اشاره :یکی از نکاتی که دین اسالم را از سایر ادیان ممتاز میکند ،نگاهی است که ریشه در اعماق دارد و ساختمانی شکوهمند که خشت خشت آن بر پایه عقالنیت
بنا نهاده شده است .از همینرو ،میتوان و باید قرآنپژوهی را با توجه به علم روز بررسی کرد و در این مسیر کوشید تا ابعاد این کتاب آسمانی ،هرچه
فرید دانشفر
بیشتر روشن شود .کتاب «زبان قرآن ،تفسیر قرآن» را که مجموعهای از مقاالت قرآنپژوهی است که توسط غربیان تحریر شده ،باید در همین مسیر
ارزیابی کرد .این کتاب به تازگی و با ترجمه مرتضی کریمینیا توسط نشر هرمس منتشر شده است .در این کتاب مقاالتی از جان ونزبرو ،هربرت برگ ،فرانسوا دوبلوا ،جیمز
بلمی ،هارولد موتسکی ،اری ربین و اندرو ریپین آمده است .نشریه کتابهفته به مناسبت انتشار این کتاب ،میزگردی را با حضور مترجم کتاب و دو کارشناس(امیر مازیار و
مهرداد عباسی) برگزار کرده است.

در میزگرد کتاب هفته مطرح شد

قرآنپژوهی از منظر غربیها
نخست به محتوای کتاب بپردازیم .محور اصلی و
تمرکز کتاب بر چیست؟
مرتض��ی کریمینیا :این کتاب ش��امل مجموعه
پراکن��دهای اس��ت ک��ه به س��لیقه م��ن از مجموعه
عظیم��ی از مطالع��ات قرآنی و تفس��یری که به زبان
انگلیس��ی بوده ،با توجه به عالیق و نیازسنجیهای
خودم انتخاب ش��ده اس��ت و در واقع برش کوتاهی
از مطالعات قرآنی و تفس��یری اس��ت ک��ه در جهان
غ��رب وجود دارد .بالطبع مخاط��ب این مقاالت که
هم در غرب و هم در ایران منتش��ر شدهاند ،مخاطب
آکادمیک و دانشگاهی است .یعنی کسی میتواند این
نوشتهها را درک کند و از آنها بهره ببردـ  چه در زبان
اصلی و چه االن که ترجمه ش��دهاند ـ که به مقدماتی
آگاه باش��د ،به دنبال منابع کهن اس�لامی رفته باشد،
با مش��کالت این متون درگیر ش��ود و دغدغه ادبی و
تاریخی داشته باشد .چنین افرادی میتوانند از کتاب
بهره الزم را ببرند .کسانی که عالقهمند به تاریخ باشند
و بخواهن��د از البهالی متون کهن ،موضوع جدیدی
کش��ف کنند و شخصی که چنین ذهنیتی دارد طبیعتا
میتواند از این مقالهها اس��تفاده کند .بیشتر وقتها
در یک محیط آکادمیک این مطالب بیان میش��وند و
کس��انی که آنجا حضور دارند به این زمینهها آشنایی
دارن��د؛ اما گاه��ی وقتها هم این کت��اب در اختیار
افرادی قرار میگیرد که اهل رسانه هستند و مخاطب
ع��ام را مدنظر ق��رار میدهند و ت�لاش میکنند این
موضوعها را در س��طح پایینتری منتقل کنند .به این
دلی��ل گفتم یک برش کوتاهی از آن مطالعات اس��ت
که مس��الهها ،روشه��ا و نظریههایی که پیرامون آن
مسائل تولید ش��ده ،فرضیههایی که در غرب مطرح
ش��ده ،حتی آزمایشهایی که انجام گرفته ،بعضی از
آنها بازخورد پیدا کرده و موضوعی بیش��تر پذیرفته
ش��ده که تعداد اینها زیاد اس��ت و در جامعه ما تعداد
بسیار اندکی از آنها فرصت طرح داشتند؛ از بین همه
مطالب��ی که در جامع��ه ما این فرصت را نداش��تند،
بخش��ی که من آوردم در واقع برش کوتاهی اس��ت.
بس��یاری از موضوعهای دیگر ه��م وجود دارند که
در چنی��ن کتابی جای ط��رح آنها نبود .من این کتاب
را مدخل��ی بس��یار ابتدایی میدانم برای کس��ی که
در محیط دانش��گاهی جامعه ما ب��ا مطالعات قرآنی
و تفس��یری س��نتی آشناس��ت و میخواهد بداند در
ای��ن دنیای بزرگ در فضای علم ،چه مس��الهها ،چه
فرضیهها و چه نتایجی مطرح میشود.
