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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.

أستاذ اللغات الشرقية وآداهبا جبامعة دوشيشا – كيوتو
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مدخل:
كانت احلياة العامة يف اإلسالم -وال تزال – قائمة أساسا على استعمال اللغة العربية وسيلة
للتعامل يف مجيع األمور ،وكان ذلذا أثره قبل دخول عناصر غَت ناطقة بالعربية كالفرس والًتك واذلنود مث
غَتىم من شعوب بلدان آسيا يف أرخبيل ادلاليو وما جاوره الذين مل يتح ولوا إىل التكلم بالعربية شلا
جعل ادلنطقة اإلسالمية الناطقة بالعربية مكانا مناسبا للنقل الثقايف بعد ذلك حُت ىاجر النص منها
إىل ادلناطق اليت انتشر فيها اإلسالم ،وظهرت فيها لغات جديدة ،استخدم بعضها شكل احلرف العريب
للتعبَت ،فكانت الفارسية والًتكية واألردية وح تى ادلالوية يف آسيا ،واللغة السواحيلية ولغة اذلاوسا يف
إفريقيا تكتب باحلرف العريب ،بينما تنوعت أشكال ىجرة النص العريب إىل ىذه ادلناطق.

البـدايات:

ال شك أن ىناك مناذج مبكرة ذلجرة النص من العربية وإليها ،إال أننا نبدأ ىنا بالعصر األموي ،حُت
تطورت احلياة امل شًتكة نتيجة امتزاج عناصر جديدة يف الدولة اإلسالمية مع اتساع رقعتها ،وبدأت
حركة الًتمجة اليت ازدىرت فيما بعد كما ىو معروف يف عصر الدولة العباسية ،وىي احلركة اليت ركزت
يف البداية على نقل الكتب اليت تعاجل موضوعات فلسفية وعلمية إىل اللغة العربية ،وقد اطلع بال ترمجة
مًتمجون مستقلون كانوا يف معظمهم إما من غَت ادلسلمُت ،وإما من حديثي العهد باإلسالم ،وازدىرت
الًتمجة يف القرن الرابع اذلجري الذي أطلق عليو العصر الذىيب للًتمجة العربية ،وكان دلدرسة بغداد
فضل كبَت يف ذلك ،بينما احتل عبد اهلل بن ادلقفع (ت 142ىجرية759/م) مكانة مرموقة بًتمجتو
لكتاب "كليلة ودمنة " أو "خرافات بيدبا" عن الفارسية القددية "البهلوية" والسنسكريتية ،وعرف العامل
كلو كليلة ودمنة عن طريق تلك الًتمجة العربية ،ذلك آلن األصل القدمي مل يعثر عليو يف اللغتُت البهلوية
والسنسكريتية وإن كان البعض يشَت إىل وج ود تشابو بُت حكايات "كليلة ودمنة " وبعض حكايات
وردت يف "ادلهاهبارتا" و"البانتشاناترا".

ترجمة النص :سلبيات وإيجابيات

من ادلعروف أن الًتمجة إىل العربية كان ذلا تأثَتىا السليب واإلجيايب من وجهات نظر سلتلفة فقد أغنت
الثقافة العربية اإلسالمية من جهة ،ومن جهة أخ رى أوجدت فيها أفكارا مل يستطع علماء اإلسالم آنذاك
تنقيتها من الشوائب اليت دخلت الفكر اإلسالمي وأدت إىل ظهور فرق وطوائف أثرت سلبا على حركة
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ادلد اإلسالمي ،وألقت بشوائب كثَتة يف حوض العقيدة اإلسالمية الصحيحة اليت مل تعرف التعقيدات
الفلسفية أو اخلوض يف أمور نو ى عنها الشرع  ،لكن الًتمجة وعلى الرغم من ذلك أ ْغنت الفكر العريب
اإلسالمي وأثرتو بطريقة خدمت الدين اإلسالمي والدعوة اإلسالمية وصدت عن اإلسالم ىجمات
شرسة عن طريق سبكُت ادلسلمُت من مواجهة الطرف اآلخر باألسلوب نفسو الذي مل نكن نعرفو إال من
خالل نقل أفكاره عرب الًتمجة .
ونتيجة للظروف السياسية اليت مر هبا العامل اإلسالمي ،وقيام دول مستقلة بعيدا عن ادلنطقة الناطقة بالعربية،
بدأ اىتمام تلك الدول بالًتمجة والنقل عن العربية ،فنقل الفرس واألتراك إىل لغتهم أمهات الكتب العربية،
ونقل اذلنود أيضا إىل الفارسية مث إىل األ ردية بعد ذلك ما يفيدىم من كتب عربية ال حصر ذلا ،وتبع ذلك
نقل الكتب العربية إىل لغات عديدة منها البنغالية وادلاليامل والصينية ولغة ادلاليو واإلندونيسية ،ويف العصر
احلديث إىل اللغة الكورية واللغة اليابانية .
يهمنا ىنا أن نبُت كيف تطور فن الًتمجة ،فقد كان األسلوب ادلتبع يف النقل والًتمجة منذ ادلراحل األوىل
ىو الًتمجة "الصرحية" أي الًتمجة " احلرفية" أو الًتمجة غَت الصرحية اليت تقوم على تقليد عمل مكتوب
بلغة غَت عربية مع تغيَت صورة البيئة وأمساء األعالم واألماكن أو غَتىا من وسائل ،وقد اتبع ىذا
األسلوب يف ترمجة كتب الطب والفلسفة وكذلك يف ترمجة األعمال األدبية فيما بعد.
كان للًتمجة الصرحية أو احلرفية مضارىا على حساب ادلعٌت وأدى ذلك إىل مراجعة الًتمجات فيما بعد،
بينما جلأ فريق من ادلًتمجُت إىل الًتمجة بادلعٌت مثلما فعل حنُت بن إسحق (ت 260ىجرية874/م)
الذي نقل علوم الطب وادلنطق ،والطبيعة والرياضة ،ومل تكن كتبو يف حاجة إىل مراجعة إال يف العلوم
الرياضية .ألنو مل يكن متضلعا منها ،وىذا يؤكد على أن ادلًتجم جيب أن يكون على معرفة دبوضوعو
الذي يًتمجو ،وأن يكون متخصصا فيو بصرف النظر عن اللغة اليت يًتجم منها.
وىذا ادلبحث ال يتعلق بًتمجة األعمال األدبية اإلبداعية بقدر ما يتعلق بًتمجة الكتب الدينية والكتابات
ادلتعلقة بالثقافة وادلعارف اإلسالمية إىل عدد من اللغات الشرقية ،فإذا كانت ترمجة األعمال اإلبداعية
تستلزم أن تكون الًتمجة إبداعية ،والًتمجة اإلبداعية تتطلب بالضرورة مًتمجا أ و ناقال مبدعا ،إال أن
اإلبداع ليس ىو األمر الوحيد الضروري ىنا ،فاإلبداع جيب أن يقًتن باألمانة العلمية والدقة حىت تكون
الًتمجة شليزة ذات غٌت وعمق ،ففريق من ادلًتمجُت كان يلجأ أحيانا إىل الًتمجة التفسَتية وجيوز ىذا يف
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رلال العلوم كالطب والكيمياء وغَتىا ،وىو أمر مقبول أيضا يف الًتمجة التلخيصية اليت تقوم على إعطاء
خالصة للموضوع ،وليس ترمجتو بشكل كامل ،إال أن األمر خيتلف سباما يف ترمجة الكتب الدينية
ادلتعلقة دببادئ اإلسالم وأسسو ،إذ تستلزم الًتمجة الدقة واألمانة وخباصة فيما يتعلق بًتمجة ادلصطلح
الديٍت إىل لغة غَت عربية من لغات الشعوب اإلسالمية أو غَتىا.
ليس ىناك من شك يف أن آداب اللغة العربية بدأت منذ عقود ربظى باىتمام الشرق والغرب على
السواء ،ومن ادلعروف أن الشعر اجلاىلي واإلسالمي واحلديث وادلعاصر قد ترجم إىل معظم اللغات
الشرقية واللغات األوربية ،كما ترمجت رواي ات عربية إىل لغات أوربية وإىل لغات شرقية كثَتة منها
الفارسية والًتكية واألردية وحىت اليابانية وغَتىا ،وال بأس ىنا إذا استخدم ادلًتمجون طريقة الًتمجة احلرة
أو التفسَتية أو حىت التلخيصية ،لكن األمر خطَت جدا إذا ما تصرف ادلًتجم يف ترمجتو حملتوى كتاب
يتضمن موضوعا يتعلق بالدين.

