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 الملخص
وقد لعب هذا الفن من العلم دورا فعاال يف نشر  ،الرتمجة فن من فنون علم اللغة التطبيقي الذي يهتم برتمجة النصوص من لغة إىل أخرى

 يفبدأ اإلنسان  عصور ما قبل التاريخ حنيحيث ميكن تأصيل ذلك من الثقافة العلمية بني الشعوب واجملتمعات عرب العصور واألجيال 
ت الرتمجة دورا فعاال يف نقل لعب العصر العباسيوسيلة ميكن استغالهلا يف نقل املعارف والثقافات من شعب إىل آخر. ويف عن بحث ال

كتب الرياضيات والفلسفة وغريها من ومتت ترمجة كثري من  احلضارات املختلفة أمثال اهلند والروم والفرس والرتك وغريهم إىل الدولة العباسية، 
العربية يف نيجرييا وذلك بفضل  ةيهتم بتقدم اللغ با حضارياالعلوم اإلنسانية آن ذاك. وقد تأخذ هذه الورقة أمهيتها إذ أهنا سوف متس جان

ل . وهتدف هذه املقالة إىل إبراز فاعلية الرتمجة ودورها يف نشر الثقافات العربية وتطورها يف ديار نيجرييا. وميكن إيصال ذلك بزمن طويالرتمجة
استمرت العالقة بني ف ،ألسباب التجارةمر يف تاريخ اللغة العربية يف نيجرييا، نظرا إىل أن العرب قد نزلوا بالد نيجرييا منذ وقت طويل 

 إىل بعض النتائج اليتاملقالة تتوصل لتحليل والتصنيف. ويف اخلتام في لسوف يستعمل الباحثان املنهج الوصالعرب والنيجرييني إىل اليوم. و 
 تفيد يف املستقبل. 

 
 المقدمة

افة اإلنسانية عرب العصور واألزمنة، فالرتمجة هي وسيلة النقل الرتمجة فن من فنون علم اللغة التطبيقي الذي قدم كثريا يف نشر الثق
لعبت  ىل أمة أخرى. ويف ديار نيجرييااليت مر بواسطتها احلضارات اإلنسانية من جيل إىل جيل ومن مكان إىل مكان ومن أمة إ

فقه الالدين اإلسالمي من  عربية وكذلك علومالنيجرييون ملعرفة األسرار ال هااستعمل حيث  يف نشر الثقافة العربية،الرتمجة دورا فعاال
وهذا قد لعب دورا إجيابيا يف  العلوم املكتوبة باللغة العربية. النبوي والسرية احملمدية وباقي ديثاحل إضافة إىلوتفسريه قرآن الو 

 تثقيف النيجرييني يف فنون العلم واملعرفة.
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 معنى الترجمة 
أخرى. ويف لسان وهي عبارة عن نقل الفكرة من لغة قوم إىل  وترمجان أصلها ترجم برتجم ترمجة وتراجم ومرتجم يف اللغة الرتمجة

ان: املفسر للسان" مجم ان والرتر مجم أي الذي يقوم بنقل معىن الكلمات املنطوقة إىل لغة أخرى هلدف االفهام.  1العرب: "ترجم: الرتر
فاملرتجم أو  2ويف لسان العرب أيضا أن "الرتمجان بالضم والفتح: هو الذي يرتجم الكالم: أي ينقله من لغة إىل لغة أخرى"

مد هالل: "الرتمجة يف اللغة: يقال ترجم فالن  عند عبد الغفار حابتفسري املعاين من لغة إىل لغة أخرى، و  يقوم الرتمجان هو الذي
كالمه: إذا بينه ووضحه وذلك يكون بتفسريه بكالم آخركأن يأيت املتكلم جبملة عالية املستوى مث يوضحها بعبارة أخرى يفهمها 

 . 3السامع"
ند املتكلمني هبا إىل لغة أناس ويف االصطالح: الرتمجة هي: نقل الكلمات أو األلفاظ مبعانيها وأسلوهبا وعاداهتا وتقاليدها ع

