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 المقدمة
احلمد هلل رب العاملني. والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله 

 بعد:وأصحابه ومن واالهم بإحسان إىل يوم الدين. أما 
املستشرق القسيس إيليجا كوال أكنالدي ))فهذا حبث خمتصر بعنوان: 

. خالل هذه الدراسة مجعنا ((يورباالومنهجه يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل 
ماله صلة باملستشرقني حنو اإلسالم عامة والقرآن الكرمي خاصة مث ذكرنا 

هج هذا املستشرق يف حماوالت سبقت ترمجة هذا القسيس وما بعدها وخلصنا من
 .اليورباترمجته ملعاين القرآن الكرمي إىل 

إن املستشرقني من أيام الدولة األموية يف القرن الثاين اهلجري إىل حني 
صدور قرار جممع فيينا الكنسي باالستشراق الالهويت وإىل هناية القرن الثامن 

بالدس والكيد  عشر امليالدي حىت اليوم يهدفون إىل حتطيم اإلسالم من داخله
والتشويه والتشكيك يف صحة القرآن والطعن فيه حىت ينصرف املسلمون عن 

ويوظفون يف حتقيق ذلك التنصري واالستعمار   ،االجتماع على هدف واحد
كان يعاين منها الغرب وامتالء اخلزائن العربية اليت   كثالثة األثايف. فاجملاعة العقلية

رفة هي عنصر آخر يف توجيه املستشرقني بكل ما يشتهيه العقل من زاد املع
عنايتهم بكل ما يبحث عن الشرق اإلسالمي والذي يشمل حضارته وأديانه 
وآدابه ولغاته وثقافته... كما كان الغرب يدرسون اإلسالم كذلك يعمل 
أحفادهم وتالميذهم يف كل مكان وخاصة يف نيجرييا تلك الدولة اليت تتمتع 

 ل اإلفريقية السوداء.بالسيادة الكربى بني الدو 
ال خيتلف منهج املستشرق القسيس إيليجا كوال أكنالدي عن منهج 
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ساداته وشركائه يف الغرب؛ إذ إن فكرة التنصري هي الدافع احلقيقي خلف 
النصارى  ،انشغال الكنيسة وأهلها برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل بعض اللغات

ملسلمني بقوة الّسالح وإمنا بقوة الكلمة على اقتناع تام أن ال سبيل إىل حماربة ا
 القرآن ودحضها بروح املنطق احلكيم. لقد أحلق هذا القسيس أكنالدي مبعاين

 ،الكرمي ما ليس منها وبث يف ترمجته األفكار اخلاطئة وشوه مقاصد القرآن الكرمي
 بل جاء بافرتاءات ارتعشت هلا األجنة يف البطون.

وال ينبغي  ،ة رأينا أن السكوت عنها حرامانطالقا من خطورة هذه الظاهر 
 -ألنه قد يفسد املرتجم املنحرف ،كل من هّب ودبّ   أصال أن يقتحم اجملال  

بكلمة أو مجلة ما ال يصلح خالل عشرات بل مئات السنني لوال  -مثل هذا 
رمحة ربنا علما بأن املستشرق القسيس أكنالدي وضع هذه الرتمجة منذ أكثر 

هـ. وتكمن أمهية هذا البحث املتواضع يف 5831م/ 5691ام من أربعة عقود ع
بيان ما دّس فيها من و توعية املسلمني عن هذه الرتمجة املسمومة وتنبيههم عليها 

 وأاللغوية  وأ (العقدية والفقهية)األفكار املشبوهة سواء يف اجلوانب الشرعية 
 الفنية...

على جممع امللك  وأنتهز هذه الفرصة ألقدم شكري وتقديري للقائمني
على إتاحة هذه الفرصة الثمينة  ،فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

للمشاركة هبذا العمل املتواضع الذي يرى النور ألول مرة ويستفيد منه املسلمون 
اليورباويون وغريهم. أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبله منا مجيعا وأن ينفع به 

قريب جميب الدعوات. وصلى اهلل وسّلم على نبينا حممد املسلمني إنه مسيع 
 وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 فيه مسألتان: تمهيد:
 المسألة األولى: المستشرقون ونظراتهم نحو اإلسالم عامة

يبحث عن الشرق وشؤون الشرقيني  يطلق تعبري االستشراق على ما
تمثل يف إجراء وثقافتهم وتأرخيهم. ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي ي

تشمل حضاراته وأديانه  واليت ،ة عن الشرق اإلسالميالدراسات املختلف
 .(5)وآدابه ولغاته وثقافاته

 احماربة اإلسالم يبـيقني جزء من املخطط الصهيوين الصلإن املستشر 
 ،بباعث ديين يستهدف خدمة االستعمار وتسهيل عمله ونشر النصرانية

قتهم إال عندما نراهم يف إطار ذلك نستطيع أن نفهمهم على حقي وال
املخطط الذي يهدف إىل ختريج أجيال ال تعرف اإلسالم أوال تعرف من 

مث يتم انتقاء أفراد من هذه األجيال لتتبوأ املناصب  ،اإلسالم إال الشبهات
  .(2)ومراكز القيادة والتوجيه لتستمر يف خدمة االستعمار

رخني من يعودون به إىل أيام فمن املؤ  ،يصعب حتديد بداية االستشراق
بينما  ،ينيبالصلييف حني يعود به آخرون إىل أيام  ،الدولة اإلسالمية يف األندلس

إال أنه بدأ  ،يرجعه كثريون إىل أيام الدولة األموية يف القرن الثاين اهلجري
فيينا  م بشكل رمسي عند ما صدر قرار جممع5852االستشراق الالهويت عام 

 .(8)سي اللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوروبيةددا من كراالكنسي وأنشأ ع
                                                           

 .83-56م، ص 5696االستشراق واملستشرقون د/ مصطفي السباعي، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي  (5)

االستشـــــراق واخللفيـــــة الفكريـــــة للصـــــراع احلضـــــاري د / حممـــــود محـــــدي زقـــــزوق، الطبعـــــة األوىل، كتـــــاب األمـــــة  (2)
 .11-18هـ. ص: 5131

   .51-58، ص: 5635االستشراق، إدوارد سعيد، ترمجة كمال أبو دين، مؤسسة األحباث العربية، بريوت  (8)
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فقد  ،أما يف أوروبا فلم يظهر مفهوم االستشراق إال مع هناية القرن الثامن عشر
م كما أدرج يف قاموس 5966ويف فرنسا عام  ،م5996ظهر أوال يف اجنلرتا عام 
 .(5)م5383األكادميية الفرنسية عام 

 من أهداف االستشراق
كان االستشراق وليد االحتكاك بني الشرق اإلسالمي والغرب  -5

وعن طريق السفارات والرحالت. ويالحظ دائما أن  الصليبينيالنصراين أيام 
ث املدمر: التنصري واالستشراق واالستعمار. و هناك تقاربا وتعاونا بني الثال

كثريا يف   واملستعمرون يساندون املستشرقني واملنصرين ألهنم يستفيدون منهم
خططهم االستعمارية. وكان الدافع األساس هو اجلانب الالهويت النصراين 

 بغية حتطيم اإلسالم من داخله بالدس والكيد والتشويه.
حىت ينصرف املسلمون  ،التشكيك يف صحة القرآن والطعن فيه -2

عن االجتماع على هدف واحد جيمعهم ويكون مصدر قوهتم وتنأى هبم 
ٞتزَنِيلٞ ة عن الوحي باعتباره املصدر األساس هلذا الدين اللهجات القومي

ِنٞ   .[12فصلت: ] ٤٢ََٞحِيدٞ َٞحِكيمٞ ٞم 

والزعم  ،التشكيك يف صحة رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم -8
 ،بأن احلديث النبوي إمنا هو عمل املسلمني خالل القرون الثالثة األوىل

نة هبدف إسقاطها حىت يفقد واهلدف اخلبيث من وراء ذلك هو حماربة الس
املسلمون الصورة التطبيقية احلقيقية ألحكام اإلسالم وحلياة الرسول صلى 

                                                           

الثقافـــة الغربيـــة يف رعايـــة الشـــرق األوســـط، د. جـــورج ســـارطون ترمجـــة د/ عمـــر فـــرو ، الطبعـــة األوىل، مكتبـــة  (5)
 .88-82م، ص 5612املعارف، بريوت 
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 .(5)قوته وبذلك يفقد اإلسالم أكرب عناصر ،اهلل عليه وسلم
التقليل من قيمة الفقه اإلسالمي واعتباره مستمدا من الفقه  -1
 الروماين.
ا على مسايرة ركب التطور النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرهت -1

وتكريس دراسة اللهجات لتحل حمل العربية الفصحى لتمزيق وحدة 
 اجملتمعات املسلمة.

إرجاع اإلسالم إىل مصادر يهودية ونصرانية بدال من إرجاع  -9
 التشابه بني اإلسالم وهاتني الديانتني إىل وحدة املصدر.

يف سبيل  وضوعةاالعتماد على األحاديث الضعيفة واألخبار امل -9
 تدعيم آرائهم وبناء نظرياهتم.

إضعاف روح اإلخاء بني املسلمني والعمل على فرقتهم إلحكام  -3
 عليهم. السيطرة
كانوا يوجهون موظفيهم يف هذه املستعمرات إىل تعلم لغات  -6

 تلك البالد ودراسة آداهبا ودينها ليعرفوا كيف يسوسوهنا وحيكموهنا.
يان كان املستشرقون ملحقني بأجهزة يف كثري من األح -53

االستخبارات لسرب غور حالة املسلمني وتقدمي النصائح ملا ينبغي أن يفعلوه 
  .(2)ملقاومة حركات البعث اإلسالمي

                                                           

م. ص: 5698ته باالســــتعمار الغــــرل، حممــــد البهــــي دار الفكــــر، بــــريوت، الفكــــر اإلســــالمي احلــــديث وصــــل (5)
513-592. 

 .595-593املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، د/ عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة،بريوت، ص: (2)
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لتحقيق هذه األهداف لقد بذل هؤالء املستشرقون قصارى جهودهم 
 ،يف عدد من القضايا؛ فألفوا مؤلفات ال تقل عن سبعني ألف كتاب

 اجلمعيات واجملالت... او ؤ موا املؤمترات وأنشونظ
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 المسألة الثانية: المستشرقون في خدمة القرآن الكريم
غين عن البيان أن العلماء املسلمني قد عنوا بعلوم القرآن منذ زمن 
قدمي عناية فائقة فألفوا يف تارخيه، وتدوينه، واختالف قراءاته، وإعجازه، 

حت حركة االستشراق عيون الغرب إىل وعلومه، وتفسريه، وغري ذلك. فت
دراسة الدين اإلسالمي وحياة النيب صلى اهلل عليه وسلم والقرآن دراسة فيها 

زاهة وكما أن فيها الكثري من التحيز والغمز اخلفي ـالكثري من اجلدية والن
منها  كانت تعايناليت   ولعلنا ال نعدو احلقيقة إذا قلنا إن اجملاعة العقلية

تالء اخلزائن العربية بكل ما يشتهيه العقل من زاد املعرفة مها أيضا أوروبا وام
مثري آخر محل املستشرقني ليطلقوا عناهنم بأفسح ما يكون ليكتبوا عن 

 القرآن وعلومه.
ولعل من نافلة القول أن نضيف أن هدف املستشرقني من عنايتهم 

شهادة شاهد  بل هو ،باللغة العربية مل يكن علميا حمضا وهذا ليس افرتاء
م مؤلفا ذا 5618إذ يشري إىل ذلك يوهان فيوك عندما وضع  ،من أهله

أمهية فائقة عن تأريخ االستشراق واملستشرقني يف أوروبا منذ أول دراسات 
م رسالة عن 5611اللغة العربية يف أول القرن التاسع عشر، مث وضع سنة 

كرة التبشري هي ولقد كانت ف))الدراسات العربية يف أوروبا حيث يقول: 
كان بطرس املكرم   .(5)((الدافع احلقيقي خلف تراجم عربية لإلجنيل

رئيس دير كلوين قد قام  ،م الفرنسي من الرهبانية البندكتية5361-5519
                                                           

وانظــر كـذلك: تـاريخ حركـة االستشـراق، الدراســات  1القـرآن واملستشـرقون: رواح لطفـي مجعـة، ص: (5)
 .51اإلسالمية يف أوروبا، ص: العربية و 
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بتشكيل مجاعة من املرتمجني للحصول على معرفة موضوعية عن اإلسالم. 
إىل اللغة الالتينية وقد كان هو ذاته وراء أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي 

  .(5)م اليت قام هبا اإلجنليزي روبرت أوف كيتون5518
ولعل علماء املشرقيات من األملان كانوا أكثر املستشرقني حظا 

من بين بل إن هلم فضل السبق على غريهم ،وأوفرهم نصيبا يف خدمة القرآن
وجل ويكفي أن نذكر يف هذا املقام أن جوستاف فل ،يف هذا اجملالجلدهتم 

أول من وضع فهرسا أجبديا لكلمات القرآن، أشار فيه إىل رقم السورة ورقم 
 م.5381اآلية، وط بع مصحفا يف مدينة ليبزج سنة 

ومل تقتصر جهود علماء املشرقيات على هذا اجملال فحسب بل لقد 
أنشأت جامعة ميونخ معهدا خاصا لألحباث القرآنية كما بذلت اجلامعة 

أمواال طائلة إلنشائه وتطويره وتزويده بكل ما يتصل  واحلكومة األملانية
ويكفي للتدليل على ذلك  ،ين يف العاملآبالقرآن حىت أصبح أكرب متحف قر 

 أن نذكر ما فعله القائمون على هذا املعهد يف خدمة القرآن.
فقد مجعوا فيه أهم ما يوجد من املطبوعات العربية خاصة يف  -5

 اءات.التفسري وعلوم القرآن والقر 
كذلك مجعوا بواسطة التصوير الفوتوغرايف ما مل يطبع من الكتب   -2

 يف هذا املوضوع يف مجيع أحناء العامل.
ية آلالف من نسخ القرآن اخلطية فاوحصلوا على صور فوتوغر  -8

من مجيع العصور، وسافروا من أجل ذلك إىل مجيع أحناء العامل شرقا وغربا 
                                                           

 .9-1املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة د/ مانع اجلهين ص:  (5)
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فاحتفظوا بنسخ من  ،على ورقة أو ورقتنيووصلت إىل أيديهم حىت ما كان 
القرن األول للهجرة وكان غرضهم من هذا العمل أن يقارنوا بني مجيع تلك 

وهدفوا من وراء  ،النسخ فلم جيدوا فيها إال أغالطا كتابية وأخطاء إمالئية
ذلك أيضا إىل دراسة اخلط العرل وتطوره وجتليد املصاحف وتزيينها وغري 

 .ذلك من العلوم
كذلك بدؤوا العمل يف أوسع تفسري للقرآن فجعلوا لكل آية   -1

صندوقا خاًصا هبا ووضعوا فيه تفسري تلك اآلية لكل مفسر منذ عصر 
الصحابة إىل العصر احلاضر ورتبوا تلك التفاسري واالقتباسات ترتيبا زمنيا 

وبذلك ميكن معرفة تطور التفسري لكل   ،حسب املفسر األقدم فاألقدم
 ل آية من آيات القرآن.كلمة ولك

ولكن لألسف الشديد ضاعت كل هذه اجلهود وهلك كل من كان 
يف هذا املعهد وما كان فيه من الذخائر نتيجة لسقوط القنابل عليه إبان 

 .(5)احلرب العاملية الثانية
 من كبوات المستشرقين

ألن القرآن ليس يف  ،ليست هذه الصفحات دفاعا عن القرآن الكرمي
أهل  وما هي إال عرض لشبهات علماء الفرنج من -قلم العاجزحاجة إىل 

 .االستشراق حول القرآن الكرمي

                                                           

 .516-513املرجع السابق، ص:  (5)
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 سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم -1
نيل من صحة لهؤالء املستشرقون يف سرية حياة الرسول ل كشك لقد

صلى اهلل عليه وسلم قد استفاد من حله  افذهبوا إىل أن حممدً  ،القرآن
خدجية رضي اهلل عنها يق زوجته سرة رقعمه وصحبة مي وترحاله يف صحبة

وما زعموه من خمالطته لليهود والنصارى واملتأهلني والكهان والرهبان والفرس 
 واليونان. 

فمن املسلم  ،دليل عليها وال سند هلا ومما الشك فيه أن هذه فرية ال
ا أميني وأن قومه الذين نشأ فيهم كانو  ،كان أميا  ابه من اجلميع أن حممدً 

 .وثنيني جاهلني بعقائد امللل وتواريخ األمم ومبادئ التشريع وعلوم الفلسفة
ا مادة نهمولو أن حممدا أراد أن يتعلم التوراة واإلجنيل كما زعموا ليتخذ م

بعد زواجه مباشرة وهو  للقرآن لبادر إىل ذلك منذ صغره بعد لقاء حبريا أو
غات وأسرار العلوم كما فعل أو الغرتب يف طلب الل ،يف عنفوان شبابه

ولكنه أقام يف بلده وعرف عند أهله كما يعرفون أبناءهم. وعلى كل  ،غريه
حال فإن مجيع الناقدين واملعرتضني يسلمون حبقيقتني الشك فيهما: األوىل 

والثانية أنه قبل القرآن مل يكن هناك  ،أن حممدا مل يرجع إىل نص مكتوب
واآليات على ذلك يف  ال (5)رفه العربامسه كتاب فهو أول كتاب ع شيء

َلُٞٞقُل ٞٞ القرآن نفسه كثرية أمثال قوله تعاىل: ِٞمنٞل ُقُدِسٞٱُٞروحُٞٞۥنَزَّ
ب َِكٞ ِٞٞرَّ َق ِٞٱب ِينَٞٱِِٞلُثَب َِتٞٞۡل  ىٞ ٞوَُهٗدىَٞءاَمُنوا َّٞٞلَّ َ لِِميََٞٞوبُۡش  َٞولََقدٞ ١٠٢ٞٞلِل ُمس 
لَمُٞ نَُّهمٞ َٞنع 

َ
ِٞٞإِنََّماَٞيُقولُونَٞٞأ رٞٞۥُمهُُٞيَعل  ِيٱٞل َِسانُٞٞبََۡش  ٞإَِِل هِٞٞيُل ِحُدونََّٞٞلَّ

                                                           

 .935-966املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة. د/مانع اجلهين _ ص:  (5)
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 ٞ َجِم  ع 
َ
بِيٞ َٞعَرِب  ٞٞلَِسانٞ َٞوَه َذاٞأ  .[538 – 532النحل: ] ١٠٣ٞمُّ

مل  ألهنم لو املسلمون ما قام به املؤرخونعلى  -باملناسبة-حنمد اهلل 
وارد يذكروا تأريخ سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالتفصيل على النحو ال

يف كتب السرية خللق املستشرقون خبياهلم وأطلقوا ألنفسهم عنان األوهام 
والتظنن والتخمني واالفرتاض. على أنه مما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا الصدد 

هم تدعو لألسف اب السرية النبوية هؤالء يف تألفيهم وتصنيفت  أن طريقة ك  
حشوا مؤلفاهتم بكثري  -ساحمهم اهلل وعفا عنهم-حقا؛ ألن بعض املؤرخني

ليات يمن األخبار السقيمة واألحاديث املكذوبة والوقائع املدسوسة واإلسرائ
وا هبا الصفحات تلو مل يقم عليها سند أو دليل، وملؤ  املمجوجة اليت

 ،الصفحات دون متحيص أو حتقيق أو موازنة بني املعقول وغري املعقول
الرواة وال أولئك املؤرخون يف  يكن هؤالء ملو )) :فيقول رواح لطفي مجعة

وقت تدوين مؤلفاهتم ومصنفاهتم حيسبون حساب نقاد مكرة من علماء 
 .(5)((االستشراق يفتشون كل زاوية وينبشون كل خفية وخبيئة

 ت القرآنيةاالقراء -2
زل ـأن ين وأ ،اضطراب -وحمال أن يعرتيه-إن النص القرآين مل يعرته 

ب والقلق وعدم الثبات يف النص القرآين ألن معىن االضطرا ؛بساحته قلق
ويكون بني هذه الصور  ،متعددة يقرأ النص على وجوه خمتلفة وصور أن

وكان  ،وتضارب يف اهلدف القرآين ،وتعارض يف املراد ،تناقض يف املعىن
مذاهب )) هقراءات القرآن وخاصة يف كتاب طعنوا يفجولدزيهر زعيما للذين 

                                                           

 .55 -53ح لطفي مجعة، ص: القرآن واملستشرقون، روا  (5)
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اء يف الكتاب بالنوايا اخلبيثة واألفكار السخيفة لقد ج .((التفسري اإلسالمي
 -فريد أسباب اختالف القراءات إىل سببني واآلراء الشاذة واملذاهب اآلفنة

جتردها من شكل  (2)جترد املصاحف من نقط احلروف  (5) -يف رأيه
 احلروف وفقد احلركات اللغوية والنحوية منها! 

ألن القرآن الكرمي جبميع  ؛إن هذا الرأي تصادمه احلقائق التأرخيية
كان حمفوظا يف صدور أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه   -قراءاته ورواياته

  رضي اهلل عنه كتب يف املصاحف يف عهد اخلليفة عثمانيقبل أن  -وسلم
كما يدل على أن قراءاته ورواياته قد ذاع أمرها وانتشر بني األنام خربها. 

