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Abstract 

The public life in Islam was, and still is, based primarily on the use of Arabic language as a 

tool for dealing in social affairs, and this had an impact before the entry of non-Arabic 

speaking nations such as Turks and Indians and then other peoples of Asian countries in 

the Malay Peninsula and its bordering areas, who did not convert to speaking of Arabic 

made the Arabic speaking regions good places for the transfer of Arabic culture. Under 

this process, the Arabic alphabets (in its original or altered shapes) got transferred to those 

areas which were dominated my Islam in the shape of new languages such as Persian, 

Turkish, Urdu and even Malay in Asia, and Swahili language ‘Hausa’ in Africa. No doubt 

there are evidences of early migration of text from and into Arabic. The Umayyad era can 

however be specially pointed out in this regard as the common life in this period extended 

to a large community of non-native speakers of Arabic, both civil and in government 

service. The translation movement into Arabic flourished in the Abbasids rule, which 

initially focused on the transfer of philosophical and scientific books to the Arabic 

language, but later on included literary works into its sphere as well. Translation from 

Arabic into Urdu started while Urdu was still in its preliminary stages, even its name was 

not yet determined. The focus of the present article is on the abridged history of 

translation of religious literature from Arabic into Japanese. Special emphasis has been 

given to highlight the difficulties of translation of the religious terminologies of Islam into 

Japanese along with some suggestions. 

 

 

 

 

 مدخل:
                                                 

    كدوتو   –أستاذ اللغات الشاقدة وآداهبا  جبامعة دوشدشا 
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قائيمة أساسا على استعيمال اللغة العاردة وسدلة  –وال تزال  -كانت احلداة العامة يف اإلسالم
للتعامل يف مجدع األمور، وكان ذلذا أثاه قبل دخول عناصا غَت ناطقة رالعاردة كالفاس والًتك واذلنود مث 

ولوا إىل التكل  رالعاردة شلا غَتى  من شعوب رلدان آسدا يف أرخبدل ادلاليو وما جاوره الذين مل يتح
جعل ادلنطقة اإلسالمدة الناطقة رالعاردة مكانا مناسبا للنقل الثقايف رعد ذلك حُت ىاجا النص منها 
إىل ادلناطق اليت انتشا فدها اإلسالم، وظهات فدها لغات جديدة، استخدم رعضها شكل احلاف العايب 

ىت ادلالوية يف آسدا، واللغة السواحدلدة ولغة اذلاوسا يف للتعبَت، فكانت الفارسدة والًتكدة واألردية وح
 إفايقدا تكتب راحلاف العايب، ردنيما تنوعت أشكال ىجاة النص العايب إىل ىذه ادلناطق.

 

 البـدايات: 
ال شك أن ىناك مناذج مبكاة ذلجاة النص من العاردة وإلدها، إال أننا نبدأ ىنا رالعصا األموي، حُت 

شًتكة نتدجة امتزاج عناصا جديدة يف الدولة اإلسالمدة مع اتساع رقعتها، وردأت تطورت احلداة ادل
حاكة الًتمجة اليت ازدىات فديما رعد كيما ىو معاوف يف عصا الدولة العباسدة، وىي احلاكة اليت ركزت 

ًتمجة يف البداية على نقل الكتب اليت تعاجل موضوعات فلسفدة وعليمدة إىل اللغة العاردة، وقد اطلع رال
مًتمجون مستقلون كانوا يف معظيمه  إما من غَت ادلسليمُت، وإما من حديثي العهد راإلسالم، وازدىات 
الًتمجة يف القان الاارع  اذلجاي الذي أطلق علدو  العصا الذىيب للًتمجة العاردة، وكان دلدرسة رغداد 

م( مكانة ماموقة رًتمجتو 759ىجاية/241فضل كبَت يف ذلك، ردنيما احتل  عبد اهلل رن ادلقفع )ت 
لكتاب "كلدلة ودمنة" أو "خاافات رددرا" عن الفارسدة القددية "البهلوية" والسنسكايتدة، وعاف العامل  
كلو كلدلة ودمنة عن طايق تلك الًتمجة العاردة، ذلك آلن األصل القدمي مل يعثا علدو يف اللغتُت البهلوية 

ود تشارو رُت حكايات "كلدلة ودمنة" ورعض حكايات والسنسكايتدة وإن كان البعض يشَت إىل وج
 وردت يف "ادلهاهبارتا" و"البانتشاناتاا".

 

 النص: سلبيات وإيجابيات ترجمة
من ادلعاوف أن الًتمجة إىل العاردة كان ذلا تأثَتىا السليب واإلجيايب من وجهات نظا سلتلفة فقد أغنت 

اى أوجدت فدها أفكارا مل يستطع عليماء اإلسالم آنذاك الثقافة العاردة اإلسالمدة من جهة، ومن جهة أخ
تنقدتها من الشوائب اليت دخلت الفكا اإلسالمي وأدت إىل ظهور فاق وطوائف أثات سلبا على حاكة 
ادلد اإلسالمي، وألقت رشوائب كثَتة يف حوض العقددة اإلسالمدة  الصحدحة اليت مل تعاف التعقددات 
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ى عنها الشاع ، لكن الًتمجة وعلى الاغ  من ذلك أغننت الفكا العايب الفلسفدة أو اخلوض يف أمور هن
اإلسالمي وأثاتو رطايقة خدمت الدين اإلسالمي والدعوة اإلسالمدة وصدت عن اإلسالم ىجيمات 
شاسة عن طايق سبكُت ادلسليمُت من مواجهة الطاف اآلخا راألسلوب نفسو الذي مل نكن نعافو إال من 

 الًتمجة. خالل نقل أفكاره عرب
  

ونتدجة للظاوف السداسدة اليت ما هبا العامل اإلسالمي، وقدام دول مستقلة رعددا عن ادلنطقة الناطقة رالعاردة، 
ردأ اىتيمام تلك الدول رالًتمجة والنقل عن العاردة، فنقل الفاس واألتااك إىل لغته  أمهات الكتب العاردة، 

ردية رعد ذلك ما يفددى  من كتب عاردة ال حصا ذلا، وتبع ذلك ونقل اذلنود أيضا إىل الفارسدة مث إىل األ
نقل الكتب العاردة إىل لغات عديدة منها البنغالدة وادلالدامل والصدندة ولغة ادلاليو واإلندوندسدة، ويف العصا 

 احلديث إىل اللغة الكورية واللغة الداراندة.
  

سلوب ادلتبع يف النقل والًتمجة منذ ادلااحل األوىل يهيمنا ىنا أن نبُت كدف تطور فن الًتمجة، فقد كان األ
ىو الًتمجة "الصاحية" أي الًتمجة " احلافدة" أو الًتمجة غَت الصاحية اليت تقوم على تقلدد عيمل مكتوب 
رلغة غَت عاردة مع تغدَت صورة البدئة وأمساء األعالم واألماكن أو غَتىا من وسائل، وقد اتبع ىذا 

 تب الطب والفلسفة وكذلك  يف تامجة األعيمال األدردة فديما رعد. األسلوب يف تامجة ك
 

كان للًتمجة الصاحية أو احلافدة مضارىا على حساب ادلعٌت وأدى ذلك إىل مااجعة الًتمجات فديما رعد، 
م( 874ىجاية/162ردنيما جلأ فايق من ادلًتمجُت إىل الًتمجة رادلعٌت مثليما فعل حنُت رن إسحق )ت 

الطب وادلنطق، والطبدعة والاياضة، ومل تكن كتبو يف حاجة إىل مااجعة إال يف العلوم  الذي نقل علوم
الاياضدة. ألنو مل يكن متضلعا منها، وىذا يؤكد على أن ادلًتج  جيب أن يكون على معافة دبوضوعو 

 الذي يًتمجو، وأن يكون متخصصا فدو رصاف النظا عن اللغة اليت يًتج  منها.
 

