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اقبال  که  است  موضوعاتی  از  یکی  قرآن پژوهی  چکیده: 
دهه  چند  و  است  کرده  جلب  خود  به  را  خاورشناسان 
جمله  از  بسیاری  مجموعه های  تولید  شاهد  گذشته 
زمینه  این  در  تخصصی  کتاب های  و  دایرة المعارف ها 
قرآن پژوهی  به  خاورشناسان  رویکردهای  هستیبم. 
با  که  مدونی  مجموعه  شاهد  تاکنون  اما  بوده  متفاوت 
نبوده ایم.  خودش  تخصصی  معنای  در  تاریخی  رویکرد 
اواخر سال میالدی گذشته، مجموعه »قرآن مورخان« به 
رویکردی  با  دی  گیوم  و  امیرمعزی  محمدعلی  سرپرستی 
برجسته  اثر  تنها  حاضر  حال  در  و  شد  منتشر  تاریخی 
قرآن پژوهی معاصر به شمار می رود که به کل قرآن کریم با 
اثر ازآن رو است  رویکرد مذکور پرداخته است. اهمیت این 
تا  آمدند  هم  گرد  میان رشته ای  متخصصان  از  جمعی  که 
با چنین رویکردی به تحلیل و بررسی زمینه های مختلف 
قرآنی بپردازند. این اثر در سه مجلد منتشر شده و در حال 
قرار  توجه  مورد  جهان  علمی  مختلف  محافل  در  حاضر 
گرفته است. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف مجموعه 
»قرآن مورخان« پرداخته و موضوعات مطروحه آن را تبییبن 

کرده است.
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| محمد باعزم   دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه 
مذاهب اسالمی و دانش آموخته زبان فرانسوی از سفارت فرانسه.



 يف مقابل النّص املقّدس
ً
خيّيا  تار

ً
القرآن باعتباره سندا

دراسة حتليلّية عن موسوعة )مؤّرخي القرآن(
حمّمد باعزم

اخلاصـة: كانـت البحـوث القرآنّية واحـدًة من املواضيع الي جلبت 
اهتمام املستشرقني إلهيا، وشهدت العقود املاضية صدور الكثير من 
املجموعـات الـي تنّوعت بني دوائر املعارف )املوسـوعات( والكتب 

التخّصصّية يف هذا املجال.
القرآنّيـة،  أسـاليب ومسـالك املستشـرقني يف حبوهثـم  تنّوعـت  وقـد 
خيّي يف معناه  سلوٍب تار

ُ
لكّننا مل نشاهد حّى اآلن جمموعة مدّونة بأ

التخّصـّي. إاّل أّن أواخـر السـنة امليادّيـة املاضيـة شـهدت صـدور 
خيي، وهي جمموعة قرآن موّرخان )=  جمموعٍة امتازت مبسـلكها التار
مؤّرخـي القـرآن( بإشـراف حمّمـد عـي أميـر معـّزي وغيـوم دي، وهـي 
اآلن تعتبـر النتـاج الوحيـد البـارز مـن البحـوث القرآنّيـة املعاصرة الي 

سلوب الذي أشرنا إليه.
ُ
 القرآن الكرمي باأل

ّ
حبثت يف كل

 وتمكـن أمّهّيـة هـذا األثـر يف مسـامهة جمموعـة مـن املتخّصصـني يف 
الفـروع املختلفـة ومعاضـدة بعضهـم للبعـض اآلخـر يف حتليـل وحبـث 

اجلوانب القرآنّية املختلفة من خال هذا املسلك.
ـدات، حظيـت باهتمـام املحافـل 

ّ
وقـد صـدر هـذا األثـر يف ثـاث جمل

العلمّية العاملّية املختلفة يف الوقت احلاضر.
 حتليـل األبعـاد املختلفة ملجموعة قـرآن موّرخان 

ّ
وهـذه املقالـة تتـوىل

)مؤّرخي القرآن(، مع سعهبا لبيان املواضيع املطروحة فهيا.

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 produc-
tion of many collections, including encyclope-
dias and specialized books in this field. Ori-
entalists’ approaches to the Qur’an have been 
different, but so far we have not seen a codified 
collection with a historical approach in its spe-
cialized 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’an-
ic 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.



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
شرآن به م ابه سند تاریخی در مقابل  متن مقدس 241

مقدمه
یـخ ادیـان بـه سرپرسـتی محمدعلـی  بـرای نخسـتین بار در جهـان، بـا مشـارکت سـی تن1 از پژوهشـگران تار
اسـتاد اسالم شناسـی  گیـوم دی،  و  فرانسـه2  کاربـردی مطالعـات عالـی  اسـتاد دانش سـرای  امیرمعـزی، 
که  که به عقیده آنها الزم بود از متن مقدس اسالم با همان شیوه  دانشگاه آزاد بروکسل فعالیتی آغاز شد 
کتاب مقدس تعامل شـده اسـت، خوانشـی انتقادی ارائه شـود. به باور آنان متن قرآن در معرض خطر  با 
گونه خوانش انتقادی خودداری می کنند. بنابراین نویسـندگان این مجموعه  که از هر  متعصبانی اسـت 
یخی، جغرافیایـی و دینِی زمـان نزول، هر  تـالش کرده انـد تـا بـا بازگردانـدن محتـوای متـن قـرآن به بافـت تار

کنند. یک از 114 سوره قرآن را با جزئیات بسیار تجزیه  و تحلیل 

کلی هدف اصلی محققان این مجموعه ارائه خوانشی جدید، تحلیلی ضروری و روشنگرانه بود  به  طور 
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یشه های متن مقدس اسالم را در متون پیشین یهودی و مسیحی  که به  واسطه آن نشان می داد می توان ر
کـرد. همچنیـن بـه دنبـال آن بودنـد تا نشـان دهند متن مقدس  )از جملـه در سـطح واژگان آن( پی جویـی 
گامی به  پیش نهاده  اسالم درگذر زمان و پس از حیات پیامبر دستخوش تغییراتی شده است. بنابراین 
کـه چگونـه پیـام قرآن پـس از رحلت پیامبر)ص( توسـط گروه هـای مختلف، رنگ  و تحلیلـی ارائـه دادنـد 
و بـوی مذهبـی، سیاسـی و نظامـی بـه خود گرفت و در راسـتای توجیه فتوحـات، یورش ها و قتل عام های 

گرفته شد. کار  آنان به 

کتابی با نام قرآِن مورخان3 شـد که مدعی اسـت متن مقدس اسـالم را مبتنی  نتیجه این فعالیت انتشـار 
یخیـ   یکـرد تار بـر روش شناسـی خـاص قابـل درک و فهـم می کنـد. نـگارش اثـری متمرکـز بـر قـرآن کریم بـا رو
انتقـادی4 در بررسـی 114 سـوره قـرآن بـه زبـان فرانسـه بی سـابقه بـوده و از ایـن رو اثـری نـو و شایسـته توجـه به 
کاغذی چاپ شـده و  که سـه مجلد آن به  صورت  کتاب در اصل چهار مجلد اسـت  شـمار می رود. این 
کتاب شناختی و منابع تحقیقات  که اطالعات  گرفته است و جلد چهارم  در دسترس پژوهشگران قرار 
مرتبط با این حوزه را در بر دارد، به  صورت آنالین در بازه زمانی متفاوت به  روزرسانی و منتشر خواهد شد.