الدالة  ،وتفصيلهالية املتواترة يف مجلتها نقرأي جولدزيهر األدلة ال وتعارض
على أن القراءات مصدرها الوحي اإلهلي عن اهلل عز وجل ومنبعها النقل 
الصحيح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى أهنا سنة متبعة ينقلها 

ويتلقاها اخللف عن السلف عن رسول اهلل صلى اهلل  ،اآلخر عن األول
عن ابن عباس رضي  .(5) الوحي عن اهلل تعاىلعليه وسلم عن جربيل أمني

أقرأين جربيل على ) عليه وسلم قال: هللاهلل عنهما أن رسول اهلل صلى ا
 (حىت انتهى إىل سبعة أحرف ،فلم أزل أستزيده ويزيدين ،فراجعتهحرف 

 .(2)أخرجه البخاري ومسلم
 القرآن الكريم  نياترجمة مع -3

يقي لقيام معظم املستشرقني برتمجة لقد سبق أن أثبتنا أن اهلدف احلق
                                                           

 .23القراءات يف نظر املستشرقني وامللحدين، الشيخ عبد الفتاح عبد الغين القاضي، ص: (5)

وصــحيح  1665صـحيح البخـاري مــع شـرح فـتح البــاري، لإلمـام حممـد بــن إمساعيـل البخـاري، حــديث رقـم:  (2)
 .5/195مسلم 
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وغرس الشكوك يف قلوب  التنصريمعىن القرآن الكرمي إىل لغات أخرى هو 
 املسلمني الضعفاء. 

أخطاء  املستشرقون الذين ترمجوا معاين القرآنبطبيعة احلال ارتكب 
فاملعاين . جنليزيةاإلوخاصة املرتمجة منها إىل  ،فاحشة خالل أعماهلم هذه

مل  (اسطاع واستطاع)ملالئمة مفقودة عرب ترمجاهتم. فالفرق بني الدقيقة ا
 ،بديع ،فاطر ،خاّلق،عندهم:خالق يدركا فأمساء اهلل تعاىل اآلتية سواء

حسب  -إن وجد الفرق ،مقتدر ،قدير ،قادر ،مليك ،مالك ،ملك ،بارئ
. كل هذا يؤكد عجز اعط حقهمل ت   وغريمها ((ومىت)) ((أيّان))رأيهم فبسيط. 

ويثبت من الناحية  ،قة من وجهئمحل املعاين أو املدلوالت الال عن لرتمجةا
الباحثني ذكرها بعض و  ،أدت إىل هذه الظاهرةاليت  األخرى بعض العوامل

 The Sublime)) ((ستشراقالقرآن العظيم واال))أمثال حممد خليفة يف كتابه 

Qur’an and Orientalism)). 
 من هذه العوامل:

 .لول الكلمة العربيةاجلهل مبد -5
 .تضييق املدلول على جانب حمدود -2

 .اخللط بني خمتلف األلفاظ العربية -8

 .قلة العلم بالعربية املبنية على اختالف ومهي -1

 .اخلطأ الناشئ من أخوات العربية تارخييا مثل: العربية والسريانية -1

 .(5)ب التأثريات العربيةبحدوث التداخل اللغوي بس -9

                                                           

)1( The Sublime Qur’an and orientalism Muhammad khalifa, Longman London and 

= 
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القرآن الكرمي املختلفة سبب يف  الناشئة من ترمجات معاين ءخطافاأل
وحنيفية  ،طعن هؤالء املستشرقني يف قداسة القرآن ويف أمساء اهلل تعاىل

 التعارض يف القرآن الكرمي. ئهمعاد  ا يفو  ،اإلسالم
إن بعض املستشرقني  :وال يسعنا وحنن خنتم هذا املبحث إال أن نقول

، خدمة القرآن الكرمي فضالء حمرتمون يف أوطاهنم ممن بذلوا جهودهم يف
 هيم خليل أمحدابر إقّس الذلك إىل اإلميان هبذا الدين مثل:  منهم من قاده

الذي أعلن إسالمه رمسيا عام  -م5656سكندرية عام من مواليد اإل-
للمسلم أن يعتز )) فهو يقول مقولته الشهرية عن القرآن الكرمي: ،م5611

حممد ))وذلك يف كتابه:  ((اء فيه حياة لكل من هنل منهفهو كامل ،بقرآنه
  .(5)((صلى اهلل عليه وسلم يف التوراة واإلجنيل والقرآن

ومنهم من بقي على أدياهنم الظاهرة ومع ذلك اعرتفوا جبمال القرآن 
على خدمة الدين اإلسالمي. فمركز الدراسات  وقد وقفوا أعمارهم وأمواهلم

سات الشرقية واإلفريقية يف جامعة لندن خري شاهد اإلسالمية بكلية الدرا
مة جملة علمية حمكّ  -املركز الذي خيرج جملة الدراسات القرآنية .على ذلك

تشجيع دراسة القرآن يف جوانبها العلمية  نصف سنوية هتدف إىل
كما يقول رواح لطفي -وقد أنعشت أعمال هؤالء املستشرقني .(2)املتعددة

=                                                            

New York 1983. pp 66- 79. 
النــدوة العامليــة للشــباب  5662هـــ 5152)قــالوا عــن اإلســالم( إعــداد/ د. عمــاد الــدين خليــل( الطبعــة األوىل  (5)

 .16اإلسالمي ص 

 -تصدر جملة الدراسات القرآنية مرتني يف السنة وتنشرها مطبعة جامعة إدنربة وعنواهنا: (2)
Edinburgh University press, 22 George Square, Edinburgh, EH8 glf. U.K. 

Centre of Islamic Studies, soas. University of  : تحرير المجلة ومكتب    

= 
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 .(5)ة ووجهت مفكريها حنو البحوث اجلادة واجمليدةاألمة اإلسالمي -مجعة

=                                                            

London, Thornhaugh Street, Russell Square, London wcih OXG.) 

 .513م. ص: 5698 -هـ5868القرآن واملستشرقون: األستاذ رواح لطفي مجعة القاهرة  (5)
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 الفصل األول: العلماء وترجمة معاني القرآن الكريم
 آراء العلماء في ترجمة معانيالمبحث األول: 

 إلى لغات أخرى الكريم القرآن 
 :مقدمة

 .: تفسري الكالم بلغته اليت جاء هبااالرتمجة اليت تعين من مدلوالهت
 (5)ر للسانفس: الرتمجان مبعىن امل(ترجم)سان العرب ومنه قد وردت يف ل

وقيل: الرتمجان بالضم والفتح هو الذي ترجم الكالم أي ينقله من لغة إىل 
 .(2)لغة أخرى، واجلمع الرتاجم والتاء والنون زائدتان، وقد ترمجه وترجم عنه

ائم بعملية الرتمجة قإذا أطلقت للتعبري عن ال ((ترمجان))أصبحت كلمة 
يف حق من  ((مرتجم))ويا، بينما درج الكثري من الكتاب على استخدام شف

 .(8)ميارس الرتمجة كتابة
الرتمجة سواء احلرفية منها أو التفسريية أو غريمها تؤدي دورها الفعال 

طيع تفيس ،امل املرتجم مبعرفة أوضاع اللغتني وأساليبهما وخصائصهإذا أهّ 
 أي ،مقاصده على وجه مشويلأن يويف ترمجته جبميع معاين األصل و 

ل ما يربط بني هذه األجزاء، وأن غفيستوعب املرتجم املعاين يف الذهن وأال ي
املراد نقله إلفساح اجملال لأللفاظ  صاظ اليت وردت يف النفناسى األلتي

 .والعبارات املؤدية للمعاين يف اللغة اليت ينقل إليها، باختيار األلفاظ املالئمة

                                                           

 .1/598لسان العرب البن منظور (5)

 .5866ص  يبادا، القاموس ااحميط للفريوز 5/586الصحاح يف اللغة والعلوم (2)

 .9أسس الرتمجة للدكتور عز الدين حممد جنيب، ص: (8)
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ات يف اللغة ليست سواء من حيث املعىن واجلرس وسياق ذلك أن املرتادف
كون صيغة الرتمجة مستقلة عن تومقتضى احلال، وأن  صالعبارة وروح الن

األصل حبيث ميكن أن يستغىن هبا عنه، وأن حتل حمله كأنه ال أصل هناك 
 .(5)وال فرع

 ترجمة معاني القرآن الكريم 
إىل لغات  رآن الكرميارة حنو ترمجة القبّ بذل الكثري جمهودات ج

للغة واحدة ترمجات   ترمجت  رمبا  هحىت إن ،وال تعد ىمتعددة ال تكاد حتص
واهلدف  ،سالم عداوة ظاهرةإلوممن يقوم هبذه املهمة من حيمل ل .كثرية

األول واألخري منه حتريف كتاب اهلل تعاىل، ومن مّث توظيف ذلك يف حتويل 
لِٞٞنٞ م َِٞٞكثِي َٞٞودَّٞاملسلمني عن دينهم  ه 

َ
ِنٞ ٞيَُردُّونَُكمٞلَوٞ ٞل ِكَت بِٞٱٞأ ٞم 

دِٞ اًراٞإِيَم نُِكمٞ َٞبع  ِنٞ َٞحَسٗداُٞكفَّ نُفِسِهمِٞعندِٞٞم 
َ
ِنٞ ٞأ دِٞٞم  ََٞٞماَٞبع  ٞلَُهمُٞٞتَبَيَّ

َقُّ ٞٱ ن يقوم هبذه الرتمجة من حيمل حبا له ولكنه . ومم[536البقرة: ] ۡل 
بناء على اسا سلبيا ه الرتمجات ينعكس انعكعاجز، فوقوع أغالط يف هذ

سيئة لزلزلة الوحدة الدينية واللغوية الظواهر ويعد ذلك من الد اإلسالم جم
 واالجتماعية لألمة اإلسالمية. 

ولعل هذا وذاك مها الدافعان احلقيقيان ملنع املانعني من جواز ترمجة 
 منها:  ،نقاطا وافهؤالء قد ذكر  .القرآن إىل لغة أخرى

 القرآنية ياتآلعاين وتضمني كل املقاصد يف اأن الوفاء جبميع امل -5
أمر ال ميكن الوصول إليه عن طريق الرتمجة، علما أن اللغة العربية يف 

                                                           

 .51 :صأسس الرتمجة للدكتور عز الدين حممد جنيب،.(5)
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رز معامل القرآن بطبيعتها تدل ألفاظها على معان أصلية ومعان ثانوية ومن أ
ومل تكن مسألة اللفظ  ،العبارة عن اجلملوبالكلمة عن العبارة بأنه يغين 
بل احلروف املستعملة يف اللغة العربية هلا أثرها يف  ،زة مبا ذكرتوحدها ممي

فلئن   ،اللغاتبعض ال جنده يف قد  املعاين أو الزيادة عليها، وهذا ما تعبري
كان املعىن األصلي ممكنا يف الرتمجة فإن املعاين الثانوية ال ميكن الوصول 

 من أسرار إعجاز القرآن الكرمي.  سرإليها ألهنا 
ضي إىل ادعاء مثل للقرآن مع أن اهلل تعاىل قد فالرتمجة ت نأ -2

اَٞري بٞ ِٞفُٞٞكنُتمٞ ِٞإَون العرب أن يأتوا بسورة من مثله ىحتد ِمَّ َاٞم  ۡل  ٞنَزَّ
 ٞ تُوا َٞٞعب ِدنَاََٞعَ

 
ِنٞبُِسوَرة ٞٞفَأ ِث لِهِٞٞم  ُعوا ٞٱوَٞٞۦم  ِنُٞشَهَدآَءُكمٞد  ِٞٱُٞدونِٞٞم  ّٞللَّ

 . [28البقرة: ]٢٣َٞص ِدقِيَُٞٞكنُتمٞ ٞإِن
غلهم عن شن هذه الرتمجات تصرف الناس عن القرآن نفسه وتأ -8

 إذ إن قراءته بالعربية أمر تعبدي.  ،قراءته وتدبره
تعلم اللغة العربية واجب لفهم الدين، فإن قيام هذه الرتمجات  -1

 تبعد الناس عن اللغة العربية. 
فذلك  ،يف الدارين كون القرآن هداية للناس إىل ما فيه سعادهتم -1

باستنباط األحكام واإلرشادات منه. وهذا يرجع بعضه إىل املعاين األصلية 
وهذا  ،كل الناس، وتقوى عليها مجيع اللغات  ئهااليت يشرتك يف تفامهها وأدا

من  ىالنوع من املعاين ميكن ترمجته واستفادة األحكام منه، وبعض أخر 
الثانوية وهذه املعاين الثانوية الزمة  األحكام واإلرشادات يستفاد من املعاين
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  .(5)للقرآن الكرمي وبدوهنا ال يكون قرآنا
وليس ترمجة -يؤكد معظم العلماء جواز ترمجة معاين القرآن الكرمي 

وعدم جواز أن حتل ترمجة ملعاين القرآن الكرمي حمّل النص  -للقرآن الكرمي
غري املسلمني، وال  دعن كما هو الشأن  ،به من اهلل يف أمور العبادة ىاملوح

ن يف أن القرآن الكرمي وحي من اهلل مسيما أهل الكتاب، والسبب يك
ٞلَّئِنِٞٞقُل تعاىل، كالمه عز وجل حرفا وصوتا، ففي قوله تعاىل:

َتَمَعتِٞٱ نُسٞٱٞج  ِ
نُّٞٱوَٞٞۡل  ِ

ٞىٞۡل  نََٞعَ
َ
تُوا ٞٞأ

 
تُونََٞٞلٞٞل ُقر َءانِٞٱَٞه َذاٞبِِمث لِٞٞيَأ

 
ٞيَأ

ُضُهمٞ ََٞكنَٞٞلَوٞ وَٞٞۦبِِمث لِهِٞ َٞٞبع  يقول صاحب:  .[33اإلسراء: ]٨٨َٞظِهٗياِِٞلَع ض 
فكما أنه ليس أحد من ))تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املّنان 

اثال هلل يف أوصافه، فكالمه من أوصافه اليت ال مياثله فيها أحد، مم املخلوقني
 .(2)((بارك وتعاىليف ذاته، وأمسائه، وصفاته وأفعاله تشيء  فليس كمثله

ومما ال شك فيه أن الصحابة الكرام قد قاموا بالرتمجة يف بالد احلبشة 
صلى اهلل عليه  النجاشي وعند خطابات دعوية بني الرسولبعند اتصاهلم 

 جوازا ألسبابمعانيه رتجم تك الروم والفرس، فالقرآن و وبني مل وسلم
  -منها:

صلى اهلل عليه وسلم بتبليغه أن القرآن عرل وقد أمر اهلل رسوله  -5
َها۞للناس كافة  يُّ

َ
ٓٞٞبَل ِغٞ ٞلرَُّسوُلٞٱَٞيىأ نزَِلَٞٞما

ُ
 . [99املائدة: ]ٞ ...ٞإَِِل َكٞٞأ

نزول القرآن للناس كافة ال يتحقق إال عن طريق الرتمجة قال  -2
                                                           

 .853-859طان ص: مباحث يف علوم القرآن، مناع الق (5)

 .215-253/ 8تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املّنان: الشيخ السعدي  (2)
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َها تعاىل: يُّ
َ
َه نٞ َٞجآَءُكمٞقَدٞ ٞۡلَّاُسٞٱَٞيىأ ِنٞبُر  ب ُِكمٞ ٞم  َٞٞرَّ نَزۡل 

َ
َٓٞوأ ٞا

بِيٗناٞنُوٗراٞإَِِل ُكمٞ  َٞبيَانٞ َٞه َذاٞوقوله تعاىل أيضا  [591النساء: ]١٧٤ٞمُّ
تحقق بدون الرتمجة؟ وقال وعاملية القرآن كيف ت [583آل عمران: ]ل ِلنَّاِسٞ

وِحَٞتعاىل
ُ
نِذَرُكمٞل ُقر َءانُٞٱَٞه َذاٞإَِلََّٞٞوأ

ُ
 .[56األنعام: ] ٞبَلََغ َٞٞوَمنٞ ٞۦبِهِِِٞٞل

َٞتبَاَركَٞ فقال تعاىل ،ب اإلنذار ال يتم إال عن طريق الرتمجةوجو  -8
ِيٱ َلَّٞٞلَّ ٞ ٞل ُفر قَانَٞٱٞنَزَّ الفرقان: ] ١ٞنَِذيًراٞلِل َع لَِميَِِٞٞلَُكونَٞٞۦَعب ِدهََِٞٞعَ

5](5). 
ٞٞٓويؤكد ذلك اآلية الكرمية:  ر َسل نَاَٞوَما

َ
ٞٞرَُّسولٞ ِٞمنٞأ ٞبِلَِسانِٞٞإِلَّ

  .وهذا يقتضي تبليغ القوم بلغتهم [1: إبراهيم] ٞۦقَو ِمهِٞ
قول السليمة عفال ،واألدلة على جواز الرتمجة قوية ومنطقية ءار فاآل

والبصائر املدركة تقّر أن التبليغ ال يتم إال بفقه القرآن وعلى هذا وضع 
  -:راعى عند ترمجة معاين القرآن الكرميتالعلماء شروطا 

توجد يف اللغة العربية وال  النظر وجوبا يف شأن اخلصائص اليت -5
القرآن إليها، مثل املعاين الثانوية اليت تبحث  رتجم معاينتتتحملها اللغة اليت 

 عنها علوم البالغة. 
، املرتجم منها واملرتجم إليها ؛أن يكون املرتجم عاملا باللغتني -2

 ضع واألسلوب والداللة لكل منهما. خبريا بأسرارمها، يعلم جهة الو 
 معانيه يت بعده برتمجتهأعربية، مث ي فكتب القرآن أوال حبرو أن ي -8

 . ةيفحىت ال يتوهم متوهم أّن هذه الرتمجة ترمجة حر 
                                                           

 .851 -852مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان ص:  (5)
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 .ة زائفة ختالف ما جاء به القرآنأن يكون املرتجم بعيدا عن امليل إىل عقيد -1
ربط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة  -1

 ملباين. متسقة املعاين ومنتظمة ا
رفع النقاب عن مجال القرآن وحماسنه ملن مل يستطع أن يراها  -9

مبنظار اللغة العربية من املسلمني وغري املسلمني األعاجم، وتيسري فهمه 
عليهم هبذا النوع من الرتمجة ليزدادوا إميانا مع إمياهنم ويعظم تقديرهم للقرآن 

 . هفيهتدوا هبدي
داء اإلسالم وألصقوها بالقرآن دفع الشبهات اليت لفقها أع -9

قائق اإلسالم حبوتفسريه كذبا وافرتاء، مع تنوير غري املسلمني من األجانب 
  .(5)لقائم على الدعاياتاوتعاليمه، خصوصا يف هذا العصر الراهن 

                                                           

 .851املرجع السابق، ص:  (5)
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 هود مترجمي معانيالمبحث الثاني: ج
 يورباالالقرآن الكريم إلى  

ة نيباحلروف الالتياليوربا  إىل تأخرت حركة الرتمجة من اللغة العربية
 ريتلك املهمة خبفالرتمجة الشفهية تقوم  ،يهالقلة حاجة املسلمني يومئذ إل

التجمعات االجتماعية والدينية  صفر اليوربا  لقد انتهز العلماء ببالدو قيام؛ 
جيوبون البالد كانوا الوعظ واإلرشاد إىل الناس، فالعلماء   لنشر الدعوة ومحل

حيث يسمعوهنم كالم اهلل، فاخلطب املنربية أيام اجلمعة  مع تالميذهم
سنة ااحملية اليت تبني لدين قدميا قد ال تفسر لكن تسبقها املواعظ باأليوالع

أخرى تؤخر أو تعرقل  اهلم ماهلم وما عليهم يف اإلسالم، ولعل هناك أسبابً 
 منها:  ،حركة الرتمجة الكتابية

تلك  ،كتب باحلروف الالتينيةيما  قراءة املسلمونقدميا ال حيّبذ  -5
 احلروف اليت متثل الطقوس النصرانية عندهم.

