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 پروبلمايتك مطالعات قرآین سنیت و مدرن
)برخی نكات انتقادی- راهربدی برای فلسفه مطالعات قرآین(

)تاریخ دریافت: 99/06/04 تاریخ پذیرش: 99/09/10(

سید محمود نجاتی حسینی1
 

چكيده
بــا وجود حجــم معتنابهي از متــون منقح دربــاره مطالعات قرآني كــه ماحصل پژوهش 
اسالم  پژوهان غربي و اسالمي است، به نظر می رسد همچنان يك مسأله معرفتي ـ عقيدتي 
استراتژيكي درباره گشتالت مطالعات قرآني موجود و در دسترس مورد تأمل دقيق و شايسته 
قرار نگرفته است. اين مســأله به نظر ما چيزي جز »پروبلماتيك« )مجموعه منتظم: ايده، 
مســأله، مفروض، پرسش، پاسخ، روش، تز، ســنتز( مندرج در »مطالعات قرآني كالسيك و 

مدرن« نيست. 
از اين روي هدف و مضمــون مقاله حاضر بازيابي اين پروبلماتيك در متن مطالعات قرآني 
كالســيك و مدرن اســت. از اين حيث مقاله با مبنا قــرار دادن نمونه هايی معرف از متون 
مطالعات قرآني مطرح شــامل »مطالعات قرآني كالسيك و مدرن« و نيز »مطالعات قرآني 
غربيان و مســلمانان« در پي »بازيابــي هرمنوتيكي« مشــخصات و ماهيت پروبلماتيك 

موصوف در متن اين مطالعات است.
همان گونه كه مالحظه می شــود اين بازيابي كه به مدد روش ـ نظريه »هرمنوتيك ديني« 
انجام خواهد شــد، از مايه های هنجــاري ـ راهبردي با تمركز بر ديــدگاه انتقادي درباره 
»پروبلماتيك مطالعات قرآني كالسيك و مدرن غربيان و مسلمانان« برخوردار است. به اين 
منظور به اقتضاي هدف و مقصود اين پژوهش از سه روش متعارف پژوهش علوم اجتماعي 
فرهنگي نيز ســود خواهيم برد: »مرور ادبيات«، »مرور سيســتماتيك« و »تحليل محتواي 

كيفي متن«.
واژگان کليدی: مطالعات قرآني ســنتي و مدرن، هرمنوتيك ديني، پروبلماتيك مطالعات 

قرآني، بازيابي هرمنوتيكي، فلسفه مطالعات قرآنی.

nejati.hosseini@gmail.com  ،1( استادیار جامعه شناسی، گروه فرهنگ و رسانه؛ دانشگاه آزاد اسالمی تهران
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1ـ مقدمه
در ادبيــات تاریخ متون ادیان و به ویژه تاریخ متون مقدس، به ویژه متون ادیان ابراهيمي، 
»تاریخ قرآن« شــأن خاصي دارد كه ناشي از پایگاه جهاني دین اسالم و جایگاه متني قرآن 
اســت.)1( این جایگاه چنانچه به صورت مقایســه بينادیني منظور شود، عمدتاً به این خاطر 
است كه بســي متفاوت از مطالعات دو متن دیني یهودي و مسيحي عهدین قدیم و جدید 
»تورات و انجيل«)2( از متن قرآن می توان به آنچه قدما »علوم اسالمي« می ناميدند)3(  )معارف 
دیني، الهيات توحيدي، احكام فقهي، اخالق اســالمي، اقتصاد و سياست و حقوق اسالمي، 
عرفان دیني( نيز نایل شــد. فراتر از این قرآن حتي منبعي كالســيك و سنتي براي كشف و 

تدوین »تاریخ پيامبران الهي« )قصص االنبياء( نيز بوده است.)4( 
لذا هنگامي هم كه از »مطالعات قرآني« سخن به ميان می آید، طبيعتاً ذهن مخاطب و فهم 
متعارف شنونده غيرمتخصص و حتی پژوهشگر آماتور این حوزه، ناخودآگاه به سمت همه 
مطالعاتي كه درباره قرآن است، جهت داده می شود كه در كليت خود درست است،)5( اما به 
هنگام مواجهه متخصصان و مخاطبان حرفه ای با »مطالعات قرآني«، آنچه در بدو امر به یك 
ذهن حرفه ای خطور مي كند، این است كه »مطالعات قرآني« مطالعاتي هستند چنددانشي و 
چندرشــته ای و چندتخصصی كه هم شامل طيف گســترده ای می شود از »مطالعات سنتي« 
انجام شــده توسط اندیشــمندان مســلمان درباره قرآن )اغلب تاریخ قرآن و تفسير قرآن(، 
مطالعاتي كه پيشينه آن به درازاي تاریخ یك ونيم هزاره ای تاریخ ظهور اسالم است)6( و هم 
دربرگيرنده »پژوهش های دیني مدرن« چندوجهي »در قرآن، از قرآن، درباره قرآن« است كه 

طي دوران مدرنيته غربي توسط اسالم  پژوهان غربي صورت گرفته است.)7(
البته در جهان اسالم شــبه مدرن نيز اخيراً شاهد شكل گيري چنين مطالعات قرآني مدرن 
هستيم، هر چند بهترین آن ها در بهترین متدلوژی به كار گرفته شده و در مقایسه با مطالعات 
قرآني مدرن غربی ها، كم تر »انتقادي« و بيش تر »اعتقادي«اند.)8( این در حالي است كه همچنان 
در ســپهر ســنتي مانده جهان اســالمـ  جغرافياي فرهنگي عربي و غيرعربیـ  شكل گيري 
مجموعه متون مطالعات قرآني »اعتقادي ـ تجليلي« )و نه »انتقادي ـ تحليلي«( مشهود است 

كه هنوز هم با دیدگاه های متدلوژیك و تئوریك سنتي كار می كنند.)9(
با همه این ها مفروض اصلي ما این است كه می توان از متن همه متون »مطالعات قرآني« 
)اعم از ســنتي و مدرن؛ غربي و اســالمي؛ تحليليـ  انتقادي و تجليليـ  اعقادي( به فهمي 
نســبي از »پروبلماتيك« )مجموعه منتظم: ایده، مسأله، مفروض، پرسش، پاسخ، روش، تز، 
ســنتز( مندرج در این متن ها با بهره بــردن از تئوريـ  متد »هرمنوتيك دیني« فهم نمود كه 
بخشــي از پروژه سترك »هرمنوتيك« اســت.)10( اما منظر و منظور ما از هرمنوتيك دیني در 
این مقاله )وفق چهارچوب باني هرمنوتيك دیني: فردریش شــالیر ماخر و مروج آن هانس 
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) گئــورگ گادامر( چيزي نيســت جز به كار گرفتن ریزه كاری هــا و فوت وفن متدـ  تئوري 

هرمنوتيك در متن های دیني براي فهم مقصود و مقصد و مسأله و مضمون متن های دیني.)11( 
در ایــن مقاله نيز این مهم ضمن رعایت شــئونات تئوریــك و متدیك هرمنوتيك دیني 
به همين صورت، منتهي با مناسب ســازی های معرفتي ـ عقيدتي كه الزمه شان »هرمنوتيك 
مطالعات قرآني« )كاربست هرمنوتيك دیني در مطالعات قرآني( است، رعایت خواهد شد. 
لذا با گزینش چند نمونه معرف از »مطالعات قرآني سنتي و مدرن غربي و اسالمی« بررسی 

شروع می شود.
از این روي تالش پژوهش بر این است كه داده هایی در تأیيد ایده ـ مفروض »شالوده ای  
نویســنده ارائه دهد مبني بر این كه »پروبلماتيك«هاي مطالعات قرآني در ورژن »ســنتي و 
تجليلی اعتقادي« آن )مطالعات قرآني كه به ویژه فراورده اندیشمندان مسلمان است(، »پنهان 
و بی نظم و صورت بندي نشده« است، ولي در ورژن »مدرن و تحليلي انتقادي« آن )مطالعات 
قرآني كه به ویژه فرآورده اندیشــمندان غربي اســت و بعضاً برخي از اندیشمندان مسلمان 

نوگرا و مدرن( »آشكار و منظم و صورت بندي شده« است.
به این معنا وفق یكي از منطق های متعارف در فلســفه و علوم انساني اجتماعي مدرن)12(، 
فهم هرمنوتيكي دیني »مطالعات قرآني ســنتي« )عمدتاً رایج در جهان اســالم سنتي مانده( 
نيازمند »بازســازي منطق« این مطالعات است، اما در مورد همتای رقيب آن یعني »مطالعات 
قرآني مدرن« )اغلب رایج در جهان غرب و اندكي در جهان اســالم مدرن شده(، پژوهش ها 
محتاج »بازیابي منطق« این مطالعات هستند، اما »پرسش راهنما« كه مرتبط با این مفروض ـ 
ایده تحقيق است بر این قراراست: »چرا و چگونه دو نوع پروبلماتيك اصلي »سنتي و مدرن« 

در متن مطالعات قرآني بروز یافته اند؟«
پاسخ هایی كه برای این پرسش تدارك دیده شده در دو بخش سامان داده خواهد شد. در 
بخش اول نمونه هایی معرف از »مطالعات قرآني سنتي و مدرن« معرفی می شود و سپس در 
بخش دوم چند نمونه معرف از »پروبلماتيك«های وارسی شــده در این نوع مطالعات قرآنی 
سنتی و مدرن نشان داده خواهد شد. پيش از این ها البته الزم است »گشتالت« )كليت متنی( 
مطالعــات قرآنی ســنتی و مدرن كه این نمونه های معرف از متن آن ها گزینش و وارســی 

شده اند، توصيف شوند.

