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   المعارف قرآن اليدن المعارف قرآن اليدنةة دائر دائربررسيبررسي
  دكتر محمدعلى رضائى اصفهانى
 عضو هيئت علمي مركز جهاني علوم اسالمي

 

 :چكيده

 پيشينه نگارش بياننوشتار حاضر پس از 
 ةهاى قرآنى، به معرفى دائر  المعارفةدائر

پردازد و در   مى»اليدن«المعارف قرآن 
ه آن  از ترجمه و تحليل مقدم،اين راستا

 »مك اوليف«كه توسط خانم دكتر 
 سپس نقاط گيرد؛ بهره مي ،نگارش يافته

 المعارف را ةقوت و ضعف كلى اين دائر
 .دهد مورد بررسى قرار مى

 . المعارف، قرآن، اليدنة دائر:ها كليد واژه

 بخش نخست

 المعارف نگارى ةدائر

 المعارف ةشناسى دائر  مفهوم ـالف

 )Encyclopaedia(المعارف  ةاصطالح دائر
 در حدود »پطرس بستانى«را نخستين بار 

 م، به زبان عربى و حوزه فرهنگ 1876
لفظي  وي آن را. اسالمى وارد كرد

يوناني و مجموع علوم و فنون هفتگانه 
داند؛ مانند حساب، هندسه،  آموزشي مي
كه دانشمندان قديم آنها را ... موسيقي و 

 ةئر، ولي در عصر حاضر دا...آموختند مي
المعارف خالصه معارف بشري در يك 

ها است كه به صورت  رشته يا همه رشته
اصل . يابد موضوعي يا الفبايي سامان مي

 :اينگونه استكالم پطرس بستاني 
انسكلوبيذيا  «
)Encyclopaediaـaedio ( لفظة يونانيه

معناها دائرة التعليم و هى فى االصل اسم 
ة السبعة لمجموع الفنون و العلوم التعليمي

التى كان اعيان الناس يتعلمونها فى القديم 
و هى الغراماتيق و الحساب و الهندسه و 

 و قد ،الموسيقى و الهيئة و المنطق و البيان



44 

 

 

سي
برر

دائر
 

ة
دن

 الي
آن
 قر

رف
معا

 ال
   

 

  هى حدقة او دائرة:ذكرها كونتلياوس فقال
اما كلمة انسلكوبيذيا فى : المعارف الكاملة

ايامنا هذه فمعناها ملخص المعرفة البشرية 
 و ،باب واحد او فى االبواب كلهااما فى 

هى اما ان تكون مرتبة ترتيباً نظامياً موافقاً 
لالرتباط المنطقى بين المواضيع او ترتيباً 
قاموسياً موافقاً لنظام االحرف الهجائية و 
لذلك كانت االنسكلوبيذيا على نوعين 
خاصه و عامه نظامية بحسب المواضيع او 

 1».قاموسية بحسب االحرف
» المعارف ةدائر«ا در مورد واژه دهخد

 كتابى حاوى ،حاوى العلوم«: نويسد مى
 فرهنگ فنون و ،مجموع معارف انسانى

 خالصه قابل فهمى از معارف ،علوم
اى از اطالعات علمى   شاخه،بشرى

هاى مختلف  ها و زمينه حاوى رشته
علمى در موضوعات جداگانه و آن 

 ةئرمعموالً ترتيب الفبايى دارد؛ مانند دا
المعارف بريتانيكا كه نخستين بار در 

ه المعارف گاه ب ةدائر.  م انتشار يافت1768
 چون ؛هاى يك موضوع محدود است رشته
 2». آنالمعارف كاتوليك و جز ةدائر

المعارف،  ةدائر«: اند و نيز برخى نوشته
كتاب مرجعى خود بسنده، با دو هدف 

در برگيرى دانش روز آمد : اصلى است
 يك رشته خاص علمى يا باره در

ها به منظور آسان كردن  گروهى از رشته
 3».هاى علوم دسترس به رشته

 ةدائر« است كه واژه گفتني: 1 تذكر 
تقريباً معادل واژه و ، عربى »المعارف

 .است» دانشنامه«
 ةهاى دائر عناصر و ويژگى: 2 تذكر 

كه در پى » ب«در قسمت را المعارف 
 .م كردجمع بندي خواهي ،آيد مى

 المعارف مطلوب ةهاى دائر  ويژگى ـ ب

المعارف  ةهاى يك دائر ترين ويژگى مهم
 :مطلوب عبارت است از

ارائه اطالعات جامع در يك موضوع . 1 
رشته علمى كه محقق را از منابع يك يا 

 .كندنياز  فرعى بى
نظام يافتگى اطالعات در قالب . 2 

 با ساختار موضوعى يا الفبايى و(مقاالت 
 ).نظمى منطقى

پيروى از شيوه علمى تدوين مقاالت . 3 
 : از جمله؛المعارفى ةدائر

 ؛گزارشى بودن مقاالت. 3ـ1
، طرفى در ارائه مطالب رعايت بى. 3ـ2

ها و داليل در موضوع مورد  ديدگاه
داورى و  بحث و پرهيز از پيش
 ؛تحميل نظر بر خواننده

 ؛هاى فنى نگارش رعايت شيوه. 3ـ3
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نويسى و پرهيز از  هگزيد. 3ـ4
 ؛ى و تكراريپرگو

 ؛مستند بودن مطالب. 3ـ5
 ؛استفاده از منابع اصيل و معتبر. 3ـ6
 استفاده از نثر علمى و پرهيز. 3ـ7

 ؛هاى شاعرانه از عبارت پردازى
ارائه مطالبى كه به صورت . 3ـ8

دانش منسجم درآمده است و يا 
هاى ابراز شده در مسير  نظريه
طالب نوپديد نه م. (سازى دانش

پردازى جديد  كه حاصل نظريه
 .)مولف مقاله است

 : يادآورى

 تاكيد بر اين نكته الزم است كه اصل 
 المعارف نگارى، گزارش ةاساسى در دائر

طرفانه اطالعات و پرهيز از پيش  بى
داورى است و بهترين راه براى دفاع از 

ورزى و  عقيده حق نيز دورى از غرض
 لزومى ، بنابراين؛بيان عين حقيقت است

هاى غيرعلمى  ندارد كه مطالب با عبارت
و متعصبانه درآميزد تا از حقيقت دور 

 كه برخى گونه همانـ اين آسيب . شود
ـاند نوشته شود برخى   موجب مى4 

المعارف در  ةدانشوران به تدوين دائر
هاى مقدس و مذهبى رغبت  باب موضوع
 .نشان ندهند

 رآنىالمعارف نگارى ق ة دائر ـج

 ة دائرمانندهاى قرآنى نيز  المعارف ة دائر
هاى عمومى، سيرى تكاملى  المعارف

 ،ها قاموساند، به طورى كه با تنظيم  داشته
 شده آغاز 5هاى قرآنى نامه ها و واژه فرهنگ

و با گردآورى مجموعه مقاالت و 
گفتارها در مورد مفاهيم و موضوعات 

 سپس به نام ؛ ادامه يافته است6قرآنى
هاى قرآنى  المعارف ةها و دائر دانشنامه

 .ختم شده است
يك هاى  ها ويژگى  البته برخى از آن

 ولى در ،المعارف را ندارند ةدائر
 هاي المعارف ةتاريخچه تكاملى دائر

 7.ها نام برده شده است قرآنى از آن
 :ند ازا برخى از اين موارد عبارت

، جالل )فارسي (المعارف قرآن ةدائر. 1 
ين سيوطى، ترجمه محمد جعفر الد

 ش، بنياد علوم اسالمى، 1362اسالمى، 
 جلد، مشتمل بر هشتاد نوع از 2تهران، 

 .علوم مرتبط با قرآن
 االتقان فى علوم القرآن اين اثر ترجمه 

اى موضوعى در مورد  مجموعهو سيوطى 
 .علوم قرآن است

 ،)فارسى(المعارف بزرگ قرآنى  ةدائر. 2 
 جلد است كه در 114جليل مالجوادى 

 نكته در مورد هر سوره 1001 جلد هر
 .قرآن استخراج شده است
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المعارف بزرگ واژگان قرآنى  ةدائر. 3 
  گروهى از محققان حوزه،) انگليسىـفارسى (

 . مشهد دفتر تبليغات اسالمى،و دانشگاه
. )فارسى(فرهنگ قرآن : المعارف ةدائر. 4 

 ، آيات؛ ش1300سيد طاهر شاه چراغى، 
 لغات و حكايات به ترتيب ،روايات

 .حروف معجم درج شده است
 شيخ ،)عربى(المعارف قرآن  ةدائر. 5 

 .) ق1416 ـ 1337م (حسن سعيد تهرانى 
 مير ،)فارسى(المعارف قرآن  ةدائر. 6 

 .) ش1316متولد (سيد ابوالفتح دعوتى 
المعارف قرآن، مهران كندرى،  ةدائر. 7 

 .، تهران ش، انتشارات سيمين1372
 ،)فارسى(المعارف قرآن كريم  ةدائر. 8 

 جلد، گرد 11جمعى از نويسندگان، 
 حسن سعيد ـ كتابخانه چهل: آورنده

 .ستون مسجد جامع تهران
 ،)انگليسى(المعارف قرآن كريم  ةدائر. 9 

 مركز مطالعات ،موالنا وحيد الدين خان
 . صفحه300اسالمى هند، دهلى، 

، حاج شيخ نيةرآالمعارف الق ةدائر. 10 
 .يحيى فلسفى شيرازى

المعارف قرآن كريم، ترجمه  ةدائر. 11 
 .محمدعلى نجفى

، )فارسي (شناسى المعارف قرآن ةدائر. 12 
ش،  1378على حاجى وند، دانيال، تبريز، 

 صفحه كه مجموعه اطالعاتى 245
 .موضوعى در مورد قرآن است

، )فارسي ( المعارف قرآن كريمةدائر. 13 
رى حسن سعيد، كتابخانه گردآو
 تا 1406ستون مسجد جامع تهران،  چهل
 جلد، شامل مقاالت 10 ق، تهران، 1411

