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نگرش هاي    انتقادي معاصر و قرآن
  

نويسنده  : محمد آركون  
ترج مه  : دكتر  محمد جواد اسكندرلو  

بررسي و نقد  : دكتر محمد علي رضا ئ ي اصفهاني  
 

چكيده :  

اين مقاله شامل دو بخش است :  
بخش نخست ترجمه مقاله  

» نگرش هاي انتقادي معاصر و قرآن  «  
(Contemporary Critical Practices 

and Quran)   
محمد آركون   M. Arkun) (  مستشرق 

فرانسوي  ) جزايري االصل  ( در دائر  ة
المعارف قرآن اليدن است كه به نقد و 
بررسي شيوه سنّتي مفسران قرآن 

مي پردازد و بر مقايسه پژوهشهاي قرآن  
و كتاب مقدس تأكيد مي ورزد   . سپس 

شيوه هاي جديد همچون زبان شناسي،  
نشانه شناسي را مورد توجه قرا ر مي دهد  

و سه شيوه تحليل  تاريخي، روانشناختي 

و جامعه شناختي را براي پژوهشهاي 
قرآني پيشنهاد مي كند و در پايان پيشنهاد  

تأليف يك دائر المعارف انتقادي نسبت  ة
به قرآن را مطرح مي سازد  .  

و در بخش دوم بررسي و نقد 
ديدگاههاي آركون است، در اين بخش 

نخست با اشاره به زندگ ي  آركون و 
تأثيرات فرهنگ عربي و استشراقي بر 
رويكردهاي او، به ذكر نقاط مثبت و 
منفي مقاله پرداخته شده و ديدگاه آركون 

در مورد  » حقانيت  « و  » كتاب بودن قرآن  «
نقد شده است و با پذيرش ضرورت 
تحليل تاريخي، رواشناختي و جامعه 

شناختي در تفسير قرآن، به تمايز هاي  
قرآن و عه دين اشاره شده و ديدگاه 

آركون نقد شده است .  
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كليد واژه :ها  هاي   قرآن، شيوه
پژوهش، آثار انتقادي، نشانه شناسي،  

زبان شناسي، تفسير تاريخي، تفسير  
روانشناختي، تفسير جامع شناختي .  

مقدمه  :  

مقاله حاضر از آثار محمد آركون در 
دائر ة يدن است كه  المعارف قرآن ال

توسط دكتر محمد  جواد اسكندرلو 
ترجمه شد  . سپس توسط ناقد بازبيني و 

با مشورت مترجم برخي موارد اصالح 
شد   . آنگاه مورد بررسي و نقد قرار 

گرفت .  

زندگي نامه  :  
» محمد آركون  « در سال  1928  م در 

الجزاير  ) روستاي تاوريرت ميمون  ( در 
خانواده اي بربر به دنيا آمد، زبان  

فرانسوي را به عنوان زبان د وم و زبان 
عربي را به عنوان زبان سوم فرا گرفت  .

در مدارس فرانسوي آموزش ديد  . در 
دانشگاه فرانسوي الجزاير ادامه تحصيل 
داد و در رشتة تاريخ و فلسفه اسالمي از 
دانشگاه سوربن فرانسه فارغ التحصيل 

شد  . وي از تاريخ  1960  م تاكنون در 
دانشگاه سوربن در مقام استاد ممتاز 

اندي شه اسالمي تدريس مي كند آركون در  

چند دانشگاه جهان استاد مهمان بود و 
مشاور فرهنگي سازمان يونسكو مي باشد  .  

هاشم صاحل نويسنده سوري تبار 
مقيم فرانسه بسياري از آثار آركون را زير 

نظر وي به عربي ترجمه كرده است  . از 
جمله  : نزع ة ة االنسن  في الفكر العربي 

جبل مسكويه و الت وحيدي، تاريخي  ة
الفكر العربي االسالمي، الفكر االسالمي 

قرائ ة ة عملي ، الفكر االسالمي نقد و 
اجتهاد، اين هوا ل فكر االسالمي المعاصر، 

من االجتهاد الي نقد العقل االسالمي، 
االسالم االخالق و السياس ة ، العلمن ة  و 

الدين االسالم المسيحي ة  الغرب، قضايا 
في نقد العقل الديني، ا السالم االصال ة  و 

المعاصر ة .... و    
 

ترجمه مقاله :  

شاخص روش شناسي معاصر در باب  
پژوهشهاي قرآني، بويژه در غرب، و 
مسائل و مشكالت فلسفي و معرفت 
شناختي مربوط به پژوهشهاي قرآني با 

تكيه بر نقطة محوري دين و سنت ديني .  
همچنين بنگريد به  : مشغله هاي ذهني  
پژوهشهاي قرآني پس [ از  دوران  [ روشن 

فكري .  
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مقدمه  : طبقه بندي فرايندهاي عقالني 
)1  ( ] ] تعقّلي  

دليل  و برهان، ديگر اثر و اطمينان 
پيشين خود را ندارد و تنها فالسفه اند   كه 

هنوز در سلسله مراتب مفروض  ـ 
رويكردهاي هر تفسير معرفتي، به اصل 

تأمالت انتقادي  ] تحليل عقلي [  به گونه 
صريح يا ضمني  معتقد و پايبند ند .) 2( 

علوم اجتماعي در رويكردهاي علمي، 
به سير نقدي و تحليلي ويژه خود ادامه 

مي دهد كه نتيجه  اش كاهش بحثها و  
منازعات معرفت شناختي و پيدايش 

چيزي شده است كه  » دريدا  « آن را 
استدالل علمي ـ تصويري ناميده  است، 

يعني مجموعة غير منسجم ي  كه به اعتقاد 
او تن ها در راستاي تأمالت پژوهشي رايج 

قابل اعتماد است .  
از سوي ديگر  » بورديئو  « اخيراً نسبت 

به استدالل مدرسي  ] مصطلح  [ انتقادي 
قوي كرده است كه در عين حال بعيد به 

نظر مي رسد برجستگان دنياي پژوهش  
پاسخي مؤثر به آن بدهند ،  چرا كه 

شهرت و اعتبار آنان وابسته به حوزة 
نظام مند  ي از همين استدالل مدرسي 
مي باشد   . ] كنايه از آنكه از ديدگاه آن 

عالمان، اتقان آن شيوه استداللي، بديهي 

است . [  هر دانشمندي در حصار و قيد و 
بند نوعي تخصص به سر مي برد كه مي  

توان آن را مانند حاكميتي خصوصي 
] شخصي  [ دانست، لذا تالش مي كند  

اهداف خاصي را ايجاد نمايد كه  هيچ 
مبناي درستي ندارد تا بتواند براساس آن 

فرضيه ها يا تبينهايي راجع به معنا و  
مفهوم آنها اعالم دارد ). 3(  
با وجود اين، همين ها در جاي خود  

تحت عنوان  » معنا  « يا  » حقيقتي  « كه با 
شيوة علمي فهميده شده و مورد تأييد 

همه پژوهش گران قرار گرفته  ،  است
معرفي شده اند  . فتة  طبق گ » ليونارد  « دليل 

علمي، براساس معيار ادراكي حقانيت يا 
بطالن محور اصلي يك پيام ارزيابي و 

بررسي نمي شود، بلكه بر مبناي  
تواناييهاي عملي محور دريافت كنندة 

پيام سنجيده مي شود   . ] يعني ارزش و 
اعتبار يك دليل علمي، به كاربرد عملي و 
فايدة عيني آن براي شخص مخاطب 

بستگ ي دارد . ) 4(  [  
نوگرايي اروپايي، دست كم از قرن 

هيجد ه م به بعد، ما را به اين استنباط 
رسانده است كه  » دليل  « سرانجام از قيد و 

بندهاي اين اعتقاد جزمي كه فقط در 
خدمت دانش باشد، رها خواهد شد  .
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] چنانكه  [  زماني جدايي و تعارض 
اساسي بين هر دين و حكومت بي طرفي  

تحقق خارجي  داشت .  
زماني كه يك نظام حكومتي در 

اعمال حاكميت بي رقيب آزاد باشد  ، 
هرگز تالش نخواهد كرد تا ميان آزادي 

شناخت  ] فهم ادارك  [ و اهداف آن و 
عقالنيت، جدايي اساسي برقرار سازد  .
فرصت آن نيست كه به تبيين بيشتر 

موضوع بپردازيم  . تنها يادآوري اين نكته 
كافي است كه در اوضاع و  شرايط 

مختلف اسالمي،  » دليل « ، بر كثرت قيود و 
لوازم بيفزايد، لوازمي را كه خود به 

منظور استقالل اصلي ا  ش در برابر نظارت 
شديد حكومت پديد آورده بود، بيفزايد؛ 

حكومتي كه يك جانبه خود را    يگانه 
مجري حقايق اصيل ديني اعالم مي كند   .

چنين مباحثي دو حوزة معرفتي اند    كه در
قالب آنها چهارده قرن است قرآن از 
سوي مسلمانان و در دو قرن اخير از 
سوي غرب معاصر، مورد قرائت، شور و 

مشورت و تفسير قرار گرفته است .  
معرفي سلسله مراتب رويكردها 
بحث و مناظره پيرامون خاورشناسي را 

بي ربط مي  سازد  ؛ گونه كه تاكنون   همان
عمل گرديده است ، هر  يعني فارغ از 

گونه نقد ها  و انتقادهاي اساسي و دور از 
استدالل مدرسي و درك اين واقعيت كه 
استدالل معرفتي كامالً چنين دليل مفيد، 
عملي و علمي ـ تصويري را پذيرفته 

است  ، البته بايد ب ه  خاطر داشت كه براي 
يك قرآن پژوه غربي كه مي خواهد تحت  

تأثير ابزارها و فرضيه هاي پوزيتويستي  
اث[ بات گرايانه  [ شناسي لغوي و   و روش

ادبي به پژوهش خود تداوم بخشد، دو 
مشكل بسيار جدي وجود دارد ) . 5(  

1  . ب ه  استثناي تعداد انگشت شماري  
از عالمان كه داراي نفوذي نه چندان 

مستمر بوده اند، همة قرآن پژوهان به  
بحث و مناقشه روش شناختي توجه 

اندكي داشته اند  ؛ [ اگر  نگوييم  [ در واقع  
از مسائل مربوط به معرفت شناسي كامالً  

بيگانه بوده اند   . آنها صرفاً به بحث و 
گفت وگو از   » واقعيات  « براساس معنا و 

چارچوب معرفتي كه خود برگزيده اند  ، 
حساس هستند .  

2. با چشم پوشي از متخصصاني كه  
خودشان مؤمن  ] موحد  [ هستند و براي 

دين مسيحي يا يهودي خود فرهنگي 
مبتني بر مسائل مبتال به مي سازند، تمام  

كساني كه خود را شكّاك، ملحد يا صرفاً 
غير مذهبي معرفي مي كنند  ،  از مسئله 
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» معنا  « در مباحث ديني طفره مي روند و  
از ور و د به گفت وگو در محتواي ايمان  

نه ب ه  عنوان يك سري از اصول و قواعد  
زندگي كه توسط هر مؤمني دروني و 

ملكه مي گ  ردند ،  بلكه به عنوان يك كاخ 
تاريخي، اجتماعي و روان زبان شناختي ، 

خودداري مي ورزند   . بنابراين، مسئله 
اساسي پيرامون  » حق  « در استداللهاي 

ديني و انتقادي ،  فلسفي كه جاي آن در 
پژوهشهاي علمي كه به بررسي شواهد 

ادبي و بالغي مي پردازند، خالي مي  باشد  ، 
اين است كه براي مخاط بان اصلي خود 

كه طي قرنهاي متمادي رو به افزايش 
نهاده اند، ثابت كنند كه يگانه معيار مطلق  

و فرا الطبيعي حقيقت و وجود حق، 
همان واقعيت و مفهوم حقيقي حق 

) الحق  ( مي باشد   . با اين حال مطمئناً اين 
» حق  « از زماني كه آشكارا اعالم شد 
) 610 632 ـ   ( تا امروز به گونه اي  

دگرگو ن شده است كه جامعه شناسي 
فرهنگي و تاريخي بايد مشتاقانه به 

تحقيق و تبيين و بررسي آن بپردازد ). 6(  
اين مطلب به معناي ترديد دربارة 

معناي واقعي متون آن گونه كه توسط  
متدي نان انجام مي گرفت ـ يعني به عنوان  

كتابي مقدس و وحياني  ـ  نيست و باز 

مسئلة رعايت قواعد تجويدي  كه در 
فرايندي مفصل از تقديس، تعالي 
بخشيدن، اصالت دادن، معنويت دادن و 
آنچه كه در آثار عظيم تفكرات كالمي، 
فلسفي، فقهي و تاريخي به ارث رسيده 
از قرون مياني در نظر نيست؛ بلكه هدف 
پژوهشگر معاصر بايد زير سؤال بردن 