2ـ گشتالت مطالعات قرآني سنتي و مدرن
براي معرفي كليت متني یا گشتالت مطالعات قرآني موجودـ  دست كم آن دسته مطالعاتي 
كه مطرح اند و در دســترس مخاطبان اند ـ می توان به یك ســنخ شناسي )تيپولوژي( نسبتًا 
اســتاندارد و چند معياري متوســل شــد. به نظر نویســنده و به صورتي خالصه شده این 

سنخ شناسي به این صورت است:
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بر مبناي معيار »رهيافت« در مطالعات قرآني؛ بر این مبنا می توان از دو ســنخ مهم یاد كرد: 
مطالعات قرآني »سنتي و مدرن«. رهيافت مطالعات قرآني سنتي وفاداري به »علوم اسالمي« و 
معارف دیني است، اما رهيافت مطالعات قرآني مدرن پاي بندي به »علوم انساني« و فلسفه است.
بــر مبناي معيار »زبان پایه« در مطالعات قرآني؛ بر این مبنا نيز می توان از دو ســنخ تبعي 
دیگر نام برد: مطالعات قرآني كه متكي به »زبان تجليلي ـ اعتقادي«اند و مطالعات قرآني كه 

از »زبان تحليلي ـ انتقادي« استفاده می كنند.
بر مبناي معيار »فرهنگ دانش پژوهان« مطالعات قرآني؛ بر این مبنا نيز دو سنخ از مطالعات 
قرآني قابل تشخيص اند: مطالعات قرآني كه فراورده »دانش پژوهان غربي« است و مطالعات 

قرآني كه محصول »دانش پژوهان مسلمان« است.
روي هم باید بتوان به جریان غالبـ  قالب در مطالعات قرآني موجود رسيد تا بتوان فهمي 
هرمنوتيكي از »پروبلماتيك گشتالت مطالعات قرآني« داشت. به این منظور جدول زیر این 

مقصود را فراهم كرده است.

جدول 1: سنخ شناسي مطالعات قرآني موجود، مطرح و در دسترس مخاطبان

فرهنگزبان معياردانش پايهرهيافت
دانش پژوهان

جريان
غالب ـ قالب

علوم اسالمي وسنتي
معارف مذهبي

مطالعات اسالمي سنتيدانش پژوهان مسلمانتجليليـ اعتقادي

علوم انسانيمدرن
و فلسفه

مطالعات اسالميدانش پژوهان غربيتحليليـ انتقادي
و ديني مدرن

نوسنتي و 
نوگرا

علوم اسالمي سنتي و 
علوم انساني مدرن

مطالعات اسالمي دانش پژوهان مسلمانتلفيقي و منعطف
نوسنتي و نوگرا

با توجه به این جدول پایه اكنون می توان با شناسایي متون مطالعات قرآني، كه زیرمجموعه 
یكي از این سه »رهيافت« غالبـ  قالب هستند )رهيافت های: سنتي، مدرن، نوسنتي و نوگرا( 

به وارسي »پروبلماتيك« مندرج در نمونه های این نوع از »مطالعات قرآني« پرداخت.

3ـ نمونه های معرف از مطالعات قرآني سنتي و مدرن
همان گونه كه گفته شد براي وارسي پروبلماتيك در مطالعات قرآني سنتي و مدرن، ارجاع 
بــه نمونه های معرف از این نوع مطالعات ضروري اســت. لــذا در این بخش از مقاله این 

نمونه ها معرفي و مرور خواهند شد.
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) 3ـ1ـ مطالعات قرآني سنتي

در ميان این مطالعات ســه نمونه متن برای موضوع حاضر در اولویت اند: اقتباس از قرآن 
كریم )ثعالبي ]ســده 4ق/10م[، 1386(؛ جواهر القرآن )غزالي ]ســده 5ق/11م[، 1394(؛ و 

اعجاز بياني قرآن )بنت الشاطي ]سده 14ق/ 20م[، 1391(.)13(
3ـ1ـ1ـ اقتباس از قرآن كریماثر ثعالبي از چند حيث براي وارســي قابل توجه است. اول 
از این جهت اقتباس از قرآن كریم یك نمونه معرف براي مطالعات قرآني سنتي است كه به 
باور ثعالبي قرآن كریم به لحاظ داشــتن اسلوب های ادبي معنوي اخالقي فرهنگي می تواند 
درون مایه های موضوعات و مسایل مطالعات دانش پژوهان مسلمان قرآن پژوه را فراهم كند. 
دوم اینكه با اســتفاده از قرآن كریم و آوردن آیات آن،   مسلمان قرآن پژوه می تواند ایده های 

دیني معنوي خود را پر بار كند. )ثعالبي، 1386: 20( 
از این لحاظ اقتباس از قرآن كریم ثعالبي، نمونه یك كار جاافتاده در ادبيات مطالعات قرآني 
سنتي اســت. چون این نوع مطالعه هم می تواند براي شكل گرفتن مطالعه از قرآن و آیات 
معنوي اخالقي عرفاني آن »مسألهـــمضمون« براي مطالعه استنباط و اخذ نماید و هم اینكه 
می تواند براي موضوعات مورد مطالعه و به ویژه براي »ایده مؤلف« از آیات قرآن شاهد مثال 
بياورد. ثعالبي در كار خود چنين تجربه زیســته معرفتي ـ عقيدتي را نشان داده است و لذا 
ارزش دارد كه به كار او به عنوان یك نمونه معرف از »مطالعات قرآني سنتي« توجه شود.

نگاهي به محورهاي بحث در كتاب ثعالبي به خوبي این ادعا را كه اقتباس از قرآن كریم 
هم در »مضمون یابي« براي پيش برد مطالعه و هم در »ایده پروري« براي شــكل دادن به یك 
مطالعه قرآني سنتي كاماًل به متن قرآن وابسته و مقيد است تأیيد و تقویت می كند. براي نمونه 
كافي است به محورهاي بحث در بيست و پنج باب كتاب ثعالبي كه حاوي این مضمون ها 

هستند اشاره و توجه شود:
 »درباره خداوند، پيامبر )صلی اهلل عليه و آله(، پيامبران )ع(، اهل بيت پيامبر )صلی اهلل عليه 
و آله(، صحابه رســول، عالمان مسلمان، علم، عقل و حكمت و خردورزي، خانواده، رؤیا، 

شاعران و شعر، ادب و هنر، فنون زندگي« )همان: 22(

3ـ1ـ2ـ جواهر القرآن
جواهر القرآن امام محمد غزالي )سده 5ق/11م( نمونه كالسيك دیگري از مطالعات قرآني 
سنتي است كه در نوع خود به لحاظ خط فكري و عقيدتي ممتاز و متمایز و نسبتاً منحصر 
به فرد امام محمد غزالي در جهان اســالم عصر سنت كم نظير است. این اثر قرآن پژوهانه با 
دیدگاه های الهياتي، كالمي، فقهي و عرفاني غزاليـ  كه همچنان محل مناقشه فكري عقيدتي 

مخالفان اوست ـ صورت بندي شده است.
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غزالــي در ایــن اثر دو جاپــاي مهم از خود به یادگار گذاشــته اســت: او هم ایده های 
دین پژوهانه اش را از قرآن تأیيدیه گرفته اســت و هم در عوض رهنمودهایی از قرآن براي 
دانش شناسي اسالمي اخذ نموده است. بنابراین جواهر القرآن هم متني است در قرآن پژوهي 
كالسيك و سنتي و هم متني است در »فلسفه مطالعات قرآني« به معنایي نسبتاً شبيه به آنچه 
امروزه از »فلســفه علم« و »فلسفه علوم انســاني« مراد می كنيم؛ یعني فهم انتقادي راهبردي 
هنجاري ماهيت و چيســتي علم بر مبنا و از منظري فلسفي.)14( به این معنا غزالي در جواهر 
القرآن رهنمود می دهد چگونه می توان از قرآن براي شــناخت انواع دانش های اســالمي، 
»دانش های مغز و قشر« رسيد. )غزالي، 1394: 10ـ15( او همچنين بيان می كند كه براي فهم 
دقيق و درست قرآن باید از ظاهرنگري و توسل به مشرب های فكري فقهي كالمي و فلسفي 
پرهيــز نمود و فقط قرآن را مالك فهم قرار داد.)15( او همچنين در تقســيم بندي آیات قرآن 
به »آیات جواهر و درر« اســتناد می كند. )همان: 15( در این دو وجه، جواهر القرآن غزالي 
می تواند متني آموزشــي و مبنایي براي »مطالعات قرآني سنتي« كه عالقه مند قرآن پژوهي به 

سبك و سياق غزالي و خواهان هستند، تلقي شود.

3ـ1ـ3ـ اعجاز بياني قرآن
متن دیگري كه براي »مطالعات قرآني ســنتي« می تواند نمونه ای معرف محســوب شود، 
دست كم از حيث معایير مرتبط با مسألهـمضمون این مقاله، كتاب بنت الشاطي با عنوان گفته 
شده در باال است. یك حسن مميزه این متن به نسبت دو متن قبلي، معاصریت این متن است 
چون در ســده 20م نگاشته شده است؛ یعني در زمينه تاریخي و زمانه اجتماعي كه فرهنگ 
مدرنيته غربي بر جهان اسالم و به  تبع جهان دانش پژوهي و تبعاً »مطالعات اسالمي و قرآني« 
سایه افكنده است. بنابراین اعجاز بياني قرآن بنت الشاطي از حيث وفاداري به سبك و سياق 
مطالعات اســالمي و قرآني سنتي می تواند نمونه معرف مناسبي براي شناخت »پروبلماتيك 

مطالعات قرآني سنتي معاصر« باشد. بنت الشاطي در این باره خود می گوید:
»... اكنون ما از همان نقطه ای آغاز می كنيم كه گذشتگان ما كار را در آنجا به پایان رساندند 
و ميراثي را كه از آنان بر جاي مانده است، نشانه هایی بر راه خود می دانيم و نه از ارزش آن ها 

می كاهيم و نه منزلت صاحبان آن ها را پایين مي آوریم.« )بنت الشاطي، 1391: 20(
از این منظر اعجاز بياني قرآن بنت الشــاطي را باید ادامه منطقي مطالعات قرآني ســنتي 
در جهان اسالم از ســده 2ق/8م تاكنون دانست. منظور مطالعات قرآني است كه با نام های 
معروف و آثار ماندگار ســده 3ق/9م مانند: سجستاني )نظم القرآن(، زمخشري )الكشاف(، 
ســيوطي )االتقان في علوم القرآن(، جاحظ )نظم القرآن(، واسطي )اعجاز القرآن و نظمه و 
تأليفه(، باقالني )اعجاز القرآن(، خطابي )ثالث الرســائل في اعجاز القرآن(، رماني )النكت 
في عجاز القرآن( گره خورده است. همچنين نام ها و آثاری ماندگار مانند جرجاني در سده 
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) 4ق/10م )دالیل االعجازـ الرســاله الشافعيه في اعجاز القرآن(، فخر رازي در سده 6 ق/12م 

)نهایه االیجاز في دراعه االعجاز(، ابي اسبح مصري در سده 7ق/13م )بدیع القرآن( نيز به آن 
پيوند خورده است.

