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چکیده :مقاله «مطالعات قرآنی غیر مسلمانان تا قرن نوزدهم میالدی» توسط هارتموت بوبتیسن به رشته تحریر درآمده است .این مقاله شامل یک مقدمه
و هفت بخش با عناوین :مطالعات مسیحی – عربی ،نویسندگان شرقی یونانی نویس ،نویسندگان غربی التین نویس ،تأثیر جنگ های ترک ها (عثمانی
ها) ،مطالعات قرآنی در قرن شانزدهم ،مطالعات قرآنی در قرن هفدهم ،و مطالعات قرآنی در قرن هجدهم است .نگارنده این سطور ،مروری بر مقاله مذکور
کلیدواژه :مطالعات قرآنی ،غیر مسلمانان ،بوبتیسن.

و محتوای آن دارد .

ایــن مقالــه شــامل یــک مقدمــه و هفــت بخــش بــا عناویــن مطالعــات

بــا توجــه بــه حضــور یهودیــان و مســیحیان در جایــگاه ذمــی در میــان
ً
مســلمانان ،آ گاهی آنها از مهمترین آموزههای قرآن کامال طبیعی اســت.

التیننو یــس ،تأثیــر جنگهای ترکهــا [عثمانیها] ،مطالعــات قرآنی در

افــزون بــر ارتباط مســتمر با مســلمانان ،تأثیرپذیــری عمیق ز بــان عربی از

مســیحی ـ عربــی ،نویســندگان شــرقی یونانینویــس ،نویســندگان غربــی
قرن شــانزدهم ،مطالعات قرآنی در قرن هفدهم و مطالعات قرآنی در قرن
هیجدهم است.

شمار زیادی از واژگان و تعابیر قرآنی در این امر نقش داشت.
بوبتیســن تأ کیــد میکند کــه اگرچه شــمارقابلتوجهی از متــون جدلی از

نویسنده در مقدمه اشاره میکند :از آنجا که قرآن به صورتهای گونا گون
به آموزههای یهودیان و مســیحیان اشاره کرده است ،برخی را میپذیرد،
برخــی را تصحیــح و برخــی را بهطــور کلی رد میکنــد ،قرارگرفتــن قرآن در
کانــون توجه یهویان و مســیحیان از همان آغــاز و نیز درگرفتن بحثهای
جدلی شــگفتآور نیســت .این رویکرد جدلی در واقــع مرحلۀ مقدماتی
طبیعــی بــرای شــکلگیری رویکــرد علمــی و واقعبینانــه بــا قــرآن در دورۀ
جدید بوده اســت .رویکرد علمی به قرآن ،خود معلول دسترســی آســانتر
به متن اصلی عربی قرآن از یکسو و تحول مطالعات واژهشناسی عربی
در غرب و دستیابی آن به معیارهای مطالعات علمی از سوی دیگر بوده
که با نام یوستوس یوسف اسکالیجر ( )1609و توماس ِارپینوس ()1624
پیوند خورده است.

یهودیان و مســیحیان علیه اســام وجود دارد ،اما نکتۀ حائز اهمیت این
اســت که ماهیت قــرآن بهعنوان وحی و کالم خداونــد در رأس جدلهای
کالمــی قــرار نــدارد ،بلکــه موضوعاتی چــون یکتایی خــدا ،وثاقت کتاب
مقــدس یهودیــان و مســیحیان و شــواهد نبــوت محمــد (ص) ،بیشــتر
کبــودن شــمار رســائل
محــل بحــث و مناقشــه بــود .از نظــر نویســنده اند 
ً
عربــی یهودیــان و مســیحیان کــه صرفا بــه قــرآن پرداخته باشــند ،معلول
حساســیت زیاد مســلمانان نسبت به قرآن بوده است که باعث احتیاط
شدید افرادی میشد که میخواستند به این موضوع مهم بپردازند.
بوبتیســن در بخــش اول مقالــه بــا عنــوان مطالعــات مســیحی ـ عر بــی ،از
دوازده اثــر کــه از قــرن نهم تــا هفدهم میالدی با رویکرد جدلی نســبت به
قرآن نوشتهشــده اســت نام میبرد .مهمترین این آثار دفاعیهای اســت از

* از ســوفیا کوتالکــی اســتادیار گــروه زبــان انگلیســی دانشــگاه قــرآن و حدیث برای کمــک در ترجمه
عبارات التین سپاسگزارم.
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الکندی الی عبداهلل الهاشــمی که به احتمال زیاد در قرن ســوم هجری/