هاى پراكنده از افراد  و خطاب نامه
 .مختلف در موضوعات مربوط به قرآن

 پژوهى دانشنامه قرآن و قرآن. 14 
، بهاءالدين خرمشاهى، دوستان )فارسي(

 ش، دو جلدى، 1377 تهران ،ـ ناهيد
 19 صفحه، كه شامل مقاالتى در 2382

 اعالم، احكام، سور، مانندمحور 
اصطالحات ادبى، علوم قرآن، واژگان 

پژوهى، نهادهاى قرآنى و  كليدى، قرآن
هزار زندگى خودنوشت يا ديگرنوشت 

پژوهان قديم و جديد است كه  از قرآن
 مقاله به نظام 3600 در مجموع شامل
 .اى است الفبايى ـ غيرريشه

فرهنگ قرآن، محمدباقر شريعت . 15 
سنگلجى، دانشگاه آذربادگان، تبريز، 

 لغات، هايي دربارة ه ش، شامل مقال1353
 ياه  جغرافيايى و اصطالح،اعالم تاريخى

 .خاص قرآنى است
المعارف قرآن  ةنثر طوبى يا دائر. 16 

، ابوالحسن شعرانى، )فارسي (مجيد
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 604تا،  كتابفروشى اسالميه، تهران، بى
صفحه در دو جلد، مشتمل بر شرح 
لغات و مصطلحات قرآنى بر نظام 

البته اين كتاب يك ؛ اى الفبايى ـ ريشه
آيد و  نامه قرآنى مشتمل به شمار مى لغت

 خالى از ، المعارف بر آنة دائراطالق
 .تسامح نيست

، )المدخل(قاموس القرآن الكريم . 17 
 م، 1992موسسة الكويت للتقدم العلمى، 

ص، مشتمل بر مباحث كلى قرآنى  260
 اين اثر . احكام و تفسير، اعجازمانند

هاى  حاصل كار گروهى و از دانشنامه
 .موضوعى است

فرهنگ قرآن، اكبر هاشمى رفسنجانى . 18 
و محققان مركز فرهنگ قرآن و معارف 

، تبليغات اسالمىدفتر  مركز انتشارات ،قرآن
 هاى قرآنى به  ش، شامل كليد واژه1379

 .بندى شده و با نظام الفبايى شكل طبقه
المعارف قرآن كريم، مركز  ةدائر. 19 

فرهنگ و معارف قرآن، موسسه بوستان 
المعارف  ة اين دائر. ش1382كتاب قم، 

براساس ساختار الفبايى و تاكنون جلد 
 .اول آن منتشر شده است

 مك جين دمنالمعارف قرآن،  ةدائر. 20 
 مشتمل بر ،م 2001اوليف، ليدن هلند، 

هزار مدخل در موضوعات و اعالم قرآن 

پژوهان مستشرق معاصر  كه با كمك قرآن
 جلد آن تاكنون پنجشود و  نگاشته مى

توضيحات بيشتر در . (منتشر شده است
 .) آمده استادامه همين مقاله

شناسى، پژوهشگاه  دانشنامه قرآن. 21 
 1381 از سال ؛فرهنگ و انديشه اسالمى

نخستين آن  و جلدهاى ش شروع شده
 به صورت ساختار  وآماده شده است

موضوعى و مشتمل بر صدها مدخل در 
 .باشد  ميموضوعات مهم و نوآمد قرآنى

 : بررسى

هاى   با توجه به ضوابط و ويژگى
 ة، نام دائربيان گرديدنگارى كه  دانشنامه

 صدق ياد شدهالمعارف بر اكثر موارد 
المعارف  ةئر كه در داگونه  همان؛كند نمى

 8،قرآن به اين مطلب تصريح شده است
المعارف نويسى در  ةمگر اينكه دائر

موضوعات خاص قرآنى را با تسامح 
المعارف قرآنى بناميم و از  ةدائر

 .ها چشم پوشى كنيم اشكاالت فنى آن
 اگر كسى ادعا كند كه فقط سه ، بنابراين

المعارف قرآنى مصطلح  ةمورد اخير دائر
 البته هر نيست؛ گزافه ،آيد ىشمار مه ب

به المعارف نيز  ةكدام از اين سه دائر
با رويكرد و صورت فني و علمي و 

هاى خاصى به نگارش درآمده و  ويژگى
 .ادامه دارند
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المعارف قرآن اليدن  ة معرفى دائر ـد
)Encyclopaedia of the Quran( 

المعارف  ة جلد اول تا چهارم اين دائر
در مقدمه جلد اول منتشر شده است و 

 سرويراستار 9ن دمن مك اوليفيخانم ج
 المعارف توضيحات خوبى در مورد ةدائر

كه ترجمه كامل اين «آن داده است 
 »:تواند مفيد باشد مقدمه مى

 10 المعارف ليدنةمقدمة دائر

قرآن، براي بيشتر از يك ميليارد مسلمان 
در اطراف كرة زمين، كلمات واقعي 

شنيدن آياتش . كند يخداوند را بازگو م
شود و ديدن كلماتش كه به  كه ترنم مي

صورت درشت به روي ديوارهاي 
مساجد نوشته شده است، و لمس كردن 
متن نوشته شدة آن، احساس حضور 
مقدسي را در اذهان و قلوب مسلمانان 

شماري است  هاي بي نسل. كند ايجاد مي
هاي مسلمان با نجوا كردن  كه خانواده
رآن در گوش نوزادان تازه كلماتي از ق

. اند ها رفته به دنيا آمده، به پيشواز آن
هاست كه كودكان تحصيالت رسمي  قرن

اند، در حالي  خود را با قرآن آغاز كرده
اند،  اند، آموخته كه اطراف معلم حلقه زده

تا حروف الفباي عربي را بسازند و 
كلمات و عبارات را تكرار كنند، كه از 

ي حفظ قرآنشان پيشرفت آن طريق تواناي
در يك فرهنگ ديني كه از . كند مي

كند، افرادي كه دانش  آموختن تمجيد مي
آورند، مورد  بااليي از قرآن به دست مي

با كساني كه . گيرند احترام كامل قرار مي
كنند، با تكريم  كل متن قرآن را حفظ مي

در حقيقت، . شود و تعظيم رفتار مي
كند تا  ا وادار ميتكريم، بيشتر مسلمانان ر

در فعل و انفعال با قرآن باشند، چه اين 
فعل و انفعال در دعاي خفي باشد و يا 
در اعالم عمومي يا در تحقيق جدي 

 )EQ. (قرآن

  المعارف قرآنةخلق داير

 المعارف قرآن ةريزي براي داير برنامه
)EQ ( هنگامي آغاز شد 1993در سال 

عالي ـ كه در اليدن با يك اديتور بسيار 
پِري بيرمن ـ مالقات كردم، تا امكان 

. اي را بررسي كنم شروع چنين پروژه
خيلي زود چهار دانشمند درجة يك، 
ودِد كدي، كليدگيليوت، ويليام گراهام و 
آندرو ريپين، موافقت كردند تا به تيم 

گرايش به كار در . سردبيري بپيوندند
زمينه مطالعات قرآني در آغاز قرن كه 

هاي اوليه خودش را به ما گفتگو
اختصاص داد، چندان ناشي از طبع 

 المعارف ةاز همان ابتدا، داير. هزاره نبود
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پيش (قرآن، هم به آينده و هم به گذشته 
نگريسته و اين بينش دو ) رو و پشت سر

 المعارف را ةجانبه، ساختمان اين داير
طور كه من و  همان. شكل داده است

رفتيم،   پيش ميهمكاران سردبيرم با طرح
مصمم بوديم تا اثر مرجعي را خلق كنيم 
كه بهترين موفقيت قرن را در زمينة 
پژوهشهاي قرآني به دست آورد، و در 

 ةخواستيم كه اين داير عين حال مي
المعارف باعث برانگيخته شدن تحقيق 

هاي  تري در زمينه قرآن در دهه گسترده
در جهت خدمت به اين . آينده شود
 جانبه، تصميم گرفته شده تا آرزوي دو

 ةبيني شدة يك داير هاي الفباي پيش قالب
المعارف گسترش داده شوند تا يك 

تر را  سري مقاالت طوالني و مبسوط
 .شامل گردد

ها را به  من و همكاران سردبيرم، اين
هاي مختصر از جايگاه  عنوان گزارش

كنوني تحقيق و انديشه دربارة مباحث 
هاي قرآني، در  وهشعمده در محدودة پژ

 ةهاي داير تركيب مدخل. نظر گرفتيم
هاي متفاوت، همچون  المعارف، با اندازه

هاي گذرا به تحقيقات اصلي  مقاله و نگاه
در زمينه مطالعات قرآني، بهترين راهي 
بود كه به نظرمان رسيد تا ضمن احترام 

