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چکیده :قرآنپژوهی یکی از موضوعاتی است که اقبال
خاورشناسان را به خود جلب کرده است و چند دهه
گذشته شاهد تولید مجموعههای بسیاری از جمله
دایرةالمعارفها و کتابهای تخصصی در این زمینه
هست�یم .رویکردهای خاورشناسان به قرآنپژوهی
متفاوت بوده اما تاکنون شاهد مجموعه مدونی که با
رویکرد تاریخی در معنای تخصصی خودش نبودهایم.
اواخر سال میالدی گذشته ،مجموعه «قرآن مورخان» به
سرپرستی محمدعلی امیرمعزی و گیوم دی با رویکردی
تاریخی منتشر شد و در حال حاضر تنها اثر برجسته
قرآنپژوهی معاصر به شمار میرود که به کل قرآن کریم با
رویکرد مذکور پرداخته است .اهمیت این اثر ازآنرو است
که جمعی از متخصصان میانرشتهای گرد هم آمدند تا
با چنین رویکردی به تحلیل و بررسی زمینههای مختلف
قرآنی بپردازند .این اثر در سه مجلد منتشر شده و در حال
حاضر در محافل مختلف علمی جهان مورد توجه قرار
گرفته است .این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف مجموعه
«قرآن مورخان» پرداخته و موضوعات مطروحه آن را تبی�ین
کرده است.

An Analysis of the Handbook of « the Quran
of Historians»
Muhammad Ba’azm
Abstract: Quranic research is one of the topics
that has attracted the attention of orientalists,
and the last few decades have seen the production of many collections, including encyclopedias and specialized books in this field. Orientalists’ approaches to the Qur’an have been
different, but so far we have not seen a codified
collection with a historical approach in its specialized sense. Late last year, the collection of “
the Quran of Historians” under the supervision
of Mohammad Ali Amir Moazi and Guillaume
Di was published with a historical approach and
is currently the only outstanding work of the
contemporary Qur’anic research that has dealt
with the entire Holy Qur’an with this approach.
The importance of this work is due to the fact
that a group of interdisciplinary experts came
together to analyze and study various Qur’anic fields with such an approach. This work
has been published in three volumes and is
currently being considered in various scientific
circles around the world. This article analyzes
the various dimensions of the collection and
explains the issues posed in it.
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مقدمه
 از پژوهشـگران تاریـخ ادیـان بـه سرپرسـتی محمدعلـی1 بـا مشـارکت سـیتن،بـرای نخسـتینبار در جهـان
 اسـتاد اسالمشناسـی، و گیـوم دی2شسـرای کار بـردی مطالعـات عالـی فرانسـه
  اسـتاد دان،امیرمعـزی
دانشگاه آزاد بروکسل فعالیتی آغاز شد که به عقیده آنها الزم بود از متن مقدس اسالم با همان شیوه که
 به باور آنان متن قرآن در معرض خطر. خوانشـی انتقادی ارائه شـود،با کتاب مقدس تعامل شـده اسـت
 بنابراین نویسـندگان این مجموعه.متعصبانی اسـت که از هر گونه خوانش انتقادی خودداری میکنند
 هر،دینی زمـان نزول
ِ  جغرافیایـی و،تلاش کردهانـد تـا بـا بازگردانـدن محتـوای متـن قـرآن به بافـت تاریخی

. سوره قرآن را با جزئیات بسیار تجزیهو تحلیل کنند114 یک از

 تحلیلی ضروری و روشنگرانه بود،بهطور کلی هدف اصلی محققان این مجموعه ارائه خوانشی جدید
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که بهواسطه آن نشان میداد میتوان ریشههای متن مقدس اسالم را در متون پیشین یهودی و مسیحی
(از جملـه در سـطح واژگان آن) پیجو یـی کـرد .همچنیـن بـه دنبـال آن بودنـد تا نشـان دهند متن مقدس
اسالم درگذر زمان و پس از حیات پیامبر دستخوش تغییراتی شده است .بنابراین گامی بهپیش نهاده
و تحلیلـی ارائـه دادنـد کـه چگونـه پیـام قرآن پـس از رحلت پیامبر(ص) توسـط گروههـای مختلف ،رنگ
و بـوی مذهبـی ،سیاسـی و نظامـی بـه خود گرفت و در راسـتای توجیه فتوحـات ،یورشها و قتلعامهای
آنان به کار گرفته شد.
قرآن مورخان 3شـد که مدعی اسـت متن مقدس اسلام را مبتنی
نتیجه این فعالیت انتشـار کتابی با نام ِ
بـر روششناسـی خـاص قابـل درک و فهـم میکنـد .نـگارش اثـری متمرکـز بـر قـرآن کریم بـا رویکـرد تاریخی ـ
انتقـادی 4در بررسـی  114سـوره قـرآن بـه زبـان فرانسـه بیسـابقه بـوده و از ایـنرو اثـری نـو و شایسـته توجـه به
شـمار میرود .این کتاب در اصل چهار مجلد اسـت که سـه مجلد آن ب ه صورت کاغذی چاپ شـده و
در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است و جلد چهارم که اطالعات کتابشناختی و منابع تحقیقات
مرتبط با این حوزه را دربر دارد ،بهصورت آنالین در بازه زمانی متفاوت ب ه روزرسانی و منتشر خواهد شد.
امیرمعزی در مصاحبههای مختلف درباره ایده ّاولیه این اثر چنین بیان میکند که ناشر 5این مجموعه
از وی درخواسـت کـرده تـا ترجمـه جدیـدی از قـرآن کریـم بـه زبـان فرانسـوی تهیه کنـد و امیرمعـزی با اقناع
وی مبنـی بـر اینکـه ترجم ههـای فرانسـوی مقبولـی از قرآن وجود دارد ،ایده توسـعه مطالعـات قرآنی به زبان
فرانسـوی مبتنـی بـر رویکـرد تاریخـی ـ انتقـادی را مطـرح میکنـد و پـس از  5سـال تحقیـق و پژوهـش ایـن
یشـود .روش انتقـادی ـ تاریخـی کـه از قـرن هجدهـم در مطالعـات کتـاب مقـدس یهودیـان و
اثـر منتشـر م 
مسیحیان رواج یافت ،ابزاری در دست دانشمندان بود تا «معنای تاریخی متن» را کشف کنند .آنان با
توجه به گسستهای ساختاری و محتوایی در متن ،یکپارچگی آن را زیر سؤال میبردند و میکوشیدند
منابع گوناگون متن پیش روی خود را کشف کنند و آن را در بستر تاریخیاش قرار دهند.
بـه بـاور سرویراسـتاران ایـن مجموعـه ،بـا وجـود تحقیقـات بسـیاری کـه دربـاره قـرآن در دنیـا انجـام شـده
اسـت ،این تحقیقات نسـبت به آنچه در ایران و تونس انجام میشـود بسـیار اندک اسـت و سـهم بسـیار
شهـا توانسـته قـرآن را در دنیـا معرفـی کنـد و قـرآن همچنـان در دنیا کمتر شـناخته شـده
کمـی از ایـن پژوه 
اسـت .آنـان معتقدنـد حتـی مقامات عالیرتبه مسـلمان نسـبت به معرفی قرآن یا فعالیـت اندک دارند یا
در این زمینه هیچ عالقهای از خود نشـان نمیدهند یا پژوهشهای قرآنی در سـطح نخبگان باقی مانده
و در دسـترس عموم قرار نگرفته اسـت ،در حالیکه ابعاد ناشـناختهای از قرآن همچنان برای مخاطبان
عمومی وجود دارد.
3. Le Coran des historiens.
4. Historical – ciritical approach.
5. CERF.
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امیرمعـزی در مصاحبههـای مختلـف 6خـود متذکـر میشـود کـه در طراحـی ایـن مجموعـه و انتشـار آن
تردیدهایی داشته است .او بیان میکند که سرویراستاران این مجموعه در آغاز کار با دو چالش جدی
مواجه بودهاند:
نیـاز بـه یـک تیـم بینالمللی از دانشـمندان متخصص این حـوزه از اصلیترین چالشهای پیش روی آنان
محققان حوزههای
بوده اسـت که پیچیدگیهای متن قرآن باعث میشـده که گردآوری مجموعهای از
ِ
ً
ً
مختلـف دانشـی كـه غالبـا جـدا از هـم هسـتند ،گـرد هـم آمـده و تلاش کننـد تـا یـک متـن ظاهـرا مبهـم،
پرکاربرد و پیچیده را برای مخاطب قابلدرک کنند.
گـردآوری مجموعـهای از مباحـث منسـجم تفسـیری از کل قـرآن دیگـر چالـش پیـش روی آنـان بـوده کـه
تهـای دقیـق و علمـی نویسـندگان ایـن مجموعـه بـوده اسـت .ایـن بیـم نیـز
دسـتیابی بـه آن در گـرو فعالی 
در سرویراسـتاران وجود داشـته اسـت که تولید چنین اثری میتواند خشـم محافل بنیادگرایانه و سـلفی را
برانگیزد و آن را یک خطر برای خود تلقی کنند؛ زیرا آنچه در این اثر مشاهده میشود ،تحقیقی است که
قرآن را به یک سند تاریخی نزدیک و از قرآن مؤمنان به قرآن مورخان مبدل کرده است.
نـگاه مختلـف نویسـندگان ایـن مجموعـه در بـاره ماهیـت قـرآن کریـم نیـز از نـکات قابلتوجـه ایـن اثـر
اسـت .بـرای نمونـه بـه بـاور گیـوم دی یکـی دیگـر از سرویراسـتاران اثـر ،از منظر اعتقاد اسلامی قـرآن همان
کالم خداسـت؛ متنـی الهـی کـه بیـن  610تـا 632م بـر پیامبـر اسلام (ص) نـازل شـده اسـت ،امـا از منظـر
یهـای غر بـی ،قـرآن کر یـم بازتـاب موعظههـای نبـوی در مکـه و مدینـه اسـت کـه
بخشـی از تاریخنگار 
پـس از رحلـت ایشـان بـ ه عنـوان متنـی جزئـی و ناهمگـن در نیمـه دوم قـرن دوم بـهعنـوان «کتـاب مقـدس
مسـلمانان» جمـعآور ی شـده اسـت .از سـوی دیگـر گیـوم دی معتقـد اسـت کـه قـرآن یـک متـن کالسـیک
قرن هفتم میالدی است و در بافت تاریخی خاص خود پدید آمده است که فضای آن در ذهنیت مردم
ارو پـای معاصـر نمیگنجـد و از ایـن منظـر و بـا ذهنیـت معاصـر ،برخـی دوگانههـا و تناقضهـا از متـن قرآن
قابلبرداشت است.
همچنیـن نویسـندگان ایـن مجموعـه بـر ایـن باورنـد کـه قـرآن بـا متون پیـش از خـود ارتبـاط دارد و در پیوند
مور ِیـل ُد ِبیـه 7از متخصصـان مطالعـات سـریانی ،تاریـخ دیـن و فرهنـگ ،تاریـخ
بـا آنهاسـت .بـرای نمونـه ِ
انتقـال متـون ،فلسـفه ،جوامـع مسـیحی در اواخـر دوران باسـتان و تعاملات مذهبـی و هویـت جامعـه بـر
این باور اسـت که قرآن با متون پیش از خود در ارتباط اسـت ،اما چگونگی پیوندهای قرآن با عهد قدیم
ً
یـا عهـد جدیـد کاملا پیچیـده اسـت و ایـن پیچیدگـی زمانی دوچندان میشـود کـه در قرآن تنهـا برخی از
گزارشهای پراکنده از این پیوند قابل ردیابی اسـت .او بر این باور اسـت که میتوانیم یک تحلیل متنی
 .6برای نمونه ر.ک به :مصاحبههای امیرمعزی با مجله فیگارو و سخنرانیهای او در دانشگاه استراسبورگ.