آقای عباس��ی! ش��ما ش��اخصه کت��اب را در چه
میدانید؟
مهرداد عباس��ی :شاید بد نباش��د ابتدا مقدمهای
کلی برای آش��نایی با فضای مطالعات قرآنی غربیان
و بازت��اب آن در ایران ذکر ش��ود .به طور کلی بحث
مطالعات اس�لامی به صورت یک رش��ته آکادمیک
شاید حدود ۱۵۰سال است که در غرب شکل گرفته
است؛ با کارهای کسانی چون آبراهام گایگر و تئودور
نولدک��ه و بعد از آنها افراد دیگ��ری مثل ایگناتس و
گلدتس��یهر آمدن��د که از قضا تمامی این اش��خاص
آثار خود را به زبان آلمانی نگاش��تند .از این دوران به
بعد نگارش آثاری شروع ش��د که میتوان مجموع ًا
به آنها عنوان «مطالع��ات آکادمیک قرآنی در غرب»
داد .این جریان پژوهش��ی که با این افراد آغاز ش��د تا
ام��روز هم ادامه دارد و در دهههای اخیر با س��رعت
بیش��تری در حال حرکت اس��ت .اما درباره بازتاب
شماره  ،369شنبه  7بهمن1391

این مطالع��ات در ایران باید بگویم تعداد کتابهای
ترجمهشده به فارس��ی از مجموعه مطالعات قرآنی
در غرب انگشتشمارند .اگر بخواهم چند نمونه از
کارهای ش��اخص را نام بب��رم ،میتوانم به دو کتاب
توشیهیکو ایزوتس��و یکی با عنوان «خدا و انسان در
ق��رآن» و دیگ��ری «مفاهیم اخالق��ی دینی در قرآن»
اش��اره کن��م (البته ب��ا تعریفی که ما از غ��رب داریم
–دس��تکم از نظر جغرافیایی -ایزوتس��وی ژاپنی
مس��لم ًا غربی نیس��ت ،ام��ا با توجه به ن��وع روش و
زبان آثار او میتوان آنها را به این مجموعه مطالعات
نزدیک و حتی متعلق دانس��ت) .این دو کتاب به قلم
مرح��وم احمد آرام و فریدون بدرهای ترجمه ش��ده
و در دس��ت ماس��ت .همچنین میتوان به کتاب مهم
آرتور جفری اشاره کرد که درباره واژههای دخیل در
قرآن اس��ت و احیانا دو سه کتاب دیگر که مهمترین
آنها کتابی اس��ت از «رژی بالشر» فرانسوی با ترجمه
مرحوم رامیار(البته خود ایش��ان کتابی ارزشمند در
ح��وزه تاریخ قرآن تألیف کرد که ب��ه نوعی بازتاب
آرای بس��یاری از غربی��ان را در آن میت��وان دی��د).
از س��ویی در دهه ش��صت و هفتاد شمس��ی نقدها و
پاس��خهایی به برخی از نوشتههای گلدتسیهر هم در
قال��ب تألیف و هم ترجمه (با عناوینی مثل «محاکمه
گلدتس��هیر صهیونیست») منتشر شد که ادبیات آنها
عمدتا جدلی و ردیهنویس��انه بود .این ردیهها عموما
بر مبن��ای ترجمههای عربی و تح��ت تاثیر نقدهای
جهان عرب نوش��ته میش��د .تا یک��ی دو دهه بعد از
انق�لاب ،وضعی��ت به همین ش��کل ب��ود و تصویر
مطالع��ات قرآنی غرب در ایران چندان مطابق با واقع
نب��ود و نقدها و واکنشها بر مبنای دانش کافی انجام
نمیگرفت .به عبارتی این نوش��تهها را نمیتوان در
زم��ره نوش��تههای علمی و آکادمی��ک گنجاند .این
مقدمه را عرض کردم تا ارزش کار دوس��ت عزیزمان
دکتر کریمینیا در دهه  ۷۰و به ویژه دهه  ۸۰شمس��ی
بیشتر مشخص شود .وی با انتخاب ،ترجمه و انتشار
بخشی هرچند کوچک از مطالعات قرآنی در غرب،
نقش عمدهای در آش��نا کردن جامعه علمی کشور با
این مطالعات داش��ته اس��ت .وی شبیه همین کار را با
ترجم��ه کتاب مهم نصر حام��د ابو زید برای معرفی
پژوهشه��ای قرآنی جهان عرب ب��ه جامعه علمی
انجام داد که از بحث ما خارج است .من به عنوان یک
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ف��رد عالقهمند به مطالعات غربیان درباره قرآن ،خود
را مدیون کارهایی که ایشان انجام دادند میدانم و از
نتیجه کارهای ایشان بسیار آموختهام.
