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كتاب از س��ه باب تش��كيل ش��ده و در هر باب ب��ه مباحث 
مختلف در مورد ق��رآن پرداخته مي ش��ود؛ از جمله اينكه 
وحي قرآن به چ��ه طريقي بوده، چقدر طول كش��يده، چه 
كساني آن را حفظ كرده اند و حتي درباره اينكه دانشمندان 

اروپايي چه نظري در مورد قرآن دارند.
در مقدمه خود مولف مطالبي درب��اره پيغمبري، والدتش، 
اوضاع جهان هنگام والدت حضرت محمد)ص( و سيره نبوي 
آورده شده. در البه الي آن مطالب از خود قرآن هم صحبتي 
شده ولي اصل مطلب كه همان سه باب است در مورد همه 

چيزهايي است كه به قرآن مربوط مي شود.
باب اول از ده فصل تشكيل شده كه از ابتدا به پيدايش خط 
در حجاز و خطي كه قرآن با آن نوش��ته شده، پرداخته و در 
آخر باب هم به ترتيب نزول قرآن اش��اره شده. باب دوم هم 
از ده فصل تشكيل ش��ده؛ فصل اول در مورد قرآن در زمان 
ابي بكر و عمر اش��اره ش��ده تا به ترتيب به زمان عثمان هم 
رسيده. در فصل هاي بعدي به ترتيب سوره ها در مصحفه اي 
مختلف از اميرالمومنين)ع( تا ام��ام جعفر صادق)ع( پرداخته 
ش��ده. در باب آخر به آراء يي  درباره قرآن پرداخته و نظرات 
چند تن از بزرگان اروپاي��ي را درباره آن گفته. در فصل اول 
از باب س��وم به ترجمه هاي قرآن به زبان هاي اروپايي اشاره 
كرده و در دو فصل بعد كارهايي را  كه در باب قرآن از سوي 
دانشمندان اروپايي صورت گرفته بررس��ي كرده، از جمله 
نظر توماس كاراليل كه مي گويد: »وقتي كه ما وجه بالغت 
قرآن را انديشه و تامل مي كنيم قطع نظر از اينكه اين كتاب 
وحي الهي اس��ت، مي بينيم كه قرآن از حيث لفظ و  تركيب 
بليغ ترين كتابي است كه به زبان عربي تدوين شده است.« 
اين كتاب راهنماي خوبي براي اين اس��ت ك��ه بدانيد نظر 
پيامبر)ص( درباره قرائت قرآن چيست، چطور و با چه سبك 
و س��ياقي قرآن را تالوت مي كرد، چه كساني قرآن را حفظ 
و كتابت مي كردند و اينكه هر س��وره چه زماني نازل شده و 
جالب تر آنكه نظر دانش��مندان غربي خاورشناس را هم در 
رابطه با قرآن و تفس��ير آن مي فهمي��م؛ در واقع يك منبع 

براي پژوهش در حوزه تاريخ نزول قرآن است.

 چرا كتاب ترجمه شد
ابوالقاسم س��حاب در 20 فروردين سال 1266 شمسي در 
شهرس��تان تفرش به دنيا آمد. تعليمات خ��ود را در همان 
مكتب خانه هاي قديم فرا گرفت و بعد از س��ه سال كه علوم 
نقلي و عقلي را به خوب��ي ياد گرفت وارد مدرس��ه آليانس 
فرانسه ش��د. براي آموزش رياضيات و زبان هاي خارجه هم 
ش��بانه به مدرس��ه اكابر مي رفت. مدتي را هم در مدرس��ه 
دارالفنون گذران��د. او در محضر بزرگاني چون ش��يخ علي 
نوري، ش��يخ باقر معزالدوله و دانش��مندان ديگر معلومات 