لكتابة فاستعمال احلروف العربية إن كانت هناك حاجة ل -2
وال تزال كتاباهتم حىت اليوم باقية باحلروف العربية  ،عجبهم يف ذلكت

 .(5)للرسائل والعقاقري
والثامن عشر هذا كله يف القرن السادس عشر والسابع عشر  -8

أما يف أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين  (2)وأوائل التاسع عشر
املدارس بإنشاء ا معنويا جز اح ية واالستعماريةري فوضع نشاط احلركات التنص

                                                           

 .513لوري ص: اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي: آدم عبد اهلل اإل(5)

)2(The Growth of Islam among the Yoruba 1841-1908: Gbadamosi، T. G. 
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 اهذ كل. غريها دون وتزدهر بلري وتنافس غاليت هتتم هبا مث ت جنليزيةاإل
ن االهتمام علناطقني باليوربا ان يف تنفري الطبقة املثقفة بني ار وذاك يؤث

 املقولة الشهرية علىهتمام إىل لغة املستعمر وألن البلغتهم، وصرف كل ا
 SpeakVernaculars ((Don’t)) :ألسنتهم وهم يف مدارسهم الثانوية هي

ومن فيهم.  جنليزيةاإلحتبذ  (5)ةجنليزيباإلاليت تعين ال تتكلم/ ال تعرب إال 
عدم رغبة هذه الطبقة يف كتابة أو  ية حىت اليومح اهااآلثار اليت ال تزال بقاي

حدى اللغات بإودا نفسه موج يءبلغتهم اليوربا إن كان الششيء  قراءة أي
 .(2)ال مث جنليزيةاإلالعاملية ك

لقرآن الكرمي مشجعة ومنتشرة وال تزال ملعاين اكانت الرتمجة الشفهية 
و منها دينية كانت أو ، ال تكاد جلسة ختلاليوربايف مجيع مناطق بالد 

 ،اجتماعية ويبلغ ذلك ذروته يف شهر رمضان على فرتات: أوقات الضحى
صالة وبعد أداء  ،فطارإلالعصر إىل قبيل اوبعد صالة  ،هر والعصرظوبني ال

الرتاويح إىل ما بعد منتصف الليل، فهذه اجملهودات هي اللبنة األوىل أو 
 ملكتوبة الحقا.اإلرهاصات اليت انطلقت منها الرتمجات ا

                                                           

(1) Arabic Yoruba Translation of the Qur’an A socio-linguistic perspective: Isaac 

A. Ogunbiyi PP. 32. 

)2( Linguistic and Non-Linguistic Aspects of Quran Translating to Yoruba: Deremi 

Abubakre. PP.23. 
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 حتى اليوماليوربا  ترجمات معاني القرآن الكريم إلى
 نيتاث اليوم حىتاليوربا  يبلغ عدد ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل

 على النحو التايل:  وهي ،ترمجة ةعشر 
 (Rev. M.S.Cole) يدعى: م.س كول نصراين يسسقترمجة  -5

م يف مكتبتها 5621عام  (CMS) نشرهتا ووزعتها اجلمعية التنصريية الكنسية
 .(5)مبدينة الغوس

 Itumo Al-Kuran Li Ede Yoruba .أكنالدي.كىإ سّ القترمجة  -2
 (2)م5691راين عام ـام هبا نصـرى قـمة أخـوهي ترج ((ـايوربالمعىن القرآن بلغة ))
 Brotherhood Publication) وسـالغمدينة ـباء ـوان النقبـاإلخ ارهـنشو 

Syndicate)  لغرب إفريقيا بإبادن  ككستونمطبعة   اطبعتهو
(Caxton Press West Africa Ltd Ibadan)

 . 
 Odidi Kurani Ni Ede Yoruba ((اليوربالغة  القرآن كامال يف)) ةمجر ت -8

بنيجرييا  لغر مدينة باجلنوب ال - إمام كوتا ةاج أساماحل صاحبها:
 Otun و  ية مبدينة إيو  عة حملبطبعت مبط. والية أوشنيف  و  قريبة من إيو  

Printing Works Iwo.  إال أهنا مل يذكر فيها تاريخ الطبع ولد

                                                           

كتبة اليت امل مثا بالبحث عنها عند األعيان  أمتكن من الوقوف على نسخة منها مع حماوالت كثرية قمت هبمل (5)
 رها أو قلة انتشارها وإمنا أاحمنا اإلشارة حوهلا من كتاب: ثانددوى، إما الجنشرهتا يف الغوس كلها بال 

Linguistic and non-linguistic Aspect of Qur’an Translating to Yoruba R.D. 

Abubakar pp 13. 

 

قـدها ومنهجهــا إذ هـي ااحمـور الــذي نيـاة مرتمجهــا وبيئتهـا و حول فيهــا وعـن قـفصـل النس ،ترمجـة نصـرانية أخــرى (2)
 اخرتناه يف إعداد هذا البحث.
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 ،كوتادينة  م مب5653احلاج أسامة أالل بن عويس عام  املرتجم
مبادئ العلوم اإلسالمية باملدرسة الدهليزية ببلده وبغريه، تعلم  ىق  ل  تـ  و 

ملا رجع و ا، ظواعخياطا ومعلما و  فأصبحاخلياطة اليت اختذها حرفة له 
 ((إصالح الدين))م أسس مجعية 5616من أداء مناسك احلج عام 

م مث عنّي إماما جامعا لبلده عام 5616 عام ومدرسة عربية إسالمية
 ومن مؤلفاته: ،(5)م5693
 اليورباالعشماوية بلغة  -5 
 (Asimowi ni ede Yoruba- Akomolede bi Iye kan eni) 

  (Iwe Itumo Ala) كتاب تعبري الرؤيا -2

  .(Iwe Itonisona Hajj ati Umura)دليل احلج والعمرة  -8
 هدافعيذكر فيها صفحة مع املقدمة اليت افتتحها  112تألف الرتمجة من ت

ٞٞٓأال وهو قوله سبحانه وتعاىل:  ،ساس هلذا العملاأل ر َسل نَاَٞوَما
َ
ٞرَُّسولٞ ِٞمنٞأ

ٞ جع املسلمني على االستفادة يف أمور شو  [1إبراهيم: ]ٞۦقَو ِمهِٞبِلَِسانِٞٞإِلَّ
ومما يؤخذ عليه  .عمل أي بين آدم من املؤاخذة عدم خلومث اعتذر عن  ،دينهم

بعض اآليات وشرحها مع بعضها وعدم  تداخل معاينفتأنه مل يراجع عمله، 
إال أن عمله مشكور مع كثرة  ،اليورباع النصوص القرآنية بالعربية جبانب ضو 

  .(2) مامية وجوالته الدعويةإلال املدرسية واانشغاله باألعم
                                                           

ه يعــين أنــألنــه يرمــز إىل امســه بلقــب )احلــاج(  ؛ســتيناتالطبعــت ترمجتــه بــال تــاريخ وتــرّجح أن يكــون يف أواخــر  (5)
 ينه إماما لبلده.يهلذا العمل بعد تع غتفر يكون قد ومن ااحمتمل أن وضع الرتمجة بعد عودته من احلج، 

جبامعـة األساليب البالغية يف تراجم معاين القرآن إىل اللغة اليورباوية سليمان أدينرين شـئت حبـث غـري منشـور  (2)
 .99-98 ص:م 5669إلورن 
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 Al-Kurani Ti a اـاليورب ةـم إىل لغـاين القرآن الكريـرمجة معـت -1

Tumo si Ede Yoruba ا جملس مسلمي نيجرييا وهي الرتمجة اليت قام هب
وهم اللجان الثالث: جلنة باشرت العمل بالرتمجة فعال وهم:  ،يورباالببالد 

واحلاج حسن  ،ول أوغوستو، والسيد أمحد التيجاين أكنيناإلمام حممد األ
من بعض الطلبة اليورباويني الدارسني  ت  ن  و  ك  ت  أخرى ، وجلنة ييوشع دند

وعبد  ى،إلسالمية والعربية وهم: خضر مصطفحينذاك يف اجلامعات ا
د إىل هؤالء نأس .وعبد الوهاب سنوسي ،بللو يوعيسى أد ،اللطيف أمحد

الثة فهي ثأما اللجنة ال ارب الطباعة لنصوص القرآن الكرمي.أمر مطابقة جت
اليت شكلت وكلفت بالتصحيح واملراجعة اليوربا  مكونة من كبار علماء بالد

ويتها كاّل من: فضيلة الشيخ  ضنة يف عجوقد ضمت هذه الل ،والتدقيق
وفضيلة  ،الدين سنوسي أالكا وفضيلة الشيخ برهان ،كمال الدين األدل

وفضيلة الشيخ عبد الرمحن صالح الدين األدل  دم عبد اهلل اإللوريالشيخ آ
 واألستاذ ،واألستاذ حممد راجي سليمان اإلمام ، -مجيعا اهلل مرمحه-

عام  الرتمجةطبعت ونشرت هذه  .أجيتمال موسى علي حيىي الدكتور
م بدار العربية بريوت على نفقة امللك فيصل بن عبد 5698هـ/5868

مث الطبعة  –رمحه اهلل- ود، ملك اململكة العربية السعوديةالعزيز آل سع
اليت كانت على نفقة امللك خالد بن عبد  5699هـ/ 5869الثانية عام 

 ،مث نسخ أخرى كانت على نفقة بعض ااحمسننيسعود رمحه اهلل  العزيز آل
 .(5)بإشراف مباشر من رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة كلهاو 

                                                           

 انيه إىل لغة اليوربا، لعدد من علماء بالد اليوربا، املقّدمة.انظر: القرآن الكرمي وترمجة مع (5)
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1-Qur’an Ogota Esu ni Ede Arab ati Itumo re ni Ede Yoruba 
 للحاج عبد ،((يورباالالقرآن ستون حزبا يف لغة العرب مع ترمجته إىل لغة ))

ين مبدينة إبادن،كان واعظا يرة أبحابّلو من أسرة أولوشن،  يالقادر أد
 ال مناظرة النصارى وبيان بطالن عقيدهتم ببالدمشهورا بطول الباع يف جم

 فأسلم على يديه خلق كثري.  ،اليوربا
 م5691نيجرييا. سنة  ،إبادن ي،هذه النسخة مبطبعة أدرالري  تطبع

Adura Lere Printing works Ibadan، Nigeria.  مل حيسن املرتجم ترمجته
القراءة القرآن مع ترمجتها إىل اللغة اليورباوية من )) :للعنوان حيث أثبته هكذا

صفحة من احلجم  398تقع هذه الرتمجة يف  .((أول سورة البقرة إىل الناس
فاجلزء األول يشمل الفهرس وسورة الفاحتة إىل سورة  ،نياملتوسط يف جزء

عدم  ةالرتمج ههذعلى ؤاخذات املمن . و قيةبللالكهف بينما يقع اجلزء الثاين 
 الطنيومما يزيد  ،اليورباكثرة يف لغة باألخطاء املطبعّية  سّبب وروداملراجعة مما 

وضع النصوص القرآنية لكنه  القرآنية! وصلة أنه وردت األخطاء يف النصب
  بالعربية جبانب الرتمجة هذا من مميزاته فعمله عمل يذكر فيشكر.

9- Al-Kurani Mimo Ni Ede Yoruba ati Larubawa  القرآن
هي الرتمجة اليت قام بوضعها ونشرها و  .(5)العربيةو املقدس باللغة اليورباوية 

 Ahmadiyyah ة القاديانية املعروفة يف نيجرييا باجلماعة األمحديةالفرق

Muslim Mission))  م على يد احلاج 5682طبعت أوىل طبعاهتا عام
                                                           

هذه هي الرتمجة للجملة اليورباوية إال أهنا ختتلف عما يرتمجهـا اجلماعـة األمحديـة بالعربيـة، حيـث كتبـوا: القـرآن (5)
 احلكيم.
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 الطبعتني طبعت الطبعة دوبعد نفا .مث الطبعة الثانية ،(Shanyaolu)يأولو نش
على نفقة اجلماعة  ((نغ كونغه))م مبطبعة 5635فكانت عام  الثالثة
صفحة، سوى الغالف  996هذه النسخة على  يحتتو  وس.غدية بالاألمح

صفحات أخرى للمقدمات وغريها. من حماسن هذه الرتمجة وضع  8و
كما اختارت جلنة الرتمجة    ،النصوص القرآنية بالعربية جبانب معانيها باليوربا

يؤخذ عليهم أهنم تأثروا و  .كلمات سهلة سلسلة واضحة يف عملهم
وأعجب من  .Ese ية بـآلوا (Ori) يف ترمجة كلمة سورةبأسلوب النصارى 

ياهتا املألوفة آفكل سورة يف عدد  ،ية يف كل سورةآهذا أهنم يعدون البسملة 
يات كل سورة آ وهذا مما يأخذه أعداء اإلسالم على عدد ،يةآتزاد عندهم ب

  .ال حجة هلم فيههذا صنيعهم و  ،يف القرآن الكرمي
 قة اليت تسمي نفسها باجلماعة األمحديةر ه الفومن املتوقع أن متيل هذ

واهم وتشبع معتقداهتم هإىل حتريف بعض النصوص القرآنية كي توافق 
ا واضًحا يف ترمجتهم لقوله تعاىل:ظهر هذا امليل  كانو  ،رفةنحامل ََٞكنَٞٞمَّ

دٞ  ُُٓٞٞمَمَّ بَا
َ
َحدٞ ٞأ

َ
ِنٞأ ِٞٱٞرَُّسوَلَٞٞوَل ِكنٞر َِجالُِكمٞ ٞم  ٞۡلَّٞٱٞوََخاَتمَّٞٞللَّ ِ َٞنرٞٞۧبِ  

ُٞٱَٞوََكنَٞ ءٞ ٞبُِكل ِّٞٞللَّ  :حيث ترمجوا لفظ [ 13األحزاب: ]٤٠َٞعلِيٗماََٞش 
 Onte fun Awon) ((طابع النبيني))أو  ((ختم)) –ية آليف ا ،((النبينيخامت ))

Anabi)  خر مناسب كما كان لدى مجيع املرتمجنيآذكر تعبري بدال من 
(Ipekun awon Anabi) خرينآلا

ي يدل بالصراحة على انقطاع الذ (5)
                                                           

ة املصـحف الشـريف(، ص: انظر القرآن الكرمي وترمجة معانيـه إىل لغـة اليوربـا )إصـدار جممـع امللـك فهـد لطباعـ (5)
931. 
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 .الوحي واختتام النبوة والرسالة بالنيب حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يسوغ اعتقادهم لنبوة مؤسس  الء ما حاولوا للدس يف القرآن ماؤ ول هاح

خمالفني ما دلت عليه النصوص  ،حنلتهم غالم أمحد القادياين املتنيب الكّذاب
وأمجع عليه املسلمون على أن ال نيب بعده صلى اهلل  ،واتفق عليه املفسرون

 .(5)عليه وسلم
9- Al-Kurianu Alaponle (Itumo si Ede Yoruba)  هذه

الرتمجة هكذا جعل املرتجم عنواهنا بلغة اليوربا دون العربية ويعين: 
قام هبا الربوفيسور ياسر  .((اليورباالقرآن الكرمي الرتمجة إىل لغة ))

الدراسات اإلسالمية إىل مرحلة  يف الذي ختصصقادر أجنوال عبد ال
لكلية  اعميدو فأصبح أستاذا كرسيا يف التخصص نفسه  اهالدكتور 

الطبعة األوىل من هذه الرتمجة  صدرت. رييةجين النر لو إداب جبامعة آلا
 Shebootimo) للنشر م من دار شبيوتيما5669هـ 5159عام 

Publications) جريية. مبدينة إجيبو أودى الني 
ره إىل القيام هبذا العمل اجلليل جيورد يف مقدمة عمله هذا بيان بدافع 

ا ترمجته جلزء واحد من أجزاء القرآن الكرمي سنة و ؤ هو تطلع الكثريين ممن قر 
 ية الباقية على األسلوب نفسه. ملقبالكملة م إىل قيام الربوفيسور بت5631

يف اجلامعة ألكثر من  واسدرّ  نيفقد توقع القراء األعزاء من أمثاله الذ ؟ال
ا ألنه حقق املرتجم فّ ولقد و   ،عقدين من الزمن ما يعجبهم ويشبع رغبتهم

منها وضع الرموز الصوتية على الكلمات  ؛ترمجته باألعمال الفنية الرائعة وفّ 
                                                           

 .192-196/ 1. وتفسري ابن كثري: 569-51/569انظر:تفسري القرطيب:  (5)
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 59)وضع يف ورق من احلجم املتوسط مقاس  .واهتمامه باملراجعة والتدقيق

x 21) سطرًا.  13ط عدد األسطر يف كل صفحة سم، ويبلغ متوس 
 Al-Qurian) اـة اليوربـه إىل لغـة معانيـرمي وترمجـرآن الكـالق -3

Alaponle Pelu Itumo Re ni Ede Yoruba) 

من اليوربا  هي إعادة طباعة الرتمجة اليت قام هبا جملس مسلمي نيجرييا ببالد
 استجابةً  ،ة املنورةقبل جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدين

 تنيوذلك بعد نفاد مجيع نسخ الطبع ؛حلاجة املسلمني الناطقني باليوربا
من الشيخ إبراهيم عبد كال هـ  5151اختار اجملمع عام  .األوىل والثانية

العليا  رو من طلبة الدراساتأالالباقي حممد والشيخ عبد الرزاق عبد اجمليد 
راجعة الرتمجة من جديد وتقوميها، ملا ملرة اإلسالمية باملدينة املنو باجلامعة 

ذل فيها من بفالرتمجة السابقة مع ما  .من النقص والعيب ايلحظ مما يعرتيه
–فاحلاجة ماسة  ،يف الوضع ويف التدقيق ويف التصحيح القيمةاجملهودات 

أو اجلانب الفقهي أو  يذلك سواء من اجلانب العقد إىل –يكعمل بشر 
من  -قبل مراجعتها من قبل اجملمع– الرتمجة كتلفمما حوته  .غريمها
ية حبس الزانيات يف آالفقهية: الربط بني مشروعية احلجاب و  اءاألخط

تِيَٞٞلَّ ِتٞٱوَٞ البيوت يف أول اإلسالم وهي قوله تعاىل:
 
ِٞمنٞل َف ِحَشةَٞٱٞيَأ

ِهُدوا ٞٱفَٞٞن َِسآئُِكمٞ  تَش  َبَعةَٗٞٞعلَي ِهنَّٞٞس  ر 
َ
ٞ ٞأ ِنُكم  ِسُكوُهنَُّٞٞدوا َٞشهِٞٞفَإِنٞم  م 

َ
ٞفَأ

ُُيوتِٞٱِٞفٞ ٞ ِٞل  وٞ ٞل َمو ُتٞٱَٞيَتَوفَّى ُهنََّٞٞحتَّ
َ
ُٞٱََٞي َعَلٞٞأ النساء: ] ١٥َٞسبِيٗلٞٞلَُهنَّّٞٞللَّ

ية هي آله: أن ااية ما معنآلحيث ورد يف التعليق على ترمجة هذه ا [ 51
 اً األصل يف مشروعية احلجاب للمرأة املسلمة، وبناء على ذلك يكون حجاب
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خالف بني  ال شك فيه أنه الومما  (5)خاًصا بالزانيات فقط دون غريهن!
ية إمنا آليف أن هذه ا صلى اهلل عليه وسلم أهل العلم بالتفسري وسنة الرسول

تتحدث عن حكم الزانية يف أول اإلسالم وأهنا مغياة إىل ذلك الوقت الذي 
 .(2)جعل اهلل هلن فيه سبيال
صفحة من احلجم  636يف  (ع امللك فهدطبعة جمم) تقع هذه الرتمجة

سطرًا ومقاسها  88و 83وح عدد أسطر كل صفحة بني ايرت  ،املتوسط
(51x25)  سم. ولعل من نافلة القول أن نثبت أن هذه النسخة نالت

النسخ السابقة، إنه عن ملا متيزت به من مميزات لدى املتلقني قبوال عجيبا 
على متت  اليتو  إعادة الطبعة مراجعة والتدقيق مثلعمل مجاعي خاضع ل

 وزد على ذلك أن هذه .عية وعقديةشر صصات طلبة العلم من خت يأيد
جمانا بواسطة سفارة  يبا ألهنا توزعر ة دخلت كل بيت مسلم تقخسنلا

عاصمة  -لسفارة بأبوجابااململكة العربية السعودية ومكتب امللحق الديين 
ية املتعددة مث اإلسالماجلمعيات املدارس اإلسالمية والعربية و  على نيجرييا

بعد أداء مناسك احلج إىل بلده وهو حّج عند عودته تقدم نسخة لكل من 
 .رل النيجرييغمن اجلنوب ال

6- (Al-Quran to tobi - Eesu meta Pelu Itumo) ( القرآن العظيم
حول الذي يرأس  بقلم احلاج عبد العزيز ال (ثالثة أحزاب مع الرتمجة –

                                                           

وانظـر   ،(2يف هـام)) 98، لعدد من علمـاء بـالد اليوربـا. ص: ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اليورباانظر  (5)
، كتور/ عبـــد الـــرزاق بــن عبـــد اجمليـــد أالروكــذلك تـــاريخ تطـــور ترمجــة معـــاين القـــرآن الكــرمي إىل لغـــة اليوربـــا الــد 

 .89ص

 .5/192وتفسري ابن كثري  1/31وتفسري القرطيب  262-1/265انظر تفسري الطربى  (2)
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يظهر أثره يف ترمجته هذه حيث  يمية يف البالد فمستواه اللغو مجعية إسال
أن املرتجم مل يضع نصوص  ةبل الطنيا يزيد ومم ،ملاجلأخطأ يف بعض 

 (Transliteration) بوضع الرتمجة الصوتية ىوإمنا اكتف ،القرآن الكرمي بالعربية
فائدة  هذه الطريقة وال نرى فيها  - حنن - ال حنبذ .حمل النصوص العربية

هذه  غإذ إن إمثها أكرب من نفعها وإن كان املرتجم حاول أن يسو  ةكبري 
تفقد هذه  .ملساعدة الذين ال يستطيعون قراءة النص العرل الطريقة باحلاجة

الرتمجة معلومات عن تاريخ التأليف والنشر سوى اسم الناشر أو املوزع هو 
الرتمجة  إنف يءكن من شمهما يو  .اإلسالمية للنشر مبدينة إلورن دار أزالو