] مشكوك تلقي نمودن [  همه نظامهاي 
] فكري  [ دعي معنا سازي باشد كه م اند؛   

اعم از آنكه در حال حاضر موجود باشند 
يا نه، آنهايي كه معنا و فرضيه هاي  

مربوط به  » معنا  « را ارائه مي دهند  ). 7  ( اين 
همان تمايز اساسي است كه بسياري از 

مسائل و مشكالتي كه مطرح شده اند و  
جنبة ادراكي و معرفتي كامل ندارند را در 

بر مي گيرد   . در پژوه ش و بررسي مربوط 
به قرآن و كتبي مشابه آن در ساير 
فرهنگها، مقايسه بايد هميشه كاربردي 

باشد  ، يعني پژوهشگر به بررسي فعاليت 
روان آدمي بپردازد؛ به گونه  اي كه گوياي  

بينشهاي آرماني، اميدها و آرزوهاي 
تحقق نيافته و تكراري آن و نيز تالش به 

منظور برداشتن محدوديتهاي برد گي 
خود و رسيدن به تمرين دانستن در 

زمينة آزادي خلّاق و نقّادانه باشد  . در 
خصوص كتاب قرآن و رشد گستردة 
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تاريخي آن بايد گنجايش و صالحيت 
دليل را در راستاي كشف اسرار و 

رموزي كه خود مطرح ساخته است ، 
تحقيق و بررسي كرد ). 8(  

ب ه  رغم اين توجه مهم نس ب ت به 
افكار آرماني و ت خيلي، مهم آن است كه 

اين حقيقت را نيز در نظر داشته باشيم 
كه پژوهشهاي قرآني معاصر ب ه  طور قابل 

توجهي از پژوهشهاي مربوط به كتاب 
مقدس  ] تورات و انجيل  [ عقب تر و  

كندتر بوده اند   و هميشه بايد چنين 
مقايسه اي را انجام دهيم   

) بنگريد به : : كتاب مقدس و قرآن  
). SCRIPTURE AND THE QURAN  

اين عقب ماندگي مي  تواند گوياي عاليق  
و امور مختلفي باشد كه در دگرگونيهاي 
تاريخي جوامعي پيدا شده است كه در 
آنها قرآن همواره نقش نقطة محوري 

مطلق را داشته  است  و هيچ گاه چيز  
ديگري را جايگزين اين يگانه معيار 
تعريف و كاركرد تمام ارزشهاي حقيقي 

و ديني و  مشروع قرار نداده اند   . در 
اعتراض شديد به آنچه  اسالم سياسي 

آن را  » غرب  « مي نامد، لبة تيز حمالت  
چندان متوجه يك قدرت زودگذر و 

مقطعي نيست ؛  بلكه عمدتاً متوجه 

پيشرفت الگو و نظام غير ديني جريان 
تاريخي است كه سرانجام توانست 

الگوي ديني را مهجور سازد؛ ) 9  ( همان 
گونه كه  اين كار در جهان غرب از قبل 

انجام گرفته است  . اين نكته براي هر 
تالشي كه در جهت رها ساختن مشكل 

انزواي قرآن از  اينكه  در برابر ديدگاه 
تاريخي نوگرايي انجام مي گيرد، مهم  

است؛ نيز براي هر تالشي كه بر اي  
بررسي مسائل ديني در زماني صورت 

پذيرفته و بعداً از سوي فعاليته اي سياسي 
به تعطيلي و محروميت كشانده شده  

است ، اهميت دارد  . اين مفاد همچنين 
براي تبيين خط مشي تعيين يك راه حل  

و ارشاد پژوهشگر انديشمند در راستاي 
تعليم و تربيت، ضروري مي باشد   . طي 

ساليان  ) 1970 1945 ـ   ( كه براي كسب 
استقالل سياسي تالش و مبارزه انجام 

مي گرفت، شخص م  توانست به پيدايش  ي
روزنه اي به  سوي نقادي تاريخي نو  

اميدوار باشد ؛ گونه كه در خاورميانه   آن
و آفريقاي شمالي طي دوران معروف به 
رنسانس مشاهده شد و اين به افزودن 
موضوعاتي مقدس در مطالعات قرآني از 
جمله تقدس بخشيدن به ممنوعيت 

پاره اي از احكام از سوي فقه و اصول  
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فقه  و آثار روايي به عنوان منبع اساسي 
انجاميد، همان طوري كه ب ه  وسيلة 

شافعي  م(  : 204  ( تبيين شد، البته برخي 
از رويدادهاي مهم تاريخي كه با آغاز 
انقالب اسالمي در ايران و صدور و 
توسعة جهاني آن از طريق نهضتهاي 
بنيادگرا به وقوع پيوست، اين مسير 

بالقوه تغيير يافت  . اين  رويداد، در حوزة 
اكتشافات كامالً پيچيده و نارساي 
پژوهشهاي قرآني، تركيبي از قاطعيت و 
تقدس باستاني را احيا نمود كه با اين 

حال توانست نسبت به تمدن طلسم شكن  
جهاني تأثير گذارد و نيز بر جنبة برتري 
علوم بر ابعاد واقعي آدمي پيروز 

شود ). 10  ( براي غني سازي مسائل 
اجتماع ي و تحكيم مباني نقادي آنها در 
هر حوزه اي از جمله نوگرايي، بايد در  

ذهن خود، اهميت تاريخي، روان 
شناختي و جامعه شناختي اين تصوير 

ديني را ايجاد نمايد  . اين واقعيتي است 
كه فرضيه هاي سوسياليسم علمي و  

سكوالريسم نظامي ،  از نوع رايج در 
فرانسه ، توان آن   بر اين باور بودند كه مي

را با آموزش الحاد به طور رسمي از بين 
برد و يا اين برداشت از رخداد ديني را 

از نظام آموزشي اي  طرف   كه حكومتي بي

مي كند، حذف نمود   . بر اساس پذيرش 
چنين فرضيه هايي علوم اجتماعي نسبت  

به تغذيه و حتي مشروعيت بخشيدن به 
جنگهاي جاري و پي در پي بين نيروها 

سهيم  بوده است ، ه  بدين گونه كه ب لحاظ 
جمعيت شناسي در باب اكثريت،  

متفكراني را كه مؤيد فرايندي عقالني 
بوده اند و آن را موجب آزادي بخشي  
مي دانستند، تقدس و تقديس نموده  اند؛  

اما اين فرايند در واقع رسالت 
هدايت كنندگي دارد  ،  زيرا به ترويج 

حقايق عيني و عملي مي پردازد  ؛ حالي  در 
كه تفكر فلسفي را در زمينة روابط بين 

انسانها، فرهنگها و تمدن ، تحمل ها  ناپذير  
مي داند و رد مي  نمايد   . مسلمانان همچون 

مسيحيان در بحران نوگرايي قرن نوزدهم 
ـ و نيز در زمان حاضر ـ عليه آثار 
پوزيتويسم تاريخي و ادبي و همچنين در 

برابر پژوهش متأخر تر كه   به  نسبت  آزاد 
از فرضية فاتح و غير متساهل هستند،  

واكنش نشان داده اند   . پژوهشگران ب ه 
اصطالح ناب، به بهانة دچار نشدن به 
سردرگمي در برابر انواع مختلف علم، از 
پرداختن به بررسي تعارضات بين دليل 

علمي محض و دليل ديني  ـ  كه ظاهراً 
ب ه  لحاظ عقالني و ب ه  رغم دفاع از تداوم 
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تاريخي ، خود  مغلوب واقع شده است ـ 
خودداري مي نمايند   . اين خودداري، ب ه 

رغم بسياري از كاربردهاي ممكنِ 
تأمالت شديد معرفت شناختي علوم  

اجتماعي، استمرار دارد  . اين پژوهشگران 
» ناب  « ب ه  طور قاطع از تلفيق استدالل 

كالمي ـ ب ه  رغم حضور مستمر و مهم آن 
ـ با طرح روش شناختي از نقطه  نظر 

معرفت شناسي پژوهش تاريخي كه  
مي تواند مشتمل بر تمام ابعاد و جوانب  

دليل و دستاوردهاي آن درباب تبيين 
روابط بين دليل علمي و ادبي و ديني 

باشد، خودداري مي ورزند  ). 11  (  
آنها همچنين ب ه  سادگي حتي پيشنهاد 

همكاري با پژوهشگر انديشمند را ناديده 
مي انگارند  ؛ ه  ب لحاظ  اينكه او ب ه  عنوان 

نظريه پرداز مطرح نيست و از ارائه و 
تحليل ادله و شواهد ناتوان است ) 12  (

) چنانكه متأسفانه اين اتفاق بارها افتاده 
است (،  بلكه او صرفاً يك محقق پرتالش 

است كه به بررسي واقعيات مي پردازد   .
نسبت به اين ديدگاه تنگ نظرانه ،  بايد 

نوعي اصالح انجام گيرد ت ا موجب 
حركت به سمت ب ه  كارگيري 

روان شناسي تاريخي، و مردم  شناسي  
تاريخي در مورد سرزمينهاي گستردة 

سابقي گردد كه مورخان عالقمند به 
] شيوه هاي   [ نقل، توصيف و طبقه بندي  

كامالً بي توجه بودند   . اثري كه اخيراً 
توسط آقاي  » جي . وان . اس  « با عنوان 

) Theologie und Gesells chaft  ( منتشر 
شده است ،  نمايانگر تمام غنايي است كه 

براي ما فراهم آمده است و نيز به آنچه 
بالقوه در آينده تحقق خواهد يافت، 

اشاره دارد .  
صاحب نظران كالمي و نيز مدافعان  

سنّ گرايي  ت ] پاك آييني  [ و حكومتهاي 
سكوالر   ] غيرديني  [ كه مروج بي طرفي  

سياسي اند  يخ  همه با سوء ظن به تار
اديان مي نگرند   . در عين حال ب ه  لحاظ 

فلسفي و مردم شناسي كامالً مورد 
مالحظه قرار گرفته است  . ب ه  عالوه، اين 

زمينه، چارچوب دقيق و مطمئني را پديد 
نمي آورد  ،  چرا كه با بسياري از اصول و 

نظامهاي ديگر تداخل مي نمايد   . همين 
عدم اطمينان، به اهداف در نظر گرفته 

شدة پژوه شي كه عمدتاً مشتمل بر امور 
نامرئي، دست نيافتني، ناشناخته، فرا 

طبيعي، معجزه اي، اسرارآميز، مقدس،  
اميد، عشق و خشونت و   .... هستند، 

مطرح مي باشد و ابز  ا رهاي آن ـ 
چارچوب تحليلي و رابطة تنگاتنگ با 
اصول ديگر ـ راه خود را بدون دليل و 
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كوركورانه به سمت تاريكي طي مي ك  نند  .
تأليفات متخصصان براي هم رتبه  هاي  

خود كامالً واقف و ناظر به محدوديتهاي 
علمي  هستند  كه براساس آنها مورد 

داوري قرار گرفته اند   و در نتيجه پذيرفته 
يا مردود تلقي مي شوند و چندان تفاوتي  

با كار متكلماني كه به منظور كسب 
اعتبار نظريات خود به داوري 

مي پردازند، ند  ارند  . در هر صورت، تودة 
مردم به گونه كلي وابستگي شديدي به 

فرهنگ شنيداري پيدا كرده اند و چندان  
گرايشي به تأليفات علمي ندارند ،  گرچه 

آنها به بررسي چنين پژوهشي عالقمند 
هستند و بزرگ ترين و مطمئن  ترين گروه  

مصرف كنندگان نظامهاي اعتقادي و غير 
اعتقادي كه علم به آزما يش آنها پرداخته 

است را تشكيل مي دهند، البته خواص از  
قبل  به  صراحت به عوام آموخته اند كه  

آنها بايد از ورود به مناظرات و مباحث 
عالمانه به دور باشند  . امروزه ديگر اين 

شيوة كار كه پاره اي از مباحث علمي و  
تخصصي را در اختيار مردم عوام قرار 

دهند، مورد سرزنش قرار مي گيرد، البته  
ويژگي استثنايي دين اين است كه، منبع 

وحي، اميد و تشريع است ؛  براي همگان 
بويژه براي آنان كه دستورالعمل تفكر 

نقدي را دريافت نكرده اند   . در مورد 
جهان اسالم معاصر اين نگرش به گونه 

قابل توجهي به بررسي پژوهشهاي قرآني 
مي پردازد  .  