تجربة شبه القارة الهندية الباكستانية – الترجمة إلى األردية:

بدأت الًتمجة من العربية إىل األردية مع ظهور األردية يف شبو القارة يف مراحلها األوىل حُت كانت
تسمى دبسميات سلتلفة ،ومضت الًتمجة تزدىر جنبا إىل جنب مع تطور اللغة األردية ذاهتا وا زدىارىا
بوصفها لغة أدبية وعلمية على حد سواء ،وديكن القول دومنا تردد إن الًتمجة من العربية مل تؤد دورا
مهما وأساسيا يف تطور اللغة األردية وأدهبا فقط بل كان ذلا أثرىا الواضح يف تطور لغات الشعوب
اإلسالمية كالفارسية واألفغانية (البشتو) والًتكية والبنغالية واإل ندونيسية ـ وينطبق ىذا أيضاعلى
السواحيلية واذلاوسا وغَتمها من اللغات اليت تأثرت بالعربية يف إفريقيا.

فيما يتعلق باللغة األردية بذل العلماء واألدباء اذلنود ادلسلمون وغَت ادلسلمُت كما أسهم بعض
األوربيون يف ذلك أيضا  1جهدا كبَتا يف نقل الفكر العريب إىل اللغة األردية ،ودلا كانت الًتمجة حباجة
إىل معجم يعُت ادلًتمجُت قام العامل اذلندي الفاضل مَت عبد الواسع ىانسوي بتأليف معجمو "غرائب
اللغات" الذي يعد أول معجم يف األردية ،وكان عبد الواسع قد كتب أيضا معجما بعنوان "محد باري"
تضمن ألفاظا عربية وما يقابلها بالفارسية وا ألردية ،ومل يكتب بعد معجم " غرائب اللغات" أي معجم
آخر إال بعد مخسُت سنة حُت كتب سراج الدين آرزو (ت 1170ىجرية1756 /م) معجمو " نوادر
اللغات".
68

پشاور اسالميكس  :اجمللد ،2العدد2

الترجمةمنالعربیۃ إلىاللغاتالشرقيةوقضيةالمصطلحالديني

يوليو -دمسرب2011

اىتم علماء اذلند بتأليف رسائل فقهية ،كما نظم الشعراء أشعارا تناولت موضوعات دينية متنوعة ،ومن
اجلدير بالذكر ىنا أن أولئك العلماء واألدباء مل يعمدوا إىل ترمجة الكثَت من ا أللفاظ العربية إىل لغات
أىل اذلند دبا فيها الفارسية واألردية ،آلهنم شعروا بعدم قدرة اللفظة اذلندية على أداء معٌت اللفظة العربية
أو داللتها احلقيقية ،وخباصة يف رلال العقيدة الدينية ،ومن مث جلؤوا إىل إدخ ال األلفاظ العربية يف
نصوصهم ادلًتمجة كما ىي دون تغيَت ،وىكذا صارت األلفاظ العربية يف النص الديٍت سبثل أحيانا
 %60بينما صارت األلفاظ اذلندية والفارسية سبثل  %40فقط.2
ومل يقتصر األمر على العلماء واألدباء ادلسلمُت بل تعداه إىل غَت ادلسلمُت ،فنالحظ أن العامل واألديب
اذلندي "كبَت"( تويف سنة 924ىجرية1518/م) يستخدم األلفاظ العربية والفارسية والًتكية يف مؤلفاتو،
ويكتبها كما ينطقها بالطريقة اذلندية فكلمة مسجد عنده "مسيت" وكلمة صدق عنده "سدك" أما
كلمة كعبة فهي عنده " كابا" وكلمة تسبيح عنده "تسبيو" وىكذا ..فكبَت مل يشأ أن يًتجم ادلصطلح
الديٍت " صدق" أو تسبيح" فادلسجد ليس لو ما يقابلو ،وىو ال ديكن أن يكون إال مسجدا ،والكعبة
ال معٌت ذلا إال ادلعٌت الذي يعرفو هبا أىل اذلند ذلذا أبقى اللفظة العربية كما ىي وبنطقها اذلندي القريب
من النطق العريب ،كما أن الصدق يف اإلسال م لو مدلولو اإلدياين ،وال ديكن ترمجتو إىل لفظة ربمل
الداللة ذاهتا ،وىكذا دخلت ادلصطلحات الدينية بالتدريج إىل معظم لغات شبو القارة اذلندية ولغات
شعوب العامل اإلسالمي كما ىي دون ترمجة ،زلتفظة دبفاىيمها الداللية ،فكان العامل أو الشاعر إذا
كتب رسالة دينية أو ن ظم قصيدة حيرص سباما على استخدام األلفاظ العربية كما ىي .وىذا مثال
سلتصر من منظومة قددية بعنوان " كشف الوجود" لشاعر ىندي مسلم:
"اهلل واحد أحد
ىو الظاىر وىو الباطن
واحد صمد
منزه عن كل شيئ
دائم قائم ال ولد لو
وال أب لو وال أم
وال يدركو العقل"
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فادلنظومة السابقة تضمت األلفاظ العربية التالية  ( :اهلل  ،واحد  ،أحد  ،باطن  ،صمد ،دامي "دائم" قامي
"قائم" ) وال تزال ىذه األلفاظ تستخدم يف اللغة األردية منذ نشأهتا وحىت اليوم  .وىكذا أسهم العلماء
واألدباء يف إثراء لغتهم من جهة و قدموا من جهة أخرى مادة مًتمجة يف م وضوعات دينية تتسم بالدقة يف
التعبَت والرباعة يف أداء ادلفهوم األصلي ،وخباصة يف نقل الفكر الديٍت .
إن عملية ترمجة ادلوضوعات الدينية تتسم باحلساسية الشديدة وىو ما جعل العلماء يعارضون يف البداية
ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الفارسية واألردية ،شلا اضطر العلماء الذين أخذوا على عاتقهم ىذا
األمر وخاضوا التجربة إىل وضع معان أللفاظ القرآن الكرمي تكتب فوق الكلمات ،دون اىتمام
بضبطها داخل السياق األصلي للغتهم أو ضمن مجلة مفهومة ،مث جاءت مرحلة تالية مت فيها ضبط
األلفاظ داخل مجل مفهومة ،وكانت ادلرحلة الثالثة ىي م رحلة الًتمجة التفسَتية دلعاين ألفاظ القرآن
الكرمي.
وىكذا نالحظ أن العلماء يف اذلند سبكنوا من التغلب على قضية ترمجة ادلصطلح الديٍت إىل لغاهتم،
وأحسب األمر كذلك يف معظم لغات الشعوب اإلسالمية ففي الفارسية مثال يستخدمون كلمة "مناز"
من أجل كلمة "صالة" لكنهم أيضا يستخدمون اللفظة العربية صالة دبعناىا يف العربية ،وتبقى كلمة
صالة لديهم أكثر دقة من كلمة مناز الفارسية إذا ما قصدنا أداء الصالة بادلصطلح الديٍت وىكذا
بالنسبة للفظ اجلاللة اهلل إذ يستخدمون يف الفارسية أحيانا كلمة "خدا"  ،ويف اذلند يستخدمون لفظ
اجلالل "اهلل" وكلمة "خدا" ويستخدمون أيضا اللفظة السنسكرينية "هبكوان" بكاف فارسية لكن
ة
اللفظة األخَتة ال ديكن أن تستخدم يف نص ديٍت إسالمي ألن مفهومها الداليل يف اذلندوكية مغاير
سباما دلفهوم اهلل يف العقيدة اإلسالمية أو حىت مفهوم اللفظة الفارسية "خدا " دبعٌت اهلل واليت تستخدم
بكثرة يف النصوص الفارسية.3