آخرين بطريقة يفهموهنا. وعند صفاء خلوصي الرتمجة يف االصطالح هي: "نقل األلفاظ واملعاين واألساليب من لغة إىل لغة 
 فالرتمجة قد تكون بني اللهجات اليت تنتمي إىل أصل واحد. .4أخرى"

 ا تعين يف اللغة واالصطالح نقل املعىن من لغة إىل أخرى.إن مفهوم الرتمجة يف اللغة واالصطالح قد ال ختتلف إذ أهن
 

 الترجمة وعالقتها بحضارة اإلنسان
ألن اإلنسان قد إن اإلنسان بطبيعته كحيوان ناطق فقد يكون من الصعب حتديد وقت أو زمن بدأ فيه االستفادة بالرتمجة وذلك 

الكتابة أو التدوين. وقد ثبت عن العلماء أن الرتمجة موجودة بني  مر عليه جيل من الزمن والعصور يتكلم باللغات املختلفة بدون
األمم يف العامل القدمي. وذلك قبل اإلسالم بآالف السنني، "وهي أساس التبادل احلضاري عند البابليني واآلشوريني والفينيقيني 

"التواصل بني الفينيقيني وفراعنة مصر عن طريق : وجد من هو اإلنسان تاريخلرتمجة القدمية يف ومن أمثلة ا 5والفراعنة واحليثيني"
 ،ن يتكلمون باللغة الكنعانيةفالفينيقيو . 6الرسائل املكتوبة باخلط الفينيقي ووجدت آثار هذه الرسائل يف منطقة تل العمارنة مبصر

 فاعلية الرتمجة بني الفينيقيني واملصريني. وهذا يؤكد ،القبطية واملصريون يتكلمون باللغة
 

  الترجمة عند العرب
وكذلك طبيعة  ،غريها من األمم أو لبعد موطنها عن الرتمجة إما لبداوهتاإن األمة العربية يف اجلاهلية رمبا مل يكن هلا حاجة إىل 

. قال عبد الغفار هالل: "يف العصر البالد الصحراوية منعت إتصال العرب بغريهم من األمم فلذك مل يضطروا كثريا إىل الرتمجة

                         
  .  72جمدي فهمي السيد. اجلزء الثاين، الكتبة التوفيقية القاهرة مصر، ص. حتقيق ياسر سليمان أبو شادي و د ت. ابن منظور. لسان العرب،  1
 72ابن منظور املصدر السابق ص.   2
  603م العربية خصائصها ومساهتا. مكتبة وهبة القاهرة، مصر ص. 7002هـ 5271هالل، عبد الغفار حامد هالل  3
 هالل، املصدر السابق. 4
 .254هالل، املصدر السابق ص.  5
 535  .صدار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د ت.  علم اللغة العربيةحجازي، حممود فهمي،   6
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العرب إليها آن ذك يف عهد بداوهتم حني مل تكن هلم ثقافة واسعة تؤهلهم  اجلاهلي عند العرب مل تكن تعرف الرتمجة لعدم حاجة
 . 7إلجادة اللغات والنقل منها"

اللسان العريب املبني وأقبل ىل الناس كافة بي محل رسالته إوبعد ظهور اإلسالم على يد سيد البشرية حممد صلى اهلل عليه وسلم الذ
هتمام بأمر ك جاء االفهنا ،ولغاهتم ختتلف متاما عن اللغة العربية ،عليه الكثري من الناس ومن األراضي والبلدان املختلفة يف العامل

وسلم أو إىل اخللفاء أو األمراء يف وخاصة عند ما يأيت الوفد من الدول غري العربية إىل الرسول صلى اهلل عليه الرتمجة عند العرب 
دوليت األموية والعباسية فكانت احلاجة إىل الرتمجة أمر ضروري للحاجات املتنوعة منها دينية يف الدعوة، ومنها االجتماعية 

ن األمم والسياسية وكذلك العالقة التجارية ومن هناك بدأت الرتمجة تلعب دورا يف جمال الدعوة والنقل احلضارات والثقافات م
هتمام، وأول مجة على يد بعض األفراد مث أخذت العناية واالرت كانت حماوالت الويف القرن األول من اهلجرة " املختلفة يف العامل.

