
 )س(دانشگاه الزهرا «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»پژوهشی  ـ فصلنامه علمی
 32 یاپی، پ1395، زمستان 4شماره  زدهم،یسال س
 

 

 

 

 غفلت مطالعات اخیر غربی از فراگیری تواتر قرآن

 

 1نانسی ساکی

 2شاکرمحمدکاظم 

 

Doi: 10.22051/tqh.2017.6860.1013 

 15/07/1394:افتیدر خیتار

 24/06/1395:بیتصو خیتار

 چکیده

مسلمانان بر این نظر هستند که قـرآن کـریم از زمـان رسـول اـدا از      

طریق تواتر، نسلی به نسل دیگر سپرده و هم اکنون در دست ما قـرار  
ترین دلیل مسلمانان بر این که قرآنِ موجود گرفته است. بنابراین مهم

همان قرآنی است که پیامبر گرامی اسالم آورده، تواتر است. بـا ایـن   
حال، دیده نشده که غربیان در مطالعات اود در مـورد تـاریخ قـرآن    

اسـتدلل کـرده باشـند. بـه عبـخ، براـی از       « تواتر قرآن»کریم، بر 
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گوینـد کـه بـا    د هاوتینگ میاسالم پژوهان غربی نظیر ونزبرو و جرال
گونه اطالعـی از زمـان پیـدای  و تـدوین     توجه به این که قرآن هیچ

دهد، همه اطالعات مربوط به شـبل گیـرق قـرآن منحصـر     اود نمی
مـیالدق   10و  9هـاق  در احادیث است و احادیـث مـوکور در سـده   

انـد. بـدین ترتیـب، بـراق دو سـده نسسـت اسـالم، متـون         نوشته شده
ها اتبـا کـرد، وجـود نـدارد. آنهـا      معاصرق که بتوان بدان همزمان و

قرآن را محصول گفتمان دو سـده میـان مسـلمانان و صـاحبان ادیـان      

دانند و بر این باورند که مـتن نهـایی قـرآن در قـرن سـوم ه ـرق       می
تثبیت شده است. بر االف دیدگاه ونزبرو و همفبران  که دو سده 

انـد، نگـاه گـورا بـه     هم قلمداد کـرده اول تاریخ اسالم را تاریک و مب
هـاق نسسـت   دهد که مسـلمانان در همـان دهـه   تاریخ اسالم نشان می

اسالم به مناطق مستلف از جمله برای از مناطق اروپـا رفتـه بودنـد و    
اند، نگریستهمسیحیان و یهودیان با چشمانی باز به دین رقیب اود می

د پیـدای  و تـدوین   از این رو امبـان نـدارد کـه حادمـه مهمـی ماننـ      

رســمی قــرآن در ســده دوم یــا ســوم رد داده باشــد و هــیچ یــک از  
موراــان غیــر مســلمان بــه آن اشــاره نبــرده باشــد. عــالوه بــر ایــن،  

ــز کــه در ســده  ــی نی ــاریخ اســالم  پژوهشــگران غرب ــه ت ــر ب هــاق اای
انـد و کسـی   اند، همگی بر گـزار  مسـلمانان اعتمـاد کـرده    پردااته

 .ا به گونه دیگرق گزار  نبرده استجریان تاریخ اسالم ر

 

تـواتر قـرآن، ااورشناسـان، قـرآن پژوهـی در      های کلیدی: واژه
 . غرب، تاریخ قرآن، ونزبرو

 

 مقدمه

گوارق متن قرآن قرآن پژوهان غربی در دورۀ اایر با مطالعۀ منابع اسالمی براق تاریخ

تـوان از  اسـالم را بـه نـدرت مـی    هـاق نسسـتین   اند که تاریخِ وقـایع سـده  به این نتی ه رسیده



 91   32، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

هــاق مســلمانان بــه دســت آورد و در ایــن اصــوا منــابع مســلمانان را در بررســی نگاشــته

دانند. به اعتقاد براـی از دانشـمندان قـرآن    گوارق دقیق تدوین نهایی قرآن معتبر نمیتاریخ

منـابع قـرون   پژوه غربی مانند جان وَنزبُرو و برای از شاگردان ، براالف تصور پیشـینیان،  

نسستین اسالم در صددِ بیان آنچه واقعاً در صدر اسالم روى داده است، نیسـتند بلبـه صـرفاً    

 اند. اندیشیدهدهند که مؤلفان متأارِ آنها چه مینشان مى

یـزق  آن چ است. همـه  بنابراین ما شاید هرگز نتوانیم دریابیم که در واقع چه روى داده

ت ه ـرق  هاى متأار در قرن نسسـ که در دسترس ماست، این است که بدانیم به اعتقاد نسل

رض، آنها در این موضوع تردیـد  ف( با این 190-217، ا1379چه روق داده است. )ریپین، 

اسـالم   اند که قرآنِ موجود در دست مسلمانان، دقیقاً همان متنی باشد کـه پیـامبر  ای اد کرده

اند اما این نوع نگـاه  ترق دانستهه است بلبه آن را محصول یک بازه زمانی موسّععرضه کرد

 کنند.   توانند آن را ابطالبه منابع اسالمی تنها یک فرضیه است که شواهد معارض می

اق که همه بـر آن  یبی از شواهدِ معارضِ این نظریه بحث تواتر قرآن )به معناق گزاره

کـه ایـن   لف قابل توجهی دربارۀ آن وجود ندارد، نبته دیگر آناتفاق نظر دارند و رأق مسا

گزاره باید مورد توجه همگان نیز باشد. گزاره مربوط به انتساب قرآن به عصر پیـامبر اسـالم   

اق است( است که در مطالعات ااورشناسان مغفـول واقـع شـده اسـت. بـر ایـن       چنین گزاره

و طرفـداران نظریـۀ او    1ر افرادق چون ونز برواساس تواتر قرآن راه دراور توجه براق رد نظ

 است.   4و مایبل کوک 3، پاتریشیا کرونه2از جمله جرالد هاوتینگ

دانند که پیامبر گرامی اسالم آن مسلمانان همگی قرآن موجود را میراث گرانبهایی می

را بر مسلمانان صدر اسالم اوانـده اسـت و آنهـا در همـان زمـان بـه قرافـت و حفـ  آن در         

اند و نسـل  ها و تدوین آن به شبل مصحف همت گماشتهها و سپخ نگار  در صحیفهسینه

                                                 
1 - john Wansbrough. 

2 - Gerald .R Hawting. 

3 - Patricia Crone. 

4 - Michael Cook 
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انـد. مسـلمانان   هـاق بعـدق سـپرده   به نسل مسلمانان از این میراث گرانبها حراست و به نسـل 

 اند.ر گرامی اسالم تردید نداشتهگاه در اصل و سااتار این قرآن و انتساب آن به پیامبهیچ

است که اگر قرآن در پایان سـده دوم بـه سـامان رسـیده و محصـول       اکنون سؤال این

تبامل متن است و یک کتاب نو پدیدق بوده، چه شاهد یـا شـواهدق در دسـت دارنـد کـه      

کنـد  اگـر قـرآن در قـرن سـوم شـبل گرفتـه، چـرا         این ایده همگانی مسلمانان را نقض می

خ بـر امـر بحـث و م ـالت     گزارشی دال بر این که قـرآن پـی  از ایـن نبـوده اسـت و سـپ      

  مسلمانان با اهل کتاب در قرن سوم شبل گرفته است، در تاریخ نیامده است !

بـه  « ا»سـال از رحلـت پیـامبر    200توان پویرفت که این م موعـه بعـد از   چگونه می

گاه همه مسلمانان و نیـز  وجود آید و محصول تاریسی مسلمانان در طول دو سده باشد و آن

آن را کتاب آسمانی بدانند کـه از جانـب پیـامبر اکـرم بـه عنـوان وحـی الهـی         غیر مسلمانان 

عرضه شده است  با جعلی اواندن منابع سنت اسالمی و نیز عدم ذکر قـرآن در کتـب غیـر    

اسـت  زیـرا   توان به این نتی ه دست یافت که قرآن در سده سوم شبل گرفتهمسلمانان، نمی

بی اعتبار شمرده شود و منـابع غیـر اسـالمی معتبـر بـه       این که منابع مسلمانان یبسره دروغ و

 شمار آید، تعصب آلود و غیر علمی است.  

این طبیعی است که هر قومی به مبت و ضبط میراث فرهنگی اـوی  بـی  از میـراث    

فرهنگی دیگران اهتمـام دارد. غیـر مسـلمانان چـه انگیـزه داشـتند و چـه ضـرورتی احسـاس          

 سمانی مسلمانان سسن بگویند  البته در منابعی که ادعـا شـده  کردند که راجع به کتاب آمی

است سسنی از قرآن به میان نیامده است. هرگز تصریح نشده که مسـلمانان کتـاب آسـمانی    

بر ایـن اسـاس،    نداشتند. سسن نگفتن درباره وجود چیزق دلیل بر نفی وجود آن چیز نیست.

سـده دوم کـه ونزبـرو و طرفـداران       ضرورق است که وضعیت اسالم و مسلمانان در پایان

است، تبیین شود، به ویژه معلوم شـود کـه ارتبـاط    اند قرآن شبل نهایی اود را گرفتهمدعی

ها و م ادلت دینی در این برهۀ زمـانی چگونـه   مسلمانان با علماق یهود و نصارا و نیز بحث

 بوده است.

