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دایرهالمعارف قرآن در گفتوگو با مهرداد عباسی

دائرهالمعارف قرآن

رويکرد آکادميک با نگاهي همدالنه
در دهههاي اخير رويکرد همدالنه غربيان در مطالعات اسالمي به رويکردي عمومي در تحقيقات آنها تبديل شده است

مهرداد عباسی
عضو هیات علمی گروه فلسفه
و کالم دانشنامه جهان اسالم و
همچنین مدرس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
است .وی که یکی از ویراستاران
فارسی دایرهالمعارف است ،در
این گفتوگو درباره جایگاه
دایرهالمعارفنویسی اسالمی در
مغرب زمین و همچنین رویکرد
ویراستاران دایرهالمعارف قرآن
توضیحات مبسوطی داده است.
شایان ذکر است دکتر عباسی
گفتوگوی مفصل دیگری نیز
در مورد قرآنپژوهی در غرب با
مهرنامه انجام داده است که تا کنون
منتشر نشده است.
به عنوان نخس�تین پرسش بفرمايید که به
نظر ش�ما چرا ت�ا کنون در زبان فارس�ی و در
جامع�ه علمی ای�ران توان يا فرص�ت تدوین
دانشنامه ای در باب قرآن فراهم نشده است؟
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چنين نيست که تا کنون کاري انجام نشده
باشد ،ازجمله اينکه در حال حاضر مجموعهاي
ب��ا نام دايرهالمعارف قرآن کريم در قم در حال
تدوين و انتشار است که تاکنون بيش از ده جلد
آن به چاپ رسيده است ،يا مث ً
ال در دهه هفتاد
دانش��نامه قرآن و قرآنپژوهي بههمت جناب
خرمشاهي در دو جلد قطور به چاپ رسيد که
اس��تقبال خوبي هم از آن شد .هرچند به نظر
من هر دوي اين آثار با يک اثر دايرهالمعارفي و
مرجع معيار فاصله دارند .اما اجازه دهيد نکاتي
کل��ي را عرض کنم که هم اصل موضوع کمي
روشنتر شود و هم بهنوعي پاسخي براي اين
پرس��ش خوب و البته اساس��ي شما باشد .در
جامعه علمي ما گاهي تصور و تعريف روشني از
پديدهاي به نام دايرهالمعارف و در نتيجه فرآيند
دايرهالمعارفنويسي وجود ندارد .درست است
که ما در تاريخ تمدن اس�لامي و ايراني آثاري
دايرهالمعارفگونه داشتهايم و بهدرستي به آنها
ميباليم ،اما آنچه امروزه با نام «دايرهالمعارف»
و «دانش��نامه» و نظاير آنها شناخته ميشود
پديدهاي مدرن است و خاستگاهي غربي دارد.
به عبارتي ،در گونهها و شکلهاي مختلف آثار
منتشرشده مکتوب در دنياي جديد محصولي

مکتوب به نام «دايرهالمعارف» (انسيکلوپديا)
وج��ود دارد ک��ه با دس��تنامه (هندب��وک) و
کتابراهنم��ا (کامپنين) و مقاله پژوهش��ي و
مقاله مروري و نظاير آنها متفاوت اس��ت و هر
يک از اينها تعريف و ويژگيهايي مخصوص به
خود دارد .در سنت غربي ،زماني نياز به تدوين
و انتش��ار يک دايرهالمعارف احساس ميشود
که مجموعهاي از پژوهشها درباره موضوعات
مختلف يک رش��ته يا حوزه پژوهش��ي مهم
شکل گرفته باشد و وقت آن رسيده باشد که
تصويري تمامنما از آن پژوهشها به محققان
و عالقهمن��دان ارائه ش��ود .اص��والً در عمده
دايرهالمعارفهاي ما وضعيت چنين نيس��ت
که مؤلف در تأليف يک مدخل با پژوهشهاي
متعدد پيشين مواجه باشد تا بخواهد مروري
ب��ر آنها را در قالب مدخلي دايرهالمعارفي ارائه
کند ،بلکه گاهي براي مدخلي که قرار اس��ت
نوشته ش��ود هيچ سابقهاي به زبان فارسي در
پژوهشه��اي جديد وجود ن��دارد .در نتيجه،
مدخلنوي��س بايد خود به پژوهش��ي جديد
اق��دام کند که بس��يار زمانبر اس��ت ،يا اينکه
ناگزير بايد به منابع مرجع غربي مراجعه کند
و احتماالً با الهام از مدخلهاي مشابه در آنها
کاري تکراري و غيراصيل ارائه کند .اگر بخواهم
کم��ي خودماني حرف بزنم ،بايد بگويم که ما،
بهرغ��م عالقه زيادي که نش��ان ميدهيم ،در
برخي حوزههاي پژوهش��ي «درس��مان هنوز
به دايرهالمعارفنويس��ي نرسيده» اما از سويي
هم نگرانيم که از کاروان دايرهالمعارفنويسي
جا بمانيم .ش��ما ميبينيد که در سنت غربي
پژوهشهاي قرآني به شکل نوين و آکادميک
بيش از يکصدس��ال سابقه دارد و تازه ده سال
اس��ت که آنها ب��ه فکر دايرهالمعارفنويس��ي
افتادهان��د و بس��ياري از مدخله��اي اي��ن
دايرهالمعارف را کساني نوشتهاند که در زمينه
مدخل موردنظر پيشتر پژوه��ش کردهاند و
کتاب يا مقاله نوش��تهاند يا دستکم در متن
ادبيات آن حوزه قرار دارند.
ضمن اينکه فرآيند دايرهالمعارفنويسي و
تلقي از دايرهالمعارف نيز در يکي دو دهه اخير
ش��کل تازهاي به خود گرفته است .ببينيد در
سال  1993نطفه اين دايرهالمعارف بسته شده،
هشت س��ال بعد جلد نخس��ت آن در 2001
منتشر شده و در  2006هم جلد ششم و نمايه
آن چاپ شده و کل پروژه به اتمام رسيده است.
همين چند ماه پيش هم سرويراستار مجموعه

