پنجشنبه

ادامه از صفحه اول

شهريار شعر ايران را معنايي ديگر بخشيد

استادازسوييبااستقبالآثاربرخيازشاعرانمتقدم-بهويژهخواجهشيراز-توانوتبحرخودرا
درهماورديبااركانشعرايرانبهنمايشگذاشتاست،ازسويديگرتنهابهانتقالمواريثوتجارب
ادبي ِ
اسالف خود اكتفا نكرده ،بلكه در جريان تداوم سنتهاي ادبي ،ذهنيت و نگرش نو دارد .چنين
ذهنيتونگاهي،باعثتحوليشگرفدرتاريخبعضيازانواعشعرفارسيشدهاست.
غزل فارسي است؛ جريان پويايي كه
يكي از بزرگترين خدمات شهريار ،ايجاد تحول در عرصه ِ
نوآيين
امروزه با عنوان «غزل نو» به موازات شعر نو به حيات خود ادامه ميدهد ،در واقع با غزلهاي
ِ
استاد آغاز شده است .از همين روي ،شهريار را ميتوان پس از دوره بازگشت و دوره مشروطيت كه
به اعتقاد بنده بايد از ادوار ركود و فتور تاريخ غزل شمرده شوند ،احياگر غزل فارسي و نيز پدر غزل نو
دانست .رويكرد ويژه شهريار به غزل ،باعث شد غزل ديگرباره به عنوان پوياترين گونه شعر فارسي
جايگاه خود را در اذهان و انظار باز يابد .اگر من در اينجا بخواهم به عناوين غزلهاي نو شهريار اشاره
كنم،فهرستيبلندباالخواهدشد.فقطبهبيانابياتيازيكيازغزلهاياوبسندهميكنم:
عقب س��ر نگران  /ما گذشتيم و
از تو بگذشتم و بگذاش��تمت با دگران /رفتم از كوي تو ،ليكن ِ
گذشت آنچه تو با ما كردي /تو بمان و دگران ،واي به حال دگران  /رفته چون مه به محاقم كه نشانم
ندهند /هر چه آفاق بجويند كران تا به كران  /ميروم تا كه به صاحبنظري باز رسم  /محرم ما نبود
ديده كوتهنظران  /دل چون آينه اهل صفا ميشكنند  /كه ز خود بيخبرند اين ز خدا بيخبران /
دل من دارد كه در ِ
زلف شكن در شكنت  /يادگاريست ز سرحلقه شوريدهسرا  /شهريارا غم آوارگي و
دربدري /شورهادردلمانگيختهچوننوسفران
از س��وي ديگر ما با ش��اعري روبهروييم كه با آفريدن برخي منظومهها و قطع��ات نو ،هم آثار
ارجمنديبهگنجينهشعرايرانافزودوهمبهجريانطبيعيوسالمشعرنووتثبيتجايگاهآنياري
كرد« .مكتب شهريار» با همين اشعا ِر استاد شكل گرفت .هم خو ِد شاعر و هم منتقدان ،اين بخش از
آثارش را از درخشانترين سرودههايش دانستهاند .شعرهاي مكتب شهريار بيشتر از آنكه به اعتبار
قالب و فرم ظاهري شناخته شوند ،با رمانتيسم قالب تمايز و تشخيص مييابند .شعرهايي چون دو
مرغ بهشتي ،هذيان دل ،قهرمانان استالينگراد ،افسانه شب ،موميايي ،اي واي مادرم ،راز و نياز ،پيام
بهاينشتينوشاهدشعربرجستهتريننمونههايمكتبشهرياربهشمارميروند.دراينجابندهايي
از منظومه زيبا و درخشان «دومرغ بهشتي» را عرض ميكنم كه براي نيما يوشيج شاعر بلندآوازه و
مبدع كشورمان نوشته است كه هم كاشف از ارتباط اين دو بزرگ است و هم حكايت از توانايي استاد
دارد:
اين چمنزار زيبا كتابي /بود و در وي د ِر چشم من باز /ليكن از زمره خاكيان بود  /آنچه ديدم در او
نغمهپرداز  /هرگز آن نغمهساز بهشتي /نيست كو با منآيد همآواز  /ديدي اينجا هم اي دل غريبيم /
ناگه از جنگل ياسمنها ر /ناله آشنايي شنودم /زخمه تار جان بودگويي /چنگ زد درهمه تار وپودم
 /همزبانبهشتطاليياست /بازخواندبهنوشينسرودم /درپيآنصدارفتمازدست.
ويژگي مهم ديگري كه بايد بر سلسله عوامل برشمرده بيفزاييم ايمان و اعتقاد راسخ شاعر است
كه از محدوده زندگي فردي او فراتر رفته و در تشكل شخصيت و حيات ادبياش تاثير بسيار گذاشته
است .استاد شهريار ،هم در زندگي شخصي انساني مومن و معتقد بود ،هم در مصاحبهها و نظرات
خود از آغاز به مذهب توجه خاصي داش��ت و هم يكي از اركان شعر مذهبي است ،كه در اين زمينه
آثاربسياريدارد.
در كنار ابعاد مختلف خالقيت استاد ،و نيز چهرههاي گونهگوني كه از اين نابغه نادره گفتار شعر
مشرق زمين ارايه شد ،او را به عنوان يك شاعر مذهبيسراي بزرگ هم ميشناسيم و ميشناسند.
ش��عرهايي چون مناجات ،ش��ب و علي و برخي از اش��عار مذهبي ديگر او در ردي��ف دالويزترين
سرودههايعصرماجايدارند.
همصداييشهريارباانقالباسالميهم،منبعثازافكارواعتقاداتمذهبياوبود.
استادازنخستينروزهايانقالبتاواپسيندممسيحايياشهمارهشعورانقالبيرادرشورشعر
جان مشتاقشهريارگوهرگمشدهاشرادرايننهضتيافتهبود.همانگونهكهدر
درآميخت،گويي ِ
آغاز اين مقدمه گفتم جمع چنين ويژگيهايي در شخصيت و شع ِر شهريار او را در مرتبتي بس واال
جايميدهدوتكريماو،جزتكريمشعروشعورراستيننيست.
بيكران خالقيت استاد ،كه آيينهيي است در برابر چهره شاعر بزرگ
و اما بخشي ديگر از درياي
ِ
ديگري،آثارتركياوست.استادشهريارركنركينشعرتركيآذربايجاناست.
در روزگاري كه شعر و ادب تركي آذربايجان مورد بيمهري قرار گرفته بود ،شهريار به ياري آن
شتافت و شور و غوغايي را كه در عرصه شعر پارسي ايجاد كرده بود ،به گستره شعر تركي نيز كشاند و
بهتعبيرخودخنجررابهخرماتبديلكرد.
آوازه شعرهاي تركي استاد سالهاست كه از حدود و ثغور سياسي و جغرافيايي درگذشته و تا
همه سوي آفاق و انفس رسيده است .منظومه «حيدربابايه سالم» كه فرازين قله آثار تركي شهريار
به شمار ميرود ،نه تنها به آثار شاعران تركيگوي ايران ،بلكه در شعر جمهوري آذربايجان ،تركيه و