سم يبلغ  (x23 51)صفحة من احلجم املتوسط مقاسها  11يف تقع 
 سطرا.  81متوسط عدد أسطر كل صفحة 

53- Al-Kurian Alaponle (Esu kan ti Atu si Ede Yoruba) 
الناشر: دار  .ميديلىابقلم صاحل ب .(ترمجة معاين حزب واحد من القرآن الكرمي)

ضمت هذه الرتمجة من حماسنها  .س نيجرييا بدون تاريخالبالغ للنشر بالغو 
تقع  (Transliteration)النصوص العربية للقرآن الكرمي وكذلك الرتمجة الصوتية 

سم. ويرتاوح عدد  (52x59)مقاسهاصفحة من احلجم الصغري  15الرتمجة يف 
 سطرا.  85و 21أسطر كل صفحة بني 

ذلك  -رمحه اهلل-جي ترمجة قام هبا احلاج عبد السالم بوال -55
الداعية املشهود له بالصالح وطول الباع يف جمال مناظرة النصارى وبيان 

وإمنا  ،أو لقلة انتشارها ارهاثندبطالن عقيدهتم. مل أقف على هذه الرتمجة ال
ه و  د اهلل اإللوري يذكرها عندما يناإلشارة اليت كان الشيخ آدم عب وصلتنا
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تقدم  ومن اجلدير بالذكر هنا ما)) العمل اجلماعي:بأمهية التقومي واملراجعة و 
به األ  الفاضل احلاج عبد السالم بوالجي؛ الذي سبق أن قام وحده 

 .(5)((…برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اليوربا
 Al- Qur’an Majeed Ologo (جزء تبارك)ن القرآن اجمليد جزآ -52

Julo Eesu Merin صدرت الطبعة األوىل  ،دلصاحبه: الشيخ إسحاق أمح
 Abwasم من مكتبة مركز الدعوة اإلسالمية ومبطبعة 2331هـ/ 5121عام 

Printing Co  :صفحة يرتاوح عدد  511بالغوس. تقع هذه الرتمجة يف
سم. هدف (52x 59)ومقاسها  ،سطرا 83-21أسطر كل صفحة بني 

جياد ترمجة هو إ -حسبما ذكر يف املقدمة -املرتجم وراء القيام هبذا العمل
ألن معظم الرتمجات السابقة علمانية الفكرة  ،ذات عقيدة سليمة

واستشراقية املزاج. لقد فاق املرتجم غريه يف أنه استفاد من مميزات سابقيه 
وابتعد عن هفواهتم، فضال عن أنه ختصص يف العلوم الشرعية من كلية 

باملدينة املنورة،  اجلامعة اإلسالمية -الدعوة وأصول الدين من املنهل الصايف
 Abawole si itumo)فاشتملت هذه النسخة على التقدمي بني يدي السورة 

surah)  الذي فيه بيان أو شرح مبثابة اهلوام) كلما دعت احلاجة إليه، مث
، وتليها الرتمجة بلسان (Transliteration)مث الرتمجة الصوتية  ،النص القرآين

اء املرتجم على إكمال األجزاء الباقية كما يوربا. وهبذه املميزات حيث القر ال

                                                           

ســكرتري جلنــة التصــحيح واملراجعــة لرتمجــة معــاين القــرآن الكــرمي  -رمحــه اهلل–كــان الشــيخ آدم عبــد اهلل اإللــوري  (5)
م. انظــر 5662عــام لرابطــة العلمــاء واألئمــة بــبالد اليوربــا وتــويف عــام هـــ وكــان األمــني ال5868نســخة الرابطــة 

 .2: مقدمة الطبعة الثانية لرتمجة رابطة العامل اإلسالمي. ص
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اليت  إال أنه يؤخذ عليه عدم وضع الرموز الصوتية ،ذلك يف املقدمةبوعد 
 تستحسن يف الكتابات اليورباوية احلديثة.

 ،جرت عليه عادة الناس اليوم من عدم االهتمام بالقراءة اميالحظ 
عض العلماء منذ زمن فاختذ ب ،أو جهال ،ال عنهااشغإما انو  ،إما تكاسال

فاألوىل أقرب إىل  .فرصة حركة التسجيالت املسموعة واملرئيةاليوربا  ببالد
مبوضوعات خمتلفة من املواعظ  اعدد وافسجل ،الناس وأقّل تكلفة عادة

فهناك حماولة ام؛ و ليستفيد منها املسلمون وهلا أثرها اإلجيال وخاصة لدى الع
أصبحت  حىت مي على هذه التسجيالترمجة معاين القرآن الكر تظهر يف ت

من هذا النوع قد  -حسب علمي-تنمو وتتطور وتشيع؛ فمجموعتان 
 أ عّدتا. 
إبراهيم  تسجيل ترمجة معاين القرآن الكرمي لصاحبه املهندس حيىي-أ

وله  ،لكرتونيةإلا طانيا حاليا. ختصص املرتجم يف اهلندسةيالذي يستوطن بر 
اجلمعية الطالبية اإلسالمية  س  أ  ر  وتـ   ،ات اإلسالميةإملام باللغة العربية والدراس

هام توليته هلذه امل تأثر  .؛ وكان إماما هبا لسنواتن النيجرييةجبامعة إلور 
الدينية يف شخصيته فأصبح يقرأ القرآن الكرمي يف تسجيالت مسموعة على 

 أنه يقرأ إىل امث تطور أخري  ، جمّودةاوينيمنط قراءة بعض العلماء اليورب
مث بلغة  جنليزيةاإلالنصوص العربية مث تتلوها الرتمجة الفورية مبعناها باللغة 

 مث جزء عم.  ،وامللك ،والواقعة ،سور أمثال: يسالمنها بعض يوربا فصدر ال
 الشيخ  :؛ لصاحبهاليورباالقرآن الكرمي إىل  تسجيل ترمجة معاين-ب

 درس الليسانس .نيجرييا ،أويو والية ،عبد العزيز الندوي أوالويل بدماصي من ايرووا
 تلوباهلند واملاجستري بالباكستان يف الشريعة اإلسالمية والتفسري واحلديث. كان ي
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ها الشيخ عبد العزيز بدماصي مبعانيها بلغة قرؤ النصوص القرآنية بالعربية قارئ وي
كامال وبصوت مناسب استغرق ثالث   الكرمي فقد قام هبذا العمل للقرآن .يوربالا

هبدف محل معاين القرآن  (CD)اسطوانات احلاسوب وات وسجلت أخريًا يف سن
والتشجيع ألن  ةإن ااحماوالت جديرة باإلشادفوباجلملة  .اليورباإىل من كان لسانه 

عاين القرآن الكرمي بواسطة التسجيل يسوغها سهولة االستماع إليه يف كل مترمجة 
 نيواملزارع ،أصحاب احلرف يف ورشاهتمو  ،وتفيد العاملني يف مكاتبهم ،مكان تقريبا
 ((…بلغوا عين ولو آية)) فيكون احلديث: ،، واملسافرين يف مراكبهميف مزارعهم

  .مطبقا يف النهاية
بتلك من قام إن هذه الرتمجات حتتاج إىل املراجعة من فرد أو مجاعة غري 

يعرتي  ألنه عمل بشر ويعرتيه ما ؛خرآلالرتمجات والتصحيح والتدقيق من وقت 
 .نيةفوحتتاج إىل تصحيح اجلوانب العقدية والفقهية واللغوية وال ،أنفسهمالبشر 

مع االهتمام وكذلك احلرص على وضع النصوص القرآنية بالعربية جبانب كل ترمجة 
 .(5)لغة تنغيمية عن غريها؛ ألهنااليوربا  الرموز الصوتية اليت متيزبوضع 

                                                           

(1) Yoruba Phonology: Olasope Oyedeji Oyelaran p: 23. 
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 أكنالدي ووصف ترجمته ليجا كوالإالفصل الثاني: المترجم 
 المبحث األول: ترجمة حياة المترجم

م مبدينة أييتورو بوالية 5621ولد القسيس أيليجا كوال أكنالدي عام 
شهود يهوى  من أسرة نصرانية من فرقة ،أوغن يف اجلنوب الغرل من نيجرييا

(Jehovah Witness)  فدرس التعليم االبتدائي من مدرسة القديس بولس
وهبا انقطع عن التقدم يف  ،م5683م و5688ة الكنسية بني االبتدائي

إال أن هنمه الشديد وطموحه العايل محاله لينجح يف  ،الدراسة لفقر أبويه
 .(5)م5611االمتحان الثانوي اخلارجي اخلصوصي عام 

ا مث ارحتل إىل حتت كفالة والديه مزارعً  ترعرعنشأ القسيس أكنالدي و 
 ،حيث تعلم الطباعة والنشر -ية أوغن حالياعاصمة وال-مدينة أبيوكوتا 

مث عمل موظفا يف بعض املؤسسات  ،فأصبح يزاول عمال يشبه ااحماماة
ومكتب  ،عاصمة والية أويو-احلكومية أمثال وزارة الزراعة مبدينة إبادن 

إىل أن تقاعد سنة  عاصمة نيجرييا سابقا، -حمافظة إيكيجا بالغوس
 م.5699

مهارة الكتابة فالتأليف نتيجة حبه للقراءة اجلادة اكتسب القسيس أكنالدي 
الدؤوبة اليت اعتادها أيام املرحلة االبتدائية يف املدرسة وولوعه بتالوة الكتاب املقدس 
لدى النصارى ألنه كان ممن خيتار ليقرأها يف الكنيسة. ومما جتدر اإلشارة إليه أن عمله 

الدي أكثر من ثالثني كتابًا يف اآلداب مل مينعه عن التأليف املتواصل؛ لقد أّلف أكن
اليورباوية من املسرحيات وغريها. مث كتب أخرى باللغة اإلجنليزية طبعت كلها ونشرت،  

                                                           

(1) Ifoju Imo Ibagbepo Awujo wo ((Talo gbin’gi oro)) Ti kola Akinlade Ko, 

Ehindero O. lawrence p: 15 
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من ))ومن مجلة مؤلفاته:  .م2331وآخرها نشر عام  ((Atinga Yakaru))كان أوهلا 
الكارثة )) ،((Owo Eje)) ((مكسب الدم))، ((?Talopa Omo Oba)) ((قتل ابن امللك؟
 ((حياة األسقف أجي كرودا))، Agbako N’ile Tete)))) ((يف دار القمار

((Bishop Ajayi Crowder))، ((إبراهيم خليل اهلل)) ((Abraham، 

The Friend of God)) ،((أرض بال متسول)) ((A Land without 

Beggar))
 (5).  

سيادته الكتابية ومن اجلدير بالذكر أن مهارته األدبية وجنابته العقلية و 
م.  5661أعطته فرصة تعيينه رئيسا جلمعية ك تاب املسرحيات باليوربا عام 

كان أكنالدي حمبا للسفر مث تفرغ للكتابة والتأليف بعد تقاعده واقتنع 
أضاف أكنالدي إىل مهارة التأليف انشغاله بنشر  .(2)بعائده البخس

ما وردنا. تضاربت  الدعاية التنصريية وامتلك إمكانات هائلة هلا حسب
عن مصري القسيس أكنالدي هل  –إىل حني إخراج هذا البحث-األخبار 

 تويف أم ال يزال حياًّ يـ ر زق.

                                                           

(1) Onkowe ati Iwe-kiko Alatinuda، Olatunji Opadokun، pp. 145-147. 

 .513 املرجع السابق. ص: (2)
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 قبيلة ولغةاليوربا  :المبحث الثاني: بيئة المترجم
يف منتصف اخلط السادس إىل التاسع ومتتد إىل اخلط اليوربا  تقع بالد

لقسم الشمايل من املنطقة يعين ذلك أهنا تقع يف أقصى ا ،العاشر
تقدر مساحتها بنحو سبعني ألف ميل مربعاً. كانت البالد  و  ،االستوائية

كتلة واحدة واسعة النطاق ومرتامية األطراف قبل أن تطأها أقدام 
املستعمرين الذين تكالبوا عليها من الطرف الغرل حىت قسموها قسمني عام 

 -وكان أكرب -وقسم آخر ،فقسم وقع حتت االستعمار الفرنسي ،م5363
جنليزي. متزقت البالد منذئذ وأصبح اجلزء الواقع يف وقع بيد االستعمار اإل

مع  اليوربا وعاشت بالد ،ده من اجلهة الغربية مجهورية بننيحتنيجرييا اليوم 
يف يد االستعمار الغاشم حىت نالت استقالهلا عام  بقية مناطق نيجرييا

 .(5)م5693
 غري غرنب نيفصفصيلة كوا نيجر كنغو يف ت مناليوربا  تقع لغة
(Greenberg) لغات الثالثة ثالث اليوربا  لفصائل لغات إفريقيا. ومتثل

معظمهم يف  ،ثالثني مليوناااحمدثني باليوربا ويفوق عدد  ،الرئيسة ةنيجرييلا
 ،وأوندو ،وأوغن ،وأويو ،نيجرييا من واليات الغوس اجلنوب الغرل من

 .وغانا ،وتوغو ،وغريهم يف مجهورية بنني ،وكوغى ،وكوارا ،وإيكييت
 .(2) ربازيل وكوبايف الكلغة دينية اليوربا   وتستخدم
 

                                                           

 .88-82اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي: آلدم عبد اهلل اإللوري ص:  (5)

(2) The Kingdoms of The Yoruba ; Robert S. Smith pp 9- 10 Encyclopedia 

Americana International Edition vol. 29 1976 p. 69. 
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 يورباالدخول اإلسالم بالد 
بالقرن الثالث عشر امليالدي اليوربا  يقدر تاريخ دخول اإلسالم بالد

وا إىل بالد ؤ إذ عرف تارخييا أن بين أمية التجا .بواسطة أهل الربنو ومايل
فاليوربويون  .(5)ربنو فرارًا من بط) العباسيني يف القرن الثامن امليالديال

 ،يزالون يعدون اإلسالم من األديان السابقة بل القدمية أنفسهم كانوا وال
ويعربون عن ذلك بقوهلم  ،اليت توارثوها من أجدادهم جيال بعد جيل

 الشهري:
((Aye la ba ifa، aye laba imole، osan gangan ni Igbagbo wole de)) 

كليهما يف الدنيا مث دخلت النصرانية علينا يف رائعة   (اإلسالم) ألفينا دين إيفا وإمايل)
وأن  ،منذ زمن قدمياليوربا  يقرر هذا القول أن اإلسالم كان معهم يف بالد .(2)النهار

النصرانية كانت حديثة العهد عندهم. كان دخول اإلسالم إىل هذه البالد عن 
 .(8)ق التجار والعلماء الوعاظ والشيو  الذين قاوموا الكفرة والكهانطري

 يورباالدخول اللغة العربية بالد 
طحب معه اللغة العربية فتمكنت بلسان إذا دخل اإلسالم بالدا اص

إذ عكف أهلها على تعلم اللغة اليوربا  الدكذلك كانت احلال بب  .أهله
وفقهه... وأنفقوا يف سبيلها النفس من القرآن وعلومه ومن احلديث  العربية

وسافروا إىل القرى واملدن املختلفة لنشر ثقافتها أو لتلقيها  ،والنفيس

                                                           

 .81اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي: آلدم عبد اهلل اإللوري ص:  (5)

(2) Of Islam And Folklore: The Interaction of Two Cultures in Yoruba Popular 

Music. R.D Abubakar p: 17. 

 .591-598بار بالد اليوربا: مصطفى زغلول السنوسي ص أزهار الربا يف أخ (8)
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واالغرتاف من معينها العذب الصايف عند العلماء النازحني أو املقيمني. 
يف خدمة اللغة العربية بإنشاء مدارس اليوربا  تتابعت جهود علماء بالد
وفقا لرغبة املسلمني  ،م بتدريس اللغة العربيةقرآنية ومدارس أهلية تقو 

بل يف التعصب هلا وكراهية املسلمني إرسال  ،تعلم اللغة العربية يفالشديدة 
خوفا من وقوع هؤالء ، جنليزيةاإلأبنائهم إىل غريها من املدارس احلكومية 

 .(5)األبناء يف هوة التنصري
 لمات عربية دخيلة يفتكاثرت كاليوربا  بدخول اإلسالم قدميا إىل ديار

 حد بيوربويتها أمثال: جت  كاد توامتزجت هبا امتزاج الراح باملاء حىت ال اليوربا 
 معىن الكلمة باللغة العربية الكلمة باحلروف الالتينية اليورباويةالكلمة 

 هوادة Awada هوادة

 البصل Alubosa البصا 
 إبليس Bilisi بلسي 

 العيب Alebu أليب
 العافية Alafia األفيا

 سبب Sababi يب ب  س  
 قدر Kadara كدر

 األمر Alamori ياملر 
 النية Aniyan أنني 
  (2)مكروه Makaruru مكرور 
                                                            

(1( The growth Of Islam among The Yoruba 1841- 1908 Gbadamosi T.G.O p. 136. 

)2( Sociolinguistic Implications Of Arabic Learning Among The Yoruba: R.D 

Abubakar vol. 10 p. 1-3  
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 نقضي منتصف القرن العشرين حىت كثر العلماء ببالديكاد يوال 
وتكاثرت مؤلفاهتم وتوسعت الثقافات العربية. درس بعضهم اليوربا 

ختصص اللغة العربية والدراسات اإلسالمية داخل  الدراسات اجلامعية يف
شأو اليوربا  نيجرييا وخارجها. أما اليوم فقد بلغ شأن اللغة العربية لدى

تبوأ عدد كبري منهم  ،نار أعالما على رؤوسهمالعال وأصبح أصحاهبا 
الطليعة يف املناصب احلكومية. كثرت املدارس العربية املنهجية ومل متح 

 عجلة اللغة العربية إىل األمام.يدية لدورها يف دفع املدارس التقل
األوائل بذلوا جهودا مشكورة يف اليوربا  ومن اجلدير بالذكر أن علماء

إجياد رموز يعربون هبا عما جيري يف ضمائرهم فاخرتعوا ما مسوه بالعجمي 
سبقت  اليت  تلك ااحماولة ،(يورباالهو استخدام احلروف العربية يف كتابة و)

حيتاج إىل  باحلروف الالتينية الشائعة اليوم إال أن العجمي هذااليوربا  ةكتاب
ألنه إذا  تصف بالدقة والرباعة.مهارات لغوية حديثة ليواكب احلضارة ولي

من العقاقري واألعشاب اليوربا  يف إخراج بعض تراث مسلمي د  اعِ ي س  س  ف   ن ن  قـ  
كما   ، عامل املطبوعاتالطبية وغريمها من عامل ااحمفوظات املهجورة إىل

من  -العجمي-يساعد يف محل بعض األفكار اإلسالمية إىل من يتقنه 
أو كل من يصعب عليه تعلم اللغة  ،وخباصة الكبار منهم ،الشعر والنثر

ميلك أية لغة أخرى سوى  العربية قبل وعي التعاليم اإلسالمية الضرورية وال
 لغة األم.

تينية فقد بلغت جمدها. ويرجع تاريخ باحلروف الالاليوربا  أما كتابة
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مث تتابعت  ،م5312 (5)طلوع أول حماولة هلا إىل يد األسقف أجي كرودا
(Unesco) ااحماوالت حىت ساعدت

د اجتماعات وندوات ايف انعق  (2)
لصياغتها مث تعليمها حىت ترسخت قدماها وقويت فأصبحت منتشرة 

منذ أوهلا اليوربا  رآن الكرمي إىلومعروفة ومألوفة وكتبت هبا ترمجات معاين الق
 م كما أسلفنا.2331م حىت أحدثها اليت طبعت هذه السنة 5621عام 

                                                           

)1( Ijinle Ede Ati Litireso Yoruba.:Olu Owolabi & Co.: Iwe kini pp: 22-23. 

 .منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (2)
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المبحث الثالث: وصف نسخة الكتاب، وموارد أكنالدي 
 وهدفه من الترجمة

 وان:ـنالدي عنـس. أكـمة القسيـحمل ترجـت
 Itumo Al-Kurani L’ede Yoruba lati Owo E. K. Akinlade ((القرآن  معىن

 ،نشره اإلخوان النقباء بالغوس .من إ. كي. أكنالدي ((يوربااليف لغة 
(Brotherhood Publication Syndicate)  وطبعته مطبعة ككستون لغرب إفريقيا

 ،م5691، وذلك عام .Caxton Press West Africa Ltd.، Ibadanإبادن، 
جم املتوسط صفحة من احل 199هـ. حتتوي هذه النسخة على 5831املوافق 

سوى  (51x 3)سطرا ومقاسها  13و 89يرتاوح عدد أسطر كل صفحة بني 
صفحات مثان حتمل العنوان وما يتعلق به من الناشر وعنوانه مث املطبعة وعنواهنا. 
وكانت الصفحات الباقية للفهرس. حيث رتب السور حسب صفحاهتا يف النسخة 

مكة أو املدينة فيقول مثال: يف بداية ترمجته وحمل نزوهلا اليوربا  يذكر معىن السورة بلغة
ة. ـللسكوت ! مكي 23ورة: ـس :أي  (Sura 20 ti Idakeje Makkah) لسورة طه

 Sura 36، Suratu Ya’sin (Iwo Enia) يس: ورةـمته لسـويف بداية ترج

Mekka..  :يس )يا إنسان( مكية. يف بداية سورة الفاحتة: 89مبعىن: سورة (Sura 

1 ((Ibere iwe))) Mekka.  :هكذا فعل يف مجيع  .(5) بداية الكتاب مكية 5مبعىن سورة
القرآنية املائة واألربع عشرة. تتصف هذه النسخة بالوضوح وهي بدون أي  السور

                                                           

 ترمجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي: (5)
Arabic- Yoruba Translation of the Qur'an in the Yoruba Speaking Areas of Nigeria. 