اعالم کرده که پروژه مجلد يا مجلدات تکمله
آن آغاز شده و در آينده نزديک منتشر خواهد
ش��د .در واقع ،ميخواهم بگويم براي انتش��ار
دايرهالمعارف در دنياي جديدي که ويکيپديا
و انواع دايرهالمعارفهاي آنالين در دسترس
همگان قرار دارد بايد به اين ش��کل عمل کرد
و راه ديگري نيس��ت .هرچند براي اين منظور
بيشک بايد تصور دقيقي از مخاطبان ،محتواي
مدخلها و هويت مؤلفان داشت و البته دغدغه
مسائل فني و اقتصادي هم نداشت .همانطور
که امروزه ديگر کسي ،برخالف گذشته ،ادعاي
همهچيزدان��ي و همهفنحريفي ن��دارد و اگر
داش��ته باش��د بايد در دانش او ترديد کرد ،از
آثار مکتوب هم نبايد چنين توقعي داش��ت و
اصوالً نبايد به دنبال تدوين آثاري جامع جميع
جهات بود.

جریان آشنایی شما با دایرهالمعارف قرآن و
تصمیمی که برای ترجمه آن گرفته شد به چه
زمانی باز میگ�ردد و مراحل اصلی کار به چه
نحو قابل تبیین است؟

سالهاس��ت با دانش��نامه جهان اس�لام
هم��کاري ميکنم و کارم اقتض��ا ميکند که
دايرهالمعارفهاي منتشرش��ده در حوزه دين
اس�لام را پيگيري کنم .دقيقاً ده س��ال پيش
بود که بهلطف کتابخانه بني��اد دايرهالمعارف
اسالمي دو جلد نخس��ت دايرهالمعارف قرآن
به دس��تم رس��يد و با ت��ورق اجمال��ي آنها و
مطالعه برخي مدخلها متوجه شدم که اثري
مرج��ع و جدي در حوزه مطالع��ات قرآني در
حال انتش��ار است .از ميان مدخلهاي اين دو
جلد مدخل «تفس��ير قرآن در دوره جديد» را
بسيار پس��نديدم و حاوي نکاتي مفيد و بديع
يافتم .اين مقاله به قلم خانم پروفس��ور رتراود
ويالنت استاد دانشگاه بامبرگ آلمان است که
پيشتر در  1970ميالدي رساله دکترياش را
درباره رابطه وحي و تاريخ در انديشه مسلمانان
متجدد نوش��ته بود .همان زم��ان تصميم به
ترجمه اي��ن مقاله گرفتم که حاص��ل آن در
اوايل س��ال  1383در نشريه آينه پژوهش به
چاپ رس��يد .تا جايي که من اط�لاع دارم ،تا
آن زم��ان هنوز مقالهاي از اي��ن دايرهالمعارف
ترجمه نش��ده بود و فقط معرفيهاي کوتاهي
از آن جسته و گريخته انتشار يافته بود .ترجمه
آن مقاله با اقبال و تحس��ينهايي مواجه شد
و عالوه بر اين ،انتش��ار منظم جلدهاي بعدي
اين دايرهالمعارف و بيش��تر شناختهشدن آن

در ميان دستاندرکاران مطالعات اسالمي در
ايران ايده ترجمه کل دايرهالمعارف را به ذهن
من و برخي دوس��تان متبادر کرد .اواخر سال
 1385بود که پيشنهاد ترجمه دايرهالمعارف
با مسووالن انتش��ارات حکمت مطرح شد که
آنها هم بسيار اس��تقبال کردند .پس از مدت
کوتاهي گروه «برنامهريزي و تدوين» ش��امل
بنده و س��هتن از دوس��تان (که نامشان روي
جلد آمده) ش��کل گرفت که وظيفه عمده آن
تدوين مدخلنامه فارسي ،سياستگذاري براي
تهيه ش��يوهنامه ترجم��ه و ويرايش مقالهها و
همچنين تعيين مترجمان و مشاوران بود .پس
از برگزاري جلسات متعدد و تدوين مدخلنامه
(ش��امل حدود هفتصد مدخل کوتاه و بلند) و
تهيه شيوهنامههايي براي کار ترجمه و ويرايش
علمي بهتدريج کار سفارش مقالهها به مترجمان
آغاز شد که عموماً از افراد تحصيلکرده و شاغل
و شناختهش��ده در حوزه مطالعات اسالمياند.
پس از دريافت ترجمه مدخلهاي جلد نخست
نوبت مقابله و ويراستاري مدخلها بود که اين
کار را هم همان گروه «برنامهريزي و تدوين»
بر عهده گرفت ،به اين ترتيب که همه مقالهها
از نگاه چهار نفر عضو گروه ويراستاري گذشته
است .اين گروه ضمن مقابله ترجمهها با متن
اصلي انگليسي ،متن فارسي را از حيث رعايت
نکات محتوايي و تخصصي در مطالعات اسالمي
و نيز معيارهاي دايرهالمعارفنويس��ي در زبان
فارسي بررسي کردهاند و تغييراتي زباني و فني
در آن اعمال کردهاند.
جای�گاه این دایرهالمع�ارف در قرآنپژوهی
غربی چگونه اس�ت؟ در مورد جین دمن مک
اولی�ف به عنوان سرویراس�تار و گروه ارش�د
ويراس�تاري این دایرهالمعارف نیز توضیحاتی
ارائه دهید.

