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ملخص:
حياوؿ ىذا ادلقاؿ تسليط الضوء على االبستمولوجية العربية يف ترٚتة كازديرسكي الفرنسية للقرآف الكرًن ،من
خالؿ استقراء منجزه الًتٚتي ،وْتث األصوؿ ادلعرفية العربية اليت اعتمد عليها ادلًتجم ،مث بياف منهجيتو يف التعامل
مع تلك االبستمولوجية ودالالت ذلك يف عالقتو بقيمة الًتٚتة اليت أصلزىا كازديرسكي من انحييت الشكل
وادلضموف على حد سواء ،وال شك أف ادلقاربة االبستمولوجية لًتٚتة كازديرسكي تعد مدخال مهما يف فهم ودراسة
العمل مث نقد ادلنتج الًتٚتي.
الكلمات املفتاحية :االبستمولوجية؛ الًتٚتة؛ القرآف؛ كازديرسكي.
Abstract:
This article attempts to shed light on the Arabic epistemology in Kazimarsky's French
translation of the Holy Qur’an, by extrapolating his translation achievement, examining the
Arab cognitive assets upon which the translator relied, and then explaining his methodology
in dealing with this epistemology and its implications in relation to the value of translation
which Kazimmersky achieved from In terms of form and content alike, there is no doubt that
the epistemological approach to Kazimarsky's translation is an important input into the
understanding and study of the work and then the criticism of his translation.
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مقدمة
يعترب كازديرسكي من أبرز مًتٚتي القرآف الكرًن إىل اللغة الفرنسية يف القرف التاسع عشر ادليالدي ،وٖتديدا
0731ـ ،وقد جاءت ترٚتتو يف سياؽ احلملة االستعمارية للجزائر ،واليت لعبت دورا حامسا يف ذلك ،وقد
استطاعت ىذه الًتٚتة بفضل أسلوهبا ولغتها الفرنسية الكالسيكية أف تنتشر يف سلتلف األوساط الفرنسية وغَت
الفرنسية ،وخاصة يف أوساط ادلثقفُت .وليس غريبا -و احلاؿ تلك -أف تعرؼ الًتٚتة عدة طبعات ابتداء من
اتريخ صدورىا إىل اليوـ ،ولعل القارئ لعتبات ىذا العمل أوال مث للًتٚتة ككل اثنيا ،يدرؾ حجم القيمة العلمية
اليت حاوؿ كل من ادلًتجم ودور النشر ادلختلفة أف تضفيها على الًتٚتة ،والذي يعنينا أساسا ىو ذلك احلماس
الذي ال خيفيو ادلًتجم نفسو من ٘تكنو من اللغة العربية ،و من اعتماده على األصوؿ ادلعرفية العربية يف إصلاز
الًتٚتة .وٖتاوؿ ىذه ادلسامهة تتبع تلك ادلصادر يف ترٚتة كازديرسكي وبياف حقيقتها يف عالقتها ابلًتٚتة ،مث كشف
منهجية ادلًتجم يف التعامل مع تلك األصوؿ العربية.
إشكالية البحث
يطرح البحث إشكالية اعتماد ادلًتجم مباشرة على ادلصادر العربية يف ترٚتتو للقرآف الكرًن ،ومن ىنا ديكن
التعبَت عن اإلشكالية ابألسئلة اآلتية :ىل اعتمد كازديرسكي فعال على ادلصادر العربية يف أصوذلا؟ ما ىي أىم
تلك ادلصادر اليت اعتمد عليها يف ترٚتتو؟ كيف تعامل كازديرسكي مع ادلصادر العربية يف ترٚتتو للقرآف الكرًن؟.
فرضيات البحث
ينطلق ْتثنا ىذا من ثالث فرضيات أساسية نصوغها على النحو اآليت:
 ترٚتة كازديرسكي للقرآف الكرًن امتداد للًتٚتات السابقة الالتينية واإلصلليزية والفرنسية شكال ومضموان،مع بعض التعديالت اليت اقتضاىا السياؽ العمل الذي أنتجت فيو ،وىي ترٚتات إيديولوجية بعيدة بدرجات
متفاوتة عن ادلوضوعية العلمية؛
 ادلًتجم مل يعتمد على االبستمولوجية العربية يف أصوذلا مباشرة ،وإمنا ينقل عمن سبقو من ادلًتٚتُتوغَتىم من ادلستشرقُت بصفة عامة؛
 منهجية كازديرسكي يف تعاملو مع االبستمولوجية العربية منهجية انتقائية تتصل ٓتلفيتو األيديولوجيةبشكل كبَت.

- 30 -

االبستمولوجية العربية في ترجمة القرآن عند كازيمرسكي ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.29ص)54

أمهية املوضوع
يستمد البحث أمهيتو من طبيعة الًتٚتة –ترٚتة معاين القرآف-اليت اٗتذىا موضوعا لو ،سيما وأهنا أىم ترٚتة
فرنسية قُدمت للقرآف يف القرف التاسع عشر ادليالدي ولقيت رواجا واسعا يف سلتلف األوساط ،بل وظلت تطبع
إىل يومنا ىذا ،ومن جهة اثنية إدياننا أبمهية النظر االبستمولوجي يف نقد وتقوًن ترٚتة كازديرسكي للقرآف الكرًن.
ىدف البحث
يهدؼ البحث كشف االبستمولوجية العربية يف ترٚتة كازديرسكي ومساءلة ذلك يف عالقتو بقيمة العمل
ادلنجز وأمهيتو؛ ألف ترٚتة معاين القرآف الكرًن على األرجح مشروطة ّتملة من األمور والضوابط اليت من شأهنا أف
ٖتافظ إىل حد كبَت بقدر من التقارب بُت األصل والًتٚتة .كما يهدؼ البحث نقد طريقة كازديرسكي يف التعامل
مع تلك االبستمولوجية من خالؿ كشف حقيقة اعتماد ادلًتجم على تلك ادلصادر العربية وحدود ذلك يف منجزه.
منهجية البحث
اقتضت طبيعة البحث وأىدافو أف تكوف منهجية البحث استقرائية وصفية تتبع االبستمولوجية العربية كما
وردت يف ترٚتة كازديرسكي للقرآف الكرًن.
العرض
 .Iحتديد الكلمات املفتاحية
 :0.0مفهوـ االبستمولوجيا
يطرح مصطلح االبستمولوجيا إشكاالت حقيقية من حيث ٖتديد ماىيتو وعالقتو ابحلقوؿ ادلعرفية القريبة
منو ،وال غرابة أف خيتلف بشأنو الدارسوف والباحثوف من سلتلف احلقوؿ واجملاالت ادلعرفية ،فضال عن البيئات
الثقافية ادلختلفة اليت نقل إليها ادلصطلح عن طريق الًتٚتة وما يصحب ذلك من مزالق .وإذا كاف مصطلح
االبستمولوجيا قد ورد يف الًتاث الفلسفي اليوانين ،فإف ٖتديده مل يستقر على تعريف هنائي ،ويرى العديد من
الباحثُت والدارسُت أف أوؿ من استعملو يف العصر احلديث ىو ادلفكر االسكتلندي جيمس فرديريك فَتيري
( ،)0753-0717ويرى بالنشيو أف لفظ االبستمولوجيا مستحدث يف اللغة الفرنسية ،فهو ال يوجد يف
اللًتاي( )Le Littréوال يف الروس ادلصور اجلديد ( ،)Nouveau Larousse illustréويرجع إىل معجم
روبَت ( )Robertظهوره يف ادلعاجم الفرنسية إىل ملحق الروس ادلصور ( )Larousse illustréلسنة
0815ـ.1
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 1.1.1االبستمولوجيا لغة:
يقتضي ٖتديد االبستمولوجيا من الناحية اللغوية العودة إىل أصلها اللغوي وجذرىا االشتقاقي ،فهي من
الناحية االشتقاقية ،تتكوف من مقطعُت أو كلمتُت )Epistéme(:ويعٍت :ادلعرفة ،أو علم ،و( )Logosويعٍت
نقد ،نظرية ،ومن مث فاالبستمولوجيا من الناحية اللغوية االشتقاقية تعٍت  :نقد العلم ،أو نظرية ادلعرفة أو العلم.2
أما معجم اللغة الفرنسية  Le petit Robertفيعرؼ االبستمولوجيا بكوهنا  " :الدراسة النقدية للعلوم،

بغرض حتديد أصلها املنطقي ،قيمتها ومداىا ،وتندرج ضمن نظرية املعرفة ".3
 1.1.1االبستمولوجيا اصطالحا:

يعرفها أندريو الالند ( ) Andrie Lalandeيقوؿ يف ٖتديد االبستمولوجيا " :تدؿ ىذه الكلمة على
فلسفة العلوـ ،لكن ٔتعٌت أدؽ ،فهي ليست حقا دراسة ادلناىج العلمية ،اليت ىي موضوع الطرائقية ،واليت تنتمي
إىل ادلنطق ،كما أهنا ليست توليفا أو إرىاصا ظنيا ابلقوانُت العلمية (على منواؿ ادلذىب الوضعي والنشوئي).
جوىراي ،ادلعلومية ىي الدرس النقدي دلبادئ سلتلف العلوـ وفرضياهتا ونتائجها ،الرامي إىل ٖتديد أصلها ادلنطقي،
قيمتها ومداىا ادلوضوعي 4".ال شك أف الالند يقيم تعريفو لالبستمولوجيا على أساس ٘تييزىا عن بعض احلقوؿ
ادلعرفية األخرى ،خاصة علم ادلناىج ،ونظرية ادلعرفة ،وىذا ينم عن وعي ابحلدود الفاصلة بُت االبستمولوجيا وتلك
العلوـ من جهة ،ومن جهة اثنية زلاولة ٘تييز موضوع ومنهج االبستمولوجيا وكذا اذلدؼ من البحث
االبستمولوجي.
و تطلق يف االصلليزية على نظرية ادلعرفة بوجو عاـ ،يقوؿ رونز( :االبستمولوجيا أحد فروع الفلسفة الذي
يبحث يف أصل ادلعرفة وتكوهنا ومناىجها وصحتها).5
وٕتدر اإلشارة ىنا إىل أف االبستمولوجيا يف الدراسات األصللوساكسونية يقابلها مصطلح "نظرية ادلعرفة"
ابعتبارىا فرعا من الفلسفة ،أما يف الدراسات الفرنكوفونية فتعٍت :دراسة النظرايت العلمية.
يقوؿ جوف كلود سيمارد (  )Jean Claude Simardيف ىذا الصدد " :عندما نقًتب من
االبستمولوجيا ألوؿ مرة ،ال بد من اعتبار التباينات اليت يعرفها ٖتديد اللفظ ،ابلنسبة لألصللوساكسونيُت ،يشَت
6
اللفظ عموما إىل فرع متخصص يف الفلسفة ،أي نظرية ادلعرفة .أما يف فرنسا فيعٍت دراسة النظرايت العلمية".