خود را تكميل كرده است. 
همان طور كه گفته شد سحاب مترجم تاريخ القرآن از عربي 
به فارسي است. يكي از داليلي كه مترجم را وادار به ترجمه 
اين اثر گرانس��نگ كرده اين بوده كه س��حاب، به علم زياد 
زنجاني در رابطه با قرآن آگاهي پيدا كرده و از نظر او چنان 
اين كتاب نوش��ته ش��ده كه قرآن را از كتاب هاي آسماني 
ديگر متمايز مي كند. چه بس��ا به ق��ول مترجم، زنجاني در 
اين زمينه يعني براي نوش��تن كتاب مجبور ش��ده از كتب 
دانش��مندان قرون اولي و وسطي هم اس��تفاده كند كه اين 
نشاندهنده پربار بودن اين اثر است. در واقع نقل و قول هاي 
متقني وجود دارد كه پژوهش��گر را، به درس��تي گفته هاي 
كتاب مطمئن مي كند. اينها از مهم ترين داليلي اس��ت كه 

سحاب را راغب به ترجمه كتاب كرده.

اخالق فاضله است. ش��ايد قوه معنوی اين كتاب منحصر به 
سادگی اوامر و نواهی آن باشد چنان كه گاهی يك كلمه آن 

چندين حقيقت را در بردارد!«
»تاريخ القرآن« كه در قاهره به گونه اي آبرومند چاپ شده 
اس��ت، اين عبارت عربي را روي جلد آن نگاشته اند: »كتاب 
وجيز يبحث عن سيره النبي االكرم والقرآن الكريم واالدوار 
التي مرت به من كتابته وجمعه وترتيبه وترجمته الي سائر 
اللغات...«. خود زنجاني درباره اين كتاب نوشته است: »اين 
مختصر پايه و مقدمه جزئي از مقدمه تفس��يري اس��ت كه 
قصد تاليف آن را به اس��لوب تحليل و عق��ل و روش تجزيه 
منطقي دارد.« خود  زنجاني قصد نوشتن تفسيري از قرآن 
را داش��ته كه ظاهرا اجل فرصت نداده تا اين قصد را عينيت 

ببخشد. 
كتاب تاريخ القرآن در ميان علماي اهل سنت تاثيري بسزا 
داشته و مورد اهتمام عالمان و روشنفكران آنان قرار گرفته 
است. دكتر احمد امين نگارنده كتاب »فجر االسالم« آن را 
گامي در راه وحدت اسالمي به شمار آورده و كميته  ترجمه 
دايره المعارف اسالم به شدت از آن استقبال كرده و به زبان 

انگليسي براي اطالع عالمان ديار غرب شناسانده است.

 تاريخ القرآن
 تاريخ الق��رآن زنجاني در زمان انتش��ار، در جهان اس��الم 
مورد اس��تقبال فراوانی قرار گرفت و كس��انی مانند مرحوم 
محمد كردعلی و احمد امين در مجله الرساله )شماره ۹0 ، 
1۳۵۳ق/ 1۹۳۵م( مقاالتی در معرفی اين كتاب و تقدير از 
نويسنده دانشمند آن نوشتند. اين كتاب هم مثل كتاب هاي 
ديگر تاريخ قرآن، به سرگذشت قرآن و مختصري از زندگي 
پيامبر)ص( می پ��ردازد. اصل كت��اب به زبان عربی اس��ت و 
ابوالقاس��م سحاب در 1۳17 شمس��ي آن را به زبان فارسی  
ترجمه كرده و اس��تاد احمد امين از دانش��مندان برجسته 

مصری مقدمه ای خواندنی براي اين اثر نوشته است.
ابوالقاسم سحاب در مقدمه ای كه بر اين كتاب نوشته درباره 
عظمت قرآن مي نويسد: »وقتي از »ولز«، يكی از دانشمندان 
و نويسندگان مشهور انگليسی، درباره تاثيرگذارترين كتاب 
تاريخ بش��ريت پرس��يدند در جواب نام چند كتاب را آورد 
كه يك��ي از آنها قرآن ب��ود.« ولز مي گويد: »ام��ا كتابي كه 
مهم ترين كتاب دنياس��ت قرآن اس��ت زيرا تاثيری كه اين 
كتاب بر جهان گذاش��ته هيچ كتاب ديگری نگذاشته. اين 
كتاب بهترين راهنم��ای يك عقيده قلب��ی يعنی توحيد و 