آقای مازیار! ترجمه کتاب را چگونه میبینید؟
پیش از آنکه وارد بحث خود کتاب ش��ویم ،چون
صحبت از صاحب اثر ش��د ،میخواس��تم همینجا
نکت��های را اضاف��ه کنم .ب��ه عنوان کس��ی که حیطه
کار تخصص��یاش مطالع��ات قرآنی ی��ا مطالعات
اس�لامی نیس��ت در ۱۰س��ال اخی��ر بس��یار به این
موضوع عالقهمند شدم و س��عی کردم منابع داخلی
و خارج��ی را مطالعه و جمعآوری کنم و از آنها بهره
ببرم ،میخواس��تم بگویم واقعا باید تشکر ویژهای از
آقای کریمینیا بکنیم .وی خصوصیات خاصی دارد
که چنین ویژگیهای��ی را در حوزه مطالعات قرآنی
کس��ی به این شکل نداش��ته؛ به این معنا که در حوزه
معرف��ی مطالع��ات قرآنی که ام��روز به صورت یک
رشته آکادمیک در غرب و در کل ،خارج از ایران دارد
انجام میگیرد ،چنانکه آقای عباس��ی اشاره کردند،
کارهایی صورت گرفته بود ،آثاری نوش��ته شده بود،
کتابهایی ترجمه شده بودند ولی افراد شاخصی که
تمام هم و غم خودش��ان را صرف چنین کاری کنند
و ب��ا پش��توانه قرآنی و علمی خ��وب ،چنین وقت و
همتی را در این راه بگذارند ،نداشتیم .شاید به غیر از
مرحوم رامیار که در این حوزه آثاری تالیف و ترجمه
کرد ،اما ش��اید به آن ش��کل که بای��د ،بازتابدهنده
وجوه مختلف مطالعات قرآنی و مطالعات اس�لامی
در غ��رب نبود .اگر ما به فعالیتهای آقای کریمینیا
نگاه کنیم میبینیم ایش��ان توانس��تند ورودی خیلی
جدی و جامع به این حوزه پیدا کنند و ضمن معرفی
کلی کارهای انجام گرفته در این حوزه ،مجموعهای
از مت��ون و مناب��ع و روشهای تحلیل��ی جدید را به
درستی انتخاب و گزینش کردند و آنها را به خوبی به
فارس��ی برگرداندندکه در این برگردان نه تنها تسلط
ایش��ان به این حوزه جدید آشکار است ،بلکه آگاهی
وی از مطالعات قرآنی س��نتی ما هم آش��کار است و
ای��ن ویژگیها در کنار ه��م ،کریمینیا را به مرجعی
قاب��ل اعتماد در این حوزه تبدیل کرده اس��ت .نکته
جالب اینجاس��ت که ایش��ان چنین کاری را در عین
جوانی انجام دادند.
آقای عباس��ی! به نظر ش��ما میتوان این کتاب را

جامع دانست؟
اگ��ر بخواهیم به خود کت��اب بپردازیم ،میتوانم
بگویم دغدغه مترجم ای��ن مجموعه مقاالت ،حتما
این نبوده که از یک اندیشه خاص ،یک نظریه خاص
ی��ا یک نحله و جریان خاص��ی در غرب دفاع کند یا
بخواه��د روش خاصی که در محاف��ل غربی حاکم
اس��ت یا آن چی��زی را که با اس�لام و جریان اصلی
اندیشه اسالمی سازگار است یا نیست ترویج و تبلیغ
کن��د .همانطور که از مقدم��ه کتاب برمیآید ،تالش
مترجم این بوده که طیف متنوع و گس��ترده محققان
غربی در زمینه اس�لام و قرآن را به خواننده بشناساند
و ب��ه تعبیر جالب خود مترجم ،ش��اید بتوان در میان
محققان��ی که از آنها مقاله ی��ا مقاالتی در کتاب آمده
بتوان دانش��مندانی معتزلی یا اش��عری یا س��نتگرا یا
تجدیدنظرطلب یافت .مثال در کتاب ،بخشی مستقل
به کتاب جنجالبرانگیز جان ونز برو یعنی «مطالعات
قرآنی» اختصاص یافته اس��ت .روش تحلیل ونزبرو
در ای��ن کتاب در زمان تالیف کتاب با بخش عمدهای
از مجموعه مطالعات پیش از او در تقابل بود و نه تنها با
برخی دیدگاههای مسلمانان بلکه با نظریات بسیاری
از خ��ود غربیان هم در تع��ارض بود .دکتر کریمینیا
در ای��ن کتاب ه��م از خودِ ونزبرو مقاله آورده ،هم از
ش��اگردان و پیروان اندیشه او مقاله آورده و هم البته
نقدهای مهمی که بر ونزبرو نوشته شده را انتخاب و
ترجمه کرده اس��ت .این کار باعث میشود کسی که
این کتاب را مطالعه میکند ،تصویری بهنسبت جامع
و تا حد امکان واقعبینانه از موضوع به دس��ت آورد؛
یعنی خوانن��ده و محقق میتوان��د موضوع را پیش
روی خود بگذارد و درباره آن اندیشه و تحقیق کند.