نیکتــاس هــم یکــی از کهنتریــن رســالههای جدلــی بیزانســی را در ّرد

دوازده میــادی و در پاســخ بــه درخواســت مســلمانی بــه نام عبــداهلل بن

قــرآن نگاشــت؛ البتــه نــه بــر اســاس آ گاهــی از متــن عر بــی قــرآن ،بلکه بر

اســماعیل الهاشــمی نوشــته اســت .نویســنده در آن مقالــه ضمن بحث

اســاس ترجم ـهای یونانــی کــه در اختیار داشــت .او در بخــش دوم اثرش
ً
بهتفصیل به ســورههای بقره تا کهف میپردازد و بسیاری از آیات را عینا
ً
نقــل میکنــد .وی به ســایر ســورهها بهاختصــار پرداخته اســت .او غالبا

در برخــی مــوارد بــا دیــدگاه ســنتی اســامی تفــاوت دارد و همــواره موثــق

ترجمــۀ نــام ســورهها را آورده ،امــا گاه نیــز نا مهــا را آوانگاری کرده اســت.

بــه نظــر نمیآید .کنــدی در این رســاله در پــی اثبات بیاعتبــاری قرآن و
ً
جعلیبــودن آن اســت ،با این اســتدالل کــه محتوای قرآن شــدیدا تحت

نیکتاس بیشــتر آیاتــی را میآورد که به شــخصیتهای عهدینی ،بهویژه
عیســی (ع) اشــاره دارد .بــهطور کلی او قرآن را ب ـیارزش ،آ کنده از دروغ،

تأثیر راهبی مســیحی به نام ســرگیوس ،مشــهور به نســتوریوس اســت که

جعــل ،افســانهها ،تعارضات و فاقد نظم و ســاختار میدانــد و زبان آن را

ســودای تقلیــد از اناجیل را در ســر داشــت و بعــد از مــرگ وی دو یهودی
ّ
بــه نامهای عبداهلل بن ســام و کعباالحبار ،مطالبــی از منابع یهودی را

نــه زبــان یک پیامبر میداند و نه دربردارنــدۀ معیارهای یک کتاب دینی

تفصیلــی دربــارۀ اســام به قــرآن نیز پرداخته اســت .بوبتیســن با اســتناد
بــه نولدکــه میگویــد اطالعــات کنــدی دربــارۀ خاســتگاه و تدویــن قــرآن

بدان افزودند.
اســتداللهای رســاله که حاوی نقلهایی دقیق از قرآن اســت ،نشــان از

یا مجموعهای حقوقی .بوبتیسن به عنوان موردی مهم از تفسیر نادرست
نیکتــاس از واژۀ صمــد یــاد میکند .نیکتاس با اســتناد بــه ترجمهای که
ً
در اختیار داشــت ،صمد را به معنای کامال فشــرده و سخت دانسته و بر

آ گاهــی دقیق مؤلف از قرآن دارد .این رســاله تأثیر زیادی بهویژه در غرب

این اساس قرآن را به ارائۀ تصویری مادی از خدا متهم میکند .بوبتیسن
ً
تأ کید میکند که این اندیشه اساسا با قرآن ناسازگار است.

ســفر به اســپانیا در  1142-1143میالدی دستور ترجمۀ آن به التین را داد

بخــش ســوم مقالــه بــا عنــوان نویســندگان غر بــی التیننو یــس بــه معرفی

و بــه همــراه ترجمۀ التین قرآن به مجموعۀ طلیطله مشــهور شــده اســت.

هشــت اثر اختصاص دارد که میتوان نشــانی از آشــنایی مؤلفان با قرآن

ایــن مجموعــه قرنهــا مهمترین نقــش را در آ گاهــی دانشــمندان اروپایی

متکلمان
را در آنها یافت .به عقیدۀ بوبتیســن این آثار نشــان میدهد که
ِ
مسیحی اسپانیایی در جدلهای خود علیه قرآن به استدالالتی استناد

