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 مستشرقان یل و نقد مطالعات قرآنیتحل
 **مجید معارف/  *پرویز آزادي

 دهيچک

، بـوده اسـت و   يهـود يو  يحيشناسان مس شرق هصاشناسان، خ توجه شرق در كانوناسالم همواره  ةمطالع

ـ پاسـخ ا افتن ين مقاله در پي يطة اين توجه بوده است. اين حيتر ، قرآن مهميان موضوعات اسالميدر م ن ي

افتن پاسخ ابتدا بـه  ي يچه بوده است؟ برا يکرد مستشرقان در مطالعات قرآنين رويتر ياست که اصل مسئله

ـ   در آثار قرآن يرعلميغ يکردهايوجود رو يابي شهير ـ پرداختـه و علـل پد   يپژوهـان غرب ـ د آمـدن ا ي ن ي

مستشـرقان رد و   يشـناخت  مطالعات قرآن يکرد اصليشود. از همان ابتدا رو  ين مييکردها در آثار آنان تبيرو

 است.   تخطئه قرآن بوده

ـ  دران به قـرآن  يکرد غربياز تحول مثبت در رو ييها با وجود بارقه ـ م قـرن اخ ين انـه  يکـرد انکارگرا ير، روي

 شود. يارائه م يتر  فيتر و ظر دهيپوش يها قالب د دريآثار جد  ن تفاوت کهيبا ا ؛است يهمچنان باق

 .يشناس ، مستشرقان، شرقيواژگان: مطالعات قرآنكليد
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 . مقدمه١

کـرد  یرو یبررسـ  درپین نوشتار یا قات مستشرقان بوده است.یتحق یاساس يمحورها از یمطالعات قرآن
آثـار مهـم مستشـرقان     یو بررس ین امر با معرفیل و نقد آن است. ایو تحل یمسشرقان در مطالعات قرآن

 رسد. یخ اسالم به انجام میدر طول تار
جامعـه در   يهـا  یژگـ یشناخت و ياست و برا يک کشور، شناخت آن ضروریتسلط بر  يبرا

ار صـادق اسـت؛   یویژه دربارة اسـالم بسـ   ن امر بهین و اعتقادات آن را شناخت؛ اید دیدرجۀ اول با
 يو معنو يوین از نظر دنیآنان این د ينهند و برا یان میالم بنخود را بر اس یچراکه مسلمانان زندگ

فـا  یمسلمانان ا یرا در زندگ یاند که اسالم نقش اصل ز معترفیمستشرقان امروزه ن 1ارزشمند است.
مستشـرقان داشـته    یشناس در مطالعات اسالم یار مهمیگاه بسیجا ین، مطالعات قرآنیبنابرا 2کند. یم

 است.

 مستشرقان   يمطالعات قرآن يخير تاري. س٢

آثـار آنـان در    یانـد. بـا بررسـ    داشـته  یپژوه در قرون مختلف با قرآن تعـامالت مختلفـ   مستشرقان اسالم
 یزمـان  ین آثار مشخص ساخت که در ادامه با لحاظ توالیا يبرا یزمان ةتوان پنج دور یم یمطالعات قرآن

 شود.   یم یبررس

 زدهم)  يقرن هفتم تا س(انهيم يبا قرآن از ظهور اسالم تا قرون وسطا آغازين ة. مواجه١ ـ٢

ب بـه  یاکثر قر چراکهتوان ارجاع داد؛  یان معارضه با قرآن را به نزاع اهل کتاب با قرآن و مسلمانان میجر
سا بـوده  یز کلیآنان ن یبان اصلیاند و پشت ان بودهیحیان و مسیهودیان یاتفاق معارضان قرآن تا به امروز از م

 4اشاره شده است. ،ان و اهل کتاب با مسلمانان و قرآنیحیمس به تقابِل بارها در قرآن 3.است
ـ آن را ةدربار یان با اسالم چهار تصور اصلیمسح ییل آشنایدر اوا ن و ین اسـالم دروغـ  یـ ج بـود: د ی

اسـت، و   یپرسـت  و لـذت  يبنـد و بـار   ین بیر و خشونت است، دین شمشیت است، دیاز واقع یفیتحر
 5.ح استیک ضدمسی[حضرت] محمد[ص] 

 يالدیاز قـرن هشـتم مـ    ،افتندیشناس  که بعدها نام شرق یحیشان مسیکش یرسم يها تیشروع فعال
 و تخطئـه  را نقـد قـرآن   کوشـید  )754د. ق (یدمشـق  يوحنایبه نام  یحیمس یشیکشن قرن، یاست. در ا

 ــ  ةرا دربـار  ی، مجـادالت یت سنتیحیات مسینظر بر اساس يو 8.را نگاشت 7ارتداد ةدربار یکتابو  6کند
 9.ارائه کرد ـ» مسلمانان ملحد«اصطالح خودش 
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ـ تفنبر قرآن به نام  يا هیرد» يابونوح االنبار«در قرن نهم   رسـالۀ  کتـاب  ينگاشـت و کنـد   د القـرآن ی
ـ دفاعد یـ ح و با نام جدیور آن را تصحیم 10.را نوشت یعبداهللا الهاشم یال يح الکندیعبدالمس  يات کنـد ی

 یکلـ  را بـه  امبر اکـرم یـ و نبوت پ یرا از قرآن نف یانیوح ۀکند هرگونه جنب یتالش م يچاپ کرد. کند
 12ان نوشته شـده اسـت.  یهودیان و یحیمس ریتأثتحت  ل ویر اصیغ ،آن است که قرآن  بر يو 11.کند انکار 

ـ   قـرآن  يمرجـع بـرا   اثـري هـا   قـرن  يکتاب کنـد  ن قـرن،  یدر همـ  13.دآمـ  شـمار مـی   بـه  یپژوهـان غرب
ـ بـه پ  یینـاروا  يهـا  نسـبت  و را نگاشـت  14ه شـهدا یدفاعا کتاب یاسپان ۀدر قرطب )859د.(وسیاولگ امبر ی
 15ش گرفت.یرا در پ يکرد کندیداد و همان رو اکرم

بر آن نوشت. او  يا هیقرآن، رد ینیترجمۀ الت بر اساس) است که 886کتاس(د. ب ین يفرد بعد
انـت  یو د یمتنـاقض و دور از وحـ    ،یف، جعلـ یضـع  يهـا  بخش يآشفته، دارارمعقول، یقرآن را غ

القـا  به مسـلمانان  ن بود که یامستشرقان تا قرن دوازدهم  یهدف اصلن منوال یبه هم 16.کرد یمعرف
در  یکه نقش مهمـ  ياز افراد یکی 17.دا بکنندیش پیت گرایحیبه مس تا ،ن اسالم باطل استید کنند
از مناظرات خـود را   یکی يبه نام آلفونس بود. و يهودی ياروپا داشت فرد وارونۀ اسالم به یمعرف

 18.به مناظره با اسالم اختصاص داد
ن فکر افتاد که مسـلمانان را بـه   یا به ایبه اسپان يسفر در) 1156ـ1092(لیتر ونرابیدر قرن دوازدهم پ

قـرآن) را  (ن منبع مسـلمانان یتر یاصلاز داشت ین کار نیا ينشان بازگرداند و برایز از دیآم مسالمت یروش
روبرت از انگلسـتان و هرمـان از روم،    يها بود، از دو نفر به نام یکلون يسایس کلیکه رئ يو 19بشناسد.
ـ یبه زبـان الت  را قرآن نخستین بار کلدرخواست کرد  یالديم1142/1143در سال  و  20نـد ترجمـه کن  ین

ـ توجـه ا  درخورنکته  21ار داد.ز قریک مشاور مسلمان به نام محمد نیآنان  يبرا ـ دفاعن اسـت کـه   ی ات ی
تـر  یت داشـت کـه پ  یـ ت در رد قـرآن اهم یحیمسـ  يایـ در دن يبه قدر ،اشاره شدبه آن  تر پیشکه  يکند

ـ ا 23قـرآنش قـرار داد.   ۀدر کنار ترجمـ  22»یحیک مسیه یک مسلمان و جوابی ۀنام«آن را با نام  ۀترجم ن ی
ـ ا لیاز نظر س 24ر شد.یفراوان، تکث يها یدقت یکتاب با وجود اشتباهات و ب ـ  ی نـدارد  ارزش  ین کتـاب حت

 یمین ترجمـه مفـاه  یا 26اند. قرآن دانسته ینیالت ۀن ترجمیز آن را بدترین یبرخ 25.به آن ترجمه گفته شود
ک یـ کـرد  یموجود در قـرآن را بـا رو   ینیم دیمفاه ،قرآن کرد و عالوه بر آن ۀن را وارد ترجمیاز زبان الت

ـ تـر ونراب ین ترجمه، پیهم بر اساس 27نگاشت. یحیمس را  28اسـالم  يهـا  از آمـوزه  يا خالصـه ل کتـاب  ی
ن دو اثـر بـه همـراه    یـ ف کرده بود نگاشت. ایکه خود تعر ییها بر آموزه 29يا هینگاشت و در کنار آن رد

توجـه   درخـور ن اثر ینخستک یکلونائ ۀک منتشر شد. مجموعیبه نام کلونائ يا مذکور در مجموعه ۀترجم
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همچـون وات آن را قابـل    ین اسالم در اروپا بود. هرچند کـه برخـ  یقرآن و د یمعرف ۀدر عرص يو جد
 ،31قـرآن بـود   ۀهـا در مطالعـ   ییاروپـا  ين ترجمه برایتر جیو تا قرن هجدهم را 30دانند. یم یتوجه و علم