- 32 -

االبستمولوجية العربية في ترجمة القرآن عند كازيمرسكي ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.29ص)54

 1.1الرتمجة:
أ -الرتمجة يف اللغة:
الًتٚتة يف اللغة :مصدر من الفعل الرابعي "ترجم" ،وىو يف اللغة ":ترجم :الرتمجان ،املفسر للسان ،ويف

حديث ىرقل ،قال لرتمجانو ،الرتمجان ،ابلضم والفتح :ىو الذي يرتجم الكالم أي ينقلو من لغة إىل لغة

أخرى ،واجلمع الرتاجم ،والتاء والنون زائداتن ،وقد ترمجو وترجم عنو".

7

الًتٚتة حسب ابن منظور تعٍت التفسَت والنقل ،والقائم ابلًتٚتة يسمى ترٚتاان أو مًتٚتا ،ولفظ ترجم أصيل
يف اللغة العربية ،وىذا يدؿ على شلارسة العرب للًتٚتة إف تفسَتا أو نقال من اللغات األخرى إىل لغتهم العربية،
والقصد منها ىي التوضيح كما تفيد ذلك الكلمة "التفسَت".
ب الرتمجة يف االصطالح:
يعرفها كاتفورد (  )Catfordأبهنا  " :تعويض املعطيات النصية من لغة ( اللغة املصدر) مبكافئاهتا

النصية يف لغة أخرى (اللغة اهلدف) ".8

حيرص كاتفورد يف تعريفو للًتٚتة ( )Translationعلى ضرورة إجياد ادلكافئات النصية يف اللغة اذلدؼ
للنصوص ادلًتٚتة ،وىذا التحديد يف عمقو يراعي اخلصوصيات اللغوية ،فادلكافئ ىنا ليس ابلضرورة أف يكوف من
جنس األصل ،فمن ادلعلوـ أف اللغات تعرب عن نفس ادلعاين أقصد ادلعاين ادلشًتكة أو ما مساه الشاطيب ابلداللة
ادلطلقة بعدة صيغ وطرؽ تعبَتية سلتلفة ،فادلعٌت الواحد ديكن ٛتلو يف أشكاؿ وقوالب لغوية متعددة ،وال أدؿ على
ذلك من ٖتقق التواصل بُت الناس رغم اختالؼ اللغات والثقافات ،وال ينبغي ىنا أف نغفل حدود العملية اليت
رمسها كاتفورد ،فهي ٕتري داخل النص ،فادلعطيات النصية ىي اجلديرة ابلًتٚتة وال ينبغي أف يتجاوزىا ادلًتجم حىت
ال خيلط بُت األمور ،وىذا التحديد كما نفهم ديتح من اللسانيات البنيوية بشكل من األشكاؿ
 1.1القرآن
أ -القرآن لغة :القرآف مصدر مرادؼ للقراءة ،جاء يف الصحاح" :قرأت الشيء قرآان ٚتعتو وضممت
بعضو إىل بعض ،ومنو قوذلم  :ما قرأت ىذه الناقة سلى قط ،وما قرات جنينا ،أي مل تضم رٛتها على ولد .وقرات
الكتاب قراءة وقرآان ،ومنو مسي القرآف ،وقاؿ أبو عبيدة مسي القرآف ،ألنو جيمع السور فيضمها ومنو قولو تعاىل
9
(إف علينا ٚتعو وقرآنو ) ؛ أي ٚتعو وقراءتو".10
أما صاحب القاموس احمليط فيعرفو بقولو " :القرآف :التنزيل ،قرأه ،وبو ،كنصره ومنعو ،قرءا وقراءة وقرآان،
فهو قارئ من قرأة وقراء ،وقارئُت :تاله كاقًتأه وأقرأتو أان". 11
من خالؿ ما توصلنا إليو يف ادلدونة اللغوية العربية فالقرآف يعٍت الضم واجلمع ،كما يعٍت التالوة والقراءة.
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-ب القرآن اصطالحا.

تعددت تعريفات علماء اإلسالـ للقرآف من الناحية االصطالحية واختلفت يف كثَت من اجلوانب اليت
نعتربىا اثنوية ،وىي تتفق يف احملددات الكربى ادلتمثلة يف مصدره ،ولغتو ،وادلنزؿ عليو ،وإعجازه ،وسوره ،وال
يسعنا ادلقاـ لذكرىا ٚتيعا ،وسنكتفي أبشهر التعاريف كاآليت:
يعرفو اجلرجاين بقولو  " :ىو ادلنزؿ على الرسوؿ ادلكتوب يف ادلصاحف ادلنقوؿ عنو نقال متواترا ،بال
شبهة".12
و ىذا التعريف تبناه الشوكاين حيث يقوؿ " :وأما حد الكتاب اصطالحا فهو الكتاب ادلنزؿ على الرسوؿ،
ادلكتوب يف ادلصاحف ،ادلنقوؿ إلينا متواترا ".13
إف التعريفات اليت سقناىا يف معرض ٖتديدان للقرآف الكرًن ،تكشف عن أربع حقائق:
احلقيقة األوىل :طبيعة القرآف الكرًن ادلتمثلة يف الكالـ /الكتاب ،وىو جيمع بُت ادلادة اللغوية للقرآف،
والداللة ادلعنوية والرسم يف ادلصاحف.
احلقيقة الثانية :الرسوؿ مبلغ عن ربو ما أنزؿ إليو من الكتاب ،وىذا يدحض كل االفًتاءات وادلزاعم اليت
ٖتاوؿ رد القرآف الكرًن إىل عمل بشري من أتليف النيب ،ومن مث ٕتاوزه وصرؼ االىتماـ عنو.
احلقيقة الثالثة :التأكيد على مطابقة ادلصحف للوحي الرابين الذي أنزؿ على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وىذا ينفي كل
االدعاءات والتهم اليت وجهت للمصحف الشريف من قبل ادلشككُت يف صحتو وصدقو.
احلقيقة الرابعة  :أف هللا تعاىل تكلف ْتفظو يف كل أحوالو ،منطوقا ومكتواب ،فالتواتر يؤكد على أف القرآف
ال يرتقي إليو ٖتريف ،وكيف يكوف ذلك ،وقد أحاطو هللا جل شأنو بعنايتو منذ نزولو إىل يوـ الناس ىذا.
 1.1كازميرسكي وحياتو الفكرية
حيتل ادلستشرؽ الفرنسي ذو األصوؿ البولونية مكانة متميزة يف دائرة الدراسات االستشراقية بشكل عاـ،
والدراسات العربية خاصة ،والقرآنية بشكل أخص .يدؿ على ذلك ما خلفو من أعماؿ متميزة يف رلاؿ الًتٚتة،
والتأليف ،وقد عرفت أعمالو ادلختلفة انتشارا كبَتا يف فرنسا كما يف غَتىا من الدوؿ الغربية والشرقية على حد
سواء ،وخاصة ترٚتتو للقرآف الكرًن اليت طبعت عدة مرات منذ أربعينيات القرف التاسع عشر ادليالدي إىل اليوـ،
وىي من الًتٚتات ادلهمة يف اتريخ الًتٚتات الفرنسية للقرآف الكرًن منذ القرف السابع عشر ادليالدي ،ولعل وجاىة
أعمالو ومكانتو العلمية ادلتميزة يف اللغات الشرقية  .فمن يكوف ىذا ادلستشرؽ؟.
 -ألبني بيربشتني كازميرسكي (1554-1585( )Albin De Biberstein, Kazimirskiم)
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مستشرؽ ومهاجر بولوين من الطبقة األرستقراطية ،ولد بكاشو بالنتنة بلوبيس ( Kasehau palatinat

 )de Lubisسنة 0717ـ ،14نفي إىل فرنسا يف أواخر عاـ 0720ـ ،وىناؾ بفرنسا تلقى العلم ،وٗترج من
برلُت على فيلكن ،ورحل إىل الشرؽ 0731 -0728ـ ،حيث اىتم ابلدراسات الشرقية وأتقن اللغتُت العربية
والفارسية بشكل كبَت ،الشيء الذي أىلو ليكوف كاتبا ومًتٚتا لفرنسا يف بالد الفرس لعدة سنوات٘ ،تكن خالؿ
تلك الفًتة من تعميق معرفتو ٔتختلف اجملاالت العلمية والفنية الفارسية ،يقوؿ غايوـ بوثييو ( Guillaume
 )Pauthierيف مقدمة ترٚتة كازديرسكي للقرآف الكرًن ،أبف كازديرسكي ٖتمل منفاه النبيل من خالؿ دراسة
اللغات الشرقية اليت قاـ هبا يف أقل من عشر سنوات ،15وقد ترجم بعض األعماؿ الفارسية إىل اللغة الفرنسية.
خلف كازديرسكي عددا مهما من األعماؿ بُت الًتٚتة والتأليف ابللغة الفرنسية.
من أشهر أعماؿ كازديرسكي :16ترٚتتو للقرآف الكرًن من اللغة العربية إىل الفرنسية اليت أصلزىا عاـ
0731ـ بعنواف ( )Le Koranأصلزىا بطلب من غايوـ بوثييو ) ، (Gaillaume Pauthierنشرت ىذه
الًتٚتة يف رلموعة غايوـ بوثييو أوال ،مث ضمن منشورات  ،Charpentierوقد طبعت ىذه الًتٚتة عدة مرات،
وقد أجرى عليها كازديرسكي ،كما يقوؿ ،عددا من التعديالت الضرورية يف الطبعة 0730ـ ويف غَتىا من
الطبعات ،مث أعيد طبعها بعد ذلك عدة مرات إىل يومنا ىذا.
ولو أيضا (حكاية أنيس اجلليس من ألف ليلة وليلة ،متنا وترٚتة فرنسية) ،مع حواش عدة صدرت سنة
(0735ـ) ،وادلعجم العريب الفرنسي يف جزأين كبَتين بعنواف( :كتاب اللغتُت العربية والفرنساوية) طوامها يف
مصادر اللغة العربية واشتقاؽ الفصحى والعامية ومفردات ذلجات اجلزائر وادلغرب ،ضبطو على ادلعاجم األوربية،
وعرض ابدلعاجم العربية فرايتاج (ابريس  ،)0751-0736-0735توجد نسخ منو ابدلكتبة الوطنية للمملكة
ادلغربية ابلرابط.
17