داشــت و یکــی از متون عربی بود که پطرس مکــرم (د1156 .م) به هنگام

از قــرآن داشــته اســت .یــک قــرن بعــد رســالۀ کنــدی از طریــق مجموعــۀ
طلیطلــه بــه اثــر دایرالمعارفگونــۀ َونســان فرانســوی (د .حــدود )1264
راه یافــت کــه در ســالهای  1247تا  1259نوشــته شــد و نخســتین بار در
 1473در استراســبورگ بــه چــاپ رســید .در مرحلــۀ بعد نیز از ایــن اثر به
چاپ بیلبیاندر از قرآن در سال  1543وارد شد .در میان نویسندگان این
آثــار ،تنهــا نویســندۀ قبطی الصفــی ابوالفضل بن ّ
العســال (د .قبل )1260
در دفاعیــهای از عهد جدید ،وحیانیبودن قرآن را پذیرفته اســت .یوحنا
الحوشبی مارونی (د )1632هم مناقضات القرآن را نوشت.
بخــش دوم مقالــه بــا عنــوان نویســندگان شــرقی یونانینویــس بــه متکلم
ارتدوکــس یوحنــای دمشــقی (د .قبــل از 754م) و نیکتــاس بیزانســی
(د .بعــد از  )886میپــردازد .گفتــار  101اثــر یوحنــا در بــارۀ بدعتهــا،
بدعتگــزاری اســماعیلیها نام دارد و به اندازۀ رســالۀ کندی در آ گاهی
غربیان از اسالم اهمیت دارد .رسالۀ یوحنا نشان از آ گاهی وی از نام سه
ســورۀ قرآن ،یعنی بقره ،نساء و مائده دارد .البته او به هنگام سخنگفتن
از ناقۀ صالح ،تعبیر ســورۀ ناقه را بهکار برده اســت که چنین ســورهای در

میکردند که در مســیحیت شــرقی و آثاری چون رسالۀ کندی و یوحنای
ً
دمشــقی ریشــه دارد .مهمتریــن ایــن آثــار یکی ترجم ـهای کامــا نادقیق و
نادرست از قرآن به التین است که روبرت کتونی به فرمان پطرس مکرم در
ســالهای  1143-1142انجام داد .تأثیر این ترجمه از طریق نســخههای
چاپــی قــرآن بازل در  1543و  1550و همچنین ترجمههایی که بر مبنای
آن بــه ایتالیایــی (در 1547م) ،آلمانــی (1616م) و دانمارکــی (1641م)
صــورت گرفت تا قرن هفدهم میــادی ادامه یافت .پطرس مکرم خود دو
رســالۀ یکی کوتاه و دیگری مفصل نگاشــت که به همراه ترجمۀ کتونی و
بخشــی از رســالۀ کندی به مجموعۀ طلیطله مشهور شده است .پطرس
مکــرم قــرآن را یک قانــون یا مجموع ـهای از احکام میدانســت ،امــا آن را
فروتر از انجیل میپنداشــت؛ زیرا به عقیدۀ وی فراهمآمده از افســانههای
یهــودی و اقــوال بدعتآمیز بــود .او معتقد بود اگرچه برخــی الفاظ مانند
ً
کلمه ،عقل و رســول در قرآن و انجیل مشــترک است ،اما بر مفاهیم کامال
متفاوتی داللت دارند.

قــرآن وجــود نــدارد ،اگرچه در آیاتی از ســورههای اعراف ،قمر و شــمس به

اثــر مهــم دیگر رســالهای با عنــوان کتاب افشــاگر 2از نویســندهای نامعلوم

ماجرای این ناقه اشــاره شــده اســت .به عقیدۀ بوبتیســن ،شهرت یوحنا

اســت که تنها یک نســخۀ خطی از آن در پاریس موجود اســت .بوبتیسن

و رواج گســتردۀ آثار وی باعث شــد که این رســاله به همراه رسالۀ کندی
مبنایی اســتوار در اســتداللهای جدلی مسیحیان علیه اسالم در شرق
گــردد؛ همچنــان کــه در غــرب نیــز مــدت زمــان زیــادی قبل از نخســتین
ترجمۀ کامل قرآن به التین رسالۀ یوحنا چنین جایگاهی داشت.

ایــن اثــر را در پیونــد بــا دومیــن ترجمــۀ کامــل قرآن بــه التین از مــارک اهل
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طلیطلــه میدانــد .در ایــن رســاله  75نقــل صر یــح قرآنــی بــا ترجم ـهای
تحتاللفظــی آمده اســت .ســورهها با نامشــان معرفــی و گاه به ســورهها
2. Liber denudationis sive ostensions aut patefaciens.
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بیش از یک نام نسبت داده شده است؛ همانطور که در سنت اسالمی

بر آ گاهی عالی از متن عربی قرآن اســت .با این حال ریکولدو مطالبی را

معهــود اســت .دربــارۀ خاســتگاه قــرآن بــه حدیث مشــهور ســبعۀ احرف

دربــارۀ پدیدآمــدن متن قرآن ،حدیث ســبعۀ احرف یا بیشــتر موارد هفتاد

اشــاره میشــود .همچنین به نــام قاریــان هفتگانه و معاصرنبــودن آنها با

نقل قرآنی خود را از کتاب افشــاگر از نویســنده ناشــناس که پیشتر از آن

پیامبر اشاره میشود .عبداهلل بن مسعود ،زید بن ثابت ،عثمان بن عفان

یاد کردیم میآورد.

