
 

  

  

  قرآن و مستشرقانقرآن و مستشرقان    هايهاي  نامهنامه  پایانپایان  نامهنامه  شناختشناخت

  )عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه( دکتر سید عیسی مسترحمیاالسالم  حجت

  چکیده

 لزوم محققان، و تحقیقات علمی درش در رساله و نامه پایان تردید قابل غیر تأثیر و نقش

 مطالعات و ها فعالیتو نقد  بررسی. کند می چندان دو را ها آن کمیت و کیفیت به توجه

 توجه مورد اخیر دهه دو در که نوآمدي و مسائل موضوعات جمله از مستشرقان، قرآنی

  . است بوده مسلمان محققان

سطح ارشد و رساله دکتري در  نامه و رساله در پایان 80حاضر، بیش از  نوشتاردر 

موضوع مطالعات قرآنی مستشرقان مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه شناسه و فهرستی از 

هاي قرآنی در حوزه استشراق  نامه ها در بخش پایان ها و ضرورت فصول آنها به بیان بایسته

دسته کلی جاي داد.  ها را در سه نامه توان این پایان پرداخته شده است. در یک نگاه کلی می

پردازد، دسته دوم که  هاي مستشرقی خاص می دیدگاه بررسی و نقددسته اول که به 

کند و دسته آخر  موضوعی خاص از معارف یا علوم قرآن را از نگاه مستشرقان بررسی می

  پردازند که به نحوي به آراء مستشرقان ارتباط دارد. و تکمیل آثار می بررسی، نقدکه به 

  نامه. قرآن، مستشرقان، نقد، معارف قرآن، علوم قرآن، پایان :ن کلیديواژگا

                                                
 . mostarhami@yahoo.com  

  2/2/1392 * تاریخ دریافت مقاله:

 1/5/1392 * تاریخ تأیید مقاله:

 

پژوهی خاورشناسان قرآن علمی ـ ترویجیدو فصلنامه 

١٨١ ـ١٤٣ش، صفحات  1392بهار و تابستان ، 14، شماره هشتمسال 
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  تألیف گلدزیهر» مذاهب التفسیر االسالمی«) از کتاب 371ـ  314ترجمه و تحقیق بخشی (صفحه  عنوان:ـ 1

  فرهنگ عربی و علوم قرآنی رشته:  اسماعیل نوذریان/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1354 تاریخ دفاع:  محمد باقر حجتیسید  استاد راهنما:

  ص 124 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران دانشگاه:

    )98کتابخانه فرهنگ معارف قرآن (رکورد  محل نگهداري:

  توضیحات:

  نامه پس از مقدمه، بر اساس متن کتاب تفسیر مذاهب اسالمی گلدزیهر شامل هفت فصل است: پایان

. تفسیر در پرتو تمدن 4هایی از آیات به تفسیر شیعه؛  ـ نمونه3ـ مبهمات قرآن؛ 2تفسیر گروه متعصب؛ . 1

  ـ محمد عبده و مدرسه المنار.7ـ نهضت مذهبی مصر و سید جمال الدین؛ 6ـ میل مذهبی هند؛ 5اسالمی؛ 

  

  در تفسیر طبري و کشاف زمخشري ترجمه بخشی از کتاب مذاهب التفسیر االسالمی اثر گلدزیهر، تحقیق عنوان:ـ 2

  فرهنگ عربی و علوم قرآنی رشته:  علی اشرف رضایی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1354 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:

  ص 145 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران دانشگاه:

    ) )01762 PAامؤسسه امام رض محل نگهداري:

  توضیحات:

  اي کوتاه، پنج بخش دارد: نامه پس از مقدمه این پایان

ـ تفسیر به مأثور (و توضیحاتی مفصل در خصوص تفسیر 2ـ وجوه گوناگون قرآن و سبب نیاز به تفسیر؛ 1

مرتضی؛ ـ کتاب غرر و درر سید 4ـ تفسیر در پرتو اعتقاد (و توضیحی درباره اهل رأي و معتزله)؛ 3طبري)؛ 

  ـ تفسیر کشاف زمخشري و شیوة تفسیري آن.5

  

  بررسی و نقد ترجمه و تفسیر انگلیسی قرآن به قلم عبداهللا یوسفعلی ـ عنوان:3

  علوم قرآنی و حدیث رشته:  مهدي نوروزي/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1369 تاریخ دفاع:  آذرنوش آذرتاش استاد راهنما:

  ص 164 تعداد صفحات:  ت و معارف اسالمی دانشگاه تهراندانشکده الهیا دانشگاه:

    )48کتابخانه فرهنگ معارف قرآن (رکورد  محل نگهداري:

  توضیحات:

. توضیحی از زبان مفسر پیرامون 3هاي اروپایی؛ . نگاهی به ترجمه و تفسیر قرآن به زبان2. پیشگفتار؛ 1

  . نگاهی به ترجمه و تفسیر سوره فاتحه؛5مفسر؛ . منابع و مآخذ مورد استفاده 4تفسیر انگلیسی خود؛ 

. بررسی ترجمه و تفسیر 8. نگاهی به ترجمه و تفسیر سوره کهف؛ 7. بررسی ترجمه و تفسیر سوره فاتحه؛ 6

. بررسی ترجمه و تفسیر سوره ناس. در نهایت، 10. نگاهی به ترجمه و تفسیر سوره ناس؛ 9سوره کهف؛ 

  و اصطالحات قرآنی به زبان انگلیسی.ها فهرست اعالم و فهرست واژه
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  »الدراسات القرآنیه و المستشرقون« هاي قرآنی، ترجمهخاورشناسان و پژوهش ـ عنوان:4
  علوم قرآنی و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدکبري باباشاه دانشجو و مقطع:

  1373 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 152 تعداد صفحات:  اسالمی واحد شمال دانشگاه آزاد دانشگاه:

    ) )01059PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
شناسی استشراق و  و مفهوم» المستشرقون و الدراسات القرآنیه«بعد از مقدمه مترجم و مقدمه مؤلف کتاب 

  نامه بدین قرار است: هاي پایان هاي مستشرقان، فصل انگیزه

ادوارز، گلـدزیهر، کـارل     هاي بوتیـه، فایـل، نولدکـه،    ول درباره تاریخ قرآن است که در آن دیدگاهفصل ا

هـاي   بروکلمان، بالشر و بول مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به ترجمه قرآن در دو بخـش ترجمـه  

سوم درباره تحقیـق،  پردازد. فصل  هاي دیگر می هاي قرآن به زبان کلی و جزئی و توضیحاتی درباره ترجمه

هـاي   هـاي مستشـرقان در خصـوص گـردآوري، تحقیـق و انتشـار کتـاب        بندي و گردآوري فعالیت فهرست

هـاي تخصصـی    باشد. فصل چهارم مربـوط توضـیحاتی پیرامـون پـژوهش     مختلف در حوزه علوم قرآنی می

هاي قرآنـی   پژوهشهاي خاورشناسان در  بندي تالش مستشرقان درباره قرآن است. فصل پنجم مشتمل جمع

هاي مستشرقین بیان شده و ماهیت فهـم خاورشناسـان از    است. در این فصل دیدگاهی کلی نسبت به فعالیت

هاي قرآنی مستشرقین به ترتیب حروف الفبا ارائه  قرآن بررسی شده است. در فصل ششم فهرستی از پژوهش

  باشد. می حال مستشرقین معروف شده است. فصل هفتم توضیحاتی راجع به شرح

  

نقده، تألیف  و دراسته الکریم و تفسیره، القرآن حول المستشرقین اآلراء« و تحقیق کتاب ترجمه ـ عنوان:5

  )دوم جلد( عمر بن ابراهیم رضوان
  علوم قرآنی و حدیث رشته:  مهدي تقدمی معصومی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1374 اع:تاریخ دف  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 93 تعداد صفحات:  مرکزي تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشگاه:

    ) )01586PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
شبهات مطرح  ترین شبهه که مورد نقد و بررسی قرار گرفته، ترتیب یافته است. مهم 14نامه بر اساس  پایان

  بدین قرار است:  نامه پایان این شده در
 که قرآنی آیات در تعارض وجود. 2؛ است شده آیات از بسیاري اسقاط باعث قرآن جمع شیوه خاص. 1

 جهل و مشاهیر اسامی و تاریخی قضایاي در اشتباه. 3؛ کنند می توجیه را تعارضات این »نسخ« با مسلمین
 وجود. 5؛ مقطعه حروف همچون ودهبیه و لغو حروف و کلمات وجود. 4؛ قرآن در طبیعی امور به نسبت

 غیرممکن خداوند از آنها صدور که آیات در مضامینی وجود. 6؛ قرآن در صحابه و پیامبر کلمات
  ؛است الهی کتاب شأن از دور که ایشان همسران و پیامبر(ص) شخصی زندگانی به قرآن توجه. 7؛ است

 از التفات. 10؛ ضروري غیر و زائد کلمات وجود. 9؛ قرآن در سروته بی و ناتمام کلمات و جمالت وجود. 8
  است؛ شده وضع آن براي آنچه غیر در عربی الفاظ از استفاده. 11؛ آیات در بالعکس یا غائب به حاضر

 بودن نامربوط. 14؛ معنایی فساد داراي و نامفهوم جمالت وجود. 13؛ قرآن در مفید غیر تکرار وجود. 12
  .خود بعد و کلمات قبل با کلمات و آیات
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  12تا  6مبحث » آراء المستشرقین حول القرآن الکریم«ترجمه، تحقیق و بررسی بخشی از کتاب  ـ عنوان:6
  علوم قرآنی و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشد نسرین نصیریان دانشجو و مقطع:

  1375 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 199 تعداد صفحات:  تهران شمالاحد دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه:

    ) )01090PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
» آراء المستشرقون حول القرآن الکریم و تفسیره«نامه، مبحث ششم تا مبحث دوازدهم از کتاب  در این پایان

  ترجمه و تحقیق شده است:
کند.  مبحث هفتم به  ون بیرتون را معرفی و ارزیابی میتألیف ج» جمع قرآن کریم«مبحث ششم کتاب 

پردازد.  و معرفی مؤلف آن یعنی ویلهلم رودلف می» پیوند قرآن با یهودیت و مسیحیت«ارزیابی کتاب 
پردازد. مبحث  تألیف آرتور جفري می» مفردات بیگانه در قرآن«مبحث هشتم به معرفی و ارزشیابی کتاب 

کند. مبحث دهم  اثر جرج سیل را پس از معرفی مؤلف آن ارزشیابی می» اسالماي در   مقاله«نهم کتاب 
نوشته موریس بوکاي است. در این فصل، مؤلف معرفی و » تورات و انجیل و قرآن و علم«مربوط به کتاب 

تألیف گلدزیهر را مورد توجه قرار » هاي تفسیر اسالمی روش«گردد. مبحث یازدهم  کتاب او ارزشیابی می
  ، ولی ارزیابی آن ارائه نداده است.داده

  تألیف ج.فانسبرف را مورد بررسی قرار داده است.» هاي کتاب مقدس منابع و روش«مبحث دوازدهم کتاب 

  

  قرآن تدوین و جمع زمینه در فریقین علماي و مستشرقین دیدگاه بررسی ـ عنوان:7
  وم قرآنی و حدیثعل رشته:  سید مسعود موسوي / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1375 تاریخ دفاع:  محمد مهدي گرجیان استاد راهنما:
  ص 107 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه:

    ) )01412PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
  سامان یافته است:نامه در پنج فصل  پایان

االتقان فی علوم «بررسی و مطالعه آثاري از قبیل  است.پرداخته » اریخچه مطالعاتیت«فصل اول: این فصل به 
از آثار مورد بررسی این » در آستانه قرآن«و » تاریخ قرآن کریم«، »البیان در مسائل کلی قرآن«، »القرآن

  .فصل است
تشراق و متون اس پیرامونمحقق چندین تحقیق است. » مرور مطالعاتی«مربوط به فصل دوم: این فصل 

  خاورشناسان را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
  تشریح شده است.» طرح تحلیلی آن«و » طرح تحقیق«پرداخته و » روش تحقیق«: در این فصل به تبیین فصل سوم

