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گفتارپیش

 هنگرانه، نگاهی نو بپژوهی در غرب، با کنار نهادن رویکردهای جدلی و فرقهموج سوم شیعه
 کاود. در این رویکرد تازه،های علمی شیعه را از دیرباز تا کنون میتشیع درانداخته و تالش

گیرد و آثار بر جای مانده از تشیع به مثابۀ یک فرهنگ موّلد و زایا مورد بررسی قرار می
این  شوند. نو بودنشان کاویده میتر در بستر تاریخیدانشمندان شیعی با دقت هر چه تمام

، و نیز گستردگی نسبی و در حال رشد بودن آن، ما را بر سر یک پیچ در غرب یان علمیجر
 سویۀ اینگردان، نقد منطقی و بررسی همهرحساس تاریخی قرار داده است. شناسایی، ب

افتادگی جدی در این عرصه گردد و زمینۀ تعامل درست عالمان مانع از عقب تواندها میتالش
تواند دستاوردهای دهی کالن این تعامل، میبی را فراهم آورد. سامانشیعی و دانشمندان غر

های ابداعی و توانیم از شیوهباشکوهی را برای هر دو سوی این رابطه به ارمغان آورد. ما می
 پژوهی و کتابشناسی،های آنان در متنویژه نوآوریمتفاوت غربیان در مطالعات اسالمی، و به

از  توانیم آنان را نیزهای خود آگاه شویم. در مقابل، میهای پژوهشاستیبهره ببریم و نیز از ک
ها و نقدهایشان مطلع سازیم تا هرچه بیشتر با منابع اصیل شیعی های احتمالی به پرسشپاسخ

و مفاهیم نهفته و گاه پیچیدۀ آنها آشنایی یابند؛ مفاهیمی که گاه دریافت درست و کامل گوهر 
گاهی از فرهنگ کهن شیعی و گفتو مغز آنها، نیازم  وگوی مستقیم با عالمان است. ند آ

های ها در این راه نوگشوده است: برگردانی از تالشکتاب پیش رو، یکی از نخستین گام
. راهی ناپیموده که جز با توسل به ایمان، پشتکار به قرآن امامیهنگاه علمی غربیان در شناخت 
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توان بر مشکالت و موانع آن فائق آمد وزه و دانشگاه، نمیو پایداری نسل جوان و تالشگر ح
و به سرمنزل مقصود رسید. خوانندگان کتاب تصدیق خواهند کرد که هر بخش از کتاب، چه  

هایی که اندیشۀ های سترگ و درازدامنی را در پس زمینۀ خود شاهد بوده است. تالشتالش
ناب بیت)ع(، ج شکدۀ تفسیر اهلنخستین آن را دوست فرزانه و معاون دلسوز پژوه

االسالم دکتر علی راد ارائه دادند. سپس با طراحی فرآیند کار و شناسایی مترجمان، از حجة
قای آ های پیرامونیشناسی و دانشقرآنگروه پژوهشگر  ۀهمکاری صمیمانه و همه جانب

ی غربی در هاپس از شناسایی بهترین نگاشتهمند گشتند. ایشان طباطبایی بهرهمحمدعلی 
 اشده رهای ترجمهمقاله ۀهمو واگذاری برگردان آنها به مترجمان، شناسی امامیه زمینۀ قرآن

ن نهایی ، متبا مترجمانتعامل نزدیک دقت نگریست و در  ۀیک به یک و سطر به سطر به دید
ها نو در موارد نیاز اطالعاتی جانبی بدا ویرایش کرد را بازبینی و سپس به ظرافتها ترجمه
 افزود. 