کسی که نس��بت به مطالعات قرآنی در غرب آگاهی
داش��ته باش��د و آن سیر را -به ویژه در ۵۰سال اخیر-
دنبال کرده باش��د نیک میدان��د که در مقاطعی نقاط
حس��اس و خاصی وجود داش��ته که اتفاقات مهمی
در گفتم��ان مطالعات اس�لامی در غرب رخ داده که
موجب واکنشها و بازاندیشیهایی شده است .البته
ای��ن موضوع منحصر به مطالعات اس�لامی و قرآنی
نیس��ت و در جریان هر اندیشه و در تاریخ هر علمی
رخ میدهد .در دیس��یپلین یا رش��ته علمی مطالعات
قرآن��ی ،قطعا یک��ی از این نقاط عطف س��ال ۱۹۷۷
میالدی اس��ت که س��ال بسیار مهمی اس��ت ،از این
جهت که در آن سه کتاب مهم منتشر میشود؛ همین
کتاب ونزبرو ،کتاب جان برتن درباره جمع و تدوین
قرآن و همچنین کتابی با عنوان «هاجریس��م» به قلم
مایکل کوک و پاتریش��یا کرونه به صورت مشترک.
میبینیم که کریمینی��ا از این میان به خوبی به کتاب
ونزبرو توجه ک��رده و چند مقاله از کتاب خودش را
به بحثهای حول این کتاب اختصاص داده اس��ت.
یکی دیگ��ر از بزنگاههای مه��م در تاریخ مطالعات
قرآنی غرب در س��الهای اخیر شاید نگارش کتابی
ب��ا عنوان «قرائت آرامی ـ س��ریانی از ق��رآن» به قلم
کریس��تف لوکس��نبرگ باش��د .بعد از انتشار این اثر
در بحثهای محاف��ل غربی تغییرجهتهایی ایجاد
شد و موضوعهای پژوهشی تمرکزهای ویژهای پیدا
ک��رد که این مس��اله را از موضوع��ات کنفرانسها و
همچنی��ن مجموعه مقاالت منتشرش��ده در آن زمان
میتوان فهمید .مترجم ما این موضوع را نیز در بخش
س��وم کتابش بازتاب داده و ب��ه نوعی اهمیت کتاب
لوکس��نبرگ و البته نقایصش را به خواننده فارس��ی

زبان نشان داده است.
انتخاب مقاالت را چگونه میبینید؟
امی��ر مازیار :ش��اید پرس��شها و صحبتهایی
مطرح ش��ود مبنی بر اینک��ه چرا این مقاالت انتخاب
ش��دند و مطالب و مقالههای دیگری میتوانس��ت
باش��د ،یا چرا این مقاالت به این ش��کل دستهبندی
ش��دند و بهتر بود جابهجاییهایی در ترتیب مقاالت
انج��ام میگرفت ،ولی فکر میکنم هر کس��ی که به
کتاب نگاه کن��د و دقیق مقاالت را مورد مطالعه قرار
ده��د ،متوجه میش��ود که تمام��ی مطالبی که آورده
ش��ده دارای دو ویژگی مهم هس��تند؛ نخست اینکه
همه آنه��ا حرفهای جدی دارند .ویژگی دیگر این
اس��ت که این مقالهها وجوه مختلف مطالعات قرآنی
جدید را به مثابه یک علم پویا و زنده نشان میدهند.
متاس��فانه ما در مرحلهای از تاریخ خودمان هس��تیم
که نمیتوانیم به شیوههای علمی روشمند ،درست،
پوی��ا و زنده با س��نت خودمان ارتب��اط برقرار کنیم.
یعنی اگر بخواهیم درس��ت تاریخ سنت خودمان را
بخوانیم ،نیازمند هستیم که دست دراز کنیم به سمت
ج��ای دیگری ،ب��ه کارهای آکادمیکی ک��ه در زمینه
تاریخنگاری ش��ده و از آنها ی��اد بگیریم که چگونه
با متون س��نتی خودم��ان روبهرو ش��ویم .زمانی که
کارهای بنیادی علوم قرآنی سنتی ما شکل گرفت ،در
مرحلهای از تاریخ تمدن خودمان بودیم که مرجعیت
علمی داش��تیم و با علم روز همراه بودیم و جامعه ما
یک جامعه علم��ی متکامل بود و دوره بلوغ فرهنگ
و تمدن اس�لامی بود .در آن دوره توانستیم کارهای
بسیار عالی در حوزه پژوهشهای قرآنی انجام دهیم
که اینها امروزه مرجعی ناگزیرند برای هر کس��ی که
قصد دارد در حوزه قرآن فعالیت کند.

