
حسینخندقآبادی المعارف	قرآن	 دائره	ًْ
چاپ	لیدن

و	مسیر	پیش	رو	

به بهانه انتشار آخرین جلد ترجمه فارسی

 Encyclopaedia( رای زنی های اولیه و برنامه ریزی برای انتشار دائره ًْالمعارف قرآن
of the Qur’ān( چاپ لیدن، به سرپرستی جین دمن مک اولیف در سال 1993 آغاز 
شد و نخستین جلد آن در سال 2001 به چاپ رسید. به طور میانگین هر سال یک 
المعارف منتشر شد، تا سال 2006 که با انتشار جلد ششم آن، که به  جلد از این دائره ًْ
پایان رسید. وداد قاضی، کلود ژیلیو،  به  این پروژه  نمایه ها اختصاص داشت،  انواع 
المعارف اند. 278 نویسنده و  ویلیام گراهام و اندرو ریپین ویراستاران ارشد این دائره ًْ
المعارف همکاری کرده اند. بیشترین تعداد مدخل های نوشته شده  قرآن پژوه با این دائره ًْ
توتولی،  روبرتو  نویِورت،  آنگلیکا  میر،  مستنصر  روبین،  اوری  ریپین،  اندرو  قلم  به 
دوین استوارت و رئوِون فایرستن است، که در مجوع بیش از یک هشتم از 703 مدخل 

المعارف را در بر می گیرد. این دائره ًْ
»تمایل به روشن نگه داشتن مشعل مطالعات قرآنی در آستانۀ قرن بیست  و یکم« و 
»عالقه به تداوم حیات این رشته در هزارۀ جدید« انگیزۀ اصلی ویراستاران در نخستین 
گفتگوها برای انتشار آن بوده است. ویراستاران نگاهی هم به گذشته داشته اند و هم 
به آینده. از این رو عزم آنها در طی مسیر برنامه ریزی این بوده است که »اثری مرجع 
شامل بهترین یا فته های مطالعات قرآنی قرن بیستم« پدید آورند. همچنین در پی آن 
بوده اند که »دائره ًْالمعارف قرآن به رونق پژوهش های فراوان قرآنی در دهه های پیش 
رو کمک کند«. از نظر آنان، بهترین راه برای تجلیل از دستاوردهای قرن گذشته و 
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المعارفی متعارف با  نیز میدان دادن به یافته های قرن حاضر این بوده است که از دائره ًْ
ترتیب الفبایی فراتر روند و مقاله هایی طوالنی تر و جامع تر به این مجموعه بیفزایند تا 
بیانی فشرده از وضعیت تأمالت و تحقیقات دربارۀ موضوعات اصلی مطالعات قرآنی 
المعارف اند و  باشد. برخی از این مقاله ها و نویسندگان آنها، که نقاط اوج این دائره ًْ

سزاست مبنای داوری آن قرار گیرند، در این دسته ها جا می گیرند:

مباحث مرتبط با شکل گیری قرآن:
عربستان پیش از اسالم )جرالد هاوتینگ(؛ سنت شفاهی )ویلیام گراهام(؛ سنت 
)کلود  پیامبر  ]ادعایی[  تعلیم دهندگان  جونز(؛  )آلن  عربستان  در  مکتوب  و  شفاهی 
جمع  لیمهویز(؛  )فردریک  قرآن  مصحف های  موتسکی(؛  )هارالد  ُمصحف  ژیلیو(؛ 
قرآن )جان برتن(؛ قرائات قرآن )فردریک لیمهویز(؛ نسخه های خطی قرآن )فرانسوا 
دروش(؛ رسم الخط قرآن )اِفیم رضوان(؛ تزئین و تذهیب قرآن )شیال بلر و جاناتان 
آلبین(؛ ترجمه های  )مایکل  قرآن  اوری(؛ چاپ  بلوم(؛ خوشنویسی و قرآن )سوالنژ 

قرآن )هارتموت بوبتسین(.

مباحث و شیوه های جدید در قرآن پژوهی: 
تفسیر قرآن: دورۀ آغازین و میانه )کلود ژیلیو(؛ تفسیر قرآن: دورۀ جدید و معاصر 
)ُرتراود ویالنت(؛ مطالعات قرآنی پیش از 1800 م. )هارتموت بوبتسین(؛ مطالعات 
آکادمیک قرآنی پس از دورۀ روشنگری )مارکو شولر(؛ منابع ]و ابزارهای[ مطالعات 
قرآنی )اندرو ریپین(؛ روش های انتقادی معاصر و قرآن )محمد ارکون(؛ باستان شناسی 
و قرآن )رابرت شیک(؛ سکه شناسی و قرآن )مایکل بِیتس(؛ کتیبه نگاری و قرآن )رابرت 

هویلند با همکاری ونشاپورتر(؛ نقد متنی قرآن )جیمز بلمی(.

بررسی جنبه های ادبی قرآن: 
دستور زبان قرآن )رافائل تالمن(؛ زبان و سبک قرآن )کلود ژیلیو و پی یر الرشه(؛ 
نویورت(؛  )آنگلیکا  قرآن  ساختار  و  شکل  باُّلطه(؛  )عیسی  قرآن  ادبی  ساختارهای 

یکپارچگی متن قرآن )مستنصر میر(؛ بالغت و قرآن )آنگلیکا نویِورت(.