يتعلق رًتمجة األعيمال األدردة اإلرداعدة رقدر ما يتعلق رًتمجة الكتب الديندة والكتارات وىذا ادلبحث ال 
ادلتعلقة رالثقافة وادلعارف اإلسالمدة إىل عدد من اللغات الشاقدة، فإذا كانت تامجة األعيمال اإلرداعدة 

و ناقال مبدعا، إال أن تستلزم أن تكون الًتمجة إرداعدة، والًتمجة اإلرداعدة تتطلب رالضاورة مًتمجا أ
اإلرداع لدس ىو األما الوحدد الضاوري ىنا، فاإلرداع جيب أن يقًتن راألمانة العليمدة والدقة حىت تكون 
الًتمجة شلدزة ذات غٌت وعيمق، ففايق من ادلًتمجُت كان يلجأ أحدانا إىل الًتمجة التفسَتية وجيوز ىذا يف 

أما مقبول أيضا يف الًتمجة التلخدصدة اليت تقوم على إعطاء رلال العلوم كالطب والكديمداء وغَتىا، وىو 
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خالصة لليموضوع، ولدس تامجتو رشكل كامل، إال أن األما خيتلف سباما يف تامجة الكتب الديندة 
ادلتعلقة دببادئ اإلسالم وأسسو، إذ تستلزم الًتمجة الدقة واألمانة وخباصة فديما يتعلق رًتمجة ادلصطلح 

  عاردة من لغات الشعوب اإلسالمدة أو غَتىا.الديٍت إىل لغة غَت
 

لدس ىناك من شك يف أن آداب اللغة العاردة ردأت منذ عقود ربظى راىتيمام الشاق والغاب على 
السواء، ومن ادلعاوف أن الشعا اجلاىلي واإلسالمي واحلديث وادلعاصا قد تاج  إىل معظ  اللغات 

ات عاردة إىل لغات أورردة وإىل لغات شاقدة كثَتة منها الشاقدة واللغات األورردة، كيما تامجت رواي
الفارسدة والًتكدة واألردية وحىت الداراندة وغَتىا، وال رأس ىنا إذا استخدم ادلًتمجون طايقة الًتمجة احلاة 
أو التفسَتية أو حىت التلخدصدة، لكن األما خطَت جدا إذا ما تصاف ادلًتج  يف تامجتو حملتوى كتاب 

 وعا يتعلق رالدين.يتضيمن موض
 

 الترجمة إلى األردية:  –الباكستانية تجربة شبه القارة الهندية 
ردأت الًتمجة من العاردة إىل األردية مع ظهور األردية يف شبو القارة يف مااحلها األوىل حُت كانت 

زدىارىا تسيمى دبسيمدات سلتلفة، ومضت الًتمجة تزدىا جنبا إىل جنب مع تطور اللغة األردية ذاهتا وا
روصفها لغة أدردة وعليمدة على حد سواء، وديكن القول دومنا تادد إن الًتمجة من العاردة مل تؤد دورا 
مهيما وأساسدا يف تطور اللغة األردية وأدهبا فقط رل كان ذلا أثاىا الواضح يف تطور لغات الشعوب 

ندوندسدة ـ وينطبق ىذا أيضاعلى اإلسالمدة كالفارسدة واألفغاندة )البشتو( والًتكدة والبنغالدة واإل
 السواحدلدة واذلاوسا وغَتمها من اللغات اليت تأثات رالعاردة يف إفايقدا.

 

فديما يتعلق راللغة األردية رذل العليماء واألدراء اذلنود ادلسليمون وغَت ادلسليمُت كيما أسه  رعض 
األردية، ودلا كانت الًتمجة حباجة جهدا كبَتا يف نقل الفكا العايب إىل اللغة   1األورردون يف ذلك أيضا

إىل معج  يعُت ادلًتمجُت قام العامل اذلندي الفاضل مَت عبد الواسع ىانسوي رتألدف معجيمو "غاائب 
اللغات" الذي يعد أول معج  يف األردية، وكان عبد الواسع قد كتب أيضا معجيما رعنوان "محد راري" 

ألردية، ومل يكتب رعد معج  " غاائب اللغات" أي معج  تضيمن ألفاظا عاردة وما يقارلها رالفارسدة وا
معجيمو " نوادر م(  2756ىجاية/ 2272آخا إال رعد مخسُت سنة حُت كتب سااج الدين آرزو )ت 

 اللغات". 
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اىت  عليماء اذلند رتألدف رسائل فقهدة، كيما نظ  الشعااء أشعارا تناولت موضوعات ديندة متنوعة، ومن 
لفاظ العاردة إىل لغات ألأولئك العليماء واألدراء مل يعيمدوا إىل تامجة الكثَت من ا اجلديا رالذكا ىنا أن

أىل اذلند دبا فدها الفارسدة واألردية، آلهن  شعاوا رعدم قدرة اللفظة اذلندية على أداء معٌت اللفظة العاردة 
ال األلفاظ العاردة يف أو داللتها احلقدقدة، وخباصة يف رلال العقددة الديندة، ومن مث جلؤوا إىل إدخ

نصوصه  ادلًتمجة كيما ىي دون تغدَت، وىكذا صارت األلفاظ العاردة يف النص الديٍت سبثل أحدانا 
 . 2% فقط42% ردنيما صارت األلفاظ اذلندية والفارسدة سبثل 62

  

مل واألديب ومل يقتصا األما على العليماء واألدراء ادلسليمُت رل تعداه إىل غَت ادلسليمُت، فنالحظ أن العا
لفاظ العاردة والفارسدة والًتكدة يف مؤلفاتو، ألا م( يستخدم2528ىجاية/914اذلندي "كبَت") تويف سنة 

ويكتبها كيما ينطقها رالطايقة اذلندية فكليمة مسجد عنده "مسدت" وكليمة صدق عنده "سدك"  أما  
مل يشأ أن يًتج  ادلصطلح  كليمة كعبة فهي عنده " كارا" وكليمة تسبدح عنده "تسبدو" وىكذا..  فكبَت

الديٍت " صدق" أو تسبدح"  فادلسجد لدس لو ما يقارلو، وىو ال ديكن أن يكون إال مسجدا، والكعبة 
ال معٌت ذلا إال ادلعٌت الذي يعافو هبا أىل اذلند ذلذا أرقى اللفظة العاردة كيما ىي ورنطقها اذلندي القايب 

م لو مدلولو اإلدياين، وال ديكن تامجتو إىل لفظة ربيمل من النطق العايب، كيما أن الصدق يف اإلسال
الداللة ذاهتا، وىكذا دخلت ادلصطلحات الديندة رالتدريج إىل معظ  لغات شبو القارة اذلندية ولغات 
شعوب العامل اإلسالمي كيما ىي دون تامجة، زلتفظة دبفاىديمها الداللدة، فكان العامل أو الشاعا إذا  

ظ  قصددة حياص سباما على استخدام األلفاظ العاردة كيما ىي.وىذا مثال كتب رسالة ديندة أو ن
 سلتصا من منظومة قددية رعنوان " كشف الوجود" لشاعا ىندي مسل :

  "اهلل واحد أحد 
 ىو الظاىا وىو الباطن 

  واحد صيمد 
 منزه عن كل شدئ  

 دائ   قائ  ال ولد لو
 وال أب لو وال أم  

 وال يدركو العقل"
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ومة السارقة تضيمت األلفاظ العاردة التالدة: )اهلل ، واحد ، أحد ، راطن ، صيمد، دامي "دائ " قامي فادلنظ
"قائ " (  وال تزال ىذه األلفاظ تستخدم يف اللغة األردية منذ نشأهتا وحىت الدوم. وىكذا أسه  العليماء 

وضوعات ديندة تتس  رالدقة يف واألدراء يف إثااء لغته  من جهة و قدموا من جهة أخاى مادة مًتمجة يف م
 التعبَت والرباعة يف أداء ادلفهوم األصلي، وخباصة يف نقل الفكا الديٍت. 

