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از نگاه دیگران ()1
مروری انتقادی بر ترجمه و
شرحی نو از قرآن

دیگرناگشتهها

مبین وید/ترجمه و حواشی از سیدعلی آقایی

ّ
محقق :ترجمه و شرحی نو ،به ویرایش سیدحسین نصر
قرآن
ِ

(سرویراستار) ،جانر دالی ،ماریا دکیک ،جوزف المبارد (ویراستاران)،
محمد رستم (کمک ویراستار) ،نیویورک :هارپرـ وان.2015 ،

چکیده :کتاب قرآن محقق :ترجمه و شــرحی نو ،حاصل پروژهای
استکهازسویانتشاراتهارپرکالینزدرسال2015انجامشدهاست
و در آن برای نخستین بار تفسیری کامل از قرآن به زبان انگلیسی در
اختیار خوانندگان قرار میگیرد .کتاب مذکور ،کتابی جامع و شمول
گراست و مؤلفان آن گروهی از محققان مطالعات اسالمی هستند
که زیر نظر حسین نصر و با مشارکت جانر دالی ،ماریا دکیک ،جوزف
المبارد و محمد رستم ،فعالیت کردهاند .آنها در ترجمه و تفسیر
ً
آیات قرآن هر دو رویکرد شیعی و سنی را در نظر داشتهاند و عموما
به آن دسته از اصول عقاید پرداختهاند که با گرایشهای مختلف
کالمی غالب در اندیشــه اسالمی همخوان باشــد .نوشتار حاضر
ترجمهای اســت از مقاله مبین وید که وی در مقاله خود ،به مرور
ً
انتقادی و نسبتا جامع کتاب قرآن محقق پرداخته است .وی نخست،
بهاختصار چشــمانداز کنونی ترجمههای قــرآن را ارائه داده و در
ادامه ،ویژگیهای کتاب قرآن محقق را مورد مداقه قرار میدهد.
در انتها ،برخی مالحظات پیرامون کتاب از قبیل خروج از اجماع در
حکم رجم و کثرتگرایی دینی را متذکر میشود.
کلیدواژهها :کتاب قرآن محقق ،ترجمه قرآن ،شرح قرآن ،ترجمه
قرآن به انگلیسی ،تفســیر قرآن ،نقد کتاب ،معرفی کتاب ،مروری
انتقادی.
سالبیستوششم،مشارۀپنجم،آذرودیمــــــاه1394

155

اشاره

ً
مقالــۀ حاضــر ترجمهای اســت از مــرور انتقادی و نســبتا جامــع بر کتاب
ّ
قرآن محقق که مشخصات کتابشناختی آن به قرار زیر است:
The study Quran: A New Translation and Commentary, edited by:
Seyyed Hossein Nasr (Editor-in-Chief), Caner K. Dagli, Maria
Massi Dakake, Joseph E.B. Lumbard (General Editors), and Mohammed Rustom (Assistant Editor) (New York, NY: HarperOne,
An Imprint of HarperCollins Publishers, 2015).

لســنت ،طلبۀ علــوم دینی و از
مؤلــف مقالــه مبیــن وید از مســلمانان اه 
فعــاالن مذهبی در آمریکاســت که با مؤسس ـههای غیرانتفاعی اســامی
و از جملــه پایــگاه اطالعرســانی  muslimmatters.orgبهطــور داوطلبانــه
همــکاری میکنــد .ایــن مقالــه بهتازگی در همیــن پایگاه اطالعرســانی با
مشخصات زیر منتشر شده است:
Mobeen Vaid, “The Study Quran: A Review”, http://muslimin

published

matters.org/2015/12/14/the-study-quran-a-review,
14.12.2015.

عنــوان کتــاب در واقــع برگرفتــه از ادبیاتی اســت که ســابقۀ آن بــه ترجمه
و شــرح کتــاب مقــدس بازمیگــردد .در مطالعــات کتــاب مقــدس،
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ّ
قرآن محقــق نیز همچون
ســلفش ،کتابــی جامع و
شمولگرا است .مؤلفان این
پروژه گروهــی از محققان
مطالعــات اســامیاند
که زیر نظر سیدحســین
نصر و بــا مشــارکت جانر
دالی ،ماریــا دکیک ،جوزف
المبــارد و محمد رســتم
فعالیــت کردهانــد .آنها
در ترجمه و تفســیر آیات
قرآن هر دو رویکرد شیعی
و ســنی را در نظر داشتهاند

ویراســتی از کتــاب مقــدس را کــه
ّ
بــرای فراهــمآوردن متنــی محقــق و

دیگــرناگشتهها
ســهم دارنــد و هیــچیک بــر دیگری ترجیحــی نــدارد .گذشــته از پذیرش
تفاوتهــای مذهبــی ،ایــن کتــاب حاصــل پــروژهای علمــی اســت و از

انتقــادی برای اســتفاده دانشــجویان

ایــنرو در دروس مقدماتــی مؤسســات علمــی و دانشــگاهی کــه در آنهــا
ً
کتــاب مقــدس یا مســیحیت تدر یــس میشــود ،معموال متن درســی پایه

 Bibleمینامند .برای معرفی هشــت

یشــود .گرچــه این ویراســت از کتاب مقــدس در اجتماعات و
تعییــن م 

نمونــه از پرکاربردترین ویراســتهای

تشکلهای دینی رواج چندانی نیافته ،با اقبال گسترده به آن در مجامع

تحقیقی کتاب مقدس ،ر.ک به:

علمــی و پژوهشــی از زمان نخســتین چاپ بالــغ بر  150هزار نســخه از آن

“Study Bibles: A Survey of Eight”,

فروش رفته است که از سهم ویژۀ آن در بازار علمی حکایت دارد.

published in: http://www.baptist-

ّ
قرآن محقق نیز همچون ســلفش ،کتابی جامع و شمولگرا است .مؤلفان

و محققــان تهیــه شــده The Study

start.com/study_bible_comparison.html.

این پروژه گروهی از محققان مطالعات اسالمیاند که زیر نظر سیدحسین
نصــر و بــا مشــارکت جانــر دالــی ،ماریا دکیــک ،جــوزف المبــارد و محمد

همچنین برای توضیح بیشــتر دربارۀ

رســتم فعالیــت کردهاند .آنها در ترجمه و تفســیر آیات قــرآن هر دو رویکرد

کارکــرد و نحــوۀ اســتفاده از آنها ،ر.ک

شــیعی و سنی را در نظر داشــتهاند (برای نمونه ر.ک به :تفسیر آیۀ احزاب:
ً
 )33و عمومــا بــه آن دســته از اصول عقاید پرداختهانــد که با گرایشهای

Andy Naselli, “How to Use a

مختلف کالمی غالب در اندیشــۀ اســامی (سلفی ،اشــعری ،ماتریدی و
ً
ّ
معتزلــی) همخوان باشــد .افزون بر این جامعنگــری ،قرآن محقق احتماال

http://www.desiringgod.org/arti-

بتوانــد بــه متنــی معیار بــرای دور ههــای مطالعات اســامی در مؤسســات

cles/how-to-use-a-study-bible.