جمهوريهايآسيايميانههمتاثيربسيارنهادهاست.
رويكرد استاد شهريار به تركي در ش��رايطي صورت گرفته كه به تعبير خود استاد ،در آن دوره
كيفيتنمودچندانينداشت.
اشعاريكهبهزبانتركيدرايرانبهچاپرسيدهبود،ازنظر ّ
ظهور شهريار در چنين مقطع حساسي به نجات شعر آذري منجر شد .اين مساله از چند منظر
قابلارزيابياست:
الف -استاد شهريار هنگامي كه به سرودن اش��عار آذري آغاز كردند ،ديگر به اعتبار آثار فارسي
خود در عرصه فرهنگ و ادبيات معاصر چهرهاي شناخته و محبوب بودند ،همين اعتبار و محبوبيت
شهريار،همدرنورديدنمحدوديتهايسياسيوامنيتيرژيمستمشاهيراآسانتركردوهمتوجه
مردم را به اشعار تركي او  -و از اين طريق به ش��عر تركي – جلب كرد .بيشك هيچ يك از شاعران
آذربايجاني ما (و بلكه هيچ يك از شاعران معاصر ايران) از چنين نفوذ و اعتباري تعيينكننده و موثر
برخوردارنبود.
ب -تبحر و تجربه كممانند شهريار ،در عرصه شعر و شاعري براي رشد و شكوفايي شعر تركي در
ايران غنيمت بود .شعر تركي در ايران مدتها بود كه ديگر نماينده برجستهيي نداشت و سراشيبي
تنديراطيميكرد.
آثارپراكندهييكهدراينجامنتشرميشد،ازارزشادبيچندانيبرخوردارنبودندوبيشترشبيه
به شعارها و بيانيههاي سياسي بودند .براين اساس رويكرد استاد شهريار به شعر تركي آذربايجاني،
رويكردي سرنوشتساز بود .بعد از مدتي طوالني كه شعر تركي در ايران با ايستايي مواجه شده بود،
فقطشاعرچيرهطبعيچونشهريارميتوانستطرحينودراندازدوفصليديگرگشايد.
ج -با توجه به شرايط سياس��ي آن س��الها ،و گرايش بعضي از نيروهاي فرهنگي به شوروي و
كوشش براي تبديل زبان تركي آذربايجاني به عنوان زبان واس��ط ميان شوروي و چيگرايان ايران،
شهرياربهعنوانيكيازشيفتگانمفاهيمدينيوخادمانصادقزبانوادبياتفارسيونيزچهرهيي
ميهنپرست به دور از همه بازيهاي سياسي به ياري ش��عر تركي آذري شتافت .حضور قدرتمند
شهريار در اين عرصه از دو جهت اهميت دارد :يكي اينكه شهريار توانست به دور از اغراض سياسي
مكتبي نو در شعر تركي بنيان نهد و توجه شاعران آذري را به ارزشها و معاير زيبايي شناختي شعر
جلب و شعر را جايگزين شعار كند .از سوي ديگر او كس��اني را كه از شعر تركي آذري به عنوان يك
حربه سياس��ي به نفع بيگانگان بهره ميبردند ،خلع سالح كرد .اين كوش��ش ملّي شهريار ،حتي
كرمليننشينان را به صرافت تطميع شاعر انداخت .طرح حزب كمونيس��ت شوروي براي اعطاي
جايزهادبيلنينبهشهريار،باهوشياريشاعربزرگمليايرانباشكستمواجهشد.
داليلي كه برشمرده شد درستي اين ادعا را كه در آن روزگار جز شهريار كسي ياراي ياري شعر
تركيآذريرانداشت،ثابتميكند.
هر چند شاعر ،كمتر از  20درصد اشعارش را به زبان مادري سروده ،اما با همين ديوان كوچك
توانسته جايگاه برتري در ش��عر تركي آذربايجاني كسب كند .شعر تركي ش��هريار افزون بر ايران،
در قفقاز ،تركيه و آسياي ميانه هم با اقبال مواجه ش��د .آثاري كه در زير تاثير شعرهاي تركي استاد
شهريار سروده ش��ده و نيز پژوهشهايي كه درباره زندگي و شعر ش��هريار انجام شده ،نشانگر آن
است كه هنر ش��هريار چگونه حدود آفاق و انفس را درنورديده و تا همه سوي جهان رسيده است.
پرسش بزرگي كه سالها بيپاسخ مانده ،اين است كه چطور آثار ش��اعري كه مطالعات و تجارب
ادبياش اغلب به زبان فارس��ي بود ،و در ش��رايطي كه ش��عر و ادبي ترك��ي آذري در ايران چندان
جايگاهي نداشته به س��رودن پرداخته است ،در كش��ورهايي كه آثار فراواني به زبان تركي منتشر
ش��ده و تحصيالت و مطالعات نيز به زبان تركي اس��ت ،اينگونه مورد اس��تقبال ق��رار ميگيرد؟!
اين پرس��ش ،جز يك پاس��خ را برنميتابد و آن اينكه ش��عر ش��هريار ريش��ه در ژرف��اي فرهنگ
اسالمي  -ايراني دارد و آثار او به اعماق سنتهاي مشترك شرق اشارت دارد ،در حالي كه شاعران و
منتقدانتركيهنهتنهابهتاثيرشعرغربدرشعرمعاصرتركيهمعترفند،بلكهازآنبهعنوانحادثهيي
فرخنده ياد ميكنند و شعر مدرن بعد از تشكيل جمهوري را در شعر تركي ،اروپايي ميگويند .در
برخي جمهوريهاي مسلماننشين آس��ياي مركزي و قفقاز هم اگر چه زبان تركي ،زبان رسمي
و ادبي محسوب ميشد ،اما شعر ،بيش��تر از آنكه به ميراث ايراني  -اسالمي متكي باشد ،به تجارب
و آموزههاي شعر روسي  -اروپايي مستظهر بود .اينگونه بود كه ش��اعران و شعرخوانان آن گوهر
گمگشته خود را در شعر تركي شهريار باز يافتند .حتي برگردان اشعار فارسي شهريار نيز  -به همان
ميزان كه شعرهاي آذرياش – در آن كش��ورها مورد اقبال واقع شد .و اينكه تنها شهريار است كه
به عنوان حلقه واسط ميان پارههاي مختلف فرهنگ اسالمي  -ايراني در منطقه شناخته ميشود.
موطن و مولد و آرامجاي اين شاعر ،تبريز ،اين «دارالسالم شعر و ادب» است كه همچون ستارههاي
درخشان برتارك آسمان ايران عزيز ميدرخشد .و اينك اين افتخار براي تبريز است كه هر سال در
ببيست و هفتم شهريور ماه با گراميداشت استاد شهريار فرصتي مغتنم براي بررسي شعر معاصر
كشورمان فراهم آمده است تا جاي خالي توجه به اين عاليترين و نابترين وجه كالم يعني شعر در
تقويمفعاليتهايفرهنگيساالنهبانامعزيزشبركتيابد.