در دو س��ه دهه اخير مطالع��ات قرآني در
غرب ،خود به شکل رشتهاي مستقل درآمده و با
سرعت و حجمي فزاينده در حال انجام و انتشار
است .برخي مؤسس��ات بزرگ و شناختهشده
انتش��اراتي در اروپا و آمريکا مجموعهاي را به
مطالعات قرآني اختصاص دادهاند و برخي از آنها
کتابراهنما (يا بهاصطالح کامپنين) براي قرآن
منتشر کردهاند .اما دايرهالمعارفي ويژه قرآن با
اين حجم و کيفيت علمي براي نخس��تين بار
اس��ت که در غرب عالم منتش��ر ميشود .اين
دايرهالمعارف را مؤسس��ه انتشارات بريل واقع
در شهر ليدن هلند منتشر کرده که سابقهاي

در پاس��خ سؤال نخست ش��ما بايد بگويم
ک��ه خوش��بختانه سرويراس��تار مجموع��ه از
فرآيند تدوي��ن دايرهالمعارف س��خن گفته و
نکاتي اساس��ي مرتبط با پرسش شما را درباره
چندوچون و معيارهاي کار توضيح داده است.
من ب��راي اينکه ب��ه دام تکرار نيفت��م و وقت
خوانندگان را نگيرم عالقهمندان را به خواندن
مقدم��ه خ��وب و جامع و نس��بتاً مفصلي که
سرويراستار در آغاز جلد نخست اثر نوشته است
ارجاع ميدهم .اما در پاسخ به سؤال بعدي مايلم
به اين نکته اشاره کنم که امروزه به سبب وجود
تکثر و تن��وع رويکردها و گرايشهاي مختلف
در مطالعه اديان به طور عام و اسالمشناس��ي
بهط��ور خاص هرگ��ز نبايد انتظار داش��ت که
يک دايرهالمع��ارف همه انتظ��ارات را برآورده
کند و همه س�لايق و عاليق را پوشش دهد و
بهنحوي جامع دربرگيرنده طيفهاي گوناگون
پژوهشي در دينپژوهي يا اسالمپژوهي باشد.
بهعبارتي ،سخن گفتن از تصويري تمامنما از هر
موضوعي شايد امروزه به يک آرزو بيشتر شبيه
باشد .واقعاً يک روزي دايرهالمعارفها همانطور
که از نامشان پيداست قرار بوده تصويري جامع
از دانش بش��ر درباره شاخهاي معين از علم را
به دست دهند ،اما گمان ميکنم امروزه چنين
تصور و توقعي از يک اثر تا حدي س��ادهانگارانه
باشد .ببينيد در همين مطالعات اديان با تفکيک
و دس��تهبندي شناختهش��ده و جاافت��ادهاي
مواجهيم يعن��ي رهيافت تاريخ��ي در مقابل

در دو سه دهه اخير
مطالعات قرآني در غرب
خود به شکل رشتهاي
مستقل درآمده و با سرعت
و حجمي فزاينده در حال
انجام و انتشار است.
برخي مؤسسات بزرگ و
شناختهشده انتشاراتي در
اروپا و آمريکا مجموعهاي
را به مطالعات قرآني
اختصاص دادهاند
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روند تالیف و تدوین آن در غرب به چه نحو
بوده اس�ت؟ به نظر شما آیا این دایرهالمعارف
غربی تصویری تمام نما از قرآنپژوهی مدرن را
در جامعه علمی ما منعکس میکند یا خیر؟ به
عبارت دیگر آیا این اثر از پارادایمهای پذیرفته
شدهعلمیدرعرصهالهیاتپژوهیآکادمیهای
غربی فراتر رفته است یا اینکه نگاهی معطوف
به دانش جدید دایرهالمعارفنویسی در غرب
به قرآن دارد؟