بنت الشــاطي با مرور مختصر این آثار كالسيك در »مطالعات قراني سنتي متقدم« تالش 
می كند تا هم وفاداري متنی اش را به متقدمان قرآن پژوهي )اهل سنت( نشان دهد و هم اینكه 
وجــه متمایز و ممتاز اثر خود )اعجاز بياني قرآن( را تثبيت كند )همان: 5ـ21( اما كليت اثر 
بنت الشــاطي با این مضامين قرآن پژوهانه سنتي مرتبط است: »ماهيت اعجاز قرآن، مصادیق 

اعجاز قرآن، بالغت ادبي قرآن، عربيت قرآني، زبان عربي، اسلوب قرآني«.

3ـ2ـ مطالعات قرآني مدرن
این مطالعات را با توجه به تنوع متني ـ معرفتي مندرج در آن ها، می توان دست كم در سه 
ســنخ شناسایي و وارســي نمود: مطالعات قرآني كه نگاه مدرني به وارسي »تفاسير قرآني« 
دارند؛ مطالعات قرآني كه نگاه مدرني به وارسي »تاریخ قرآن« دارند؛ مطالعات قرآني كه نگاه 

مدرني به وارسي »مضامين قرآني« دارند.
بــا لحاظ اینكه براي فهم دقيق تر، عميق تر و جامع تــر »پروبلماتيك هاي مطالعات قرآني 
مدرن« تا حد امكان نيازمند وارسي تنوعات و واریانس هاي متني معرفتي هستيم؛ لذا در این 
بخش از مقاله به صورتي فشــرده به چند نمونه از این ســنخ مطالعات قرآني مدرن نگاهي 
خواهيم داشت و معرفي و توصيف مختصري از گشتالت این مطالعات سنخ بندي شده ارائه 

خواهيم داد.

3ـ2ـ1ـ نمونه مطالعات قرآني حاوی نگاه مدرن به وارسي تفاسير قرآني 
در این ســنخ از مطالعات چند نمونه فارسي شده ارزنده براي وارسي در دسترس است: 
»گرایش های تفسيري در ميان مسلمانان« از ایگناتس گلدزیهر )1393(؛ »تفاسير صوفيانه از 
قرآن در سده های چهارم تا نهم« از كریستين زهرا سندز )1395(؛ و »رویكردهایي به تفسير 

قرآن« ویراسته اندرو ریپين )1394(.

3ـ2ـ1ـ1ـ گرایش های تفسيري در ميان مسلمانان
 اثر معروف و مبنایی گلدزیهر )1922 م(، كه نزد برخی ها، مطالعات او مبناي اسالم پژوهي 
مدرن محسوب می شود، اثري ارزنده و البته مناقشه انگيز و جنجالي در جهان مطالعات قرآني 
مدرن است؛ خصوصاً در بين دانش پژوهان جهان اسالم و به ویژه قرآن پژوهان سنتي جهان 
اســالم. )گلدزیهر 1393، مقدمه: 7ـ20؛ پيش گفتار مترجم فارســي: 21ـ23؛ مقدمه مترجم 

عربي: 25ـ27(
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در این كتاب گلدزیهر شــش گرایش تفسيري قرآن در طي تاریخ اسالم از عصر سنت تا 
زمانه معاصر خود )سده 19م( را تشخيص داده و آن ها را با دیدگاه انتقادي خاص خود كه 
محل مناقشه است، روایت نموده است. این شش گرایش تفسيري قرآن عبارت اند از: »تفسير 
اوليه، تفسير روایي، تفسير ایدئولوژیكي، تفسير صوفيانه، تفسير تمدني« )همان، فهرست: 5( 
اما اصل موضوعه مناقشــه ای كه گلدزیهر در مطالعات قرآني خود و ازجمله این اثر به كار 
گرفته است، مبتني بر هرمنوتيك خاصي از هرمنوتيك های دیني است. او در این باره می گوید: 
»آنچه پيتر ورنفلس دانشمند علم الهيات و از پيروان كليساي جدید درباره كتاب مقدس 
می گوید، درباره قرآن نيز صادق اســت. چون هر انســاني عقاید خود را در كتاب مقدس 
می یابد؛ خصوصاً آن جایي كه در پي عقاید خاص و ویژه اســت« )همان: 29( گلدزیهر در 

ادامه می آورد: 
»...هر اندیشــه ای در دین اسالم و قرآن براي خود جایگاهي قائل است و براي حفظ آن 
می كوشد. از این رو با روش تفسيري، روش جدیدي براي تفسير قرآن به وجود آمده است 

كه تفسير سطحي از آن را به چالش می خواند.« )همان(
با این وصف مشــي تئوریك و متدیك گلدزیهــر در مطالعات قرآني از جمله متن مورد 
وارسي ما این است كه با رویكردي انتقادي و البته مناقشه انگيز به سراغ تفاسير قرآني سنتي 
و معاصر برود و آن ها را با توسل به اصل موضوعه خود كه در باال وصف شد، تطبيق دهد. 

لذا او به صراحت مي نویسد: 
»...در ميان كتاب های دیني كه گروه های مختلف دیني معتقدند نصي وحياني و نازل شده 
از جانب خداوند است، هيچ كتابي همچون قرآن از نخستين دوران رواج آن دچار پریشاني 

و عدم ثبات از لحاظ نص و متن وجود نداشته است.« )همان(
بر این مبنا گلدزیهر به ســراغ وارسي انتقادي مناقشــه ای مورد نظر خود از تفاسير مهم 
و مطرح در جهان اســالم می رود و تفســيرهاي قرآني كالســيك »ابن عباس، ابن مسعود، 
طبري، ســيوطي، بيضاوي، زمخشــري و فخر رازي« )همان، بخش های 1ـ6: 31ـ290(؛ و 
نيز تفســيرهاي قرآني نوگرا و معاصر شــامل تفاسير »سيد امير علي هندي، سر سيد احمد 
خان بهار هندي، سيد جمال الدین افغاني، شيخ محمد عبده و رشيد رضا« )همان، بخش 6: 

291ـ338( را نيز روایت می كند.

3ـ2ـ1ـ2ـ تفاسير صوفيانه از قرآن در سده های چهارم تا نهم
اثر ســندز، كه متفاوت از كار موصوف گلدزیهر و حتي متضاد و مخالف با آن پيش رفته 
است )سندز 1395، مقدمه: 15ـ17(، مطالعه ای است همدالنه با گرایش های تفسيري عارفانه 
و صوفيانه از قرآن. ســندز در این كتاب در پي شناسایي و توصيف نحوه مواجهه ظریف، 
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) لطيف و عاشــقانه از جنس معرفتي عقيدتي طریقتي جماعت صوفيان بزرگ جهان اسالم با 

متن مقدس قرآن است. 
اصل موضوعه ســندز در این مطالعه این اســت كه نشــان دهد چگونه عارفان و صوفيان 
مسلمان هم از قرآن الهام نظري و عملي گرفته اند و هم اینكه چگونه قرآن را بر حسب مشرب 

عرفانی شان نسبت به خداوند و رابطه او با جهان و انسان تعبير و تأویل عرفاني نموده اند. 
از این حيث كليت مطالعه ســندز در این اثر هم مشــتمل است بر معرفي تفاسير عارفان 
بزرگ مسلمان، مشتمل بر تفاسير: »تستري، سلمي، قشيري، غزالي، ميبدي، بقلي و كاشاني« 
و هم اینكه شامل وارسي موردي مواجهه تفسيري آنان با چند روایت قرآني است؛ مشتمل 
بر روایت »زندگي مریم )ع(، داســتان موسي )ع( و خضر )ع(، آیه نور« )همان، پيش گفتار 

مترجم: 11ـ13(

3ـ2ـ1ـ3ـ رویكردهایي به تفسير قرآن
این اثر ویراســته اندرو ریپين قرآن پژوه اروپایي حاوي 11 عنــوان مقاله از قرآن پژوهان 
عربي، غربي ـ عبري اســت )ریپين 1394، معرفي نویســندگان: 25ـ29( و با وجود اظهار 
عالقه فكري ریپين به مشــي تئوریك گلدزیهر در مطالعات قرآني او، اما به صراحت بر آن 
است كه »مطالعات قرآني مدرن پساگلدزیهري« باید فراتر از مطالعات گلدزیهر باشند و لذا 
او كار خــود و این اثر را نه »ادامه منطقي« مطالعات قرآني گلدزیهر كه »تكميل معرفتي« آن 