مطالعاتنويندرعرصهمطالعاتقرآني
از چ�ه دورهيي در مغرب زمين آغاز ش�د
و چگونه ادامه يافت؟ كدامي�ك از آثار و
تاليفاتدراينميانشاخصترند؟
از اواس��ط ق��رن نوزدهم رفتهرفت��ه حوزه
مطالعات اس��المي در غرب مس��تقل ش��د و
بهتدريج جرياني پديد آمد كه بنا داشت فارغ از
مالحظات كليسا و انگيزههاي قرون وسطايي
و در قال��ب مطالعهيي بيطرفان��ه و غيرجدلي
به شناخت اس��الم و كتاب مقدس مسلمانان
بپردازد .از اين دوره تا امروز آثار بس��يار زيادي
تاليف شدهاند .اگر به نيمه نخست قرن نوزدهم
برگرديم ،شايد يكي از مهمترين آثار اين دوره
پژوهش تطبيق��ي آبراهام گايگر باش��د كه در
 1833درباره ارتب��اط ق��رآن و منابع يهودي
بهزبان آلماني منتشر شد؛ اثر دورانساز نلدكه
يعني تاريخ ق��رآن ني��ز در  1860ميالدي به
چاپ رسيد .در نيمه نخس��ت قرن بيستم و در
ادامه پژوهش نلدكه ،كس��اني چ��ون ريچارد
بل بريتانيايي و رژي بالش��ر فرانس��وي آثاري
شناختهش��ده درباره تاريخ ن��زول و تدوين و
قرائات قرآن تاليف كردند .در اين دوره ميتوان
به آرتور جفري اشاره كرد كه پروژه او تهيه متني
معيار از قرآن بر مبناي مصاحف و قرائات بود و
البته اث��ري مهم درباره واژهه��اي دخيل قرآن
تاليف كرد .در مجموع ،در نيمه نخس��ت قرن
بيستم بيشتر پژوهشها يا در امتداد اثر گايگر
به بررسي خاستگاه اسالم و ارتباط قرآن با منابع
يهودي و مس��يحي پرداختند ي��ا در ادامه اثر
نلدكه به تاريخ متن قرآن و تاريخگذاري آيات
و س��ور يا س��بك زبان قرآن اختصاص يافتند.
البته اس��تثنائاتي هم وجود داشت .ايگناتس
گلدتسيهر در  1920كتابي درباره گرايشهاي
تفسيري منتش��ر كرد كه به نوعي سنگبناي
تفسيرپژوهيياروششناسيتفاسيرراگذاشت
كه تا آن زمان چه در غرب چه در جهان اسالم
بيسابقه بود .اما نيمه دوم قرن بيستم را شايد
بت��وان دوران ش��كوفايي مطالع��ات قرآني در
غرب به حس��اب آورد .در اي��ن دوره رفتهرفته
حوزههاي ديگر مطالعاتي نظير مردمشناسي،
جامعهشناس��ي ،دينپژوه��ي و نق��د ادبي به
حوزه مطالعات قرآني راه يافتند و رهيافتها و
دس��تاوردهاي آنها موجب گسترش مرزهاي
مطالعات اسالمي و قرآني شد .همچنين آثاري
مختص مفهومشناسي قرآن تاليف شدند كه
بررس��ي مفاهيم اخالقي ،اعتقادي و حقوقي
قرآن از يكس��و و پژوه��ش درب��اره مفاهيم
وجودشناختي و معادشناختي قرآن از ديگرسو
موضوع اصلي اين آثار را تشكيل ميداد .دو اثر
مهمتوشيهيكوايزوتسوبهزبانانگليسيدرباره
معناشناسي قرآن از آثار شاخص اين دورهاند.
گفتني است در سال  1977بهطور اتفاقي سه
كتابمهمواثرگذاردرانگلستانوامريكامنتشر
شدند :مطالعات قرآني جان ونزبرو ،تدوين قرآن
جان برتن و هاجريسم مايكل كوك و پاتريشيا
كرون .در هر س��ه اين آثار ،تالش ب��ر اين بوده
است تا تبييني مطابق با واقع از نحوه تشكيل
جامعه يا امت اسالمي در سدههاي نخستين و
نحوه شكلگيري و تدوين متن قرآن به دست
داده شود.
به نظر ش�ما اينك�ه غربيها ق�رآن را
بهمثابه ي�ك پديده بررس�ي ميكنند و
هيچ گون�ه ايمان و اعتقادي ب�ه اين كالم
الهي ندارن�د از نظ�ر معرفتش�ناختي
و روشش�ناختي اش�كالي در كلي�ت
پژوهشهايآنانايجادنميكند؟
به س��بب اختالفات فرهنگ��ي و افقهاي
متفاوت فكري س��اكنان مش��رق و مغرب در
نگرش به دين و وحي ،مس��لما مباني و روش و
نتايج پديدآمده در دو گفتمان غربي و اسالمي
با يكديگر متفاوت است .حال اين سوال پيش
ميآيد كه آن «ديگري» كه هيچ تعلق خاطري
به اس��الم ندارد و مس��لماني تجربهزيس��ته او
نيست چگونه ميتواند درباره معاني و مفاهيم
اس��المي اظهارنظري صايب كند؟ بايد توجه
داشت كه اين س��وال يكي از پرسشهاي كلي
حوزه معرفتشناسي و بالطبع رشته مطالعات
اديان اس��ت و ميتوان آن را به اديان ديگر هم
تعميم داد .مثال اين را هم ميتوان پرس��يد كه
آيا يك مسلمان تا چه اندازه مجاز است درباره
دين مسيحيت و عقايد مس��يحيان تحقيق و
اظهارنظر كند؟ اين بحث خ��ود مجالي ديگر
ميطلبد؛امادراينجامابااينپرسشروبهروييم
كه تحقيق يك غيرمسلمان غربي درباره قرآن
تا چه اندازه و تا كجا ميتواند قابل قبول يا حتي
مفيد باشد؟ اتفاقا اين پرسش مسالهيي بود كه
عدهيي از محققان مطالعات اسالمي را در سال
 1980در قالب كنفرانس��ي در دانشگاه آريزونا
گرد هم آورد .پرس��ش اصلي آن��ان اين بود كه
در موضوعي مثل دين كه ب��ا ارزشها ،باورها و
احساسات فرد درآميخته است ديدگاه فردي
غيرمعتقد ب��ه آن دين و خ��ارج از آن فرهنگ
تا چ��ه مي��زان معتبر اس��ت .ويلف��رد كنتول
اس��ميت ،محقق سرش��ناس مطالعات اديان،
گفته مش��هوري در اين ب��اره دارد« :اظهارنظر
يك فرد بيگانه درب��اره يك دين زماني صحيح
يا بجا خواهد بود كه پيروان آن دين اظهارنظر
او را بپذيرند» .اما آيا مگر همه پيروان يك دين
بر يك عقيدهان��د و خود ب��ا يكديگر اختالفي
ندارند تا ديدگاه يكس��اني درباره آن اظهارنظر
داشته باش��ند؟ با اختالف مشربهاي ناشي از
تفاوتهاي تاريخي و فرهنگي مي��ان پيروان
يك دين چه ميت��وان ك��رد؟ فضلالرحمان،
نوانديش اسالمي مش��هور كه در آن كنفرانس
شركت داشت ،در پاس��خ به اين پرسش گفت
كه فهم عقالني از اس��الم درس��ت ب��ه همان
اندازه كه براي يك مس��لمان امكان دارد براي
يك غيرمسلمان نيز امكانپذير است به شرط
اينكه آن فرد غيرمسلمان از دو ويژگي انصاف
و آگاهي برخوردار باش��د و با جمع ش��دن اين
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مطالعات قرآني در غرب در گفتوگو با دكتر مهرداد عباسي ،عضو هيات علمي دانشنامه جهان اسالم