که ناشر5 این مجموعه  امیرمعزی در مصاحبه های مختلف درباره ایده اّولیه این اثر چنین بیان می کند 
کریـم بـه زبـان فرانسـوی تهیه کنـد و امیرمعـزی با اقناع  کـرده تـا ترجمـه جدیـدی از قـرآن  ی درخواسـت  از و
ی مبنـی بـر اینکـه ترجمه هـای فرانسـوی مقبولـی از قرآن وجود دارد، ایده توسـعه مطالعـات قرآنی به زبان  و
یخـی ـ انتقـادی را مطـرح می کنـد و پـس از 5 سـال تحقیـق و پژوهـش ایـن  یکـرد تار فرانسـوی مبتنـی بـر رو
کتـاب مقـدس یهودیـان و  کـه از قـرن هجدهـم در مطالعـات  یخـی  اثـر منتشـر می شـود. روش انتقـادی ـ تار
کنند. آنان با  کشف  یخی متن« را  مسیحیان رواج یافت، ابزاری در دست دانشمندان بود تا »معنای تار
توجه به گسست های ساختاری و محتوایی در متن، یکپارچگی آن را زیر سؤال می بردند و می کوشیدند 

یخی اش قرار دهند. کنند و آن را در بستر تار کشف  ی خود را  گون متن پیش رو گونا منابع 

کـه دربـاره قـرآن در دنیـا انجـام شـده  بـه بـاور سرویراسـتاران ایـن مجموعـه، بـا وجـود تحقیقـات بسـیاری 
اسـت، این تحقیقات نسـبت به آنچه در ایران و تونس انجام می شـود بسـیار اندک اسـت و سـهم بسـیار 
کمـی از ایـن پژوهش هـا توانسـته قـرآن را در دنیـا معرفـی کنـد و قـرآن همچنـان در دنیا کمتر شـناخته شـده 
اسـت. آنـان معتقدنـد حتـی مقامات عالی رتبه مسـلمان نسـبت به معرفی قرآن یا فعالیـت اندک دارند یا 
در این زمینه هیچ عالقه ای از خود نشـان نمی دهند یا پژوهش های قرآنی در سـطح نخبگان باقی مانده 
و در دسـترس عموم قرار نگرفته اسـت، در حالی  که ابعاد ناشـناخته ای از قرآن همچنان برای مخاطبان 

عمومی وجود دارد.

3. Le Coran des historiens.
4. Historical – ciritical approach.
5. CERF.
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کـه در طراحـی ایـن مجموعـه و انتشـار آن   امیرمعـزی در مصاحبه هـای مختلـف6 خـود متذکـر می شـود 
کار با دو چالش جدی  که سرویراستاران این مجموعه در آغاز  تردیدهایی داشته است. او بیان می کند 

مواجه بوده اند:

ی آنان  بـهیـکتیـمبینالمللیازدانشـمندانمتخصصاین حـوزه از اصلی ترین چالش های پیش رو نیـاز
گردآوری مجموعه ای از محققاِن حوزه های  که  که پیچیدگی های متن قرآن باعث می شـده  بوده اسـت 
کننـد تـا یـک متـن ظاهـرًا مبهـم،  گـرد هـم آمـده و تـالش  کـه غالبـًا جـدا از هـم هسـتند،  مختلـف دانشـی 

کنند. پرکاربرد و پیچیده را برای مخاطب قابل  درک 

کـه  بـوده  آنـان  ی  رو پیـش  قـرآن دیگـر چالـش  کل از تفسـیری مباحـثمنسـجم از گـردآوریمجموعـهای
گـرو فعالیت هـای دقیـق و علمـی نویسـندگان ایـن مجموعـه بـوده اسـت. ایـن بیـم نیـز  دسـتیابی بـه آن در 
در سرویراسـتاران وجود داشـته اسـت که تولید چنین اثری می تواند خشـم محافل بنیادگرایانه و سـلفی را 
که  کنند؛ زیرا آنچه در این اثر مشاهده می شود، تحقیقی است  برانگیزد و آن را یک خطر برای خود تلقی 

کرده است. قرآن را به یک سندتاریخی نزدیک و از قرآن مؤمنان به قرآن مورخان مبدل 

اثـر  ایـن  قابل توجـه  نـکات  از  نیـز  کریـم  قـرآن  ماهیـت  دربـاره  ایـن مجموعـه  نویسـندگان  نـگاه مختلـف 
اسـت. بـرای نمونـه بـه بـاور گیـوم دی یکـی دیگـر از سرویراسـتاران اثـر، از منظر اعتقاد اسـالمی قـرآن همان 
کـه بیـن 610 تـا 632م بـر پیامبـر اسـالم )ص( نـازل شـده اسـت، امـا از منظـر  کالم خداسـت؛ متنـی الهـی 
کـه  کریـم بازتـاب موعظه هـای نبـوی در مکـه و مدینـه اسـت  یخ نگاری هـای غربـی، قـرآن  بخشـی از تار
پـس از رحلـت ایشـان بـه  عنـوان متنـی جزئـی و ناهمگـن در نیمـه دوم قـرن دوم بـه  عنـوان »کتـاب مقـدس 
کـه قـرآن یـک متـن کالسـیک  مسـلمانان« جمـع آوری  شـده اسـت. از سـوی دیگـر گیـوم دی معتقـد اسـت 
که فضای آن در ذهنیت مردم  یخی خاص خود پدید آمده است  قرن هفتم میالدی است و در بافت تار
پـای معاصـر نمی گنجـد و از ایـن منظـر و بـا ذهنیـت معاصـر، برخـی دوگانه هـا و تناقض هـا از متـن قرآن  ارو

قابل برداشت است.

کـه قـرآن بـا متون پیـش از خـود ارتبـاط دارد و در پیوند  همچنیـن نویسـندگان ایـن مجموعـه بـر ایـن باورنـد 
یـخ  یـخ دیـن و فرهنـگ، تار ِیـل ُدِبیـه7 از متخصصـان مطالعـات سـریانی، تار بـا آنهاسـت. بـرای نمونـه موِر
انتقـال متـون، فلسـفه، جوامـع مسـیحی در اواخـر دوران باسـتان و تعامـالت مذهبـی و هویـت جامعـه بـر 
که قرآن با متون پیش از خود در ارتباط اسـت، اما چگونگی پیوندهای قرآن با عهد قدیم  این باور اسـت 
کـه در قرآن تنهـا برخی از  یـا عهـد جدیـد کامـاًل پیچیـده اسـت و ایـن پیچیدگـی زمانی دوچندان می شـود 
که می توانیم یک تحلیل متنی  کنده از این پیوند قابل  ردیابی اسـت. او بر این باور اسـت  گزارش های پرا

6. برای نمونه ر.ک به: مصاحبه های امیرمعزی با مجله فیگارو و سخنرانی های او در دانشگاه استراسبورگ.
7. Muriel Debié.
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انجـام دهیـم تـا نشـان دهیـم کـه چگونـه عناصـر خاصی از قـرآن، متون گذشـته را با خود به همـراه می آورد 
کـه در قـرآن نیـز  کـرد. حضـور انبیـا در عهـد عتیـق  و می تـوان تعـداد مشـخصی از ایـن عناصـر را برجسـته 
نقش بسـیار مهمی برای آنان ذکر شـده اسـت یا شـباهت و نزدیکی برخی از احکام اسـالمی مانند ذبح و 
حجـاب یـا برخـی از عناصـر آخرالزمانـی در عهـد جدیـد، نمونه هایـی از پیوند میان قرآن بـا کتاب مقدس 

را نشان می دهد.

ساختارمجموعه
محتوای موجود در این مجموعه به شکل زیر قابل طبقه بندی است:

یخـی و جغرافیایـی8 آن اختصـاص دارد. در  جلـد اّول بـه قـرآن و چگونگـی پیدایـش اسـالم، محتـوای تار
ایـن مجلـد همچنیـن مطالعاتـی دربـاره بافت9 و پیدایش10 قرآن کریم ارائه  شـده که مشـتمل بر 20 پژوهش 

یخی در سه بخش است. تار

َبن، متخصص  کریستیان ُر در مجلد نخست مقاالت مهمی ازجمله »عربستان پیش از اسالم«11 به قلم 
کتیبه شناسـی و  یـخ عربسـتان پیـش از اسـالم و عضـو فرهنگسـتان  کتیبه هـای باسـتانی بـا تمرکـز بـر تار
زبان هـای باسـتانی فرانسـه، »اعـراب و ایرانیـان قبـل و صدر اسـالم«12 به قلم سـمرا آذرنـوش، »حیات های 
محمـد )ص(« بـه قلـم اسـتفان شـومیکر13 و »از عربسـتان تـا امپراتـوری: فتـح و ایجـاد خالفـت در صـدر 

اسالم« به قلم آنتوان بورو14 قابل  مشاهده است.

