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

سید محمود نجاتی حسینی
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چكيده
بــا وجود حجــم معتنابهي از متــون منقح دربــاره مطالعات قرآني كــه ماحصل پژوهش
اسالمپژوهان غربي و اسالمي است ،به نظر میرسد 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 نمونههایی 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 ماهیت پروبلماتيك
موصوف در متن اين مطالعات است.
همانگونه كه مالحظه میشــود اين بازيابي كه به مدد روش ـ نظريه «هرمنوتيك ديني»
انجام خواهد شــد ،از مایههای هنجــاري ـ راهبردي با تمركز بر دیــدگاه 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 کلیدی :مطالعات قرآني ســنتي و مدرن ،هرمنوتيك ديني ،پروبلماتيك مطالعات
قرآني ،بازيابي هرمنوتيكي ،فلسفه مطالعات قرآنی.
 )1استادیار جامعهشناسی ،گروه فرهنگ و رسانه؛ دانشگاه آزاد اسالمی تهرانnejati.hosseini@gmail.com ،
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1ـ مقدمه
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در ادبيــات تاريخ متون اديان و به ويژه تاريخ متون مقدس ،به ویژه متون اديان ابراهيمي،
«تاريخ قرآن» شــأن خاصي دارد كه ناشي از پايگاه جهاني دين اسالم و جايگاه متني قرآن
اســت )1(.اين جايگاه چنانچه به صورت مقايســه بيناديني منظور شود ،عمدت ًا به اين خاطر
است كه بســي متفاوت از مطالعات دو متن ديني يهودي و مسيحي عهدين قديم و جديد
«تورات و انجيل»( )2از متن قرآن میتوان به آنچه قدما «علوم اسالمي» مینامیدند(( )3معارف
ديني ،الهيات توحيدي ،احكام فقهي ،اخالق اســامي ،اقتصاد و سیاست و حقوق اسالمي،
عرفان ديني) نيز نایل شــد .فراتر از این قرآن حتي منبعي كالســيك و سنتي براي كشف و
()4
تدوين «تاريخ پيامبران الهي» (قصص االنبياء) نيز بوده است.
لذا هنگامي هم كه از «مطالعات قرآني» سخن به ميان میآید ،طبیعت ًا ذهن مخاطب و فهم
متعارف شنونده غیرمتخصص و حتی پژوهشگر آماتور اين حوزه ،ناخودآگاه به سمت همه
مطالعاتي كه درباره قرآن است ،جهت داده میشود كه در كليت خود درست است )5(،اما به
هنگام مواجهه متخصصان و مخاطبان حرفهای با «مطالعات قرآني» ،آنچه در بدو امر به يك
ذهن حرفهای خطور ميکند ،این است كه «مطالعات قرآني» مطالعاتي هستند چنددانشي و
چندرشــتهای و چندتخصصی كه هم شامل طيف گســتردهای میشود از «مطالعات سنتي»
انجامشــده توسط انديشــمندان مســلمان درباره قرآن (اغلب تاريخ قرآن و تفسير قرآن)،
مطالعاتي كه پيشينه آن به درازاي تاريخ يك ونيم هزارهای تاريخ ظهور اسالم است( )6و هم
دربرگيرنده «پژوهشهای ديني مدرن» چندوجهي «در قرآن ،از قرآن ،درباره قرآن» است كه
()7
طي دوران مدرنيته غربي توسط اسالمپژوهان غربي صورت گرفته است.
البته در جهان اسالم شــبهمدرن نيز اخیرا ً شاهد شكلگيري چنين مطالعات قرآني مدرن
هستيم ،هر چند بهترين آنها در بهترين متدلوژی به كار گرفته شده و در مقايسه با مطالعات
قرآني مدرن غربیها ،کمتر «انتقادي» و بیشتر «اعتقادي»اند )8(.اين در حالي است كه همچنان
در ســپهر ســنتيمانده جهان اســام ـ جغرافياي فرهنگي عربي و غیرعربی ـ شكلگيري
مجموعه متون مطالعات قرآني «اعتقادي ـ تجليلي» (و نه «انتقادي ـ تحليلي») مشهود است
()9
كه هنوز هم با دیدگاههای متدلوژيك و تئوريك سنتي كار میکنند.
با همه اینها مفروض اصلي ما اين است كه میتوان از متن همه متون «مطالعات قرآني»
(اعم از ســنتي و مدرن؛ غربي و اســامي؛ تحليلي ـ انتقادي و تجليلي ـ اعقادي) به فهمي
نســبي از «پروبلماتيك» (مجموعه منتظم :ايده ،مسأله ،مفروض ،پرسش ،پاسخ ،روش ،تز،
ســنتز) مندرج در این متنها با بهره بــردن از تئوري ـ متد «هرمنوتيك ديني» فهم نمود كه
بخشــي از پروژه سترك «هرمنوتيك» اســت )10(.اما منظر و منظور ما از هرمنوتيك ديني در
این مقاله (وفق چهارچوب باني هرمنوتيك ديني :فردريش شــاير ماخر و مروج آن هانس
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در ایــن مقاله نيز اين مهم ضمن رعايت شــئونات تئوريــك و متديك هرمنوتيك ديني
به همين صورت ،منتهي با مناسبســازیهای معرفتي ـ عقيدتي كه الزمهشان «هرمنوتيك
مطالعات قرآني» (كاربست هرمنوتيك ديني در مطالعات قرآني) است ،رعايت خواهد شد.
لذا با گزينش چند نمونه معرف از «مطالعات قرآني سنتي و مدرن غربي و اسالمی» بررسی
شروع میشود.
از اين روي تالش پژوهش بر این است که دادههایی در تأیید ايده ـ مفروض «شالودها 
ی
نویســنده ارائه دهد مبني بر اين كه «پروبلماتيك»هاي مطالعات قرآني در ورژن «ســنتي و
تجلیلی اعتقادي» آن (مطالعات قرآني كه به ویژه فراورده انديشمندان مسلمان است)« ،پنهان
و بینظم و صورتبندي نشده» است ،ولي در ورژن «مدرن و تحليلي انتقادي» آن (مطالعات
قرآني كه به ویژه فرآورده انديشــمندان غربي اســت و بعض ًا برخي از انديشمندان مسلمان
نوگرا و مدرن) «آشكار و منظم و صورتبندي شده» است.

 )ینآرق تاعلاطم هفسلف یارب یدربهار -یداقتنا تاكن یخرب(نردم و یتنس ینآرق تاعلاطم كيتاملبورپ

گئــورگ گادامر) چيزي نيســت جز به كار گرفتن ريزهکاریهــا و فوتوفن متد ـ تئوري
()11
هرمنوتيك در متنهای ديني براي فهم مقصود و مقصد و مسأله و مضمون متنهای ديني.

به اين معنا وفق يكي از منطقهای متعارف در فلســفه و علوم انساني اجتماعي مدرن(،)12
فهم هرمنوتيكي ديني «مطالعات قرآني ســنتي» (عمدت ًا رايج در جهان اســام سنتيمانده)
نيازمند «بازســازي منطق» اين مطالعات است ،اما در مورد همتای رقيب آن يعني «مطالعات
قرآني مدرن» (اغلب رايج در جهان غرب و اندكي در جهان اســام مدرنشده) ،پژوهشها
محتاج «بازيابي منطق» اين مطالعات هستند ،اما «پرسش راهنما» كه مرتبط با اين مفروض ـ
ايده تحقیق است بر اين قراراست« :چرا و چگونه دو نوع پروبلماتيك اصلي «سنتي و مدرن»
در متن مطالعات قرآني بروز یافتهاند؟»
پاسخهایی که برای این پرسش تدارک دیده شده در دو بخش سامان داده خواهد شد .در
بخش اول نمونههایی معرف از «مطالعات قرآني سنتي و مدرن» معرفی میشود و سپس در
بخش دوم چند نمونه معرف از «پروبلماتیک»های وارسیشــده در این نوع مطالعات قرآنی
سنتی و مدرن نشان داده خواهد شد .پیش از اینها البته الزم است «گشتالت» (کلیت متنی)
مطالعــات قرآنی ســنتی و مدرن که این نمونههای معرف از متن آنها گزینش و وارســی
شدهاند ،توصیف شوند.

2ـ گشتالت مطالعات قرآني سنتي و مدرن

براي معرفي كليت متني يا گشتالت مطالعات قرآني موجود ـ دست كم آن دسته مطالعاتي
كه مطرحاند و در دســترس مخاطباناند ـ میتوان به يك ســنخ شناسي (تيپولوژي) نسبت ًا
اســتاندارد و چند معياري متوســل شــد .به نظر نویســنده و به صورتي خالصهشده اين
سنخشناسي به اين صورت است:
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بر مبناي معيار «رهيافت» در مطالعات قرآني؛ بر اين مبنا میتوان از دو ســنخ مهم ياد كرد:
مطالعات قرآني «سنتي و مدرن» .رهيافت مطالعات قرآني سنتي وفاداري به «علوم اسالمي» و
معارف ديني است ،اما رهيافت مطالعات قرآني مدرن پايبندي به «علوم انساني» و فلسفه است.
بــر مبناي معيار «زبان پايه» در مطالعات قرآني؛ بر اين مبنا نيز میتوان از دو ســنخ تبعي
ديگر نام برد :مطالعات قرآني كه متكي به «زبان تجليلي ـ اعتقادي»اند و مطالعات قرآني كه
از «زبان تحليلي ـ انتقادي» استفاده میکنند.
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بر مبناي معيار «فرهنگ دانشپژوهان» مطالعات قرآني؛ بر اين مبنا نيز دو سنخ از مطالعات
قرآني قابل تشخیصاند :مطالعات قرآني كه فراورده «دانشپژوهان غربي» است و مطالعات
قرآني كه محصول «دانشپژوهان مسلمان» است.