 هاي به دستاوردهاي قرن گذشته، موفقيت
 .نيماين قرن را نيز ترويج ك

با وجود اهميتي كه اين نگرش ناظر بر 
 ةگذشته و آينده، در خلق اين داير
تر،  المعارف داشت، ولي باز آرزوي مهم
هاي  در دسترس قراردادن دنياي پژوهش

قرآن براي طبقه گستردة دانشمندان 
 .آكادميك و خوانندگان تحصيل كرده بود

هاي ادبي  هاي گوناگون پژوهش زمينه
هاي لغت،  آمدن فرهنگباعث به وجود 

ها، تفاسير و كشف اللغات   المعارفةداير
ها،  شماري شده كه به مطالعة دوره بي

مناطق، نويسندگان و كارهايي كه به 
 .اند  اختصاص يافته،اند نحوي مشابه

ادبيات مذهبي به خصوص كتاب مقدس 
موضوع صدها مورد از ) تورات و انجيل(

رهاي تهيه اين اثرها بوده، كه البته در اث
شدة جديد، اين نسبت به صورت 

اين كثرت . اي افزايش يافته است پيوسته
موارد تحقيقي در كتاب مقدس با تبايني 

هاي قرآن، در  آشكار در مورد پژوهش
. وضعيتي كما في السابق باقي مانده است

همچنين تعداد كتب مرجعي كه براي قرآن 
، باشند هاي اروپايي در دسترس مي به زبان

بيشتر اطالعات . م باقي مانده استك
 موجود ناقص و ناتمام است و يا در منابعي

 .اند كه فهم آنها مشكل است، مخفي
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البته دانشمنداني كه به عربي اصيل 
توانند از هزاران  اشراف دارند، خود مي

مند شوند كه  اثر موجود دربارة قرآن بهره
هاي  ها، فرهنگ ها، واژگان از جملة آن

اسير است؛ اما كساني كه اين لغت و تف
شناختي ندارند،  تسلط را در زمينة زبان

توانند از اين كارها داشته  تر مي خيلي كم
باشند؛ براي مثال، آخرين فرهنگ لغت 

 1873انگليسي ـ عربي قرآن در سال 
چاپ شد و تنها كشف اللغات انگليسي 
كه تا حد زيادي در دسترس است، با 

ق شده كه براي اي از قرآن تطبي ترجمه
گذاري قرن  آيات، از سيستم شماره

نوزدهم استفاده گرديده است كه امروزه 
هاي به چاپ رسيده  به ندرت در ترجمه

دانشمندان . شويم با آن رو به رو مي
هاي غير از  انگليسي زبان كه در زمينه

كنند،  هاي اسالمي كار مي پژوهش
كنند چيزي دربارة  هنگامي كه سعي مي

ا بگيرند، چه براي اهداف قرآن فر
تحقيقي خودشان، و يا به منظور معرفي 
آن به دانشجويانشان، هيچ خدمتي را 

در نظرداشتن . ها ارائه داد توان به آن نمي
اين نياز بود كه من و همكارانم را 

ها  واداشت تا تصميم بگيريم از مدخل
 المعارف ةبه زبان انگليسي براي اين داير

اران ما كه در زمينه همك. استفاده كنيم
هاي اسالمي فعاليت دارند، درك  پژوهش

خواهند كرد كه تصميم نه آسان بود و نه 
 .خالي از بحث آفريني

كه مدت ) Ei( المعارف اسالم ةداير
مديدي است در اين زمينه به عنوان يك 
مرجع كلي، به طور گسترده مورد استفاده 
قرار گرفته است، كلمات مدخلي كه عين 

هاي لغت   به عربي نقل شده يا واژهها آن
استعمال (نامه را به كار گرفته است 

و اين به كارگيري به عنوان يك ) كرده
در نظر گرفته ) تحقيقي(معيار علمي 

چنين سيستمي، دقتي را . شده است
كند كه با حركت به سمت  دنبال مي

هاي لغت نامه زبان انگليسي از  واژه
يچ معادل دست رفته است؛ براي مثال، ه
 "Prayer"دقيقي به عربي براي كلمة 

 اشاره دارد به پرستش ةصال. وجود ندارد
ديني كه مسلمانان پنج مرتبه در روز آن 

دارند، در حالي كه دعا عبادتي  را به پا مي
است كه از رسميت و شفاعت در حد 

اي است  ذِكر، واژه. تري حكايت دارد كم
 كه براي يك سلسله گستردة تمرينات

رود؛ هم عربي  صوفيانه به كار مي
كالسيك و هم عربي معاصر هر دو 
مشتمل بر مواردي از كلمات مربوطه 
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 المعارف اسالم توضيحاتي ةداير. هستند
دربارة هر يك از اين سه كلمه دارد؛ اما 
هيچ چيز در مورد واژة مدخلي 

"Prayer"در نتيجه، .  در آن نيامده است
ربي كه دانشمند و يا دانشجوي غيرع

خواهد دربارة اين عنوان كلي بيشتر  مي
بداند، زمان سختي را با استفاده كردن از 

 المعارف اسالم سپري خواهد كرد؛ ةداير
 المعارف قرآن، ةاما با استفاده از داير

ديگر با چنين مشكلي مواجه نخواهد 
با اين حال، تصميم بحث برانگيزتر . شد

ديگر در خصوص محدوده و حوزة اين 
قرآن به عنوان يك .  المعارف بودةايرد

قطعة مهم ادبيات جهاني و به عنوان 
كتاب آسماني عمده از يك باور مذهبي 
عالمگير، مجموعة عظيمي از قوانين را 

چندين جلد تفسير دربارة . آفريده است
قرآن به وسيلة تقريباً هر نسل  از 
دانشمندان مسلمان به وجود آمده است، 

تر اين تفاسير به عربي و در حالي كه بيش
هاي  اند، تفاسيري نيز به زبان نوشته شده

ديگر كشورهاي اسالمي ارائه گرديده 
محبوبيت مداوم اين دسته از . است

هاي قديمي و هم  تفاسير، هم در نمونه
معاصر، از ميزان انتشار و فروش مداوم 

آثار عمدة مفسران . ها هويداست آن

و كثير  قديمي چون طبري، زمخشري، ابن
هاي هر كتابفروشي نسبتاً  سيوطي در قفسه

 بزرگ در دنياي اسالم، در كنار استانداردهاي
معاصري چون تفاسير مودودي، سيد 

 .شوند قطب و طباطبايي يافت مي
در نتيجه، اين سوال بايد بررسي شود كه 

 ةبايد تنها يك داير آيا اين اثر مي
 المعارف ةالمعارف قرآن باشد يا داير

ن به همراه تفسير آن؟ البته قرآ
بندي درست و واضحي بين اين  تقسيم

 .دو مقوله وجود ندارد
 المعارف، ةتقريباً تمام مقاالت اين داير

مستقيم يا غيرمستقيم، يك مجموعة 
با اين . كند تفسير قرآني را ترسيم مي

كرد  وصف، محدوديت پروژه حكم مي
كه كانون تمركز خود قرآن باقي بماند؛ 

 المعارف قرآن ةراين، خوانندگان دايربناب
اي درباره طبري يا  قطعه جداگانه

فخرالدين رازي پيدا نخواهند كرد، اما 
هاي متعددي را به آثار اين  ارجاع

كه  ضمن اين. مفسران خواهند يافت
 المعارف ةفهرست موضوع متراكم داير

قرآن به استفاده كنندگان اين اجازه را 
مجلدات، اين خواهد داد كه در تمام 

همراه با . مراجع را رديابي و دنبال كنند
آرزوي خلق اثري كه به عنوان يك 
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مرجع، از يك سلسلة گسترده اصول 
علمي ـ اجتماعي و بشري در دسترس 
دانشمندان و دانشجويان، قرار گيرد، من 
و همكارانم در اين خواسته نيز سهيم 
بوديم كه يك تحقيق علمي موشكافانه را 

 المعارف بگنجانيم؛ ةقرآن در دايردربارة 
هاي  ها و پايه تحقيقي كه از كثرت ديدگاه
 .استداللي رشد يافته باشد

اند  كلمات كليدي در جملة اخير عبارت
. "rigorous" و "Academic": از

گونه كه اخيراً شرح دادم، هيچ باور  همان
علمي صِرفي از پژوهش قرآني وجود 

ان دربارة ها تحقيق مسلمان قرن. ندارد
قرآن، خط زماني را ايجاد كرده كه با 

هاي  تحقيق به عمل آمده به وسيلة نسل
غربي دربارة قرآن، تداخل دارد، و 

يك از اين دو دسته به رغم اين كه  هيچ
كامل نيستند، نمايانگر يك روش 

هاي  يكپارچه و منسجم يا مجموعة روش
. باشند فوق العاده منحصر به فرد نمي

د و مداوم هم در بين و هم مناظرة شدي
هاي قرآني  در درون دو دنياي پژوهش

اين . ها مشهود است مسلمانان و غربي
اي  به گونه) ها و مسلمانان غربي(دو عالَم 

فزاينده هم به لحاظ جغرافيايي و هم از 
با . اند نظرعقالني در هم تداخل كرده

رشد سريع جمعيت مسلمانان در اروپا، 
يگر قسمتهاي دنيا، آمريكاي شمالي و د

و » مسلمان«اين تضاد و دوگانگي خشن 
تر  بيش از هر زمان ديگري مبهم» غربي«

بين المللي شدن تحقيق و . شده است
زندگي علمي نيز به اين روند شتاب 

گونه كه در باال ذكر شد،  همان. بخشد مي
دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان آزادانه 