و ترٚتة غلستاف لسعدي ،ابلبولونية (0765ـ) ،ومناذج من ديواف منوتشجري )(Menoutchehri

متنا فارسيا وترٚتة فرنسية (فرساي 0765ـ) .ومنوشجري ،نصا وترٚتة وتعليقا ومدخال اترخييا ابلفرنسية (لبدف
0775ـ)،

و لو مؤلف خاص ابللغة الفارسية ،تقوؿ الباحثة الرزوؿ 18أبف األمر يتعلق ْتوارات فرنسية-فارسية ،مع
تقدًن خاص ابلنحو الفارسي متبوعا ٔتفردات فرنسية-فارسية سنة (0772ـ).
فكازديرسكي من خالؿ ما تقدـ من أبرز أعالـ االستشراؽ الفرنسي الذين انلوا حظا وافرا من الدراسات
االستشراقية عامة ،واإلسالمية ٖتديدا ،وقد ذىبت الباحثة سيلفيت الرزوؿ 19إىل أنو متقن للغتُت العربية والفارسية
بشكل جيد ،وىذا واضح من خالؿ أعمالو اليت قدمها خاصة ترٚتتو للقرآف الكرًن اليت يقوؿ عنها صليب العقيقي
أبهنا تعوزىا بعض األمانة العلمية والبالغة العربية ،20ومعجمو العريب الفرنسي الضخم الذي استثمر فيو اخلصائص
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ادلعجمية األوربية والعربية معا من اآلاثر الدالة على مكانة ادلًتجم يف اللغتُت العربية والفرنسية ،فضال عن العامية
اليت يظهر حضورىا ابتداء من العنواف ،وىي عامية جزائرية ومغربية.
 IIاألسس االبستمولوجية العربية يف ترمجة كازميرسكي
ٖتضر االبستمولوجية العربية يف ترٚتة كازديرسكي وبشكل مهم ،من خالؿ االعتماد على الًتاث العريب
على اختالؼ مصادره ومذاىبو وإتاىات ،ولعل تنوع وغٌت ىذا الًتاث مكن ادلًتجم من مادة معرفية مهمة،
لكنها ٖتتاج قدرا من احلذر االبستمولوجية ،وخاصة إذا استحضران اخللفيات الفكرية وادلنطلقات اليت أطرت كل
تيار أو فرقة أو مذىب ،فضال عن الظروؼ العامة اليت أفرزت ىذا الًتاث العريب اإلسالمي ،وىي ظروؼ طبعها
الصراع السياسي الذي امتد إىل رلاؿ ادلعرفة والفكر ،وبذلك فإف اعتماد كل ذلك غَت مأموف العواقب ،ولكن
الذي يثَت االنتباه ىو منهجية تعامل كازديرسكي مع كل ذلك الًتاث .وسنفصل احلديث عن ذلك يف احملاور
الفرعية لالبستمولوجية العربية وفق العناوين اآلتية.
 0.1كتب التفسري يف ترمجة كازميرسكي
يشَت كازديرسكي يف مقدمة ترٚتتو إىل أف القرآف الكرًن ابعتباره الكتاب ادلقدس ومصدر ٚتيع العلوـ
العربية كاف لو الدور الكبَت يف نشأة التفاسَت العربية للقرآف الكرًن ،وأف أشهرىا تفسَت الزسلشري ،واجلاللُت،
والبيضاوي ،وحيِت ،وفائز ،يقوؿ كازديرسكي (:)0754
« Le Koran, comme livre sacré et source de tout science, a donné naissance
à une littérature très etendue ainsi qu’à des commentaires dont les principaux
sont ceux de Zamakhschari , de Djelaleddin, de Beidhaui, de Yahia, de
» Feiizi21.

من الثابت أف ىذه التفاسَت تصنف ضمن أجود ما كتب يف رلاؿ التفسَت؛ ابلنظر إىل ادلادة ادلعرفية
ادلتضمنة فيها من جهة ،وسعة إطالع أصحاهبا وعلو كعبهم يف اللغة العربية وعلومها ادلختلفة واليت كانت الشرط
األساس يف التعرض للقرآف الكرًن قبل كل علم آخر ،فضال عن مناىج أصحاهبا يف ْتث وتفسَت ادلعٌت القرآين من
جهة أخرى ،طبعا بغض النظر عن ادلرجعية اليت انطلق منها كل مفسر وما أدت إليو من نتائج انعكست بشكل
أو آبخر على التفسَت وعلى فهم القرآف ،لكن تلك ادلناىج ادلعتمدة واللغة ادلستعملة تفرض على الباحث فيها أف
يكوف متمكنا من انصية اللغة العربية متعمقا يف علومها وآداهبا حىت يتسٌت لو بشكل جيد فهم واستيعاب ادلادة
ادلعرفية اليت تقدمها ؛ ألف ىذه التفاسَت اعتمدت كثَتا على اللغة العربية بعلومها :الصرؼ والنحو والبالغة،
وادلعجم ،وغَتىا .ابإلضافة إىل االستشهاد ابلشعر ورواية األخبار ،والقصص وغَتىا .وٕتدر اإلشارة إىل أف
ادلًتجم بعد إشارتو السابقة تلك ال صلد بعدىا ذكرا ذلذه التفاسَت ال يف ادلقدمة وال يف اذلوامش إال اندرا جدا،
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الشيء الذي جيعلنا نتساءؿ عما إذا كاف كازديرسكي قد اعتمد على ىذه التفاسَت وغَتىا مباشرة أـ عن طريق
أخرى؟.
إف اجلواب على السؤاؿ السالف فرض علينا العودة مرات كثَتة إىل مقدمات كل الطبعات بدءا من طبعة
0731ـ ،وصوال إىل طبعة 0754ـ ،وبعد استقراء كل تلك ادلعطيات انتهينا إىل نتيجة مفادىا أف كازديرسكي
على األرجح مل يعد إىل النسخة العربية لتلك التفاسَت ،ورٔتا اعتمد بشكل كبَت على ترٚتات تلك التفاسَت ،كما
نقل أيضا و بشكل كبَت من ترٚتة جورج ساؿ ومراشي ،ويؤكد ذلك أف كازديرسكي يف تعليقاتو ال يشَت إىل
التفسَت ذاتو الذي أخذ منو التعليق ،وإمنا يكتفي ابلقوؿ )selon les commentateurs( :وىي عبارة عامة
وغامضة تدخل يف رلاؿ ادلغالطة ،وىذه العبارة ليست جديدة ابلنسبة إلينا وقد رأيناىا مرات ومرات يف ترٚتة
جورج ساؿ ،مث إف كازديرسكي يف هناية التعليق ال يوثق مصدر ادلعلومة على خالؼ ما كاف يفعل مع ادلصادر
األخرى ،الفرنسية واإلصلليزية ،والالتينية ،نقرأ مثال توثيقو دلعلومة أخذىا عن كوساف دو بَتسفاؿ( Caussin de
 )Percevalما يلي )Voy.essai sur l’histoire des Arabes, I,p :268-28322( :طبعا ىذه اإلحالة
ادلختصرة نوعا ما سبقتها إحاالت إىل ادلرجع بشكل أدؽ ،وديكن العودة إىل الًتٚتة للتأكد من ىذا األمر.
لعل ىذه ادلقارنة تؤكد مرة أخرى أف كازديرسكي مل يعد مباشرة إىل األصوؿ العربية وإف كاف يزعم ذلك
كثَتا .واألمثلة كثَتة ومضطردة عن طريقة إحالتو إىل التفاسَت العربية وبنفس العبارة اليت أسلفنا أو بعبارة أخرى
مشاهبة ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:
« D’après les commentateurs du Koran ce réçit qui sert de base aux
versets 63-69. Un homme pieux parmi les Israélites avait une génisse et un
enfant mâle, il conduisit le génisse dans de le désert et l’abandonna à la
» sauvegarde de Dieu jusqu’à l’époque où son fils deviendrait majeur…..etc.23

ىذا التعليق وارد يف ٚتيع الطبعات اليت تتضمن التعليقات؛ .ىذه القصة كما ىو معلوـ مأخوذة من
اإلسرائليات ،وىذه ادلسألة تعامل معها العلماء ْتذر شديد ونبهوا إىل ما قد يًتتب عن استعماذلا يف فهم وتفسَت
النص القرآين .يقوؿ كازديرسكي يف تعليق آخر لو :
« Selon les commentateurs, les Juifs pensaient qu’ils ne restaient dans
l’enfer que quarante jours, tout juste le temps égal à celui pendant lequel ils ont
» adoré le veau.24