7. Muriel Debié.

باتک یسرربودقن
سدقم نتم  لباقم رد یخیرات دنس هباثم هب نآرق

244

آینۀپژوهش 184
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

انجـام دهیـم تـا نشـان دهیـم کـه چگونـه عناصـر خاصی از قـرآن ،متون گذشـته را با خود به همـراه میآورد
یتـوان تعـداد مشـخصی از ایـن عناصـر را برجسـته کـرد .حضـور انبیـا در عهـد عتیـق کـه در قـرآن نیـز
وم 
نقش بسـیار مهمی برای آنان ذکر شـده اسـت یا شـباهت و نزدیکی برخی از احکام اسلامی مانند ذبح و
حجـاب یـا برخـی از عناصـر آخرالزمانـی در عهـد جدیـد ،نمونههایـی از پیوند میان قرآن بـا کتاب مقدس
را نشان میدهد.

ساختار مجموعه
محتوای موجود در این مجموعه به شکل زیر قابلطبقهبندی است:
جلـد ّاول بـه قـرآن و چگونگـی پیدایـش اسلام ،محتـوای تاریخـی و جغرافیایـی 8آن اختصـاص دارد .در
ایـن مجلـد همچنیـن مطالعاتـی در بـاره بافت 9و پیدایش 10قرآن کریم ارائهشـده که مشـتمل بر  20پژوهش
تاریخی در سه بخش است.
در مجلد نخست مقاالت مهمی ازجمله «عربستان پیش از اسالم» 11به قلم کریستیان ُر َبن ،متخصص
کتیب ههـای باسـتانی بـا تمرکـز بـر تار یـخ عربسـتان پیـش از اسلام و عضـو فرهنگسـتان کتیبهشناسـی و
نهـای باسـتانی فرانسـه« ،اعـراب و ایرانیـان قبـل و صدر اسلام» 12به قلم سـمرا آذرنـوش« ،حیاتهای
زبا 
محمـد (ص)» بـه قلـم اسـتفان شـومیکر 13و «از عربسـتان تـا امپراتـوری :فتـح و ایجـاد خالفـت در صـدر
اسالم» به قلم آنتوان بورو 14قابلمشاهده است.
پرداختـن بـه تار یـخ عربسـتان پیـش از اسلام کـه در گفتمـان مـا بـه «جاهلیـت» موسـوم شـده ،یکـی از
یهـای بـارز ایـن بخـش اسـت .مورخـان ایـن مجموعه تصور سـنتی و عمومی از جهالـت را بر هم زده
ویژگ 
و انـزوای تـوأم بـا بتپرسـتی و عـدم آشـنایی آنـان بـا ادیـان توحیـدی مجـاور را بـه نحـو دیگـری بـه نمایـش
گذاشـتهاند .آنـان بـر ایـن باورنـد کـه ایـن تصـور سـنتی چنـدان درسـت نیسـت و عربسـتان پیـش از اسلام
ً
خالـی از تعاملات فرهنگـی و اجتماعـی بـا مناطـق پیرامونـی که عموما ادیـان توحیدی داشـتهاند نبوده و
ُ
چندبعدی از منظر دینی ،فرهنگی و اجتماعی با حضور گسترده ادیان
عربستان آن زمان را یک محیط
ِ
توحیدی معرفی و برای آن مستندات قوی تاریخی ارائه میکنند.
بخـش دوم ایـن مجلـد بـه قـرآن در پیونـد بـا متون مقدس پیـش از خود اختصاص دارد و مقاالتی به شـرح
8. LE CORAN ET LES DÉBUTS DE L'ISLAM: CONTEXTE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE.
9. le contexte.
10. la genèse.
11. L'Arabie préislamique.
12. Arabes et Iraniens avant et au début de l'islam. Aperçu de quelques zones de contact et de conflit.
13. Stephen J. Shoemaker.
14. Antoine Borrut.
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ز یـر بـه چشـم میخـورد« :یهودیـت و قـرآن» 15بـه قلـم بـار آشـر کـه بـه شـکل خـاص بـه توصیـف یهودیـت و
یهودیـان در قـرآن پرداختـه اسـت« ،جوامـع مذهبـی در امپراتـوری بیزانـس در آسـتانه فتوحات عـرب» 16به
کریسـتل
قلـم مور یـل ُد ِبیـه و َونسـان ِد ُروش« ،یهودیـان» 17و «مسـیحیان در ایـران دوره ساسـانی» 18بـه قلـم
ِ
ژولیان« ،مسیحیت اتیوپی» به قلم مانفرد ِکروپ و گیوم دی« ،جریانات یهودی و مسیحی و مسیحیان
شـرقی باسـتان» به قلم ژان َو ن ِر یث ازجمله تالشهای انجامشـده در این مجموعه اسـت که به فضای

«مسیحیت» همزمان با پیدایش دین اسالم بهعنوان بخش بزرگی از این اثر اختصاص یافته و تحلیلی
از دو گروه مسـیحی بزرگ آن دوره ،یعنی مسـیحیان ساسـانی در ایران و مسـیحیان اتیوپی (حبشـه) ارائه
شـده اسـت« ،آئیـن مانـوی» 19بـه قلـم میشـل تاردیـو ،مدیـر سـابق دانشسـرای کاربـردی مطالعـات عالـی،