گفتمـان مـا بـه »جاهلیـت« موسـوم شـده، یکـی از  کـه در  یـخ عربسـتان پیـش از اسـالم  پرداختـن بـه تار
ویژگی هـای بـارز ایـن بخـش اسـت. مورخـان ایـن مجموعه تصور سـنتی و عمومی از جهالـت را بر هم زده 
و انـزوای تـوأم بـا بت پرسـتی و عـدم آشـنایی آنـان بـا ادیـان توحیـدی مجـاور را بـه نحـو دیگـری بـه نمایـش 
کـه ایـن تصـور سـنتی چنـدان درسـت نیسـت و عربسـتان پیـش از اسـالم  گذاشـته اند. آنـان بـر ایـن باورنـد 
خالـی از تعامـالت فرهنگـی و اجتماعـی بـا مناطـق پیرامونـی که عمومًا ادیـان توحیدی داشـته اند نبوده و 
گسترده ادیان  عربستاِن آن زمان را یک محیط چندُبعدی از منظر دینی، فرهنگی و اجتماعی با حضور 

یخی ارائه می کنند. توحیدی معرفی و برای آن مستندات قوی تار

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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کـه بـه شـکل خـاص بـه توصیـف یهودیـت و  زیـر بـه چشـم می خـورد: »یهودیـت و قـرآن«15 بـه قلـم بـار آشـر 
یهودیـان در قـرآن پرداختـه اسـت، »جوامـع مذهبـی در امپراتـوری بیزانـس در آسـتانه فتوحات عـرب«16 به 
کریسـِتل  قلـم موریـل ُدِبیـه و َونسـان ِدُروش، »یهودیـان«17 و »مسـیحیان در ایـران دوره ساسـانی«18 بـه قلـم 
گیوم دی، »جریانات یهودی و مسیحی و مسیحیان  ِکروپ و  ژولیان، »مسیحیت اتیوپی« به قلم مانفرد 
که به فضای  یث ازجمله تالش های انجام شـده در این مجموعه اسـت  شـرقی باسـتان« به قلم ژان َون ِر
»مسیحیت« همزمان با پیدایش دین اسالم به  عنوان بخش بزرگی از این اثر اختصاص یافته و تحلیلی 
گروه مسـیحی بزرگ آن دوره، یعنی مسـیحیان ساسـانی در ایران و مسـیحیان اتیوپی )حبشـه( ارائه  از دو 
کاربـردی مطالعـات عالـی،  شـده اسـت، »آئیـن مانـوی«19 بـه قلـم میشـل تاردیـو، مدیـر سـابق دانشسـرای 
یـچ، معـاون فعلـی دانشـکده الهیـات لـوزان،  »مکتوبـات آپوکریفـای یهـود و قـرآن«20 بـه قلـم دیویـد حمیدو
گرونه و »قرآن و محیط فقهی  »آخرالزمان سریانی«21 به قلم موریل ُدِبیه، »آخرالزمان ایرانی«22 به قلم فرانتز 

آن«23 به قلم دیوید پاورز.

گونـی  گونا بخـش سـوم ایـن مجلـد بـه مصحـف قرآنـی24 اختصـاص دارد. در سـال های اخیـر نظریه هـای 
کتشـافات جدید  یکردها به دنبال ا درباره تفسـیر و معانی قرآن ارائه شـده اسـت، در حالی  که برخی از رو
یکی، باستان شناختی و اپیگرافی هستند. مقاالتی همچون »بررسی نسخه های  با رنگ و بوی پاپیرولوژ
خطـی قرآنـی در غـرب«25 بـه قلـم فرانسـوا دروش، »نسـخ خطـی باسـتانی قـرآن«26 بـه قلـم الیوُنـور ِسـالر، 
یـک َامِبـرت، »مصحـف قرآنـی: بافت و سـاختار«28 و »مصحف  »سنگ نبشـته های قرآنـی«27 بـه قلـم فردر
گیـوم دی و »تشـیع و قـرآن«30 بـه قلـم محمدعلـی  قرآنـی: پژوهشـی پیرامـون رسـمیت یافتن قـرآن«29 بـه قلـم 

امیرمعزی قابل دسترسی 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 اصطـالح بـه کتاب هایـی باسـتانی بـا محتوای یهودی و مسـیحی گفته می شـود که برخی از گروه هـای یهودیت، کاتولیک، 

ارتدکس و پروتستان آنها را نیمه شرعی نامیده اند.
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.



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
246شرآن به م ابه سند تاریخی در مقابل  متن مقدس

جلـد دوم و سـوم بـه تفسـیر و تحلیـل 114 سـوره قـرآن پرداختـه اسـت و بـه  عنـوان طوالنی تریـن بخـش ایـن 
که برخی از  کریم ارائه می کند  مجموعه )تقریبًا 2400 صفحه کاغذی( تفسیری پیوسته از سوره های قرآن 
آنها بسیار کوتاه و برخی دیگر طوالنی تر هستند. این بخش با یک مقدمه ده صفحه ای به قلم محمدعلی 
کریـم ارائـه می کند. در میان نویسـندگان  گیـوم دی آغـاز و تفسـیری ترتیبـی از سـوره های قـرآن  امیرمعـزی و 
ینولدز و آن سیلوی بوآلیوو به چشم می خورد. این بخش، اسامی افرادی نام آشنا همچون گابریل سعید ر

جلد چهارم کتاب شناسی مطالعات قرآنی را عرضه می کند و بر اساس نظر سرپرستان علمی، این جلد 
بـه »تهیـه فهرسـتی تـا حـد امکان جامع« از مطالعـات علمی )مقاالت، کتاب هـا و فعالیت های جمعی( 
اختصاص دارد که برگرفته از محتوا و نظرات محققان این حوزه از قرن نوزدهم تا امروز است و به  صورت 

آنالین به روزرسانی می شود. 31

کریـم بـه  عنـوان متن مقـدس مسـلمانان از قـرن نوزدهم  یخـی دربـاره قـرآن  بـا وجـود گسـترش تحقیقـات تار
میـالدی تـا امـروز، نتایـج تحقیقات این حوزه در حلقه ای از متخصصان اسالم شـناس محدود شـده، اما 
هـدف ایـن مجموعـه آن اسـت تـا از ایـن چارچوب رها شـود و نتایـج تحقیقات خود را بـه منظر مخاطبان 
کـه سرپرسـتان ایـن اثـر در دیباچـه نوشـته اند، ایـن کتـاب تنهـا مجموعـه  عمومـی  نیـز برسـاند. همـان  طـور 
یخـی بـه زبـان فرانسـه اسـت و نمونـه مشـابهی  یـک و تار یکـرد فیلولوژ کامـل قـرآن بـا رو مشـتمل بـر تفسـیر 
که پرداختن به آن می تواند  کرد  گون می توان تحلیل و بررسی  گونا ندارد. اهمیت این اثر را از زوایا و ابعاد 
ی پژوهشگران بگشاید. از نکات مهم درباره این مجموعه  کریم را در پیش رو افق های جدید درباره قرآن 
کرده اند تا نظرات و آرا تفسیری محققان اعم از مسلمان و غیرمسلمان  که سرویراستاران تالش  آن است 
درباره قرآن کریم را با به کار گیری ادبیات مناسب و قابل  فهم به  صورت یک اثر پژوهشی درخور گرد آورند. 
همچنیـن تـالش کرده انـد تـا ایـن اثـر، زمینه سـاز انجـام تحقیقـات نویـن در حـوزه قرآن پژوهـی معاصـر واقع 
گروه می تواند دسترسی پژوهشگران  گردآوری منابع مورداستفاده در پژوهش های این  شود. از سوی دیگر 
کمتـر موردتوجـه  کاوش در منابـع  کنـد و از ایـن منظـر نیـز امـکان  بـه حجـم قابل توجهـی از منابـع را فراهـم 

گرداند. قرارگرفته را میسر 

روششناسیقرآنمورخان
ــه ترکیــب  ــرآن یــک متــن غنــی، پیچیــده و متنــوع اســت، ب ــه اینکــه متــن ق ــا توجــه ب ــاور امیرمعــزی ب ــه ب ب
یخــی حیــات پیامبــر)ص(  کارشناســی علمــی نیــاز بــود تــا بتــوان از خــالل دانــش آنــان، بافــت تار چندیــن 
کــه بتواننــد بیزانــس، ایــران و اتیوپــی را به خوبــی  کــرد. در همیــن راســتا بــه مورخانــی نیــاز بــود  را درک 
بشناســند و بــا یهودیــت، مســیحیت، زرتشــت و آئیــن مانــوی و حتــی دینــداران بادیه نشــین آشــنا باشــند. 