قرآنپژوه غيرمسلمان بايد منصفوآگاهباشد
شبكههاي اجتماعي ،قرآنپژوهي غيرمسلمانان را تسهيل و تصحيح كرده است

منوچهردينپرست

دنياي جديد باسرعتي شگفت ما را با دستاوردهاي جديد آشنا ميكند .اكنون كه ما مس�لمانان نميخواهيم در جزيرهيي دوردست و بركنار از
تحوالت جهاني زندگي كنيم ،آشنايي با تمامي دستاوردهاي علمي دنياي جديد از هر نوع و روشي براي عالمان و محققان ما ضروريتر مينمايد .به
هميندليلميتوانگفتمطالعاتقرآنيدرغربمانندهرپديدهديگرعلميوانسانيدرجهانما،طيسدههاودهههايگذشتهتطوروتحولبسيار
داشته است .نخستين تالشهاي غربيان در اسالمشناسي صورتي بس غيرآكادميك داشت ،نگاه ايدئولوژيك كليسايي از قرون وسطي بر آن غلبه
داشت و اغلب به قصد تشويه و بدنمايي يا دفاع از آموزههاي مسيحي در برابر گسترش اس�الم در مرزهاي بالكان يا اندلس انجام مييافت .اما اينك
در حوزه مطالعات قرآني در غرب تحولي جدي صورت گرفته و بسياري از مسلمانان و غربيان مسلمان شده نيز توانستند بابهاي جديدي در حوزه
مطالعاتقرآنيايجادكنند.دراينگفتوگوسعيشدهتامطالعاتقرآنيدرغربوتنوعروشهاونظريهپردازيهايعلميدراينحوزهموردبررسي
قرارگيردودورنماييكليازاينحوزهرابهدستبياوريموعالقهمندانبهحوزهمطالعاتقرآنيازوضعيتونگاههايجديددراينحوزهآگاهييابند.