روي هم بايد بتوان به جريان غالب ـ قالب در مطالعات قرآني موجود رسيد تا بتوان فهمي
هرمنوتيكي از «پروبلماتيك گشتالت مطالعات قرآني» داشت .به اين منظور جدول زير اين
مقصود را فراهم كرده است.
جدول  :1سنخشناسي مطالعات قرآني موجود ،مطرح و در دسترس مخاطبان
رهيافت

دانش پايه

زبان معيار

سنتي

علوم اسالمي و

تجليليـ اعتقادي

علوم انساني

تحليليـ انتقادي

نوسنتي و

علوم اسالمي سنتي و

تلفيقي و منعطف

نوگرا

علوم انساني مدرن

معارف مذهبي
مدرن

و فلسفه

فرهنگ

جريان

دانشپژوهان

غالب ـ قالب

دانشپژوهان مسلمان

مطالعات اسالمي سنتي

دانشپژوهان غربي

مطالعات اسالمي
و ديني مدرن

دانشپژوهان مسلمان

مطالعات اسالمي
نوسنتي و نوگرا

با توجه به اين جدول پايه اكنون میتوان با شناسايي متون مطالعات قرآني ،كه زيرمجموعه
يكي از اين سه «رهيافت» غالب ـ قالب هستند (رهیافتهای :سنتي ،مدرن ،نوسنتي و نوگرا)
به وارسي «پروبلماتيك» مندرج در نمونههای اين نوع از «مطالعات قرآني» پرداخت.

3ـ نمونههای معرف از مطالعات قرآني سنتي و مدرن

همانگونه كه گفته شد براي وارسي پروبلماتيك در مطالعات قرآني سنتي و مدرن ،ارجاع
بــه نمونههای معرف از اين نوع مطالعات ضروري اســت .لــذا در این بخش از مقاله اين
نمونهها معرفي و مرور خواهند شد.
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در ميان اين مطالعات ســه نمونه متن برای موضوع حاضر در اولویتاند :اقتباس از قرآن
كريم (ثعالبي [ســده 4ق10/م])1386 ،؛ جواهر القرآن (غزالي [ســده 5ق11/م])1394 ،؛ و
()13
اعجاز بياني قرآن (بنتالشاطي [سده 14ق20 /م].)1391 ،
3ـ1ـ1ـ اقتباس از قرآن كريماثر ثعالبي از چند حيث براي وارســي قابل توجه است .اول
از اين جهت اقتباس از قرآن كريم يك نمونه معرف براي مطالعات قرآني سنتي است كه به
باور ثعالبي قرآن كريم به لحاظ داشــتن اسلوبهای ادبي معنوي اخالقي فرهنگي میتواند
درون مایههای موضوعات و مسايل مطالعات دانشپژوهان مسلمان قرآنپژوه را فراهم كند.
دوم اينكه با اســتفاده از قرآن كريم و آوردن آيات آن ،مسلمان قرآنپژوه میتواند ایدههای
ديني معنوي خود را پر بار كند( .ثعالبي)20 :1386 ،
از اين لحاظ اقتباس از قرآن كريم ثعالبي ،نمونه يك كار جاافتاده در ادبيات مطالعات قرآني
سنتي اســت .چون اين نوع مطالعه هم میتواند براي شكل گرفتن مطالعه از قرآن و آيات
معنوي اخالقي عرفاني آن «مسألهـــمضمون» براي مطالعه استنباط و اخذ نمايد و هم اينكه
میتواند براي موضوعات مورد مطالعه و به ویژه براي «ايده مؤلف» از آيات قرآن شاهد مثال
بياورد .ثعالبي در کار خود چنين تجربه زيســته معرفتي ـ عقيدتي را نشان داده است و لذا
ارزش دارد كه به كار او به عنوان يك نمونه معرف از «مطالعات قرآني سنتي» توجه شود.
نگاهي به محورهاي بحث در كتاب ثعالبي به خوبي اين ادعا را كه اقتباس از قرآن كريم
هم در «مضمونيابي» براي پيشبرد مطالعه و هم در «ايدهپروري» براي شــكل دادن به يك
مطالعه قرآني سنتي کام ً
ال به متن قرآن وابسته و مقيد است تأیید و تقويت میکند .براي نمونه
كافي است به محورهاي بحث در بيست و پنج باب كتاب ثعالبي كه حاوي اين مضمونها
هستند اشاره و توجه شود:
«درباره خداوند ،پيامبر (صلی اهلل علیه و آله) ،پيامبران (ع) ،اهلبيت پيامبر (صلی اهلل علیه
و آله) ،صحابه رســول ،عالمان مسلمان ،علم ،عقل و حكمت و خردورزي ،خانواده ،رؤیا،
شاعران و شعر ،ادب و هنر ،فنون زندگي» (همان)22 :

 )ینآرق تاعلاطم هفسلف یارب یدربهار -یداقتنا تاكن یخرب(نردم و یتنس ینآرق تاعلاطم كيتاملبورپ

3ـ1ـ مطالعات قرآني سنتي

3ـ1ـ2ـ جواهر القرآن

جواهر القرآن امام محمد غزالي (سده 5ق11/م) نمونه كالسيك ديگري از مطالعات قرآني
سنتي است كه در نوع خود به لحاظ خط فكري و عقيدتي ممتاز و متمايز و نسبت ًا منحصر
به فرد امام محمد غزالي در جهان اســام عصر سنت كمنظير است .اين اثر قرآنپژوهانه با
دیدگاههای الهياتي ،كالمي ،فقهي و عرفاني غزالي ـ كه همچنان محل مناقشه فكري عقيدتي
مخالفان اوست ـ صورتبندي شده است.
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غزالــي در ایــن اثر دو جاپــاي مهم از خود به یادگار گذاشــته اســت :او هم ایدههای
دينپژوهانهاش را از قرآن تأییدیه گرفته اســت و هم در عوض رهنمودهایی از قرآن براي
دانششناسي اسالمي اخذ نموده است .بنابراين جواهر القرآن هم متني است در قرآن پژوهي
كالسيك و سنتي و هم متني است در «فلسفه مطالعات قرآني» به معنايي نسبت ًا شبيه به آنچه
امروزه از «فلســفه علم» و «فلسفه علوم انســاني» مراد میکنیم؛ يعني فهم انتقادي راهبردي
هنجاري ماهيت و چيســتي علم بر مبنا و از منظري فلسفي )14(.به اين معنا غزالي در جواهر
القرآن رهنمود میدهد چگونه میتوان از قرآن براي شــناخت انواع دانشهای اســامي،
«دانشهای مغز و قشر» رسيد( .غزالي10 :1394 ،ـ )15او همچنين بيان میکند كه براي فهم
دقيق و درست قرآن بايد از ظاهرنگري و توسل به مشربهای فكري فقهي كالمي و فلسفي
پرهیــز نمود و فقط قرآن را مالك فهم قرار داد )15(.او همچنين در تقســيمبندي آيات قرآن
به «آيات جواهر و درر» اســتناد میکند( .همان )15 :در این دو وجه ،جواهر القرآن غزالي
میتواند متني آموزشــي و مبنايي براي «مطالعات قرآني سنتي» كه عالقهمند قرآنپژوهي به
سبك و سياق غزالي و خواهان هستند ،تلقي شود.
3ـ1ـ3ـ اعجاز بياني قرآن

متن ديگري كه براي «مطالعات قرآني ســنتي» میتواند نمونهای معرف محســوب شود،
دستكم از حيث معايير مرتبط با مسألهـمضمون اين مقاله ،كتاب بنتالشاطي با عنوان گفته
شده در باال است .يك حسن مميزه اين متن به نسبت دو متن قبلي ،معاصريت اين متن است
چون در ســده 20م نگاشته شده است؛ يعني در زمينه تاريخي و زمانه اجتماعي كه فرهنگ
مدرنيته غربي بر جهان اسالم و ب ه تبع جهان دانشپژوهي و تبع ًا «مطالعات اسالمي و قرآني»
سايه افكنده است .بنابراين اعجاز بياني قرآن بنتالشاطي از حيث وفاداري به سبك و سياق
مطالعات اســامي و قرآني سنتي میتواند نمونه معرف مناسبي براي شناخت «پروبلماتيك
مطالعات قرآني سنتي معاصر» باشد .بنتالشاطي در این باره خود میگوید:
« ...اكنون ما از همان نقطهای آغاز میکنیم كه گذشتگان ما كار را در آنجا به پايان رساندند
و ميراثي را كه از آنان بر جاي مانده است ،نشانههایی بر راه خود میدانیم و نه از ارزش آنها
میکاهیم و نه منزلت صاحبان آنها را پايين ميآوريم( ».بنتالشاطي)20 :1391 ،

از این منظر اعجاز بياني قرآن بنتالشــاطي را باید ادامه منطقي مطالعات قرآني ســنتي
در جهان اسالم از ســده 2ق8/م تاكنون دانست .منظور مطالعات قرآني است كه با نامهای
معروف و آثار ماندگار ســده 3ق9/م 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 نامها و آثاری ماندگار مانند جرجاني در سده
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بنتالشــاطي با مرور مختصر اين آثار كالسيك در «مطالعات قراني سنتي متقدم» تالش
میکند تا هم وفاداري متنیاش را به متقدمان قرآنپژوهي (اهلسنت) نشان دهد و هم اينكه
وجــه متمايز و ممتاز اثر خود (اعجاز بياني قرآن) را تثبيت كند (همان5 :ـ )21اما كليت اثر
بنتالشــاطي با اين مضامين قرآنپژوهانه سنتي مرتبط است« :ماهيت اعجاز قرآن ،مصاديق
اعجاز قرآن ،بالغت ادبي قرآن ،عربيت قرآني ،زبان عربي ،اسلوب قرآني».
3ـ2ـ مطالعات قرآني مدرن

اين مطالعات را با توجه به تنوع متني ـ معرفتي مندرج در آنها ،میتوان دستكم در سه
ســنخ شناسايي و وارســي نمود :مطالعات قرآني كه نگاه مدرني به وارسي «تفاسير قرآني»
دارند؛ مطالعات قرآني كه نگاه مدرني به وارسي «تاريخ قرآن» دارند؛ مطالعات قرآني كه نگاه
مدرني به وارسي «مضامين قرآني» دارند.