می داند. )همان، مقدمه: 33(
بر این مبنا اثر ویراسته ریپين حاوي مقاله هایی است كه روایت های مختلفي از »شكل گيري 
و تحوالت تفســير قرآن« )بخش اول: 45ـ171(؛ »گونه های تفسير« )بخش دوم: 172ـ 246(؛ 
»ماهيت فرقه ها و تفســيرها« )بخش ســوم: 247ـ 300(؛ و گرایش های نو در تفسير )بخش 
چهارم: 301ـ320( را عرضه كرده اند. روي هم رفته كار ریپين و همكاران او را می توان كاوشي 
در زوایاي مختلف تفسير قرآن با هدف كشف ظرفيت های مطالعات قرآني براي پژوهش های 

آكادميك در مورد قرآن دانست. )همان، پيش گفتار ویراستار ترجمه فارسي: 21(

3ـ2ـ2ـ نمونه مطالعات قرآني حاوی نگاه مدرن به وارسي »تاریخ قرآن« 
یكي از پروژه های بســيار تكنيكال و فني و سخت و پيچيده در قرآن پژوهي ها، مطالعات 
تاریخي درباره گشــتالت تاریخي قرآن )شــامل: كليت تاریخ و زمان نزول آیات؛ نحوه كار 
كاتبان و نحوه كتابت آیات نازل شده در زمان پيامبر؛ ترتيب بندي زماني محتوایي درج سور 
در مصحف شــریف و نحوه چينش و درج آیات در ســور؛ نحوه زماني محتوایي تدوین، 
تجميع، تصحيف، تجليد قرآن نســخه عثماني مرجع( اســت. همچنين مطالعات تاریخي 
پيشرفته تر درباره مصحف های قرآني كهن و اوليه كه ماده اصلي نسخه های كنوني قرآن در 
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دسترس مخاطبان است، نيز بسي فراتر از این ها رفته است؛به طوري كه به گونه ای تكنيكال 
و مهندسي شده به سمت سنجش تجربي مواد محتوایي زباني فيزیكي »مصحف های قرآني 
كهن« )ســده 1م/7م( از طریق فنون نسخه شناســي، كتيبه شناسي، خط شناسي، واژه شناسي، 

كاغذشناسي، پوست شناسي و مانند آن گام گذاشته است.
از این لحاظ اثر ارزنده فرانســوا دروش )1395( با عنوان قرآن های عصر اموي: مقدمه ای 
در باب كهن ترین مصاحف را باید مطالعه و پژوهشــي كم نظير در این عرصه از مطالعات 
تاریخي قرآن دانست. این اثر، كه به نظر ما می توان آن را پژوهشي مبنایي و معيار در عرصه 
پژوهشــي »باستان شناسي قرآن« دانست، بر آن است تا با تمام توصيفات گفته شده در باال، 
شــناختي دقيق و عميق و مستند از ماهيت تاریخ قرآن به دست دهد. اثر دروش را می توان 
ادامه منطقي و تاریخي پژوهش قرآني معيار تئودور نولدكه )تاریخ قرآن، 1860( و شاگردان 
برجسته قرآن پژوه تاریخي او گوتهلف برگشترسر، اتو پریستل و فردریش والي )تاریخ قرآن، 

1938/1909( دانست. )دروش 1395؛ مقدمه: 13ـ14( روي هم رفته دروش در این اثر: 
»... به بررســي جوانب مختلف تاریخ گذاري، مصحف شناسي، نگارش، رسم الخط، تنوع 
كاتبان، عالیم وقف و ابتداء، بسمله، قرائات مختلف، تذهيب، سر سوره ها و سایر ویژگی های 
كهن ترین مصاحف قرآني موجود می پردازد ... وي می كوشد با مطالعه كهن ترین مصاحف 
موجود شامل مصحف های پاریس و پطرزبورگ، صنعاي یمن، اموي دمشق، اموي فسطاط، 
اموي صنعاي یمن، نســخه های قيروان تونس و اســتانبول و قاهره تاریخ گذاري روشني از 
تمام تغييرات و تحوالت صورت گرفته روي این متون ارائه دهد ... و در این راه تركيبي از 
فنون مختلف از جمله خط شناســي یا پاليوگرافي، تاریخ هنر، نسخه شناسي، كتيبه شناسي و 

رسم الخط قرآني را به كارمي گيرد....« )همان، یادداشت مترجمان: 4ـ8( 
همه این موارد البته، آن گونه كه دروش اشــاره نموده است، با حمایت سنجش های فني 
مهندسي از نوع »آزمایش كربن14« )براي تعيين زمان دقيق و قدمت نسخه های قراني كهن( 
و »كاليبراسيون یا واسنجي« )براي تعيين ميزان دقت ابزارهاي به كاررفته در آزمایش كربن14 
و مقادیر خوانده شده ناشي از آن( همراه است كه قطعاً منجر به تقویت یافته های »مطالعات 
تاریخي و باستان شناختي قرآن« خواهد بود. )همان، مقدمه: 11ـ35؛ تكمله و اصالح مؤلف 

براي ترجمه فارسي: 33، پانوشت(
باري آنچه محل پرسش است ماحصل كاربرد این نوع مطالعات تاریخيـ  باستان شناختي 
قرآني براي »مطالعات قرآني مدرن« است. در این زمينه از مطالب و اشارات پراكنده دروش 
در مقدمه كتاب می توان اهميت و كاربرد این نوع مطالعات قرآني را استنباط و به این صورت 
بيان نمود: »مطالعات تاریخي باستان شناختي قرآني براي واژه شناسي، تعيين قدمت آیات و 
ســور، نحوه عمل كاتبان وحي، شناخت قرائت های مختلف قرآني، نحوه تفاوت خط های 
كتابت مكي و مدني و كوفي و بصري و حجازي قرآن و شناخت مأخذ اختالف ضبط برخي 
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) واژه های قرآني مهم و اساسی اند.« )همان: 11، 12، 13، 15، 17، 19، 21( 

و نهایتاً، همان گونه كه خود دروش به صراحت نوشته است: 
»... اساســاً وقتي در صدد بازسازي تاریخ نقل و كتابت قرآن در دوران اموي هستيم، باید 
اطالعاتمان را از خود نســخه های مخطوط )مصاحف كهن قرآني موجود( به دست آوریم 
... )لذا( دو دانش خط شناســي و مصحف شناسي در بررسي نسخه های كهن قرآني اهميت 
زیادي دارند و به ما در شــناخت موضوع جنس ماده كتابت )قرآن( كمك می كنند.« )همان، 

مقدمه: 20ـ21(
و امــا با همه این دقت نظرها، وفق مباحثي كه خــود دروش نيز دارد، همچنان برخي از 
قرآن پژوهان ذوفن )شــامل هارلد موتسكي، استال والن، شيال بلر، آدلف گرومان، آلنا جرج، 
مریلين جنكينس، كاسپارفن بتمر( درباره دستاوردهاي »باستان شناسي و تاریخ قرآن« به سبك 
و ســياق گفته شده شك و تردیدهاي مناقشــه انگيزي دارند كه همچنان محل بحث در بين 
قرآن پژوهان موافق و مخالف با این نوع استدالالت منازعه ای است. )همان، مقدمه: 15،18، 

)28 ،25 ،21 ،19

3ـ2ـ3ـ نمونه مطالعات قرآني حاوی نگاه مدرن به وارسي »مضامين قرآني«
در این ســنخ از مطالعات قرآني، می توان به »رهيافت هایی به قرآن« )1389( اشاره نمود 
كه ویراسته شده توسط جرالد هاوتينگ و عبدالقادر شریف است. این اثر كه نمونه ای است 
از مجموعه مقاالت چنددانشي و چنددانش پژوهانه ماهيتاً از جهت گيري انتقادي برخوردار 
اســت. نویســندگان این مقاالت كه عمدتاً چندفرهنگي آیيني یعني عربي، غربي، یهودي، 
مسيحي و مسلمان اند )هاوتينگ و شریف 1389، فهرست نویسندگان( هدفشان را وارسي 
انتقادي مواجهه دانش پژوهان مسلمان با قرآن، روش های تفسير قرآن و نتایج ناشي از كاربرد 

این روش های تفسيري اعالم نموده اند. )همان، پيش گفتار: 19ـ22( 
كليت این اثر در ســه بخش و ســيزده مقاله سامان داده شده اســت. بخش اول )همان: 
27ـ162( كه حاوي ســه مقاله با موضوع »ســبك و معاني قرآن كریم« اســت به مضاميني 
خاص در قرآن، از قرآن پرداخته اســت: »تصویر و استعاره در قرآن؛ نمایش داستان یوسف 
نبي )ع(؛ بافتار و مناســبات دروني تفســير قرآن«. بخش دوم نيز حاوي شــش مقاله است 
)همان: 163ـ366( و موضوع محوري آن »تحليل روش های تفســيري قرآن« در سده هاي 
ميانه و جدید اســت. محورهاي بحث مقاالت این بخش نيز عبارت است از: »تعامل تفسير 
و حدیث در تفســير آیات؛ چالش های داستان ابراهيم )ع( در تفسير طبري از قرآن؛ مفهوم 
فتنه در قرآن از نگاه طبري؛ رهيافت های تفسيري شيعيان اخباري؛ تحوالت تفسير قرآن در 
سده بيست ميالدي.« بخش سوم نيز )همان: 367ـ458( حاوي مقاالتي درباره مضمون های 
خاص قرآن پژوهي اســت، از جمله: »تفسير كتاب مقدس در پرتو قرآن؛ استنادات قرآن در 
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باره تاریخ صدر اسالم؛ فقه و تفسير احكام قرآني؛ تأثير قرآن بر نثرنویسي ها« )همان، پيش 
گفتار ویراستاران انگليسي(