و ابی بن کعب ،صحابهای دانســته میشــوند که با قرآن آشــنا بودند ،اما
میگوید آشــنایی علی بن ابیطالب [ع] با قرآن محل مناقشــه اســت .در
ایــن رســاله آمــده که بــه دلیل تفــاوت مصاحف ایــن صحابه ،مــروان بن
حکــم آنهــا را ســوزاند و متنــی جدیــد آفریــد .همچنیــن گزارشهایی ذکر
میشود که نشان میدهد در زمان رحلت پیامبر نسخهای رسمی از قرآن
وجود نداشــت و ابوبکر بود که همۀ قرآن را گردآورد .همۀ این اخبار برای
اثبــات عــدم وثاقــت و اعتبار قرآن ،به مثابۀ کتابی آســمانی ،آورده شــده
اســت .همچنین فصلی به تناقضات قرآن اختصاص داده شده است.
نویســنده در توضیــح برخــی عبــارات بــر اطالعاتی ارزشــمند از تفاســیر و
منابع سنتی اسالمی تکیه کرده است .بوبتیسن تأ کید میکند که اگرچه
تنها یک نسخه خطی از این اثر باقی مانده است ،اما تأثیر آن زیاد بوده و
نویسندگان بعدی از آن استفاده کردهاند.

یتــوان اثــری کالســیک و خالص ـهای نظاممنــد از همــۀ
اثــر ریکولــدو را م 
نقدهای مســیحیان بر قرآن دانســت .این نقدها بهطور خالصه عبارتند
از :قرآن چیزی جز آمیزهای از بدعتهای کهن مسیحی نیست که ارباب
شتــر معرفــی و محکــوم کردهاند؛ ز یــرا نه کتاب مقــدس عبری
کلیســا پی 
آن را پیشــگویی کــرده و نه عهد جدیــد .قرآن را نمیتوان بــه مثابۀ قانونی
الهی پذیرفت .نویسنده در موضوعات دیگر بهوضوح به انجیل بهعنوان
مرجع اشــاره دارد .سبک قرآن به هیچ متن مقدسی شبیه نیست .وجود
شــمار زیــادی افســانههای واهــی پذیــرش خاســتگاه الهــی بــرای قــرآن را
ناممکن میسازد و برخی مفاهیم اخالقی آن با اصول بنیادی فلسفی در
تعارض اســت .از همه مهمتر قرآن دارای تعارضات درونی فراوان است و
فاقد هرگونه نظم و ســامان اســت و هیچ معجزهای مؤید آن نیست .قرآن
مخالــف عقــل اســت و به زور فرمان میدهد و ظلم را روا شــمرده اســت.

در مرحلهای دیگر فرقههای دومینیکن و فرانسیسكن که خود بر اثر جنگ
هــای صلیبــی به وجــود آمده بودنــد و یكی از اهداف خــود را تغییر کیش
مســلمانها قــرار داده بودند ،برای رســیدن به این هــدف ،آ کادمیهایی
بــرای یادگیــری عربی در اســپانیا و شــمال آفریقا تأســیس کردنــد .یکی از
دانشآموختــگان ایــن آ کادمیهــا ،ریمونــد مارتیــن (م )1284بــود که دو

اثرش با نامهای خنجر عقیده علیه مسلمانان مغربی و یهودیان و تبیین
نشانههای انبیاء ،نشانگر آ گاهی تفصیلی او از متون عربی از جمله قرآن
و منابع سنتی است.
ویلیــام از اهالــی تریپولــی (نیمــۀ دوم قرن ســیزدهم) نیز در اثــری با عنوان

