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دیدگاه: یادداشت فرهنگی

مطالعه قرآن از مجرای فرهنگ 

ادبیات قرآن پژوهی در غرب بسیار 
گســترده اســت و در فرهنگ هــای 
اســامی هم تاریخ قابل توجهی دارد. 
ما می توانیم قــرآن را از درون یا بیرون 
مطالعــه کنیــم: زمانی بــه محتوا و 
ویژگی های زبانی قرآن توجه می کنیم و 
سعی می کنیم این محتوا را دسته بندی 
و نسبت های فرهنگی آن را پیدا کنیم، 
زمانی دیگر از بیرون وارد مطالعه  قرآن 
می شویم و به چگونگی ادراک جامعه 
 کتاب و مناســبات آنها با کتاب توجه 
می کنیم. این مطالعه ای از بیرون یا از 
مجرای فرهنگ به قرآن است. به نظر 
می رسد نوید کرمانی در آثار خود روش 

دوم را انتخاب کرده است.
فرهنگ  از مجــرای  قرآن  مطالعه 
نیســت. در نظــر گرفتن  بی ســابقه 
قرآن به منزله  شــی  ء یا اثری فرهنگی 
در دل جامعــه و زندگــی و بررســی 
نقش و جایــگاه آن در تاریخ و جوامع 
اســامی امــر تــازه ای نیســت. در 
بســیاری از رویکردهای تاریخ هنری 
یا باستان شــناختی یا حوزه  مطالعاتی 
فرهنگ مادی نیز به همین شــکل به 
مطالعه ی قــرآن می پردازند و اثر قرآن 
را در دل فرهنــگ و درک و دریافــت 
از آن بررسی می کنند. اما کار کرمانی 
در کتــاب »زبان به مثابــه معجزه« از 
ســنخ مطالعه فرهنگ مادی نیست. 
او بر مبنــای این درک بــه خود قرآن 
برمی گردد تا به مــا بگوید که قرآن در 
پرتو این ارتباط، فهم، حیات اجتماعی 
و فرهنگــی چه معنایی داشــته یا چه 
معنایی می توانسته داشته باشد و درک 
ما از قرآن در این مناسبات چه تغییر و 
تحولی می یابد. کرمانی می کوشد این 
برای خواننده   را، خصوصًا  چشم انداز 
غربــی، باز کند که این نــوع مراودات 
جامعه  مؤمنان با قرآن در درک معنا و 
جایگاه تفصیلی آن در میان مسلمانان 
تأثیر داشــته و نمی توانیم آن را جدا از 
آن بستر و حیات فرهنگی معنا کنیم. 
نکته  برجســته ی دیگر در کار کرمانی 
این اســت که وقتــی این گونه به قرآن 
رجوع می کنیم و این گونه از قرآن سخن 
می گوییم قرآن را در دل حیات فرهنگی 
آن در جامعه و تاریخ بررسی می کنیم. 
پس، باید بدانیم که این تعامات با قرآن 
باعث می شــود که تفسیر و درک های 
متفاوتی از قرآن به وجود بیاید و آیات و 
احکام قرآن معانی گوناگونی پیدا کنند.

قرآن با ورود به بســتر یک زندگی 
واقعی در تعامات با اجزای آن زندگی 
تحول و معنای متفاوت پیدا می کند و 
شکل های متفاوتی به خود می گیرد. و 
بدین سان ما در جوامع و فرهنگ ها و 
تاریخ های گوناگون قرآن های گوناگون 
و فهم های گوناگون از قرآن داریم. در 
اینجا، ممکن اســت قــرآن حقیقی یا 
تفسیر حقیقی قرآن یا هم سو با برخی 
جریان هــا در پژوهش هــای غربی و 
جوامع اسامی معنای اولیه و نخستین 
آن را بجوییــم و ایــن معنــای اولیه و 
نخســتین را معنای حقیقی قرآن تلقی 

کنیم. 
تأکید می کند که  به درستی  کرمانی 
معنای حقیقی قرآن آن معنای نخستین 
نیســت و اگر ما به دنبال اســتخراج 
معنای اولیه و معنای اصلی یا هنجارین 