دائرهالمعارف قرآن

بسيار طوالني و بيش از سهقرن در زمينه انتشار
آثار خاورشناسي و بهويژه اسالمشناسي غربيان
دارد .از مهمترين آثار تدوينشده و منتشرشده
در اي��ن مؤسس��ه مجموع��ه بسيارمش��هور
دايرهالمعارف اس�لام است که ويرايش اول آن
در نيمه نخست قرن بيستم و ويرايش دوم آن
در نيمه دوم قرن بيستم منتشر شد و ويرايش
س��وم آن نيز در دس��ت تدوين و انتشار است.
دايرهالمعارف اسالم اثري است که واقعاً ميتوان
آن را دورانس��از خوان��د ،چنانک��ه ترجمه دو
ويرايش نخست آن به مهمترين زبانهاي جهان
اس�لام يعني عربي ،ترکي ،اردو و البته فارسي
موجب آشنايي محققان مسلمان با مطالعات
اسالمي غربيان شد و رونق اين حوزه مطالعاتي
را در جهان اس�لام موجب شد و موجي ايجاد
کرد .اينجا جاي بحث از اين موضوع نيست اما
اجازه دهيد فقط به اين يک نکته اش��اره کنم
ي حوزه مطالعات
که دايرهالمعارفهاي ج��د 
اسالمي که در ايران در حال انتشار است (يعني
دانشنامه جهان اس�لام و دايرهالمعارف بزرگ
اس�لامي) هر دو بهنحوي جدي متأثر و وامدار
همين دايرهالمعارفاند که چندين دهه پيشتر
در اروپا تدوين و منتش��ر ش��د .دايرهالمعارف
قرآن انتش��ارات بريل را از اين حيث و به اين
ِ
معن��ا ميتوان در امتداد س��نت دايرهالمعارف
اسالم دانس��ت .با گسترش مطالعات اسالمي
پژوهشه��اي اي��ن حوزه به س��مت جزئيتر
شدن رفته و ديگر شايد نگارش دايرهالمعارفي
درباره همه رش��تههاي علوم اس�لامي دشوار
يا حتي ناممکن باش��د ،بلکه دايرهالمعارفها
ني��ز در س��الهاي اخير به س��مت جزئيتر و
تخصصيتر شدن رفتهاند و در آينده نيز بيشتر
از اي��ن خواهند رفت .در واق��ع ،دايرهالمعارف
قرآن در حوزه خاص مطالعات قرآني به نوعي
قابل مقايس��ه با دايرهالمعارف اسالم در حوزه
گس��تردهتر مطالعات اس�لامي است ،چنانکه
برخي مؤلفان سرشناس اين دايرهالمعارف در
دايرهالمعارف اس�لام هم مش��ارکت داشتهاند
و ني��ز ارجاعات متعددي از برخي مدخلهاي
آن ب��ه مدخله��اي مش��ابه در دايرهالمعارف
اسالم ديده ميشود .اما با همه شباهتها اين
تفاوت مهم را نيز بايد در نظر داشت که فضاي
اسالمشناسي در غرب نسبت به زمان نگارش
ويرايش دوم و بهويژه ويرايش اول دايرهالمعارف
اسالم تغيير کرده ،که يکي از داليل چندگانه
آن حضور بسياري از محققان مسلمان جوان
در دانشگاهها و مؤسسات آکادميک غربي است.
درحالي که قريب به اتفاق مؤلفان دايرهالمعارف
اسالم غربي و غيرمسلماناند ،در دايرهالمعارف
قرآن از محققان مسلمان و برخاسته از جهان
اسالم در تأليف مدخلها استفاده شده است.
در ميان حدود  280مؤلف اين دايرهالمعارف،
گذشته از محققان غربي ،نويسندگاني متعلق به
جهان عرب ،شبهقاره و ايران نيز حضور دارند.
اما اگر بخواهم معرفياي اجمالي از مديران
ارشد علمي اين دايرهالمعارف داشته باشم بايد
بگويم که خانم مکاوليف سرويراستار مجموعه
از جمله محققان باس��ابقه و پرتأليف در حوزه

مطالعات قرآني از اياالت متحده اس��ت که در
زمان تدوين اين اثر ،اس��تاد مطالعات اسالمي
در دانشگاه جرجتاون بود .او کتابها و مقاالت
متعددي را تأليف ي��ا ويرايش کرده ،از جمله
قرآن
اينکه گردآورنده و ويراستار کتابراهنماي ِ
انتش��ارات کمبري��ج ( )2006و کتابي درباره
سنت تفس��يريِ يهودي و مسيحي و اسالمي
( )2003بوده است .اما تأليف مهم او قبل از اين
دايرهالمعارف کتابي درباره جايگاه مسيحيان در
قرآن ( )1991بود .در ميان گروه ويراس��تاران
ارشد اين دايرهالمعارف نيز شايد اندرو ريپين
دس��تکم در ايران سرشناستر باشد که چند
مقالهاي از او به فارس��ي ترجمه شده است .در
مجموع ،گروه ويراستاري شامل محققاني طراز
اول و نامدار در عرصه مطالعات قرآنياند .البته
هيأتي هفتنفره نيز گروه مشاوران را تشکيل
دادهاند که در ميان آنها نامهايي چون نصرحامد
ابوزي��د و محمد ارکون ـ ک��ه از قضا هر دو در
س��ال  2010ميالدي درگذشتند ـ به چشم
ميخورد که از ميان محققان مسلمان نوانديش
مقيم غرب انتخاب شدهاند.