کریمینیا :من این کتاب
را مدخلی بسیار ابتدایی
برای مطالعات دانشگاهی
قرآنپژوهی میدانم
ام��روزه وقت��ی به ای��ن کاره��ا ن��گاه میکنیم،
میبینی��م که چقدر تالشهای��ی که قدما انجام دادند
حیرتانگیز اس��ت .تالش��ی که آنها انجام دادند تا از
علوم زمانه خودشان استفاده کنند برای اینکه مطالب
پربارت��ر و جدیدتری را ارائه دهند تا آن حدی که از
تاریخ جهان و تاریخ ادیان میدانستند و تا حدی که از
فلسفه و علم زمان خودشان اطالع و آگاهی داشتند،
همه را به کار بستند و استفاده کردند تا یک علم قرآنی
زنده و موثر داشته باشند .اما به نظر میرسد ما از یک
زمان و دورهای به بعد در تاریخ خودمان ،در چند قرن
اخیر از آن مرجعیت علمی فروافتادیم .دیگر آنچنان
با عالم زنده علمی ارتباط نداریم و حداکثر کاری که
انجام میدهیم این اس��ت که آثار گذشتگان را تکرار
و نق��ل کنیم ،نه اینکه یک اثر علمی زنده و پویا ایجاد
کنیم .ما باید س��عی کنیم از این رکود تاریخی فاصله
بگیری��م و قطع��ا این فاصله گرفتن ب��ه گونهای باید
باش��د که به حیطههای زنده علم دسترسی پیدا کنیم.
چن��ان که گفتم از ویژگیهای مقاالت این کتاب این
اس��ت که وقتی شما مطلبی را میخوانید ،ارتباط این
مقالهه��ا را با علم زن��ده و جدی امروز میفهمید .در
اینج��ا میخواهم این پرس��ش را مطرح کنم که برای
فرارفت��ن از این فضا ،برای اینک��ه بتوانیم مطالعات
علم��ی قرآن��ی خودمان را در جامعه خود به س��طح
مطالعات پویا برس��انیم ،چه کاری باید انجام دهیم؟
چگونه میتوانیم از این فضا خارج شویم؟
مرتض��ی کریمینی��ا :به عقیده م��ن امروزه و در
ش��رایط فعلی ،چ��ه بخواهیم و چ��ه نخواهیم اتفاق
بزرگ��ی در آنط��رف دنیا افت��اده و چندین قرن هم
اس��ت که چنین مسالهای ش��کل گرفته و امروزه هر
چه بیش��تر و بزرگتر میشود تاثیراتش خواهناخواه
خطراتی هم برای ما در پی خواهد داش��ت و احتماال
نتایج خوبی هم دارد .موضوع این است که ما چگونه
با آن برخورد میکنی��م .دو راه وجود دارد؛ منفعالنه
و فاعالن��ه .بخش عظیم��ی از برخورد جامعه علمی

سنتی ما با ادبیات مطالعات قرآنی در غرب منفعالنه
است؛ یعنی آنها را به چشم یک دشمن که قصد دارد
تمام تار و پود گذشته ما را از بین ببرد نگاه میکنند و
از همان ابتدا به قصد بریدن سر این خصم وارد میدان
میشوند و با بدترین شکل علمی (منظورم از «بدی»،
ِ
ب��دی علمی اس��ت) چیزی که در عل��م به هیچوجه
صحیح نیس��ت و هیچکس آن را روا نمیداند و خود
آن اف��راد هم حاضر نیس��تند جای دیگری این کار را
انجام دهند ،در برخورد با کس��ی که دشمن حسابش
میکنند چنین کاری را انجام میدهند .در واقع اغلب
افرادی که مطالعات قرآنی یا اسالمشناسی در غرب
را یک دش��من خیلی خطرناک میپندارند و ادبیات
مطالعات قرآنی در غرب را مس��تقیم نگاه نمیکنند؛
یعنی خود متن با زبان اصلی را مطالعه نمیکنند
و با آن درگیر نمیشوند ،مسالهها را در خود آن
زبان تش��خیص نمیدهند ،از روی ترجمههای
دس��ت چندم عربی با آنها برخورد میکنند .این
کار منفعالنه اس��ت .کس��انی که به ترجمهها و
نقده��ای عربی بر آثار غربیان اعتماد کردهاند و
با تکیه بر آنها انبوهی جزوه و کتاب درس��ی در
دانش��گاهها و حوزههای علمیه نش��ر و ترویج
دادهان��د ،متوجه نبودهاند که نویس��ندگان آن آثار در
جهان عرب دقیقا همان کس��انی هستند که بیشترین
آثار را در نقد تفکر ش��یعی نوش��تهاند یا مینویسند.