 

إن عيملدة تامجة ادلوضوعات الديندة تتس  راحلساسدة الشديدة وىو ما جعل العليماء يعارضون يف البداية 
العليماء الذين أخذوا على عاتقه  ىذا  تامجة معاين القاآن الكامي إىل اللغة الفارسدة واألردية، شلا اضطا

األما وخاضوا التجارة إىل وضع معان أللفاظ القاآن الكامي تكتب فوق الكليمات، دون اىتيمام 
رضبطها داخل السداق األصلي للغته  أو ضيمن مجلة مفهومة، مث جاءت ماحلة تالدة مت فدها ضبط 

احلة الًتمجة التفسَتية دلعاين ألفاظ القاآن األلفاظ داخل مجل مفهومة، وكانت ادلاحلة الثالثة ىي م
 الكامي.

 

وىكذا نالحظ أن العليماء يف اذلند سبكنوا من التغلب على قضدة تامجة ادلصطلح الديٍت إىل لغاهت ، 
وأحسب األما كذلك يف معظ  لغات الشعوب اإلسالمدة ففي الفارسدة مثال يستخدمون كليمة "مناز"  

أيضا يستخدمون اللفظة العاردة صالة دبعناىا يف العاردة، وتبقى كليمة من أجل كليمة "صالة"  لكنه  
صالة لديه  أكثا دقة من كليمة مناز الفارسدة إذا ما قصدنا أداء الصالة رادلصطلح الديٍت  وىكذا  
رالنسبة للفظ اجلاللة  اهلل إذ يستخدمون يف الفارسدة أحدانا كليمة "خدا" ، ويف اذلند يستخدمون لفظ 

ة "اهلل" وكليمة "خدا" ويستخدمون أيضا اللفظة السنسكايندة "هبكوان" ركاف فارسدة لكن اجلالل
اللفظة األخَتة ال ديكن أن تستخدم يف نص ديٍت إسالمي ألن مفهومها الداليل يف اذلندوكدة مغايا 

واليت تستخدم  سباما  دلفهوم اهلل يف العقددة اإلسالمدة أو حىت مفهوم اللفظة الفارسدة "خدا " دبعٌت اهلل
 . 3ركثاة يف النصوص الفارسدة

 

 قضية ترجمة المصطلح الديني في اللغة اليابانية: 
ردأت تامجة ادلصطلح الديٍت العايب إىل الداراندة منذ أكثا من تسعُت عاما حُت ظهات الطبعة األوىل 

وقد اطلع هبذه ادلهيمة يف جزئُت، ىـ  2338م 2912لًتمجة معاين القاآن الكامي راللغة الداراندة  عام 
الذي زباج يف قس  اآلدب جبامعة طوكدو ومل  Ken-ichi Saksmotoالداراين  كُت إتشي ساكاموتو 

يكن مسليما إال أن اذلدف من الًتمجة كان خدمة الدراسات اخلاصة دبقارنة األديان، وال ديكن تأكدد 
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صللدزية للنسخة القددية لًتمجة إلنص الًتمجة امعافتو راللغة العاردة، وقد ذكا أنو ردأ الًتمجة معتيمدا على 
ىـ( 2296م/2781) George Salleمعاين القاآن الكامي ادلطبوعة يف لندن اليت قام هبا  جورج سالو 

م( وأيضا  مددويز رودويل 2881)ت  Edward Henry Palmerوراجعها  إجاورج ىناي رادلا
Medows Rodwell ىـ(.2328م/ 2922) ت 

 

ًتمجة أول زلاولة لًتمجة نص ديٍت، وىو نص لو قدسدتو يف قلوب ادلسليمُت، وقد صدرت ىذه ال تكان
الًتمجة يف وقت مل يكن للدراسات اإلسالمدة والعاردة مكان يذكا يف الداران ، فضال عن أن ادلًتج  مل 

ض الكثَت يكن يعاف اللغة العاردة، وقام رالًتمجة عن طايق لغة وسدطة ىي اإلصللدزية، لذا ساد الغيمو 
من ادلصطلحات القاأندة والديندة، فقد استخدم ادلصطلحات البوذية الشائعة يف اللغة الداراندة مقارل 
ادلصطلحات اإلسالمدة أو ادلصطلحات ادلتعلقة رأحكام الشايعة اإلسالمدة، كيما استخدم  كُت أتشي 

اندة وشاع انتشارىا رُت الناس،  ساكاموتو  أحدانا ادلصطلحات اإلصلدلدة اليت تامجت من قبل إىل الدار
كيما كان يستخدم أحدانا ادلصطلحات الكونفوشدة الواردة من الصُت وادلنتشاة رُت الداراندُت ، وكيما 

مل تكن الًتمجة دقدقة كيما أن ادلًتج  كان  4يقار الشدخ أرو ركا مورديوتو يف كتارو  االسالم يف الداران
ة الناس يف العامل اإلسالمي لذا وردت أخطاء يف الًتمجة. شلا على دراية رسدطة راحلداة العاردة وحدا

استلزم  رالضاورة ظهور تامجة جديدة يف وقت ردأت فدو الداران هتت  رالعامل اإلسالمي، وتؤسس معاىد 
وصدرت الًتمجة الثاندة جبهد ثالثة من الداراندُت ى   غورو    5ومااكز لدراسة اإلسالم والثقافة اإلسالمدة

ومدزوىو ياماغوتشي  Bunpachiro Arigaوأمحد يونباتشَتو أريغا   Goro Takahashiاشي تاكاى
Mizuho Yamaguch ول رالعبء األكرب يف عيملدة الًتمجة ردنيما اىت  أمحد أريغا أل، وقد اطلع ا

ىـ( قد 2173م /2856ومدزوخو ياماغاوتشي راإلشااف على الطباعة والنشا، وكان تاكاىاشي ) ولد 
صلدل كيما لعب دورا مهيما يف الدعاية للنصااندة ونشا مطبوعاهتا يف الداران  إلرًتمجتو الداراندة لاشتها 

دبواطنو أمحد أريغا الذي كان  ىلكن أحدا ال يدري دلاذا اذبو إىل تامجة معاين القاآن الكامي وكدف التق
وىل، ويعتقد ألالًتمجة احايصا على إصدار تامجة دلعاين القاآن الكامي أفضل وأرخص من  –كيمسل    –

 Rodwell 6صللدزية لاودويل إلالشدخ أرو ركا مورديوتو أن الًتمجة اعتيمدت أساسا على الًتمجة ا
 

وكان أريغا نصااندا مث  -رعد أن نشا الداراين ادلسل  أمحد أريغا تامجة معاين القاآن الكامي راللغة الداراندة  
لدو، فبدأ  رنشا عدة كتدبات عن اإلسالم، ويذكا أن قاران أخذ على عاتقة الدعوة إ -اعتنق اإلسالم 

