانات لذلك، ال شك أن ذلك سيكون يف غاية الصعوبة كما أن تكلفة تشغيل 

ناهيك عما فيه من صعوبات وحمدودية اجلمهور، يف حني أن النشر هذه القنوات يعد اليوم باهظ التكاليف، 
اإللكتروين عرب اإلنترنت أو األقراص املدجمة حماط بعدد هائل من اجلمهور، إضافة إىل ما يتمتع به النشر اإللكتروين 

  .من مزايا فريدة جتعله من أنسب الوسائل لبث الدعوة دون قيود وال شروط
يف ظل ما يسمى بالعوملة واالنفتاح العاملي أال نقف مكتويف األيدي، أو ندس رؤوسنا يف كما أننا ملزمون اليوم 

التراب، بل ال بد من نقل الدعوة من احمللية إىل العاملية، ومن األرض إىل الفضاء اإللكتروين الذي يتنافس العامل شرقه 
  .وغربه حكومات وأفراًدا ومؤسسات دينية لتثبيت وإرساء مواقعهم فيه

عند احلديث عن استخدام النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي يف خدمة الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 
  :ال بد لنا من ذكر بعض خصائص القرآن العظيم، والذي يهمنا منها يف هذا املقام

و سبحانه وتعاىل بذلك يف اخللود، وذلك حبكم حفظ اهللا سبحانه وتعاىل هلذا الكتاب الكرمي، كما وعد وتكفل ه
  )٩:احلجر(} إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ { قوله تعاىل 



فكتاب اهللا ليس كتاب جيل أو عدة أجيال، وليس كتاب عصر أو مجلة عصور، بل هو كتاب الزمن كله إىل أن 
  .يرث اهللا األرض ومن عليها
دى اهللا به اإلنس واجلن أن يأتوا مبثله، بل وحتدى فصحاء العرب أن يأتوا بسورة من أنه الكتاب املعجز الذي حت

قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت الْإِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى أَنْ َيأْتُوا بِمِثْلِ { مثله، فعجزوا وانقطعوا وحقت عليهم كلمة اهللا سبحانه وتعاىل 
َوإِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِممَّا َنزَّلَْنا َعلَى { ، ) ٨٨:اإلسراء(} ْو كَانَ َبْعضُُهْم ِلبَْعضٍ ظَهًِريا َهذَا الْقُْرآِن لَا َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَ

  ) .٢٣:البقرة(} َعْبِدَنا فَأْتُوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني 

ر للذكر والفهم، ليس ككتب الفالسفة املليئة بالغموض واأللغاز، وال كتب العلم اليت ال أنه كتاب مبني ميس -٣
َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ { يقرؤها إال فئة حمدودة من أهل االختصاص، بل كتاب يقرؤه العامي كما يقرؤه العامل 

  ) .١٧:القمر(} فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 
ي، فكما ذكرت قبل قليل من أنه للزمن كله، فكذلك هو للعامل كله، فليس كتاب العرب أنه كتاب عامل -٤

وحدهم وإن نزل بلغتهم، وليس كتاب أهل اجلزيرة وحدهم وإن بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم من بينهم، ولكنه 
كومني، أغنياء وفقراء، فهو كتاب رب العاملني لكل العاملني عرًبا وعجًما، شرقًا وغرًبا، بيًضا وسوًدا، حكاًما وحم

َتَباَرَك الَِّذي نَزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه لَِيكُونَ { ) ١(كتاب كل األجناس وكل األوطان وكل األلسنة وكل الطبقات 
َماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى الر ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيكَ لُِتْخرِجَ النَّاَس ِمَن الظُّلُ{ ، )١:الفرقان(} ِللَْعالَِمَني َنِذيًرا 

، ومن هنا يربز لنا سؤاالن ) ٢٧:التكوير(} إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني { ، ) ١:إبراهيم(} صَِراِط الَْعزِيزِ الَْحِميدِ 
  _________هامان، مها 

  .م١٩٩١ -اهليئة العاملية للقرآن الكرمي  -املعايرجي ) ١(

كيف نبلغ القرآن العريب إىل غري العرب؟ هل يكون ذلك بتعجيم القرآن حىت يفهمه غري العريب؟ أو : ل األولالسؤا
  يكون بتعريب األعاجم ليفقهوا القرآن بلغته العربية؟

إن الدارس للتاريخ اإلسالمي يف صدر هذه األمة، سيجد أن أسالفنا األوائل كانوا حريصني على تعريب األعاجم 
وا معىن القرآن باللغة العربية، وكان من ذلك أن نشروا اإلسالم والعربية على حد سواء، ولكن مع حىت يدرك

انتشار اإلسالم وتوسع رقعته، بزيادة عدد الداخلني يف اإلسالم من غري العرب على عدد العرب مبا يزيد على مخسة 
  إىل هؤالء املسلمني ولغاهتم غري اللغة العربية؟كيف نوصل هذا القرآن : أضعاف، من هنا يربز لنا السؤال الثاين وهو