 روي ها در بارة قرآن بر در كنفرانس
گذارند، چه اين  يكديگر تأثير مي

. كنفرانسها در اليدن باشد و يا در الهور
تر از آنچه  نشريات علمي اكنون خيلي كم

اند  اند، تفكيك شده كه يك نسل قبل بوده
و تعداد دانشمندان مسلماني كه در 
مؤسسات آمريكايي ـ اروپايي سطوح 

هاي  پيشرفته را در بعضي زمينه
مي به خود اختصاص هاي اسال پژوهش

اند، به صورت نموداري افزايش  داده
ژرفنايي علمي ديگر به . يافته است

تواند به هويت مذهبي  سادگي نمي
متصل شود، و پژوهش خوب در اين 
محيط كامالً گروهي، در حال شكوفايي 

 المعارف ةسردبيرهاي داير. و رشد است
اند تا آن حالت  قرآن جد و جهد كرده

ر چهارچوب صفحات اين اجتماع را د
 المعارف به ثبت برسانند، ضمن ةداير
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خواهند اين اثر بتواند  كه مي اين
ترين شعاع ممكن از يك پژوهش  گسترده

 .علمي و موشكافانه دربارة قرآن را ارائه كند

 :EQ المعارف قرآن ةكاربرد داير

 المعارف قرآن با نظم ةها در داير مدخل
ند؛ اما اين ا الفبايي متداول آورده شده

بيشترين ميزان . مدخلها دو گونه هستند
مربوط است به مقاالتي از قطعات 
گوناگون كه در بردارندة مطالبي هستند 
راجع به اشخاص، مفاهيم، اماكن، 

ها، اعمال و وقايعي كه يا در درون  ارزش
شوند و يا ارتباط  متن قرآن يافت مي

قابل توجهي با متن دارند؛ براي مثال، 
، )ابراهيم ("Abraham" مدخل

شخصيتي را در داخل متن قرآن مورد 
دهد، در حالي كه مدخل  بحث قرار مي

به بحث دربارة » ادبيات آفريقايي و قرآن«
 .پردازد يك ارتباط ادبي مي

 ةدسته دوم از مقاالتي كه براي داير
اند،  المعارف به كار گرفته شده

اي با موضوعات مهم  برخوردهاي مقاله
باز . هاي قرآني است ينة پژوهشدر زم

كه بيشتر از جلد اول مثال  هم براي اين
هنر و «هاي  آورده باشيم، به مدخل

علم التواريخ و «و » معماري در قرآن
جا از  در اين. كنم اشاره مي» قرآن

هايشان  دانشمندان خواسته شد تا نوشته
جايگاه «انعكاسي از گذشته و حال 

 برجسته دربارة اين موضوعات» سؤال
، گونه كه در باال بيان شد همان. داشته باشد

نامة انگليسي، هم  تصميم استفاده از لغت
 امتيازاتي دارد و هم مضاري؛ در حالي كه

هاي  تري را در موضوع اثر خيلي گسترده
ريشه در دسترس دانشمندان قرار  هم
دهد، براي دانشمندان ادبيات عرب و  مي

 به حرف شناسان كه واژگان حرف اسالم
نقل شده، نقطة شروع آشنايي بوده، ولي 

. آيند از عهدة اين اثر به خوبي بر نمي
براي حل اين مشكل، يك فهرست 
موضوعي جامع حاوي كلمات انگليسي 
و واژگان حرف به حرف نقل شده به 

 المعارف قرآن ةعربي در آخرين جلد داير
طراحي شده است، هر چند خوانندگان 

 المعارف، استفاده ةدر بخش عمده داير
وسيع از نقل حرف به حرف را، هم در 

هاي لغت نامه و هم در  شناسايي واژه
خود مقاالت خواهند يافت، تا متخصصان 
در اين زمينه بتوانند دقتي را كه برايشان 

البته در طراحي . مهم است، داشته باشند
كه چه  ها، حكم دربارة اين ليست مدخل

ريزي  ايهچيز يك كلمة انگليسي را پ
توانست به طور كامل  كند، هرگز نمي مي
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به طور كلي . آسان و قابل فهم باشد
گونه كه در  سياست سردبيري ما ـ همان

هاي لغت معاصر و آثار عمومي  فرهنگ
مرجع نيز نمايان شده است ـ براساس 
كاربرد انگليسي متداول، رهبري شده 

در جايي كه يك اسم خاص . است
واضح انگليسي دارد، خانوادة  عربي، هم

خانواده استعمال شده است، و  آن هم
اي وجود  خانواده جايي كه چنين هم

ندارد، شكل عربي آن محفوظ مانده 
آدم و «هاي مربوط  از جمله مثال. است
 .است» ذو الكفل«در مقابل » حوا

 المعارف قرآن به وجود آمده ةچون داير
تا فهم و شعوري علمي از قرآن ارائه كند 

آن را ارتقا دهد، از تمام نويسندگان و 
درخواست شده تا كتابنامة مخصوص و 
. مربوط را براي مقاالتشان تهيه كنند

خوانندگان، اين مقاالت را يك مدخل 
مفيد در جهت پژوهش بيشتر يك 

به عالوه . موضوع معين، خواهند يافت
و هم ادبيات ) اوليه(نقل ادبيات اصلي 

مندان را بايستي دانش) ثانوي(فرعي 
تر از  هاي جزيي كه با پژوهش ضمن اين

ها  موضوعاتي كه در اين اثر به آن
پرداخته شده، پيش ببرد، در زمينه 

 .هاي اسالمي كمك كند پژوهش

شواهد قرآني به وسيله شماره سوره كه 
آيد، ارائه  به دنبال آن شمارة آيه مي

 اين نوع نقل قول 30 : 46مثالً . شوند مي
 آنچه بين مسلمانان رايج عدولي است از

است كه براي شناسايي به جاي شماره 
آورند؛ بنابراين،  سوره، نام سوره را مي

اما . 46 الروم ةسور: شود مثال قبلي مي
) با شماره سوره و آيه(اين نوع نقل قول 

ها  كار را براي كساني كه با نام سوره
خواهند عبارتي را در يك  ناآشنايند و مي

تر  ة قرآن بيابند، آسانمتن ترجمه شد
گذاري آيه از استاندارد  شماره. كند مي

بيشتر . كند  چاپ قاهره، پيروي مي1924
تفاسير انگليسي موجود قرآن از اين 

 .كنند گذاري پيروي مي شماره
. يك استثناي قابل مالحظه، ترجمة ا

گذاري  اربري است كه از شماره. جي
 متابعت 1384گستاو فالگ چاپ 

تواند  گذاري كه مي يك شمارهكند؛  مي
چند تغيير مثبت و يا منفي آيات را با 

 .چاپ قاهره دارا باشد
ها شده تا صحت و  اگر چه تمام تالش

 ةدرستي نقل قول قرآني در مقاالت داير
نامه  المعارف قرآن تضمين شود، شيوه

نگارشي پروژه هيچ ترجمة معيني را 
الزام نكرده است، و نويسندگان مختار 
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هاي موجود استفاده  دند تا از ترجمهبو
هاي خودشان را  كنند و يا اين كه ترجمه

هاي نقل شده، در  از عبارت
همچنين هيچ . هايشان بنويسند مدخل

راهي براي تضمين هماهنگي كامل 
مرجع با منابع اوليه در عربي كالسيك، 

هاي حديث يا تفاسير  مانند مجموعه
رش نامه نگا شيوه. قرآن، وجود نداشت

 المعارف قرآن، در حالي كه از ةداير
هاي ارجح اغلب چنين آثاري  چاپ

فهرست تهيه كرده، ولي اين آثار هميشه 
در كتابخانه دانشگاه، يا كتابخانه شخصي 

اگر چه آرزويم، . افراد موجود نبودند
امكان استاندارد كردن تمام مراجع اين 
چنيني بوده است، اما زمان مورد نياز 

 ةشد، انتشار داير ار باعث ميبراي اين ك
المعارف قرآن، براي زمان قابل 

 .اي به تعويق بيفتد مالحظه
با احتمال تكرار مطالب پيش، مايلم 

 المعارف قرآن يك ةتأكيد كنم كه داير
 المعارف ةاين داير. تالش آغازين است

اولين كوشش است براي خلق يك اثر 
بنيادي مرجع در موضوعي كه تقريباً 

از همان ابتداي . تري دارد مشابه كمتعداد 
كار به عنوان يك پروژه تحقيقي، 

دانستند   المعارف قرآن ميةسردبيران داير

توانند براي چاپ اول آن  كه هرگز نمي
خوانندگان . ادعاي جامعيت داشته باشند

و منتقدان بسياري، مطالب و نظريات 
فراواني براي پيشنهاد دادن خواهند 

ران و هم ناشر، داشت كه هم سردبي
مشتاقانه از اين پيشنهادات استقبال 

داران اين اثر،  اگر به كمك سكان. كنند مي
 المعارف قرآن بتواند هدف مورد ةداير

نظر و مقصود را ارائه كند، در نهايت 
اي از اين مجموعه  چاپ مجدد گسترده

خواهيم داشت كه به وسيلة اين 
 .پيشنهادات تقويت شده باشد

 پايانياظهار نظر 

به عنوان نكتة پاياني، موضوعي را مطرح 
كنم كه ممكن است از قلم يك  مي

اما شايد . (سردبير عجيب به نظر برسد
باشد كه » تحقيق عملي«نوع ديگري از 

). در دو دهة اخير بسيار متداول شده است
) پتانسيل(آن موضوع انرژي ذخيره 
 .پروژه است براي بحث و جدل