و يقوؿ أيضا:
« Ozair est Esdras. Les juifs n’ont jamais regardé Esdras comme fils de
Dieu ; les commentateurs justifient cette accusation par l’extrême vénération
» que les juifs professaient pour le restaurateur.25
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:ويقوؿ كذلك
« On peut traduire encore : et la fournaise déborda. Les commentateurs ne
sont pas d’accord sur le sens du mot fournaise ni sur l’endroit où elle était. On
suppose que cette fournaise n’était qu’un réservoir d’eau comprimé et qui creva
pour opérer l’inondation. On le place tantôt dans l’Irak arabique à l’endroit où
était la ville de Koufa.26 »

:يقوؿ يف موضع آخر
« Les commentateurs racontent d’après les sources rabbiniques, sans doute,
que Salomon, se voyant dans un âge très avance, pria Dieu de cacher sa
mort.27 »

:يقوؿ كذلك
« Selon les commentateurs, les deux versets 7 et 8 s’appliquent à Ali et à sa
famille. Hassan et Housein, fils d’Ali étant tombés malades, Ali et Fatima, sa
femme firent vœu de jeûner pendant trois jours si les enfants
guérissaient…etc.28 »

 وال شك أف،هبذه الطريقة ودوف أدىن إشارة إىل أي تفسَت بعينو يورد كازديرسكي ما ينقلو عن ادلفسرين
 اجلهة األوىل أف كازديرسكي ينتقي كثَتا رأاي:ىذه الطريقة من الناحية العلمية غَت سليمة من جهتُت على األقل
 ويف ذلك تنميط وتعسف على التفسَت بل وعلى القرآف ذاتو؛ ألف النقل، وينسبو إىل ادلفسرين دوف استثناء،واحدا
 وٕتعل كل،عن كتب التفسَت هبذه الطريقة يضع القارئ أماـ تلك الصورة العامة والغامضة للتفاسَت العربية
 ومن جهة اثنية أف كازديرسكي يدرج،التفاسَت يف كفة واحدة على الرغم من االختالفات والتباينات ادلوجود بينها
،كثَتا من التعليقات ادلستوحاة من مصادر أخرى (اليهودية وادلسيحية ٖتديدا) يف مواطن ال تدعو احلاجة إليها
 خاصة ما تعلق ابحملكم وادلتشابو من،ويف ادلقابل ال يستدعي التفاسَت يف كثَت من السياقات اليت ٖتتاج إىل ذلك
تة تفسَت الطربي اليت اعتمدىا كازديرسكي واليتٚ وىناؾ إشارة مهمة إىل تر. وكذلك ما تعلق ابلغيبيات،القرآف
: يقوؿ،يتأكد من خالذلا عدـ عودة كازديرسكي إىل ادلصادر العربية
« Cette expression figurée, qui veut dire que la nuit étant obscure ne parait
pas pour aussi dire, est interprétée aussi par les musulmans ; Dieu avait
d’abord crée la lune aussi éclatante que le soleil, mais aurait dans la suite
ordonné à l’ange Gabriel de passer une aile sur sa face(Voy, Tabari, traduct, de
M.L.Dubeaux, p : 221)29 ».

و ىناؾ إشارة إىل البيضاوي يف تعليق لكازديرسكي ولكن دوف أدىن إشارة أو توثيق علمي دلصدر النص
: يقوؿ.الذي يورده
« Telle est la traduction littérale de ce passage, qui laisse dans la vague ce
que le Koran veut proprement dire, le commentateur Beiidhawi se contente de
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dire : c’est Gabriel. Et le sens de ces mots est celui-ci :( Nous t’avons envoyé
»Gabriel avec la révélation. 30

ىذه اإلشارة يف احلقيقة ال تكفي للقوؿ أبف كازديرسكي اعتمد فعال على تفسَت البيضاوي؛ فهو ال يذكر
التفسَت ابمسو ولو على سبيل اإلشارة ،والشأف نفسو ابلنسبة جلميع التفاسَت العربية؛ حيث يكتفي بذكر اسم
ادلفسر ،وكل ذلك إمنا يدؿ على أف ادلًتجم ينقل عن غَته شلن سبقوه يف رلاؿ ترٚتة القرآف الكرًن ،وبنفس إشاراهتم
لتلك ادلصادر أو أقل منهم تدقيقا يف األمر حىت يًتؾ لنفسو ىامشا دييزه عنهم.
ولعل القارئ ادلتأمل يف تعليقات جورج ساؿ اإلصلليزي لًتٚتتو للقرآف الكرًن ومقارنتها ٔتا فعل كازديرسكي
يدرؾ التشابو بينهما إىل حد التطابق يف طريق اإلشارة إىل ادلفسرين وإىل التفاسَت .يقوؿ ساؿ مثال:
« The commentators say that none went into Mary’s appartment but
Zacharias himself, and that he locked seven doors upon her ; yet he found she
» had always winter fruits in summer, and summer fruits in winter. Al Beidawi 31

مث بعد ىذا الكالـ حييل ساؿ القارئ إىل التفسَت الذي اعتمد عليو ،ويتعلق األمر بتفسَت البيضاوي .ولعل
القاسم ادلشًتؾ بُت ادلًتٚتُت ىو استعماؿ لفظة ادلفسرين ،لكن االختالؼ بينهما يكمن يف ٖتديد ساؿ ادلصدر،
عكس كازديرسكي الذي يورد الكالـ بتلك الصيغة فحسب ،وىذا دليل آخر يصلح للتأكيد على اعتماد
كازديرسكي على تعليقات ساؿ مع تصرؼ أثر بشكل كبَت على مصداقية ادلعلومة من الناحية العلمية؛ ألنو على
األقل كاف األوىل أف حييل القارئ إىل ادلصدر أو ادلرجع الذي نقل عنو ذلك.
يقوؿ ساؿ يف موضع آخر:
« The Jews, say the commentators, insisted that it was a pecular proof if
the mission of all prophets sent to them. That they could, by their prayers, bring
down fire from heaven to consume, the sacrifice, and there fore they expected
»Mohammed should do the like. (Al Beidawi). 32

لعل القارئ ادلتأمل يدرؾ من خالؿ ىذا النص وغَته حجم التشابو احلاصل بُت كازديرسكي وساؿ يف
طريقة اإلحالة على ادلصادر العربية ادلتعلقة ابلتفاسَت ،ولكن الفارؽ بينهما كما أشران سلفا ىو تعيُت ساؿ اسم
ادلفسر ابلضبط ،ومع ذلك فهذا ال يعٍت أنو كاف مدققا يف إحاالتو تلك؛ ألنو يف بداية كالمو يوحي إىل أف األمر
يتعلق ابدلفسرين كلهم أٚتعُت ،ولكنو يف هناية ادلطاؼ حييل إىل مفسر واحد وىو البيضاوي ،وىذا يضعنا أماـ
سؤاؿ يفرض نفسو ،وال خيتلف عن السؤاؿ الذي أثرانه سابقا حوؿ اعتماد ساؿ على التفاسَت يف نسخها وأصوذلا
العربية ،وإف كنا أميل ما نكوف إىل أنو على الراجع نقل ذلك ىو اآلخر عن مصادر أخرى أمهها ترٚتة مراشي.
ومع ذلك يستطيع القارئ على األقل أف يعود إىل بعض تلك ادلصادر للبحث والتحقق من ادلعلومة.
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إىل جانب تلك الطريقة ادلشًتكة يف التعليق بُت ترٚتة كل من كازديرسكي وساؿ ،نالحظ أف ساؿ أحياان
كثَتة يورد أقواؿ ادلفسر الواحد ٖتديدا وتعيينا ،ولكنو لألسف ال حييل بشكل دقيقة وواضح إىل التفسَت ،على
األقل كما يفعل مع ادلصادر األخرى غَت العربية .يقوؿ يف موضع انقال عن اجلاللُت ما يلي:
« This ark, says Jallalo’ddin contained the images of the prophets, and was
sent down from heaven to Adam and at lenght came to the Israelits, who put
» great confidence there in,….etc33.

و إذا سلمنا أبف كازديرسكي قد عاد فعال إىل التفاسَت العربية وأخذ منها مباشرة ،فما الذي منعو من ذكر
ادلصدر بشكل دقيق؟ ،لعل ادلسألة ىنا ال تعدو كوف ادلًتجم وعلى غرار غَته حياوؿ من خالؿ اإلشارة إىل ىذه
التفاسَت إضفاء العلمية على ترٚتتو من جهة ،وكذا التأكيد على قيمة ترٚتتو مقارنة مع غَتىا؛ وأهنا تتوفر على
مواصفات الًتٚتة ادلقصودة ،وىذا بال شك ال ينفصل عن الغرض التجاري خاصة إذا علمنا أف التأليف يف رلاؿ
ترٚتة القرآف الكرًن إىل اللغات األوروبية عامة والفرنسية خاصة يعد مصدرا مهما للدخل ،عالوة على التحفيزات
ادلادية اليت يتلقاىا ادلًتٚتوف مقابل أعماذلم ،ويتقوى ىذا االعتبار عندما نستحضر الدور احملوري الذي لعبتو ترٚتة
القرآف يف ٖتقيق األىداؼ السياسية واالسًتاتيجية خاصة زمن احلملة االستعمارية الفرنسية للعديد من الدوؿ
اإلسالمية يف مشاؿ إفريقية ،وقد مر بنا يف مقدمة الطبعة األوىل تلك العبارة اليت وظفها غايوـ بوثييو دلا راسل
كازديرسكي بشأف مراجعة ترٚتة سفاري بغرض تقدًن ترٚتة فرنسية أدؽ الستعماذلا يف احلرب الفرنسية اجلزائرية.
وم ن ىنا نفهم أف حضور اإلشارات العامة إىل ادلفسرين يف التعليقات ينصب يف االٕتاه ادلرسوـ سلفا ،وىذا من
الناحية العلمية ؤتنطق ادلعرفة عائق ابستمولوجي.
 1.1كتب السرية يف ترمجة كازميرسكي
من ادلعلوـ أف كازديرسكي يف ترٚتتو يشَت يف بعض األحياف إىل كتب السَتة العربية ،وخاصة سَتة أيب
الفداء ،ومن ادلعلوـ كذلك أف ىذه السَتة وغَتىا ترٚتت إىل اللغة الفرنسية وإىل كثَت من اللغات األوربية األخرى،
ويبقى السؤاؿ الذي يُطرح ىنا ىو ىل عاد ادلًتجم فعال إىل تلك ادلصادر العربية لسَتة النيب دمحم ونقل عنها
مباشرة؟.
إف ما يؤكد يف تقدي ران اعتماد كازديرسكي على كتب السَتة يف نسختها العربية مباشرة ىو إحالة القارئ
بشكل دقيق إىل ىذا ادلصدر أو ذاؾ ال رلرد اإلشارة إىل أف ادلعلومة اليت ينقلها مستقاة من كتب السَتة ،ومن
خالؿ العودة إىل ترٚتة كازديرسكي صلد أف ادلًتجم اعتمد على السَتة بشكل عاـ يف احلديث عن حياة دمحم من
الطفولة إىل البعثة أو إىل أتسيس دينو على حد تعبَت كازديرسكي ،على أف تلك ادلقدمات اليت تناوؿ فيها ىذا
اجلانب عرفت عدة تعديالت وتغيَتات واضحة خالؿ الطبعات اليت عرفتها ترٚتتو للقرآف الكرًن خاصة طبعات
 .Charpentierوكما أسلفنا فإف حديث ادلًتجم عن حياة دمحم ينطلق من تصور صريح وواضح يعترب القرآف
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الكرًن أتليفا بشراي حملمد ،ومن ٙتة كاف تركيز ادلًتجم أساسا على كل األحداث والوقائع اليت مر هبا دمحم واليت
ساعدتو يف أتسيس ىذا الدين اجلديد ،ولعل أىم تلك األحداث واليت حظيت ابىتماـ أغلب ادلستشرقُت قبلو
وبعده ىي :رحالت دمحم إىل الشاـ وغَتىا من البقاع وىي رحالت كما يقوؿ مكنتو من االطالع على األدايف