روي هم رفته با همه دقت نظرهاي رایج در كتاب مورد بررســي، آن گونه كه ویراســتار 
ترجمه فارسي این اثر نوشته است، برخي مقاالت داراي دیدگاه هایی نامتعارف درباره قرآن 
هســتند كه مخدوش كننده روح قدسي این متن مقدس اســت. )همان، پيش گفتار ترجمه 
فارسي: 13( از جمله مواردي كه این شائبه را ایجاد می كند، این مسأله است كه برخي مؤلفان 
مقاالت این اثر به تأثير كاهنان عصر جاهليت بر روح آیات قران اشــاره كرده اند. وفق نظر 
ویراستار ترجمه فارســي یا این دیدگاه ها به صورت طرح نظرات دیگران در مقاالت آمده 
اســت تا نقادي شوند یا اینكه در اصل این اشكال به دیدگاه خود مؤلف مقاالت برمی گردد 

كه طرح مسأله كرده اند.
به نظر ما، فارغ از اینكه كدام شــق مســأله وارد باشد، اصل بروز این نوع طرح مسأله در 
»مطالعــات قرآني مدرن«ـ همان طور كه در طول این مقاله نيز اســتدالل نمودیمـ  از بيخ و 
بن به ماهيت تأثير »روح شــكاك و نقاد مدرنيته غربي« در تكوین الهيات و فلسفه و علوم 
انساني مدرن )پسارنسانسي و پساروشنگري( برمی گردد كه دامن دانش پژوهي در مطالعات 
قرآني مدرن را نيز گرفته است و واضح است در فرایند مواجهه با این دست مطالعات قرآني 
مدرن باید با اســتدالل عقالني منطقي مســتند و منصفانه به مصاف پاسخ گویي به این نوع 

مسأله سازی های دانش پژوهانه در قرآن پژوهي هاي غربي رفت.

3ـ2ـ4ـ نمونه مطالعات قرآني تلفيقي حاوی نگاه مدرن به وارسي »تفسير و تاریخ و مضامين 
و زبان قرآني« 

در این گروه از مطالعات قرآني مدرن و به ویژه در ادبيات فارسي شــده مطالعات قرآني 
مزبور كه مورد وارســي ما هستند، بدون اغراق باید گفت كه كتاب ترجمه شده به فارسي با 
عنوان »مجموعه مقاالت قرآن پژوهي غربيان: زبان قرآن، تفسير قرآن« )كریمي نيا، 1392( به 
لحــاظ تجميع مقاالت ارزنده و مهم از قرآن پژوهان مطرح )جان ونزبرو، اندرو ریپين، اري 
روبين، هربرت برگ، هارولد موتســكي، فرانسوا دوبلوا، جيمز بالمي، ویليام گراهام( سهم 
بسزایي در شناخت »مطالعات قرآني تلفيقي مدرن« )تلفيق مطالعه تاریخ و تفسير و زبان و 
مضامين قرآن( و نيز شــناخت عميق تر و دقيق تر گشتالت متن مقدس )قرآن( دارد. مترجم 
این مجموعه مقاالت )كه خود نيز از زمره قرآن پژوهان پرتالش و ذوفن این عرصه است()16( 
1 شانزده عنوان مقاله پربار این مجموعه را در سه بخش مرتب نموده است: در بخش اول با 
عنوان »مقاالت تفسيري« )صص 11ـ186( مقاالت مرتبط با مسایل تفسير قرآن آمده است؛ 
در بخش دوم نيز با عنوان: »مطالعات قرآني جان ونزبرو« )صص 187ـ302( مقاالت مربوط 
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) به ارزیابي و نقد كتاب برجســته »مطالعات قرآني جان ونزبرو« آمده است. نهایتاً در بخش 

سوم هم با عنوان »زبان قرآن« )صص 303ـ404( مناقشات و چالش های زبان شناختي قرآن 
بحث شــده و مسأله مهم و منازعه ای تأثير زبان های غيرعربی )به اصطالح مطالعات قرآني 

آن: زبان های بيگانه( بر زبان قرآن وارسي نقادانه شده است.
البته فهم این مقاالت پر پيچ و خم از حيث معرفت شناختي براي مخاطب مبتدي مطالعات 
قرآني چندان راحت نيســت؛ چون نيازمند اطالعات پایه ای زیادي است كه باید پيش تر از 
طریق خواندن متون مبنایی تر تأمين شــود )ازجمله متوني كه در این مقاله پيش تر معرفي و 
توصيف شدند( كه در مقاالت فشرده این مجموعه هم نيامده است. با این وجود همان طور 
كه مترجم فاضل فارسي این مجموعه مقاالت آورده است، مقاالت كتاب می تواند »روزنه ای 
براي طرح برخي مسایل مهم قرآن پژوهي غربيان معاصر در ميان محققان مطالعات قرآني و 
تفسيري ما بگشاید و به فضاي علمي محافل آكادميك ما در حوزه و دانشگاه رونق بيش تر 

بخشد« )همان، مقدمه: 7(

3ـ3ـ مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا
این سنخ از مطالعات قرآني، همان گونه كه پيش تر نيز گفته آمد، متعلق به فرهنگ دانش پژوهي 
قرآن كریم در جهان اســالم دوران معاصر و مدرن اســت. این ها مطالعاتی است »در قرآن و 
درباره قرآن و از قرآن« منتهي متكي به ميراث علوم اسالمي سنتيـ  از حيث تئوریك و مبتني 

بر كاربست روش شناسي هاي فلسفه و علوم انساني مدرنـ  از حيث متدیك.
براي این مقاله با توجه به مسأله آن و نيز حجم و مقتضيات مقاله سه نمونه معرف از این 

سنخ »مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا« كفایت می كند.

3ـ3ـ1ـ مطالعه قرآن به منزله اثري ادبي
مجموعه مقاالت مستنصر مير و عبدالحسين الرئوف با عنوان »مطالعه قرآن به منزله اثري 
ادبي: رویكردهاي زبانيـ  سبك شناختي« )1390( كه با استفاده از رویكردهاي زبان شناختي 
و مطالعه ادبي انجام شده است، از توجيهي كه از جنس نقد ادبي است، برخوردار است. در 

این باره مير در مقاله »قرآن به منزله اثري ادبي« آورده است: 
»...ریچارد مولتن مؤلف كتاب مطالعه ادبي كتاب مقدس، نشــر كتابش را این گونه توجيه 
كــرده بود كه كتاب مقدس بر خالف آثار ادبي جهان تافتــه ای جدا بافته از تار و پودهاي 
حماســه و غنا و نمایش است و لذا شایسته بررسي است ... بنابراین كتاب مقدس قرآن نيز 

شاهكاري است ادبي و شناخته شده در جهان ... .« )مير و عبدالرئوف 1390: 23( 
از این رو این دو دانش پژوه مسلمان )پاكستاني و عراقی مقيم غرب( با توجه به تخصص 
دانشگاهی شــان در عرصه زبان شناسي و مطالعه و نقد ادبي به سراغ »قرآن به عنوان یك اثر 
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ادبــي« رفته اند و با این دید قرآن پژوهي نموده اند. براي شــناخت محتوا و ماهيت این نوع 
»مطالعه قرآني نوسنتي و نوگرا« كفایت می كند صرفاً اشاره ای به مسایل و مضمون های مورد 

بحث آن ها شود. 
این ها مضمون هایی هستند كه در این مطالعه به بحث گذاشته شده اند: »فربگي زبان عربي 
قرآن، فصاحت زبان عربي قرآني، جنبه های شنيداري قرآن، موسيقاي آیات قرآني، ژانرهاي 
روایي تمثيلي نمایشي اسطوره ای قرآن، واقع بينی ها و غيب بينی های قرآن« )همان: 23ـ49( 
چند مسأله خاص دیگر نيز در این مطالعه بررسي شده است كه از جنس »مطالعه ادبي و نقد 
ادبي«)17( اســت: »گفتگو و دیالوگ هاي قرآني، صنایع ادبي قرآن، كنایه و طنز و شوخ طبعي 

در قرآن، سبك های شناختي قرآن« )همان: 51ـ301(

3ـ3ـ2ـ رهيافتي به قرآن كریم: تعریف قرآن
اثر اسالم پژوه و عرب پژوه فقيد و متخصص فلسفه اسالمي محمد عابد الجابري را می توان 
نمونه متمایزي از مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا دانست. »رهيافتي به قرآن كریم« )1394( 
تلفيقي است از كاربرد هم زمان متدهاي مدرن علوم انساني در حوزه هرمنوتيك و تئوري هاي 

علوم اسالمي سنتي براي فهم هرمنوتيكي ماهيت و سرشت متن مقدس قرآن. 
در این باره در مقدمه آمده است: »این كتاب در حوزه علوم قرآني است؛ زیرا علوم قرآني به 
دانشي اطالق می شود كه از اصول فهم قرآن بحث می كند، اما این كتاب مشابه تأليفات دیگر 
این حوزه نيســت. جابري در این كتاب نه خود را به مباحثي كه به  طور ســنتي در تأليفات 
علوم قرآن مطرح است، محدود ساخته و نه صرفاً از ارزش های مرسوم و معمول در ميراث 
اسالمي تبعيت نموده اســت. این اثري است انتقادي و محققانه در علوم قرآني.« )الجابري 

1394، پيش گفتار مترجم: 9(
از ویژگی های بارز و ممتاز این مطالعه باید به این موارد اشــاره نمود: »استفاده از تحليل 
هرمنوتيكي، توجه به مضمون های قرآني در بافتار تاریخي آن ها، اســتناد به علوم اســالمي 
سنتي بارویكرد تاریخي انتقادي و فهم قرآن با استناد به خود قرآن )اصل: القرآن یفسر بعضه 

بعضا(« )همان: 10ـ12(
اما اصل موضوعه و مهم راهنماي كار محمد عابد الجابري در رهيافتي به قرآن كریم، كه 
این كتاب بخشي از یك پروژه پژوهشي حجيم قرآن پژوهي و مطالعه چندجلدی آن است، 
بر این بنا شده است كه »پرسش ها و پاسخ های مطالعات كتاب مقدس )یهوديـ  مسيحي( به 
خاطر بافتار فرهنگي تاریخي خاص این دو دین نمی تواند عيناً در مطالعه متن مقدس قرآن 
صدق كند و لذا پرســش ها و پاسخ های قرآن پژوهي به لحاظ فرهنگ و تاریخ خاص خود 