قضية ترجمة المصطلح الديني في اللغة اليابانية:

بدأت ترمجة ادلصطلح الديٍت العريب إىل اليابانية منذ أكثر من تسعُت عاما حُت ظهرت الطبعة األوىل
لًتمجة معاين القرآن الكرمي باللغة اليابانية عام 1920م 1338ىـ يف جزئُت ،وقد اطلع هبذه ادلهمة
الياباين كُت إتشي ساكاموتو  Ken-ichi Saksmotoالذي زبرج يف قسم اآلدب جبامعة طوكيو ومل
يكن مسلما إال أن اذلدف من الًتمجة كان خدمة الدراسات اخلاصة دبقارنة األديان ،وال ديكن تأكيد
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معرفتو باللغة العربية ،وقد ذكر أنو بدأ الًتمجة معتمدا على نص الًتمجة ا إلصلليزية للنسخة القددية لًتمجة
معاين القرآن الكرمي ادلطبوعة يف لندن اليت قام هبا جورج سالو 1782( George Salleم1196/ىـ)
وراجعها إجاورج ىنري بادلر ( Edward Henry Palmerت 1882م) وأيضا ميدويز رودويل
 (Medows Rodwellت 1900م1318 /ىـ).
كانت ىذه الترمجة أول زلاولة لًتمجة نص ديٍت ،وىو نص لو قدسيتو يف قلوب ادلسلمُت ،وقد صدرت
الًتمجة يف وقت مل يكن للدراسات اإلسالمية والعربية مكان يذكر يف اليابان  ،فضال عن أن ادلًتجم مل
يكن يعرف اللغة العربية ،وقام بالًتمجة عن طريق لغة وسيطة ىي اإلصلليزية ،لذا ساد الغمو ض الكثَت
من ادلصطلحات القرأنية والدينية ،فقد استخدم ادلصطلحات البوذية الشائعة يف اللغة اليابانية مقابل
ادلصطلحات اإلسالمية أو ادلصطلحات ادلتعلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية ،كما استخدم كُت أتشي
ساكاموتو أحيانا ادلصطلحات اإلصليلية اليت ترمجت من قبل إىل الياب انية وشاع انتشارىا بُت الناس،
كما كان يستخدم أحيانا ادلصطلحات الكونفوشية الواردة من الصُت وادلنتشرة بُت اليابانيُت  ،وكما
يقرر الشيخ أبو بكر مورديوتو يف كتابو االسالم يف اليابان  4مل تكن الًتمجة دقيقة كما أن ادلًتجم كان
على دراية بسيطة باحلياة العربية وحيا ة الناس يف العامل اإلسالمي لذا وردت أخطاء يف الًتمجة  .شلا
استلزم بالضرورة ظهور ترمجة جديدة يف وقت بدأت فيو اليابان هتتم بالعامل اإلسالمي ،وتؤسس معاىد
ومراكز لدراسة اإلسالم والثقافة اإلسالمية 5وصدرت الًتمجة الثانية جبهد ثالثة من اليابانيُت ىم غورو
تاكاه اشي  Goro Takahashiوأمحد يونباتشَتو أريغا  Bunpachiro Arigaوميزوىو ياماغوتشي
 ، Mizuho Yamaguchوقد اطلع ا ألول بالعبء األكرب يف عملية الًتمجة بينما اىتم أمحد أريغا
وميزوخو ياماغاوتشي باإلشراف على الطباعة والنشر ،وكان تاكاىاشي ( ولد 1856م 1273/ىـ) قد
اشتهر بًتمجتو اليابانية لإل صليل كما لعب دورا مهما يف الدعاية للنصرانية ونشر مطبوعاهتا يف اليابان
لكن أحدا ال يدري دلاذا اذبو إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي وكيف التق ى دبواطنو أمحد أريغا الذي كان
– كمسلم – حريصا على إصدار ترمجة دلعاين القرآن الكرمي أفضل وأرخص من الًتمجة األوىل ،ويعتقد
6
الشيخ أبو بكر مورديوتو أن الًتمجة اعتمدت أساسا على الًتمجة اإلصلليزية لرودويل Rodwell
بعد أن نشر الياباين ادلسلم أمحد أريغا ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة اليابانية  -وكان أريغا نصرانيا مث
اعتنق اإلسالم  -أخذ على عاتقة الدعوة إ ليو ،فبدأ بنشر عدة كتيبات عن اإلسالم ،ويذكر أن قربان
علي  -وىو داعية من تاتارستان ىاجر إىل اليابان -كان قد أسس يف طوكيو مطبعة عربية ،وقام
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بطباعة القرآن الكرمي بنصو العريب دون ترمجة وذلك عام 1938م1357/ىـ ،كما أصدر رللة باللغة
الًتكية ،وظهرت مجعيات اىتمت باإلسالم والفكر اإلسالمي من أمهها اجلمعية اإلسالمية لليابان
العظمي ومعهد الثقافات الشرقية ومجعية مسجد كوبيو ومجعية مسجد طوكيو وكانت اجلمعية األوىل
تضم باحثُت ودارسُت يابانيُت غَت مسلمُت عكفوا على دراسة اإلسالم من جوانبو الثقافية مث قدم إىل
اليابان باحثون م سلمون من سلتلف البلدان اإلسالمية أسهموا مع مسلمي اليابان يف ترمجة ادلزيد من
الكتيبات عن اإلسالم والثقافة اإلسالمية ،مث زار عدد من ادلسلمُت اليابانيُت البالد اإلسالمية وعايشوا
ادلسلمُت يف حياهتم ووقفوا على مفهوم ادلصطلح الديٍت ودالالتو ،وشعروا بضرورة فهم ال لغة العربية
فهما صحيحا ومعرفة ما تتضمنو األلفاظ العربية من معان ومن بالغة ،حىت يتمكنوا من نقل الفكر
اإلسالمي الصحيح دلواطنيهم يف اليابان بشكل دقيق ،وعلى الرغم من اعتماد بعض اليابانيُت مسلمُت
وغَت مسلمُت على النص اإلصلليزي أو اآلدلاين أحيانا مثلما فعل شوميو أوكاوا عند ترمجتو دلعاين القرآن
الكرمي فإن بعضهم اعتمد أساسا على النص العريب ،بعد أن بات من الواضح أن فهم القرأن الكرمي
الذي ىو دستور اإلسالم يستلزم ذلك اآلمر.7
لقد بدأ شوميه أوكاوا  Shomei Okawaترمجتو دلعاين القرآن الكرمي عام 1946م 1365/ىـ واستمر
يف الترمجة حىت 1948م1368/ىـ وصدرت الًتمجة عام 1950م1369/ىـ وقد اعًتف شوميو أوكاوا
بصعوبة ترمجة ادلصطلح الديٍت ويعًتف بضرورة معرفة اللغة العربية وإجادهتا كشرط لًتمجة معاين القرآن
الكرمي ترمجة صحيحة  " :إن ادلسلم التقي الورع الذي لديو معرفة جيدة باللغة العربية مي كنو أن يبدع
ترمجة يابانية دلعاين القرآن الكرمي بالشكل ادلرغوب وادلطلوب" وىكذا سبٌت أن يكون مسلما وشعر بأنو "
8
ليكون مسلما حقا من الصعب عليو أن ديارس شعائر اإلسالم يف رلتمع غَت مسلم كاليابان"
مث جاء ادلستشرق الياباين ادلعروف توشيهيكو إزوتسو  Toshihiko Izutsuالذي درس الفلسفة وعلم
فقو اللغة وعلم الداللة وأجاد العربية ليًتجم معاين القرآن الكرمي من العربية مباشرة لتصدر ترمجتو عام
1957م1377/ىـ وقد ربر ر يف الًتمجة أحيانا ليوصل ادلعٌت للقارئ الياباين ،وأوضح ذلك يف مقدمتو
للًتمجة :
" القرآن الكرمي يطلق عليو " نص " حُت يكون مكتوبا باللغة العربية ،ولكن حُت تًتجم معانيو إىل
لغة أخرى ،فإنو يصبح نوعا من الشروح ادلكتوبة بتلك اللغة وتكون الًتمجة نثرا عاديا يشرح النص
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األصلي ،وبداية أود أن أقول إن ىذه الطبعة اليابانية دلعاين القرآن الكرمي ال تعٍت بالضرورة أن تكون
نصا دينيتا يقابل النص اآلصلي  "..ويعرب إيزوتسو عن صعوبة ترمجة ادلصطلح الديٍت بقولو  " :كلما
عمقنا معرفتنا باللغة العربية كلما شعرنا بصعوبة ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات اآلخرى بل نعترب
ىذا أمرا يشبو احملال  9".ومع تطور الدراسات العربية واإلسالمية يف اليابان ظهرت ترمجات اعتمدت
على النص القرآين مباشرة دون لغة وسيطة ،ومن بُت ىذه الًتمجات ترمجة ياسوناري بان Yasunari
 Banوأسامو إيكيدا Osamu Ikedaاليت صدرت عام 1970م1390/ىـ وىي ترمجة سهلة عمد فيها
ابانية بدال من استخدام
ادلًتمجان إىل استخدام ادلصطلحات اليابانية الشائعة يف أألدبيات ايل
ادلصطلحات الكالسيكسة اليت ذبًت أحيانا ادلصطلحات الدينية اليابانية الكالسيكية اليت يصعب على
اإلنسان العادي فهما  ،وقد أضافا شروحات مع الًتمجة كلما استلزم اآلمر.
وأخَتا جاءت الًتمجة ادلعتمدة اليت بدأىا احلاج عمر ميتا وصدرت عام 1972م1392/ىـ دبساعدة
عدد من ادلسلمُت اليابانيُت ،وقد رافق ذلك كلو دعم رابطة العامل اإلسالمي دلسلمي اليابان يف إعداد
ترمجة معاين القرآن الكرمي اليت اطلع هبا احلاج عمر ميتا ،واليت كانت ترمجة عن النص العريب مباشرة
دون لغة وسيطة ،وىي الًتمجة اليت أعيدت طباعتها بعد م راجعتها وربريرىا عام 1971م1391/ىـ مث
عام 1982م1402/ىـ مث أعيدت طباعتها أكثر من مرة آخرىا عام 2002م1423 /ىـ 10.ويعاد النظر
يف كل طبعة ،فيتم ربرير بعض العبارات وتصحيح بعض الكلمات أو إضافة شروح سلتصرة أحيانا ،
11
وتعاد صياغة عبارات الًتمجة ادلعقدة وتراجع ادلصطلحات الدينية ويتم تدقيقها،
وال بد من اإلشارة ىنا إىل اجلهد الوافر الذي بذلو األستاذ الدكتور حسن كو ناكاتا واألستاذة ادلرحومة
حبيبة كاؤري ناكاتا يف إصدار ترمجة جديدة دلعاين القرآن الكرمي (صدرت يف  25مارس سنة 2011م/
 8ربيع الثاين 1432ىـ) وقد اىتم بتوثيق مصادر شروحاهتا األستاذ حامد شيمومورا ،واعتمد يف ربقيقها
ونقل ادلعاين على كتب رصينة يف التفسَت ،ومن اجلدير بالذكر أن ادلًتمجُت أحلقوا بالًتمجة ترمجة
12
للقراءات العشر ادلتواترة اليت نزل هبا القرآن الكرمي لتغطية لغات القبائل العربية وذلجاهتم وثقافتهم .

