دیگرناگشتهها

تئودور ُنلدِکه ،فریدریش شوالی و
ُ
تهلف برگشت ِرسر ،تاریخ قرآن،
گ ِ
ویرایش و ترجمۀ ولفگانگ ِبن
(لیدن :انتشارات بریل)2013 ،

از نگاه دیگران()3
نخستین ترجمۀ انگلییس تاریخ قرآن

1

گابریل سعید رینولدز

2

ترجمه و حواشی :سیدعلی آقایی
عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.

ایــن کتاب نخســتین ترجمۀ انگلیســی اســت از تار یــخ قرآن ،شــاهکار مطالعات قرآنی در غرب که مشــتمل
ً
ُ
لدکه (ویراســت اول )1860 ،با بازنگری فریدریش شوالی (که معموال بخش
اســت بر ویراســت دوم اثر تئودور ن ِ
اول تاریخ قرآن ،به اختصار  ،GdQ1خوانده میشــود ،چاپ نخســت« )1909 ،جمع قرآن» کار مشــترک نلدکه

و شــوالی (بخــش دوم تار یــخ قرآن ،به اختصــار  )1919 ،GdQ2و «تاریخ متن قرآن» (جلد ســوم تاریخ قرآن ،به
ُ
ً
رگشترسر و
اختصار  )1938 ،1929 ،1926 ،GdQ3که شــوالی آن را شــروع کرد ،ولی نهایتا به دســت گ ِتهلف ِب
ِ
ُ
ُ
هیلدســهایم :المز )1970 ،در مرور
شــا گردش اتو ِپرتســل نگاشــته شد( 3.بعدها هر ســه اثر یکجا چاپ شدندِ :
حاضر نخســت به ویژگیهای ترجمه میپردازم و ســپس از سودمندی این اثر کالسیک مطالعات قرآنی برای
محققان در دوران معاصر سخن میگویم.
ترجمۀ ولفگانگ ِبن کار بسیار ارزندهای است .اثر بیش از  600صفحه است و زبان آلمانی آن در بسیاری موارد
پیچیده و فنی است .افزون بر ترجمۀ متن و پانویسهای مفصل کتاب ،ارجاع به ترجمههای انگلیسی آثار غیر
انگلیسی که نلدکه ،شوالی ،پرتسل و برگشترسر در اصل کتاب به آنها ارجاع داده بودند ،در پانویسها اضافه
شده است .برای نمونه در یادداشتی که در آن ارجاع به کتاب مطالعات اسالمی گلدتسیهر 4هست ،مترجم
نیز به صفحات مربوط از ترجمۀ انگلیسی این کتاب 5ارجاع داده است؛ هرچند در بعضی موارد ترجمههای
در دســترس را از قلم انداخته اســت 6.با اینکه کتابنامه ب ه روز نشــده تا آثار جدید در زمینۀ مطالعات قرآنی
ً
را هم شــامل شــودِ ،بن عمدتا دربارۀ شــخصیتهایی که در جاهای مختلف تاریخ قرآن از آنها بحث شده به
 .1نوشتار حاضر ترجمهای است از مقالهای مروری با مشخصات زیر:
Gabriel Said Reynolds, “Book Review: The History of the Qurʾān, by Theodor Nöldeke, Friedrich Schwally and Gotthelf Bergsträßer (Leiden: Brill, 2013)”, Ilahiyat Studies 5:2 (2014): 251–257.

 .2از اندرو ریپین ( )Andrew Rippinو جرالد هاوتینگ ( )Gerald Hawtingبرای نکات اصالحیشان روی پیشنویس اولیۀ این نوشتار سپاسگزارم.
 .3به اســتثنای نلدکه که در  1930و در ســالخوردگی درگذشــت ،دیگران همگی به مرگ زودرس از دنیا رفتند .شــوالی در  1919از کمغذایی در جنگ
جهانی اول (به گزارش برادرزنش ،ص  xxiاز کتاب حاضر) فوت شد .برگشترسر در  1933در اثر سقوط از کوهی در بخش جنوبی آلمان و پرتسل در
 1941در پی ســقوط هواپیمایش در نبرد سباســتوپول در جنگ جهانی دوم کشــته شــدند .برای اطالع بیشــتر از حادثههای ناگواری که مؤلفان تاریخ
قرآن به آنها دچار شدند ،نگاه کنید به:
G.S. Reynolds, “Introduction”, The Qurʾān in Its Historical Context (London: Routledge, 2008), 1-7.
4. I. Goldziher, Muhammedanische Studien (Halle a.S.: Niemeyer, 1889).
5. Muslim Studies, tr. C.R. Barber; S.M. Stern (London: Allen and Unwin, 1971).