مجزا است. )همان: 12( 
اما جهت گيري محتوایي و معرفتي این اثر را می توان با ارجاع به عنوان بخش ها و فصول 
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) كتاب بهتر فهم نمود. از این حيث عابد الجابري فقيد كتاب را در سه بخش مهم سامان داده 

اســت: بخش اول عنوان »قرائاتي پيرامون قرآن« )همــان: 61ـ198( دارد، عنوان بخش دوم 
»ســير پيدایش و تكوین قرآن« اســت )همان: 199ـ340( و عنوان بخش سوم هم »قصص 
در قرآن« است. )همان: 341ـ560( اما مهم ترین مسایل و مضمون های قرآن پژوهانه این اثر 
عبارت است از: »تعریف قرآن، وحدت اصول ادیان ابراهيمي، امي بودن پيامبر اسالم )ص(، 
رسالت پيامبري، حقيقت نبوت و امامت و والیت و وصایت، تاریخ قرآن، زبان شناسي قرآن.«
روي هم رفته این اثر را می توان یك مطالعه تلفيقي از تاریخ و تفسير و مضمون های قرآني 
دانســت كه به طرزي نوگرا مسایل سنتي را پاسخ داده اســت و براي برخي مسایل سنتي 
قرآن پژوهي مانند ماهيت وحي و رســالت نبوت و مانند آن به پرسش های نو رسيده است. 
حسن ممتاز این نوع مطالعات این است كه هم می تواند براي پرسش های كالسيك و سنتي 
قرآن پژوهي پاسخ های نو فراهم كند و هم اینكه می تواند براي پرسش های نو در قرآن پژوهي 

به سراغ پاسخ های كالسيك و سنتي برود و آن ها را بازخواني كند.

3ـ3ـ3ـ معناي متن: پژوهشي در علوم قرآني
اثر ارزنده نصر حامد ابوزید دین پژوه مصري )كه در اواخر عمرش به خاطر تكفير االزهري ها 
از بابت آراي نوگرایانه دین پژوهی اش در تبعيد در غرب به سر برد(، طرحي است نوگرایانه و 
نوسنتي از مطالعات قرآني. در »معناي متن: پژوهشي در علوم قرآني« )مفهوم النص: دراسه في 
علوم القرآن( ابوزید كوشيده است تا مباحث رایج در علوم قرآني را با نگاهي تازه و با نگرش و 
ذهنيتي امروزین ببيند؛ یعني با متدهاي شناخته شده و روش های علمي. لذا این اثر هم یك كتاب 
سنتي است؛ یعني هم به موضوعي كهن در ميراث اسالمي می پردازد و هم مصالح آن عمدتًا 
متون تدوین یافته در ســنت گذشتگان است. به این معني در »معناي متن« ابوزید می كوشد با 
به كارگيری نظریه های متن شناختي و روش های متن پژوهي و زبان شناختي قرائتي تازه از علوم 

قرآني به دست دهد. )ابوزید 1387؛ یادداشت مترجم 11ـ12(
قرآن پژوهي مندرج در معناي متــن آن گونه كه در »مقدمه مؤلف براي خواننده ایراني« 
آورده اســت )همان: 22ـ45( مبتني بــر یك نوع »دیالكتيك متن ـ زمينه« اســت؛ یعني 
تعامل ميان قرآن )متن مقدس( و فرهنگ و تاریخ عربي و اجتماع جاهلي و صدر اســالم. 
قرآن پژوهي متأثر از این دیالكتيك هم متوجه »شــكل گيري قرآن در امر واقع« اســت و 
هم در پي فهم »شــكل دهي قرآن به امر واقع« اســت. )همان: 13( از سوي دیگر ابوزید 
می خواهد با مطالعه قرآني نوسنتي و نوگرایي از این دست، نحوه بازتاب امر واقع در قرآن 
و وجوه بازسازي آن را نشان دهد و از حيث پژوهش علمي چيستي و چرایي و چگونگي 

این سازوكار را نيز فهم نماید.
این سنخ متن خواني و متن كاوي به گفته ابوزید در »پيشگفتار: گفتمان دیني و روش علمي« 
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)همان: 46ـ74( ناشي از اهميت قرآن در تمدن سازي اسالمي است؛ چون اسالم »تمدن متن« 
اســت و چون چنين است، تنها راه فهم متن در مطالعات قرآني، كاربست هرمنوتيك تأویل 
متن و هرمنوتيك فهم مقاصد مؤلف متن در پرتوي بافتارهاي تاریخي فرهنگي است و این 
دقيقاً تأیيد معنایي است كه ابوزید فقيد برای نظریه معروف خود در قرآن پژوهي یعني نظریه 

ارتباط متن قرآن با واقعيت قائل است. )همان: 13(
از ایــن حيــث كليت مضامين و محتوای كتــاب ابوزید را باید با این نــگاه كاوید. این 
مضمون های قرآن پژوهانه را ابوزید در ســه بخش ســامان داده است: در بخش اول كتاب 
با عنوان »شــكل گيري و شكل دهي متن و فرهنگ« )همان: 75ـ240( به این موارد پرداخته 
شده اســت: »مفهوم وحي، گيرنده متن، رسالت و ابالغ وحي، آیات مكي و مدني، اسباب 
النزول قرآن، ناســخ و منســوخ در قرآن«. در بخش دوم نيز با عنوان »ســازوكارهاي متن« 
)همان:241ـ405( این مضمون ها آمده اســت: »اعجاز قرآن، مناسبت ميان آیه ها و سوره ها، 
عام و خاص، غموض و ســادگي، تفســير و تأویل«. و در بخش سوم هم با عنوان »تغيير 
مفهوم و كاركرد متن« )همان: 406ـ481( علوم اســالمي متعارف در جهان اسالم با الهام از 
متد امام محمد غزالي در »احياي علوم الدین« وارسي نقادانه شده و جایگاه معرفتي علومي 
مانند تفســير، حدیث، فقه بحث شده است و ضمن آن مسأله مهم تأویل مجازي و حقيقي 

قرآن هم طرح شده است.

4ـ نمونه هایی معرف از پروبلماتيك هاي مطالعات قرآني سنتي و مدرن
در این بخش پروبلماتيك هایي بررســی خواهد شــد كه در این انواع متنوع از مطالعات 
قرآني )مدرن، ســنتي، نوسنتي ونوگرا( مورد وارسي می توان یافت. به این منظور در جدول 
زیر شماي كلي این پروبلماتيك ها ترسيم شده است تا بهتر بتوان درباره موضوع مورد بحث 

به شناخت اجمالي رسيد.

جدول 2: نمونه پروبلماتيك هاي مطالعات قرآني مدرن، سنتي، نوسنتي و نوگرا

رهيافت
غالب ـ قالب
قرآن پژوهي

عناصر پروبلماتيك

روشايده ـ نظريهمسألهرويكرد

چگونگيانتزاعيسنتي
شناخت متن قرآن

براي تقويت
دين داري فقهي سنتي

تأثير متن مقدس
بر زندگي مسلمانان

منطق
دانش های اسالمي سنتي و 
تفسير، حديث، نحو عربي
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) چگونگي فهم متن قرآن انضماميمدرن

براي شناخت مقايسه ای 
اديان و جهان متون 

مقدس

تأثير زمينه بر
متن مقدس

منطق فلسفه
و علوم انساني مدرن

دين اسالم چگونگي انضمامينوسنتي و نوگرا
فهم متن قرآن براي 

و داشتن دين شناخت 
داري عقالني سازنده و 
زيست معنوي اخالقي

تعامل سازنده
متن و زمينه

منطق فلسفه
و علوم انساني مدرن

به همراه
منطق

دانش های اسالمي سنتي و 
تفسير، حديث و نحو عربي

هر چند تشــریح مفصل این جدول با ذكر مصادیق بيش تر نيازمند مقاله ای مستقل است، 
اما در حد حوصله این مقاله و به  طور خالصه باید گفت كه مفاد شكل چند نكته مهم براي 

بحث های آتي را نشان می دهد:
اول: مطالعات قرآني ســنتي از حيث رویكرد »انتزاعي« اندیش  است؛ یعني صرفاً به »متن« 
متوجه  است، اما دو سنخ دیگر )مطالعات قرآني مدرن و نوسنتي و نوگرا( »انضمامي«  اندیش  

است؛ به این معنا كه به امر واقع و »زمينه متن« توجه دارد.
دوم: مطالعات قرآني سنتي از لحاظ مسأله مورد بحث، عمدتاً متوجه شناخت صوري متن 
مقدس است آن هم در راستاي »تقویت دین داري سنتي و فقهي« مورد نياز اجتماع مسلمانان. 
برخالف این، مسأله مطالعات قرآني مدرن چگونگي فهم متن قرآن براي »شناخت مقایسه ای 
ادیان و جهان متون مقدس« است. مسأله مطالعات قرآني مدرن و نوسنتي و نو، هم »شناخت 
دین اسالم« و هم چگونگي »فهم متن قرآن« براي داشتن دین داري عقالني سازنده و زیست 

معنوي اخالقي است.
سوم: مطالعات قرآني سنتي، از حيث ایده و نظریه در پي شناخت »تأثير متن بر امر واقع 
و زمينه« است، اما مطالعات قرآني مدرن با ایده ـ نظریه »تأثير زمينه بر متن مقدس« مأنوس 
اســت. مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا عمدتاً با ایده ـ نظریه »تعامل سازنده متن و زمينه« 