زرسانی منظم فراهم شود. 31. این بخش در اینترنت منتشر می شود تا به راحتی امکان به رو
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به خوبــی  را  کــه شــبه جزیره عربســتان32  شــوند  پیــدا  گاه  آ تــا جغرافی دانانــی  بــود  نیــاز  دیگــر  از ســوی 
کــه  کننــد. همچنیــن نیــاز بــود تــا حقوق دانانــی  بشناســند و جایــگاه دقیــق آن را در خاورمیانــه روشــن 
در زمینــه فقــه و حقــوق شــهروندی فعالیــت می کننــد شناســایی شــوند. نیــز بایســتی مجموعــه ای از 
گاه از آموزه هــای مســیحیت شــرقی، آشــوری، قبطــی و ... در ایــن مجموعــه یاری رســان  الهی دانــان آ
گاهــی از دانــش زبان های  کــه نیــاز بــه آنــان ضــروری بــود تــا بــا آ گــروه دیگــری بودنــد  باشــند. انسان شناســان 
کتیبه هــا  کــه در خوانــش  باســتانی ازجملــه آرامــی و ســریانی بــه ایــن مجموعــه بپیوندنــد. اپی گرافیســت ها 
کــه می توانســتند زنجیــره ای از  ــد  گــروه دیگــری بودن ــد و متخصــص رمزشناســی هســتند،  تخصــص دارن

کننــد. دست نوشــته های موجــود در ایــن منطقــه را بــرای مخاطــب امــروزی تبییــن 

این مجموعه از محققان بر اسـاس یک روش خاص تحقیقات خود را توسـعه می دادند. روش به کاررفته 
یخـیـ  انتقـادی اسـت. ایـن روش از نیمـه اّول قـرن نوزدهـم در هایدلبـرگ و فرایبورگ  در سرتاسـر ایـن اثـر تار
آغاز شـد. منشـأ این اندیشـه، وجود موازی محتوایی از یهودیت و مسـیحیت در قرآن بود. سـپس در دهه 
گرفـت. بـر مبنـای ایـن روش، مطالعـه قـرآن  کسـفورد شـتاب  کمبریـج و آ 1970 ایـن مطالعـات به ویـژه در 
فرادسـت بـوده و بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا پیونـددادن فرهنگ هـای پیرامونـی بافت نزول به راهـی برای فهم 

کند. گامی فراتر از تفاسیر رایج ارائه  آنچه می گوید دست یابد و 

کمینه گـرا34 بـه  کریـم بـه دو طیـف بیشـینه گرا33 و  یـخ تحـوالت قـرآن  در مقدمـه ایـن مجموعـه در بـاب تار
یخی اشـاره شـده اسـت. بـرای نمونه دیـدگاه نولدکه به  یکـرد تار  عنـوان دو سـر یـک طیـف از محققـان بـا رو
یخی قرآن با عصر حیات نبوی تحلیل شـده اسـت   عنـوان محققـی بیشـینه گرا و معتقـد بـه هماهنگـی تار
یکـردی کمینه گـرا بـه بررسـی و تحلیـل بافـت و سـاختار قرآن  و از سـوی دیگـر محققـان ایـن مجموعـه بـا رو
گیـوم دی متـن  گیـوم دی اسـت. بـه بـاور  یخـی اش پرداخته انـد. نمونـه ای از ایـن جریـان،  کریـم در دوره تار
کرم)ص(( باشـد، بلکه  قـرآن کریـم پیچیـده و مرکـب اسـت و نمی توانـد نتیجـه فعالیـت یک فـرد )پیامبر ا
یجـی در فضـای  کـه بنـای آن بـه  صـورت تدر قـرآن بایـد مجموعـه ای بر آمـده از نصـوص مختلفـی باشـد 
یخی و جغرافیایی مکه( بنیان نهاده شـده اسـت. او با دیدگاه رایج  یخی خاص )شـرایط تار گفتمانی تار
مسـلمانان مبنـی بـر نقش بخشـی ویـژه بـه خلیفـه سـوم )م656/35( دربـاره »توحید مصاحـف« مخالف 
یادی  کـه بافـت سیاسـی و فرهنگـی دوره عبدالملـک مـروان )م705/86( تأثیـرات ز اسـت و اعتقـاد دارد 
کریـم«  ی دو مقالـه نسـبتًا مفصـل بـا عنـوان »بافـت و سـاختار قـرآن  گذاشـته اسـت. و کریـم  بـر متـن قـرآن 
کریـم«35 دربـاره همیـن موضـوع نگاشـته اسـت. همچنیـن تحلیلـی از روش هـای  و »رسـمیت یافتن قـرآن 

یت و امارات است. ز شامل عربستان سعودی، یمن، عمان، بحرین، قطر، کو 32. شبه جزیره عربستان مطابق جغرافیای سیاسی امرو
 .33Maximalist

یخی را در تحلیل خود مبنا قرار می دهد. گزارش های تار کمینه گرا، طیف وسیع تری از  یکرد  یکرد بیشینه گرا برخالف رو رو
34. Minimalist
ران پرداختـه اسـت. او همچنین در این مجموعه 22 سـوره از قرآن  یـخ جمـع قـرآن کریـم و شـرح ماوقـع آن دو 35. دی در ایـن مقالـه بـه تار
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یک36  یکـرد کودیکولوژ مختلـف مطالعـه قـرآن همچـون: »مطالعـه نسـخه های خطی قرآنی در غـرب«، »رو
یخ قـرآن« ارائه  یکـرد اپیگرافـی«،37 »مطالعـه بافـت و پیدایش قرآن« و »برداشـت شـیعه از تار بـه قـرآن«، »رو

شده است.

یکـی از نـکات مهـم روش شـناختی تحقیـق در ایـن حـوزه که سرویراسـتاران ایـن اثر در نهایـت دقت به آن 
یکرد همدالنه« در تحقیق درباره قرآن کریم  یخی و رو یکرد تار اشاره کرده اند، نامتقارن بودن رابطه میان »رو
اسـت. در واقـع گفتمـان پذیرنـده دینـی کـه در یهودیـت، مسـیحیت و اسـالم صادق اسـت، تالشـی برای 
یکرد  نمایش تصویری جاودانه، متعالی و ابدی از دین است و درباره آن سخن می گوید. از سوی دیگر رو
یخـی از موقعیت هـای موقتـی، انسـانی، زمینـی، محلـی، مشـروط و متشـکل از متـن سـخن می گویـد.  تار
یکـرد دینـی از  کـه پذیرنـدگان رو بـه  عبـارت  دیگـر آنچـه مـورخ بـه دنبـال آن اسـت دور از آن چیـزی اسـت 
آن سـخن می گوینـد. بنابرایـن مـورخ بـر ابعـاد مـادی، سـیاق و بافـت، بعـد بشـری و گفتمـان موجـود اصـرار 
می ورزد و پذیرشـی )پیشـینی( نسـبت به آن دین ندارد. این مسـیر دقیقًا نقطه افتراق قرآن مؤمنان با قرآن 
ی با سرعت  که پس از رحلت و مورخان است. به باور سرویراستاران این مجموعه »نبوت محمد)ص( 