علمــی و دانشــگاهی در سراســر جهــان هــم بــدل شــود .بر خــاف ترجمۀ

ً
ت ســال پیــش ،مشــابه ایــن کار را بهاءالدیــن خرمشــاهی در
دقیقــا بیســ 

یشــود که
کتــاب مقــدس ،این ترجمه و تفســیر از قرآن در بازاری عرضه م 

به مقالۀ زیر:
in:

published

Bible?”,

Study

ترجمــۀ قــرآن به زبان فارســی انجــام داد که با عنــوان قرآن کر یــم :ترجمه،
توضیحات و واژهنامه (تهران )1374 ،در قطع رحلی منتشرشــده است.
بــا ایــن حال انتخاب معادل مناســب برای ایــن ترجمه و تفســیر تازه کار
ً
ّ
قرآن محقق را برگزیدم که هم خوشــخوان
آســانی نیســت .عجالتا عنوان ِ
باشد و هم به غرض اصلیاش که همانا تعبیۀ ابزار مطالعۀ عالمانۀ قرآن
برای دانشجویان و محققان است داللت کند.

درآمد

1

ّ
قــرآن محقــق حاصل پروژهای اســت کــه از ســوی انتشــارات هارپرکالینز
انجــام شــده اســت .برای شــناخت بهتــر این کتاب شــاید بتــوان آن را با
ویراســت تحقیقی از کتاب مقدس که همین ناشر در سال  1993منتشر
کــرده 2،مقایســه کــرد کــه کاری جامع و «شــمولگرا» 3اســت و نمایندگان
و چهرههــای متعــددی از شــاخههای مختلف مســیحیت در تألیف آن
 .1از مؤلفــان کتــاب صمیمانــه سپاســگزارم کــه نظــرات و بازخوردهایشــان نوشــتار حاضــر را بهبــود
ً
بخشــید .گرچــه در مــرور بعضــی موضوعــات کتــاب نقدهایی در این نوشــتار هســت کــه احتماال
خوشایند مؤلفان نیست ،اما من ایشان را بسیار صادق و گشوده یافتم ،چه همواره مشتاق شنیدن
انتقادها و مشارکت در بحثهایی که از زمان انتشار کتاب سرگرفته بوده و هستند.
2. The HarperCollins study Bible: New Revised Standard Version, with the Apocryphal/
Deuterocanonical books, ed. Wayne A Meeks; Jouette M Bassler (New York: HarperCollins, 1993).

دشوار میتوان برایش بدیلی یافت .مدتهاست که استادان برای معرفی
ترجمهای مفهوم از قرآن مشــکل دارند ،چه رســد به تفســیری که معنایی
ً
روشن از عبارات ظاهرا مبهم و گاه دشوار قرآن بهدست دهد.

ترجمههای قرآن 4:چشمانداز کنونی
تــاش برای عرضۀ ترجمهای مفهوم و روشــن از قــرآن کار منحصربهفردی

نیســت .ترجمــۀ قرآن عبداهلل یوس ـفعلی بــا عنوان قرآن کر یــم :ترجمه و
ً
شــرح (چاپ نخســت  5)1934در دهۀ  90میالدی عمال به ترجمۀ معیار
در جوامع انگلیسیزبان بدل شد .کار یوسفعلی گرچه بهعنوان ترجمۀ
ابتدایی کارگشاست ،اما کم اشکال ندارد .زبان ترجمه تقلیدی است از
نثر قرن نوزدهم در انگلســتان (به اصطالح نثر ویکتوریایی) ،با واژههایی
که برای عموم خوانندگانش مفهوم نیســت .افزون بر کاســتیهای زبانی،
ً
 .4ترجمهها ذاتا دچار کاســتیاند و این کاســتی ذاتی هر گونه تالش برای انتقال معنا از یک زبان به
زبــان دیگــر اســت .در مورد قرآن اما موضوع پیچیدهتر اســت؛ چرا که همواره معادلهایی «روشــن»
بــرای اصطالحاتــی خــاص در دســت نیســت .بگذریــم کــه ظرافتهای ســبکی ،بالغــی و زبانی
ً
عبارات قرآن اساســا ترجمهناپذیرند .ســرانجام این امر مستلزم شــرح واژگان و داور یهای تفسیری
ً
اســت کــه غالبــا مقبــول همــگان نیســتند .بنابراین کاربــرد اصطــاح «ترجمــه» اینجا تا انــدازهای
گمراهکننده است .بهتر است که این قبیل آثار را «تفسیر معنای قرآن» بخوانیم .برای بحث بیشتر
در این باره ر.ک به:
M. Alsaleh Brakhw, “Some Linguistic Difficulties in Translating the Holy Qur'an from
Arabic into English”, International Journal of Social Science and Humanity 2:6

3. Ecumenical

اشــاره دارد بــه  Ecumenismکــه آرمان رفــع اختالفات فرقــهای و ایجاد وحدت بین همۀ کلیســاهای
مسیحی است.
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(2012), pp. 588-590.
5. Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an: Translation and Commentary (Lahore: Shaik
Muhammad Ashraf, 1934).
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در پانویسها خطاهای اساســی هســت ،بهویــژه در چاپهای قدیمیتر

و واضــح و پرهیــز از دخال ـتدادن

(در چاپهــای بعــدی بســیاری ،امــا نه همــۀ ،خطاهــای فاحش حذف

گرایشهــای مذهبــی در ترجمــه از

شــدهاند) .البتــه در آن زمــان یافتــن ترجمــۀ جایگزیــن ســاده نبــود .در
ً
دســترسترین بدیــل احتمــاال معنــای قــرآن کریم پیکتــال 6بود بــا همان

نقــاط قــوت آن اســت؛ گرچــه هنــوز

کاستیهای ترجمۀ یوسفعلی؛ یعنی «نثر کهن و فقدان توضیحات».

7

در دهۀ گذشــته ترجمههای بهتری تولید شــدهاند ،هرچند جز معدودی
از آنهــا در میــان مســلمانان جــدی گرفتــه نشــدهاند .ترجمۀ محمد اســد
بــا عنــوان پیــام قــرآن 8،گرچــه کار چنــدان جدیــدی نیســت ،ایــن اواخر
مقبولیــت گســتردهای یافته اســت .با وجود نثر واضــح و زبان مفهومش،
ترجمــۀ اســد آشــکارا گرایــش معتزلــی دارد کــه بازتــاب آن را میتــوان در
ُّ
ً
افزودهها یا تأویلها به جای پرداختن به معانی ظاهری دید .مثال ُ«ی ِضل
َمــن َیشــاء» (نحل )93 :بــه صورت «خدا اجــازه میدهد گمراه شــود آنکه
ً
میخواهد [گمراه شــود]» یا َ«ف َ
زاد ُهم ُ
اهلل َم َرضا» (بقره )10 :به صورت «پس
خدا اجازه میدهد مرضشــان افزوده شــود» (تأ کیدها از من اســت) .اینها
موارد اســتثنا نیســتند ،بلکه هر چه به قضا و قدر مربوط باشــد ،مطابق با
کالم معتزلی ترجمه شــده که مقبول اکثریت اشــعریمذهب اهلســنت