نسبت علوم و معارف بشری با قرآن: 
)ویم  قرآن  یوینبُل(؛ سیره و  قرآن )خوتیر  )وائل حاّلق(؛ حدیث و  قرآن  فقه و 
رِیِون(؛ تاریخ و قرآن )فرانتس روزنتال(؛ اخالق و قرآن )کوین راینهارت(؛ تصوف و 
قرآن )الکساندر کنیش(؛ فلسفه و قرآن )ماجد فخری(؛ سیاست و قرآن )پل هک(؛ علم 
و قرآن )احمد دالل(؛ علوم اجتماعی و قرآن )دِیل آیکلمن(؛ پزشکی و قرآن )ایرملی 

پرهو(؛ هنر و معماری و قرآن )الگ گرابار(.
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به دو  بوده اند  با آن روبه رو  مهم ترین چالشی که مک اولیف و گروه ویراستاران 
بخش صورت و محتوای کار مربوط می شده است. در مورد صورت، تصمیم بحث انگیز 
مدخل گزینی به زبان انگلیسی در میان بود. ویراستاران تمایل داشته اند فضای مطالعات 
قرآنی را در دسترس طیف گسترده ای از محققان دانشگاهی و خوانندگان تحصیل کرده 
قرار دهند. به گفتۀ مک اولیف، »راه دسترسی به هزاران معجم و فرهنگ و شرح و 
تفسیر عربی برای محققان مسلط به زبان عربی کهن باز است، اما محققان انگلیسی زبان 
قرآن،  دربارۀ  مطلبی  برای جستجوی  در تالش  اسالمی  مطالعات  از  غیر  رشته هایی 
رفع  برای  می مانند«.  ناکام  غالبًا  اروپایی،  زبان های  به  قرآنی  مرجع  آثار  فقدان  در 
همین نیاز بود که ویراستاران تصمیم گرفتند به راهی غیر از راه دائره ًْالمعارف اسالم 
)Encyclopaedia of Islam( بروند که »چاپ های مختلف آن پرمراجعه ترین کتاب 

مرجع در رشتۀ مطالعات اسالمی بوده است«.
در دائره ًْالمعارف اسالم شکل عربی مفاهیم و اصطالحات به انگلیسی آوانگاری 
شده است، اما در دائره ًْالمعارف قرآن ترجمۀ انگلیسی آنها آمده است. برای مثال، در 
مقابل سه مدخل »صلوهًْ«، »دعاء« و »ذکر« در دائره ًْالمعارف اسالم، فقط یک مدخل 
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با عنوان »prayer« در دائره ًْالمعارف قرآن آمده است. آشکار است که گروه هدف 
این نحوه مدخل گزینی محقق ناآشنا به زبان عربی بوده است. این کار مقاله ها را در 
دسترس محققان بیشتری در حوزه های مرتبط قرار می دهد، اما عیب آن این است که 
بسیاری از متخصصان زبان عربی و مطالعات اسالمی را از دست یابی به صورت اصلی 
و آوانگاری شدۀ اصطالحات محروم خواهد کرد. از جمله اقداماتی که برای رفع این 
مشکل شده ارائۀ نمایه ای جامع و مفصل از واژه های عربی و نشانی آنها در مجلدات 

پنج گانه، در جلد ششم بوده است.
المعارف بوده است. مک اولیف   چالش اساسی دیگر مربوط به محتوای این دائره ًْ
در پیش گفتار این اثر می نویسد: »من و سایر ویراستاران، عالوه بر اینکه می خواستیم 
مختلف  رشته های  دانشجویان  و  محققان  از  وسیعی  طیف  دسترس  در  مرجع  اثری 
علوم انسانی و اجتماعی قرار دهیم، قصد داشتیم تحقیقاتی دقیق و آکادمیک دربارۀ 
قرآن را که برخاسته از منظرها و پیش فرض های متنوع باشد در این اثر بگنجانیم«. اما 
مسأله این است که نمی توان از یک سنت واحد آکادمیک قرآن پژوهی سخن گفت. 
»چندین قرن قرآن پژوهی مسلمانان مسیری را در طول تاریخ ترسیم کرده است که با 
مسیر قرآن پژوهی غربی همپوشانی دارد«. اما »این دو مقوله، ضمن اینکه ممکن است 
از دقت کافی برخوردار نباشند، دارای رهیافتی واحد و یک پارچه یا روشی یگانه و 
قطعی نیز نیستند. هم درون هریک از دو سنت قرآن پژوهی اسالمی و غربی و هم 
بین آنها نزاع هایی شدید و بحث انگیز می توان یافت«. البته »این دو سنت هم از لحاظ 
جغرافیایی و هم از حیث فکری به نحو فزاینده ای با یکدیگر تداخل پیدا کرده اند. با 
رشد سریع جمعیت مسلمانان در اروپا، آمریکای شمالی و سایر مناطق جهان تقابل 
ناهنجار »اسالمی ـ غربی« کمرنگ تر از پیش شده است«. مک اولیف در پیش گفتار خود 
اذعان می کند به اینکه »پژوهش دربارۀ متنی که میلیون ها نفر آن را مقدس می شمارند 
کاری خطیر است. برخی مسلمانان جداً معتقدند که هیچ غیرمسلمانی حتی نباید قرآن 
را لمس کند، چه رسد به اینکه آن را بخواند و درباره اش اظهار نظر کند. اما بیشتر 
غیرمسلمانان  قرآنی  تحقیقات  که  آن اند  بر  عده ای  ندارند.  اعتقادی  چنین  مسلمانان 
بی ربط یا ذاتًا ناقص و نادرست است، اما پاره ای دیگر از مشارکت محققان غیرمسلمان 
در این رشته استقبال می کنند. در مقابل، گروهی از محققان غیرمسلمان کوشیده اند 
دربارۀ قرآن به گونه ای بنویسند که حاوی توهین مستقیم به احساسات اعتقادی نباشد. 
تصور گروهی دیگر آن بوده است که این قبیل مالحظات در قلمرو آکادمیک جایی 
ندارد«. تالش مک اولیف این بوده که از تنوع روش ها و دیدگاه ها استقبال کند، اما البته 
توجه داشته است که همۀ محققان مسلمان و غیرمسلمان با این رویکر موافق نیستند. 
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از طرفی، »برخی مسلمانان به سبب اینکه همکاری با دائره ًْالمعارف قرآن ممکن است 
صداقت و شرافت علمی شان را به خطر اندازد ترجیح دادند وارد این کار نشوند«. از 
طرف دیگر، «برخی غیرمسلمانان نیز دقیقًا به همین دلیل از همکاری با این پروژه سر 
باز زده اند«. این مشکل در مواجهه با دو سر این طیف همچنان ادامه دارد، اما به هر 