چگونه میش��ود ک��ه آثار این افراد در نقد تش��یع را
یکس��ره باطل و از روی غ��رضورزی میدانیم ،اما
س��خنان آن��ان در معرفی و نقد آث��ار غربیان را وحی
ُمنزل میش��ماریم؟ راه فاعالنه نمون��ه هم دارد :راه
فاعالن��ه کاری اس��ت که در زمان دو قرن نخس��تین
اس�لام در برخورد با فلس��فه در برخ��ورد با طب و
ادبیات غیردینی و وارداتی از زبان دیگر از جمله
یونانی ،فارس��ی و سانس��کریت انجام گرفت.
عصر ترجمه در قرن دوم همین تصویری را که
ام��روزه ما از مطالعات قرآنی در غرب داریم در
برابر جامعه اسالمی ایجاد کرد .جامعه اسالمی
میتوانست بهترین مترجمان و عالمانش را در
خانه نگ��ه دارد و عدهای مب ّلغ ک��ه فقط از روم
و یونان و هند بدش��ان میآم��د ،تعدادی کتاب
دس��ت چندم را به دس��ت بیاورند و چن��د جمله با
ای��ن مضمون و معنی که «خدا وجود ندارد» و چنین
حرفه��ای کفرآمی��ز از درون آنها پی��دا کنند و بعد
برگردن��د به جامعه خودش��ان و این صحبتها را به
زب��ان عربی پخ��ش کنند و بگویند ک��ه روم و یونان
و هن��د و ...حرفهای کفرآمی��ز میزنند .ولی چنین
کاری نکردند و آن کسی به پیروزی رسید که فاعالنه
وارد می��دان ش��د .بهترین مترجمه��ا را برگزیدند و
ای��ن ادبیات را وارد جامعه کردند و جامعه اس�لامی
اولیه حتی توانست درمورد متون قرآنی نگاه فلسفی
داشته باشد و این اتفاق در مورد طب ،ادبیات و نجوم
هم شکل گرفت ،و انواع فلسفههایی که وارد جامعه
اسالمی شد و تمدن اسالمی را شکوفا کرد .باید افراد
دلس��وزی پیدا ش��وند ،بهترینها و روشمندترینها
را بشناس��ند .حرف من این اس��ت که اگر این کارها
درس��ت انجام ش��ود ،کار فاعالنه است .همچنانکه
امروزه طب م��ا در مرحله کهن باقی نمانده و تمامی
دانش��گاههای م��ا حاض��ر هس��تند تا ه��ر مقداری
س��رمایهگذاری کنند و از ط��ب جدید آگاهی یابند.
یکی از مش��کالت پرداخت منفعالنه به این حوزهها
این است که کسانی این ادبیات پاسخگویی را تولید
میکنند و در حال نوش��تن ردیه هس��تند؛ یعنی برای
مثال در نقد و بررسی فالن شخص مینویسند .یعنی
ما هیچوقت نمیتوانیم مسالهای چه به زبان فارسی،
چ��ه عربی و چ��ه زبانهای اروپای��ی تولید کنیم که
بتواند در آن جامعه مطرح ش��ود .تا زمانی که اینگونه
باش��د ،ما در آن عرصه حضور نخواهیم داشت .مثل
این میماند که پزشکی دنیا دائما در حال تولید علوم
جدید پزش��کی ،نظریهها و نتایج مختلف است و ما
با نگاه پزشکی سنتی خودمان کار آنها را نقد کنیم.
مهرداد عباس��ی :مطالعات غربیان درباره قرآن را
میتوان از منظر مطالعات ادیان هم نگریست ،به این
معنا که محققانی عمدت ًا مسیحی آمدهاند و به تحقیق
درباره اس�لام و قرآن پرداختهاند .جالب این اس��ت

که برای اطالع از تاریخ و پیش��ینه روابط بیناالدیانی
اس�لام و مس��یحیت هم راهی جز مراجع��ه به آثار
تحقیق��ی و آکادمی��ک تولیدش��ده در محافل علمی
غ��رب نداریم .ب��ا مطالعه این قبیل آث��ار این تصویر
کلی به دست میآید که تا همین  ۲۰۰سال پیش عمده
آثار مس��یحیان درباره اس�لام جدلی و در قالب ردیه
و دفاعیه بوده اس��ت .مورخان ادیان غربی خودشان
صادقان��ه به ما میگویند که چه اش��تباهات و احیانا
غرضورزیهایی از جانب کشیشهای مسیحی در
قرون وسطی رخ داده و انگیزههای کلیسایی چگونه
به نوش��تههای آنان راه یافته است .اما همین مورخان
دورهه��ای مختلف تاریخی را از هم تفکیک میکنند
و درب��اره دوره جدید یعن��ی از میانه قرن نوزدهم به

عباسی :برای نقد
و بررسی باید به
ابزارهایی همچون زبان،
دانش ادبی و شناخت
نویسنده مجهز بود
این س��و به نوع دیگ��ری داوری میکنند و از پیدایی
روشه��ای جدید و علم��ی در پرداختن به ادیان به
طور کلی و اس�لام به طور خاص خبر میدهند .البته
معلوم است که محققان غربی در این دوره نیز تحت
تاثیر روشه��ا و گرایشهای حاکم بر فضای علمی
ادوار خودش��ان بودهاند و بدیهی اس��ت که احتماالً
خطاهایی هم در نتایج تحقیقاتش��ان داشتهباش��ند.