كان قد أسس يف طوكدو مطبعة عاردة، وقام    -وىو داعدة من تاتارستان ىاجا إىل الداران  -علي 
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ىـ، كيما أصدر رللة راللغة 2357م/2938رطباعة القاآن الكامي رنصو العايب دون تامجة وذلك عام 
راإلسالم والفكا اإلسالمي من أمهها اجليمعدة اإلسالمدة للداران الًتكدة، وظهات مجعدات اىتيمت 

العظيمي ومعهد الثقافات الشاقدة ومجعدة مسجد كوردو ومجعدة مسجد طوكدو وكانت اجليمعدة األوىل 
تض  راحثُت ودارسُت ياراندُت غَت مسليمُت عكفوا على دراسة اإلسالم من جوانبو الثقافدة مث قدم إىل 

سليمون من سلتلف البلدان اإلسالمدة أسهيموا مع مسليمي الداران يف تامجة ادلزيد من الداران راحثون م
الكتدبات عن اإلسالم والثقافة اإلسالمدة، مث زار عدد من ادلسليمُت الداراندُت البالد اإلسالمدة وعايشوا 

لغة العاردة ادلسليمُت يف حداهت  ووقفوا على مفهوم ادلصطلح الديٍت ودالالتو، وشعاوا رضاورة فه  ال
فهيما صحدحا ومعافة ما تتضيمنو األلفاظ العاردة من معان ومن رالغة، حىت يتيمكنوا من نقل الفكا 
اإلسالمي الصحدح دلواطنده  يف الداران رشكل دقدق، وعلى الاغ  من اعتيماد رعض الداراندُت مسليمُت 

أوكاوا عند تامجتو دلعاين القاآن  وغَت مسليمُت على النص اإلصللدزي أو اآلدلاين أحدانا مثليما فعل شومدو
الكامي فإن رعضه  اعتيمد أساسا على النص العايب، رعد أن رات من الواضح أن فه  القاأن الكامي 

 .7دستور اإلسالم يستلزم ذلك اآلما الذي ىو
 

ىـ  واستيما 2365م /2946تامجتو دلعاين القاآن الكامي عام  Shomei Okawaأوكاوا  ولقد ردأ شومد
ىـ وقد اعًتف شومدو أوكاوا 2369م/2952ىـ وصدرت الًتمجة عام 2368/م2948ًتمجة حىت يف ال

رصعورة تامجة ادلصطلح الديٍت ويعًتف رضاورة معافة اللغة العاردة وإجادهتا كشاط لًتمجة معاين القاآن 
كنو أن يبدع الكامي تامجة صحدحة : " إن ادلسل  التقي الورع الذي لديو معافة جددة راللغة العاردة دي

رالشكل ادلاغوب وادلطلوب" وىكذا سبٌت أن يكون مسليما وشعا رأنو "  مجة ياراندة دلعاين القاآن الكاميتا 
 8لدكون مسليما حقا من الصعب علدو أن ديارس شعائا اإلسالم يف رلتيمع غَت مسل  كالداران" 

 

درس الفلسفة وعل   الذي Toshihiko Izutsuمث جاء ادلستشاق الداراين ادلعاوف توشدهدكو إزوتسو 
العاردة لدًتج  معاين القاآن الكامي من العاردة مباشاة لتصدر تامجتو عام  فقو اللغة وعل  الداللة وأجاد

للقارئ الداراين، وأوضح ذلك يف مقدمتو  ر يف الًتمجة أحدانا لدوصل ادلعٌتىـ وقد ربا 2377م/2957
 للًتمجة :

  

ص" حُت يكون  مكتورا راللغة العاردة، ولكن حُت تًتج  معاندو إىل " القاآن الكامي  يطلق علدو " ن
لغة أخاى، فإنو يصبح نوعا من الشاوح ادلكتورة رتلك اللغة وتكون الًتمجة نثاا عاديا يشاح النص 
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األصلي، ورداية أود أن أقول إن ىذه الطبعة الداراندة دلعاين القاآن الكامي ال تعٍت رالضاورة أن تكون 
دتا يقارل النص اآلصلي.."  ويعرب إيزوتسو عن صعورة تامجة ادلصطلح الديٍت رقولو: " كليما نصا دين

عيمقنا معافتنا راللغة العاردة كليما شعانا رصعورة تامجة معاين القاآن الكامي إىل اللغات اآلخاى رل نعترب 
ظهات تامجات  اعتيمدت  ومع تطور الدراسات العاردة واإلسالمدة يف الداران  9ىذا أماا يشبو احملال."

 Yasunariعلى النص القاآين مباشاة دون لغة وسدطة، ومن رُت ىذه الًتمجات تامجة ياسوناري ران  

Ban وأسامو إيكدداOsamu Ikeda  ىـ  وىي تامجة سهلة عيمد فدها 2392م/2972اليت صدرت عام
اراندة ردال من استخدام ادلًتمجان إىل استخدام ادلصطلحات الداراندة الشائعة يف أألدردات الد

ادلصطلحات الكالسدكسة اليت ذبًت أحدانا ادلصطلحات الديندة الداراندة الكالسدكدة اليت يصعب على 
 اإلنسان العادي فهيما ، وقد أضافا شاوحات مع الًتمجة كليما استلزم اآلما. 

ىـ دبساعدة 2391م/2971وأخَتا جاءت الًتمجة ادلعتيمدة اليت ردأىا احلاج عيما مدتا وصدرت عام  
عدد من ادلسليمُت الداراندُت، وقد رافق ذلك كلو دع  رارطة العامل اإلسالمي دلسليمي الداران يف إعداد 
تامجة معاين القاآن الكامي اليت اطلع هبا احلاج عيما مدتا، واليت كانت تامجة عن النص العايب مباشاة 

ىـ مث 2392م/2972ااجعتها ورباياىا عام دون لغة وسدطة، وىي الًتمجة اليت أعددت طباعتها رعد م
ويعاد النظا  10ىـ.2413م/ 1221ىـ مث أعددت طباعتها أكثا من ماة آخاىا عام 2421م/2981عام 

يف كل طبعة، فدت  ربايا رعض العبارات وتصحدح رعض الكليمات أو إضافة شاوح سلتصاة أحدانا ، 
  11ت الديندة ويت  تدقدقها،وتعاد صداغة عبارات الًتمجة ادلعقدة وتااجع ادلصطلحا

 

وال رد من اإلشارة ىنا إىل اجلهد الوافا الذي رذلو األستاذ الدكتور حسن كو ناكاتا واألستاذة ادلاحومة 
م/ 1222مارس سنة  15حبدبة كاؤري ناكاتا يف إصدار تامجة جديدة دلعاين القاآن الكامي )صدرت يف 

ر شاوحاهتا األستاذ حامد شديمومورا، واعتيمد يف ربقدقها ىـ( وقد اىت  رتوثدق مصاد2431رردع الثاين  8
ونقل ادلعاين على كتب رصدنة يف التفسَت، ومن اجلديا رالذكا أن ادلًتمجُت أحلقوا رالًتمجة تامجة 

 . 12للقااءات العشا ادلتواتاة اليت نزل هبا القاآن الكامي  لتغطدة لغات القبائل العاردة وذلجاهت  وثقافته 
 

  تب الدينية اإلسالمية إلى اليابانية:ترجمة الك
على الاغ  من اىتيمام ادلثقفُت الداراندُت راإلسالم قبدل احلاب العادلدة الثاندة شلا كان لو أثاه يف ظهور 
أحباث جددة للتعايف رالدين احلندف، فإن أمهدة اإلسالم للداران انتهت رعد احلاب العادلدة الثاندة رعد 
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ا الكربى رزعامة الداران، نتدجة ذلزدية الداران يف احلاب،  وتوقفت أنشطة أن أخفق حل  ربقدق آسد
 ىـ.2372م/2952االىتيمام راإلسالم أثناء االحتالل األمايكي للداران واستيما ذلك حىت عام 