حال دائره ًْالمعارف قرآن به سرانجام رسید و وارد مرحله ای جدید شد.

ویرایش جدید دائره ًْالمعارف قرآن 
»دائره ًْالمعارف قرآن تالشی ابتدایی است«، این سخنی است که جین دمن مک اولیف 
المعارف از همان آغاز معترف بوده اند  از اعتراف به آن ابایی ندارد. ویراستاران این دائره ًْ
که ویرایش نخست این اثر کاری تمام و کمال و بی عیب و نقص نبوده است. از این رو، 
پیشاپیش از خوانندگان و منتقدانی که موضوعات و مضامینی جدید را پیشنهاد خواهند 
نسخۀ  ارائۀ  برای  را  زمینه  اثر  این  ناشر  که  داشته اند  امید  و  بودند  کرده  استقبال  داد 
کامل تری از این اثر فراهم آورد. از مهمترین موضوعاتی که از همان آغاز جای خالی 
آن احساس می شد، مدخلهایی دربارۀ برجسته ترین تفسیرها و مهم ترین مفسران بود. 

المعارف قرآن • روی جلد دایره ًْ
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»محدودیت های این پروژه ایجاب می کرد که تمرکز کار بر خود قرآن باشد«، از این رو 
المعارف قرآن و تفسیر«،  المعارف قرآن« برآمده اند نه »دائره ًْ ویراستاران در پی ارائۀ »دائره ًْ
گو اینکه تعیین مرزی مشخصی بین این دو مقوله دشوار است. جبران این نقص نیز به 

المعارف قرآن واگذار شد. ویرایش دوم و کامل تر دائره ًْ
به شکل  بلکه  کاغذی،  نسخۀ  قالب  در  نه  قرآن  المعارف  دائره ًْ ویرایش جدید  اما 
المعارف قرآن از سال 2005  الکترونیکی در نظر گرفته شده است. نسخۀ برخط دائره ًْ

)یک سال پیش از انتشار واپسین جلد نسخۀ کاغذی( بارگذاری شد.
در نسخۀ برخط، گذشته از به روزرسانی برخی مدخل هایی که روز به روز بر داده های 
قرآن«،  و  مادی  »فرهنگ  قرآن«،  »مصحف های  مانند:  می شود،  افزوده  آنها  با  مرتبط 
»چاپ قرآن«، »کتیبه نگاری و قرآن«، »تفسیر قرآن«، »علوم قرآن« و »قرائت قرآن«، برخی 
مدخل های تازه نیز در نظر گرفته شده است، مانند مدخل هایی دربارۀ سوره ها و آیه های 
کشورهای  در  )به خصوص  قرآنی  مطالعات  جهانی  ابعاد  عبادی،  اعمال  قرآن،  مهم 
اسالمی(، بصیرت های تازه در باب زبان قرآن و محیط تاریخی آن، و ارتباط میان برخی 
المعارف قرآن همچنین  متون یهودی و مسیحی پیش از اسالم با قرآن. نسخۀ برخط دائره ًْ
شامل 62 نسخۀ چاپی کهن قرآن به شکل فاکسیمیله است که بین سال های 1537 تا 
دهۀ 1840 در کشورهای غربی به عربی یا زبان های دیگر چاپ شده است. همچنین در 

نسخۀ برخط، به کشف اآلیات قرآن نیز دسترسی هست.
دانشگاه  )از  پینک  یوهانا  خانم  قرآن  المعارف  دائره ًْ برخط  نسخۀ  سرویراستار 
فرایبورگ( است. ویراستیاران نسخۀ برخط عبارت اند از: جورج آرچر )دانشگاه دولتی 
آیووا(، آن ـ سیلوی بواَلیُوو )دانشگاه استراسبور(، سلیمان داست )دانشگاه برندایس( و 