انس گرفته است.
چهارم: مطالعات قرآني ســنتي، از حيث روش شــناخت و قرآن پژوهي متكي بر »منطق 
دانش های اسالمي سنتي و تفسير، حدیث، نحو عربی« است، اما منطق مطالعات قرآني مدرن، 
»منطق فلسفه و علوم انساني مدرن« است. این در حالي است كه مطالعات قرآني نوسنتي و 
نوگرا از دو منطق بهره می برد: »منطق فلسفه و علوم انساني مدرن« به همراه »منطق دانش های 

اسالمي سنتي و تفسير، حدیث و نحو عربي«
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نتيجه گيری
این مقاله گامی مقدماتی و مبنایی برای عزیمت به سمت معرفی مختصر و فشرده نودانشی 
به نام و صفت »فلسفه مطالعات قرآنی« است؛ یعنی فلسفه ای مضاف از جنس »فلسفه علم« و 
»فلسفه علوم انسانی اجتماعی« متعارف كه مورد نياز برای شناخت دقيق و عميق و روشمند 
و نظام منــد »مطالعات قرآنی« با هدف »تحليل انتقــادی« از روند مطالعات قرآنی موجود و 
»توصيه راهبردی« برای مطالعات قرآنی تكميلی و پيشــرفته است. به این سبب این مقاله با 
ابتنا به »فلســفه مطالعات قرآنی« مواضع معرفتی زیر را درباره مطالعات قرآنی در دسترس 

نشان می دهد. 
اول: »مطالعات قرآنی« در دسترس در غرب و جهان اسالم را می توان از حيث چند عامل 
و معيار مهم و مبنایی از جمله »رهيافت به قرآن، زبان فنی تحليل متن، دانش پایه مورد اتكا 
بــرای نظرمند كردن یافته های قرآن پژوهی و فرهنگ دانش پژوهانه غالبـ  قالب« در آن در 

سه سنخ معرفتی عقيدتی مبنایی فهم نمود: »سنتی، مدرن، نوسنتی و نوگرا«.
دوم: یكی از وجوه ممتاز و متمایز »مطالعات قرآنی« سنتی و مدرن این است كه زبان معيار 
مطالعات قرآنی سنتی عمدتاً »تجليلیـ  اعتقادی« است، حال آنكه زبان مطالعات قرآنی مدرن 
عمدتاً »تحليلیـ  انتقادی« است؛ اما »مطالعات قرآنی نوسنتی و نوگرا« در سپهرهایی از جهان 

اسالم عمدتاً تركيبی از این دو نوع زبان معيار فنی است.
سوم: مهم ترین مقر و خاستگاه تاریخی معرفتی »مطالعات قرآنی مدرن« از رنسانس به این 
سو، به ویژه در عصر پساروشنگری )سده 18م( همچنان جغرافيای فرهنگی اروپا عمدتاً با 

تمركز بر مراكز آكادميك آلمان و فرانسه و انگليس است.
چهارم: مهم ترین مقر و خاســتگاه تاریخی معرفتی »مطالعات قرآنی نوســنتی و نوگرا« 
)عالوه بر »مطالعات قرآنی ســنتی« كه خاستگاه آن در طی یك و نيم هزاره از تاریخ اسالم 
همچنان جهان اسالم عربی ـ پارسی است( جغرافيای فرهنگی عربی ـ پارسی اسالم است.
پنجم: مهم ترین دغدغه »فلسفه مطالعات قرآنی« )فلسفه ای كه قصد و مقصود آن پرسش 
از چيســتی و چگونگی انجام مطالعات قرآنی و ســنجش مفهومــی تئوریك و متدیك به 
ســبك انتقادی و هنجاری این مطالعات با هدف تقویت و تصحيح روال آن ها اســت(، هم 

سنخ شناسی مطالعات است و هم كشف »پروبلماتيك« مورد اتكای این مطالعات.
ششم: بر مبنای الزامات و مقتضيات »فلسفه مطالعات قرآنی« )كه نوعی خاص از فلسفه های 
مضاف متعارف و مدرن به ســبك و ســياق »فلسفه علم« و »فلسفه علوم انسانی اجتماعی« 
رایج است(، مهم ترین خصایص گشتالت پروبلماتيك مطالعات قرآنی مدرن، سنتی، نوسنتی 
و نوگرای وارسی شده در این مقاله )صرفاً به عنوان نمونه معرف و خوشه ای زرین از خرمن 

ارزنده قرآن پژوهی( این است:
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) الف( رویكرد انتزاعی »مطالعات قرآنی ســنتی« عمدتاً به »تأثير متن بر زمينه« می پردازد و 

قرآن پژوهی اعتقادی آن نيز عمدتاً از منظر فقهی ـ معارفی می بيند.
ب( رویكــرد انضمامی »مطالعات قرآنی مدرن« در كليت خود معطوف به »تأثير زمينه بر 
متن« اســت و موضع آن نيز در قرآن پژوهی تقویت یك معرفت شناسی مقایسه ای انتقادی 

بين االدیانی و بينامتون مقدس است.
پ( اما رویكرد انتزاعی ـ انضمامی و تلفيقی مندرج در »مطالعات قرانی نوسنتی و نوگرا« 
منجر به این شــده است كه قرآن پژوهي  های اعتقادی و انتقادی شكل گرفته و ضمناً »تعامل 

سازنده متن و زمينه« مطمح نظر قرار گيرد.

پی نوشت
و اما نكته آخر این كه 

هدف »مطالعات قرآنی نوســنتی و نوگرا« در جهان اسالم عربی ـ پارسی استفاده از فهم 
هرمنوتيكی قرآن كریم )ام الكتاب و ســر متن متون مقدس ادیان ابراهيمی( برای »زیســت 

معنوی اخالقی مدرن معنویت مند ملهم از قرآن« است. 
لذا اگر »فلســفه مطالعات قرآنی« بتواند در این پروژه حياتی مســاهمت داشته باشدـ  كه 
حتماً این گونه است و جز این نيستـ  سعی این مقاله برای طرح بحث در »فلسفه مطالعات 

قرآنی« منتج به نتيجه شده است.

یادداشت ها
1. براي »تاریخ قرآن« به عنوان نمونه نگاه شود به:

محمود راميار، )1395(: تاریخ قرآن، تهران: انتشارات اميركبير.
2. براي مطالعات دو متن دیني یهودي مسيحي عهدین قدیم و جدید »تورات و انجيل« نگاه شود به:

* عهد عتيق ـ جلد اول/ كتابهای شــریعت یا تورات: بر اساس كتاب مقدس اورشليم، )1396(: ترجمه 
پيروز سيار، تهران، نشر هرمس.

* عهد عتيق ـ جلد دوم/ كتاب های تاریخ: بر اساس كتاب مقدس اورشليم، )1396(: ترجمه پيروز سيار، 
تهران، نشر نی.

* عهد جدید ]انجيل[ ـ بر اساس كتاب مقدس اورشليم، )1396(: ترجمه پيروز سيار، تهران، نشر نی.
* انجيل برنابا، )1390(: ترجمه حيدرقلی خان قزلباش )سردار كابلی(، تهران، المعي.

3. در مورد »علوم اسالمي« نگاه شود به:
* عثمان بكار، )1389(: طبقه بندي علوم از نظر حكماي مســلمان، ترجمه جواد قاســمي، با مقدمه سيد 

حسين نصر، مشهد، بنياد پژوهش های اسالمي آستان قدس رضوي تهران.
* مطهري، مرتضي، )1390(: كليات علوم اسالمي1: منطق و فلسفه، تهران، انتشارات صدرا.
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* مطهري، مرتضي، )1390(: كليات علوم اسالمي2: كالم، عرفان، حكمت عملي، تهران، انتشارات صدرا.
* مطهري، مرتضي، )1390(: كليات علوم اسالمي3: اصول فقه، فقه، تهران، انتشارات صدرا.

4. درباره »قصص االنبياء« نگاه شود به:
* نيشــابوري، ابواســحاق ابراهيم بن منصور ]ســده5ق/11م[، )1392(: قصص االنبياء، به اهتمام حبيب 

یغمایي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
5. هنوز هم در بسياري از حوزه های دانش پژوهي سنتي در جهان اسالم منظور از »مطالعات قرآني سنتي« 

صرفاً دانش ـ فن »تفسير قرآن« است. به عنوان نمونه نگاه شود به:
* جمعي ازمؤلفان، )1389(: تفسير قرآن: تاریخچه، اصول، روش ها، تهران: نشر كتاب مرجع.

البته در متن همين نوع از مطالعات قرآني سنتي نيز امكان بازیابي نسبي و بازخواني نحيف »پروبلماتيك« به 
معناي مورد نظر این مقاله با استفاده از »هرمنوتيك دیني« تا اندازه ای متصور است؛ براي نمونه نگاه شود به:
* ثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محمد ]ســده4ق/10م[، )1386(: اقتباس از قرآن كریم، ترجمه حسين 

. ي
گ

كت انتشارات علمي و فرهن� صابري، تهران: �ش
* غزالي، محمد ]ســده5ق/11م[، )1394(: جواهر القرآن، ترجمه مهدي كمپاني زارع، تهران: نشــر نگاه 

معاصر.
* گلدزیهر، ایگناس، )1393(: گرایش های تفسيري در ميان مسلمانان، ترجمه سيد ناصر طباطبایي، تهران: 

نشر ققنوس.
* سندز، كریستين زهرا، )1397(: تفاسير صوفيانه قرآن از سده چهارم تا نهم، ترجمه زهرا پوستين دوز، 

تهران: حكمت.
6. براي »مطالعات قرآني مدرن چنددانشي« به عنوان نمونه نگاه شود به:

* ونز برو، جان و دیگران، )1392(: زبان قرآن، تفسير قرآن: مجموعه مقاالت قرآن پژوهي غربيان، ترجمه 
مرتضي كریمي نيا، تهران: هرمس.