ترجمة الكتب الدينية اإلسالمية إلى اليابانية :

على الرغم من اىتمام ادلثقفُت اليابانيُت باإلسالم قبيل احلرب العادلية الثانية شلا كان لو أثره يف ظهور
أحباث جيدة للتعريف بالدين احلنيف ،فإن أمهية اإلسالم لليابان انتهت بعد احلرب العادلية الثانية بعد
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أن أخفق حلم ربقيق آسي ا الكربى بزعامة اليابان ،نتيجة ذلزدية اليابان يف احلرب ،وتوقفت أنشطة
االىتمام باإلسالم أثناء االحتالل األمريكي لليابان واستمر ذلك حىت عام 1951م1370/ىـ.
بعد تأسيس مجعية مسلمي اليابان عام 1952م1371/ىـ ووجود سفارات عربية وإسالمية يف اليابان
نشطت حركة الًتمجة من العربية إىل اليابانية،على يد ادلسلمُت اليابانيُت والدعاة من البلدان العربية
واإلسالمية ،خاصة بعد عودة رلموعة البعثات اليابانية من البالد العربية وتأسيس ادلركز اإلسالمي يف
طوكيو مث ادلعهد العريب اإلسالمي يف طوكيو فرع جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية مث دعم
أقسام اللغة العربية يف اجلامعات اليابانية وساعد على ذلك أزمة البًتول اليت دفعت اليابان إىل االىتمام
بالدول العربية وزلاو لة التعرف علي ثقافتها ودعم عالقاهتا االقتصادية هبا ،فازدىرت حركة الًتمجة
والنقل إىل العربية ،وىاجرت إىل اليابان نصوص كثَت من الروايات والقصص العربية يف تلك اآلونة.
باإلضافة إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي ظهرت ترمجات احلديث النبوي الشريف إىل اليابانية وترجم ات
كتب تتعلق باالسالم تارخيو وأفكاره وعقائده وغَت ذلك من كتب عامة تقدم لليابانيُت معلومات عن
اإلسالم أو البالد اإلسالمية ،منها على سبيل ادلثال ال احلصر قاموس اإلسالم الذي صدر عن دار
عن مجعية
ىيبونشا للنشر ،وترمجة صحيح مسلم واخللفاء الرشدون يف رللدين وغَتىا وقد صدرت
الصداقة اليابانية السعودية بالتعاون مع بعض أعضاء مجعية مسلمي اليابان ،وترمجة كتاب عقيدة أىل
السنة واجلماعة للشيخ العثيمُت والسياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية والسَتة النبوية دلصطفي
السباعي ،ونساء النيب وبنات النىب للدكتورة بنت الشاطئ ويصعب حص ر الًتمجات اليابانية من العربية
ومن غَتىا من ترمجات لغات الشعوب اإلسالمية كالفارسية واألردية والًتكية تلك ادلتعلقة باإلسالم
13
والفكر اإلسالمي ،نظرا التساع رقعة االىتمام بالدراسات اإلسالمية اليوم يف اليابان.
من ادلالحظ أن اىتامامات الباحثُت اليابانيُت ترك ز على موضوعات الشريعة اإلسالمية ونظام احلكم،
كما يركز بعضهم على قضايا تارخيية وسياسية ،أما ادلطبوعات اليت تنتشر بُت عموم القراء فهي ترمجات
ألف ليلة وليلة ،وترمجات روايات صليب زلفوظ ويوسف إدريس وغسان كنفاين وغَتىم ،ويذكر أن
الكتب اليت تعاجل موضوعات دينية ال تلق رواجا إال بُت الدارسُت ادلتخصصُت أو من دخلوا اإلسالم
حديثا  ،وىؤالء دون شك يواجهون صعوبة يف فهم ادلصطلح الديٍت العريب ادلًتجم إىل اليابانية ،وخباصة
ادلصطلح األساسي ادلتعلق دببادئ اإلسالم وبشريعة اإلسالم ،وقد كان آلحداث احلادي عشر من
سبتمرب اإلرىابية يف أمريكا أثرىا يف زيادة إقبال الشعب اليابان على قراءة الكتب ادلتعلقة باآلسالم
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سواء ادلؤلفة أو ادلًتمجة ،واىتمام شرحية كبَتة من عموم الشعب الياباين بًتمجات معاين القرآن الكرمي
وترمجات الكتب ادلتعلقة بالشريعة ،بينما اىتمت الشركات بالكتب اليت تتناول موضوعات ا القتصاد
اإلسالمي والبنوك اإلسالمية ،وانتشرت بعض األلفاظ وادلصطلحات اإلسالمية على لسان البعض أو
أصبحت مفهومة لدى الشارع الياباين مثل  :حالل ،حرام  ،رلاىدين  ،اهلل  ،رمضان دبعٍت الصوم ،
حج أو مكة دبعٌت احلج ،وسنة وشيعة ،جهاد وغَتىا من ألفاظ انتشرت بسبب استخد امها يف اإلعالم
الياباين ادلسموع وادلرئي وادلقروء.

اقتراحات وتوصيات:

ال يدعي كاتب ىذه السطور أنو عارف باليابانية أو رليد ذلا ،لكنو من واقع ذبربتو وما لديو من قليل
بضاعة وما أتاحتو لو فرص االختالط وادلمارسة سبكن من الوقوف على بعض النقاط ادلهمة فيما يتعلق
بًتمجة ادلصطلح الديٍت إىل اللغة اليابانية وعليو فهناك توصيات أو اقًتاحات متواضعة يقدمها إىل
ادلهتمُت بالتعريف بالثقافة العربية اإلسالمية يف اليابان لألخذ هبا إن رأوا أهنا مناسبة ،بعد دراسة األمر
من خالل جلنة مشًتكة من ادلتخصصُت اليابانيُت والعرب وغَتىم من أبناء الشعوب اإلسالمية.