ـ نسـبت بـه د  ها  یات و تصورات و بدفهمیخته از فرضین نکته توجه کرد که سراسر آمیبه ا ن اسـالم و  ی
ــ  ــت. مجموع ــرآن اس ــکلونائ ۀق ــرن ی ــا ق ــل    ک ت ــع اص ــا مرج ــد در اروپ ــا بع ــان یه ــون  یکس همچ

) قـرار گرفـت کـه در    1468ــ 1388()، تورکومـادا 1471ـ1402انوس(یکارثوس  )،1064ـ1041(کوزانوس
نـام  بـه   يگـر ین دوران فـرد د ین است که در همـ یتوجه ا درخور ۀنکت 32.صدد رد و ابطال اسالم بودند

ـ ار دقیاو از قـرآن بسـ   ۀترجمـ  .ترجمـه کـرد   1210ز قـرآن را در سـال   ی) ن1216ـ 1193(مارك تـر و   قی
 افت.یروبرت رواج  ةشد  فینشد و اثر تحر یبه اثر او توجه یول  33،بود یتر به متن اصل کینزد

ـ دا ۀدر نوشت نسنتیاز اثر و یبخش مهم در زدهمیگر در قرن سیبار د ياثر کند ـ المعـارف  رةی او  ۀگون
بانـدر راه  یلیب ۀن کتاب به مجموعـ یهم ۀو به واسط گر شد جلوه) 1259ـ1247( 34یخیتار يها نهیآبه نام 

ابوالفضـائل   یرا، صافیهمچون بح يگرین قرن در آثار افراد دیدر هم را يبا سبک کند یسینو هیافت. ردی
 35د.یتوان د یبن العسال و حنا مقار م

ـ از د یگاه دشمن بزرگ و اصـل یهمچنان در جان دست، اسالم را یاز ا يآثار ان حفـظ  یحیدگاه مسـ ی
چــون  یناندیشــوراز یــزدهم نیل قــرن ســیــاوا در را هــا ق ترجمــهیــقــرآن از طر ۀرونــد مطالعــ 36کــرد.

 ين قرن مراکـز یدر ا 38کردند. ین مطالعه میآنان قرآن را به زبان الت 37.گرفتند پیهالس و روچله  کانسلر، 
و بـا هـدف    یبیصـل  يهـا  ن مراکز بـه تبـع جنـگ   یا 39س شد.یسأت یو زبان عرب یمطالعات اسالم يبرا

ـ بازگرداندن مسلمانان از اسالم شکل گرفت. به تحر قـا و  یدر شـمال آفر  ي) مراکـز 1275د.(مونـد یک ری
مونـد  یبـود بـه نـام ر    ين مراکـز فـرد  ین محصول اینخست .شکل گرفت یآموزش زبان عرب يا برایاسپان
 41.رسوالن یشرح معانو  40انیهودیه مسلمانان و یمان علیخنجر ااثر  ) با دو1248د.(نیمارت

 قرن چهاردهم تا شانزدهم)( خرأمت يدر قرون وسطا يمطالعات قرآن ة. توسع٢ـ٢

در  یت را دگرگون کند و بـا قـدرت نظـام   یفراوان، اسالم توانسته بود وضع یبیتخر يها تیبا وجود فعال
 یالديمـ 1312ن در سـال  یـ و يسـا یکل يم شـورا یل بـا تصـم  یـ ن دلیبه هم 42ظاهر شود. یشرق ياروپا
ـ بلونس، آکسفورد، یدر پار یانی، و سری، عبرانیونانی، یزبان عرب يها یکرس ـ تالیا ای ـ نی، آوای و  فرانسـه  ونی

 43س شد.یسأا تیاسپان يساالمانکا
ـ  .کردنـد  یم یت قرآن را بررسیحیان همانند گذشته با هدف دفاع از مسیحیز مسین دوره نیدر ا  ۀنمون

ــاب  ،آن ــعلکت ــلمانانی ــانون مس ــدویر 44ه ق ــ1243(کال ــت1321ـ ــ يو .م) اس ــود  یبخش ــر خ از عم
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مسـلمان   ين فرصت به مناظره با علمایت گذراند و در ایحیغ مسین به تبلیزم ) در مشرق1300ـ1288(را
ـ تناقضات موجود در قرآن پرداخت. ا بیان زعم خود به ن کتاب بهیدر ا يمشغول بود. و بارهـا  ن کتـاب  ی

بـر آن   یک اسـت کـه بـه مـرور زمـان نکـات      یمجموعه کلونائ ةشد لیتکم درواقعاثر او  45د.یبه چاپ رس
 ۀتوان خالصـ  یکالدو را میکتاب ر 46.ل و ارائه کردیتکم 1321کالدو آن را در سال یافزوده شده بود و ر

ـ نظر ةدیان در برابر قرآن دانست. چکیحیمس يها تمام مخالفت یافته و سنتی سازمان ات مطـرح شـده در   ی
سـا  یست که توسط آباء کلیت نیحیک بدعت در مسیجز  يزی: قرآن چآوریم میدر چند بند  ن کتاب رایا

ـ یکـه در عهـد   یصورت دهد در ین ارجاع میمحکوم شده است، قرآن به عهد ـ ین چن ـ یب شین پ وجـود   ین
در تضـاد   یفلسف يبا باورها آن یم اخالقیمفاه یت ندارد، برخیسنخ یچ متن الهیندارد، سبک قرآن با ه

کنـد،   یدارد، قرآن برخالف عقل دعوت م یمتن یاست، قرآن در درون خود دچار تناقض است و آشفتگ
رقابـل اعتمـاد بـودن آن را    یخ قـرآن غ یکند، و تـار  یحکم م یعدالت یکند و به ب یغ میقرآن خشونت را تبل

 47ف شد.یلأمسلمانان ت برضد یکالدو آثار فراوانیاثر ر بر اساسکند. بعدها  یثابت م
ـ ب يورتو سقوط امپرا يالدیم 1453مسلمانان در سال  دست بهه یفتح قسطنطن  یزانس، شـوك بزرگـ  ی

هـا   ن جنگیا ،گرید ياز سو 48.واداشتنه ین زمیدر ا يقات جدیآنان را به تحق بازان وارد کرد و یبه غرب
را  يکه نگارش آثـار  49شد یاسالم يها نیان در سرزمیحیاز مس یتبع آن سکونت برخ ب اسارت و بهسب

ان از مسـلمانان  یحیکـه در آن بـه اشـتباه بـودن تصـور مسـ       ها و لباس ترك یزندگ جمله، ازدرپی داشت
ـ ز دیـ ن قرن نیدر ا یسینو هیردکرد یرو ،ن حالیبا ا 50.اعتراف شده است ) 1471د.(کـل یر .شـود  یده مـ ی

ـ کلونائ ۀرا نوشت که بر مجموعـ  51مسلمانان يه قرآن و ادعایعلکتاب  بـر   يا هیـ ک بنـا شـده بـود و رد   ی
اسـت کـه    یاسالم يایاسپان يایوحنا از سگووین قرن یگر در همید ۀنمون 52قرآن بود. يها تک سوره تک

و  را ترجمـه کـرد  قـرآن   يالدیم 1454در سال  يکرد. و یمسلمان برپا م يبا فقها يبسیارمجالس بحث 
در ترجمـه روبـرت و    خصوصـاً  ـقرآن   ۀدر ترجم ینیکه در زبان الت یاز اشتباهات کوشیدن ترجمه یدر ا

ک قـرآن  یـ د یـ ص داد بایبـود کـه تشـخ    ین کسـ ینخستاو  54.دزیپرهب ـ  وجود داشت 53،هرمان از قرآن
قـرار داد   ییایاسپان ۀقرآن را در کنار ترجم یک مسلمان، متن عربین رو کمک یچندزبانه سامان دهد؛ از ا

 55را به آن افزود. ینیالت ۀترجم و بعدها
صـورت   يهـا  ترجمـه  بـر اسـاس  ها از اسالم و قرآن  ین اطالعات غربیشتریب یقرون وسطاواخر  تا

ـ  کردند یمسلمانان مراجعه م يریم به آثار تفسیبه طور مستق يالبته اندك افراد 56.گرفته بود همـواره   یول
ـ ا ۀآنهـا از مطالعـ   یهدف اصل 57.کردند یمخود را حفظ  زیآم نسبت به قرآن و اسالم حالت خصومت ن ی
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ـ خواسـتند قـرآن را     یاول مـ  ۀن کار در درجیا يبود و برا امبر اکرمیت پیب شخصیتخر درواقعمنابع 
اکـرم اسـتاد   امبر یکه پوانمود کنند دوم  ۀاز اعتبار ساقط سازند و در درج یافتن تناقضاتیبا  ـبه زعم خود  

 58را به او آموخته بودند. یمطالب یداشته و کسان یحیمس

 قرن شانزدهم تا هجدهم)(ان در دوران رنسانسيشنيآثار پ ةج گستردي. ترو٣ ـ٢ 

ن یـ س شد و ایسأت دن، رم و آکسفوردیدر ال یشناس شرق یتخصص يها قرن شانزدهم دانشکده ياز ابتدا
کالـدو را  ی) اثـر ر 1546ــ 1483(ن لوترین قرن مارتیدر ا 59.افتیز رواج یاروپا ن يها ه ر دانشگایامر در سا

 60ان گمـراه نشـوند؛  یحیخوانـد تـا مسـ    س آن فـرا  یشان را به تدریکش یترجمه کرد و حت یبه زبان آلمان
ـ دل 61سـت. یقرآن و انتشار آن ن ۀمسلمانان مضرتر از ترجم يبرا یچ اقدامیمعتقد بود ه چراکه ل آن هـم  ی

