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V مجموعۀاسالمپژوهیج۱

یادداشت دبیر مجموعه

اززمانتدوینقرآنبهعنواننخستینومعتبرترینمنبعمکتوباسالمیتابه
امروز،دانشمندانمسلمانآثاریُپرشماردرعرصههایگوناگونتفسیر،حدیث،
تاریخ،فقه،اخالق،کالموفلسفهتألیفکردهاندوکتابخانهایغنیازعلوماسالمی
بهجایگذاشتهاند.شناختدقیقوعمیقاینمیراثمکتوبازمهمترینبرنامهها
مجالی »اسالمپژوهی« مجموعۀ است. اسالم درحوزۀ معاصر پژوهشهای در
استبرایمعرفیوانتشارآثاریکهبهنحوینظاممندوبااستفادهازروشهاو

ابزارهاینوینبهپژوهشدراینمیراثپرداختهاند.
اینکودرآستانۀدهۀسوِمسدۀبیستویکممیالدیبیتردیدنمیتواناسالمپژوهی
رادرمرزهاومحدودههایجغرافیایی،زبانیوعقیدتیمحصورکردوهیچمحققیرا
ازپژوهشدربارۀمتونمقدساسالموبررسیعقایدواعمالمسلمانانبازداشت.
قرآنمتنیوحیانیمتعلقبهادبیاتمکتوبجهاناستوتاریخجزیرةالعرب
به درزمانظهوراسالمبخشیمهمازتاریخخاورمیانهدردورانباستانمتأخر
بسیارگستردهتراز شمارمیآید.وانگهی،مرزهایجهاناسالمدردنیایمعاصر
سدههایپیشیناستومسلمانانفراوانیدراقصانقاطدنیاازجملهاروپا،امریکا،
چین،روسیهواندونزیحضوردارند.ازاینرو،کامالًطبیعیاستکهمحققان
رشتههایگوناگونیچونزبانشناسی،نشانهشناسی،باستانشناسی،قومشناسی،
مردمشناسی،دینشناسیونیزمطالعاتتاریخسیاسی،تاریخاجتماعیوتاریخ
فرهنگیباخاستگاههاورویکردهایمتنوعومتکثرمستقیمیاغیرمستقیمبهشناخت
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اسالمواندیشهوعملمسلمانانرویآورند.امروزهمطالعۀدیناسالمازجنبههایم

گوناگونبهبرنامهایپژوهشیدرمحافلعلمیبسیاریازکشورهایجهان،بهویژه
دانشگاههاومؤسسههایتحقیقاتیاروپاوامریکایشمالی،تبدیلشدهاست.در
چنددهۀاخیر،انتشارآثارمتعددیدرشکلهایگوناگونتکنگاری،مجموعهمقاله،
کتابراهنما،دستنامهودائرةالمعارفدربرنامۀکاربرخیناشرانبزرگومعتبر
غربیقرارگرفتهاست،تاجاییکهمجموعههاییخاصرابهموضوعاتمرتبطبا

اسالمواندیشۀاسالمیاختصاصدادهاند.
مجموعۀ»اسالمپژوهی«درپیایناستکهازطریقترجمۀبرخیآثارمعتبر
درحوزۀمطالعاتاسالمکهبهزبانهایاروپاییمنتشرمیشوند،تصویریواقعی
ازپیشفرضها،مسئلهها،روشهاودیدگاههایجدیددراینحوزهعرضهکند
نویناسالمپژوهیراپیشرویپژوهشگرانو ورهیافتهاوچشماندازهای
عالقهمندانقراردهد.هدفپدیدآورندگاناینمجموعهنهصرفاًکاریحرفهای
برایبرگردانچندکتاباززبانیبهزباندیگر،بلکهتالشیاستدرجهتدفاعاز
پژوهشبیطرفانهوعینیگرایانهدربررسیاسالموگامیاستدرراستایتقویت
گفتمانعلمیودانشگاهیدرعرصۀاسالمپژوهیبهزبانفارسی.ازاینرو،معیار
کادمیکوانتقادیومراعات انتخابآثاراینمجموعهبرخورداریازرویکردآ
معیارهایمحققانهدرترازبینالمللیاست.امیدمیرودمعرفیورواجاینقبیل
پارادایماسالمپژوهیبهزبانفارسیمؤثرافتدو پژوهشهادرایجادتحولدر

مسیردستیابیبهوضعیمطلوبتردرمطالعاتاسالمیراهموارترکند.

