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Le Coran des historiens. Mohammad Ali 
Amir-Moezzi et Guillaume Dye (Dir.). 
Paris: Les Éditions du Cerf, 2019.  
4 volumes, 3408 pages.

قرآن مورخانسمجموعهس یسعظیمسوسبزسنظیرس  تسکهسارسپزس

ـس نتقتاِیسکتتبسمقدسسمسلمتنتنسبتسروحکراس منتلعۀستیلیلزسس

نخستینس بر یس کهس تالِشس ترگس  حنس برآمدهس  ت.س تترحخزس

تیتس مزسشوا،س عرضهس فر نسهس یبتنس بهس  بعتایس چنینس بتس بترس

س
ً
رهبرِیساوستنس یسمیققتنسممتتیسوسصتحبسنتمسغربزس خیر 

بهسثمرسر یده:سمیمدعلزس میرمعزی،سشیعهسشطتسسوس  تتاس

ا نشگتهس وربون1سوسعضوسمؤ سۀس مدر ۀسمنتلعتاسعتلِزس

متخصصس ای،س گیومس همر هس بهس لندن2،س   متعیلِزس منتلعتاس

ارسحویۀس  المسوسقرآنسوس  تتاسارسا نشگتهسآی اسبروکسل3.س

قرآنسپژوهتِنس  یس تنس قرحبس زس تیقیقتِاس مجموعه،س  حنس ارس

فعتلسارسمر کزسآکتامیک،سگراآوریسشدهس  ت.سحتصلسپنجس

بهسشکلس وس عمدهس بخشس ارس هس هیئتس  حنس س
ِ
مد وم کترس  تلس

بهسچتپس پتریسس ِ ر،سارس  نتشتر اس د(سارس
ّ
)مجل چهترسکتتبس

ر یدهس  ت.

حکس طدس تترحخسپژوهتنس بر یس قرآنس نویسطدگتن،س منظرس ارس

معّمتگونهس  تس متسارسعینسحتل،سهمینس طدسمعمتحز،س  تسس

 ندیشه،سهنرسوسحتزسعلومسارستمدنس  المزسو قعسشدهس  ت.س

ر س قرآنس متنس کهس شدهس ندس متذکرس مقدمه،س ارس نویسطدگتنس

بهسصوراسمجّراسهمتنگونهسکهسهستسبرر زسمزسکنند،سحعنزس

جد س یستفت یرسوسآر ئزسکهسبعدهتسبد نسمنضّمسگشتهسوسنگرشس

قرنس  یس   ر رآمیز،س کتتبس  حنس ا اهس  ت.س شکلس ر س مسلمتنتنس

1970م،س اهۀس  یس پسس بیستم،س قرنس ارس وس میالایس نویاهمس

 حنس بتس قر رگرفته،س پرشمتریس  نتقتایس پژوهشسهتیس موضوعس

وس نتشطتختهس س
ً
تقرحبت حویهس  حنس میققتنس پژوهشسهتیس وجوا،س

و قع،س ارس متندهس  ت.س میدواس آکتامیکس فضتهتیس حلقۀس ارس

بهس »تتس کهس بواهس  تس آنس مجموعهس  حنس نگترندگتِنس هدفس

گستراهسترحنسشکلسممکن،سنتیجهسوسچکیدۀسپژوهشسهتحزسر س

 حنساوسقرنس ـس نتقتای،سارس بهسشیوۀستترحخزسس کهسارسیمینۀسقرآن،س

 نجتمسشده،سارس ختیترسعمومسقر راهند«س)ج1،سص22(.س

ارس حنسنوشتترس عزسمزسکنیمسمندرجتاسوس تختترس حنس

مجموعهسر ستصویرسکنیم.سالیمسبهسذکرس  تسکهس حنسحتاا شتس

سجنبۀسرو حزسوسبهس صنالحسمروریسا راسوسبهسهیچسعنو نس
ً
صرفت

بتبس ارس  وس قضتواس وس  حنس نورس نگترندۀس رأیس حتملس

حیثس آنس  یس تذکرس  حنس نیست.س کتتبس ارس طرحسشدهس مستئلس

بهس گز رش،س  حنس خو نندگتِنس برخزس   تس ممکنس کهس ا اهسشدس

 آونب سر«نت نبطحم

مترجمسوساکتر یسیبتنسوس ابیتاسفتر ز،سا نشگتهستهر ن
abtahi.zb@gmail.com

خروم نآ ق»رب  «نّا
رود

ن
تک زو ییام

1. École pratique des hautes études/ PSL.
2. Institute of Ismaili Studies.
3. Université libre de Bruxelles (ULB).
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اربتبس آنتنس  عتقتایس متاس
ّ
مسل بتس کهس کنندس برخوراس فقر تزس