 

 پیشینه استناد به تواتر همگانی قرآن  .1
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گونـه بدسـت آمـد کـه اولـین      هاق اولیه در کتب کهن اسـالمی ایـن  سیبا توجه به برر

هاق مربوط به مقولۀ تواتر در قرن چهارم ه رق، آن هم براق تأکید بر عدم نقصان یا زمزمه

ق( و ســید مرت ــی 413زیــاده در قــرآن اســت کــه ازســوق بزرگــانی چــون شــیخ مفیــد )م 

بحـث از عـدم تحریـف قـرآن، اـاهراً       ق( مطرح گردید. گوشته از استناد به تواتر در436)م

مسأله تواتر قرآن به صورت جدق از حدود قرن ششم ه رق )دوازدهم میالدق( در مبحث 

 (13، ا1تا، ج  ابن جزرق، بی177، ا1989قرافات مطرح شده است. )ابوشامه، 

کنـد و یـا   آیا عدم استناد به تواتر قرآن در سده هاق اولیه، اصل تواتر قرآن را نفی مـی 

کند  در پاسخ بایـد گفـت کـه ایـن امـر من ـر بـه نفـی تـواتر قـرآن           در آن تردید ای اد می

کند  زیرا تواتر قرآن و اسـتناد بـه تـواتر قـرآن دو اصـطالح      شود بلبه آن را تقویت مینمی

توانـد دلیلـی محبـم بـر امبـات تـواتر       م زاست. فقدان این استناد در چهار قرن اول اود می

ه رق که استناد تواتر قـرآن از گفتـار شـیخ مفیـد اسـتنباط       413ا تا سال باشد  زیرقرآن می

کـخ  عنـه بـوده اسـت و هـیچ    شود، تواتر قرآن جزء مسلّمات و به اصطالح، امرق مفروغمی

 است.  نسبت به آن تردیدق نداشته

به این معنا نیازق به استناد به آن احساس نشده است. از سوق دیگر مسلمانان از صـدر  

اق نسـبت بـه آن   تا عصر حاضر بر تواتر قرآن اتفاق نظر دارنـد و هـیچ شـک و شـبهه     اسالم

ندارند. البته در میان بسیارق از ااورشناسان قبل از ونزبرو نیز این امـر کـامالً صـادق اسـت      

بوده و اصالت مـتن آن مـورد   « ا»اند که این قرآن متعلق به پیامبرزیرا آنان بر این باور بوده

است اما ونزبـرو و طرفـداران  از   و هیچ قول االفی از آنان در تاریخ نقل نشده  اتفاق بوده

این ادله یعنی تواتر همگانی قرآن نـزد مسـلمانان و حتـی اـود ااورشناسـان قبـل از اـود،        

 اند. غفلت کرده

 

 اثبات تواتر متن قرآن برای غیر مسلمانان .2

تـواتر بـراق غیـر مسـلمانان      در ارتباط با تواتر قرآن، سؤال مهـم ایـن اسـت کـه بحـث     

آید که تواتر ااتصاا به مسـلمانان دارد و  چگونه قابل ترسیم است. آیا این تلقی پی  نمی

اق محبم جهت اقناع غیر مسـلمانان بـدان اسـتناد کـرد  زیـرا ممبـن       توان به عنوان ادلهنمی
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مانان دارد، گونه تصور شود که تواترِ قرآن امرق است که ااتصاا به جامعه مسـل است این

 باشد.  تواند براق مسلمانان حالت اقناعی داشتهبنابراین تنها می

نُماید که دلیلی وجود ندارد که غیرمسلمانان این تواتر را که قرآن از بنابراین چنین می

است، بپویرند. در پاسخ، توجه به این امر ضرورق اسـت کـه مسـلمانان    « ا»آن پیامبر اکرم

اند تا پخ از گوشـت دو سـده در   یک گروه مستقل و منزوق و به دور از جوامع دیگر نبوده

بـا  « ا»اهر شـده باشـند. مسـلمانان در همـان اوافـل از زمـان پیـامبر اکـرم        میان دیگر ملل ا

 اند. یهودیان و مسیحیان در تعامل بوده

به ویـژه بـا توجـه بـه اسـناد مبتـوب اـود مسـیحیان کـه بـه اصـطالح بـه آن اسـناد و              

هاق یبـدیگر  اند و دیدگاهگویند، مسلمانان با مسیحیان در ارتباط بودهگزارشات مستقل می

انـد و مسـلمانان در صـدد امبـات دیـن اسـالم و گسـتر         دادها مورد نقد و بررسی قرار میر

تـر  است. مهماند و همین امور من ر به ای اد مناارات و م ادلت میان آنان بوده اسالم بوده

هاق سوم و چهارم درباره تـاریخ اسـالم و مطالعـات اسـالمی     از آن، اود غربیان که در سده

اسـت.  اند که این قـرآن در سـده سـوم شـبل گرفتـه     اند، به این امر اشاره نبردهکتاب نوشته

انـد  ازسوق دیگر مسلمانان محدود به یک مبان ااا جغرافیایی چون مبه یا مدینـه نبـوده  

را اـود کتـب تـاریسی آنـان تأییـد      اند و ایـن امـر   بودهبلبه تا آن سوق غرب نیز پی  رفته 

 کند.می

دو سده نسستین اسـالم تاریـک و   « ت دید نظرطلب»ان با رویبرد بنا بر نظر ااورشناس

کنـد متعلـق بـه    مبهم است و هیچ یک از منابع مسلمانان که وقایع ایـن دوره را گـزار  مـی   

هـاق بعـد   دورۀ نسست و یا حتی نزدیک به آن نیست و در واقع یک منبع مبتـوب در دوره 

واقعـاً  « »ا»اسالم و دوران حیـات پیـامبر   تواند به ما بگوید که در دورۀ جاهلیت، اهورنمی

کنـد کـه   گوید که مؤلـف آن تصـور مـی   بلبه تنها آن چیزق را باز می« چه روق داده است

اواسـته دیگـران تصـور کننـد کـه روق      بپویرد که روق داده یا می اواستهروق داده یا می

تــوان از بررســی بــه نــدرت مــیاســت  بنــابراین تــاریخ وقــایع قــرون نسســتین اســالم را داده

 هاق مسلمانان به دست آورد.نگاشته

 ا  بر پنج اصل متبی بود:ونزبرو در ارافۀ نظریه
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ه روى چـ تواند به مـا بگویـد کـه واقعـاً     یک منبع مبتوب، هر منبعى که باشد، نمى -1

 باشد.گوید که حاصل تصورات مؤلفان آن میداده است بلبه تنها آن چیزى را باز مى

نویسـد و حتـى ایـن آگـاهى نیـز در معـرض       دانـد( چـه مـى   مـى صرفاً یک شاهد ) -2

کوشـد آن را بـا اطالعـات پیشـین اـود      تفسیرهاى آگاهانـه و نااودآگـاهى اسـت کـه مـی     

 (77، ا1381سازگار کند.)رحمتی،

اى از چه واقعاً روى داده است یعنى تقلیـل آن بـه م موعـه   صرف عملِ نوشتنِ آن -3

 ن یروار( بر آن که ممبن اسـت اـود حادمـۀ   کلمات و سپخ تحمیل نظم ااا )اطى و ز

 ان امد.توصیف شده، فاقد آن باشد، به تحریف واقعیت می

ین ـا  مدارک کهن، به شدت محل تردید و تأمل است. در ا تاریسچۀ نقل و انتقال -4

چـه مـدنظر اسـت، مسـأله     پردازان در اشتباهات نیست بلبه آنفقط مسألۀ سهم معمول نسسه

اى کـه آشـبارا در   تـر اسـت  چـه بسـا نویسـنده     اصلى به صورتى افىفاصله گرفتن از متن 

اى که بـا ایـن   تر را به گونهکند، متون کهنچارچوب گزار  پویرفته شده از تاریخ کار می

یم کـه  دهد  بنابراین ما باید با ناقالنى دست و پن ه نرم کنـ گزار  هماهنگ باشد، تغییر می

کنند. )به نقل از ج. کورن و دانند( تفسیر مىدرست )مىاى که اود تر را به گونهمتون کهن

 ( 570-571، ا1387ق.د.نِوو، 

توان گزیدۀ یک متن کهن را که در یک نگاشتۀ متأارتر آمده، نقل دقیـق  بنابراین نمى

است کـه مسـلمانان بـراق اـود      1همان متن تلقى کرد. به تعبیر ونزبرو این همان تاریخ ن اتی

ی ه منابع مبتوب ما را مى فریبند و تنها بیانگر دیـدگاه نویسـنده هسـتند از    اند. در نتبرسااته

چه او درباره این حقایق مى داند یعنى نگاشـته هـایى ادبـى هسـتند. بررسـى آنهـا تحلیـل        آن

 است. )همان(  تاریخ نیست بلبه نقد ادبى

                                                 
1 - Salvation History 

یات بسشیده حن ات اداوند آن را  چنان که اراده، تصور تاریخ است، آن«تاریخ ن ات»منظور از 

ه ایـن  اهور رسـیده اسـت، در حـالی کـ     است که اود با اجراق طرح کاملی براق هدایت به منصه

  نبـوت او بـی  امـا بـا تحقـق تـاریسیِ    را به دنبال دارد « ا»نفخ نبوت و پیامبر تصور، تعمق درباره

 (573، ا"میمند به مطالعات اسالرویبرد روش"ارتباط نیست. به نقل از ) ج. کورن و ق.د.نِوو، 
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 بـه  ت،جا که براى امبات دیدگاهى که صرفاً مبتنى بر مبتوبات مسلمانان اسـ از آن -5

زار  گـ شواهد اارجى نیاز است، فقدان چنین مؤیدى دلیلى مهم علیه تـاریسى بـودن ایـن    

 است.