یشــود و
آشــنایی بــا محمــد(ص) و کتــاب شــریعتش که قــرآن نامیده م 
محتــوای آن و آنچــه در آن در بــارۀ رب ما عیســی آمده اســت ،معتقد بود
کــه قــرآن  40ســال بعــد از مــرگ محمــد (ص) و هنگامــی که تنهــا هفت
تــن از صحابــه زنــده بودند پدیدار شــد .ایــن صحابه تصمیــم گرفتند که
آموزههایــی بیافرینند کــه قانون محمد [ص] نامیده شــود؛ همانطور که
یهودیان تورات و مســیحیان انجیل را داشــتند .این کار در زمان عثمان
بن عفان صورت گرفت .ویلیام ســورۀ حمد را مقدمهای شــامل ســپاس
خــدا و نیایــش میداند و ســورۀ دوم را ســورۀ مربــوط به گاو معرفــی کرده و
«الــم» در ابتــدای ســورۀ بقره را به رنج و درد ترجمه کرده اســت .اشــارات
قرآن به مســیح و مریم ،بهویژه در ســورههای آل عمران و مریم برای ویلیام
بسیار اهمیت دارد.
یکــی از مهمترین آثار دربارۀ قرآن در ســدههای میانــه اثر ریکولدو (حدود
 )1320با عنوان علیه شــریعت ساراسنها (مسلمانها) است که مبتنی
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تاریخ متن قرآن عدم وثاقت آن را اثبات میکند.
اثــر ریکولــدو در  1385بــه یونانــی ترجمه شــد و در آثار جدلــی بعد علیه
اســام مــورد اســتفاده قــرار گرفت .بعدهــا نیز بر مبنــای ترجمــۀ یونانی به
التین برگردانده شد.
عنــوان بخش بعــدی مقاله تأثیــر جنگهای ترکها [عثمانیها] اســت.
فتــح قســطنطنیه در 1453م کــه بــه امپراتــوری بیزانــس پایــان داد ،تأثیــر
زیــادی بــر مطالعــات قــرآن داشــت و باعث پیدایــش رســالههای متعدد
کهــا شــد .کاردینــال آلمانــی نیکــوالس از اهالــی کوســا
دربــارۀ دیــن تر 
از طریــق متکلــم اســپانیایی یوحنــا ســگوویایی (م )1458بــا مجموعــه
طلیطله و در ســفری به قســطنطنیه با فرازهایی از قرآن عربی آشــنا شــد.
ســپس از طریق مجموعه طلیطله به ترجمۀ التین قرآن دســت یافت و با
تشــویق وی کشیش هلندی ،دیونسیوس ریکل (م )1471اثری با عنوان
ردیه علیه قرآن و فرقه محمدی نوشت که در  1533به چاپ رسید.
یوحنــا ســگوویایی در راســتای اهــداف شــورای شــهر بــازل همــه
مســئولیتهای خــود در کلیســا را رها کــرد و خود را وقف مطالعه اســام
کــرد .او در رســالهای بــا عنــوان فرو بــردن خنجــری در قلــب ساراس ـنها
(مســلمانها) تأ کیــد میکنــد کــه آ گاهی کامــل از قرآن بــرای بحثهای
ثمربخــش بــا مســلمانها ضــروری اســت و میتوانــد منجــر بــه زندگــی
صلحآمیز با آنها شــود .در 1454م او با همکاری فقیه مســلمان ،عیســی
ذاجابــر ،نســخهای جدیــد از قــرآن فراهــم آورد کــه در کنــار متــن عر بــی،
ترجمهای به کاستیلیانی داشت.
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مروری بر مقاالت مطالعات قرآنی غیر مسلمانان تا قرن  19میالدی

دیگــرناگشتهها

در 1460نیکوالس اهل کوسا رسالهای با عنوان بررسی قرآن نوشت .اگرچه

از اینهــا مهمتــر اثــر بیلبیانــدر اســت کــه در بــازل به چــاپ رســید و مانند

او اســام را نوعــی بدعــت میداند ،اما بیشــتر بر مشــترکات مســیحیت و

مجموعه طلیطله مشتمل بر رسالههای جدلی مهمی بود که بحثهای

اسالم تأ کید میکرد .مجموعه طلیطله و اثر ریکولدو منابع وی در این اثر

داغــی در بــارۀ چــاپ چنین اثــر بدعتآمیزی در یک شــهر مســیحی را در

است و بیشتر به استداللهای جدلی پرداخته تا استداللهای فلسفی.

پی داشت.

یکــی دیگــر از آثــار جدلــی را آلفونســو اســپانیایی در  1491فراهــم آورد که

بخــش بعــدی مقالــه مطالعــات قرآنــی در قرن هفدهم اســت .بوبتیســن

قلع ـهای عقیدتــی در برابر دشــمنان مســیحیت نام داشــت و یک بخش

مطالعــات تخصصــی عر بــی در دانشــگاهها را باعــث افزایــش توجــه بــه

کامــل آن بــه اســام اختصــاص یافتــه اســت و بــر آثــار ریکولــدو و یوحنــا

مطالعــات قرآنــی در ایــن قرن میداند .واژهپژوه برجســته ،اســکالیجر ،در

ســگوویایی تکیــه کرده اســت .اثر آلفونســو در قــرن پانزدهــم بارها تجدید
چــاپ شــد و بایــد آن را منبعــی مهم بــرای شــناخت قــرآن در حلقههای

اوبر ( ،)1614-1567عربیدان فرانســوی ،بر مطالعه
نامــهای به دوســتش ِ

قــرآن بــرای درک ظرایف زبان عربی تأ کید کرد .شــاگرد اســكالیجر به نام

کالمی دانست.