دو ش��رط در محقق��ي غربي و غيرمس��لمان،
ميتوان گفت كه او صالحيت اظهارنظر درباره
قرآن را پيدا كرده اس��ت .صرفنظر از داوري و
اظهارنظر صريح درباره اين ديدگاه ،ميخواهم
عرض كنم كه اين س��وال و س��واالت مش��ابه
اينچنيني اختصاص��ي به مطالع��ات قرآني
ندارند و بخش��ي از آن دسته س��واالت مبنايي
و روشش��ناختي و حت��ي معرفتش��ناختي
اس��ت كه به حوزه مطالع��ات ادي��ان مربوط
ميشود و مبتني بر آن اس��ت كه ما در مطالعه
فالن دين خاص ب��ه ك��دام روش دينپژوهي
از جمل��ه روش تاريخ��ي ،روش فيلولوژي��ك،
روش پديدارشناس��ي ،روش نشانهشناس��ي
يا نظاير اينه��ا پايبند باش��يم .محققان غربي
در قرن نوزده��م و حتي اوايل قرن بيس��تم به
اينگونه مسائل توجه چنداني نداشتند و روش
پوزيتيويس��تي و رهيافته��اي فيلولوژيك و
متنمحور بهش��دت بر تفكر آنان غالب بود ،اما
امروزه پيداي��ي رهيافتهاي جديد در مطالعه

ح�وزه مطالع�ات قرآني
در دو س�ه ده�ه اخي�ر
حوزهي�ي كام�ا پوي�ا و
پرنش�اط در محافل علمي و
آكادميك غربي به حس�اب
ميآي�د .انتش�ار مجموعه
دايرهالمع�ارف ق�رآن در
ليدن هلند ،انتشار نشريهيي
مخت�ص مطالع�ات قرآني
از حدود  15س�ال پيش در
لن�دن ازجمل�ه مهمترين
ش�واهد بر اين مدعاس�ت

اديان و فرهنگه��ا و اق��وام و رواج حوزههايي
چون روانشناس��ي تاريخي ،انسانشناس��ي
تاريخي ،نشانهشناسي اجتماعي و نظاير اينها
فضايحاكمبراينمطالعاترانيزتغييردادهاند.
در مجموع ،مطالعات قرآني در غرب بخشي از
اسالمشناسي است و اسالمشناسي نيز در جاي
خود جزي��ي از دينپژوهي به حس��اب ميآيد
و پاسخ پرس��شهاي مبنايي آن را بايد در آنجا
پيگيري ك��رد ،چنانكه هنوز در بس��ياري از
كنفرانسها مساله روش در مطالعات اسالمي
محل بحث و گفتوگوس��ت .ژاك وارد نبورخ،
دينپژوه برجسته ،تحقيقات خوبي در اين باره
دارد و ازجمله در مقاله مبسوط «مستشرقان»
در ويراي��ش دوم داير＼ المعارف اس��الم به نقد
روششناختي مطالعات شرقشناسي بهويژه
در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم پرداخته
است.
ديگ�ر معض�ل روشش�ناختي در
قرآنپژوهيغربيانتقابلنگرشتاريخي
با نگرش ديني و ايماني اس�ت .درباره اين
معضلچگونه فكرميكنيد؟
اين س��وال هم مانند سوال پيشين از جمله
مس��ائل مبنايي اس��ت كه هر محققي پيش از
پرداختن ج��دي به مطالع��ه هر دين��ي بايد با
خود مطرح كند و پاس��خي براي آن بيابد .اين
چالش براي يك محقق مسيحي كه به مطالعه
تاريخي مسيحيت ميپردازد نيز پيش خواهد
آمد .نميتوان انتظار داش��ت كه تص��ور از متن
مقدس براي محقق مسلماني كه با برخورداري
از ذهنيت دوره مدرن و ب��ا بهرهگيري از منابع و
ابزارهايدنيايجديدبهمطالعهتاريخيوعلمي

ق��رآن ميپردازد و مس��لماني عامي ك��ه به هر
دليلي چنين كاري را انجام نداده است يكسان
باش��د ،همانگونه كه ممكن نيست تصور يك
زيستشناس از بدن انسان با تصور فردي عامي
يكي باشد .نتيجه ناگزير رويكرد محققانه و نگاه
تاريخي به هر پديدهي��ي از جمله متن مقدس
پيش آمدن پرسشهاي جديد درباره آن پديده
اس��ت و محقق نيز محكوم به يافتن پاسخ براي
آن پرسشهاس��ت و از همين طريق اس��ت كه
نگاه عميقتر و عالمانهتري نس��بت به موضوع
پيدا ميكند .اما مساله آنجا پيش ميآيد كه در
مس��ير پژوهش ممكن اس��ت برخي اطالعات
تاريخي برآم��ده از مطالع��ه متون ب��ا عقايد و
باورهاي محقق ناسازگار باشند .بد نيست بدانيد
كهاينموضوعيكيازدغدغههايمحمداركون،
نظريهپرداز برجس��ته حوزه مطالعات اسالمي،
نيز بوده و در نوش��تههايش گاهي به نقد سنت
خاورشناسي ،كه خود تا حدود زيادي وامدار آن
است ،هم پرداخته ،تاجاييكه حتي او را منتقد
اسالمشناس��ي در غرب بهطوركلي دانستهاند،
درحالي كه چنين نيست و او پژوهش روشمند
و آكادميك ،از نوع كارهاي خاورشناسان ،را براي
جهان اسالم بهشدت الزم ميداند اما آن را كافي
تلقي نميكند و خاورشناسان را به درنظرگرفتن
جنبه ايماني قرآن و توجه به جايگاه ديني آن نزد
مسلمانان فرا ميخواند .افزون بر اين ،بايد بگويم
كه اين پرسش ش��ما هم مانند پرسش قبلي از
جمله مسائل حوزه مطالعات اديان است .پاسخ
وان هاروي دينپژوه به اين مس��اله آن است كه
فرد مومن واقعي كه به يك دين وحياني باور دارد
نميتواند در عين حال ادعا كند كه مورخ آن دين
نيز هست ،زيرا حرفه مورخ اقتضا ميكند كه از
نظر فكري آمادگي هر گون��ه ترديد و چالش در
هرمنبعتاريخيراداشتهباشد.چنينپاسخياز
جانب محققي در حوزه دينپژوهي � صرفنظر از
صحت و سقم آن � نشان ميدهد كه با مسالهيي
جدي مواجهيم .هاروي اين دي��دگاه خود را در
كتاب مورخ و مومن و در بافتي مسيحي مطرح
كرده اس��ت .فرد دان��ر ،از متخصصان مطالعات
اسالمي ،اخيرا در كنفرانسي در دانشگاه نوتردام
به موضوع چالش ميان باور ديني مومن و شواهد
دردست مورخ در بافت اس��المي توجه كرده و
خالصهحرفاوايناست.
در نگاهي كلي ،چه ويژگيهايي را براي
فهم پديده مطالعات قرآني در غرب در دو
قرناخيرميتوانبرشمرد؟
دراينمجالكوتاهاستقصايهمهويژگيها
ممكن نيست ،اما ميكوشم چند ويژگي مهم و
شاخص را مطرح كنم .نخست اينكه بايد توجه
داش��ت كه رش��ته مطالعات عهدين در غرب
كه س��ابقه طوالنيتري دارد بر ش��كلگيري
مطالعات قرآني بهشكل امروزياش تاثيرگذار
بوده ،بهنحوي كه مباني ،روشها و ويژگيهاي
اصلي رش��ته مطالعات كتاب مقدس بهنوعي
به رش��ته مطالعات قرآني انتقال يافته اس��ت.
متخصصان زبانهاي س��امي و آگاه از مطالعه
تاريخي -انتقاديعهدينباهمانپيشفرضها
به س��راغ قرآن رفتن��د و در مطالع��ه قرآن نيز
همچون مطالعه عهدين اصلش��ان بر اين بود
كه انگيزهها و پيشانگاشتههاي اعتقادي را در
كار داخل نكنند .دوم اينك��ه اين مطالعات در
غرب عمدتا در قالب آكادميك انجام ميگيرد
و در گفتمان آكادميك و با معيارهاي پژوهشي
ارزيابي ميشود نه در كليسا و محافل ديني و نه
با معيارهاي اعتقادي و مذهبي .اين پژوهشها
اص��وال در دانش��كدههاي مطالع��ات ادي��ان،
مطالعات زبانهاي سامي ،مطالعات خاورميانه
و نظاير اينها انجام ميگيرد .طبيعي اس��ت كه
رهيافت كلي به مطالعات اس��المي و قرآني در
غرب اساسا با رويكرد مسلمانان متفاوت است.
آنان مسائل را براي اهداف ترويجي و تبليغي و
تدافعي بررس��ي نميكنند بلكه پژوهش آنها
به عنوان ش��اخهيي از پژوهشهاي كلي آنان