 ى است:بنابر این رویبرد )ت دید نظرطلب( اساساً بر سه ضرورت رو  شنااتى مبتن 

م و هـاى مسـلمانان دربـاره اهـور اسـال     . رویبرد نقـد منبعـى بـه قـرآن و نگاشـته     الف

 فتوحات مسلمانان.

از سـنت   عصـران آن، اـارج  هـاى هـم  ها با گـزار  ضرورت مقایسه این گزار . ب

 مسلمانان.

 وشناسى(  . استفاده از شواهد مادىِ همزمان آن )باستان شناسى، سبه شناسى، کتیبهج

شان بی  از نتـای ى اسـت   که نتایج برگرفته از این شواهد مادى، احتمال صحتپویر  این

ز همعصـران آن  امانان از تـاریخ اسـت، در جـایى کـه مؤیـدى      هاى مسـل که مبتنى بر نگاشته

 ( 573، ا1387نداشته باشد.)ج. کورن و ق.د.نِوو، 

داند  چرا کـه زمـان گـردآورق    هاق مسلمانان صادق میونزبرو این امور را در نگاشته

ده اسـت.  مبتوبات مسلمانان را حداقل صد و پن اه سال بعد از مبت حقیقـی آنهـا تلقـی کـر    

 ینـگ قـرار  ظریه مورد قبول برای از ااورشناسان از جمله شـاگرد ونزبـرو، جرالـد هوت   این ن

روایـات   گرفت. او همچون استاد ، به منابع اسـالمی نگـاهی شـباکانه دارد. او عـالوه بـر     

م ه ـرق  و یـا حتـی اوافـل قـرن سـو      اسالمی، تدوین قرآن را نیز مربوط به اوااـر قـرن دوم  

 داند. می

، در کنـار ارافـۀ شـواهد و قـرافن مستلـف، از      1«ستی و اهـور اسـالم  پربت»او در کتاب 

اسـت. او بـا بیـان ایـن     رو  تحلیل ادبی متن قرآن نیز براق امبات دیدگاه  استفاده کـرده 

یبتاپرسـتان ح ـور نداشـتند تـا قـرآن آنهـا را مـورد        « ا»مطلب که در ح ازِ عصر پیـامبر 

« ا»در زمان و مبـانی غیـر از دوران پیـامبر   گیرد که قرآن باید اطاب قرار دهد، نتی ه می

نوشته شده باشد. او زمان و مبان اهور قـرآن را قـرن سـوم ه ـرق و منطقـۀ ااورمیانـه در       

                                                 
1 - The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam. 
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کند و معتقد است که ح ور یبتاپرستان در آن منطقـه و تعامـل   اارج از عربستان اعالم می

ا  شـبل کنـونی  آنها با مسـلمانان در قـرن دوم و سـوم ه ـرق موجـب تبامـل اسـالم بـه         

را بـه علـت عـدم ح ـور     « ا»است. هاوتینگ در مقابل، محیط ح از در زمـان پیـامبر  شده

اق ماننـد  ادیان بزرگ یبتاپرستانه، محیطی نامساعد براق اهـور و تبامـل دیـن یبتاپرسـتانه    

 R Hawting ., 1999, pp.11,13,55-58) داند. )اسالم می

هاق واقعی اود را کـه اکنـون توسـط آنهـا     یکه اسالم ویژگهاوتینگ براق امبات این

شود، از قرن سوم به بعد به دست آورده و در نتی ه قرآن نیز در ایـن دوره اهـور   شنااته می

 کرده است، دلیلی دارد:

 (ibid, pp.8یابد. ). از قرن سوم به بعد ح م آمار اسالمی به سرعت افزای  می1

باملی تدری ی بود و اما در اوااـر قـرن دوم   . فقه اسالمی تا اواار قرن دوم داراق ت2

 (ibid, pp.12است که فقه اسالمی مبانی نظرق اود را در کتاب شافعی به دست آورد. )

. اسالم مانند سایر ادیان یبتاپرستانه براق تبامل و تبدیل شدن از یک فرقه بـه یـک   3

 ه نیاز داشته است.دین به زمانی طولنی و منطقۀ جغرافیایی وسیع و محیطی یبتاپرستان

هاق اسالم، آراء کالمـی آن، پـویر  اسـالم از    هاق محققانه بر دیگر جنبه. پژوه 4

سوق افراد و جوامع به عنوان یک دین، شبل گیرق اسالم شیعی در اَشبال مستلف ، تأیید 

هاق مهمـی کـه توسـط آنهـا اسـالم در سـنّت یبتاپرسـتی بـه         کنند که بسیارق از ویژگیمی

شود، تنها در قرن سوم یا حتی قرن چهارم اسـت کـه   نی متمایز و مستقل شنااته میعنوان دی

 اند.تثبیت شده

. محیط ح از براق یک تحول بزرگ در سنت یبتاپرستی نامساعد بود اما بـا وقـوع   5

چنین تحولی در آن مناطقی از ااورمیانه که سـنت یبتاپرسـتی در آنهـا کـامال تثبیـت شـده       

تـوان براـورد کـرد  زیـرا بسـیارق از تحـولت       تر مـی و عراق، راحت بود، سوریه/ فلسطین

فرهنگی و دینی که براق پیشرفت اسالم لزم بودند مطمئنا قبـل از رسـیدن اعـراب، در ایـن     

 (ibid, pp.12- 13مناطق آغاز شده بودند. )

سـده  گانه فوق تثبیت نهایی متن قرآن اواار سده دوم و یـا اوایـل   با استناد به دلیل ده

 سوم فرض گرفته شد.
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اساس ضرورق است وضعیت اسالم و مسلمانان تا پایان سده دوم کـه ونزبـرو و   بر این 

چـه در ایـن   تبیـین شـود. آن   ،اند قرآن شبل نهایی اـود را گرفتـه اسـت   طرفداران  مدعی

رابطه مهم است، بررسی ارتباط مسلمانان با جوامع غیر اسالمی به ویژه علماق یهود و نصـارا  

ها و م ادلت دینی در این برهۀ زمـانی اسـت. اگـر قـرآن در سـده سـوم شـبل        و نیز بحث

مـر بحـث   گرفته است، چرا گزارشی دال بر این که قرآن پی  از این نبوده است و سپخ بر ا

 است گرفته است، در تاریخ نیامدهو م الت مسلمانان با اهل کتاب در سده سوم شبل 

بـاره  داننـد و ااتالفـی در ایـن   مسلمانان به اتفاق آراء قرآن را محصـول سـده اول مـی   

اند، گزارشی دال بـر فقـدان   ندارند، حتی مسیحیان که تعامل نسبتا پایدارق با مسلمانان داشته

هـا و  نیز به مناارات و نامـه  اند. آلفونخ مینگاناهاق اول و دوم به مبت نرساندههقرآن در سد

کنـد و  دهد، اشـاره مـی  اق رابطۀ مسلمانان و مسیحیان را نشان میشواهد تاریسی که به گونه

باشـد، تقدمشـان بـر منـابع     مسیحی مـی  –کند که به دلیل آن که این منابع، سریانی تأکید می

هـا را  تر هسـتند. سـپخ آن  سلم است  بنابراین براق مطالعات تاریسی مناسباسالمی امرق م

 شمارد:چنین بر می

. مناارۀ میان عمرو بن عاا و یوحناق اول، سر اسقف مونوفیزیـت انطاکیـه کـه    الف

 است.م( رد داده و به مبت رسیده 639در سال هی ده ه رق )

اب سـوم، سراسـقُف سـلوکیه معـروف     اق که اسقف نِینَوه )که بعدها به ایشـوی . نامهب

 هاق نسست االفت عثمان نوشته و در آن به مسلمانان اشاره کرده است.شد( در سال

نوشـته   م(680ه ـرق )  60. گزارشی دربارۀ مسلمانان که مسیحی گمنامی در سـال  ج

هـاق االفـت عبـدالملک نوشـته شـده      جان بار پنِبایی که در نسستین سـال  نامهاست. وقایع

یک از این منـابع  مینگانا با اشاره به این موارد در صدد امبات این امر است که در هیچ است.

قرن نسست ه رق )قرن هفتم میالدق(، هنگـام توصـیف مسـلمانان و عقایـد ایشـان، اصـالً       

هـاق  اق به هیچ کتاب مقدس اسالمی نشده است و به نظر وق، این امـر عینـاً در نوشـته   اشاره

میالدق( نیز صادق اسـت. تنهـا در اوااـر ربـع      8آغاز قرن دوّم ه رق )موراان و متبلمان 

ق( است کـه قـرآن در محافـل کلیسـایی نسـطورق و یعقـوبی و ملبـایی        125اوّل این قرن )

 (167، ا1385موضوع بحث شد. )موتسبی، 
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اند و مسیحیان نیز در ارتباط ومیـق  اگر در سال هی دهم ه رق اسالم و مسلمانان بوده

انـد، ایـن سـؤال    گرفتهاند و م ادلت دینی و کالمی را پیو عقاید و مناسبشان بوده با آنان

هایشـان بـه ایـن امـر اشـاره      مطرح است که چرا اود ایـن مسـیحیان در هـیچ یـک از نوشـته     

کنند که قرآن، امر نواهورق است که در پایان سده دوم پدیدار گشته است. مینگانـا از  نمی

گیـرد امـا   هـاق کوتـاه، فقـدان قـرآن را نتی ـه مـی      در معدود نوشـت فقدان یادکرد از قرآن 

است اما هـیچ بازتـابی در    دهد که چرا چنین امر مهمی در سده دوم اتفاق افتادهتوضیح نمی