«مکتوبـات آپوکریفـای یهـود و قـرآن» 20بـه قلـم دیو یـد حمیدویـچ ،معـاون فعلـی دانشـکده الهیـات لـوزان،
«آخرالزمان سریانی» 21به قلم موریل ُد ِبیه« ،آخرالزمان ایرانی» 22به قلم فرانتز گرونه و «قرآن و محیط فقهی
آن» 23به قلم دیوید پاورز.
بخـش سـوم ایـن مجلـد بـه مصحـف قرآنـی 24اختصـاص دارد .در سـالهای اخیـر نظریههـای گوناگونـی
درباره تفسـیر و معانی قرآن ارائه شـده اسـت ،در حالیکه برخی از رویکردها به دنبال اکتشـافات جدید
با رنگ و بوی پاپیرولوژیکی ،باستانشناختی و اپیگرافی هستند .مقاالتی همچون «بررسی نسخههای
ُ
خطـی قرآنـی در غـرب» 25بـه قلـم فرانسـوا دروش« ،نسـخ خطـی باسـتانی قـرآن» 26بـه قلـم الیونـور ِسلار،
َ
«سنگنبشـتههای قرآنـی» 27بـه قلـم فردر یـک ا ِمبـرت« ،مصحـف قرآنـی :بافت و سـاختار» 28و «مصحف

قرآنـی :پژوهشـی پیرامـون رسـمیتیافتن قـرآن» 29بـه قلـم گیـوم دی و «تشـیع و قـرآن» 30بـه قلـم محمدعلـی
امیرمعزی قابلدسترسی است.
15. Le judaïsme et le Coran.
16. Les communautés religieuses dans l’Empire byzantin à la veille de la conquête arabe.
17. Les Juifs.
18. Les chrétiens en Iran sassanide.
19. Le manichéisme: recherches actuelles.
.20les écrits apocryphes juifs:

َ
اپوکریفـا در اصطلاح بـه کتابهایـی باسـتانی بـا محتوای یهودی و مسـیحی گفته میشـود که برخی از گروههـای یهودیت ،کاتولیک،
ارتدکس و پروتستان آنها را نیمهشرعی نامیدهاند.

21. Les apocalypses syriaques.

22. L’apocalyptique iranienne.
23. Le Coran et son environnement légal.
24. Le corpus coranique.
25. L’étude des manuscrits coraniques en Occident.
26. Les manuscrits coraniques anciens. Aperçu des matériaux et présentation des outils d’analyse.
27. Le Coran des pierres.
28. Le corpus coranique: contexte et composition.
29. Le corpus coranique. Questions autour de sa canonisation.
30. Le shi’isme et le Coran.
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جلـد دوم و سـوم بـه تفسـیر و تحلیـل  114سـوره قـرآن پرداختـه اسـت و بـهعنـوان طوالنیتریـن بخـش ایـن
ً
مجموعه (تقریبا  2400صفحه کاغذی) تفسیری پیوسته از سورههای قرآن کریم ارائه میکند که برخی از
آنها بسیار کوتاه و برخی دیگر طوالنیتر هستند .این بخش با یک مقدمه دهصفحهای به قلم محمدعلی
امیرمعـزی و گیـوم دی آغـاز و تفسـیری ترتیبـی از سـورههای قـرآن کریـم ارائـه میکند .در میان نویسـندگان
این بخش ،اسامی افرادی نامآشنا همچون گابریل سعید رینولدز و آن سیلوی بوآلیوو به چشم میخورد.
جلد چهارم کتابشناسی مطالعات قرآنی را عرضه میکند و بر اساس نظر سرپرستان علمی ،این جلد
بـه «تهیـه فهرسـتی تـا حـد امکان جامع» از مطالعـات علمی (مقاالت ،کتابهـا و فعالیتهای جمعی)
اختصاص دارد که برگرفته از محتوا و نظرات محققان این حوزه از قرن نوزدهم تا امروز است و به صورت
آنالین بهروزرسانی میشود.

31

بـا وجـود گسـترش تحقیقـات تاریخـی دربـاره قـرآن کریـم بـهعنـوان متن مقـدس مسـلمانان از قـرن نوزدهم
میلادی تـا امـروز ،نتایـج تحقیقات این حوزه در حلقهای از متخصصان اسالمشـناس محدود شـده ،اما
هـدف ایـن مجموعـه آن اسـت تـا از ایـن چارچوب رها شـود و نتایـج تحقیقات خود را بـه منظر مخاطبان
ی نیـز برسـاند .همـانطـور کـه سرپرسـتان ایـن اثـر در دیباچـه نوشـتهاند ،ایـن کتـاب تنهـا مجموعـه
عمومـ 
مشـتمل بـر تفسـیر کامـل قـرآن بـا رویکـرد فیلولوژیـک و تاریخـی بـه زبـان فرانسـه اسـت و نمونـه مشـابهی
ندارد .اهمیت این اثر را از زوایا و ابعاد گوناگون میتوان تحلیل و بررسی کرد که پرداختن به آن میتواند
افقهای جدید درباره قرآن کریم را در پیش روی پژوهشگران بگشاید .از نکات مهم درباره این مجموعه
آن است که سرویراستاران تالش کردهاند تا نظرات و آرا تفسیری محققان اعم از مسلمان و غیرمسلمان
درباره قرآن کریم را با بهکارگیری ادبیات مناسب و قابل فهم بهصورت یک اثر پژوهشی درخور گرد آورند.
همچنیـن تلاش کردهانـد تـا ایـن اثـر ،زمینهسـاز انجـام تحقیقـات نویـن در حـوزه قرآنپژوهـی معاصـر واقع
شود .از سوی دیگر گردآوری منابع مورداستفاده در پژوهشهای این گروه میتواند دسترسی پژوهشگران
بـه حجـم قابلتوجهـی از منابـع را فراهـم کنـد و از ایـن منظـر نیـز امـکان کاوش در منابـع کمتـر موردتوجـه
قرارگرفته را میسر گرداند.