 ة كه مسئوليت دايراغلب اوقات، از وقتي
ام، مورد  المعارف قرآن را به عهده گرفته

نگاران، همكاران و آشنايان  سوال روزنامه
پرسيدند كه  گرفتم و از من مي قرار مي

اي كه با آن درگيرم،  آيا در چنين مسئله
پاسخ . كنم احساس نگراني يا خطر مي
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است و معموالً اين » خير«من هميشه 
هار تأسف از پاسخ همراه است با اظ

كه فراواني تصوير خالف واقع از  اين
توانست  احساسات مسلماني، حتي مي

. باعث برانگيخته شدن چنين سؤالي شود
در عين حال، پژوهش دربارة متني كه 

كنند،  ها انسان آن را تقديس مي ميليون
بعضي از مسلمانان . كار حساسي است

اند كه غيرمسلمان حتي  بر اين عقيده
د قرآن را لمس كند، خواندن و توان نمي

تفسير آن كه ديگر جاي خود دارد؛ اما 
به . اي ندارند بيشتر مسلمانان چنين عقيده

رغم اين كه افرادي وجود دارند كه 
دهند نسبت به تحقيق  ترجيح مي

غيرمسلمان دربارة قرآن به دليل نامربوط 
بودن و يا ضعف و ناآگاهي فطري او، 

ند، ديگران از اعتنا باش توجه و بي بي
هاي دانشمندان غيرمسلمان در اين  نوشته

از سوي ديگر، . كنند زمينه استقبال مي
دانشمندان غيرمسلماني وجود دارند كه 

اي  اند تا در بارة قرآن به گونه سعي كرده
مطلب بنويسند كه فوراً باعث اهانت و 
هتك حرمت احساسات الهي مسلمانان 

ه اين ديگران با اين ذهنيت ك. نباشد
چنين مالحظاتي در قلمرو بحث علمي 
. جاي ندارند، كار را شروع كردند

هاي  اند، خوگيري ها متفاوت شخصيت
كنند و  فرق مي) ايدئولوژيكي(مكتبي 

هاي علمي در هر دو طرف خط  شيوه
من به عمد، تواتر . تقسيم، تفاوت دارند

ها را در البالي  ها و ديدگاه روش
ام؛  آن گنجانده المعارف قرةصفحات داير

اما اين كار را با آگاهي از اين حقيقت كه 
 تمام دانشمندان اعم از مسلمان يا غيرمسلمان

 .با اين شيوه موافق نيستند، انجام دادم
همكاران مسلماني هستند كه ترجيح 
دادند در اين كار شركت نكنند؛ از ترس 

 ةكه اين شركت و همكاري در داير اين
ارد انسجام و المعارف قرآن امكان د

ها را در معرض سوء ظن  اتحاد علمي آن
همكاران غيرمسلماني . يا شبهه قرار دهد

هم هستند كه به دليلي كامالً مشابه از 
با وجود اين، . همكاري با ما سرباز زدند

بيشتر . ها بيشتر استثنائات هستند اين
دانشمنداني كه براي همكاري و مساعدت 

ق پذيرفتند، با ميل و اشتيا. دعوت شدند
 اثر ديدند در حالي كه خوشحال بودند كه مي

تواند  آيد كه مي مرجعي به وجود مي
موجبات پيشرفت مداوم در زمينه 

 .هاي قرآني را فراهم كند پژوهش
اين آرزوي خالصانة من و همكاران من 

 المعارف قرآن دقيقاً به ةاست كه داير
 ».انجام برسد
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 :عارف ليدن المةتحليل و بررسي مقدمه دائر

از تحليل و بررسي مقدمه فوق مطالب 
 .آيد زير به دست مي

 : المعارف قرآن ليدنة دائرتعريف

 مجموعه مقاالتى كه مستقيم يا 
غيرمستقيم يك مجموعه تفسير قرآن را 

 ولى محور آن قرآن است ،كند ترسيم مى
 ؛)المعارف قرآن همراه با تفسير ةنه دائر(

هاى   و پايهها ديدگاهتحقيقى كه از كثرت 
استداللى رشد يافته و آمده است تا فهم 
و شعور علمى از قرآن را ارائه كند و 

 .ارتقا دهد

 : نهاد سرپرستى

المعارف خانم  ة سرويراستار اين دائر
ن دمن مك اوليف، استاد دانشگاه يج

است و چهار نفر از ) آمريكا(جرج تاون 
 پژوهان مشهور غرب او را همراهى قرآن
 يعنى كلودژيليو از فرانسه، ؛كنند مى

ويليام گراهام از آمريكا، وداد قاضى از 
شيكاگو، آندرو رپين از كانادا، و هيئت 

نصر : ند ازا مشاوران ارشد آن عبارت
حامد ابوزيد، محمد اركون، گرهارد 

، جرالد هاوتينگ )آمريكا(بورينگ 
، )هلند(، فِرد ليمهاوس )انگلستان(

و نويسندگان ) آلمان(آنگليكا نويورت 
آن، مسلمان و غيرمسلمان از كشورهاى 

اين اثر قرآنى توسط . مختلف هستند
 .شود انتشارات بريل حمايت مى
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 : مراحل اجرايى

المعارف قرآن، در ليدن هلند  ة طرح دائر
ن دمن مك اوليف در سال يتوسط ج

 ميالدى با همكارى دانشمندان 1993
مختلف شروع شد و جلد اول آن در 

 م از سوى انتشارات بريل در 2001سال 
كه حاوى . منتشر گرديد) هلند(ليدن 

جلد دوم آن  است و D تا Aحرف 
 و 2002 در سال I تا Eمشتمل بر حرف 

 در سال O تا Jجلد سوم شامل حرف 
؛ البته جلد چهارم و  انتشار يافت2003

پنجم نيز به تازگي منتشر شده كه در 
 .شود مقاالت بعدي بررسي مي

 : اهداف

خلق اثرى مرجع كه بهترين موفقيت . 1 
هاى قرآنى به  قرن را در زمينه پژوهش

 .رددست آو
المعارف باعث برانگيخته  ةاين دائر. 2 

ترى در زمينه قرآن  شدن تحقيق گسترده
 .هاى آينده بشود در دهه

در دسترس قراردادن دنياى . 3 
هاى قرآن براى طبقه دانشمندان  پژوهش

آكادميك و خوانندگان تحصيل كرده، با 
اطالعات ناقص و فقر علمي و توجه به 

ى نسبت يوپاهاى ار ناتمامى كه در زبان
 .به قرآن وجود دارد

 : رويكردها

 هم به آينده و ،المعارف قرآن ةدائر. 1 
هم به گذشته نگريسته و اين بينش دو 

المعارف را  ةجانبه ساختمان اين دائر
 .شكل داده است

 ةبينى شده دائر هاى الفبايى پيش قالب. 2 
يابد تا شامل  المعارف گسترش مى

 .ودمقاالت طوالنى و مبسوط بش
ضمن احترام به دستاوردهاى قرن . 3 

هاى اين قرن را نيز  گذشته، موفقيت
 .كند ترويج مى

المعارف قرآن شامل تفسير  ةدائر. 4 
 حتى در مورد ، از اين رو؛شود قرآن نمى

 طبرى و فخر رازى مانندمفسران قرآن 
 اما ؛ مستقل نخواهد داشتبخش
 .ها خواهد داشت هايى به آن ارجاع

ترين شعاع ممكن از يك  دهگستر. 5 
 ،باره قرآن تحقيق علمى موشكافانه در

 .گنجد المعارف مى ةدر دائر
هاى  ها و ديدگاه استفاده از روش. 6 

المعارف يك  ةمتفاوت در البالى دائر
 .اقدام عمدى بوده است

 : ساختار علمى

 حدود هزار مدخل با نظم الفبايى متداول 
هد المعارف وجود خوا ةدر اين دائر

 :ها دو گونه است داشت كه اين مدخل
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هاى مربوط به اشخاص،   مدخل ـ الف
ها، اعمال و وقايع  مفاهيم، اماكن، ارزش

شوند يا  كه در درون متن قرآن يافت مى
 .ارتباط قابل توجهى با متن دارند

 ياه هايى كه در مورد موضوع مدخل  ـ ب
؛ هاى قرآنى است مهم در زمينه پژوهش

 علم ، ومعمارى در قرآن هنر و مانند
 .تاريخ و قرآن
هايى با  المعارف از مدخل ة در اين دائر

نه واژه (هاى انگليسى استفاده شد  عنوان
عربى كه با حروف الفباى انگليسى 

المعارف  ةگونه كه دائر  آن،شود نوشته مى
كه مشكل  و براى اين.) اسالم انجام داد

، يابى عربى حل شود معادل سازى و معادل
فهرستى موضوعى حاوى كلمات انگليسى 
و واژگان حرف به حرف نقل شده به 