مستشرقین و   فصل چهارم: در این فصل اطالعات ارائه شده، تجزیه و تحلیل گردیده و به بررسی دیدگاه
در  .که به صورت شش بخش جداگانه ارائه شده است شده  قین در زمینه جمع و تدوین قرآن پرداختهعلماي فری

  است.  آمدهو برخی از مستشرقین  و ائمه معصومین بخش اول به معرفی قرآن کریم از زبان قرآن، پیامبر
پس از رحلت و  در بخش دوم جمع قرآن از دیدگاه علماي شیعه در دو قسمت پیش از رحلت پیامبر

سنت مورد بررسی قرار گرفته و به  گردد. در بخش سوم: جمع قرآن از دیدگاه علماي اهل ارائه می پیامبر
  اي از زندگی ایشان ارائه شده است. خالصه ،آوري قرآن علت ویژگی زید بن ثابت در جمع
هاي  در بخشستشرقین سنت و م دیدگاه شیعه، اهل تدوین قرآن از سه وجمع قرآن از دیدگاه مستشرقین 

  .یافته استگیري، پیشنهادات و کتابنامه اختصاص  فصل پنجم به نتیجه بعدي آورده شده است.
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  )282ـ239(ص» آراء المستشرقین حول القرآن الکریم وتفسیره«ترجمه و تحقیقی بخشی از کتاب  ـ عنوان:8
  قرآنی و حدیثعلوم  رشته:  فروغ اعظم رضایی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1375 تاریخ دفاع:  محمد مهدي گرجیان استاد راهنما:
  ص 99 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه:

    ) )01058PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
را ترجمه کرده » الکریم و تفسیرهآراء المستشرقین حول القرآن «نامه قسمتی از باب دوم کتاب  این پایان

هاي مستشرقین پیرامون مأخذ قرآن کریم است که در آن سه مأخذ مورد  است. این باب مربوط به دیدگاه
  مطالعه قرار گرفته است:

مأخذ اول: گمان آنها مبنی بر اینکه جامعه جاهلی مأخذي از مآخذ قرآن است. در خصوص این موضوع سه 
پرستی ریشه در آراء مشرکان دارد. شبهه دوم: تشابه میان  شود. شبهه اول: یگانه ه میشبهه بیان و پاسخ داد

گیري قرآن از جاهلیت است. شبهه سوم: آداب و رسوم جاهلی با آداب  احکام و عقاید جاهلی، دلیلی بر وام
  و رسوم اسالمی تشابه دارد.

اند. قبل از بیان شبهه، ریشه لغوي و  خذ قرآنمأخذ دوم: پندار مستشرقان مبنی بر اینکه حنفاء مأخذي از مآ
  پیشینه تاریخی حنفاء از منظر خاورشناسان و اندیشمندان اسالمی بررسی شده است.

باشد که در قالب سه شبهه بیان شده  مأخذ سوم: گمان مستشرقین مبنی بر اینکه صابئه یکی از مآخذ قرآن می
ابه در روزه و تعیین اعیاد از طریق ستارگان؛ شبهه سوم: تشابه است: شبهه اول: تشابه در نماز؛ شبهه دوم: تش

  در مراسم حج، تلبیه و قربانی کردن.

  

  )اول جلد از 232-185 صفحات( »الکریم القرآن حول المستشرقین آراء« کتاب تحقیق و ترجمه ـ عنوان:9
  و حدیثعلوم قرآنی  رشته:  / کارشناسی ارشد صفیه کالنتري داریان دانشجو و مقطع:

  1375 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 131 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه:

    ) )01776PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
کتاب وي ترجمه شده مبحث سیزدهم از فصل اول کتاب عمر بن ابراهیم و هفت مبحث از فصل دوم در 

نامه در یک فصل ارائه شده است. در مقدمه معناي استشراق و سیر تاریخی و  است. هر مبحث در پایان

  اهداف آن را بررسی شده است.

  وي بررسی شده است.» تاریخ قرآن«در فصل اول آراء نولدکه و کتاب 

  ص دارد.اختصا» عقائد االسالم«فصل دوم به هرمان اشتیجلکر و معرفی کتاب 

  باشد. می» تاریخ االدب العربی«فصل سوم توضیحاتی درباره کارل بروکلمان و کتاب و با عنوان 

، رودي: »تاریخ المعتقدات و االفکار الدینیه«فصل چهارم تا هفتم به ترتیب به معرفی میرچاد الیاد و کتاب 

» االسالم و العرب«روم الندو و کتاب  ،»تاریخ النبی العربی و دعوته«و » محمد و القرآن«هاي  بارت و کتاب

  پردازد. می» حضارة العرب«و در نهایت گوستاو البن و کتاب 

وار  اي از آثار و مؤلفات مستشرقان پیرامون قرآن و علوم قرآنی به صورت فهرست در فصل هشتم، مجموعه

  رسد. مورد می 108ارائه شده که تعداد آنها به 
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  )اول جلد از 365- 324 صفحات( »الکریم القرآن حول المستشرقین آراء« تابک تحقیق و ترجمه ـ عنوان:10

  علوم قرآنی و حدیث رشته:  معصومه فوزي / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1376 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:

  ص 188 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشگاه:

    ) )01002PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا نگهداري: محل

  توضیحات:

  نامه مطالب و مباحث ذیل مطرح شده است: در این پایان

  و شواهد تاریخی آن؛ برخی از شبهات مستشرقین درباره اسالم و پاسخ به آنها؛ بشارت به نبوت محمد

  . بررسی شبهات دیگر مستشرقین؛2

  مصدر ششم: یهودیت؛

  ات کنونی و آیا اینکه شایسته است مصدري براي اسالم باشد،. تور1

  . دالیل تحریف نسخه اصلی تورات،2

  ها،ها و داستان. تشابه قرآن و کتب یهود در قصه3

  . تشابه قرآن و کتب یهودي در قضایاي عقیدتی،4

  هاي اخالقی. . تشابه قرآن و کتب دیگر الهی در توصیه5

  
بررسی و سنجش » کریم القرآن حول آراءالمستشرقین« کتاب از بخشی بررسی و ترجمه ـ عنوان:11

  هاي گذشته هاي یک خاورشناس درباره خاستگاه قرآن و فراستانی قرآن از کیش اندیشه

  علوم قرآنی و حدیث رشته:  مریم حسینی جعفري لواسانی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1376تابستان  خ دفاع:تاری  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:

  ص 118 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه:

    ) )01054PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:

  ها و جداول آمده است نامه فهرستی از نمودار ابتداي پایان

  پردازد. نامه می باره پایاندر ادامه دو صفحه به عنوان درآمد به توضیح مختصري در

سپس مطالب ترجمه شده در سه بخش آمده است. در بخش نخست، نظریه تسدال در مورد شباهت اسالم و 

  زرتشت مورد بررسی قرار گرفقته و در بخش دوم اتخاذ اسالم از مسیحیت بررسی شده است.

  نهایت، نتایج پژوهش ذکر شده است.در بخش سوم مطالب ارائه شده مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و در 
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 »الکریم و تفسیره، دراسۀ و نقد القرآن حول آراء المستشرقین« کتاب بخشی از تحقیق و ترجمه ـ عنوان:12

  .)اول جلد 237-281 صفحات( تألیف عمر بن ابراهیم رضوان
  علوم قرآنی و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشد فاطمه تقویان دانشجو و مقطع:

  1376 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی د راهنما:استا
  ص 167 تعداد صفحات:  مرکزيدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  دانشگاه:

    ) )01070PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
را که مربوط به » هآراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیر«نامه قسمتی از باب دوم کتاب  این پایان

  هاي مستشرقین پیرامون مأخذ پیرامون قرآن کریم است، ترجمه نموده است. دیدگاه

  در این باب سه مأخذ مورد مطالعه قرار گرفته است:

مأخذ اول) گمان مستشرقان مبنی بر اینکه جامعه جاهلی مأخذي از مآخذ قرآن است در قالب سه شبهه 

ه پرستی ریشه در آراء مشرکین دارد. شبهه دوم. تشابه میان احکام و عقاید پاسخ داده است؛ شبهه اول. یگان

جاهلی به عنوان دلیلی بر وامگیري قرآن از جاهلیت است. شبهه سوم. آداب و رسوم جاهلی با آداب و 

  رسوم اسالم تشابه دارد.

ز بیان شبهه، ریشه لغوي و اند. قبل ا مأخذ دوم) پندار مستشرقین مبنی بر اینکه حنفاء مأخذي از مآخذ قرآن

  پیشینه تاریخی حنفاء از منظر خاورشناسان و اندیشمندان اسالمی بررسی شده است.

باشد، در قالب سه شبهه بیان شده  مأخذ سوم) گمان مستشرقین مبنی بر اینکه صابئه یکی از مآخذ قرآن می

تارگان و تشابه در مراسم حج، تلبیه و است؛ یعنی تشابه در نماز، تشابه در روزه و تعیین اعیاد از طریق س

  قربانی کردن.

  
ترجمه و تحقیق مباحث ششـم تـا دوازدهـم از کتـاب آراء المستشـرقین حـول القـرآن الکـریم          ـ عنوان:13

  عمر بن ابراهیم رضوان وتفسیره (دراسته و نقد)، تألیف: 
  ی و حدیثعلوم قرآن رشته:  محمد کاظم مجتهدي / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1376 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 81 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشگاه:

    ) )01732PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:

  توضیحات:
مـورد بررسـی و   » ریم و تفسـیره آراء المستشرقین حول القـرآن الکـ  «نامه هفت مبحث از کتاب  در این پایان

  تحلیل قرار گرفته است. این مباحث بدین قرار است:

  آوري و نسـخ در قـرآن پرداختـه اسـت.     که به مبحث جمع» جون برتون«نوشته » گردآوري قرآن کریم. «1

تور آر«نوشته » مفردات بیگانه در قرآن. «3». ویلهلم رودلف«نوشته » ارتباط قرآن با یهودیت و مسیحیت. «2

مـوریس  «نوشته » تورات و انجیل و قرآن و علم. «5». جرجیس صال«نوشته » درباره اسالم«. مقاله 4». جفري

» هاي تفسیر کتاب مقـدس  منابع و راه. «7». ایگناس گولدزیهر«نوشته » هاي تفسیر اسالمی روش. «6». بوکاي

   ».ج. فانسرف«نوشته 
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  اثر: رژي بالشر» درآمدي بر قرآن«اب نقد و بررسی قرآن و سنت از کت ـ عنوان:14

  الهیات و معارف اسالمی رشته:  عبداهللا موحدپور / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1377 تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:

  ص 62 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي دانشگاه:

    ) )01627PBعارف امام رضابنیاد فرهنگ و م محل نگهداري:

  توضیحات:

  این اثر در چهار بخش ارائه شده است:

بخش اول بعد از مقدمه، اهمیت قرآن و دیدگاه دانشمندان مختلف نسبت به قرآن و برخورد مستشـرقین بـا   

  کند. قرآن را بیان می

  ورده است.بخش دوم مؤلف (بالشر) و کتاب او را معرفی کرده و مقدمه بالشر بر کتابش را آ

دهد. منابع عقیده جزمی شریعت دراسالم، چگونگی  بخش سوم قرآن و سنت را از دیدگاه بالشر توضیح می

شکل گیري و تدوین تلمود، رکود دین یهود، ناسخ و منسوخ، جایگـاه پیـامبر(ص) در میـان امـت، تـالش      

حی کل تفکیـک ناپـذیر،   مسلمین براي ضبط و حفظ سیره پیامبر(ص)، دستگاه فکري عقیدتی متکلمین، و

اصول و عقاید فقهی انفال، نگاه قرآن به نماز از مطالب این بخـش اسـت. در فصـل چهـارم منـابع و مآخـذ       

  تحقیق آورده شده است.

  
  پیشینه رویکرد خاورشناسان به قرآن و تحلیل آن ـ عنوان:15

  علوم قرآن و حدیث رشته:  تقی صادقی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:
  1377 تاریخ دفاع:  جعفر نکونام ستاد راهنما:ا

  ص 171 تعداد صفحات:  دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم دانشگاه:
    )72کتابخانه فرهنگ و معارف قرآن (رکورد  محل نگهداري:

  توضیحات:
  نامه در سه فصل تنظیم شده است: پایان

نه خاورشناسی، معرفی اولین خاورشـناس،  هاي خاورشناسی، پیشی در فصل اول تعریف خاورشناسی، انگیزه

  مدارس خاورشناسی آمده است.