عرفنا من السطور السابقة أن عمر الًتجم ة من العربية إىل اليابانية قصَت جدا  ،ذلك ألن ادلًتمجُت
اليابانيُت اعتمدوا يف الًتمجة على نص وسيط إصلليزي أو فرنسي أو أدلاين أو حىت فارسي وحىت يومنا
ىذا يعتمدون أحيانا على نص عريب مًتجم إىل األرد ية أو الًتكية بدال من الًتمجة مباشرة من العربية،
ويرجع السبب إىل نقص يف عدد ادلًتمجُت من العربية إىل اليابانية ،وافتقار ادلكتبة اليابانية إىل معجم
عريب ياباين متكامل يسهل على ادلًتمجُت مهمتهم ،باإلضافة إىل نوعية الكتب اليت تًتجم واليت يسعى
ادلًتجم أو الناشر إىل طرحها يف السوق الياباين لكي جيٍت من ورائها الفائدة ادلرجوة ،وىكذا انتشرت
ترمجة ألف ليلة وليلة وغَتىا من الروايات والقصص اليت ترمجت مباشرة من العربية.

والتغلب على الصعوبات سابقة الذكر يستلزم ما يلي:

أوال  :االىتمام بتدريس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف اليابان ،ووضع خطة جديدة لتدريس اللغة