نیســت .از دیگر ترجمههای جدید ،ولی همچنان پراشــکال قرآن مجید
ترجمۀ تقیالدین هاللی و محمد محســنخان 9اســت .نســخههای این
ترجمه را که با حمایت مالی حکومت عربســتان ســعودی منتشــر شــده،
بهراحتــی میتــوان در مســاجد داخــل یــا خــارج کشــور یافت .متأســفانه
در ترجمــۀ هاللــی ـ خــان نیز خطاهایــی فاحش و افزودههایی هســت که
آشــکارا گرایشــی خاص از اســام را تبلیغ میکند ،در حالیکه مترجمان
ً
پیشــین عمدتــا کوشــیدهاند کارشــان را بــه ترجمــۀ متــن محــدود کنند و
ســوگیریهای اعتقادیشان را در پانویسها نشان دادهاند .هاللی ـ خان
همچــون اســد ســوگیریهای مذهبــی را در ترجمــۀ متــن درج کردهانــد،
بــ ه گونــهایکــه تفکیک اصل متن قرآن از افزودههای آنان دشــوار اســت.
همچنیــن بســیاری از ایــن افزودههــا ردیــهای بــر مســیحیت و یهودیــت
اســت که از چشــم منتقدان دور نمانده است 10.از ترجمههای جدیدتر و
کمترمســئلهدار میتوان به کار محمد عبدالحلیم اشاره کرد 11.نثر استوار
6. Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Qur’an (Hyderabad: Hyderabad
Government Press, 1930).

موارد زیادی نیاز به اصالح دارد.
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دربــارۀ تفســیر قــرآن کاســتیها البتــه
بســیار بیشــتر اســت .تنهــا معــدودی
ً
از آثار تفســیری به انگلیســی (و غالبا
بــه صــورت تلخیصشــده) ترجمــه
شــدهاند .بــا ایــن تفصیــل کمبــود
امکانات مناســب کــه یادگیری معنا
و تفســیر آیــات قرآن را تســهیل کنند،
ً
کامال ملموس است .اقبال زودهنگام
ّ
بــه قــرآن محقــق خــود بازتابدهنــدۀ
این کاستیهاست.

ّ
ویژگیهای قرآن محقق

ترجمــة محمد اســد با
عنوان پیام قرآن ،گرچه کار
چندان جدیدی نیست ،این
اواخر مقبولیت گستردهای
یافته اســت .با وجود نثر
واضــح و زبــان مفهومش،
ترجمۀ اسد آشکارا گرایش
معتزلی دارد که بازتاب آن
را میتــوان در افزودهها یا
تأویلها ب ه جای پرداختن
بــه معانی ظاهــری دید.

ّ
قــرآن محقــق کتابی با بیش از دوهزار صفحه اســت .به گفتۀ مؤلفان این
کتــاب ثمرۀ ده ســال کار پژوهشــی اســت و دقــت علمی حتی بــا مروری
ً
گــذرا بــر مطالــب آن نمایــان میشــود .در شــرح آیــات جمعا به  41تفســیر
مراجعه شــده اســت ،گرچه غالب ارجاعات به تفاســیر ســدههای میانه
است .از این میان تفاسیر ابنعاشور و طباطبایی جدیدترین تفاسیرند.
ً
ّ
قــرآن محقــق نقاط قوت زیادی دارد .اوال در شــرح آیــات ،احادیث نبوی
ً
هــم گنجانــده شــدهاند؛ امــری کــه احتمــاال بــرای روشــنفکران دینــی که
همــت خــود را صــرف عرضــۀ «معرفتشناســی قرآنبســنده» 13کردهانــد
چنــدان خوشــایند نیســت .بهعالوه این کتاب به هیــچ وجه رنگ و بوی
لیبرال و ســکوالر (در اشــکال مختلفش) ندارد و در آن هیچ تالشی برای
توجیــه آیاتی که بــا ملزومات متافیزیکــی جوامع لیبرال امروزی ناســازگار
ّ
مینماینــد صــورت نمیپذیرد .برعکس ،در قرآن محقق آیات در ســیاق
تاریخیشان قرار میگیرند ،سنت تبیین میشود و فهمی عرضه میگردد
که در طول بیش از هزار ســال در جامعۀ اســامی (یا دس ـتکم بخشــی از
ً
آن) شــناخته بــوده اســت .ایــن نیز ظاهرا پســند آن دســته از اصالحگران

 .7نگاه کنید به:
versity Press 2004).

Khaleel Mohammed, “Assessing English Translations of the Qur’an”, Middle East
Quarterly 12:2 (2005), pp. 58-71.
8. Muhammad Asad, The Message of the Qur’an (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980).
9. Muhammad Taqi al-Din al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan, The Noble Qur’an
in the English Language: A Summarized Version of At-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn
Kathir with Comments from Sahih al-Bukhari (Riyadh: Darussalam Publishers, 1996).

 .10رابرت کرین آن را «افراطیترین ترجمهای که تا به حال منتشر شده» خوانده است .ر.ک به:

 .12از میــان ترجمههــای جدیــد قــرآن شایســته اســت ترجمــۀ علیقلــی قرائــی را هــم یــاد شــود کــه در
ســالهای اخیر به یکی از ترجمههای متداول در میان محققان قرآنی بدل شــده است .ویژگی این
ترجمه آن اســت که عالوه بر نثری امروزی و مفهوم آن ،در حد امکان به متن عربی قرآن مقید بوده
و تفســیرهای مذهبی/کالمی را کمتر در ترجمه دخالت داده اســت .هرچند در جایجای ترجمه
میتوان اشاراتی به تفاسیر شیعی از آیات در پانویسها یافت.
Ali Quli Qara’i, The Qur’an with a Phrase-by-Phrase English Translation (London:
Islamic College for Advanced Studies Press, 2004).

Robert D. Crane, “Qur’an: Playing into the Hands of the Extremists? (Hilali-Khan
Qur’an Translation)”, The American Muslim (TAM) 2002, published in:
_http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/quran_playing_into_the

همچنین برای مرور انتقادی آن ر.ک به:
Sajjad H. Rizvi, “Review of The Qur’an with a Phrase-by-Phrase English Translation,

hands_of_the_extremists_hilali_khan_quran_translatio/002770.

by Ali Quli Qara’i”, Journal of Qur’anic Studies 8:2 (2006): pp. 128-131.

11. M.A.S. Abdel-Haleem, The Qur’an, A New Translation (New York: Oxford Uni-
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ازنگاه دیگــــــران ()1

ّ
قرآن محقق کتابی با بیش
از دوهزار صفحه اســت.
به گفتة مؤلفــان این کتاب
ثمرۀ ده سال کار پژوهشی
است و دقت علمی حتی با
مروری گذرا بر مطالب آن
نمایان میشــود .در شرح
ً
آیات جمعا به  41تفســیر
مراجعه شده است ،گرچه
غالب ارجاعات به تفاســیر
ســدههای میانه اســت.