 11.عربى در آخرين جلد خواهد آمد
هاى   آقاى على كريم مجموع مدخل

المعارف اليدن را  ةجلد اول تا سوم دائر
 ولى پس از 12،كند  مورد معرفى مى445

روشن شد كه فهرست كل بررسى 
 :تهاى اين سه جلد از اين قرار اس مدخل

   مدخل325:    جلد اول
  مدخل263:    جلد دوم
 كه حدود O تا Jحروف :    جلد سوم

 .گيرد  مدخل را در بر مى200
ى مخاطبان، برخى عناوين ياينك براى آشنا

 :كنيم هاى جلد سوم را مرور مى مدخل

 زمين لرزه؛ شرق  /ها؛ زمين؛ زلزله  گوش
شناسى، روابط جانداران با  و غرب؛ بوم

 بهشت؛  / علم اقتصاد؛ عدنمحيط؛
ويراستارى قرآن؛ آموزش و پرورش؛ 
مصر؛ گزينش، انتخاب؛ عناصر؛ فيل؛ 

 دزدى؛ جنين؛  /الياس؛ يسع؛ اختالس
مهاجرين و انصار؛ مهاجرت؛ دشمنان؛ 
امر به معروف و نهى از منكر؛ ادريس؛ 

  /ها؛ رشك ها از پشت آن ورود به خانه
ها  حسد؛ نگارش روى فلزات و سنگ

  /؛ گمراهى)علم يا هنر حكاكى(
 جاودانگى؛  /انحراف؛ معادشناسى؛ خلود

 تمجيد؛  /اخالق و قرآن؛ ايتوپى؛ مدح
حوا؛ غروب؛ قرآن در زندگى روزمره؛ 

 بدى؛ سيئات؛ تفسير قرآن در دوره  /شرّ
باستان و قرون وسطى؛ تفسير قرآن در 
عصر اخير و معاصر؛ نصايح و مواعظ؛ 

 تعويذ؛  /ستعاذه نفى بلد؛ ا /تبعيد
ها؛ حزقيال  ها و نبردها؛ چشم لشكركشى

ها؛   عزرا نبى؛ افسانه / حزقيل نبى /نبى
صورت ( چهره؛ وجه اللَّه  /صورت

 ... و؛ گروه؛ فضيلت /؛ فرقه)خدا

 معرفى مقاالت و نقدها در مورد ـ ـ ه
 : المعارف قرآن اليدنةدائر

المعارف قرآن به انگليسى،  ةدائر. 1 
نيا، گلستان قرآن، سال  يمىمرتضى كر
 .36ـ35، ص1380، آبان86چهارم، ش 
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المعارف قرآن  ةمعرفى و نقد دائر. 2 
، قبسات، ، محمدجواد اسكندرلوليدن

 ، 1382، پاييز 29سال هشتم، ش 
 .285 ـ 267ص 

المعارف قرآن ةانتشار جلد سوم داير. 3 
EQ 1، كتاب ماه دين، سال هفتم، ش ،

 .53 ـ 51 ش، ص 1382 ، آبان73شماره پياپى 
المعارف قرآن،  ةى با دائريآشنا. 4 

، نيا، گلستان قرآن، سال هفتم مرتضى كريمى
 .30 ـ 56 ش، ص 1383، آبان 190ش 

 المعارف ةبررسى و مقايسه سه دائر. 5 
بزرگ قرآنى معاصر، محمدعلى رضايى 

 .18 ـ 17اصفهانى، مجله حوزه و پژوهش، ش 
ف قرآن ليدن،  المعارةنقدى بر دائر. 6 

محمدحسن زمانى، فصلنامه علمى ترويجى 
 .18 ـ 17فلسفى كالمى دانشگاه قم، ش 

  المعارف قرآن ليدنةبررسى اجمالى دائر  ـ و

 المعارف اليدن ة نقاط قوت دائر ـ الف

استفاده از نويسندگان متنوع در غرب . 1 
 ؛و شرق جهان

 )مثل فيمينيسم(توجه به موضوعات نو . 2 
 ؛ به موضوعات سنتى قرآنىبا توجه

المعارف قرآن از  ةجداسازى دائر. 3 
 ؛تفسير قرآن

طرح زمان بندى شده و سرعت عمل . 4 
 ؛المعارف ةدر نشر دائر

بازگشت از شيوه مستشرقان قديمى . 5 
و رعايت انصاف در اظهار نظرها در 

در مقاله ؛ براي مثال، بسيارى از موارد
 13دران مارگارت ب،»قرآن و فيمينيسم«

كند كه قرآن مدافع حقوق از  تصريح مى
 .دست رفته زنان است

 نيوباى 14،»تحريف«در مقاله :  مثال ديگر
ده كه اتهام تحريف باورى به كرتصريح 

اساس است و قرآن  شيعه، اتهامى بى
 .شيعيان با اهل سنت تفاوتى ندارد

 15»عايشه«اى در مقاله  دنيس:  مثال سوم
 بر ى فاطمهكند كه به برتر بيان مى

 .همه زنان جهان تصريح شده است
 المعارف اليدن ة نقاط ضعف دائر ـ ب

كه در ( ادعاى تحقيق موشكافانه .1 
 با) المعارف آمده است ةمقدمه دائر

كرد نويسندگان در برخى مقاالت  عمل
؛ براي مثال، دانشنامه، سازگار نيست
تفسير قرآن در «كلود جيليوت، در مقاله 

حقايق التأويل  كتاب 16»دوره باستان
 406م ( سيد مرتضى فى متشابه التنزيل

كند و  را از تفاسير معتزله معرفى مى) ق
و شيخ )  ق460م (نيز شيخ طوسى 

را از مفسران شيعى )  ق548م (طبرسى 
در حالى كه نمايد،  معتزلى معرفى مى
اند كه در جهان اسالم  ايشان توجه نكرده

 :اردسه جريان عمده كالمى وجود د
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  جريان كالمى اشاعره؛نخست،
  جريان كالمى معتزله؛،دوم
 . جريان كالمى شيعه،سوم

جريان سوم هر چند با جريان معتزلى در 
 ،گرايى  عقلمانندمورد برخى مقوالت 

 هر كدام جريان ولي ،تشابه دارند
هاى خاص  مستقلى هستند و ويژگى

 شيعه به ،براى مثال؛ خود را دارند
 ،ر امامت معتقد استاستمرار نبوت د

ولى معتزليان با اين عقيده مهم كالمى 
 بين لةمنز«شيعه همراه نيستند و يا معتزله 

را قبول دارند كه مورد پذيرش » المنزلتين
 17.كالم شيعى نيست
 ةرسد كه اين لغزش دائر  البته به نظر مى

هايى همچون  المعارف اليدن، از كتاب
يشه ، دكتر ذهبى رالتفسير و المفسرون

گرفته باشد كه قبل از آنان همين 
 18، داده بودها را به سيد مرتضى نسبت

در حالى كه سيد مرتضى از علماى 
 .بزرگ شيعه اماميه است

 )تفسير( در همان مقاله همچنين 
آندرورپين، تفسير ابوالفتوح رازى را 

ى شيعه معرفى يترين تفسير روا بزرگ
 ترين تفاسير  در حالى كه بزرگ،كند مى
 البرهان، تفسير عياشى ،ى شيعهيروا

 عروسى نورالثقلينمحدث بحرانى، 

 و ، فيض كاشانى استصافىحويزى و 
تفسير ابوالفتوح رازى تقريباً ترجمه 

البته با ( شيخ طوسى تبيانفارسى 
) اضافاتى از طرف مرحوم ابوالفتوح رازى

است و شيوه تفسيرى اين دو اجتهادى 
لبى ى محض و اين مطياست نه روا

است كه با اندك دقت در تفسيرهاى 
 .شد فوق روشن مى

 مشكالت روش شناختى در معرفى تفاسير. 2 

 : مثال اول
تفسير قرآن در « راترود ويالنت در مقاله 

 تفسير عقالنى را 19»دوره جديد و معاصر
منحصر به تفسير اجتهادى افرادى 

 ) م1898م (همچون سيد احمد خان هندى 
)  م1905م  (و محمد عبده مصرى

 كه بين تمدن و علم غربى با داند مي
و جالب آن كه در ، اند قرآن جمع كرده

 و العرفان فى يةالهداادامه مقاله، كتاب 
 را به محمد تفسير القرآن بالقرآن

در ، دهد نسبت مى)  م1930(ابوزيد 
 كتاب فوق از ابوزيد ،حالى كه اوالً

نيست بلكه از سرسيد احمد خان هندى 
 از تفاسير ياد شده كتاب ، ثانياًاست و

، و آيد نه تفاسير عقلى علمى به شمار مى
 به تفسير عقالنى يا تعقّلى منحصر ،ثالثاً

» عقل« بلكه واژه ،تفسير اجتهادى نيست
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 ، اول:در مسائل تفسيرى دو كاربرد دارد
هاى  عقل برهانى كه با استفاده از برهان

 آيه ؛ براي مثال،پردازد عقلى به تفسير مى
»دِيهِمقَ أَياللَّهِ فَو دبا توجه به برهان 20»ي 

تاويل » خدا جسم نيست«كه  عقلى بر اين
داريم   برمىنشود و دست از ظاهر آ مى

جا  در اين» دست«گوييم مقصود از  و مى
 عقل مصباحى يا ، و دوم،قدرت است

قوه مدركه و نيروى فكر است كه در 
رود  ىهاى تفسيرى متعدد به كار م روش

و از نيروى فكر براى تدبر و فهم آيات 
بندى و استنباط و  ها و جمع ن آنيو قرا

شود كه نوع اخير را  اجتهاد استفاده مى
 21.نامند ميتفسير اجتهادى 

 تفسير عقالنى به تفاسير محمد ، بنابراين
و سيد )  م1905 ـ 1848(عبده مصرى 

)  م1817 ـ 1898(احمد خان هندى 
 بلكه اين نوع تفسير در ،شود منحصر نمى

 واى هزار ساله دارد  ميان مسلمانان سابقه
)  ق548م (از تفسير شيخ طوسى و طبرسى 

 . و هنوز ادامه داردآغاز شده
 تفسير محمد عبده داراى ، آرى

 از جمله توجه ؛هايى بوده است نوآورى
به گرايش اجتماعى در تفسير و نيز 
توجه به روش علمى و نقش علوم 