 .6برای نمونه:
H. Lammens, “Qoran et tradition, comment fur composée la vie de Mahomet”; English trans. in Ibn Warraq, The Quest for the
Historical Muḥammad (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2000), 169-187.
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دیگــرناگشتهها

مدخلهایی از ویراســت دوم دایر ة المعارف اسالم 7ارجاع داده است .او

پیشتــر برخــی محققان این کتاب (و به ویژه ســهم نلدکــه) را نمونهای از

همچنیــن نام مشــهور عالمان مســلمان را با حروف بزرگ مشــخص کرده

تندرو یهای خاورشناســانه وصف کردهاند .دیگران (از جمله خود من)

اســت کــه مراجعه بــه مدخلهای مربــوط به آنهــا را در کتابهــای تراجم

دربــارۀ برخــی نکات مطــرح در کتاب (و بهطور خــاص در باب قطعیتی

تســهیل میکند .ترجمۀ تاریخ قرآن نمایۀ بســیار خوبی دارد و در حاشــیه

کــه نلدکــه در خوانــش قــرآن به ترتیــب تاریخــی مفروض میگیــرد) بحث

صفحات کتاب نیز شمارۀ صفحۀ اصل آلمانی آمده است.

کردهانــد ،بــا این حال نباید این نکته را نادیده گرفت که این اثر مشــتمل

علیالقاعــده انگلیســی ِبــن بســیار روان اســت و جالــب آنکــه در چنین
کتــاب قطــوری بهنــدرت میتــوان خطایــی یافــت 8یــا پیشــنهادی بــرای

اصالح داشت .از باب نمونۀ نادرِ ،بن برای واژۀ آلمانی ( Fluchtبه عربی،

«هجرة») از معادل انگلیســی آن  flightاســتفاده کرده اســت ،حال آنکه

در متــون تخصصــی امــروزی همــان هجــرت ( )hijraبــه کار مــیرود .در
مــواردی هم تعابیــر و ضربالمثلهای آلمانی را بهصورت تحتاللفظی
ترجمــه کرده اســت 9،اما در کل این ترجمــه کاری حرفهای توأم با دقت و
ذوق سلیم است .ترجمۀ وی از عبارات پیچیدۀ آلمانی به تعابیر رایج و
مصطلح در زبان انگلیسی ستودنی است.

10

نقــل تاریخی متن قرآن اســت .خوانندگان حتی ا گــر از برخی بخشهای
تاریخ قرآن راضی نباشند ،بیتردید بخشهای دیگر را مفید مییابند.
از آنجــا کــه خالص ـهای از مباحــث چهــار مؤلــف تاریخ قــرآن (یــا در واقع
پنج مؤلف ،چون ویرایش تحریر نهایی متن شــوالی [ ]GdQ2را آ گوســت
فیشــر 12،اســتاد برگشترســر در الیپز یــگ انجــام داده) در دســت نیســت،
مــن اینجــا برخــی نــکات مطــرح در ایــن کتــاب را کــه همچنــان حــاوی
بصیرتهایی ارزشــمند در باب «ترکیب» 13و «نقل» 14متن قرآن اســت به
همراه با مواردی که البته کمتر چشمگیرند برای خوانندگان طرح میکنم.