العربية لطالب اجلامعات اليابانية ومراكز تعليم اللغة العربية ،وديكن تطبيق ىذه اخلطة من خالل منهج
يدرس يف ادلعهد العريب اإلسالمي ويعرض من خاللو على اجلامعات اليابانية ادلعنية بتدريس اللغة
العربية ،فضال عن دعم امل عاىد وادلؤسسات اليت تعٍت باللغة العربية والًتمجة ،وتقدمي منح للطالب
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والدارسُت لإل قامة يف البالد العربية ،وذلك من أجل إعداد جيل جديد من ادلستعربُت اليابانيُت يكون
قادرا على فهم اللغة وثقافتها بشكل يسمح لو بالنقل والًتمجة عنها مباشرة بدال من االعتماد على
اللغات الوسيطة.
ثانيا :جيب االىتمام بالدارسُت العرب يف اجلامعات العربية الذين يدرسون يف أقسام اللغة اليابانية،
مثل قسم اللغة اليابانية يف جامعة القاىرة ،وجامعة عُت مشس ،وشعبة اللغة اليابانية يف جامعة ادللك
خرجيي ىذه األقسام الستكمال
سعود ويف غَتىا من األقسام إن وجدت مث العمل على جذب
إلشًتاك مع زمالئهم
دراساهتم ليسهموا من جانبهم يف عملية الًتمجة من العربية إىل اليابانية او ا
اليابانيُت ادلتخصصُت يف اللغة العربية لتكوين فريق متخصص يف الًتمجة من العربية إىل اليابانية
وبالعكس شلا يعود بالنفع على العربية والياباين ة معا ،بدال من اذباه ىؤالء اخلرجييُت للعمل بالشركات
التجارية أو شركات السياحة وما إىل ذلك نظرا للعائد ادلادى الوافر الذي يفوق كثَتا  -لألسف –
العائد ادلادي دلن يعمل يف البحث العلمي والًتمجة أو حىت يف التدريس اجلامعي.
ثالثا :ضرورة إعداد فريق من ادلًتمجُت ادلتخصصُت اليابانيُت والعرب يتم تدريبهم يف اليابان ويف البلدان
العربية ،ضمن برامج زلددة ومتجددة لدى ادلؤسسات واجلامعات ادلعنية ،على أن يشكل ىؤالء فريق
عمل مشًتك يتوىل ترمجة سلسلة من الكتب اليت تتعلق باإلسالم وثقافتو وحضارتو ،على أن يلتزم
الفريق الدقة يف تر مجة ادلصطلح الديٍت أو اثباتو كما ىو يف العربية مع شرحو يف اذلوامش ،حىت يرسخ
ادلعٌت يف ذىن القارئ الياباين مع مرور الوقت إنطالقا من التجربة قدديا يف عدد من اللغات الشرقية اليت
بدأت
تستخدم اليوم ادلصطلح العريب كما ىو دون تغيَت ،وحديثا يف بعض اللغات األوربية اليت
تستخدم الكلمات العربية مثل :مسجد ،وصالة ،وصوم ،وزكاة وغَتىا بدال من ادلقابل األوريب.
رابعا :العمل على إعداد معجم متكامل ياباين عريب وآخر عريب ياباين يهتمان بتقدمي ادلصطلح الديٍت
للناطقُت باللغتُت بشكل صحيح ودقيق فتوحيد ادلصطلح يف الًتمجة أمر مهم جدا ،وخباصة أن ادلًتمجُت
اليابانيُت األوائل اضطروا إىل استخدام ادلصطلحات البوذية والشنتوية مقابل ادلصطلحات اإلسالمية يف
ترمجتهم دلعاين القرآن الكرمي والكتب الديٍتة اإلسالمية ،وكانوا يف ذلك مضطرين ألهنم مل جيدوا أمامهم
من وسيلة غَت تلك اليت جلؤوا إليها ،كم ا عمد ادلسيحيون منهم إىل استخدام ادلصطلح ادلسيحي
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أحيانا ،ويف مرحلة تالية انتبو ادلًتمجون اليابانيون فكانوا يستخدمون أحيانا ادلصطلح العريب وردبا شرحوا
مفهومو أيضا.
يالحظ أن ادلعاجم الثنائية اليت ظهرت يف اليابان كانت تسعى إىل ربقيق غاية أخرى فلم يكن
اذلدف يف ادلقام األول موجها للًتمجة الدينية ،ففي عام 1980م1400/ىـ صدر " القاموس ادلفصل
عريب ياباين " ربت إشراف جلنة تابعة دلعهد الشرق األوسط برئاسة ىـ تامورا  14وبدعم من مجعية
الصداقة السعودية اليابانية ومجعية الصداقة اليابانية الكويتية ،وقد شارك يف إعداده خنبة من ادلتخصصُت
 ،ودبراجعة مواد القاموس يستشعر ادلرء أنو ترمجة لقاموس عريب ،إذ من ادلالحظ أنو ال يتبع منهجا بعينو
لتحقيق الفائدة ادلرجوة منو ،وقد قامت سفارة ادلملكة العربية السعودية يف حينها بشراء أعداد كبَتة
أودعتها مكتبة ادلعهد العريب اإلسالمي يف طوكيو عام 1982م1402/ىـ كما قامت بإىداء نسخ
للمهتمُت باللغتُت العربية واليابانية.
ويف عام 1993م1414/ىـ صدر " معجم ادلصطلحات األساسية للعلوم والتقنية  :عريب /إصلليزي/ياباين "
على
أشرف على وضعو اجلغرايف الياباين إياؤ كوبوري مع خنبة من العرب واليابانيُت ،الذين اعتمدوا كلية
احلاسوب ،وقد نال ادلشروع دعما ماليا ضمن برنامج دعم تطوير الربامج التعليمية باللغة اليابانية من معهد
اللغة الياباينة دلؤسسة اليابان ادلعروفة باسم جابان فاونديشن ،وقد اىتمت بنشره دار شركة الشرق األوسط
للخدمات االستثمارية اليت تولت ربريره بالتعاون مع شركة الزيت العربية احملدودة ،وعلى الرغم من وجود
بعض ادلالحظات اليت تؤخذ على ىذا ادلعجم فهو مفيد للمتخصصُت يف العلوم التقنية وىم األقدر على
ربديد مدى الفائدة منو .
وىناك معجم ثالث من وضع مؤسسة اليابان للتبادل الثقايف اجلابان فاونديشن وىو بعنوان اللغة
اليابانية دروس الكاصلي الطبعة العربية وقد صدر عام 1978م1398/ىـ يف طوكيو وىو يف األساس