 شان بود.  یها فرض شیان از پیحیمس يها نبود و بافته یکه او ترجمه کرد قرآن واقع ین بود که قرآنیا
کـرد؛   یحیتـوان مسـلمانان را مسـ    یز بر قرآن نوشت. او معتقد بـود نمـ  ین يا هین ردیلوتر عالوه بر ا

از نظـر او داشـتن علـم قـرآن      62کننـد.  یآنان سخت به قرآن معتقدند و همواره به آن مراجعـه مـ   چراکه
ت توسـط  یحین مسـ یـی از ترك آ يریجلوگ راياسالم و قرآن، بلکه ب باه مقابل راياست البته نه ب يضرور

آن  بـه  اسالم آشنا شـوند ممکـن اسـت    يها ان با آموزهیحیدانست که اگر مس یم یخوب ان. لوتر بهیحیمس
ث موضـوع مناقشـه   یکه مبحث تثل ییت خداوند در فضاید اسالم بر وحدانیکأکه تدا کنند؛ چرایش پیگرا

 ییهـا  د و رد قرار دادنـد و گـروه  یث را مورد تردیتثل یدر اروپا همانند مجارستان کنون يا شده بود و عده
ن ینخسـت  63خطرسـاز بـود.    راه انداختـه بودنـد،   يجد يها نه بحثین زمیان در ایتاریونیهمچون جنبش 

 ۀن نسخه از قرآن درواقـع نسـخ  یا 64د.یبه چاپ رس »باندریلیب«با عنوان  1543قرآن در سال  یچاپ ۀنسخ
ک ترجمـه نبـود، بلکـه از    یـ  صـرفاً بانـدر  یلیب ۀنسـخ  65.تر در قرن دوازدهـم بـود  یترجمه پ ةل شدیتکم

هـا   تـرك  خ مسـلمانان، خصوصـاً  ی. تـار 3هـا و   هیاز رد يا . مجموعه2ک، یکلونائ ۀ. مجموع1: يها بخش
ـ ) تجد1550(که هفت سـال بعـد   يا گونه افت بهیار ین مجموعه شهرت بسیل شده بود. ایتشک چـاپ  د ی
، یسـ یانگل يهـا  از قـرآن بـه زبـان    يمتعـدد  يها ع قرآن، تا قرن هجدهم ترجمهیبعد از انتشار وس 66شد.
   67صورت گرفت. ییاروپا يها ر زبانی، فرانسه و ساي، هلندی، آلمانیولیاسپان

 ي. وقرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کـرد ) 1654ـ1590(الکساندر راس بار  نخستیندر قرن هفدهم 
بـود نـه    يفرانسـو  ۀترجمـ  بر اسـاس ز یقرآنش ن ۀنوشت و ترجم یقیتطب یپژوه نید ۀنیز در زمین یکتاب

ـ اله ۀسال به مطالعـ  36 خودش ۀبه گفت 68.یاصل متن عرب او فلسـفه،   یات پرداخـت و تخصـص اصـل   ی
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 ۀقـرآن دانسـت. ترجمـ    ۀاسالم) را ترجم( حتیمس یراه مقابله با دشمن اصل یگانهخ و کالم بود. او یتار
  ۀن قـرن ترجمـ  یدر اواخـر همـ   69د.بو یناقص، نادرست و ناکاف وبود  یسیبه انگل هن ترجمنخستیراس 
بـر  ن و طبـع قـرآن   ین اثـر تـدو  یـ ر شـد. ا یاز قرآن فراگ 1698در سال  ییایتالیش ای) کش1700د.(یماراک

قرآن به زبان  ۀن ترجمیتر ن ترجمه که کاملیدر ا 70بود. ینیالت ۀهمراه با ترجم ،یخط ۀچند نسخ اساس
ختـه شـده بـود و بـه     یمفسران مختلف انتخـاب و بـه هـم آم    يریتفس هاي دیدگاه  تا آن زمان بود، ینیالت

 71گذاشـت.  یش مـ ین شکل ممکن از اسالم را در اروپـا بـه نمـا   یبه نگارش در آمده بود که بدتر ينحو
ـ از ا يگـر یسخه دن .بر قرآن نوشته شده بود ییها  هین ترجمه ردیا یعالوه بر آن در حواش را  ن ترجمـه ی

ن یـ وس و متن قرآن حذف شـد. ا ینکیر يها هیحاش ،د که در آنکره یوس تهینکیر يالدیم 1721در سال 
 يهـا  ن قرن در کنار ترجمـه یدر ا 72از قرآن در اروپا قرار گرفت. يبعد يها فهم يمبنا یمدت ينسخه برا

ـ بـارز ا  ۀنمون  .ان داشتیهم جر امبر اکرمیت پیبر اسالم و شخص یسینو هیرد ،ف شدهیتحر ن کـار را  ی
ـ ام بدول مشاهده کرد. در ایلیتوان در اثر و یم ـ ار بـه د یل آثـار، قـرآن بسـ   یـ ن قبی ـ تحق ةدی سـته و  یر نگری

د. (یمـارون  یوحنـا الحوشـب  یگـر از  یاثـر د  73شـد.  یب مـ یمختلف تخر يها ز به بهانهیامبر نیت پیشخص
 74است. یبه زبان عرب مناقضات القرآن) به نام 1632

 تهيدر دوران مدرن يو روشمند شدن مطالعات قرآن ي. تخصص٤ ـ٢

ـ در ا 75.شـد  یارائـه مـ   یو علم دانشگاهیصورت ه از قرن هجدهم به بعد غالب کارها ب ن قـرن جـرج   ی
 76در لنـدن منتشـر شـد.    یالديمـ  1734ترجمه کرد که به سـال   یسی) قرآن را به انگل1736ـ1697(لیس

ـ او از مطالعـه و تحق  ةزی). انگ261بود(بل،  يضاویژه بیو بر آثار مفسران مسلمان، به یل مبتنیس ۀترجم ق ی
 یمـاراک  ۀع و اقبال فراوان به اسالم در جهان بود. او با استفاده از ترجمـ یدر قرآن شناخت عامل رشد سر

گـاه  یاز جا موجود در قرآن را نشـان دهـد، تـا آن را   » يها يباز حقه« ـبه قول خودش   ـتالش کرد تمام  
ـ   یگو یم آشکاراکتابش  ۀاو در مقدم 77باشکوهش سرنگون سازد. نشـان دادن   یمعنـ  ید هـدفش پـوچ و ب

ـ پ ۀبود قرآن برساخت یاش شد. او مدع کارش عکس خواسته ریتأثهرچند که  78قرآن است؛ امبر اسـت و  ی
ـ تانیبـار در بر هفتادتـاکنون   ن ترجمهیا 79.ن کار را کرده استیا یاو با نبوغ شخص ـ بـار در ا  53ا، ی االت ی

متعـدد   يهـا  ن کتاب و مقدمه آن بـه زبـان  ین اید چاپ شده است. همچنیک بار در هند تجدیمتحده و 
) و 1902(ي)، بلغـار 1814(ي)، سـوئد 1792(ی)، روسـ 1751(ي)، فرانسـو 1746(یل آلمانیاز قب ییاروپا

 80) ترجمه شد.1891(یعرب یحت
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ـ پترس بـن دوم  هجدهمل قرن یمسلمان در اواریزبانان غ ان عربیاز م مفتـاح  ) 1707د.(ت مخلـوف ی
ـ    ،تبـار بـود   یک ارمنیک متکلم کاتولیح که یتچ الکاسیو در اواخر قرن مکر عیالب  یالناسـخ و المنسـوخ ف

بهتـر   ةاستفاد يهم بودند که برا يرا در رد بر قرآن نگاشتند. افراد ل و کذب القرآنیصدق االنجو  القرآن
 ينوشـتند؛ افـراد   یه مـ یـ ن حـال بـر قـرآن رد   یکردند و در عـ  یمبادرت م یزبان عرب يریاز منابع به فراگ

در  یسـال زنـدگ   هجـده ) که بعد از 1653د. (وی یآم  81،مانیمقابل ا ۀنقط) با اثر 1670د.(ایلسیهمچون س
ـ قان الطریا) که کتاب 1700د.(سکوسیو فرانس  بر قرآن نوشت، يا هیه ردیسور ـ  يق الهـاد ی ملکـوت   یال
 82نوسنت چهارم نگاشت.یرا به درخواست پاپ ا واتالسما

ـ قرن نوزدهم است. در ا یاصل يها از مشخصه ییگرا خیو تار ییگرا ، اثباتییگرا عقل  ين قـرن بـرا  ی
دن بـه  یآن تـا رسـ   یخیر تحول تاریشد و س یم ییها و اصل آن شناسا شهید ریبا یق در هر موضوعیتحق

ـ ا شد. یوه بررسین شیز به همین نیگرفت. د یقرار م یبررس در کانون یفعل ۀافتیت رشدیوضع ه یـ ن روی
کـرد در  ین رویگفتـه شـد. همـ   » شـه یوسـواس در ر «به کار رفت کـه بعـدها بـه آن     یافراط يا به اندازه

ـ نما یخـوب  بـه  ،شود یم یکه از قرن نوزدهم معرف يآثار 83افت.ی سرایتز ین یقات اسالمیتحق ـ انگر ای ن ی
 ان است.یجر

ـ قـرآن بـا تـورات و انج    يکرد در قـرن نـوزدهم تـا حـدود    یرواین با توجه به   يل از نظـر ظـاهر  ی
ـ ر، یـ هـا هماننـد مزام   از سروده يا ا مجموعهیعت یکتاب شر عنوان بهشد. قرآن  ینم يارزشگذار ا کتـاب  ی