ىـ ووجود سفارات عاردة وإسالمدة يف الداران 2372م/2951رعد تأسدس مجعدة مسليمي الداران عام 
من العاردة إىل الداراندة،على يد ادلسليمُت الداراندُت والدعاة من البلدان العاردة  نشطت حاكة الًتمجة

من البالد العاردة وتأسدس  ادلاكز اإلسالمي يف  واإلسالمدة، خاصة رعد عودة رليموعة البعثات الداراندة
طوكدو مث ادلعهد العايب اإلسالمي يف طوكدو فاع جامعة اإلمام  زليمد رن سعود اإلسالمدة  مث دع  
أقسام اللغة العاردة يف اجلامعات الداراندة وساعد على ذلك أزمة البًتول اليت دفعت الداران إىل االىتيمام 

لة التعاف علي ثقافتها ودع  عالقاهتا االقتصادية هبا، فازدىات حاكة الًتمجة رالدول العاردة وزلاو 
 والنقل إىل العاردة، وىاجات إىل الداران نصوص كثَت من الاوايات والقصص العاردة يف تلك اآلونة.

 

ات  راإلضافة إىل تامجة معاين القاآن الكامي ظهات تامجات احلديث النبوي الشايف إىل الداراندة وتامج
كتب تتعلق راالسالم تارخيو وأفكاره وعقائده وغَت ذلك من كتب عامة تقدم للداراندُت معلومات عن 
اإلسالم أو البالد اإلسالمدة، منها على سبدل ادلثال ال احلصا قاموس اإلسالم الذي صدر عن دار 

عن مجعدة  ىدبونشا للنشا، وتامجة صحدح مسل  واخللفاء الاشدون يف رللدين وغَتىا وقد صدرت
الصداقة الداراندة السعودية رالتعاون مع رعض أعضاء مجعدة مسليمي الداران، وتامجة كتاب عقددة أىل 
السنة واجليماعة للشدخ العثديمُت والسداسة الشاعدة لشدخ اإلسالم ارن تديمدة والسَتة النبوية دلصطفي 

ا الًتمجات الداراندة من العاردة السباعي، ونساء النيب ورنات النىب للدكتورة رنت الشاطئ ويصعب حص
ومن غَتىا من تامجات لغات الشعوب اإلسالمدة كالفارسدة واألردية والًتكدة تلك ادلتعلقة راإلسالم 

  13والفكا اإلسالمي، نظاا التساع رقعة االىتيمام رالدراسات اإلسالمدة الدوم يف الداران.
  

ز على موضوعات الشايعة اإلسالمدة ونظام احلك ،  من ادلالحظ أن اىتامامات الباحثُت الداراندُت تاك
كيما ياكز رعضه  على قضايا تارخيدة وسداسدة، أما ادلطبوعات اليت تنتشا رُت عيموم القااء فهي تامجات 
ألف لدلة ولدلة، وتامجات روايات صلدب زلفوظ ويوسف إدريس وغسان كنفاين وغَتى ، ويذكا أن 

تلق رواجا إال رُت الدارسُت ادلتخصصُت أو من دخلوا اإلسالم  الكتب اليت تعاجل موضوعات ديندة ال
حديثا ، وىؤالء دون شك يواجهون صعورة يف فه  ادلصطلح الديٍت العايب ادلًتج  إىل الداراندة، وخباصة 
ادلصطلح األساسي ادلتعلق دببادئ اإلسالم ورشايعة اإلسالم، وقد كان آلحداث احلادي عشا من 

 أمايكا أثاىا يف زيادة إقبال الشعب الداران على قااءة الكتب ادلتعلقة راآلسالم سبتيمرب اإلرىاردة يف
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سواء ادلؤلفة أو ادلًتمجة، واىتيمام شاحية كبَتة من عيموم الشعب الداراين رًتمجات معاين القاآن الكامي 
القتصاد وتامجات الكتب ادلتعلقة رالشايعة، ردنيما اىتيمت الشاكات رالكتب اليت تتناول موضوعات ا

اإلسالمي والبنوك اإلسالمدة، وانتشات رعض األلفاظ وادلصطلحات اإلسالمدة على لسان البعض أو 
أصبحت مفهومة لدى الشارع الداراين مثل:  حالل، حاام ، رلاىدين ، اهلل ، رمضان دبعٍت الصوم ، 

امها يف اإلعالم حج أو مكة دبعٌت احلج، وسنة وشدعة، جهاد وغَتىا من ألفاظ انتشات رسبب استخد
 الداراين ادلسيموع وادلائي وادلقاوء.

 

 اقتراحات  وتوصيات:
ال يدعي كاتب ىذه السطور أنو عارف رالداراندة أو رلدد ذلا، لكنو من واقع ذبارتو وما لديو من قلدل 
رضاعة وما أتاحتو لو فاص االختالط وادليمارسة سبكن من الوقوف على رعض النقاط ادلهيمة فديما يتعلق 
رًتمجة ادلصطلح الديٍت إىل اللغة الداراندة وعلدو فهناك توصدات أو اقًتاحات متواضعة يقدمها إىل 
ادلهتيمُت رالتعايف رالثقافة العاردة اإلسالمدة يف الداران لألخذ هبا إن رأوا أهنا مناسبة، رعد دراسة األما 

 أرناء الشعوب اإلسالمدة.من خالل جلنة مشًتكة من ادلتخصصُت الداراندُت والعاب وغَتى  من 
 

ن ادلًتمجُت أل، ذلك جدا ة من العاردة إىل الداراندة قصَت عافنا من السطور السارقة أن عيما الًتمج
الداراندُت اعتيمدوا يف الًتمجة على نص وسدط إصللدزي أو فانسي أو أدلاين أو حىت فارسي وحىت يومنا 

ية أو الًتكدة ردال من الًتمجة مباشاة من العاردة، ىذا يعتيمدون أحدانا على نص عايب مًتج  إىل األرد
وياجع السبب إىل نقص يف عدد ادلًتمجُت من العاردة إىل الداراندة، وافتقار ادلكتبة الداراندة إىل معج  
عايب ياراين متكامل يسهل على ادلًتمجُت مهيمته ، راإلضافة إىل نوعدة الكتب اليت تًتج  واليت يسعى 

ا إىل طاحها يف السوق الداراين لكي جيٍت من ورائها الفائدة ادلاجوة، وىكذا انتشات ادلًتج  أو الناش
 .صص اليت تامجت مباشاة من العاردةتامجة ألف لدلة ولدلة وغَتىا من الاوايات والق

 

 والتغلب على الصعوبات سابقة الذكر يستلزم ما يلي:
المدة يف الداران، ووضع خطة جديدة لتدريس اللغة : االىتيمام رتدريس اللغة العاردة والثقافة اإلس أوال 

العاردة لطالب اجلامعات الداراندة ومااكز تعلد  اللغة العاردة، وديكن تطبدق ىذه اخلطة من خالل منهج 
يدرس يف ادلعهد العايب اإلسالمي ويعاض من خاللو على اجلامعات الداراندة ادلعندة رتدريس اللغة 

عاىد وادلؤسسات اليت تعٍت راللغة العاردة والًتمجة، وتقدمي منح للطالب العاردة، فضال عن دع  ادل
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قامة يف البالد العاردة، وذلك من أجل إعداد جدل جديد من ادلستعارُت الداراندُت يكون إلوالدارسُت ل
قادرا على فه  اللغة وثقافتها رشكل يسيمح لو رالنقل والًتمجة عنها مباشاة ردال من االعتيماد على 