تلقی  کــردن آن برویم، قطعًا در تعامل 
و پذیرش قرآن در جامعه  معاصر دچار 
مشکات بســیار می شــویم. چراکه 
قرآن مثل اســام یا هــر دین دیگری، 
در ســیر تاریخی و پذیــرش فرهنگی 
به تدریج خــود را بــا فرهنگ جوامع 
 پذیرای خود هم سو و منطبق و متعادل 

کرده است.
قرآن به خاســتگاهی خاص تعلق 
داشته اســت و بســیاری از احکام و 
باورها و موضوعات موجود در آن تبعًا 
نســبت تنگاتنگی با آن جامعه داشته 
اســت. اما برای ورود به جوامع دیگر 
حتمًا باید داد وســتدی میــان قرآن و 
آن فرهنگ هــا رخ بدهد. قرآنی که از 
فرهنگ ها درک  یــا  فرهنگ  مجرای 
می شود، قرآنی اســت متناسب با آن 
جامعه و فرهنــگ. این قرآن هاضمه 
و وســعت گسترده تری پیدا کرده است 
تا بتواند در خــال زمان به بقای خود 
ادامــه بدهــد. البته بحــث پژوهش 
تاریخــی در باب قرآن باید ســر جای 
خودش بماند اما آن معنای نخســتین 
یگانه معنای پذیرفتنی قرآن نیســت و 
ما باید به حیــات فرهنگی و تاریخی 
قرآن راه بدهیم و بپذیریم. حتمًا آداب 
و معانی جدیدی پیدا شده اند و باید به 
نحو مشروع و مجاز به حیات خودشان 
ادامه بدهند. اینها باعث می شوند که 
درک درســت  و هم ســوتری با زندگی 

جدید برای قرآن پیدا شود. 
در  قــرآن  زیبایی شناســانه   ُبعــد 
پژوهش های ســنتی هم مورد غفلت 
نبوده اســت. بحث باغــت و اعجاز 
زبانی قرآن همیشه مطرح بوده است. 
در اینجــا، تفاوت مهم این اســت که 
انگار هم بحث درون داریم هم بیرون. 
معمواًل پژوهش های زیبایی شناســانه  
درباره  قرآن زیبایی قرآن را مربوط به فرم 
یا شــکل بیرونی آن می دانند و این بعد 
را به محتوای قرآن سرایت نمی دهند. 
این پژوهش ها، اساســًا قرآن و کتاب 
مقدس را متنی هنری به معنای عمیق 
و دقیق کلمه نمی دانند. حتی کرمانی 
وقتــی در کتاب »خدا زیباســت« در 
مورد متن و محتوای اصلی قرآن وارد 
این بحث می شــود، کمی در شاعرانه 
خواندن ماهیــت واقعی قرآن احتیاط 
می کنــد. کرمانی به آرای فیلســوفان 
مسلمان اشاره می کند که اساسًا اعتقاد 
داشتند جنس متن و کام قرآنی، امری 
مخیل و محاکاتــی و بنابراین، امری 
هنری اســت. اما ایــن بحث را خیلی 
گســترش نمی دهد و در »زبان به مثابه 
معجزه« هــم کمتر به آن می پردازد. به 
نظرم، این موضوع خصوصًا بر اساس 
دیــدگاه رایج و محبوب در فلســفه ی 
معاصر و مبنی بر این اســت که شکل 
و محتــوا را نمی تــوان چنــدان از هم 
و درهم تنیدگی عمیقی دانســت   جدا 

 دارند.
 اگــر این بحث را جــدی بگیریم، 
بحث ابعاد زیبایی شناســانه ی قرآن یا 
ابعاد هنری قرآن می تواند بســیار فراتر 
از چیزی برود که در ادبیات ســنتی ما 
وجود داشــته و زاویــه و افق جدیدی 
برای درک قــرآن ایجاد کند که به نظر 
می رسد در نهایت کرمانی هم به دنبال 

آن است.
آنچه خواندید، سخنان امیر مازیار در 
نشســت نقد و بررســی کتاب »زبان 
به مثابه معجــزه« در فضای مجازی 

بود.