دیگــرناگشتهها

نیســت کــه عمــدۀ فقهیــان و
متکلمــان مســلمان دوران گذشــته
را بــه داشــتن تعصبات مردســاالرانه،
انحصارطلبانه و ســلطهجویانه متهم
میکنند.
بــرای نمونــه در شــرح آیــۀ  11ســورۀ
نســاء کــه در آن بــه ســهم نابرابــر ارث
بیــن مــردان و زنــان اشــاره شــده ،بــه
جای بازتفســیر آیه یا مقیدکردن آن به
شــرایط تاریخــی خــاص ،بــه توضیح
حکم ارث در ســنت اســامی بسنده
میشــود و دلیــل ســهم بیشــتر مــردان
از ارث ،بــه نقــل از تفســیر ابنکثیــر،
مســئولیت آنــان در تأمیــن مخــارج
خانــواده ذکــر میشــود .بدیــن ترتیب

شــرح آیــه نــه زیادهگویی اســت و نــه قالبــی مدافعانــه دارد .در تفســیر آیه
البته به تفاســیر طبری ،قرطبی ،ابنکثیر ،واحدی ،زمخشــری و طبرســی
(برای پوشــشدادن تفسیر شــیعی) ارجاع داده میشود .رویکردی مشابه
را میتوان در تفسیر آیۀ  34سورۀ نساء دربارۀ مسئلۀ «نشوز زنان» مشاهده
کــرد .مؤلفــان اینجا هم آرای فقهای مســلمان را نقل میکنند ،شــأن نزول
آیــه را بهتفصیــل توضیــح میدهنــد و شــرایطی را کــه فقهــا بــرای موضوع
بحثبرانگیــز «ضرب» وضع کردهاند بیان میکنند .شــایان توجه اســت
که مؤلفان تبیین یا ترجمهای جایگزین برای ضرب به دست نمیدهند،

نعمتهای الهی در این جهان ،از جمله ســامتی و دارایی میدانستند
تــا زمانــی کــه فــرد مطیع اوامر الهی باشــد .روشــن اســت که این تفســیر با
ً
ً
14
برداشت عموما انقالبی رایج در دوران معاصر کامال متفاوت است.

بلکــه ترجیــح میدهنــد نســبت بــه ســنت اســامی امانتــدار بماننــد.
ّ
نمونههای زیر نیز بهخوبی گویای رویکرد مؤلفان قرآن محقق در ترجمه و

اســت .در شــرح آیــات  28و  29ســورۀ عنکبــوت آمــده اســت کــه گرچه

شرح آیات قرآن هستند:

«برخــی میگوینــد کــه لــوط قومــش را بــه خاطــر روابــط جنســی بــه عنف

 خلقت آدم ،ابوالبشــر ،نخســتین مخلوق و از پیامبران الهی ،از عدم وبــا اعجاز الهی از خا ک تفســیر میشــود ،نــه در پرتو نظریــۀ تکامل داروین
(ر.ک به شرح آیات بقره ،37-30:آلعمران 59:و جاهای دیگر).
 در شــرح آیــۀ  22ســورۀ واقعــه ،حــور عیــن یــا دوشــیزگان چشمدرشــتّ
بهشــتی ،موجوداتــی آنجهانــی توصیــف شــدهاند .مؤلفان قــرآن محقق

 -شــرح داســتان لــوط نیــز بــا روایــت ســنتی از گنــاه قــوم ســدوم ســازگار

و بــدون رضایــت (طــرف مقابل) ســرزنش کرد ،امــا تأ کید در اینجــا و نیز
در آیــات اعــراف ،81 :شــعراء ،166-165 :و نمــل 54 :بــر اقبــال به مردان
از روی هــوی و هوس اســت ،خــواه با رضایت و خواه به عنف» .کســانی
ً
که معتقدند دگرباشــی جنســی در اســام پذیرفته شده اســت ،عموما به
دوگان رضایت/عنف در تفســیر آیات استناد میکنند .استدالل آنان بر
این فهم قرآنبســنده اســتوار شده اســت که گناه قوم سدوم در واقع لواط

روش ویژهای برای تغییر گفتمان جاری پیرامون حورالعین دارند به جای
ً
ارائۀ تصویری شهوانی/اروتیک از حوریان که عمدتا افراطیان آن را ترویج

مســلمان بودند کــه بعدها تحتتأثیر تعصبات برآمــده از فرهنگ غالب

میکننــد ،از آنها به موجوداتی متعلق به ملکوت اعلی تعبیر میکنند که

با هنجارهای دگرجنسگرایانه ،آیات را به گرایش جنسی قوم لوط تفسیر

«نه چشمی آن را دیده ،نه گوشی از آن شنیده و به قلب هیچ انسانی نیز
راه نیافته است».
 مفســران در گذشــته آیۀ  11ســورۀ رعــد را که میگوید« :خــدا حال هیچقومــی را تغییــر نمیدهــد تــا آنــان حال خــود را تغییــر دهند» ،نشــانهای از

86

بــا پســران نابالــغ ،تجاوز به عنف یــا در مواردی راهزنی بــود و این عالمان

 .14در دوران معاصر با پیدایش نهضت اصالحگری ،تفسیر جدیدی از واژه «تغییر» در آیۀ مورد بحث
عرضه شــد که عبارت بود از «تغییر از وضعیت نامطلوب به مطلوب» .این تفســیر در تقابل با تفسیر
واژه «تغییر» در دورههای پیشین ،یعنی «تغییر از وضعیت مطلوب به نامطلوب» قرار می گیرد .برای
تحلیل دقیقتر موضوع ر.ک به :احمد بادکوبه هزاوه و یونس دهقانی فارسانی؛ «تحلیل آرای مفسران
در تفسیر آیۀ «ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» بر اساس مفهوم میثاق اجتماعی در ادوار
تاریخی»؛ تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،سال پنجم ،1387 ،ش ،10ص.18-5
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ازنگاه دیگــــــران ()1

ّ
کردنــد ،امــا همانطور که مؤلفــان قرآن محقق بهدرســتی بیــان میکنند،

میشــوند تــا از مناقشــات مر بــوط بــه

قرائت قرآنی از قوم لوط به هیچروی چنین داللتی ندارد.

منشــأ وحیانــی قــرآن پرهیــز کننــد .در

ّ
قــرآن محقق شــرحی روشــن و دقیــق از آیات مربــوط به معاد ،توبــه ،تقوا و

مقابل از نظر مؤمنان این خداست که

تزکیــۀ نفس ارائه میدهد .متون نادری میتوان یافت که در آنها مباحث
مربوط به اخالق (تزکیه و تصوف) ،عقاید و آخرتشناسی و موضوعات
پیچیــده و فنــی فقهــی چنین منســجم یکجا جمع شــده باشــد .از باب
نمونه در شــرح ســورۀ یوســف موضوعات متنوعــی از ارجاعات عهدینی
گرفتــه تــا توصیــه بــه دوری از حســادت ،تشــویق بــه صبــر و اســتقامت،
نیــروی تســکینبخش نمــاز و اهمیت همبســتگی خانوادگی طرح شــده
ّ
اســت .مؤلفان قــرآن محقق در این کار خالقیتی افسارگســیخته به خرج
نمیدهنــد ،بلکــه فهمهــا و بصیرتهای بجــا و متناســب را از انبوهی از
تفاســیر قدیــم و جدیــد اقتباس میکننــد و بهگونهای محتوای ســوره را به

ســخن میگوید نه قرآن .عالمان دین
و خطیبــان در خطابههایشــان از قرآن
ســخن خدا را نقل میکننــد ،چه این
خداست که امر و نهی میکند .گرچه
کاربــرد ایــن ز بــان بــرای آنان که منشــأ
وحیانی قرآن را نمیپذیرند مناسب و
حتی ضروری اســت ،اما باید مراقب
بــود کــه ایــن ز بــان در جامعــۀ مؤمنان
درونی نشود.