ی پیام هایی راز  آلود است«. به سلطنت تبدیل شد، همچنان حاو

یخی ـ انتقادی  که بیان شد، ایده اصلی مجموعه »قرآن مورخان« استفاده از روش مطالعه تار همان  طور 
یخـی اعم از کتیبه ها، نامه ها، متن قرآن کریم، نسـخه ها و ... اسـت.  کریـم از خـالل گزارش هـای تار قـرآن 
گاه تحلیل های ارائه شـده بر اسـاس این روش، با اعتقاد مسـلمانان همدالنه نباشـد، اما از  بدیهی اسـت 
ایـن حیـث اهمیـت دارد کـه می توانـد زمینـه  انجـام تحقیقـات بیشـتر و همچنیـن دسـتیابی بـه اطالعات 
یکـرد  یـخ38 را در دسـترس مخاطـب معاصـر قـرار دهـد. بـه بـاور امیرمعـزی رو یخـی مبتنـی بـر فلسـفه تار تار
کار رفتـه اختراعـی از غـرب اسـت. قرن هـا طـول کشـید تـا ایـن  کـه در متـون مقـدس بـه   یخـی ـ انتقـادی  تار
کتـاب مقـدس پذیرفتـه شـود و در مطالعـات عـادی یهودیـان یـا مسـیحیان مؤمـن تبدیـل بـه  یکـرد در  رو
یکـرد بهره ای نبرده و مدت هاسـت که دانشـمندان تـالش می کنند تا  هنجـار شـد. جهـان اسـالم از ایـن رو

کنند. یکردی را در مطالعات قرآن وارد  چنین رو

کـه محقـق بـا  یخـی ـ انتقـادی قـرآن مورخـان سـخن می گوییـم، بـه ایـن معنـی اسـت  یکـرد تار وقتـی از رو
مجموعه ای غیبی و نسخه نهایی قرآن درگیر نمی شود و در این خصوص اظهارنظر نمی کند و اساسًا آن 
را وظیفه خود نمی داند. به این منظور تمام تالش برای مطالعه متن قرآن است و به شیوه تحول و تألیف 
یـخ مدنظـر اسـت، نگریسـته می شـود. بنابرایـن از  کتـاب دیگـری در تار کـه در خصـوص هـر  آن، همچنـان 

کرده است. یخی شرح و تفسیر  یکرد تار که عمدتًا از سوره های میانی است، با رو کریم را 
36. نسخه شناسی.

کتیبه خوانی.  .37
یخ العربي عند بعض المفکرین المغاربة المعاصرین. یل التار 38. برای اطالعات بیشتر ر.ک به: سرتاسر اثر: تأو
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یخـی، فرهنگـی،  گـزارش یـا متـن بسـیار مهـم بـا سـاختار و بافـت تار منظـر ایـن محقـق، قـرآن یـک سـند یـا 
کتـاب مقـدس  کـه بـه  یخـی اسـت. همـان  طـور  کـه منشـأ تحـوالت گسـترده تار کهـن اسـت  دینـی و ادبـی 
کـه دربـاره کتـاب مقـدس انجـام شـده،  نیـز ایـن  چنیـن نگریسـته می شـود. از ایـن رو همـان نـوع مطالعاتـی 
کریم نیز ساری است و از آن فراتر نمی رود. بنابراین ممکن است محقق در این زمینه نظراتی  درباره قرآن 
که با اعتقادات مسـلمانان یک سـو نباشـد؛ برای مثال ممکن اسـت فالن بخش از متن قرآن را  کند  ارائه 
بازنویسی شـده و یـک قسـمت را متأثـر از یـک بخـش از یـک کتـاب بداند یا دالیلی مبنی بـر اینکه برخی از 
یـادی دارد اقامـه کند یا یک  جزئیـات واردشـده در متـن قـرآن بـا برخـی جزئیـات از کتـاب مقـدس قرابت ز
که محقق برای ادعای خود  قطعه، آیه یا آیات را افزوده شده در متن بداند. آنچه اهمیت دارد این است 
کرد و با وجود اینکه  یخی قوی تری اقامه  یخی اقامه می کند و برای رد دالیل او باید شـواهد تار شـواهد تار
کرد.  یکرد مذکور با آن مخالفت  یکردی غیر از رو یخی وجود دارد؛ نمی توان با رو انتقاداتی درباره روش تار
یکرد  یکـرد میـان مسـلمانان متـداول نیسـت و رواج نیافتـن ایـن رو بـر اسـاس سـنت تحقیقـی رایـج، ایـن رو
صرفًا به دلیل اعتقادات دینی نبوده، بلکه سابقه و سّنت بلند تفسیر و تأویل مذهبی نسبت واضحی با 
یخیـ   انتقادی نشان نمی دهد. در  هر حال هر روش تحقیق آورده خاص خود را دارد و از هرکدام  روش تار

نتیجه ای به دست می آید.

یخـی،  از ایـن حیـث، مجموعـه قـرآن مورخـان مبتنـی بـر روش مذکـور اسـت و توجـه بیشـتری بـه بسـتر تار
کـه قـرآن در آن بـه وجـود آمـده را هـدف قرار داده اسـت. در این روش  بـر روایات تکیه  فکـری و دینـی بافتـی 
کانه مستشـرقان متقـدم بـه روایات مسـلمانان اسـت.  نمی شـود و ایـن تکیه نکـردن برآمـده از اندیشـه شـکا
یخی  البتـه خاورشناسـان جدیـد آنچنـان نسـبت بـه روایات کم توجه نیسـتند، اما از حیث روشـمندی تار
یـا  بنابرایـن اطالعـات آن را دسـت کاری شـده  قـرآن می داننـد.  از پیدایـش  آنـان را محصـول زمـان پـس 
که قرآن، پیام و مخاطبان آن به قبل از پیدایش آن بازمی گردد  غیرقابل استفاده می دانند و بر این باورند 
کـرده و برآمـده از خوانـش و تفسـیر عالمـان اسـالم  گـذر  و روایـات مسـلمانان از صافـی مفّسـران اسـالمی 
اسـت، نـه محتـوای اصیـل قـرآن. مـورِخ محقـق بر این باور اسـت که هـر چه از نظر زمانی بـه زمان پدیداری 
گفتمـان پدیدآمـده از آن و مخاطبـان آن دسـت  قـرآن نزدیک تـر شـود، بـه معنـای پیـام متـن در آن زمـان، 
خواهـد یافـت. 39 بـه بـاور محققان این مجموعه، قرآن به  عنوان آخرین نوشـتار عالی اواخر دوران باسـتان 
بـه شـمار مـی رود کـه مدعـی توحیدی بـودن و تصدیق کننـده پیام های کتب توحیدی گذشـته اسـت، اما 
کـرد و به یک  پـس از فتوحـات اعـراب در دوره خلفـا، یـک گسـیختگی بنیـادی از قـرآن در دوره نـزول پیدا 
کنـون از اسـالم شـناخته می شـود، مربـوط بـه ایـن دوره بـه  کـه آنچـه تـا  متـن سیاسـی ـ مذهبـی مبـدل شـد 
یافته پـس از رحلـت پیامبـر  بعـد اسـت. بـرای مورخـان، قـرآن کریـم یـک مجموعـه مرکـب از متـون سـاختار

39. برای 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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یخی وظیفه گردآوری آن به یک گروه سازمان یافته اختصاص یافته است. مورخان  است که در منابع تار
کار توسـط خود مسـلمانان به رسـمیت شـناخته شـده اسـت و به دلیل ممنوعیت نقل  عقیده دارند این 
که  گاهی برآمده از اصطالحات غیرعربی در آن برجسته شده و از این رو است  روایت، ترکیبی تکه تکه و 
تصویری گلچین شده بدون ژانری خاص از آن به دست ما رسیده است. داده های کالسیک مسلمانان 
که در زمان خلفا  کار طوالنی تدوین و تحریر اسـت  که نسـخه رسـمی قرآن نتیجه  این گونه بیان می کنند 

و تحت حمایت محافل باسواد آن زمان تهیه شده است.

محتوایقرآنمورخان
چنان کـه از محتـوای جلـد نخسـت برمی آید، تحقیقات این بخـش در زمینه »بافت و چگونگی پیدایش 
کریم« اسـت. بنا بر آنچه سرپرسـتان این اثر متذکر شـده اند، این مجلد درآمدی ارزشـمند بر تحلیل  قرآن 
کریم در بسـتر آن پدید آمده اسـت. در این تحقیقات به شـرایط عربسـتان و  که قرآن  بافت و سـیاق اسـت 

آنچه در آن دوران رخ داده، به  طور مفصل پرداخته شده است.