ن ینخسـت ) 1838ـ1796(یوهان مولر آلمانیشد.  یده میاز تمام آنها د یبیبلکه ترک ،. نبود.ا و.یمکاشفات انب
اسـت و   یخاصـ  يها یگ ژیو يدانست که دارا ین امر اعتراف کرد. او قرآن را کتاب مستقلیکه به ا یکس

 ،کـرد بـه اسـالم و قـرآن    یر رویین تغیل ایاز دال یکید یشاکند.  یک میاحساسات و شعور انسان را تحر
 84.سا باشدیکل ةطرین مطالعات از سیآزاد شدن ا

 ةدربـار  یبلکـه موضـوعات خاصـ    ،گرفـت  یقرار نم یبررس کانوندر ت قرآن یگر کلین قرن دیدر ا
قـرآن از   يریپـذ ثرا بـا موضـوع   ی) کتاب1883ـ1800(يفرانسو هیوتپ ،خ قرآنیشد. در تار یقرآن مطرح م

ـ . گوسـتاو و نگاشتد موافق و مخالف در آن، یط زمان نزول و عقایان و شرایر ادیسا ) 1889ــ 1808(لی
فرهنـگ   يل، کتابش حـاو یبودن و يهودیبه علت . را نگاشت 85بر قرآن يانتقاد ـ  یخیتار ۀمقدمکتاب 

مات ین تقسـ یـ کرد که بعدها نولدکه ام یبخش تقس قرآن را به سه يها بار سوره نینخست يوبود.  يهودی
در  87امبر ارتباط برقرار کنـد. یپ یو زندگ یات قرآنیان تحول آیخواست م یم درواقع يو 86به کار برد.را 

خ یتـار نولدکـه در   .نـد کن يب نـزول بازسـاز  یـ مصحف را بـه ترت  کوشیدند می یقات برخین تحقیکنار ا
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نه انجام دادنـد.  ین زمیدر ا ییها تالش 90محمد یزندگور در یو م 89امبریپ محمدل در یگوستاو و 88،قرآن
 بر اسـاس نش یو با چ یقرآن: ترجمه از زبان عرباز قرآن را با نام  ي ا ن سه تن، نسخهیا ةرودول با مشاور

تـا   د ویبه چاپ رس 1861ن و ترجمه کرد که در یتدو 91هی، همراه با نکات و نمایب زمانیها به ترت سوره
 يبـرا  مذکور ةویدر ش 92د چاپ شد.یافراد مختلف تجد يها ها و مقدمه شیرایبار با و هجده  ،1977سال 

بـر  شـد و   یالنـزول مراجعـه مـ    اسـباب ره و ینزول، به س بر اساسات و سور قرآن یب آیر و ترتیافتن سی
ـ نکه اعتبار روایل ایبعدها به دل یشد، ول یم میتقس یمختلف يها ات قرآن به دستهیآن آ اساس ات توسـط  ی

 93نزول استفاده نشد. یخیب تاریافتن ترتی يوه براین شیگر از ایال رفت، در سؤیز یکل بل و ونزبرو به
ـ تانی) در بر1823(»یسلطنت ییایانجمن آس«) و 1784(»ییایانجمن آس«ر ینظ یین دوران نهادهایدر ا ا، ی

) در آلمـان شـکل   1845(»ییایانجمن آس«) در فرانسه و 1821(»ییایانجمن آس«و » مصر ناپلئون ۀسسؤم«
و تبحـر   یخیتار یشناس ، گسترش مطالعات زبانیاز جوامع شرق يتر عیآنها شناخت وس ۀجیگرفت که نت

   94بود. یشرق يها در زبان
را نگاشت. هدف او اثبـات   95ت اخذ کردندیهودیآنچه مسلمانان از گر کتاب ین قرن آبراهام گایادر 

 ت اسـت و قـرآن  یحیت و مسـ یـ هودیزمـان در   یجاد شده در طین مطلب بود که اسالم همان تحول ایا
چ یهـم هـ   اود قرار گرفت و خـود  یمورد ترد يقات بعدیگر در تحقیاثر گا 96است. يبشر يکار درواقع

 97تواند باشد. ین میچن احتماالً گفت صرفاًبلکه  ،استدرست صددرصد  هاش بررسیوقت ادعا نکرد 
ـ ز ریتـأث ن اثـر  یرا نگاشت. ا 98نآات قریشف اآلکگوستاو فلوگل  1842در سال  قـات  یدر تحق يادی

ـ ا 101.نوشت را 100خ قرآنیتارنولدکه  به دنبال آن 99گذاشت. يبرجا یقرآن يبعد  درپـی  درواقـع ن اثـر  ی
» داده بـود  يرو آنچه واقعاً«خواست  یقرآن بود و م يریگ نزول و شکل یخیتار يمشخص ساختن فضا

 102ف کند.یرا توص

 ستمياز قرن ب يدر مطالعات قرآن ينيد بدبي. تشد٥ ـ٢

سـتم، مطالعـات   یقـرن ب  يهـا  مهیدر اواخر قرن نوزدهم و تا ن ،یاق به مطالعات علمیبا وجود شور و اشت
 یمنفـ  يهـا  نگـرش  اسـتمرار  درواقـع  ینین بـدب ین شد. ایعج یافراط ینیبدب ین با نوعمستشرقا یاسالم

) کـه  1921ــ 1850(هریتوان در آثار گلدز ین امر را میبود که تندتر شده بود. ا یبه منابع اسالماسالفشان 
 يهـا  گاهدیـ ن در آثـار و د یدارد و همچنـ  يدیشـد  دیـدگاه اصـالت قـرآن    ةنسبت به آثار نولدکه دربـار 

ـ ا 103افت.ی ینسبت به خاورشناسان قبل )1937ـ1881(نگانایم) و 1962ـ1902(شاخت اصـالت  ن دو در ی
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کـه   ینگانا معتقد بـود قـرآن بـدون درك نقشـ    یم روا داشتند. يجد يها دیشان تردیامبر و سنت ایخود پ
ـ یدرصـد واژگـان ب   یاو حت 104.ستیفا کرده است قابل فهم نیدر آن ا یانیزبان سر ـ قـرآن را ن  ۀگان ز در ی

   106.سپرده شد یبه فراموش يادیات او تا حدود زیکه البته نظر 105آثارش مشخص ساخت؛
و  را به اوج رسـاند  ینیبدب 107یفقه اسالم يها سرچشمهکتاب با نگارش  1950در سال  شاخت

همچـون   يبعـد از شـاخت افـراد    ال بـرد. ؤر سـ یـ ث را در جهـان اسـالم ز  یاصالت هرگونـه حـد  
ر سؤال یاصالت قرآن را ز یکل ونزبرو به 108را دنبال کردند.کرد ین روی، برتن ا)2002ـ1928(ونزبرو

 يهـا  آثار ونزبرو از گـام  109.امبر اکرم دانستین قرآن را متعلق به دو قرن بعد از وفات پیبرد و تدو
ـ آ یاسـالم بـه حسـاب مـ     يها شهیر یدر بررس یاساس مطالعـات  در دو کتـاب مهـم خـود     يد. وی
ـ ا یبـه بررسـ   یخیتـار  ـ  یکـرد زبـان  ی) با رو1978( 110يا ط فرقهیمحو ) 1977(یقرآن ن موضـوع  ی

ـ  بـه  ـرفته بودنـد   یشناسان آنها را پذ  شتر شرقیمسلمانان را ـ که ب  ییپردازد. او آثار روا یم ر یـ ز یکل
در طـول قـرن    یحیمس ـ  يهودی يا ط فرقهیاست که در مح یدگاه ونزبرو قرآن متنیبرد. از د سؤال 

داند، بلکه آن را اثر مسـلمانان اعـراب    یامبر اکرم نمینگاشته شده است. او قرآن را از پ يسوم هجر
ـ دیـدگاه استادشـان در ا  تـابع  نگ، ین، کالدر و هاوتیپیل ریداند. شاگردان ونزبرو از قب یم یشمال ن ی

جان برتن از شاگردان ونزبرو معتقد است قرآن شکل و قالب خـود را در زمـان خـود     111.اند نهیزم
 ییو از سـو  ینفـ  یکلـ  ن قرآن در زمان خلفا را بهیتدو 112جمع قرآندر کتاب  افته است. اویامبر یپ

 113.ان کردیامبر اکرم بین عامل جمع نشدن قرآن در زمان پیتر نسخ را مهم
کردشـان اسـت؛   ینگر روبیا یخوب به ن آنهایاشاره کرد که عناو يگریآثار دتوان به  ین آثار میدر کنار ا

ـ ) از آرنت جـان ونز 1908( 114نهیمسلمانان در مدچون  ییها کتاب  115اسـالم  يهـود ی يهـا  شـه یر ،کی
)، از 1926( 117تیحیمنشـأ اسـالم و مسـ    ،) از ولهاوزن1897( 116دربارة اعراب ملحد، ي) از تور1933(

انگـذار  یعنـوان بن  محمـد بـه  و  ،چـارد بـل  ی) از ر1926( 118اش یحیط مسـ یمح شۀ اسالم دریر ،تورآندره
ـ در ا 120.بداننـد  یحیا مسی يهودیشه یداشتند اسالم را از ر یکه سع ) از کارل آهرنس1935( 119نید ن ی

   121.ف شده استیتال ینه آثار فراوانیزم
ـ از قب يگریل را دربارة قرآن و منبع آن، افراد دیس يها ن قرن حرفیدر ا )، 1905واالسـتون( ل ی
و بـه همـان    یلـ یگونـه دل  چیبـدون هـ    ،يهودی) 1977نسون(ی) و رد1959ون(ی)، چامپ1926المنس(