ســخن میآورنــد کــه دیگران تا بــه حال انجــام ندادهاند .فــارغ از زحمت

برخــی از نحــوۀ بیــان احــکام فقهــی

طاقتفرســایی که در تولید این اثر صرف شــده و شــایان ستایش است،
ّ
بایــد گفــت که اگــر خوانندۀ غیرمســلمان کتاب قــرآن محقق را بــه مثابه

منســوب به مذاهــب مختلف ،خواه

مدخلــی بــرای شــناخت اســام برگزینــد ،حتــی اگــر از پیشداور یهای
مؤلفانش گالیه کند ،نمیتواند ادعا کند که با خواندن این کتاب اسالم
و قرآن را سادهانگارانه ،نامعقول یا ّ
مروج خشونت یافته است.

نیست و خواه به دلیل انتساب نادرست آرا از این کتاب انتقاد کردهاند.
ّ
یشــود ،اما
بــا اینکــه در قــرآن محقق مأخــذ نقل احادیث و تفاســیر ذکر م 
مراجع آرای فقهی نیامده است ،در حالیکه ارجاع به منابع میتوانست
از شــدت این انتقادها بکاهد .هرچند بدیهی است که افراد برای اطالع

مالحظاتی چند

ّ
با وجود آنچه پیشتر آمد ،مالحظاتی هم دربارۀ کتاب قرآن محقق هست.
ایــن کتــاب اثــری آ کادمیک و آموزشــی اســت و از این حیث مشــتمل بر
تفاســیری اســت از منابعــی که ممکن اســت از منظر برخــی گرایشهای
مذهبی نمایندۀ راستکیشی محسوب نشوند .بهعالوه در این کتاب به
شــرح عقایدی پرداخته شــده که با نظرگاههای جریان غالب اهلسنت
ســلفی ،اشــعری یا ماتریدی ســازگار نیســت .برخــی شــروح صوفیانه هم
ً
احتمــاال اندیشــههای غلوآمیــز باطنــی تلقــی شــوند .گــهگاه دیدگاههای
ً
خــوارج و نــه لزوما به قصد انکار و تکذیب بیان شــدهاند .همچنین درج
مقالهای از احمد طیب ،شیخ کنونی ازهر و وابسته به حکومت مبارک/
سیســی و همان کســی که از سرنگونی محمد مرسی حمایت کرد ،شاید
برای برخی آزاردهنده باشد .هرچند باید در نظر داشت که تاریخ نگارش
این مقاله به پیش از انقالب مصر در  2011برمیگردد.
ّ
بخش شرح قرآن محقق منطبق با عرف جامعۀ علمی سکوالر است .البته
این امر برای خوانندۀ عادی همواره آشکار نیست ،اما گاه زبان بهکاررفته
ً
15
بهطــور ضمنــی داللتهایــی دارد .مثــا وقتــی از ماهیــت «خودارجاع»
قــرآن ســخن مــیرود یــا مطلبــی از قــرآن نقل میشــود که قــرار اســت به ما
چیزی بیاموزد ،با قرآن مانند شــیئی برخورد میشود که با صدای خودش
ً
ســخن میگوید .این روشــی اســت که عموما دانشــگاهیان بدان متوسل
15. self-referential.
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بــه دلیــل آنکه با نــگاه غالب ســازگار

ّ
قرآن محقق شرحی روشن
و دقیق از آیــات مربوط به
معــاد ،توبه ،تقــوا و تزکیۀ
نفس ارائــه میدهد .متون
نادری میتــوان یافت که
در آنها مباحــث مربوط به
اخالق (تزکیــه و تصوف)،
عقایــد و آخرتشناســی
و موضوعــات پیچیــده و
فنی فقهی چنین منسجم
یکجا جمع شــده باشــد.
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از حکــم دقیــق فقهــی در هــر مذهــب بایــد از عالمــان درسآموختــه در
حوزههای علمیه استفسار کنند.

خروج از اجماع :حکم رجم

ّ
مــواردی هــم هســت که محــل مناقشــه جدیاند .مؤلفــان قــرآن محقق از
پرداختــن بــه آیاتی مانند مائده 38 :که حــدود را تبیین میکنند نیز طفره
نمیرونــد یــا آن را مغفــول نمیگذارنــد .برعکــس از مزایــای نــگاه جامــع و
شمولگرا و اثرات مخرب رویکرد تنگنظرانه و انحصارگرا سخن میگویند
و در اینبــاره بــه مفســران قدیم اســتناد میکننــد .یکی از دشــوارترین این
ّ
موارد آیۀ  2سورۀ نور است که دربارۀ مجازات زناست .مؤلفان قرآن محقق
در شرح این آیه اجماع فقهی دربارۀ سنگسار (رجم) را به پرسش میگیرند
و بــا اینکــه چهــار روایــت نبوی ناظر بــه رجم را نقــل میکنند ،امــا در ادامه
یشــوند کــه این روایــات «مضطــرب» و «متناقض»انــد .بهعالوه
مدعی م 
16
مؤلفان در درســتی نســخ ،هم دربارۀ آیۀ منســوخ رجم و هم نســخ قرآن با
ً
ســنت تشــکیک میکنند و اصــا نمیپذیرند کــه روایــات غیرمتواتر برای
ُ
تــاوت آیــۀ ادعایی رجم اســت کــه از عمر بــن خطاب و ا َبـ ّـی بن کعب چنیــن روایت
 .16مــراد نســخ
ِ
ً
شــده اســت« :الشــیخ و الشــیخة اذا زنیا فارجموهما البتة» (اگر پیرمرد و پیرزن زنا کردند ،حتما آن
دو را رجم کنید) .برخی از مدافعان حکم رجم به این آیۀ ادعایی اســتناد میکنند که به گمان آنها
ً
ً
قبال تالوت میشــده و مشــتمل بر حکمی تشــریعی بوده اســت ،ولی بعدا از قرآن ســاقط و فراموش
شده ،ولی حکم آن منسوخ نشده و برای همیشه باقی است .ر.ک به :ابوالقاسم خویی؛ البیان فی
تفســیرالقرآن؛ قــم :انوار الهدی ،1401 ،ص 285و محمدهــادی معرفت؛ التمهید فی علوم القرآن؛
قم :مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم ،1410 ،ج  ،2ص .291-286
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این کتــاب اثری آکادمیک
و آموزشی اســت و از این
حیث مشتمل بر تفاسیری
اســت از منابعی که ممکن
اســت از منظــر برخــی
گرایشهــای مذهبــی
نماینــدۀ راستکیشــی
محسوب نشــوند .بهعالوه
در ایــن کتــاب به شــرح
عقایدی پرداخته شــده که
با نظرگاههای جریان غالب
اهلسنت ســلفی ،اشعری
یا ماتریدی سازگار نیست.

الغــای احــکام روشــن و صریــح قرآنی
کفایت داشته باشند.
ایــن تفســیر از چندیــن جهــت قابــل
مناقشــه اســت که بهاختصــار به آنها
میپــردازم .نخســت مجــازات رجــم
برای زنا از دیرباز محل اجماع فقهای
مذاهــب مختلــف بــوده اســت و
ابنقدامه (مغنی) ،بیهقی (الکبری)،
اإلجمــاع)،

ابنحــزم (مراتــب
ابنعبدالبــر (االســتذکار) ،ابنمنــذر
(األوســط) و ماوردی (الحــاوی) این
اجمــاع را گزارش کردهانــد .هیچیک
از عالمــان مســلمان پیــش از دوران
معاصر در درســتی اجرای آن مناقشه
نکــرده اســت ،جــز یــک اســتثنا کــه
ابنقدامــه آن را چنیــن گــزارش کــرده
اســت« :مــن هیــچ مخالفــی [بــرای
حکم رجم] نمیشناسم جز خوارج».