رهيافت پديدارشناس��انه .مث ً
ال معروف اس��ت
که دايرهالمعارف دين ويراس��ته ميرچا الياده با
رهيافت دوم تدوين شده است و اصوالً در آن به
رهيافت ديگر چندان توجهي نشده چون از نظر
پديدآورن��دگان اين اثر آن رهيافت ديگر بههر
دليلي چندان مقبول و قابلدفاع نيست .درست
است که درباره مطالعات قرآني نتوان يا دستکم
فع ً
ال نتوان از اينگونه مرزبنديها و تفکيکهاي
شناختهش��ده و جاافتاده س��خن گفت .با اين
حال ،درباره اين دايرهالمعارف نيز ـ که ميتوان
آن را بازتابي و چکيدهاي از يکصدوپنجاه سال
تالشگفتمان غربي (شامل اروپا و آمريکا) در
مطالعات قرآني دانست ـ چنين حکمي صادق
است ،يعني بديهي است که تهيه اين چکيده
و تصمي��م براي چگونگ��ي بازتاب اين چکيده
به عهده گروهي مش��خص ب��وده و با مباني و
تص��ورات و پيشفرضه��اي آنها انجام ش��ده
اس��ت و اين مباني و تصورات بر خيلي چيزها
از انتخاب مدخلها گرفته تا انتخاب مؤلفان و
تعيين سياس��تهاي کلي تأثيرگذار است .در
اين گروه سرويراستار فردي اهل آمريکاست و
در هيأت ويراس��تاري نيز يک کانادايي و يک
آمريکاي��ي ديگر حضور دارند ،اما مث ً
ال محققي
آلماني ديده نميشود .معروف است که سنت
اسالمشناسي و خاورشناسي در آلمان و برخي
کش��ورهاي اروپايي با سنت آمريکايي متفاوت
است .بنابراين ،اگر در گروه ويراستاري غلبه با
آلمانيها بود سر و شکل کار بهکلي فرق ميکرد
و انتخاب مدخلها و مؤلفان و ساختار مقالهها به
صورتي ديگر درميآمد .ناگفته نماند که رويکرد
جامعنگرانه تصميمگيران مجموعه موجب شده
است که مث ً
ال کسي مانند خانم پروفسور آنگليکا
نويورت اس��تاد آلماني مطالعات عربي و قرآني
دانش��گاه برلين نيز در هيأت مشاوران حضور
داش��ته باش��د و مدخلهاي مهمي هم تأليف
کند .ايش��ان که چند سال پيش به ايران آمده
بود و س��ال گذشته برنده جايزه جهاني کتاب
س��ال ايران هم ش��د از نظر مش��رب فکري و
سنت پژوهشي در برخي جنبهها با سرويراستار
مجموعه چندان همدل نيست و نگاهي متفاوت
دارد .با همه اين احوال ،چنانکه سرويراستار هم
در مقدمه توضيح داده ،ميخواهم عرض کنم
که پديدآورندگان اين اثر بهويژه در مدخلهايِ
بلند و مهمتر اين دايرهالمعارف کوش��يدهاند تا
همه رويکردها و رهيافتهاي مختلف را در اين

اث��ر بازتاب دهند و ازجمل��ه در بخش منابع از
همه آثار شاخص در حوزه مطالعات اسالمي و
قرآني ياد کنند.
نکت��ه ديگري که براي روش��نتر ش��دن
پاس��خ اين س��ؤال مايلم عرض کنم اين است
که اس�لامپژوهي و قرآنپژوهي در غرب ـ جز
اينکه از يکس��و پاي در مطالعات اديان دارد و
ميتوان از اين جنبه درباره رويکرد آن پرسيد ـ
با دپارتمانهاي مطالعات سياسي و اجتماعي
ه��م در ارتباط اس��ت و از اين جنبه هم بدان
ميتوان نگريست .به عبارتي در تعيين رهيافت
و رويک��رد دايرهالمعارفي با موضوع اس�لام و
قرآن چهبسا عناصري از اين قبيل نيز دخيل و
قابلبحث باشند .اما اجازه دهيد من بهطور کلي
عرض کنم که رهيافت کلي حاکم بر اين اثر که
در جايجاي آن پيداست و هم در مقدمه بدان
تصريح شده و هم ميتوان از انتخاب مؤلفان و
محتواي مدخلها آن را استنباط کرد عبارت
است از رويکرد آکادميک و محققانه با نگاهي
همدالنه و دوستانه .رويکرد همدالنه غربيان در
مطالعات اسالمي البته ويژه اين دايرهالمعارف
نيست و در دهههاي اخير به رويکردي عمومي
در تحقيقات آنها تبديل ش��ده است ،هرچند
هيچ مدعايي مطلق نيس��ت و حتماً در موارد
و مصادي��ق مختلف درج��ات مختلفي از اين
وضعيت قابل مشاهده است.
در مورد خصوصیات بارز این دایرهالمعارف که
لزوم برگردانی آن به زبان فارسی را برای شما
طرح کرد ،به چه نکاتی میتوانید اشاره کنید؟

اول بگويم ک��ه در حوزه مطالعات قرآني ـ
برخالف برخي رشتهها ـ با دايرهالمعارفهاي
متعدد مواجه نيس��تيم و ما در مقام مقايسه و
انتخاب نبودهايم که مث ً
ال اين دايرهالمعارف را از
ميان چند اثر مرجع مشابه براي ترجمه برگزيده
باش��يم .مطاالعات قرآن��ي بهمثابه يک زمينه
پژوهشي ميانرش��تهايِ متمايز عمر چنداني
ندارد و به همين سبب دستکم در سنت غربي
تا کنون همين يک دايرهالمعارف به بازار نشر
عرضه شده است .با اين همه ،اين دايرهالمعارف
فينفسه اثري ارزشمند و شايانتوجه است و
بهس��ادگي ميتوان ويژگيهاي شاخص آن را
برشمرد :نخست اينکه ويراستاران و نويسندگان
اين اثر همگي در زمينه پژوهش��ي خودشان
سرآمد و شناختهشدهاند .دوم اينکه مدخلهاي
آن بهنح��وي قابلقبول مفاهيم و اصطالحات
قرآني و مهمترين موضوعات و مس��ائل جاري
در مطالعات قرآني را دربرگرفته اس��ت .سوم
اينکه در کتابشناسي مقاالت اين دايرهالمعارف
عالوه بر آثار کالس��يک اسالمي پژوهشهاي
مهم غربيان از همان مراحل نخستين تا همين
سالهاي اخير معرفي ش��ده است .اما بهطور
خالصه به گمان من اين دايرهالمعارف از همه
جنبههاي مختلف شکلي و صوري و ساختاري
و محتوايي دس��تکم نم��ره قبولي ميگيرد
و در برخي جنبهها نم��ره عالي را ميتوان به
آن داد .م��ن منکر نواقص و کاس��تيهاي اين
دايرهالمعارف نيس��تم ،چنانکه در خود سنت
غرب��ي به ان��دازه کافي در مق��االت مروري و
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کتابهای ماه
دائرهالمعارف قرآن