األخرى خاصة ادلسيحية واليهودية؛ حيث استلهم منهما أسس دينو اجلديد ،وىنا ترد القصة الشهَتة ؿ"حبرية"
وبصيغ متعددة وسلتلفة يف كثَت من األحياف ،ولكنها كما يقدمها ادلًتجم تسَت يف إتاه واحد وىو أف ىذا احلدث
وتاله من األحداث كاف نقطة حامسة يف حياة دمحم ،على الرغم من أف ادلصادر العربية القريبة جدا من حياة النيب
فندت ىذا الطرح بل وفنده القرآف نفسو من قبل يف عدة مواطن ،وكانت احلجة القرآنية أف الذي يزعم متهمو دمحم
أنو علمو القرآف كاف أعجميا ولساف دمحم عريب ومن ادلستحيل جدا أف يصح ما زعموه .أما احلدث الثاين وىو
زواج دمحم ٓتدجية الذي اعترب من طرؼ ادلًتجم كما سابقو ساؿ فرصة مهمة مكنت من دمحم من التفرغ دلشروعو
الديٍت ،ولكن ىذه احلجة مردودة من عدة زوااي :أوال :أف القرآف الكرًن كاف ينزؿ على دمحم على فًتات ،ورٔتا
انقطع عنو زمنا ،بل إف القرآف نزؿ يف مواطن سلتلفة ووفق أحداث معينة ،وكاف ٔتثابة اجلواب على القضااي اليت
تستجد يف قومو ورلتمعو ،ومنو ما نزؿ من غَت ذلك ،ولو كاف ىذا القوؿ صحيحا دلا كتم األمر حىت ينتهي من
مشروعو مث يعرضو على الناس ،ولكن واقع احلاؿ سلتلف ٘تاما .اثنيا :أف خدجية توفيت ومل يكتمل القرآف وال
الوحي وعاش دمحم خالؿ تلك الفًتة حزان عميقا كاف كافيا ليصرفو عن أمره لو كاف األمر بيده ،ولكنو مل يفعل
ذلك ،مث إف دمحما ٖتمل ىو وأصحابو يف سبيل دعوتو أذى شديدا من طرؼ مشركي قريش شلا دفعو إىل اذلجرة إىل
ادلدينة ادلنورة ،فأين تلك الظروؼ اليت حاوؿ ادلًتجم أف يفسر هبا الظاىرة القرآنية؟ ،ابإلضافة إىل أف دمحما مل تكن
غايتو ٖتقيق رلد أو بلوغ أعلى ادلراتب يف سلم اجملتمع؛ وإمنا كاف مبلغا عن ربو ما يوحى إليو ،ويف القرآف الكرًن
من اآلايت الشيء الكثَت اليت تؤكد على ىذه احلقيقة ،والسؤاؿ الذي يطرح نفسو إبحلاح ىو :ىل وجد ادلًتجم يف
تلك ادلصادر العربية اليت يزعم اعتماده عليها شيئا شلا قالو؟.
احلدث الثاين :ويتعلق بقراءة ادلًتجم اخلاصة للفظة "األمي" واليت اجتهد كثَتا يف بياف ادلراد منها؛ وألف
ادلعٌت الذي يكاد جيمع عليو ادلفسروف وعلماء اللغة من كوهنا تفيد الذي ال يعرؼ القراءة والكتابة ،يؤكد ذلك أف
الثقافة العربية قبل النيب كانت شفاىية ،وأنو مل يعرؼ للعرب كتاب قبل اإلسالـ كتاب ،إال أف كازديرسكي ٕتاوز
ىذا ادلعٌت وظل ينقب يف كل ادلراجع مهما كانت ليجد ما يتناغم مع مذىبو اإليديولوجي ،فنجده اترة يقوؿ أبف
األمي تعٍت الذي ال يعرؼ الكتب السماوية اليهودية وادلسيحية ،واترة أخرى يعٍت أنو نسبة إىل مكة اعتمادا على
مرجع فارسي " حق اليقُت" وىذه النسبة أخذىا من اآلية القرآنية اليت وصفت مكة أبـ القرى ،وغَتىا من
التفسَتات اليت تصب يف إتاه إثبات الكتابة والقراءة حملمد؛ ألف ذلك معناه بشكل غَت مباشر أف دمحما ألف
القرآف وكتبو بيده.
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ىذه النظرة االستشراقية ادلتوارثة كانت أوؿ ما يواجو القارئ ادلتصفح للًتٚتات اليت كانت تنجز عامة
وترٚتة كازديرسكي خاصة ،وأضحت ىذه ادلنهجية قانوان مضطردا يف ٚتيع الًتٚتات األوروبية من القرف الثاين
عشر ادليالدي ،وىذه ادلقدمات ٔتثابة تعاقد ضمٍت مع القراء ،وفيها يتم هتيئتو بشكل موجو ومقصود لفهم القرآف
الكرًن وفق ىذا التصور وىذا ادلنهج .وىنا يطرح السؤاؿ العريض حوؿ قيمة الًتٚتة من الناحية العلمية ومدى
وفائها لألصل ،ويزداد األمر تعقيدا وصعوبة كلما استحضران العبارة الشهَتة "الًتٚتة خيانة".
ىذه اجلوانب وغَتىا كانت زلط اىتماـ كازديرسكي يف كل الطبعات اليت صدرت ،ويف كل طبعة يتغَت
اخلطاب التقدديي شيئا ما ،ويف تقديري تبقى طبعتو لسنة 0754ـ أرحم لألصل العريب وأرفق بو نوعا ما ،وال يعٍت
ذلك أهنا مطابقة ذلا ٘تاما ،كما ال يعٍت ذلك أنٍت مع إقحاـ ىذه السَتة ادلختصرة ضمن ترٚتة القرآف الكرًن يف
كتاب واحد ،ولكن على العموـ من انحية احملتوى وادلضموف مقبولة إىل حد كبَت ،والفضل يرجع إىل ادلؤلف الذي
نوه بو كازديرسكي كثَتا واعترب عملو من أجود ما قدـ عن اتريخ العرب وحياة دمحم ،وىو كوساف دو بَتسفاؿ
 .Caussin de Percevalومن ىذا ادلرجع نستنتج اجلواب على السؤاؿ األوؿ ادلتعلق ابعتماد كازديرسكي على
السَت العربية حلياة دمحم؛ حيث نرجح أنو مل يفعل ذلك من جهتُت على األقل:
اجلهة األوىل :ىو اعتماده الواسع والواضح على كتاب كوساف ،واجلهة الثانية :هنجو نفس الطريقة اليت
تعامل هبا مع التفاسَت ٔتعٌت عدـ اإلحالة إىل ادلصدر العريب بشكل كامل ودقيق ،اللهم بعض التلميحات اليسَتة
جدا إىل كل من ابن األثَت ،وأيب الفداء ،وٕتدر اإلشارة إىل أف كازديرسكي يشَت يف بعض األحياف إىل السنة
النبوية دوف تعيُت يف الغالب للمصدر ،ورٔتا ذكر شيئا يسَت من ذلك ،ولكن الغالب عنده اعتماد العبارة
»  « Selon la traditionوىو يقصد السنة.
ومن ذلك مثال قولو:
« La Sunna ou la tradition supplée au vague et à l’énonciation par trop
générale des peines ainsi on punit le meurtrier de la peine de mort. Si le
meurtrier a en outre commis un vol, dépouillé un autre en brigand, il sera
crucifié. Celui qui dépouille sans tuer, aura la main droite et le pied gauche
coupes ; les attaques contre les voyageurs doivent être punies du bannissement,
quant au vol, on ne doit couper la main (au poignet) que lorsque la valeur de
l’objet volé dépasse quatre dinars (environ cinquante francs) 34».