روششناسی قرآن مورخان
بــه بــاور امیرمعــزی بــا توجــه بــه اینکــه متــن قــرآن یــک متــن غنــی ،پیچیــده و متنــوع اســت ،بــه ترکیــب
چندیــن کارشناســی علمــی نیــاز بــود تــا بتــوان از خــال دانــش آنــان ،بافــت تاریخــی حیــات پیامبــر(ص)
را درک کــرد .در همیــن راســتا بــه مورخانــی نیــاز بــود کــه بتواننــد بیزانــس ،ایــران و اتیوپــی را بهخوبــی
بشناســند و بــا یهودیــت ،مســیحیت ،زرتشــت و آئیــن مانــوی و حتــی دینــداران بادیهنشــین آشــنا باشــند.
 .31این بخش در اینترنت منتشر میشود تا بهراحتی امکان بهروزرسانی منظم فراهم شود.
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از ســوی دیگــر نیــاز بــود تــا جغرافیدانانــی آ گاه پیــدا شــوند کــه شــبهجزیره عربســتان 32را بهخوبــی
بشناســند و جایــگاه دقیــق آن را در خاورمیانــه روشــن کننــد .همچنیــن نیــاز بــود تــا حقوقدانانــی کــه
در زمینــه فقــه و حقــوق شــهروندی فعالیــت میکننــد شناســایی شــوند .نیــز بایســتی مجموعــهای از
الهیدانــان آ گاه از آموز ههــای مســیحیت شــرقی ،آشــوری ،قبطــی و  ...در ایــن مجموعــه یار یرســان
باشــند .انسانشناســان گــروه دیگــری بودنــد کــه نیــاز بــه آنــان ضــروری بــود تــا بــا آ گاهــی از دانــش زبانهای
باســتانی ازجملــه آرامــی و ســریانی بــه ایــن مجموعــه بپیوندنــد .اپیگرافیسـتها کــه در خوانــش کتیبههــا
تخصــص دارنــد و متخصــص رمزشناســی هســتند ،گــروه دیگــری بودنــد کــه میتوانســتند زنجیــرهای از
دستنوشــتههای موجــود در ایــن منطقــه را بــرای مخاطــب امــروزی تبییــن کننــد.
این مجموعه از محققان بر اسـاس یک روش خاص تحقیقات خود را توسـعه میدادند .روش بهکاررفته
در سرتاسـر ایـن اثـر تاریخـی ـ انتقـادی اسـت .ایـن روش از نیمـه ّاول قـرن نوزدهـم در هایدلبـرگ و فرایبورگ
آغاز شـد .منشـأ این اندیشـه ،وجود موازی محتوایی از یهودیت و مسـیحیت در قرآن بود .سـپس در دهه
 1970ایـن مطالعـات بهو یـژه در کمبر یـج و آ کسـفورد شـتاب گرفـت .بـر مبنـای ایـن روش ،مطالعـه قـرآن
فرادسـت بـوده و بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا پیونـددادن فرهنگهـای پیرامونـی بافت نزول به راهـی برای فهم
آنچه میگوید دست یابد و گامی فراتر از تفاسیر رایج ارائه کند.
در مقدمـه ایـن مجموعـه در بـاب تار یـخ تحـوالت قـرآن کریـم بـه دو طیـف بیشـینهگرا 33و کمینهگـرا 34بـه
عنـوان دو سـر یـک طیـف از محققـان بـا رویکـرد تاریخی اشـاره شـده اسـت .بـرای نمونه دیـدگاه نولدکه به
عنـوان محققـی بیشـینهگرا و معتقـد بـه هماهنگـی تاریخی قرآن با عصر حیات نبوی تحلیل شـده اسـت
و از سـوی دیگـر محققـان ایـن مجموعـه بـا رویکـردی کمینهگـرا بـه بررسـی و تحلیـل بافـت و سـاختار قرآن
کر یـم در دوره تاریخـیاش پرداختهانـد .نمونـهای از ایـن جریـان ،گیـوم دی اسـت .بـه بـاور گیـوم دی متـن
قـرآن کر یـم پیچیـده و مرکـب اسـت و نمیتوانـد نتیجـه فعالیـت یک فـرد (پیامبر اکرم(ص)) باشـد ،بلکه
قـرآن بایـد مجموعـهای برآمـده از نصـوص مختلفـی باشـد کـه بنـای آن بـه صـورت تدریجـی در فضـای
گفتمانی تاریخی خاص (شـرایط تاریخی و جغرافیایی مکه) بنیان نهاده شـده اسـت .او با دیدگاه رایج
مسـلمانان مبنـی بـر نقشبخشـی و یـژه بـه خلیفـه سـوم (م )656/35دربـاره «توحید مصاحـف» مخالف
اسـت و اعتقـاد دارد کـه بافـت سیاسـی و فرهنگـی دوره عبدالملـک مـروان (م )705/86تأثیـرات زیادی
ً
بـر متـن قـرآن کر یـم گذاشـته اسـت .وی دو مقالـه نسـبتا مفصـل بـا عنـوان «بافـت و سـاختار قـرآن کریـم»
و «رسـمیتیافتن قـرآن کر یـم» 35در بـاره همیـن موضـوع نگاشـته اسـت .همچنیـن تحلیلـی از روشهـای
 .32شبهجزیره عربستان مطابق جغرافیای سیاسی امروز شامل عربستان سعودی ،یمن ،عمان ،بحرین ،قطر ،کویت و امارات است.
.33Maximalist

رويكرد بیشینهگرا برخالف رویکرد کمینهگرا ،طیف وسیعتری از گزارشهای تاریخی را در تحلیل خود مبنا قرار میدهد.

34. Minimalist

 .35دی در ایـن مقالـه بـه تار یـخ جمـع قـرآن کر یـم و شـرح ماوقـع آن دوران پرداختـه اسـت .او همچنین در این مجموعه  ۲۲سـوره از قرآن
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مختلـف مطالعـه قـرآن همچـون« :مطالعـه نسـخههای خطی قرآنی در غـرب»« ،رویکـرد کودیکولوژیک

36

بـه قـرآن»« ،رویکـرد اپیگرافـی»« 37،مطالعـه بافـت و پیدایش قرآن» و «برداشـت شـیعه از تاریخ قـرآن» ارائه
شده است.
ششـناختی تحقیـق در ایـن حـوزه که سرویراسـتاران ایـن اثر در نهایـت دقت به آن
یکـی از نـکات مهـم رو 
اشارهکردهاند ،نامتقار نبودن رابطه میان «رویکرد تاریخی و رویکرد همدالنه» در تحقیق درباره قرآن کریم
اسـت .در واقـع گفتمـان پذیرنـده دینـی کـه در یهودیـت ،مسـیحیت و اسلام صادق اسـت ،تالشـی برای
نمایش تصویری جاودانه ،متعالی و ابدی از دین است و درباره آن سخن میگوید .از سوی دیگر رویکرد
تهـای موقتـی ،انسـانی ،زمینـی ،محلـی ،مشـروط و متشـکل از متـن سـخن میگو یـد.
تاریخـی از موقعی 
بـهعبـارتدیگـر آنچـه مـورخ بـه دنبـال آن اسـت دور از آن چیـزی اسـت کـه پذیرنـدگان رویکـرد دینـی از
آن سـخن میگوینـد .بنابرایـن مـورخ بـر ابعـاد مـادی ،سـیاق و بافـت ،بعـد بشـری و گفتمـان موجـود اصـرار
ً
میورزد و پذیرشـی (پیشـینی) نسـبت به آن دین ندارد .این مسـیر دقیقا نقطه افتراق قرآن مؤمنان با قرآن
مورخان است .به باور سرویراستاران این مجموعه «نبوت محمد(ص) که پس از رحلت وی با سرعت
به سلطنت تبدیل شد ،همچنان حاوی پیامهایی رازآلود است».
همانطور که بیان شد ،ایده اصلی مجموعه «قرآن مورخان» استفاده از روش مطالعه تاریخی ـ انتقادی
شهـای تاریخـی اعم از کتیبهها ،نامهها ،متن قرآن کریم ،نسـخهها و  ...اسـت.
قـرآن کر یـم از خلال گزار 
بدیهی اسـت گاه تحلیلهای ارائ هشـده بر اسـاس این روش ،با اعتقاد مسـلمانان همدالنه نباشـد ،اما از
ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه میتوانـد زمینـ ه انجـام تحقیقـات بیشـتر و همچنیـن دسـتیابی بـه اطالعات
تاریخـی مبتنـی بـر فلسـفه تار یـخ 38را در دسـترس مخاطـب معاصـر قـرار دهـد .بـه بـاور امیرمعـزی رویکـرد
تاریخـی ـ انتقـادی کـه در متـون مقـدس بـ ه کار رفتـه اختراعـی از غـرب اسـت .قرنهـا طـول کشـید تـا ایـن
رویکـرد در کتـاب مقـدس پذیرفتـه شـود و در مطالعـات عـادی یهودیـان یـا مسـیحیان مؤمـن تبدیـل بـه
هنجـار شـد .جهـان اسلام از ایـن رویکـرد بهرهای نبرده و مدتهاسـت كه دانشـمندان تلاش میکنند تا
چنین رویکردی را در مطالعات قرآن وارد کنند.
وقتـی از رویکـرد تاریخـی ـ انتقـادی قـرآن مورخـان سـخن میگوییـم ،بـه ایـن معنـی اسـت کـه محقـق بـا
ً
مجموعهای غیبی و نسخه نهایی قرآن درگیر نمیشود و در این خصوص اظهارنظر نمیکند و اساسا آن
را وظیفه خود نمیداند .به این منظور تمام تالش برای مطالعه متن قرآن است و به شیوه تحول و تألیف
آن ،همچنـان کـه در خصـوص هـر کتـاب دیگـری در تاریـخ مدنظـر اسـت ،نگریسـته میشـود .بنابرایـن از
ً
کریم را که عمدتا از سورههای میانی است ،با رویکرد تاریخی شرح و تفسیر کرده است.
 .36نسخهشناسی.
 .37کتیبهخوانی.
 .38برای اطالعات بیشتر ر.ک به :سرتاسر اثر :تأويل التاريخ العربي عند بعض المفكرين المغاربة المعاصرين.
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منظـر ایـن محقـق ،قـرآن یـک سـند یـا گـزارش یـا متـن بسـیار مهـم بـا سـاختار و بافـت تاریخـی ،فرهنگـی،
دینـی و ادبـی کهـن اسـت کـه منشـأ تحـوالت گسـترده تاریخـی اسـت .همـانطـور کـه بـه کتـاب مقـدس
یشـود .از ایـنرو همـان نـوع مطالعاتـی کـه دربـاره کتـاب مقـدس انجـام شـده،
ن چنیـن نگریسـته م 
نیـز ایـ 
درباره قرآن کریم نیز ساری است و از آن فراتر نمیرود .بنابراین ممکن است محقق در این زمینه نظراتی
کسـو نباشـد؛ برای مثال ممکن اسـت فالن بخش از متن قرآن را
ارائه کند که با اعتقادات مسـلمانان ی 
یشـده و یـک قسـمت را متأثـر از یـک بخـش از یـک کتـاب بداند یا دالیلی مبنی بـر اینکه برخی از
بازنویس 
جزئیـات واردشـده در متـن قـرآن بـا برخـی جزئیـات از کتـاب مقـدس قرابت زیـادی دارد اقامـه کند یا یک
قطعه ،آیه یا آیات را افزودهشده در متن بداند .آنچه اهمیت دارد این است که محقق برای ادعای خود
شـواهد تاریخی اقامه میکند و برای رد دالیل او باید شـواهد تاریخی قویتری اقامه کرد و با وجود اینکه
انتقاداتی درباره روش تاریخی وجود دارد؛ نمیتوان با رویکردی غیر از رویکرد مذکور با آن مخالفت کرد.
بـر اسـاس سـنت تحقیقـی رایـج ،ایـن رویکـرد میـان مسـلمانان متـداول نیسـت و رواجنیافتـن ایـن رویکرد
ً
صرفا به دلیل اعتقادات دینی نبوده ،بلکه سابقه و ّ
سنت بلند تفسیر و تأویل مذهبی نسبت واضحی با
روش تاریخی ـ انتقادی نشان نمیدهد .در هر حال هر روش تحقیق آورده خاص خود را دارد و از هرکدام
نتیجهای به دست میآید.
از ایـن حیـث ،مجموعـه قـرآن مورخـان مبتنـی بـر روش مذکـور اسـت و توجـه بیشـتری بـه بسـتر تاریخـی،
فکـری و دینـی بافتـی کـه قـرآن در آن بـه وجـود آمـده را هـدف قرار داده اسـت .در این روشبـر روایات تکیه
یشـود و ایـن تکیهنکـردن برآمـده از اندیشـه شـکاکانه مستشـرقان متقـدم بـه روایات مسـلمانان اسـت.
نم 
البتـه خاورشناسـان جدیـد آنچنـان نسـبت بـه روایات کمتوجه نیسـتند ،اما از حیث روشـمندی تاریخی
آنـان را محصـول زمـان پـس از پیدایـش قـرآن میداننـد .بنابرایـن اطالعـات آن را دسـتکاری شـده یـا
غیرقابل استفاده میدانند و بر این باورند که قرآن ،پیام و مخاطبان آن به قبل از پیدایش آن بازمیگردد
و روایـات مسـلمانان از صافـی ّ
مفسـران اسلامی گـذر کـرده و برآمـده از خوانـش و تفسـیر عالمـان اسلام
اسـت ،نـه محتـوای اصیـل قـرآن .مـورخ محقـق بر این باور اسـت که هـر چه از نظر زمانی بـه زمان پدیداری
ِ
کتـر شـود ،بـه معنـای پیـام متـن در آن زمـان ،گفتمـان پدیدآمـده از آن و مخاطبـان آن دسـت
قـرآن نزدی 
خواهـد یافـت 39 .بـه بـاور محققان این مجموعه ،قرآن ب ه عنوان آخرین نوشـتار عالی اواخر دوران باسـتان
یبـودن و تصدیقکننـده پیامهای کتب توحیدی گذشـته اسـت ،اما
بـه شـمار مـیرود کـه مدعـی توحید 
پـس از فتوحـات اعـراب در دوره خلفـا ،یـک گسـیختگی بنیـادی از قـرآن در دوره نـزول پیدا کـرد و به یک
متـن سیاسـی ـ مذهبـی مبـدل شـد کـه آنچـه تـا کنـون از اسلام شـناخته میشـود ،مربـوط بـه ایـن دوره بـه
بعـد اسـت .بـرای مورخـان ،قـرآن کر یـم یـک مجموعـه مرکـب از متـون سـاختاریافته پـس از رحلـت پیامبـر
 .39برای مطالعه بیشتر ر.ک به:

Cambridge Companions to Religion, Stephen B. Chapman, Marvin A. Sweeney - The Cambridge Companion to the
Hebrew Bible_Old Testament-Cambridge University Press (2016), PP. 129-147.
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است که در منابع تاریخی وظیفه گردآوری آن به یک گروه سازمانیافته اختصاص یافته است .مورخان
عقیده دارند این کار توسـط خود مسـلمانان به رسـمیت شـناخته شـده اسـت و به دلیل ممنوعیت نقل
روایت ،ترکیبی تکهتکه و گاهی برآمده از اصطالحات غیرعربی در آن برجسته شده و از اینرو است که
تصویری گلچینشده بدون ژانری خاص از آن به دست ما رسیده است .دادههای کالسیک مسلمانان
اینگونه بیان میکنند که نسـخه رسـمی قرآن نتیجه کار طوالنی تدوین و تحریر اسـت که در زمان خلفا
و تحت حمایت محافل باسواد آن زمان تهیه شده است.

محتوای قرآن مورخان
نکـه از محتـوای جلـد نخسـت برمیآید ،تحقیقات این بخـش در زمینه «بافت و چگونگی پیدایش
چنا 
قرآن کریم» اسـت .بنا بر آنچه سرپرسـتان این اثر متذکر شـدهاند ،این مجلد درآمدی ارزشـمند بر تحلیل
بافت و سـیاق اسـت که قرآن کریم در بسـتر آن پدید آمده اسـت .در این تحقیقات به شـرایط عربسـتان و
آنچه در آن دوران رخداده ،بهطور مفصل پرداخته شده است.
در جلـد ّاول قـرآن مورخـان کـه بـه متـن تاریخـی درباره جمعآوری متن قرآن اختصاص داده شـده اسـت،
ششـناختی از مسـئله بـه وجـود آمـده اسـت :قـرآن قبـل از اینکـه کتـاب باشـد،
از همـان ابتـدا یـک نـوع رو 
بـوده اسـت و بـه عنـوان مجموعـهای از پیامهـای ارسالشـده از سـوی پیامبـر اسلام شـناخته میشـود.
در خصـوص چگونگـی پیدایـش وضعیـت کنونـی قـرآن امـروز در منابـع موجـود یـک جـواب سـاده داده
میشود که ظاهر کنونی قرآن در زمان خالفت عثمان بن عفان در قالب كتابی گرد هم آمد كه تمام این
پیامها را گرد هم آورد و جایگاه وحی 40را کسـب کرد .با اینحال تاریخنگاران مسـلمان قرون ّاول نشـان
میدهنـد کـه نـگارش متـن قـرآن تار یـخ بسـیار پیچیدهتری داشـته اسـت که تحلیـل مفصـل آن را میتوان
در مقالـه امیرمعـزی خوانـد( .ص  )957-913ایـن نـگارش متـون منتقلشـده حا کـی از یـک انتخـاب در
بستر تقسیمات سیاسی و تقابلهای مذهبی است 41که با مداخله خلفا همراه شد 42.در این مجموعه
َ
محققـان متعـددی از جملـه فرانسـوا دروش( 43ص  ،)706-653فردریـک امبـرت( 44ص  )732-707و
گیوم دی (صفحه  )918-733پرسشهای اساسی درباره ریشههای قرآن با توجه به روشها و سؤاالت
اختصاصی برای هر تحقیق در حوزه ادبیات دینی مطرح کردهاند .محتوای بهکاررفتهشده در تحقیقات
آنان به دانستن روشهای کتابت قرآن کریم ،تجزیهوتحلیل ادبی و کشف موضوعات اساسی سیاسی و
دینی ،امکان درک بهتر از قرآن را فراهم میکند که زمینهساز معرفی شرایط پیدایش قرآن را نشان میدهد
40. Comerro (V), Les traditions sur la constitution du muṣḥaf de ʻUthmān, Beyrouth/Würzburg, 2012.
41. Djaït (H), La Grande Discorde: religion et politique dans l’islam des origines, Paris, 1989.
42. Amir-Moezzi (M-A), Le Coran silencieux et le Coran parlant. Sources scripturaires de l’islam entre histoire et
ferveur, Paris, 2011.
43. François Déroche.
44. Frédéric Imbert.
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و محـدود بـه کلمـات قرآنـی نمیشـود( .ص  )649-293از همیـن منظـر راه بـرای تـرک چارچـوب تفسـیر
شهـای انتقـادی بر اسـاس یک رویكـرد تاریخی باز
سـنتی ،از نـوع تاریخـی ـ كالمـی و در پیشگرفتـن خوان 
یشـود( .ص  )182-155چنـد مقالـه از ایـن مجموعـه ،تفسـیرهای بسـیار متفاوتـی را از زمینـه پیدایـش
م 
َ
46
45
قرآن ارائه میدهند .کریسـتین ُر بن (ص  )145-51و فرانتز ِگ ُرونه (ص  )614-587هر دو در تحقیق
خـود بـه رویکـردی بـهعنـوان متنـی از اواخـر دوران باسـتان کـه با فرهنگ غنـی دینی همراستاسـت تمایل
دارنـد .ژان َو ن ر یـث (ص  )465-427و دیو یـد حمیدوو یـچ (ص  )540-497که دارای رویکرد تطبیقی
هسـتند ،تالش کردهاند تا نشـان دهند قدیمیترین ارتباطات قرآنی از منظر بالغی نمایانگر «ارتباط قرآن
بـا مزامیـر» اسـت .از سـوی دیگـر میشـل تاردیـو( 47ص  )495-567و موریـل ُد ِبیـه (ص  )586-546بـا
تمرکـز بیشـتر بـر همافزایـی دین ِـی عربسـتان قبـل از اسلام ،بـه نوبه خود تأثیر مضاعفمسـیحیت بـر قرآن را