إن غري املسلمني مل جيدوا مشكلة يف ترمجة كتبهم اليت يقّدسوهنا إىل لغات العامل، وذلك لسبب بّينٍ وهو أن تلك 
  .الكتب قد اعتراها من التبديل والتحريف واحلذف ما جعل بعضها ليس بلغته األصلية اليت نزل هبا، كاإلجنيل مثال

قد ذكرت يف مقدمة هذا البحث أن جواز ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى يعد أمًرا ال جدال فيه و
وال نقاش، فلقد فرض الواقع نفسه وحتم على املسلمني السعي الدؤوب لنقل ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل 

  .لغات العامل األخرى

لكتروين يف هذا العصر التقين الذي أصبح العامل فيه كالقرية الصغرية، ومع ما ذكرنا من خصائص ومزايا للنشر اإل
وأصبح البعيد قريًبا مهما بعدت مسافته، كان لزاًما على العامل اإلسالمي أن يعد العدة الستغالل هذه الوسيلة يف 

دعوة إىل دين اهللا أن إيصال كتاب اهللا إىل كل بقعة من بقاع األرض، ولعل من أبرز مسات هذه الوسيلة يف جمال ال



النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي سيوفر املال واجلهد الكثري، فليس هناك تكلفة شحن بري أو جوي 
سواًء على اإلنترنت أو عن طريق األقراص املدجمة -أو حبري، فعن طريق النشر اإللكتروين هلذه الترمجات 

)CDs(- يه إىل أي شخص يف العامل، فعلى سبيل املثال إلرسال طرد بريدي فيه ميكن توصيل القرآن مترمجة معان
نسخة من ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة اإلجنليزية إىل أي والية يف الواليات املتحدة األمريكية، سوف ) ٤٠(

كلف نشرها يكلف شحن ذلك الطرد وإيصاله إىل اجلهة املستفيدة ما يزيد على ألف ومخسمائة ريال، بينما لن ي
  .إلكترونيا إال قيمة القرص املدمج، أو الدخول إىل أحد املواقع على الشبكة العنكبوتية

أن النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي سوف يكسر احلواجز واحلدود، ولن يستطيع أحد، ولن تستطيع 
ما على طالب الترمجة فقط هو محل  دولة الوقوف حجر عثرة يف سبيل توصيل تلك الترمجة إىل مريديها، فكل

حيث يتم نشر ) al-islam ،com(القرص املدمج أو الدخول إىل مواقع دعوية على اإلنترنت، مثل موقع 
ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل سبع لغات عاملية وجيري العمل حالًيا يف هذا املوقع لزيادة عدد الترمجات، وقد نفع اهللا 

ذلك لسهولة احلصول على الترمجة دون أدىن تكلفة أو عناء يذكر، ناهيك عن سهولة البحث كثًريا هبذا املوقع، و
  .والنظر يف اآليات وتفسريها

سهولة محل الترمجة والتنقل هبا من مكان آلخر، دون تكبد عناء محل تلك الترمجة والتعرض للمساءلة يف بعض 
ملدمج أو الدخول إىل أحد املواقع اإلسالمية على شبكة الدول واألماكن، بل كل ما يتطلب األمر هو محل القرص ا

  .اإلنترنت
االنتشار الكبري والسريع هلذه الوسيلة، وهذا يعين إيصال ترمجات معاين القرآن الكرمي من خالل النشر اإللكتروين 

. العامل م إىل بليون مستخدم يف٢٠٠٤إىل ماليني البشر، حيث يقدر أن يصل عدد مستخدمي اإلنترنت مثال عام 
)١(  

_________  
  .١٤٢٠امليمان، املرجع السابق ) ١(

أن النشر اإللكتروين من أسرع وسائل االتصال املتاحة يف العامل، حيث ميكن من خالهلا الوصول إىل أفراد ومجاعات 
وأقل عناء يف أماكن خمتلفة يف العامل قد يكون من الصعب الوصول إليهم بغري النشر اإللكتروين، وذلك بأقل تكلفة 

  .وبأسرع وقت ممكن
قد ال يوجد يف كثري من مناطق العامل مراكز إسالمية ويف بعض األحيان ال توجد مساجد تتوافر فيها ترمجات ملعاين 

القرآن الكرمي، وبالتايل تنعدم مصادر تبصري من يسكن يف تلك املناطق بكتاب اهللا سبحانه وتعاىل، ولكن عن طريق 
رمجات نستطيع الوصول إىل ما ال ميكن الوصول إليه، وربط املسلمني هناك باملصدر األول يف النشر اإللكتروين للت

  .حياهتم، وتنويرهم هبدي القرآن العظيم مصحوًبا بالتفسري املوضح واملبني للمشكل فيه
 CDs(دجمة أن النشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي سواًء عن طريق اإلنترنت أو عن طريق األقراص امل