امیر مازیار 
استادیار فلسفه هنر 

دانشگاه تهران 

يادداشتی در باب کتاب تحصیل در این سوی مرزها )بخش دوم و پایانی(

 بررسی بازار های منطقه ای
 و پیرامونی ایران در جذب دانشجویان بین المللی 

]اندیشه[

در دهه هــای اخیر، رشــد روزافــزون تکنولوژی های 
اطاعاتی و ارتباطی، تحوالت اساســی در جهان به وجود 
آورده و فرآیند جهانی شدن باعث افزایش روابط اجتماعی 
جوامع با یکدیگر شــده اســت. )دهشــیری و همکاران، 
1395( بــه تبــع، جهانی شــدن تاثیــر خــود را در بحث 
آموزش عالی نیز گذاشته است. گسترش فناوری اطاعات 
و ارتباطات، ســریع تر و ارزان تر شدن ارتباطات اقتصادی 
و اجتماعی و کاهش هزینه حمل و نقل باعث رونق بیشــتر 
آموزش عالی بین المللی در جوامع شــده اســت. از این رو 
تقاضا برای جذب دانشــجویان بین المللی در کشــورها به 
دالیل متعدد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی/اجتماعی رو 

به افزایش است. )زمانی منش و همکاران، 1390(
بررســی بازار کشــورهای پیرامونی ایران و مقایســه ی 
الگوها و سیاســت های جذبی به کار برده شــده توســط 
کشــورهای موفق منطقه ای می تواند در تحلیل بهتر وضع 
موجود کشور ایران در این بازار و موانع و چالش های جذب 
دانشــجویان بین المللی به کشــور کمک کند. در ادامه به 
تحلیل آمارهای ارائه شــده در سایت یونسکو در خصوص 
میزبانان دانشجویان بین المللی از بخش های مختلف آسیا 
می پردازیم. آخرین آمار به روز در این سایت، مربوط به سال 

2018 است.)جدول بازار کشورهای آسیای غربی(
در میــان کشــورهای آســیای غربی از جملــه ترکیه، 
آذربایجان، گرجستان و ارمنستان، ایران جایگاهی به عنوان 
میزبان دانشجویان بین المللی ندارد. تنها تعداد قابل توجهی 
از دانشجویان کشور افغانستان در ایران مشغول به تحصیل 
هســتند که آن هم به این خاطر است که بیشتر دانشجویان 
افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران از مهاجرانی هستند 
که ســال ها پیش به ایران مهاجرت کرده اند یا حتی در ایران 
متولد شــده اند و دوران تحصیات پایــه خود را در مدارس 
ایران گذرانده  و با کنکور سراسری وارد دانشگاه ها شده اند. 
در کشــورهای ترکیــه و آذربایجــان غیر چند کشــور 
پرطرفــدار مثل آمریکا، آلمان و بریتانیــا به عنوان اولویت 
اول، مقاصد بعدی دانشجویان، کشور اوکراین و کشورهای 
منطقه ای آسیای غربی یعنی گرجستان، ارمنستان و ترکیه 
بوده و به نظر می رســد نزدیکی فرهنگی و هم زبانی عامل 
اصلی گرایش دانشــجویان برای مهاجرت به این کشورها 
جهت تحصیل بوده  است. )جدول بازار کشورهای آسیای 

مرکزی(
همان طور که در نمودار باال مشــخص شــده است در 
کشــورهای آســیای مرکزی مقصد اصلی و اولین کشــور 
انتخاب شده توسط دانشجویان برای تحصیل کشور روسیه 
اســت. این موضوع به ســابقه قرارگیری این کشورها ذیل 
اتحاد جماهیر شوروی و هچنین روابط تنگاتنگ اقتصادی 
سیاسی آنها با روس ها بر می گردد. در وهله بعدی کشورهای 
ترکیه، اوکراین، باروس و کره به عنوان مقصدهای جذاب 
در خارج از منطقه آســیای مرکزی انتخاب شده اند. کشور 
ایران با وجود قرابت فرهنگی و زبانی با کشور تاجیکستان، 
نتوانســته به عنوان مقصدی جذاب برای دانشــجویان این 
کشور مطرح شود. در عوض کشور ترکیه گوی سبقت را در 
بازار جذب دانشــجویان بین المللی در این کشورها از ایران 

