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قرآن در غرب:  ةزمینمطالعات اخیر در 

 هاها و گرایشگیریجهت
 گزارشی از سخنرانی پروفسور مظفر اقبال

 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1جواد قاسمی   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

موضتود  ،«هتاگیری و گرای مطالعات اخیر ار زمینة قرآن ار غرب: جهت»  ▼
وهشهای اسالمی سخنرانی پروفسور مظفر اقبال است که ار جمع محققان بنیاا پو

 .2است شده اایرا 13/11/1111ار تاریخ 
مرکز استال  »گذار پاکساانی و رئیس و بنیان ةآقای مظفر اقبال اانشمند برجسا

میالای زااگاه  الهور پاکساان را تترک کترا و 1131ار کانااا ار سال « و علم
وان کانااا اکاری شیمی خوا را از اانشگاه ساسکاچ 1111رفت. ار سال  به کانااا

پووهشی مشغول شد. اما بعد ایتن رشتاه را رهتا  -های علمی گرفت و به فعالیت
ار وی  .قتترآن و علتتم و ایتتن پرااختتت زمینتتةکتترا و بتته مطالعتته و تحقیتتق ار 

کمیاتته  تتتدریس و بتتا گیتتل کانتتااایستتن و مکهای ویسکانستتین مداانشتتگاه
ان و آکتاامی علتو  های علم و فناوری سازمان کنفرانس اسالمی پاکستاهمکاری

 ــــــــــ
 .های اروپاییمدیر گروه ترجمه زبان –بنیاا پووهشهای اسالمی .  1

فرهنتگ پتووه   ةبنیاا پووهشهای اسالمی ار راساای ارتبام بیشار با ایگر مراکز تحقیق و توستع . 2
نظران ار مسائل مباالبه جهان اسال ، تاکنون سلستله دی از آرای صاحبمنگروهی و همچنین بهره

 های علمی زیاای از این است برگزار کراه است.نشست
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کااب ویرای ،  ویکبیستااشاه است. آقای مظفر اقبال حدوا پاکساان همکاری 
گوناگون فکری و اعاقاای  موضوعاتمقاله ار  یکصدگراآوری، ترجمه و حدوا 

استال   ،ترین فعالیت علمی ایشان ار زمینه اسال  و علماسال  مناشر ساخاه. مهم
بته  ،اسال  و علفمت. یکی از آثار وی با عنوان: و غرب و تاریخ علم ار اسال  اس

پووهشهای استالمی قلم سرکار خانم فرشاه ناصری و آقای علی آخشینی ار بنیاا 
گتراآوری و ویترای   به فارسی ترجمه شده استت. اثتر ایگترش همکتاری ار

است کته ایتن کاتاب  فلسفه علم و دی  در اسال  و مسیحیتمقاالت کااب ارزندة 
زیر چا  است. گفاگوهای آقای مظفر اقبال با اکار سید حسین نصر  نیز ار بنیاا

گتذاران . وی یکتی از بنیتانبه چتا  رستیده علم و اسال وان نار اثر ایگری با ع
مؤسسه تعلیم و تربیت اسالمی ار کاناااست. اما ار زمینه علتو  قرآنتی، یکتی از 

المعارف  ةایاردخواهد شد، ای نزایک مناشر آثار آقای اقبال که ار آینده ترینمهم
تنظتیم و گتراآوری  تهیه، است که کار نظارت، به زبان انگلیسی جامع قرآن کریم

( Integrated Encyclopedia of the Qur’an) المعفارف ةایاردآن را به عهده اارا. ایتن 
قترن کتار و  چهتاراهلین کااب مرجع ار زبان انگلیسی استت کته بتر استاس اوّ

 قرآنی صورت گرفاه است. ر زمینه علو تحقیقات مسلمانان ا
چتا  بریتل  المعارف قرآن ةایاردبه نقد و بررسی  بیشار نیار این سخنراوی 

(Encyclopedia of the Qur’an که ار ) جلتد بته زبتان انگلیستی مناشتر شتده  ش
کسی که بته قترآن بته مسلمان و ار مقا   پراازا و آن را از ایدگاه یک محققمی

سخنرانی حاصل مقالة اهد. این قرار می گرا مورا بررسی و اناقاانمنزلة وحی می
صفحه به زبتان انگلیستی، کته یس ار المعارف ةایردبر این مفصّلی است  اناقاای

 .ااراجا بیان میز مطالب آن را ار اینوی برخی ا
که اربارة قرآن نوشاه شده بته رتورکلی ار  مظفر اقبال، مطالبیآقای به گفاه  

 د:نگیرقرار می حورچهار م
های مخالف، کته توستط کستانی نوشتاه شتده تفسیرهای قرآنی از ایدگاه .1



 1111 بهار 111شمارة  121

 است که به قرآن ایمان اارند.