در فصل دوم براي آشنایی تفصیلی با نخبگان خاورشناسی و کیفیت مباحث قرآنی آنان، به معرفی تعـدادي  

از آنان، به ترتیب تاریخی پرداخته شده است. در این فصل تالش شده تا با مراجعه مستقیم به اصل یا ترجمه 

  ، تصویري حقیقی از مواضع مستشرقان ارائه گردد.آثار

فصل سوم به نقد سه مورد از موضوعات قرآنی مـورد توجـه خاورشناسـان یعنـی وحـی، حـروف مقطعـه و        

  مصادر قرآن اختصاص یافته است.

هـاي خاورشناسـان و دانشـمندان اسـالمی پیرامـون قـرآن        هاي کلی دیدگاه نامه به تبیین تفاوت پیوست پایان

  اص دارد.اختص
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  آراء مستشرقین پیرامون قرآن کریم ـ عنوان:16

  علوم قرآن و حدیث رشته:  منیره خوشنودي / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1377 تاریخ دفاع:  منصور پهلوانض استاد راهنما:

  ص 142 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دانشگاه:

    ) )02001PBهنگ و معارف امام رضابنیاد فر محل نگهداري:

  توضیحات:
  باشد. مطالب هر فصل بدین قرار است: فصل می 20نامه شامل  پایان

  هاي مرتبط. فصل اول) بیان چرایی و چگونگی توجه و عنایت خاورشناسان به قرآن و مفهوم شناسی واژه

  هاي استشراق. فصل دوم) بیان انگیزه

هاي خاورشناسی در مـورد قـرآن    رباره قرآن و فرهنگ الفبایی پژوهشفصل سوم) تاریخچه خاورشناسی د

  پردازد. اي از خاورشناسان می که به معرفی عده

  فصل چهارم) معناي لغوي قرآن از نظر خاورشناسان.

  اي از خاورشناسان در مورد حروف مقطعه. فصل پنجم) نظر عده

  فصل ششم) بررسی مسئله تحریف قرآن از منظر مستشرقان.

  هاي مستشرقین پیرامون تدوین قرآن بر حسب نزول. بندي دیدگاه صل هفتم) طبقهف

  فصل هشتم) وجوه اعجاز قرآن از نگاه مستشرقان. این وجوه عبارت است از:

. اعجاز قـرآن؛  5انگیز قرآن؛ . سبک شگفت4. بالغت ممتاز؛ 3. تحدي قرآن؛ 2؛ . صدور از پیامبر امی1

  رآن.. جامعیت ق7. جذبات روحی؛ 6

  هاي گلدزیهر در خصوص اختالف قرائات. فصل نهم) دیدگاه شاولی درباره جمع قرآن و دیدگاه

ــر از         ــی دیگ ــر و برخ ــه بالش ــی نظری ــامبر(ص) و بررس ــودن پی ــی ب ــورد ام ــرقین در م ــم) آراء مستش ــل ده   فص

  .دانشمندان غربی

  فصل یازدهم) نظریه مستشرقین درباره تناقض قرآن به دلیل اختالف قرائات.

  فصل دوازدهم) نظر سیل وگیبون در مورد قرآن و اخالق.

  فصل سیزدهم) نقد و بررسی افسانه غرانیق و نظر سرویلیام مویر.

فصل چهاردهم) نظر خاوشناسان در مورد اهداف عثمان از جمع قرآن و سرنوشت مصاحف عثمانی از 

  دیدگاه آنها.

  جرج سیل درباره ترجمه قرآن.فصل پانزدهم) مترجمان انگلیسی قرآن و نظریه آربري و 

  هاي قرآن در قرن نوزده. فصل شانزدهم) ترجمه

  فصل هفدهم) بررسی ترجمه فرانسوي قرآن.

  فصل هجدهم) بررسی ترجمه آلمانی قرآن.

هـاي متـأخر ایتالیـایی و توضـیحاتی در      هاي سوئدي، هنـدي، ترجمـه   فصل نوزدهم) بررسی اجمالی ترجمه

  ریکا و اروپا.خصوص ترجمه قرآن در قاره آم

تـألیف  » القرآن الکـریم و روایـات مدرسـین   «اي فارسی از مبحث المستشرقون از کتاب  فصل بیستم) ترجمه

  عالمه عسکري.
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  تألیف گلدزیهر» مذاهب التفسیر االسالمی«ترجمه و نقد و بررسی بخشی از کتاب  ـ عنوان:17
  )313ـ  286؛ ص 120- 73(ص 

  علوم قرآن و حدیث رشته:  یا / کارشناسی ارشدک الهه مختاري دانشجو و مقطع:
  1378 تاریخ دفاع:  سید رضا مؤدب استاد راهنما:

  ص 269 تعداد صفحات:  دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم دانشگاه:
    118کتابخانه فرهنگ و معارف قرآن، رکورد  محل نگهداري:

  توضیحات:
  دزیهر در سه بخش تدوین شده است:نامه بعد از بیان زندگینامه مختصري از گل پایان

این بخش بـه سـه فصـل تقسـیم     ». مذاهب التفسیر االسالمی«) از کتاب 120ـ73(از ص» تفسیر به مأثور«بخش اول: 
  هاي کالمی. ؛ آثار تفسیري و دیدگاه»طبري. «3؛ »ابن عباس و تفسیر او. «2؛ »تفسیر در صدر اسالم. «1شده است: 

شـود (شـماره فصـول ایـن بخـش در ادامـه       که شامل هفت فصل مـی » رق دینیتفسیر در پرتو ف«بخش دوم: 
. 6؛ »سـنت منزلت علی(ع) در نزد اهـل . «5؛ »قرآن و اشاره آن به حوادث آینده. «4فصول بخش قبل است): 

قرائـات و  . «9؛ »مصادر و منـابع تفسـیري شـیعه   . «8؛ »سرگذشت دیگر مصاحف. «7؛ »شیعه و قرآن عثمانی«
  ».هاي شیعه در مورد ترمیم و تفسیر قرآندیدگاه. «10؛ »تحریف قرآن

باشـد:   گلدزیهر اختصاص یافته است که شامل نه فصل بدین عنـاوین مـی   هاي دیدگاهبخش سوم: به نقد و بررسی 
  ات، تأویل و تطبیق.ئتحریف قرآن،ترتیب سور و آیات،مصاحف، قرا عباس،هدایت، تفسیر به رأي، اسراییلیات، ابن

  

  گناس گلدزیهر در زمینه وجود تعارض نصوص قرآن کریمینقد و بررسی نظریه ا وان:ـ عن18
  علوم قرآنی و حدیث رشته:  سید علی اکبر ربیع نتاج / دکتري دانشجو و مقطع:

   1378پاییز  تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 311 تعداد صفحات:  دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه:

    ) )01701PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:
  توضیحات:

  این رساله در یک مقدمه و هفت فصل تدوین شده است: 
در دو بخش پیشینه  فصل دومشناسی است.  شامل زندگینامه گلدزیهر و توضیحاتی درباره شرق فصل اول

هاي قرآن در مقابل این  و بخش دوم دفاع هاي تخریب علیه قرآن کند. بخش اول شیوه تحقیق را بیان می
کند و آن را در قالب شش  قرآن را در نگاه گلدزیهر بررسی می فصل سوم. را توضیح داده استها  تخریب

اقتباس قرآن از تورات و  ،دهد: ساختگی بودن قرآن را از حیث حاالت غیرعادي پیامبر بخش ارائه می
بررسی عدم توانایی قرآن در ارائه الگوي عملی، تحریف  ،دزیهرانجیل و ادیان شایع آن عصر از نظر گل

اسازگاري آزادي اراده و تسلیم محض بودن در برابر خدا در قرآن و ادعاي آکنده بودن قرآن از نقرآن، 
ادله گلدزیهر در تعارض آیات  فصل چهارم. دهد محتواي این شش بخش را تشکیل میتعارض و تناقض 

عارض از نظر موضوع تجبر و اختیار، تعارض در  در بردارد.را در موارد مختلف  کریم مکی و مدنی قرآن
مباحث پنج دنیاطلبی و تعارض از نظر سبک و اسلوب  ،کتاب و مشرکین، برخورد با دنیا دعوت، برخورد با اهل

ضاي مسأله رعایت اقت فصل پنجم:. شده استدر هر بخش جداگانه سخنان گلدزیهر نقد بخش این فصل است. 
در دو بخش آیات متعارض نما و علل توهم  فصل ششم:کند.  حال در آیات و سور مکی و مدنی را بازگو می

قانون برخورد با تعارض ظاهري در آیات و  فصل هفتم:کند.  تعارض در آیات قرآن را به صورت کلی بررسی می
  .نماید علل اشتباه گلدزیهر در این زمینه را بیان می



  153/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  

  رآن و مستشرقینق ـ عنوان:19
  علوم قرآن و حدیث رشته:  صاحب ملکوتی / ثبت نشده است دانشجو و مقطع:

  1378 تاریخ دفاع:  محمد علی رضایی اصفهانی استاد راهنما:
  ص 93 تعداد صفحات:  مدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )1206کتابخانه جامعه المصطفی العالمیه ( محل نگهداري:
  توضیحات:

مطالـب دو فصـل آغـازین را     با تقسیم آن به شش مرحلـه  همراهشناسی تاریخچه کاملی از شرق وبه کلیات 
   دهد. تشکیل می

در فصل سوم شبهات مستشرقین  پیرامون منابع و مصادر قرآن کریم، تاریخ قرآن، محتوا و معارف قـرآن و  
  اعجاز و تحدي قرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

زندگینامه و آثار گروهی از مستشرقین بیان شده است. در این فصل نام افراد ذیل را همراه با در فصل پایانی، 
 کنـیم: رودي بـارت، کـارل بروکلمـان، ریچـارد بـل، رژي      توضیح مختصري در مورد هر کدام مشاهده می

 تکتـاب از خاورشناسـان بـه صـور     132بالشر، آرتور جفري، جرجیس سال، گلـدزیهر و نولـد. در ادامـه    
  اند.شده، سپس تعدادي از آنها به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته گزارشفهرستی 

  

  المعارف لیدن(قرآن) از دایر Quranترجمه و نقد مدخل  ـ عنوان:20
  علوم قرآنی رشته:  محمد جواد اسکندرلو / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1378 تاریخ دفاع:  محمود کریمی استاد راهنما:
  ص 173 تعداد صفحات:  مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی دانشگاه:

    95کتابخانه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ش  محل نگهداري:
  توضیحات:

و در شده پرداخته المعارف قرآن لیدن در دایرمقدمه: در مقدمه تحقیق به شرح حال نویسندگان دو مقاله 
. مقاله اول: این مقاله بر همان سبکی که نویسنده ه شده استآورد دو مقاله  نهایت توضیحاتی در خصوص

  مقاله را نگاشته، سامان یافته است:
  مقدمه: نگاهی کلی به قرآن؛ 

  ؛: بحث هایی در ارتباط با دعوت به نبوت، فرایند و اسامی وحیمشتمل بر قرآن و پیامبر :اول فصل
متعددي از جمله نخستین جمع قرآنی، یکسان سازي نص قرآن، مطالب  مشتمل بر قرآن تدوین: دوم فصل

  ؛قرائات سبعه و اختالف قرائات
  ؛گذاري جدید درباره ترتیب سور و آیات گذاري اسالمی و تاریخ تاریخ مشتمل بر قرآن نزول تاریخ: سوم فصل
طالبی در باره تقسیمات متنی مانند سوره، آیه و... و م مشتمل بر قرآن صوري هاي ویژگی: چهارم فصل

  ؛حروف مقطعه
نظر قرآن درباره خداوند، نظر قرآن درباره انسان شناسی، معادشناسی و اصول و  قرآن؛ تعالیم: پنجم فصل

  مطالب چهار بخش این فصل است؛ مبانی فقهی
   .اسالمی حیات در قرآن: ششم فصل

در این  ،با ترجمه مقاله آمده غیر از نقدها و تذکراتی که در پاورقی همراه نخست؛ مقاله بررسی و نقد
  قسمت نقد مفصلی بر مطالب مختلف مقاله آمده است.