Professor. I.A. Ogunbiyi 
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 خطأ مطبعي مع مرور أكثر من أربعني سنة على طباعتها.
يتعرض عمل املرتجم لالنتقاد دائما وقليل من االمتداح على غرار 

فإن مهمة املرتجم مهمة صعبة يف األساس ومهمة )) :نيداقول يوجني هذا ي
ال ي شكر عليها يف أغلب األحيان. فإذا ارتكب غلطة انتقد بشدة ولكنه ال 
ميتدح سوى امتداح تافه عند ما ينجح يف عمله، إذ غالبا ما يفرتض أّن أي 

الذي  شخص يعرف لغتني ينبغي أن يكون قادرا على فعل ما يفعله املرتجم
وإذا كانت الرتمجة من الكتب املهمة فاالنتقاد  .(5)((عاىن ليلد نصًّا لغويًّا

يراعى يف  كالم اهلل تعاىل؛ القرآن الكرمي،  وما بالك برتمجة معاين ،أقوى
 صياغتها أساليب تتناسب مع مجيع األجيال احلالية ور مّبا القادمة.

 ثقافة المترجم
قافة وكثرة االطالع. لقد ذكرنا أنّه يتصف القسيس أكنالدي بغزارة الث

مؤلف للكتب األدبية اليورباوية املتعددة. ومكانته يف الكتابة والتأليف يف 
ذلك الوقت يشهد له هذا بنجابته، فضال عن ترمجته ملعاين القرآن الكرمي اليت 
تتصف من حيث األداء باإلتقان وسالسة العبارة ومتانة األسلوب. وهناك 

نه يف شخصية املرتجم: مدى إتقانه للغة املصدر ومدى أول ما يبحث ع
أما لغة املصدر بالنسبة للقسيس أكنالدي فهي اللغة  .(2)معرفته بلغة املتلقي

فاملرتجم جاهل هبا، وهلذا أثره السليب على ترمجته فيحذف بعض -العربية 

                                                           

 .261-268مجة. يوجني أ. نيدا. ص: حنو علم الرت  (5)

 .261-268املرجع السابق نفسه ص:  (2)
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لقد حذف اآلية األوىل من سورة -خطأ وجهال إن مل يكن عمدا.  -اآليات
موجودة يف  (امل)واآلية  .(5)رة فيبدأ باآلية الثانية وجعلها هي األوىلالبق

فأثبت أمثاهلا من فواتح السور يف سور أخرى أمثال سورة هود  -املصاحف
يف  29يف  29وطه. وأدخل بعض اآليات يف بعضها؛ حيث أدمج اآلية 

ِسٞيَٞعنَٞر َوَدت ِنِٞٞهَٞٞقَاَلٞٞسورة يوسف  ِنٞ ٞدٞ َشاهِٞٞوََشِهدَٞٞنَّف  ٓٞٞم  لَِها ه 
َ
ٞإِنٞأ

ُٞٞقُبلٞ ِٞمنٞقُدَّٞٞۥقَِميُصهََُٞٞكنَٞ ََٞكنَِٞٞإَون٢٦ٞٞل َك ِذبِيَٞٱِٞمنَٞٞوَُهوَٞٞفََصَدقَت 
ُٞٞدبُر ِٞٞمنٞقُدَّٞٞۥقَِميُصهُٞ ٢٧ (2)ٞلصَّ ِدقِيَٞٱِٞمنَٞٞوَُهوَٞٞفََكَذبَت 

وكذلك فعل  
وهي:  513 :من سورة النساء حيث أدجمها يف اآلية 519يف آخر اآلية 

ُٞٞٱٞرََّفَعهُٞٞبَل١٥٧ٞٞيَقِيَن اَٞقَتلُوهَُٞٞوَما اآلية  . مث جزّأ[513 – 519النساء: ] ّللَّ
ا 23:اآلية :إىل آيتني يف سورة يوسف ُٞدبُرٞ ِٞمنٞقُدَّٞٞۥَقِميَصهُٞٞرََءاٞفَلَمَّ

وكذلك  (8)[23يوسف: ]٢٨َٞعِظيمٞ َٞكي َدُكنَّٞٞإِنََّٞٞكي ِدُكنَّ ِٞٞمنٞۥإِنَّهُٞٞقَاَلٞ
 من سورة البقرة فجزأها إىل آيتني  219 :يةفعل يف اآل

ُٞٞٱ ِينَٞٱَٞوِلُّّٞٞللَّ ونَٞٞفِيَهاُٞهمٞ  ...َءاَمنُوا َّٞٞلَّ   .(1)[219البقرة: ] ٢٥٧َٞخ ِِلُ
فهذه األمثلة وردت بالكثرة يف ترمجة أكنالدي إذ جيهل اللغة العربية 

ات يوجد من يقوم برتمجة من مجلة ترمج فمصادره حمدودة جدا. بينما ال

                                                           

 ، من ترمجة القسيس أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي.39، 281، 23، 56ص:  (5)

 .93ترمجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي ص:  (2)

 .591ترمجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي ص:  (8)

 .26القرآن الكرمي ص: ترمجة أكنالدي ملعاين  (1)



 46 

معاين القرآن الكرمي إال أنه وصل يف تعلمه ودراسته للغة العربية والعلوم 
اإلسالمية مرحلة تؤهله لالستفادة من مصادر اللغة العربية والعلوم 
اإلسالمية والسيما كتب التفاسري املختلفة للوصول إىل املعىن الذي يراه 

ون هؤالء من يوجد من بني هؤالء املرتمجني من هم دو صحيحا ومالئما. 
تعلموه يف الكتاتيب  تتجاوز ما حيث اكتساهبم للعلوم العربية واإلسالمية ال

 أو املدارس فليس ألمثال هؤالء إال أن يعتمدوا على القليل هذا إذ ال
أو يستندوا إىل طرق أخرى كالرتمجات  (5)يستطيع أحد أن يرتجم من فراغ

 جنليزية. اإلأو لغات أخرى كاليوربا  السابقة سواء بلغة
مهما يكن من شيء فلقد امتاز أكنالدي بكونه ترجم إىل لغته و 

شك ميزة له إذ يتقن هذه اللغة  األصلية أو ما يسمى بلغة األم فهذا بال
فالظاهرة انفردت هبا ترمجة  ،احتدثا وكتابة مث ميلك املهارة يف قواعدها وآداهب

 . أعينن بعدهم وال -فيما نعلم-من قبله  دونس أكنالدي وحدها يسالق
اليوربا  كتب يف لغةالمن  أو غريه برتمجة معاين القرآن الكرمي أحد   أن يقوم

. فعلى هذا يعيب الربوفيسور من حيث رقي األسلوب واللغة هبذا املستوى
أهنم اليوربا  بكر على أعمال بعض املرتمجني ملعاين القرآن الكرمي إىل أبو

 .م فحسب ال أقل وال أكثرها لغة أمهينتهزون فرصة كون اللغة املرتجم إلي
إن أغلب مرتمجي معاين القرآن الكرمي وخباصة إىل لغة اليوربا قد عدوا  حيث

عملية الرتمجة حرفة أكثر من كوهنا علما أو فنا له ضوابط وقواعد معينة. أما 
يعّدون من أهل العلم  خبصوص املرتمجني إىل لغة اليوربا فقد حلظ أهنم ال

                                                           

 .265-26حنو علم الرتمجة يوجني أنيدا. ص:  (5)
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بوصفها علما أو فنا، فغاية ما هنالك أهنم استفادوا من كون  بلغة اليوربا
  .(5)اللغة هي لسان أمهم، أو لغتهم األصلية

 بالرباعة العالية وباحلذق اللغوي من حيث األداء تبدو ترمجته
آخر  النوروأشهد على ذلك ترمجته لقوله تعاىل يف سورة  ،والتمكن

ُٞٱوَٞٞ 82اآلية:  ٣٢ Allah ni Onibu Ore ati Olumoَٞعلِيمٞ َٞو ِسعٞ ّٞللَّ

ومل يستطع غريه من  (واسع)مناسبة جدا لكلمة  Onibu Oreفكلمة  (2)
اليت استخدمها غريه ال  (Olugbaye)فكلمة  ،املرتمجني أن يأتوا مبثله

تقارن هبا. وكذلك الشأن يف اآلية الرابعة والعشرين من سورة يوسف 
َِفٞ ...يف قوله تعاىل: وٓءَٞٱَٞعن هُِٞٞۡلَۡص  َشآءَ ٞٱوَٞٞلسُّ  ...ٞل َفح 

(Bayini Awa gbe ibi ati ibaje fooru)
 (1)بينما يرتمجها غريه (8)

KI 

ale ba seri aburu kuro fun u ati iwa aimo  فلفظ(fooru)  من
 لدى غريه. (seri)أكنالدي أحسن وأطيب وألني من 

 ،نةالبد أن يستند أي عمل علمي مثل هذا إىل مصادر ومراجع معي
املؤلف أم مل يذكرها. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما موارد  ،سواء ذكرها

ي معاين القرآن الكرمي إىل فاملصدر األساس ملرتمج ترمجة القسيس أكنالدي؟
لغات أخرى ال ختلو من كتب التفاسري املختلفة وملن يتقن اللغة العربية أما 

                                                           

)1( Linguistic and Non-Linguistic Aspects of Qur’an Translating to Yoruba .R. 

Deremi Abubakar p: 22 & 82 

 من ترمجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي 591ص:  (2)

 قرآن الكرميمن ترمجة أكنالدي ملعاين ال 598ص:  (8)

 من نسخة طبعة امللك فهد. 826ص:  (1)
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 :بالنسبة للقسيس أكنالدي فمصادره حتتمل أن تكون
  الترجمات السابقة باللغة اإلنجليزية -1

م 5916كانت بني  جنليزيةاإلترمجات معاين القرآن الكرمي باللغة 
زل ـوأما املنقولة من النص العرل املن ،م املنقولة من الرتمجة الفرنسية5933و

ومن وسط  ،م5981مباشرة فكانت على يد املستشرق جورج سيل عام 
وحممد علي  ،م5655ومرزا أبو الفضل  ،م5631إسالمي: عبد احلكيم 

وهو مستشرق غرل أسلم  ،م5683بكتال  وحممد مارماديوك ،م5659
 على بعض القسيس أكنالدي ومن ااحمتمل الكبري أن يعتمد.(5)فيما بعد

بل لقد صرح بذلك املستشرق األستاذ الدكتور إسحاق أ.  ،هذه الرتمجات
 ((معىن القرآن العظيم))د أساسا على أنه لقيه واعرتف له أنه اعتم (2)أوغنيب

ومن معايب هذه  بكتال وترمجة جي داود ملعاين القرآن الكرمي ملارماديوك
عدم كتابة املقدمة و اخلامتة. لنستطيع أن نقف  –كما سيأيت -الرتمجة 

 على هذا األمر منه مباشرة.
 يورباالبلغة  (Bible)ترجمة كتاب النصارى المقدس - 2

ة يلمس بل يربز يف ترمجة أكنالدي مثال عند ترمجته أثر هذه الرتمج

                                                           

)1(The sublime Qur’an and Orientalism، by Muhammad khalifa pp: 66- 79 

كـان عميــدا   اليوربــاوينيهـو املستشـرق األســتاذ الـدكتور إسـحاق أ. أوغنــيب أول أسـتاذ كرسـي اللغــة العربيـة مـن  (2)
 مؤلفات ومقاالت باللغة العربية واإلجنليزية انظر: لبعض كليات اآلداب جبامعات نيجرييا وله

 Arabic – Yoruba Translation of the Qur’an in the Yoruba Speaking Areas of 

Nigeria by I. A. Ogunbiyi، p.95 
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ٓٞٞل َملُِكٞٱَٞوقَاَلٞٞلآلية الثالثة واألربعني يف قوله تعاىل:  َرىٞ ٞإِن ِ
َ
َٞسب عَٞٞأ

-زاد أكنالدي  Oba Egypt si wipeيرتمجها:  [18يوسف: ]ِسَمانٞ َٞبَقَر تٞ 
 قال ملك)أي  ،كتاب النصارى املقدسزيادة مستمدة من   -كعادته

لقصة  كتاب النصارى املقدس. اجلملة املزادة استنتجها من مفهوم  (مصر
يف  كتاب النصارى املقدسيوسف عليه السالم مع ملك مصر. أما تأثري  

يف اآلية  ((زيلـتن))ففي املعاين يرتجم  ،املعاين واألمساء فحدث وال حرج
القرآنية ويف مجيع اآليات  (إظهار)مبعىن  (Ifihan)الثانية من سورة فصلت 

يف سورة  (الدعاء)مبعىن  (Adura)بـاليت وردت فيها كلمة الصالة يرتمجها 
كما يرتجم املسجد إىل   5وسورة اإلسراء اآلية:  551، 5البقرة اآلية: 

(Tempili)  اآلية:  وسورة اجلن 551سورة البقرة اآلية:  (صومعة)مبعىن
املسجد  ألنّ  ؛اه معانداً على هذا االجت من املؤّكد أن أكنالدي أصرّ .53

(Tempili)مبعىن 
اخلاص لدى النصارى وخباصة يف كنائسهم، وكلمة  (5)

(Masalasi) من اللغة اهلاوساوية منذ وقت اليوربا  تلك الكلمة اليت دخلت
كما اليوربا   طويل هي املستعملة. ومما يضاف هنا أن اإلسالم دخل بالد

أما عند ترمجته لألمساء  (2)الثة قرونقبل دخول النصرانية حبوايل ث –أسلفنا 
بدال من  (Josefu)إىل  (يوسف) فيرتجم (Transliterations)ترمجة صوتية 

(Yusuf)،  إىل  (مرمي)و(Maria)  بدال من(Maryam)، إىل  (إبراهيم)و

                                                           

 .من ترمجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي 215ص:  (5)

 .من هذا البحث 86انظر ص: (2)
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(Abrahamu)  بدال من(Ibrahim)،  وأغرب من هذا كله هو ترمجة كلمة
 .(5) (هلل/حبيب اهللويل ا)مبعىن  (Woli) بـ (النيب)

 هدفه من هذه الترجمة
مل يأت القسيس أكنالدي مبقدمة وال خبامتة حىت نقف على هدفه 

لكن ضمنيا هدفه ال  ،وغرضه من هذا العمل اجلليل الذي قد كّلفه الكثري
هو هدف اقتصادي؟ ه من املستشرقني السابقني له. أخيتلف عن هدف غري 

ي تتلقاه الكتب اليورباوية خباصة من قبل الذنظرا لإلقبال غري املشجع  ،ال
ة. أهو يف صاحل اإلسالم واملسلمني أم لنشر الدعوة اإلسالمية؟  فالطبقة املثق

َُهودُٞٱَٞعنَكٞٞتَر َضٞ َٞولَن :اهلل عز وجلكال! فلقد قال  ٞۡلََّص َرىٞ ٱَٞوَلِٞٞل 
 ٞ ٞرٞتَتَّبِعََٞٞحتَّ ِٞٱُٞهَدىٞإِنَّٞٞقُل ٞٞمِلَّتَُهم  رٞل هُٞٱُٞهوَّٞٞللَّ َوآَءُهمٞتَّبَع َتٞٱَٞولَئِنَِٞٞدى  ه 

َ
ٞأ

ِيٱَٞبع دَٞ ِٞٱٞمِنَٞٞلََكَٞٞماٞل عِل مِٞٱٞمِنََٞٞجآَءكََّٞٞلَّ ٞ ٞمِنّٞللَّ البقرة: ]١٢٠ٞنَِصيٞ َٞوَلَٞٞوِل 

فاهلدف بال أدىن شك تنصريي استعماري تقف وراءه اهليئات التنصريية  [523
أن حيرفوا كتاب اهلل تعاىل؛ و  ،العاملية لتحويل املسلمني عن دينهم إن استطاعوا

ِنٞ َٞكثِي َٞٞودَّٞٞقال سبحانه وتعاىل:  لِٞٞم  ه 
َ
ِنٞ ٞيَُردُّونَُكمٞلَوٞ ٞل ِكَت بِٞٱٞأ ٞم 

دِٞ اًراٞإِيَم نُِكمٞ َٞبع  ِنٞ َٞحَسٗداُٞكفَّ نُفِسِهمِٞعندِٞٞم 
َ
ِنٞ ٞأ دِٞٞم  ََٞٞماَٞبع  ٞلَُهمُٞٞتَبَيَّ

َقُّ ٞٱ االنطباعات أو اآلراء اخلاصة اليت أو على األقل بإضافة   (2)[536البقرة: ] ٞۡل 
خترج النص عن جوهره وتفقده صورته. فماذا يتوقع من نصراين مشرك باهلل تعاىل 

                                                           

 مجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي.، من تر 851، 233ص: (5)

 .1القرآن واملستشرقون: / رواح لطفي مجعة، ص:  (2)
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وجاعله ثالث ثالثة أن يقول عند ترمجة اجملاالت العقدية سوى التحريف أو 
َٞكَفرَٞٞلََقدٞ ٞعند الرتمجة لقوله تعاىل: و  .التأويل ليناسب معتقده أو ميوله

ِينَٞٱ َٞٱٞإِنَّٞٞقَالُٓوا َّٞٞلَّ َيَمٞ ٞب نُٞٱٞل َمِسيحُٞٱُٞهوَّٞٞللَّ واآلية اليت  [ 92املائدة: ]  ...َٞمر 
ِينَٞٱَٞكَفرَٞٞلََّقدٞ ٞبعدها مباشرة:  َٞٱٞإِنَّٞٞقَالُٓوا َّٞٞلَّ ِٞمنٞ َٞوَماٞثََل َثة  ٞٞثَالُِثّٞٞللَّ

ٓٞٞإَِل هٞ  ٞ ٞإَِل ه ٞٞإِلَّ بني ذلك يف اجلانب احتال كثريا كما سن [98املائدة: ]  ...َٞو ِحد 
سب إليه أنه وضع هذه الرتمجة بقصد إفادة ن  و العقدي من نقد الرتمجة. 