 )ینآرق تاعلاطم هفسلف یارب یدربهار -یداقتنا تاكن یخرب(نردم و یتنس ینآرق تاعلاطم كيتاملبورپ

4ق10/م (داليل االعجازـ الرســاله الشافعيه في اعجاز القرآن) ،فخر رازي در سده  6ق12/م
(نهايه االيجاز في دراعه االعجاز) ،ابياسبح مصري در سده 7ق13/م (بديع القرآن) نيز به آن
پيوند خورده است.

بــا لحاظ اينكه براي فهم دقیقتر ،عميقتر و جامعتــر «پروبلماتيكهاي مطالعات قرآني
مدرن» تا حد امكان نيازمند وارسي تنوعات و واريانسهاي 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 اين مطالعات سنخبندي شده ارائه
خواهيم داد.
3ـ2ـ1ـ نمونه مطالعات قرآني حاوی نگاه مدرن به وارسي تفاسير قرآني

در این ســنخ از مطالعات چند نمونه فارسيشده ارزنده براي وارسي در دسترس است:
«گرایشهای تفسيري در میان مسلمانان» از ايگناتس گلدزيهر ()1393؛ «تفاسير صوفيانه از
قرآن در سدههای چهارم تا نهم» از كريستين زهرا سندز ()1395؛ و «رويكردهايي به تفسير
قرآن» ويراسته اندرو ريپين (.)1394
3ـ2ـ1ـ1ـ گرایشهای تفسيري در میان مسلمانان

اثر معروف و مبنایی گلدزيهر ( 1922م) ،كه نزد برخیها ،مطالعات او مبناي اسالمپژوهي
مدرن محسوب میشود ،اثري ارزنده و البته مناقشهانگيز و جنجالي در جهان مطالعات قرآني
مدرن است؛ خصوص ًا در بین دانشپژوهان جهان اسالم و به ويژه قرآنپژوهان سنتي جهان
اســام( .گلدزيهر  ،1393مقدمه7 :ـ20؛ پيشگفتار مترجم فارســي21 :ـ23؛ مقدمه مترجم
عربي25 :ـ)27
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در اين كتاب گلدزيهر شــش گرايش تفسيري قرآن در طي تاريخ اسالم از عصر سنت تا
زمانه معاصر خود (سده 19م) را تشخيص داده و آنها را با ديدگاه انتقادي خاص خود كه
محل مناقشه است ،روايت نموده است .اين شش گرايش تفسيري قرآن عبارتاند از« :تفسير
اوليه ،تفسير روايي ،تفسير ايدئولوژيكي ،تفسير صوفيانه ،تفسير تمدني» (همان ،فهرست)5 :
اما اصل موضوعه مناقشــهای كه گلدزيهر در مطالعات قرآني خود و ازجمله اين اثر به کار
گرفته است ،مبتني بر هرمنوتيك خاصي از هرمنوتیکهای ديني است .او در این باره میگوید:
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«آنچه پيتر ورنفلس دانشمند علم الهيات و از پيروان كليساي جديد درباره كتاب مقدس
میگوید ،درباره قرآن نيز صادق اســت .چون هر انســاني عقايد خود را در كتاب مقدس
مییابد؛ خصوص ًا آن جايي كه در پي عقايد خاص و ويژه اســت» (همان )29 :گلدزيهر در
ادامه میآورد:
«...هر اندیشــهای در دین اسالم و قرآن براي خود جايگاهي قائل است و براي حفظ آن
میکوشد .از این رو با روش تفسيري ،روش جديدي براي تفسير قرآن به وجود آمده است
كه تفسير سطحي از آن را به چالش میخواند( ».همان)

با اين وصف مشــي تئوريك و متديك گلدزيهــر در مطالعات قرآني از جمله متن مورد
وارسي ما اين است كه با رويكردي انتقادي و البته مناقشهانگيز به سراغ تفاسیر قرآني سنتي
و معاصر برود و آنها را با توسل به اصل موضوعه خود كه در باال وصف شد ،تطبيق دهد.
لذا او به صراحت مينویسد:
«...در میان کتابهای ديني كه گروههای مختلف ديني معتقدند نصي وحياني و نازلشده
از جانب خداوند است ،هيچ كتابي همچون قرآن از نخستین دوران رواج آن دچار پريشاني
و عدم ثبات از لحاظ نص و متن وجود نداشته است( ».همان)

بر اين مبنا گلدزيهر به ســراغ وارسي انتقادي مناقشــهای مورد نظر خود از تفاسير مهم
و مطرح در جهان اســام میرود و تفســيرهاي قرآني كالســيك «ابنعباس ،ابنمسعود،
طبري ،ســيوطي ،بيضاوي ،زمخشــري و فخر رازي» (همان ،بخشهای 1ـ31 :6ـ)290؛ و
نيز تفســيرهاي قرآني نوگرا و معاصر شــامل تفاسير «سيد امير علي هندي ،سر سيد احمد
خان بهار هندي ،سيد جمالالدین افغاني ،شيخ محمد عبده و رشيد رضا» (همان ،بخش :6
291ـ )338را نيز روايت میکند.
3ـ2ـ1ـ2ـ تفاسير صوفيانه از قرآن در سدههای چهارم تا نهم

اثر ســندز ،كه متفاوت از كار موصوف گلدزيهر و حتي متضاد و مخالف با آن پيش رفته
است (سندز  ،1395مقدمه15 :ـ ،)17مطالعهای است همدالنه با گرایشهای تفسيري عارفانه
و صوفيانه از قرآن .ســندز در این كتاب در پي شناسايي و توصيف نحوه مواجهه ظريف،
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اصل موضوعه ســندز در اين مطالعه اين اســت كه نشــان دهد چگونه عارفان و صوفيان
مسلمان هم از قرآن الهام نظري و عملي گرفتهاند و هم اينكه چگونه قرآن را بر حسب مشرب
عرفانیشان نسبت به خداوند و رابطه او با جهان و انسان تعبیر و تأویل عرفاني نمودهاند.

از این حيث كليت مطالعه ســندز در اين اثر هم مشــتمل است بر معرفي تفاسير عارفان
بزرگ مسلمان ،مشتمل بر تفاسير« :تستري ،سلمي ،قشيري ،غزالي ،ميبدي ،بقلي و كاشاني»
و هم اينكه شامل وارسي موردي مواجهه تفسيري آنان با چند روايت قرآني است؛ مشتمل
بر روايت «زندگي مريم (ع) ،داســتان موسي (ع) و خضر (ع) ،آيه نور» (همان ،پيش گفتار
مترجم11 :ـ)13
3ـ2ـ1ـ3ـ رويكردهايي به تفسير قرآن

اين اثر ويراســته اندرو ريپين قرآنپژوه اروپايي حاوي  11عنــوان مقاله از قرآنپژوهان
عربي ،غربي ـ عبري اســت (ريپين  ،1394معرفي نويســندگان25 :ـ )29و با وجود اظهار
عالقه فكري ريپين به مشــي تئوريك گلدزيهر در مطالعات قرآني او ،اما به صراحت بر آن
است كه «مطالعات قرآني مدرن پساگلدزيهري» بايد فراتر از مطالعات گلدزيهر باشند و لذا
او كار خــود و اين اثر را نه «ادامه منطقي» مطالعات قرآني گلدزيهر كه «تكميل معرفتي» آن
میداند( .همان ،مقدمه)33 :

 )ینآرق تاعلاطم هفسلف یارب یدربهار -یداقتنا تاكن یخرب(نردم و یتنس ینآرق تاعلاطم كيتاملبورپ

لطيف و عاشــقانه از جنس معرفتي عقيدتي طريقتي جماعت صوفيان بزرگ جهان اسالم با
متن مقدس قرآن است.

بر اين مبنا اثر ويراسته ريپين حاوي مقالههایی است كه روایتهای مختلفي از «شكلگيري
و تحوالت تفســير قرآن» (بخش اول45 :ـ)171؛ «گونههای تفسير» (بخش دوم172 :ـ )246؛
«ماهيت فرقهها و تفســیرها» (بخش ســوم247 :ـ )300؛ و گرایشهای نو در تفسير (بخش
چهارم301 :ـ )320را عرضه کردهاند .روي هم رفته كار ريپين و همكاران او را میتوان كاوشي
در زواياي مختلف تفسير قرآن با هدف كشف ظرفیتهای مطالعات قرآني براي پژوهشهای
آكادميك در مورد قرآن دانست( .همان ،پيش گفتار ویراستار ترجمه فارسي)21 :
3ـ2ـ2ـ نمونه مطالعات قرآني حاوی نگاه مدرن به وارسي «تاريخ قرآن»

يكي از پروژههای بســيار تكنيكال و فني و سخت و پيچيده در قرآنپژوهيها ،مطالعات
تاريخي درباره گشــتالت تاريخي قرآن (شــامل :كليت تاريخ و زمان نزول آيات؛ نحوه کار
کاتبان و نحوه كتابت آيات نازلشده در زمان پيامبر؛ ترتيببندي زماني محتوايي درج سور
در مصحف شــريف و نحوه چينش و درج آيات در ســور؛ نحوه زماني محتوايي تدوين،
تجميع ،تصحيف ،تجليد قرآن نســخه عثماني مرجع) اســت .همچنين مطالعات تاريخي
پیشرفتهتر درباره مصحفهای قرآني كهن و اوليه كه ماده اصلي نسخههای كنوني قرآن در
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دسترس مخاطبان است ،نيز بسي فراتر از اینها رفته است؛به طوري كه به گونهای تكنيكال
و مهندسيشده به سمت سنجش تجربي مواد محتوايي زباني فيزيكي «مصحفهای قرآني
كهن» (ســده 1م7/م) از طريق فنون نسخهشناســي ،كتيبهشناسي ،خطشناسي ،واژهشناسي،
كاغذشناسي ،پوستشناسي و مانند آن گام گذاشته است.