ادعـا میکننـد .بـر خلاف تحلیلهای پیام دینی قرآن و پیشـینه چندفرهنگی آن ،اسـتفان شـومیکر (ص
 )245-183از بومیبودن متن بنیانگذار اسالم پشتیبانی کرده و آن را با حوزه مردمشناسی که تخصص
اصلـی وی در بـاره محیـط انسـانی پیدایـش قـرآن اسـت مسـتند میکنـد .پژوهشـی کـه بـه بافـت تاریخی و
جغرافیایـی قـرآن و آغـاز پیدایـش اسلام اختصـاص یافتـه اسـت .پرسـش بنیادیـن و مهـم ایـن پژوهـش از
تهـای محمـد (ص)» اسـت کـه ماحصـل ایـن تحقیـق در بخـش
زندگـی پیامبـر بـا عنـوان عمومـی «حیا 
انتهایی مقاله به این نحو بیان شده است« :به نظر میرسد زمان ایجاد یک نقطه عطف مهم در مطالعه
ریشههای اسالم فرارسیده است».
شـومیکر از جملـه پژوهشـگران کمین هگـرا در تار یـخ اسلام بـه شـمار مـیرود .مفصلترین بخش ایـن اثر ،با

ده فعالیـت (نیمـی از کل پژوهـش) بـه قـرآن بـا عنـوان نقطـه تالقـی سـنتها و محل تالقی ادیـان مختلف
در دوره باسـتان پرداختـه اسـت .همچنیـن دیو یـد پـاورز( 48ص  )649-622بـا بازگشـت بـه یـک رویکـرد
تاریخـی در فقـه دوره باسـتان تأثیـر محیـط فقهـی اواخـر دوران باسـتان را در دیدگاههای فقهی قرآن نشـان
میدهد.
همانگونه که بیان شد ،یکی از مقاالت مهم این مجموعه به مصحف قرآنی :بافت و ساختار و مطالعه
ً
و بررسـی سـوره «الرحمن» پرداخته اسـت؛ مطالعهای با رویکرد کامال تاریخی که بهعنوان یک نمونه بارز
روشمندی میتوان از آن یاد کرد و از این حیث که برای پژوهشگران پایبندی کامل به روش تاریخی را به
نمایش میگذارد اهمیت دارد .هر چند که از نظر فنی نقایصی به این روش و استداللهای مربوط به آن
وارد است .به باور نویسنده این مقاله ،تجزیهوتحلیل بیشتر درباره سوره الرحمن میتواند ابعاد مختلف
45. Christian Robin.
46. Frantz Grenet.
47. Michel Tardieu.
48. David S. Powers.
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یک فرایند بازنویسـی از متن را نشـان دهد .در این مطالعه یک سـؤال جدی مطرح اسـت که آیا باید روند
ترکیب آیات این سوره را به محمد(ص) یا دایره کاتبان او منتسب کرد یا باید سناریوی جایگزین ،یعنی
وجـود کثـرت نویسـندگان را بپذیر یـم کـه ممکن اسـت پـس از رحلت محمد(ص) و مسـتقل از او در متن
قرآن مداخله کرده باشند؟
بـه بـاور نویسـنده ایـن مقالـه یکـی از نـکات مهـم در ایـن سـوره ،وجود دو آیه  7و  8اسـت کـه گویی با بدنه
اصلـی آیـات ایـن سـوره تناسـبی نـدارد و در بافتـی کیهانشـناختی از آفرینش یکباره از «میزان» سـخن به
میـان مـیآورد .او بـر ایـن بـاور اسـت که دو سـناریو برای ایـن موضوع میتوان مطرح کرد :یکـی ورود این دو
آیه در بدنه اصلی سـوره در زمان پیامبر(ص) و دیگری مداخله پسـینیان و ورود این آیات به بافت سـوره
الرحمن.
بـه بـاور گیـوم دی سـوره الرحمـن و بهخصـوص آیـات  5تـا  13از حیـث سـاختاری قابل توجه اسـت و این
متن بر مزایا و زیباییهای خلقت الهی تأ کید میکند:
شَّ ْ ُ َ ْ قَ َ ُ ُ ْ َ
ا� 5
ال�مس وال�مر بِ�حس ب� نٍ
َ نَّ ْ ُ َ شَّ
َ
ال� جَ� ُر ي َ� ْس جُ�د نِا�6
وال� ج�م و
ْ
َ
َ َّ
َ
ََ
و
الس َم َاء َر ف�عها َو َو ض� َع ال ِم ي� َ�ز نَا�7
ْ
أَ َّ َ ْ َ
�لا ت�ط�غ ْوا ِ�ف ي� ال ِم ي��زَ نِا�8
أَ
ْ ْ َ ْ
ْ
َ تُ ْ
َو� ِق� ي� ُموا ال َو�ز ن� بِ�ال ِق� ْس ِط َولا ��خ ِس ُروا ال ِم ي��زَ نَا� 
ْ أَ َ َ َ َ ْ أَ َ
َوال� ْر ض� َو ض�عها ِلل� ن� ِام 10
ف َ فَ
َ ةٌ َ نَّ خْ ُ ذَ تُ ْ أَ ْ
ا� ال�ك َم ِام 11
اكه� وال��ل �
ِ� ي�ها � ِ
َ
الر ْ� َح نُ
َ ْ َ ُّ ذُ ْ َ ْ ف
ا� 12
� َو ّ ي
والح ب� �و العص ِ
َ
فَ� ب� أ� ّ� آ� َل ِاء َر بّ� ُك َما تُ� َك ذِّ� َب� ِن
ا� 13
ِ ِي
ِ
دی معتقد است سوره الرحمن وحدت قابلتوجهی دارد با قافیهای در  ،ān / -ām-آیات کوتاه و بسیار
ُ
ریتمیک و آیاتی مانند آیه  13که به عنوان یک گروه کر عمل میکند و در کل سوره تکرار میشود (مانند
آیات  20 ،18 ،16و غیره).
بـا ایـنحـال چیـزی عجیـب در بـاره آیات  9-8وجـود دارد که ریتم متن را در هم میشـکند و از موضوعی
ً
سـخن میگو یـد کـه در ایـن زمینـه کاملا پوچ به نظر میرسـد .چرا در یک فقـره از آفرینش الهی و فواید آن،
قرآن (یکباره) در خصوص تجارت و وزن کاال سخن میگوید؟
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برخی از مترجمان قرآن به زبان فرانسه مانند دروژ 49در ترجمه خود پیشنهاد میكنند كه اصطالح mī�zān

(تعـادل) نمـادی از عدالـت الهـی اسـت؛ (ص  ،366شـماره  )5هـر چنـد دی معتقد اسـت عدالت الهی

در این زمینه معنای چندانی ندارد .او معتقد است این معنا از  mī�zānممکن است در سوره شوری آیه

 17یا سوره حدید آیه  25که با «انزلنا» همراه است کارایی داشته باشد .یکی از اشکاالتی که دی بر دروژ

میگیرد این است که او از توضیح اینکه چرا از این نوع تجویز اخالقی که در بافت ستایش آفرینش الهی
یشـود .محققـان در مواجهـه با این تغییـر نا گهانـی در ژانر ادبی و
ایـن سـوره گنجانـده شـده اسـت غافـل م 