خور کتابی
بــا ایــن اوصاف ترجمۀ ِبن از کیفیتی برخوردار هســت کــه در ِ

مهم چون تاریخ قرآن باشد که هر سه بخش آن نقشی اساسی در آموزش
اسالمشناسان در کشورهای آلمانیزبان داشتهاند ،هرچند در کشورهای
ً
غیر آلمانیزبان ،چه در غرب چه در جهان اســام که محققانشــان غالبا
تســلط کافــی به زبــان آلمان ندارنــد ،کمتر اثرگــذار بوده اســت .گرچه در
ســال  2004ترجمــۀ عربــی تار یــخ قرآن به دســت جورج تامر منتشــر شــده
بود 11،اما انتشــار ترجمۀ انگلیســی اتفاق بســیار مهمی اســت؛ چه اینک
بســیاری از دانشــجویان مطالعــات قرآنــی خــارج از آلمــان ایــن مجــال را
ً
خواهند یافت که این کتاب را برای نخســتینبار کشف کنند و احتماال

از آنچه مییابند شــگفتزده خواهند شــد .در هر ســه بخش تاریخ قرآن
اطالعــات فراوانــی دربــارۀ منابــع اســامی توأم بــا تحلیلها و تفســیرهای
انتقــادی کــه همچنــان معتبرنــد بــه دانشــجویان عرضــه میشــود .امیــد
میرود در دســترس قرار گرفتن این ترجمه موجب شــود در مناطقی چون
آمریکای شــمالی و خاورمیانه عالقۀ دانشــجویان به مطالعۀ آ کادمیک و
تحلیلی در باب قرآن افزایش یابد.
7. Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition., eds. P. J. Bearman, Th. Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs et al., 12 vols. with indexes (Leiden: E. J.

ً
 .8مثال در ص  Jocobin 460به جای  Jocabiteآمده است.
ً
 .9مثال در ص  280که آورده است:

بر انبوهی از اطالعات دربارۀ متن قرآن ،آثار اســامی دربارۀ سیرۀ پیامبر و

Brill, 1960–2005).

چنانکه مشــهور اســت نلدکــه در بخــش اول تاریخ قــرآن ( )GdQ1نظریۀ
ترتیب تاریخی آیات قرآن را البته با احتیاط و دقت فراوان ،طرح میکند.
در واقع او خیلی زود به محدودیتهای تاریخگذاری سورهها پی میبرد.
نلدکــه در یادداشــتی که به ویراســت دوم کتاب افــزوده میگوید که او به
این نتیجه رســیده است که مســئله تعیین دقیق ترتیب تاریخی سورهها
ً
در دوران رســالت محمــد [ص] در مکــه نیســت ،بلکــه غــرض صرفــا
دســتهبندی آنها به ســه گروه اصلی اســت .او میگوید« :با بررسی جدید
ً
و دقیــق برایم روشــن شــده که بعضی از ادعاهای پیشــین کــه برایم کامال
ّ
مســلم بودنــد چنــدان هم قطعی نیســتند»( .ص  )61نلدکه در ویراســت
یشــود کــه بســیاری از داســتانها (اعــم از اســباب نــزول و
دوم یــادآور م 
غیــر آنهــا) کــه مفســران بــرای تعییــن تاریخ دقیــق ســورهها ب ـهکار میبرند
نامعتبرنــد .برای مثال دربارۀ ســورۀ آلعمران مینویســد« :تبیین تاریخی
مذکور در ســنت اســامی دربارۀ آیات (این سوره) کمترین فایدهای برای
ما ندارد»( .ص  )155-154جای دیگر او توضیح میدهد که «حکایات
مربــوط به مشــکالت محمد [ص] در زندگی شــخصیاش که در ســنت
اسالمی نقل شده خالی از فایدهاند»( .ص )185
با این حال او بارها و بارها به همین حکایات که در ســنت اســامی نقل
شــدهاند برای تاریخگذاری قطعات قرآنــی مراجعه میکند .برای نمونه او

“Hartwig Hirschfeld is unable … to put Weil’s lame arguments back on their feet”.

 .10برای نمونه ،شوالی در بخش دوم تاریخ قرآن ( )GdQ2مینویسد:
“Die umfangreiche Kommission scheint der Zweck zu verfolgen, den Anteil der medinischen Gemeinde an dem Qoränwerke stärker hertreten zu lassen” (p. 53).