درباره دين ،زبان ،تاري��خ ،ادبيات و نظاير اينها
به شمار ميآيد .ويژگي س��وم اما اين است كه
مطالعات قرآني در غرب پديدهيي تكصدايي
نيس��ت و پژوهش��گران اي��ن ح��وزه در غرب
رهيافتها و روشهاي گوناگوني دارند و از اين
رو نتايج كارهايشان متفاوت است .مطالعات
قرآني بهمثابه يك زمينه مس��تقل و تمامعيار
پژوهش��ي مجموعهيي متنوع و متكثر است.
اسالمشناسانغربينيزهمچوناسالمشناسان
مسلمان و نظير پژوهشگران هر رشته ديگري،
زب��ان ،فرهنگ ،خاس��تگاه ،مذه��ب و زمينه
تحصيلي مخصوص به خودش��ان را دارند كه
حتما در مباني و رويكرد كلي آنها به اس��الم و
قرآن اثرگذار بوده است .همانطوركه در ميان
محققان مس��لمان افراد ظاهرگرا و تاويلگرا يا
سنتي و تجديدنظرطلب وجود دارند ،چهبسا
تقسيمبنديهاي مش��ابهي را بتوان در ميان
محققان غربي يافت .بعيد نيست كه محققي
غربي به نظريهيي دس��ت يابد كه مويد عقايد
راستكيشترين مسلمانان يا اصالحگراترين
آنها باشد .بيترديد نكات روشنگر ديگري هم
ميتوان افزود .اما براي پرهي��ز از تطويل اجازه
دهيدتوضيحاتمرااينگونهجمعبنديكنمكه
مطالعاتاسالميدرغرببهطورعامومطالعات
قرآن��ي بهطور خاص ج��اي خود را ب��ه عنوان
زمينهيي پژوهشي در محافل آكادميك غربي
پيدا كرده و به تدريج ويژگيهاي مورد نياز براي
تبديل شدن به اين وضعيت را يافته و همچنان
با س��رعتي فزاينده در حال گسترش و تكميل
است .طبيعي است كه اين مطالعات ،همچون
هر زمينه پژوهش��ي ديگر ،غث و سمين دارد.
اما براي فهم عميق اين زمينه پژوهش��ي بايد
اين آثار را به زبان اصلي آنها خواند ،آنهايي را كه
ارزش دارد ترجمه سير تاريخي و گونهشناسي
آنها را بهدقت مطالعه ك��رد و البته به بوته نقد
گذاش��ت .نكته مهم اما رعاي��ت آداب و قواعد
پژوهشيبرايمواجههبااينآثاراست.
ع�الوه ب�ر اين ن�كات ،آي�ا ب�ا توجه
ب�ه تح�والت سياس�ي و اجتماع�ي و
پيش�رفتهاي علم�ي و تكنيك�ي در
دهههاي اخير ميتوان ويژگي ش�اخصي
براياينچنددههاخيربرشمرد؟
پژوهشهاي قرآني غربي تا همين اواسط
قرن گذشته ،بهسبب تفاوتها و اختالفهاي
مبنايي پيشفرضها و روشها ،تعامل چنداني
با جوامع اسالمي نداشته و نتايج اين تحقيقات
اغلب ب��ا بياقبال��ي و كمتوجه��ي مخاطبان
مسلمان سنتي مواجه شده است اما از دهههاي
پايانيقرنبيستماينوضعيتدستخوشتغيير
و دگرگوني شده است .يكي از مهمترين عوامل
زمينهس��از اين دگرگوني آن اس��ت كه ساالنه
دانشجويان مس��لمان بس��ياري در پي مدارج
عالي در مطالع��ات قرآني و ديگر ش��اخههاي
مرتبط به دانش��گاههاي مهم اروپ��ا ،امريكا و
كانادا وارد ميشوند كه بسياري از آنان فرزندان
نسلهاي بعدي مهاجران مسلمان به بريتانيا،
فرانس��ه ،آلمان و امريكاي ش��مالي در دوران
پس از استعمار هستند .زمينههاي آموزشي و
پيشفرضهاي آكادميك اين دانش��جويان با
همتايان غيرمسلمان آنها تقريبا مشابه است و
همين امر موجب كمرنگشدن خطكشيها
و مرزهاي پديدآم��ده در ادوار پيش��ين ميان
اين دو گروه ش��ده است .يكي از پيشگامان اين
عرص��ه فضلالرحمان محقق پاكس��تاني بود
كه حدود  20سال استاد مطالعات اسالمي در
دانشگاه شيكاگو بود و از جمله منتقدان روش
و ديدگاههاي جان ونزب��رو در كتاب مطالعات
قرآني به ش��مار ميآمد .در دو ،سه دهه اخير،
استادان و محققان مس��لمان معتقد به مباني
اسالم در گوش��هوكنار اروپا و امريكاي شمالي
به تحقيق و تدريس مطالعات قرآني مش��غول
هستند و شايد بتوان گفت امروزه معيار اصلي
براي مقبولي��ت افراد در محاف��ل آكادميك نه