آن  انتد تتا بته راهای مخالفان با قترآن کته ار تتالش برآمدهآثار و نوشاه .2
 بپراازند.

های خوا را از آثار مخالفتان قترآن خواهند نوشاهشناسان، که میآثار شرق .1
 مایز سازند.ما

 ررفی.آثار علمی و اانشگاهی ار زمینة قرآن با ااعای بی .1

کنتد: های قرآنتی را بته او گتروه تقستیم میاقبتال تحقیقتات و نوشتاه آقای
 ها و آثار کسانی که به قرآن باوراارند و نوشاههای کسانی که به قرآن باور وشاهن

اربتارة قترآن پیشتینه و  ندارند. به نظر وی، تحقیقات علمی و اانشگاهی معاصتر
بته گفاتة ای از آن استت. نمونته چا  بریل المعارف قرآن ةایاردتاریخی اارا که 

ررفانه، علمتی و ها بیمحققان معاصر غرب این است که این نوشاهااعای  ایشان
مستاقیم از قترآن رورتواننتد بهاز آنجا که هشااا ارصد مسلمانان نمیو اند. اقیق

مورا اسافااة مسلمانان جهتان نیتز قترار گرفاته  المعارف ةایاردن اسافااه کنند، ای
مالزی، اندونزی، هنتد و  ،های زیاای از مسلمانان ار کشورهای ترکیهاست. گروه

کنند. هشااا ارصد نویسندگان این مقاالت پاکساان، از این منبع غربی اسافااه می
انتد، از لمانان ستپراهغیرمسلمان هساند و مقاالتی هم که نوشان آنهتا را بته مست

اند. به گفاه آقای اقبال ااعای ایگر سرویراساار آن ایتن استت مقاالت است او 
اما بعتد از بررستی  ،های گوناگونی حکایت اارااز ایدگاه المعارف ةایارد که این

وجوا اارا و آن این استت ار آن  مهمشویم که فقط یک ایدگاه اقیق ماوجه می
ایتن  چتا  بریتل المعارف قفرآن ةایاردعمدة ایگر  الاشککه قرآن وحی نیست. 

نگرند و معاقدنتد قترآن از کاتاب از منظر کااب مقدس به قرآن می آنان است که
این باورند که این اصل از  مثال  ار مورا روز قیامت و جزا، بر ؛مقدس گرفاه شده

 منابع مسیحی گرفاه شده است. 
شک و تراید است القای  آقای اقبال، ، به گفاةاین اثرهای اشکالیکی ایگر از 
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ذَِللَ  فرمایتد: و این تراید نسبت به قرآن ار صورتی است کته ختوا قترآن می

َِّقينَ  ُمت لإ این است  المعارف ةایاردایگر این  اشکال. یک الإِاتَاُب لَ َريإَب ِفيِه هُدًى لِّ
شتده و بعتدا  نتازل  ر صدر اسال قرآن سیر تکاملی ااشاه، یعنی ا کندمیااعا که 

 تغییر و تحوالتی ار آن صورت گرفاه است. آقای مظفر اقبال به یکتی از مقتاالت
کتته اربتتارة آغتتاز وحتتی ستتخن  کنتتداستتاناا می (111،   2)ج المعففارف ةایارد

بته یتک  ،بتر ایتن بتاور استت کته آغتاز وحتی هگوید. به گفاه ایشان نویسندمی
خواهنتد بتا ب است. لذا اینها میعمیر منسو بن سرای اهل مکه به نا  عبیدااساان

سرایی آغاز وحی ار اسافااه از حدیث اربارة آغاز وحی این موضود را به ااساان
مکه پیوند اهند و بگویند که وحیی ار کار نبواه و پیتامبر ختوا ایتن ااستاان را 

ایگتر ایتن اثتر ارج مفتاهیم غیتر  ایرااهایساخاه است. به گفاة ایشان، یکی از 
های افریقتایی، مثال  مباحثی مانند: احمدیته، نوشتاه ؛یوه مسیحی استقرآنی، به و

اما موضوعاتی چون توحید، زنبور عسل، مورچته و  ،بهائیت و ... ار این اثر آمده
های آن این است که ایتن محققتان ... از آن حذف شده است. یکی ایگر از جنبه

های گذشاه ایتن همته از کنند. ار قرنار حد وسیعی از منابع اسالمی اسافااه می
بینتد از ایتن کراند. بنابراین، خواننتده عتاای وقاتی میمنابع اسالمی اسافااه نمی