ىذه التفاصيل اليت يعرضها ادلًتجم وادلتعلقة ْتكم قطع يد السارؽ ،يقوؿ أبهنا مأخوذة من السنة ،ولكنو ال
حييل إىل أي مصدر من ادلصادر العربية اليت قدمت ىذه التوضيحات ،شلا يطرح عدة صعوابت ابلنسبة للقارئ
الباحث الذي يرغب يف ْتث ادلسألة والتحقق من ادلعلومة ،مث إف إشارة كازديرسكي إىل السنة هبذا العموـ ال
ينفك عن تلبيس واضح ،فالسنة كما ىو معلوـ ذلا مصادرىا اليت تؤطرىا وترسم حدودىا.
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و حيدد كازديرسكي عالقة السنة ابلقرآف؛ حيث يعتربىا مكملة لو يف أحكامو بصفة عامة؛ ألف القرآف يف
نظره سلتصر جدا يف تشريعاتو ادلدنية والعامة ،يقوؿ:
« Le Koran, en générale, est très-bref dans ses dispositions législatives tant
»civiles que générale. La Sunna ou la tradition a dû y supplée de bonne heure35 .

من الثابت لدى أىل العلم والنظر أف للسنة الصحيحة دورا مهما يف تفصيل رلمل القرآف الكرًن وتوضيح
أحكامو وبياف كيفية تنزيلها وكيفية أداء العبادات عمليا كالصالة واحلج وغَتمها ،وال يعٍت ذلك ما ذىب إليو
كازديرسكي ٓتصوص القرآف الكرًن؛ ألف كالمو ال خيلو من اهتاـ للقرآف ابلنقصاف ،وىذا ليس بغريب ابلنسبة إليو؛
فقد سبق أف قاؿ أبف القرآف غَت متناسق العناصر واألجزاء .والغريب أف كازديرسكي على غرار ما فعل ابلنسبة
للتفاسَت يورد تعليقات يقوؿ ابعتمادىا على السنة ،ولكن دوف توثيق أو إحالة إىل ادلصدر الذي ينقل عنو،
يقوؿ مثال:
وأغلب ما ينقلو ال يتعلق ببياف ما تقدـ ذكره.
« C’est l’histoire de Caïn et d’Abel. Les Mohometans appellent le premier
Kabil, et le dernier Habil, mais ces deux noms ne se trouvent nulle part dans le
» Koran ; c’est la tradition qui y supplée36.

و ىذا الكالـ حيتاج إىل تدقيق وتثبت؛ فقد نصت الفتوى رقم  886.6أبنو مل يرد شيء من ىذا يف القرآف
الكرًن وال يف السنة الصحيحة .37مث ىل عدـ ذكر األمساء يعد من ابب النقصاف يف القرآف الكرًن؟ أليس ادلهم
ىو احلدث ابلدرجة األوىل مث الدروس والعرب ادلستخلصة من ذلك؟ وما الذي نقص بعدـ ذكر االمسُت يف القرآف
الكرًن ابلتحديد ،خصوصا وأف ادلًتجم مل يقف عند أمهية ىذا ادلعطى يف تعليقو؟ .ال شك أف ىذه اإلشارة مل تكن
موفقة يف أحسن األحواؿ إذا كاف كازديرسكي فعال يسعى لتقدًن ترٚتة أمينة للقراء ،ولعلو يف أسوأ األحواؿ يسعى
لتمرير أيديولوجية الدحض واذلجوـ على القرآف بشىت الوسائل ولو على حساب األمانة والقراء من جو اثنية؛ ألف
إاثرة مثل ىذه القضااي وبدوف مصدر زلدد ال خيدـ الًتٚتة الدقيقة وادلوضوعية دلعاين النص القرآين ال من قريب وال
من بعيد .وٕتدر اإلشارة إىل أف كازديرسكي مل يقدـ ٖتديدا دقيقا ومضبوطا للسنة؛ وادلالحظ أنو خيلط بينها وبُت
غَتىا من ادلصادر األخرى وخاصة التارخيية منها.
يقوؿ ادلًتجم يف تعليق لو عن قوـ عاد:
« Le peuple d’Ad, selon la tradition, qui a longtemps eu cours en Arabie,
était remarquable par sa taille gigantesque. Quelques auteurs Mahométans (et
nous ne citerons ici que le savant et judicieux Ebn Khaldoun) font observer que
les habitants de cette peuplade, dont on voit encore des traces, n’ont rien qui
fasse conclure à cette prétendue taille gigantesque, et qu’elles ne dépassent pas
» les proportions des édifices des autres peuples 38.
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و يقوؿ يف موضع آخر:
« La tradition mahométane désigne cette montagne comme l’endroit où
l’Archie de Noé s’arrêta. Djoudi est le nom donné à une des hauteurs peu
élevées et ne méritant pas le nom de la montagne, dans la partie septentrionale
» de la Mésopotamie, et que la séparant de l’Arménie…. 39

و يقوؿ كذلك عن النيب داود :
« Selon la tradition musulmane, David aurait le premier inventé les cottes
de mailles à la place des cuirasses en plaques de fer. Le fer, dit-on, devenait
» entre ses mains souple et ductile comme de la cire 40.

و ىناؾ أمثلة أخرى كثَتة على ىذه اإلشارات إىل السنة دوف أدىن إحالة إىل مصدر واحد من تلك
ادلصادر اليت تعترب من كتب السنة النبوية مثل صحيح مسلم وصحيح البخاري ،وموطأ مالك ،وسنن ابن ماجة
وغَتىا .وادلالحظ أف ىذه التعليقات ليست ضرورية لفهم وترٚتة معاين القرآف الكرًن؛ فهي تقدـ معلومات أخرى
مل ترد يف النص الذي ىو موضوع الًتٚتة ،ومثل ىذه األمور من ادلفيد إفرادىا بكتاب خاص هبا .أف طريقة تعامل
كازديرسكي مع ما ينسبو للسنة ال خيتلف عن طريقتو يف التعامل مع ابقي ادلصادر؛ فاالنتقائية ىنا كذلك واضحة،
خاصة وأف كازديرسكي سكت عن جوانب أخرى تتعلق ببياف السنة للقرآف الكرًن وىي األوىل ،لكن دفاعو عن
طرحو الذي أعلن عنو ٓتصوص عالقة السنة ابلقرآف الكرًن دفعو يف ادلنحى الذي يقدـ فيو – حسب تصوره -أف
القرآف انقص يف أخباره وتوجيهاتو ،وأف مهمة السنة ىي التكملة ،وىذا التصور يضع القرآف والسنة يف نفس
ادلستوى دوف أي ٘تييز ،والذي ينتج عن ىذه ادلقاربة اعتبار القرآف من أتليف دمحم وال عالقة لو ابلوحي ،وىو
ادلشروع الذي دافع عنو أكثر ادلًتٚتُت للقرآف من ادلستشرقُت .والذي ديكن استخالصو من خالؿ األمثلة السابقة
وغَتىا ،أف ما ينقلو كازديرسكي من الراجح جدا أف يكوف مأخوذا من مصادر غَت عربية أصيلة ،عالوة على
كونو-ادلنقوؿ -يبقى موضع سؤاؿ يف صحتو ودقة أمانتو ومطابقتو لألصل خاصة إذا استحضر القارئ ادلشاكل
اليت تطرحها الًتٚتة بشكل عاـ ،وطبيعة الًتٚتة اليت عرفتها ادلصادر والكتب اإلسالمية ابلنظر إىل السياؽ الثقايف
والتارخيي الذي أفرز ذلك ،وأخَتا حدود اعتماد تلك ادلصادر يف فهم وترٚتة معاين القرآف الكرًن.
 1.1اتريخ العرب يف ترمجة كازميرسكي
تكثر إشارات كازديرسكي يف تعليقاتو على ترٚتتو للقرآف الكرًن إىل اتريخ العرب ،وذلك بنفس ادلنهجية اليت
سلكها مع ابقي ادلصادر العربية األخرى ،وعلى الرغم من أف اإلسالـ يعد نقطة ٖتوؿ ىامة يف اجملتمع العريب كما
اإلنساين ،فإف عودة كازديرسكي إليو تطرح عالمات استفهاـ ،سيما وأف ذلك ال ينفصل عن النظرة التارخيانية
للقرآف الكرًن ،ويتضح ىذا األمر من خالؿ العديد من تلك التعليقات اليت ضمنها ترٚتتو ،من أمثلة ذلك نذكر:

- 44 -

االبستمولوجية العربية في ترجمة القرآن عند كازيمرسكي ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ص.29ص)54

يقوؿ كازديرسكي يف تعليق لو:
« Les Arabes adoraient Lat, Ozza et Menat, qu’ils croyaient être filles de
» Dieu .
41

ويقوؿ كذلك:
« Les Arabes idolâtres avaient coutume de se partager un chameau égorgé
en tirant au sort à qui appartiendrait telle ou telle partie de l’animal ; cela se
faisait au moyen de flèches sans fer et non empennées, conservées au nombre de
» sept dans la temple de la Caaba.42

ويقوؿ أيضا:
« Ce verset a trait à quelques pratiques religieuses en usage chez les
arabes idolâtres, telles que le partage des terrains des fruits et des récoltes en
deux portion, dont l’une était celle de Dieu suprême l’autre consacrée aux
divinités subalternes représentées par les idôles. La portion de Dieu servait à
»nourrir les pauvres, les voyageurs…etc. 43

و يقوؿ أيضا:
« Les arabes idolâtres regardaient comme un malheur la naissance d’une
» fille ; ils avaient même coutume de les enterrer vives.44