قرائت قرآن در عصر حاضر  ] مطالعة 
قرآن در دوران معاصر [  

تا آنجا كه به حوزة مباحث قرآني 
مربوط مي شود، مي  توان گفت   » قرآن  « از 

طريق پژوهشهاي كالمي و اهداف عملي 
رويكردهاي دنيوي ، [ چنان بار معنايي  و 

تفسيري  [ ه  زيادي ب خود گرفته است كه 
بايد بازيابي دقيقي در مورد آن انجام  

گيرد تا سطوح كاركردي  و معنايي كه 
توسط سنت ديني و نيز ادبيات متن 

قرآن، مورد غفلت قرار گرفته يا ب ه  طور 
كلي از بين رفته است، كامالً تبيين گردد .  

گونه   آن كه  دانسته شده است، اين 
موقعيت، تاريخي طوالني دارد ؛  از لحظة 

كتابت قرآن و بعد تبليغ و ترويج آن در 
قرون متمادي به شكل دست نويس تا   

زمان كنوني كه به صورت چاپ منتشر 
مي گردد، را در بر مي  گيرد   . يك فرايند 

تاريخي موجب پيدايش طبقه روحانيت 
داراي قدرت فكري و سياسي گرديده 

است ). 13  ( بار مفهومي كنوني واژة قرآن 
در ارتباط با شرايط اجتماعي و فرهنگي 
حاكم در زمان پيدايش و رشد سخنان 

قرآن به عنوان كتاب  آسماني كه به 
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صورت بلند و در حضور يك شنونده و 
به عنوان رخدادي ديني تالوت گرديده ، 

از بخشهايي خاص برخوردار است  . اين 
اعالن را مي توان سخنان نبوي ناميد كه  

صحنه اي از گفت  گو و ارتباط بين سه  
شخص دستوري  ] دستور زباني [  را 
پديدار ساخته است  : يك متكلم كه 

سخنان كتاب آسم اني را بيان مي كند،  
يك مخاطب اوليه كه پيام آن اعالن را 

ب ه  عنوان رخدادي ديني نقل مي كند و  
يك مخاطب ثانوي ب ه  نام مردم  ) الناس  (

كه بر حسب شرايط، متشكل از گروهي 
بزرگ و كوچك مي باشد و با اين حال  

اعضايش در ويژگي مخاطب بودن، برابر 
و آزاد ند . ،د آن مخاطبان با هم برابرن  زيرا 

در موقعيتي يكسان قرار گرفته اند  ،  يعني 
روياروي با همان زبان محاوره اي  اند   كه 

در اعالن پيام ب ه  كار رفته است  . و آنها 
آزادند ، درنگ مي  چرا كه بي توانند پاسخ  

مثبت يا اعالم درك كردن، يا پاسخ رد، يا 
تكذيب و يا تقاضاي توضيح بيشتر بدهند .  

دربارة اهميت فوق ال  عاده تحليلي 
زبان شناختي و اجتماعي و روان  شناسانه  

از آنچه كه از اين به بعد، سخن نبوي 
خوانده مي شود؛ بيشتر مي  توان بحث  

نمود ) . براي كاربرد اين ويژگي  » نبوي  «
كه ب ه  لحاظ تاريخي  به  شدت مورد 

اعتراف مخاطب اوليه قرار گرفته است، 
پس از اين ضرب المثل كه   » هيچ كس در  

كشور »  خودش پيامبر نيست توجيهي 
ارائه خواهد شد . «  ( بايد خاطرنشان 

ساخت كه تمام پژوهشهاي شرقي در 
محدود سازي خود به ظرافتهاي كار 

احياي مباحث ادبي متن  ) دستور زبان، 
تحوالت لغوي، واژه شناسي و تركيب  

عبارات  ( همراه بازسازي تاريخي حقايق 
ساده، مفاهيم ساختار، روابط بين 

اشخاص گونه كه از   در سياق كالم آن
متن ب ه  دست مي آيد را ناديده  

گرفته اند  ).... 14 (  
در عين حال انصافي كه در پژوهش 

مستشرقان مشاهده مي شود، قابل تقدير  
است، بويژه تالشها و دستاوردهايي كه 

پژوهشگران برجسته اي همچون و  
لهاوزن، اچ گريم، تئودور نولدكه، اف 

شوالي، برگشت راسر ، پري  ت زل، گلدزيهر، 
جفري، بركلند، بل، بورتون، رابين و   ....

از خود ارائه داده اند، پر بار و حياتي  
است ).... 15  ( ب ه  نظر مي رسد نسل حاضر  

تالشهايي اميد بخش دارند ؛  هر چند كه 
مشكل انزواي محققان زبردست همچنان 

باقي است .  
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دو نكتة مهم مي تواند چنين ارزيابي را  
تبيين نمايد :  

1.  مسئله ديدگاه معرفت شناختي كه 
تاكنون آشكارا و جسورانه اصرار ورزيده 

است كه  » نظرية كفر والحاد، به اين 
اعتراف ندارد كه تنها يك انتخاب سادة 

اعتقادي باشد « ، بايد مورد تحقيق و 
بررسي قرار گيرد ؛  بخصوص در مواردي 

كه با تاريخ تطبيقي و تحليل انسان 
شناختي دين ارتباط  داشته باشد  . چنين 

مسئله اي الزم است   همواره  در رابطه با 
هر نوع فعاليت پژوهشي مربوط به پديدة 

ديني صورت پذيرد .  
2. پژوهشگري همچون   » جي، وان 

اِس  « كه مشاركت او با تحقيقات اسالمي 
ب ه  طور چشمگيري عميق مي باشد،  

ديدگاه مكتب ديگري را ارائه مي دهد كه  
به گونه جدي و پيگير  به سانسور خود 

) خود حذفي  ( مي پردازد، هنگامي كه  
وارد حوزة ايمان و اعتقاد مي گردد  ، 

اظهار اين اعتقاد كه  » خود را ب ه  خاطر 
واقعيت تأثير جامعه شناختي و حاكميت 

سياسي، اصيل و معتبر مي داند  « ، مورد 
تكريم قرار مي دهد  .  

در برابر هر دو ديدگاه مذكور بايد 
تأكيد نماييم كه ب ازسازي  ] و پيرايش [  هر 

نوع ارتدوكسي  ] هر اعتقادي كه خود را 
حقّ و راست آيين معرفي مي كند  [  كه از 

سوي چهره هاي تاريخي كه ب  ه  لحاظ 
سياسي موفق بوده اند  ،  ولي آن اعتقاد را 

ب ه  نادرست مقدس جلوه داده اند، يكي از  
ضروري ترين كارهاي انتقادي براي علوم  

اجتماعي بشمار  مي  آيد  .  در اين ميان، نقل 
قولهاي ذيل از  » جي  . وان اس  « توصية 

مذكور را تأييد مي كند   : » من مي توانم  
نمونه هايي از معتزله ارائه دهم لكن از  

آنجا كه آنها از سوي اكثر مسلمانان اهل 
سنت،  اهل  بدعت دانسته شده اند، بايد  

با اعتراض بگويم كه آنان سرانجام 
معرف و الگوي اسالم نشدند ..  .. او  ] بشر 

المريسي [ ، انسان جالبي است  اما در 
مورد معتزله، نمي خواهم ديدگاه تاريخي  

اسالم را آشفته و وارونه ارائه دهم  . اين 
كاري است كه خود مسلمانان بايد 

عهده دار آن شوند  «.  
از نقطه  پژوهش نقّادانه، فرايند  نظر

انتقادي، تحليلهاي نظري، توجيه ها   و 
دستاوردهاي معني دار   ] معنا شناختي  [  ،

مي توان چنين نتيجه  اي را دريافت نمود  
كه قرآن تنها يكي از متون متعددي است 
كه همچون ساير متون داراي معاني 

فراوان و پيچيده است  . تورات، انجيل و 
متوني مربوط به بودئيزم و هندوئيزم همة 
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داراي اين ويژگي اند   كه عالوه بر اينكه 
محتواي آنها از قبل مع لوم گشته ،  ممكن 

است در آينده نيز رشد تاريخي بيشتر 
پيدا كنند  . يك سؤال اساسي در اينجا 
مطرح مي شود  ؛  اينكه وجه مميز بين اين 

گونه متون ديني با مجموعه آثار مربوط 
به افالطون و ارسطو ـ كه تفاوتهايي با 
آثار اسالمي دارند ـ و يا آثار اروپايي و 

آنچه به انقالب اكتبر فرا نسه مربوط 
مي شود  ،   چيست؟
ب ه  عالوه بديهي است كه تمسك به 

يك جنبة ديني كه به عنوان صحيح 
] مطالبي قطعي ا لصحة [  تلقي شوند، خطر 

قرائتهاي تنگ نظرانه را در بر خواهد  
داشت و پژوهش دقيق و نقادانه نبايد 

هيچ گونه امتيازي براي تعريف  ] و آراء  

[ جزمي ديني كه توسط مؤمنان بنام 
ت أليفات مقدسشان ارائه مي گردد، قائل  

شود ). 16 (  
از رهگذر نتايج اين مباحث 
مقدماتي، به طرح پرسشهايي سودمند 

مي رسيم  .  
آيا تجارب پژوهشي كه مستشرقان 

پژوهشگر تاكنون كسب كرده اند  ،  ما را 
براي ورود به مرحله اي نو از مطالعات و  

بررسيهاي قرآني توانا مي سازد؟   
در اين صورت، چ ه نوع ادراكات 

معرفت شناختي، نمونه  هاي روش  

شناختي و طرح و برنامه هاي   مناسب 
براي اين مرحلة نوين وجود خواهد 

داشت؟  
اين فضا سازيهاي نو از فعاليتهاي 
پژوهشي در زمينه تحقيقات قرآني 

آشكارا بايد داراي دو شرط اساسي باشد :  
1.  محققان انديشمند بيشتري از 

مسلمانان بايد با  توسعه امكانات و 
اماكني خاص براي مناظره و تبادل افكار 

و انديشه ها در اين طرح مشاركت نمايند  
تا بتوانند به هدف نهايي و در واقع به 

دانش و معرفت جامعي دست يابند .  
2.  الزم است به پژوهشهاي معاصر و 

پيشين مؤمنان مسلمان، فرصت و زمينه 
كار داد .  

اما چه نوع پژوهشي، چه نو ع 
معرفت قطعي و مطلق و مستقل از لوازم 

اعتقادي  ] كالمي [ توان از آن اقتباس   مي
نمود؟ آيا ممكن است از اين واقعيت 

متغاير و تجزيه ناپذير يعني قرآن ـ وحي  
الهي ـ اطالعاتي را ب ه  دست آورد كه 

بتواند بي طرفي خود را نسبت به مفاهيم  
روان شناختي و محتواي اعتقاداتي كه  
مؤمنان  در زندگي روزمره خود و با 

تجربه آن را صحيح يافته اند، اعالم  
نمايد؟  ) 17 (  



79 

 

 

ان
اس
شن
اور
ي خ
ژوه
ن پ
قرآ

  / 
 

ره 
شما

وم
س
  / 

ان
ست
زم

 
13
86
   
 

آيا به منظور فراهم ساختن مستندات و 
شواهدي براي پژوهش شناختي و   روان 

تاريخي ـ جامعه شناختي، ضرورت  
دارد كه به بندي مباحث اسالمي   طبقه

يا مسيحي يا يهودي بپردازيم ؛  بدين 
صورت كه دسته اي را ن  سبت به 

گرايشهاي استداللي جديد، مأنوس، 
و بقيه را كهنه يا بيگانه نشان دهيم؟  

من مي كوشم با عناوين فرعي ذيل،  
به پاسخ پرسشهاي ياد شده بپردازم :  

1 ـ برتريها و محدوديتهاي تفسير 
تاريخي ـ انسان شناختي   

2 ـ تفسير زبان شناختي، نشانه 
شناختي و ادبي ) 18 (  

3 ـ تفسير ديني  
4 ـ پيش نهادات نهايي  

برتريها و محدوديتهاي تفسير تاريخي ـ 
انسان شناختي   

فهرست كوتاهي كه در باال از 
محققان برجسته در زمينه مطالعات 

قرآني ارائه شد ،  فقط شامل مستشرقان 
بود، اما اگر بخواهيم نويسندگان مسلمان 

را در انتخاب خود ناديده بگيريم ،  چنين 
بررسي از ديدگاه مؤمنان اصيل اعتبار   بي

و صالحيت خواهد بود ....  
معيار معرفت شناختي كه در اينجا 

ب ه  كار رفته  است،  مي تواند مورد دقت و  

مناقشه قرار گيرد ؛  مشروط بر اينكه تمايز 
بين گرايشهاي اعتقادي خاص و داليل 

انتقادي نيز در نظر گرفته شود  . هيچ 
ادعايي نمي توان براي برتري يكي از آنها  
نسبت به د يگري قايل شد، براي 