جغرافيا و دين و فرهنگ بلكه برخ��ورداري از
ويژگيه��اي الزم براي انج��ام پژوهش علمي
نظير تس��لط بر زبانها و منابع شرقي و غربي و
رعايت آداب پژوهش و پاسداش��ت مقتضيات
تحقيق آكادميك است .بيش��ك از آغاز قرن
بيستويكم گس��ترش اينترنت و شبكههاي
اجتماعي نيز نقش مهمي در تسريع و تسهيل
مبادالتگستردهعلميميانمحققانمسلمان
و غيرمس��لمان داشته اس��ت .در مجموع بايد
گفت در دو س��ه ده��ه اخير بهس��بب همين
تعاملها و تبادلهاي روزافزون فضاي مطالعات
اسالميدرغرببهطوركلي سويههمدالنهتري
به خود گرفته و فضاي گفتوگو بيش از پيش
گشودهشدهاست.
اما مهمترين پرس�ش ما ميتواند اين
باش�د كه بازتاب مطالعات قرآني غربيان
در اي�ران در دهههاي اخي�ر چگونه بوده
اس�ت و محققان ما چ�ه تلق�ياي از اين
مجموعه مطالعاتداشتهاند؟

پژوهشهاي قرآني غربي تا
اواسط قرن گذشته ،بهسبب
تفاوته�ا و اختافه�اي
مبناي�ي پيشفرضه�ا و
روشها ،تعام�ل چنداني با
جوامع اس�امي نداش�ته و
نتاي�ج اين تحقيق�ات اغلب
ب�ا بياقبال�ي مخاطب�ان
مسلمانان سنتي مواجه شده
اس�ت اما از دهههاي پاياني
قرن بيس�تم اي�ن وضعيت
دس�تخوش تغيير شده است

بايد قدردان ترجمههايي بود كه به دس��ت
بزرگاني از نس��لهاي پيش انجام شده و امروزه
ترجمه فارسي آثار ش��اخص قرآني محققاني
چون رژي بالش��ر ،توشيهيكو ايزوتس��و ،آرتور
جفري و ديگران در اختيار ما است اما تعداد اين
آثار در مقايسه با حجم كارهاي منتشرشده به
زبانهاياروپاييبسيارناچيزاست.كارنامهمادر
ترجمه اين آثار اصال خوب نيست .مثال ترجمه
فارس��ي كتاب مش��هور گلدتس��يهر در حوزه
تفسيرپژوهي تقريبا  85س��ال بعد از تاليفش
آنهم از روي ترجم��ه عربياش انجام ش��ده،
آن هم با توضيحات و تعليق��ات و تصحيحات
فراوان كه ارزيابي ترجم��ه كتاب و تعليقات آن
هم خود مجالي ديگر ميطلبد .تا آنجا كه من با
دانشگاهها و مراكز پژوهشي ،كتابها و مقالهها
سر و كار دارم ،به نظرم ميرس��د كه در بازتاب
مطالعاتقرآنيغربياندرقالبترجمهومعرفي
و نقد از وضع مناسب فاصله بسيار داريم .تصور
عمومي و حتي تصور بسياري از افراد شاغل در
محيطهاي علمي و دانشگاهي ما اين است كه
با داشتن منابع فارس��ي و عربي از مطالعه ديگر
مناب��ع بينيازيم و اگ��ر هم نيازي ب��ه خواندن
منابع اروپاييزبان هس��ت صرفا از س��ر اجبار و
براي دفع و رفع بهاصطالح شبهات مطرحشده
در آنهاس��ت .ترجم��ه آنه��ا هم عموم��ا بهآن
س��بب انجام ميگيرد كه نقدي مفصل شوند
تا ديگربار غ��رضورزي و انگيزهه��اي ناصواب
سياسي و فرهنگي اسالمپژوهان غيرمسلمان
يا كمدانش��ي و بياطالعي قرآنپژوهان غربي
هويدا شود .در بس��ياري از ترجمههاي اين آثار
اغالط زباني وجود دارد و در بس��ياري از نقدها