سوم
سال ّ
شمارة اول
پیاپی5 :
پاییز و زمستان
1398

228

از این لحاظ اثر ارزنده فرانســوا دروش ( )1395با عنوان قرآنهای عصر اموي :مقدمهای
در باب کهنترین مصاحف را باید مطالعه و پژوهشــي كمنظير در این عرصه از مطالعات
تاريخي قرآن دانست .اين اثر ،كه به نظر ما میتوان آن را پژوهشي مبنايي و معيار در عرصه
پژوهشــي «باستان شناسي قرآن» دانست ،بر آن است تا با تمام توصيفات گفتهشده در باال،
شــناختي دقيق و عميق و مستند از ماهيت تاريخ قرآن به دست دهد .اثر دروش را میتوان
ادامه منطقي و تاريخي پژوهش قرآني معيار تئودور نولدكه (تاريخ قرآن )1860 ،و شاگردان
برجسته قرآنپژوه تاريخي او گوتهلف برگشترسر ،اتو پريستل و فردريش والي (تاريخ قرآن،
 )1938/1909دانست( .دروش 1395؛ مقدمه13 :ـ )14روي هم رفته دروش در این اثر:
« ...به بررســي جوانب مختلف تاريخگذاري ،مصحفشناسي ،نگارش ،رسمالخط ،تنوع
كاتبان ،عاليم وقف و ابتداء ،بسمله ،قرائات مختلف ،تذهيب ،سر سورهها و سایر ویژگیهای
کهنترین مصاحف قرآني موجود میپردازد  ...وي میکوشد با مطالعه کهنترین مصاحف
موجود شامل مصحفهای پاريس و پطرزبورگ ،صنعاي يمن ،اموي دمشق ،اموي فسطاط،
اموي صنعاي يمن ،نســخههای قيروان تونس و اســتانبول و قاهره تاريخگذاري روشني از
تمام تغييرات و تحوالت صورت گرفته روي اين متون ارائه دهد  ...و در اين راه تركيبي از
فنون مختلف از جمله خطشناســي يا پاليوگرافي ،تاريخ هنر ،نسخهشناسي ،كتيبهشناسي و
رسمالخط قرآني را به كارمي گيرد( »....همان ،يادداشت مترجمان4 :ـ)8
همه اين موارد البته ،آنگونه كه دروش اشــاره نموده است ،با حمایت سنجشهای فني
مهندسي از نوع «آزمايش كربن( »14براي تعيين زمان دقيق و قدمت نسخههای قراني كهن)
و «كاليبراسيون يا واسنجي» (براي تعيين ميزان دقت ابزارهاي به كاررفته در آزمايش كربن14
و مقادیر خواندهشده ناشي از آن) همراه است كه قطع ًا منجر به تقويت یافتههای «مطالعات
تاريخي و باستان شناختي قرآن» خواهد بود( .همان ،مقدمه11 :ـ35؛ تكمله و اصالح مؤلف
براي ترجمه فارسي ،33 :پانوشت)
باري آنچه محل پرسش است ماحصل كاربرد اين نوع مطالعات تاريخي ـ باستان شناختي
قرآني براي «مطالعات قرآني مدرن» است .در این زمينه از مطالب و اشارات پراكنده دروش
در مقدمه كتاب میتوان اهميت و كاربرد اين نوع مطالعات قرآني را استنباط و به اين صورت
بيان نمود« :مطالعات تاريخي باستانشناختي قرآني براي واژهشناسي ،تعيين قدمت آيات و
ســور ،نحوه عمل كاتبان وحي ،شناخت قرائتهای مختلف قرآني ،نحوه تفاوت خطهای
كتابت مكي و مدني و كوفي و بصري و حجازي قرآن و شناخت مأخذ اختالف ضبط برخي

« ...اساســ ًا وقتي در صدد بازسازي تاريخ نقل و كتابت قرآن در دوران اموي هستيم ،بايد
اطالعاتمان را از خود نســخههای مخطوط (مصاحف كهن قرآني موجود) به دست آوريم
( ...لذا) دو دانش خطشناســي و مصحفشناسي در بررسي نسخههای كهن قرآني اهميت
زيادي دارند و به ما در شــناخت موضوع جنس ماده كتابت (قرآن) كمك میکنند( ».همان،
مقدمه20 :ـ)21
و امــا با همه اين دقت نظرها ،وفق مباحثي كه خــود دروش نيز دارد ،همچنان برخي از
قرآنپژوهان ذوفن (شــامل هارلد موتسكي ،استال والن ،شيال بلر ،آدلف گرومان ،آلنا جرج،
مريلين جنكينس ،كاسپارفن بتمر) درباره دستاوردهاي «باستانشناسي و تاريخ قرآن» به سبك
و ســياق گفتهشده شك و ترديدهاي مناقشــهانگيزي دارند كه همچنان محل بحث در بين
قرآنپژوهان موافق و مخالف با اين نوع استدالالت منازعهای است( .همان ،مقدمه،15،18 :
)28 ،25 ،21 ،19

 )ینآرق تاعلاطم هفسلف یارب یدربهار -یداقتنا تاكن یخرب(نردم و یتنس ینآرق تاعلاطم كيتاملبورپ

واژههای قرآني مهم و اساسیاند( ».همان)21 ،19 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11 :
و نهایت ًا ،همانگونه كه خود دروش به صراحت نوشته است:

3ـ2ـ3ـ نمونه مطالعات قرآني حاوی نگاه مدرن به وارسي «مضامين قرآني»

در این ســنخ از مطالعات قرآني ،میتوان به «رهیافتهایی به قرآن» ( )1389اشاره نمود
كه ويراستهشده توسط جرالد هاوتينگ و عبدالقادر شريف است .اين اثر كه نمونهای است
از مجموعه مقاالت چنددانشي و چنددانشپژوهانه ماهیت ًا از جهتگيري انتقادي برخوردار
اســت .نويســندگان اين مقاالت كه عمدت ًا چندفرهنگي آييني يعني عربي ،غربي ،يهودي،
مسيحي و مسلماناند (هاوتينگ و شريف  ،1389فهرست نويسندگان) هدفشان را وارسي
انتقادي مواجهه دانشپژوهان مسلمان با قرآن ،روشهای تفسير قرآن و نتايج ناشي از كاربرد
اين روشهای تفسيري اعالم نمودهاند( .همان ،پيش گفتار19 :ـ)22

كليت اين اثر در ســه بخش و ســيزده مقاله سامان داده شده اســت .بخش اول (همان:
27ـ )162كه حاوي ســه مقاله با موضوع «ســبك و معاني قرآن كريم» اســت به مضاميني
خاص در قرآن ،از قرآن پرداخته اســت« :تصوير و استعاره در قرآن؛ نمايش داستان يوسف
نبي (ع)؛ بافتار و مناســبات دروني تفســير قرآن» .بخش دوم نيز حاوي شــش مقاله است
(همان163 :ـ )366و موضوع محوري آن «تحليل روشهای تفســيري قرآن» در سدههاي
ميانه و جديد اســت .محورهاي بحث مقاالت اين بخش نيز عبارت است از« :تعامل تفسير
و حدیث در تفســیر آيات؛ چالشهای داستان ابراهيم (ع) در تفسير طبري از قرآن؛ مفهوم
فتنه در قرآن از نگاه طبري؛ رهیافتهای تفسيري شيعيان اخباري؛ تحوالت تفسير قرآن در
سده بيست ميالدي ».بخش سوم نيز (همان367 :ـ )458حاوي مقاالتي درباره مضمونهای
خاص قرآنپژوهي اســت ،از جمله« :تفسير كتاب مقدس در پرتو قرآن؛ استنادات قرآن در
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باره تاريخ صدر اسالم؛ فقه و تفسير احكام قرآني؛ تأثیر قرآن بر نثرنويسيها» (همان ،پيش
گفتار ويراستاران انگليسي)
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روي هم رفته با همه دقت نظرهاي رايج در کتاب مورد بررســي ،آنگونه كه ويراســتار
ترجمه فارسي اين اثر نوشته است ،برخي مقاالت داراي دیدگاههایی نامتعارف درباره قرآن
هســتند كه مخدوشكننده روح قدسي اين متن مقدس اســت( .همان ،پيش گفتار ترجمه
فارسي )13 :از جمله مواردي كه اين شائبه را ايجاد میکند ،اين مسأله است كه برخي مؤلفان
مقاالت اين اثر به تأثیر كاهنان عصر جاهليت بر روح آيات قران اشــاره کردهاند .وفق نظر
ويراستار ترجمه فارســي يا اين دیدگاهها به صورت طرح نظرات ديگران در مقاالت آمده
اســت تا نقادي شوند يا اينكه در اصل اين اشكال به ديدگاه خود مؤلف مقاالت برمیگردد
كه طرح مسأله کردهاند.