جداسازي دو نوع معرفت، تفاوتهاي 
مهمي بر حسب كاركرد، گزينش، 

اهداف، عاليق و نتايج آنها وجود دارد .  
معيار مذكور بدين شرح است  : قرآن 

ب ه  عنوان موضوعي پژوهشي عبارت 
است از : اي از سخناني كه در   مجموعه

آغاز به صورت شفاهي و بعد در 
شرايطي تاريخي كه هنو ز تبيين نشده 

است ، .( به كتابت درآمد 19  ( اين مجموعه 
سخنان ب ه  مرور زمان با تالش نسلهايي 

از شخصيتهاي تاريخي به طرح كتاب 
مقدس تعالي يافت؛  ) 20   ( كتابي كه 

نمايانگر كالم متعالي خداست ) 21  ( و 
نسبت به هر عمل، هر گونه رفتار و هر  

يك از افكار مؤمناني كه به عنوان مفسر 
مشتر ك اين ميراث بشمار مي آيند، نظر  

قطعي و نهايي را اعالم مي دارد  .  
در اين طرح تحقيق، تعدادي از 
مسائل و مفاهيم مسلم و قطعي وجود 
دارد كه در عين حال واجد موضع 

بي طرفانه و توضيحي كامل است  ؛  به 
گونه اي كه نه تنها به جامعة پژوهشگران  
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انديشمند ؛   بلكه به مؤمناني كه خود را
مسلمانان سنتي و با تجربه مي دانند،  

توجه نموده  است  ] و داوري مي طلبد   [  .
اين نكته مي تواند سرنوشت  ساز و مهم  

باشد ؛  مشروط بر اينكه شخص در برابر 
خودكامگي دليل علمي چيره گردد؛ آن 
دليلي كه براي مؤمنان هيچ فرصت سخن 
گفتن و تفسير و جرح و تعديل، دسته 

بندي و داوري نمي دهد و به تبيين ساز  
و كارها، حضور مستمر، نتايج و معنا يا  

اهميت اعتقاد هر انساني نمي پردازد  .  
وظيفة پژوهشگر انديشمند اين است 
كه در حوزة تحقيقات و تحليلهاي خود 
تمام معيارهايي را كه گفته شده، تجربه 
شده و در جايگاه خاص اعتقادي تجلي 

يافته است، بگنجاند و در نظر د اشته باشد .  
امروزه خودداري از ورود به اين 
آزمايشگاهها كه سرشار از تحرك و 
رويدادهاي مهم است و به شكل جوامعي 

كه با انقالبهاي مذهبي، بازسازي شده اند،  
در آمده اند  ،  مستلزم محروميت علوم 

اجتماعي از اطالعاتي اساسي است كه 
براي احياي مواضع نظري و خط مشيهاي 

سلبي ضروري باشد  مي .  
منع و جدايي كه ديدگاه سنتي 
هميشه در مورد پژوهشهاي قرآني اعمال 

كرده است ، گرايي   در خالل دوران اثبات

تاريخي ـ ادبي ـ نسبت به امروز بيشتر 
تقويت شده است؛ چرا كه حضور 

استدالل اثبات گرايانه  ) فلسفه تحص لي  (
توسط حكومت استعماري رشد يافته 

است  . از اين رو، تال ش جدي براي 
ويرايش نقادانه متن قرآن، از قبيل ترتيب 

سوره ها بر حسب نزول، آنچنان كه در  
زماني بين نلدكه و بالشر جدي و فعال 

بود، امروز نيست ،) 22  ( با اين حال اين 
ابتكار عمل، ارتباط علمي خود را از دست 

نداده است ، اي   چرا كه مستلزم مطالعه
تاريخي است و كمتر به فرضها  و فرضيه ها  

و كاوشهاي عقلي تكيه دارد . ...  

تفسير ادبي، نشانه شناختي و زبان  شناختي   

و اين نوع رويكردها از خالقيت و 
نوآوري كمتري نسبت به رويكردهاي 

تاريخي برخوردار بوده اند   . در سالهاي 
1960 1980 و  شناختي در   تفسير نشانه

فرانسه با تأييد  » گريماس  « و تعدادي از 
شاگردان ش رونق يافت  . در آن دوران، 
تعداد  به  نسبت كمي از رساله هاي  

دكتري قرآن در فرانسه تدوين گرديد ، 
ولي اين امكان وجود نداشت كه هيچ 
يك از آنها در مقابل پژوهشهاي مربوط 
به تورات و انجيل كه به فراواني چاپ 

شده اند، انتشار يابند   . ب ه  رغم آنكه 
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پژوهشهاي مربوط به تاريخ زبان  
شناختي عربي بويژه در بيست ساله اخير 

به شكوفايي رسيده اند، رويكردهاي زبان  
شناختي به قرآن، بخصوص در زمينة 

مباحث انتقادي ، اند  خوب ارايه نشده  .
مي توان اين كاهش پژوهش را دليل  

روشني بر ترس و بزدلي فكري قلمداد 
نمود كه خود از تمايل  نداشتن  محققان 

محتاط به بررسي مت ن مقدس اسالمي 
] كتاب آسماني مسلمانان [  سرچشمه 

گرفته است ). 23 (  
اما دربارة رويكرد ادبي،   ] مي توان  

گفت  [  در ميان پژوهشهاي قرآني، هيچ 
اثري با تأليف اِن  . فراي با عنوان 

) آيين نامه بزرگ   ( برابري نمي كند و در  
اين زمينه هيچ يك از تحقيقات فراواني 

كه موجب احياء و غناي مط العات 
مربوط به تورات و انجيل گرديده  است 

را نمي توان ذكر نمود   . من خودم تصميم 
دارم كه به بررسي كاربرد استعاره  ] و 

مجاز [  درقرآن بپردازم تا آنكه اين نقص 
تحمل  ناشدني  را جبران كنم؛ نقصي كه 

از زمان تالشهاي قرون وسطايي در مورد 
پذيرش يا رد كامل جنبة استعاري در 

تفسي ر كالم الهي وجود داشته است  .
كتابي توسط ابن قيم الجوزيه  م(  : 751  (

با عنوان بالغي  » الصاعق المرسل ة  في الرد 
علي الجهمي ة ة و المعطل  « ب ه روشني  

گامهايي را در بحث پيرامون كالم وحي 
] الهيات قرآن [ .  برداشته است من اين كار 

پر بار را ناديده نگرفته ام  ،  اما ابعاد تبيين 
نشده  فراوان است و آثار اندكي دربارة 

اين موضوع وجود دارند .  آنها هم عمدتاً 
بي ربط هستند   . خود مسلمانان  به چنين 

نقصي  متهم شده اند و صرفاً به آثاري از  
قبيل كار باقالني  م(  : 403 ( ، جرجاني  م(  :

471 ( ، فخرالدين رازي  م(  : 606 (  ،
سكّاكي  م(  : 629  ( و به منابع گستردة 
اعجاز، با اف تخار اشاره مي نمايند؛ منابعي  

كه در مقام دفاع هنوز با آثار معاصر 
) مانند مصطفي صادق الرافعي، سيد 

قطب، محمد شحرور  ( تا حد زيادي، 
برابري مي كنند، البته چنين آثاري در  

برابر مخالفت رايج با استعاره و اين 
واقعيت كه نظرية قرآن مخلوق  ] حادث [ 

كه از چهارده قرن پيش حاكم يت داشته 
است، قابل ذكر نمي باشد   . به همين دليل، 

رويكردهاي ادبي امروزه پيروز و غالب 
گرديده اند   . پژوهشهايي در باب نقادي ادبي 

و بالغي عربي، نتايج مثبت و منفي آثار به 
وجود آمده توسط اعتقادات كالمي پيرامون 

زبان شناختي، و   رويكردهاي ادبي نسبت 
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به متن مقدس را ب ه  شد ت مورد مداقّ ه 
قرار داده است ). 24 (  

برداشتهاي گروه مفسران به حوزة 
گسترده اي از احتماالت دربارة سخني  
منجر مي شود  ) 25  ( كه متن ديني گرديده 

و در زمرة مجموعه آثار رسمي و مشروع 
جاي گرفته اند   و البته هنوز تبيين و 

تفسير بيشتري مي طلبد   . اين حوزه، 
معروف ترين تفاسير را ش  امل مي شود و  

نيز تالوت مرسوم روزمره و نقلهاي خود 
جوش دربارة قرآن در گفت و گوهاي  

متداول، مباحثات و يا حول وقايع تلخ و 
شيرين را در بر مي گيرد  .  

پژوهشهاي قرآن عمدتاً به مطالعات 
تفسيري عالمانه اي ارتباط يافته  اند   كه 

اطالعات تاريخي، بينشهاي فرهنگي يا 
توضيحات ادب ي و لغوي را ارائه مي دهند  

كه مي تواند فهم ما از متن رسمي قرآن را  
غني سازد .  

گزارشي ناقص دربارة جايگاه 
معرفتي بسياري از رويكردهاي ديني 

ديگر نسبت به قرآن ارائه گرديده  است، 
به اين عنوان كه رويكردها براي جامعه و 

توسط آنها تفسير شده اند   . دو دليل اصلي 
براي اين ام ر وجود دارد  : اوالً :  تمام 

رويكردها و همة گرايشها به حريم و 

حيطه اي جزم  آميز   ] تعصبي [ محدود  
هستند؛  ثانياً :  تفاسير بزرگي كه در زمينه 

تحول تاريخي سنّت پايدار، اعتبار 
يافته اند، ب  ه  عنوان مجموعه آثار تفسيري 

اصيل و سنتي ايفاي نقش مي نمايند  .  
نه تنها مسلمانان به اي ن حيطة 

انحصاري جزم آميز معتقد هستند  ؛  بلكه 
پژوهشهاي مستشرقان نيز خود را در نقل 
زبانهاي اروپايي از ديدگاه سنتي تفسير 

در زمينه اسالم تسنن، قانع ساخته اند؛   
پيش از آنكه به چنين تحقيقي دربارة 

اسالم تشيع بپردازد  ) و اين در زماني بود 
كه وقايع سياسي، سياستمداران را  قادر 

ساخت دربارة برتري تخصص مورد 
ادعاي عالمان مسلمان به بحث و منازعه 

بپردازند )....( 26 (  
تفسير ديني چنان كه دربارة متون 

بنيادين اطالق مي شود، نوعي از تفسير  
است كه خالقيت در معنا، فروض معنايي، 

تبيينها و ساختار عقيده شناسي و  
اسطوره شناسي بر اساس مطالب فرهنگي  

گ روه هاي مختلف اجتماعي، بروز يافته و   
اوج مي گيرد   . اين موضوع همچنين در 

مورد رويكردهاي قرون وسطايي كه هم 
اكنون مقدس تلقي مي شوند و با آنها به  

عنوان آثار مرجع كالسيك و الزامي  معامله 
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مي گردد و نيز در مورد رويكرد  هاي  
معاصر ، باشد  صادق مي .....  

پيشنهادهاي نهايي  

طرح ة انتشار يك دائر  المعارف قرآن 
كه در ارتباط با شيوة انتقادي فرايندهاي 

عقلي تشخيص داده مي شود  ،  مدت 
زيادي به تأخير افتاده است .  چنين 

تأخيري ديدگاه اين مقاله را راجع به 
تفاوت تاريخي و معرفت شناختي بين 

دليل علمي و فلسفي  ـ  آن گونه كه امروزه  
در غرب و جاهاي ديگر اع مال مي گردد  

ـ  و دليل اسالمي  ـ  آن چنانكه مواضع  
خود را دربارة اسالم و نيز در رفتار 
سياسي، ضوابط قانوني، نظامهاي 
آموزشي و رفتارهايي كه شيوة سنتي را 

ترغيب مي نمايد ـ تأييد و اثبات مي  كند   .
مادامي كه عالم منطق اسالمي در قالب 

حيطة جزم آميز   ] تعصبي [  راجع به شكل 
تار يخي خود آن گونه كه از قرون  

سيزدهم و چهاردهم دريافت شده ،  است
عمل مي كند، جاي خالي يك  

دائر المعارف اسالم نيز عالوه بر  ة
دائر المعارف اسالمي قرآن احساس  ة
مي شود   . دائر المعارف قرآن پايه ة اي از  

اطالعات را فراهم مي آورد كه بدون  
ترديد، نظير هر نوع پژوهش ديگر در 

معر ض گفت  و گوها، اضافات و  
اصالحات خواهد بود .  