که ِبن آن را چنین ترجمه کرده است:

“For all intents and purposes, the story of this large commission simply aims at a better

نتیجــه میگیــرد که ســورۀ  74باید در زمرۀ نخســتین ســورهها باشــد؛ زیرا
ّ ّ
او همــان روایتــی را میپذیرد کــه در آن اصطالح مدثر در اشــاره به محمد
[ص] در حالی که خود را «با پتو پوشانده» بود (به نظر نلدکه به این دلیل
آغاز رسالت ترسی موهوم بر پیامبر چیره شده بود) معنا شده است.
که در ِ

representation of the Medinan community in establishing the Koran.” (p. 255).

12. August Fischer.

 .11تئودور نلدکه ،تاریخ القرآن ،بازنگری فریدریش شوالی ،ترجمه از آلمانی به عربی به اهتمام جورج
َ
ناو ر.)2004 ،
ِ
تامر (برلین و بیروت :مؤسسۀ کنراد ا ِد ِ

104

13.. composition.
14. Transmission.
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ً
ابوبکــر عمدتــا نامعتبــر و برعکــس روایــات جمــع عثمــان تــا حــد زیادی
معتبرنــد (و در واقــع او از اعتبــار ایــن روایــات در برابــر خاورشناســان و
شــیعیان دفاع میکند) .شــوالی در سراســر تحقیقش بر این عقیده است
ً
که با روش او حتی میتوان به جزئیات آنچه واقعا در فرایند جمع قرآن رخ
ً
داده دست یافت؛ ایدهای که امروز مبالغهآمیز به نظر میرسد .مثال وقتی
که دربارۀ جمع قرآن مینویســد« :من تردید دارم که نســخۀ نهایی این اثر
را گروهی از خوشنویســان حرفهای انجام داده باشــند و کار زید بن ثابت
ً
فقــط نظــارت کلی بــر انجام پروژه بوده باشــد» ،ایــن عقیده کامــا هویدا
میشود .او با اطمینان پیشنهاد میدهد (ص  )306که هدف عثمان از
نشــر مصحف تنها حل معضلی بود که در میان لشــکریان پیدا شده بود
(و نه رسمیت بخشیدن به قرآنی معیار در سراسر جهان اسالم)؛ زیرا این
مصحف را جز به معدودی شهرهای نظامی ارسال نکرد.
شــوالی در پایــان بخــش دوم تار یــخ قــرآن (ص  )368-315از گمانهزنی
دربارۀ جمع قرآن فارغ شده و به بررسی آثار اسالمی (و غربی) دربارۀ قرآن،
تفســیر و ســیرۀ پیامبر میپردازد .این قســمت بســیار جالبتوجه است و
به عنوان متن درســی برای کارشناســی در رشتۀ مطالعات اسالمی بسیار
مناســب؛ گرچه آثار جدید بســیاری از زمان انتشــار تاریخ قرآن تصحیح
و منتشر شدهاند.
تمرکز بخش ســوم تاریخ قرآن ( )GdQ3بر تاریخ متأخرتر متن قرآن است.
در ایــن بخــش برگشترســر و پرتســل بــا دقــت تطــور آثــار اســامی ناظــر به

در جــای دیگــر نلدکه بــه مفهومی انتزاعی از ســبک کهنتر یــا جدیدتر در
ً
زبان قرآن اتکا میکند که بعدا هارتویگ هیرشفلد آن را نقد کرد .در واقع

قرائــت متــن قــرآن را کــه از کهنتریــن روایات آغــاز و به مصحف رســمی

کارآمــدی ایــن بخش محل بحث اســت و امروزه رهیافــت نلدکه به متن

قاهره ختم میشــود بررســی میکننــد .آنها از روایات مر بــوط به چگونگی

ســادهنگرانه تلقــی میشــود .او هیــچ گاه این احتمال را جــدی نمیگیرد
که شــاید قرآن از منابع مختلفی اخذ شــده باشــد یا چهبســا ویراستارانی

نــگارش کلمات قرآن در متن عثمانی شــروع میکنند (ص )391-389
ً
و ویژگیهای غریب در رسمالخط قرآن را (مثال در کاربرد متفاوت همزه،

در دورهای متأخرتر متن اولیه را اصالح کرده باشند .او این مفهوم سنتی

استفاده از تای کشیده به در جایی که باید تای مدور میآمده یا استفاده

را مفــروض میگیــرد که قرآن را میتوان بر اســاس مقاطــع مختلف زندگی

از یــاء یــا واو در جایــی کــه الــف خوانــده میشــود که بــه نظر آنهــا بازتاب

پیامبــر بــه واحدهایی جداگانه تقســیم کرد و اینکه قرآن رونوشــتی کامل
ً
(البته فارغ از ترتیب سورهها) از آن چیزی است که محمد [ص] و صرفا

قرائتی کهن یا اماله است) شرح میدهند.