منتق��د از ويژگيه��اي الزم ب��راي نقد علمي
برخ��وردار نيس��ت و آداب پژوه��ش عالمانه و
آييننقدمنصفانهمراعاتنميشود.بااينقبيل
كارهاي شتابزده و داوريهاي پيشيني در حوزه
مطالعاتقرآنيراهبهجايينخواهيمبردوهرچه
نوشتههايي از اين جنس بيشتر شود ،فاصله ما
هم از هدف دورتر خواهد ش��د .گذشته از اينها،
واقعيت قصه اين اس��ت كه مجموعه گفتمان
مطالعات قرآني غرب در ايران تقريبا هيچگاه در
جاي خود ننشس��ته ،چنانكه يا براي رد و نقد
مورد توجه بوده يا كاركردي تزييني داشته يا در
بهترينحالتنقشيحاشيهييدرپژوهشهاي
قرآنيبهزبانفارسيداشتهاست.منابعدرسيو
منابع آزمونهاي ورودي دانشگاهها ،موضوعات
پاياننامهها و عناوين نشستها و همايشهاي
قرآني و نظاير اينها اين واقعيت را بهخوبي نشان
ميدهد .درس��ت اس��ت كه از برخي از اين آثار
گاه ترجمههاي خوبي به زبان فارس��ي منتشر
ميش��ود و گاه نيز نقدهاي خوب��ي در مقالهها
و پاياننامهه��ا از آنها ديده ميش��ود اما منظور
من جدينگرفتن اين مطالعات در برنامههاي
آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز تحقيقي
ما در امر توليد دانش است .محققان و استادان ما
در حوزه پژوهشهاي قرآني كمتر نگاه دوستانه
و مهربانانهيي ب��ه اين قبيل مطالع��ات دارند و
دانشجوي ما در تحقيقش اصوال از منابع فارسي
و گاهي ني��ز از منابع عربي اس��تفاده ميكند،
چنانكه گويي هيچ پژوهش��ي به زباني ديگر
در سراسر دنيا وجود ندارد .به عبارتي ،اينگونه
مطالعات به مثابه بخشي از ادبيات و منابع اين
رشته به شمار نميآيند .در ارزيابياي كلي بايد
گفت كه از حيث نگرش به مطالع��ات قرآني و
پرداختن ب��ه دانشهاي مرتبط ب��ا قرآن ميان
دانشگاههاي غربي و دانش��گاههاي ما اختالف
اساسي وجود دارد و گويا از دو منظر گوناگون به
يك پديده نگريسته ميشود .نگاه حاكم در اين
سومشوقرويكرديترويجي،تبليغيومدافعانه
است و نگاه غالب در آن سو مبتني بر رويكردي
نقادانه و آكادميك .البته چنين تفاوت منظري،
با توجه به زمينههاي متفاوت آشكار اعتقادي،
فكري و فرهنگي ميان جامعه ما و جامعه غربي،
كامال قابلدرك اس��ت .با اين حال ،چنانچه در
فضاي قرآنپژوه��ي ما اندك��ي واقعبينانهتر و
علميتر به اين قلمرو نوين نگريسته شود و البته
زبان بيگانه مانع دستيابي و اس��تفاده از منابع
نباشد،ميتواناميدواربودكهوضعيتمطالعات
قرآني به معناي آكادميك كلمه در ايران دچار
تحول ش��ود و پژوهش��گران ايران��ي اين حوزه
مش��اركتي فعال در عرصه مطالعات قرآني در
تراز بينالمللي و بيرون از مرزهاي جهان اسالم
داشتهباشند.
در وضع كنوني چه روش�ي را براي
معرفي و بازتاب مطالعات قرآني غرب در
جامعهپژوهشيايرانپيشنهادميكنيد؟
به نظر ش�ما با اين پژوهشها چگونه بايد
مواجهشد؟
در ابتداي پاس��خ به اين پرسش بايد بگويم
كه گم��ان ميكنم ديگر دوره س��خنگفتن از
فعاليتهاي تبش��يري و اهداف استعماري يا
حتي انگيزههاي استشراقي در مطالعات قرآني
غربيان گذش��ته اس��ت .اگر هم هنوز كسي به
وجود چنين انگيزههايي معتقد باش��د ،نبايد
واردمغالطه«خلطبينانگيزهوانگيخته»شود.
به عبارتي ديگر ،گاه حتي دشمن ما با هر انگيزه
و هدفي كه خوش��ايند ما نيست ممكن است
كاري «علمي» انجام ده��د كه روشها و نتايج
آن براي ما مفيد باشد .اينجا مجال تطويل اين
بحثنيست؛غرضمايناستكهاينمالحظات
نبايد مانع بهرهمندي ما از نتايج اين پژوهشها
شود .بايد پذيرفت كه حوزه مطالعات قرآني در
دو سه دهه اخير حوزهيي كامال پويا و پرنشاط
در محافل علمي و آكادميك غربي به حس��اب
ميآيد .انتش��ار مجموعه دايرهالمعارف قرآن
در سالهاي آغازين قرن بيستويكم در ليدن
هلند ،انتشار نشريهيي مختص مطالعات قرآني
از حدود  15س��ال پيش در لن��دن ،اختصاص
مجموعههاي خاص در موسس��ات انتشاراتي
بزرگ امريكا و اروپا به مطالعات قرآني ،برگزاري
مرت��ب همايشها و س��مينارهاي س��االنه و
دوساالنهدرغربونظايراينهاازجملهمهمترين
شواهد بر اين مدعاست .باورم اين است كه براي
ايجاد تحول در مطالع��ات قرآني و براي پربارتر
و مفيدتر كردن پژوهشها در اين حوزه ناگزير
از شناخت و بررس��ي مطالعاتي هستيم كه در
اين س��الها و دههها در عرص��ه بينالمللي در
جريان بوده است .از اين رو ،يكي از دغدغههاي
من در چند سال اخير معرفي و انتشار ترجمه
آثار پژوهشي غربيان درباره قرآن بوده است .از
حدود هفت س��ال پيش با گروهي از دوستان
و همكارانم ترجمه مجموع��ه «دايرهالمعارف
ق��رآن» را آغاز كردي��م .اين اث��ر مجموعهيي
پنججلدي است كه در س��الهاي آغازين قرن
بيس��تويكم به قلم گروهي بزرگ از محققان
غربي و مسلمان به زبان انگليسي انتشار يافته
است .خوشبختانه جلدهاي اول و دوم ترجمه
اينمجموعهبههمتانتشاراتحكمتمنتشر
شده است .غير از اين ،دو سال است كه دبيري
و ويراستاري مجموعهيي با عنوان «مطالعات
قرآن و حديث» را در همان انتش��ارات بر عهده
گرفتهام ك��ه قرار اس��ت بازتابن��ده مطالعات
آكادميك غربي در موضوعات مرتبط با قرآن و
حديث باشد .تاكنون سه كتاب از اين مجموعه
منتشر ش��ده« :رهيافتهايي به قرآن» نوشته
گروهي از محققان غربي« ،ش��فاهي و مكتوب
در نخستين سدههاي اسالمي» نوشته گريگور
ش��ولر و «قرآن و زن» نوش��ته آمن��ه ودود .دو
كتاب با عنوان «تاريخگذاري حديث :روشها
و نمونهها» و نيز «رهيافتهايي به تاريخ تفسير
قرآن» كتابهاي بعدي اي��ن مجموعهاند كه
اميدوارمتاچندماهآيندهمنتشرشوند.