  .(5)اليورباويني الذين يرغبون يف معرفة ما حوته اآليات القرآنية

                                                           

)1( Arabic – Yoruba Translation of the Qur’an in the Yoruba Speaking Areas of 

Nigeria by I. A. Ogunbiyi، p.95. 
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الفصل الثالث: تقويم ترجمة المستشرق القسيس أكنالدي 
 لمعاني القرآن الكريم

 مجة يف اجلوانب املتعددة.حناول يف هذا الفصل البيان بنقد هذه الرت 
العلمية األخطاء فعلى الرغم مما تقدم من جودة أسلوب الرتمجة ولغتها فإن 

فقهية العقدية و الوال ختلو صفحة من عدد من األخطاء:  ،كثريةالواردة فيها  
نصرانية... فنضرب بعض األمثلة على هذه اجلوانب الفنية وتأثري اللغوية و الو 

 املتعددة.
 ول: الجانب العقديالمبحث األ

فإذا وردت  ،يشكل اجلانب العقدي القدح املعلى يف األمر
 ،عي؛ ألن هدفه ضمنيا حتريف العقيدة وحتويلهاياألخطاء فاألمر طب

بل وجتريد املؤمن من عقيدة العبودية هلل سبحانه وتعاىل. إذا وردت  
 فيرتمجها مبعىن آخر بعيد كل البعد عن حقيقتها يف (عبد اهلل)كلمة 

ِنَّهُٞٞ 21سورة يوسف: نٞ ٞۥإ َاٞمِ ن ادِ بَ لَِصيَٞٱٞعِ  ٢٤ٞل ُمخ 
((nitori onje okan ninu awon iranse wa oloto))  مبعىن مراسل أو رسول

واعتاد أو خادم مع أن الكلمة املناسبة كما استخدمها مجيع املرتمجني 
رة سو . كذلك فعل يف مطلع كل من (عبد)أي  (eru)املسلمون عليها هي كلمة 

ىٞ ... اإلسراء والكهف ففي اإلسراء: اآلية األويل: َ ۡس 
َ
ِٞٞأ  ٞ...ۦبَِعب ِده

Omu Iranse re lo jade  
ِيٓٞٱٞويف سورة الكهف:  َلَّٞٞلَّ نَز

َ
ٞ ٞأ ََِٞٞعَ ه ِد ب  َت َبٞٱَٞع  ٞل كِ

  eniti o ran iwe Al-Kurani sile fun Iranse re [5الكهف: ]
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ُرُّٞٱ...ٞ 593حىت يف سورة البقرة اآلية:  ِٞٞۡل  ِٞٱب ر  ُ
ٞل َعب دُٞٱوَٞٞۡل 

ِٞ    Ominira yoo ku fun ominira iranse yo ku fun iranseٞ...ل َعب دِٞٱب
ـواآلي اٞ 539ة ـ ََكِٞٞإَوذَ ل

َ
أ ادِيَٞس بَ ٞٞعِ ِ ن   ٞ...َع

nigbati awon iranse mi ba bio lere nipa mi  
نَّٞٞ... 531ويف سورة األنبياء اآلية: 

َ
ۡرَضٞٱٞأ

َ ِٞعَبادِيَٞٞيَرُِثَهاِٞل 
   Awon iranse ni awon olododo yio jogun aye ...ٞلصَّ لُِحونَٞٱ

ب ُهمٞ ٞإِنٞ... 553 :وكذلك الشأن يف سورة املائدة ِ ٞفَإِنَُّهمٞ ُٞتَعذ 
 bi Iwo ba je won niya iranse Re ni  (5)[553املائدة: ] ...ِٞعَباُدَك ٞ

won.  
 (ويل)اإلله فذهب ليرتجم  د  تعد  أما ليدعم زعمه وغريه من النصارى 

ُٞٱٞ يف قوله تعاىل: (Baba) (األب)معىن ـب ِينَٞٱَٞوِلُّّٞٞللَّ  ٞ...َءاَمُنوا َّٞٞلَّ
: اآليةيف سورة آل عمران و  ..Allah ni baba awon to gbagbo [219البقرة: ]

93 :َُٞٞٞٱو ِمنِيَٞٱَٞوِلُّّٞٞللَّ  Allah ni،ترمجها على النمط نفسه  ٦٨ٞل ُمؤ 

baba awon to gbagbo  6اآلية: وهكذا يف سورة أخرى مثل الشورى ٞ
ُٞٱفَٞ لكن يلحظ  ((…Allah nikan ni oluwa enia))فيرتمجها:  ...ٞل َوِلُّٞٱُٞهوَّٞٞللَّ

 ((األب))أي  (Baba) وعلى أن كلمة (الناصر)أنه يفهم معىن الويل على 
يات: يرتمجها ألنه يف بعض اآل -تعاىل اهلل عما يصفون-تستخدم مع اهلل 

                                                           

 .، من ترمجة القسيس أكنالدي ملعاىن القرآن الكرمي592ص:  (5)
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ُٞٱوَٞٞ...من سورة اجلاثية  56يف مثل: اآلية:  (الناصر)حينا على  َٞوِلُّّٞٞللَّ
مما ينبغي إظهاره هنا و  .١٩ Allah ni ore awon to beru Reٞل ُمتَّقِيَٞٱ

يستخدم مكررا ليعين لفظ اجلاللة فيسيء استعماله على  (Allah)أن لفظ 
والتثليث من اإلله  ،أي األلوهية ،لنصراين الثالوث ا اإلله يف فكرةغرار تعدد 

وحدانية يف تثليث و تثليث ))واملسيح وروح القدس، مبا يسمونه يف زعمهم 
مجيعا إن مل ينتهوا  وذلك زعم باطل حكم اهلل تعاىل بكفرهم .((يف وحدانية
ِينَٞٱَٞكَفرَٞٞلََّقدٞ  عما يقولون َٞٱٞإِنَّٞٞقَالُوٓا َّٞٞلَّ ٓٞٞإَِل هٞ ِٞمنٞ َٞوَماٞثََل ثَة  ٞٞثَالُِثّٞٞللَّ ٞإِلَّ

ٞ ٞإَِل ه ٞ اٞيَنتَُهوا ٞٞلَّمٞ ِٞإَونَٞو ِحد  نََّٞٞيُقولُونََٞٞعمَّ ِينَٞٱَِٞلََمسَّ ِٞمن ُهمٞ َٞكَفُروا َّٞٞلَّ
ٞ ِِلمٞ َٞعَذاب 
َ
ٞإِب َر هِيمََُٞٞكنََٞٞما :فعند ترمجته لقوله تعاىل .(5)[98املائدة: ]٧٣ٞأ
َانِي ٗاَٞوَلٞٞيَهُودِي ٗا لِٗماَٞحنِيٗفاٞنََٞكََٞٞوَل ِكنٞنَۡص  ِكِيَٞٞٱمِنَََٞٞكنَٞٞوََماٞمُّس  آل ] ٦٧ٞل مُۡش 

 ول:ـفيق [99عمران: 
Buraimo kiise Ju tabi Kristian، sugbon igbagbo re jinle، 
onigbagbo toto sini،on kise okan ninu awonti nfi Allah kun 

Allah  (2)  

 !(خراهلل اآلاهلل مع ) وخاصة يف الشق األخري أي الذين يتخذون
(awon ti nfi Allah kun Allah)  فإله األب وإله االبن وإله روح القدس

 زه عن ذلك فاهلل هو اهلل الذي الـيتن ((اهلل))يعرّب عنه هنا بينما لفظ اجلاللة 
                                                           

ص:  2ملوســــوعة امليســــرة يف األديــــان واملــــذاهب واألحــــزاب املعاصــــرة: النــــدوة العامليــــة للشــــباب اإلســــالمي م/ا (5)
131-131. 

 من ترمجة القسيس أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي. 86ص:  (2)
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 .إله إال هو ذو األمساء احلسىن والصفات العلى
ني من الياملوكذلك ّكرر ذلك خالل هذه الرتمجة املسمومة اليت تضل 

. يء نفسه يف آيات أخرىالقراء لوال وجود البديل الصحيح فقد فعل الش
 .Nfi Allah miran pelu re آخروإله أي جبمع بني اهلل 
وهذا غري مستبعد  ،ختبط فيها ختبطا عشواء  ((االستواء))ويف صفة 

ألن هذه الظاهرة ظاهرة التأويل والتحريف أو التعطيل موجودة لدى بعض 
ففي ترمجة الربوفيسور عبد القادر ورد يف اليوربا  املرتمجني إىل لغةاملسلمني 

أي  (ofi idi agbara re mule sinsin sori ite) على ((االستواء))ترمجة 
وكذلك الشأن يف الرتمجة القاديانية. وأما ترمجة  .((العرش ثبت قوته على))

َتَوىٞ ٱُٞثمَّٞ ...ٞالقسيس أكنالدي لقوله تعاىل  ٞٞس   ٞ...ل َعر ِشٞ ٱََٞعَ
 Osi)) ((وصعد إىل عرشه))فقد ذهب بعيدا على حتويل املعىن  [16الفرقان: ]

gori ite re lo)) 11 :وكذلك يف سورة األعراف اآلية ٞ... ََّٞتَوىٞ ٱُٞثم ٞس 
ٞ فصعود اهلل  ((وصعد إىل العرش))أي   Ti osi gun ori iteٞ...ل َعر ِشٞ ٱََٞعَ

معىن االستواء على العرش فهذا خطأ لغوي ألنه تعاىل إىل العرش معىن غري 
مل يرتمجه على املعىن الصحيح فخطأ شرعي ألنه سبحانه وتعاىل مل ينسب 

وليس لنا حنن املسلمني  ..(5)الصعود إىل نفسه يف هذه اآلية وال يف غريها
فليس كما  ،أن نصف اهلل مبا وصف به نفسه من غري زيادة وال نقصان إال

                                                           

كيفية ذلـك إال معىن االستواء يف اللغة: العلو واالرتفاع، واستواء اهلل على العرش استواء يليق جبالله، وال يعلم   (5)
 هو سبحانه وتعاىل )اللجنة العلمية(.



 56 

ألهنم يصفونه مبا  ،تأدهبم مع اهلل سبحانه عدم فرة يفيفعل هؤالء الك
  .يشاؤون

ويف معىن آخر نستأصله من اجلذور النصرانية ما ترجم به قوله 
َتَوىٞ ٱُٞثمَّٞ ...ٞسبحانه وتعاىل:  ٞٞس  َر ٞٱٞيَُدب ِرُٞٞل َعر ِشٞ ٱََٞعَ م 

َ يونس: ] ٞ ...ِل 

 مبعىن (onlo si ori itere lati joba ohun gbogbo) 8يونس اآلية:  [8
! خيتلف هذا املعىن متاما عن ((يءينطلق إىل عرشه ليصبح ملك كل ش))

فقد فسر اآلية على أن  .معاين ترمجات الباقني ألنه بعيد عن روح اإلسالم
اهلل سيصبح ملك كل شيء بعد وصوله إىل عرشه أما قبل ذلك فكيف؟ 

لدنيا بعد محال على زعمهم أن النيب عيسى عليه السالم سيصبح ملك ا
زل عيسى ـوال ين ،عودته يف آخر الزمان وإن كان هذا خمالًفا للشريعة والعقل

ويكون من أتباع  ،ااحممدية بالشريعةعليه السالم بشرع جديد وإمنا يعمل 
 .(5) حممد صلى اهلل عليه وسلم

 1ففي سورة طه اآلية:  ((جلس))بـ ((استوى)) ترجم أخرىويف أماكن  
َم نُٞٱ ٞٞلرَّح  تََوىٞ ٱٞل َعر ِشٞٱََٞعَ  Alanu ti o joko lori ite  (2)[1طه: ] ٥ٞس 

re أو خلل  ،(8)خطاءأ ابالصعود مث االنطالق واجللوس كله ((االستواء)) فرتمجة
هو السبب  وافرتاء على اهلل سبحانه وتعاىل. فعدم كونه مسلما عاملا بالشريعة

املسلمني اآلخرين مل يقعوا ألن املرتمجني  ،يف وقوعه يف آفة التعطيل والتأويل
                                                           

 .891-889أشراط الساعة: يوسف بن عبد اهلل يوسف الوابل ص: (5)

 من ترمجة أكنالدي ملعاين القرآن الكرمي. 223ص:  (2)

 راجع ما تقدم يف الصفحة السابقة. (8)
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والكيف جمهول والسؤال عنه  ،ألن االستواء معلوم .يف أمثاهلا إىل هذا احلد
امللك فهد  ومما حتسن اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن ترمجة جممع .(5)بدعة

-Se petepere lori Al) متّيزت عن غريها يف هذا اجملال أنه يستخدم التعبري:

Arasi)  ونقا مجاال ور  امجة إال االستواء على العرش ومما يزيدهليس هلذه النز
 (ni ona ti oto si)قوسني عند ترمجتهم هلذه اآلية وتوفيفا إشارهتم دائما بني 

 .(كما يليق جبالله)مبعىن: 

                                                           

 .288شرح الطحاوية يف العقيدة السلفية البن أل العز احلنفي ص:  (5)
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 المبحث الثاني: الجانب الفقهي )الشرعي(
دّس القسيس أكنالدي مسه خالل ترمجته للقرآن الكرمي يف دسم 

، تلك األمور اخلطرية اليت تنبين عليه أمور (الفقهية)لشرعية القضايا ا
 املسلمني الدنيوية واألخروية 

صرّح أكنالدي يف خمتتم اآلية األوىل من سورة املائدة بعدم جواز أكل 
الصيد ملن يسافر إىل احلج عموما وليس كما ورد يف اآلية على أنه حمرم وأنتم 

َٞ...ٞحرم، فقال يف اآلية:  َٞٞغي  ِ
ي دِٞٱُُٞمِل  نتُمٞ ٞلصَّ

َ
رَٞٞوأ   .[5املائدة: ] ٞ...ُحُرم 

((Sugbon eko gbodo jee nigbati eba inrin irin-ajo mimo losi 

Makkah))  
وهذا املعىن بال شك  ((لكن ال تأكلوه عند رحلتكم املقدسة إىل مكة...))

ا ج عمومحيرم أكل الصيد ملن يشد الرحال إىل مكة املكرمة ألداء مناسك احل –
 صر على ااحمرمني فقط! ومل يقت

للتيمم يف قوله تعاىل من سورة النساء  ((غسل))استخدم أكنالدي كلمة 
ُموا ٞٞ... 18اآلية:  َسُحوا ٞٱفََٞٞطي ِٗباَٞصعِيٗداَٞفتَيَمَّ ٞرٞبِوُُجوهُِكمٞ ٞم  ي ِديُكم 

َ
َٞوأ

... فيقول ((ki enyin fi yanrin mimo we oju ati owo yin…)) 
 .((.اغسلوا وجوهكم وأيديكم بالرتاب الطاهر.....))

من أثر هذا التضليل أن القارئني هلذه الرتمجة جيادلون غريهم 
ويفيت غريه باخلطأ  -القارئ-هو  ئفيخط حبجة من القرآن الكرمي

مع أن املسح خيتلف عن الغسل. إذا كان هذا هو األمر فكيف 
وا ٞٱوَٞ باآلية ُح َس وِسُكمٞ ٞم  ُِرءُ ر جُٞٞب

َ
أ َِلٞٞلَُكمٞ َو يٞٱٞإ ِ بَي  ع  َك  ٞل 
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 :  سح الرؤوس واألرجل فيقولمببطبيعة احلال ترمجها  [9املائدة: ]
((ki esi pa oriyin, ati ese yin titi de kokose…)) ف وهذا خال

 افرة من وجوب غسل الرجلني.الصواب الذي عليه األدلة املتض
يف  وكذلك يذهب القسيس أكنالدي فيفيت أن يصوم املسلمون

وذلك  ،سورة البقرةمن  531رمضان فقط دون غريه وذلك يف مطلع اآلية: 
رُٞٞ: عند قوله تعاىل ِيٓٞٱَٞرَمَضانََٞٞشه  نزَِلَّٞٞلَّ

ُ
 ٞ...ل ُقر َءانُٞٱٞفِيهِٞٞأ

 فيرتمجه:

((Osu Ramadan ni ki ema fi gbawe, ninu Osu ti aso Kuran 

kale lati orun)).  
فيه، الشهر الذي أنزل القرآن فيه شهر رمضان هو الذي تصومون ))

فكيف بصيام التطوع املسنون من ست شوال واأليام البيض  ((من السماء
ع ا ويومي االثنني واخلميس ويوم عرفة ملن مل يقف بعرفة وغريها من أنو 

الصيام اليت وردت فيها النصوص الصرحية من السنة النبوية الشريفة؟ ومن 
أال  ،على االكتفاء برمضان فقط دون غريه قرأ هذا النوع من الرتمجة فيصرّ 

يستدل يف كالمه هبذه اآلية؟ وخباصة يف هذا الزمان الذي يّدعي اجلاهل 
 العلم.
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 ي: الجانب اللغوالثالثالمبحث 
يشكل اجلانب اللغوي مسألة خطرية ألنه هو العنصر األساس الذي 

على املرتجم معرفة  حيت م ذلك ،تنطوي عليه الرتمجة من الرمز اللغوي والداللة
 اموكذلك معرفة أسالبيه ،رتجم إليهاأوضاع اللغتني. املرتجم منها وامل

وقد يقدم ويؤخر مث  ،وقد يعرب عن الكلمة جبملة وبالعكس صائصهما،وخ
يراعى ما يقابل يف كلتا اللغتني. متتاز اللغة العربية مثال باملثىن وضمائر 

ينسى املرتجم أن حروف املعاين  والاملذكر واملؤنث ومجع الذكور واإلناث. 
تغري معىن الفعل. كل هذا وذاك مل يكن يف حال القسيس أكنالدي ألنه مل 
يرتجم من اللغة العربية مباشرة وعدم معرفته للعربية مما جعله يتخبط يف 

يرتجم القسيس أكنالدي  ،بعض املعاين. ولنضرب بعض األمثلة على ذلك
ٞتَُّقوا ٞٱوَٞٞ :حقيقتها يف مثل قوله تعاىلبعض الكلمات مبعان بعيدة عن 

َٞٱ ِيٱّٞللَّ ر َحاَم ٞٱوَٞٞۦبِهِٞٞتََسآَءلُونََّٞٞلَّ
َ  Ki e فرتجم اآلية هكذا [5النساء: ] ِٞل 

bola fun awon obinrin ti won bi yin  لنساء الالتى ااحرتموا )مبعىن
بل وله مقااليوربا  ! أهذا هو املعىن؟ فمعىن األرحام واضح يف(ولدنكم

وهو  okun- ebiصريح. فجميع املرتمجني املسلمني استخدموا لفظ 
كذلك  .(5)واتقوا األرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها أياألرحام( )

ِنَّٞ عند قوله تعاىل ((يبايعون))نفسه مع كلمة  فعل الشيء ٞإ
ينَٞٱ ِ ََكَّٞٞلَّ ون ِعُ ي ا بَ اٞيُ مَ ِنَّ ونَٞٞإ ِعُ اي بَ َٞٱٞيُ فتح: ] ٞ...ّللَّ ل  [53ا

                                                           

 .811-811تفسري ابن كثري: (5)
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 مبعىن (Ni toto awon to ba tuba fun o nwon tuba fun Allah) :ولـفيق

فاملعىن بعيد عن املعىن املقصود إذ  (الذين تابوا إليك إمنا يتوبون إىل اهلل)
 فجهله وعدم وعيه مبا يرتجم ظاهر هنا.  ،املبايعة ختتلف عن التوبة

ها ترمجته القرآنية من جاء القسيس أكنالدي مبعان بعيدة عن املعاين
نَس نُٞٱٞوَُخلِقَٞٞ :لقول اهلل تعاىل ِ

حيث ترجم  [23النساء: ] ٢٨َٞضعِيٗفاٞۡل 
َٞماٞ ويف سورة يوسف عند قوله تعاىل: .(alailera)ضعيفا مبعىن مريضا 

َرادََٞٞمنٞ َٞجَزآءُٞ
َ
لَِكٞٞأ ه 

َ
 idile re فرتجم األهل هنا [21يوسف: ] ُسوًٓءاٞبِأ

 15 اآليةوكذلك يف السورة نفسها عند  .زوجةمبعىن األسرة الكاملة دون ال
ُِٞٞتٞٱٞقَالَت

َ
َرأ َعزِيزِٞٱٞم 

  iyawo omo oba قال يف ترمجة )امرأة العزيز( ٞل 
كتاب ولعل رواية القصة يف   (5)بدال من امرأة وزيره (زوجة ابن امللك)

جاءت على هذا املنوال. عندئذ قد تكون فكرته  Bible النصارى املقدس
ي السبب ألن الشيء نفسه قام به يف سورة الناس عندما ترجم النصرانية ه

ُعوذُٞٞقُل ٞ :معىن قوله تعاىل
َ
ِٞٞأ  Wipe mo [5الناس: ]١ٞۡلَّاِسٞٱٞبَِرب 

sadi Oluwa iran enia هذا له  ،((قل أعوذ برب نوع اإلنسان)) :يقول
ويبثها حبنكة من حيث يشعر  ،جذور يف األناجيل فيقدم هذه الفكرة مبكر

ومما يزيد الطني بلة يف هذا الصدد أن  .لمون ومن حيث ال يشعروناملس
َلٞٞٓ :القسيس أكنالدي يأيت مبعىن مضاد يف مثل قوله تعاىل

َ
َٞٞإِنَّٞٞأ ٞنَۡص 

                                                           

 .218-212تفسري ابن كثري:  (5)
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ِٞٱ  Iranlowo Allah Koi فرتجم معناه بقوله [251البقرة: ] ٢١٤ٞقَرِيبٞ ّٞللَّ

sunmo tosi  يسوغ هذا سوى قصد  إن نصر اهلل ليس قريبا( فال نعلم ما)مبعىن
 التلبيس والتعمية والتحري) مع وضوح العبارة. 