صـورت  » آنچه واقعـاً بـوده اسـت   «افتن یکه در جهت  ییها از تالش یکی 122صورت تکرار کردند.
ن و یر تدون کار در ادامۀ کار رودول دیاست. ا یسیچارد بل از قرآن به زبان انگلیگرفت، ترجمۀ ر
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بـر  م کرد و آنها را یمختلف تقس يها قرآن را به بخش يب نزول بود. ویترت بر اساسترجمۀ قرآن 
 يبـرا  123هـا  سـوره  ينش انتقادیقرآن مترجم با چمرتب کرد. اثر او با عنوان  يدینش جدیچ اساس

مغلق است که کمتر ده و یچیپ يا د. کار او به اندازهیبه چاپ رس 1937بار در دو جلد در سال  نیاول
داشته باشد تا  ید به متن قرآن تسلط فراوانید و حتمًا بایاز آن استفاده نما یراحت تواند به یم یمحقق

 124استفادة الزم را از آن ببرد.
سـتم ادامـه   یقـرن ب  يتـا انتهـا  » قرآن و اسالم يها شهیر یبررس«کرد ی، رو»تیواقع«در کنار شناخت 

) از 2000( 126یخیافتن محمـد تـار  یـ  يتـالش بـرا  ) و 1998( 125قرآن يها شهیرافت که انتشار دو اثر ی
 ن آثـار پرداختنـد غالبـاً   یـ ف ایلأکه به تـ  ین امر است. کسانید ایؤم یخوب وراق به با نام مستعار ابن يفرد
ن افراد همواره در صـدد  یند. ادش یت میا از طرف آنان حمای بودند یشیو کش ییسایکل يها صبغه يدارا

رفته اسـت  یپذ ریتأث يهودیو  یحیط مسیز از محیاو ن امبر است ویامر بودند که قرآن اثر خود پن یاثبات ا
 یپـا را فراتـر نهـاده و مـدع     یبرخ یحت 127.الهامات او بوده است أمنش يهودیو  یحیآثار مس درواقعو 

 128.بـود ج بـود و آن قـرآن   یرا یک نسخه از تورات مدراشیحجاز فقط  ۀاند در قرن هفتم در منطق شده
گـر  یاز د ید اسـالم یعقا» يها شهیر«افتن یدر جهت  آغازیند متکلمان یعقا ین قرن بررسین در ایهمچن

 129.توجه است درخورموضوعات 
قرآن نوشته شـده اسـت    ةستم درباریدوم قرن ب ۀمیکه بعد از ن را يآثار توان می یکرد کلیک رویدر 

 م کرد:یبه چهار دسته تقس
ن آثار تـالش  یدر ا .پردازند یخ قرآن میبه تار یطور کل و به يآور ، جمعيریگ به شکل که يالف) آثار

 ؛ردیگ یز صورت میقرآن ن یو ادب يل ساختاریتحل يبرا
 د؛ننویس می یحیمس يها زهیان و با انگیحیکه مس يب) آثار
   ؛دنپرداز یر مسلمانان از قرآن میتفاس یکه به بررس يج) آثار
   130.دنپرداز یمختلف م يکردهایه با رویا آیک موضوع یاز  یخاص ریتفس یکه به بررس يد) آثار

 در آثار مستشرقان   انهيانکارگرا يکردهايش رويداي. علل پ٣

 کرد در آثار مستشرقان رد و انکار قـرآن اسـت و  ین رویتر ین و اساسیتر مهم ،طور که مالحظه شد همان
ن یـ د آمـدن ا یپد یابی شهینجا به ریاند. در ا رفتهینپذ یانیو وح یکتاب آسمان عنوان بهگاه قرآن را  چیه آنان
صـورت گرفتـه در آثـار مستشـرقان      يها یبررس بر اساسشود.  یشناسان پرداخته م کرد در آثار شرقیرو
 کرد دانست:  ین روید آمدن این عوامل در پدیثرترؤل را میتوان امور ذ یم
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 فراوان   يها فرض شي. پ١ ـ٣

ا ناخواسته در آثار خود منعکس یداشته و آنها را خواسته  یفراوان يها فرض شیمستشرقان همواره پ
 يتمدن غرب بر شرق، برتـر  يبرتر 131ن،یهمچون اقتباس قرآن از عهد ییها فرض شیاند؛ پ ساخته

ـ ن يورز با غرض یها گاه فرض شین پیا 132ت بر اسالم.یحیمس ياز هر نظر، و برتر یانسان غرب ز ی
ـ ا 133آورد. یپدید مـ  یو ضداسالم یرعلمیشدت غ به يشود و آثار ین میعج ـ ی هـا را   فـرض  شین پ
اسـالم   يهر از مـدارا ید گلدزیافت؛ براي مثال، تمجی یو قرآن یتوان در مطالعات اسالم  یم یخوب به

رد، عالقه و توجـه  یگ یقرار م امبر اکرمیپ يمدار ر تنفر او از انسانیان، تحت تأثیر ادینسبت به سا
ـ یدة اسالم، تحت تأثیعق ی) به اصالت و درست1943ـ1863مک دونالد(  بالك  دانکن فـرض او   شیر پ

ـ یحیمنزلـۀ بـدعت در مسـ    از اسالم بـه   ییالعـادة لـو   فـوق  یو همراهـ  یرود، همرنگـ  ین مـ یت از ب
ح ینۀ او از اسالم در رد صـر یر کی، تحت تأثیو هنر اسالم  عرفان، ات، ی) با اله1962ـ1883ون(ینیماس

) در آثـار خـود بـه    1848ـ1768(انیشاتوبرا یو  134رد،یگ یح ـ قرار م یـ در شخص مسدة تجسم  یا
از اصـول   یچ اصـل یداند که ه یامبر مینامۀ پ یکند و قرآن را زندگ ینم یتوجه یق تمدن اسالمیحقا

  135ببخشد یرا تعال یتواند کس یست و نمیتمدن در آن ن
 امبر اکـرم یـ خود پ ۀهمچون نولدکه قرآن را نوشت يشود افراد یها و تعصبات موجب م فرض شیپ

هات فـراوان و  یخود دست به توج ياثبات مدعا يو براا 136.ان و مشرکان بداندیحیمس ،انیهودیبا کمک 
ـ از قب یخیموضوعات تار یدر برخ ،مثال برايد؛ ینما یسست م واقعاً یزند که گاه یم يافتن شواهدی   لی

افـت  ین مطالـب را خـوب و کامـل از تـورات در    یامبر ایشود که پ یم ین مدعیبا استناد به عهد 137هامان
ن اشـکال در  یـ گفته شده و قرآن بـا آن متفـاوت اسـت و ا    يگرین به نحو دیچون در عهد ،نکرده است

 138ن بوده است.یح مطالب عهدیافت صحیقرآن، از عدم درك و در
 يهـا  دانـش  يریـ ن و فراگشناسـا  در شـرق  ياسـتعمار  ۀی، وجود روحمذکور يها فرض شیبه تمام پ

ـ   فرض شین پیمعتقدند بر ا ین، برخیعالوه بر ا 139د افزود.یز بایرا ن یغرب جدید د تنفـر  یـ ن بایهـا همچن
 140بر آثارشان گذاشته است. یفراوان یمنف ریتأثز افزود که یان از اسالم را نیهودیان و یحیمس یمذهب

 و معتبر ياز منابع اصل نبردن  . بهره٢ ـ٣

 انـد غالبـاً   مراجعه کرده یکه به منابع اسالم يشود که آنان در موارد یآثار مستشرقان مشخص م یبا بررس
 يا کـه چهـره   یر منـابع یمنابع اهل سـنت و سـا  به بلکه در اکثر موارد  ،ل نبوده استیمراجعه به منابع اص
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نجـا  یاند مراجعه شده است. در ا و سنت آن حضرت ارائه کرده امبر اکرمیشده از پ فیمخدوش و تحر
 رد.یگ یقرار م یبررس ،رمعتبریاز مراجعه به منابع غ يموارد
ن یـ در صـحت و سـقم ا   یقـ یگونـه تحق  چیق مستشرقان بـدون هـ  یغران ۀدر بحث افسان راي نمونه،ب

ـ أقبـول و ت  ةدیـ ن بحث شده و آن را بـه د یوارد ا ،مطلب ـ یی  يمـونتگمر  .انـد  سـته یرشـاهد نگ  ید و حت
ـ م 141،محمـد در مکـه  ) در کتاب 2006ـ1909(وات  142،محمـد  یزنـدگ ) در کتـاب  1905ــ 1819(وری

خ ملـل  یتـار ) در کتـاب  1956ــ 1868(کـارل بروکلمـان   143،خ قرآنیتار) در کتاب 1973ـ1900(نولدکه
صـدق نبـوت    ةآن دربـار  بر اساساند و آن را مسلم در نظر گرفته و  ق پرداختهیغران ۀبه افسان 144یاسالم

 145،)4ق (خ صـدوق یچـون شـ   يق را افـراد یـ غران ۀاست که افسان ین در حالیاند. ا امبر قضاوت کردهیپ
ـ 149)6اض(قیع یقاض ،148)6(قيفخر راز، 147)6(قيابن جوز ،146)5د(ق یخ مفیش  ،150)6(قی، ابن عرب

ق (د قطـب یسـ  ،155)14(قیقاسـم  ،154)9(قی، ثعـالب 153)8(قيضاوی، ب152)8ر(قیکث ابن ،151)7(قیقرطب
چـون   يافـراد  صـرفاً اند و  اساس دانسته یو آن را ب  رد کرده یکل به ،157)14(قیی، و عالمه طباطبا156)14