هو وسيلة اتصال ال تتحكم فيها جهة معينة وال تفرض عليها سياسات حمددة، بل املتحكم فيها هو من ) 
  .يستخدمها، فله أن يستقبل ما يشاء ويرسل ما يشاء بال رقيب وال حسيب



 قليل من الناس، أن احلواسيب يف عصر االنفجار املعريف واملعلومايت حتظى بكثري من الثقة واالحترام لدى عدد غري
وهو ما جيعلها من الوسائل الدعوية اليت تسهم يف إقناع تلك الفئة نظًرا لتقبلهم وارتياحهم النفسي يف التعامل معها، 

  .لذا فمىت ما مت نشر ترمجات معاين القرآن إلكترونًيا، فإن ذلك سيكون معيًنا على نشر الدعوة

  توصيات الدراسة

حث املباحث واملوضوعات املتعلقة بعنوان البحث، فإنه يكون لزاًما علّي ومن األمانة وبعد أن استعرضت يف هذا الب
إن كانت  -العلمية أن أوضح وأبني بعض النتائج واالقتراحات والتوصيات اليت توصلت إليها، وهي توصيات 

  .سبحانه وتعاىلآمل أن ترى النور، وجتد من يأخذ هبا إىل حيز التطبيق العملي خدمة لكتاب اهللا  -صوابًا
ضرورة تنسيق اجلهود وتضافر اهلمم بني اجلمعيات واملنظمات واهليئات اإلسالمية ذات العالقة بالدعوة إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل الستغالل وسيلة اإلنترنت والنشر اإللكتروين لترمجات معاين القرآن الكرمي لتكون وسيلة فعالة 

  .يسرة يف سبيل مجع املسلمني وتأليفهم على كتاب اهللا سبحانه وتعاىلوجمدية يف هذا اجملال، ووسيلة سهلة وم
ضرورة العمل اجلاد على إنشاء مواقع إسالمية على شبكة اإلنترنت العنكبوتية تتوىل نشر ترمجات معاين القرآن 

ونشرها بني املسلمني الكرمي املعتمدة إلكترونيا، كما أنه أصبح لزاًما إنتاج أقراص مدجمة لتلك الترمجات يتم تداوهلا 
  . يف أقطار املعمورة

وذلك  -ولتكن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  -أرى أن تنربي هلذه املهمة جهة إسالمية معتمدة 
للتصدي ملواجهة اخلصوم يف هذا اجملال، على أن يتم تأليف جلنة عاملية من ذوي االختصاص يف ترمجات معاين القرآن 

احلاسوب تكون مسؤوليتها النظر يف الترمجات املغلوطة واملنشورة إلكترونيا، والرد عليها الكرمي وكذلك يف 
  .والتحذير منها

أننا مىت ما وفرنا ترمجات معاين القرآن الكرمي املعتمدة بلغات العامل املختلفة عرب النشر اإللكتروين هلا سواء عن 
إننا بذلك نوسع نطاق الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، ، ف)CDs(طريق اإلنترنت أو عن طريق األقراص املدجمة 

ونوصل هذا الدين وهذا الكتاب إىل أماكن وبقاعٍ يف العامل قد يصعب ويستحيل علينا أحيانا توصيلها كتابيًا، بل 
ا إننا بذلك نتيح جلميع املسلمني وغري املسلمني إمكان االطالع على كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، والتعرف على هذ

  .السراج املنري
فليس من العقل واملنطق، أن يترك املسلمون هذا املنرب شاغًرا يصول وجيول فيه كل عابث وصاحب هوى لكي 

  .يتحدث عن القرآن الكرمي باسم اإلسالم كما يشاء وكما حيلو له، بال رقيب وال حسيب

توصيات هذه الندوة املباركة ضرورة التصدي هلذا املوضوع بشكل سريع ومباشر، لذا أوصي أن تكون إحدى 
  .اإلسراع بتنفيذ نشر ترمجات معاين القرآن الكرمي إلكترونيا

أننا مىت ما نفذنا ما ورد أعاله، فإننا نكون بذلك قد سهلنا على املسلمني يف شىت بقاع املعمورة التعرف على كتاب 
كل مسلم، ومهما أنفق املسلمون من مال اهللا سبحانه وتعاىل، والرجوع إليه مصدًرا من مصادر احلياة األصلية ل

وجهد ووقت يف هذا اجملال، فإن ذلك سيوفر عليهم الكثري من املال واجلهد الذي كان سيبذل لو كان النشر لتلك 
الترمجات كتابًيا بالطرق التقليدية، إن حساب اجلدوى االقتصادية ال حيتاج إىل كثري من الوقت، فأنت أمام وسيلة 

  .تؤلف شعبيتها نسبة كبرية من سكان هذه املعمورة -النشر اإللكتروين  -عاملية خطرية  وطريقة إعالمية
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