گوید اینها پس باید معابر باشند. اما جایگاه و ارجات ایتن می ،منابع اسافااه شده
مثال  ما ار فرهنگ اینی خوا یک مان تتاریخی را بته منزلتة  ؛شناسندمنابع را نمی

اهیم. ما علم رجال ااریم، سلسله سند روایات هی مورا اسافااه قرار نمیمنبعی فق
کنیم. آنها هیچ توجهی به قوت و جو میورا بررسی و صحت و سقم آن را جست

را  المعفارف ةایردندارند. من )مظفر اقبال( ررف چندین سال این  روایاتضعف 
ِفلُؤا نُلوَر هللاِ  :هایم بته قترار زیتر استتگیریا  و نایجهمطالعه کراه  يُريلدُوَن ِليُطإ

 ....ِبأَفإواِهِهَ
توانند بکنند تا پیا  قرآن را ار قترن بیستت و ما باید چه کنیم؟ مسلمانان چه می

یکم گسارش اهند؟ ما میراثی بسیار غنی ار تفسیر و زبان ار اخایار ااریتم. امتروز 
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مشکل زبانی و یا ناتوانی  بیشار مرا  به این میراث اسارسی ندارند. این یا به سبب
و ضعف ار خواندن و ارک این میراث مکاوب است. این حقیقای استت کته هتم 
برای مسلمانان و هم غیر مسلمانان وجوا اارا. بنابراین ما باید چه روشتی را پتی  

بشری مناقل سازیم؟ من ار اینجا سه پیشتنهاا اار : جامعه گیریم تا پیا  قرآن را به 
زااه خراستانی ینجا ار مشهد پرواه بسیار بزرگی زیر نظر اسااا واعظاول اینکه ار ا

انتد و متن های فراوانتی را ار آن وقتت صترف کراهار است انجا  است که سال
پیشنهاا من این است که ما مفاهیم  ا .براه ا  و از آن بهرهشخصا  آن را مطالعه کراه

یریم و آن را ار یک جا، به صورت بگ معجمرا از این « رب»مثال  کلمه  ،اصلی قرآن
ای به زبان انگلیستی . و آن را به صورت مجموعهگرا آوریمبحث زبانی و تفسیری 

 به عنوانبرای خوانندگان عاای نیز قابل اسارسی باشد. که ای به گونه ،ترجمه کنیم
نمونه ار مورا او کلمه خوف و خشتیت، اگتر خواننتده بخواهتد بدانتد مفهتو  و 

منتابع اصتیل زیتاای ار اخایتار  المعجمار ما خوف و خشیت چیست،  تفاوت بین
بنتدی کنتیم: توانیم مفاهیم گوناگون آن را به است آوریم و آن را تقسیمااریم و می

توانیم همه تحقیقات گستاراه و خشیت از خدا و خشیت از غیر خدا و غیره. ما می
ران قرار اهیم. ایگر مخارتب موثق را ار یک جا جمع کنیم و آنها را ار اخایار ایگ

مجبور نیست به جاهای ایگری مراجعه کند تا یک مفهتو  را ار جاهتای مخالتف 
چرا که همه ار یک جا جمع استت. تصتورش را بکنیتد کته اگتر متا چنتین  ؛ببیند

ای را باوانیم ار اسارس جهانیان قرار اهیم چقدر سوامند است. ار واقتع مجموعه
کننتد. آنهتا گان این اثتر چیتزی را از خواشتان بیتان نمیزااه و نویسنداسااا واعظ

جتا ارائته های گوناگون را از میراث استالمی اعتم از شتیعه و ستنی ار یکایدگاه
 ؛اهند. پیشنهاا من این است که ما مفاهیم اساسی و اصلی قرآن را اناخاب کنتیممی

ای از ایتن عهمثال  مفاهیم مربوم به اخالق، توحید، رب، اخال  و...؛ سپس مجمو
مفاهیم را ار اخایار ختواهیم ااشتت. بعتد از آن ایتن مجموعته را بته انگلیستی و 

 های اروپایی ترجمه و مناشر کنیم. زبان
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 ةایاردلتین اوّ مرحلة اجرا ارآمتده، تهیّتةپیشنهاا او  من که ار واقع از قبل به 
کنون ایتن است. ما امسلمان و نویسندگان ن امحققبه همت  جامع قرآنی المعارف

را آغتاز این پرواه  میالای 2111ار کانااا از سال  مرکز ما. ایمپرواه را آغاز کراه
استافااه  انتااا و جهتان استال ار ک گونتاگون کراه است و از همکاری محققتان

هتر جلتد  لتد وج هفتتاین اثر قرار است اگر خداوند توفیتق اهتد ار  .کنیممی
جلدش را ار ماه مبتارک رمضتان عرضته لین اوّ صفحه مناشر شوا. پانصدحدوا 

بیرون خواهد ( با مدخل )احمدجلد او   اهلل( ول با مدخل )جلد اوّ .خواهیم کرا
ایتن پترواه  شتبکه اینارناتی. خواهد کتراصورت الفبایی ااامه پیدا ه و بعد بآمد 

www.iequran.com های ایگتر را به زبان المعارف ةایارد است. ما ار نظر ااریم این
 از جمله فارسی نیز ترجمه کنیم. 