االت های نویسندگان مقناگفته پیداست که تمام مطالب این کتاب، تنها نمایندۀ دیدگاه
تر هستند و ترجمه و نشر آنها در اینجا تنها برای آن است که محققان کشورمان هرچه سریع

 شده در این زمینه آشنا شوند و خود را برای ارائۀهای طرحتر با جدیدترین دیدگاهو آسان
حال بااینالمللی، آماده سازند. های مقتضی، چه در فضای داخلی و چه در فضای بینپاسخ

 اما افزوننوشت آمده است. نمود، توضیحات کوتاهی در قالب پیدر مواردی که ضروری می
بر اینها نقدهای تفصیلی بر همۀ مقاالت کتاب، به طور مستقل، در جایی و وقتی مناسب 

 منتشر خواهد شد.
 آقای مرادی معاون کنونی پژوهشکدۀجناب الذکر، دو عزیز فوقبینم از ر خود الزم میب

اندرکاران نشر این اثر تشکر و قدردانی کنم. امید مترجمان بزرگوار و نیز دست ۀهمتفسیر، 
 که این دفتر همچنان گشوده بماند و این درخت خجسته همواره ثمر دهد.

 
  (ع)تفسیر اهل بیت  ۀپژوهشکد مسئول

عبدالهادی مسعودی  



 
 

 مقدمۀ سرویراستار
 مقدمۀ سرویراستار

چندان کمتر از مطالعات اسالمی دارد، ای نهبه رغم آنکه مطالعات شیعی در غرب سابقه
نقطۀ عطفی در رشد ناگهانی کمی و کیفی  9355/9151وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 

های بسیاری مستقال دربارۀ شیعه و مقاالت و کتاباز آن زمان تا کنون  9ها بود.این پژوهش
و  2ــ در غرب منتشر شده اعم از تاریخ، فرهنگ، اعتقادات و... های مختلف آن ــجنبه

المللی با های بینگذشته از اختصاص میزهای تخصصی به این موضوع در همایش
ی مختلف تشیع هاهایی هم به طور خاص دربارۀ جنبهموضوعات تاریخی و دینی، همایش

برگزار شده است. رشد روزافزون عالیق پژوهشی به این موضوع سبب تولد نشریاتی 
های علمی در این زمینه رو بحثاختصاصی در این حوزه به زبان انگلیسی شده و ازاین

                                                      
 ع بارها توسط محققان غربی نیز مورد اذعانتأثیر انقالب اسالمی ایران در جلب توجه غربیان به موضوع تشی. 9

 قرار گرفته است. از جمله ن.ک: 
Etan Kohlberg, Belief and Law in Imāmī Shīʿīsm (Variorum, 1991), p. 33. Dewin 

Stewart, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni Legal 

System (University of Utah Press, 1998), p. 11; Andrew J. Newman, Twelver Shiism: 

Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722 (Edinburgh University Press, 

2013), pp. 4-6.   

پژوهشگاه  ، تهران:شناسی شیعه به زبانهای اروپاییمنبع: رامین خانبگی، برای دیدن فهرستی از این آثار ن.ک .2
 .9344 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
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به  های مختلف منسوبشود. ناگفته پیداست که در مطالعات شیعی فرقهتر میروز داغروزبه
گیرند که البته یکی از آنها هم امامیه است. هرچند به نظر د بررسی قرار میاین مذهب مور

اند، امروزه عطف های شیعی بوده که غربیان بدان پرداختهرسد امامیه جزء آخرین فرقهمی
 های شیعی نباشد، کمتر هم نیست. توجه به آن اگر بیشتر از سایر فرقه

و از جمله امامیه، که بیش از یک قرن است  های مهم تشیع،در این میان، یکی از جنبه
توجه محققان غربی را به خود جلب کرده، رویکرد به قرآن است. این موضوع که تقریبا از 

های غربی مورد توجه قرار گرفته است، به طور خاص با مسئلۀ اواسط قرن نوزدهم در پژوهش
وضوعات در حوزۀ مطالعات ترین متحریف و قرائات گره خورده و تبدیل به یکی از چالشی