 اهميت تاريخ قرآن
»تاري��خ قرآن« اصطالحي اس��ت ك��ه اولين ب��ار »تئودور 
نولدكه« يكی از برجس��ته ترين خاورشناس��ان آلمانی و از 
مترجمان ق��رآن به زبان آلمانی، آن را ب��ه كاربرد و مرحوم 
ابوعبداهلل زنجانی در پی اين نامگذاری، كتابی تحت عنوان 
»تاريخ القرآن« نوشت كه يكی از مهم ترين كتب در زمينه 

تاريخ قرآن است. 
قبل از انقالب هم رس��اله ای در همين زمينه توس��ط استاد 
محمود راميار با عنوان »پژوهشی در تاريخ قرآن كريم« تأليف 

شد كه براي نوشتن آن زحمت بسياري كشيده شده بود. 
مباحث اين كتاب از عناوين و اس��امی قرآن ش��روع ش��ده 
و س��پس به وحي پرداخته، بعد از آن، تحقيق فش��رده ای در 
زمينه نزول قرآن و اولين و آخري��ن آيات نازله ارائه مي دهد. 
اهميت تاريخ قرآن نوش��تن از آن باب اس��ت كه تاريخ قرآن 
راهگشاي بسياري از تفاسير قرآني است؛ چون آيات قرآن بر 

اساس يك حادثه و مقتضياتي نازل مي شده اند.
 در دانش تاريخ گذاری ق��رآن از تاريخ نزول وحی های قرآنی 
نازل شده برحضرت محمد)ص( بحث مي شود و اين كار، فقط 
در خصوص قرآن كريم، امكان پذير اس��ت، زيرا س��اير كتب 
آسمانی نزول دفعی داشته اند ولی قرآن  براساس مقتضيات و 
نيازهايی نازل مي شد كه به صورت تدريجی در دوران و محل 
زندگی پيامبر)ص( پديد مي آمد. )ر.ک: س��يوطی، االتقان، ج 

1، ص ۹4(.
 بعد از آن، جنبش��ي تحت عنوان تاريخ قرآن به وجود آمد 
ك��ه از عالمان مطرح زم��ان هركس به فراخ��ور وظيفه اش 
كتابي در اين زمينه نوش��ته اس��ت؛ از جمله »التمهيد فی 
علوم القرآن« اثر اس��تاد محمد هادی معرف��ت در چندين 
جلد، »تدوين القرآن« اثر علی كورانی العاملی، »دراس��ات 
القرآنيه« اثر دكتر محمد حس��ين علی، »البيان فی تفسير 
القرآن« اثر آيت اهلل سيد ابوالقاس��م خويی)ره(، »القرآن فی 
مدرس��ه اهل البيت عليهم السالم« اثر سيد هاشم موسوی، 
»تاري��خ الق��رآن« ابوعبداهلل زنجان��ی و بس��ياري ديگر از 
بزرگان كه اي��ن اهميت تاريخ قرآن در ميان جهان اس��الم 

را مي رساند.
 يك��ي از اهميت هاي ويژه تاريخ ق��رآن، بحث زمان و مكان 
نزول آيات و سوره هاس��ت؛ اينكه هر آيه در كجا و براثر چه 
ماجرايي بر قلب پيامبر)ص( نازل ش��ده و البته اين اطالعات 
راهگش��اي عالمان براي تفسير قرآن اس��ت. در واقع  شأن 

نزول هر آيه مشخص مي شود.
نولدكه در كتاب تاريخ قرآن به وحي قرآن، س��بك و سياق 
آن و تدوين و جمع آوري اش پرداخته. رژی بالشر، هرشفلد، 
ويليام موير هر كدام به گونه اي ب��ه تاريخ قرآن پرداخته اند 
و اينها همه از جنبه اعجاز قرآن اس��ت. يكي به ترجمه قرآن 
و ديگري به ترتيب نزول آيات. چيزي كه ميان اكثر بزرگان 
مس��لمان و اروپايي تفاوت زيادي به وجود آورده توجه آنها 
به روايات در زمينه نزول قرآن اس��ت. دانشمندان مسلمان 
به رواي��ات توجه بيش��تري دارن��د و همين قضي��ه متقن 
بودن اثرات آنها را تاييد مي كند، چ��ون به هر حال روايات 

راهگشايي براي تفسير هستند.