ُشروق نجیب )دانشگاه لنکستر(.
متولیان نسخۀ برخط، که به تازگی )در سال 2021( بارگذاری مجدد شده است، از 
المعارف قرآن دعوت  پژوهشگران رشته های مختلف برای گسترش و به روز کردن دائره ًْ
به همکاری کرده اند. همچنین از پژوهشگران خواسته شده است که اگر به نظر آنها 
الزم است در مدخل های دائره ًْالمعارف قرآن به پژوهش هایشان ارجاع داده شود، اطالع 
المعارف قرآن فوایدی هم برای ویراستاران و هم برای  دهند. نسخۀ الکترونیکی دائره ًْ
خوانندگان دارد که در نسخۀ کاغذی دست کم به آسانی حاصل نمی شود. ویراستاران 
دیگر فشاری برای فراهم آوردن تعدادی معین از مدخل ها تا حرفی مشخص متناسب با 
یک جلد پانصد ـ ششصد صفحه ای در یک زمان مشخص نخواهند داشت؛ دیگر دست 
ویراستاران برای اعمال آخرین تغییرات بسته نخواهد بود؛ همچنین می توانند سفارش 
و بارگذاری برخی مدخل ها را تا یافتن نویسنده ای مناسب به تأخیر اندازند؛ ویراستاران 
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بدون واهمه از زمان طوالنی مورد نیاز برای تکمیل برخی مدخل ها ، می توانند گسترۀ آنها 
را وسیع تر کنند و بدین سان دست بازتری برای ارتقای کیفیت مقاالت خواهند داشت. 
از سوی دیگر، نسخۀ الکترونیکی امکانات آسان تری برای جستجوی مطالب در اختیار 
کاربران می گذارد؛ آنها همچنان می توانند به شکل پیشین مقاله هایی هم که به روزرسانی 
شده اند دسترسی داشته باشند؛ همچنین عالوه بر اینکه ویراستاران با درج تاریخ نگارش 
هر مدخل به خواننده امکان اطالع از آخرین به روزرسانی ها را می دهند، با کمترین هزینه، 
فضایی گشوده برای استفاده از انواع نظرهای کاربران در سراسر دنیا برای تکمیل هر 
مدخل نیز فراهم می آورند؛ فرصتی مغتنم برای پژوهشگران و عالمان مسلمان به منظور 

مشارکت در این »مهمترین مرجع جهانی تاریخی ـ انتقادِی دیجیتال دربارۀ قرآن«. 
برنامه ریزی برای ترجمۀ فارسی دائره ًْالمعارف قرآن اقدامی جسورانه از جانب یک 
ناشر خصوصی بود. بیش از آنکه به بازگشت مالی این پروژۀ »خطیر« اندیشیده شود، 
در  تحوالت جدید  از  فارسی زبان  مخاطبان  گسترده تر  و  بیشتر  هرچه  آگاهی  به  نیاز 
عرصه قرآن پژوهی انگیزه این کار بود. انتشارات حکمت، که به تازگی مجموعه ای با 
عنوان »مطالعات اسالمی« در همۀ حوزه های مربوط به اسالم )قرآن و حدیث، فلسفه، 
کالم و فرقه ها، تصوف، تاریخ، علم و هنر( برای آشنایی با تحقیقات آکادمیک در این 
زمینه راه اندازی کرده بود، به سرعت چهار نفر از دست اندرکاران این مجموعه را برای 
برنامه ریزی و تدوین و سپس ویرایش و نیز همکاری در ترجمۀ فارسی دائره ًْالمعارف 
قرآن گردهم آورد: امیر مازیار، مهرداد عباسی، مسعود صادقی و حسین خندق آبادی. 
چند سال نخستین به مطالعۀ اولیۀ همۀ مدخل ها و پیشنهاد معادلی مناسب برای عنوان 
هر مدخل، تهیۀ شیوه نامۀ مترجمان و ویراستاران، گرد آوردن مترجمان متخصص و 
از ترجمۀ فارسی شامل  از فراهم آمدن دفتری  جلب همکاری دیگران گذشت. پس 
در  متخصص  ایرانی  دانشور  پنجاه  به  قریب  از  نخست،  مدخل های جلد  از  شماری 
زمینه های مختلف برای سنجش شیوه و کار ترجمه مشورت  گرفته و نظرخواهی شد. 
جلب حمایت سازمان تبلیغات اسالمی در زمان ریاست جناب آقای سیدمهدی خاموشی 
پشتگرمی بزرگی برای ناشر خصوصی شد. ترجمۀ فارسی مجلدات پنج گانۀ اصلی در 
نمایه ها  انواع  تا 1399( منتشر شد و جلد آخر آن شامل  طی هشت سال )از 1392 

به زودی آمادۀ انتشار می شود.
المعارف قرآن بود ویراستاران ترجمۀ  دو چالشی که پیش روی ویراستاران اصلی دائره ًْ