ه رویکرد شیعهای غربی دربارۀ پژوهشهای چراکه در واقع نخستین جرقه شیعی شده است.
این موضوع تا همین امروز یکی از مباحث با بحث تحریف زده شد.  9402به قرآن در سال 

ری االبته بحث از تحریف در موارد بسیپژوهی غربی باقی مانده است. داغ پژوهشی در شیعه
تنیده و به هم ضمن بحث از قرائات مطرح شده و به همین دلیل این دو موضوع غالبا درهم

انده پژوهان نمنیز دور از توجه قرآن یموضوع مصاحف شیعاند. در کنار این مباحث، پیوسته
  3اند.؛ هرچند به این موضوع دیرتر و کمتر پرداختهاست

های علمی غربیان از آغاز تا زمان اشتهترین نگمجموعۀ حاضر با گلچین کردن مهم
دترین ترین تا جدیکهنتدوین این اثر، در پی آن است که خوانندگان فارسی زبان را در جریان 

 قرار دهد. دربارۀ این موضوع زمین پژوهان مغربهای قرآنها، دستاوردها و دیدگاهتالش

 مقاالت این مجموعه
)تحریف و قرائات؛ مصاحف( اصلی بخش دو  در ، کتاب حاضرتوضیحات باال بر اساس

این . مقاله تدوین شده است که در رأس آنها یک مقاله به عنوان درآمد آمده است 1شامل 
امام از نگاه شیعۀ جایگاه دربارۀ جایگاه قرآن در مقایسه با  پاول زاندراز  ایمقالهدرآمد، 

 امامیه است. 
در این مقاالت، به یف و/یا قرائات است. مقاله با موضوع تحر 4دربرگیرندۀ اول بخش 

                                                      
های غربی دربارۀ رویکرد امامیه به قرآن از میانۀ قرن نوزدهم تا پایان قرن بیستم . چگونگی رشد و تحول پژوهش3

 ام. رسد، به تفصیل بررسی کردهبه چاپ می تفسیر اهل بیت )ع(ای که به زودی در مجلۀ را در مقاله
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های جعلی، نقد نظریات گلتسیهر دربارۀ اتهام عقیده به ترتیب موضوعاتی چون سوره
تحریف در میان شیعیان، بررسی روایات کهن دربارۀ تحریف، فهرست بلندی از قرائات و 

ی، و مان شیعتاریخچۀ نظریۀ تحریف در میان عالقرائات شیعی بر اساس منابع کهن، شبه
 اند. قرائات شیعی بر اساس کتاب سیاری، مورد بحث و بررسی قرار گرفتهقرائات و شبه

. مقالۀ اول شودبررسی میمقاله  3و در قالب نیز در بخش دوم کتاب موضوع مصاحف 
از کتاب مهم آرتر جفری  شیعیمصاحف های مرتبط به این بخش در واقع ترجمۀ بخش

ست که از این جهت ارتباط بسیار نزدیکی با بحث قرائات دارد. اما دربارۀ مصاحف قرآن ا
صرفا دربارۀ مصاحف معتبر نزد شیعۀ امامیه )اعم از مصاحف قرآنی و غیر دو مقالۀ دیگر 

 قرآنی( هستند. 
ای به گسترۀ یک قرن، از اوایل قرن بیستم تا اوایل قرن تاریخ نگارش این مقاالت، بازه

ها و ای شاهد تغییر نگرشطبیعی است که در چنین گسترهگیرد. میویکم را در بر بیست
بنابراین در هر یک از دو رویکردهای محققان غربی به مسائل مطرح در این حوزه باشیم. 