ىذه اإلشارات كلها غَت موثقة يف ترٚتة كازديرسكي ،لكننا نستطيع أف ضلدد مصدرىا بناء على خطابو يف
ادلقدمة ،ويتعلق األمر بكتاب »  ،« Caussin de Percevalالذي اعتمده كازديرسكي كثَتا يف ترٚتتو ،ولكن
االستعانة بتاريخ العرب قبل اإلسالـ وإف كاف مهما ،ليس ضروراي يف ىذا ادلقاـ ابلشكل الذي طرحو ادلًتجم ،ما
داـ األمر يتعلق ابلًتٚتة ،وما دامت التعليقات ال توضح ما استشكل على ادلًتجم نقلو إىل اللغة الفرنسية ،وال
نستبعد أف تكوف للمًتجم مقاصد أخرى من وراء ذلك ،من مثل حصر القرآف يف دائرة العرب دوف غَتىم من
سائر الناس ،عكس ما صلده يف منطوؽ العديد من اآلايت القرآنية؛ فادلًتجم يضع القارئ لًتٚتتو عموما ولتعليقاتو
خصوصا أماـ التاريخ العريب وىو يعاين ذلك الواقع الذي ينقلو القرآف عقداي واقتصاداي واجتماعيا ،مث ابدلقابل
التغيَتات اليت أحدثها اإلسالـ يف سلتلف البٌت االجتماعية ،وىكذا تكتمل عنده الصورة اليت دأبت الًتٚتات
األوروبية للقرآف على تقدديها .ولو كاف األمر على خالؼ ما قلنا الٗتذت التعليقات منحى آخر منهجيا وعمليا،
ورٔتا الستغٌت عنها ادلًتجم ٚتلة.
إف التعليقات اليت قدمها ادلًتجم ٓتصوص البعد التارخيي يف فهم الظاىرة القرآنية يسَت يف إتاه تفسَت القرآف
الكرًن ابلظواىر واألحداث التارخيية للعرب يف شبو وجزيرهتم ،وىذا التوجو سيتخذ منحى أكثر جرأة يف الدراسات
االست شراقية خاصة مع مدرسة النقد التارخيي لرائدىا ثيودور نولدكو األدلاين يف كتابو الشهَت " اتريخ القرآف" ،وما
تاله من األعماؿ اليت ضلت النحو ذاتو ،من ذلك ترٚتة بالشَت للقرآف الكرًن يف طبعتها األوىل ؛ حيث خالف
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فيها ترتيب السور يف ادلصحف الشريف واعتمد ترتيب النزوؿ ،مث عدؿ عن ذلك إىل ترتيب ادلصحف يف الطبعات
الالحقة.
 2.1أسباب النزول يف ترمجة كازميرسكي
إىل جانب اعتماد كازديرسكي على ادلصادر ادلتقدمة وإف عن طريق النقل والًتٚتة عن غَته من ادلًتٚتُت
لتلك ادلصادر ،وللقرآف الكرًن أيضا ،صلد إشارات ادلًتجم كذلك إىل أسباب النزوؿ يف تعليقاتو بنفس الطريقة اليت
سلكها يف ترٚتتو .وقبل أف نذكر أمثلة لذلك ،ال بد من القوؿ ىنا إف اعتماد أسباب النزوؿ وعلوـ القرآف عامة
يعد أمرا مهما وضروراي لفهم النص القرآين فضال عن ترٚتة معانيو ،وادلفًتض أف تستثمر علوـ القرآف يف ادلنت
الًتٚتي ابلدرجة األوىل ،مث يف التعليقات إذا دعت الضرورة ،مع احلرص على الربط بُت تلك التعليقات والنص
وفق مقتضيات الًتٚتة من الناحية ادلنهجية .وحىت تكتمل الصورة بشكل موضوعي وأمُت ،حري ابدلًتجم أف يوثق
كل ما ينقلو عن تلك ادلصادر اخلاصة بعلوـ القرآف عامة ،وأسباب النزوؿ خاصة ،حىت يفصل بُت حدود ادلنقوؿ
وبُت خطابو ىو ابعتباره ذاات متدخلة ومؤثرة يف العمل.
وال شك أف ادلتأمل يف تعليقات كازديرسكي يدرؾ أف أسباب النزوؿ عنده تتقاطع كثَتا مع فكرة
التارخيانية اليت ذكرانىا سابقا؛ وىذا واضح من خالؿ تعامل كازديرسكي مع أسباب النزوؿ ،فهي عنده ٗتدـ
األيديولوجية أكثر من ادلعرفة العلمية ،واجلدير ابإلشارة ىنا أف كازديرسكي ال يتطرؽ ألسباب النزوؿ بشكل
مضطرد يف الًتٚتة ،وإمنا يف مواطن زلددة فقط .ومن أمثلة ذكر ادلًتجم ألسباب النزوؿ ،ما يلي:
يقوؿ كازديرسكي:
« Lorsque les Arabes revenaient de Pèlerinage de la Mecque, ils se
croyaient sanctifiés ; et regardant comme profane la porte par laquelle ils
entraient d’habitude dans leurs maisons, ils en faisaient ouvrir une côté opposé.
» Mahomet condamne cet usage45.

و يقوؿ يف تعليق آخر:
« Mahomet avait engagé par une lettre, les juifs de Kaïnoka à embarrasser
l’Islam ; entre autres il s’était servé de cette expression métaphorique, faites à
dieu, un prêt généreux. Les juifs toujours portés à tourner en ridicule les paroles
du prophète arabe, s’écriaient : ( Dieu est donc pauvre puisqu’il faut lui faire
» un prêt) c’est à cette occasion due fut révélé le verset 117. 46

و يقوؿ عن سورة الكهف:
« Mahomet, questionné par les juifs au sujet des sept-dormant leur permit
de leur répondre le lendemain, oubliant d’ajouter ; s’il plait à Dieu. En punition
» de cet oubli, la révélation se fit attendre quelques jours.47
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ويضيف كذلك يف موضع آخر:
« Un jour que Mahomet était en conversation avec quelques Koreïchites de
marque qu’il voulait convertir, Abdallah Ebn Maktoum, aveugle, se présenta
chez lui, et voulut l’interroger sur quelque point de religion. Mahomet contrarié
de cette interruption, lui fit un accueil froid et lui tourna le dos. C’est de quoi il
est blâmé dans ce chapitre. Depuis, Mahomet témoigna toujours beaucoup de
» respect à Ebn Omm Maktoum.48

ادلتأمل ذلذه التعليقات ولغَتىا يالحظ أهنا موجهة ابألساس لكشف جوانب من شخصية الرسوؿ ولو
بطريقة غَت مباشرة ،خاصة تلك ادلتعلقة ٔتا قد يعتربه من أخطائو وىفواتو ،فباستثناء ادلثاؿ األوؿ ،صلد أف معظم
التعليقات ادلرتبطة هبذا اخلصوص تسَت يف االٕتاه نفسو ،خاصة وأف ادلًتجم ال يدخل يف تفاصيل ذلك ،ومل يعرض
ابقي األقواؿ يف ىذه ادلواضع وغَتىا .وٕتدر اإلشارة إىل ضرورة االنتباه إىل لغة ادلًتجم يف التعليقات عموما وىنا
تعيينا ،فإذا نظران إىل تعليقو عن سورة الكهف ،نالحظ أف ادلًتجم حسم يف قضية عدة أصحاب الكهف ،اليت
جعلها سبعة على خالؼ ادلأثور ،فاليهود سألوا عن الفتية ،ومل يسألوا عن السبعة النائمُت كما ىو مبُت يف النص
أعاله .وال صلد يف القرآف ٖتديدا لعدد ىؤالء ،وكل ما ذكر إمنا ىو رلموعة من األقواؿ اليت قيلت يف ىذا ادلوضوع،
وىي رجم ابلغيب على حد التعبَت القرآين ،إذف ما الذي جعل ادلًتجم حيسم يف ىذه القضية؟ وما ادلرجع الذي
استمد منو ذلك؟ ،علما أف األوىل بناء على ماىية الًتٚتة ،إمنا ىو العودة إىل األصوؿ اليت يًتجم عنها.
 3.1الناسخ واملنسوخ يف ترمجة كازميرسكي
سبق أف تعرض كازديرسكي لقضية الناسخ وادلنسوخ وموقفو منو ،وكيف استغلو للتشكيك يف القرآف الكرًن
خاصة يف خطابو التقدديي يف مقدمة الطبعة األوىل 0730ـ ،وقد اعتمد كثَتا على ما طرحو سلفو اإلصلليزي
جورج ساؿ ،أما حديثو عن الناسخ وادلنسوخ يف ىذه الطبعة ( )0754فال يعدو كونو رلرد إشارات تفتقد إىل
الدقة اليت تقتضيها طبيعة ادلوضوع وحدوده ،فالناسخ وادلنسوخ كما ىو معلوـ لدى أىل العلم يف ىذا اجملاؿ أنواع
وٖتكمو ٚتلة من الضوابط ،دوف اخلوض يف اختالؼ العلماء يف ىذا ادلوضوع ،لكن كازديرسكي كما سنوضح من
خالؿ األمثلة جيعل الناسخ وادلنسوخ نوعا واحدا ،وعلى الدرجة نفسها ،وىذا يشكل تلبيسا للنص ادلًتجم وٖتويرا
دلعناه بشكل من األشكاؿ .وعلى خالؼ أسباب النزوؿ ،فقد صرح كازديرسكي ابلناسخ وادلنسوخ .ومن األمثلة
نقرأ يف تعليقاتو ما يلي:
الصابِئِني من آمن ِاب َِّ
َّ ِ
َّ ِ
َّلل
ين َى ُ
ادوا والن َ
ين َ
َّص َار ٰى َو َّ َ َ ْ َ َ
آمنُوا َوالذ َ
يقوؿ معلقا على اآلية القرآنية( :إِ َّن الذ َ
والْي وِم ْاْل ِخ ِر و َع ِمل ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُى ْم ََْي َزنُو َن.)49
َج ُرُى ْم ِعن َد َرّّبِِ ْم َوَال َخ ْو ٌ
صاحلًا فَ لَ ُه ْم أ ْ
َ َ َ
َ َْ
« Quel que soit, du reste, le véritable sens de verset qui nous occupe, le
sentiment général des docteurs musulmans est qu’il a été abrogé par le verset
39 de chapitre III, et par d’autres passages du Koran où la croyance en Dieu,
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en la vie future et en la mission de Mahomet, est regard é comme indispensable
»pour le statuts. 50

ىكذا يشَت كازديرسكي إىل أف اآلية منسوخة يف السورة الثالثة ،يقصد سورة النساء ،وسور أخرى من
القرآف اليت ٕتعل اإلدياف ابهلل ،وابآلخرة وبرسالة دمحم (ص) ىي احملددات اذلامة لإلدياف ،ولكنو مل حيدد طبيعة النسخ
يف ىذا ادلوضع أساسا ،ومل يفصل يف ادلسألة كما ىو الشأف عند ادلفسرين .أما ما يتعلق ابدلصادر ذات الصلة
ٔتبحث الناسخ وادلنسوخ ،فال صلد أدىن إشارة من ادلًتجم إىل مصدر من أمهات ادلصادر ،وكل ما سيجده القارئ
ىو إحالة كازديرسكي إىل ادلوضوع يف مقدمتو ،ومن ذلك قولو:
« Voyer sur les abrogations dans le Koran la notice sur Mahomet, placée
» en tête de cette traduction.51

و يقوؿ يف تعليق آخر:
« Ce verset se trouve abrogé par le verset 139 du même chapitre. Le temple
de la Ka’ba, à la Mecque a été définitivement désigné comme le point vers
» lequel les musulmans doivent se tourner en priant 52.