ّ
دوم نمیتــوان از روایــات نبــوی در اینبــاره ،کــه در قــرآن محقــق هــم نقل
ً
شدهاند ،بهسادگی چشم پوشید و صرفا به این دلیل که روایات آحادند،
نه متواتر آنها را کنار گذاشت« .اضطراب» و «تناقض» یادشده در روایات
هم به شــرایط مختلف هر یک از آنها بازمیگردد .در فقه ســنتی عالمان
پیش از آنکه به اضطراب روایات حکم دهند ،از قواعد اصولی مختلف
بهــره میگرفتنــد تا اختــاف روایات را حل و آنها را با هــم جمع کنند؛ اما
چنین روندی اینجا طی نشده است.

دیگــرناگشتهها
برخــی فقهای متجدد رأی به تعطیــل موقت این حدود دادهاند و بعضی
ً
دیگــر بــه دلیــل سوءاســتفاده یــا کاربســت نادرســت حــد زنــا (مثــا در
قتلهــای ناموســی) که بــه مرگ انســانهای بیگناه انجامیده ،خواســتار
تجدیدنظــر اساســی در ایــن حکــم شــدهاند .اینهــا مســائل کماهمیتــی
نیســتند و مطمئنــم توضیحــی کــه پیشتر در بــارۀ جایگاه حکــم رجم در
ســنت آمد ،حمل بر بیتوجهی یا بیمسئولیتی نسبت به این معضالت
نمیشود .با این حال در هر تالش جدی و صادقانهای برای جلوگیری از

این سوءاستفادهها باید سنت را هم در نظر گرفت ،امری که مؤلفان قرآن
ّ
محقق ازانجام آن طفره رفتهاند.

ّ
کثرتگرایی دینی در قرآن محقق

ً
پس از انتشــار کتاب انتقادهایی شــدید و گاه توهینآمیز تقریبا بیاستثنا
بــه ایــن رویکرد «کثرتگرایانــۀ» 17مؤلفان کتاب و بهویژه جــوزف المبارد در
مقالۀ «نگرش قرآنی به تاریخ مقدس و دیگر ادیان» وارد شد .برداشت اولیۀ
من از خواندن این انتقادهای تند که در رسانههای اجتماعی به این وجه
ً
کتــاب شــده بــود ،ایــن بود که احتمــاال به دلیل متن پشــت جلــد کتاب و
تفســیر نامتعارفی که از آیات  84و  85ســورۀ آلعمران عرضه شده ،دربارۀ
ً
صبغۀ کثرتگرایانۀ کتاب مبالغه شــده است .البته این برداشت اجماال
ً
درســت بود ،اما منتقدان هم یکســره بر خطا نبودند؛ چرا که نقد آنها صرفا
متوجه بخشهایی از کتاب بود که تفسیرهای کثرتگرایانه بر آیاتی از قرآن
تحمیل شدهاند ،حالآنکه چنین تفسیرهایی در سنت اسالمی بیسابقه
ّ
است .در ادامه میکوشم استداللهایی را که مؤلفان قرآن محقق در شرح
آیــات آوردهانــد ،البته با نیمنگاهــی به ادلۀ مذکور در مقالۀ المبارد بررســی
کنم .استدالل اصلی در تأیید این موضع به قرار زیر است:
 آیــۀ  73ســورۀ مائده «مســیحیت تکذاتانگارانــه» 18را رد میکند ،نه«مسیحیت کلسدونی» را 19.دیگر آیات قرآن نیز به گرایشهای مسیحیت
کلسدونی اشارهای ندارند.

ســوم بحــث نســخ تــاوت نقشــی محــوری در اثبات رجــم نــدارد .گرچه
مســئلۀ پرمناقشــۀ نســخ موضوعــی بســیار مهــم و در مــورد ایــن آیــه
تعیینکننــده اســت ،اما بر فرض نادرســتی نســخ آیۀ رجم ،تعــدد روایات
نبوی ،رأی و عمل صحابه و اجماع فقها شواهد کافی برای اثبات حکم
بهدست میدهند.

 در آیۀ  79ســورۀ بقره و جاهای دیگر ســخنی از اهلکتاب نیســت و نیزمقدس ادیان کتابی تحریف نشدهاند.
کتابهای
ِ

ً
 -آیۀ  62سورۀ بقره اساسا مؤید اصل «نجاتبخشی» 20دیگر ادیان است.

آیــات دیگری که رویکردی انتقــادی به دیگر ادیان دارند نیز با لحاظ این

چهــارم احادیــث رجم ناســخ آیــات ناظر به حــد تازیانه (جلد) نیســتند،

آیه فهمیده شوند.

بلکه حکم آنها را به افراد مجرد تخصیص میزنند.

 -در آیــات  84و  85ســورۀ آلعمــران و جاهــای دیگــر ســخن از مفهــوم

ّ
دســتآخر بــا اینکــه مؤلفــان قــرآن محقق حد رجــم را «دردنا کتــر از همۀ
ً
مجازاتهــای مذکور در قرآن» شــمردهاند ،اما ظاهــرا چنین عنوانی برای

عام و فراگیر «اســام» (به معنای تســلیمبودن در برابر امر الهی) اســت ،نه

مجازات «محاربه» مذکور در آیۀ  33سورۀ مائده مناسبتر است.
ً
اینهــا صرفــا اجمالــی از مباحــث مذکــور در فقــه ســنتی بــود ،امــا اینکــه

 .17با اینکه در رســانههای اجتماعی بیشــتر به رویکرد «ســنتگرایانۀ» مؤلفان انتقاد شــده است ،اما
در اینجا اصالح «کثرتگرایانه» مناسبتر است که بر توسعۀ رستگار یبخشی به سنتهای دینی
مختلف دال لت دارد.
18. Monophysite Christology.
19. Chalcedonian Christology.

مســلمانان در دنیای جدید چه باید بکنند مســئلۀ علیحدهای اســت.
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20. salvific efficacy.

155

سالبیستوششم،مشارۀپنجم،آذرودیمــــــاه1394
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«اسالم» بهعنوان دینی خاص که محمد (ص) پیامبرش بود.

تلقی نمیکردند و تثلیث مورد اذعان

ّ
دربــارۀ تثلیــث در قــرآن محقق در جاهــای مختلف تصریح میشــود که

آنها را هم مشمول توبیخ و انکار قرآنی

ســرزنش و توبیــخ الهــی در قرآن نــه خطاب به مســیحیت کلســدونی که
متوجه اشکال غلوآمیز تثلیث؛ یعنی مسیحیت تکذاتانگارانه است.
(تعبیر «غلوآمیز» برگرفته از آیۀ  171ســورۀ نســاء است که در آن اهلکتاب
به دلیل غلو («تغلو») در دینشــان ســرزنش میشــوند) هرچنــد در واقع در
ّ
قرآن محقق اذعان میشود که از نظرگاه سنتی اعتقاد به وحدانیت خدا
توأم با باور به اقانیم ثالثه با کالم اســامی ناســازگار بوده ،خطایی بزرگ و
گناه کبیره محســوب میشــود ،اما در دیگر جاها انتقادها به مســیحیت
ً
غیرکلســدونی محــدود میشــود و غالبــا بیــن تثلیث و شــرک تمایز نهاده
ً
میشود؛ با این ادعا که تثلیث لزوما به شرک نمیانجامد.