 غات الوسدطة.الل
 

: جيب االىتيمام رالدارسُت العاب يف اجلامعات العاردة الذين يدرسون يف أقسام اللغة الداراندة، ثانيا 
مثل قس  اللغة الداراندة يف جامعة القاىاة، وجامعة عُت مشس، وشعبة اللغة الداراندة يف جامعة ادللك 

خاجيي ىذه األقسام الستكيمال سعود ويف غَتىا من األقسام إن وجدت مث العيمل على جذب 
شًتاك مع زمالئه  إلدراساهت  لدسهيموا من جانبه  يف عيملدة الًتمجة من العاردة إىل الداراندة او ا

الداراندُت ادلتخصصُت يف اللغة العاردة لتكوين فايق متخصص يف الًتمجة من العاردة إىل الداراندة 
ة معا، ردال من اذباه ىؤالء اخلاجيدُت للعيمل رالشاكات ورالعكس شلا يعود رالنفع على العاردة والداراند

 –لألسف  -التجارية أو شاكات السداحة وما إىل ذلك نظاا للعائد ادلادى الوافا الذي يفوق كثَتا 
 العائد ادلادي دلن يعيمل يف البحث العليمي والًتمجة أو حىت يف التدريس اجلامعي.

  

ادلتخصصُت الداراندُت والعاب يت  تدريبه  يف الداران ويف البلدان ضاورة إعداد فايق من ادلًتمجُت  ثالثا:
العاردة، ضيمن راامج زلددة ومتجددة لدى ادلؤسسات واجلامعات ادلعندة، على أن يشكل ىؤالء فايق 
عيمل مشًتك يتوىل تامجة سلسلة من الكتب اليت تتعلق راإلسالم وثقافتو وحضارتو، على أن يلتزم 

مجة ادلصطلح الديٍت أو اثباتو كيما ىو يف العاردة مع شاحو يف اذلوامش، حىت ياسخ الفايق الدقة يف تا 
ادلعٌت يف ذىن القارئ الداراين مع ماور الوقت إنطالقا من التجارة قدديا يف عدد من اللغات الشاقدة اليت 

ردأت تستخدم الدوم ادلصطلح العايب كيما ىو دون تغدَت، وحديثا يف رعض اللغات األورردة اليت 
 تستخدم الكليمات العاردة مثل: مسجد، وصالة،  وصوم، وزكاة  وغَتىا  ردال من ادلقارل  األوريب.

 

: العيمل على إعداد معج  متكامل ياراين عايب وآخا عايب  ياراين يهتيمان رتقدمي ادلصطلح الديٍت رابعا
جدا، وخباصة أن ادلًتمجُت  للناطقُت راللغتُت رشكل صحدح ودقدق فتوحدد ادلصطلح يف الًتمجة أما مه 

الداراندُت األوائل اضطاوا إىل استخدام ادلصطلحات البوذية والشنتوية مقارل ادلصطلحات اإلسالمدة يف 
ين ألهن  مل جيدوا أمامه  ة اإلسالمدة، وكانوا يف ذلك مضطا تامجته  دلعاين القاآن الكامي والكتب الديند
ا عيمد ادلسدحدون منه  إىل استخدام ادلصطلح ادلسدحي من وسدلة غَت تلك اليت جلؤوا إلدها، كيم
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أحدانا، ويف ماحلة تالدة انتبو ادلًتمجون الداراندون فكانوا يستخدمون أحدانا ادلصطلح العايب وردبا شاحوا 
 مفهومو أيضا.

  

يالحظ أن ادلعاج  الثنائدة اليت ظهات يف الداران كانت تسعى إىل ربقدق غاية أخاى  فل  يكن  
ىـ صدر " القاموس ادلفصل 2422م/2982ف يف ادلقام األول موجها للًتمجة الديندة، ففي عام اذلد

وردع  من مجعدة  14ىـ تامورا  عايب ياراين" ربت إشااف جلنة تارعة دلعهد الشاق األوسط رائاسة
من ادلتخصصُت الصداقة السعودية الداراندة ومجعدة الصداقة الداراندة الكويتدة، وقد شارك يف إعداده خنبة 

، ودبااجعة مواد القاموس يستشعا ادلاء أنو تامجة لقاموس عايب، إذ من ادلالحظ أنو ال يتبع منهجا رعدنو 
لتحقدق الفائدة ادلاجوة منو، وقد قامت سفارة ادليملكة العاردة السعودية يف حدنها رشااء أعداد كبَتة 

ىـ كيما قامت رإىداء نسخ 2421م/2981أودعتها مكتبة ادلعهد العايب اإلسالمي يف طوكدو عام 
 لليمهتيمُت راللغتُت العاردة والداراندة.

  

ىـ صدر" معج  ادلصطلحات األساسدة للعلوم والتقندة: عايب/ إصللدزي/ياراين " 2424م/2993ويف عام 
على أشاف على وضعو اجلغاايف الداراين إياؤ كوروري مع خنبة من العاب والداراندُت، الذين اعتيمدوا كلدة 

احلاسوب، وقد نال ادلشاوع دعيما مالدا ضيمن رانامج دع  تطويا الربامج التعلديمدة راللغة الداراندة من معهد 
شاكة الشاق األوسط شن، وقد اىتيمت رنشاه دار جاران فاوندية دلؤسسة الداران ادلعاوفة راس  اللغة الداراند

الزيت العاردة احملدودة، وعلى الاغ  من وجود للخدمات االستثيمارية اليت تولت رباياه رالتعاون مع شاكة 
رعض ادلالحظات اليت تؤخذ على ىذا ادلعج  فهو مفدد لليمتخصصُت يف العلوم التقندة وى  األقدر على 

 ربديد مدى الفائدة منو.
  

وىناك معج  ثالث من وضع مؤسسة الداران للتبادل الثقايف اجلاران فاونديشن وىو رعنوان  اللغة 
ىـ يف طوكدو وىو يف األساس 2398م/2978دروس الكاصلي الطبعة العاردة وقد صدر عام    الداراندة

من وضع أستاذ متخصص يف جامعة طوكدو للدراسات األجنبدة وقامت رالًتمجة العاردة  صديقة حدايت 
شكل من أشكال الكتارة  522وتاكدشي أوغامي من راديو الداران أن اتش كدو  ويتضيمن القاموس 

دة  الكاصلي ادلستخدمة يف اللغة الداراندة مع شاح طايقة كتارتها مع مجل توضح معاندها ادلتختلفة الصدن
وردان طايقة النطق الصدٍت  والداراين، وىناك معج  آخا رعنوان " قاموس ياراين عايب"  من تألدف 

صفحة  212ىـ وىو معج  صغَت حيتوى على 2399م/2979ريوئدتشي  ناغي  طبع يف إرايل عام 
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مع ملحق رأمساء دول العامل ورعض اجليمل ادلفددة ورو أخطاء معظيمها مطبعي وىو مفدد لليمبتدئُت 
وادلؤلف يذكا قي مقدمتو أنو أعد القاموس من أجل الدارسُت العاب الذين يدرسون اللغة الداراندة 

آخا رعنوان  وذلك لتشجدع أرناء العاب على دراسة اللغة الداراندة ورعد ذلك رسنة نشا معجيما 
 ىـ  2429م/2988ياراين وصدرت طبعتو الثاندة عام  –قاموس اجلدب  عايب 

  

مث ظهات رعض ادلعاج  اليت تفدد ادلهتيمُت راللغة العاردة مثل "القاموس لليمبتدئُت عايب  ياراين"  وأيضا 
عام ىـ والثاندة 2428م/2997"القاموس لليمبتدئُت ياراين عايب"، صدرت الطبعة األوىل عام 

إىل اللغة العاردة، واطلع رالعيمل فدو   –راسبورت  –ـ وُجعل العنوان رالداراندة " جوازك ه2417م/1226
 اخلطاط الداراين الشهَت " فؤاد" ىوندا كوإتشي  وإيشدغورو تاداكي.