حتی ممکن اس��ت برخی نگرشه��ای آنان در صد
س��ال پیش ام��روزه در اثر پیش��رفتهای علمی در
خود غرب منس��وخ شده باش��د ،اما باید دانست که
اینه��ا درباره همه رش��تههای علمی صادق اس��ت و
اختصاصی به مطالعات اسالمی و قرآنی ندارد .نکته
مهم این اس��ت که در بررسی تاریخ مطالعات قرآنی
غربیان وقتی به ش��خصی مثل نولدک��ه و کتابی مثل
اثر دورانس��از او یعنی «تاریخ قرآن»(و نیز بس��یاری
از آث��ار و محققان پس از او) میرس��یم ،دیگر میدان
میدان پژوهش اس��ت و باید قواعد بازی پژوهش را
رعای��ت کرد و با ادبیات علمی به نقد و بررس��ی این
کتاب و کتابهای مش��ابه پرداخت و ادبیات جدلی
و انگیزهخوانیهای متداول را کنار گذاش��ت.
تازه اینجاس��ت که برای نقد و بررس��ی باید به
ابزارهایی مجهز ش��د ،ازجمله باید این منابع را
ب��ه زبان اصلی خواند ،باید ادبیات موضوع را به
خوبی ش��ناخت ،باید از جایگاه اثر و نویسنده
آن در ادبی��ات غربی آگاه بود و بایدهای متعدد
دیگری که الزمه نقد علمی و روشمند است.
امی��ر مازیار :جدا از اینکه مطالعات غربیها
مثب��ت باش��د یا منف��ی ،غرضورزانه باش��د یا نه ما
بای��د یک موضوع��ی را متوجه باش��یم و آن هم این
اس��ت که چیزی امروزه پیدا ش��ده به نام علم جدید
مطالعات قرآنی که از دس��تاوردهای مختلف علمی
در حوزهه��ای گوناگون برای مطالعه قرآن اس��تفاده
میکند و باید متوجه باش��یم که متاس��فانه امروزه به
رغم گذشته درخشان و عالی ما در این زمینه ،چیزی
که به نام مطالعات قرآنی در دانشگاههای ما تدریس
میش��ود ،فاصله بس��یاری با این عل��م جدید دارد.
اگر بخواهی��م به همین کتاب اس��تناد کنیم میبینیم
نویس��ندگان ب��رای تحقیق و توجیه مدعیاتش��ان به
مدارک باستانشناختی ،نسخهشناسی ،زبانشناسی،
زبانشناس��ی تطبیقی و تاریخی ،ش��یوههای جدید
نقد س��ند و متن در تاریخنگاری جدید و ...متوس��ل
میشوند که همه از علوم جدیدند .ما اگر مخالفتی با
این حرفها داریم باید ادله را نقد کنیم اما در این زمینه
کامال دستمان خالی است .در یکی از مقاالت جالب
این کتاب اثری معرفی و نقد شده که به ریشه سریانی
زبان قرآن پرداختهاس��ت .حاال ما در جامعهمان چند
نفر داریم که س��ریانی یا زبانهای باس��تانی بدانند و
بعد زبانشناس��ی تاریخی و ریشهشناس��ی بدانند و
در ح��وزه قرآن کار کنند؟ این نقص جدی مطالعات
قرآنی ماس��ت که همپای ادبیات روز نیستیم .ما باید
در دانش��گاهها ش��یوه تاریخن��گاری علمی جدید و

ای��ن حوزهه��ای جدید را آموزش بدهی��م .وقتی ما
در دانش��گاه خودمان به ش��یوه علمی روز پژوهش
در ق��رآن را آموزش نمیدهیم ،آدمهای هوش��مند و
توانمند هم به این مطالعات عالقهمند نمیشوند .باید
حوزه مطالعات قرآنی را در دانش��گاههای خودمان
آنقدر ج��ذاب و روزآمد کنیم ک��ه آدمهای باهوش
ج��ذب ش��وند و این کار را ادامه دهن��د تا بتوانیم در
فض��ای جهانی معرف خوبی ب��رای کتاب دینیمان
باشیم و در بحثها حضور جدی داشته باشیم.