یخـی درباره جمع آوری متن قرآن اختصاص داده شـده اسـت،  کـه بـه متـن تار در جلـد اّول قـرآن مورخـان 
کتـاب باشـد،  از همـان ابتـدا یـک نـوع روش شـناختی از مسـئله بـه وجـود آمـده اسـت: قـرآن قبـل از اینکـه 
بـوده اسـت و بـه  عنـوان مجموعـه ای از پیام هـای ارسال شـده از سـوی پیامبـر اسـالم شـناخته می شـود. 
کنونـی قـرآن امـروز در منابـع موجـود یـک جـواب سـاده داده  در خصـوص چگونگـی پیدایـش وضعیـت 
که تمام این  گرد هم آمد  کتابی  کنونی قرآن در زمان خالفت عثمان بن عفان در قالب  که ظاهر  می شود 
یخ نگاران مسـلمان قرون اّول نشـان  کرد. با این  حال تار کسـب  گرد هم آورد و جایگاه وحی40 را  پیام ها را 
یـخ بسـیار پیچیده تری داشـته اسـت که تحلیـل مفصـل آن را می توان  کـه نـگارش متـن قـرآن تار می دهنـد 
کـی از یـک انتخـاب در  در مقالـه امیرمعـزی خوانـد. )ص 913-957( ایـن نـگارش متـون منتقل شـده حا
که با مداخله خلفا همراه شد.42 در این مجموعه  بستر تقسیمات سیاسی و تقابل های مذهبی است41 
یـک َامبـرت44 )ص 707-732( و  محققـان متعـددی از جملـه فرانسـوا دروش43 )ص 653-706(، فردر
یشه های قرآن با توجه به روش ها و سؤاالت  گیوم دی )صفحه 733-918( پرسش های اساسی درباره ر
اختصاصی برای هر تحقیق در حوزه ادبیات دینی مطرح کرده اند. محتوای به کاررفته شده در تحقیقات 
کریم، تجزیه وتحلیل ادبی و کشف موضوعات اساسی سیاسی و  آنان به دانستن روش های کتابت قرآن 
دینی، امکان درک بهتر از قرآن را فراهم می کند که زمینه ساز معرفی شرایط پیدایش قرآن را نشان می دهد 

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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کلمـات قرآنـی نمی شـود. )ص 293-649( از همیـن منظـر راه بـرای تـرک چارچـوب تفسـیر  و محـدود بـه 
یخی باز  یکـرد تار یخـیـ  کالمـی و در پیش گرفتـن خوانش هـای انتقـادی بر اسـاس یک رو سـنتی، از نـوع تار
می شـود. )ص 155-182( چنـد مقالـه از ایـن مجموعـه، تفسـیرهای بسـیار متفاوتـی را از زمینـه پیدایـش 
ِگُرونه46 )ص 587-614( هر دو در تحقیق  َبن45 )ص 51-145( و فرانتز  کریسـتین ُر قرآن ارائه می دهند. 
کـه با فرهنگ غنـی دینی هم راستاسـت تمایل  یکـردی بـه  عنـوان متنـی از اواخـر دوران باسـتان  خـود بـه رو
یکرد تطبیقی    یـچ )ص 497-540( که دارای رو یـث )ص 427-465( و دیویـد حمیدوو دارنـد. ژان َون ر

کرده اند تا نشـان دهند قدیمی ترین ارتباطات قرآنی از منظر بالغی نمایانگر »ارتباط قرآن  هسـتند، تالش 
بـا مزامیـر« اسـت. از سـوی دیگـر میشـل تاردیـو47 )ص 567-495( و موریـل ُدِبیـه )ص 546-586( بـا 
تمرکـز بیشـتر بـر هم افزایـی دینـِی عربسـتان قبـل از اسـالم، بـه  نوبه خود تأثیر مضاعف   مسـیحیت بـر قرآن را 
ادعـا می کننـد. بـر خـالف تحلیل های پیام دینی قرآن و پیشـینه چندفرهنگی آن، اسـتفان شـومیکر )ص 
183-245( از بومی بودن متن بنیان گذار اسالم پشتیبانی کرده و آن را با حوزه مردم شناسی که تخصص 
یخی و  کـه بـه بافـت تار ی دربـاره محیـط انسـانی پیدایـش قـرآن اسـت مسـتند می کنـد. پژوهشـی  اصلـی و
جغرافیایـی قـرآن و آغـاز پیدایـش اسـالم اختصـاص یافتـه اسـت. پرسـش بنیادیـن و مهـم ایـن پژوهـش از 
کـه ماحصـل ایـن تحقیـق در بخـش  زندگـی پیامبـر بـا عنـوان عمومـی »حیات هـای محمـد )ص(« اسـت 
انتهایی مقاله به این نحو بیان شده است: »به نظر می رسد زمان ایجاد یک نقطه عطف مهم در مطالعه 

یشه های اسالم فرارسیده است«. ر

یـخ اسـالم بـه شـمار مـی رود. مفصل ترین بخش ایـن اثر، با  شـومیکر از جملـه پژوهشـگران کمینه گـرا در تار
ده فعالیـت )نیمـی از کل پژوهـش( بـه قـرآن بـا عنـوان نقطـه تالقـی سـنت ها و محل تالقی ادیـان مختلف 
یکـرد  در دوره باسـتان پرداختـه اسـت. همچنیـن دیویـد پـاورز48 )ص 622-649( بـا بازگشـت بـه یـک رو
یخـی در فقـه دوره باسـتان تأثیـر محیـط فقهـی اواخـر دوران باسـتان را در دیدگاه های فقهی قرآن نشـان  تار

می دهد.

که بیان شد، یکی از مقاالت مهم این مجموعه به مصحف قرآنی: بافت و ساختار و مطالعه  همان گونه 
که به  عنوان یک نمونه بارز  یخی  کاماًل تار یکرد  و بررسـی سـوره »الرحمن« پرداخته اسـت؛ مطالعه ای با رو
یخی را به  کامل به روش تار که برای پژوهشگران پایبندی  کرد و از این حیث  روشمندی می توان از آن یاد 
که از نظر فنی نقایصی به این روش و استدالل های مربوط به آن  نمایش می گذارد اهمیت دارد. هر چند 
وارد است. به باور نویسنده این مقاله، تجزیه وتحلیل بیشتر درباره سوره الرحمن می تواند ابعاد مختلف 

45. Christian Robin.
46. Frantz Grenet.
47. Michel Tardieu.
48. David S. Powers.
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که آیا باید روند  یک فرایند بازنویسـی از متن را نشـان دهد. در این مطالعه یک سـؤال جدی مطرح اسـت 
ترکیب آیات این سوره را به محمد)ص( یا دایره کاتبان او منتسب کرد یا باید سناریوی جایگزین، یعنی 
کـه ممکن اسـت پـس از رحلت محمد)ص( و مسـتقل از او در متن  وجـود کثـرت نویسـندگان را بپذیریـم 

کرده باشند؟ قرآن مداخله 

بـه بـاور نویسـنده ایـن مقالـه یکـی از نـکات مهـم در ایـن سـوره، وجود دو آیه 7 و 8 اسـت کـه گویی با بدنه 
اصلـی آیـات ایـن سـوره تناسـبی نـدارد و در بافتـی کیهان شـناختی از آفرینش یکباره از »میزان« سـخن به 
میـان مـی آورد. او بـر ایـن بـاور اسـت که دو سـناریو برای ایـن موضوع می توان 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 به خصـوص آیـات 5 تـا 13 از حیـث سـاختاری قابل توجه اسـت و این 
کید می کند: متن بر مزایا و زیبایی های خلقت الهی تأ

ا�نٍ 5 ُحْس�بَ َمُر �بِ �قَ
ْ
ْمُس َوال

َّ السش

6 َدا�نِ َْس�بُ ُر �ي َ �ب
َّ ُم َوالسش ْ �ب

َوال�نَّ

7 ا�نَ رنَ ِم�ي
ْ
َع ال َعَها َوَو�نَ َماَء َر�نَ َوالّسَ

8 ا�نِ رنَ ِم�ي
ْ
ْوا �نِ�ي ال

ْطعنَ ا �قَ
َّ
ل
أَ
ا

ا�نَ � رنَ ِم�ي
ْ
ِسُروا ال حنْ

ا �قُ
َ
ْسِط َول �قِ

ْ
ال  �بِ

�نَ َورنْ
ْ
ُموا ال �ي �قِ

أَ
َوا

اِم 10 �نَ
�أَ

ْ
َعَها ِلل ْر�نَ َو�نَ

اأَ
ْ
َوال

ْكَماِم 11
اأَ

ْ
ا�قُ ال ُل �نَ �نْ

اِكَه�قٌ َوال�نَّ َها �نَ �ي �نِ

َحا�نُ 12 ْ �ي ِ َوالّرَ َعْص�ن
ْ
و ال َح�بُّ �نُ

ْ
َوال

ا�نِ 13 �بَ ِ
�نّ

َ
ك َما �قُ

ُ
ك ِ

ّ اِء َر�ب
َ
ل
آ
ِ ا

ّ
�ي

أَ
ا �بِ

�نَ

کوتاه و بسیار  دی معتقد است سوره الرحمن وحدت قابل توجهی دارد با قافیه ای در -ān / -ām، آیات 
کل سوره تکرار می شود )مانند  ُکر عمل می کند و در  گروه  که به  عنوان یک  یتمیک و آیاتی مانند آیه 13  ر

آیات 16، 18، 20 و غیره(.