به نظر ما ،فارغ از اينكه كدام شــق مســأله وارد باشد ،اصل بروز اين نوع طرح مسأله در
«مطالعــات قرآني مدرن»ـ همانطور كه در طول اين مقاله نيز اســتدالل نموديم ـ از بيخ و
بن به ماهيت تأثیر «روح شــكاك و نقاد مدرنيته غربي» در تكوين الهيات و فلسفه و علوم
انساني مدرن (پسارنسانسي و پساروشنگري) برمیگردد كه دامن دانشپژوهي در مطالعات
قرآني مدرن را نيز گرفته است و واضح است در فرايند مواجهه با اين دست مطالعات قرآني
مدرن بايد با اســتدالل عقالني منطقي مســتند و منصفانه به مصاف پاسخگويي به اين نوع
مسألهسازیهای دانشپژوهانه در قرآنپژوهيهاي غربي رفت.
3ـ2ـ4ـ نمونه مطالعات قرآني تلفيقي حاوی نگاه مدرن به وارسي «تفسير و تاريخ و مضامين
و زبان قرآني»

در این گروه از مطالعات قرآني مدرن و به ويژه در ادبیات فارسيشــده مطالعات قرآني
مزبور كه مورد وارســي ما هستند ،بدون اغراق بايد گفت كه كتاب ترجمهشده به فارسي با
عنوان «مجموعه مقاالت قرآنپژوهي غربيان :زبان قرآن ،تفسير قرآن» (كريمينيا )1392 ،به
لحــاظ تجميع مقاالت ارزنده و مهم از قرآنپژوهان مطرح (جان ونزبرو ،اندرو ريپين ،اري
روبين ،هربرت برگ ،هارولد موتســكي ،فرانسوا دوبلوا ،جيمز بالمي ،ويليام گراهام) سهم
بسزايي در شناخت «مطالعات قرآني تلفيقي مدرن» (تلفيق مطالعه تاريخ و تفسير و زبان و
مضامين قرآن) و نيز شــناخت عميقتر و دقيقتر گشتالت متن مقدس (قرآن) دارد .مترجم
()16
اين مجموعه مقاالت (كه خود نيز از زمره قرآنپژوهان پرتالش و ذوفن اين عرصه است)
 1شانزده عنوان مقاله پربار اين مجموعه را در سه بخش مرتب نموده است :در بخش اول با
عنوان «مقاالت تفسيري» (صص 11ـ )186مقاالت مرتبط با مسايل تفسير قرآن آمده است؛
در بخش دوم نيز با عنوان« :مطالعات قرآني جان ونزبرو» (صص 187ـ )302مقاالت مربوط
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البته فهم اين مقاالت پر پيچ و خم از حيث معرفتشناختي براي مخاطب مبتدي مطالعات
قرآني چندان راحت نيســت؛ چون نيازمند اطالعات پایهای زيادي است كه بايد پیشتر از
طریق خواندن متون مبناییتر تأمین شــود (ازجمله متوني كه در اين مقاله پيشتر معرفي و
توصيف شدند) كه در مقاالت فشرده اين مجموعه هم نيامده است .با اين وجود همانطور
كه مترجم فاضل فارسي اين مجموعه مقاالت آورده است ،مقاالت كتاب میتواند «روزنهای
براي طرح برخي مسايل مهم قرآنپژوهي غربيان معاصر در ميان محققان مطالعات قرآني و
تفسيري ما بگشايد و به فضاي علمي محافل آكادميك ما در حوزه و دانشگاه رونق بیشتر
بخشد» (همان ،مقدمه)7 :

 )ینآرق تاعلاطم هفسلف یارب یدربهار -یداقتنا تاكن یخرب(نردم و یتنس ینآرق تاعلاطم كيتاملبورپ

به ارزيابي و نقد كتاب برجســته «مطالعات قرآني جان ونزبرو» آمده است .نهایت ًا در بخش
سوم هم با عنوان «زبان قرآن» (صص 303ـ )404مناقشات و چالشهای زبانشناختي قرآن
بحث شــده و مسأله مهم و منازعهای تأثیر زبانهای غیرعربی (به اصطالح مطالعات قرآني
آن :زبانهای بيگانه) بر زبان قرآن وارسي نقادانه شده است.

3ـ3ـ مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا

اين سنخ از مطالعات قرآني ،همانگونه كه پیشتر نیز گفته آمد ،متعلق به فرهنگ دانشپژوهي
قرآن كريم در جهان اســام دوران معاصر و مدرن اســت .اینها مطالعاتی است «در قرآن و
درباره قرآن و از قرآن» منتهي متكي به ميراث علوم اسالمي سنتي ـ از حيث تئوريك و مبتني
بر کاربست روششناسيهاي فلسفه و علوم انساني مدرن ـ از حيث متديك.
براي اين مقاله با توجه به مسأله آن و نيز حجم و مقتضیات مقاله سه نمونه معرف از این
سنخ «مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا» كفايت میکند.
3ـ3ـ1ـ مطالعه قرآن به منزله اثري ادبي

مجموعه مقاالت مستنصر مير و عبدالحسين الرئوف با عنوان «مطالعه قرآن به منزله اثري
ادبي :رويكردهاي زباني ـ سبكشناختي» ( )1390كه با استفاده از رويكردهاي زبانشناختي
و مطالعه ادبي انجام شده است ،از توجيهي كه از جنس نقد ادبي است ،برخوردار است .در
اینباره مير در مقاله «قرآن به منزله اثري ادبي» آورده است:
«...ريچارد مولتن مؤلف كتاب مطالعه ادبي كتاب مقدس ،نشــر كتابش را اينگونه توجيه
كــرده بود كه كتاب مقدس بر خالف آثار ادبي جهان تافتــهای جدا بافته از تار و پودهاي
حماســه و غنا و نمايش است و لذا شايسته بررسي است  ...بنابراين كتاب مقدس قرآن نيز
شاهكاري است ادبي و شناختهشده در جهان ( ». ...مير و عبدالرئوف )23 :1390
از این رو اين دو دانشپژوه مسلمان (پاكستاني و عراقی مقيم غرب) با توجه به تخصص
دانشگاهیشــان در عرصه زبانشناسي و مطالعه و نقد ادبي به سراغ «قرآن به عنوان يك اثر
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ادبــي» رفتهاند و با اين ديد قرآنپژوهي نمودهاند .براي شــناخت محتوا و ماهيت اين نوع
«مطالعه قرآني نوسنتي و نوگرا» كفايت میکند صرف ًا اشارهای به مسايل و مضمونهای مورد
بحث آنها شود.
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اینها مضمونهایی هستند كه در این مطالعه به بحث گذاشته شدهاند« :فربگي زبان عربي
قرآن ،فصاحت زبان عربي قرآني ،جنبههای شنيداري قرآن ،موسيقاي آيات قرآني ،ژانرهاي
روايي تمثيلي نمايشي اسطورهای قرآن ،واقعبینیها و غيببینیهای قرآن» (همان23 :ـ)49
چند مسأله خاص ديگر نيز در این مطالعه بررسي شده است كه از جنس «مطالعه ادبي و نقد
ادبي»( )17اســت« :گفتگو و ديالوگهاي قرآني ،صنايع ادبي قرآن ،كنايه و طنز و شوخ طبعي
در قرآن ،سبکهایشناختي قرآن» (همان51 :ـ)301
3ـ3ـ2ـ رهيافتي به قرآن كريم :تعريف قرآن

اثر اسالمپژوه و عربپژوه فقيد و متخصص فلسفه اسالمي محمد عابد الجابري را میتوان
نمونه متمايزي از مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا دانست« .رهيافتي به قرآن كريم» ()1394
تلفيقي است از كاربرد همزمان متدهاي مدرن علوم انساني در حوزه هرمنوتيك و تئوريهاي
علوم اسالمي سنتي براي فهم هرمنوتيكي ماهيت و سرشت متن مقدس قرآن.
در اینباره در مقدمه آمده است« :اين كتاب در حوزه علوم قرآني است؛ زيرا علوم قرآني به
دانشي اطالق میشود كه از اصول فهم قرآن بحث میکند ،اما اين كتاب مشابه تألیفات ديگر
اين حوزه نيســت .جابري در این كتاب نه خود را به مباحثي كه بهطور ســنتي در تألیفات
علوم قرآن مطرح است ،محدود ساخته و نه صرف ًا از ارزشهای مرسوم و معمول در ميراث
اسالمي تبعيت نموده اســت .اين اثري است انتقادي و محققانه در علوم قرآني( ».الجابري
 ،1394پيش گفتار مترجم)9 :

از ویژگیهای بارز و ممتاز اين مطالعه بايد به اين موارد اشــاره نمود« :استفاده از تحلیل
هرمنوتيكي ،توجه به مضمونهای قرآني در بافتار تاريخي آنها ،اســتناد به علوم اســامي
سنتي بارويكرد تاريخي انتقادي و فهم قرآن با استناد به خود قرآن (اصل :القرآن يفسر بعضه
بعضا)» (همان10 :ـ)12

اما اصل موضوعه و مهم راهنماي كار محمد عابد الجابري در رهيافتي به قرآن كريم ،كه
اين كتاب بخشي از یک پروژه پژوهشي حجيم قرآنپژوهي و مطالعه چندجلدی آن است،
بر اين بنا شده است كه «پرسشها و پاسخهای مطالعات كتاب مقدس (يهودي ـ مسيحي) به
خاطر بافتار فرهنگي تاريخي خاص اين دو دين نمیتواند عین ًا در مطالعه متن مقدس قرآن
صدق كند و لذا پرســشها و پاسخهای قرآنپژوهي به لحاظ فرهنگ و تاريخ خاص خود
مجزا است( .همان)12 :
232