ن اند تا بتوانند تصویری از چگونگی ایبخش کتاب، مقاالت به ترتیب تاریخی چیده شده
ویکم به قرن بیستتوان گفت هرچه ه کلی میتحوالت به خواننده ارائه کنند. در یک نگا

تر، و نیها عیبیشتر، نگاه شویم، حجم منابع مورد بررسی توسط نویسندگان  تر مینزدیک
 شوند. نتایج ریزتر می

 دربارۀ ترجمه
های انگلیسی، آلمانی، نویسندۀ مختلف به یکی از زبان 1مقاالت این مجموعه توسط 

اند. مترجم مختلف به فارسی برگردانده شده 5و سپس به قلم شده  نوشتهفرانسوی و عبری 
بنابراین طبیعی است که این مقاالت از لحاظ سبک نگارش یکسان نباشند: بیشتر مقاالت 
قلمی روان و قابل فهم دارند، اما برخی هم دیریاب و دشوارند، بدان سبب که متن اصلی 

 ها حداکثر تالش به کار گرفتهش این ترجمهها بوده است. در فرایند ویرایدارای این ویژگی
)و پرهیز از هرگونه دخالت در متن یا  اصلیشده است تا در عین وفاداری حداکثری به متون 

 ای هرچه شیواترهای آزاد(، ترجمهمحتوای آنها از طریق افزودن عبارات اضافی یا ارائۀ ترجمه
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 گیرند، برای رسیدنکفۀ یک ترازو قرار میارائه شود. ازآنجاکه این دو ویژگی در واقع در دو 
ای جز آن نیست که در موارد لزوم از بار یکی کاست و به بار دیگری افزود تا به تعادل چاره

و قابل فهم بودن برای  غربیخروجی نهایی به وضعیتی متعادل از لحاظ وفاداری به متن 
لمی، و نه ادبی، است ممکن حال ازآنجاکه ماهیت این کار عخوانندۀ فارسی برسد. بااین

. این ناشی تر استسنگین غربیاست در موارد بسیاری به نظر برسد که کفۀ وفاداری به متون 
کشند و در از بار معنایی خاصی است که بسیاری از اصطالحات تخصصی به دوش می

رد. به کتوان با شرح و بسط آنها در ترجمه مشکل را به طور فراگیر حل بسیاری از مواقع نمی
، که در سراسر کتاب غربیهمین دلیل چاره را در آن دیدیم که برای برخی اصطالحات خاص 

شان اکتفا کنیم و در قسمتی جداگانه تحت عنوان فارسی هایکاربرد دارند، به ذکر معادل
توضیح کوتاهی دربارۀ آنها بیاوریم. آشنایی با این اصطالحات و مفاهیم به « نامهاصطالح»

کند تا سایر متون غربی در موضوع کلی های غربی کمک میدۀ پیگیر در زمینۀ پژوهشخوانن
ع به شود پیش از شروتر درک کند. بنابراین پیشنهاد میمطالعات ادیان را نیز بهتر و آسان

 نامه بزند. مطالعۀ کتاب خواننده سری به این اصطالح
که کلمه یا عبارتی خارج از متن گذشته از موارد فوق، هر جا ضرورت اقتضا کرده است 

اصلی به ترجمه افزوده شود، برای رعایت امانت، آن افزوده در میان دوقالب ]]به این 
مت از عال غربیصورت[[ آمده است. دلیل استفاده از دوقالب این است که خود نویسندگان 

اند. ه کردهاداستف زبان غربیشده از عربی به قالب برای افزودن توضیحاتی به متون ترجمه
 شود.بدین وسیله توضیحات نویسنده از توضیحات مترجم و ویراستار متمایز می

ترین شکل ها به دقیقعالوه بر اینها، در سایر موارد نیز تالش شده متن ترجمه
ها چگونگی کاربرد های متون اصلی باشند. یکی از این ویژگیدهندۀ ویژگیبازتاب

ربی است. طبق یک عرف رایج در متون تخصصی به اصطالحات اسالمی در متون غ
ای به زبانی بیگانه در متن اصلی بیاید با حروف ایتالیک درج های غربی هرگاه واژهزبان
کید بر شود تا خواننده بهمی آسانی دریابد که آن واژه اصطالحی تخصصی است که برای تأ