كيماء، مث الطبيعة وال هـ( من اليونانية والقبطية إىل العربية يف21 على يد خالد بن يزيد بن معاوية تت نقل ظهر يف اإلسال مت
فأصبحت تتجه إىل العلوم العملية كالطب والكيماء، وأجاز ذلك عمرابن عبد العزيز الذي أمر ببعض ت للرتمجة. تكونت مجاعا

برتمجة بعض كتب الطب، مث جاء اخلليفة مروان بن احلكم فاهتم بالرتمجة ونقلت يف عهده كتب من املرتمجني أمثال ابن أعني 
                   . 8"د امللكالسريانية إىل العربية، وسار على هنجه ابنه عب

كثري من الكتب الونانية والفارسية واهلندية  ترجم ويف عصر العباسي كان االهتمام بالرتمجة أشد مماكان يف عهد األمويني فقد
بن جربيل ، ويوحانا بن ماسويه، وجورجيس وكان أشهر املرتمجني يف عهد العباسيني "عبد اهلل بن املقفع ،والرومية وغريها من األمم

مجة كثري من العلوم رتمجني الذين قامو برت ويف عهد عبد اهلل املأمون العباسي مت تأسيس بيت احلكمة ودعوة كثري من امل 9وغريهم"
 اإلنسانية يف الطب والفلسفة واألدب وغريها من العلوم والفنون املتنوعية. 

أمثا حممد  طوا اهتماما كبريا يف األمر،عأ أمرالرتمجة إىل حد التقدم والتطور وذلك مبجهود العرب الذينبلغ ويف العصر احلديث 
رافع الطحطاوي، وافتتاح مدرسة األلسن  علي باشا وكذلك فضل الطالب الذين خترجوا من املدارس األوربية أمثال رفاعة بك

ىل اليوم كانت الرتمجة تنال قسطا واسعا يف جمال العلم واملعرفة وكذلك وكذلك حاجة بالد العرب إىل التقدم. ومن ذلك الوقت إ
 األحوال االجتماعية والسياسية واحلضارية.

 

 في نيجيريا الترجمة ودورها في نشر الثقافة العربية
، وغريها من ، وعلم الكالمإن اللغة العربية هي لغة اإلسالم والقرآن اليت توضح العلوم واملعارف الدينية كالفقه، والتفسري، واحلديث

ها باللغة اليت يتفامهون هبا  إىل الناس بواسطة اللغة، فبلغو الرسل عليهم السالم محلوا رسالة الرب تبارك وتعاىلو  العلوم اإلسالمية.
ِإنرا أمنزملنمـٰهم  وتعاىل ﴿الناس، وقد بلغ رسولنا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم الرسالة القرآنية باللغة العربية، قال اهلل تبارك 

سورة  ﴾قمرءمانًا عمرمبِيًّا لِّقموٍم يمعلمممونم  ۥ ِكتمـٌٰب فمصِّلمت ءمايـمٰتمهم . وقوله تعاىل أيضا: ﴿7سور ة يوسف اآلية ﴾ قمرءمانًا عمرمبِيًّا لرعملركمم تمعِقلمونم 
 ،رآن كما يف آييت سورة يوسف وفصلتلغة الق لكوهنا ه اللغة العربيةتصاحبدخل اإلسالم بالد نيجرييا  وملا .6 فصلت اآلية

وهذا قد  ،جيب عليه أن يصلي على األقل مخس مرات يف اليوم هألن ،العبادة ميارسفاملسلم حيتاج إىل اللغة العربية ليفهم دينه و 

                         
 .254هالل، املصدر السابق ص.  7
 .270 - 542هالل، املصدر السابق ص.  8
 .270هالل، املصدر السابق ص.  9



1)-82-2122-967-(IRSYAD 2019 || eISBN 978International Seminar on Islamiyyat Studies   th5 

November 2019 || Tenera Hotel, Bangi, Selangor, Malaysia th& 6 th5 

Organized by Faculty of Islamic Civilisation Studeis. International Islamic University 

College, Selangor, Malaysia 

 
  

498 

 