به منظور تحقق بخشيدن  به  اين طرح 
در قالب آن ديدگاه، استنتاج پيشنهادات 

ذيل، مفيد خواهد بود :  
1 ـ ضرورت دارد واقعيت قرآني را از 

طريق قراردادن در يك موقعيت تطبيقي، 
توسعه بخشيم ،  يعني آن را نه تنها با سه 

دين توحيدي بلكه ب ا انسان شناسي تاريخي  
واقعة ديني و در محيطي جغرافيايي 

فرهنگي و جغرافيايي تاريخي مقايسه كنيم  ؛
به گونه اي كه براي مدتي بتواند ويژگي  
مديترانه اي ب  ه  خود  ب گيرد ....  

2 ـ هدف بايد عمق بخشيدن به 
دانش ما نسبت به عناصر سازندة وجدان 
اديان توحيدي و سرچشمة تاريخي 

جهاني و  حالت تمايز آنها باشد ... .  
3 ـ مفاهيم مجموعه آثار مدون 

رسمي، الگوي خوبي را براي نگرش 
تطبيقي فراهم مي آورد  ، اي كه   به گونه

خوانندگان مسلمان دائر المعارف قرآن را  ة
قادر مي سازد به نقاط و موارد پيچيدگي  

علمي نسبت به ادبيات اصيل به ارث 
رسيده از نظرية كالمي ارزشها به تر 

دسترسي يابد؛ ارزشهايي كه در برابر هر 
نوع بررسي نقادانه مقاومت مي كند  .....  
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4 ـ در رابطه با مواردي كه ارتباط 
مستقيم تري با قرآن دارد، بديهي است  

آنچه اينجا آئين نامة تفسير خوانده  
مي شود  ،  بايد از چارچوب سنتي تعصبي 

و نيز از اصول آئين نامه  اي علمي جديد   
آزاد و  رها باشد  . اين تفسيري است كه 

براي هر انسان اعم از مسلمان و 
غيرمسلمان، شناور و فعال است و براي 
او زمينة آزادي را در برابر مجموعه 
عقايد و افكارش كه از قبل دريافت 

نموده ، فراهم مي است آورد  .  
اين رويكرد مي تواند خود را به گونه  

مشخصي از هر نوع تفسير بالغي 
خودسرانه ، بازسازيهاي به اصطالح 

منطقي و تصنعي و انسجام موهومي كه 
بعدها با تفاسير تخيلي، ايدئولوژيكي، 
تدافعي، كالمي و حقوقي بر آن تحميل 

شده است، برهاند . ) 27 (  

 

نقد و بررسي مقاله :  
ـ1 محمد آركون محصول چند  

فرهنگ است و به نوعي تحت تأثير آنها 
قرار گرفته است :  

اول : أثير فرهنگ بومي  تحت ت
الجزاير  ) بربري  ( است كه در آن زاده و 

رشد كرده است .  

دوم :  تحت تأثير فرهنگ عربي است، 
از اين رو بارها در نوشته هاي خود از  

عقل عربي سخن مي گويد  .  
سوم :  تحت تأثير فرهنگ اسالمي 

است و خود را مسلمان مي داند  .  
چهارم :  تحت تأثير فرهنگ فرانسوي 

است، از اين ر و قيافه آزاد انديشي به 
خود مي گيرد  .  
پنجم :  تحت تأثير فرهنگ مستشرقان 

غربي است، از اين رو با عينك انتقادي 
و گاه بدبينانه به ميراث علمي مسلمانان 

مي نگرد  .  
اختالط فرهنگهاي فوق در نوشته 
هاي آركون به چشم مي خورد و هر 

چند گاه يكي از آن فرهنگها جلوه گر مي  
شود  . در هم ين مقاله نيز نمونه هاي 

متعددي از آنها ظاهر است  . عالوه بر آن 
آركون قلمي سخت نويس دارد و 
معموالً در لفافه و به صورت كنايه و با 

رمز و اشاره سخن مي گويد  .  
ـ2  اين مطلب آقاي آركون اشاره به كنار 

زدن فلسفه و منطق ارسطويي در قرون اخير 
در غرب است  . اين مطلب عمدتاً پس  از 

طرح ديدگاههاي امانوئل كانت 
) 1804 ـ   1724 م  ( ) kant   Emmanuel  (

اتفاق افتاد  . كه عمالً عقل نظري را به 
كنار زد  .  
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هر چند اين رويكرد غالب در 
انديشه معاصر غربي است، اما در نظر 

همه انديشمندان  ـ  بويژه قرآن پژوهان ـ 
مسلّم و كلّي تلقي نشده است  . بلي 

شيوه هاي تحقيق تجر  بي و تحليلهاي 
روان شناختي و جامعه شناختي و مانند  

آنها در عصر حاضر از جايگاه خوبي 
برخوردار است، ولي اين شيوه ها بيشتر 
در علوم طبيعي و علوم انساني كاربرد 

دارد، البته در حوزه هاي ديني و قرآني  
نيز گاهي از اين شيوه ها استفاده مي  شود،  

همان گونه كه در تفاسير اجتم اعي مثل 
تفسير في ظالل سيد قطب و تفسير 

نمونه مشاهده مي شود؛ ولي كاربرد اين  
شيوه غالب نيست و مفسران را از دليل 

و برهان عقلي بي نياز نمي سازد؛ يعني  
در بررسي برخي آيات اعتقادي  ) مثل 

صفات الهي ، ...)  يداهللا و  نيازمند برهان 
عقلي هستند تا به عنوان قرينه فهم 

صحيح آي ه استفاده كنند و بسياري از 
تأويلهاي آيات براساس برهان عقلي 

شكل مي گيرد  .  
ـ3  تأثير باورهاي مذهبي و كالمي، 
عالقه ها، ذوق و سليقه و تخصص هر  

مفسر ممكن است تا حدودي در تفسير 
متن تأثير گذارد  . از اين واقعيت در حوزه 

تفسير قرآن با عنوان  » گرايشهاي 

تفسيري  « ياد مي شود   ) . ن . ك به  : رضائي 
اصفهاني،  منطق تفسير قرآن  ) 2  ( روشها 

و گرايشهاي تفسير قرآن ؛ علوي مهر،  
روشها و گرايشهاي تفسيري ؛ .....)  و  البته 

تأثير پژوهشگر مخصوص دانش تفسير 
قرآن نيست، بلكه در همه علوم ممكن 

است اين تأثير مشاهده شود  . تأثير 
گرايش افراد در داوريهاي علمي آنها 

م تفاوت است  . گاهي آنقدر زياد است كه 
فرد را به قيد و بند مي كشد و گرفتار  

تعصب مي سازد كه در اين صورت  
تفسير او نوعي تفسير به رأي بشمار 

مي آيد و اعتبار علمي ندارد   . نمونه 
اينگونه تعصب ها را در تحميل  

نظريه هاي برخي اشاعره و معتزله و  
برخي صوفيه در تفسير قرآن مي ي  ابيم  . اما 

گاهي اين تأثيرها نظارت شده است يا 
به حداقل رسيده است ) . البته حذف 

كامل اين تأثيرات غير ممكن يا بعيد 
است ( ، يعني مفسر خود را تابع ضوابط و 

معيارهاي منطقي و تعريف شده استدالل 
مي سازد تا گرفتار تحميل نظر و تفسير  

به رأي نگردد  . اين شيوه اي است كه  
اكثر دا نشمندان در مباحث علمي به آن 
عمل مي كنند، از اين رو مطالب آنان  

معتبر شمرده مي شود  .  
نويسنده محترم در متن فوق به 
تأثيرات نوع اول اشاره و در يك 
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قضاوت كلي همه دانشمندان را محكوم 
كرده است  ) هر دانشمندي   ...... اهداف 

خاصي را ايجاد نمايد كه هيچ مبناي 
درستي ندارد .(  

ا گر اين سخن را بپذيريم تناقض 
پديد مي آيد   . چون مطالب مقاله و 

ديدگاههاي آقاي آركون نيز يكي از 
مصاديق گزاره كلي فوق الذكر مي شود،  

يعني  » مطالب او در قيد و بند تخصص و 
با اهداف خاصي است كه هيچ مبناي 
درستي ندارد تا بتواند مبناي فرضيه و 

تبيين راجع به معنا و مفهوم ش ود «.  
ـ4   معيار اعتبار دليل علمي چيست؟
الف  : كاركرد يك دليل علمي در 

صحنه عمل  ) كاركردگرايي (  
: ب مطابقت يك دليل با واقع  

بر اساس مطلبي كه در متن از آقاي 
» ليونارد  « به صورت تأييد آميز نقل شد، 

ديدگاه اول صحيح است  . از اين ديدگاه، 
امروزه تحت عنوان  » پراگماتيسم  «

) PRAGMATISM ،  كنش باوري، عمل 
گرايي، فلسفه اي است كه در مصاديق  

حقيقت، به اقدام و عمل مي انديشد،  
يعني آنچه نتيجه بخش و مصلحت آميز 
است، حقيقت دارد و شايسته پي گيري 

است  ) عليزاده،  فرهنگ خاص علوم 
سياسي، ص  240  ( يا كاركردگرايي ياد 

مي شود، ولي به نظر مي رسد كه اين 
ديدگاه چ ند مشكل دارد .  

اول  : كاركردگرايي در بخشي از 
گزاره هاي علمي مفيد است مثل  
گزاره هاي علوم تجربي، اما در مباحث  

نظري مثل گزاره هاي فلسفي و الهيات  
كارآيي ندارد .  

چون اكثر اين گزاره ها فايده مستقيم  
عملي ندارد و با اين مالك نمي توان  

حقانيت و بطالن آنها را اثبات كرد .  
دوم  : برخي گزاره هاي علوم تجربي  

كه كار كرد دارد ممكن است مطابق واقع 
نباشد  . و به قول ايان باربور  » افسانه 
مفيد  « است . .ر ( : ك باربور، علم و دين (  

يعني دروغي است كه مفيد واقع 
مي شود   . پس فايده عملي داشتن معيار 

حقانيت و بطالن نمي شود  .  
سوم  : اگر مالك كاركردگرايي را 

ب پذيريم مستلزم آن است كه كالم آقاي 
» ليونارد  « از اعتباري  سا قط شود و باطل 

اعالم گردد چون كه سخن ايشان از نوع 
گزاره هاي نظري و به نوعي فلسفه علم  

است و فايده عيني و عملي ندارد  .  
بنابراين به نظر مي رسد كه معيار  

اعتبار دليل علمي همان مطابقت با واقع 
است و يا حداكث ر مي توان گفت در  
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حوزه ها  ي ، علمي مختلف  معيارهاي 
متفاوتي مي توان در نظر گرفت   . ولي 

نمي توان يكسره معيار كاركردگرايي را  
بر همه حوزه هاي علمي تحميل كرد   . و 

همين مطلب در حوزه تفسير قرآن نيز 
صادق است .  

5-  عالوه بر دو اشكالي كه آقاي 
آركون به مستشرقان قرآن پژوه وارد 
كرده است، برخي نويسندگان و 
مستشرق شناسان مسلمان نيز اشكاالتي 
را به رويكرد قرآن پژوهي مستشرقان 

وارد كرده اند از جمله  :  
الف (  عموم مستشرقان اعتقاد به 

اسالم و مباني و پيش فرض هاي قرآن  
پژوهي  ) مثل وحياني بودن قرآن  ( ندارند 
از اين رو نمي  توانند با ديدگاه واقعي  

اسال م و مسلمانان در اين مورد آشنا 
شوند .  
)ب  عدم دسترسي مستشرقان به 

بسياري از متون اصيل اسالمي، كه باعث 
ضعف پژوهش هاي آنان شده است  .  