 -وفيما يتعلق خبصائص اللغة العربية وردت أخطاء جسيمة يف:
التبس عليه األمر كثريا  85ففي سورة النور اآلية  ،الضمائر - 5

عندما ذكر اهلل سبحانه وتعاىل الذكور الذين يباح للنساء أن يظهرن زينتهن 
وٞ ٞ... ة عند قوله تعاىلهلم وخباص

َ
وٞ َٞءابَآئِِهنَّٞٞأ

َ
وٞ ُٞبُعوََلِِهنََّٞٞءابَآءِٞٞأ

َ
ٞأ

ب َنآئِِهنَّٞ
َ
وٞ ٞأ

َ
ب َنآءِٞٞأ

َ
وٞ ُٞبُعوََلِِهنَّٞٞأ

َ
َو نِِهنَّٞٞأ وٞ ٞإِخ 

َ
َو نِِهنَّٞٞبَِنٓٞٞأ وٞ ٞإِخ 

َ
ٞبَِنٓٞٞأ

َخَو تِِهنَّٞ
َ
يف حيث ال يفهم القارئ احلكم الشرعي املقصود  [85النور: ]  ...ٞأ

فهذه تعمية وغموض من املرتجم بسبب األخطاء الواردة يف  ،هذه اآلية
التبس عليه األمر  21-28الضمائر. كذلك يف سورة يوسف بني اآليات 

أيضا لوال أن تداركه باستخدام األمساء الظاهرة حمل الضمائر. هذا طبعا 
ومن األخطاء  .زيادة حيق أن يضعها بني قوسني لكن ذلك كله مل يفعل

 13الواردة يف جانب الضمائر ما وقع فيه أكنالدي يف سورة الرمحن: اآلية 
عند  99وكذلك اآلية:  ٥٠ََٞت رَِيانَِٞٞعي َنانِٞٞفِيِهَما :عند قوله تعاىل

اَخَتانَِٞٞعي َنانِٞٞفِيِهَما :قوله تعاىل  Orisun si)ترجم األوىل بـ ٦٦ٞنَضَّ

nsan ninu won) فيهما عني ))رجم الثانية بـ. وت((يفيهما عني جتر )): أي
أنفسر الظاهرة بعدم االهتمام  .(Pelu orisun omi ti ntu jade)بـ ((نضاخة

 معرفته لصيغة املثىن؟ من املرتجم أم جهله وعدم
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جيهلها املرتجم وأثر يف عمله هذا  اليتومن اخلصائص العربية -2
رِٞٱوَٞ 5يقول يف مطلع سورة الفجر:  ،هو واو القسم َفج 

الفجر: ] ١ٞل 

5] (Nipa afemojumo) ويف مطلع سورة الشمس(عن الفجر) أي ! 
َِٞسٞٱو م   Nipa orun ati ita san) فيرتمجها بـ [5الشمس: ]١َٞوُضَحى َهاٞلشَّ

imole re) تبدأ بواو  اليت! كذلك فعل يف مجيع السور (عن الشمس وضحها) أي
 ة الضحى وسورة التني.القسم مثل سورة الربوج وسورة الطارق وسورة الليل وسور 

مثل قوله تعاىل يف سورة املعارج  ،بعض جوانب بالغة القرآن -8
وٞ ٞ... 83اآلية: 

َ
َٞٞماٞأ ي َم ُنُهمٞ َٞملََكت 

َ
 حيث ترمجها بـ: ٞ...أ

 (Ati awon eru won ti nwon tifi owo otun won ra)  مبعىن
رل إىل لسان نقل املرتجم األسلوب الع (شرتوهم بأيديهم اليمىناوالذين )

وهذا أيضا قليل نادر عنده إذ  ،اليوربا وهذا خمالف لروح الرتمجة املثالية
نه لألساليب البالغية يعرف كيف يتعامل مع هذه الوجوه البالغية إلتقا

إذا قارناه مع غريه من املرتمجني ملعاين القرآن الكرمي يف هذه  اليورباوية،
ولقد أحسن أكنالدي  .جلانب كثرياالناحية فهو خريهم إذ يفوقهم يف هذا ا

ء ُُٞٞيِيُطونََٞٞوَلٞ...ٞ 211يف مثل سورة البقرة: آية الكرسي: ِنٞ ٞبََِش  ٞم 
َتَعَلٞٱو َٞٞٞ...ۦِٓٞعل ِمهِٞ ُسٞٱٞش 

 
أ اٞ [1مرمي: ] َشي ٗباٞلرَّ َٞعنَٞسَكَتَٞٞولَمَّ

وَسٞ  .[511األعراف: ] ٞل َغَضُبٞٱٞمُّ
ال  ،يندر أواليوربا  ابل يفال يوجد هلا مق اليتمعاين األلفاظ  -1

حيسن املرتجم هذا اجلانب وإمنا يلجأ فرارا إىل استعماله يف اللغة اإلجنليزية 
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 (بيال الصغري والكبري) 22أمثال: اللؤلؤ واملرجان يف سورة الرمحن اآلية 
باإلجنليزية  (جاسننت وبيال)فقال  13والياقوت واملرجان يف سورة الرمحن: 

النخل  . أما(Iyun ati segi)موجود ومعلوم ومها اليوربا  مع أن مقابلها يف
 .بدال من التمور (شجرة الزيت)فسرمها بـ 93و 25يف سورة الرمحن اآلية: 

يف  (إستربق) 93يف السورة نفسها اآلية  (الرمان)وكذلك فعل يف معاين 
َتانِٞ 11اآلية:  َهآمَّ كلها يف سورة الرمحن ترمجها   91اآلية:  ٦٤ُٞمد 

 (إستربق)لمات إجنليزية حينا وخيطئ يف بعضها حينا آخر عندما يرتجم بك
وعند غريه من املرتمجني وخاصة يف نسخة  (aso felefele) (ثوب خفيف)بـ

 (Aran ti onipan)طبعة الرابطة ونسخة طبعة امللك فهد ترمجوا الكلمة على
 .(5)على عكس ترمجة أكنالدي هلا فهو (ديباج غليظ)أى: 

                                                           

من نسخة ترمجـة معـاين القـرآن  996ين القرآن الكرمي. وص: امن ترمجة أكنالدي ملع 861 -862انظر ص  (5)
 من نسخة ترمجة معاين القرآن الكرمي للرابطة. 133الكرمي جملمع امللك فهد وص: 
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 الرابع: الجانب الفنيالمبحث 
يقصد هبذا اجلانب الفين اعتبار الرتمجة نفسها فنّا مستقال. فاملرتجم 

كما -استحسن منه القيام برتمجته ملعاين القرآن الكرمي بأسلوب أدل رائع 
 إال أنه ينقصه بعض األشياء منها: -أسلفنا

تعتمد على النربات  اليتمسألة وضع عالمات املقاطع اللفظية  -5
قد تتعدد أوجه قراءهتا وتؤدي اليوربا  إذ إن الكلمة الواحدة يف لغة ،لصوتيةا

إىل تعدد معانيها من غري إحداث أي تغيري يف حروفها. ولوضع هذه 
العالمات على الكلمات اليورباوية أمهية وخباصة يف الكلمات املبهمة. إن 

تية ألن املرتجم القسيس أكنالدي يفقد عمله هذا وضع تلك الرموز الصو 
مل تشع أيام ظهور هذه الرتمجة، فأعماله األدبية  -هذه الرموز-شهرهتا 
ومهما يكن من  ،بوضع تلك الرموزترى النور فيما بعد تتميز  اليتاملتعددة 

بني أيدينا ت عاب لفقد هذا اجلانب مما يسبب  اليتفإن الرتمجة  شيء
د إال بتكرارها الصعوبة يف فهم بعض الكلمات ويف االهتداء إىل املقصو 

وإعادة النظر فيها. وخباصة عند استعماله لبعض الكلمات الغريبة لدى كثري 
عمله قليال مثل: وإن كان ورود مثل هذه الكلمات يف  ،من املعاصرين

(ipaja)  مبعىن الفلق وحنن اليوم نعتاد تعبريowuro kutukutu. 
بين آدم  مسألة املراجعة والتقومي والتصحيح؛ إذا خضع أي عمل -8

للمراجعة والتقومي والتصحيح من شخص آخر أو جمموعة أخرى فسيكون 
كما يبدو إذ ليس هناك -فعمل أكنالدي عمل فردي  ،أقرب إىل الصواب
للمراجعة لتدارك بعض الظواهر كتلخيصه  لو خضع -مقدمة وال خامتة
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.. نستشهد على أمهية هذه .لبعض ماال جيوز فيه تلخيص وتعبريه أحيانا
سكرتري جلنة  -رمحه اهلل-صرح به الشيخ آدم عبد اهلل اإللوري  راجعة مباامل

نسخة الرابطة )اليوربا  التصحيح واملراجعة لرتمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة
جتاه الرتمجات املوجودة حيث يشرح وجهة نظرهم  (م5698/  5868عام 

ها جمموعة من الناس قام بوضعها ومراجعت اليتوملاذا اختاروا تلكم  ،حينذاك
ومن اجلدير بالذكر هنا ما تقدم به األ  الفاضل ))فقال  ،دون ما سواها

الذي سبق أن قام وحده برتمجة معاين القرآن  ،احلاج عبد السالم بوالجي
الكرمي إىل لغة اليوربا. ومع تقديرنا ملواقفه ااحممودة مع أهل الكتاب يف 

فإننا  ،ا قام به من ترمجة معاين القرآن الكرميومع تقديرنا مل ،اجملادلة واملناظرة 
نرى أن ما تعاونت عليه اجلماعة أفضل مما قام به فرد مهما أويت من فهم 

 .(5)((وذكاء
إن املقدمة واخلامتة تشكالن  ،مسألة كتابة املقدمة واخلامتة -8

جوانب مهمة يف الكتابة من هذا النوع ألن بإحدامها أو هبما معا يفهم 
 ومثيالته السابقة، والصعوبات (2)األساس للعمل والعائد الذي يتوقعهالدافع 

ا الكاتب أو الباحث. إن أكنالدي خبل علينا بعدم كتابة واجههاليت 
اليت  املقدمة واخلامتة فهذا فنيا عيب على املرتجم لوال املقابلة الشخصية

طعنا يستمد منها هدفه ملا استاليت  جرت بني املرتجم وبني مستشرق آخر
توعية  -حسب ما نسب إليه ظاهريا-أن ندرك أن هدفه وراء هذا العمل 

                                                           

 .2القرآن الكرمي نسخة رابطة العامل اإلسالمي، الطبعة الثانية ص:  انظر املقدمة لرتمجة معاين (5)

 .83-89انظر: أضواء على البحث واملصادر لعبد الرمحن عمرية ص:  (2)
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  .القراء اليورباويني الذين يرغبون يف معرفة ما حوته اآليات القرآنية
يلحظ فنيا على ترمجة أكنالدي عدم وضعه تعليقات تفسريية  -1

 لتوضيح بعض املعاين أو بشرح بعض األلفاظ ألبتة. ومما الشك فيه أن هذه
التعليقات نافعة جدا. وبدال من وضع هذا بني القوسني أو يف اهلام) أو 

من غريه وقع أكنالدي يف إمث آخر وهو إضافة عبارات حيسبها القارئ أهنا 
علينا ما هلذا من خطأ جسيم وإمث مبني  ضمن الكالم املرتج م. وال خيفى

د حرف مل يقله الكاتب وكيف بكالم اهلل الذي ال يزا عندما يضاف ما
على كالمه وال ينقص؟ فيذهب أكنالدي فيضيف. فأغرب من هذا أنه ال 

 15يضعه بني القوسني يف مثل قوله تعاىل: يف سورة يوسف بداية اآلية: 
ُٞبُكنََّٞٞماٞقَاَل ِسهَِٞٞعنٞيُوُسَفَٞٞر َودتُّنَّٞٞإِذٞ َٞخط  ٞنَّف  َِٞٞح َشٞٞقُل نَٞٞۦ  ٞ...ّلِلَّ
 (nigba ti ape obinrin na jo siwaju oba)  فلما دعونا النساء )مبعىن

أضافها  -فاجلملة االعرتاضية هذه كلها  (أمام امللك... قال ما خطبكن
أكنالى، إنه فنيا إمث ودينيا جرمية يستحق هبا صاحبها العقاب. إال أنه ال 

كل  ن س خ ه  عمل بال هدف، فمن هدفه هنا ليقال: إن القرآن ختتلف 
ذنب بعد  يف األناجيل. وإال فإنه النسخة عن األخرى كما هي احلال 

 الكفر.
ال يراعي املرتجم القسيس أكنالدي التجانس فيما يرتمجه من  -1
الكتاب( )تتكرر يف عدة آيات وسور. عندما يرتجم كلمة اليت  األلفاظ
مبعىن الكتاب املقدس  Iwe mimo بـيرتمجها  كتاب النصارى املقدسويعىن  

 ،مبعىن الكتاب (iwe)القرآن الكرمي فمجرد و أما إذ كانت اإلشارة إىل  ،
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 2واجلاثية:  95و 93و 96وآل عمران:  58 :سورة البقرة :وذلك يف مثل
 فهذه الظاهرة تبدو غريبا على القارئ ولو مل يكن مسلما.

أو  ،يلحظ يف هذه الرتمجة حماولة االحنراف يف فهم آيات التشريع -9
اإلسالمية. يف مجيع آيات سور أخرى: عدم املباالة باملصطلحات  ةبعبار 

السجود والركوع و  ،((الدعاء))يرتمجها بـ  ((الصالة))ورد لفظ  االقرآن الكرمي إذ
مث يذهب بعيدا يف  ،ونيب بويل ،والزكاة مبجرد الصدقة ،يرتمجهما مبجرد االحنناء

وا ٞٞ :ترمجته لقوله تعاىل تِمُّ
َ
َجَّٞٱَٞوأ َرةَٞٱوَٞٞۡل  ِٞ ٞل ُعم   E فقال: [569رة: البق] ...ّٞلِلَّ

rin irin- ajo si mekka، ati ibewo ibi mimo nitori ti Allah ( سافروا
وكذلك  ،تغاضى عن ذكر لفظ احلج (إىل مكة وزيارة األماكن املقدسة هلل

زيارة األماكن )مستكرهة وهي  زيادة -كعادته  -العمرة مث زاد يف اآليات
 مل ترد يف اآلية الكرمية.اليت  (املقدسة
مثة مسألة أخرى ذات أمهية قصوى يف هذا الصدد تتعلق  -9

باالختصارات. فاملرتجم ارتكب جرمية كربى عندما يوجز يف دالالت بعض 
ي ِٞ اآليات القرآنية املكررة وذلك يف سورة الرمحن

َ
بَانَِٞٞرب ُِكَماٞءَاَلٓءِٞٞفَبِأ ِ ٞتَُكذ 

١٣فجاء املرتجم  ،جل شأنه يف هذه السورة إحدى وثالثني مرة حيث كررها
فكررها اثنيت عشرة مرة كاملة مث بعد ذلك يوجز يف التسع عشرة الباقية عند ذكرها 

وعند  (?Ewo ninu awon ebun Allah ni enyin yio se) كاملة يقول
! هذه الظاهرة تالعب بآيات القرآن (فبأي)مبعىن  Ewo ninu :اإلجياز يقول

أو نقصان يف أي عمل من ال يتصرف املرتجم الدقيق بزيادة  ،الكرمي
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 ذات البال مثل القرآن الكرمي.و األعمال املرتمجة وال سيما يف األعمال 
مسألة أخرى هلا عالقة بفنية املوضوع هي ما يؤخذ على  -3

فيجزئ آية من  ،القسيس أكنالدي من ظاهرة اخللط بني آيات السورة
 املتجانستني كأهنا وحينا يدمج اآليتني ،آيات القرآن الكرمي إىل آيتني اثنتني

آية واحدة. يف سورة يوسف مثال دمج بني اآلية السادسة والعشرين واآلية 
أدمج آخر و السابعة والعشرين إىل آيتني.  اآليةالسابعة والعشرين. مث جزأ 

ٞبَل١٥٧ٞٞيَقِيَن اَٞقَتلُوهَُٞٞوَماٞ 513من سورة النساء مع اآلية  519اآلية 
ُٞٱٞرََّفَعهُٞ ُٞٱَٞوََكنَٞٞإَِِل هِٞيّٞللَّ ىل سورة البقرة وجزأ أتى إو  .١٥٨َٞحِكيٗماَٞعزِيًزاّٞللَّ
ىل جزأين. كثرة ورود هذه األخطاء يف هذه الرتمجة أثرت يف إ 593اآلية 

عدد آيات سور القرآن وبصفة خاصة يف السور الطويلة فآيات سورة البقرة 
 )امل( مث املعروفة فقد حذف متعمدا اآلية األوىل 239بدال من  239عنده 

يدمج بعض اآليات مع بعضها مث يفصل بعض اآليات عن بقيتها. وآيات 
. سورة 599ويف املصحف  599سورة النساء عند القسيس أكنالدي 

 553سورة يونس عنده  ،591آية بينما يف املصحف  599األنعام عنده 
.. وهكذا دواليك. إن هذه الظاهرة .آية 536آية بينما هي يف املصحف 

شك تعمية وإحداث البلبلة وليقال: إن القرآن الكرمي خيتلف من نسخة بال 
. أو بعبارة أخرى ليقال: إن أخرىإىل نسخة أخرى، ومن طبعة إىل طبعة 

كما يظهر ذلك يف   -حاش هلل-القرآن الكرمي تـ ع د د، وفيه تعارض 
األناجيل. علما بأن املرتجم مل يضع النصوص القرآنية بالعربية جبانب 

 ته، فلوال ترمجات أخرى من املسلمني لتنوسيت أصول القرآن الكرمي!ترمج
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خططوها للمسلمني، فأصول النصوص القرآنية بالعربية ال اليت  تلك املكيدة
فما على املسلمني إال  -واحلمد هلل-تزال كما نزلت منذ أربعة عشر قرنا 

َاََٞن نُٞٞإِنَّا التمسك بكتاهبم الوحيد اخلالد ۡل  رََّٞل ِٞٱٞنَزَّ ٞۥَلُِٞٞإَونَّاٞك 
 .[6احلجر: ]٩ٞلََح فُِظونَٞ
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 الفصل الرابع: من جوانب دس السم في دسم ترجمته
 المبحث األول: تأثير نصرانيته في هذه الترجمة

يظهر أثر كونه نصرانيا يف هذا العمل مع ما كلف نفسه من تعب 
 شديد وحيلة مقننة ومكر دساس وحنكة خمططة ال يكاد يتصفح أي مسلم

يرباوي واع صفحات ترمجة القسيس أكنالدي حىت يقول جبميع فيه: إنه 
عمل يضعه غري مسلم. يف العقيدة حاول املرتجم أن يبث  ،عمل غري صاحل

ُٞٱٞ 219عقيدة التثليث يف فكرة املتلقني عندما يقول يف سورة البقرة:  ّٞللَّ
ِينَٞٱَٞوِلُّٞ اهلل )مبعىن   (Allah ni Baba awon to gbagbo)ٞ...َءاَمُنوا َّٞٞلَّ

ٞ... 8يونس:  سورة كما فعل الشيء نفسه يف  (هو أبو الذين ءامنوا
تََوىٞ ٱٞثُمَّٞ ٞٞس  َر ٞٱٞيَُدب ِرُٞٞل َعر ِشٞ ٱََٞعَ م 

َ  فيرتمجه على [8يونس: ] ...ِٞل 

Lehin na o nlo si ori ite re lati joba ohun gbogbo مث )مبعىن  (
كيف كان قبل انطالقه إىل   (يءينطلق إىل عرشه ليصبح ملك كل ش

 العرش؟ 
عند استعماله لأللفاظ حيّول األمساء عن العرف السائد املألوف لدى 

ومرمي  (Yusuf)بدال من  Josefu))املسلمني فمثال يوسف يقول 
 بدال من (Lokimanu)ولقمان يقول  (Maryam)بدال من  (Maria)يقول

(Luqman)  وأغرب من ذلك أنه يطلق(Woli) كلمة   (النيب)ويل على  مبعىن
 شريفة لدى املسلمني فهناك فرق بني ويل ونيب يف اإلسالم كذلك عند

. إن إطالق أكنالدي (Annabi)وهو تنقيص من مكانة النيب  ،اليوربا
(Adura)  مبعىن الدعاء على الصالة يف مجيع آيات سور القرآن الكرمي تأثري

 -Iwe) رآن الكرمي وعلى الق (كتاب) (Iwe)نصراين واضح وكذلك لفظ 
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mimo)  تأثرا  الكتاب املقدس لدى النصارىعلى الكتاب الذي يريد به
 (صومعة) (Tempili) بـفيرتجم املسجد  ،بنصرانيته وإهانة للقرآن الكرمي

مشهور وقريب إىل املتلقني وخاصة  (Masalasi)فاللفظ البديل  .ترمجة غريبة
 يورباويني.العند 

 Oniro) بدال من (Akede ihin rere)بـ (رـيبش)ضا ترمجة ـه أيـمثلو 

idunu)  بـ (جهنم)وترمجة(Orun apadi)  بدال من(Jahanamo) رمجة ـبالت
 .(Ifori kanle)بدال من  (سقط) أي (Wole)وترمجة السجود بـ ،الصوتية

هناك تأثري نصرانيته الضالة يف اآليتني الكرميتني اللتني كفر اهلل فيهما من 
إهلا من املسيح ابن مرمي ومن سواه يف سورة املائدة اآلية: اختذ غري اهلل 

92- 98 ٞ ِٞينَٞٱَٞكَفرَٞٞلََقد َٞٱٞإِنَّٞٞقَالُٓوا َّٞٞلَّ يََم ٞٞب نُٞٱٞل َمِسيحُٞٱُٞهوَّٞٞللَّ َٞمر 
ىءِيَلَٞٞي َبِنٓٞٞل َمِسيحُٞٱَٞوقَاَلٞ َر ُبُدوا ٞٱٞإِس  َٞٱٞع  ّٞٞللَّ ِ ٞ َٞرب  َٞمنٞۥإِنَّهَُٞٞوَربَُّكم 
ِكٞ  ِٞٞيُۡش  ِٞٱب ُٞٱَٞحرَّمََٞٞفَقدٞ ّٞللَّ َنَّةَٞٱَٞعلَي هِّٞٞللَّ َوى هُٞٞۡل 

 
ٞلِلظَّ لِِميََٞٞوَماٞۡلَّاُر ٞٱَٞوَمأ

نَصار ِٞٞمنٞ 
َ
ِينَٞٱَٞكَفرَٞٞلََّقدٞ ٧٢ٞٞأ َٞٱٞإِنَّٞٞقَالُٓوا َّٞٞلَّ ٞإَِل هٞ ِٞمنٞ َٞوَماٞثََل َثة  ٞٞثَالُِثّٞٞللَّ
ٞٓ ٞ ٞإَِل ه ٞٞإِلَّ اٞيَنَتُهوا ٞٞلَّمٞ ِٞإَونَٞو ِحد  َُٞٞعمَّ نَّٞٞونََٞيُقول ِينَٞٱَِٞلََمسَّ َٞكَفُروا َّٞٞلَّ

ِٞٞمن ُهمٞ  ِِلمٞ َٞعَذاب 
َ
يعرف القسيس أكنالدي حبنكته يقينا أن من ٧٣ٞأ

تكشف عن موقفه من اإلسالم اليت  مسك ترمجته فاآليتان من أوىل اآليات
وعقيدته الصافية فاحتال عند ترمجتهما حبيث ال يكتشف ذلك إال من 