 160.اند آن را نقل کرده ندات مشهوریلیکه به نقل اسرائ 159)4(قيو طبر 158)3ابن سعد(ق
ک مسشترق خاص که معاصر و اکنـون  ی ةوینجا عالوه بر موضوعات خاص به شیسته است در ایشا

ن مستشـرق  یپـ یل اشاره شود. اندرو ریبه منابع اص نکردن از مراجعه يا نمونه عنوان بهات است یح دیدر ق
. بـا  داردر یدر علوم قـرآن و تفسـ   یآثار فراوان است،ز برخوردار ین ییکه از شهرت باال ییپژوه کانادا قرآن
ـ آن توج يلبته برال و معتبر مراجعه نکرده و ایبه منابع اص يشود که و یآثار او مشخص م یبررس ه هـم  ی

مـا کـه    يبـرا  خصوصاً ؛ار سخت استیجهان اسالم بس یتمام يریما به منابع تفس یابیدست«آورده است: 
 یاو گـاه  161»دشوار اسـت.  ییای، اردو و اندونزی، فارسیبه آثار عرب یابیم دستیهست یط دانشگاهیدر مح
ق فقـط از  یـ ن تحقیدر ا« :دیگو یکند و م یاشاره مز ین یر مذاهب اسالمیاز منابع سا نبردن  به بهره آشکارا

و بـدون   یکنـد و بـه صـورت کلـ     ین کار را نمیدر اکثر مواقع ا یول 162.»ام منابع اهل سنت استفاده کرده
ر بـه آنهـا پرداختـه    یل مدخل تفسیل که ذیوأدر موضوع ت يو مثالً برد. یاشاره از منابع اهل سنت بهره م

 ییکـه مرحـوم عالمـه طباطبـا     ی. در صـورت نـدارد  یتوجه زانیالمر یتفس به هصاخ یعیبه منابع ش ،است
بـا   آغازینمفسران قرون  ياهبه نظر صرفاًاو  ده است.کران ین موضوع بیدر ا یتوجهدرخور  هاي دیدگاه

او  163آنها اثبـات شـده اسـت اکتفـا کـرده اسـت.       یات که بارها نقد و نادرستیذکر موارد متناقض از نظر
ـ د المعارفةریدا ير خود که برایتفس ۀن در مقالیهمچن و  یر علمـ یتفاسـ  یدر بررسـ  ،ن نگاشـته اسـت  ی
ـ یر ایبه تفاسـ  یول ،کند یاست اشاره م ف شدهیلأت ...مصر، پاکستان، هند و که در يریبه تفاس يعصر  یران
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ـ از کنار آثـار موجـود در ا   يا چ اشارهیو بدون ه پردازد نمی ـ کـه در ا  یدر صـورت  164.گـذرد  مـی ران ی ن ی
مـذکور   يتواند حداقل در سطح آثـار کشـورها   یف شده است که میران تالیدر ا يموضوع آثار ارزشمند

 باشد.
ن مقالـه  یدر ا ين مشاهده کرد. ویپیر» وجه اهللا« ۀتوان در مقال یف را میلأت ةوین شیاز ا يگرید ۀنمون

ه بـه ذات را داشـته   یشـب  يزیـ چ يد معنـا یـ و وجـه با  معتقدندم خداوند یارد مسلمانان به تجسد یان میب
تمـام مسـلمانان    ةدیـ ن موضـوع عق یـ م خداوند و قائل بـودن بـه ا  یاست که تجس ین در حالیا 165باشد.

ن نحـو  یند. بـد ک یمنابع مراجعه نم همۀبه  ين امر است که ویاز ا ین ناشیپیر يریگ جهین نتیا 166ست.ین
در  ،دهـد  یم مـ ینـان تعمـ  آبه تمام  167از مسلمانان است یخاص ةبه عد که متعلق را یخاص ةدین عقیپیر

ـ از مسلمانان است. عالوه بـر ا  ید برخید مطابق با عقایتوانست حداقل بگو یکه م یصورت موضـوع   ،نی
 ).11 :يشور(»ء لَیس کَمثْله شَی«ز در تضاد است؛ یبا نص قرآن ن یم الهیتجس

شتر مـورد قبـول مسـلمانان اسـت     یب که یا منابعیر مذاهب یبه تمام منابع ازجمله منابع سا یتوجه بی
در  ير طبـر یاز تفسـ  يو ،مثـال  بـراي  .ردین قرار گیپیر مایۀ دستات یلیاز اسرائ وسیعیف یب شده طسب

ـ یـ روا يحـاو  ير طبریاز آنجا که تفسار استفاده کرده است. یآثارش بس ات اسـت  یلیاز اسـرائ  یات فراوان
افتـه اسـت   ین یمطلبـ  یچ منبعیموضوعات از ه یدر برخ ن منبع دارد.یر استفاده از اب يبسیارد یکأن تیپیر

در نقـل   بـراي نمونـه،  دانسته است.  نمسلماناهمۀ افته و آن را اعتقاد ی ییا کسای ير طبریدر تفس صرفاًو 
ـ  ،انـد  ن موضوع نپرداختـه یاد به ایمسلمانان ز«گفته است که » افثی«داستان  داسـتان مسـت    ییکسـا  یول

ن کردن و دعا کردن نـوح در  ینفر ۀجینت يا طبریاو را نقل کرده است و  يسون حام از ینوح و نفر شدن
 ییهـا  ا چه زبانیاز نسل کدام فرزند هستند و  ینکه چه کسانیل گفته است و ایحق فرزندانش را به تفص

ـ که ا یدر صورت 168»از کدام فرزند درست شده است. م اسـت و کمتـر   ات مسـلّ یلین موضـوع از اسـرائ  ی
واحـد اسـت و    ،ن قولیچ وجه اشاره نکرده است که این مقاله به هیاو در اکند.  یتوجه م به آن یمسلمان

بـه   صـرفاً  يچ نقـد و نظـر  ین بدون هیپی. رف را گفته استین مطالب سخیاست که ا یکس یگانه يطبر
تـاکنون   1987که از سـال   يبود در آثار فرد ییها نمونه صرفاًن موارد یا ن مطالب اکتفا کرده است.ینقل ا

 .آید شمار می بهبرجسته در غرب  وهشگريپژمشغول است و  یبه مطالعات قرآن
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 . سوء برداشت از منابع  ٣ـ٣

 یجینادرسـت نتـا   يهـا  ل برداشتیگاه به دل ،اند کرده همراجع معتبر هم که به منابع يمستشرقان در موارد
 یمستشـرقان در بررسـ   ین است کـه برخـ  یسوء برداشت از منابع ا يها از نمونه یکی .اند گرفته نادرست

امبر نوشته شده اسـت و همـه   یدارند قرآن حداکثر تا پانزده سال بعد از وفات پ یان میخ کتابت قرآن بیتار
افتنـد معتقـد   یطالب نیبن اب یبر خالفت عل يان که چون در قرآن شاهدیعیجز ش بر آن اتفاق نظر دارند به

ـ  یعین امر بر همگان روشن است که شـ یکه ا یدر صورت 169.ف شده استیحرشدند قرآن ت ن یان بـه چن
 170.منـابع اسـت   ناشـی از بـدفهمی  ن حالـت،  ین برداشـت مستشـرقان، در بهتـر   یاعقتاد ندارند و ا يامر

 يقات بعـد یمنابع دست اول موجب شده است تحق ازنکردن و استفاده  یمراجعه به منابع مستشرقان قبل
 بـراي  171مطالعات صورت گرفته در گذشته و با تکرار همـان اشـتباهات باشـد.    بر اساس یمحققان غرب

 یدر صـورت  ،کنـد  یماستفاده  فراوان نولدکه خ قرآنیتاراز کتاب  یخیتار ان موضوعاتیدر ببالشر  ،مثال
تکـرار   کرد اشـتباهات نولدکـه را   یمراجعه م یدارد و اگر به منابع اصل یفراوان يها یدقت ین کتاب بیکه ا

 یشـرق  يها بخواهد به پژوهش یشناس ر شرقمشهور است که ه یا در حوزه مطالعات قرآنی 172کرد. ینم
ـ  ۀشیبه اند هکه امروز یشناسان شرق ۀهما یو  د کتاب نولدکه را بخواندیبپردازد، با توجـه   یاسـالم  ـ  یعرب

   173.ثرندأون متینیماس از يا دهند، به گونه یخاص نشان م
ـ توان در ا یسوء برداشت مستشرقان را مگر در ید ۀنمون منـابع   نخسـتین  افـت کـه  یآنـان   ۀیـ ن نظری

ـ  ،است يمکتوب مسلمانان که شامل سنت نبو ن موضـوع را  یـ ف شـده اسـت. بـروز ا   یلأدر قرن سوم ت
ـ اواخر قـرن دوم   یمتون کهن اسالم یتمام«معقتد است  يافت. ویات ونزبرو یتوان در نظر یم ـ اوا ای ل ی

کنـد و نـه در    یان میاست که آنها را ب یعیافته است. منابع مذکور نه معاصر وقاین یوتد يقرن سوم هجر
نـه   ،ره و سـنت یسـ  ،ریتفسـ  ،به اعتقاد ونزبرو قرآن 174.»را حفظ کرده است یطرف یب ۀع جنبین وقایان ایب

ممکن اسـت   ،داده است يرو که جانبدارانه شکل گرفته باشد. آنچه واقعاً یخیتار یخ است و نه حتیتار
 يافـراد  ياعتقادات و باورهـا  ،میآنچه ما در دست دار یکنند سازگار باشد؛ منته یان مین منابع بیبا آنچه ا