ِارپنیوس (م )1624در سال  1617متن عربی سورۀ یوسف را با دو ترجمۀ

در آغــاز قــرن شــانزدهم ،خــوان آنــدرس اثــری بــا عنــوان کتابــی نوظهــور،
گمراهی فرقه محمدی و قرآن را نگاشت که خیلی زود به سایر زبانهای
اروپایی ترجمه شد .او در این اثر از تفسیر زمخشری و ابن عطیه استفاده
کــرده اســت و در آن  70آیۀ قــرآن ابتدا به التین آوانگاری و ســپس ترجمه
شــده اســت .آنــدرس عقیده داشــت کــه عثمان قــرآن را به چهــار بخش
تقســیم کرده اســت :بخش یک از ســورۀ دوم تا ششم ،بخش دوم از سورۀ
هفتــم تــا هیجدهم ،بخش ســوم از ســورۀ هیجدهم تا ســی و هفتم .او در
سه کتاب نخست نام هر سوره را میآورد که گاه با نام مشهور آنها تفاوت
ً
دارد ،مثــا ســورۀ نهم را ســورۀ ســیف مینامــد .بخش چهارم  175ســوره
دارد که در واقع  75اســت و این اشــتباه معلول نحوۀ نگارش رومی عدد
 75اســت .بدون شــمارش ســورۀ نخست و ســورۀ  113و  114عدد  111به
دست میآید که با شمارش سور در روایات اسالمی تطابق دارد.

التین که یکی تحتاللفظی و دیگری آزاد اســت ،به چاپ رســاند .او در

مقدمه به تندی از ترجمۀ طلیطله انتقاد و تأ کید کرده اســت که مطالعه
ً
قرآن باید حتما مبتنی بر متن عربی قرآن باشد.
از اینرو در دورههای بعد شمار زیادی از دانشمندان اقدام به چاپ متن
ً
ً
عربــی قــرآن به همراه ترجم ـهای عمدتا به التین کردنــد .مثال ارپنیوس در
اثــری کــه در نحو عربی نوشــت و برای تمر یــن ،متن ســورۀ  64را به همراه
ترجمــهای بــه التین بــا توضیحات لغوی چــاپ کرد .گولیــوس در چاپ
مجــدد ایــن کتــاب ســورۀ  31و  61را بــدان افــزود .برخی ســورههای دیگر
ماننــد ســورۀ  61 ،103 ،101 ،1و  78هــم بــا ترجمــۀ تحتاللفظــی چــاپ
شــد .بوبتیســن اشاره میکند که یکی از مشکالت چاپ متن عربی قرآن
ً
نبود ،خط عربی مناســب برای چاپ بود و از اینرو عمدتا از خط عبری
استفاده میشد.

بخــش دیگــر مقالــه ،مطالعــات قرآنــی در قرن شــانزدهم اســت .در این

یکــی از نقــاط اوج مطالعــات قرآنی با رویکرد واژهشناســی در دو چاپ از

قــرن هــم ماننــد نیمۀ قــرن پانزدهم ،تجدید قــدرت تــرکان عثمانی ،توجه

قــرآن در دهــۀ پایانــی این قــرن نمایان اســت .هینکلمــن ()1695-1652

شرقشناسان را به قرآن به مثابه کتاب مقدس ترکها معطوف ساخت.
ً
اولین چاپ کامل قرآن در این دوره توســط پاگانی ،احتماال برای ارســال

کــه تحصیال تــی عالــی در شرقشناســی داشــت ،بــه مجموعــۀ مهمی از

بــه امپراتــوری عثمانــی صــورت گرفت که به دلیــل آ کندهبــودن از خطا و
اشتباه مورد پذیرش مسلمانان قرار نگرفت.
پوســتل بخش عمدهای از ســورۀ بقــره و گلچینی از آیــات متعدد دیگر را

ترجمه کرد و در اثری جدلی با عنوان توافق میان قرآن و شریعت محمد و
پروتستانها (پاریس  ،)1543مقایسهای میان خاستگاه اسالم و بدعت
لوتریها انجام داده اســت .دانشــمند و سیاســتمدار آلمانی َ
نشــتتر
ویتم ِ
(م )1557مجموعهای کوچک از قرآنهای اندلسی در اختیار داشت که
امروز در مونیخ نگهداری میشــود .او در اثری به نام تبیین خداشناســی
محمدی در  ،1543متن عقیدۀ محمدی را از مجموعۀ طلیطله در کنار
نســخهای مختصــر از ترجمه قرآن طلیطله آورده اســت که بــا نکتههایی
ً
احتمــاال به قلم خودش همراه اســت کــه در آن بر پیوند آموزههای قرآنی و
یهودی تأ کید میکند.
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نســخههای خطی قرآن دسترســی داشــت کــه او را موفق بــه چاپ متنی