المللتی ار زمینتة مطالعتات ای بتینما نشریهست که ا سومین پیشنهاا من این
هیچ جایگزینی  که چرا ؛عربی و فارسی مناشر سازیم ،های انگلیسینبه زبا قرآنی
نشتریه بته زبتان انگلیستی  او مطالعات علمی اانشگاهی وجوا ندارا. الباهبرای 

فرو شناسی شرق اارند، یکی از آنها سراسر ارمشکالتی  شوا که هر اوچا  می
ار عربساان و ای است که و اومی نشریه ،که ماعلق به آقای عبدالحلیم است رفاه

از عربساان  و هیچ جا غیر است ولی اناشار آن بسیار نامنظم ،شوامدینه چا  می
ای که بته همته جتالمللی چا  کنیم ای بیننشریهاگر ما  براینشوا. بناتوزیع نمی

  .انیا فرساااه شوا پایگاه تحقیقاتی بسیار خوبی فراهم خواهد شد

 چند نکته

با تشکر از آقای مظفر اقبال که شور ایمان و اعاقاا به کال  خدا، ایشتان را بته 
وا و مجال رترب افاد از حریم قرآن واااشت. زمان پرس  و پاسخ بسیار کوتاه ب

از فراهم نشد. بعضی از اناقتااات آقتای اقبتال چند سؤال ار حضور خوا ایشان 
گفاته استت:  آنجا کتهویوه چا  بریل سازنده و مفید بوا، به المعارف قرآن ةایرد
. «محقق و نویسنده مباحث قرآنی باید تسلط و اشراف کافی بر ماون ااشاه باشد»

http://www.iequran.com/
http://www.iequran.com/
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ایگتر اینکته غربی و خاورشناسان وجتوا نتدارا. ار محققان معموال  این ویوگی 
اشتکاالت و  ،با ایتن حتالنویسندة مباحث قرآنی باید به قرآن ایمان ااشاه باشد. 

چا  بریل وجوا اارا  المعارف قرآن ةایردنحوة برااشت ایشان از  هایی ارضعف
 :  کنمای از آنها اشاره میکه به پاره

ار بته استت آوران ارالعتات،  هروزترایدی نیست که امت .به کاربران روش .1
بر این ویوه ار علو  انسانی و تحقیقات اینی، اسافااه از روش، مهم است و به

چتا  بریتل، تحقیقتی و  قفرآن المعفارف ةایاردروش به کار رفاه ار اساس، 
های هتا و برااشتتایتن بتدان معنتا نیستت کته تحلیلهرچند  ؛سوامند است

 ل باشد.نویسندگان آن ارست و بدون اشکا

را با مشاهدة منابعی بستیار زیتاا، ارالعات کلی، مخاصر و جامع ارباره قرآن  .2
 توان از آن به است آورا.  می

آقای مظفر اقبال تقریبا  همة نویسندگان این اثر را به ااشان تمتایالت مختالف  .1
رستد اناختاب بیشتار اما بته نظتر متی ؛کندقرآن یا عد  اعاقاا به آن ماهم می

بر اساس اان  و تخصص هر یک از آنهتا ار  قرآن المعارف ةایردن نویسندگا
های شخصتی و یکی از علو  اسالمی و قرآنتی بتواه نته بتر استاس ایتدگاه

تمایالت فکری یا مذهبی آنها که برای سرویراساار قابل سنج  هتم نیستت. 
های تحقیقاتی ختوا شتهرت ار زمینه المعارف ةایاردبرخی از نویسندگان این 

مانند عبدالعزیز ساشااینا، نصر حامد ابوزید، احمد ستلیم االل،  ؛اارند جهانی
روی.  . ماحده. الباه این  و مسانصر میر، محمد امیر علی معزی، اندرو ریپین

 بدان معنا نیست که تحقیقات آنان بدون ایراا باشد.