در تفسير كه از مطالعه تفسير جزء جديد 

و تفسير شاگردش رشيد رضا آخر قرآن 
 .شود  روشن مىالمناردر 

راترود ويالنت در مقاله :  مثال دوم
شروع » تفسير قرآن در دوره جديد«

م (تفسير علمى قرآن را از فخررازى 
و با استخراج علوم از قرآن )  ق606

 1856( سپس از آلوسى ؛كند معرفى مى
 و طنطاوى در روح المعانىر د) م

ايشان در اين مقاله  .برد  نام مىالجواهر
اعتراف كرده كه تفسير علمى قرآن، 

اى در  رساند و حربه اعجاز قرآن را مى
ولى ، دست مسلمانان عليه غرب است

توجه نداشته است كه تفسير علمى قرآن 
در )  ق428 ـ 370(از عصر بوعلى سينا 

 و به سه شيوه  شدهآغاز او رسائلكتاب 
 :زير صورت گرفته است

اساس   استخراج علوم از قرآن بر: اول
ونَزَّلْنَا علَيك « نادرست از آيه يبرداشت

اناً لِكُلِّ شَييتِب در كه باشد  مي 22»ءٍ الْكِتَاب
موجود در قرآن را همه علوم ظاهر 

  و اين راهى است كه غزالى داند مي
 23.پيموده است)  ق505م (
هاى علمى بر قرآن   تحميل نظريه:دوم 

كريم كه شيفتگان علوم جديد بدان ميل 
 از جلمه عبدالرزاق نوفل ؛اند پيدا كرده

 .هاى متعدد مصرى در كتاب
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 استخدام علوم از قرآن كريم كه : سوم
اى صحيح است و افرادى همچون  شيوه

 24.اند اين راه را طى كنند محمد عبده خواسته
 اى مستشرقان نسبته تكرار تهمت. 3 

 به قرآن

 ةكه شيوه عمومى اين دائر  با اين
هاى قبلى مستشرقان  المعارف با پژوهش

فاصله زيادى دارد و رويكردى منصفانه 
و محققانه بر بسيارى از مقاالت آن 

 ولى برخى نويسندگان بدون ،حاكم است
 همان ،تحقيق جديد و به صورتى تقليد گونه

اند  تكرار كردهمطالب قبلى مستشرقان را 
 :كنيم كه به چند نمونه اشاره مى

چنين » هارون«در مدخل  آندرورپين
 :نويسد مى
 را  قرآن به غلط و خطا مادر عيسى «

 25»ياأُخْت هارونَ «:داند خواهر هارون مى
ها پيش از مادر  و حال آن كه هارون قرن
 در كتاب مقدس .عيسى مرده بوده است

ى به نام  هارون خواهر:آمده است
و  داشته است كه در زمان هارون »مريم«

 26».موسى بوده است نه در زمان عيسى
آندرورپين اگر به تفاسير مهم شيعه و 

شد  متوجه مىكرد،  مراجعه مياهل سنت 
كه اين جمله قرآن كه از مخالفان مريم 

، ضرب المثلى در ميان كند ميحكايت 

در حديثى از . قوم او بوده است
چون «: است شده نقلز  نيپيامبر

اسرائيل   در ميان بنى،هارون مرد پاكى بود
 از اين رو به افراد پاك ،ضرب المثل شده بود

 27».اين برادر يا خواهر هاورن است: گفتند مى
 اين لغزش آندرورپين در فهم آيه قرآن 
و عدم توجه او به تفاسير و روايات 
تفسيرى و نسبت خطاى تاريخى به قرآن 

مريم زمان موسى را با مريم كه (دادن 
همان ) زمان عيسى اشتباه كرده است

المعارف اليدن مشكل  ةاندازه براى دائر
آندرورپين نكردن آفرين است كه توجه 
ن و ناظران بازيارو سرويراستاران و ا

المعارف فوق به تحقيقات مستشرقان  ةدائر
 اين ؛ زيراها و نقدهاى مسلمانان به آن

لب جديدى نيست مطلب آندرورپين مط
بلكه تكرار مطالب مستشرقان قبلى 
است، چرا كه اولين بار شخصى به نام 

اين )  م1718 ـ 1676(ادريان ريالند 
اشكال را بر قرآن مطرح كرد و مسلمانان 

 و لغزش پاسخ گفتهبارها اين اشكال را 
 تذكر مذكورمستشرقان را در فهم آيه 

 از جمله عبدالرحمن بدوى ؛اند داده
، دفاع عن القرآندر كتاب )  م1988(

 همين اشكال را مطرح و 161ص 
 ولى عجيب ارائه كرده،جواب مفصلى 
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اين است كه چهارده سال بعد از انتشار 
 همان اشتباه ،كتاب عبدالرحمان بدوى
المعارف اليدن  ةمستشرقان قبلى در دائر

 پاسخكه به   بدون اين،شود تكرار مى
 .اشاره شود

 المعارف اليدن ة در دائرتناقض درونى. 4 

 در هر كتاب الزم است مطالب ارائه 
 به ويژه در ،شده آن در تناقض نباشد

مسائل تاريخى كه به مذاهب و 
 ؛شود هاى آسمانى نسبت داده مى كتاب

المعارف اليدن گاهى اين  ةاما در دائر
؛ براي مثال، خورد ها به چشم مى تناقض

» حديث و قرآن«جوين بل در مقاله 
 كرده نقلمطالبى در مورد تحريف قرآن 

 كند كه  از جمله از سيوطى نقل مى؛است
 اما ، وحى شدهآيه رجم بر محمد
 .در قرآن نيامده است

 .به امت تبديل شده است» ائمه« كلمه 
دهد كه معتقدند سوره  به شيعه نسبت مى

تر  احزاب در اصل از سوره بقره طوالنى
قرار  ولى در معرض تغيير ،بوده است
 .گرفته است
گانه قرآن را براى  هاى هفت  شيعه قرائت

 28،اند  تفسير كرده،استنباط فتاواى فقهى
له تحريف قرآن را ئدر حالى كه مس

 كه در 29»تحريف«در مقاله » ينوباى«

المعارف قرآن اليدن نوشته  ةهمان دائر
 .ده استكرشده، مردود اعالم 

 ة تناقض درونى دائر:اوالً اين مطلب 
سازد و  معارف قرآن اليدن را آشكار مىال

تر  اين وظيفه سرويراستار آن را سنگين
 جمع آوريسازد كه تالش كند از  مى

 .آميز در كتاب پرهيز شود مطالب تناقض
 روايات مربوط به تحريف توسط :ثانياً 

علماى بزرگ شيعه و اهل سنت، بارها 
مورد نقد قرار گرفته و مردود اعالم شده 

 بسيارى از اين روايات ؛ زيرااست
مخالف قرآن است و هر چه مخالف 

 اعتبار ندارد و سند اين ،قرآن باشد
روايات نيز مخدوش است و برخى از 

ها نيز به مطالب تفسيرى و اختالفات  آن
 .قرائات اشاره دارد

 از جمله كسانى كه در اين مورد كتاب 
 در ىيخوابوالقاسم  اللَّه ية آ،اند نوشته

مولف اللَّه محمدهادى معرفت يةآالبيان، 
، دكتر  القرآن عن التحريفنةصياكتاب 

 القرآن مةسالكتاب نويسندة نجارزادگان 
كه اخيراً با اضافاتى تجديد  (من التحريف
 ).چاپ شده است

 زيادتر بودن اصل سوره ةلئ مس:ثالثاً 
احزاب از سوره بقره، در اهل سنت به 

ده اُبى بن كعب و عايشه نسبت داده ش
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 شيعه را به ، پس چرا نويسنده30؛است
 در حالى كه !؟سازد اين مطلب متهم مى

 اصل مطلب صحيح نيست و ،بيان شد
 .دانند علماى فريقين تحريف را مردود مى

هاى هفت گانه قرآن كه در   قرائت:رابعاً 
 از نظر سند ،برخى احاديث حكايت شده

ها مورد خدشه  روايات و داللت آن
 و از 31ار گرفته استعلماى شيعه قر

جا كه قرائات متواتر نيست و قرآن به  آن
تواند   نمى،شود ها اثبات نمى وسيله آن

 روايت ،بلى. مبناى حكم فقهى قرار گيرد
كه بيشترين  حفص از عاصم به خاطر اين

 ،تطابق را با قرآن متواتر مسلمانان دارد
هاى فعلى  مورد اعتنا قرار گرفته و قرآن

اساس اين   معموالً بردر جهان اسالم
 .شود قرائت چاپ مى

جمع آورى نكردن تمام اطالعات . 5 
 الزم در يك زمينه

هاى   كه در مبحث ويژگىگونه  همان
 ةالمعارف گذشت، وظيفه دائر ةدائر

المعارف آن است كه تمام اطالعات الزم 
در مورد يك مطلب را به صورتى فشرده 

ز  به طورى كه خواننده را ا،ارائه كند
 ،نياز سازد هاى ديگر بى مراجعه به كتاب
المعارف اليدن اين مهم  ةاما گاهى دائر