قابلاعتمــاد کــرد که آن را قرآن یا قوانین اســام محمد بــن عبداهلل پیامبر
دروغیــن نامیــد .این متن هیچ ترجمهای به همــراه ندارد و نمیتوان آن را
بــه طــور قطع براســاس یکــی از قرائات دانســت و شــمارهگذاری آیات نیز
همواره با نظام مشــهور ســازگار نیســت .هینکلمن در مقدمۀ مفصلی که
بــه التیــن نگاشــته ،نــه تنها ب هطــور کلی اهمیــت مطالعه منابــع عربی را
توضیــح میدهــد ،بلکه تأ کید میکنــد که همۀ متکلمان مســیحی باید
قــرآن را بــه عنــوان اثری بنیادی بــه زبان اصلــی ،یعنی عر بــی بخوانند .او
در تعلیــل خودداری از ارائۀ ترجمه اشــاره میکند که بخش قابل توجهی
ل فهــم اســت و بخــش کوچکــی کــه فهم آن دشــوار
از قــرآن بهراحتــی قاب ـ 
است ،مســتلزم تالشهای واژهشناسی طاقتفرسایی است که مراجعه
بــه تفاســیر و ســایر متــون تخصصــی را ایجــاب میکنــد .غلطنامــۀ پایان
این اثر نشــان میدهد که این چاپ بیخطا نیســت .با اینهمه با وجود
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دیگــرناگشتهها

مروری بر مقاالت مطالعات قرآنی غیر مسلمانان تا قرن  19میالدی

همۀ کاســتیهایی که امروز به چشــم میآید ،باید گفت این چاپ برای

اعراب تأثیری شگرف بر مطالعات قرآنی داشت .او اطالعات ارزشمندی

اصلی چاپی قرآن را در غرب فراهم
نخستین بار امکان دسترسی به متن
ِ

دربــارۀ تاریــخ اعــراب پیــش از اســام از کتــاب تار یــخ جهــان هبرایــوس
(م )1286به دســت آورد و بدین ترتیب رویکرد فهم قرآن بر اســاس تاریخ
ادیــان را بنــا نهــاد .جــورج ســیل در نخســتین ترجمۀ انگلیســی قــرآن که
در  1734در لنــدن چــاپ شــد ،از اثر پــوکاک فراوان بهره برده اســت .در
 1658خاورشــناس و متکلم زوریخی ،هاتینگر در کتابشناســی شــرق
که نخستین ،اما اثری با کاستیهای فراوان در تاریخ ادبیات شرق است
یپــردازد .او نام همۀ
کــه خاورشناســان نگاشــتهاند و بهتفصیل به قرآن م 
ســورهها را بــا گزارشــی مختصــر از محتــوای آن ذکر میکنــد .او همچنین
دربــارۀ اختالف قرائات بحث میکند و ســپس مروری بر تفاســیر مشــهور
در آن زمان و نیز دیگر آثار خاص مرتبط با قرآن دارد.

ســاخت کــه تــا زمان چــاپ فلــوگل در  ،1834مبنــای اصلــی مطالعات

قرآنی باقی ماند.
چــاپ دیگــر قــرآن در  1698بــه دســت ماراچــی ،کشــیش ایتالیایــی در
پــادوآ صــورت گرفــت .بــر خــاف چــاپ هینکلمن کــه بیشــتر رویکردی
واژهشناسانه داشت ،چاپ ماراچی را میتوان در زمرۀ آثار جدلی کلیسا
علیــه اســام گنجانــد ،اما این چــاپ از نظر ویژگیهای لغوی نیز شــایان

توجه است .ماراچی پیشتر در  ،1691ردیهای با عنوان پیشگامان ابطال
قــرآن در چهــار جلد فراهم ســاخته بود که نقلقولهــای فراوانی از قرآن به
همراه ترجمهای دقیق به التین را در بر داشت .عناوین این چهار کتاب
کــه ماهیت جدلی آن را آشــکار میســازد به ترتیــب عبارتند از :هیچ یک
از پیامبــران آمــدن محمــد را پیشــگویی نکــرده اســت ،نبــوت او بــا هیچ
معجزهای تأیید نشــده است ،عقاید فرقۀ اسالمی با حقایق الهی سازگار
نیســت و مقایســۀ قوانین انجیــل و قرآن نادرســتی باورهــای هاجریها را
اثبات میکند.
چــاپ قــرآن ماراچی مشــتمل بــر متن کامل عربــی قرآن ،متــن کامل ردیۀ
پیشگفتــۀ او ،توصیفــی از زندگــی محمــد [ص] و مقدمــهای بــر قــرآن و
ترجمهای دقیق به التین بود .متن عربی بر اســاس موضوع تقســیم شده و
ترجمۀ التین را به همراه دارد و فرازهایی مفصل از متون اســامی خاص
به زبان عربی در حاشــیه آمده که گاه ترجمه هم شــده اســت .ســرانجام
ردیهای مفصل از منظری کاتولیکی آمده است .ماراچی در این چاپ از
مجموعۀ نسخههای اسالمی موجود در کتابخانۀ واتیکان استفاده کرده
اســت که افزون عالوه بر آثار مرتبط با قرآن شــامل منابع کالمی ،تاریخی