باور به قرآن با تحقیق و پووه  ار یکی از مفاهیم و موضتوعات آن تفتاوت  .1
رستد. ار عرصتة . محقق بر اساس مطالعات و شتواهدی بته ناتایجی میاارا

تحقیق باید به صورت علمی به موضود نگاه کرا، وگرنه چه نیازی به پووه  
 وجوا اارا؟   
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 المعفارف ةایارد« حتدیث و قترآن»گویند نویسندة مقالتة که آقای اقبال میاین .5

هد، برااشت اقیقی از اسرا نسبت می، آغاز وحی را به یک ااساانچا  بریل
تترین تعبیتر از قدیمی»گوید: می المعارف ةایردآن نیست. نویسندة این مدخل 

 سرای مکه، عبیتدتواند به ااسااناین ااساان ار منابع، با احامال و نه یقین، می
بن خطتاب بته ایتن  عُمیر، نسبت اااه شوا که رسما  از ررف خلیفه عمر بنا

 «.  مقا  منصوب شده بوا

شدة آقای مظفر اقبتال ایتده ار سخنرانی و مقالة چا  فراوانیهای گوییلیک .1
ها اشتاره بته مصتداقبتاال متورا  جا جزای که ایشان ار هیچگونهبه  ،شوامی
چا  بریل را باید یکی از کارشناسان و  المعارف ةایاردکند. هر مدخلی از نمی

اهد، چنان کته ایتن  ای خا  از علو  قرآنی مورا بررسی قرارمحققان رشاه
اند. به نظر کار را چند نفر از پووهشگران علو  قرآنی ار تهران و قم آغاز کراه

قرآن چا  بریل اتفاقا   المعارف ةایردهای حساس رسد که بعضی از مدخلمی
که یتک  مثل  مدخل علی بن ابی رالب ؛هیچ مشکلی از نظر اعاقاای ندارا
 با اعاقااات شیعه است.محقق شیعی آن را نوشاه و مطابق 

های زیتاای از مستلمانان ار کشتورهای گروه گویدینکه آقای مظفر اقبال میا .3
کننتد، مالزی، اندونزی، هند و پاکساان، از این منبتع غربتی استافااه می ،ترکیه

چا  بریتل بته  قرآن المعارف ةایاردمان انگلیسی باید گفت که سبک و سیاق 
بلکته تنهتا  ،اتی باواننتد از آن استافااه کننتدای نیست که همگان به راحگونه

توانند مطالب آن را ارک کنند که هتم اانت  زبتانی بستیار بتاالیی کسانی می
ااشاه باشند و هم با محاوای مباحث فنی، تخصصی و اینی قرآن آشنا باشتند. 
مطالب آن ار بیشار موارا بسیار فشراه و زبتان آن بترای کستانی قابتل ارک 

ر سطحی بسیار عتالی خوانتده باشتند. و گرنته بایتد از را ا است که انگلیسی
بنابراین، چنین نیست مارجم کارشناس ار علو  قرآنی و اسالمی اسافااه کنند. 

زبتان، عمتو  مترا  باواننتد بته راحاتی از آن که حای ار کشورهای انگلیسی
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 اسافااه کنند.

انگلیستی مناشتر  که بته زبتان مجل  مطالعات قرآنیآقای مظفر اقبال به نشریة  .1
شناستی شرق سراسر ار»گوید تازا و میسخت بر آن می ،شوا اشاره کراهمی

شناسانی که به قرآن ایمان ندارنتد یتا ؛ مقصواش این است که شرق«فرو رفاه
اند و همه را با یک چوب راندهاند. ار اینجا نیز ورزی اارند آن را نوشاهغرض

رترف و کم بیه قترآن، استتان و مؤمن بشده و اگر نه مسلمشناخاه محققانِ
هایی بدون آنکه به نمونه ،اندرا نیز عناصری ضد قرآن به شمار آوراهغرض بی

اشاره کنند. این نگرش ار حوزة پووه  علمتی، امتری ناپستند استت.  از آن
اهند که میهیئت تحریریّة این مجله را محققان معروفی تشکیل اعضای اغلب 

:  .ا.س. عبتدالحلیم، ویلفترا ماننتد ؛شتده استتشتناخاه انهایشآرا و اندیشه
ماالونگ، مسانصر میر، بهار التدین خرمشتاهی، الیتور لتیمن، ریچتارا ناتون، 
یوسف القرضاوی، جوزف فان اس، رفر اسحاق انصاری، اکمال الدین احسان 

 اوغلو، احمد علی االما . 

رکارانی که زمینتة چنتین اندباید از همة مسئوالن محار  بنیاا و است پایانار 
 ▲   کنند، تشکر کرا.هایی را فراهم مینشست