قرآنسارستعترضس  ت،سآنسر سبرنتتبندسوسبرسر وِیسمتجر سخراهس

سطرحسبعضزس یس حنس اعتهتسبهسشکلسعرحتنس
ً
بگیرندسکهس» صال

ارس   ت؟«.س جتیزس کترس  حنس چگونهس وس ا راس ضرورتزس چهس

بتب،س  حنس ارس متس عملس معیترس وس ر هنمتس کهس گفتس بتحدس پت خس

آحتاس ارس ر  رس کهس معنزس  حنس بهس   تس کرحمس قرآنس شیوۀس

اربتبس کهس ر س تکذحبزس حتس شبههس  شکتل،س پر ش،س هرگونهس

منرحس یمتنس آنس ارس مقدس،س متنس  حنس ریشهسهتیس وس  صلس

سثبتسنمواهس
ً
مزسکراهس ند،سبزسهیچسکمسوسکت تسوسمالحظهسعینت

وس پسسبهس حتجتجسوسپت خسبد نسپرا ختهس  ت.سو ضحس  تس

مبتحثس همتنندس آنچهس بهسخصوصس احدگته،س هرس نقدس بر یس کهس

  ت،س موشکتفتنهس وس اقیقس پژوهشسهتیس حتصلس کتتب،س  حنس

احدگتهس آنس  بعتاس وس یو حتس جزئیتا،س کلیتا،س  بتد س مزسبتیستس

وس نویسطدهس طجیدهس   تفتاۀس موراس منتبعس شطتختهسشوا،س

حتس تنقیحس بر یس ر هس گراا،س پسس تیلیلس  وس روشسشطت زس

تعدحلس صولِزسآنسهمو رسمزسگراا.سس

سرم»را ن یبرحث ق»رب4

 یس لس
ّ
متشک مورختنس قرآنس گفتیم،س  حنس  یس پیشس کهس همتنگونهس

 س
ّ
مجز د(س

ّ
)مجل کتتبس چهترس ارس کهس   تس عمدهس بخشس  هس

جعبهسمتنندیس قتبس ارس کهس آنس کتتِبس شدهس  ت.س هس عرضهس

ل5  قر رسگرفته،سارسو قعساوسبخشسر سشتملسمزسشوا:سبخش ننن

کهس آنگونهس ا اه،س  ختصتصس خواس بهس ر س  ّولس دس
ّ
مجل کهس

بر یس بطیتاحنس »مقدمهس یس کراهس ند،س وصفشس نویسطدگتنس

آمده«س پدحدس آنس ارس قرآنس بسترسوسفضتحزس  تسکهس بتس آشطتحزس

)ج1،سص29(؛سپسس یستبیینسمقدمتا،سبخش «نم6ساربرگیرندۀس

ارس مزسپرا یا؛س قرآنس تفسیرس ورهسهتیس بهس کهس   تس مجلدس اوس

سمجموعه،س ر  رس
ِ
حتسهمتنسکتتِبسچهترم بخش سیم7  نهتحتس

بهسمنبعسشطت ِزسجتمعسپژوهشسهتیسقرآنز،سبتسهمینسروحکراس

ا را.س تعلقس  مرویس بهس تتس نویاهم(س )قرنس گذشتهس  یس  نتقتای،س

بهسصوراس وس   تس غتحبس جعبهس یس قتبس  یس  خیرس دس
ّ
مجل

وس ا شتهسبتشدس شدنس بهسرویس قتبلیتس تتس شدهس  ر ئهس احجیتتلس

تیقیقتاسجدحدسبدآنس فزواهسگراا.س

بخش نننل

آنچهس  یس  ر ئۀستصویریس  تس پِزس زسارس
ّ
بهسطورسکل  حنسبخشس

رخس   الم،س ظهورس ارسعصرس آن،س  طر فس وس  لعربس ارسجزیرةس

تقسیمسشدهس  ت:س بهس هسقسمتس  حنسبخش،سخواس مزساهد.س

نزولس وسجغر فیتحزسعصرس تترحخزس بسترس بهس ل8س ننن کسخت  ارس

برر زس موراس قرآنس کتتبِس «نم9  کسخت  ارس مزسشوا؛س پرا ختهس

اس
ّ
متعد احنزس تسهتیس

ّ
تالقزس ط میلس بهسعنو نس مزسگیرا،س قر رس

حتس بت تتن«10س متأخرس »اورۀس بد نس س
ً
 صنالحت کهس اورهس یس ارس

 و خرساورۀسبت تتنسگفتهسمزسشوا؛سوسارسکسخت سیم11سمتِنسقرآنس

کهس قسمتسهت،س  حنس  یس حکس هرس گرفتهس  ت.س قر رس میورس

تفصیلزس مقتلۀس چندحنس شتملس شد،س حتاس آنهتس زس
ّ
کل موضوعتاس

 حن،س  یس پسس   ت.س نویسطدهس یس آِنس  یس کد مس هرس کهس   تس

بهسطورساقیقسترسبهسمختّصتاس حنسبخشسهتسمزسپرا یحم:
ل12 ل، کسخت ننن بخش ننن

 یس پیشس  لعربس جزیرةس تترحخس اربترۀس بیثس بهس قسمتس  حنس

کهس قسمت،س  حنس مبتحثس ا را.س  ختصتصس   المس ظهورس

بترسیمتنزسطرحسشدسکهس ا را،سنخستینس بت تتنشطت زس صبغۀس

قسمتس  حنس منتلبس عمدۀس نبوا،س ا ترسس ارس کتتبس مجلد ِاس متنس کهس آنجتس  یس  .4

نویسطدهس یس او تتن(س )بهستعبیرس »کتتبسگز ر نۀ«س حتاا شِتس بتینویسزس وس ترجمهس

فر نسویس  تسبهسنتمسPierrick Banchereauس  تسارس حنس تحت:
https://clio-cr.clionautes.org/
نگترندهس وس بواس  ختیترس ارس مجموعهس تفصیلزس فهر تس خوشبختتنه،س لیکنس

وس نمواهس تکمیلس ر س مذکورس حتاا شِتس توضییتاس آن،س  یس   تفتاهس بتس تو نستس

نقتحصسآنسر سبرطرفسکندسوسهمیننورسارسپتورقزسعنو نس رسفصلسهتسوسمقتالاس

ر سذکرسوسموضعسآنسر سارسکتتبسمشخصسنمتحد.س

5. Étude sur le contexte et la genèse du Coran.
6. Commentaire et analyse du texte coranique; Tome I: Sourates 

1 à 26, Tome II: Sourates 27 à 114.

7. Bibliographie des études sur le Coran.
8. Le Coran et les débuts de l’Islam: Contexte historique et géo-

graphique (pp.51-281).
9. Le Coran au carrefour des traditions religieuses de l’antiquité 

tardive (pp. 293-648).
10. Antiquité tardive.
11. Le corpus coranique (pp. 653-961).

مقتالاسقسمتس ّولسوسنویسطدگتنسآنهتسبهسترتیبس یس حنسقر رس  ت:س  .12

I. « L’Arabie préislamique», Christian Julien Robin (pp. 51-
145); 

II. « Arabes et Iraniens avant et au début de l’islam. Aperçu de 
quelques zones de contact et de conflit », Samra 
Azarnouche (pp. 155-180);

III. «Les vies de Muhammad», Stephen J. Shoemaker (pp. 
188- 230);

IV. «De l’Arabie à l’empire. Conquête et construction califale 
dans l’islam premier», Antoine Borrut (pp. 247-281).
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عربستتنس عوایس یس تلسهتیساهۀس1970سمیالای،سپذیر یس

گفتهسشد،س کهس همتننورس شد.س بت تتنشطت زس کتوشسهتیس

بت تتنس اورۀس  و خرس بهس متعلقس ر س متنس  حنس قرآنس مورختنس

غربز،س تترحخسنگتر نس نظرگتهس ارس کهس  حنسجهتس  یس مزسا نند،س

بت تتن،س مزسگراا:س تقسیمس عمدهس مرحلۀس بهس هس بشرس تترحخس

آنجتس  یس حتسو نتسوس پسسرنستنسسوسمدرنیته.س میتنهس قرونس

شده،س نگتشتهس میتنهس قرونس آغتیس  یس پیشس  ندکزس قرآنس کهس

بهسخصوصس   ت،س بت تتنس اور نس پتحتنزس مرحلۀس بهس متعلقس

حهواحتس وس مسیییتس  یس همزمتن،س بهسطورس آن،س متنس کهس

بیز نسزس)رومسشرقز(سوس ت تنزستأثیرسپذیرفتهس  ت.سهمچنینس

احدهس  لعربس جزیرةس تترحخس نشتنهسهتیس وس آثترس قرآن،س ارس

بتس کهس حمیرحتنس حکومتس اورۀس  یس بهسخصوصس مزسشوا،س

مدحتر نهس متمدنس انیتیس  یس جزویس خواس ختصس ویژگزسهتیس

وسختورسنزاحکسبهسشمترسمزسآمد.