يقول األستاذ الدكتور أمحد غالدنتشي عن سر انتشار اإلسالم يف إفريقيا:  ،جر األساسي لنشر الثقافة العربية يف نيجرييااحلجعل 
إلفريقيني ومما ال شك فيه أن العالقة التجارية هي مهزة وصل بني العرب وا ،ه ومسّو أخالقهفاإلسالم انتشر بسماحته وتعاليم"

عربية ونشر ثقافتها املصاحبة لتعاليم اإلسالم وهي اليت وضعت احلجر األساسي إلرساء قواعد اللغة ال ،الناطقني بغري العربية
  .10"وقيمه

 آتية:ميكن رجوعه إىل أمور  إنتشار اللغة العربية يف نيجرييا أسباب إن
 

إن دخول اللغة العربية يف ديار نيجرييا قد يرجع إىل وقت بعيد من التاريخ وذلك أن العرب كانو يأتون بعض املدن  .5
وكانت الرتمجة هي القنطرة املوصلة بني العرب  ،وزاريا وكتثينا وكامن بورنو لغرض التجارةوالقرى أمثال مدينة كانو 
نتشار يف ديار سريها يف اال أن تبدأ مهدت الطريقة للغة العربية ارية، وهذا قد يكون أول لبنةوالنيجرييني يف احلركة التج

 نيجرييا.
يف القرآن  ية لفهم علوم الدين وكذلك االمتثال بأوامر اهلل املوجودةم اللغة العربعلى معتنقيه تعلّ  أفرض الدين اإلسالمي .7

ُروَن .ُقرآناً َعَربِّياً وسنة املصطفي صلى اهلل عليه وسلم. } َوَلَقْد َضَربْ َنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ
ُقونَ  َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ ألن الرسول عريب وبه  ،والسنة املطهرة اليت هي تبيانا لآليات القرآنية هي أيضا بالعربية {،َغي ْ

ومأمنزملنما ِإلميكم ٱلذِّكرم ت ر أمهية ذلك يف قول اهلل تبارك وتعاىل:ظه، وتوبه يفهم القرآن وسائر علوم الدين ،املسلم ييهتد
م لِلنراِس مما نـمزِّلم ِإلميهم وملمعملر  يقبلون وهذا ما جعل املسلمني يف ديار نيجرييا  .(٤٤تسورة النحل اآلية: همم يـمتـمفمكررمونم لِتمبـمنيِّ

وغري ذلك من العلوم العربية. وهذا قد ساهم إجيابيا يف  ،اللغة العربية ودراسة قواعدها وأسرارها من البالغة والشعر على
 نشر الثقافة العربية يف نيجرييا.

العلم   وهذا ،حيتاج إىل ملتقى أو مدرسة يتعلم فيها العلم الديين ،املسلم النيجريي كغريه، و واملعرفةاإلسالم دين العلم  .6
باللغة العربية، فبادر علماء العرب الوافددين من الدول اإلسالمية إىل تعليم النيجرييني  اكما مر قبل قليل كان مدون

 علوم الدين بواسطة ترمجة الكتب الدينية.
جرييني القرآن الكرمي، هذا أيضا لعب دورا إجيابيا يف نشر الثقافة آنية يف القرى واملدن لتعليم النيارس القر اتح املدتافت .2

القرآن نزل بلسان عريب مبني ومدون باحلروف العربية فكل من يتعلمه البد أن يتعلم احلروف ألن  ،العربية يف نيجرييا
 سيلة فعالة يف نشر الثقافة العربية يف نيجرييا.وهذا بالفعل و  ،العربية وقراءهتا وكذلك كتابتها

بل املسلمون اسقيف نفوس النيجرييني و  هوبعد انتشار الدين اإلسالمي يف نيجرييا وترسخ ،املدارس الدهليزية تالكتاتب( .1
قه والتفسري وعلوم ليم الدينية افتتح العلماء املدارس الدهليزية تالكتاتب( لتعليم علوم الدين يف الفالتعالثقافة و لة يف الدو 

