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V مجموعۀ اسالمپژوهی - ۲

یادداشت دبیر مجموعه

از زمان تدوین قرآن به عنوان نخستین و معتبرترین منبع مکتوب اسالمی تا به 
امروز، دانشمندان مسلمان آثاری ُپرشمار در عرصه های گوناگون تفسیر، حدیث، 
تاریخ، فقه، اخالق، کالم و فلسفه تألیف کرده اند و کتابخانه ای غنی از علوم اسالمی 
به جای گذاشته اند. شناخت دقیق و عمیق این میراث مکتوب از مهم ترین برنامه ها 
مجالی  »اسالم پژوهی«  مجموعۀ  است.  اسالم  در حوزۀ  معاصر  پژوهش های  در 
است برای معرفی و انتشار آثاری که به نحوی نظام مند و با استفاده از روش ها و 

ابزارهای نوین به پژوهش در این میراث پرداخته اند. 
اینک و در آستانۀ دهۀ سوِم سدۀ بیست ویکم میالدی بی تردید نمی توان اسالم پژوهی 
را در مرزها و محدوده های جغرافیایی، زبانی و عقیدتی محصور کرد و هیچ محققی را 
از پژوهش دربارۀ متون مقدس اسالم و بررسی عقاید و اعمال مسلمانان بازداشت. 
قرآن متنی وحیانی متعلق به ادبیات مکتوب جهان است و تاریخ جزیرةالعرب 
به  در زمان ظهور اسالم بخشی مهم از تاریخ خاورمیانه در دوران باستان متأخر 
بسیار گسترده تر از  شمار می  آید. وانگهی، مرزهای جهان اسالم در دنیای معاصر 
سده های پیشین است و مسلمانان فراوانی در اقصا نقاط دنیا از جمله اروپا، امریکا، 
چین، روسیه و اندونزی حضور دارند. از این رو، کامالً طبیعی است که محققان 
رشته های گوناگونی چون زبان شناسی، نشانه شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی، 
مردم شناسی، دین شناسی و نیز مطالعات تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی و تاریخ 
فرهنگی با خاستگاه ها و رویکردهای متنوع و متکثر مستقیم یا غیرمستقیم به شناخت 
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اسالم و اندیشه و عمل مسلمانان روی آورند. امروزه مطالعۀ دین اسالم از جنبه های 
گوناگون به برنامه ای پژوهشی در محافل علمی بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه 
دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی اروپا و امریکای شمالی، تبدیل شده است. در 
چند دهۀ اخیر، انتشار آثار متعددی در شکل های گوناگون تک نگاری، مجموعه مقاله، 
کتاب راهنما، دست نامه و دائرةالمعارف در برنامۀ کار برخی ناشران بزرگ و معتبر 
غربی قرار گرفته است، تا جایی  که مجموعه هایی خاص را به موضوعات مرتبط با 

اسالم و اندیشۀ اسالمی اختصاص داده اند.
مجموعۀ »اسالم پژوهی« در پی این است که از طریق ترجمۀ برخی آثار معتبر 
در حوزۀ مطالعات اسالم که به  زبان های اروپایی منتشر می شوند، تصویری واقعی 
از پیش فرض ها، مسئله ها، روش ها و دیدگاه های جدید در این حوزه عرضه کند 
نوین اسالم پژوهی را پیش روی پژوهشگران و  و رهیافت ها و چشم اندازهای 
عالقه مندان قرار دهد. هدف پدیدآورندگان این مجموعه نه صرفاً کاری حرفه ای 
برای برگردان چند کتاب از زبانی به زبان دیگر، بلکه تالشی است در جهت دفاع از 
پژوهش بی طرفانه و عینی گرایانه در بررسی اسالم و گامی است در راستای تقویت 
گفتمان علمی و دانشگاهی در عرصۀ اسالم پژوهی به زبان فارسی. از این رو، معیار 
کادمیک و انتقادی و مراعات  انتخاب آثار این مجموعه برخورداری از رویکرد آ
معیارهای محققانه در تراز بین المللی است. امید می رود معرفی و رواج این قبیل 
پارادایم اسالم پژوهی به زبان فارسی مؤثر افتد و  پژوهش ها در ایجاد تحول در 

مسیر دستیابی به وضعی مطلوب تر در مطالعات اسالمی را هموارتر کند.

مهرداد عباسی
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