فارسی را نیز درگیر کرده بود.
یافتن معادلی مناسب برای مدخل هایی که آوانگاری اصطالحات عربی در آنها معیار 
قرار نگرفته بود و گاه همپوشانی های قابل توجه با یکدیگر داشتند نیازمند مطالعۀ اولیۀ 
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کل مدخل ها و تعیین معادلی فارسی با توجه به محتویات غالب هر مدخل و نیز پیوند 
آن مدخل با مدخ های مشابه بود. برخی از این مدخل های مشابه یا دارای همپوشانی قابل 
توجه از این قرار است: »کالم خدا«، »کلمه ًْاهلل« / »تحریف قرآن«، »تحریف و تبدیل« / 
»صحیفه«، »مصحف«، »مصحف های قرآن«، »نسخه های خطی قرآن« / »زبان و سبک قرآن«، 
»ساختارهای ادبی قرآن«، »شکل و ساختار قرآن« / »خوب و بد«، »خوبی ها«، »بدی ها« / 
»شورش«، »سرکشی و سرسختی«، »عصیان« / »ضالل«، »ضاللت«، »تاریکی« / »حالل و 
حرام«، »حرام« / »ولّی«، »مولی و والء«، »سرپرستی« / »سرپرستی رضاعی«، »رضاع«، »مادر 
رضاعی« / »جنگ«، »جنگ ها«، »جهاد«، »خونریزی«، »قتال« / »پول«، »ثروت«، »اموال« 
/ »حجاب«، »پوشش« / »حرمت حیوانات«، »تذکیه«، »قربانی« / »طهارت«، »نظافت و 
طهارت« / »اخدود«، »اصحاب اخدود« / »بهشت«، »جنت« / »کشتی«، »کشتی نوح« / 
»اوقات شبانه روز«، »روز و شب«، »صبح«، »ظهر«،   / باد«  »آب«، »آب و هوا«، »هوا و 
»عصر«، »عشاء« / »عقد و پیمان«، »نقض عهد و امانت«، »پیمان الهی« / »تسبیه«، »حمد«، 
»ستایش«، »سپاس« / »جدل و زبان جدلی«، »مجادله« / »ذکر«، »ذکر خدا« / »عجز و 
قدرت«، »ناتوانی« / »نشانه ها«، »آیات الهی«، »آیه« / »وجه«، »وجه اهلل« / »حکم«، »داوری«، 
»فرمان« / »بینایی و نابینایی«، »دیدن و شنیدن«، »شنوایی و ناشنوایی« / »خواب«، »رؤیا 
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و خواب« / »سنت شفاهی«، »سنت شفاهی و مکتوب در عربستان« / »فتح«، »پیروزی«. 
امید رفع برخی از این همپوشانی ها در ویرایش های بعدی نسخۀ اصلی کتاب می رود، 
اما برخی دیگر نتیجۀ تقریباً ناگزیر انتخاب شیوۀ ویراستاران نسخۀ اصلی برای نحوۀ 

مدخل گزینی با در نظر داشتن مخاطب غیرمتخصص غربی است.
ناشر و ویراستاران ترجمۀ فارسی نیز مانند ویراستاران نسخۀ اصلی با چالش دومی 
مربوط به محتوای این اثر مواجه بودند، البته به نحوی شدیدتر، به طوری که سخن از بود 
و نبود اثر در میان بود، نه صرفاً از مقبولیت آن. در ایران هر کتابی پیش از انتشار باید 
مجوزی حاکی از دست کم عدم مخالفت آشکار با مبانی دینی و سیاسی حاکم بگیرد. با 
تمهیداتی که ناشر و ویراستاران ترجمۀ فارسی اندیشیدند، از جمله همکاری کارشناسان 
سازمان تبلیغات اسالمی، افزودن ناظر کیفی، وارد کردن شماری پانویس برای توضیح 
و یادآوری برخی مطالب و در نهایت حذف دو مدخل )»بهائیت« و »الهیات و قرآن« ـ 
مدخل دوم به منابع ادعایی قرآن می پردازد(، خوشبختانه توانستند تأیید وزارت ارشاد 
را برای انتشار این مجموعه بدون حذف مطلب یا کلمه ای و یا تغییر لحنی برای همۀ 
مدخل های دیگر بگیرند. اما البته در بیرون از این فضای رسمی، فعاالن نهادی پژوهشی 
که این مجموعه را دستمایۀ ارائۀ طرحی گسترده برای جلب مشارکت دولتی به منظور 
نقد و بررسی تک تک مدخل های این دائره ًْالمعارف کرده بودند از هیچ تالشی برای 
جلوگیری از انتشار ترجمۀ فارسی آن به شکل کنونی فروگذار نکردند؛ از جمله اینکه 
مراجع  دفتر  و  ارشاد  وزارت  به  نامه ای  فارسی  ترجمۀ  نخستین جلد  انتشار  از  پیش 
فرستادند و به آنها دربارۀ چاپ ترجمۀ فارسی این اثر هشدار جدی دادند. سرانجام، با 

درایت رئیس انتشارات، کار آنها در نهایت به عذرخواهی انجامید. 
از  دیگر  برخی  نیز  و  ما  کشور  فضای  در  کهنه  پرسش هایی  همچنان  البته  اما 
کشورهای اسالمی حضور دارد: چرا غربیان )اسالم شناسان / شرق شناسان / دیگران( 
دربارۀ ما می نویسند؟ چرا ما کار آنها را باید ترجمه کنیم؟ چرا اگر ترجمه می کنیم 
با نقد همراه نمی کنیم؟ خاستگاه این پرسش ها را در ردیه پردازی های قرون وسطایی 
دوره های  طی  بشناس«  را  »دشمنت  نگرش  با  شرق شناسی  اولیۀ  انگیزه های  نیز  و 
ناشی  استعمار و همچنین سرخوردگی  اقتصادِی زمان  نظامی و  درگیری های شدید 
از احساس عقب ماندگی در میان برخی جوامع اسالمی می توان جست، که البته بار 
خود  که  اقبال،  مظفر  آقای  شده اند.  عیان  پسااستعماری  نقادی های  قالب  در  دیگر 
دائره ًْالمعارف جامع  عنوان  با  انگلیسی  زبان  به  سرویراستار مجموعه ای هفت جلدی 
قرآن )Integrated Encyclopedia of the Qur'an( است، زمانی در ایران من را 
در معرض پرسش هایی از همین دست که در باال مطرح شد، قرار داد. مجموعه ای 