  

ومؤخاا اىتيمت ادللحقدة الثقافدة السعودية يف الداران رإعداد  قاموس متخصص رعنوان "قاموس 
م 1221ياراين "  صدرت طبعتو األوىل يف ارايل  –إصللدزي  –ات اإلدارية واالقتصادية : عايب ادلصطلح

وقد أشاف على اللجنة اليت أعدتو وتاأس رباياىا الدكتور ادلهندس عصام أمان اهلل خباري ادللحق الثقايف 
فة اللغة الداراندة والثقافة لليميملكة العاردة السعودية يف طوكدو، وقد درس يف الداران ولو راع طويل يف معا 

 179الداراندة، وقد ض  فايق العيمل عدد كبَت من الباحثُت والدارسُت  العاب والداراندُت، ويض  ادلعج  
صفحة يف ادلدخل اخلاص رالداراندة، أما الفهاس اخلاص  166صفحة يف ادلدخل اخلاص رالعاردة و

ار إىل رق  الصفحة اليت ورد فدها ادلعٍت رالداراندة وفدها ُيش  386ىل إ 167راإلصللدزية  فهو من صفحة 
 ورالعاردة.

 

وىناك معاج  أخاى  لكنها يف عيمومها ال تسعف ادلهتُت رالًتمجة الديندة، كيما أهنا تعاين من نقص  
كبَت يف عدد ادلداخل شلا جيعل الدارسُت الداراندُت يف اجلامعات الداراندة يلجؤون كالعادة إىل ادلعاج  

 مدس اإلصللدزية العاردة أو غَتىا.  والقوا
 

من ىنا نالحظ وجود حاجة ملحة إىل إعداد معج  عايب ياراين وآخا ياراين عايب وذلك رتشكدل جلنة  
موسعة من ادلتخصصُت على أن تقدم ذل  ادلادة العليمدة لليمعج  رالعاردة، أي تكون مداخل ادلعج  يف 

هال مبسطا، وأن يتضيمن مداخل أساسدة هتت  رادلصطلحات البداية رالعاردة ، ويااعى فدو أن يكون س
الديندة واأللفاظ اليت زبدم التعايف راإلسالم والفكا اإلسالمي، وأن يشارك يف اإلشااف على إعداده 
متخصصون عاب وياراندون، ويت  سبويلو عن طايق ادلؤسسسات واجليمعدات الصديقة يف الداران ويف 
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التعايف راإلسالم والثقافة اإلسالمدة، وديكن أن  تتوىل دار نشا ياراندة خارجها، وادلؤسسات ادلهتيمة ر
 توزيع ادلعج  عند صدوره.

  

خامسا: ادلااجعة الدقدقة لليمصطلحات الديندة يف الكتب ادلًتمجة إىل الداراندة وحىت يف الكتب الصادرة 
ورا  سبس العقددة رل تتعلق دببادئ رالداراندة، وىذا أما مه  جدا ذلك آلن رعض الكتب ادلًتمجة تتناول أم

اإلسالم، وىنا تكيمن اخلطورة، فقد يتصاف ادلًتج  يف تامجة عبارة تتعلق رالصالة مثال، وىذا مثال واضح 
من تامجة كتاب " مدخل إىل اإلسالم" للربوفسا محدد اهلل رمحو اهلل ، فادلًتمجة السددة كاودو مدوكو " 

سدة ركلدة االداب جبامعة كدئو يف طوكدو، وىي تًتج  عن الفانسدة كيما مسليمة" زباجت يف قس  اللغة الفان
أهنا درست يف قس  الدراسات اخلاصة جبامعة األزىا وألفت عدة حبوث منها: ادلاأة يف اإلسالم، والصحوة 
 اإلسىالمدة وقضدة الالجئُت الفلسطدندُت، ومن الواضح أهنا تامجت كتاب الربوفسا محدد اهلل عن الفانسدة

على الاغ  من كتارة عنوانو رالعاردة ىكذا " مدخل إىل اإلسالم" جنبا إىل جنب مع العنوان رالداراندة  
isramu gaidetsu  م/ 2983 وقد اىت  ادلاكز اإلسالمي يف طوكدو رًتمجة الكتاب ونشاه، وصدر يف يولدو

ًتمجة اليت ربتاج إىل مااجعة دقدقة، ىـ، واحلقدقة يندرج الكتاب ربت قائيمة الكتب الديندة ادل2424ذو القعدة 
وردت  312وياجع السبب إىل أسلوب الًتمجة ووجود أخطاء واضحة فدها إن مل تكن فاضحة، ففي صفحة 

 العبارة التالدة راللغة الداراندة وتامجتها رالعاردة: 
 

اإلضافة إىل ىذا )الصالة مخس ماات يف الدوم، ويف يوم اجليمعة جيب أن تقام الصالة الثاندة مجاعة، ور
 ىناك صالة تقام ماتُت يف السنة ماة رعد انتهاء رمضان يف يوم العدد وماة يف االحتفال رعدد األضحى.

 

والصالة األوىل ركعتان، والصالة الثاندة والثالثة أررع ركعات والصالة الاارعة ثالث ركعات، والصالة 
 رعد الصالة اخلامسة.( اخلامسة أررع ركعات ... والاسول كان يصلي ثالث ركعات

يالحظ أن الًتمجة خلت من مسيمى الصلوات فل  تاد كليمة صالة الفجا أو الصبح أو صالة الظها أو 
العصا أو ادلغاب أو العشاء أو صالة التهجد مثال، ومت تاقد  الصلوات ىكذا الصالة األوىل والصالة 

تشَت إىل مسيمى الصالة رالعاردة كأن تقول الثاندة إىل آخاه، وىو ما كان ضاوريا أن تذكاه ادلًتمجة و 
الفجا أو الظها مثليما ذكات  يف صالة الوتا، ومن ىنا تكيمن أمهدة ادلصطلح الديٍت يف عيملدة الًتمجة، 
وردبا يكون لليمًتمجة عذرىا، ألهنا عيمدت إىل الًتمجة احلافدة أو ادلعجيمدة ، لكن ادلثال التايل يوضح 

 ما يلي: 312فقد ورد يف الصفحة نفسها ص مكيمن اخلطورة يف ىذه الًتمجة 
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) يف يوم اجليمعة ، ويف يوم العطالت القومدة" الامسدة"  الصلوات كلها ركعتان فقط ... ( وىذا ىو النص 
مث تأيت عبارة ان     “ Kinyobi to saijitu no reihai wa subete ni rakato de aruرالداراندة " 

 صلي الوتا ثالث ركعات رعد الصالة اخلامسة.الاسول صلى اهلل علدو وسل  كان ي
  

ين أفكدف ديكن أن تكون الصلوات يف يوم اجليمعة ويف العطالت الامسدة ركعتُت فقط! وال أدري من 
لدف العالمة الربوفسا محدد اهلل يامحو أجاءت ادلًتمجة هبذا ادلعٌت فال ديكن أن ياد ىذا يف كتاب من ت

 اهلل.
  