من وضع أستاذ متخصص يف جامعة طوكيو للدراسات األجنبية وقامت بالًتمجة العربية صديقة حيايت
وتاكيشي أوغامي من راديو اليابان أن اتش كيو ويتضمن القاموس  500شكل من أشكال الكتابة
الصُتية الكاصلي ادلستخدمة يف اللغة اليابانية مع شرح طريقة كتابتها مع مجل توضح معانيها ادلتختلفة
وبيان طريقة النطق الصيٍت والياباين ،وىناك معجم آخر بعنوان " قاموس ياباين عريب " من تأليف
ريوئيتشي ناغي طبع يف إبريل عام 1979م1399/ىـ وىو معجم صغَت حيتوى على  120صفحة
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مع ملحق بأمساء دول العامل وبعض اجلمل ادلفيدة وبو أخطاء معظمها مطبعي وىو مفيد للمبتدئُت
وادلؤلف يذكر قي مقدمتو أنو أعد القاموس من أجل الدارسُت العرب الذين يدرسون اللغة اليابانية
آخر بعنوان
وذلك لتشجيع أبناء العرب على دراسة اللغة اليابانية وبعد ذلك بسنة نشر معجما
قاموس اجليب عريب – ياباين وصدرت طبعتو الثانية عام 1988م1409/ىـ
مث ظهرت بعض ادلعاجم اليت تفيد ادلهتمُت باللغة العربية مثل "القاموس للمبتدئُت عريب ياباين" وأيضا
1997م1418/ىـ والثانية عام
"القاموس للمبتدئُت ياباين عريب " ،صدرت الطبعة األوىل عام
وجعل العنوان باليابانية " جوازك – باسبورت – إىل اللغة العربية ،واطلع بالعمل فيو
2006م1427/هـ ُ
اخلطاط الياباين الشهَت " فؤاد" ىوندا كوإتشي وإيشيغورو تاداكي.
"قاموس
ومؤخرا اىتمت ادللحقية الثقافية السعودية يف اليابان بإعداد قاموس متخصص بعنوان
ادلصطلح ات اإلدارية واالقتصادية  :عريب – إصلليزي – ياباين " صدرت طبعتو األوىل يف ابريل 2012م
وقد أشرف على اللجنة اليت أعدتو وترأس ربريرىا الدكتور ادلهندس عصام أمان اهلل خباري ادللحق الثقايف
للمملكة العربية السعودية يف طوكيو ،وقد درس يف اليابان ولو باع طويل يف معر فة اللغة اليابانية والثقافة
اليابانية ،وقد ضم فريق العمل عدد كبَت من الباحثُت والدارسُت العرب واليابانيُت ،ويضم ادلعجم 279
صفحة يف ادلدخل اخلاص بالعربية و  266صفحة يف ادلدخل اخلاص باليابانية ،أما الفهرس اخلاص
باإلصلليزية فهو من صفحة  267إىل  386وفيها يُشار إىل رقم الصفحة اليت ورد فيها ادلعٍت باليابانية
وبالعربية.
وىناك معاجم أخرى لكنها يف عمومها ال تسعف ادلهتُت بالًتمجة الدينية ،كما أهنا تعاين من نقص
كبَت يف عدد ادلداخل شلا جيعل الدارسُت اليابانيُت يف اجلامعات اليابانية يلجؤون كالعادة إىل ادلعاجم
والقواميس اإلصلليزية العربية أو غَتىا.
من ىنا نالحظ وجود حاجة ملحة إىل إعداد معجم عريب ياباين وآخر ياباين عريب وذلك بتشكيل جلنة
موسعة من ادلتخصصُت على أن تقدم ذلم ادلادة العلمية للمعجم بالعربية ،أي تكون مداخل ادلعجم يف
البداية بالعربية  ،ويراعى فيو أن يكون س ىال مبسطا ،وأن يتضمن مداخل أساسية هتتم بادلصطلحات
الدينية واأللفاظ اليت زبدم التعريف باإلسالم والفكر اإلسالمي ،وأن يشارك يف اإلشراف على إعداده
متخصصون عرب ويابانيون ،ويتم سبويلو عن طريق ادلؤسسسات واجلمعيات الصديقة يف اليابان ويف
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خارجها ،وادلؤسسات ادلهتمة بالتعريف باإلسالم والثقافة اإلسالمية ،وديكن أن تتوىل دار نشر يابانية
توزيع ادلعجم عند صدوره .
خامسا :ادلراجعة الدقيقة للمصطلحات الدينية يف الكتب ادلًتمجة إىل اليابانية وحىت يف الكتب الصادرة
باليابانية ،وىذا أمر مهم جدا ذلك آلن بعض الكتب ادلًتمجة تتناول أم ورا سبس العقيدة بل تتعلق دببادئ
اإلسالم ،وىنا تكمن اخلطورة ،فقد يتصرف ادلًتجم يف ترمجة عبارة تتعلق بالصالة مثال ،وىذا مثال واضح
من ترمجة كتاب " مدخل إىل اإلسالم " للربوفسر محيد اهلل رمحو اهلل  ،فادلًتمجة السيدة كرودو ميوكو "
مسلمة" زبرجت يف قسم اللغة الفرنسية بكلية االداب جبامعة كيئو يف طوكيو ،وىي تًتجم عن الفرنسية كما
أهنا درست يف قسم الدراسات اخلاصة جبامعة األزىر وألفت عدة حبوث منها  :ادلرأة يف اإلسالم ،والصحوة
اإلسىالمية وقضية الالجئُت الفلسطينيُت ،ومن الواضح أهنا ترمجت كتاب الربوفسر محيد اهلل عن الفرنسية
على الرغم من كتابة عنوانو بالعربية ىكذا " مدخل إىل اإلسالم " جنبا إىل جنب مع العنوان باليابانية
 isramu gaidetsuوقد اىتم ادلركز اإلسالمي يف طوكيو بًتمجة الكتاب ونشره ،وصدر يف يوليو 1983م/
ذو القعدة 1404ىـ ،واحلقيقة يندرج الكتاب ربت قائمة الكتب الدينية املترمجة اليت ربتاج إىل مراجعة دقيقة،
ويرجع السبب إىل أسلوب الًتمجة ووجود أخطاء واضحة فيها إن مل تكن فاضحة ،ففي صفحة  320وردت
العبارة التالية باللغة اليابانية وترمجتها بالعربية :
(الصالة مخس مرات يف اليوم ،ويف يوم اجلمعة جيب أن تقام الصالة الثانية مجاعة ،وباإلضافة إىل ىذا
ىناك صالة تقام مرتُت يف السنة مرة بعد انتهاء رمضان يف يوم العيد ومرة يف االحتفال بعيد األضحى.