یتم متن را در هم می شـکند و از موضوعی  بـا ایـن  حـال چیـزی عجیـب دربـاره آیات 8-9 وجـود دارد که ر
کـه در ایـن زمینـه کامـاًل پوچ به نظر می رسـد. چرا در یک فقـره از آفرینش الهی و فواید آن،  سـخن می گویـد 

کاال سخن می گوید؟ قرآن ) یکباره( در خصوص تجارت و وزن 
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 mī�zān برخی از مترجمان قرآن به زبان فرانسه مانند دروژ49 در ترجمه خود پیشنهاد می کنند که اصطالح
)تعـادل( نمـادی از عدالـت الهـی اسـت؛ )ص 366، شـماره 5( هـر چنـد دی معتقد اسـت عدالت الهی 
در این زمینه معنای چندانی ندارد. او معتقد است این معنا از mī�zān ممکن است در سوره شوری آیه 
که دی بر دروژ  کارایی داشته باشد. یکی از اشکاالتی  که با »انزلنا« همراه است  17 یا سوره حدید آیه 25 
می گیرد این است که او از توضیح اینکه چرا از این نوع تجویز اخالقی که در بافت ستایش آفرینش الهی 
گهانـی در ژانر ادبی و  ایـن سـوره گنجانـده شـده اسـت غافـل می شـود. محققـان در مواجهـه با این تغییـر نا
یتم و محتوای سـؤال برانگیز آن، به اصطالحی با عنوان »درون یابی«50 رسـیده اند. بالشـر  این شـکاف در ر
یکـی دیگـر از مترجمـان قـرآن بـه زبـان فرانسـه نیـز در ترجمـه خـود )ص 566، شـماره 6( نشـان می دهد که 

تمام قسمت های موجود در mī�zān یک درون یابی است:

7 ا�نَ رنَ ِم�ي
ْ
َع ال َعَها َوَو�نَ َماَء َر�نَ َوالّسَ

ا�نِ 8 رنَ ِم�ي
ْ
ْوا �نِ�ي ال

ْطعنَ ا �قَ
َّ
ل
أَ
ا

� ا�نَ رنَ ِم�ي
ْ
ِسُروا ال حنْ

ا �قُ
َ
ْسِط َول �قِ

ْ
ال  �بِ

�نَ َورنْ
ْ
ُموا ال �ي �قِ

أَ
َوا

اِم10 �نَ
�أَ

ْ
َعَها ِلل ْر�نَ َو�نَ

اأَ
ْ
َوال

بـه  عبـارت  دیگـر، بـه عقیـده بالشـر نیمـه دوم آیـه 7 و آیـات 8 و 9 را بـه دلیـل نداشـتن ارتباط با سـایر آیات 
کـرد. بـا ایـن  حـال دی بـا ایـن حـرف موافـق نیسـت و معتقـد اسـت ایـن کار منجر بـه افتادگی  بایـد حـذف 
سـجع یـا وزن آیـات می شـود. عـالوه بـر اینکه به بـاور دی اینکه چه چیـزی می تواند انگیـزه ای برای افزودن 
یچارد بل از پژوهشـگران علوم و تفسـیر قرآن در  کند، همچنان نامشـخص اسـت. ر چیزی در متن ایجاد 
کـه mī�zān بـه معنـای وزن اسـت، نمی پذیـرد و آن را مرتبـط بـا  کتابـش فرضیـه هیرشـفلد51 دربـاره آیـه 7 را 
صورت فلکی که آیات در مقام بیان آن هستند تعیین می کند )معنایی که در جای دیگری از قرآن وجود 
ندارد.52 همچنین نولدکه و شوالی نیز بر این باورند که آیات 8 و 9 در مرتبه دوم به متن اضافه شده اند.53 

بـا وجـود اینکـه ِبـل، نولدکـه و شـوالی در آثـار خـود به وضـوح دربـاره دامنـه اتصـال آیات صحبـت کرده اند، 
کـه آن دو بـه  راه حـل پیشـنهادی هیرشـفلد و بـل سـبب تعجـب دی اسـت و آن را برگرفتـه از ایـن می دانـد 
گـر در قرآن منحصربه فرد باشـد. نویسـنده این  کـه بـا متن متناسـب باشـد، حتی ا دنبـال معنایـی هسـتند 
کاماًل واضح اسـت ارائه یک راه حل کیهان شـناختی می تواند بسـیار معنادارتر  که  مقاله بر این باور اسـت 

49. از مترجمان قرآن به زبان فرانسوی است.
50. to insert (words) into a text or into a conversation.

گفت وگو است. کلمه در متن یا  به معنای درج یک 
51. از مستشرقان فرانسوی زبان.

52. تفسیری درباره قرآن 2، ص 330.
یخ قرآن، ص 107. 53. در تار
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از یـک راه حـل اخالقـی ماننـد وزن گیـری کاالهـا )بـه آیـه 6 مراجعـه کنیـد یـا سـوره انعـام / 152 یـا اعـراف / 
85 یـا سـوره هـود / 84 و 85( یـا فرجام شناسـی )کم نگذاشـتن در وزن بـه  عنـوان نمـادی از عدالـت الهـی 
بـرای نمونـه شـوری/17 یـا حدیـد / 25( باشـد. در عـوض چالـش پیش رو درک این مسـئله اسـت که چرا 
که  گرفته اند. با این  حال بر این باور است  که به فلک مرتبط می شوند، این دو آیه قرار  در وضعیت آیاتی 

که معنای mī�zān را بهتر شناخت. مرور منابع این امکان را می دهد 

یشـه سـریانی در پـِس بسـیاری از آیـات قرآن نهفته اسـت و بـرای درک بهتر این  کـه ر دی بـر ایـن بـاور اسـت 
کـرد. او بـه دو عبـارت از ِسـفر پیدایـش54 در تفسـیر کتـاب مقـدس به وسـیله  آیـات بایـد از ایـن مسـیر نـگاه 

ِنرساِی55 نصیبین56 )متوفای 502( متذکر می شود و راه حلی برای فهم بهتر »میزان« ارائه می کند:

ید یک پایه محکم شـود!« و او نیمی از آب ها را  گرفت: »بگذار در روز دوم ]خلقت[ دسـتور ]زیر[ صورت 
کرد. برای ]جهان[ باالتر و نیمی برای زمین تقسیم 

باشد که این محفظه در میان آب ها به یک عنصر جامد تبدیل شود و ممکن است آب را از باالی سطح 
کرده است، یک عنصر مایع و درنهایت یک  که آب را محکم  کند تا آتش نگیرد! فرمانی  خود پشتیبانی 

که قادر به حمل آب! عنصر جامد 

کـرده و آن را به دو اقیانـوس در جهان و در زیر و پایین  کـه ذخیـره بـزرگ آب را تقسـیم  ای تعـادل57 ]میـزان[ 
کرده است.58 جمع 

این بخش از آفرینش خلفت فقط در کتاب های سریانی که می تواند ما را با این واژه آشنا کند بیان نشده 

54. Homélies sur la Création de Narsai de Nisibe.
55. یا همان اسقف مسیحی.

56. َنصیبین: شهری قدیمی و مرزی در جنوب ترکیه است. این شهر در استان ماردین ترکیه واقع شده و 84 هزار نفر جمعیت دارد که 
یه واقع شـده  بیشـتر آنها ُکردند. این شـهر مکان روی دادن نبرد نصیبین بوده اسـت. شـهر قامشـلی که در آن  طرف خط مرزی و در سـور
در اصل ادامه شهر نصیبین است و این دو، در اصل یک شهر )میراث دار شهر باستانی نصیبین( هستند که مرز از میانشان گذشته 

ز جمعیت قامشلی بیشتر از نصیبین شده است. است. امرو
زن - المیزان در عربی. 57. همان و

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).