ـ است کـه ا  ـ ر آنـان از ا یـ ر و تعبیانـد و تفسـ   صـدر اسـالم نگاشـته    يدادهایـ رو ةن منـابع را دربـار  ی ن ی
 175دادهاست.یرو

ت مستقل تالش کرد. دانشـمندان  یکسب هو براي یجیتدر يدر روند یاسالم ۀونزبرو جامعفتۀ به گ
ـ و بـه  ،یمـذهب  يها ر گروهیدر مواجهه با سا» يا فرقه یطیمح«ن تالش را در یا ینید انجـام   ،انیـ هودیژه ی
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خـود سـاختند. بـه     يکامال مستقل برا يا نهیشیپ ،انیهودیز ساختن خود از یمتما يبرا مسلمانان 176دادند.
   178را نگاشتند. 177»خ نجاتیتار«ل آنان ین دلیهم

 يمستشـرقان اعتبـار   يبـرا  یمسلمانان باعث شده است سنت اسالم یثیمنابع حد دربارةه ین فرضیا
 یسـاختگ  يات متعـدد کـه بـا سـندها    یـ خ صدر اسالم به روایتار ین در بررسینداشته باشد. آنان همچن

ـ تمـام روا  ،ثابت د بنیت زیشخص یل لکر در بررسیخائیم ،مثال برايکنند.  ینم یتوجه ،وجود دارد ات ی
ـ او م يبرا درواقع. نگرد میزان یک میهمه به  به گذارد و یرا از منابع متعدد کنار هم م ـ ان روای چ یات هـ ی

 179وجود ندارد. یتفاوت
ات یـ مستشـرقان بـر زبـان و ادب   نداشـتن  توان در تسـلط   یم یها را گاه از سوء برداشت یبرخ ۀشیر

ـ    یاز مستشرقان بنام اسـت و از آثـارش مـ    یکی) 1973ـ1862(المنز مثالًدانست.  یعرب ف یلأتـوان بـه ت
ـ فاطمه و دختران پ، اعتقادات و ساختارها، بزرگ اسالم المعارف دائرةش یراین ویمقاالت اول سـن  ، و امبری

ات عرب و خود قـرآن  یبه ادب یتسلط چندان آید که از آثار او برمی .اشاره کرد رهیس ينگار عیمحمد و وقا
 180گرفتـه  یاشتباه م یات قرآن را با اشعار عرب جاهلیبوده که آ يسواد مجموع دانشمند کمنداشته و در 

نولدکـه   مشهور گر از مستشرقانید یکین امر موجب سوء تفاهمات فراوان در آثارش شده است. یو هم
 ،ات عـرب یـ در ادب یاز علـوم بالغـ   یاطالعـ  یل بیبه دلاو  .است که آثارش مرجع اکثر مستشرقان است

   181.کند ینده متهم میو مشخص نبودن مخاطب و گو ییگو شانیآن را به پرقر
خـود مستشـرقان    .دهـد  یشتر نشان میقرآن خود را ب ۀدر ترجم ،یبر زبان عرب یتسلط کاف فقدانن یا

چهارم قـرار دارنـد. شـاهد     یسوم و حت  دوم، يها در رده ،آنان، از نظر اعتبار و دقت يها معتقدند ترجمه
تسـلط بـر    یسک که مدعیو رِ یسیس ،شریفل  ه،ی، دخو هریگلدز  همچون نولدکه، ينکه افرادین مطلب ایا

 182آن واقف و معترف بودند. یکردند و به سخت يطه خوددارین حیاز ورود به ا اند، یزبان عرب

 يورز د به انصافيام يها . بارقه٤

ـ   تـاکنون بـه   را دربارة قرآن از ابتدا مستشرقان یکل يکردهایرو مذکور، يها یبا توجه به بررس  یطـور کل
ـ ا( نـدارد  يچ اعتبـار ین بـود کـه قـرآن هـ    یکرد اول ایتوان در سه جنبه خالصه کرد: رو یم ن دوران را ی
دوران ( قـت دارد یاز حق يزین شد که قرآن چیکرد ایرو يد)، در دوران بعدیت نامیتوان دوران جاهل یم
ن نحو شد که قـرآن  یکرد به ایرد، رویگ یر در آن قرار میدو قرن اخ ت) و در دوران سوم کهید و عقالنیام
 183ندارد.» اصالت«
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ـ کـه در ا  را یتـوجه  درخـور  يد کارهایها نبا يورز ها و غرض ینین بدبیدر کنار ا ن قـرن صـورت   ی
ـ ده انگاشت؛ همانند یگرفته است ناد ) در موضـوع  1931ــ 1874(تسیژوزف هـوروو  184یمطالعات قرآن

) اثـر مرجـع و   1952ــ 1892(يآرتـور جفـر   185دیـ ل در قرآن مجیدخ يها واژهها و اعالم قرآن،  داستان
مسـئله  ن کتـاب  یدارد و همچنـ  ید را عرضه میقات جدین با تحقیشیاز آثار پ ياریص بسیکه تلخ يدیمف

 ۀترجمـ  نیـز  187اعتماد است. منبع قابل یگانهن مقدمه بود که قرآن یبر ا یکه مبتن بالشر ياز رژ 186محمد
ن هدف نوشته شد که قرآن تـاکنون نتوانسـته اسـت    یکه با ا 188قرآن مفسراز قرآن با نام  يآربر یسیانگل

او در  ۀاسـت. ترجمـ   ترجمه نشـده  یخوب بهن است که تاکنون یخوب جلب توجه کند و علت آن هم ا
قـرآن   يها ترجمه ن یاز بهتر یکیاو  ۀترجم 189.دیمفصل به چاپ رس اي در دو جلد با مقدمه 1955سال 

ـ ا 190افـت. ی ییتوان اشکاالت و خطاها ین ترجمه هم میهرچند در ا ،است یسیبه زبان انگل ن منـابع را  ی
 درخـور منظـور از منـابع    مهمی وارد اسـت.  يک نقدهایهر بر رفت ویصورت کامل و تام پذ هتوان ب ینم

شـتر رنـگ و   یاسـت و آثـار ب   ر در آنها مؤثر بوده، کمتها فرض شیاست که تعصبات و پ نیز همینتوجه 
 متعادل شده است. يگرفته و تا حد یعلم يبو

وات اشـاره   يمـونتگمر  هـاي  دیـدگاه  توان به یاز مستشرقان م یات برخینظر شدن لیاهد تعدوش از
و ت یـ هودیم قـرآن از  یمسـتق  اثرپـذیري گر یاز طرف د ،است یرد تمام قرآن وحیپذ ینکه او نمیکرد؛ با ا

ـ موارد به وح یدر برخ ؛ردیپذ یز نمیت را نیحیمس کنـد و   یاز قـرآن اعتـراف مـ    ییهـا  بـودن بخـش   یانی
ز یـ ستم نیل قرن بیدر اوا یدگاه وات دانشمندان غربیاعتراف دارد. از د امبر اکرمین به صداقت پیهمچن

قـرار داده بـود.    ریتـأث ن آنها را تحت یتکامل دارو ۀیر نظرین مسیقرآن بودند و در ا ۀشیو ر أبه دنبال منش
ـ  .روشـنفکران نخواهـد داشـت    يجز ارضا يا جهیها نت ین بررسیکند که ا یوات اعتراف م ن یـ ن ایهمچن

نکه اگر خداونـد  یل ایاز قبهایی  سؤال؛ کشند میساده به چالش  یاالتؤمسلمان با س را اندیشورانکرد یرو
 ۀکند؟ و اگر همـ  یز وحیامبر اکرم نید که بر پیآ یش میپ یکرده است، چه اشکال یامبران گذشته وحیبر پ

   191خواهد داشت؟ یگر معنیا باز هم اقتباس از همدیشه داشته باشند آیک ریها  کتاب
ــا وجــود ذهن ــب ــد شــرق یشناســان، برخــ از شــرق مســلمانان یت منفــی  يدیــجد یشناســ معتقدن

کننـد:   یاد مـ یـ ل یـ علـت را در عوامـل ذ  کرد در حال شکل گرفتن است و یر رویی) با تغیشناس نوشرق(
غرب، گسترده شـدن امکانـات    یو فرهنگ ي، اقتصادیعلم يها مسلمانان در عرصه ینیثر و عؤحضور م

مسـلمانان در   گسـتردة ان جهان اسالم و غرب شده است، حضور یتر م کیکه موجب ارتباط نزد یارتباط
   192.یاسالم يدر حکومت کشورها یاسیو مشارکت اسالم س یمتن جوامع غرب
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ـ آن وجود داشته است و ا يها شهیدر جهت رد قرآن و ر یمطالعات قرآن همواره تالش ۀدر عرص ن ی
ـ ه یر ردیگر از تعبید دیر شایاخ يها ز ادامه دارد. در دههیاکنون ن تالش هم ـ  ا تنـاقض ی در مـتن قـرآن    یابی

ـ  يدید و علوم جدیجد يها قیتحق  در پوشش روش یول ،نباشد ياثر س شـده  یسـ أت یکه در تمدن غرب
 .گیرند پی میمتفاوت  يرا در ظاهرها شهمان رو یبرخ  است،

دور از  بـه  ياند که آثـار  وجود داشته يز افرادیان مستشرقان نید از مدنظر دور داشت که در مینبا البته
ـ انـد. م  رفته شده ارائه کردهیپذ یعلم يارهایو با مع يورز غرض ـ زان ای از آثـار   یانبـوه ان یـ ن آثـار در م ی