 یس پیشس قرنسهتس  یر نیتن،س وس عربسهتس میتنس مجموع،س ارس

 شترۀس بواهس  ت.س برقر رس  رتبتطزس وس منت بتاس   الم،س ظهورس

اورۀس ارس منت بتاس  حنس وجواس بهس حونتنز،س موّرخس هرواوا،س

ر س آنس یمتنس قدحمسترحنس میالا(س  یس پیشس )558-330س هختمطشزس

رو بطس )224-651م(س یمتنس ت تنیتنس ارس مزسکند.س بتیگوس

 
ْ
صلحسآمیزسوساشمنتنهسمیتنسآنتنس فز یشسحتفت،سچر سکهس یر نیتن

نفوذس تیتس والحتاس  یس حکزس بهس ر س عربس شبهسجزیرۀس

تیکیمس بتس  مرس  حنس کهس کراند،س بدلس  مپر طوریس ت تنزس

تتبعس عربِس  قو مس کمکس بهس فترسس خلیجس وس  یر نس مریهتیس

پیشس تتسجتحزس کترس منتطق،س ارسبعضزس میّسرسشد.س  ت تنیتنس

سبهساحنسیرتشتسگروحدندسوس حنس
ً
رفتسکهسبرخزس قو مسکتمال

عقتحدس وس منت کس بتس شهرنشینس  عر بس آشطتحزس  یس نشتنس  مرس

احنس تأثیرس بر یس ر س ر هس رو بطس  حنس نتیجه،س ارس ا را.س  یر نزس

یرتشتزسارسشکلسگیریسعقتحدس  المزسهمو رسکرا.س

متس معلومتاس کهس مزسکنندس  ذعتنس مجموعهس نویسطدگتِنس

ارس   ت.س  ندکس بسیترس پیتمبرصس تترحخزس اربتبسشخصیتس

بتیگوس ر س پیتمبرصس کهس یرۀس منتبعزس  یس بزرگزس بخشس و قعس

مزسکنندسارس او رسبعدی،سحدواس150س تلسبعدس یسارگذشتس

بهس همس قرآنس متنس احگر،س طرفس  یس شدهس ند.س نوشتهس وی،س

فر همس ر س ویس حیتاس بتی تییس  مکتنس کهس نیستس گونهس یس

وسمشکالتزس مو نعس برشمرانس بهس نویسطدگتنس بهسعالوه،س آورا.س

تترحخس برر زس بر یس پژوهشگر نس ر هس برس رس کهس مزسپرا یندس

صدرس  الم،سقر رسا را.سحکسمقتلهسنیزسبهسبتیخو نزس نتقتاِیس

خلفتیس تو طس کهس مزسپرا یاس مسلمتنتنس فتوحتاس مسألۀس

گروحدنس اربتبس کشیدهسشد.س بعدس  او رس بهس وس آغتیس نخستینس

احنس تغییرس کهس گفتهس ندس کتتبس نویسطدگتنس   الم،س احنس بهس

نبواهس  ّولسهجری،سپدحدۀسگستراهس یس بهس  المسارسقرنس مرامس

چشمگیرس رشدیس   المس گسترشس کهس   تس آنس  یس پسس وس

ا شتهس  ت.
ل، کسخت «نم13 بخش ننن

 حنسقسمتسبهسانبتلسبیتنس حنسمنلبس  تسکهسمصیفسقرآن،س

متأخرس اورۀس ارس اس
ّ
متعد احنزس آمیزشس طنس وس تالقزس میلس

اربترۀس بیثس بتس ر س مسألهس  حنس نویسطدگتن،س   ت.س بت تتنس

آنس پیشینۀس کهس مزسکنندس آغتیس  عر بس وس حهواحتنس میتنس  رتبتطس

االحلس بتیمزسگراا.س هجراس  یس پیشس هز رس تلس حدواس بهس

شبهسجزیره،س جنوبس ارس س
ً
خصوصت حهوا،س احنس حضورس

 یس پیشس ارس حمیرحتنس حکومتس نیست.س معلومس بهسروشطزس

ارخصوصس بیشتریس مد رکس کهس   تس اورهس یس   الم،س

 حنس متندهس  ت.س بتقزس آنس  یس  عر بس وس حهواحتنس میتنس  رتبتطس

حکومتسبتسحهواحتنسفلسنینسهمسمر وا تزسا شتهسکهس حنس مرس

ارس حهوایس بعضزسطو حفس کراهس ند.س بتیگوس متعدایس منتبعس ر س

حجتِیساورۀسپیتمبرصس تکنسبواند،سلیکنسقرآنسحکزس یسمعدواس

مقتالاسقسمتساومسوسنویسطدگتنسآنهتسبهسترتیبس یس حنسقر رس  ت:  .13

 V.  «Le judaïsme et le Coran», Meir M. Bar-Asher (pp. 293-
327);

VI. «Les communautés religieuses dans l’Empire byzantin à 
la veille de la conquête arabe», Muriel Debié et Vincent 
Déroche (pp. 331-357);

VII. «Les chrétiens en Iran sassanide», Christelle Jullien (pp. 
359-390);

VIII. «Le christianisme éthiopien», Manfred Kropp et  
Guillaume Dye (pp. 393-421);

IX. «Les courants “judéo-chrétiens’’ et chrétiens orientaux 
de l’Antiquité tardive», Jan M. F. Van Reeth (pp. 427-
461);

X. «Le manichéisme: recherches actuelles», Michel  
Tardieu (pp. 467-494);

XI. «Les écrits apocryphes juifs et le Coran», David  
Hamidović (pp. 497-536);

XII. «Les apocalypses syriaques», Muriel Debié (pp.541-
580);

XIII. «L’apocalyptique iranienne», Frantz Grenet (pp. 587-
613);

XIV. «Le Coran et son environnement légal», David S.  
Powers (pp. 615-648).  
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 حنسطو حفس بهس بهسمتجر هتیسمربوطس سموجواس  تسکهس
ِ
منتبع