اللغة العربية. وفيها يأيت الطالب بكاتبه إىل العامل ويتعلم منه هذه الكتب الدينية واللغة بواسطة الرتمجة من العربية إىل 
ورين يف علوم الدين، وعلى سبيل املثال كان الطالب هاللغة احمللية. وهذا قد لعب دورا إجيابيا يف ختريج العلماء املش

يب زيد القريواين، وخمتصر كتاب العزية، ورسالة أو الصالة، وكتاب األخضري، وكتاب العشماوي  دقواعيتعلم كتاب 
 مام مالك.اإلعلى مذهب كانت الفقهية   بتكالاخلليل ومدونة الكربى. كل هذه 

                         
 75م ص 5446ـه5252، 7حركة اللغة العربية وآدهبا يف نيجرييا ط غالدنشي،أمحدسعيد.  10 
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العشرينية ة يف النحو، وملحة االعراب ومقامات احلريري، و يبعض العلماء يأخذون كتب اللغة العربية ككتاب اآلجروم .3
لعبيت دورا فعاال يف  األمور . فكل هذهفيرتمجها العلماء على الطالب باللغة احمللية ها من الكتب اللغويةوالشعراء وغري 

 .وهذه معلومات يعرفها النيجريييون وخاصة يف مشال الدولة يف نيجرييا نشر الثقافة العربية
لثقافة ادورا إجيابيا يف نشر  املستويات واملراحل العلمية املختلفة قد لعبتاملدارس النظامية: هذه املدارس مبا فيها من  .2

مع  عليم الكتب الدينية واللغويةهليزية اليت قدمت كثريا يف حقل تالعربية يف نيجرييا، ويعترب هذا مثرات املدارس الد
تح يف املدارس الثانوية العربيةيف العربية، و  اللغةم يف علبتدائية يتعلم التلميذ املبادئ . ويف املدارس االترمجتها باللغة احمللية

وغريها من األسرار العربية. وهنا يأيت دور مدرسة العلوم  ،الثقافة العربية من النحو والبالغة واألدب عيون الطالب فيتعلم
 .وغريها من املدارس العربية يف نيجرييا العربية يف كانو

حتمل العلوم  العليا واجلامعات يف نيجرييا سفينةيت تتضمن الكليات واملعاهد هذه املعاهد الاملعاهد العليا: تعترب  .2
وكانت جامعة إبادن هي أول  ،دورا إجيابيا يف نشر الثقافة العربية فقد أدى ،اإلنسانية على اختالف الفنون واملعارف

تحت جامعات يف الدولة كجامعة جامعة افتتحت باهبا للطالب ليدرسو اللغة العربية على مستوى اللسانس، وبعدها افت
جامعة بايرو يف مدينة  و  ،صكوتو، وجامعة جوس يف مدينة جوسمدينة زاريا، وجامعة بن فوديو يف مدينة أمحد بلو يف 

ويف هذه  وغريها من اجلامعات يف نيجرييا. ري، وجامعة إلورن يف مدينة إلورن،كانو، وجامعة ميدغري يف مدينة ميدغ
الكتب العربية إىل اللغات احمللية وكذلك من اللغات  وأغلبهم يرتمجون ،املعاهد واجلامعات أتقن الطالب اللغة العربية

وهو أن الرتمجة قد لعبت دورا كبريا يف نشر الثقافة العربية وحضاراهتا  إجيابياحقق شيئا الفعال  وهذا .احمللية إىل العربية
 يف نيجرييا.

 

 في ديار نيجيرياالترجمة فاعلية 
جهود النيجرييني يف اللغة الذي يهتم بنقل الفكرة من لغة إىل أخرى و قد يظهر جليا أن  علم اللغة التطبيقي تندرج حتتالرتمجة 

يف أعمال األدب النيجريي حبيث يقوم عدد كبري من العلماء والرتمجة ظهرت  ،العربية أمر واضح يف أعماهلم األدبية واللغوية
الشيخ املرحوم أبوبكر  وكان من العلماء احملليني الذين قاموا بالرتمجة .واملثقفني برتمجة كثري من األعمال العلمية والدينية واألدبية