یر است: ترجمه فرانسوی این متن به شرح ز
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 السـروجی59 از قدیسـان کلیسای مسیحی 
که می توان نمونه ای درباره آن یافت: )م 521( هست 

یای مواج می بـارد، قرار داد و بین  کـه بـر فراز در کن سـاخت. او فرمـان بـادی را  ]خـدا[ پایـه را در روز دوم سـا
آب و آب ایستاد تا آنها را از هم جدا کند. دستور او عملی شد و او ]دو آب[ را از هم جدا کرد و وزن آنها را 
گرفت و طبق خواست خود آنها را در جای خود قرار داد. او پایه را در وسط به  عنوان یک فضای دوطرفه 

کرد تا آنها در دامنه مناسب خود باقی بمانند.60 بنا نهاد و آنها را ]آب ها[ تقسیم 

کیهان شناسی یاد می شود. که در آن از مقیاس  با این  حال به عقیده دی، متن نرسای تنها متنی است 

ید در میان آب ها ثبات ایجاد شود  این دو قدیس در سفر پیدایش بیان می کنند: خداوند فرمود: »بگذار
ید او آب ها را از آب ها تقسیم کند! خدا پایه را ساخت و آب های زیر آن را با آب های فوقانی جدا  و بگذار

کرد. همین  طور بود خداوند پایه را »آسمان« خواند«.

کـه در این زمینه بسـیار طبیعـی و درباره  کـرده اسـت؛ ایده ای  بـه عقیـده دی، نرسـای ایـده جدیـدی بیـان 
که از طریق ایجاد محوطه  گر آب ها از هم جدا شـوند، تقسـیم بندی  چگونگی جداسـازی آب ها اسـت. ا
صـورت می گیـرد، بایـد عادالنـه )نیـم و نیـم( انجـام شـود و ایـن دقیقًا به این معناسـت که نقشـی از تعادل 
ی تقسـیم می کنـد، یکـی بـرای دنیـای  کیهان شـناختی دارد: او مخـزن اّولیـه آب را بـه دو قسـمت مسـاو
که آب برای زندگی ضروری است. این دقیقًا  آسمانی )باالتر از پایه(، دیگری برای دنیای زمینی؛ جایی 

که قرآن درباره آن صحبت می کند. همان چیزی است 

کتـاب مقـدس و قـرآن وجـود دارد، بـه بررسـی بیشـتر و مطالعـه  بـرای بررسـی مـوازی میـان آنچـه در متـن 
گانه نیاز است. بسیاری از مضامین موجود در تفسیر نرسای در این سوره از قرآن به  صورت مختصر  جدا
مشـاهده می شـود. بنابرایـن هنگامـی کـه قـرآن در آیـه 5 سـوره الرحمـن از حرکـت خورشـید و مـاه بـه دنبال 
یک محاسبه دقیق )ُحسبان( صحبت می کند، همین وضعیت در تفسیر آیات 61 تا 82 تفسیر نرسای 
کوچک دوره خود را در مراحل مختلف انجام می دهد و ماه طلوع  که ماه  مشاهده می شود. با این تعبیر 
یـه میـان  می کنـد و دوازده درجـه در مـاه سـقوط می کنـد. )آیـات 79 و 80( نمونـه دیگـر نمایـش وحـدت رو

.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).
یر است: ترجمه فرانسوی این بخش به شرح ز

[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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که  قرآن و متن مقدس آیه 10 این سوره با تفسیر نرسای است. خداوند در سوره الرحمن توضیح می دهد 
خدا زمین را برای انسان آفریده است؛ نکته ای که در آیات زیر نشان داده شده است، دقیقًا مانند تفسیر 
کـه نخسـتین بـار ایـن ایـده را بـه یـاد مـی آورد: )آیـه 83: »خداونـد قبـل از سـاختن طـول آن )آیـات  نارسـای 

83-112( یک مکان بزرگ برای زندگی انسان ساخته است«(.
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به باور گیوم دی، متن بسـیار قانع کننده  و ماهرانه  سـاخته شـده اسـت؛ چنان که سـاختار نحوی و موازی 
کیـد بـر بهشـت   و زمیـن، وقتـی  که آیـات 8-9 در این متن حفظ می شـود، با متن مقدس  آیـات 7 و 10 بـا تأ

بسیار برجسته تر است.

بـا توجـه بـه درون یابـی واقع شـده در متـن بایـد این سـؤال را پرسـید که چرا آیات 8 و 9 بـه مجموعه آیات 5 
گذشـته  تا 13 اضافه شـده اسـت؟ دی معتقد اسـت با بررسـی این مشـکل می توان به همان توضیحات 
که این آیات توسط کسی که می دانست معنای »میزان« در متن اصلی آن نیست اضافه نشده  بازگشت 
کیهان شناسـی آن  که هیچ ارتباطی با معنای  اسـت؛ زیرا این اصطالح به نحوی معنایی را ارائه می کند 
گـر قرار بود  نـدارد. بـه  عبـارت  دیگـر ایـن متـن نمی توانـد توسـط نویسـنده دیگری به آن اضافه شـده باشـد. ا
این متن توسـط شـخص دیگری به آن اضافه شـود، او نمی دانسـت منظور از »میزان« در اینجا چیسـت؟ 
کید بر  کرده است؛ یکی برای حفظ قافیه و با تأ نویسنده قرآن از واژه »میزان« در این سوره دو بار استفاده 
معنای دیگری از »میزان«، مانند آنچه در سوره های انعام/152 و هود/85 وجود دارد و دیگری در معنای 
کیهان شـناختی  که معنای آن در بافت  که در فعالیت های تجاری اسـتفاده می شـود. به این دلیل  وزن 

فهم نمی شود و حضور آن در بافتی این چنینی باعث تعجب و شگفتی است.

گیـوم دی یـک  بـار دیگـر بـه  صـورت خالصـه دو سـناریوی مطـرح دربـاره ایـن دو آیـه را مطـرح می کند: یکی 
کتـاب مقـدس  کـه روایت هایـی از  کامـل ادبـی و آشـنا بـا شـعر  کـه نویسـنده ای بـا اسـتعداد  نسـخه اصلـی 
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گاهـی و درک از شـرایط کافـی و آنچـه  نرسـای را تهیـه کـرده اسـت و دیگـری نویسـنده ای اسـت کـه بـدون آ
کـه  گنجانـده باشـد. دی بیـان می کنـد  گذشـته وجـود دارد، ایـن متـن را در سـوره  از سـنت های مسـیحی 
کـه بیـن ظاهر قرآن و اّولین تفسـیرکنندگان مسـلمان در درک معنای عبارات  گاهـی  اوقـات گفتـه می شـود 
خاص یا کلمات مشـخص شـکافی وجود داشـته اسـت و احتمال این اقدام توسـط پسینیان را نادرست 
گرچه به پاسخ دقیقی به پرسش ها دست نمی یابد،  برمی شمارد. انگیزه دی در انجام دادن این پژوهش ا
کـه به طورسـنتی بـه برخـی از  کـه پاسـخ هایی  کـه در مواجهـه بـا قـرآن می تـوان نشـان داد  ایـن بـوده اسـت 
سـؤاالت داده می شـوند، غالبـًا برآمـده از نوعـی جزم گرایـی و عـدم توانایـی در توضیـح متفـاوت بـا نسـخه 

گاه بر مبانی نسبتًا شکننده تکیه می کند. که  سنتی است 
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