 شترهسمزسکند.سس

وس نخستینس خلفتیس حکومتس تیتس فتوحتا،س یمتنس ارس

 مپر طوریس ارس حتضرس حهواِیس مرامس بتس  عر بس  موی،س اولتس

بیز نسس)رومسشرقز(سارستمتسسبواند.سبرسهمینسمنو ل،س عر بس

بیز نسس ارسحکومتس بتسشتخهسهتیسمختلفسمسییِزسحتضرس

برس آنهتس تس ختالفس
ّ
بهسعل  نشعتبتاس  حنس کهس بواندس مرتبطس همس

احگر،س  یسطرفس آمدهسبوا.س بهسوجواس متهیتسمسیحس مسألۀس  رس

مر وا اس عر بسبتسمسیییتِنسحتضرسارس مپر طوریس ت تنز،س

ارس ثنتیسفروپتشزس حنس مپر طوری،سر سنبتحدسنتاحدهس نگتشت.س

 حنس عقتحدس کهس شدس بتعثس منت بتاس  حنس احگر،س عبتراس بهس

نیلهسهتیسحهوایسوسمسییزسبهسقرآنسر هسحتبد.س

معرفزساولتسپتاشتهزس کسوم14سمستقرسارسحبشهسکهسبرس

قسمتس  حنس مقتالاس  یس حکزس موضوعس بوا،س مسیییتس احنس

  ت،س یسآنسجهتسکهس حنسحکومتسنفوذسسقتبلس عتنتحزسارس

صدرس ارس نیزس وس   المس  یس پیشس شبهسجزیره،س احنزس فرهنگس

  ت.س مشهواس نیزس قرآنس ارس آنس تأثیرس  لبتهس وس ا شتهس   الم،س

مضتفسبرس حن،سنویسطدگتنسبهسنفوذس حتمتلِزسمکتوبتاساحنِزس

قرآنس نگترشس  مرس ارس متأخر،س بت تتنس اور نس ارس نوشتهسشدهس

ستوجهسآنتنسبهسمنتبعسمذهبزس یس
ً
عالقهسنشتنسا اهس ند.سخصوصت

غیرر مزس حتس »آپوکرحف«15س عنو نس تیتس کهس شدهس معنوفس

احنزس یس متونس بهس آنس کنترس ارس همچنین،س مزسشوند.س شطتختهس

  تس آخر لزمتنزس پیتمسهتیس حتس منتلبس حتملس کهس شدهس  شترهس

ارس غیرر مز،س متوِنس  حنگونهس مزساهد.س نشتنس ر س انیتس پتحتنس وس

 طتساحنزسمسیییتنس رحتنز16،سحهواحتنسوسیرتشتیتنسوجواس

ا شتهسوسبرسقرآنستأثیرسگذ شتهس  ت.سمقتلۀسمهمزسنیزسبهستأثیرس

آحینس بیز نس،س مسیییتس ارس جتریس  حکتمس وس شرحعتس

یرتشتزس ت تنز،سکلیستیس رتدکِسس رحتنز،سوسفقهسحهوایس

وسآر مزسبرسشکلسگیریسآحتاس الحکتمس ختصتصسحتفتهس  ت.

ل، کسخت سیم17 بخش ننن

تینس
ّ
سمصیِفسقرآن،سحعنزسآنچهسبینس لدف

ْ
فتن
ّ
ارس حنسقسمت،سمؤل

تترحخچۀس بیتنس  یس پسس آنهتس ا اهس ند.س قر رس میورس ر س آمده،س