بخــش پایانــی مقالــه مطالعات قرآنی در قرن هیجدهم اســت .بوبتیســن
اهمیــت مطالعــات قرآنــی قــرن هیجدهــم را بــه انــدازۀ پژوهشهــای قرن
هفدهــم نمیدانــد و میگو یــد جــز ترجمــۀ قــرآن بــه چنــد ز بــان اروپایــی،
شاهد تحول و پیشرفت دیگری در این قرن نیستیم .آدریان ِرالند متکلم

هلنــدی در اثر مهمــش با عنوان دربارۀ دین محمدی ،بر اهمیت مطالعه
منابع از جمله قرآن به زبان اصلی تأ کید کرد .آ کولوتوس در  1701در پی
چــاپ قرآنــی چند زبانه برآمد ،اما از چاپ ســورۀ نخســت کــه در آن متن
عربی به همراه ترجمۀ ترکی ،فارســی و التین آمده بود فراتر نرفت .مایکل
پهــای قــرآن توســط هینکلمــن،
لنــگ (م )1731بــا تأثیــر پذیــری از چا 
ماراچی و آ کولوتوس ،سه اثر فراهم آورد که به موضوعات ذیل میپردازد:
مشــکالت نخســتین چــاپ قــرآن در ونیــز ،تالشهــای مختلف پیشــین
برای چاپ قرآن یا بخشهایی از آن ،ترجمههای پیشین قرآن .هر سه اثر
دربردارنده اطالعات ارزشمندی است که در صورت نبود این آثار ،امروز
دسترسی به آنها بسیار دشوار بود.

ن ترتیب میتوان گفت ماراچی نخســتین عالم
و فقهی هم میشــود .بدی 
ً
مســیحی اســت کــه واقعا تفســیری بر قرآن نگاشــت .گذشــته از ماهیت

ً
بخشهایــی از قــرآن نیز که معموال با ترجمه همراه بود چاپ شــد ،مانند

جدلــی ،ایــن اثــر امروز به ســبب اطالعاتی که به دســت میدهد ارزشــی

چاپ ســورۀ  22بــه همراه اختالف قرائات آن بر اســاس نســخهای خطی

فوقالعــاده دارد .متــن عربی اثــر از چاپ هینکلمن دقیقتر اســت ،اما او

از تفســیر بیضاوی در  1745در الیپزیگ توســط ِکلودیوس ،چاپ ســورۀ

هم توجه کافی به ویژگیهای خاص رسمالخط قرآن ندارد.

نخســت توســط ناگل و چاپ ســورۀ نخســت و آیات  79-1از ســورۀ بقره

متکلــم پروتســتانِ ،ر ِنكســیوس در 1721م متــن ماراچــی را در الیپزیــگ

توسط فروریپ (م.)1800

چــاپ کــرد و مقدمــهای حــاوی اطالعاتــی دربــارۀ تاریــخ قــرآن و نظــام

نســخۀ عربی قرآن که در  1787در س ـنپترزبورگ به دســتور کاترین دوم و

عقیدتــی اســام و نیــز تفاوتهای آن با باورهای مســیحی آورد که باعث

پس از پیروزی روسها بر عثمانیها و حاکمیت آنها بر بخشهای زیادی

شد ترجمۀ ماراچی از مرزهای ایتالیا و قلمروی علمی کاتولیک فراتر رود

از قلمروی عثمانی چاپ شــد ،ســندی بســیار مهم است .این نسخه در

و مخاطبــان بیشــتری پیدا کند .وقتی مســیحی مارونــی ،یعقوب آروتین

سال  1790و  1793دوباره در سنپترزبورگ چاپ شد .به هر صورت این

اهــل حلــب ،ردیه ماراچی را بــه عربی ترجمه کرد ،تأثیر آن گســتردهتر هم
دول ،لویش و ِن ُو باز هم با غلبه
شد .در سایر آثار این سده نیز مانند آثار ِب ِ
رویکرد جدلی مواجه هستیم.

نخستین نسخۀ معتبر از قرآن است که توسط مسلمانان چاپ شد.

امــا اثر نخســتین عربــیدان آ کســفورد ،ادوارد پوکا ک ،به نــام نمونه تاریخ
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