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یادداشت دبیر مجموعه

از زملان تدویلن قلرآن به عنلوان نخسلتین و معتبرترین منبع مکتوب اسلالمی تا به 
امروز، دانشلمندان مسللمان آثاری ُپرشلمار 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 
در پژوهش  هلای معاصلر در حلوزۀ اسلالم اسلت. مجموعلۀ »اسلالم پژوهی« مجاللی 
اسلت برای معرفی و انتشلار آثاری که به نحوی نظام مند و با اسلتفاده از روش  ها و 

ابزار های 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 مرز ها 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. 
قلرآن متنلی وحیانلی متعللق به ادبیلات مکتوب جهان اسلت و تاریلخ جزیرةالعرب 
در زملان ظهلور اسلالم بخشلی مهلم از تاریخ خاورمیانله در دوران باسلتان متأخر به 
شلمار می آید. وانگهی، مرز های جهان اسلالم در دنیای معاصر بسلیار گسلترده تر از 
سده  های پیشین است و مسلمانان فراوانی در اقصا نقاط دنیا ازجمله اروپا، امریکا، 
چیلن، روسلیه و اندونلزی حضلور دارنلد. ازایلن رو، کاملاًل طبیعی اسلت که محققان 
رشته  های گونا گونی چون زبان شناسی، نشانه شناسی، باستان شناسی، قوم شناسی، 
مردم شناسلی، دین شناسلی و نیز مطالعات تاریخ سیاسلی، تاریخ اجتماعی و تاریخ 
 فرهنگی با خاستگاه  ها و رویکرد های 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 
گونا گون به برنامه ای پژوهشی در محافل علمی بسیاری از کشور های 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 گونا گون 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 »اسلالم پژوهی« در پی این اسلت که از طریق ترجمۀ برخی آثار معتبر 
در حوزۀ مطالعات اسالم که به  زبان  های اروپایی منتشر می شوند، تصویری واقعی 
از پیش فرض  هلا، مسلئله  ها، روش  هلا و دیدگاه  های جدید در این حلوزه عرضه کند 
و رهیافت  هلا و چشلم انداز های نویلن اسلالم پژوهی را پیلش روی پژوهشلگران و 
عالقه منلدان قلرار دهلد. هدف پدیدآورنلدگان این مجموعه نه صرفلًا 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. ازاین رو، معیار 
انتخلاب آثلار ایلن مجموعه برخورداری از رویکرد آ کادمیلک و انتقادی و مراعات 
معیار های محققانه در تراز بین المللی است. امید می رود معرفی و رواج این قبیل 
پژوهش  هلا در ایجلاد تحلول در پارادایلم اسلالم پژوهی بله زبان فارسلی مؤثر افتد و 

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

برنامه های پژوهشی  در دهه های گذشته، مطالعات قرآن به حوزه ای مستقل در 

محافل دانشلگاهی غربی تبدیل شلده اسلت. آشلنایی با آثار متنوع مکتوب در 

ایلن عرصله بلا رویکلردی علملی و بلا بهره گیلری از روش هلای صحیح پژوهشلی 

تأثیلر شلایانی بلر گفتملان قرآن پژوهی فارسلی خواهد داشلت. ترجملۀ برخی آثار 

تأثیرگلذار و قابل توجله از میلان حجلم انبلوه ایلن پژوهش هلا می توانلد در ایلن 

راسلتا مفیلد باشلد و گفتملان جدیلدی را بله فضلای فکلری مطالعلات اسلالم و 

قلرآن در ایلران وارد کنلد. رویکردهلای فمینیسلتی بله قلرآن در سلال های اخیلر 

کادمیک مطالعات قرآن ظهور و بروز داشته است.  به شکلی فزاینده  در فضای آ

انگاره های مطرح در رویکرد فمینیسلتی از مباحث مشلترک میان علوم قرآنی، 

فلسلفۀ دین، کالم و زبان شناسی است.