708



که ایشان سرویراستاری کرده است شامل مدخل هایی به قلم نویسندگان مسلمان و 
اغلب ناظر به خود آیات قرآن و ناقل حداکثری آنهاست. در پاسخ به اقبال، سعی کردم 
توجه او را به اختالف میان دو منظر جلب کنم: یکی منظری ترویجی که می  کوشد 
صورت بندی ای به نظر خود صحیح و راست کیش از باورهای اسالم به مخاطب ارائه 
دهد، و دیگری منظری تحقیقی که می کوشد مخاطب خود را با نظریات و تحقیقات 
گوناگون دربارۀ اسالم آشنا کند. وجود هر دو منظر و آگاهی از آنها مغتنم است و نباید 

یکی به بهای دیگری تمام شود.
این موضع را در برابر اصل پرسش از اولویت دادن به تألیف یا ترجمه هم می توان 
گرفت: »کار خوب مصلحت آنست که مطلق بکنیم!« باید اجازه داد هرکس بسته به 
توانش سهمی در گرمی بازار آگاهی و دانش داشته باشد: فی المثل، هم به متن کالسیک 
نیاز است، هم به شرح آن، هم به تحقیقات مرتبط با آن، هم به ساده شدۀ آن و عرضۀ آن 
در انواع قالب های مختلف، و هم به نظرگاه درونی خود ما نسبت به آن. هم انتظار برای 
گذراندن عصر نوین ترجمه بی جاست و هم در بستن به غیر و در پی منظر خویشتن 
رفتن؛ هر گونه اقدام دستوری برای تنگ کردن عرصه بر یکی و گشودن راه بر دیگری 
خطاست. مهم آن است که آبشخورهای آگاهی خود و مخاطبان را محدود نکنیم. برای 
آنکه منظر خود را فراخ کنیم و راه اندیشیدن و آفرینش درونی را بگسترانیم همواره 
نیازمند آگاهی ها و داده های تازه ایم. هرگونه غربال و ممیزی پیشین بر پایۀ تفکری خاص 

عماًل به محدود کردن امکان های گسترده برای مخاطبان و اندیشمندان می انجامد.
المعارف های غربی به فارسی در  در ایران شیوه های مختلفی برای برگرداندن دائره ًْ
پیش گرفته شده است. برای نمونه، دانشنامۀ ایران و اسالم، زیر نظر احسان یارشاطر، 
المعارف اسالم چاپ لیدن بدون افزودن و کاستن  قصد داشت برگردانی کامل از دائره ًْ
مطلب در اختیار بگذارد و ده دفتر تا آغاز حرف »ب« منتشر کرد و متأسفانه نپایید. 
با حذف مدخل های  ابتدا در شش جلد کل مدخل های نسخۀ اصلی را  آثار  فرهنگ 
مربوط به آثار ایرانی ـ اسالمی به سرپرستی رضا سیدحسینی ترجمه کرد و سپس معرفی 
آثار ایرانی ـ اسالمی را به نویسندگان داخلی سفارش داد و در شش جلِد کم حجم تر به 
به سرپرستی غالمحسین  فارسی،  المعارف  دائره ًْ کرد.  منتشر  احمد سمیعی  سرپرستی 
مصاحب، پایۀ خود را دائره ًْالمعارف کوچک کلمبیا وایکینگ قرار داد و مدخل هایی 
دربارۀ ایران و اسالم بر آن افزود و در سه جلد منتشر کرد. ترجمۀ جمعی دائره ًْالمعارف 
نوین اسالم، با سرویراستاری جان اسپوزیتو، در چهار جلد با تعلیقاتی زیر نظر حسن 
مقاله، گاه در  انتهای  تعلیقه ها گاه در  این  طارمی ، محمد و مهدی دشتی همراه شد. 
پانویس و گاه حتی متن مقاله افزوده شد و نیز از ترجمۀ برخی مدخل ها صرف نظر شد. 
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المعارف قرآن را با کمترین پانویس ها  در این میان، انتشارات حکمت ترجیح داد دائره ًْ
به بررسی کل کار  پایان کار مجلدی را  با نسخۀ اصلی منتشر کند و در  مطابق  عیناً 
اختصاص دهد. این کار هم به سرانجام رساندن این پروژۀ طوالنی مدت را به زمان واقعی 
نزدیک می کرد، هم بیشتر با توان اقتصادی ناشری خصوصی منطبق بود. عالوه بر این، 
المعارفی در همین موضوع با عنوان دائره ًْالمعارف قرآن کریم به  در داخل کشور نیز دائره ًْ
قلم نویسندگان ایرانی از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در حال انتشار بود که 