والصالة األوىل ركعتان ،والصالة الثانية والثالثة أربع ركعات والصالة الرابعة ثالث ركعات ،والصالة
اخلامسة أربع ركعات  ...والرسول كان يصلي ثالث ركعات بعد الصالة اخلامسة).
يالحظ أن الًتمجة خلت من مسمى الصلوات فلم ترد كلمة صالة الفجر أو الصبح أو صالة الظهر أو
العصر أو ادلغرب أو العشاء أو صالة التهجد مثال ،ومت ترقيم الصلوات ىكذا الصالة األوىل والصالة
الثانية إىل آخره ،وىو ما كان ضروريا أن تذكره ادلًتمجة و تشَت إىل مسمى الصالة بالعربية كأن تقول
الفجر أو الظهر مثلما ذكرت يف صالة الوتر ،ومن ىنا تكمن أمهية ادلصطلح الديٍت يف عملية الًتمجة،
وردبا يكون للمًتمجة عذرىا ،ألهنا عمدت إىل الًتمجة احلرفية أو ادلعجمية  ،لكن ادلثال التايل يوضح
مكمن اخلطورة يف ىذه الًتمجة فقد ورد يف الصفحة نفسها ص  320ما يلي:
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( يف يوم اجلمعة  ،ويف يوم العطالت القومية " الرمسية" الصلوات كلها ركعتان فقط  ) ...وىذا ىو النص
باليابانية " “  Kinyobi to saijitu no reihai wa subete ni rakato de aruمث تأيت عبارة ان
الرسول صلى اهلل عليو وسلم كان يصلي الوتر ثالث ركعات بعد الصالة اخلامسة .
فكيف ديكن أن تكون الصلوات يف يوم اجلمعة ويف العطالت الرمسية ركعتُت فقط ! وال أدري من أين
جاءت ادلًتمجة هبذا ادلعٌت فال ديكن أن يرد ىذا يف كتاب من ت أ ليف العالمة الربوفسر محيد اهلل يرمحو
اهلل.
وقد ذكرت للمشرفُت على ادلركز اإلسالمي األمر واقًتحت مراجعة للكتب الدينية ادلًتمجة اليت صدرت
عن ادلركز ،ونشر أصل ىذاالبحث ملخصا يف رللة الفيصل منذ عشر سنوات  15وقد رحب القائمون
على ادلركز بذلك أثناء زياريت للمركز أواخر عام 2004م1425 /هـ إال أن األمر يستلزم مراجعة كل ما
صدر من ترمجات وكتابات باللغة اليابانية إذا ما أعيدت طباعتها ،وخباصة ما يتعلق منها بأمور الشريعة
والفقو ومبادئ اإلسالم وأي ترمجة ألجزاء من معاين القرآن الكرمي .
وىكذا جيب علينا أن نويل ترمجة ادلصطلح الديٍت اىتماما كبَتا يف الًتمجة إىل اليابانية وخباصة أن تاريخ
الًتمجة إليها ليس ببعيد ،كما أن الكثَتين شلن خيوضون غمارىا حيتاجون إىل ادلزيد من سنوات اخلربة
والدراية باللغة العربية وبالغتها من جهة وباإلسالم وشريعتو وفقهو من جهة أخرى ،وىو ما ال يتوفر إال
لعدد قليل جدا من اليابانيُت ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت ،الذين تشغلهم أمور احلياة عن االىتمام بًتمجة
الكتب الدينية اإلسالمية.
كما ال بد أن هنتم بتأصيل ادلصطلح اإلسالمي يف الًتمجات اليابانية ،فمثال الصوم يف اللغة العربية
خيتلف مفهومو الديٍت عن مفهوم الصوم يف اللغة اليابانية  ،فكلمة " داصلكي" اليابانية" مصطلح
بوذي يعٍت الصوم عن تناول الطعام والشراب أليام قد تطول أو تقصر طبقا لقدرة رىبان البوذية أو
الناسك البوذي وعليو فليس من الواجب على الياباين العادي أن يصوم أبدا ألن الصوم قاصر على
الراىب أو الناسك إن شاء أو أراد ذلك ،وىو نفسو حيدد ادلدة أو الفًتة اليت يصوم فيها عن الطعام
والشراب قد تصل إىل ثالثة أيام أو أكثر حسب طاقتو ،وذلذا وجب استخدام اللفظ العريب جنبا إىل
جنب مع الًتمجة اليابانية كما ىو مث شرح ادلصطلح حىت يشيع مث يستخدم بعد ذلك دون ترمجة  ،كما
ىو احلال يف كلمة " انتفاضة" اليت صارت معروفة لليابانيُت مثال وصارت تكتب حبروف الكاتاكنا اليت
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تكتب هبا يف العادة األلفاظ الدخيلة على اللغة اليابانية ، ،فالياباين ينزعج إذا قيل لو أن "داصلكي"
الصوم" يكون طوال شهر رمضان من كل عام ،وىو فرض من فرائض اإلسالم ألن ادلفهوم يف ذىنو
االمتناع عن تناول الطعام والشراب مدة شهر رمضان أي مدة ثالثُت يوم ا بلياليها ،وىذا أمر مستحيل
بالطبع ـ وعلى العكس من ىذا سيشعر باالطمئنان إذا ما شرح لو معٌت الصوم ،وأنو االمتناع عن
الطعام والشراب من الفجر حىت غروب الشمس طيلة شهر رمضان ،وذكرنا أيضا ما جيب أن يتحلى بو
الصائم من صون اللسان ومن األمور األخرى اليت حددىا الشارع.
وينطبق ىذا أيضا على مفهوم الزكاة واحلج واألضحية والصدقات ،واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر
وبر الوالدين فضال عن ادلصطلحات األخرى مثل البعث والقيامة والرسول والنيب وأولياء اهلل والتوحيد
والشرك باهلل والتوبة وادلغفرة وغَتىا من ادلصطلحات اليت اضطر ادلس دلون يف البلدان اليت شرفت
باإلسالم يف آسيا وإفريقيا وغَتىا إىل استخدامها كما ىي يف العربية شارحُت مفهومها للناس حىت
اعتادوا عليها دون شرح ،فدخلت ىذه األلفاظ وادلصطلحات لغات ىذه الشعوب وصارت جزءا ال
يتجزأ من معجمها اللغوى ،وتراثا ثقافيا يستخدمو أدباء تلك البالد وتتناقلو األجيال عرب األزمان.

الحواشي والتعليقات
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