کتاب حاشـیه های فمینیسـتی قرآن را می توان مهم ترین اثر عایشله هدایت الّله 

دانسلت. هدایت الّله کارشناسلی خود را در مطالعات زنان و کارشناسلی ارشلد و 

دکتلری خلود را در رشلتۀ مطالعلات ادیلان از دانشلگاه کالیفرنیلا در سلانتا باربارا 

دریافلت کلرد و از سلال ۲۰۰8 تا  کنلون در دانشلگاه سانفرانسیسلکو مشلغول بله 

تدریس اسلت. این کتاب، که در سلال ۲۰۱۴ به چاپ رسلیده، در واقع پایان نامۀ 

دکتری اوسلت که در آن روش شناسلی تفسلیرهای فمینیستی قرآن به  قلم تعدادی 

از زنان مفسر مسلمان بررسی و نقد شده است.
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هدایت الّله، در پیش گفتار کتاب، مراحل شکل گیری و تکمیل اثر خود را توضیح حا

می دهلد و در پایلان پیش گفتلارش بر کتاب، انگیزه اش را از اتخاذ رویکرد انتقادی 
به آثار قرآن پژوهان فمینیست این گونه توضیح می دهد:

اگر در جریان نقدهایم برخی چیزها را تضعیف کرده ام یا به طرز جبران ناپذیری به 
آنها صدمه زده ام، تنها به این دلیل بوده اسلت که برای آن چیزها ارزشلی بیش از 
آن قائل بوده ام که رهایشان کنم تا با انکار شدن تضعیف شوند. اگر بنیان چیزی 
را سست کرده ام، با وجدانی آسوده و با احترامی عمیق به افراد پیش از خودم و 
اهمیت تالش هایشان در این زمینه و در نهایت با امیدی پایدار برای آینده ای بهتر 

این کار را انجام داده ام.

نویسنده همچنین توضیح می دهد که، به دلیل آشنایی اش با فضای فکری مسلمانان 
امریکایی تبار، بررسلی خود را تنها به آثار چند نویسلنده و مفسلر مسللمان سلاکن 
امریکا اختصاص داده است: آمنه ودود، اسما بارالس، کیشا علی، رفعت حسن، 
عزیلزه هبلری و سلعدیه شلیخ. او پلس از معرفلی کوتلاه ایلن مفسلران، می کوشلد 
به نحوی منسجم خاستگاه، مفاهیم و روش  های تحلیلی رویکردهای فمینیستی به 
قلرآن را در چنلد بخلش بیلان کند. در دو بخش پایانی، این رویکردها را به ویژه از 
جهت روش شلناختی نقد می کند. اشلارۀ هدایت الّله به نقاط ضعف این تفاسلیر - 
چنان که خودش می گوید - برای زیر سلؤال بردن آنها نیسلت، بلکه معتقد اسلت 

این کار برای تداوم مستحکم تر این مسیر ضروری است.
در ترجملۀ کتلاب کوشلش بلر آن بلوده اسلت تلا اصاللت کتلاب، هلم در صورت 
و ظاهلر و هلم در محتلوا و مطاللب آن، رعایلت شلود. همچنیلن تالش شلده اسلت 
برابرنهاده های مناسبی برای اصطالحات تخصصی فمینیستی به کار روند و تا حد 

ممکن متنی روان و خوانا برای مخاطب فراهم آید.
ناگفته پیداست که مطالب کتاب نمایانگر دیدگاه های نویسندۀ آن است که البته 
خود او نیز در بسیاری موارد دیدگاه های مفسران زنانه نگر را نقل و از برخی جهات 
نیز آنها را نقد کرده است. ترجمه و نشر این دیدگاه ها به معنای تأیید تمام محتوای 
آنهلا نیسلت. بلا ایلن حال، این املکان را برای محققان قرآن پژوه کشلورمان فراهم 



3 یادداشت مترجمان

می کنلد کله سلریع تر و آسلان تر با جدیدتریلن دیدگاه های طرح شلده در این زمینه در 
فضای بین المللی آشلنا شلوند. همچون هر مطلب علمی و پژوهشلی دیگری، باب 

نقد و بررسی این اثر نیز برای منتقدان و محققان باز است.٭

٭ این کتاب اساسًا در نقد تفسیر فمینیستی قرآن نوشته شده و نویسنده بر آن است که مفسران فمینیست 
کجا می شود این تحمیل را ادامه داد. در  پاره ای ارزش های مدرن را به قرآن تحمیل می کنند و می پرسد تا 
واقع، بسیاری از چنین تفسیرهایی مورد نقد نویسنده اند و او در فصل پایانی این قبیل ادعاها را به نحو کلی 

نقد می کند.  -ناشر.