از مباحث در پنج محور زبان، قدرت، آرامش، تالوت و میراث ادبی  .اسالمی دینداري در قرآن ]نقش[: دوم مقاله
  این مقاله است.

  اشخاص، کتب و امکنه آمده است. در پایان غیر از فهرست منابع، فهرستی از اصطالحات فنی، آیات، روایات،
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  لیدندر قرآن و دایره المعارف اسالم  ابراهیم ـ عنوان:21
  ــــــ رشته:  )3احمد علی زاده فالح / کارشناسی ارشد (سطح  دانشجو و مقطع:

  ش  1388 تاریخ دفاع:  موحدي محب استاد راهنما:
  ص 160 تعداد صفحات:  مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دانشگاه:

    2/4/16کتابخانه آیت اهللا حائري، ش  محل نگهداري:
  توضیحات:

  یک مقدمه و سه بخش و یک خاتمه ارائه شده است: درپایان نامه 

  ذیل را در بردارد:دو فصل  ،در بخش اول با عنوان کلیات

  المعارف و لیدن. شناسی واژه هاي ابراهیم، قرآن، دایر فصل اول: مفهوم

  المعارف اسالم لیدن.ویژه دائره ب ،هاي جهان المعارفو بیان جایگاه تعدادي از دایر فصل دوم: به معرفی

المعارف اسالم در دو فصل بررسی  در بخش دوم شخصیت و شرح احوال شخصی ابراهیم در قرآن و دایر

  شده است:

  المعارف اسالم.فصل اول: ابراهیم از والدت تا رحلت در قرآن و دایر

  .اسالم المعارفن و دائرآبارز ابراهیم در قر فصل دوم: صفات

  :شده استدو فصل بررسی  درالمعارف اسالم ن و دایرآبخش سوم ابعاد زندگی اجتماعی ابراهیم در قر

  المعارف اسالم.فصل اول: جایگاه ابراهیم در ادیان آسمانی به شهادت قرآن و دایر

  المعارف اسالم.ر قرآن و دایراجتماعی ابراهیم د تأثیرهايفصل دوم: احتجاجات و 

  

  طباطبایی و دانیل مدیگان معناشناسی کتاب و حکمت در قرآن باتأکید بر دیدگاه عالمه محمدحسین ـ عنوان:22
  علوم قرآنی رشته:  غالم محمد شریعتی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش  1388 تاریخ دفاع:  علی اوسط باقري استاد راهنما:
  ص 241 تعداد صفحات:  ؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیم دانشگاه:

    687،شکتابخانه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی محل نگهداري:

  توضیحات:
  فصل اول: به توصیف شخصیت عالمه طباطبایی و دانیل مدیگان اختصاص دارد.

انواع معنا همچنین معناشناسی  در فصل دوم: تحت عنوان مفاهیم و مبانی، مباحثی حول مفهوم معنا، چیستی و

  آمده است. 

فصل سوم: در دو بخش معناي قاموسی کتاب و وجوه معنایی کتاب و مشتقات کتب در قرآن را به صورت 

  دهد. مفصل توضیح می

کند: حوزه معنایی  فصل چهارم: این فصل حوزه هاي معنایی کتاب را در دو بخش با این عناوین ذکر می

  عناي پایه، حوزه معنایی کتاب در کاربست وحیانی.کتاب با تأکید بر م

شوند در نهایت  فصل پنجم: حکمت در لغت و اصطالح و وجوه معنایی آن در قرآن در این فصل بیان می

  آید. توضیحاتی در ارتباط با خانواده لغوي حکمت در قرآن نیز می

معنایی حکمت با لغات قرآنی  فصل ششم: حوزه معنایی حکمت در قرآن و ذکر اشتراك معنایی و تقابل

  دیگر از مطالب این فصل هستند. فصل هفتم: نتایج و پیشنهادها.



  155/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  

  المعارف قرآن الیدناز دایر »شناسی کیهان«ترجمه، بررسی و نقد مدخل  ـ عنوان:23
  علوم قرآن رشته:  حسین پوران / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1388پاییز  تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:
  ص 122 تعداد صفحات:  علوم و معارف قرآن کریم ـ قم دانشگاه:

    کتابخانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم محل نگهداري:
  توضیحات:

  نامه از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است: پایان

هاي  مانند مفهوم شناسی، مکاتب و انگیزهفصل اول: بعد از بیان طرح تحقیق، مباحثی مقدماتی درباره استشراق 
اي  آورد در انتهاي این فصل دایره المعارف قرآن لیدن را اجماالً معرفـی کـرده و زنـدگی نامـه     استشراق می

  کند. مختصر از مولف مدخل کیهان شناسی، همچنین مفهوم شناسی کیهان و کیهان شناسی را ذکر می
کنـد.   رجمه کرده و برخی نقـاط قـوت و ضـعف آن را ذکـر مـی     فصل دوم: مقاله مدخل کیهان شناسی را ت

  باشد. گزارشی از اهم مطالب مقاله از موضوعات این فصل می
آفرینش گرفته است. مقاله کیهان شناسی به صورت مفصل مورد نقد و بررسی قرار در این فصل فصل سوم: 

پروردگار از آفرینش، سـبع  شش روزه، توحید مصاحف، وضعیف فرهنگی ـ  اجتماعی صدر اسالم، هدف  
  .از مباحث مورد بررسی است سماوات در قرآن و تفسیر عرش

  شده است. پیوستدر نهایت جمع بندي و نتیجه گیري آمده و متن اصلی مقاله کیهان شناسی 

  
  ترجمه و نقد مدخل سیره نبوي از دایره المعارف قرآن الیدن ـ عنوان:24

  علوم قرآن رشته:  شناسی ارشدحیدر پاسنگ / کار دانشجو و مقطع:
   1388خرداد  تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:

  ص 110 تعداد صفحات:  علوم و معارف قرآن کریم ـ قم دانشگاه:
    کتابخانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم محل نگهداري:

  توضیحات:
  نامه در یک مقدمه و سه فصل ارائه شده است: پایان

ل اول: کلیات؛ طرح تحقیق، مفهوم شناسی، معرفی دایره المعارف قرآن الیدن و نویسنده مقاله سیره نبوي فص

  در آن آمده است.
اي سیره و قرآن در این  به همراه توضیحات و نقدهاي حاشیه» سیره و قرآن«فصل دوم: ترجمه کامل مدخل 

  فصل ذکر شده اند.
  ؛ امتیـازات و اشـکاالت روشـی و محتـوایی مقالـه در ایـن      »رآنسـیره و قـ  «فصل سوم: بررسی و نقد مدخل 

فصل بررسی شده اند. از جمله موضوعات مطرح شده عبارتند از: سیره نویسان، ابن اسحاق، مصد و منشأ سیره، 
  شبهه اقتباس سیره از عهدین و پاسخ آن، امی بودن پیامبر، اشتراك ادیـان در اصـول و هـدایت خداونـدي،    

رآن با کتب عهدین، تأثیرپذیري قرآن از ایام العرف و فرهنگ زمانه و نقد آن، افسانه غرانیق و مقایسه معارف ق
  انواع سیره.

  گیري نهایی، پیشنهادات و اصل مدخل سـیره و قـرآن از دایـره المعـارف بـه پیوسـت در       بندي و نتیجه جمع
  .استانتها آمده 
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  )48ـ  1تألیف گلدزیهر (ص » لتفسیر االسالمیمذاهب ا«ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب  ـ عنوان:25
  فرهنگ عربی و علوم قرآنی رشته:  جواد دانشفر / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ثبت نشده است. تاریخ دفاع:  سید محمد باقر حجتی استاد راهنما:
  ص 107 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران دانشگاه:
    )109فرهنگ و معارف قرآن (رکورد کتابخانه  هداري:محل نگ

  توضیحات:
  نامه سه بخش دارد:  این پایان

  ؛آمده است. مقدمه مترجم عرب: که در آن توضیحات و نقدي بر کتاب 1
  . فهرست کتاب:  بعد از مقدمه مترجم عرب، فهرست کتاب به فارسی ترجمه شده است؛2 

:  بعد از فهرست صفحاتی از بخش اول کتاب آمده کـه در  47تا ص . ترجمه متن کتاب از صفحه نخست3 
هـاي  گذاري، اخـتالف قرائـات، افـزودن زیـادي     آن مباحثی پیرامون آغاز تفسیر قرآن در صدر اسالم، نقطه

تفسیري، دو قرائت عبد اهللا بن مسعود و ابی بن کعـب، الفـاظ و عبـارات شـاذ و غیـررائج عربـی در قـرآن،        
  شود. وي و... را شامل میاعراب و آثار نح

  

  ) چاپ لیدنEQاز دایره المعارف قرآن ( »Exegesis«ترجمه، نقد و بررسی مدخل تفسیر  ـ عنوان:26
  علوم قرآن و حدیث رشته:  سید محمد موسوي مقدم / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1386زمستان  تاریخ دفاع:  محمد جواد نجفی استاد راهنما:
  ص 319 تعداد صفحات:  شکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قمضدان دانشگاه:

    )680کتابخانه فرهنگ و معارف قرآن (رکورد  محل نگهداري:

  توضیحات:
این پژوهش مشتمل بر چهار فصل است: فصل کلیات، معرفی و نقد دایرهالمعارف لیدن، ترجمه و نقد مقاله 

  ».تفسیر قرآن در دوره جدید«، و ترجمه و نقد مقاله »تفسیر قرآن در دوره کالسیک و ادوار میانه«
، مشروعیت تفسیر قرآن، سیر تطور تفسیر »تأویل«و » تفسیر«یابی واژگان در مقاله نخست موضوعاتی چون ریشه

هاي تفسـیري فقهـی،   سنت، گونهشناختی در عرصه تفسیر، تفاسیر روایی اهلقرآن، ظهور علوم ادبی و زبان

  شود.هاي آن مطرح میترین ویژگی، و تفاسیر خوارج و شیعه و مهمکالمی و عرفانی
هاي اصلی در در مقاله دوم به مباحثی چون تفسیر ترتیبی قرآن مطابق با ترتیب مصحف و ترتیب نزول، گرایش

هاي جدید هاي تفسیري در دوره معاصر مانند تفسیر عقلی، علمی، ادبی، تاریخی و موضوعی، و رهیافتروش
  .شده استتقیم به قرآن و مشکالت کسب مقبولیت براي آن پرداخته و مس

از: تفسیر هرمنوتیکلی از قرآن و  است هایی که در این پژوهش صورت گرفته، عبارتترین نقد و بررسیمهم
و  هاي مفسران معاصر پیرامون آن، موضوع امامـان معصـوم  پیامدهاي آن، روش تفسیر به رأي و دیدگاه

ذهبی و نقد آن، جایگاه علماي » التفسیر والمفسرون«جسته شیعه در برابر اسرائیلیات، جایگاه کتاب دانشمندان بر
برجسته شیعه همچون سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ طبرسی (در مقاله نخست)؛ و جایگاه تفسیر عصري و 

هاي اسـالمی ماننـد   هاي آن، رویکردهاي جدید در تفسیر قرآن در دوره معاصر، تحوالت تفسـیري کشـور  ویژگی
اهللا، هاي محمـد احمـد خلـف   هاي قرآن و نقد دیدگاه، واقعی بودن قصه»قرآن و فرهنگ زمانه«ایران، مبحث مهم 

  (در مقاله دوم).» تجربه دینی پیامبر«هاي دانشمندان غربی درباره آن به ویژه نظریه ماهیت وحی و نقد دیدگاه

ابع و پیوستی از تصویر انگلیسی دو مقاله بررسی شـده از دایـره   در آخر بخش نتایج، پیشنهادات، فهرست من

  است. آمده المعارف
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  جایگاه تاریخی زن جاهلی و مسلمان با نگرشی بر آثار مستشرقین (انگلیسی زبان) ـ عنوان:27
  تاریخ و تمدن ملل اسالمی رشته:  / کارشناسی ارشد فهیمه مخبر دزفولی دانشجو و مقطع:

  1380 تاریخ دفاع:  احمد رضا خضريسید  استاد راهنما:
  ص 133 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري دانشگاه:

    ) )01392BPبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:
  توضیحات:

اي کوتاه فصل اول جایگاه زن در جاهلیت را  این اثر در نه فصل تدوین شده است؛ بعد از چکیده و مقدمه

جاهلیت در قرآن، حدیث نبوي و شعر جاهلی، زن در ادیان الهی، زن در عربستان، ارزش  کرده است.بررسی 
از جمله عناوین   ازدواج در جاهلیت و...  و مقام مادر در جاهلیت، زنان برخوردار از حقوق نسبی، زنان محروم،

  .هاي این فصل است بخش
  کند. تفاوت آن را با زمان جاهلیت تشریح می ن کرده وبیا فصل دوم: جایگاه زن را در قرآن و حدیث

به نوعی در زندگی پیامبر  کهدر این فصل نقش زنانی  .قبل از بعثت صل سوم: نقش زنان در حیات پیامبرف
مانند آمنه بنت وهب، ام ایمن، ثویبه، حلیمه دختر ابی زنانی  شده است؛بررسی  ،قبل از بعثت تأثیر داشتند

  نت اسد، خدیجه بنت خویلد.ذویب، فاطمه ب
هاي اجتماعی مانند بیعت، امر به معروف،  نقش زنان در مشارکت .فصل چهارم: نقش زنان در گسترش اسالم

  مورد بررسی قرار گرفته است.در این فصل هاي اقتصادي و هجرت  تالش
خانواده و جامعه با زنان در  رفتار پیامبر :فصل هفتمصل ششم نقش زنان مسلمان در غزوات و در فدر 

با دخترانش  همچنین شیوه رفتار پیامبرو با عایشه  حادثه افک و شیوه برخورد پیامبرآمده است. اسالمی 
  .نموده استفصل هشتم نیز نقش زنان در مقابله با اسالم را بررسی فصل هفتم ذکر شده است. در 

جایگاه  و طالق، ارث، حجاب، چند همسريفصل نهم زن مسلمان را از دیدگاه مستشرقین در مباحث ازدواج، 
  زن در قرآن و حدیث نقد کرده و تالش در پاسخگویی به شبهات ایشان دارد.

  

  تناسب آیات قرآن و شبهات مستشرقان ـ عنوان:28
  ثبت نشده رشته:  )3(سطح  / کارشناسی ارشدعلی قانعی اردکانی دانشجو و مقطع:

  1386 دفاع: تاریخ  محمد حسن زمانی استاد راهنما:
  ص 296 تعداد صفحات:  مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دانشگاه:

    )687کتابخانه فرهنگ و معارف قرآن (رکورد  محل نگهداري:
  توضیحات:

اسب به دوگروه شناسی واژگان کلیدي، با تقسیم دیدگاه ها در موضوع تن اول پس از مفهوم فصلنامه در  پایان
دوم، ابتدا به اقسام تناسب اشاره نموده و ادله  فصلها پرداخته است. در  دیدگاه به بیانمخالفان و موافقان، 

با طرح شبهات فصل سوم موافقان و مخالفان تناسب بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  در 
در ه است. ترین دالیل مخالفت با تناسب آیات دانست مخالفان، عدم قدرت در یافتن ارتباط بین آیات از مهم

بحث به در فصل پنجم، پرداخته شده و طرح و بررسی برخی از شبهات مستشرقان در این مورد به فصل چهارم 
ها  که مستند مستشرقان و مخالفان تناسب آیات قرآن قرار گرفته است.  در پیوست پردازد میاز مصادیق آیاتی 

ولدکه، رژي بالشر، ریچارد بل، آرتورجان آربري، : نشده استو آثار ایشان پرداخته  ذیل به معرفی مستشرقان
  آرتور جفري، ویلیام مویر، گوستاو وایل، هرشفلد، توشی هیکو ایزوتسو.
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  بررسی آراء مستشرقان درباره تحریف قرآن ـ عنوان:29
  علوم قرآن و حدیث رشته:  سکینه حقانی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1387 تاریخ دفاع:  درلومحمد جواد اسکن استاد راهنما:
  ص 166 تعداد صفحات:  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه:

    )639کتابخانه فرهنگ و معارف قرآن (رکورد  محل نگهداري:

  توضیحات:
اهداف  ،بیان اقسام تحریف ،استشراق نظري ،شناسی تحریف مفهوم نامه در سه فصل سامان یافته است: پایان

  است. از مطالب فصل اولیی با مستشرقان معروف استشراق و آشنا

است: موریس  گرفتهمستشرقان قائل به عدم تحریف و ادله آنان مورد بررسی قرار  دیدگاه فصل دومدر 

  بوکاي، آربري، رودي پارت، فردریش شوالی، لوبلوا، ویلیام مویر، لورا واچیا واگلیري از جمله این افرادند.

در بخشی از این فصل به  آمده است. قان قائل به تحریف و نقد و بررسی ادله آنانمستشر دیدگاه فصل سومدر 

له تحریف در آثار دیگر مستشرقان ئمسبه المعارف لیدن و در بخش دیگر  له تحریف قرآن در مقاالت دایرئمس

  است.پرداخته شده 

  

  وحیانی بودن قرآن از دیدگاه خاورشناسان ـ عنوان:30
  اسالمی  فقه و معارف رشته:  / کارشناسی ارشدبدالواحد مطهريع دانشجو و مقطع:

  1386 تاریخ دفاع:  فر مجید حیدري استاد راهنما:
  ص 216 تعداد صفحات:  مدرسه عالی فقه و معارف اسالمی جامعه المصطفی دانشگاه:

    )496THجامع المصطفی (کتابخانه  محل نگهداري:
  توضیحات:

  شده است:  نگاشته در چهار فصل نامه پایاناین 

هاي قرآنی  ترجمه ،استشراق در لغت و اصطالحمفهوم فصل یکم: رویکرد مستشرقان به قرآن؛ بعد از بیان 

 ،و در نهایتشده پژوهی ایشان توضیح داده  ده و در گفتار سوم این فصل نوشته هاي قرآنشمستشرقان بررسی 

  تشریح شده است.اهداف و انگیزه هاي استشراق 

ستیزي مسیحیان مستشرق موضوعات  شناسی؛ مفهوم وحی، وحی از دیدگاه مستشرقان و وحی : وحیفصل دوم

هاي منکران حقیقی  و پنهانی وحی قرآنی از جمله: پیتر و نربل، رایموند لولوس،  . دیدگاهاستاین فصل 

بل، کارن  جورج سیل، رایموند مارتینی، هامفري پریدو، بارتلمی دو هربلوت، تئودر نولدکه، ریچارد

  .در این فصل بیان شده است آرمسترانک و جان دیون پورت

مانند اتهام به شخصیت  فصل سوم: اتهامات مستشرقان به آورنده وحی؛ اتهام بر خصوصیات فردي پیامبر

اتهام به خصوصیات رسالی و ارتباط وحیانی حضرت از نیز اجتماعی و سیاسی ایشان یا اتهامات اخالقی و 

  .استفصل مباحث این 

فصل چهارم: اتهامات مستشرقان درباره متن وحی؛ تناقض در قرآن، نبود مطالب جدید در قرآن و غیر منطقی 

نویسنده در این فصل علل  ،. در نهایتگرفته استکه در این فصل مورد بررسی قرار  استبودن آن از اتهاماتی 

  .کرده استاتهام تراشی مستشرقین علیه متن قرآن را بررسی 
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  پیامبر در  قرآن و منابع تاریخی با توجه به شبهات مستشرقین نگاري دوران مدنی بررسی تطبیقی تاریخ ـ عنوان:31
  تفسیر و علوم قرآن رشته:  محمد حسن اخالقی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1389 تاریخ دفاع:  محسن الویري استاد راهنما:
  ص 201 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی نیمجتمع آموزش عالی امام خمی دانشگاه:

    )329مدرسه عالی امام خمینی (رکورد  محل نگهداري:
  توضیحات:

  این تحقیق در هفت فصل طراحی گردیده است. فصل اول به سه بخش تقسیم شده است.
  .پرداخته شده استدر بخش اول پس از ارائه طرح تحقیق، به اختصار به نقد آثار مستشرقان 

گردیـده  دوم تاریخ و تاریخ نگاري واژه شناسی شده و عوامل مؤثر در وقوع حوادث تاریخی را بررسی  در بخش
  نماید. و همچنین محورها و معیارهاي تطبیق و مقایسه تاریخ نگاري منابع تاریخی و تاریخ نگاري قرآن را بیان می

پرداخته شده مطرح شده است،  که در قرآن ترین حوادث تاریخی دوران مدنی پیامبر بخش سوم به مهم
  هایی همچون غزوه بدر، غزوه احد و غزوه خندق اشاره کرد. توان به جنگ . از جمله این حوادث میاست

. این مقایسه در سه حیطه سـاختار  شده استدر فصل دوم شکل و ساختار متن قرآن با منابع تاریخی مقایسه 
  ه است.افقی، ساختار عمودي و ساختار و معنا صورت گرفت

در فصل سوم زمینه ها و عوامل تأثیرگذار در وقوع حوادث را در قرآن و منابع تاریخی به صورت جداگانه 
. از جمله این عوامل از نگاه قرآن، اراده و فرمان الهی، امتحان الهی، وعد و پیمان مسلمانان با شده استبررسی 

ز کاروان، اصرار به جنگ از سـوي ابوجهـل و...   منابع تاریخی، خروج قریش در دفاع ا و از نگاه پیامبر
  باشد و در آخر فصل بررسی تطبیقی میان این دو دسته صورت گرفته است. می

  .شده استدر فصل چهارم عوامل تأثیرگذار در حین وقوع حوادث بررسی 
  داده است.فصل پنجم اعتبار قرآن، روایات تاریخی و راویان را مورد سنجش قرار 

 ،نهایتدر و  گرفتهمورد بررسی و نقد قرار  بهات مستشرقین در رابطه با دوران مدنی پیامبردر فصل آخر ش
  .پرداخته شده استبه جمع بندي مطالب 

  

  هاي مستشرقین پیرامون وحیانی بودن قرآن نقد و بررسی دیدگاه ـ عنوان:32
  رآن و حدیثعلوم ق رشته:  محمد ابراهیم روشن ضمیر/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  1379 تاریخ دفاع:  محمد هادي معرفت استاد راهنما:
  ص 210 تعداد صفحات:  دانشگاه علوم اسالمی رضوي دانشگاه:

    کتابخانه دانشگاه علوم و معارف رضوي مشهد محل نگهداري:
  توضیحات:

ات قرآنی پرداخته شده ها و بیان برخی آثار مستشرقان در زمینه مطالع در مقدمه به تعریف استشراق و انگیزه

  است.شده پرداخته  هاي مستشرقان پیرامون پیامبر اسالم فصل اول به طرح برخی دیدگاهدر است. 

، داستان ورقه بن نوفل، داستان بحیرا، شبهه اخذ قرآن از غالم در فصل دوم شبهه جعل قرآن توسط پیامبر

  رومی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

رح ادعاي اقتباس قرآن از عهدین، دالیل این ادعا، بررسی اختالفات قرآن و عهدین، اعجاز در فصل سوم  ط

  است. آمدهقرآن، ادعاي اخذ قرآن از زبان عامه مردم و پاسخ به آن 

  است.شده فصل چهارم به نقد استدالل مستشرقان به آیات قرآن براي اثبات اقتباس از عهدین پرداخته 

ان درباره وحی، داستان ژاندارك، فرضیه ریچارد بل، افسانه غرانیق، پاسخ شبهات بررسی دیدگاه خاورشناس

  است.آمده فصل پنجم  درخاورشناسان درباره وحی، تفاوت وحی و الهام و... 
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  بررسی وحی قرآن و چگونگی آن از منظر خاورشناسان  ـ عنوان:33

  قرآن و حدیثعلوم  رشته:  رحمان آغازي/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:
  1385 تاریخ دفاع:  سید رضا مؤدب استاد راهنما:

  ص 156 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم دانشگاه:
    )478، ث 1، ن، 273فرهنگ و معارف (رکورد کتابخانه  محل نگهداري:

  توضیحات:
  هوم شناسی پرداخته شده است.فصل اول: در بخش اول به مقدمات پژوهش و در دومین بخش به مف

  فصل دوم: چگونگی نزول وحی پیامبران الهی از منظر قرآن و دیگر ادیان آسمانی مورد بررسی قرار گرفته است. 