کوتتهزس یستیقیقتاسارسحویۀسنسخهسشطت ِزسقرآنسارسغرب،س

سارسچترچوبستیولسمصیفسقرآنسبیثسمزسکنند.سارس
ً
صرفت

 نتقتلس چگونگزس بتس ا راس مستقیمزس  رتبتطس قرآنس تترحخس و قعس

نسخهسهتیسآنسبهس او رسبعدی.س مرویهسا تنویسسهتیسقرآنسارس

چهترسمکتنسعمدهسذخیرهسگشتهس ند:سمسجدسعمروسبنسعتصس

مسجدس تونس،س ارس قیرو نس جتمعس مسجدس قتهره،س فسنتِطس ارس

حمن.س ارس صنعتس جتمعس مسجدس وس امشق،س ارس  مویس جتمعس

بهس آنهتس  یس بعضزس کهس احگری،س ا تنویسسهتیسکهنس بهسعالوه،س

  ت.س ا تس ارس شده،س مطسوبس ممتتییس شخصیتسهتیس

ارس کهس مزساهدس  مکتنس پژوهشگر نس بهس مد رک،س  حنس مجموعس

نظرس تجدحدس یمتنس طولس ارس قرآنس تدوحنس بهس مربوطس فرضیتاس

پژوهشگر ِنس همکترِیس بهسلنفس  مرس  حنس  لبتهس کهس کنند،س

نسخهسشطت ز،س تیولسخط،س تترحخس حتس حویهسهتیسخطسشطت زس

تترحخسهنر،سفیلولوژیسحتسفقهس للغه،سوستترحخستسهیلسگشتهس  ت.س

علمس روحکراس بتس قرآن،س ا تسنوشتهسهتیس ارس منتلعتتزس چنینس

کتیبهسشطت ز18سنیزسهمر هسگشتهسکهسمزسبتیستسبد نساحدگتهسهتیس

علمسنقشسوسنگترشطت ز19سر سهمس ضتفهسکرا.س

نقتشزسهتیس عربستتن،س شبهسجزیرۀس وس میتنهس ختورس ارس

بتسموضوعس ر بنهس ارس حتفت.س اور نسکهنسمزستو نس  یس بسیتریس

ا شتهس   تفتاۀسشخصزس پید سشدهسکهس کتیبهسهتحزس  حنسکتتب،س

وسحتویسحکسحتسچندسبخشس یسقرآنس  تسوسارسآن،سآحتاسحتس

حتفته،س  لهتمس قرآنس  یس کهس احگرس متنس حکس بتس آحتاس  یس قسمتزس

14. Aksoum.
15. Apocryphe.
آنهتحزس  نتجیِلسموجوا،سنتظرسبهس گفتنزس  تسکهس صنالحس»آپوکرحف«سارموراس

  تسکهس یسا یرۀسمو راسچهترگتنۀسموراستأحیدسکلیست،سحعنزسحوحنت،سمرقس،سمتز،س

وسلوقت،سکهسبهسévangiles canoniquesسمعروفسشدهس ند،سخترجس  ت.سلیکنسارس
 حنسبخشس یسکتتب،ستعبیرسآپوکرحفسبهسمتونساحنزسحهوایسوسیرتشتزسنیزستسّریس

ا اهسشدهسوسبهسمعنتیسغیرر مزس  ت،سحتسآنهتسکهسجد س یس یسکتتبسهتیسمقدسس

عهدسعتیقسوس و تت،سنوشتهسشدهس  ت.
16. Chrétiens syriaques.