* هاوتينگ، جرالد و عبدالقادر شــریف، )1389(: رهيافت هایی به قرآن، به كوشــش و ویرایش مهرداد 
عباسي، تهران: حكمت.

* ریپين، اندرو، )1392(: رویكردهایي به تفســير قرآن، به كوشــش و ویرایش مهرداد عباســي، تهران: 
حكمت.

* شيمل، آنه ماري، )1389(: رمز گشایي از آیات االهيـ  تبيين آیات خداوند، ترجمه عبدالرحيم گواهي، 
تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

* ایزوتسو، توشيهيكو، )1393(: خدا و انسان در قرآن ـ معناشناسي جهان بيني قرآني، ترجمه احمد آرام، 
تهران: شركت سهامي انتشار.

7 و 8. براي یك نمونه »مطالعات قرآني نيمه ســنتي« در جهان اسالم نيمه مدرن و »مطالعات قرآني مدرن« 
در جهان اسالم شبه مدرن نگاه شود به:

* ابوزید، نصر حامد، )1389(: معناي متن ـ پژوهشــي در علوم قرآن، ترجمه مرتضي كریمي نيا، تهران: 
طرح نو.

* ابوزید، نصر حامد، )1389(: رویكرد عقالني در تفســير قرآن، ترجمه احسان موسوي خلخالي، تهران: 
انتشارات نيلوفر.

* عابد الجابري، محمد، )1393(: رهيافتي به قرآن كریم ـ در تعریف قرآن، ترجمه محسن آرمين، تهران: 
نشر نی.

* مير، مستنصر و عبدالحسين رئوف، )1390(: مطالعه قرآن به منزله اثري ادبيـ رویكردهاي زبان شناختي، 

 *
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) ترجمه ابوالفضل حري، تهران: انتشارات نيلوفر.

* عبدالرئوف، حسين، )1397(: پيوستاري در قرآنـ  تحليل مفهومي بينامتني زبان شناختي، ترجمه محمود 
كریمي و محمد صادق هدایت زاده، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

9. براي یك نمونه از »مطالعات قرآني سنتي« )اعتقادي تجليلي( نگاه شود به:
* بنت الشــاطي، عایشــه عبدالرحمن، )1391(: اعجاز بياني قرآن، ترجمه حسين صابري، تهران: شركت 

انتشارات علمي و فرهنگي.
* نجاتي، محمد عثمان، )1388(: قرآن و روان شناســي، ترجمه عباس عرب، مشــهد: بنياد پژوهش های 

اسالمي آستان قدس رضوي.
* فعالي، محمدتقي، )1394(: معرفت شناسي در قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

10. در مورد تئوري ـ متد »هرمنوتيك« براي نمونه نگاه شود به:
* پالمر، ، )1389(: علم هرمنوتيك، ترجمه محمدسعيد حنایی كاشانی، تهران: هرمس.

* نيچه، فردریش، مارتين هایدگر، هانســـگئورگ گادامر و دیگــران، )1391(: هرمنوتيك مدرن: گزینه 
جستارها، ترجمه بابك احمدی، مهران مهاجری و محمد نبوی، تهران: نشر مركز.

* ك.هوی، دیوید، )1385(: حلقه انتقادی: هرمنوتيك، تاریخ، ادبيات و فلســفه، ترجمه مراد فرهادپور، 
تهران: انتشارات روشنگران.

* گروندن، ژان، )1395(: هرمنوتيك، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، تهران: نشر ماهي.
 11. به صورت اختصاصي نيز برخي از بحث های »هرمنوتيك دیني« نيز در این چند اثر مهم آمده است:

* كاكس، ، )1397(: پدیدارشناسي دین، ترجمه جعفر فالحي، تهران: نشر مركز.
* گادامر، هانسـگئورگ، )1396(: هرمنوتيك دین و اخالق، ترجمه شهاب اميرخاني، تهران: بنگاه ترجمه 

و نشر كتاب پارسه.
* شالیرماخر، فردریش ]سده19م[، )1399(: درباره دین: سخناني با تحقيركنندگان فرهيخته اش، ترجمه 

محمدابراهيم باسط، تهران: نشر ني.
12. براي آگاهي از »منطق های متعارف فلسفه و علوم انساني اجتماعي مدرن« به عنوان نمونه نگاه شود به:
* بومر، فرانكلين لوفان، )1397(: جریان های بزرگ در تاریخ اندیشــه غربي: گزیده آثار بزرگ در تاریخ 

اندیشه غربي از سده های ميانه تا امروز، ترجمه حسين بشيریه، تهران: انتشارات چاپخش.
* برونوفسكي، ج. و ب. مازليش، )1393(: سنت روشن فكري در غرب: از لئوناردو تا هگل، ترجمه ليال 

سازگار، تهران: نشر آگاه.
* فروند، ژولين، )1372(: نظریه های مربوط به علوم انساني، ترجمه محمدعلي كاردان، تهران: مركز نشر 

دانشگاهي.
* كالنيكيــوس، آلكس، )1383(: درآمدي تاریخي بــر نظریه اجتماعي، ترجمه اكبر معصوم بيگي، تهران: 

نشر آگه.
* ســجویك، پيتر، )1388(: مروري بر فلسفه اروپایي: از دكارت تا دریدا، ترجمه محمدرضا آخوندزاده، 

تهران: نشر ني.
* هاملين، ، )1374(: تاریخ معرفت شناســي، ترجمه شــاپور اعتماد، تهران: پژوهشــگاه علوم انساني و 

مطالعات فرهنگي.
13. مشخصات كتاب شناختي سه نمونه معرف از مطالعات قرآني سنتي مورد وارسي در این مقاله از این 

قرار است:
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* ثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محمد ]ســده4ق/10م[، )1386(: اقتباس از قرآن كریم، ترجمه حسين 
. ي

گ
كت انتشارات علمي و فرهن� صابري، تهران: �ش

* غزالي، محمد ]سده 5ق/11م[، )1394(: جواهر القرآن، ترجمه مهدي كمپاني زارع، تهران: نشر نگاه معاصر.
* بنت الشــاطي، عایشــه عبدالرحمن، )1391(: اعجاز بياني قرآن، ترجمه حسين صابري، تهران: شركت 

انتشارات علمي و فرهنگي.
14. براي نمونه متون »فلسفه علم« و »فلسفه علوم انساني« نگاه شود به:

* فروند، ژولين، )1372(: نظریه های مربوط به علوم انساني، ترجمه محمد علي كاردان، تهران: مركز نشر 
دانشگاهي.

* اوكاشا، سمير، )1387(: فلسفه علم، ترجمه هومن پناهنده، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
15. البته این دیدگاه غزالي در جواهر القرآن از منظر »هرمنوتيك مدرن هایدگريـ  گادامري« محل مناقشه 
اســت. وفق این هرمنوتيك، ما از طریق »پيش داشت ها vorhaben / پيش فهم ها vorbegriff/ پيش دیدها 
vorsicht« نایل به فهم متون می شویم. بنابراین هيچ مؤلف و محقق و مخاطبی، ازجمله قرآن پژوه مورد نظر 
غزالي، نمی تواند بدون این ميانجی های فكري فرهنگي تاریخي با متن، ازجمله متن مقدس قرآن، به فهم متن 

نایل شود. در این مورد نگاه شود به:
* نيچه، فردریش، مارتين هایدگر، هانســـگئورگ گادامر و دیگــران، )1391(: هرمنوتيك مدرن: گزینه 

جستارها، ترجمه بابك احمدی، مهران مهاجری و محمد نبوی، تهران: نشر مركز.
16. نگاه شود به:

* كریمي نيا، مرتضي، )1389(: ساخت های زبان فارسي و مسأله ترجمه قرآن، تهران: هرمس.
17. براي آشنایي با دانش »مطالعه ادبي و نقد ادبي« به عنوان نمونه نگاه شود به:

* ســلدون، رامان و پيتر ویدوســون، )1384(: راهنماي نظریه ادبي معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران: 
طرح نو.

كتابنامه
ابوزید، نصر حامد، )1389(: معناي متن ـ پژوهشــي در علوم قرآن، ترجمه مرتضي كریمي نيا، تهران:   

طرح نو.
بنت الشــاطي، عایشــه عبدالرحمن، )1391(: اعجاز بياني قرآن، ترجمه حسين صابري، تهران: شركت   

انتشارات علمي و فرهنگي.
ثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محمد ]سده 4ق/10م[، )1386(: اقتباس از قرآن كریم، ترجمه حسين   

صابري، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
ریپين، اندرو، )ویراســتار( )1392(: رویكردهایي به تفسير قرآن، به كوشش و ویرایش مهرداد عباسي،   

تهران: حكمت.
عابد الجابري، محمد، )1393(: رهيافتي به قرآن كریم ـ در تعریف قرآن، ترجمه محسن آرمين، تهران:   

نشر نی.
غزالي، محمد ]ســده 5ق/11م[، )1394(: جواهر القرآن، ترجمه مهدي كمپاني زارع، تهران: نشــر نگاه   

معاصر.
گلدزیهر، ایگناس، )1393(: گرایش های تفسيري در ميان مسلمانان، ترجمه سيد ناصر طباطبایي، تهران:   

نشر ققنوس.
مير، مستنصر و رئوف عبدالحسين، )1390(: مطالعه قرآن به منزله اثري ادبيـ  رویكردهاي زبان شناختي،   

ترجمه ابوالفضل حري، تهران: انتشارات نيلوفر.
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) ونز برو، جان و دیگران، )1392(: زبان قرآن، تفسير قرآن: مجموعه مقاالت قرآن پژوهي غربيان، ترجمه   

مرتضي كریمي نيا، تهران: هرمس.
هاوتينگ، جرالد و شــریف عبدالقادر، )1389(: رهيافت هایی به قرآن، به كوشــش و ویرایش مهرداد   

عباسي، تهران: حكمت.
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