ادلاكز اإلسالمي األما واقًتحت مااجعة للكتب الديندة ادلًتمجة اليت صدرت  وقد ذكات لليمشافُت على
وقد رحب القائيمون  15عن ادلاكز، ونشا أصل ىذاالبحث ملخصا يف رللة الفدصل  منذ عشا سنوات

ـ إال أن األما يستلزم مااجعة كل ما ه2415م/ 1224على ادلاكز رذلك أثناء زياريت لليماكز أواخا عام 
مجات وكتارات راللغة الداراندة إذا ما أعددت طباعتها، وخباصة ما يتعلق منها رأمور الشايعة صدر من تا 

 والفقو ومبادئ اإلسالم وأي تامجة ألجزاء من معاين القاآن الكامي.
  

وىكذا جيب علدنا أن نويل تامجة ادلصطلح الديٍت اىتيماما كبَتا يف الًتمجة إىل الداراندة وخباصة أن تاريخ 
مجة إلدها لدس ربعدد، كيما أن الكثَتين شلن خيوضون غيمارىا حيتاجون إىل ادلزيد من سنوات اخلربة الًت 

والدراية راللغة العاردة ورالغتها من جهة وراإلسالم وشايعتو وفقهو من جهة أخاى، وىو ما ال يتوفا إال 
احلداة عن االىتيمام رًتمجة  لعدد قلدل جدا من الداراندُت ادلسليمُت وغَت ادلسليمُت، الذين تشغله  أمور

 الكتب الديندة اإلسالمدة. 
 

كيما ال رد أن هنت  رتأصدل ادلصطلح اإلسالمي يف الًتمجات الداراندة، فيمثال الصوم يف اللغة العاردة 
خيتلف مفهومو الديٍت عن مفهوم الصوم يف اللغة الداراندة ، فكليمة " داصلكي" الداراندة"  مصطلح 

تناول الطعام والشااب أليام قد تطول أو تقصا طبقا لقدرة رىبان البوذية أو  روذي يعٍت الصوم عن
الناسك البوذي وعلدو فلدس من الواجب على الداراين العادي أن يصوم أردا ألن الصوم قاصا على 
الااىب أو الناسك إن شاء أو أراد ذلك، وىو نفسو حيدد ادلدة أو الفًتة اليت يصوم فدها عن الطعام 

اب قد تصل إىل ثالثة أيام أو أكثا حسب طاقتو، وذلذا وجب استخدام اللفظ العايب جنبا إىل والشا 
جنب مع الًتمجة الداراندة كيما ىو مث شاح ادلصطلح حىت يشدع مث يستخدم  رعد ذلك دون تامجة ، كيما 

اتاكنا اليت ىو احلال يف كليمة " انتفاضة" اليت صارت معاوفة للداراندُت مثال وصارت تكتب حباوف الك
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تكتب هبا يف العادة األلفاظ الدخدلة على اللغة الداراندة، ، فالداراين ينزعج إذا قدل لو أن "داصلكي" 
الصوم" يكون طوال شها رمضان من كل عام، وىو فاض من فاائض اإلسالم ألن ادلفهوم يف ذىنو 

ا رلدالدها، وىذا أما مستحدل االمتناع عن تناول الطعام والشااب مدة شها رمضان أي مدة ثالثُت يوم
رالطبع ـ وعلى العكس من ىذا سدشعا راالطيمئنان إذا ما  شاح لو معٌت الصوم، وأنو االمتناع عن 
الطعام والشااب من الفجا حىت غاوب الشيمس طدلة شها رمضان، وذكانا أيضا ما جيب أن يتحلى رو 

 رع.الصائ  من صون اللسان ومن األمور األخاى اليت حددىا الشا
 

وينطبق ىذا أيضا على مفهوم الزكاة واحلج واألضحدة والصدقات، واألما رادلعاوف والنهي عن ادلنكا 
ورا الوالدين  فضال عن ادلصطلحات األخاى مثل  البعث والقدامة والاسول والنيب وأولداء اهلل والتوحدد 

ليمون يف البلدان اليت شافت والشاك راهلل والتورة وادلغفاة وغَتىا من ادلصطلحات اليت اضطا ادلس
راإلسالم يف آسدا وإفايقدا وغَتىا إىل استخدامها كيما ىي يف العاردة شارحُت مفهومها للناس حىت 
اعتادوا علدها دون شاح، فدخلت ىذه األلفاظ وادلصطلحات لغات ىذه الشعوب وصارت جزءا ال 

 بالد وتتناقلو األجدال عرب األزمان.يتجزأ من معجيمها اللغوى، وتااثا ثقافدا يستخدمو أدراء تلك ال
 

 لحواشي والتعلیقاتا
 

1
ا انظا  مسَت عبد احليمدد إرااىد  ،األدب األردي اإلسالمي  الصفحات ادلتعلقىة   ط جامعة اآلمام زليمد رن سعود    

 م  الاياض2992اإلسالمدة 
2
 مسَت عبد احليمدد األدب األردي اإلسالمي الصفحات ادلتعلقة.   

3
اللغة األردية  ادلقدمة   ط  جامعة اإلمام زليمد رن سعود اإلسالمدة   مسَت عبد احليمدد  معج  األلفاظ العاردة ادلستخدمة يف   

م ادلقدمة وأيضا  معج  تااكدب األلفاظ العاردة يف اللغة األردية الصفحات األوىل ط جامعة اإلمام زليمد رن  2996الاياض
 م.1222سعود اإلسالمدة  الاياض

4
 ط ادلاكز اإلسالمي  طوكدو  32ية ص أرو ركا مورديوتو  اإلسالم يف الداران راإلصللدز    

5
 مكتبة ادللك غبد العزيز العامة  الاياض    391مسَت عبد احليمدد ، االسالم واألديان يف الداران ص    

6
 .31اروركا مصدر سارق   ص    

7
 اإلسالم " دستور –صدرت الًتمجة الثاندة ألمحد أريغا وآخاين دلعاين القاآن الكامي  رعنوان " القاآن الكامي    

8
 34أرو ركا  مورديوتو  مصدر سارق  ص    

9
 وما رعدىا 448مسَت عبد احليمدد ، االسالم واألديان يف الداران  ص     

10
 م1221م وأخَتا 1222م و2996م ويف عام 2991و  2992مث  2983م مث 2981صدرت الطبعات أعوام    

11
 وما رعدىا. 448االسالم واألديان يف الداران ص    
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12
 12كتب األستاذ الدكتور وىبة الزحدلي تقايظا للًتمجة اثبتت رالعاردة مع تامجتها يف صدر الًتمجة وأرخ ما كتب ىكذا     

 م1222يولدو 
13

أنظا موقع ادلاكز اإلسالمي يف الداران على شبكة االنًتندت، وكتال تاريخ مجعدة مسليمي الداران الصادر عن اجليمعدة راللغة    
ُت الداراندة واإلصللدزية، ومطبوعات مجعدة الصداقة الداراندة السعودية وانظا أيضا  اإلسالم واألديان يف الداران ص العاردة وراللغت

 وما رعدىا ربت عنوان ادلطبوعات اإلسالمدة راللغة الداراندة  وفه  اإلسالم واألديان يف الداران  الصفحات ادلتعلقة 462
14

عاما من العالقات احليمديمة مع العامل العايب  أنظا حبوث مؤسبا  55لو كتاب مه  رعنوان عيمل سفَتا للداران يف الاياض و    
 – 122ادللك  فدصل اجمللد الثالث مسَت عبد احليمدد  "ادللك فدصل رن عبد العزيز يف الكتارات الداراندة"  اجمللد الثالث  ص 

 ىجاية.2432نشا دارة ادللك عبد العزيز     152
15

 31-32ص  192ل الاياض  العدد رللة  الفدص   