 هاق موراان و اصحاب ملل و نحل نداشته است !  نوشته

زیـرا در  هاق مورد اشاره وق یـک امـر کـامال طبیعـی اسـت       نیافتن نام قرآن در نوشته

هاق دینی از مسلمانان نیز موجود اسـت کـه دربـاره احبـام یـا عقایـد       عصر حاضر هم نوشته

کند اما نامی از قرآن در آن نیست امـا ایـن امـر طبیعـی نیسـت کـه همـه        اسالمی صحبت می

مسلمانان قرآن را کتاب آسمانی مربوط به پیامبر اکرم بدانند اما آنـان بگوینـد کـه در سـده     

 سی دال بر این ادعا ارافه کنند !آمده است، با این حال نتوانند هیچ شاهد تاریدوم بوجود 

که اسـالم بـه واسـطۀ منـابع مسـتقل مسـیحی تأییـد شـده و مسـیحیان از همـان           حال آن

اند و علمـاق مسـیحی   هاق نسست سده اول ه رق در ارتباط تنگاتنگ با مسلمانان بودهدهه

اند. شاید اشتباه ونزبرو و کالمی با علماق مسلمان بوده نیز درگیر مناارات و م ادلت دینی

و طرفداران نظریۀ او چون کرونه، کـوک، هاوتینـگ در ایـن اسـت کـه آنـان تـاریخ مبـت         

 اند.گزار  را با واقعۀ تاریسی یبی دانسته

دهـد و آنهـا همگـی مـتن قـرآن را      اق دربارۀ قرآن گزار  میبا این بیان منابع عدیده

اند و حتی یک منبع تاریسی وجود ندارد که ه زمانی رسالت پیامبر اسالم دانستهمربوط به باز

تـوان قـرآن را محصـول    آن را محصول زمانی متأارتر دانسته باشد. با وجود این چگونه می

دو سده تال  مسلمانان و منتسب به سده سوم دانست  بر این اساس توجه به پیشینۀ تاریسی 

اهمیت دارد و نقـ  مهمـی در شـفاف سـازق تثبیـت نهـایی مـتن         تواتر همگانی قرآن بسیار

قرآن موجود در زمان صدر اسالم دارد. بر این اساس بررسی تاریسی دو سده اول ه رق به 

سازق جایگاه اسـالم و مسـلمانان و قـرآن از منظـر آنـان      روایت موراان غربی جهت شفاف

 نماید.مهم می
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 ری.  گزارش حوادث تاریخی دهۀ اول هج2-1

اگر تاریخ اسالم مـورد مطالعـه قـرار گیـرد، بسـیارق از شـبهات ای ـاد شـده از سـوق          

ا  بـه ویـژه   ااورشناسان ت دید نظرطلب قابل رفع است. اگر ونـز بـرو و طرفـداران نظریـه    

اند که دو سـدۀ نسسـت   جرالد هوتینگ بر اساس مطالعات درون متنی بر این نظر دست یافته

است و هیچ سند و متن قابل قبـول و مسـتندق وجـود نـدارد تـا       اسالم دوران تاریک و مبهم

بتوان با آن دوره صدر نسستین اسـالم را بازسـازق کـرد و در نتی ـه، قـرآن کتـاب مقـدس        

گوارق نیست و یا دست کم این متن در قرن سوم شـبل گرفتـه اسـت،    مسلمانان قابل تاریخ

ادلـۀ روایـی مسـلمانان و گـاهی     فقط بر مبناق عدم دستیابی یا عـدم پـویر  نسـخ کهـن یـا      

 تعارض آیات قرآن از دیدگاه آنان بوده است. 

انـد و همـین   بنابراین آنها براق امبات فرضیه اود هیچ گونه شاهد تاریسی ذکر نبـرده 

کنـد. وقـایع تـاریسی مسـلمانان در دو قـرن      ضعف، نظریۀ ونزبرو را دچار چال  جدق مـی 

که بر هیچ محققی پنهان مانده باشد  زیـرا اسـالم    نسست سیر شفافی دارد و مسأله اق نیست

اق داشت. پخ از ورود پیامبر اسـالم بـه شـهر مدینـه، آن     از همان آغاز گستر  ایره کننده

اق را تنظـیم  ها و قبایل مستلـف، عهدنامـه  ح رت براق تنظیم روابط دولت اسالمی با گروه

دوده حبومـت اسـالمی ااتصـاا    نمودند که بسشی از آن به یهودیان مقیم در مدینه و مح

، «ا»، مقدمــه( همچنــین در دو ســال آاــر عمــر پیــامبر اکــرم      1364داشــت. )بولــت،  

هایی با برای قبایل مسیحی نیز بـه ام ـا رسـید. یبـی عهدنامـه ایشـان بـا مسـیحیان         عهدنامه

، 4، ج1336اســت. )زیــدان، ن ــران در یمــن اســت کــه در ســال دهــم ه ــرت نوشــته شــده

 (116ا

گونه که در تاریخ آمده ح ور مسلمانان به عنوان یک اقلیـت مـوهبی در یـک    همان 

نشین را شاید بتوان در صدر اسالم و به هنگام مهاجرت بی  از یک صد نفـر  کشور مسیحی

به سرزمین حبشـه )اتیـوپی کنـونی( کـه تحـت حاکمیـت       « ا»از آنان به فرمان پیامبر اسالم

أسفانه گزار  زیادق نسبت به اوضاع و احـوال مسـلمین در   شد، یافت. متمسیحیان اداره می

گوید: ح از شرایطی مناسب براق اهور یـک  است. هاوتینگ میآن سرزمین به ما نرسیده 

دین یبتاپرستانه نداشت  زیرا مدارک تاریسی مبنی بر وجـود ادیـان یبتاپرسـتانه در ح ـاز     



 101   32، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

بـه عربسـتان   « ع»تاپرسـتی توسـط ابـراهیم   کنند یبمورد اطمینان نیستند و روایاتی که بیان می

در دیـن شـرک آمیـز جـاهلی بـاقی      « ا»هایی که از آن تا زمان پیـامبر وارد شد و نیز مؤلفه

 است. بود، پویرفتنی نیستند  زیرا این موضوع به وضوح در قرآن مطرح نشدهمانده

ت و آن اسدر نتی ه اسالم در زمان و مبانی دیگر شبل اصلی اود را به دست آورده

جایی نیست جز کشورهایی مانند عراق و سوریه کـه مسـلمانان بعـد از فتوحـات در آنهـا بـا       

مسیحیان و یهودیان ارتباط برقـرار کردنـد و از اطالعـات آنهـا بـراق تبمیـل دیـن نواهـور         

در حالی که وقایع تاریسی مسلمانان عبخ   (Hawting,1999, pp.11- 13)استفاده نمودند

 یان می دارد.نظر هوتینگ را ب

، اسـالم از مبـه بـه    «ا»هاق تاریسی در زمان فرماندهی اود پیـامبر بر اساس گزار 

این فتوحـات  « ا»مدینه و سپخ به تمام نقاط م اور آن تسرق یافت و بعد از رحلت پیامبر

به صورت گسترده توسـط الفـا بـه ویـژه الیفـۀ دوم ادامـه یافـت. در زمـان حیـات رسـول           

ــدهی آن 1281، ا4، ج1375غــزوۀ )طبــرى،  بیســت و هفــت« ا»اکــرم ــه فرمان ( مهــم ب

ح رت صورت گرفته که از میان این غزوات پنج غزوه با یهودیـانی کـه در اطـراف مدینـه     

 در قبافل کوچک و بزرگ پراکنده بودند، رد داده است.

، 3این غزوات به ترتیب عبارتند از: جنگ بنی قنیقاع در سـال دوم ه ـرت )همـان، ج   

  1067، ا3گ با بنی ن یر کـه در سـال چهـارم ه ـرت )طبـرق، همـان، ج      (، جن977ا

، 1373(، جنگ اندق در سـال پـن م ه ـرت )لپیـدوس،     408، ا1یعقوب، همان، جابى

ــدان، 71ا ــرق، ج32-39، ا1، ج1336  زیـ ــان، ج 1067، ا3  طبـ ــوبی، همـ ، 1  یعقـ

  طبـرق،  89-90، ا1378(، جنگ با بنی قریظه نیز در سال پن م ه رت )آربرق، 409ا

( و جنگ ایبر در سال هفتم ه رت )آربرق، همـان،  411، ا1  یعقوبی، ج1084، ا3ج

( و گــزار  آن توســط اــود 415، ا1  یعقــوبی، ج1145، ا3  طبـرق، ج 101-102ا

  بریسـت  89-90  آربرق، همـان، ا 13، ا1403موراان غربی هم آمده است. )کالمن، 

 ( 40-49، ا1433و کونراد، 

با مشرکان، یهودیان در تحریـک قبافـل   « ا»در برای از غزوات، پیامبرعالوه بر این 

اند. یهود از همان ابتدا نقـ   و مسلمانان نق  اساسی داشته« ا»عرب و مشرکان علیه پیامبر
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مهمی در ای اد ناآرامی و جنگ در میـان مسـلمانان را داشـته و بسـیارق از آیـات قـرآن در       

اسـت. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه در طـول        یان نازل شدهچینی یهودها و دسیسهبرابر توطئه

تاریخ، عبخ العمل هاى یهودیان و مسـیحیان و مشـرکان دربـاره مسـلمانان، در مقایسـه بـا       

 ( 11-17و  6-7، ا1985است. )ولهوزن، یبدیگر، متفاوت بوده

اند و گـاهى مسـیحیان دسـت بـه     گاهى یهودیان، دشمنى بیشترى از اود آشبار کرده

هـاى صـلیبى(. لپیـدوس ضـمن اشـاره بـه ایـن        اند )جنگهاى سستى با مسلمانان زدهجنگ

ورزیدنـد،  اصومت می« ا»از بین بردن طوایف یهود که با رسالت پیامبر»گوید: وقایع می

جهـت  «  ا»شـد، بـه همـین دلیـل پیـامبر     اقدامی اساسی در تثبیت قدرت وق محسـوب مـی  

هـایی را سـرکوب و اعـدام    مدینه را تبعید و گروهتحقق رسالت ، طوایف یهودق مستقر در 

 (66)لپیدوس، همان، ا« کرد و فرمان داد که اموال آنها به نفع پیروان اود مصادره شود.