مهردادعباسی

شش
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1 پیشگفتارترجمۀفارسی

پیش گفتار ترجمۀ فارسی

پیش گفتار ترجمۀ فارسی

کتابمضامین اصلی قرآننوشتۀفضلالرحمانازجملۀمشهورترینآثار
مرجعدرحوزۀقرآنپژوهیاستکهبهقلممسلمانینواندیشوتجددگرا
کادمیکدرداخل در۱۹۸۰ بهزبانانگلیسیانتشاریافتودرمحافلآ
وبهویژهدرخارججهاناسالمبااقبالیگستردهروبهروشد.دربسیاریاز
پژوهشهایجدیدبهزبانهایاروپایی-ازجملهدردائرةالمعارف قرآن 
بحثازمفاهیمومضامینقرآنیبهاینکتابو انتشاراتبریل-در
قرآن مفاهیم از معاصر مسلمانان تلقی بهعنوان آن نویسندۀ دیدگاههای
تولد سال یکصدمین آستانۀ در که کتاب این ترجمۀ است. شده استناد
نویسندۀآنبهچاپمیرسدچکیدهایازمهمترینواساسیترینمضامین
قرآنراازنگاهمحققیدانشگاهیوآشناباتحقیقاتجدیددربارۀاسالمو

قرآنپیشِرویخوانندگانعالقهمندفارسیزبانقرارمیدهد.
فضلالرحماندرسپتامبر۱۹۱۹ دربخشهزارۀپاکستانامروزیبهدنیا
آمد.در۱۹۵۰بادفاعازرسالهاش-کهشاملترجمهوتصحیحوشرح
کسفورددکتریگرفت. بخشیازکتابالنجاةابنسینابود-ازدانشگاهآ
سپسبهمدتهشتسالدردانشگاهدورهامفلسفۀاسالمیتدریسکرد
ودرهمیندورهبودکه،بهگفتۀخودش،مطالعاتفلسفیموجبتردید



2

آن
قر

ی 
صل

ن ا
می

ضا
دراعتقاداتسنتیاششد.مدتیبعدبهسودایکمکبهپروژۀاصالحاتم

کشورش به ایوبخان ژنرال بهرهبری پاکستان در سیاسی و حقوقی
بازگشتوبهریاستمؤسسۀ»تحقیقاتاسالمی«منصوبشد.دراین
دورۀچندساله،ازنزدیک،همبهلحاظنظریوهمبهلحاظعملی،درگیر
برنامۀاصالحدینیدرکشوریمسلمانشد،امادراینراهتوفیقچندانی
پاکستانرا نداشتوپسازگذراندنیکدورۀناآرامیوآشوبناگزیر
بهمقصدایاالتمتحدترککرد.اوتاپایانعمرشدر۱۹۸۸، یعنیطی
حدودبیستسال،دردانشگاهشیکاگوبهعنواناستادمطالعاتاسالمی
فعالیتداشت.اودرایندورهآثارفراوانینوشتوشاگردانزیادیتربیت
نواندیشانمسلمانو توانستبرایخودوجههایممتازدرمیان کردو

اسالمپژوهانغیرمسلماندرغرباحرازکند.
فضلالرحماندرکتابمضامین اصلی قرآن،همچوندیگرآثارش،به
مضامیناخالقیتوجهیخاصدارد.بهگفتۀاو،اگرفهمماازقرآنبرپایۀ
روحاصلیقرآنیعنیاخالققرآنیباشد،پیامومعنایواحدومنسجمقرآن
رادریافتخواهیمکرد.اگرچهتغییرفهممردممعاصرازقرآننسبتبهفهم
مردمعصرنزولامریانکارناپذیراست،میتوانادعاکردآنچهازقرآندر
هرعصریتغییرنکردهونخواهدکرد،روحاخالقیآناست.فضلالرحمانبا
ایندیدگاهدرتالشبرایاثباتقابلفهمبودنپیاماالهیدرهمۀاعصاراست
وازاینکهمسلمانانبیشترازفهمپیاماصلیقرآنبهوجهظاهریآنیعنی

فصاحتوبالغتالفاظتمرکزکردهاند،اظهارتأسفمیکند.
فضلالرحمانمعتقداستمبنایآثاراخالقیمسلمانانتاکنونمنابع
یونانیوایرانیبودهاست،درحالیکهقرآنخودسرشارازمضامیناخالقی
است.بهنظراو،برایتأسیسنظامحقوقیاسالمنخستبایدایناصول
اخالقیقرآنراشناختوسپساحکامفقهیوحقوقیراازآنهااستنباط
کرد.دریککالم،اودرپیتدویننظریۀیکپارچهوجامعاجتماعی- اخالقی
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برمبنایقرآناستوبهنظراوچنینکاریدرگذشتههرگزانجامنشده
است.البتهاینبدانمعنانیستکهفضلالرحمانصرفاًبهیکروشمعتبر
درتفسیراعتقاددارد،بلکهمعتقداستوجودتفاسیرمتعددبرایبقایدین
ضروریاستواینامرازتقدسقرآننمیکاهد،زیراتقدسقرآنمربوط