میدانســتند .یکی دیگــر از ردیههای
کهــن مســیحی علیــه اســام ،رســالۀ
یوحنــای دمشــقی ()749-656
اســت .یوحنا که مسیحی کلسدونی
بود ،بــاور اســامی را چنیــن توصیف
میکنــد« :او [محمــد] میگو یــد... :
تنهــا یــک خــدا وجــود دارد کــه خالق
همهچیــز اســت ،نــه زاده شــده و نــه

برخی از نحوۀ بیان احکام
فقهی منســوب به مذاهب
مختلــف ،خواه بــه دلیل
آنکه با نگاه غالب ســازگار
نیســت و خواه بــه دلیل
انتســاب نادرســت آرا از
این کتــاب انتقاد کردهاند.

زاییــده اســت  ...مســیح کلمــۀ خــدا و روح او امــا در عیــن حــال آفریده و
بندۀ خداســت و او زاد هشــده بیآنکه لقاحی صورت پذیرد  ...زیرا کلمۀ

در شــرح آیات نســاء 171 :و مائده 73 :گفته شــده «اینجا مقصود نظریۀ

خــدا و روحــش به مریم القا شــده و او نیز عیســی را به دنیا آورده اســت که

ارتدوکــس تثلیــث بــه معنای ســه «شــخص» یا اقنــوم «در» خــدای واحد
ً
نیســت ،بلکه ظاهرا نقد این آیات ناظر به کســانی اســت که بر وجود سه

پیامبــر و بنــدۀ خداســت  ...و یهودیــان میخواســتند او را به خاطر نقض
شــرع به صلیب بکشــند ،اما آنان شبح او را گرفتند و به صلیب کشیدند

«خــدا»ی مجزا اصرار دارند؛ نظریهای که خود مســیحیان هم آن را مردود

 ...اما مسیح نه به صلیب کشیده شد و نه درگذشت؛ زیرا خدا به سبب

میشــمارند» .در ادامــه آمــده اســت که «در فقه اســامی هرگز مســحیان

رحمتش او را به سوی خود به آسمان برد  ...و وقتی مسیح به آسمان رفت

«مشــرک» تلقــی نشــدهاند و همــواره ادعــای مســیحیان مبنــی بــر بــاور به

خدا از او پرســید« :ای عیســی ،آیا تو به مردم گفتی که من پسر خدا و خدا

یکتاپرســتی از آنــان پذیرفتــه شــده اســت» .در چنــد جا هم مســیحیت

هســتم؟» و عیســی پاســخ داد« :تو میدانی که من چنین چیزی نگفتم و

کلســدونی به عنوان اقلیت یا دســتکم گرایش ناشــناخته در ســدههای

مــن ابایی نــدارم که بندۀ تو باشــم .اما این قوم گناهکار نوشــتهاند که من

نخست اسالمی معرفی میشود.

چنین ســخنی گفتهام ،ولی آنها بر من دروغ بســتهاند و به خطا رفتهاند».

گرچه الهیات مســیحیت شــرقی در ســدههای میانه از الهیات مسیحی
پیــروان اعتقادنامــۀ نیقیــه و شــورای قســطنطنیه ــ کــه امروزه هــم الهیات
غالــب اســت ــــ بســیار پیچیدهتــر بــود ،امــا مســحیت کلســدونی هــم در
آن زمــان بــهکل ناشــناخته نبــود و دلیلی ندارد کــه فرض بگیریــم جامعۀ
اســامی از وجــود ایــن شــاخه از مســیحیت و اعتقــادات آنــان بیخبــر
بوده اســت .نقد اساســی قرآن هم انتســاب الوهیت به مســیح و هم باور

و خــدا بــه او گفت« :مــن میدانم که چنیــن نگفتهای» .ایــن نقلقول از
22

یوحنا در ســدۀ نخســت اســامی بســیار مهم اســت؛ زیرا فهم او از اســام
برگرفته از دانشــی اســت که صحابه به نخســتین نوکیشــان مســلمان نقل
آموختهانــد .در ایــن راســتا یوحنــا محمــد (ص) را مـ ّـروج باور بــه «خدای
واحد ،خالق همهچیز که نه زادهشده و نه زاییده» توصیف میکند.
ُ
مشــابه همیــن نگــرش را میتــوان در رســالۀ میامــر تألیــف تئــودور ابوقـ ّـره

به تثلیث را شــامل میشــود .عالم مســلمانی را در تاریخ اســام نمیتوان

( )823-750مشــاهده کرد .نمونۀ ابوقره روشنگر است؛ زیرا این رساله

یافت که یکی از شــاخههای مســیحیت را به دیگر شاخهها ترجیح داده
باشد و ردیهها بر عقاید و باورهای ملکانیان (پیروان کلیسای بیزانس) از

تگــرا .بنابراین
ردیــۀ تنــدی اســت همزمــان بر اســام و مســحیت تکذا 
ً
بایــد گفت اگر واقعا تنها پیروان یک شــاخه از مســیحیت مخاطب قرآن

نخستین سدههای اسالم وجود داشته است.

بودهاند ،یا باید این نکتۀ ظریف از چشــم مســلمانان متقدم افتاده باشد

نخســتین ردیــۀ مســیحی بــه زبــان عربــی در رد اســام ،رســالهای اســت
از مؤلفــی ناشــناس بــا عنوان فــی تثلیث اهلل الواحــد که بهطــور تقریبی در
میانۀ ســدۀ دوم هجری تاریخگذاری شــده اســت 21.در این رســاله مؤلف
تمــام همــت خویــش را بــر آن گذاشــته کــه ثابت کنــد از الزمــات الهیات
مســیحی ،نه باور به ســه «خــدا»ی جداگانه کــه ایمان به خــدای واحد با

23

یا اینکه آنان چنان مقهور تعصب دینی شده بودند که بهسادگی ماهیت
فراگیر و شمولگرای اسالم را نادیده گرفتند.
22. Writings, by St John of Damascus, The Fathers of the Church, vol. 37 (Washington:
Catholic University of America Press, 1958), pp. 153-160.

 .23ميامــر ثيؤدوروس ابو قرة اســقف حران ،چاپ خوری قســطنطین پاشــا (بیــروت :مطبعة الفوائد،
 .)1904برای ترجمۀ انگلیسی آن ر.ک به:

ماهیــت چندگانــه اســت .این بــدان معناســت کــه مســلمانان در دوران

Theodore Abū Qurrah, translated by John C. Lamoreaux, Middle Eastern Texts Initia-

متقــدم مســیحیت کلســدونی را متفــاوت با دیگر شــاخههای مســحیت

tive: The Library of the Christian East, 1 (Brigham Young University Press, 2005),
Ch. 15, pp. 175-194.