ها در واقع اسناد مهم تـاریسی هسـتند کـه مؤیـدق بـر ح ـور یهودیـان و        این گزار 

د که این ارتباطات بـه زمـان   دارباشد. عالوه بر آن زیدان بیان میمسیحیان در شبه جزیره می

آن را بـا  « ا»هـایی اکنـون موجـود اسـت کـه پیـامبر      گـردد و عهدنامـه  بـاز مـی  « ا»پیامبر

هـاق آن مستلـف اسـت امـا مفـاد آنهـا یبـی        مسیحیان و کشیشان منعقد نموده، اگر چه متن

نوشـته  « ا»و بـه امـر پیـامبر   « ع»ها در سال دوم ه ـرق بـه اـط علـی    باشد. این عهدنامهمی

 است.  دهش

از مهمترین آنها عهدنامۀ دیر طور سـینا اسـت کـه هـم اکنـون در اسـتامبول نگهـدارق        

شود. این عهد نامه در سده شانزدهم میالدق هنگامی کـه سـلطان سـلیم مصـر را گشـود،      می

توسط او به استامبول آورده شد و آن را به مح ر شرع تسلیم نمـود. فقیهـان آن را بـه زبـان     

د و ترجمه را براق حف  حقوق مسیحیان و عمل به آن به دیر طـور سـینا   ترکی ترجمه کردن

  ابـو  116-119، ا4، ج1336داشـتند. )زیـدان،    برگرداند و متن عربی را در استامبول نگه

کنـد از دیگـر اسـناد همزیسـتی مسـلمانان بـا مسـیحیان،        ( و اضافه می72، ا1352یوسف، 

قـوق مسـیحیان کـامال منصـفانه ملحـو  شـده       پیمان صلح ن ران است که برابـر مـواد آن ح  

 است.  
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نویسـد و عهدنامـه   اق به فرماندار ایلـه در عقبـه مـی   نامه« ا»دیگر آن جایی که پیامبر

اق که به اهل اذرح در سال نهـم ه ـرت   کند، همچنین نامهمیان مسلمانان و ذمیان منعقد می

 (کند. )زیدان، هماننویسد، اشاره میدر هنگام جنگ تبوک می

جزیـره و درگیـرق آنـان بـا     کتـاب در شـبه  مطالب فوق گستر  اسالم و ح ـور اهـل  

کتـاب، تاریسیـت مـتن    کند که به تبع ح ور اهـل هاق نسست را امبات میمسلمانان در سده

 کند.قرآن، پویر  قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان را مابت می

 

 غربی  ق( به روایت مورخان11-200. فتوحات مسلمانان )2-2
، فتوحات گستردۀ اسالم از االفت ابـوببر آغـاز گردیـد و    «ا»پخ از رحلت پیامبر 

تمام مناطق عراق )حیره، سواد، بصره و...( به تصرف مسلمانان درآمد و تا شام پـی  رفـت.   

( بعـد  354، ا3، ج1375  طبرق، 158، ا1337  بالذرى، 110-112، ا1378)آربرق، 

دن عمر کشورگشایی مسلمانان افزون گشت. در زمـان عمـر   از مرگ ابوببر و روق کار آم

ه رق بعلبـک و   15تصرفات بسیار گستر  یافت و دمشق به طور کامل فتح شد و در سال 

 حمص با صلح گشوده شد. پخ از آن یرموک فتح گردید. 

ه رق، بیت المقدس بـه محاصـره درآمـد و بـا مسـالمت و بـا طـی         16سپخ در سال 

رق با ح ور عمر بدست مسـلمانان درآمـد. بعـد از آن عمـر بـه پیشـنهاد       اق با نصاصلحنامه

عمروعاا که با مصر آشنا بود، مسلمانان را به فتح مصر تشـویق کـرد. در نتی ـه مسـلمانان     

هـا  روانۀ مصر که در آن زمان زیر سلطه رومیان بـود، شـدند. پـخ از نبـرد سـست بـا رومـی       

و شـهر فسـطاط در آن ـا تاسـیخ شـد. در       ه رق فـتح شـدند   20اسبندریه و مصر در سال 

زمان عمر، به ادامـه فتوحـات عـراق و سـپخ ایـران نیـز پردااتـه شـد. در زمـان الیفـه دوم           

 فتوحات تا اراسان و سیستان رسیده بود. 

کنــد و هــا بــه عــراق و ســوریه را در دورۀ عمــر توصــیف مــیزیــدان مهــاجرت عــرب

مسیحی بودند امـا بـه دلیـل ایـن کـه آنهـا از        گوید: با این که مردم عراق و سوریه، عربمی

هـا شـدند و از   بدرفتارق ایرانیان به جان آمده بودند و از ایرانیان کینه داشتند، پویراق عـرب 

هـاق مسـلمانان شـرکت    دین چشم پوشیده به کمک هم زبانان اود برااسـتند و در جنـگ  



 تواتر قرآن یریاز فراگ یغرب ریفلت مطالعات اخغ   104

 

و نمـر، نـه تنهـا جزیـه     کردند. بر همین اساس عمر از طوایف مسیحی چـون تغلـب، ابـاد    می

 (  35-36، ا4، ج1336داد. )زیدان، گرفت بلبه به آنها صدقه هم مینمی

این گزار  حاکی از ااتالط کامل مسیحیان با مسـلمانان اسـت کـه بـر امـر آن زمینـۀ       

م ادلت و مباحث میان آنان شـبل گرفـت. شـواهد تـاریسی از رابطـۀ تنگاتنـگ و عمیـق        

یت دارد اما ااورشناسان ت دید نظر طلب بدون توجه بـه چنـین   مسلمانان با اهل کتاب حبا

یهودق(، این وقایع تـاریسی   -هاق تاریسی مورد قبول اود موراان غربی )مسیحیگزار 

 دانند. را جعل مسلمانان و در واقع تاریخ ن ات می

پخ از مرگ الیفۀ دوم فتوحات در دوران االفـت عثمـان، در شـرق و غـرب ادامـه      

ه.ق( و آذربای ان صـلح را   25شد. مردم رق )ها نیز اقداماتی میسرکوب شور  یافت و به

ه رق مردم فـارس   29ها را گشودند. در سال نادیده گرفتند و مسلمانان دوباره آن سرزمین

و اصطسر شور  کرده و مسلمین را م بور به فتح دوباره این منطقه کردند. گفتـه شـده در   

راق اولین بـار طبرسـتان )گرگـان( را گشـودند. البتـه حملـۀ       ه رق سپاهیان عرب ب 30سال 

اعراب به ایران به م موعه حمالتی به امپراتورق ساسانی در سده هفتم مـیالدق اشـاره دارد   

که از زمان ابوببر شروع شده، در زمان عمر به اوج اود رسید و در زمان عثمـان منتهـی بـه    

ه ـرق( و کشـته شـدن     31مطابق با سال میالدق ) 651سقوط کامل دولت ساسانی در سال 

 یزدگرد سوم، آارین پادشاه ساسانیان بود. 

ه رق نیشابور را تصرف کرد و سپخ نـواحی   30عبد اهلل بن عامر سردار مسلمانان در 

اراسان چون هرات، فاریاب و بادغیخ را گشود. یزدگرد که بـه اراسـان گریستـه بـود در     

رو کشـته شـد. اراسـانیان و کرمانیـان و سیسـتانیان      ه رق در آسیابی در حـوالی مـ   31سال 

ه رق عربهـا از اهـل اـزر و تـرک      32شور  کردند و م دداً گشوده گردیدند. در سال 

اوردند. پخ از مصر در دوره عمر، شمال آفریقا همراه بـا قسـمتی از انـدلخ فـتح      شبست

منطقه نفوذ کردند. در  شد و اولین نیروق دریایی مسلمین روانه قبرس شد و مسلمانان در آن

ترین هـدف مسـلمانان، پیشـروق در آسـیاق صـغیر و گـرفتن قسـطنطنیه        غرب اسالمی، مهم

 بیزانخ بود.  پایتست دولت
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ا بـه  هـ یزانسـی در دوره عثمان، یک بار مسلمانان تا تنگه داردانل نیز پـی  رفتنـد و بـا ب   

ود. در سـتان و اراسـان بـ   جنگ پردااتند. این زمان، گستره ممالک اسالمی در شرق تـا سی 

ات چـه شـام  شمال غرب ایران، شامل آذربای ـان و ارمنسـتان و در غـرب شـامل تمـامی آن     

یـر  از آن ز نامیده می شد، بود یعنی اردن، سوریه، فلسطین، لبنان و مصـر. ایـن منـاطق پـی     

ــت  ــلطه دول ــدعلی،    س ــود. )احم ــرقی( ب ــزانخ )روم ش ــرق، ج33-45، ا1423بی ، 5  طب

هـاق داالـی و اصـالح وضـع داالـی فتوحـات       ین دوره به دلیل کشمب ( در ا2116ا

 متوقف گردید اما در عهد االفت معاویه، فتوح اسالمی ادامه یافت. 