مرتضی کریمینیا :بعضی کشورها در این زمینه
موفقت��ر بودند ،مثل ترکیه .ما مش��اهده میکنیم که
جامعه علمی ترکیه بس��یار به مطالعات قرآنی غرب
نزدیک اس��ت .من نمیگویم کام�لا در فضای روز
اس��ت ،ول��ی با غ��رب تب��ادالت زی��ادی دارد؛ هم
استادهای غربی به ترکیه میروند و هم آنها به غرب
میرون��د و کنفرانس میدهند ،بحث و مجادله و نقد
دارند و مقاله ارائه میدهند.
به نظر من مشکلی که اجازه نمیدهد ما مطالعات
قرآنی را به عنوان یک رش��ته علمی بشناسیم و به آن
بپردازیم(به آن شکلی که در دنیای جدید چند دههای
اس��ت که وجود دارد و جدیتر هم میش��ود ،مساله
تولید میکند ،ذهنها را به خودش مش��غول میکند
و باعث نوشتن مقاالت و کتابهای متعدد میشود)
این اس��ت که در نگاه متولیان رش��تههای مطالعات
قرآنی و همه رش��تههای وابسته به آن ،خلط ظریفی
بین عرصه امور تحقیقی و روشهای علمی با عرصه
امور ترویجی و تبلیغی میشود .یعنی آن انتظاری که
ما از برنامههای تبلیغی و ترویجی داریم ،همان انتظار
را ه��م از محیطه��ای آکادمیک داری��م .برنامههای
تبلیغی بس��یار مهم هستند اما برای عموم جامعه باید
این نظامس��ازیها انجام شود ،برنامهریزی شود و از
رس��انههای عمومی تا کالسهای تفسیر و مسابقات
سراسری در این کار حضور داشته باشند .این تفاوت
و تفکیک در موارد بسیاری ایجاد نمیشود .در حالی
که در رشتههای دیگر اینطور نیست .ما باید روشها
را بشناس��یم و حاضر باش��یم این روشه��ا را به کار
ببندیم .بس��یاری از این روشها مثل جراحی است.
ابتدا شاید سخت باشد اما بعد از آن نتایج سودآوری
ب��رای ما خواهد داش��ت .ب��ا روشه��ای تاریخی،
روشهای ادبی و با استفاده از ابزارهای روز.

مازیار :جدا از اینکه
مطالعات غربیها مثبت
باشد یا منفی ،نمیتوان از
دستاوردهای آن
چشم پوشید
اگر ابزارهای مدرن امروزی را درس��ت بشناسیم
و در اختیار ما باش��د ،با بهرهگی��ری از آنها میتوانیم
نتایج دلخواه را به دس��ت بیاوریم .جهان غرب امروز
که ادبیات اس�لامی تولید میکند ،با جهان غرب صد
س��ال یا ۵۰س��ال پیش تفاوت دارد .در جهان امروز
عرصههای محققان غربی که هماهنگ و یکدس��ت
بودند به هم خورده اس��ت و انبوهی عالم اس�لامی
از جهان اس�لام به آنجا مهاج��رت کردند و غربیها
آن اف��راد را پذیرفتهان��د .وقت��ی نولدک��ه کتابش را
مینوش��ت ،در اطراف خودش فقط غربیها حضور
داش��تند ،ولی امروز آقا یا خان��م ایکس که در غرب
کتابی را مینویس��د ،تعداد زیادی ش��اگرد مسلمان
دارد ی��ا همکارهای مس��لمان دارد ،که بعضی از این
اش��خاص هم به اس�لام مومنانه باور دارند و اینطور
نیس��ت که فقط ادای مسلمان بودن را داشته باشند و
در هم��ان محیط غربی با هم��ان ابزارهای آکادمیک
کار میکنن��د .این موض��وع ،فضا را در رابطه غرب با
کش��وری مثل ترکیه و تا حدودی مالزی و اندونزی،
بس��یار به همدیگ��ر نزدیک کرده .ش��اید نزدیک به
۳۰درصد کس��انی ک��ه در جهان غ��رب و در حوزه
مطالعات قرآنی در حال فعالیت هس��تند ،کنفرانس
میدهن��د ،تدری��س میکنند ی��ا مقاله مینویس��ند
از جهان اس�لام هس��تند و مطالعات م��ا در این فضا
غایب است.
شماره  ،369شنبه  7بهمن1391
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