در حال حاضر پانزده جلد از آن منتشر شده است. 
همین جا توضیحی مختصر دربارۀ مطلبی که در جای دیگر مفصل مطرح کرده ام 
باید بدهم. شیوه ای که ما در برخی از دانشنامه های تألیفی، به خصوص در عرصه های 
مرتبط با دین، پیش گرفته ایم، به دالیل مختلف، به نظر تا حدی وارونه می آید. گذشته 
از دائره ًْالمعارف های عمومی و دانشنامه های مختصر، دائره ًْالمعارف های تخصصی قرار 
است گزارشی از پژوهش های انجام شده و اطالعات فراهم آمده باشد. از این رو، دست کم 
هر مدخل مهم را کسی عهده دار نوشتنش می شود که پیشتر پژوهشی در آن زمینه کرده 
باشد. اما ما به دلیل فقدان چنان سابقه ای، ناگزیریم سازمان و بنیادهایی تشکیل دهیم و 
کسانی را به استخدام درآوریم و بسیاری از مدخل ها را به آنها که برای نخستین بار در 
آن موضوع خاص پژوهش متمرکز انجام می دهند سفارش دهیم. البته در عین حال در 
پی برآوردن اهداف دیگری نیز برمی آییم، از جمله اثبات باورها و نظرات خود، پاسخ 
دادن به انتقادها و شبهات، موضع گیری علیه برخی مطالب دائره ًْالمعارف های مشابه غربی 
و به چشم آوردن همۀ مطالب ریز و درشتی که به نظرمان از چشم سایر دائره ًْالمعارف ها 
مغفول مانده است. این رسم و راه، گذشته از بار تشکیالتی و مالی ای که به کار تحمیل 
می کند، به طور طبیعی بر حجم و زمان به بار نشستن کار می افزاید، و مهمتر آنکه با سبک 

المعارف و مقصود از پدید آمدن آن نیز ناسازگار است. نگارشی دائره ًْ
به دلیل همین فقدان شناخت درست از شیوۀ دانشنامه نگاری است که برای نمونه 
المعارف قرآن موضوع  در برخی از دانشگاه ها نقد و بررسی برخی مدخل های بلند دائره ًْ
چندین پایان نامه  قرار گرفته است، نه اصل کتاب یا رساله یا مقالۀ نویسندۀ آن مدخل 
دلیل همین  به  باز  یا  آورده است.  المعارف  دائره ًْ این  را در  از آن  خاص که گزارشی 
انتظار نابجا از دائره ًْالمعارف  است که مجله ای تخصصی با عنوان قرآن و مستشرقان پا 
المعارف قرآن  گرفته است که مطالب آن صرفاً حاصل ترجمه و نقد مدخل های دائره ًْ
است؛ و فراتر از آن، مرکزی در قم بنا نهاده شده است که رسالت خود را فراهم آوردن 

المعارف قرآن قرار داده است. دائره ًْالمعارفی قرآنی با نظر به نقد دائره ًْ
به تازگی نیز همایشی در عراق با عنوان »القرآن الکریم فی الدراسات االستشراقیهًْ 
نقد  آن  محور  که  شد  برگزار  )لیدن(«  القرآن  لموسوعهًْ  النقدیهًْ  مقاربات   : المعاصرهًْ
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المعارف قرآن بود، نه نقد و بررسی آرای نویسندگان آن مدخل ها در  مدخل های دائره ًْ
المعارف قرآن امید  کتاب ها و مقاالت اصلی شان. دست اندرکاران ترجمۀ فارسی دائره ًْ
داشته اند با انتشار ترجمۀ کامل این اثر گامی در زدودن این تصور نادرست و توجه دادن 
دانشجویان و پژوهشگران و عالقه مندان مطالعات قرآنی به نظرات مطرح در این عرصه 

و منابع اصلی آنها داشته باشند.

مسیر پیش رو
سرویراستار  مک اولیف،  خانم  به  ایران  در  پژوهشی  نهاد  یک  پژوهشگران  زمانی 
المعارف قرآن، نامه ای فرستادند تا ایشان را به استفاده از پتانسیل  نسخۀ کاغذی دائره ًْ
علمی خودشان تشویق کنند. این اقدامات برآمده از ذهنیتی است که همچنان دوگانۀ 
می بیند.  و غرب  میان خود  عمیق  و شکافی  دارد  نقشی جدی  آن  در  ـ شرق  غرب 
این ذهنیت به رغم ظاهر غرب ستیزانه اش در بن خود غرب زده است و همچنان، ولو 
ناخودآگاه، خواهان آن است که کارش با معیارهای غربی سنجیده شود و قدر بیند. 
همین ذهنیت است که با آغوش باز از حضور پژوهشگر غربی استقبال می کند و مخازن 

• پروفسور جین دمن مک اولیف
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کتابخانه های خود و سایر امکاناتش را بر روی آنها می گشاید، اما از پژوهشگر داخلی 
دریغ می ورزد. اما واقعیت این است که به رغم وجود سلطه جویی ها و توفق خواهی ها و 
رقابت های نابرابر و ارزش گذاری های غیرمعرفتی که همه جا از جمله در فضای علمی 
و دانشگاهی می توان سراغ گرفت، جریان غالب فضای علمی دنیا به سوی مشارکت 
جمعی هرچه بیشتر و دخالت دادن متخصصانی برآمده از همان فضاهایی در حرکت 
گفتۀ  به  تحقیق می شود.  آنها  از  برآمده  مردم  باورهای  و  آثار  و  آنها  درباره  که  است 