ه تصـرف  ه رق مسلمانان تا پشت دیوارهاق قسطنطنیه پی  رفتند. در ادام 49در سال 

سـارا و  یـز تـا ب  اسـالمی ن  آفریقا و سودان نیز فتح شد و شهر قیروان هم بنا نهاده شد. در شرق

مـان،  ه  بـالذرق،  35-39، ا4، ج1336سمرقند و هند و سند و غور پی  رفتند. )زیـدان،  

هاق زیادق را به نود، مسلمانان سرزمین هاق پن اه ه رق تا سال( در بین سال324-325ا

لیـد،  وتصرف اود درآوردند. در سال نود و یبم ه رق همزمان با حبومت عبدالعزیز بـن  

  بــالذرق، 3837، ا9ق، ج1375  طبــرق، 82ق، ا1373نــدلخ فــتح شــد )لپیــدوس، ا

 (  332همان، ا

هــاق داالــی در امــا بــه دلیــل گســتردگی فتوحــات اســالمی از یــک ســو و درگیــرق 

دم تـا  صـ اصوا حبومت از سوق دیگر، مسلمانان از ادامه فتو حات باز ماندند و از سـال  

هـاق داالـی سـپرق گشـت و سـبب      کشـمب   دویست ه رق بیشـتر نیـروق مسـلمانان بـه    

هـا  ت عیف حبومت و کشتار وسیعی از اـود مسـلمانان شـد. البتـه در کنـار ایـن درگیـرق       

ام پـویرفت و هنگـ  کمابی  این فتوحات در گوشه و کنار قلمرو وسیع اسالمی صـورت مـی  

اشـت  ده رق نیز هنوز لشبرکشـی مسـلمانان ادامـه     132عباس در سال روق کار آمدن بنی

 ( 329، ا2  یعقوبی، ج4613-4614، ا11طبرق، ج)

نان، اما به دلیل متعددق چون کشمب  براق رسیدن به قدرت در میـان اـود مسـلما   

هـاق داالـی گشـت و تـا سـال دویسـت ه ـرق فتوحـات         بیشتر نیروق آنان معطوف جنگ

کشورگشـایی و فتوحـات    1همیلـتن گیـ    چشمگیرق ان ام نگرفت. از دیگر موراان غربی

                                                 
1 . Hamilton Gibb 
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( وق بر این نظر 23، ا1362مسلمانان پخ از رحلت را کامل گزار  کرده است. )گی ، 

است که تا پایان سده اول ه رق متنـی از قـرآن کـه بـه جـز معـدودق از جزفیـات از همـه         

 (67است. )گی ، همان، اجهات همانند قرآنِ موجود است، تثبیت شده

کشورگشـایی   ها و فتوحات وجنگنیز وقایع تاریسی مسلمانان چون  1فیلی  جى.آدلر

، 1384است. )آدلـر،  مسلمانان و گستر  زود هنگام اسالم در دو سده اول را گزار  کرده

کرد جز یـک بـار کـه    پیامبر با دشمنان به سستى رفتار نمى»گوید: ( گستاولوبون می221ا

ات و ( امــا دربــاره غــزو107، ا1378)لوبــون، « یهــودى را گــردن بزننــد. 700دســتور داد 

  120کنـد. )لوبـون، همـان، ا   هاق پیامبر هم به گفتۀ کارن آرمسـترانگ اسـتناد مـی   جنگ

( آرمسترانگ در کتاب  فتوحـات مسـلمانان را گـزار     225-227، ا1383آرمسترانگ، 

 است.  است و درباره آن هیچ تشبیبی روا نداشته کرده 

غزوه و جمـع آن مغـازق،   »نویسد: در تاریخ اسالم کمبریج می 2ویلیام مونتگمرق وات

« شـود. ترین پیشه مرد عرب چادرنشین است. او نیـز گـزار  فتوحـات را متـوکر مـی     عادق

هــاق هــایی کــه مــاکخ وبــر دربــاره جنــگ( تحلیــل91، ا1378)جمعــی از نویســندگان، 

باشد یعنـی غنیمـت و منـافع    ارافه کرده است، مانند کارن آرمسترانگ و وات می« ا»پیامبر

(  از 58، ا1385داند. )ترنر، س آن همه جنگ هاق فداکارانه میاق را اساقبیله اق وطایفه

نظر وبر جنگ موهبی در اسالم ضرورتاً اقدام مهمی بود که به کسـب متصـرفات وسـیعی از    

امالک ارضی معطوف بود  زیرا که قبل از هر چیـز متوجـه عالیـق فئـودالی در زمـین بـود.       

 ( 59)ترنر، همان، ا

نظر از درستی یا اس وقایع تاریسی اسالم نزد محققان و موراان غربی صرفبر این اس

انــد، داشـته « ا»هــا و غـزوات پیــامبر هـاق گونــاگونی کـه آنــان از جنـگ   نادرسـتی تحلیــل 

است. در نتی ه این نظریـه کـه تمـامی مسـافل مربـوط بـه غـزوات و        رادادهاق مقبولی بوده

ود مسلمانان آن را پخ از وقفۀ دویست سـاله  هاق مسلمانان، تاریخ ن اتی است که اجنگ

الواقع جعل اود آنـان بـوده اسـت، پویرفتـه نیسـت       اند اما فیاند و آن را مستند کردهنوشته

                                                 
1 . Philip j.Adler. 
2 . William Montgomery Watt. 



 107   32پی، پیا13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

اسـت. اگـر ونزبـرو و امثـال او      شـده زیرا تمامی شواهد تاریسی در این زمینـه نادیـده گرفتـه   

و در آنها بـه پیـامبر و    شدهنوشته  کردند که در زمان پیامبر اسالممدارک مستقلی عرضه می

نداشـت،  « ا»هـاق پیـامبر  اق به یهودیـان و جنـگ  مسلمانان پردااته شده بود اما هیچ اشاره

توانست تأییدق بر مدعیاتشان باشد یا لاقل قابل تأمل باشد امـا صـرف ایـن    این مدارک می

ی وجود نـدارد، دلیـل   سریان -که منبعی مستقل درباره وقایع تاریسی در کتب متقدم مسیحی

گونه که سامرن این بیم و تنفر را زافیـده نـادانی اـود    بر عدم وقوع این حوادث نیست. همان

داند و چهـار سـده نسسـتین تـاریخ اسـالم را روزگـار نـادانی جهـان         مسیحیان و یهودیان می

 (52، ا1392اواند. )حافرق، گرق نسبت به اسالم مییهودق و مسیحی

فـار و  بـا ک « ا»دهاق تاریسی، منازعات، مغـازق و نبردهـاق پیـامبر   به طور قطع رادا

العـرب و یهودیـان سـاکن شـبه جزیـره از جملـه شـواهدق اسـت کـه          قبایل مشـرک جزیـرۀ  

ان توان آن را نادیده گرفت. مارسدن جونز نیز از جمله محققانی است که به تفصـیل بـد  نمی

 (  (Jones, 1957, 245-80است.پردااته

مقاله ابن اسحاق و واقـدق، رییـاق عاتبـه و حملـه بـر نسلـه،       »اق با عنوان او در مقاله

گیرد که بس  اعظـم مطالـب سـیره، پیشـتر )یعنـی      نتی ه می 1«اقتباس و سرقت مطالب مسأله

بود و نویسندگان بعـدق   شده قبل از زمان واقدق و ابن اسحاق( در سده دوم ه رق تدوین

اند. آنها مطالب را بر اسـاس مفـاهیم ذهنـی اـود تنظـیم      هفقط نبات تفسیرق را بر آن افزود

ــر آن  ــاتی ب ــد و نب ــی،   کردن ــد. )رحمت ــات افزودن ــون  77، ا1381روای ــرافیل ولفنس ( اس

 گوید: می

 قَینقاع،مانند بنی اند،بوده ساکن آن اطراف و مدینه در العرب که جزیرۀ یهودیان از»

در دسـت   دقیقـی  اطاّلعـات  القـرق، وادق و تیمـاء  و ایبر یهود نیز و قریظهبنی و ن یربنی

سسن نگفته است، گـویی اصـال در آن    جزیره در یهود تاریخ از یهودق منبع نیست و هیچ

اند اما در یبی از منابع آمده کـه یهودیـان حلـب و دمشـق در سـده سـوم       جا یهودیانی نبوده

 ایبـر  اطـراف  در که هم کسانی اندکهاند و گفتهمیالدق منبر یهود در جزیره العرب شده

                                                 
1 . See J. M. B. Jones, "Ibn Ishaq and al-Waqidi: The Dream of 'Atika and the Raid 

to Nakhla in Relation to the Charge of Plagiarism", BSOAS, xxii (1959): 41-51 
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 تَلمود قوانین و توحیدق به دیانت که چرا نیستند  یهودق حقیقتاً دانند،می یهودق را اود

امـا همـین    (13، ا1391  شـاکر،  55ق، ا 1415 نیستند )ولفنسون، وفادار کامل طور به

 و توحیـدق  کند هرچند یهودیـانی کـه بـه دیانـت    قول به نوعی ح ور یهودیان را مابت می

 وفادار نباشند.   کامل طور به تَلمود قوانین

نویسان مسیحی در صدر اسالم بر ارتباط مسـلمانان بـا اهـل کتـاب     از سوق دیگر سیره

انـد کـه از   ها و نفرت اهل کتاب از مسلمانان سسن گفتـه ها، جنگاند و از تن تأکید کرده

م 696سـال   زیسـت و در مـی  بود که در مصـر « یوحنا نیقی»جملۀ مهمترینِ آنها اسقفی به نام 