اما جهتگيري محتوايي و معرفتي اين اثر را میتوان با ارجاع به عنوان بخشها و فصول

روي هم رفته اين اثر را میتوان يك مطالعه تلفيقي از تاريخ و تفسیر و مضمونهای قرآني
دانســت كه به طرزي نوگرا مسايل سنتي را پاسخ داده اســت و براي برخي مسايل سنتي
قرآنپژوهي مانند ماهيت وحي و رســالت نبوت و مانند آن به پرسشهای نو رسيده است.
حسن ممتاز اين نوع مطالعات اين است كه هم میتواند براي پرسشهای كالسيك و سنتي
قرآنپژوهي پاسخهای نو فراهم كند و هم اينكه میتواند براي پرسشهای نو در قرآنپژوهي
به سراغ پاسخهای كالسيك و سنتي برود و آنها را بازخواني كند.
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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» (همــان61 :ـ )198دارد ،عنوان بخش دوم
«ســير پيدايش و تكوين قرآن» اســت (همان199 :ـ )340و عنوان بخش سوم هم «قصص
در قرآن» است( .همان341 :ـ )560اما مهمترين مسايل و مضمونهای قرآنپژوهانه اين اثر
عبارت است از« :تعريف قرآن ،وحدت اصول اديان ابراهيمي ،امي بودن پيامبر اسالم (ص)،
رسالت پيامبري ،حقيقت نبوت و امامت و واليت و وصايت ،تاريخ قرآن ،زبانشناسي قرآن».

3ـ3ـ3ـ معناي متن :پژوهشي در علوم قرآني

اثر ارزنده نصر حامد ابوزيد دينپژوه مصري (كه در اواخر عمرش به خاطر تكفير االزهريها
از بابت آراي نوگرايانه دينپژوهیاش در تبعيد در غرب به سر برد) ،طرحي است نوگرايانه و
نوسنتي از مطالعات قرآني .در «معناي متن :پژوهشي در علوم قرآني» (مفهوم النص :دراسه في
علوم القرآن) ابوزيد كوشيده است تا مباحث رايج در علوم قرآني را با نگاهي تازه و با نگرش و
ذهنيتي امروزين ببيند؛ يعني با متدهاي شناختهشده و روشهای علمي .لذا اين اثر هم يك كتاب
سنتي است؛ يعني هم به موضوعي كهن در ميراث اسالمي میپردازد و هم مصالح آن عمدت ًا
متون تدوينيافته در ســنت گذشتگان است .به اين معني در «معناي متن» ابوزيد میکوشد با
بهکارگیری نظریههای متنشناختي و روشهای متنپژوهي و زبانشناختي قرائتي تازه از علوم
قرآني به دست دهد( .ابوزيد 1387؛ يادداشت مترجم 11ـ)12
قرآنپژوهي مندرج در معناي متــن آنگونه كه در «مقدمه مؤلف براي خواننده ايراني»
آورده اســت (همان22 :ـ )45مبتني بــر يك نوع «ديالكتيك متن ـ زمينه» اســت؛ يعني
تعامل ميان قرآن (متن مقدس) و فرهنگ و تاريخ عربي و اجتماع جاهلي و صدر اســام.
قرآنپژوهي متأثر از اين ديالكتيك هم متوجه «شــكلگيري قرآن در امر واقع» اســت و
هم در پي فهم «شــكلدهي قرآن به امر واقع» اســت( .همان )13 :از سوي ديگر ابوزيد
میخواهد با مطالعه قرآني نوسنتي و نوگرايي از این دست ،نحوه بازتاب امر واقع در قرآن
و وجوه بازسازي آن را نشان دهد و از حيث پژوهش علمي چيستي و چرايي و چگونگي
اين سازوكار را نيز فهم نمايد.
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اين سنخ متنخواني و متنكاوي به گفته ابوزيد در «پيشگفتار :گفتمان ديني و روش علمي»
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(همان46 :ـ )74ناشي از اهميت قرآن در تمدنسازي 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 تاريخي فرهنگي است و اين
دقیق ًا تأیید معنايي است كه ابوزيد فقید برای نظريه معروف خود در قرآنپژوهي يعني نظريه
ارتباط متن قرآن با واقعيت قائل است( .همان)13 :
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از ایــن حيــث كليت مضامين و محتوای كتــاب ابوزيد را بايد با اين نــگاه كاويد .اين
مضمونهای قرآنپژوهانه را ابوزيد در ســه بخش ســامان داده است :در بخش اول كتاب
با عنوان «شــكلگيري و شكلدهي متن و فرهنگ» (همان75 :ـ )240به اين موارد پرداخته
شده اســت« :مفهوم وحي ،گيرنده متن ،رسالت و ابالغ وحي ،آيات مكي و مدني ،اسباب
النزول قرآن ،ناســخ و منســوخ در قرآن» .در بخش دوم نیز با عنوان «ســازوكارهاي متن»
(همان241:ـ )405اين مضمونها آمده اســت« :اعجاز قرآن ،مناسبت ميان آیهها و سورهها،
عام و خاص ،غموض و ســادگي ،تفســير و تأویل» .و در بخش سوم هم با عنوان «تغيير
مفهوم و كاركرد متن» (همان406 :ـ )481علوم اســامي متعارف در جهان اسالم با الهام از
متد امام محمد غزالي در «احياي علوم الدين» وارسي نقادانه شده و جايگاه معرفتي علومي
مانند تفســير ،حديث ،فقه بحث شده است و ضمن آن مسأله مهم تأویل مجازي و حقيقي
قرآن هم طرح شده است.

4ـ نمونههایی معرف از پروبلماتيكهاي مطالعات قرآني سنتي و مدرن

در این بخش پروبلماتيكهايي بررســی خواهد شــد كه در این انواع متنوع از مطالعات
قرآني (مدرن ،ســنتي ،نوسنتي ونوگرا) مورد وارسي میتوان يافت .به اين منظور در جدول
زير شماي كلي اين پروبلماتيكها ترسيم شده است تا بهتر بتوان درباره موضوع مورد بحث
به شناخت اجمالي رسيد.
جدول  :2نمونه پروبلماتيكهاي مطالعات قرآني مدرن ،سنتي ،نوسنتي و نوگرا
رهيافت
غالب ـ قالب
قرآنپژوهي
سنتي

عناصر پروبلماتيك
رويكرد

مسأله

انتزاعي

چگونگي

تأثیر متن مقدس

منطق

شناخت متن قرآن

بر زندگي مسلمانان

دانشهای اسالمي سنتي و

براي تقويت
دينداري فقهي سنتي
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ايده ـ نظريه

روش

تفسير ،حديث ،نحو عربي

نوسنتي و نوگرا

انضمامي

براي شناخت مقایسهای

متن مقدس

اديان و جهان متون
مقدس
دين اسالم چگونگي

تعامل سازنده

منطق فلسفه

فهم متن قرآن براي

متن و زمينه

و علوم انساني مدرن

و داشتن دين شناخت

به همراه

داري عقالني سازنده و

منطق

زيست معنوي اخالقي

دانشهای اسالمي سنتي و
تفسير ،حديث و نحو عربي

هر چند تشــريح مفصل اين جدول با ذكر مصاديق بیشتر نيازمند مقالهای مستقل است،
اما در حد حوصله اين مقاله و بهطور خالصه بايد گفت كه مفاد شكل چند نكته مهم براي
بحثهای آتي را نشان میدهد:
ش است؛ يعني صرف ًا به «متن»
اول :مطالعات قرآني ســنتي از حیث رويكرد «انتزاعي»اندي 
متوج ه است ،اما دو سنخ ديگر (مطالعات قرآني مدرن و نوسنتي و نوگرا) «انضمامي»انديش
است؛ به اين معنا كه به امر واقع و «زمينه متن» توجه دارد.
دوم :مطالعات قرآني سنتي از لحاظ مسأله مورد بحث ،عمدت ًا متوجه شناخت صوري متن
مقدس است آن هم در راستاي «تقويت دينداري سنتي و فقهي» مورد نياز اجتماع مسلمانان.
برخالف اين ،مسأله مطالعات قرآني مدرن چگونگي فهم متن قرآن براي «شناخت مقایسهای
اديان و جهان متون مقدس» است .مسأله مطالعات قرآني مدرن و نوسنتي و نو ،هم «شناخت
دين اسالم» و هم چگونگي «فهم متن قرآن» براي داشتن دينداري عقالني سازنده و زيست
معنوي اخالقي است.
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مدرن

انضمامي

چگونگي فهم متن قرآن

تأثیر زمينه بر

منطق فلسفه
و علوم انساني مدرن

سوم :مطالعات قرآني سنتي ،از حيث ايده و نظريه در پي شناخت «تأثیر متن بر امر واقع
و زمينه» است ،اما مطالعات قرآني مدرن با ايده ـ نظريه «تأثیر زمينه بر متن مقدس» مأنوس
اســت .مطالعات قرآني نوسنتي و نوگرا عمدت ًا با ايده ـ نظريه «تعامل سازنده متن و زمينه»
انس گرفته است.