ربوده  است.
)جدول بازار کشورهای آسیای جنوبی(

با توجه به جدول باال، در کشــورهای آســیای جنوبی 
نیز فارغ از 4 کشــور اســترالیا، بریتانیا، آمریکا و آلمان به 
عنوان مقاصد اصلی و جذاب دانشجویان بین المللی در این 
منطقه، با کشور مالزی برخورد می کنیم. این کشور توانسته 
در جذب دانشــجو از کشورهای همسایه خود موفق عمل 
کند. تعداد دانشجویان بین المللی در مالزی طی سال های 
2000 تا 2017 تقریبا پنج برابر شده  است و از 18 هزار و 892 
نفر در ســال 2000، به 100 هزار و 765 نفر در ســال 2017 
افزایش یافته  اســت. )UIS,2021( مالزی نیز مانند ســایر 
کشورهای آســیایی توجه ویژه ای را به بخش آموزش عالی 
خود، با هدف تبدیل شدن این کشور به قطب آموزش عالی 
منطقه مبذول داشته  است. در مقابل ایران به عنوان همسایه 
هم مرز و نزدیک به کشور پاکستان نتوانسته خود را به عنوان 

مقصدی جذاب برای دانشــجویان این کشور معرفی کند و 
تا ســال 2019 میزبان تعداد کمی )282 نفر( از دانشجویان 

پاکستانی بوده  است. 
)جدول بازار کشورهای عربی(

در اینجــا نــکات قابل توجــه در تحلیل بــازار جذب 
دانشجویان بین الملل در جهان عرب را با هم مرور می کنیم:
1 در خارج از جهان عرب کشــورهایی چون ترکیه، 
مالزی، ایتالیا و هند توانسته اند در کنار مقاصد شناخته شده 
و برتر دنیا در جذب دانشــجویان عرب موفق عمل کنند. 
ترکیه با جذب 31278 دانشــجوی عرب، در رتبه نخست، 
مالزی با جــذب 10868 نفر در رتبــه دوم و هند با جذب 

3311 دانشجو در رتبه سوم قرار دارد.
2 دیگر کشــورهای موفق در منطقــه جهان عرب، 
امارات و عربستان هســتند که نام این کشورها به کرات به 
عنوان میزبان دانشــجویان کشورهای عربی در جدول باال 
تکرار شــده است. کشور عربســتان با 46368 دانشجو و 

امارات متحده عربی با 39472 دانشــجو، جزو دو کشور 
اول منطقه ای در جذب دانشجویان عرب هستند. به عاوه 
کشــور اردن با جذب 30274 دانشــجوی عربی توانسته 
جایگاه خود را به عنوان میزبان دانشــجویان بین المللی در 

کشورهای عربی تحکیم کند.
3 و اما ایران در کشــورهای عرب زبان نیز نتوانســته 
اســت آن چنان که باید، جایگاه مطرحــی به عنوان میزبان 
دانشجویان بین المللی داشته باشد. جز در کشور عراق که 
آن  هم به دالیل فرهنگی مذهبی و هم مرز بودن با این کشور، 
نام ایران را به عنوان میزبان در پنج کشــور اول انتخاب شده 

توسط دانشجویان این کشور می بینیم.
چرا ایران به رغم آنچه که در برنامه توسعه ملی خود برای 
جذب دانشجویان بین المللی مشخص کرده، در این حوزه 
در کشورهای پیرامونی خود موفق عمل نکرده است؟ موانع 
موجود در این راه که نیاز به برنامه ریزی اساســی و هدفمند 