 تفحص ودقق:
ذلك  ((كفر))مبعىن  (Keferi)ة اآليتني لفظ استخدم خالل ترمج

اللفظ الذي مل يستخدمه إال يف اآليتني فقط خالل ترمجته للقرآن الكرمي  
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جلأ أكنالدي  .باملعىن نفسه (Alaigbagbo)كامال وإمنا كان يستخدم دائما 
أنه   املسلمني؛ ولسان احلال عنده يعين إىل الكلمة األوىل ألهنا شائعة عند

أيها املسلمون من اختذ عيسى إهلا وليس عندنا؛ لذلك مل  كفر عندكم
ٞ مث كذلك عند آخر اآلية الثانية ((Alaigbagbo يستخدم اللفظ املعتاد

اٞيَنَتُهوا ٞٞلَّمٞ ِٞإَون... نََّٞٞيُقولُونََٞٞعمَّ ِينَٞٱَِٞلََمسَّ َٞعَذاب ِٞٞمن ُهمٞ َٞكَفُروا َّٞٞلَّ
ِِلمٞ 
َ
 .[98املائدة: ] ٧٣ٞأ

(Bi awon ko ba si dekun iso be، iponju nla yio ba awon ti 

nse Alaigbagbo)  
و إن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا مصيبة )على معىن 

لئال يرجع الضمري إىل النصارى  (منهم)حيث ألغى  (iponju nla) (عظيمة
تتعلق اليت  الذين هو منهم! هكذا خيتبئ وخيتفي وراء اإلبرة يف القضايا

 ن النصارى وضاللتهم.بكفرا
 تداخالت ومالبسات في ترجمته

ظهرت تداخالت وملبسات كثرية يف هذه الرتمجة وال تكاد 
تتصفح صفحة واحدة حىت تبدو شفافة خطأ على خطأ كثريا ما 

 .يلتبس عليه األمر فيسيء فهم العبارة حينا يصرح مبا مل يأمر به اهلل
ترمجته بأن يقتصر صوم القسيس أكنالدي يف  ففي سورة البقرة يفيت

رُٞٞاملسلمني على شهر رمضان فقط دون غريه عند قوله تعاىل  َٞشه 
َمَضانَٞ ِيٓٞٱَٞر نزَِلَّٞٞلَّ

ُ
انُٞٱٞفِيهِٞٞأ ءَ ر  ُق  Osu) ولـفيق [531البقرة: ]ل 

Ramadan niki e ma fi gbawe، ninu osu ti a so Koran kale lati orun…)  
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ه الذي أنزل فيه القرآن من شهر رمضان هو الذي تصومون في) :يعىن
نرى أثر سوء فهمه احمتويات آيات القرآن الكرمي مث يقول بإنزال  (...السماء

يف ترمجته القرآن من السماء وهو ما مل يذكر يف اآلية. كذلك يزيد زيادات 
َمةَٞٱَٞحَضَِٞٞإَوذَا :يف قوله تعاىل لُوا ٞٞل قِس  و 

ُ
َبٞ ٱٞأ ََت َمٞ ٱوَٞٞل ُقر  ِٞل 

ُزقُوُهمٱفَِٞٞكيُٞل َمَسٞ ٱوَٞ ِن هُٞٞر  ٗلٞٞلَُهمٞ َٞوقُولُوا ٞٞم  ُروٗفاٞقَو  ع   [3النساء: ] ٨ٞمَّ
ُزقُوُهمٱفَٞٞهنا يف معىن  ِن هُٞٞر  ٗلٞٞلَُهمٞ َٞوقُولُوا ٞٞم  ُروٗفاٞقَو  ع  النساء: ] ٨ٞمَّ

 قال: [3

(Ki e pin die fun won، sugbon bi ogun na ba kere pupo، kie soro 

Itunu fun won)  

لكن إذا قلت الرتكة جدا وقولوا هلم قوال معروفا(  ،فارزقوهم قليال)
فالزيادة هنا خملة ال حاجة هلا ومل يضعها بني قوسني: ألهنا زيادة ترتتب 
عليها أحكام شرعية أخرى. ولقد زاد يف سورة يوسف زيادة فاحشة ال 

نَا ٞ ...ٞيصرح مبثلها القرآن 
َ
ِسهَِٞٞعنٞۥَر َودتُّهُٞٞأ ف   [15يوسف: ]  ...ٞۦنَّ

أنا روادته أن ينام معي ) (…Emi bebe ki oba mi sun)فيرتمجها مبعىن 
 أن جيامعين(! هذه زيادة فيها فح) واستقباح.)

َٞودََخَلٞٞ :يف قوله تعاىل 89 :ومن زيادات أخرى يف سورة يوسف اآلية
نَٞٱَٞمَعهُٞ ج  ِ  .ٞ ...َفتَيَاِنٞ ٞلس 

(Awon odomokunrin meji ninu awon Iranse oba si wa ni ogba- 

ewon pelu re)  
فتيان من مجلة خدام امللك دخلوا السجن معه( ويف اآلية نفسها عند قوله )مبعىن 
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وِيلِهِٞٞنَب ِئ نَاٞتعاىل 
 
ٞبِتَأ كلها زيادات من املرتجم ما أنزل اهلل هبا من سلطان  ٞۦٓ 

-م اهلل سبحانه وتعاىل ومل جيعلها بني قوسني وال يف اهلوام) وإمنا يدجمها يف كال
 .-تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا

وُهنََّٞٞوَلٞٞ ... 539يف قوله تعاىل يف سورة البقرة:  نتُمٞ ٞتَُب ِۡشُ
َ
َٞوأ

 يرتمجها هكذا:  ...ل َمَس ِجِدٞ ٱِٞفَٞٞع ِكُفونَٞ
(E mase wole to won lo، sugbon ki e ma wa ni ibi isin ni 

gbagbogbo….)  

فهذه  (ال تباشروهن ولكن كونوا عاكفني يف املساجد دائماو )على معىن: 
تعمية مغلظة يذكر يف اآلية نفسها أن الدخول على النساء ليايل رمضان مباح مث 
يعود فيأمرهم بعدم مباشرهتن وإمنا عليهم أن يالزموا أماكن عبادهتم جهال مبضمون 

 معتكفني يف املساجد.  تأمر الصائمني بعدم مباشرة نسائهن حالة كوهنماليت  اآلية
ِب نََٞٞوَلٞ ...ٞمن سورة النور  85تعمية وخطأ آخر يف ترمجته لآلية  ٞيَض 

ر ُجلِهِنَّٞ
َ
   ...ٞزِينَتِهِنَّ ٞٞمِنُُٞي فِيََٞٞماِِٞلُع لَمَٞٞبِأ

 (…Ki won masi seya itan joko Gbe kokose kan le ori kokose 

keji، lati fi ohun- oso won to farapamo han)  

إلبداء ما أخفيت من  (بوضع كعب على كعب)أال يظهرن أفخاذهن )أي 
 زينتهن فهذه الرتمجة بال شك ختالف مضمون اآلية فيضل هبا كثريا من الناس.
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 المبحث الثاني: من أخطار هذه الترجمة
 نذكر ملخصا بعض أخطار هذه الرتمجة:

فهناك  ،لمنيتدس هذه الرتمجة العقيدة العوجاء يف نفوس املس -5
 عقائد باطلة تسربت إىل طبقة املثقفني بواسطة أمثال هذه الرتمجات.

 تسبب االحنراف يف فهم آيات التشريع وعدم االهتمام -2
حيث تبعد عن استعمال ألفاظ الصالة والزكاة  ،باملصطلحات اإلسالمية

 والعمرة وغريها.
  : مثلجنيلية يف أوساط املسلمنيتبث الكلمات النصرانية اإل -8

 Woli، Angeli، Adura، Emi mimo، Orun apadi، Akede ihinrere. 

تغوي القراء أن عدد آيات كل سورة يف مصحف خيتلف عما  -1
يف مصحف آخر حيث يدمج بعض اآليات يف بعض وجيزئ آية إىل آيتني 

 أو أكثر.
تدخل كالم اهلل سبحانه وتعاىل يف كالم املرتجم من دون وضع   -1
 شر بني قوسني أو يف اهلوام).كالم الب
 تتصرف يف حذف بعض التعبريات املكررة يف سورة الرمحن -9
ِٞ ي

َ
بَانَِٞٞرب ُِكَماَٞءاَلٓءِٞٞفَبِأ ِ لعدم فهم املرتجم لبالغة القرآن ١٣ٞتَُكذ 

 اآلية األوىل من سورة البقرة. كذلك  ف  ذ  الكرمي وح  
وتقصر يف محل  ،ضتضل القراء خبلط املعاين القرآنية بعضها مع بع -9

 فيزيد وينقص ويسيء ويفسد ويبطل. ،مدلوالت الوحي على الوجه الصحيح
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 الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على نبينا 
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. ويف خمتتم جولتنا مع هذا البحث املختصر 

مي ترمجة معاين القرآن الكر  نهجه يفالقسيس إيليجا كوال أكنالدي وم))عن 
توصلنا إليها بفضل اهلل يف هذا اليت  نشري إىل أهم النتائج ((اليورباإىل 

 العمل:
يبحث عن الشرق وشؤون  أن االستشراق يطلق على ما -أوال

وأنه جزء من املخطط الصهيوين الصليـيب  ،الشرقيني وثقافتهم وتارخيهم
 والتنصري. احماربة اإلسالم متكاتفا مع االستعمار

أن املستشرقني اقتنعوا بأن ال سبيل إىل حماربة املسلمني بقوة  -ثانيا
السالح وإمنا حبرب قوة الكلمة عرب التشكيك يف صحة القرآن والطعن يف 

فاق  شخصية الرسول وأنشؤوا اجلمعيات واجملالت ونظموا املؤمترات وألفوا ما
منصفوهم من تأثري  فأغلبهم متعصبون وال ينفك ،على سبعني ألف كتاب

 ثقافتهم وعقائدهم.
من  أن فضل السبق لعلماء املشرقيات من األملان على غريهم -ثالثا
 يف خدمة القرآن الكرمي. املستشرقني

وبغرض التنصري وغرس الشكوك يف قلوب الضعفاء من املسلمني قام 
ليزية املستشرقون برتمجة القرآن الكرمي إىل لغات متعددة من الالتينية واإلجن

والفرنسية وغريها مشتملة على أخطاء فاحشة نتيجة جهلهم بالعربية لقلة 
 علمهم مبدلول العربية وحدوث التداخل اللغوي.
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أن العرب يقدرون أمهية الرتمجة منذ عصورهم القدمية إذ نقلوا  -رابعا
معارف األمم األخرى منذ جاهليتهم من اليونان والفرس واهلند وأن العلماء 

وليس ترمجة للقرآن نفسه ولن -هم جييزون ترمجة معاين القرآن الكرمي بأغلبيت
حتقيقا لتبليغه للناس  -تكون الرتمجة بديال للنصوص القرآنية بالعربية

ومستوفيا لشروط منها: أن يكون املرتجم عاملا باللغتني؛ املرتجم منها 
 ة.وأن يكتب النصوص القرآنية العربية جبانب الرتمج ،واملرتجم إليها
متكنت اليوربا  أن الرتمجة الشفهية ملعاين القرآن الكرمي بلغة -خامسا

شاعت وتطورت اليوم وبلغت اليت  وبفرتة طويلة وسبقت الرتمجة املكتوبة
هـ / 5121م وآخرها 5621هـ/  5811صدر أوهلا عام  ،عشرة ترمجة اثنيت

ر يني  يف الشرائط املسموعة.2331  م دون مسجلتني أ خ 
 ةأن اليورباويني الذين يصل عددهم ثالثني مليون نسم -سادسا

أغلبهم مسلمون فقام املستشرق القسيس أكنالدي من األقلية برتمجة قرآهنم 
اليوربا  يف الغرب هبدف التنصري وخلصوبة لغة بإخوانهإىل لغتهم ولغته أسوة 

برع فيها املستشرق القسيس أكنالدي وكتب هبا ما ال يقل عن ثالثني اليت 
 وأخرى باإلجنليزية. ،معظمها يف اآلداب اليورباوية ومسرحيتها ،تاباك

أن نسخة الرتمجة املدروسة يف البحث تتصف باجلودة من  -سابعا
وأن موارده الرتمجة  ،حيث الطباعة واستعمال التعبريات والتمكن اللغوي

 اإلجنليزية السابقة وهبدف حتريف كالم اهلل.
ء خمتلفة قسيس أكنالدي حتفل بأخطاأن ترمجة املستشرق ال -ثامنا

من أمهها: دس العقيدة العوجاء كتأويل بعض  ،كار تستحق االنتباه واالستد
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وحتريف بعض األحكام الشرعية  ،صفات اهلل وتبديلها بعقيدة التثليث
وبث املصطلحات النصرانية اإلجنيلية يف ساحة  ،بتحرمي احلالل وحتليل احلرام

مدلول اآليات وخلو الرتمجة من النصوص  املسلمني والتقصري يف فهم
 القرآنية بالعربية.

املستشرق القسيس أكنالدي تالعب بآيات القرآن من  أن -تاسعا
حذفها وجتزئتها ودمج بعضها يف بعض وإدخال كالمه يف كالم اهلل بدون 
استعمال اهلوام) وال اإلشارة، وأنه حقا ال أهلية له هبذا العمل فعمله سم 

 و عمل غري صاحل.فه ،يف دسم
أنه جيب تنبيه العامة على ترمجة املستشرق القسيس  -عاشرا

كي يفرقوا بني الغث والسمني من بني الرتمجات املنشورة، كما   ،أكنالدي
 جيب نشر بيان باألخطاء الواقعة يف ترمجته عقديا وشرعيا وفنيا.

ة ع امللك فهد كنسخم  وأخريا نقرتح تشكيل جلنة ملراجعة نسخة جم   
وأن يتكّون األعضاء من أصحاب  ،وحيدة تتميز بسمات كثرية

 ع علماء بالدم  التخصصات الشرعية واللغوية واليورباوية... وأن يصدر جم   
فرد غري مؤهل أو مجاعة غري مؤهلة علميا بالقيام برتمجة  أي قرارا مبنعاليوربا 

ن ختصصه أن يقوم وحيرم لغري املسلم أيا كا ،يورباالمعاين القرآن الكرمي إىل 
 بل وجيّرم فعله إن أقدم عليه. ،بذلك

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 ثبت المصادر والمراجع
 أوال: ترجمات معاني القرآن الكريم بلغة اليوربا

 Odidi Kurani Ni Ede Yoruba ((اليوربالغة  القرآن كامال يف)) ةمجر ت -5

 .،Otun Printing Works Iwo :عةبمط ،تاإمام كو  ةحاج أساملل
لعدد من علماء بالد  ،ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اليوربا -2

 هـ.5869 ،بريوت: الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،2اليوربا. ط
 ،((اليورباالقرآن ستون حزبا يف لغة العرب مع ترمجته إىل لغة )) -8

Qur’an Ogota Esu ni Ede Arab ati Itumo re ni ede Yoruba  للحاج
 م5691 عامإبادن نيجرييا.  يمطبعة أدرالري  ،بّلو يعبد القادر أد

Adura Lere Printing، Works، Ibadan، Nigeria 
للحاج عبد العزيز  ،(ثالثة أحزاب مع الرتمجة)القرآن العظيم  -1

 د.ت. ،نيجرييا: دار أزالو اإلسالمية للنشر-الحول. د.ط إلورن
للربوفيسور ياسر عبد القادر.  ،الرتمجة إىل لغة اليوربا –القرآن الكرمي  -1

 م.5669هـ/5159 ،نيجرييا: دار شيبوتيما للنشر-إجيبو أودي ،5ط
لصاحل  ،(ترمجة حزب واحد منه إىل لغة اليوربا)القرآن الكرمي  -9
 د.ت. ،د.ط. الغوس: دار البالغ للنشر .باميديلي
لعدد من علماء بالد  ،مي وترمجة معانيه إىل لغة اليورباالقرآن الكر  -9

املدينة املنّورة: جممع امللك فهٍد لطباعة املصحف  ،5اليوربا. ط
 هـ.5153،الشريف
. (ترمجة القاديانية)باللغتني اليورباوية والعربية.  ((القرآن املقّدس)) -3
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 م.5663 ،شرباكستان وبريطانيا: دار اإلسالم العاملية ااحمدودة للن،8ط
 :Al- Qur’an Ologo Julo Eesu Merin (جزء تبارك)القرآن اجمليد جزآن  -6

مكتبة مركز )م من دار نشر 2331هـ/ 5121الطبعة األوىل  ،للشيخ إسحاق أمحد
 بالغوس. Abwas Printing Coومبطبعة  (الدعوة اإلسالمية

 Itumo Al-Kuran Li Ede)) ،((يورباال معىن القرآن بلغة )) -53

Yoruba)) قباء الغوسـاإلخوان الن :رـشانال الديـ.أكني.كإ سّ للق 
(Brotherhood Publication Syndicate) نت لغرب إفريقيا كسك  :مطبعة

 .م5691عام  ،(Caxton Press West Africa Ltd Ibadan)بإبادن 
 ثانيا: المصادر العربية:

 ،السنوسي : مصطفى زغلولاليورباأخبار بالد يف  أزهار الربا -5
يف  م طبع الكتاب بإشراف القسم الفين5639هـ/5139الطبعة األوىل 

 .مكتب جملة امليز بريوت
ي داالستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري د/ حممود مح -2

 .هـ 5131كتاب األمة   ،زقزوق الطبعة األوىل
 ،الطبعة الثانية ،االستشراق واملستشرقون د/مصطفى السباعي -8

 .م5696ب اإلسالمي املكت
مؤسسة  ،ترمجة: كمال أبو ديب ،إدوارد سعيد ،االستشراق -1

 األحباث العربية، بريوت.
اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي: آدم عبد اهلل  -1
 .م5695هـ 5865 ،الطبعة الثانية ،اإللوري
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دار ابن  ،يوسف بن عبد اهلل بن يوسف الوابل:أشراط الساعة -9
الطبعة الثانية عشرة  ،للنشر والتوزيع بالدمام اململكة العربية السعوديةاجلوزي 

 .م5666 -هـ5123مجادى األوىل 
نيجرييا: آدم عبد اهلل يف  والقبائل اجملاورة هلااليوربا  أصل قبائل -9
هـ مطابع الزهراء العرل، مدينة 5152 -م5665الطبعة الثانية  ،اإللوري

 القاهرة.بنصر 
 .ى االستشراق: د. حممد عبد الفتاح عليانأضواء عل -3
 ،أضواء على البحث واملصادر: عبد الرمحن عمرية. دار اجلليل -6

 م.5633هـ/5133الطبعة اخلامسة 
البحر ااحميط يف التفسري احممد بن يوسف الشهري بأل حيّان  -53

 ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .(911-911ت)األندلسي الغرناطي 
 م.5662هـ / 5152

 أوروبا.يف  تاريخ حركة االستشراق الدراسات العربية واإلسالمية -55
ت )لعماد الدين ابن كثري الدمشقي  ،تفسري القرآن العظيم -52

 .د.ت ،القاهرة: دار إحياء الكتب العربية  ،(991
رعاية الشرق األوسط د. جوزج سارطون يف  الثقافة الغربية -58

 .م5635 ،مكتبة املعارف بريوت ،الطبعة األوىل ،ترمجة: د/ عمر فرو 
ألل عبد اهلل حممد أمحد القرطيب )ت  ،اجلامع ألحكام القرآن -51

 م.5689هـ / 5819 ،القاهرة دار الكتب املصرية 5-5هـ(.ط99
شرح العقيدة الطحاوية للعالمة علي بن أل العز احلنفي حققها:  -51
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املكتب  ،حممد ناصر الدين األلباين العلماء وخرج أحاديثها: الشيخمن مجع 
 .هـ5865 ،الطبعة الرابعة ،بريوت ،اإلسالمي
اللغة والعلوم: أبو نصر إمساعيل بن محّاد اجلوهري يف  الصحاح -59

دار الفكر للطباعة والنشر  ،بتحقيق وضبط/شهاب الدين أبو عمر ،الفارال
 م.5663هـ 5153الطبعة األوىل  ،والتوزيع

ري/ مع فتح الباري للعالمة حممد بن إمساعيل صحيح البخا -59
 ،وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي ،حتقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز ،البخاري

نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية  ،وإخراج: حمب الدين اخلطيب
 .بالرياض

الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغرل حممد  -53
 .م5692، البهي دار الفكر بريوت

وىل الطبعة األ ،د/ عماد الدين خليل إعداد ،قالوا عن اإلسالم -56
 .م، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي5666 -هـ5152

 بادىآجملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز  ،القاموس ااحميط -23
 م.5639هـ/ 5139 ،بريوت: مؤسسة الرسالة ،23. ط (هـ359ت)

-هـ5868ح لطفي مجعة القاهرة القرآن واملستشرقون روا  -25
5698. 

للشيخ عبد الفتاح  ،نظر املستشرقني وامللحدينيف  القراءات -22
 عبد الغين القاضي.

بتحقيق:  ،2ط  (هـ955)لسان العرب البن منظر اإلفريقي  -28
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زيدان،  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية د / عبد الكرمي -21
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