بیت و دانشمندان اسالمی مسائلی هستند که این فصل را  فصل سوم: تبیین چیستی وحی از دیدگاه قرآن و اهل

  دهند. تشکیل می

فصل شبهات پیشینیان و خاورشناسان به طور جداگانه طرح شده و به تفصیل به پاسخ آنها فصل چهارم: در این 

  پرداخته شده است.

  شود. گیري و طرح پیشنهادات ختم می نامه با نتیجه پایان

  
  شناسان پیرامون گزارشات تاریخی قرآن بررسی آراي شرق ـ عنوان:34

  علوم قرآن و حدیث رشته:  دغالمحسین ناطقی/ کارشناسی ارش دانشجو و مقطع:

  1385 تاریخ دفاع:  محمد حسن زمانی استاد راهنما:

  ص 254 تعداد صفحات:  مجتمع آموزش عالی امام خمینی دانشگاه:

    )TH 1072کتابخانه جامعه العلوم ( محل نگهداري:

  توضیحات:

ی در مورد قرآن، اسالم شناسی، این تحقیق در دو بخش ارائه گردیده است. در بخش اول با بیان کلیات و مبان

  مطالعات قرآنی در غرب، تاریخ و تاریخ نگاري توضیحاتی داده شده است.

در قسم تاریخ و تاریخ نگاري، واژه تاریخ ریشه یابی شده است. هم چنین مباحثی از قبیل روش قرآن در 

الیل اعجاز آنها بیان شده و گزارش تاریخ, اهداف گزارش تاریخ در قرآن, اعجاز گزارشات تاریخی قرآن و د

  زبان قرآن در گزارشات تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول از بخش دوم به بررسی شبهه اقتباس گزارشات تاریخی قرآن از پیشینیان اختصاص یافته است. در این 

ز اعراب جاهلی, از فصل شبهاتی از قبیل اخذ مطالب تاریخی قرآن از مصادر یهودي و مسیحی یا اخذ آنها ا

شعر امیه بن ابی صلت, زرتشت و پارسیان طرح و بررسی و پاسخهاي درخوري به آنها داده شده است. این 

  پردازد. فصل در پایان به اثبات ادعاي اخذ مطالب تاریخی قرآن از وحی الهی می

پردازد.  یخی قرآن میدر فصل دوم به نقد و بررسی پرسشها و شبهات مستشرقان نسبت به صحت گزارشات تار

  شبهات و سواالتی از قبیل اینکه: آیا پدر ابراهیم آزر بوده یا تارخ؟ ذبیح اسماعیل بوده یا اسحاق؟
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  شخصیت اخالقی پیامبر اکرم از نگاه قرآن و مستشرقان ـ عنوان:35
  علوم قرآن و حدیث رشته:  ذوالنون محبوب خان/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1387 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو هنما:استاد را
  ص 143 تعداد صفحات:  ، جامعه المصطفی العالمیهمدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 498کتابخانه جامع جامعه المصطفی ( محل نگهداري:
  توضیحات:

  در مقدمه، تاریخچه استشراق و اهداف مستشرقان نیز مطرح گردیده است.
اخالقی شخصیت پیامبر از نگاه قرآن؛ آیاتی که به شخصیت پیامبر اشاره کرده اند مطرح شده فصل اول: ابعاد 

  دلسوزي و اخالق عظیم. ،خویی دهنده، اسوه حسنه بودن، نرم از جمله صفات مذکور عبارتند از: مهربان، نجات
ح جهانی بودن،  فصل دوم: فضایل اخالقی پیامبر از منظر مستشرقان؛ زهد، قانون گذاري، شجاعت، مصل

فداکاري، عدالت خواهی، نظافت، مدیریت، صدق و صفات دیگر با نقل قول از مستشرقانی مانند ار. اف. 
بودلی، توماس کارالیل، جان بروا فرانسوي، واشنگتن ایروینگ، امیل در منگهام، فونس آتین دینیته، ال. آ. 

ر بامات، ولن ویلی یه، ولتر، جرج سیل، لورا سیدیو، جان باژت گلوب، فیلیپ. ك. حتی، ویل دورانت، حید
  واکسیا واگلیري، هنري استب، جان دیون پورت، لمبتون و... بیان شده اند.

گردد موضوعات سوال ها عبارتند  اتهامات مستشرقان به شخصیت اخالقی پیامبر در این فصل سوم بررسی می
، صرع و جادوگري. تالش شده تا با گفتارهایی از: تعدد زوجات، جاه طلبی، خوشگذرانی، شاعر و کاهن بودن

  از خود مستشرقان به این اتهامات پاسخ گفته شود.
  

  نقد ادعاي مستشرقان در مورد تناقضات در قرآن ـ عنوان:36
  علوم قرآن و حدیث رشته:  محمد اهللا حلیم اف/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 86ـ  85 دفاع:تاریخ   محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:
  ص 183 تعداد صفحات:  ، جامعه المصطفی العالمیهمدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 1129کتابخانه جامع جامعه المصطفی ( محل نگهداري:
  توضیحات:

فصل اول کلیات را بیان نموده و در ضمن آن واژه هاي استشراق و تناقض را مفهوم شناسی کرده است. هم چنین 
  ه مستشرقانی که مدعی وجود تناقض در قرآن شده اند، در پایان این فصل مورد اشاره قرار گرفته است.زندگینام

وجود اختالف لفظی در  -1در فصل دوم ادعاي تناقضات لفظی در قرآن در سه عنوان بررسی شده است: 
  ت عرب. عدم همخوانی برخی از آیات با قواعد ادبیا -3تفاوت در تعداد کلمات قرآن  -2قرآن 

خاورشناسان براي اثبات ادعاي خود مبنی بر همخوانی نداشتن برخی از این آیات قرآن با قواعد ادبیات عرب 
به موارد متعددي تمسک کرده اند، از جمله: مرفوع خوانده شدن معطوف بر اسم منصوب، منصوب آمدن 

  شود. ایی داده میفاعل، مذکر آمدن خبر اسم مؤنث و... که براي هر کدام از آنها پاسخه
فصل سوم به بررسی ادعاي تناقضات محتوایی آیات قرآن پرداخته است. در این قسمت مستشرقان در هشت مورد 
ادعا کرده اند که در محتواي قرآن تناقض وجود دارد؛ از جمله در آیات تشریع؛ در آیات تکوین، آیات قیامت، 

  اشکال مطرح شده) و پاسخهاي مناسب داده شده است. 42اً آیات قصص و... که هر یک از آنها بررسی شده (جمع
مورد از آیات متناقض در  24محقق در فصل چهارم در قالب یک جواب نقضی به یهودیان و مسیحیان به 

کند از جمله تعارض در مور پدر زکریا, تعارض در تعداد پسران الیغار, تعارض در  کتاب مقدس اشاره می
  فرینش انسان و...مورد ندامت خداوند از آ

  پذیرد. نامه با جمع بندي و نتیجه گیري مناسبی پایان می پایان
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  بررسی فرشته وحی از دیدگاه قرآن و مستشرقان ـ عنوان:37

  علوم قرآن و حدیث رشته:  سید فیاض حسین بخارایی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1387 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:

  ص 151 تعداد صفحات:  ، جامعه المصطفی العالمیهمدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 1543کتابخانه جامع جامعه المصطفی ( محل نگهداري:

  توضیحات:

در فصل اول پس از مفهومشناسی واژه فرشته و واژگان مرتبط، به اثبـات فرشـته وحـی بـا دالیـل قرآنـی روایـی و        

سام فرشتگان نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند. بخش پایانی این فصل به مفهـوم  فلسفی پرداخته است. اق

  شناسی استشراق اختصاص دارد. 

  فصل دوم به بیان اوصاف فرشته وحی و نقش او و چگونگی پیام آوري او پرداخته است.

و با تقسیم آنان به معتقـدان و   فصل سوم به طرح آراء و دیدگاههاي مستشرقان پیرامون فرشته وحی اختصاص دارد

منکران نزول فرشته وحی بر پیامبر، به بیان و نقد و بررسی دیدگاه هاي آنان پرداخته شده اسـت. در بخشـی از ایـن    

  فصل  شبهات مستشرقان پیرامون فرشته وحی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

  
  یامبرنقد اهم شبهات مستشرقان در مورد وحی بر پ ـ عنوان:38

  علوم قرآن و حدیث رشته:  سید فرمان حیدر تقوي/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 85ـ  86 تاریخ دفاع:  محمد حسن زمانی استاد راهنما:

  ص 252 تعداد صفحات:  ، جامعه المصطفی العالمیهمدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 784کتابخانه جامع جامعه المصطفی ( محل نگهداري:

  توضیحات:

  نامه پس از مقدمه در چهار فصل طراحی شده است. این پایان

  در فصل اول کلیات مورد بحث قرار گرفته و واژه استشراق مفهوم شناسی شده است.

در فصل دوم واژه وحی مد نظر قرار گرفته و حقیقت آن از منظر مسیحیان و یهودیـان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه.      

  و نیز شبهاتی پیرامون امکان وحی پرداخته شده است. همچنین به وحی در قرآن

  هاي پیامبر را از دیدگاه مستشرقان توصیف کرده است. فصل سوم ویژگی

فصل چهارم منشا و مصدر قرآن را بررسی کرده و دیدگاه هاي مستشرقان را بیـان کـرده و شـبهات آنـان را     

اي گـذرا میـان قـرآن و متـون تحریـف      قایسـه هایی پاسخ داده است. درخالل این فصـل م با پرسش و پاسخ

  شده صورت پذیرفته است.
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  هاي مستشرقان واژگان دخیل در قرآن و نقد دیدگاه ـ عنوان:39
  تفسیر و علوم قرآن رشته:  شجاعت علی جوادي/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1387 تاریخ دفاع:  سید محمود دشتی استاد راهنما:
  ص 272 تعداد صفحات:  ، جامعه المصطفی العالمیهام خمینیمدرسه ام دانشگاه:

    )TH 1819کتابخانه جامع جامعه المصطفی ( محل نگهداري:
  توضیحات:

بخش اول به کلیات اختصاص دارد. در فصل اول از این بخـش ضـرورت واژه شناسـی، تعریـف علـم مفـردات و       

  شاخه هاي آن بیان شده است 

  ق و فعالیتهاي مستشرقان اختصاص دارد.فصل دوم این بخش به استشرا

  ها در یکدیگر و زمینه هاي وامگیري آنها از همدیگر می پردازد. در فصل سوم به تاثیر متقابل زبان

هـاي   بخش دوم به واژگان دخیل در قرآن و نقـد آراي مستشـرقان اختصـاص یافتـه اسـت. در فصـل اول دیـدگاه       

وار  کند. فصـل دوم واژگـان دخیـل در قـرآن را فهرسـت      آن را بیان میمختلف در مورد وقوع واژگان بیگانه در قر

کند. در ادامه آراي دانشمندان اسالمی و آرتور جفري را در ایـن مـورد بیـان     بیان کرده و از کتب مختلف نقل می

  کند. کرده و در نهایت مفترقات و مشترکات دانشمندان مسلمان را با آرتور جفري مشخص می

ز بخش دوم، آراي مستشرقان را درباره بیست واژه قرآنی بیان کـرده و بـه نقـد آن پرداختـه و در     در آخرین فصل ا

  باشد. هر مورد به بررسی معناي درست واژه پرداخته است.  ازجمله این واژگان اجر، اساطیر، اسلم و بارك می

  

  الخط و قرائت قرآن و نقد آن هاي نولدکه در مورد رسم دیدگاه ـ عنوان:40
  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدسید حسن حسینی دانشجو و مقطع:

  ش 1387 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:
  ص 228 تعداد صفحات:  ، جامعه المصطفی العالمیهمدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 1775کتابخانه جامع جامعه المصطفی ( محل نگهداري:
  توضیحات:

  اي از زندگینامه تئودور نولدکه و دکتر جرج تامر پرداخته است. نامه به خالصه دمه پایانمق
  نامه به دو بخش و هر بخش به سه فصل تقسیم شده است. موضوع بخش اول، رسم الخط است. این پایان

شده اسـت.  در فصل اول از این بخش پس از مفهوم شناسی رسم الخط در مورد پیدایش و اقسام رسم الخط بحث 

فصل دوم به خطوط مرسوم قرآنی تا دوره عثمانی اشاره دارد. فصل سوم به سیر تحوالت رسم الخـط قرآنـی پـس    
  از دوره عثمانی تاکنون پرداخته است.