هـا بـه   ه رق( ریاست بس  ادارق مصر را برعهـده داشـت. او از ایـن کـه مصـرق     77)سال

ایـن اشـم در تـاریسی کـه بـه یونـانی        هـاق بودند، اشمگین بود و نشانهاسالم روق آورده 

  Nikiu, 1916,pp.201-203)بود، پیداست. )نوشته 

و غلبۀ مسلمانان را بر مصر و پیشـرفت اعـراب را   داند می 1«ایمان به توح »او اسالم را 

( و نیـز تـاریخ اسـقف     (ibid, pp.201- 203کنـد نوعی عـواب بـراق مسـیحیان عنـوان مـی     

که مورد ارمنی الصل است و در بردارندۀ تاریخ مهمی از اسالم است، آغاز آن « سیبیوس»

مـیالدق اسـت.    661م( و پایان  حبومـت معاویـه در سـال   459 -484« )فیروز»از پادشاهی 

تاریخ سیبیوس حوادث بسیارق دارد که اود نویسنده آن را درک کرده اسـت و بـه همـین    

دلیل، تاریخ بسیار با اهمیتی است. از جملۀ این حوادث توصیف فتوحات عرب بـه ویـژه در   

هاق تابع بیزانخ و چگونگی سقوط بیزانخ است. )جـواد علـی،   ایران و ارمنستان و سرزمین

 (33-39، ا1391

دیگر آن که در کتابسانۀ واتیبان نسسۀ اطی کتابی در چهار جزء وجود دارد کـه در  

نگار  یافته و جـزء چهـارِ آن مربـوط بـه حـوادث روزگـار       «  صومعۀ زقنین»م در 775سال 

مؤلف م هول آن است. نویسنده در ایـن کتـاب نیـز بـه احـوال اسـالم و مسـلمانان در شـبه         

هاق سـنگینی کـه   کند و از جزیه و مالیاتاقلیت اهل کتاب اشاره میجزیره و ارتباط آنان با 

کنـد. )جـوادعلی، همـان( از    کردند، شبایت میحبمرانان مسلمان بر اهل کتاب تحمیل می

سوق دیگر منااراتی که اهل کتاب به ویژه مسیحیان با مسلمانان دارند، اود شاهد تـاریسیِ  

                                                 
1 . The faith of the beast. 
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کـه فـردق    1«دینیومـایوس »چـه  زیـره اسـت. چنـان   ها در شـبه ج مهمی براق ح ور این اقلیت

بوده و از آگاهان و مطّلعان اسالم بود، منااراتی در ح ور الیفـۀ مهـدق عباسـی     2نسطورق

« میوفــانخ»اســت. )جــوادعلی، همــان( همچنــین تــاریخ عمــومی  م ان ــام داده783در ســال 

توحات اسالمی را بـه  م( مسافل تاریخ اسالم به ویژه روابط عرب و رومیان و ف817م یا718)م

هاق ایـن چنینـی نشـانگر    ( و گزار 66تا، ادهد. )فون کرنبوم، بیطور کامل گزار  می

 Diony) اسـت. اقبال و توجه موراان غربی به احوال و روابـط مسـلمانان و مسـیحیان بـوده    

Sius,s.8.16)  
ست کـه از  اندف دراور توجه اهایی که مسیحیان بر مسلمانان نوشتهعالوه بر آن ردیه

کـه بـر شـناات او از اسـالم و سـیرۀ رسـول       «رهـاوق برملمیایس»هاق راهب جملۀ آن نوشته

تاری  دللت دارد. حیات او را در سده نهم میالدق و برای به ااطر سـبک نوشـ  « ا»ادا

کنـد و ایـن تنـدق او    اند. او به تندق با مسلمانان م ادله مـی سده سیزدهم میالدق مبت کرده

هـا و مسـلمانان و مسـیحیت و اسـالم داشـته      هاق رومیر شدیدق که از جنگحبایت از تنف

 م(749 -675( نیز رساله یوحنا ) متوفاق پی  از68تا، ااست. )کرنبوم، بی

باره است که اگرچـه وماقـت   ، نسستین رساله در اینLiber de haeresibus)3(با عنوان 

ت شرقی علیه اسالم و قرآن است. ) به اق مهم از سوق مسیحیآن مورد مناقشه است اما ردیه

( در صدمین بس  ایـن رسـاله، وق مسـلمانان را    140-141، ا 66،  1389نقل از پارسا، 

کنـد و در مـواردق   ها با عنوان اسماعیلیان یاد کرده، اهل بدعت در دین معرفی میکه از آن

اته، نام برده و گاهی بـه  شناهایی که میهایی از قرآن دارد و نام سورهاز این کتاب نقل قول

 است. )همان(نقد برای از احبام قرآن چون تعدد زوجات و طالق پرداحته

                                                 
1 . Diony sius. 

. نسطورق شااه اق از مسیحیت است که مبانی آن براق نسستین بـار توسـط نسـطوریوس مطـرح      2

طبیعـت  شد. نسطورق ها بر این باورند که در عیسی مسیح دو شسص و دو طبیعت وجـود داشـت،   

 آدمی)عیسی( و طبیعت الهی)ادا(.

 . به معناق حقوق شهروندق. 3



 تواتر قرآن یریاز فراگ یغرب ریفلت مطالعات اخغ   110

 

( 866)م 2«نیبتـاس بیزانسـی  »م( کـه بـه یبـی از نویسـندگان بـه نـام       886)م 1«باسیلوس» 

کند که کتـابی در رد مسـلمانان بنویسـد. نیبتـاس هـم دو رسـاله در رد یبـی از        سفار  می

تـدوین شـده اسـت. )کرینـوم، همـان( همچنـین او        3«میسافیل سـوم »مسلمانان دارد که به نام 

هـاق موجـود   نقض دروغ»هاق جدلی علیه قرآن با عنوان ترین رسالهصاحب یبی از قدیمی

 است.   4«لماناندر کتاب مقدس مس

هـاق متنـاقض   اق نامنظم و غیر منطقی حاوق جعلیات و قصـه به اعتقاد وق قرآن نوشته

 هاق مـوهبی و شـرعی را نـدارد. در بسـ     است که از زبان پیامبر نیست و نیز انس ام کتاب

هـاق بقـره تـا کهـف را بررسـی کـرده و آیـات        دوم از کتاب، وق به صورت تفصیلی سوره

کنـد. نیبتـاس،   ها را فقـط بررسـی گـورا مـی    کند. بقیه سورهبه جزء نقل میبسیارق را جزء 

شاره دارند، ترجمه کرده اسـت. بـه   ا« ع»هاق ان یل و عیسیهایی را که به ویژگیغالبا سوره

یـرا  در سـوره توحیـد آیـه دوم، ایلـی مهـم اسـت  ز      « صـمد »ویژه ترجمه غلط وق از واژه 

اسـت یعنـی وق تصـویر    ترجمـه کـرده  « ال فشرده و محبمکام»نیبتاس این واژه را به معناق 

، 1389 )پارسـا،  مادق از اداوند در قرآن ارافـه داده کـه کـامال مسـالف بـا واقعیـت اسـت.       

 (140-141ا

م و نهـم  ها و برای متون جـدلی از سـده هشـت   هاق مسیحیان بر اسالم، مناارهپخ ردیه

اسـت. از  شـده  گرفتـه نادیده ات ونزبرواند که در تحقیقمیالدق از جمله شواهد مهم تاریسی

است که مناارۀ سااتگی میان یک « دفاعیۀ البندق»ها، منااره ترین و مومرترین مناارهمهم

باشد. )اسالمی، م( می813-833مسلمان و گروهی از مسیحیان در ایام االفت مأمون )یعنی 

 (  21، ا1377

المی، گزارشـی از اوایـل سـده    ترین متن جدلی سریانی در محـیط اسـ  همچنین قدیمی

 631سوم )هاق یک امیر مسلمان از بطریق یوحناق هشتم میالدق است که روایتی از پرس 

                                                 
1 . Basileios. 

2 . Niketas. 

3 . MichaelIII. 

4 . Anatrope tes para tou Arabos Moamet plastographeisses biblou.  
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کنـد.  مـیالدق بیـان مـی    644مـه   9میالدق( از اهالی انطاکیه را در تاریخ یـک شـنبه    648 -

قـ   اسـت کـه ن   1اکنون مشسص شده که این امیر مسلمان مطمئنـاً عمیـر بـن سـعد النبـارق     

 .See F. Nau, ,1984,pp225- 279, kh)  اق در فتوحات نواحی شام و روم داشـت. عمده

Samir, III (648 – 631,…)  

هـاق بطریـق   تردید همانی اسـت کـه پاسـخ   و از دیگر متون جدلی قدیمی و مشهور بی

م( در دو 785-775میالدق( را در پاسخ به سوالت الیفـه مهـدق )   823-780اول ) 2تیموتی

( مـتن   67، ا25،  1387، )گریفیتکنـد. ست متوالی در ح ور دیگـران روایـت مـی   نش

کامل و االصه این گفتگو به زبان اصلی سریانی میان مردم انتشار پیدا کرد و ایلی زود بـه  

ــد.       ــوردار گردی ــان برا ــن زب ــولنی در ای ــوبیتی ط ــد و از محب ــه ش ــز ترجم ــی نی ــان عرب زب
((Mingana,1928, PP.161-2   

هـاق  این متـون از لحـا  مطالعـه رشـد و سـیر ادبیـات جـدلی و دفاعیـه         اساس، بر این

 مسیحی در جهان اسالم داراق اهمیت بسیار زیادق است. 