خود او ابالغ کرده است.

یکــی از امتیــازات برجســتۀ بخش ســوم تاریخ قــرآن شــیوۀ محتاطانهای
اســت که برگشترسر/پرتسل برای شــرح انواع گوناگون اختالفات در متن

البتــه ایــن را هــم باید یادآور شــد که بخــش اول تاریخ قرآن تنهــا به موضوع

عثمانــی اتخــاذ کردهاند .این بخش همچنیــن تحلیل اختالفات منقول

ترتیــب تاریخــی نمیپــردازد 46 .صفحــۀ آغازیــن (در ترجمــۀ انگلیســی)

در روایــات ناظــر به مصحفهــای پیشــاعثمانی (که به نظر آنهــا ،در این

شــامل بحثــی انتقــادی دربارۀ جنبههــای مختلف ترکیب قرآن اســت که

میان روایات منسوب به مصحف ابن مسعود به احتمال زیاد موثقاند)،

همچنــان معتبر اســت .شــایان ذکر اســت کــه نلدکه به نقش ســجع (ص

اختالفــات منقــول در روایــات در بــارۀ نســخههای مختلــف مصحــف

 )33-29و انسجام (ص  )35-34در ترکیب متن قرآن توجه ویژهای دارد.

عثمــان که به ســوریه ،بصره ،کوفه و مکه (یا بــر مبنای دیگر روایات چند

ســهم شــوالی در بخــش دوم تاریخ قــرآن ( )GdQ2تحلیــل روایات مربوط
بــه جمع قرآن اســت .مفروض شــوالی این اســت که آثار اســامی حاوی
انبوهــی از روایــات معتبــر و نامعتبــر دربــارۀ جمــع قــرآن اســت و وظیفــۀ
ّ
محققــان نقــاد تنقیــح این مواد اســت .به نظــر او روایات مربــوط به جمع
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شــهر دیگر) فرســتاده شــدند و اختالفات در آثار اســامی دربارۀ هفت یا
ده قرائت رســمی از مصحف عثمانی (یا بیشــتر) را هم شــامل میشــود.
برای انجام این مهم آنها به کتابهای متأخرتر در ســنت اســامی دربارۀ
اختــاف مصاحــف ،از جملــه آثــار ابوعبیــد قاســم بــن ســام (د223 .

105

دیگــرناگشتهها

از نگاه دیگــــران ()3

یــا  )224و دانــی (د ،)444 .بــهویــژه المقنع و نیــز المبانی لنظــم المعانی مراجعه میکنند و بــرای اختالفاف
قرائات بهطور خاص به مکی بن ابیطالب قیســی (د ،)437 .دانی ،جزری (د )833 .و ســیوطی (د)911 .
استناد میکنند .بحث و تحلیل برگشترسر/پرتسل دربارۀ تثبیت قرائات هفتگانه (هریک با دو طریق) و نیز
نقش ابنمجاهد (د )324 .در این فرایند (ص  ،)544-493گرچه از آن زمان تاکنون کارهای زیادی در این
باب انجام شده ،همچنان جالب توجه است .در طول این اثر آنها نشان میدهند که ماهیت این اختالفات
درون ســنتی
بازنماینــدۀ اعتمــاد به متن مکتوب قرآن اســت .به بیان دیگر اینها نه بازتاب دهندۀ اختالفات ِ

شفاهی که تالشهایی برای خوانش متنی مکتوب بودهاند (در این باره ،نگاه کنید به :ص .)475-474

به هر حال موضوعی که در بخش سوم تاریخ قرآن بر آن تأ کید میشود این است که اختالفات قرآن چنانکه در
متون اسالمی اولیه دیده میشود (چه آنها که به روایات مربوط به مصحفهای صحابه بازمیگردند و چه آنها
که از روایات اختالف قرائات در متن رسمی عثمانی برآمدهاند) ،به مرور زمان و تا تثبیت نهایی «متن رسمی»