انتق��ادي به اين کاس��تيها پرداختهاند و حق
مطلب را ادا کردهاند .بيشک همه مدخلهاي
اين دايرهالمعارف در يک سطح نيستند و چهبسا
مقالههاي متوسط و حتي ضعيف هم بتوان در
آن سراغ گرفت .اما مجموعاً ميتوان گفت که
اين دايرهالمعارف مطابق با معيارهاي امروزين
دايرهالمعارفنگاري و در ترازي بينالمللي تهيه
و تدوين شده است.
گذش��ته از همه اينها ،در بيان داليل لزوم
ترجمه چنين دايرهالمعارفي به زبان فارس��ي
مايلم به نکتهاي اش��اره کنم .فارغ از اينکه آيا
اي��ن دايرهالمعارف فينفس��ه ارزش ترجمه را
داشته يا نه ـ که چنانکه عرض کردم بيشک
از چنين ارزش��ي برخوردار بوده ـ بايد به نياز
جامعه پژوهش��ي خودمان داير بر آش��نايي با
مطالعات اس�لامي غيرمس��لمانان و آگاهي از
نح��وه نگاه آنها به مفاهي��م و مضامين قرآني
توجه داشته باشيم .در برخي مدخلهاي اين
اثر ميبينيم که در مطالعات قرآني ،به معناي
نوين کلمه ،چگونه رشتههاي گوناگوني چون
مردمشناسي ،باستانشناس��ي ،زبانشناسي
تاريخي ،تاريخ اجتماعي ،اسطورهشناسي ،نقد
ادبي و نظاير اينها ب��ه کارآمدهاند و چگونه از
نظريهها و دس��تاوردهاي آنها در فهم قرآن و
جايگاه قرآن در ميان مسلمانان استفادهشده
است .ما نيازمنديم چنين واقعيتي را دريابيم که
در سنت غربي مطالعات قرآني در امتداد سنت
مطالعات اديان قرار ميگيرد و دينشناسي يا
دينپژوهي در محافل غربي بهصورت رشتهاي
آکادمي��ک درآم��ده و انگيزهه��اي سياس��ي
اس��تعمارگرانه و شرقشناس��انه و انگيزههاي
رديهنويس��انه و جدل��ي ديگر جاي��ي در اين
نوش��تهها ندارند .ما باي��د بياموزيم و ببينيم
که سنت پژوهش��ي مطالعات اسالمي چقدر
ج��دي و تا چه اندازه عميق اس��ت و البته در
کنار همه اينها کاستيهاي آن را هم ببينيم.
دي��دن اين واقعيتها و ارزيابي اين آثار نياز به
ترجمه اين آث��ار را دوچندان ميکند .ترجمه
اي��ن دايرهالمعارف تصويري روش��ن و تا حد
امکان مطابق با واقع از آنچه در مطالعات قرآني
دنيا ميگذرد در اختيار خوانندگان ميگذارد.
همين ي��ک کلمه پاياني ش��ايد هدف اصلي
دستاندرکاران ترجمه اين اثر بوده باشد.
اگر امکان دارد به دشواریهای مسیر ترجمه
دایرهالمعارف نیز اش�اراتی داش�ته باشید .در
اینگونه موارد چگونه سعی میکردید به متن
اصلی وفادار باشید؟ به عبارت دیگر آیا شما به
عنوان یکی از ویراستاران فارسی در شرایطی
قرار گرفتید که با کمی تساهل نسبت به متن
اصل�ی ،ترجمه فارس�ی را از دی�دگاه دیگری
انجام دهید؟
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بديهي اس��ت که نف��س انتش��ار ترجمه
دايرهالمعارف��ي غربي درباره ق��رآن در عرصه
عمومي جامعه ما و مخصوصاً براي مخاطبان
ناآش��نا و غيرمتخصص کمي س��ؤالبرانگيز و
تعجببرانگيز باش��د .من و ديگر دوس��تان در
گروه ويراستاري به اين نکته واقف بوديم و در
واقع محدوديتهاي انتش��ار چنين اثري را در