این شـکاف در ریتم و محتوای سـؤالبرانگیز آن ،به اصطالحی با عنوان «درو نیابی» 50رسـیدهاند .بالشـر
یکـی دیگـر از مترجمـان قـرآن بـه ز بـان فرانسـه نیـز در ترجمـه خـود (ص  ،566شـماره  )6نشـان میدهد که
تمام قسمتهای موجود در  mī�zānیک درو نیابی است:
َ َ َ ْ
َ َّ
الس َم َاء َر ف� َعها َو َو ض� َع ال ِم ي��زَ نَا�7
و
أَ َّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
�لا ت�ط�غ ْوا �ِف ي� ال ِم ي��ز نِا� 8
أَ
ْ
ْ
ْ
َ ُت ْ
َو� ِق� ي� ُموا ال َو�زْ نَ� ِب�ال ِق� ْس ِط َولا ��خ ِس ُروا ال ِم ي��زَ نَا�9
ْ أَ َ َ َ ْ أَ َ
َوال� ْر ض� َو ض� َعها ِلل� ن� ِام10

بـهعبـارتدیگـر ،بـه عقیـده بالشـر نیمـه دوم آیـه  7و آیـات  8و  9را بـه دلیـل نداشـتن ارتباط با سـایر آیات
بایـد حـذف کـرد .بـا ایـنحـال دی بـا ایـن حـرف موافـق نیسـت و معتقـد اسـت ایـن کار منجر بـه افتادگی
سـجع یـا وزن آیـات میشـود .علاوه بـر اینکه به بـاور دی اینکه چه چیـزی میتواند انگیـزهای برای افزودن
چیزی در متن ایجاد کند ،همچنان نامشـخص اسـت .ریچارد بل از پژوهشـگران علوم و تفسـیر قرآن در
کتابـش فرضیـه هیرشـفلد 51در بـاره آیـه  7را کـه  mī�zānبـه معنـای وزن اسـت ،نمیپذیـرد و آن را مرتبـط بـا

صورت فلکی که آیات در مقام بیان آن هستند تعیین میکند (معنایی كه در جای دیگری از قرآن وجود
ندارد 52.همچنین نولدکه و شوالی نیز بر این باورند که آیات  8و  9در مرتبه دوم به متن اضافه شدهاند.

53

بـا وجـود اینکـه ِبـل ،نولدکـه و شـوالی در آثـار خـود بهوضـوح دربـاره دامنـه اتصـال آیات صحبـت کردهاند،

را هحـل پیشـنهادی هیرشـفلد و بـل سـبب تعجـب دی اسـت و آن را برگرفتـه از ایـن میدانـد کـه آن دو بـه
دنبـال معنایـی هسـتند کـه بـا متن متناسـب باشـد ،حتی اگـر در قرآن منحصربهفرد باشـد .نویسـنده این
ً
مقاله بر این باور اسـت که کامال واضح اسـت ارائه یکراه حل کیهانشـناختی میتواند بسـیار معنادارتر
 .49از مترجمان قرآن به زبان فرانسوی است.
به معنای درج یک کلمه در متن یا گفتوگو است.
 .51از مستشرقان فرانسوی زبان.
 .52تفسیری درباره قرآن  ،2ص .330
 .53در تاریخ قرآن ،ص .107

50. to insert (words) into a text or into a conversation.
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از یـک راهحـل اخالقـی ماننـد وز نگیـری کاالهـا (بـه آیـه  6مراجعـه کنیـد یـا سـوره انعـام  152 /یـا اعـراف /
 85یـا سـوره هـود  84 /و  )85یـا فرجامشناسـی (کمنگذاشـتن در وزن بـ ه عنـوان نمـادی از عدالـت الهـی
بـرای نمونـه شـوری 17/یـا حدیـد  )25 /باشـد .در عـوض چالـش پیش رو درک این مسـئله اسـت که چرا
در وضعیت آیاتی که به فلک مرتبط میشوند ،این دو آیه قرار گرفتهاند .با اینحال بر این باور است که
مرور منابع این امکان را میدهد که معنای  mī�zānرا بهتر شناخت.

پـس بسـیاری از آیـات قرآن نهفته اسـت و بـرای درک بهتر این
دی بـر ایـن بـاور اسـت کـه ریشـه سـریانی در ِ

آیـات بایـد از ایـن مسـیر نـگاه کـرد .او بـه دو عبـارت از ِسـفر پیدایـش 54در تفسـیر کتـاب مقـدس به وسـیله
رسای 55نصیبین( 56متوفای  )502متذکر میشود و راهحلی برای فهم بهتر «میزان» ارائه میکند:
ِن ِ
در روز دوم [خلقت] دسـتور [زیر] صورت گرفت« :بگذارید یک پایه محکم شـود!» و او نیمی از آبها را
برای [جهان] باالتر و نیمی برای زمین تقسیم کرد.
باشد که این محفظه در میان آبها به یک عنصر جامد تبدیل شود و ممکن است آب را از باالی سطح
خود پشتیبانی کند تا آتش نگیرد! فرمانى كه آب را محكم كرده است ،يک عنصر مايع و درنهایت يک
عنصر جامد كه قادر به حمل آب!
ای تعـادل[ 57میـزان] کـه ذخیـره بـزرگ آب را تقسـیم کـرده و آن را به دو اقیانـوس در جهان و در زیر و پایین
جمع کرده است.

58

این بخش از آفرینش خلفت فقط در کتابهای سریانی که میتواند ما را با این واژه آشنا کند بیان نشده
54. Homélies sur la Création de Narsai de Nisibe.

 .55یا همان اسقف مسیحی.
َ .56نصیبین :شهری قدیمی و مرزی در جنوب ترکیه است .این شهر در استان ماردین ترکیه واقع شده و  ۸۴هزار نفر جمعیت دارد که
ُ
بیشـتر آنها کردند .این شـهر مکان رو یدادن نبرد نصیبین بوده اسـت .شـهر قامشـلی که در آنطرف خط مرزی و در سـوریه واقع شـده
در اصل ادامه شهر نصیبین است و این دو ،در اصل یک شهر (میراثدار شهر باستانی نصیبین) هستند که مرز از میانشان گذشته
است .امروز جمعیت قامشلی بیشتر از نصیبین شده است.
 .57همان وزن  -المیزان در عربی.

58. Narsai, Première homélie sur la création, v. 47‑56, dans Gignoux, Homélies de Narsai sur la création, p. 529
(syriaque) / p. 530 (trad. fr).

ترجمه فرانسوی این متن به شرح زیر است:

]Le second jour eut lieu l’ordre [suivant]: «Q u’il y ait un firmament!» et il partagea la moitié des eaux pour le [monde
d’en haut et la moitié pour la terre.

«Que le firmament devienne un élément solide au milieu des eaux et qu’il supporte l’eau au-dessus de sa surface pour
qu’il ne soit pas brûlé!» commandement qui solidifia l’eau, élément liquide, et en fit un élément solide qui puisse
]porter l’eau! balance [mathqal] qui partagea la grande réserve d’eau et la rassembla en deux océans dans [le monde
d’en haut et d’en bas! Comme une toiture sur la maison qui [est] au-dessous, il étendit le firmament, tel qu’il tienne
lieu de terre pour la demeure qui [est] au-dessus.
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اسـت .در همین دوره زمانی کتابی دیگر به سـریانی اثر یعقوب السـروجی 59از قدیسـان کلیسای مسیحی
(م  )521هست که میتوان نمونهای درباره آن یافت:
[خـدا] پایـه را در روز دوم سـاکن سـاخت .او فرمـان بـادی را کـه بـر فراز دریای مواج میبـارد ،قرار داد و بین
آب و آب ایستاد تا آنها را از هم جدا کند .دستور او عملی شد و او [دو آب] را از هم جدا كرد و وزن آنها را
گرفت و طبق خواست خود آنها را در جای خود قرار داد .او پایه را در وسط بهعنوان یک فضای دوطرفه
بنا نهاد و آنها را [آبها] تقسیم کرد تا آنها در دامنه مناسب خود باقی بمانند.