زبان اصلی آمده است. برای  دقت ویژۀ نویسنده برای کاربرد آن به همان شکل اصیلش به
وجود دارد، در این « تحریف»های فراوانی برای واژۀ عربی مثال هرچند در انگلیسی معادل
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ا ب تحریفمجموعه مقاالت بارها شاهد آن هستیم که به دلیلی نویسنده از خود کلمۀ عربی 
ن غربی در این ( استفاده کرده است. ازآنجاکه معموال نویسندگا taḥrīfآوانگاری انگلیسی )

یا « تحریف»قبیل کاربردها تعمد و مقصود خاصی دارند، در متن ترجمه هم هر جا کلمۀ 
ن در سراسر بنابرای اند.متمایز شده ایتالیکاند، به شکل کلمات مشابه چنین وضعیتی داشته

 مههم این کلاصلی ای با این شکل ظاهر شده باشد، نشانۀ آن است که در متن کتاب هر کلمه
آن  رنگیفاز کاربرد معادل غربی ، آمده است و نویسندۀ التینبه همین شکل، فقط با آوانگاری 

ت ها هم به صورمعموال نام کتاب غربیبه دلیلی خودداری کرده است. گفتنی است در متون 
دارند و بنابراین از  ایرانیکها حالت شوند؛ اما در این ترجمه نام تمام کتابدرج می ایتالیک

ه بار و به س« تحریف»الذکر متمایز هستند. بنابراین اگر در یک جمله کلمۀ مات عربی فوقکل
 ،«... تحریف...  تحریف... تحریف »... سه شکل مختلف به این صورت به کار رفته باشد: 

( است، کلمۀ دوم falsification)مثال  غربیمعنایش آن است که کلمۀ اول برگردان معادلی 
 ظاهر شده، و کلمۀ سوم نام یک کتاب است.  taḥrīfه صورت ب غربیدر متن 

ی کلو ش ها به همان ترتیبپاورقیو عالئم های این ترجمه حفظ شمارگان از دیگر ویژگی
اند. این مراعات دو دلیل دارد: یکی اینکه گاهی در یک است که در متن اصلی ظاهر شده

حت تواند صها بیشتر میشمارگان پاورقیشود و حفظ مقاله به پاورقی خاصی ارجاع داده می
صد النظری که قمند و دقیقارجاع را تضمین کند. دلیل دوم اینکه به این روش خوانندۀ عالقه

ها اورقیپتواند با پیگیری شماره یا عالئم تر میمقابلۀ متن ترجمه با متن اصلی را دارد، آسان
  0بیابد. غربیمطلب مورد نظرش را در متن 

. در شیده شده استکمک به یافتن مطالب در متون اصلی، تمهید دیگری نیز اندیبرای 
شود در حاشیۀ سمت از آنجا آغاز می غربیای که مطلب شمارۀ صفحه سراسر این کتاب،

 ا درها مطلب رتواند بر اساس این شمارهچپ صفحات آمده است. بنابراین خواننده به راحتی می
                                                      

توضیحی اضافی از جانب مترجم یا ویراستار ضرورت داشته، آن توضیح یا در قالب بنابراین هر جا ارائۀ  .0
نوشت در انتهای مقاله آمده است، یا اگر وجود آن در پایین همان صفحه مرجح بوده، با عالمت ستارۀ پی

های نویسنده حفظ شود، و هم مشخص باشد که این داخل کروشه آمده است تا هم ترتیب شمارگان پاورقی
 پاورقی افزودۀ مترجم )م.( یا سرویراستار )و.( است. 
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یابد. ضمنا مشخصات کتابشناختی هر مقاله در نخستین صفحۀ مربوط به متن اصلی ب
های موجود در حاشیۀ صفحات مربوط به همان چاپ پاورقی همان مقاله آمده است و شماره

 مورد اشاره در آن پاورقی است. 
خوریم که نویسنده به کتاب یا ها، به موارد بسیاری برمیدربارۀ ارجاعات و پاورقی