دارد، چیست؟

ناهیدصادقی
پژوهش گر برنامه آفاق

بازار کشورهای آسیای غربی

کشورارسال 
ایرانمیزبان 5میزبان 4میزبان 3میزبان 2میزبان 1کننده

13724آمریکا/473عربستان/994هند/4657ترکیه/5826ایران/13724افغانستان1

84اتریش/2220ایتالیا/2389بریتانیا/3420آلمان/7625آمریکا/9698ترکیه2

184آلمان/894گرجستان/2127اوکراین/5474روسیه/11269ترکیه/17088آذربایجان3

1ترکیه/758ارمنستان/1045روسیه/1580آلمان/1955اوکراین/1851گرجستان4

8ایتالیا/117آمریکا/302آلمان/656فرانسه/324روسیه/2720ارمنستان5

بازار کشورهای آسیای مرکزی

ایرانمیزبان  5میزبان 4میزبان 3میزبان  2میزبان  1ارسال کننده

11چک/1677آمریکا/1764ترکیه/2065قرقیزستان/2479روسیه / 65237قزاقستان1

قزاقستان/ اوکراین/ 3817بالروس/ 7434ترکیه/ 12247روسیه /17457ترکمنستان2
32944

2لتونی /1116کره /3135اوکراین /1498روسیه /20862قزاقستان/26130ازبکستان3

135قزاقستان/563بالروس/478ترکیه/656قرقیزستان/2365روسیه /14204تاجیکستان4

3عربستان/359آلمان/ 511قزاقستان/ 1161ترکیه / 1926روسیه /5523قرقیزستان5

بازار کشورهای آسیای جنوبی

کشورارسال 
ایرانمیزبان  5میزبان 4میزبان  3میزبان  2میزبان 1کننده

1نیوزلند/1854ژاپن/2600آمریکا/8619بریتانیا/14950استرالیا/15653مالزی1

13آلمان/2501بریتانیا/2329استرالیا/5830آمریکا/7408مالزی/6904بنگالدش2

282آلمان/4204مالزی/4649بریتانیا/5594آمریکا/7412استرالیا/11324پاکستان3

22ژاپن/4187بریتانیا/2986مالزی/8440آمریکا/8452استرالیا/12180اندونزی4

بازار کشورهای عربی

کشورارسال 
ایرانمیزبان5میزبان4میزبان3میزبان2میزبان1کننده

عربستان 1
11مالزی/2149استرالیا/3559کانادا/5694بریتانیا/7802آمریکا/47321سعودی

3آمریکا/1504ایتالیا/2620اوکراین/4723آلمان/3789فرانسه/28431مراکش2

819آلمان/8122امارات/6592اردن/6704عربستان/9106ترکیه/20701سوریه3

11فرانسه/1918آلمان/3261آمریکا/3689عربستان/4836امارات/5256مصر4

3120ایران/3120مالزی/2116امارات/2773ترکیه/5187اردن/6969عراق5

35آلمان/1401ترکیه/1825امارات/4134عربستان/5601اردن/8290فلسطین6

98هند/1498ترکیه/1896مالزی/1896امارات/2896عربستان/20799یمن7

5بریتانیا/1806اوکراین/1895آمریکا/2420عربستان/3016امارات/6107اردن8

3عربستان/355امارات/389کانادا/513مالزی/519فرانسه/24094الجزایر9

9استرالیا/764امارت/1037اردن/3943بریتانیا/4063آمریکا/10994کویت10

7کانادا/1048ایتالیا/1081رومانی/1152آلمان/5599فرانسه/9499تونس11

710عربستان/476بریتانیا/1194آمریکا/1493امارات/1610فرانسه/4468لبنان12

3اردن/732مالزی/947بریتانیا/2443آمریکا/3515امارات/5237عمان13

12قطر/890مالزی/1512هند/1905امارات/2175عربستان/2179سودان14

1کانادا/708بریتانیا/736آمریکا/997ترکیه/1669مالزی/1729لیبی15

16
امارات 
متحده 

عربی
6آلمان/433استرالیا/956هند/1050آمریکا/2757بریتانیا/4565

16هند/356امارات/389آمریکا/1307بریتانیا/2851اردن/3030قطر17

43قطر/291آمریکا/497اردن/606امارات/877بریتانیا/1490بحرین18