مقتالاسقسمتس ومسوسنویسطدگتنسآنهتسبهسترتیبس یس حنسقر رس  ت:  .17

XV. «L’étude des manuscrits coraniques en Occident», 
François Déroche (pp. 653-661);

XVI. «Les manuscrits coraniques anciens. Aperçu des 
matériaux et présentation des outils d’analyse»,  
Éléonore Cellard (pp. 663-703);

XVII. «Le Coran des pierres», Frédéric Imbert (pp.707- 730);
XVIII. «Le corpus coranique: contexte et composition»,  

Guillaume Dye (pp. 733-827);
XIX. «Le corpus coranique. Questions autour de sa  

canonisation», Guillaume Dye (pp. 847-907);
XX. «Le shi’isme et le Coran», Mohammad Ali  

Amir-Moezzi (pp.919-961).
18. Épigraphie.
19. Graffitologie.
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»قرآنس عنو نس   طتا،س  حنس مجموعس بهس شدهس  ت.س ترکیبس

 طگسنبشته«20س طالقسشدهس  ت.سسبتس حنسوجوا،س حنسکتیبهسهتس

حتفتنس ر هس برس س
ّ
ا ل  متس ند شته،س حکدحگرس بتس چند نزس مشتبهتس

منتطقس ارس حتضرس خصوصِزس میتفلس بهس قرآنس  یس قنعتتزس

حتاشده،ستتسصدسوسپنجتهس تلسپسس یسظهورس  المس  ت.سس

تیولس بهس یرس معنوفس نویسطدگتنس توجهس  ا مه،س ارس

کهس منتلعتتزس مزسشوا،س غربس ارس قرآنسشطت زس منتلعتاس

بهسلیتظس س
ً
خصوصت ر ،س مسیرس  حنس ارس پژوهشس اشو ریسهتیس

شیوۀستیقیق،سآشکترسمزسکند.ستأکیدسنویسطدگتنسبرسمشکالتزس

حکس  یس وس ورس آحتاس یمتنزس ترتیبس مسألۀس برس رس کهس   تس

طرفسوس یسطرفساحگر،سوحداسحتستعداسمؤلفتنسقرآن،سوجواس

ا را.سآنتنسحتاآورسمزسشوندسکهس»قرآنسبیشس یسآنکهسکتتبزسو حدس

 حنسمعنزسکهسحتصلستجمیعس بهس بتشد،سحکسمجموعهس  ت،س

کهس بهسطوریس   ت،س نتهمگونس وس مستقلس س
ً
تقرحبت  ،س

ّ
مجز متونس

و حدس قتلبس حکس ارس کهس نبواهس قر رس  بتد س ارس قنعتاس  حنس

آنهتسارسحکسکتتبس یسرویس بنتبر حن،سگراآوریس گنجتندهسشوا.س

 ولسمشخصسنبواهس  ت«س)ج1،سص849(.سارس ا مه،سنویسطدگتنس

 ؤ التزسر جعسبهسر میتسحتفتنسقرآن،س  تخر جسقو نینسشرعس

 یسمتنسآنسوستروحجشستو طسخلفتسمنرحسمزسکنند،سوستأکیدس

کهس آنگونهس  مکتن،س حدس تتس ر س پیتمبرصس چهرۀس خلفتس کهس ا رندس

خواسمزسخو  تندستصویرسمزسکراندسوسمتنسقرآنسوس یرهسر سبرس

  تسسآنستنظیمسنمواهسوستغییرسمزسا اند.س

بخش «نم

کتتبس حتس مجلدس اوس  یس گفتهسشد،س کهس همتنگونهس اوم،س بخشس

ل تفسیرس ورهسهتیس1 ) لیمد(ستتس تشکیلسشدهس  ت:سق»رب ننن

26 )شعر ء(سر سارسبرسمزسگیراسوسق»رب «نمس ورهسهتیس27 )نمل(

»حگتنهس نویسطدگتن،س بهستعبیرس بخش،س  حنس ر .س )نتس(س  114 تتس