المعارف قرآن، سرویراستار دائره ًْ
غیرمسلمانان  و  مسلمانان  یکدیگرِ«  از  »منزوی  قرآنی  مطالعات  نسبت 
دست کم در برخی مواقع و در برخی اوضاع و احوال در حال تغییر است. 
همایش های بین المللی با موضوع مطالعات آکادمیک قرآنی به نحوی روزافزون 
محققان هر دو گروه را به خود جذب کرده است. در نام و هویت دانشگاهی 
نویسندگان نشریاتی که به طور جدی بر جداسازی نویسندگان اصرار داشته اند 
امروزه تنوع بیشتری دیده می شود. به استادان غیرمسلمان فرصت تدریس در 
دانشگاه های جهان اسالم داده می شود و در مقابل محققانی از این دانشگاه ها 
به مؤسسات اروپا و آمریکای شمالی دعوت می شوند. اما شاید مهمترین نقطۀ 
تالقی پیدایی نسل های جدید در مقطع دکتری در رشتۀ مطالعات قرآنی است. 
ساالنه بر تعداد دانشجویان مسلمان مهاجری که در پی مدارج عالی در مطالعات 
قرآنی و دیگر شاخه های مطالعات اسالمی در دانشگاه های مهم اروپا، آمریکا، 
کانادا و جاهای دیگرند افزوده می شود. بسیاری از این دانشجویان محصول نسل 
دوم یا سوم مهاجران به بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکای شمالی در دوران پس 
از استعمارند. بنابراین، بیشتر این دانشجویان با مجموعه ای از پیش زمینه های 
آموزشی و پیش فرض های آکادمیک وارد مقاطع تحصیالت تکمیلی می شوند 
که از پیش زمینه ها و پیش فرض های همتایان غیرمسلمانشان قابل تفکیک نیستند.

در چنین فضایی است که انتشارات بریل، ناشر دائره ًْالمعارف قرآن، پس از بررسی 
کیفیت ترجمۀ فارسی و تأیید آن، از ناشر ترجمۀ فارسی درخواست می کند که طی 
توافقی دوجانبه نسخۀ فارسی را در اختیارش قرار دهد تا مدخل های آن را در سایت 
خود به صورت برخط برای فروش عرضه کند. همین شرایط است که برای مترجم 
به پژوهش های  با توجه  فراهم می آورد که  امکانی  قرآن  المعارف  دائره ًْ فارسی  نسخۀ 
ویرایش جدید  برای  نو  از  است  کرده  ترجمه  که  را  بتواند مدخلی  منتشرشدۀ خود، 
نیز  بنویسد و منتشر کند. در فضاهای دیگر  به قلم خود  بار  این  المعارف قرآن  دائره ًْ
اندک اندک شاهد تک نگاری ها، کتاب ها و دستینه های مختلف در موضوعات گوناگون 

هستیم که نام پژوهشگران ایرانی را بر خود دارند. 
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می توان تا سالیان سال همچنان نشست و بر کار این یا آن محقق نکته گرفت، که البته 
در جای خود مطلوب است، اما زمانی می توان از دیگران انتظار توجه داشت که در آن 
زمینه اتوریته پیدا کرده باشیم و دستاوردهای پژوهشی ما به زبان علمی روز در معرض 
دید و داوری دیگران قرار گرفته باشد. هنوز بسیاری از مدخل های دائره ًْالمعارف های ما 
که می خواهیم به قلم نویسندگان خودمان باشند عاری از پشتوانۀ پژوهشی موجودند و 
پژوهش دربارۀ آنها تازه به همراه نگارش مدخل دائره ًْالمعارفی آغاز می شود. عرصه های 
زیادی هست که الزم است با اطالع گرفتن از پژوهش های همۀ پژوهشگران در همه جای 
دنیا دربارۀ آنها پژوهش کنیم و آثاری به صورت رساله و مقاله و کتاب منتشر کنیم. شاید در 
اوضاع کنونی آمادگی ما برای دستینه نگاری بیش از دانشنامه نگاری باشد، شیوۀ ارائۀ مطلبی 
که متاسفانه به دالیل مختلف نزد ما مغفول مانده است. نمی گویم کار دانشنامه نگاری را تا 

زمان پدید آمدن پشتوانۀ پژوهشی الزم رها کنیم، باید عملگرایانه تر تصمیم گرفت.
فراهم  علمی  پژوهش های  برای  ظرفیت های خوبی  ما  دانشنامه نگاری  مهم  مراکز 
تعیین  برای  دوباره  سیاست گذاری  است  مهم  آنچه  است.  مغتنم  حقیقتاً  که  آورده اند 
اولویت ها و تغییر شیوه های کسب و ارائۀ مطالب در پی ایجاد تغییر در نگرش ها است. 
بخواهیم یا نخواهیم در عصر »پِدیا«ها زندگی می کنیم که با آغوش باز از همۀ دعوت به 
مشارکت می کنند. فضای مجازی و انواع امکانات آن نیز راه مشارکت در عرصۀ پژوهش 
و دانش را تسهیل کرده است. اینها البته همه افزار و وسیله اند، واال در باب رای و نظر 

سخن همچنان همان است که بود: »چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد«.
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