چهارم :مطالعات قرآني ســنتي ،از حیث روش شــناخت و قرآنپژوهي متكي بر «منطق
دانشهای اسالمي سنتي و تفسير ،حديث ،نحو عربی» است ،اما منطق مطالعات قرآني مدرن،
«منطق فلسفه و علوم انساني مدرن» است .اين در حالي است كه مطالعات قرآني نوسنتي و
نوگرا از دو منطق بهره میبرد« :منطق فلسفه و علوم انساني مدرن» به همراه «منطق دانشهای
اسالمي سنتي و تفسير ،حديث و نحو عربي»
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این مقاله گامی مقدماتی و مبنایی برای عزیمت به سمت معرفی مختصر و فشرده نودانشی
به نام و صفت «فلسفه مطالعات قرآنی» است؛ یعنی فلسفهای مضاف از جنس «فلسفه علم» و
«فلسفه علوم انسانی اجتماعی» متعارف که مورد نیاز برای شناخت دقیق و عمیق و روشمند
و نظاممنــد «مطالعات قرآنی» با هدف «تحلیل انتقــادی» از روند مطالعات قرآنی موجود و
«توصیه راهبردی» برای مطالعات قرآنی تکمیلی و پیشــرفته است .به این سبب این مقاله با
ابتنا به «فلســفه مطالعات قرآنی» مواضع معرفتی زیر را درباره مطالعات قرآنی در دسترس
نشان میدهد.
اول« :مطالعات قرآنی» در دسترس در غرب و جهان اسالم را میتوان از حیث چند عامل
و معیار مهم و مبنایی از جمله «رهیافت به قرآن ،زبان فنی تحلیل متن ،دانش پایه مورد اتکا
بــرای نظرمند کردن یافتههای قرآنپژوهی و فرهنگ دانشپژوهانه غالب ـ قالب» در آن در
سه سنخ معرفتی عقیدتی مبنایی فهم نمود« :سنتی ،مدرن ،نوسنتی و نوگرا».

دوم :یکی از وجوه ممتاز و متمایز «مطالعات قرآنی» سنتی و مدرن این است که زبان معیار
مطالعات قرآنی سنتی عمدت ًا «تجلیلی ـ اعتقادی» است ،حال آنکه زبان مطالعات قرآنی مدرن
عمدت ًا «تحلیلی ـ انتقادی» است؛ اما «مطالعات قرآنی نوسنتی و نوگرا» در سپهرهایی از جهان
اسالم عمدت ًا ترکیبی از این دو نوع زبان معیار فنی است.
سوم :مهمترین مقر و خاستگاه تاریخی معرفتی «مطالعات قرآنی مدرن» از رنسانس به این
سو ،به ويژه در عصر پساروشنگری (سده 18م) همچنان جغرافیای فرهنگی اروپا عمدت ًا با
تمرکز بر مراکز آکادمیک آلمان و فرانسه و انگلیس است.

چهارم :مهمترین مقر و خاســتگاه تاریخی معرفتی «مطالعات قرآنی نوســنتی و نوگرا»
(عالوهبر «مطالعات قرآنی ســنتی» که خاستگاه آن در طی یک و نیم هزاره از تاریخ اسالم
همچنان جهان اسالم عربی ـ پارسی است) جغرافیای فرهنگی عربی ـ پارسی اسالم است.

پنجم :مهمترین دغدغه «فلسفه مطالعات قرآنی» (فلسفهای که قصد و مقصود آن پرسش
از چیســتی و چگونگی انجام مطالعات قرآنی و ســنجش مفهومــی تئوریک و متدیک به
ســبک انتقادی و هنجاری این مطالعات با هدف تقویت و تصحیح روال آنها اســت) ،هم
سنخشناسی مطالعات است و هم کشف «پروبلماتیک» مورد اتکای این مطالعات.
ششم :بر مبنای الزامات و مقتضیات «فلسفه مطالعات قرآنی» (که نوعی خاص از فلسفههای
مضاف متعارف و مدرن به ســبک و ســیاق «فلسفه علم» و «فلسفه علوم انسانی اجتماعی»
رایج است) ،مهمترین خصایص گشتالت پروبلماتیک مطالعات قرآنی مدرن ،سنتی ،نوسنتی
و نوگرای وارسیشده در این مقاله (صرف ًا به عنوان نمونه معرف و خوشهای زرین از خرمن
ارزنده قرآنپژوهی) این است:
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ب) رویکــرد انضمامی «مطالعات قرآنی مدرن» در کلیت خود معطوف به «تأثیر زمینه بر
متن» اســت و موضع آن نیز در قرآنپژوهی تقویت یک معرفتشناسی مقایسهای انتقادی
بیناالدیانی و بینامتون مقدس است.

پ) اما رویکرد انتزاعی ـ انضمامی و تلفیقی مندرج در «مطالعات قرانی نوسنتی و نوگرا»
منجر به این شــده است که قرآنپژوهيهای اعتقادی و انتقادی شکل گرفته و ضمن ًا «تعامل
سازنده متن و زمینه» مطمح نظر قرار گیرد.

پی نوشت

و اما نکته آخر این که

هدف «مطالعات قرآنی نوســنتی و نوگرا» در جهان اسالم عربی ـ پارسی استفاده از فهم
هرمنوتیکی قرآن کریم (امالکتاب و ســر متن متون مقدس ادیان ابراهیمی) برای «زیســت
معنوی اخالقی مدرن معنویتمند ملهم از قرآن» است.
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الف) رویکرد انتزاعی «مطالعات قرآنی ســنتی» عمدت ًا به «تأثیر متن بر زمینه» میپردازد و
قرآنپژوهی اعتقادی آن نیز عمدت ًا از منظر فقهی ـ معارفی میبیند.

لذا اگر «فلســفه مطالعات قرآنی» بتواند در این پروژه حیاتی مســاهمت داشته باشد ـ که
حتم ًا اینگونه است و جز این نیست ـ سعی این مقاله برای طرح بحث در «فلسفه مطالعات
قرآنی» منتج به نتیجه شده است.