نظر داشتيم .با اين حال ،تمام اهتمام ما بر اين
بوده است که اين اثر با کمترين حذف و اضافه
نسبت به متن اصلي منتشر شود تا اينکه اصل
اصيل ما يعني عرضه تصوير واقعي از مطالعات
قرآن��ي در غرب خدش��هدار نش��ود .مجموعه
حذفهاي ما مح��دود به عدم درج دو مدخل
در جلد نخس��ت بود که آنها را در ابتداي جلد
اول معرف��ي کردهايم .جز اين ،در هيچ موردي
هيچ عبارتي از مدخلي حذف نشده ،بلکه حذف
آن دو مدخ��ل هم به اين دليل بود که مجبور
به حذف بخشي از يک مدخل نشويم .اما درباره
اضاف��ات ،صرف��اً در برخي م��وارد که خطايي
آشکار در متن ديده ميشد که با عقايد مسلم
مس��لمانان در تعارض بود ،در پاورقي در قالب
جملهاي کوتاه به آن توجه داده شده و بههيچ
وجه قصد پاسخگويي و نقد در کار نبوده است.
همينجا اجازه دهيد به اين نکته اش��اره کنم
که ما در ترجمه اين اثر قصد نقد و پاسخگويي
به مدعاي نويسندگان را نداشتهايم .بنده اصوالً
چنين کاري را امري ساده و سطحي نميدانم و
معتقدم در جامعهپژوهشي ما متأسفانه در نقد
آراي دينشناسانه کمتر به معيارهاي علمي و
پژوهشي توجه ميشود و در مواردي حتي به
مقدمات اوليه نقد نظير آشنايي با زبان منبع
مورد نقد بياعتنايي ميش��ود .گذشته از اين
بحث که مجالي ديگر ميطلب��د ،بايد عرض
کن��م که مف��روض ما اين بود ک��ه مخاطبان
اي��ن دايرهالمعارف اف��راد متخصص و اهلفن
خواهند ب��ود و برخي نگرانيه��ا و دغدغهها
چندان مطرح نيستند .واقعاً چنين نيست که
هر فرد فارسزبان به مجرد مسلماني و آشنايي
اجمالي با قرآن بتواند بهسادگي به اين کتاب
مراجع��ه کند و از مطالب آن بهرهمند ش��ود.
اگرچه ممکن است برخي مدخلهاي مرتبط
با مفاهيم قرآني قابل استفاده براي عموم باشد،
بخشي از مدخلهاي آن که با حوزه مطالعات
نوين قرآني مرتبط است صرفاً براي دانشجويان
و محققان اين رشته يا پژوهشگران علوم انساني
و اجتماعي عالقهمند به موضوع قابل استفاده
و قاب��ل فهم خواهد بود .بهعبارتي رويکرد اين
دايرهالمعارف بههي��چروي ترويجي و تبليغي
نيس��ت و مخاطب اين اثر بنا نيس��ت کتابي
ديني بخواند بلکه با کتابي از جنس پژوهشي
مواجه خواهد بود .مث ً
ال در جلد نخست مدخل
«اعجاز قرآن» به قلم ريچارد مارتين يا مدخل
«امر به معروف و نهي از منکر» به قلم مايکل
کوک درج شده است .سبک و سياق نوشتهاي
ترويج��ي درب��اره چني��ن موضوعات��ي بدون
ش��ک با تحقيقي آکادميک متفاوت است .در
مدخل اعجاز نه سخني از اعجاز عددي است
و نه س��خني از اعجاز علمي و نه برخي وجوه
ديگر .در عوض ،ديدگاههاي عالمان سرشناس
و صاحبنام اس�لامي در سدههاي نخستين و
دوره شکوفايي آثار کالمي مسلمانان نقل شده
و از تأثير و تأثرات نظريه اعجاز قرآن در ميان
فرقههاي اس�لامي و در مجادالت بيناالدياني
سخن گفته شده است.
آی�ا نگاه علمی و غربی ویراس�تاران این اثر

به قرآن کریم به عنوان متنی وحیانی و کتابی
مقدس ،باعث بروز مشکل و مسألهای برای شما
از لحاظ نظری و عملی پیش نیاورد؟

نگاه همدالنه حاکم بر کل اين اثر فرآيند
ترجم��ه و عرض��ه آن به زبان فارس��ي براي
مخاطب ايراني را نيز براي ما بس��يار سادهتر
ک��رد .ضمن اينک��ه وقتي مبن��ا و معيار کار
پژوهش ،اصل صداقت و شرافت علمي و عدم
جانبداري از عقيده و ديدگاهي خاص باش��د
چندان مشکلي پيش نخواهد آمد .اجازه دهيد
مثالي بزنم ،يکي از مدخلهاي جلد اول اين
دايرهالمعارف که در نگاه نخست ممکن است
بهاصطالح مس��ألهدار به نظ��ر بيايد مدخلي
اس��ت با عنوان «آيات شيطاني» .اين تعبير
از يکس��و در جامعه ما يادآور کتابي نامآشنا و
جنجالبرانگيز است و از ديگرسو عنواني است
که محققان غربي به رويدادي مشهور در تاريخ
اسالم يعني «قصه غرانيق» ميدهند که آن
هم در طول قرنها به اندازه کافي بحثانگيز
و معرکه آرا بوده است .بنابراين انتظار ميرود
که اگر غرضي در ميان باش��د و قرار باشد تا
درباره وحيانيت قرآن ايجاد بهاصطالح شبهه
ش��ود اين مدخل نمونه گويايي باش��د .من
توصيه ميکنم عالقهمن��دان به اين مدخل
مراجعه کنند و محتوا و س��اختار و منابع آن
را بررس��ي کنند و خودشان داوري کنند .اما
اجازه دهيد من ه��م ديدگاه خودم را بگويم.
مؤلف مقاله ،شهاب احمد ،مسلماني پاکستاني
و نس��بتاً ج��وان و فارغالتحصيل دانش��گاه
پرينستون است که پيشتر تحقيقي در همين
زمينه منتش��ر کرده ب��ود و از قضا به همين
دليل هم تأليف اين مقاله را به او س��پردهاند.
او اين مدخل را واقعنما و از منظري محققانه
نوش��ته و به طرح و تحليل آراي مهم عالمان
مسلمان از مشربهاي مختلف فکري پرداخته
و در پايان هم به نحوي گزارشگونه و گذرا به
کتاب آيات شيطاني بهعنوان پديدهاي رخداده
در جهان اس�لام اشاره کرده است .بالطبع ما
نيز در ترجمه مقاله با مشکلي روبهرو نبوديم
و عين آن را بدون حک و اصالحي به فارسي
برگردانديم.
قطعا الزمه ترجمه اینچنین دانشنامههایی
استفاده از مشاوران و متخصصان متعددی را
میطلبیده است .شما و سه همکار دیگرتان به
عنوان ویراستاران فارسی دایرهالمعارف قرآن
چگونه این مهم را به انجام رساندهاید؟