)ج گيري غالب مستشرقان از   بهره
منابع اهل سنت كه موجب ضعف 

اطالعات و خطاهايي شده است .  
)د  انتخاب گزينشي منابع اسالمي كه 

داراي نقاط ضعف . است  

) ه  تحريف برخي معارف اسالمي 
توسط برخي مستشرقان براي وارد كردن 

اتهام به اسالم و پيامبر ) ).ص  
)و  استشراق بيشتر در استخدام 

اهداف تبشيري مسيحي يا اغراض 
استعماري قرار مي گيرد   ) ن  . ك  . به  :

زماني، مستشرقان و قرآن، ص  93 95 ـ   
و  به  بعد  ( و گاهي زمينه ساز تسلط   
دولت هاي غربي بر كشورهاي شرقي  

بوده . است   
ـ6 « واژه  حق  « در قرآن كريم بيش از 

250 .  بار به كار رفته است بر اساس اين 
آيات خداي متعال حق است  ) يونس   /

32 ، حج  6  .( اساس آفرينش بر اساس 
حق است  ) انعام   / 3  .( اراده الهي بر 

تحقق حق است  ) انفال   / 7 8 و   .( دين 
اسالم حق است  ) توبه  / 33  .( پيامبر ) ) ص

بر اساس حق به رسالت بر انگيخته شده 
است  ) بقره  / 119  .( قرآن بر اساس حق 

نازل شده است  ) بقره   / 176 ؛ آل عمران   /
3  .( داستانهاي قرآن حق است  ) آل 

عمران   / 62 ؛ كهف   / 13  .( حق پوشي 
مذموم است  ) بقره   / 146 و   .(.... شك در 

حق روا نيست، چون از سوي پروردگار 
است  ) بقره   / 147  .( خدا مؤمنان را به 

حق رهنمون مي سازد   ) بقره   / 213 ؛ 
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يونس   / 35 ؛ رعد  / 14 ؛   .(.... وعده هاي  
الهي حق است  ) يونس   / 55  ( و خدا با 

حق بر باطل مي كوبد و آن را از صحنه 
خارج مي سازد  ) انبياء   / 18 .(  

در يك كالم  » حق اساس قرآن و 
اسالم است «  . واژه  » حق  « در لغت به 

معنا ي  » مطابقت و موافقت  « ) راغب 
اصفهاني، مفردات، ماده حق   ( و به معناي 

» ثابت  « و  » يقين  « و  » درست  « ) خليل الجز،  
الروس، ماده حق  ( آمده است و در چند 

معنا به كار رفته است .  
اول : ( خداي متعال  يونس   / 30  و 

32  :( راغب اصفهاني بر آن است كه از 
آن جهت به خدا حق گويند كه چيزها را 

بر كند   اساس حكمت ايجاد مي ) همان، 
مفردات ( ، ولي با توجه به معاني ديگر 

حق مي توان گفت كه خدا از آن جهت 
حق است كه ثابت است .  

دوم : ( مخلوقات  يونس   / 5  :( بر 
اساس همين اساس آفرينش را حق 

معرفي كرده است  ) انعام   / 3  ( و مرگ و 
قيامت حق است، چرا كه اين مخلوقات 

بر اساس حكمت آ فريده شده اند  
) همان ( ، ولي با توجه به معاني ديگر حق 

مي توان گفت كه اين امور را حق 
مي نامند، چرا كه برخي همچون مرگ،  

يقيني اند و برخي ديگر ثابت و درست   
) براساس حكمت  ( مي باشند  .  

سوم : اي كه   اعتقاد به چيزي به گونه
آن اعتقاد مطابق واقعيت آن چيز است و 

از اين جهت اس ت كه خداوند افراد را 
به سوي حق رهنمون مي شود   ) همان  .(

) بقره   / 213 ( ، يعني اعتقاداتي در باب 
قيامت، ثواب، عقاب، بهشت و دوزخ كه 
حق است، يعني مطابق واقعيت و 

حقيقت خارجي است .  
چهارم :  كردار و گفتاري كه از نظر 

زمان و ظرفيت به اندازه باشد، از اين رو 
كلمات الهي حق نام يده شده است 

) همان ) ( يونس   / 33 .(  
در ضمن الزم است در مورد حق 

بين دو مطلب تمايز قايل شويم :  
الف  : حق به معناي اولي، يعني معنا و 

مفهوم حق كه در لغت مشخص مي شود  .  
ب  : حق به معناي شايع، يعني 

مصداق حق كه در قرآن مشخص شده و 
خداي متعال، مخلوقات ، اعتقادات 

صحيح، قرآن و   .... از مصاديق آن شمرده 
شده است .  

پرسش اساسي از آقاي آركون اين 
است  : كه مقصود شما از اين كالم 

چيست؟  » معناي حق از زمان اعالم آن 
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) 610 632 و  =  ميالدي  زمان ظهور 
اسالم و نزول قرآن  ( تا كنون دگرگون 

شده است « ، آيا مصاديق  » حق  « مثل 
خداي متعال و   ... تغيير كرده است؟ 

پاسخ .  منفي است چون اين مصاديق به 
صورت روشن در قرآن بيان شده است، 

و تغيير پذير نيست .  
آيا مفهوم  » حق  « يعني  » ثابت  « و 

» مطابقت با واقع  « تغيير كرده است؟ 
پاسخ اين مطلب نيز منفي است، چون 
قرنهاست كه واژه پژوهان مسلمان و غير 

مسلمان معنا و كاربر د هاي واژه حق را 
بيان كرده ا  ند و تغيير چنداني در آنها 

مشاهده نمي شود   . پس منظور آقاي 
آركون از تحليل جامعه شناسي فرهنگي 

و تاريخي در مورد حق چيست؟  
شايد با تعبيرات باال و برخي 

تعبيرات ديگر مقاله  ) مثل  : دو مسئله 
معنا   ... به عنوان يك كاخ تاريخي، 

اجتماعي و روان زبان شناختي ـ و مانند 
اين تعبي رات  ( بدين مطلب اشاره دارد كه 

قرآن كريم برخي مطالب خرافي فرهنگ 
جاهليت عرب را به عنوان مطالب حق 
بيان كرده است و مقصود از حق، 
مطابقت آيات با آن مطالب فرهنگي 
عرب جاهلي است و اين مطلب با 

تحليل جامعه شناسي و تاريخي از 
فرهنگ اعراب قبل اسالم به دست 

مي آيد، پس معنا  ي حق تغيير يافت ، 
چون حق به معناي مطابقت با واقع به 
معناي حقيقت نيست؛ بلكه مطابقت با 
واقعيت فرهنگي مراد است؛ البته اين 
مطلب ادعايي بزرگ است كه نياز به 
اثبات دارد، بلكه مروري بر آيات قرآن 

خالف آن را اثبات مي كند، چون قرآن  
كريم بسياري از مطالب خرافي كه در 

فره نگ عرب جاهلي بود ـ مثل غول ـ 
را ذكر نكرده است و برخي مطالب 
خرافي رايج مثل دختركشي، ظهار، بت 

پرستي و   ... را به صراحت نفي كرده 
است  ) . ن . ك به  : تكوير  / 8 ؛ مجادله / ـ2 ؛ 4

سوره انعام و  .(....  
به عبارت ديگر دگرگوني معناي 

كلمه  » حق  « در اعصار جديد خدشه اي  
به معناي قرآني حق «  « وارد نمي سازد؛  

همان گونه كه واژه  » مكروه  « در قرآن 
كريم به معناي امر ناپسند ـ اعم از حرام 
و مكروه اصطالحي ـ به كار رفته است 

) كُلُّ ذلِك كَانَ سيئُه عِند ربك مكْرُوهاً ( 
) اسراء   / 38 ( ، در حالي كه در معناي 

اصطالحي فقها، به معناي  » كاري ناپسند 
كه  انجام آن جايز است و كاري كه ترك 
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آن بهتر است  « آمده است، يعني شامل 
كارهاي حرام نمي شود؛ اما هيچ مفسري  

در تفسير سوره اسراء واژه  » مكروه  « را به 
معناي اصطالحي جديد فقهاء تفسير 

نمي كند، چون معاني و اصطالحات  
جديد مقصود گوينده قرآن در  1400  

سال قبل نبوده است  . ما در  مورد هر واژه 
بايد تالش كنيم معنا و مراد گوينده كالم 
در صدر اسالم را با كمك قراين درون 

متني  ) مثل آيات ديگر و سياق و 
ريشه يابي لغات و پژوهشهاي ادبي و    (...

و قراين برون متني  ) مثل شأن نزول ها،  
روايات، قراين تاريخي و   (... به دست 

آوريم و تحليلهاي جامعه شناختي 
فر هنگي و تاريخي نيز مي تواند يكي از  

قراين برون متني باشد، البته در صورتي 
كه به مطلبي اطمينان آور منتهي شود .  

ـ7  يكي از اصول و قواعد تفسير آن 
است كه  » در تفسير قرآن تقليد جايز 

نيست  « ) . ن . ك به  : خوئي،  البيان،  رضائي 
اصفهاني،  منطق تفسير قرآن  ) 1  ( مباني و 

قواعد تفسير ، مبحث قواعد تفسير   ( و 
مفسر حق ندارد از مفسران قبلي در فهم 
و تفسر آيات تقليد كند، بلكه هر مفسر 
بايد خود به بررسي قراين نقلي و عقلي 
و علمي آيه بپردازد و با اجتهاد و 

استنباط و معنا تفسيري را از آيه ارائه 
كند و اصوالً اين شيوه موجب رشد 

دانش تفسير، بلكه هر دانش  ديگر 
مي شود، بنابراين اصل سخن آركون در  

مورد نگاه ترديد آميز به همه ديدگاههاي 
گذشته در باب تفسير قرآن صحيح است 

و مطابق قواعد تفسير است  . يعني الزم 
است ديدگاههاي مفسران طبق ضوابط 

فهم و تفسير ارزشيابي  شود   . و صحيح و 
سقيم آنها از همديگر جدا گردد  . در آن 

صورت فه م و تفسير علمي ضابطه مند و  
روشمند، معتبر است .  

در اينجا يك مورد استثناء هست و 
آن تفسيرهايي است كه توسط 

پيامبر ) ) ص و اهل بيت  ) ع  ( در مورد قرآن 
ارائه مي شود كه براساس آيه   44  سوره 

نحل و حديث ثقلين احاديث آنها در 
تفسير قرآن حجت است  ) ن  . . ك به  :

عالمه طباطبائي،  المي زان في تفسير 
القرآن، ذيل آيه  44 ( سوره نحل  وأَنزَلْنَا 

هِما نُزِّلَ إِلَينَ لِلنَّاسِ ميالذِّكْرَ لِتُب كإِلَي (  ،
بنابراين تفسير معصومان  ) اگر از نظر 

سند و متن بي مشكل باشد   ( يكي از 
قراين قطعي فهم و تفسير آيات است و 

نمي توان آنها را مشكوك و در عرض  
ديد گاههاي ديگر مفسران قرار داد .  
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ـ8  در اين بخش آركون به چند 
مطلب اشاره مي كند، سپس آنها را به  
همديگر ربط مي دهد و در پاراگراف  

بعدي همين مطالبي كه ب ه  صورت 
احتمالي مطرح مي كند را قطعي گرفته  

است، بنابراين الزم است اين چند مطلب 
از هم جدا گردد :  

الف : هدين در  مقايسه قرآن و ع
محتوا نيكوست، بلكه اين مقايسه در 
بسياري از موارد حقانيت و طهارت قرآن 

را ثابت مي كند، چرا كه در عهدين  
مطالب خرافي و خالف علم و عصمت 

پيامبران وجود دارد  ) ن  . . ك به  : بوكاي، 
مقايسه اي ميان تورات، انجيل، قرآن و  

علم، و نيز ر . : ك داستان آدم و لوط در 
تورات و  قرآن  ( بر خالف  قرآن كه ضد 

اين مطالب در آن هست .  
:ب  مقايسه قرآن و عهدين در باب 

نويسندگان و تأثير پذيري آنها از فرهنگ 
زمانه صحيح نيست، چون در اين ناحيه 
تفاوت اساسي بين قرآن و عهدين وجود 

دارد  . آيات قرآن كريم همگي توسط 
جبرئيل بر پيامبر ) ) ص نازل شده است و 

پيامبر ) ) ص بدون كم و زياد كردن همه 
الفاظ قرآن را به مردم ابالغ كرده است، 
به طوري كه بر خالف گفتار مرسوم واژه 

» قل  « را در ابتداي سوره ها و آيات نقل  
كرده است و اين بدان خاطر بود كه در 
قرآن تهديد شده بود اگر برخي مطالب 
زايد را به خدا نسبت دهد، به شدت با 

او برخورد مي ش  ود  )  ضعنَا بلَيلَ عتَقَو لَوو
الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْه بِالْيمِينِ     نَا مِنْهلَقَطَع ثُم

الْوتِينَ  ( ) حاقه   / 46  ( و اين قرآن در 
عصر پيامبر ) ) ص توسط افراد متعدد 

نگارش و بارها جمع آوري شده است و 
هيچ تحريفي در آن واقع نشده است  ) . ن

. ك به  : سي وطي،  االتقان،  1/ 98 99 ـ  ؛ 
معرفت،  التم ه يد في علوم القرآن،  1/ 271  
به بعد؛  خوئي،  البيان، ص  376 377 ـ  ؛ 
حجتي؛  پژوهشي در تاريخ قرآن، ص 

218 ( ، اما تورات و انجيل اينگونه نبوده 
است، بلكه برخي بخشهاي تورات 

هشتصد سال پس از وفات موسي ) ع  (
نوشته شده  است  .ر( . ك به  : باربور،  عل م 

و دين ( ، حتي داستان فوت موسي در آن 
نقل شده است  ) كتاب مقدس، سفر تثنيه، 

باب  34  ( و انجيلها همگي گزارش 
زندگي و برخي سخنان عيسي است كه 

توسط چهار نفر  ) لوقا ـ متي ـ مرقس ـ 
يوحنا  ( پس از عروج عيسي نگاشته شده 

است، حتي داستان به صليب كشيده 
شدن عيسي در آنها نوشته شده ( است  . ن
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. ك به  : انجيل متي، باب  37  ( و هر كدام 
اين مطالب را به نوعي گزارش كرده اند   .