بهمتنآناستنهتفاسیریکهحاصلفهمبشریاند.
کتابمضامین اصلی قرآن،چنانکهازتوضیحاتمؤلفدرمقدمۀآن
پیتصحیحونقدروشی برمیآید،پژوهشیاستکهبیشازهرچیزدر
 ومحتواییپژوهشهایبرخیقرآنپژوهانغربی،ازجملهجانونسبرا
در قرآناست.فضلالرحمان تبیینمفاهیمومضامین در )د.۲۰۰۲(،
بحثبرانگیز کتاب دو در ونسبرا اندیشههای و ایدهها از کتاب مقدمۀ
مطالعات قرآنی ومحیط فرقه ایبهشدتانتقادکرده،تاجاییکهفهمدقیق
نقدهایشرابهخواندنکاملکتابخودشوکتابمطالعات قرآنیاو

مشروطکردهاست.۱
ترجمۀپیِشروبراساسویرایشدومکتابانجامشدهاستکهدرسال
۲۰۰۹ ازسویانتشاراتدانشگاهشیکاگومنتشرشد.ویژگیمتمایزویرایش
دومکتابافزودهشدندیباچهایارزشمنددرآغازآنبهقلمپروفسورابراهیم
موسی،متولدآفریقایجنوبیومتخصصدرمسائلاسالممعاصر،استکه
درحالحاضراستادمطالعاتاسالمیدرگروهتاریخدانشگاهنوترداماستو
پیشترنیزدرگروهدیندانشگاهدوکمشغولبهفعالیتبودهاست.دیباچۀ
موسیعالوهبراینکهمروریمختصرومفیدبرزندگیواندیشۀفضلالرحمان

دارد،حاوینگاهیانتقادیبهپروژۀفکریاونیزاست.
بهوفور قرآن آیات به ناگزیر مؤلف که است بهنحوی کتاب موضوع

 ۱.برایآشناییباشرححالوآراوآثارفضلالرحماندرمنابعبهزبانفارسیمراجعهکنیدبه:پروندۀ
ویژۀاوزیرعنوان»گزارشمؤلف«درنشریۀمدرسه)شمارۀ۴،مهر۱۳۸۵(؛همچنیندراینباره
 ودربارۀرویکرداوبهقرآننک.:مهردادعباسی،»رویکردتاریخیفضلالرحمانبهقرآن:بررسی

توصیفی-تحلیلی«،تاریخ و تمدن اسالمی،شمارۀ۲۳،بهاروتابستان۱۳۹۵،صص۱۸۳-۱۵۱.
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استنادکردهاست.ازاینرو،برایرعایتدقتومراعاتیکدستیدرمتنم

کتابترجمهایواحد،آنهمترجمۀمرحوممحمدمهدیفوالدوند،مبناقرار
گرفتهکهیکیازرایجترینودقیقترینترجمههایقرآنموجودبهزبان
برخیمواردبهسببسازگاریباموضوِعبحث فارسیاست،اگرچهدر

تغییراتیجزئیدرترجمۀآیاتِاعمالشدهاست.
نگاهمحققانهوجسورانۀفضلالرحمانورویکردانتقادیاوبهبرخی
مسائلفقهیوکالمیموجبشدهکهخوانندهدربرخیازفصلهایکتاب
باآراودیدگاههاییمتفاوتودرخورتأملروبهروشودکهممکناست
بهعنوانپاسخهاوراهحلهاییبرایمسائلومشکالتحقوقیواعتقادی
دردنیایمعاصرعرضهشدهباشند.بیتردیدپرداختنبهایندیدگاههانیازمند
کادمیکاستومجالیدیگرمیطلبد.مترجم تحقیقیمستقلدرمحافلآ
کتابدررسالۀدکتریاش-کهدرآیندۀنزدیکبهپایانخواهدرسید-به

تحلیلمبانیوآرایمتفاوتفضلالرحماندراینکتابپرداختهاست.
درپایان،مترجمازآقایدکترمهردادعباسیکهاینکتابرادرمجموعۀ
حاضرقراردادندوویراستارینهاییآنرابرعهدهگرفتند،وازخانمدکتر
زهراحسینیحمیدوخانممحبوبهقاقمپوشکهدرترجمهوتنظیماینکتاب

اورایاریکردند،نهایتسپاسوقدردانیرادارد.

فاطمهعالقهبندی