محبوبه شعاعي
»تاريخ القرآن« يكي از آثار شـاخص عالمه شيخ 
ابوعبـداهلل زنجانی، مؤلـف و از اسـتادان بزرگ 
دانشـگاه تهران است. نويسـنده دانشمندي كه 
اثراتـش در جهان تشـيع، منبعي علمـي و قابل 
اعتماد است و بسـياري از محققان حوزه قرآن با 
نامش به خوبي آشنا هسـتند. تاريخ القرآن يكي 
از منابع اصلي شيعه در باب پژوهش درباره قرآن 
و پيامبر)ص(  اسـت. درسـت اسـت كه نويسـنده، 
ايراني و فارسـي زبان اسـت اما زبـان اصلي اين 
كتاب عربي اسـت و به كوشش اسـتاد ابوالقاسم 
سـحاب به فارسي برگردانده شـده. اين كتاب از 
سه باب تشكيل شده كه از ابتدا به تولد پيامبر)ص( 
و در ادامـه به وحي قـرآن و كتابـت و جمع آوري 
قرآن پرداخته شـده. اين كتاب برجسته، از ديد 
بسياري از ما ناشناخته است و همين قضيه دليل 

اصلي اين بـود كه ما نوشـتاري در باب 
معرفي اين كتاب و نويسنده 

و مترجم آن داشته 
باشيم.

تاريخ القرآن زنجاني،  از منابع مهم شيعه در باره پيدايش قرآن است

كتابي براي تمام فصول

ز سيد حس�ن ببرن�د  اسرائيلي ها هرجا بويي  ناموفقش از دست در رفته! اس�ت و آم�ار تروره�اي ه�دف متحرك اس�رائيل از سيدحس�ن ك�ه او ه�م ش�ماره دو حزب اهلل پس هاش�م صفي الدي�ن، مرد همين وضع را دارند  سيد ش�وراي رهبري حزب اهلل مي زنندش! همه اعضاي ا

ابوعبداهلل زنجاني، فرزند 

شيخ االسالم ميرزا نصراهلل 

يكي از پيشوايان روحاني 

شهر زنجان در 1270 

شمسي در زنجان متولد 

شد. در جواني به حوزه 

علميه در همان زادگاهش 

رفت و علوم ادبي و مباحث 

اوليه فقه و اصول را در همان 

حوزه ها و پيش علماي 

زنجان ياد گرفت. در نجف از 

محضر استادان بنامي چون 

سيدمحمد كاظم يزدي، 

آيه اهلل آقا سيدابوالحسن 

اصفهاني، شيخ ضياء الدين 

عراقي و شيخ ميرزاحسين 

نائيني و چند تن ديگر 

استفاده كرد. در سال 1300 

يا 1301 در همان نجف به 

درجه اجتهاد رسيد و به 

زنجان، زادگاهش برگشت 

تا چند تاليف داشته باشد. 

در سفر حج به سوريه، 

فلسطين و بغداد هم سري 

زد و با نوابغ آن كشورها 

آشنا شد. در محرم  1308 

به عنوان اولين ايراني، به 

عضويت »المجمع العلمي 

العربي« دمشق برگزيده شد 

و رساله ورودي او با عنوان 

»الفيلسوف الفارسي الكبير،  

صدرالدين الشيرازي« در 

مجل ـه المجمع العربي به 

چاپ رسيد.  اوايل 1315 

دوباره به كشورهاي عربي 

رفت و در مصر با استقبال 

دانشمندان آن ديار روبه رو 

شد و طي سخنراني هايي 

در االزهر، مسلمانان را به 

اتحاد فرا خواند. بعد از آن 

به ايران آمد و چهار سال در 

دانشگاه تهران- دانشكده 

علوم معقول و منقول - به 

تدريس علم تفسير و اخالق 

و تاريخ مشغول شد و سپس 

يك سال در دانشسراي 

عالي تدريس كرد. بعد 

به سبب سكته قلبي به 

زنجان برگشت و در همانجا 

ازدنيارفت.

ابوعبداهلل زنجاني

نكته
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