  بخش دوم به موضوع قرائات اختصاص دارد.
بیـان شـده اسـت. در    در فصل اول از این بخش کلیاتی در مورد قرائات همچون مفهوم شناسی قرائات و اقسـام آن  

  این فصل پس از طرح آراي نولدکه در این زمینه، به نقد و بررسی آن پرداخته شده است.
پردازد و به شبهات نولدکه در ایـن بـاره پاسـخ داده     فصل دوم به معیار قرائات، توحید مصاحف و تواتر قرائات می

  شده است.
باشـد. در ایـن فصـل بـه      نشمندان شیعه در این مورد میفصل سوم در مورد اختالف قرائات و دیدگاههاي برخی دا

  چیستی احرف سبعه و آراي نولدکه و پاسخ به شبهات او پرداخته شده است.
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  در نیمه اول قرن بیستم هاي مستشرقین در باب زندگی پیامبر اسالم بررسی دیدگاه ـ عنوان:41
  تاریخ اسالم رشته:  زیبا شفیعی خوزانی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1380 تاریخ دفاع:  محمد علی چلونگر استاد راهنما:
  ص 187 تعداد صفحات:  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان دانشگاه:

    ) )1680 PBبنیاد فرهنگ و معارف امام رضا محل نگهداري:
  توضیحات:

ست و در بخش معرفی منابع آثار مستشرقینی همچون نبیا نامه آمده ا مقدمه و معرفی و شناخت منابع در ابتداي پایان

ــاولویچ       ــا پ ــان، ایلی ــارل بروکلم ــد، ک ــرتوماس آرنول ــه، س ــودر نولدک ــونتگمري وات، تئ ــر، م ــوت، رژي بالش اب

  خورد. ژان سواژه، گلدزیهر، هامیلتون گیب و گوستاو لوبون به چشم می  پطروشفسکی،

. پیـامبر اسـالم در   2. مستشرقان و پیامبر اسالم، 1کلی ارائه گردیده است: نامه در سه فصل  هاي پایان  در ادامه، فصل

  . پیامبر اسالم در مدینه.3مکه، 

شود در ادامه دیـدگاه هـاي اروپاییـان     در فصل اول مقدماتی درباره شرق شناسی و پیشینه و انگیزه هاي آن بیان می

کننـد از جملـه    هایت منابعی که مستشرقین استفاده مـی گردد و در ن در دوره هاي مختلف نسبت به پیامبر بررسی می

  گردند. قرآن و میزان اعتبار منابع در نزد مستشرقین بیان می

در فصل دوم موضع شرق شناسان نسبت به پیامبر، پیشینه دینی پیـامبر، زمینـه هـاي پیـامبري، وحـی و رسـالت وي،       

، تحریف و عدم تحریف قرآن، امـی بـودن پیـامبر    شبهه صرع، کذب، شبهه غذانیق، تأثیرپذیري قرآن از مسیحیت

  گردند. در قرآن و... بررسی می

فصل سوم مباحثی از قبیل تغییر رفتار پیامبر در مدینه، سیاستمداري ایشان، روابط پیامبر و یهود، تغییر قبله، برداشـت  

  شوند. ها و ازدواج هاي پیامبر بازگو می مستشرقین از تغییر قبله، جنگ

  
  از دایره المعارف قرآن لیدن» حدیث و قرآن«نقد و ترجمه مقاله  ان:ـ عنو42

  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدسید حسین علوي دانشجو و مقطع:
  ش 1386 تاریخ دفاع:  محمد حسن زمانی استاد راهنما:

  ص 186 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه مدرسه امام خمینی دانشگاه:
    )TH 328(کتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه  گهداري:محل ن

  توضیحات:
در اولین بخش از فصل اول کلیات تحقیق بیان شده و در بخش دوم آن واژه هایی از قبیل علوم قرآنـی، حـدیث و   

  سنت، سند و طریق حدیث، تفسیر، تاریخ گذاري و خاورشناسی مفهوم شناسی شده است.

  به تاریخ حدیث دارد و فصل دوم به ترجمه مقاله میپردازد.بخش سوم مروري گذرا 

بخش میباشد کـه هـر کـدام از     11در فصل سوم به نقد و بررسی این مقاله پرداخته است. مقاله در دست نقد شامل 

آنها موضوع مستقلی را مورد بررسی قرار داده است. از جمله : آغاز وحی، جمع قرآن، احادیث مربوط به قرائـات،  

ارش هاي تاریخی و... که محقق به هر کدام از این بخشها به طور جداگانه پرداخته و آنها را مورد نقد و بررسی گز

  قرار داده است.

فصل چهارم جمع بندي و نتیجه گیري هر کدام از فصول را در بر دارد و در آخر پیشنهاداتی براي محققـین راجـع   

  کند.    ارائه میبه بررسی و نقد دائره المعارف قرآن الیدن 
  



  165/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  »مذاهب التفسیر االسالمی«عرض ونقد اآلراء المستشرقین حول تفسیر الشیعه االمامیه للقرآن من خالل کتاب  ـ عنوان:43
  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدصاحب ملکوتی دانشجو و مقطع:

  ش 1383 تاریخ دفاع:  فتح اهللا نجارزادگان استاد راهنما:
  ص 209 تعداد صفحات:  مجتمع آموزش عالی امام خمینی دانشگاه:

    )TH 1206(کتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه  محل نگهداري:
  توضیحات:

و در یک مدخل و سه فصل تدوین شده اسـت. در مـدخل بـه مفهـوم شناسـی تـاریخ،        نامه به زبان عربی این پایان
  پردازد. گلدزیهر میاستشراق و اهداف آن و نیز زندگینامه علمی 

فصل اول به مبانی تفسیر قرآن کریم در نزد شیعه اختصاص دارد. از جمله این مبانی حجیت ظواهر قرآن، حجیـت  
  قول معصوم و اهتمام به تأویل است.

فصل دوم به روش شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان اختصاص دارد. مبـاحثی همچـون ماهیـت فهـم مستشـرقان از      
شناسی مطالعات قرآنی آنان، در این فصل مورد نقد و بررسی قرار گرفتـه اسـت و بـه طـور ویـژه       قرآن و نیز روش

  روش گلدزیهر را مورد توجه قرار داده است.
فصل سوم به نقد و بررسی آراء گلدزیهر در کتاب مذاهب التفسیر االسالمی پرداخته است و شبهات و اتهامـات او   

یز شبهاتش درباره تفاسیر و قرائت شیعه و تأویالت قرآنی آنان طرح و مورد نقـد  به شیعه، مبنی بر تحریف قرآن و ن
  قرار گرفته است.

در پایان به بیان دیدگاههاي گلدزیهر در مورد تأویل آیات قرآن به اهل بیت یا دشمنان آنان و نیز تأویـل آیـاتی بـه    
   رجعت ظهور امام زمان (ع) پرداخته است.

  

  فی کتاب (تاریخ للقرآن) للمستشرق تئودور نولدکه ۀقراءة نقدی ـ عنوان:44
  فقه و معارف اسالمی رشته:  / کارشناسی ارشدسید حسن هاشمی دانشجو و مقطع:

  ش 1389 تاریخ دفاع:  حیدر حب اهللا استاد راهنما:
  ص 228 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه مدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 2275(ه جامع جامعه المصطفی العالمیه کتابخان محل نگهداري:
  توضیحات:

  نامه در سه فصل تنظیم شده است: ث پایانمباح
در فصل اول، پس از شناسایی نوع موضع گیري تئودور نولدکـه در مـورد قـرآن و آمـوزه هـاي قرآنـی، حرکـت        

در ایـن زمینـه مطـرح گردیـده      صورت گرفته در مورد مطالعه قرآن از سوي مستشرقان و اهداف پیدا و پنهان آنـان 
است. در ادامه پس از بحث و بررسی روش هاي مستشرقان در مطالعه قرآن، ترجمه هاي صورت گرفته از قرآن به 

عرفی تئـودور نولدکـه و افکـار او، طـرح دیـدگاه هـاي دانشـمندان        زبان هاي مختلف اروپایی معرفی شده است. م
   باشد. در زمینه هاي تاریخ اسالم و قرآن مطالب پایانی فصل اول می مسلمان در مورد شخصیت علمی وي و آثار او

در فصل دوم، پس از اشاره به دیدگاه هاي نولدکه در مورد وحی و ماهیت آن، به مفهوم اغوي و اصطالحی وحی، 
گاه فرق وحی نبوي با غیر آن، ضرورت وحی و ماهیت آن  مفهوم وحی نزد دانشمندان غرب پرداخته شده است. دید

نولدکه در مورد نبوت حضرت محمد و اعجاز قرآن، بشارت کتاب هاي مقدس در مورد نبوت حضرت محمـد و  
  . هاي پیامبر اسالم در قرآن از منظر وي و نقد آنان مباحث پایانی فصل دوم را تشکیل داده است تأثیر اندیشه

آن در مکه و مدینـه و کیفیـت جمـع آوري    در فصل سوم، ابتدا دیدگاه هاي نولدکه درمورد ترتیب زمانی نزول قر
آن مطــرح و نقــد گردیــده و ســپس آراي ســایر مستشــرقان، در زمینــه تــاریخ نــزول قــرآن، ترتیــب قــرآن فعلــی،  

هاي سوره هاي قرآن، روش نولدکه در بیان ترتیب نزول قرآن، مصحف امـام علـی و وحـدت مصـاحف،      ویژگی
   بحث و نقد شده است.
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  تأثیرپذیري قرآن از فرهنگ زمانه  ها و مبانی نظریه سی خاستگاهنقد و برر ـ عنوان:45
  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدمختار حسین حیدري دانشجو و مقطع:

  ش 1387 تاریخ دفاع:  حیدر علی رستمی استاد راهنما:
  ص 210 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه مدرسه امام خمینی دانشگاه:

    )TH 1858(کتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه  گهداري:محل ن
  توضیحات:

فصل آغازین، کلیات تحقیق و واژگان کلیدي آن مانند فرهنگ زمانه، قرآن، تأثیرپذیري و خاستگاه تاریخی و در 
  نظري فوق الذکر معنا شده است. 

ن کریم با فرهنـگ حـاکم بـر عصـر جاهلیـت      فصل دوم به بیان رابطه بین قرآن و فرهنگ زمانه و برخوردهاي قرآ

  اختصاص یافته است. 
نویسنده در فصل سوم مبانی اثرپذیري قرآن از فرهنگ زمان خویش و  ادله قائالن به این نظریه را بیان کرده است. 
سپس ارتباط داشتن قرآن با سطح فکر مردم، عمق داشتن آیات قرآن، برداشـت هـاي مختلـف از قـرآن متعـارض      

  امعیت و جهانی بودن قرآن با اثر پذیرفتن آن با فرهنگ زمانه را تبیین نموده است. بودن ج

پایان بخش  این پژوهش فصل چهـارم اسـت کـه در آن، نگارنـده خاسـتگاه هـاي و مبـانی نظریـه پیـدایش تفکـر           
فراتـر از فرهنـگ   کند. آن گاه به اثبات وحیانیت قرآن و اعجاز آن و  اثرپذیري قرآن از فرهنگ زمانه را مطرح می

زمانه بودن قرآن پرداخته است. در پایان، توهم وجود تعارض در قرآن و مطرح شدن برخی از عقایـد مـردم زمـان    
  بررسی قرار داده است.  و نزول در قرآن را مورد شرح

  

  حداد ةاثر: اب یوسف در» االنجیل فی القرآن«نقد و بررسی کتاب  ـ عنوان:46
  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدراجیرحیم س دانشجو و مقطع:

  ش 1383 تاریخ دفاع:  پور فر ولی اهللا نقی استاد راهنما:
  ص 523 تعداد صفحات:  دانشکده اصول دین قم دانشگاه:

    )133کتابخانه دانشکده اصول الدین (ش  محل نگهداري:
  توضیحات:

باشـد و نیـز روش و اسـلوب     ت و موضـوع کتـاب وي مـی   پیشگفتار درباره معرفی نویسنده، محیط زندگی، تألیفـا 
  پژوهش را در این زمینه بیان کرده است.