به نکته خوبي اش��اره کرديد .اتفاقاً اگر به
فهرست مدخلهاي همين جلد نخست نگاهي
بيندازيد متوجه دشواريهاي کار ترجمه اين
اثر خواهيد شد .مث ً
ال مدخلهايي چون «ادبيات
آس��ياي جنوبي و قرآن» ي��ا «ادبيات ترکي و
قرآن» که در آنها جابهجا عبارات و نامهايي به
زبانهاي ترکي استانبولي ،مالزيايي ،اندونزيايي
و نظاير اينها وجود دارد ،يا در مدخل «ادبيات
و قرآن» بخش عمدهاي از مقاله به منابع قرآني
بهزبان اردو اختصاص دارد .حتماً ميدانيد که
يافتن افرادي مس��لط به اين زبانها و در عين
حال آش��نا با مطالعات اس�لامي در جامعه ما

چندان ساده نيست .يا شايد تصور نکنيد که کا ِر
برگردان نامهاي حدود سيصد نفري که مقاالت
را تألي��ف کردهاند چه ان��رژي و چه اطالعاتي
بطلبد .اين کار در ابتدا ممکن است بسيار ساده
به نظر برسد اما اگر بدانيد در ميان اين افراد هم
مس��لمان هست و هم مسيحي و هم يهودي،
هم آمريکايي هست و هم انگليسي و هم آلماني
و هم فرانسوي و هم اسپانيايي و ايتاليايي ،هم
پاکستاني هست و هم مالزيايي و هم لبناني و
هم مصري و ه��م عراقي و هم ايراني ،و اينکه
در هر ک��دام از اين زبانها و فرهنگها قواعد
خاص خود در تلفظ نامهاي خاص را دارند ،در
اين صورت گستردگي کار خودنمايي ميکند.
بيش��ک اگر همراه��ي و هم��کاري برخي از
دوستان و مش��اوران نبود اين کار به سرانجام
نميرسيد .جا دارد همينجا دوباره از همه اين
استادان و بزرگواران که نامهاي آنان در مقدمه
جلد نخس��ت آمده و بهنحوي لطفشان شامل
حال گروه ويراستاري بوده سپاسگزاري کنم.
ب�ه عنوان پرس�ش پایان�ی بفرمايید که آیا
در آین�ده پروژههای دیگ�ری معطوف به این
دایرهالمع�ارف ق�رآن در انتش�ارات حکمت
پیگیری خواهد ش�د یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت
است ،مختصری از آن را برای ما شرح دهید.

چنانکه در قس��متهاي پيش��ين عرض
ک��ردم ،پژوهشه��اي متعددي به اش��کال
گوناگ��ون در غرب در حال انجام اس��ت که
بهتدريج منتش��ر ميشوند و بخش��ي از آنها
در قال��ب کاغذي و الکترونيکي به دس��ت ما
ميرس��د .غير از اين دايرهالمعارف ،دو س��ال
پيش به انتشارات حکمت پيشنهاد کردم که
مجموعهاي مستقل تحت نام «مطالعات قرآن
و حديث» ش��کل بگيرد .دوس��ت خوبم امير
مازيار که مديريت علمي انتشارات حکمت را
نيز بر عهده دارد مثل هميشه لطف داشت و
از اين پيشنهاد استقبال کرد .در اين مجموعه
قرار است آثاري منتشر شوند که با رويکردي
آکادميک و مطابق با معيارهاي پژوهشي امروز
به مسألهها و ديدگاههاي جديد در مطالعات
قرآن و حديث ميپردازند و چش��ماندازهايي
نوين را پيش روي پژوهشگران و عالقهمندان
رشتههاي علوم انساني و اجتماعي قرار دهند.
نخستين کتاب در اين مجموعه رهيافتهايي
به قرآن نام دارد (شامل سيزده مقاله) که در
س��ال  1389براي نخستين بار در مجموعه
مطالعات اسالمي انتشارات حکمت منتشر شد
و چاپ دوم آن در قالب اين مجموعه خواهد
آمد .دو س��ه کتاب ديگر نيز از اين مجموعه
بهزودي و در ماههاي آينده منتش��ر خواهند
ش��د .يک��ي از آنها کتاب قرآن و زن نوش��ته
آمنه ودود اس��ت که کتابي اس��ت با گرايش
نوانديشانه درباره تلقي قرآن از زن با خوانشي
جديد؛ دومي کتابي است با عنوان شفاهي و
مکتوب در نخستين س��دههاي اسالمي که
مجموعه مقاالتي است از گريگور شولر محقق
آلماني .عنوان کتاب سوم تاريخگذاري حديث:
روشها و نمونههاست که مجموعه مقاالتي از
نويسندگان مختلف است