ِِ
ب ۚ فَأَيْ نَ َما تُ َولُّوا
ىذا التعليق خيص تغيَت القبلة إىل جهة الكعبة ،واآلية ادلنسوخةَ ( :و ََّّلل ال َْم ْش ِر ُق َوال َْمغْ ِر ُ
اَّلل ۚ إِ َّن َّ ِ ِ
فَ ثَ َّم وجو َِّ
يمٕ .) 53تدر اإلشارة إىل أ ف ترتيب اآلايت يف ترٚتة كازديرسكي خيتلف عما ىو
َُْ
اَّللَ َواس ٌع َعل ٌ
يف ادلصحف ،وىذا وجو من وجوه عدـ الوفاء لألصل العريب يف ىذا اجلانب ،فًتتيب اآلية السابقة عنده ىو
 ،018يف حُت أف ترتيبها يف ادلصحف ىو  ،004أما اآلية اليت نسختها فًتتيبها عند كازديرسكي ىو  ،028أما
َّك قِ ْب لَةً
ك ِيف َّ
الس َم ِاء ۖ فَ لَنُ َولِّيَ ن َ
ب َو ْج ِه َ
ترتيبها يف ادلصحف فهو  ،033ويتعلق األمر ابآلية( :قَ ْد نَ َر ٰى تَ َقلُّ َ
ِ
َّ ِ
اب
ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ْحلََر ِام ۚ َو َح ْي ُ
اىا ۚ فَ َوِّل َو ْج َه َ
تَ ْر َ
ث َما ُكنتُ ْم فَ َولُّوا ُو ُج َ
ضَ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
وى ُك ْم َشط َْرهُ ۗ َوإِ َّن الذ َ
لَيَ ْعلَ ُمو َن أَنَّوُ ا ْحلَ ُّق ِمن َّرّّبِِ ْم ۗ َوَما َّ
اَّللُ بِغَافِ ٍل َع َّما يَ ْع َملُو َن  .)54.وعلى غرار ما فعل سابقا ،صلد كازديرسكي ال
يقدـ أدىن توضيح ٓتصوص الناسخ وادلنسوخ ،علما أف ىذا العلم مهم وخطَت يف الوقت نفسو ،وإقحاـ القارئ يف
قضاايه هبذا الشكل قد حيملو على التموقف السليب إزاء القرآف الكرًن ،خاصة وأف قضية النسخ استغلت بغَت
ْتث وال تقص للتنقيص من شأف القرآف الكرًن ،وقد تقدمت بنا اإلشارة إىل ذلك .مث إذا حاولنا أف نربط ىذا
التعليق ابلًتٚتة وْتثنا لو عن مربر يساعد القارئ على فهم ادلعٌت الذي ينقلو لو ادلًتجم ال صلد أية صلة بذلك،
فالتعليق من ادلفًتض أف يرفع اللبس أو الغموض الذي يتوقعو ادلًتجم لدى قارئو الذي يتوجو إليو ،أما أف تثار
قضية ٖتتاج إىل دراسة مستقلة وْتث خاص يف ىذا السياؽ فليس موفقا إذا كاف ادلًتجم يراىن فعال على تقريب
ادلًتجم إىل القارئ الفرنسي ادلتعدد.
النص َ
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خامتة البحث
على الرغم من القيمة العلمية نظراي ومنهجيا لالبستمولوجية العربية يف فهم معاين النص القرآين ،واليت ظلت
ادلداخل األساسية إىل القرآف الكرًن ،فإف حضورىا يف ترٚتة كازديرسكي للقرآف الكرًن يعد حضورا شكليا
فحسب؛ وىذا احلضور يطرح إشكاالت عدة على الباحث الذي يسعى لتقوًن ادلنتج الًتٚتي عند ادلًتجم ،وعلى
العموـ صلمل أىم اخلالصات اليت توصلنا إليها يف ما يلي:
 حضور األصوؿ العربية يف ترٚتة كازديرسكي للقرآف الكرًن ،يبقى موضوع سؤاؿ يف ظل الطريقة اليتسلكها كازديرسكي يف ذلك؛
 ال يوثق كازديرسكي ادلصادر العربية على خالؼ غَتىا من ادلصادر غَت العربية وخاصة الفرنسيةواإلصلليزية؛
 ال حيًتـ ادلًتجم حدود ما ينقلو أو كما يزعم من تلك ادلصادر العربية ،وكثَتا ما خيلط بُت ادلنقوؿ ورأيوالشخصي
 هنج ادلًتجم يف ترٚتتو االنتقائية يف ما ينقلو وىذا ال ديكن أف يكوف إال من خلفيتو اإلديولوجية؛ وىيخلفية تنظر إىل القرآف على أنو نص بشري غَت معجز ،وأنو من أتليف دمحم ،وىذه الفكرة حيرص ادلًتجم خالؿ
الطبعات اليت يصدرىا على أتكيدىا من خالؿ ادلقدمات والتعليقات؛
 يفصل ادلًتجم بُت التعليقات وبُت ادلنت؛ وىذا ليس بريئا؛ ألف كازديرسكي يقدـ الًتٚتة/ادلنت على أنوقرآف مطابق ٘تاما للنص العريب ،وىذا يطرح إشكالية الًتٚتة وحدودىا عموما ،وترٚتة النص القرآين ٗتصيصا؛
 من الراجح عندان أف كازديرسكي مل يعتمد على األصوؿ العربية لتلك ادلصادر اليت يذكرىا يف ادلقدمة ويفالتعليقات؛
 إف إشارات ادلًتجم إىل تلك ادلصادر العربية أييت ابلدرجة األوىل للًتويج للًتٚتة وإقناع القارئ أبمهيتهاوقيمتها العلمية؛ ولذلك صلد كازديرسكي ينتقد الًتٚتات السابقة مثل ترٚتة كلود إثيُت سفاري ،وىذا من الطرؽ
اليت سلكها غَته شلن سبقو يف ىذا ادليداف مثل جورج ساؿ اإلصلليزي الذي انتقد ترٚتة مراشي ودو ريَت ،وكذلك
سفاري الذي انتقد ادلًتٚتُت معا ،وكل ذلك للتأكيد على أف ما يقدمو كل مًتجم الحق ىو الصحيح والبديل،
علما أف كل ىؤالء ادلًتٚتُت اعتمد على من سبقهم.
و يف اخلتاـ فإف ترٚتة كازديرسكي تعترب امتدادا للًتٚتات السابقة الالتينية والفرنسية وغَتىا ،مع بعضالتعديالت الشكلية فقط ،وىي ترٚتات أيديولوجية ٗتدـ مصاحل الكنيسة الكاثوليكية ٖتديدا ،وعلى الرغم من

- 49 -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة الباحث  – EISSN: 2602-635Xالمجلد(13العدد 2021 /)01ــــــــــــــــــ

ادعاء أصحاهبا أهنا "قرآف" فليست بشيء من ذلك ،وىي أبعد ما تكوف إىل النص القرآين ادلعجز شكال ومضموان
وأثرا..
قائمة املصادر واملراجع
 -1املصادر واملراجع العربية
القرآن الكرمي
أندريو الالند ،موسوعات الالند الفلسفية ،تعريب خليل أٛتد خليل ،تعهد وإشراؼ أٛتد عويدات،
منشورات عويدات ،بَتوت-لبناف ،الطبعة الثانية ،1110
أبو الفضل ٚتاؿ الدين دمحم بن مكرـ بن منظور ،لساف العرب ،دار صادر بَتوت ،1112
إمساعيل بن ٛتاد اجلوىري  .الصحاح ،اتج اللغة وصحاح العرية ،مادة قرأ ،ط  0القاىرة.0845 ،
بالنشيو ،االبستمولوجيا ،تعريب زلمود بن ٚتاعة ،دار دمحم علي للنشر ،الطبعة األوىل ،1113
اجلابري دمحم عابد ،مدخل إىل فلسفة العلوـ ،العقالنية ادلعاصرة وتطور الفكر العلمي ،بَتوت مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط 0883ـ. ،
اجلرجاين علي بن دمحم .التعريفات ،ضبطو وفهرسو دمحم بن عبد احلكيم القاضي ،دار الكتاب ادلصري،
القاىرة ،دار الكتاب اللبناين-بَتوت ،ط0880 ،0ـ .
السيوطي جالؿ الدين .اإلتقاف يف علوـ القرآفٖ .تقيق زلمود مرسي ،ودمحم عوض ىيكل ،دار السالـ،
ط،1117 ،0
الفَتوز آابدي رلمد الدين دمحم بن يعقوب ،القاموس احمليط ،دار احلديث القاىرة ،راجعو واعتٌت بو أنس دمحم
الشامي ،وزكراي جابر أٛتد1117 ،ـ
ادلعجم الفلسفي ،رلمع اللغة العربية القاىرة ،اذليئة العامة لشئوف ادلطابع األمَتية 0312ىػ0872/ـ
ينظر صليب العقيقي  :ادلستشرقوف ،دار ادلعارؼ ،مصر ،طبعة ،0883
 -1املصادر واملرجع األجنبية
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