15

که میتوانســت بســیار یکدســتتر باشــد ،اگــر آموز ههــای ابنمجاهد در بــارۀ اعتبار همــۀ قرائــات هفتگانه نفوذ
کمتری میداشت تحلیل میرود( .ص  )488هرچند آنها نمونههایی از قرائات خالقانۀ متن هم میآورند که به
رغم فرایند «یکسانسازی» 16پدید آمدهاند .برای نمونه در سنت اسالمی در آیۀ  42سورۀ هود قرائت «ابنها» (به
جای قرائت رسمی «ابنه») پیشنهاد شده است تا نشان دهد پسر بیایمان نوح پسر او نبود ،بلکه پسر همسری
نافرمان (دربارۀ او رجوع کنید به :تحریم )10:بود .روایات متأخرتر که از دستکاری در متن پرهیز دارند ،پیشنهاد
میدهند که «ابنه» (بدون الف در پایان کلمه) میتواند به معنای «پسر آن زن» هم باشد( .ص )491
فصل پایانی بخش سوم تاریخ قرآن که پرتسل بهتنهایی نوشته است ،به گزارش دربارۀ پروژۀ نسخههای خطی
قرآن اختصاص دارد که برگشترسر با همکاری «فرهنگستان علوم باواریا» 17آغاز کرده بود .تصاویر نسخههای
خطی قرآن که او برای این پروژه گردآورده بود ،به پرتســل و ســپس به شــاگرد پرتســل ،آنتون اشــپیتالر 18رسید.
هرچنــد مدتهــا گمــان میرفت که این تصاویر در اثر بمباران شــهر مونیخ در جنــگ جهانی دوم از بین رفته
باشــند ،امــا در واقع فیلمهای عکاســی این نســخههای خطی محفــوظ ماندهاند و االن یکــی از منابع «پروژۀ
کرپوس کرانیکوم» 19در برلین هستند.
در فصل آخر پرتسل اختالفاتی را که در نسخههای خطی قرآن یافت میشوند در قیاس با گزارشهای اختالف
منقــول در منابع اســامی بررســی میکند .پرتســل بیــان میدارد که نســخههای خطی و روایات منقــول ،هر دو
باید در کار تصحیح انتقادی از قرآن اســتفاده شــوند .او مینویســد« :تنها با بهکارگیری دانش قرائات است که
تحقیقات تازه دربارۀ نسخههای خطی کهن قرآن ثمربخش میشود»( .ص  )585هرچند به نظر میرسد نظر
ً
پرتسل بعدها تغییر کرده است و به این دیدگاه متمایل شده که قرائات اصوال تالشهایی متأخر برای اصالح
متــن قــرآن بودهانــد 20.در واقع در پرتــو تاریخ پیچیدۀ این اختالفات و بهویژه با در نظر گرفتن موارد بســیاری که
هدفشــان اصالح نحوی یا معنایی عبارات قرآنی بوده اســت( ،نظیر آنچه پیشتر دربارۀ آیۀ  42ســورۀ هود آمد)
عجیب نیست اگر گفته شود برای تصحیح انتقادی قرآن اتکا به نسخههای کهن قرآن کافی است.

15. textus receptus.
16 Standardization.
17 .Bayerische Akademie der Wissenschaften.
18. Anton Spitaler.
19. Corpus Coranicum Project.

 .20ایــن گــزاره مبتنی بر نظر آ گوســت فیشــر اســت کــه در  1948مینویســد« :وقتی در قاهره ایــن موضوعات را با پرتســل (در اواخر عمرش که متأســفانه
ً
همچون استادش خیلی زود و بهگونهای غمانگیز پایان یافت) مرور میکردم ،دریافتم که او کامال از ایدۀ استادش مبنی بر اهمیت باالی نسخههای
خطی قرآن و قرائات قرآن در تحقیق قرآن برگشته است».
A. Fischer, “Grammatisch schwierige Schwur- und Beschwörungsformeln des klassischen Arabisch”, Der Islam 28:1 (1948), 5, n.4.
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