حممود مجي الذي ترجم كتاب األربعني احلديث النووية من العربية إىل لغة هوسا، وترجم كذلك القرآن الكرمي إىل لغة هوسا وكل 
للشيخ املرحوم العالمة الشيخ حممد ناصر كربا الكنوي  القرن العشرين امليالدي، وكذلك ات إىل الثمانينات منبعينسما بني الذلك 

رتمجة كثري من الكتب العلمية كثري من العلماء واملتخصصني ب  قام هذين العاملنيوبعد  مجة القرآن الكرمي إىل لغة هوسا،الذي قام برت 
 من اللغة العربية إىل اللغة احمللية أو اإلجنليزية. اإلجنليزية إىل العربية وكذلك أو من ،إما من اللغة احمللية إىل اللغة العربية ،واألدبية

يكون على معرفة تامة باللغتني أي اللغة  فاللغة كائن حي تعيش وتتقدم بأعمال اإلنسان االجتماعية فاملرتجم الناجح هو الذي
يقول اخلويل: "باللغة ننقل  ،وبذلك يستطيع املرتجم أن ينقل الفكرة واملعىن من لغة إىل لغة أخرى ،مجة إليهااملرتمجة واملرت 

 11األفكارواملعلومات واحلقائق والعلوم من عصر إىل عصر ومن مكان إىل مكان ومن جيل إىل جيل ومن شعب إىل شعب."
اللغتني. وهذا  النحو والداللة وما خيصها يف ِكال ني ومورفولوجيتهما و كذلكغتلفاملرتجم عندما ميارس الرتمجة فإنه يهتم بأصوات ال
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قافة اللغوية يف كل ثهنا بالفعل تلعب دورا إجيابيا يف نشر الإمن فروع علم اللغة التطبيقي ف ايبني بصراحة أن الرتمجة لكوهنا فرع
 جمتمع من جمتمعات اإلنسان مبا فيه اجملتمع النيجريي. 

لبا يف ازدهار حىت بلغ األمر إىل وجود فن جديد من الرتمجة وهو الدبلجة، وهو املستعمل غفن الرتمجة قد بلغ مبلغ النضج واال إن
هذا الفلم خترج هبذه اللغة اليت  أنكو ترمجة األفالم وفيه يقوم املرتمجون بالرتمجة مباشرة للغة الفلم فيستمع املشاهد أو املستمع 

ذاعة. فلذلك الرتمجة تلعب دورا إجيابيا يف نشر الثقافة العربية يف العامل كليا ومبا فيها ديار اإلتلفزيون أو عرب شاشة اليسمع 
 نيجرييا.
 الخاتمة

نقل الفكرة واملعىن من لغة إىل لغة أخرى. والغرض منه هو إيصال الفكرة بإن الرتمجة فن من فنون علم اللغة التطبيقي الذي يهتم 
وغري ذلك  من الناحية االجتماعية والسياسية والعلمية واألحوال الدينيةمن أفراد إىل آخرين وهبا يتعلم الكثري من ثقافة اآلخرين 

الرتمجة ملعرفة كثري من العلوم والعادات واملعتقدات حىت بلغ ويف ديار نيجرييا قد استفاد املواطنون فن  .من الفنون العلمية املختلفة
سسات واملدارس واملعاهد واجلامعات يقومون أنشطتهم ؤ واليوم كان هناك امل ،األمر إىل انتشار اللغة العربية يف أغلب أقطار الدولة

 باللغة العربية وذلك بفضل الرتمجة.
 النتائج
إن الرتمجة فن من فنون علم اللغة التطبيقي الذي يهتم بنقل املعرفة والعلوم واحلقائق من جيل إىل جيل ومن مكان إىل  .5

 مكان ومن فرد إىل فرد آخر. بغرض التواصل. 
 أن الرتمجة قد لعبت دورا فعاال يف نشر العلم والثقافة العربية يف نيجرييا. .7
األنشطة اإلنسانية اليت تواصل الفرد وغريه يف احلياة لة اليت مير عليها انطرة الفعأن الرتمجة كانت سفينة الناقلة والق .6

 االجتماعية.
   أن الرتمجة قد لعبت دورا إجيابيا يف نشر الثقافة العربية يف نيجرييا. .2
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