 با توجه به شواهد موکور بدست آمد کـه اـود کتـب تـاریسی غربیـان، وجـود متـون       

اق تـاریسی  هـ هاق فراوان مسیحیان علیه اسالم و قرآن تا حدود زیادق رویدادجدلی و ردیّه

کنند و در برای موارد حتی شاید حاوق مقـدارق از جزفیـات دیـن    مسلمانان را منعبخ می

 اسالم و آیین مسلمانان باشند.

                                                 
 اق در فتوحـات نـواحی شـام و روم   . احتمالً مقصود عمیر بن سعد انصارق است کـه نقـ  عمـده    1

داشت و مدتی نیز عامل عمر در حمص بود. در برای منابع از دو عمیر بن سعد بن شهید بـن قـیخ   

النصارق الوسی و عمیر بن سعد بن النعمان بن ابوزید النصارق الوسی یاد شده و بع اً زنـدگی  

العـالم.  آنها نیز با هم الط شده است. ) رک. الحاف  الوهبی، تاریخ السالم و وفیات المشاهیر و 

، عهد السلفاء الراشدین( و  نیز  ابن 1987تحقیق عمر عبدالسالم تدمرق، بیروت: دارالبتاب العربی، 

هشام. السیره النبویه، پیشین، )القسم الول(   ابن سعد، الطبقات الببرق، بیـروت: دار احیـاء التـراث    

 ، )الم لد الرابع(. 1996العربی. 
2 . Patriarch timothy l 
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هاق پهناور و ارتبـاط بـا مسـیحیان و    از سوق دیگر توجه به گستر  اسالم در سرزمین

کوچـک و  دهد که مسلمانان یـک گـروه   یهودیان شاهد تاریسی دیگرق است که نشان می

که در سده سوم در عراق شنااته و سپخ کتاب مقدس آنـان  اند تا اینمنزوق از جهان نبوده

بر اساس م ادلت بین آنها و اهل کتاب جمع گردد بلبه متن قرآن کامال با شـرایط ح ـاز   

 هماهنگ است. « ا»در زمان پیامبر

 

 گیرینتیجه

تـرین اسـتدلل ونزبـرو دربـارۀ     چه بیان گردید، روشن گشت که اساسـی با توجه به آن

هـان  است، مبتنی بـر بر تبوین دیر هنگام قرآن که به صورت پراکنده بارها بدان اشاره کرده

 الف است. او بر مبناق:  

 .  فقدان اشاره به قرآن در منابع غیر اسالمی 1

 اسالمی دو سده نسست ه رق  . فقدان اشاره به قرآن در منابع2 

. تمسک به رو  تحلیل ادبی متن قرآن و سایر متون کهـن اسـالمی بـه یـک نتی ـۀ      3 

الـوکر  است، در حالی کـه مطالـب فـوق   تاریسی در اصوا کتاب مقدس مسلمانان رسیده

مؤید ح ور قرآن در منابع غیـر اسـالمی و راـدادهاق تـاریسی اسـالم کـه در پـی آن اولً        

شـود   ان و اهل کتاب در زمانی پیشتر از سده سوم و در اود ح از مابـت مـی  ح ور یهودی

اق بـراق اسـتنتاجات تـاریسی و    ک است که رو  تحلیل ادبـی، دلیـل قـانع کننـده    مانیاً این

 جغرافیایی نیست تا با استناد به آن تاریخ دقیق تدوین نهایی متن قرآن روشن شود.  

هـاق  فـرض و و شاگردان ، تأمیر گواشتن پـی  از دیگر اشبالت وارد بر رو  ونزبر

. استنتاجات تاریسی بـا اسـتفاده از   1ها: فرضآنها در ارافه نظراتشان است. از جملۀ این پی 

. پــویرفتن براــی روایــات و مــدارک تــاریسی کــه مؤیــد 2تحلیــل مــتن قــرآن و روایــات، 

گـرفتن رویـدادهاق   . نادیـده  4. جعلی اواندن دیگر روایات اسـالمی و  3فرضیۀشان است، 

تاریسی مسلمانان کـه در منـابع مسـتقل از منـابع اسـالمی آمـده اسـت و نیـز براـی شـواهد           

اند کـه پـژوه  حاضـر آن را    تاریسی که توسط ناقالن نزدیک به همان عصر گزار  شده

 .تبیین کرد
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 منابع
 .قرآن کریم -

احمـد آرام، تهـران:   ، ترجمـه:  تااری  اسا    (، 1378آ.ج.آربرق، پی.ام.هولـت و دیگـران )   -

 انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم.

 .محمّد حسین آریا، تهران: امیرکبیر :، ترجمههاى عالمتمدن، (1384) فیلی  جى آدلر، -

 .حبمت :کیانو  حشمتی، تهران ترجمه:، «ص»محمد، (1383) آرمسترانگ، کارن -

 تهـران:  آیتـى،  ابـراهیم  محمـد  ترجمـه:  ،تااری  یعقاوبی   (، 1371)احمد  ،بن ابی یعقوبا -

 ششم. چاپ فرهنگى، و علمى انتشارات

، بیـروت: دارالبتـب   النشر فی قرائات العشار تـا(،  ابن جزرق، ابو السیر محمد بن محمد )بی -

 العلمیه.

 نا.، به کوش  طیار آلتی قولج، آنبارا: بیالمرشد الوجیزم(، 1989ابوشامه ) -

 .54،  مجله آینه پژوهش، «ربپیشینه مطالعات اسالمی در غ» (، 1377اسالمی، حسن ) -

 ، نقـره  نشـر  تهـران:  توکـل،  محمـد  ، ترجمه:البلدان فتوح (،1337یحیى ) بن بالذرق، أحمد -

 اول. چاپ

، ترجمه: محمد حسین وقار، تهـران: نشـر تـاریخ    گروش به اس  (، 1364بولت، ریچارد.و. ) -

 ایران، چاپ اول. 

، مجله بیناات ، «روحانیت مسیحی و تداوم رویبرد جدلی نسبت به قرآن کریم»پارسا، فروغ،  -

 .66سال هفدهم،   

پژوهشگاه  بی جا: جمعی از مترجمین،ترجمه: ، ماکس وبر و اس  (، 1385) ترایان استرنر،  -

 .حوزه و دانشگاه

 .امیرکبیر :آرام، تهراناحمد ترجمه: ، تاری  اس   کمبریج، (1378) جمعی از نویسندگان -

، ترجمه: منصـور دادا  نـژاد، تهـران:    تاری  عرب در دوران اس می(، 1391جواد علی ) -

 پژوهشبدۀ تاریخ، چاپ اول.

، تهـران:  هاای اندیشاه گاران ایاران    نخساتین رویاارویی   تا(،حافرق، عبدالهادق )بی -

  انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم.
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عمـر   :تحقیـق ، االسا   و وفیاات المشااهیر و االعا      تاری   م(،1987) ذهبی، الحاف  -

  .بیروت: دارالبتاب العربی، عبدالسالم تدمرق

-با تبیه بر مبتـب بیـت   هاق سیره در مطالعات اسالمیپژوه »(، 1381رحمتی، محمدکاام ) -

 .61،   مجله کتاب ماه تاری  و جغرافیا، «المقدس

مـه: علـی جـواهر کـالم، تهـران: مؤسسـه       ، ترجتاری  تمدن اس  (، 1336زیدان، جرجـی )  -

 مطبوعاتی امیر کبیر.

مجلاه  ، «تفسیر تـاریسی از یهـود بـر اسـاس آیـات قـران کـریم       »(، 1391شاکر، محمد کاام ) -

 .6، سال دوم،  کتابنامه قیم

اسـاطیر،   تهـران:  پاینـده،  القاسـم  ابـو  ترجمـه:  ،تاری  طبری(، 1375جریر ) بن طبرق، محمد -

 چاپ پن م.

، ترجمه: عبدالعزیز توفیق جاوید، بیـروت: دار  حضاره االس  تا(، کرنبوم، کوستاف )بیفون  -

 النشر.

، ترجمه: بدرالدین قاسم، بیروت: تاری  العرب وشعوب االس میهق(، 1403کالمن، کلود ) -

 دارالحقیقه للطباعه و النشر.

 ترجمه: ،«ا مسلمانانتاریسچه م ادلت روحانیان مسیحی سریانی ب» (،1387ت، سیدنی )گریفی -

 .25  ، اهنامه اط عات حکمت و معرفتم، سید مهدق حسینی اسفیدواجانی

، ترجمه: منـوچهر امیـرق، تهـران: انتشـارات     اس  : بررسی تاریخی(، 1362گی ، همیلتن ) -

 علمی و فرهنگی.

، ترجمـه:  تاری  جوامع اس می)از آغاز تا قارن هیجادهم(  (، 1373لپیدوس، ایرا.ام ) -

 محمود رم ان زاده، مشهد: بنیاد پژوه  هاق اسالمی.

بی جـا:  محمد تقی فسر داعی، ترجمه: ، تاری  تمدن اس   و عرب (،1378گستاو )لوبون،  -

 .افراسیاب

، ترجمـه: شـادق   «رویبردهاق روشمند به مطالعات اسالمی»( ، 1387نوو ، ق. کورن و ق. د. ) -

 .114، مجله آینه پژوهشنفیسی، 

 ارض مقدمـه: طـه حسـین،    بـا  ب، العر ب د فی الیهود تاری  (،1415اسرافیل ) ولفنسون، -

 الندق. قطر دار :اللواء
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تاری  الدول العربیه)من ظهور االس   الی نهایه الادول  (، 1985ولهوزن، جولیوس ) -

 ، ترجمه: حسین مونخ، قاهره: ل نه التألیف والترجمه والنشر.األمویه(
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