و كسي مدعي نيست كه تمام مطالب 
عهدين سخنان مستقيم الهي باشد  ) مگر 

برخي بخشهاي خاص و اندك .(  
بنابراين در مورد عهدين مي توان ادعا  

كرد كه نويسندگان تحت تأثير فرهنگ 
زمانه خويش بودند  و در بخشهاي عمده 

عهدين فهم وتفسير خود را از تعاليم 
موسي ) ع  ( و عيسي ) ع  ( بيان كرده اند، اما  

در مورد قرآن كريم اين ادعا صحيح 
نيست، چون قرآن سخن پيامبر ) ) ص

نيست، بلكه همان گونه كه گذشت لفظ 
و معنا از خداست  ) به خالف احاديث 

قدسي كه لفظ از پيامبر ) ) ص و معنا از 
خداست (  . از اين رو معنا ندارد كه 

فرهنگ زمانه و خرافات آن در قرآن 
بازتاب پيدا كرده باشد، البته قرآن عناصر 
مثبت فرهنگ عرب را كه مورد پذيرش 
عقل، فطرت بود يا ريشه در اديان 
ابراهيمي داشته، نقل و تأييد كرده است 

) مثل حج و وفاي به عهد و   (.... و 
مواردي را كه خالف عقل، فطر ت و 

اصول مشترك اديان بوده، نقل و نفي 
كرده است، مثل  : شرك و بت پرستي، 

دختر كشي، ظهار  و ) ... ن  . . ك به  :
تكوير / 8 ؛ مجادله   / 2 4  ـ ....). و   

ج  : بررسي فعاليت روان آدمي و 
بينشهاي آرماني، اميدها و آرزوهاي 
تحقق نايافته، در مورد قرآن كريم به چه 

معناست؟  
اگر مقصود بررسي  تأثير گرايشهاي 

مفسران در تفسير قرآن باشد كه از آن در 
تاريخ تفسير و كتابهاي روش شناسي  

تفسير به  » مكاتب، مذاهب، الوان و 
گرايشهاي تفسيري  « ياد مي شود، سخن  

حقّي است و در تاريخ تفسير قرآن واقع 
شده است  ) معرفت،  . ن . ك به  : التفسير و 

المفسرون في  ثوب ة ذهبي،  القشيب؛ 
الت فسير والمفسرون،  رضايي اصفهاني، 

منطق تفسير قرآن ) 2  ( روشها و 
گرايشهاي تفسير قرآن؛  مودب،  روشهاي 

تفسير قرآن؛  روشها و  علوي مهر،
گرايشهاي تفسيري؛  مباني و  زنجاني،
روشهاي تفسير قرآن ؛ بابائي،   مكاتب 

تفسيري، و  (.... ، يعني برخي مفسران 
گرايشهاي ك ال مي اعتزالي، اشعري  ) مثل  

تفسير كبير فخررازي  ( و حتي گرايشهاي 
مذاهب فقهي و نيز گرايشهاي اجتماعي 

) مثل تفسير نمونه و في ظالل  ( و نيز 
گرايش ( ادبي   مثل تفسير كشاف 
زمخشري  ( را در تفسير دخالت داده اند  

) همان  ( ، كه البته بايد مفسر تالش كند 
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تفسيري معتدل و جامع ارائه كند و از 
تأثير سليقه، تخصص  و گرايشهاي خود 

در تفسير قرآن بكاهد و كاوشهاي جامعه 
شناختي، روان شناختي و تاريخي در 

مورد اين گرايشها مفيد است .  
اگر مقصود آركون از بررسي 
فعاليتهاي روان آدمي در مورد قرآن، 
همان بررسي احتمالي تأثير پذيري پيامبر 

اسالم ) ) ص از فرهنگ زمانه خويش 
باشد، اين مطلب با ت وجه به مطالبي كه 

در بند  » » ب گذشت، منتفي است .  
ـ9 :  اوالً مخالفت مسلمانان با غرب 

به خاطر پيشرفت مادي غرب نيست، 
بلكه به خاطر پيشينة استعمارگري و 
اشغالگري آنها در شرق و دخالتهاي 
سياسي و تسلط اقتصادي و استثمار 
ملتهاي شرق و حمايت آنها از دولت 

غاصب اسرائيل است .  
ثا نياً  : اسالم با سياست همراه است و 

اسالم غير سياسي، اسالم نيست، چون 
پيامبر اسالم ) ) ص كه پيشوا و الگوي 

مسلمانان است همواره در مسايل سياسي 
دخالت مي كرد   . همچنين اصول سياست 

داخلي و خارجي مسلمانان در قرآن 
مطرح شده است و بايد در همه زمانها 

اجرا شود .  

10 ـ ن پاراگراف به چند  آركون در اي
حقيقت اساسي در مورد انقالب اسالمي 
ايران اعتراف كرده است كه بيان آنها از 

ديدگاه يك مستشرق غربي جالب است :  
اول  : انقالب اسالمي ايران همراه  ) يا 
سرچشمه  ( رويدادهاي مهم تاريخي بود 

كه سرنوشت مسلمانان و حتي 
پژوهشهاي قرآني را تغيير داد .  

دوم  : انقالب  اسالمي ايران صادر 
شده و توسعه جهاني يافته و زمينه ساز 

نهضتهاي ديگر  ) در فلسطين، لبنان و   (....
شده است .  

سوم  : انقالب اسالمي ايران در برابر 
تمدن غرب تأثير گذارد و با قاطعيت در 

برابر آن ايستاد .  
چهارم  : اين انقالب توانست انسان را 

از سلطه علوم سكوالر نجات دهد و 
اب عاد واقعي انسان  ) معنويت، اخالق 
و   (..... را مطرح سازد .  

11 يكي از روشهاي آقاي آركون  ـ
در اين مقاله آن است كه در موارد متعدد 

مخالفان خود را متهم و محكوم مي كند  
كه چرا از روشهاي جديد تحليل تاريخي 

و  .... استفاده نمي كنند و جالب آن است  
كه حتي يك مورد شاهد و دليل و  نام 

نمي آورد   . و بارها طرفداران خود را آزاد 
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انديش و مخالفان را به نوعي برده 
معرفي مي كند   ) صفحه چهارم .(  

به نظر مي رسد اين شيوه بحث علمي  
نيست، بلكه از اخالق عالمانه نيز به دور 

است و هر كس مي تواند تنها نزد قاضي  
برود و مخالفان را متهم و محكوم كند .  

12 ـ اله آركون گواه صحت  همين مق
ادعاي مخالفان اوست  . چرا كه آركون 

ادعاهاي بسياري را در اين مقاله مطرح 
مي سازد، ولي از ذكر دليل و شواهد  

احتراز مي ورزد   . براي مثال در پاراگراف 
بعدي به صاحب نظران كالمي، مدافعان 

سنت گرايي و   ... نسبت مي دهد كه به  
تاريخ اديان با سوء ظن مي نگرن  د، ولي 

حتي يك نفر را نام نمي برد و كالمي از  
او نقل نمي كند و به هيچ منبعي ارجاع 

نمي دهد  !!  
13 اوالً ـ : « در اسالم  روحانيت  « به 

معناي مصطلح غربي نداريم  ) آن گونه كه 
در مسيحيت رسمي وجود دارد و 
روحاني بايد فقط به امور معنوي 

بپردازد ( ، بلكه  » عالمان ديني  « داريم كه 
وظ يفه حفظ دين و تعليم و تربيت مردم 

را به عهده دارند  . و جانشينان پيامبران 
الهي در هدايت همه جانبه مردم  ) در 

ابعاد روحاني، اخالقي، سياسي، اجتماعي 

و علمي  ( هستند و همين مطلب به آنان 
نفوذ كالم و قدرت بخشيده است .  

ثانياً :  عالمان ديني در اسالم يك 
» طبقه  « ممتاز از بقيه  مردم نيستند، بلكه 

يكي از صنفهاي فرهنگي جامعه اند كه  
در همه طبقات و صنوف ديگر حضور 
دارند يعني فرزندان همه اقشار و طبقات 

جامعه مي توانند وارد حوزه  هاي علميه  
شود و تحصيل كنند و عالم ديني شوند 
و تا آخرين درجات و مقامات باال روند  .

پس در اسالم طبقه روحاني خاص م ثل 
يهود وجود ندارد .  

14 ـ  اين مورد نيز يكي از ادعاهاي 
بدون دليل و استناد آقاي آركون در اين 

مقاله است .  
15 ـ هر چند برخي مستشرقان  

افرادي با انصاف بودند تا آنجا كه به 
حقانيت اسالم اعتراف كردند و مسلمان 

ند شد  . كه دكتر محمد حسن زماني 
فهرست حدود  200  نفر از آنان را 

جمع آوري كرده  است و دكتر استيفان،  
دكتر كاپلو، دكتر ماركوس، پيكتال و   ...

از آن جمله اند   ) زماني،  شرق شناسي و 
اسالم شناسي غربيان، ص  268 278 ـ  (  ،

ولي برخي افراد كه آركون از آنها به عنوان 
مستشرق با انصاف، غني و بر جسته ياد 
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كرده است، افكار و نوشته ها و  
عملكردشان   به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفته است  ) مستشرقان و قرآن، ص  80  به 

بعد  .( براي مثال مطالب گلدزيهر و نلدكه 
طي دو مقاله در شماره اول و دوم همين 

مجله مورد نقد و بررسي قرار گرفت .  
16 ـ  گفتيم كه مقايسه قرآن با 

تورات، و انجيل و كتب ديگر از چند 
جهت صحيح نيست، چون آن متون  
ساخته ذهن بشرند، اما الفاظ قرآن وحي 

مستقيم است  . عالوه بر آن، نزاهت و 
مطالب عالي محتواي قرآن و اعجاز آن 

) كه هنوز هم تحدي و مبارزه طلبي آن 
ادامه دارد  ( آن را از كتابهاي ديگر متمايز 

مي سازد و اين امتيازات مربوط به اعتقاد  
مؤمنان نيست، بلكه حقايقي در باب 

قرآن  هست كه هر كدام در جاي خود و 
با داليل محكم اثبات شده است  . از اين 

رو در هر پژوهش منصفانه اي الزم است  
پيش فرضهاي خاصي در باب قرآن در 

نظر گرفته شود .  
17 ـ  در پاورقي  مطالبي پيرامون  سوم 

گرايشهاي تفسيري يعني تأثير اعتقادات 
و عاليق مفسر در تفسير قرآن بيان و 

روشن شد هايش از   كه آركون و نوشته
اين تأثيرات مستثني نيست .  

18 ـ هاي جديد در پژوهشهاي   شيوه
قرآني از مدتها پيش آغاز شده است، و 

ضرورت استفاده از شيو هاي ادبي،  ه 
نشانه شناسي،زبان  شناسي، جامعه  شناختي،  

روانشناختي و تاريخي در فهم و تفسير 
قرآن روشن است  . مفسران قرآن ـ همان 

گونه كه آركون در ادامه مقاله يادآور 
مي شود ـ از قديم به مباحث ادبي و زبان  

شناسي قرآن  ) مثل مجاز و   (....
مي پرداخته  اند و شيوه روان شناختي در  

مبحث قرآن و بهداشت روان و مانند آن 
كاربردي وسيع دارد همان گونه كه 

مباحث جامعه شناختي در حوزه سنّتهاي  
اجتماعي و انديش هاي اجتماعي قرآن  ه

مورد توجه مفسراني مثل سيد قطب در 
في ظالل، عالمه طباطبايي در الميزان 

) مثل  : ذيل آيه  200 )  آل عمران و آيت 
اهللا مكارم شيرازي در تفسير نمونه بوده 

است، ولي ديد گاهي كه آركون از  
روشهاي باال در تفسير قرآن مطرح و در 

بخشهاي مختلف مقاله بر آن پافشار ي 
مي كند، با ديدگاههاي مفسران قرآن در   

مورد اين روشها متفاوت است، چرا كه 
پيش فرض مفسران قرآن آن است كه 
قرآن متني الهي است كه الفاظ و معاني 
آن از سوي خدا نازل شده است و 
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پيامبر ) ) ص واسطه اي براي رساندن اين  
الفاظ و معاني است و شخص پيامبر 

نويسنده و توليد كننده  متن نيست و حق 
تصرف در آن ندارد  ) داليل اين مطلب 

در پاو ر قي ) گذشت هشتم ، از اين رو 
تحليل تاريخي، روان شناختي و 

جامعه شناختي نمي  تواند تأثيرات فرهنگ  
پيرامون پيامبر ) ص  ( يا خواسته هاي  

نفساني و   ... او را در متن بنماياند .  
ولي به نظر مي رسد پيش فرض  
آركون در مورد قرآن  آن است كه آن را 