بهس تترحخز،س وس فلسفزس نگرشس مبنتیس برس قرآن،س کتملس تفسیرس

سحگتنهستفسیرسبهس حنسشیوهس  تسکهسبهس
ً
یبتنسفر نسهسوستقرحبت

رو،س  حنس  یس )ج2،سص9(.س شدهس  ت«س نوشتهس غربزس یبتنس حکس

بخشساوم،سکهسمصد قستفسیرستیلیلِزسآحتاس  ت،سمهمسترحنس

وس قر رگرفتهس آنس میتنۀس ارس همس ییر س مزسبتشد،س مجموعهس بخشس

ا اهس  تس  ختصتصس خواس بهس ر س صفیتاس بیشترحنس همس

تفت یرس  حنس کهس مزسکنندس تأکیدس نویسطدگتنس )2386صفیه(.س

ثمرۀسحکسکترسگروهزس  ت،سبهسگونهس یسکهستیلیلسهرس ورهس

سمیتنس
ً
ت،سبعضت

ّ
بهسفراسختصزس پراهسشدهس  ت،سبهسهمینسعل

چگونگزس وس نگترشس روحکرا،س بکس شیوه،س ارس تفتواس آنهتس

 ر ئۀسمعلومتاسوجواسا را.سمضتفسبرس حن،سطولسهرستفسیر،س

بر یسمثتل،ستیلیلس  قتضتیسهرس وره،سمتغیرس  ت؛س بهس بستهس

تنهتس نصرس وس ورۀس مزسگیراس برس ارس ر س صفیهس 75س بقرهس  ورۀس

ارس14سصفیهستفسیرسشدهس  ت.س

آحتا،س تعد اس ذکرس  یس پسس مفسر نس نخست،س وهلۀس ارس

گتهزس مزسکنند.س تصویرس ر س طرحس ورهس وس موضوع،س تختترس

یمتنس تسمیۀس وره،س وجهس بهس ر جعس شدهس ذکرس توضییتتزس

آفرحطشسآنس)شأنسنزول(سوسهمیننورسنوعس ابزسوسجتحگتهس ورهس

کهس مزسر دس شرحس ورهس بهس نوبتس اوم،س مرحلۀس ارس قرآن.س ارس

مرحلۀس ارس مزسشوا.س  شترهس اوبترهس نیزس طرحس ورهس بهس آنس طزس

قرآنزس  لفتظس  یس احگریس صوراسهتیس نویسطدگتنس گتهس  وم،س

ر سپیشطهتاسمزسکنندسکهسمزستو ندسصوراسصییحسآنهتسبتشد.س

بخش سیم

منتلعتاس جتمعس کتتبشطت زس همتنس مجموعه،س بخشس ومس

احجیتتلس بهسصوراس گفتهسشدس کهس همتننورس وس   تس قرآنزس

منتشرسشدهس  ت،ستتسبهسرویر تنزسشواسوستکمیلسفقر اسآنس

بهس ا شتهس ندس قصدس نویسطدگتنس گیرا.س صوراس بهس هولتس

کهس اهندس ترتیبس نمتحهس یس ممکنس صوراس جتمعسترحنس

تکسنگتریسهت،سمقتالا،سگز رشسهتیسعلمز،سمتنسهمتیشسهت،س

کهس ر س فرهنگسنتمهسهتحزس وس ا نشطتمهسهتس مقتالا،س مجموعۀس

تتس تلس نویاهمس قرنس  یس قرآن،س یمینۀس ارس غربزس میققتنس

 حنس  ّوِلس قسمتس ارس بشوا.س شتملس کراهس ند،س منتشرس 2019مس

بتشد،س آ تنس منتبعس  حنس  یس   تفتاهس آنکهس بر یس بخش،س

برس  لفبتحزس بهسصوراس ر س آنهتس کهس شدهس ندس آنس برس نویسطدگتنس

  تسسنتمسنویسطدهستنظیمسنکنندسوسبهسجتیس حنسشیوۀسمعمول،س

 114 بتس آنهتس موضوعس  رتبتطس مبنتیس برس ر س پژوهشسهتس  حنس

 ّولزس بهس نسبتس کهس اومس قسمتس ارس اهند.س ترتیبس  وره،س

آثترسوسپژوهشسهتحزسآمدهسکهس کمسحجمسترس  ت،سفهر تزس یس

اربترۀسشخصیتسهتیسقرآنزسبیثسمزسکنند.سسس 20. Le Coran des pierres
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