 ر است.یانکارناپذ یتیواقع یول ،رسد یز به نظر میمغرضانه ناچ

 يريگ جهينت 

اسـالم،   بامدادبوده است و از همان  یمستشرقان در مطالعات اسالم یم همواره موضوع اصلی. قرآن کر1
 .اند به مطالعه پرداختهقرآن  دربارةان و بعدها مستشرقان یهودیان و یحیابتدا مس

قرآن وجـود داشـته اسـت؛ هماننـد اسـتعمار،       ۀمطالع در یمختلف يکردهایان مستشرقان رویر م. د2
بـر قـرآن    یسـ ینو هیکرد ردین است که رویکردها این رویان ایدر م یاساس ۀنکت. ییجو قتیر، و حقیتبش
ـ  یس یطور که در بررس کردها ثابت بوده است و همانین رویان تمام ایدر م مستشـرقان   یر مطالعـات قرآن

کـه درصـدد رد و تخطئـه قـرآن      انـد  ارائه کرده ي، آثارشماري پر ةعد ینشان داده شد، همواره در هر قرن
 .بوده است

در رد قـرآن صـورت گرفتـه     یمختلفـ  يهـا  تـالش  گذرد، از ظهور اسالم میکه  ی. در چهارده قرن3
اد شـده  یز ییاب قتیو حق ییجو علم ۀیکم که روحیو ستیستم و بین است که در قرن بیا مهم ۀاست. نکت

در ایـن  افـت.  یتوان  یآثار م یان برخیدر م یافراط ییکردهایوجود دارد و رو یسینو هیاست هنوز هم رد
رد و اکثـر آنهـا    ۀیدرونما چراکه ؛شود غافل ماند ینوشته م یدر قالب علمبه ظاهر که  يد از آثارینبا میان
 ار تودرتو.یبس يها هم با پوششآن  است،قرآن  ۀتخطئ
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 منابع
 .تا یب ،نا یب ،جا یب ،القرآن احکام ،ابوبکر بن عبداهللا بن محمد ،العربى ابن
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ـ ، ب نیالد شمس نیمحمدحس :قی، تحقمیالعظ القرآن ریتفسعمرو،  بن لیاسماع دمشقى، ریکث ابن ـ العلم الکتـب  دار  روت،ی  منشـورات  ،ۀی

 ق.1419ضون، یب محمدعلى
 ق.1423للجامعات،  النشر ، قاهره، دار یاالستشراق المنظور من میالکر القرآنمحمد،  ،لۀیابول

تهـران،    ،ییدناصر طباطبایترجمه س ،گناسیا، هریگلدز ،ان مسلمانانیدر م يریتفس يها شیگرامقدمه  ، دریدمحمدعلیس، يازیا
 .1383ققنوس، 

 .1383نشر،  ، مشهد، بهيدین سیدحسیس :ترجمه ، خاورشناسان آراى برابر در قرآن از دفاع، عبدالرحمن، يبدو
 .م1968ن، ییالیالعلم للم روت، داری، چ پنجم، بیر بعلبکین فارس و منیه امینب :، ترجمههیخ الشعوب االسالمیتاربروکلمان. کارل، 

امـور   ، قم، سـازمان اوقـاف و  ین خرمشاهیبهاءالد :وات، ترجمه يمونتگمر يو بازنگار ي، بازنگرخ قرآنیبر تار يدرآمدچارد، یبل، ر
 .1382، یخارج يها د به زبانیه، مرکز ترجمه قرآن مجیریخ

ـ المرعشـلى، ب  عبـدالرحمن  محمـد : ، تحقیـق التأویل أسرار و التنزیل أنوارعمر،  بن عبداهللا بیضاوى،  التـراث  احیـاء  روت، داری
 ق.1418العربى، 

، تابسـتان  15، شـماره  شـه صـادق  یاند، »ریـ خاورشانان دهه اخ ين از سویشیخاورشناسان پ يها دگاهینقد د« ، احمد،یپاکتچ
 .21ـ8، ص 1383

، تهـران،  يمحمـد  ی، ترجمـه: محمـدعل  شدن یسم و جهانیمدرن ، پستیسناس به شرق یشناس جامعه يکردیروان اس، یترنر، برا
 .1383ادآوران، ی

محمـد   یعلـ  ،عبـدالفتاح ابوسـنه   :قیتحق ،ر القرآنیتفس یالجواهر الحسان ف ،ید المالکیز یعبدالرحمن بن محمد بن مخلوف اب ،یثعالب
 .ق1418 ،یاء التراث العربیدار اح ،اج ی، بالموجود، عادل احمد عبدمعوض

 .م2004مدبولى،  مکتبۀ، قاهره،  میالعظ القرآن موسوعۀحفنى، عبدالمنعم، 
 تا. ی، بیاء آثار االمام الخوئیاحسسه ؤ، قم، مالقرآن ریتفس یف انیالبدابوالقاسم، ی، سیخوئ

 .1376محمودرضا افتخارزاده، تهران، هزاران،  :ترجمه  ،یشناس شه شرقیاند یابیو ارز یخیر تاریس، محمد، یدسوق
ـ ، پرويل آذری، سهيا دون بدرهی، ترجمه: فرینیاصالح د  خ تمدن،یتارل، یدورانت، و و  یانتشـارات علمـ    ز مرزبـان، تهـران،  ی
 .1373، یفرهنگ

 در: آورى قرآن جان برتن کتاب جمع یبررسهفتادر، حسن،  ییرضا
 http://quran-journal.com/orientalist/index.php?option=com_content&view=article&id=69&catid=41&lang=fa#_ftn1/ 

 ب.ظ 08:00 /2011/09/27
 ق.1412به، یاض، دار الطی، ر رهیتفس و میالکر القرآن حول نیالمستشرق آراءم، یابراه بن عمر رضوان،
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ـوم س ، »یسـنت  یشناس ر در روند شرقییتغ يها از نشانه یلی؛ بازتحلیشناس نوشرق«محمد،   ،یعیسم ـ یپژوهشنامه عل ، سـال چهـارم،   یاس

 .108ـ81ص  ،1388ز ییشماره چهارم، پا
 .م2006، یالمدار االسالم د، طرابلس، داریرضوان الس :، ترجمهیالقرون الوسط یاروربا ف یصورة االسالم فتشارد، یسوذرن، ر
 .ق1412 ،الشروق دار ، قاهره ـ بیروت ، القرآن ظالل فى ، شاذلی ابراهیم بن ،سیدقطب
 .1364 ،یف الرضیالشر ،قم ،محمد بدران :قیتحق ،النحل و الملل ،میعبدالکر بن محمد ،شهرستانى

 .ق1404 ،للمطبوعات یسسه االعلمؤم ،روتیب ،یخ حسن اعلمیش :قیتحق ،ون اخبار الرضایع ،خ صدوقیش
 ق.1398 ،نیجامعه مدرس ،قم ،ینیح هاشم حسیتصح ،دیالتوح ، هیمحمد بن على ابن بابو ـــــ،

 ق.1414 ،دیلمفا دار ،روتیب ،یعدم سهو النب ،دیخ مفیش

 .ق1417 ، قم علمیه حوزه مدرسین ۀجامع اسالمى انتشارات دفتر ،قم  ،ر القرآنیتفس یزان فیالم ،سیدمحمدحسین ،طباطبایى
 .ق1412 ،المعرفه دار ،روتیب ،القرآن تفسیر فى البیان جامع ،جریر بن محمد ابوجعفر ،طبرى

 .ق1420المورخ،  روت، داری، بهیالمستشرقون و الدراسات القرآن، نیحسمحمد ،ریالصغ یعل
 .ق1420 ، العربى التراث احیاء دار ،روتیب ،الغیب مفاتیح ،عمر بن محمد ابوعبداهللا ،رازى فخر

 .ق1418 ، العلمیه الکتب دار ،روتیب ،السود عیون باسل محمد :قیتحق ،التأویل محاسن ، الدین جمال محمد ،قاسمى
 .ق1407 ،حاءیدار الف ،عمان ، المصطفى حقوق بتعریف الشفا ، اندلسى عیاض قاضى
 .1364 ،انتشارات ناصرخسرو ،تهران ، القرآن ألحکام الجامع ،احمد بن محمد ،قرطبى

ترجمـان  ، »باسـت ید بر کتاب خداونـد ز یکأان با تیغرب یپژوه در مطالعات قرآن یشناس ییبایبر مباحث ز يدرآمد«، یا، مرتضین یمیکر

 .54ـ34ص  ،20، شماره 1385ز و زمستان یی، پایوح
ه، چ ی، تهـران، دارالکتـب االسـالم   يو محمد آخوند يغفار ياکبر یق: علی، تحقیالکافعقوب بن اسحاق، ی، محمد بن ینیکل

 ق.1407چهارم، 

 .1379، تهران، سمت، يرینص یعل :، ترجمهقرآن يریناپذ فیتحر، يهاد معرفت، محمد
 .1384، تهران، مشعر، قرآن رىیناپذ فیتحراهللا،  نجارزادگان، فتح
، يعبـدالهاد ن یرالـد یتـامر، خ ـ   عبلۀ معلوف يبا همکار و. جورج تامر :، ترجمهیش شوالیفردر :قیتحق  ،خ القرآنیتارنولدکه، تئودور، 

 .م2000ورك، یوینـ  خیزورـ  میدلسهاینقوال ابومراد، انتشارات جورج المز، ه
، شـماره  شه صـادق یاندفاضل،  ینیحس یدمرتضیس :، ترجمه»میبه قرآن کر یج توجه و اهتمام خاورشناسان آلمانینتا«، احمد، يدیهد

 .1383، تابستان 15
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