60

با اینحال به عقیده دی ،متن نرسای تنها متنی است که در آن از مقیاس کیهانشناسی یاد میشود.
این دو قدیس در سفر پیدایش بیان میکنند :خداوند فرمود« :بگذارید در میان آبها ثبات ایجاد شود
و بگذارید او آبها را از آبها تقسیم كند! خدا پایه را ساخت و آبهای زیر آن را با آبهای فوقانی جدا
کرد .همینطور بود خداوند پایه را «آسمان» خواند».
بـه عقیـده دی ،نرسـای ایـده جدیـدی بیـان کـرده اسـت؛ ایدهای کـه در این زمینه بسـیار طبیعـی و درباره
چگونگی جداسـازی آبها اسـت .اگر آبها از هم جدا شـوند ،تقسـیمبندی که از طریق ایجاد محوطه
ً
صـورت میگیـرد ،بایـد عادالنـه (نیـم و نیـم) انجـام شـود و ایـن دقیقا به این معناسـت که نقشـی از تعادل
نشـناختی دارد :او مخـزن ّاولیـه آب را بـه دو قسـمت مسـاوی تقسـیم میکنـد ،یکـی بـرای دنیـای
کیها 
ً
آسمانی (باالتر از پایه) ،دیگری برای دنیای زمینی؛ جایی که آب برای زندگی ضروری است .این دقیقا
همان چیزی است که قرآن درباره آن صحبت میکند.
بـرای بررسـی مـوازی میـان آنچـه در متـن کتـاب مقـدس و قـرآن وجـود دارد ،بـه بررسـی بیشـتر و مطالعـه
جداگانه نیاز است .بسیاری از مضامین موجود در تفسیر نرسای در این سوره از قرآن بهصورت مختصر
یشـود .بنابرایـن هنگامـی کـه قـرآن در آیـه  5سـوره الرحمـن از حرکـت خورشـید و مـاه بـه دنبال
مشـاهده م 
ُ
یک محاسبه دقیق (حسبان) صحبت میکند ،همین وضعیت در تفسیر آیات  61تا  82تفسیر نرسای
مشاهده میشود .با این تعبیر که ماه كوچک دوره خود را در مراحل مختلف انجام میدهد و ماه طلوع
میکنـد و دوازده درجـه در مـاه سـقوط میکنـد( .آیـات  79و  )80نمونـه دیگـر نمایـش وحـدت رویـه میـان
.Jacques de Sarough .59

)60. Sarough, Homélie sur le deuxième jour, v. 32‑38, dans Muraoka, Jacob of Serugh’s Hexaemeron, p. 50 (syriaque
/ p. 51 (trad. ang).

ترجمه فرانسوی این بخش به شرح زیر است:

[Dieu] fit le firmament, une demeure, au deuxième jour; Il commanda le vent qui planait sur la mer déchaînée, et il
se tint entre l’eau et l’eau pour les séparer. Son ordre entra en action et Il les sépara [les deux étendues d’eau] et les
pesa, et Il les établit à leur place selon Sa volonté. Il établit au milieu le firmament comme un espace à deux faces, et
Il les sépara [les eaux] de sorte qu’elles restent dans leur domaine propre.
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قرآن و متن مقدس آیه  10این سوره با تفسیر نرسای است .خداوند در سوره الرحمن توضیح میدهد که
ً
خدا زمین را برای انسان آفریده است؛ نکتهای که در آیات زیر نشان داده شده است ،دقیقا مانند تفسیر
نارسـای کـه نخسـتین بـار ایـن ایـده را بـه یـاد مـیآورد( :آیـه « :83خداونـد قبـل از سـاختن طـول آن (آیـات
 )112-83یک مکان بزرگ برای زندگی انسان ساخته است»).
شَّ ْ ُ َ ْ قَ َ ُ ُ ْ َ
ا� 5
ال�مس وال�مر ِب�حس ب� نٍ
َ نَّ ْ ُ َ شَّ
َ
ال� جَ� ُر ي َ� ْس جُ�د نِا�6
وال� ج�م و
ْ
َ
َ َّ
َ َ
الس َم َاء َر ف� َعها َو َو ض� َع ال ِم ي��زَ نَا� 7
و
ْ
أَ َّ َ َ
�لا ت� ْط�غ ْوا �ِف ي� ال ِم ي��زَ نِا� 8
أَ
ْ
ْ
ْ
َ ُت ْ
َو� ِق� ي� ُموا ال َو�زْ نَ� ِب�ال ِق� ْس ِط َولا ��خ ِس ُروا ال ِم ي��زَ نَا� 9
ْ أَ َ َ َ ْ أَ َ
َوال� ْر ض� َو ض� َعها ِلل� ن� ِام 10
ف َ فَ
َ ةٌ َ ّنَ ْخ ُ ذَ ُت ْ َأ ْ
ا� ال�ك َم ِام 11
اكه� وال��ل �
ِ� ي�ها � ِ
َ ْ َ ُّ ذُ ْ َ ْ ف َ َ
الر ْ� َح نُ
ا� 12
�و ّ ي
والح ب� �و العص ِ
َ
ّ
َ
ُ
ذ
َ
َف أ ّ آ َ َ ّ ُ َ ت
ا� 13
� ِب�� ِي� �ل ِاء ر ِب�كما �ك ِ� ب� نِ

به باور گیوم دی ،متن بسـیار قانعکنند ه و ماهران ه سـاخته شـده اسـت؛ چنانکه سـاختار نحوی و موازی

آیـات  7و  10بـا تأ کیـد بـر بهشـتو زمیـن ،وقتـیکه آیـات  9-8در این متن حفظ میشـود ،با متن مقدس
بسیار برجستهتر است.
عشـده در متـن بایـد این سـؤال را پرسـید که چرا آیات  8و  9بـه مجموعه آیات 5
بـا توجـه بـه درو نیابـی واق 
تا  13اضافه شـده اسـت؟ دی معتقد اسـت با بررسـی این مشـکل میتوان به همان توضیحات گذشـته
بازگشت که این آیات توسط کسی که میدانست معنای «میزان» در متن اصلی آن نیست اضافه نشده
اسـت؛ زیرا این اصطالح به نحوی معنایی را ارائه میکند که هیچ ارتباطی با معنای کیهانشناسـی آن
نـدارد .بـهعبـارتدیگـر ایـن متـن نمیتوانـد توسـط نویسـنده دیگری به آن اضافه شـده باشـد .اگـر قرار بود
این متن توسـط شـخص دیگری به آن اضافه شـود ،او نمیدانسـت منظور از «میزان» در اینجا چیسـت؟
نویسنده قرآن از واژه «میزان» در این سوره دو بار استفاده کرده است؛ یکی برای حفظ قافیه و با تأ کید بر
معنای دیگری از «میزان» ،مانند آنچه در سورههای انعام 152/و هود 85/وجود دارد و دیگری در معنای
وزن که در فعالیتهای تجاری اسـتفاده میشـود .به این دلیل که معنای آن در بافت کیهانشـناختی
فهم نمیشود و حضور آن در بافتی اینچنینی باعث تعجب و شگفتی است.
ک بـار دیگـر بـهصـورت خالصـه دو سـناریوی مطـرح دربـاره ایـن دو آیـه را مطـرح میکند :یکی
گیـوم دی یـ 
نسـخه اصلـی کـه نویسـندهای بـا اسـتعداد کامـل ادبـی و آشـنا بـا شـعر کـه روایتهایـی از کتـاب مقـدس

 184آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀچهــــــارم ،مهـــــروآبـــــان 1399

257

باتک یسرربودقن
سدقم نتم  لباقم رد یخیرات دنس هباثم هب نآرق

نرسـای را تهیـه کـرده اسـت و دیگـری نویسـندهای اسـت کـه بـدون آ گاهـی و درک از شـرایط کافـی و آنچـه
از سـنتهای مسـیحی گذشـته وجـود دارد ،ایـن متـن را در سـوره گنجانـده باشـد .دی بیـان میکنـد کـه
گاهـیاوقـات گفتـه میشـود کـه بیـن ظاهر قرآن و ّاولین تفسـیرکنندگان مسـلمان در درک معنای عبارات
خاص یا کلمات مشـخص شـکافی وجود داشـته اسـت و احتمال این اقدام توسـط پسینیان را نادرست
برمیشمارد .انگیزه دی در انجامدادن این پژوهش اگرچه به پاسخ دقیقی به پرسشها دست نمییابد،
یتـوان نشـان داد کـه پاسـخهایی کـه بهطورسـنتی بـه برخـی از
ایـن بـوده اسـت کـه در مواجهـه بـا قـرآن م 
ً
سـؤاالت داده میشـوند ،غالبـا برآمـده از نوعـی جزمگرایـی و عـدم توانایـی در توضیـح متفـاوت بـا نسـخه
ً
سنتی است كه گاه بر مبانی نسبتا شكننده تکیه میکند.
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