همچون متني بشري در نظر بگيريم و به 
تحليل روان شناختي و جامعه شناختي و  

تاريخي شخصيت او و محيط و فرهنگ 
عرب صدر اسالم بپردازيم  . همان گونه 

كه در مورد كتاب مقدس  ) تورات و 
انجيل و ملحقات آنها  ( و نويسندگانشان 

) مثل لوقا، يوحنا و   (... عمل مي شود   .
بن ابراين نتايج اين شيوه هاي پژوهشي  

نوين در ديدگاه آركون و مفسران قرآن 
متفاوت خواهد بود، هر چند كه اصوالً 
پيش فرض بشري بودن متن قرآن با 

تاريخ قرآن و آيات آن  ) مثل حاقه   / 46  
و نجم   / 3  ( ناسازگار است  . بنابراين 

مقايسه قرآن با كتاب مقدس از برخي 
جهات صحيح نيست، همان  گونه كه در 

پا ور قي هشتم  . گذشت  

19 ـ  گزارشهاي تاريخ قرآن  و 
كتابت آن از ديرباز در كتب علوم قرآن و 
كتابهاي مستقل تاريخ قرآن بازگو شده 
است و همگي بر اين مطلب متفق 

هستند كه قرآن در عصر پيامبر ) ) ص
توسط كاتبان وحي نوشته مي شد؛  

كاتباني كه بيش از  40   نفر آنها نام برده
شده است  ) . ن . ك به :  پژوهشي  حجتي،

در تاريخ قرآن،  و  ص  202 203 و ص  ؛ 
زنجاني،  تاريخ القرآن، ص  42 ؛ 
عبدالصبور،  تاريخ القرآن، ص  53 54 ـ  ؛ 

راميار،  تاريخ قرآن، ص  66  ( و حتي 
وسايل نوشتاري آنها مشخص  ) ن  . . ك

به  : ابن نديم،  الفهرست، ص  36 37 ـ   ،
مصر؛  سيوطي،  االتقان،  1/ 99 ؛ اني، زنج  

تاريخ القرآن، ص  53 54 ـ  ؛  ابن نديم 
حجتي،  پژوهشي در تاريخ قرآن، 

ص 215 216 ـ   ( و از مصحفهاي آنها نام 
برده شده است  ) ن  . . ك به  : الفهرست، 
ابن نديم، ص  28 ؛  االتقان،  سيوطي،

1/ 103 ؛  حجتي ،  پژوهشي در تاريخ 
قرآن،  ص  385 482 ـ   ( پس چگونه 

آقاي آركون مدعي مي شود كه شرايط   
كتابت قرآن هنوز تبيين نشده است؟  

20 ـ  قرآن كريم از همان آغاز خود 
را  » كتاب  « ناميد  ) براي نمونه  : بقره   / 2 ،



97 

 

 

ان
اس
شن
اور
ي خ
ژوه
ن پ
قرآ

  / 
 

ره 
شما

وم
س
  / 

ان
ست
زم

 
13
86
   
 

آل عمران   / 3 7 و  ، نساء / 105 ، انعام   /
92 ، اعراف  / 2 ....)  و  و نام  » قرآن  « را 

براي خود برگزيد ) . براي نمونه  : بقره   /
185  ، نساء   / 82 /  ، مائده  101 ، انعام   / 19  ،

ت وبه   / 111 ...)  و  پس اينگونه نبود كه قرآن 
در نسلهاي بعدي مسلمانان به عنوان كتاب 

مقدس مطرح شود  . اين ادعاي عجيب 
آركون بدون دليل، بلكه بر خالف داليل 

قرآني و شواهد تاريخي است .  
21 ـ  قرآن نمايانگر كالم خدا نيست، 

بلكه عين كالم خداست  . اين مطلب به 
روشني از قرآن استفا ده مي شود   ) همان 

گونه كه در پاروقيهاي قبلي گذشت ( ؛ بر 
خالف انجيل كه نمايانگر سيره 

عيسي ) ع  ( است و عين سخنان خدا 
نيست  ) مگر احتماالً در موارد اندك كه 

نقل مطلب از عيسي و فرشتگان مي كند  .(  
22 ـ  ترتيب سوره هاي قرآن بر  

حسب نزول نخستين بار در صدر اسالم 
توسط امام علي ) )ع  گزارش شده است 

) ن  . . ك به  : سيوطي،  االتقان، ج  1 ، ص 
99 ؛  ابن نديم،  الفهرست، ص  41 42 و  ؛ 

ابن ابي داود،  المصاحف، ص  10  و 
حجتي،  پژوهشي در تاريخ قرآن، ص 

385  ( و برخي مفسران مثل نويسنده 
تفسير بيان المعاني علي حسب ترتيب 

النزول از عبدالقادر مالحويش آل نمازي 
و نيز تفسير  پا به پاي وحي اثر مهدي 

بازرگان و تفسير معارج التفكر و دقائق 
التدبر، اثر عبدالرحمن حسن حنبكه   
الميداني و التفسير الحديث محمد عزّه 
دروزه بر اساس ترتيب نزول به تفسير 

قرآن پرداخته اند و در عصر ما نيز برخي  
پژوهشگران قم مشغول چنين تفسيري 

هستند  . پس اين ابتكار مست شرقاني مثل 
نلدكه و بالشر نبوده است، البته تفسير 
قرآن به ترتيب مصحف و به ترتيب 

نزول هر كدام داراي مباني و شيوه  و  
نتايج خاص خود است و اصوالً چينش 

سوره هاي قرآن امري توقيفي نيست   . پس 
اگر كسي سوره ها را جلو يا عقب ببرد و  

تفسير كند، مانعي نخواهد داشت و اگر 
تفسي ر تاريخي به اين معنا باشد مشكلي 
ندارد  . هر چند كه به نظر مي رسد مقصود  

آركون از  » ويرايش نقادانه متن قرآن  «
فراتر از اين مطالب است .  

23 ـ  بار ديگر آركون در اين پاراگراف 
به مخالفان خود توهين مي كند و به  

صورت زيركانه اي از اين رهگذر افراد را  
تحريك به مخالفت با قرآ ن مي كند؟  !  

آيا كساني كه حاضر نيستند با 
رويكردهاي زبان شناختي به انتقاد از  
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قرآن بپردازند يا در اينگونه مطالعات به 
حقانيت قرآن پي برده اند، محققاني ترسو  

و بزدل هستند؟ !  
24 ـ  اي كاش آركون با آثار مفسران 

شيعي در مورد قرآن آشنا بود، از جمله 
تفسير الميزان في تفسير  القرآن، عالمه 

محمد حسين طباطبائي و آثار علوم 
قرآني و تفسيري  آي اهللا محمد هادي  ت 

معرفت تا مالحظه مي كرد كه چگونه به  
صورت گسترده از بحث مجاز در تفسير 

قرآن استفاده كرده اند  .  
عالمه طباطبائي ذيل آيه  » الي ربها 

ناظرة « قيامت  (  / 23  ( و  » جاء ربك « 
) فجر   / 22  ( سخن از م جاز عقلي 
مي گويد و   آي اهللا معرفت مقاله ت  اي در  

مورد مجاز در قرآن دارد كه كاربردهاي 
آن را مشخص و از آن دفاع مي كند   ) . ن

. ك به  : مقاالت محمد هادي معرفت، 
منتشر شده در مجموعه آثار و مقاالت 

كنگره  آي اهللا معرفت  ت  ) بهمن  1386 )  قم
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي .(  

25 ـ  در اين بخش آركون همه 
تفاسير شيعه و سني در طول تاريخ 

اسالم را با سه اشكال زير سئوال مي برد   :
نخست آنها را  » احتماالت  « مي خواند،  

سپس آنها را  » حاصل مطالب فرهنگي 

گروههاي اجتماعي  « مي خواند و در پايان  
آنها را  » رويكردهاي قرون وسطايي كه 

اكنون مقدس تلقي مي شود  « ، معر في 
مي كند  .  

اول :  تفاسير قرآن شامل تفسير 
نصوص، ظواهر و متشابهات است  . در 
جايي كه آيات قرآن نص است  ) مثل 

توحيد، نبوت و اصل معاد  ( مفسران با 
قاطعيت سخن گفته اند و نيز در مواردي كه  

آيات ظهور دارد، با اطمينان نسبي بحث 
كرده اند، اما در آيات متشابه احتماالت  

متعدد را اند  مطرح كرده .  
دوم :  گرايشهاي تفسيري مثل 

گرايشهاي كالمي، مذهبي و   ... در تفاسير 
مسلمانان وجود دارد و تا جايي كه وجود 

اين رويكرد ها به تفسير به رأي نرسد،  
مانعي ندارد  . و بسياري از مفسران نيز با 

رويكردهاي خاص و گرايشهاي افراطي در 
تفسير مخالفت كرده اند و خود به   اجتهاد 

در تفسير پرداخته اند، مثل تفسير تبيان شيخ  
طوسي، ابومسلم اصفهاني، عالمه طباطبائي 
در الميزان، محمد عبده و سيد قطب در في 
ظالل، مكارم شيرازي در تفسير نمونه، 

مودودي در تفهيم القرآن و ....  
سوم : مطالب مفسران هميشه نقد  

پذير و تقليد از مفسران پيشين ممنوع 
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است ، بنابراين مطالب مفسران مقدس 
تلقي نمي شود  .  
چهارم :  اين برخورد و تعبيرها در 

مورد هزاران تفسير قرآن كه ميراث 
چهارده قرن تالش علمي مفسران 
مسلمان است، برخوردي عالمانه و 

منصفانه و مودبانه بشمار نمي آيد  .  
26 ـ  در اين پاراگراف آركون به يك 

حقيقت اساسي در مورد استشراق  اشاره 
كرده است كه معموالً مستشرقان مطالب 

خود را از اهل سنّت گرفته اند و اسالم را  
از ديدگاه اين مذهب خاص شناخته اند و  

براساس آن داوري كرده اند و اينك زمان  
آن رسيده است كه به متون حديثي، 
كالمي، فلسفي و تاريخي شيعيان نيز 
مراجعه كنند و حقايق اسالم را به 

صورت  معقول و مبتني بر قرآن و سنت 
پيامبر ) ) ص از زبان اهل بيت ) ع  ( بشنوند 

تا حقيقت اسالم را بهتر بشناسند .  
البته تعبير  » اسالم تسنن  « و  » اسالم 

تشيع  « صحيح به نظر نمي رسد، چون دو  
اسالم متفاوت وجود ندارد، بلكه تشيع و 
تسنن دو مذهب از دين اسالم هستند كه 

در اصول دين مشترك هس تند و در 
برخي مباحث تاريخي و اعتقادي 

اختالف دارند .  
27 ـ دائر در مورد قرآن   المعارفهاي  ة

متعددي نگاشته شده است كه سه 

دائر المعارف از همه مهم ة تر است   .
دائر المعارف قرآن كريم مركز فرهنگ و  ة

معارف قرآن قم،  دائرة المعارف قرآن  
ال يدن، دانشنامه قرآن شناسي پژوهشگاه  
فر هنگ و انديشه اسالمي . نگارنده اين  (
دائرة المعارف  ها را در مقاله  اي تحت  

عنوان  » بررسي و مقايسه  دائر المعارف  ة
بزرگ قرآن معاصر  « ) مجله حوزه و 

پژوهش، ش  17 18 ـ   ( بررسي كردم و 
نيز در شماره اول مجله قرآن و 

مستشرقان،  دائر المعارف قرآن ال ة يدن را 
نقد و بررسي كلي نمودم . (  

پيشنهاد آقاي آركون در مورد نگارش 
» دائر المعارف قرآن انتقادي ة  « مطلبي 

جديد است و با توجه به اهدافي كه در 
مورد آن ذكر شده است، روشن مي شود  

كه در نهايت اين طرح، قرآن به عنوان 
يك متن تاريخي و جغرافيايي  ) در حوزه 

مديترانه و در حوزه فرهنگ عرب صدر 
اسالم  ( محبوس مي شود كه با جاوداني و  

جهاني بودن قرآن  ) كه در آيات متعدد 
مورد تأكيد قرار گرفته است ) ( . ن . ك به  :

قلم   / 52 ، تكوير  / 27 ، انبياء   / 107 ( 
ناسازگار است  . عالوه بر آن مقصود از 

انتقادي بودن  دائر المعارف روشن نيست  ة
و مشخص نشده است چگونه مي توان  

تفسيري روشمند و نوآمد ارائ ه كرد .  
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