 .21فی تثليث اهلل الواحد ،چاپ مارگريت دنلب گیبسن (کمبریج :مطبعة دارالفنون.)1899 ،

سالبیستوششم،مشارۀپنجم،آذرودیمــــــاه1394
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translated by John Lamoreaux in his work entitled Theodore Abū Qurrah.
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ازنگاه دیگــــــران ()1

معاألســف کتــاب قرآن
ّ
محقق در جاهایی از جمله
مسئلۀ رجم و کثرتگرایی
دینی اجماع مســلمانان را
نقض کرده اســت .در هر
دو مــورد بــاال آموزههای
کالمی و فقهی ســنتی به
نفع مالحظات سهلگیرانه
نادیده گرفته شده که حتی
برخالف رویکرد ســاری و
جاری در همین کتاب است.

دیگــرناگشتهها

ممکــن اســت کســی مدعــی شــود

قــرآن بودهانــد عرضــه نشــده اســت .در نتیجــه افــراد کنجــکاو بــه ســوی

کــه کثرتگرایــی دینــی امــری فرعــی

کتابهــا یــا پایگاههــای اطالعرســانی غیرقابلاعتماد و اغلب ســطحی
ً
سوق داده شدهاند که آنها هم صرفا به موضوعات جنجالی و از زاویهای
ً
کالمــی یا فرقهای میپردازند .از اینرو ارزش میراث فکری اســامی غالبا

دوهزار صفحه را شــامل میشــود ،اما

بیــرون از محافــل تخصصــی ناشــناخته اســت .بســیاری از مســلمانان

حقیقــت ایــن اســت کــه ارجاعــات
ّ
تکثرگرایانــه در قــرآن محقــق چنــان
ً
پرتکرارنــد کــه تقریبــا نمیتــوان آنها را

تکثــر آرای علمــی و اختالفنظرهای طلبگی را مواردی اســتثنایی تلقی
میکننــد و حتــی آنهــا را ّ
مخرب یــا از بینبرندۀ وحدت خیالــی میدانند
لهــای کالمــی را هنجــار میپندارنــد .غرقشــدن در
و در عــوض تقاب 

نادیــده گرفــت .بســیاری از آیــات که

چالشهــای کالمــی و مذهبی ،بدون دسترســی به ادبیــات عمیق قرآنی

اعتقــادات مســیحی و یهــودی را رد

فشــده از اســام و قــرآن در اذهــان
موجــب شــده اســت تصویــری تحری 

میکنند بازتفســیر شــدهاند یا به دورۀ

عمومی شکل بگیرد.

و حاشــیهای در کل ایــن اثــر اســت
ً
یــا صرفــا بخــش کوچکــی از ایــن

تاریخــی خاصــی مقیــد شــدهاند .در

ایــن کتــاب نجاتبخشــی بــه همــۀ
ادیــان و طریقتهــا توســعه یافتــه،
بهگونــهای کــه همگی بهنحــوی ذیل
مفهــوم عــام «اســام» قــرار گرفتهانــد.
در نتیجــه دیگــر بــاور به رســالت پیامبر (ص) بــرای رســتگاری اخروی و
واردشــدن بــه بهشــت ضروری نیســت .حتــی باور بــه خود قــرآن ،امتثال
احکام آن و پیروی از قیود و شــرایع فقه اسالمی ،هیچ یک برای مردمانی
که در دوران پسامحمدی زندگی کرده یا میکنند الزامی نیست .در مقام
نظر فرد میتواند اســام محمدی را به ســود برداشــتی جامعتر از «اســام»
یکسره کنار نهد و همچنان خود را مشمول رستگاری اخروی بداند.
بســیار بعید اســت کــه بتوان بــا قرائــت کامل قــرآن ،مؤیدی بــرای چنین
فهمی از رستگاری یافت ،بهویژه اگر احادیثی صریحتر چون حدیث زیر
را هم درنظر داشــته باشــیم« :قســم به آنکه جان محمد در دست اوست،
در میان این امت کســی ،چه یهودی چه نصرانی ،نیســت که ســخن مرا
بشــنود و بیآنکــه بــه آنچــه بر من نازل شــده ایمــان آورد ،بمیــرد مگر آنکه
اهــل دوزخ باشــد» .کــم نیســتند آیاتی که ادیــان کتابی را نفــی میکنند.
این آیات بخش زیادی از قرآن ،از جمله آیات زیادی در سورههای بقره،
آلعمران ،نساء و مائده را تشکیل میدهند .در این آیات عقاید یهودی
ـ مســیحی نقد میشــود ،بزرگان آنهــا (احبار و راهبان) به ســبب تحریف
متون مقدس سرزنش میشوند و اهلکتاب به پذیرش پیام قرآن و تسلیم
در برابر پیامبر فراخوانده میشــوند .تالش برای عرضۀ «نظریۀ رســتگاری

بیتردیــد تولیــد ترجمههــای مفهو متــر از قــرآن در ســالهای اخیــر بســیار
کارگشــا بوده اســت ،اما کاســتی تفســیر و توضیــح همراه بــا ترجمۀ آیات
ّ
همچنان محســوس است .در این شرایط قرآن محقق که برای نخستین
بــار تفســیری کامــل از قــرآن را بــه ز بــان انگلیســی در اختیــار خواننــدگان
ً
میگــذارد ،قطعــا اثــری شایســته و مانــدگار در حــوزۀ مطالعــات قرآنــی
خواهــد گذاشــت .در ایــن کتــاب با اتکا به ســنت اســامی که انباشــتۀ
بیش از هزار ســال فعالیت علمی اســت ،آرای مشــاهیر فقها و متکلمان
از مذاهــب و مکاتــب مختلف یکجا گرد آمده اســت .گرچه این کتاب
«بازنمایندۀ کل این ســنت نیســت» ،اما چنانکه جانر دالی در پاســخ به
نخســتین انتقادات به کتاب یادآور شده ،این کتاب سنتی چندوجهی
را بازنمایی میکند که نیاز به آن بیش از پیش احساس میشود.

ّ
معاألســف کتــاب قــرآن محقــق در جاهایــی از جملــه مســئلۀ رجــم و
کثرتگرایی دینی اجماع مســلمانان را نقض کرده اســت .در هر دو مورد
باال آموزههای کالمی و فقهی سنتی به نفع مالحظات سهلگیرانه نادیده
گرفتــه شــده که حتی برخــاف رویکرد ســاری و جــاری در همین کتاب
اســت .صرفنظــر از انتقــادات ّ
موجــه و مهمــی کــه در اینگونــه مــوارد به
کتاب وارد است ،گمان میکنم که خوانندگان ،اعم از سیاستگذاران،
غیرمســلمانان عالقمنــد بــه شــناخت اســام ،عمــوم مســلمانان و نیــز
دانشــگاهیان اســتفاده از ایــن کتاب را بر بیشــتر مطالبی کــه امروز دربارۀ
یتــوان یافــت ترجیــح دهنــد کــه در ایــن صــورت همگــی وامــدار
قــرآن م 
مؤلفان کتاب خواهیم بود.

شــمولگرا» 24،چنانکــه پیشتــر نشــان داده شــد ،مســتلزم اتــکا بــه فهــم
قرآنبسنده و نافی سنت اسالمی است.

سخن آخر
در زمینــۀ تفســیر قــرآن بــه زبــان انگلیســی تا کنــون متــاع ارزنــدهای بــه
خوانندگان مســلمان و غیرمســلمان در غرب که جویای یادگیری دربارۀ
24. inclusivist soteriology.
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