؛ براي مثال، را به انجام نرسانده است

خانم جين دمن مك اوليف در مقاله 
 ،نوشته است كه مفسران قرآن»  فاطمه«

) آيه مباهله(عمران   آلاز سورة 61آيات 
را ) آيه تطهير( احزاب از سورة 33و 
سپس از ؛ دانند  مى  فاطمهرةبادر

كند كه مقصود از   نقل مىتفسير طبرى
در سوره احزاب محمد، » اهل البيت«

 ولى ، هستندفاطمه، على، حسن و حسين
كند كه مقصود همسران  نقل مى» عكرمه«از 

 :اوالًدر حالى كه  32باشند، مي پيامبر
 در قرآن از آيات مربوط به فاطمه

 33.ايت شده است آيه حك135 آيه تا 60
اين شأن نزول موارد از  البته برخى 

 است و در در مورد فاطمهآيات 
 از مصاديق يا  فاطمه،ها آناز برخى 

تأويل يا بطن و يا تفسير آيه شمرده شده 
است و برخى آيات نيز مورد تأييد و 
تاكيد مفسران بزرگ شيعه و اهل سنت 

 و 34 از جمله سوره كوثر؛بوده است
 35).هل اتى(در سوره انسان آيات نذر 

  زهرا در مورد فاطمهگفتني است 
 كه در 36 كتاب نوشته شده2400بيش از 

ها آيات مربوط به حضرت  بسيارى از آن
 . يادآورى شده استفاطمه

به اين ميراث گرانسنگ نكردن  توجه 
اهل سنت و شيعه در مورد آيات مربوط 



66 

 

 

سي
برر

دائر
 

ة
دن

 الي
آن
 قر

رف
معا

 ال
   

 

 از نويسنده و ،به حضرت زهرا
المعارف قرآن اليدن  ةائرسرويراستار د

قابل اغماض نيست و ممكن است برخى 
 .حمل كنندآن را بر كم اطالعى نويسنده 

المعارف الزم است  ة نويسنده دائر:ثانياً 
ها در هر  گزارش كاملى از ديدگاه

موضوع ارائه كند و اگر از كسى يك 
 ديدگاه مخالف او را ،ديدگاه را نقل كرد

 مزبور،ال نيز حكايت كند، و در مث
 الزم ، شدنقلهنگامى كه حديث عكرمه 
 اشاره وي نيزبود به ضعف سند حديث 

 به ويژه آن كه بزرگان علم رجال ،شد مى
در اهل سنت و شيعه عكرمه را تضعيف 

 37اند اند و او را از خوارج دانسته كرده
   و اهل بيتكه دشمنان على(

ضعف داللتى اين به  و نيز 38)هستند
 39) خاصهفى نساء النبىنزلت (حديث 

 كه برخى گونه  همانزيرا ـ ؛شد اشاره مى
آيه تطهير بر پاكى ـ اند  مفسران اشاره كرده

 يعنى عصمت ،از هرگونه گناه و آلودگى
 و اين مطلب 40 دارد، داللتاهل بيت

 تواند مربوط به همه زنان پيامبر نمى
 تحريم در سورة 6 ـ 4باشد كه آيات 

 41.ل شده استمورد توبه آنان ناز
 نقل اسرائيليات بدون نقد. 6 

آدم «در مدخل » كرنليا شاك «،مثالبراي  
در قسمت آفرينش آدم و حوا » و حوا

! اى بنى آدم: گويد قرآن مى «:آورده است
و ]  آدم[خداوند شما را از يك فرد 

 يعنى او را از دنده ؛همسرش را از او آفريد
 42».پايين يا از سمت چپ آدم خلق كرد

يا « اشاره نويسنده به آيه اول سوره نساء 
أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ 

 .است» واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها زوجها
 در اين آيه بلكه در كل قرآن تصريح :اوالً

نشده كه حوا از دنده چپ آدم آفريده 
بارت  نسبت دادن ع؛ بنابراين،شده است

فوق به قرآن بر خالف امانت دارى در 
 .نقل مطالب است

و خداوند «: در تورات آمده است :ثانياً
خدا خوابى گران بر آدم مستولى گردانيد 

هايش را گرفت  تا بخفت و يكى از دنده
و گوشت به جايش پر كرد و خداوند 

 زنى ،خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود
 آدم آورد و آدم بنا كرد و وى را به نزد

 همانا اين است استخوانى از :گفت
هايم و گوشتى از گوشتم از اين  استخوان

 زيرا كه از انسان ؛سبب نساء ناميده شود
 43».گرفته شد

هاى تورات   پس اين مطلب از داستان
بوده كه در ذهن كرنليا شاك باقى مانده 
 و هنگام نوشتن مقاله به قرآن نسبت 

 .داده است
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اگر نويسنده به تفاسير مسلمانان در  :ثالثاً
 ،كرد مورد آيات خلقت آدم مراجعه مى

 عالمه زيرا ؛شد گرفتار اين لغزش نمى
 به صراحتالميزان  در ىيطباطبا

را كه در روايتى آمده است مزبور مطلب 
آن را ريشه و  كرده و آن را نفى نقل

 44.كند بيان مياسرائيلى 
اسب نسبت دادن برخى مطالب غيرمن. 7 

 به پيامبران الهى

، آزر را »ابراهيم« در مدخل براي مثال، 
 و نيز ابراهيم را در ،خواند  مىويپدر 

 معترض به خدا معرفى ،داستان پرندگان
در همان مدخل اجداد پيامبر . كند مى

 45.خواند  را بت پرست مىاسالم
 در حالى كه مفسران قرآن به ويژه در 

...  ونمونه تفسيرمجمع البيان، الميزان، 
 4 توبه،  سورة114 ـ 113ذيل آيات 

  86 مريم و سورة 47 ممتحنه، سورة
 شعراء به اين مطالب اشاره كرده و سورة
اند و روشن  ها را توجيه يا رد كرده آن

 و هاند كه آزر عموى ابراهيم بود ساخته
نقل حديثى كه در مورد پيامبر اسالم 

 و شواهد باشد مي جعلى شده است،
رزيادى    بر ايمان اجداد پيامب

 46.وجود دارد

از نويسندگان نكردن استفاده . 8
 متخصص قرآن

از همة  استفاده از نويسندگان متنوع 
المعارف  ة از نقاط قوت اين دائر،جهان
 اما در عصر حاضر در خاورميانه ؛است

يعنى در مصر، لبنان، عراق، ايران، 
 قرآن ،پاكستان و برخى كشورهاى ديگر

اى وجود دارند كه برخى   برجستهپژوهان
اند و يا در  ها جلد تفسير قرآن نگاشته ده

 علوم قرآن و علوم وابسته، هاي موضوع
 ولى صاحبان ،هاى مفصل دارند نوشته
المعارف اليدن به سراغ اساتيد  ةدائر

از  ،براى مثال؛ اند قوى و مشهور نرفته
 از آقاى محمدعلى كشور ايران،

اكرى استفاده اميرمعزّى و محسن ذ
اند، در حالى كه نام اين دو نفر  كرده

 براى انجمن علمى قرآن و محققان 
 و حال  ،قرآن پژوه ايران ناآشناست

پژوهان بزرگى  كه در ايران قرآن آن
صاحب ( اللَّه مكارم شيرازى ةيهمچون آ

صاحب (اللَّه معرفت يةآ) تفسير نمونه
 التمهيد فى  و التفسير االثرى الجامع

ها دانشمند ديگر  و ده) م القرآنعلو
 .دنوجود دار
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پژوهان در   البته ممكن است برخى قرآن
كشورهاى آسيايى تسلط كامل به زبان 

توان از   ولى نمى،انگليسى نداشته باشند
ها بر منابع اصيل و قوت علمى  تسلط آن

كه امكان   عالوه بر آن.آنان گذشت
 گونه  هماندارد؛ها وجود  ترجمه آثار آن

به چندين زبان زنده تفسير نمونه كه 
 .دنيا ترجمه شده است

 ة نكته ديگر آن است كه در اين دائر
المعارف از برخى نويسندگان استفاده 
شده كه با حركت عمومى قرآن پژوهان 
 ،معاصر در دنياى اسالم مشكل دارند
ها  بلكه گاهى عالمت سوال بر آن

حامد ابوزيد مانند نصر  ؛شود گذاشته مى
 . محمد آركونو

المعارف  ة سرويراستار اين دائر
توانست در كنار استفاده از اين افراد،  مى

ها نيز دعوت به عمل آورد  از مخالفان آن
كه مقاالت و انديشه آنان را نقد كنند و 
هر دو را با هم يا به صورت تلفيقى 

ها كامل شود و   تا گزارش آن،كنندمنتشر 
 .ددنگرجانبه گرايانه تلقى  يك

المعارف قرآن  ةدر مورد دائر:  تذكر
اليدن اشكاالت اساسى ديگرى نيز 

ها در اين  وجود دارد كه از نقل همه آن
كنيم و به زودى  مقاله صرف نظر مى

ها را در سلسله مقاالت و يا يك  آن
 .نماييم كتاب مستقل ارائه مى

 



69 

 

 

 قر
جله

م
آ

ن  
رقا

تش
مس

ن و 
  /

ول 
ره ا

شما
  /

ست
زم

ان 
13

85
   

 :ها نوشت پي
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