یادداشتها

 .1براي «تاريخ قرآن» به عنوان نمونه نگاه شود به:
محمود راميار :)1395( ،تاريخ قرآن ،تهران :انتشارات اميركبير.
 .2براي مطالعات دو متن ديني يهودي مسيحي عهدين قديم و جديد «تورات و انجيل» نگاه شود به:
* عهد عتیق ـ جلد اول /کتابهای شــریعت یا تورات :بر اساس کتاب مقدس اورشلیم :)1396( ،ترجمه
پیروز سیار ،تهران ،نشر هرمس.
* عهد عتیق ـ جلد دوم /کتابهای تاریخ :بر اساس کتاب مقدس اورشلیم :)1396( ،ترجمه پیروز سیار،
تهران ،نشر نی.
* عهد جدید [انجیل] ـ بر اساس کتاب مقدس اورشلیم :)1396( ،ترجمه پیروز سیار ،تهران ،نشر نی.
* انجیل برنابا :)1390( ،ترجمه حیدرقلی خان قزلباش (سردار کابلی) ،تهران ،المعي.
 .3در مورد «علوم اسالمي» نگاه شود به:
* عثمان بكار :)1389( ،طبقهبندي علوم از نظر حكماي مســلمان ،ترجمه جواد قاســمي ،با مقدمه سيد
حسين نصر ،مشهد ،بنياد پژوهشهای اسالمي آستان قدس رضوي تهران.
* مطهري ،مرتضي :)1390( ،كليات علوم اسالمي :1منطق و فلسفه ،تهران ،انتشارات صدرا.
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* مطهري ،مرتضي :)1390( ،كليات علوم اسالمي :2كالم ،عرفان ،حكمت عملي ،تهران ،انتشارات صدرا.
* مطهري ،مرتضي :)1390( ،كليات علوم اسالمي :3اصول فقه ،فقه ،تهران ،انتشارات صدرا.
 .4درباره «قصصاالنبیاء» نگاه شود به:
* نيشــابوري ،ابواســحاق ابراهيم بن منصور [ســده5ق11/م] :)1392( ،قصصاالنبیاء ،به اهتمام حبيب
يغمايي ،تهران ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
 .5هنوز هم در بسياري از حوزههای دانشپژوهي سنتي در جهان اسالم منظور از «مطالعات قرآني سنتي»
صرف ًا دانش ـ فن «تفسير قرآن» است .به عنوان نمونه نگاه شود به:
* جمعي ازمؤلفان :)1389( ،تفسیر قرآن :تاريخچه ،اصول ،روشها ،تهران :نشر کتاب مرجع.
البته در متن همين نوع از مطالعات قرآني سنتي نيز امكان بازيابي نسبي و بازخواني نحيف «پروبلماتيك» به
معناي مورد نظر اين مقاله با استفاده از «هرمنوتيك ديني» تا اندازهای متصور است؛ براي نمونه نگاه شود به:
* ثعالبي ،ابومنصور عبدالملك بن محمد [ســده4ق10/م] :)1386( ،اقتباس از قرآن كريم ،ترجمه حسين
گ
ش
علم و
فرهن�.
ي
صابري ،تهران� :كت انتشارات ي
* غزالي ،محمد [ســده5ق11/م] :)1394( ،جواهر القرآن ،ترجمه مهدي كمپاني زارع ،تهران :نشــر نگاه
معاصر.
* گلدزيهر ،ايگناس :)1393( ،گرایشهای تفسيري در میان مسلمانان ،ترجمه سيد ناصر طباطبايي ،تهران:
نشر ققنوس.
* سندز ،كريستين زهرا :)1397( ،تفاسير صوفيانه قرآن از سده چهارم تا نهم ،ترجمه زهرا پوستين دوز،
تهران :حكمت.
 .6براي «مطالعات قرآني مدرن چنددانشي» به عنوان نمونه نگاه شود به:
* ونز برو ،جان و ديگران :)1392(*،زبان قرآن ،تفسير قرآن :مجموعه مقاالت قرآنپژوهي غربيان ،ترجمه
مرتضي كريمينيا ،تهران :هرمس.
* هاوتينگ ،جرالد و عبدالقادر شــريف :)1389( ،رهیافتهایی به قرآن ،به كوشــش و ويرايش مهرداد
عباسي ،تهران :حكمت.
* ريپين ،اندرو :)1392( ،رويكردهايي به تفســير قرآن ،به كوشــش و ويرايش مهرداد عباســي ،تهران:
حكمت.
* شيمل ،آنه ماري :)1389( ،رمز گشايي از آيات االهي ـ تبيين آيات خداوند ،ترجمه عبدالرحيم گواهي،
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
* ايزوتسو ،توشيهيكو :)1393( ،خدا و انسان در قرآن ـ معناشناسي جهانبيني قرآني ،ترجمه احمد آرام،
تهران :شركت سهامي انتشار.
 7و  .8براي يك نمونه «مطالعات قرآني نيمهســنتي» در جهان اسالم نيمهمدرن و «مطالعات قرآني مدرن»
در جهان اسالم شبهمدرن نگاه شود به:
* ابوزيد ،نصر حامد :)1389( ،معناي متن ـ پژوهشــي در علوم قرآن ،ترجمه مرتضي كريمينيا ،تهران:
طرح نو.
* ابوزيد ،نصر حامد :)1389( ،رويكرد عقالني در تفســير قرآن ،ترجمه احسان موسوي خلخالي ،تهران:
انتشارات نيلوفر.
* عابد الجابري ،محمد :)1393( ،رهيافتي به قرآن كريم ـ در تعريف قرآن ،ترجمه محسن آرمين ،تهران:
نشر نی.
* مير ،مستنصر و عبدالحسين رئوف :)1390( ،مطالعه قرآن به منزله اثري ادبيـ رويكردهاي زبانشناختي،
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ترجمه ابوالفضل حري ،تهران :انتشارات نيلوفر.
* عبدالرئوف ،حسين :)1397( ،پيوستاري در قرآن ـ تحليل مفهومي بينامتني زبانشناختي ،ترجمه محمود
كريمي و محمد صادق هدايتزاده ،تهران :پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
 .9براي يك نمونه از «مطالعات قرآني سنتي» (اعتقادي تجليلي) نگاه شود به:
* بنتالشــاطي ،عايشــه عبدالرحمن :)1391( ،اعجاز بياني قرآن ،ترجمه حسين صابري ،تهران :شركت
انتشارات علمي و فرهنگي.
* نجاتي ،محمد عثمان :)1388( ،قرآن و روانشناســي ،ترجمه عباس عرب ،مشــهد :بنياد پژوهشهای
اسالمي آستان قدس رضوي.
* فعالي ،محمدتقي :)1394( ،معرفتشناسي در قرآن ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .10در مورد تئوري ـ متد «هرمنوتيك» براي نمونه نگاه شود به:
* پالمر :)1389( ، ،علم هرمنوتیک ،ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی ،تهران :هرمس.
* نیچه ،فردریش ،مارتین هایدگر ،هانســـگئورگ گادامر و دیگــران :)1391( ،هرمنوتیک مدرن :گزینه
جستارها ،ترجمه بابک احمدی ،مهران مهاجری و محمد نبوی ،تهران :نشر مرکز.
* ک.هوی ،دیوید :)1385( ،حلقه انتقادی :هرمنوتیک ،تاریخ ،ادبیات و فلســفه ،ترجمه مراد فرهادپور،
تهران :انتشارات روشنگران.
* گروندن ،ژان :)1395( ،هرمنوتيك ،ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي ،تهران :نشر ماهي.
 .11به صورت اختصاصي نيز برخي از بحثهای «هرمنوتيك ديني» نيز در این چند اثر مهم آمده است:
* كاكس :)1397( ، ،پديدارشناسي دين ،ترجمه جعفر فالحي ،تهران :نشر مرکز.
* گادامر ،هانسـگئورگ :)1396( ،هرمنوتيك دين و اخالق ،ترجمه شهاب اميرخاني ،تهران :بنگاه ترجمه
و نشر كتاب پارسه.
* شاليرماخر ،فردريش [سده19م] :)1399( ،درباره دين :سخناني با تحقيركنندگان فرهیختهاش ،ترجمه
محمدابراهيم باسط ،تهران :نشر ني.
 .12براي آگاهي از «منطقهای متعارف فلسفه و علوم انساني اجتماعي مدرن» به عنوان نمونه نگاه شود به:
* بومر ،فرانكلين لوفان :)1397( ،جریانهای بزرگ در تاريخ انديشــه غربي :گزيده آثار بزرگ در تاريخ
انديشه غربي از سدههای ميانه تا امروز ،ترجمه حسين بشيريه ،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( ،نظریههای مربوط به علوم انساني ،ترجمه محمدعلي كاردان ،تهران :مركز نشر
دانشگاهي.
* كالنيكيــوس ،آلكس :)1383( ،درآمدي تاريخي بــر نظریه اجتماعي ،ترجمه اكبر معصومبيگي ،تهران:
نشر آگه.
* ســجويك ،پيتر :)1388( ،مروري بر فلسفه اروپايي :از دكارت تا دريدا ،ترجمه محمدرضا آخوندزاده،
تهران :نشر ني.
* هاملين :)1374( ، ،تاريخ معرفتشناســي ،ترجمه شــاپور اعتماد ،تهران :پژوهشــگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي.
 .13مشخصات كتابشناختي سه نمونه معرف از مطالعات قرآني سنتي مورد وارسي در اين مقاله از این
قرار است:
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* ثعالبي ،ابومنصور عبدالملك بن محمد [ســده4ق10/م] :)1386( ،اقتباس از قرآن كريم ،ترجمه حسين
گ
ش
علم و
فرهن�.
ي
صابري ،تهران� :كت انتشارات ي
* غزالي ،محمد [سده 5ق11/م] :)1394( ،جواهر القرآن ،ترجمه مهدي كمپاني زارع ،تهران :نشر نگاه معاصر.
* بنتالشــاطي ،عايشــه عبدالرحمن :)1391( ،اعجاز بياني قرآن ،ترجمه حسين صابري ،تهران :شركت
انتشارات علمي و فرهنگي.
 .14براي نمونه متون «فلسفه علم» و «فلسفه علوم انساني» نگاه شود به:
* فروند ،ژولين :)1372( ،نظریههای مربوط به علوم انساني ،ترجمه محمد علي كاردان ،تهران :مركز نشر
دانشگاهي.
* اوكاشا ،سمير :)1387( ،فلسفه علم ،ترجمه هومن پناهنده ،تهران :نشر فرهنگ معاصر.
 .15البته اين ديدگاه غزالي در جواهر القرآن از منظر «هرمنوتيك مدرن هايدگري ـ گادامري» محل مناقشه
اســت .وفق اين هرمنوتيك ،ما از طريق «پيشداشتها  / vorhabenپيشفهمها  /vorbegriffپيشديدها
 »vorsichtنایل به فهم متون میشویم .بنابراين هيچ مؤلف و محقق و مخاطبی ،ازجمله قرآنپژوه مورد نظر
غزالي ،نمیتواند بدون اين میانجیهای فكري فرهنگي تاريخي با متن ،ازجمله متن مقدس قرآن ،به فهم متن
نایل شود .در این مورد نگاه شود به:
* نیچه ،فردریش ،مارتین هایدگر ،هانســـگئورگ گادامر و دیگــران :)1391( ،هرمنوتیک مدرن :گزینه
جستارها ،ترجمه بابک احمدی ،مهران مهاجری و محمد نبوی ،تهران :نشر مرکز.
 .16نگاه شود به:
* كريمينيا ،مرتضي :)1389( ،ساختهای زبان فارسي و مسأله ترجمه قرآن ،تهران :هرمس.
 .17براي آشنايي با دانش «مطالعه ادبي و نقد ادبي» به عنوان نمونه نگاه شود به:
* ســلدون ،رامان و پيتر ويدوســون :)1384( ،راهنماي نظريه ادبي معاصر ،ترجمه عباس مخبر ،تهران:
طرح نو.

کتابنامه

ابوزيد ،نصر حامد :)1389( ،معناي متن ـ پژوهشــي در علوم قرآن ،ترجمه مرتضي كريمينيا ،تهران:طرح نو.
بنتالشــاطي ،عايشــه عبدالرحمن :)1391( ،اعجاز بياني قرآن ،ترجمه حسين صابري ،تهران :شركتانتشارات علمي و فرهنگي.
ثعالبي ،ابومنصور عبدالملك بن محمد [سده 4ق10/م] :)1386( ،اقتباس از قرآن كريم ،ترجمه حسينصابري ،تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
ريپين ،اندرو( ،ويراســتار) ( :)1392رويكردهايي به تفسير قرآن ،به كوشش و ويرايش مهرداد عباسي،تهران :حكمت.
عابد الجابري ،محمد :)1393( ،رهيافتي به قرآن كريم ـ در تعريف قرآن ،ترجمه محسن آرمين ،تهران:نشر نی.
غزالي ،محمد [ســده 5ق11/م] :)1394( ،جواهر القرآن ،ترجمه مهدي كمپاني زارع ،تهران :نشــر نگاهمعاصر.
گلدزيهر ،ايگناس :)1393( ،گرایشهای تفسيري در میان مسلمانان ،ترجمه سيد ناصر طباطبايي ،تهران:نشر ققنوس.
مير ،مستنصر و رئوف عبدالحسين :)1390( ،مطالعه قرآن به منزله اثري ادبي ـ رويكردهاي زبانشناختي،ترجمه ابوالفضل حري ،تهران :انتشارات نيلوفر.
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