دهد که اکنون ترجمه یا تلخیصی از آن به فارسی موجود است. در ای غربی ارجاع میمقاله
تر این موارد اگر خوانندۀ فارسی زبان از ترجمۀ آن آثار اطالع داشته باشد، طبیعتا آسان

رو در سراسر این اثر هر جا چنین موردی وجود تواند مباحث مربوطه را دنبال کند. ازاینمی
ان دو قالب به این صورت مشخص شده است: ]]ب.ت: داشته، با عالئم اختصاری و در می

نام نویسنده، نام منبع[[. در این الگو، نام نویسنده به همان صورتی که در آن ترجمه آمده و 
آید و در موارد مهم حتی شمارۀ صفحۀ مطلب مورد نظر در نام منبع به شکل اختصاری می

توان بر اساس بع فارسی را میشود. مشخصات کامل این مناآن منبع فارسی هم ذکر می
 همان مشخصات اختصاری در ضمیمۀ پایان کتاب یافت. 

های کتاب این نکته گفتنی است که نمایۀ فارسی عالوه بر موضوعات مهم و دربارۀ نمایه
ها، ادیان و مذاهب و فرق، و سایر اعالم های اشخاص، کتابکلیدی، شامل آیات قرآن، نام

ی نیز هست. اما نمایۀ انگلیسی طبیعتا تنها شامل نام نویسندگان مهم جغرافیایی و تاریخ
غربی )به عالوۀ تاریخ تولد یا مرگ اشخاص مهم( است، اعم از آنکه در متن کتاب نام آن 

ها( یا در متن فارسی آوانگاری شده باشد. آمده باشد )مثال در پاورقی با حروف التینشخص 
اساس آوانگاری فارسی  مذکور در متن ترجمه نامی غربی  تواند بردر مواردی که خواننده نمی

گاه شود. را در نمایۀ انگلیسی بیابد، می  تواند با مراجعه به نمایۀ فارسی از شکل اصلی آن نام آ

 سپاسگزاری
در پایان الزم است از مسئوالن محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث، به ویژه ریاست محترم 

معاون محترم این پژوهشکده  و کتر عبدالهادی مسعودیپژوهشکدۀ تفسیر اهل بیت)ع( د
صمیمانه سپاسگزاری کنم که انجام این کار بدون حمایت آنها  ،مرادیمحمد آقای 
شناسی و ایدۀ اولیۀ این طرح از دکتر علی راد، مدیر وقت گروه قرآنپذیر نبود. امکان
همچنین از همکاری همۀ  شود.های پیرامونی بود که بدین وسیله از ایشان قدردانی میدانش
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ای که در ترجمۀ این مقاالت به دعوت ما پاسخ مثبت دادند و نیز از دکتر سید مترجمان زبده
نیا که با سخاوت و بزرگواری تجارب ارزشمندشان را در علی آقایی و دکتر مرتضی کریمی

از  الزم استنم. کاختیار سرویراستار این مجموعه قرار دادند، به طور ویژه سپاسگزاری می
های بسیار ارزشمندش در تهیۀ برخی منابع نایاب غربی دکتر محمد شمس نیز بابت کمک

کیا و خانم مینا هاتفی به خاطر همچنین از آقای سید علی موسویکنم. تشکر صمیمانه 
 کنم.سازی و نشر کتاب قدردانی میهایشان در مراحل آمادهکمک

ها فرایندی طوالنی از مقابله، ترجمه همۀآوری کنم که چون در پایان باید این نکته را یاد
اند، با وجود اینکه در پایان به تأیید سازی و ویرایش را از سر گذراندهتصحیح، هماهنگ
های علمی این اثر تنها متوجه سرویراستار مجموعه تمام مسئولیت، اندمترجمان نیز رسیده

 است.
)مهر داد( م.ع. طباطبایی