فصل اول: در این فصل شیوه مولف در ده موضوع همراه بـا بیـان اصـطالحات و مفـاهیم در قالـب ده مبحـث نقـد        
و در واقع هر مثال بیـانگر   ها را به عنوان مصادیق آن ذکر و نقد کرده است اي از مثال کرده و در هر بحثی مجموعه

شبهه یا اشکالی است که یوسف حداد در اثرش عنوان کرده و ناقـد بـدان هـا پاسـخ گفتـه اسـت. اینـک مباحـث         
. پیـروي از متشـابه و   3. اعمال سلیقه و پیـروي از هـواي نفـس،    2. تفسیر به رأي، 1آید:  دهگانه مورد نقد در پی می

. گزافـه گـویی،   5اي آیات و نادیده گرفتن ابتدا و انتها آیات و آیات دیگر،  . کاربرد سلیقه4نادیده گرفتن محکم، 
. نبـود واقـع   9. برخورد سطحی با مفاهیم قرآن، 8. دروغ بستن به قرآن، 7دهد،  . کلمات را از معناي خود تغییر می6

  . دوگانگی و تناقض در احکام.10بینی در نتیجه بزرگ نمایی و کوچک نمایی، 
  آوریم. پردازد که ذیالً آن ها را می ن فصل به نقد و بررسی موضوع هاي اساسی کتاب میفصل دوم: ای

. لقب هـاي مسـیح   5. نسخ، 4. منبع کتاب هاي عهدین، 3. مصون بودن قرآن از اضافات، 2. منبع نصوص قرآنی، 1
. خداونـدي  6ه خـدا،  در مسیحیت و نقد آن ها که عبارتند از: الف) پسر خدا؛ ب) خدا بودن یسـوع مسـیح؛ ج) بـرّ   

  . مسیح در قرآن.9. گناه اصلی و قربانی، 8. اعتقاد به تثلیث، 7عیسی مسیح، 
شـود. و فهرسـت آیـات و     آورد و بی دقتی نویسنده در نقل آیات قرآنـی را یـادآور مـی    در پایان نتیجه بحث را می

  ت.روایاتی که در ضمن تحقیق آمده و نیز منابع تحقیق را در فرجام آورده اس



  167/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  

  بررسی شبهات اعجاز قرآن کریم ـ عنوان:47
  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدحمید پورپاك دانشجو و مقطع:

  ش 1380 تاریخ دفاع:  عباسعلی عمید زنجانی استاد راهنما:
  ص 81 تعداد صفحات:  مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی دانشگاه:

    300وزشی پژوهشی امام خمینی، ش کتابخانه مؤسسه آم محل نگهداري:

  توضیحات:
فصل اول، جایگاه اعجاز قرآن در مباحث علوم قرآن، دستاورد اعجاز، مفاد اصلی اعجاز، امکان عقلی اعجاز و در 

  .وجوه اعجاز تبیین گشته و آنگاه  نگاهی گذرا به سیر تاریخی بررسی اعجاز قرآن شده است

قرآن کریم بررسی شده است. اولین بحث این فصل به اتهـام تنـاقض بـه آن    در فصل دوم: مهمترین شبهات اعجاز 

دومین بحث به این شبهه که قرآن ساخته پیـامبر   اختصاص دارد که به مواردي از آن اشاره و پاسخ داده شده است.

ده در است ، پاسخ داده شده است.  بحث سوم به پاسخ شبهه مخالفت قرآن با علم و نیز برخی اشکاالت مطـرح شـ  

اي که مطرح و به آن پاسخ داده شـده، مسـأله پراکنـدگی و انقطـاع      باره قصص قرآن  است. آخرین اشکال و شبهه

  اند. کالم الهی است که برخی خاورشناسان آن را مطرح  و در این خصوص به برخی آیات تمسک جسته

  
  قرآن و فرهنگ عصر نزول ـ عنوان:48

  فلسفه دین رشته:  يدکتر/ حسین فقیه دانشجو و مقطع:
  ش 1389 تاریخ دفاع:  احمد واعظی استاد راهنما:

  ص 269 تعداد صفحات:  مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی دانشگاه:
    691کتابخانه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ش  محل نگهداري:

  توضیحات:
هـاي کلیـدي، نخسـت بـه      هـوم شناسـی واژه  در فصل اول این نوشتار پس از بیـان کلیـات و مف   صل اول: کلیات؛ ف

اثیرپذیري متن از فرهنـگ  تهاي فرهنگی عصر نزول در قرآن اشاره گردیده و سپس به برخی از مبادي نظري  جلوه

  پرداخته شده است.

؛ در این فصل بعد از بیان تاریخچـه مختصـري از مستشـرقین، مبـانی نظـري      ستشرقین و دیدگاه اقتباسفصل دوم: م

  گیرد. دگاه خلیل عبدالکریم و یوسف حداد مورد بررسی قرار میایشان و دی

دیـدگاه دو  است. در این فصـل   »با خاستگاه الهی کالم بشري ،قرآن«روشنفکران دینی و دیدگاه فصل سوم عنوان 

 ،»قـرآن کـالم بشـري بـا خاسـتگاه الهـی      «مبنی بر  مسلمان (دکتر عبدالکریم سروش و نصر حامد ابوزید) اندیشمند

د بررسی و نقد قرار گرفته است. محورهاي اصلی بحث در این فصل عبارتنـد از: بررسـی و نقـد مبـانی نظـري      مور

  .دیدگاه روشنفکران دینی، پیامدهاي دیدگاه آنها، و سرانجام تبارشناسی نظریه قرآن، کالم بشري با خاستگاه الهی

بـاالخره پـس از بررسـی و نقـد      ؛اه مختـار) (دیدگ» نزول تاریخی و حضور فراتاریخی قرآن«دیدگاه فصل چهارم: 

دیدگاه مستشرقین و روشنفکران دینی راجع به تاثیر پذیري قرآن از فرهنگ عصر نزول، در فصل چهارم بـه تبیـین   

بندي و نتیجه گیري و پیشنهادها  دستاوردها، جمع مبانی نظري دیدگاه مختار و دستاوردهاي آن پرداخته شده است.

  د.در این فصل آمده ان
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  هاي جدید درباره وحی نقد و بررسی دیدگاه ـ عنوان:49

  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدسکینه حکیمی دانشجو و مقطع:
  ش 1387 تاریخ دفاع:  محمد هادي قندهاري استاد راهنما:

  ص 174 تعداد صفحات:  دانشکده اصول الدین قم دانشگاه:
    408صول الدین قم، ش کتابخانه دانشکده ا محل نگهداري:

  توضیحات:
  نامه در هفت فصل تدوین شده است: این پایان

  فصل اول: کلیات تحقیق اعم از توصیف موضوع، ضرورت، مسئله، پیشینه، منابع و فرضیه هاي تحقیق را دربردارد.
  کند. فصل دوم: معناي وحی را در لغت و اصطالح بررسی می

  دهد. را در قرآن همچنین راه شناخت وحی را توضیح می فصل سوم: وحی در اسالم؛ انواع وحی
  آورد. فصل چهارم: وحی را از دیدگاه اهل کتاب در دو بحث جداگانه از یهودیت و مسیحیت می

فصل پنجم: وحی در گفتار مستشرقان؛ به توضیح نظرات منکران وحی در طـول تـاریخ و عصـر نـوین اختصـاص      
  کند. اري، تجلی انگاري و نبوغ انگاري را ذکر میدارد که در این بخش نظریه نفسی انگ

  دهد. فصل ششم: وحی در کالم جدید؛ این فصل موضوع تجربه دینی را مفصل توضیح می
  فصل هفتم: دگراندیشان مسلمان؛ که به دیدگاه هاي اقبال الهوري، شریعتی و سروش اختصاص دارد.

  
  الدراسات القرآنیه روجیس بالشیر وجاك بیرك انموذجا آراء و نظرات المستشرقین الفرنسیین فی ـ عنوان:50

  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدنظیره غالب دانشجو و مقطع:
  ش 1387 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:

  ص 192 تعداد صفحات:  دانشکده اصول الدین قم دانشگاه:
    417لدین قم، ش کتابخانه دانشکده اصول ا محل نگهداري:

  توضیحات:
آید و بعد از آن توضـیحاتی راجـع بـه استشـراق      ر فصل اول طی سه مبحث ابتدا تاریخچه و تعریف استشراق مید

شود و در نهایت تأثیر مستشرقین فرانسوي بر متفکران اسالمی مانند محمد آرکـون و نصـر حامـد     فرانسوي ذکر می
  گردد. ابوزید بررسی می
گردد و در ادامه  دهد در ابتدا زندگی نامه مختصري از وي ارائه می روجیس بالشر را توضیح می فصل دوم نظرات

نظریات بالشر در ارتباط با ترجمه قرآن مطرح شده است. سپس مقاله روجیس بالشر راجع به مکی و مـدنی بـودن   
  شود. سور در قرآن و تقسیم رباعی سور بررسی می

را از نظر بالشر و مبحـث پـنجم تـدوین و جمـع قـرآن را در نظـر وي مطـرح        مبحث چهارم این فصل ظاهر وحی 
  آورد. کند. در نهایت مبحث ششم توضیحاتی راجع به کل قرآن در مجموع و علوم قرآنی می می

دهد در این فصل ابتدا زندگی نامه مختصري از بیرك  فصل سوم در چهار مبحث آراء جاك بیرك را توضیح می
نظرات وي راجع به ترجمه قرآن، ترتیب سور، تکرار و تباین در قـرآن، عـدم مطابقـت قـرآن بـا       آید و در ادامه می

  شوند. قواعد نحوي، تأثیر پذیري قرآن از افکار رومی و شعر جاهلی، جمع قرآن و اعجاز قرآن مطرح می
تشـابهات و امتیـازات    پردازد و نامه، به مقایسه بین دیدگاه هاي روجیس بالشر و جاك بیرك می فصل چهارم پایان
  کند. هر یک را بیان می

  کند. نامه، نتیجه گیري هاي به دست آمده را ذکر می خاتمه پایان
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  محمد آرکون ومنهجه القرآنی دراسه نقدیه ـ عنوان:51

  علوم قرآن و حدیث رشته:  دکتري/ احمد سعدي دانشجو و مقطع:
  ش 1389 تاریخ دفاع:  احمد واعظی استاد راهنما:

  ص 393 تعداد صفحات:  دانشکده اصول الدین قم دانشگاه:
    459کتابخانه دانشکده اصول الدین قم، ش  محل نگهداري:

  توضیحات:

  تضمن الرساله مقدمه و خمسه فصول:ت

  و یتعرض إلی حیاه ارکون و المدارس التی أثرت علیه فکریاَ.» محمد آرکون من النشأه إلی التکوین«الفصل االول: 

اي االسـالمیات   و یتطـرق إلـی اهـداف مخططـه و منهجـه     » محمد ارکون من المنهج إلـی المشـروع  «الثانی:  الفصل

  التطبیقیه، و مشروعه و هو نقد العقل االسالمی، و إلی االلیات و العلوم التی اعتمدها.

إلـی نقـد القـرآن، و     و یتناول عملیـه االنتقـال مـن نقـد التـراث     » محمدارکون من التراث إلی القرآن«الفصل الثالث: 

  الوحی و تدوین القرآن و التاریخیه و التقدیس و الحقیقه و آلیات فهم القرآن و علوم القرآن.

و یتنـاول تطبیـق ارکـون المنـاهج و االدوات علـی القـرآن       » محمد ارکون من نقد القرآن الی القراءه«الفصل الرابع: 

  لتقدیم قراءه جدیده للقرآن.

حیث یتعرض إلی نقد ارکون علـی مسـتوي الـذات    » ارکون من نقد الذات إلی نقد المنهجمحمد «الفصل الخامس: 

  والمنهج و یتم التأکید علی منهجه القرآنی.

  نتایج البحث و المالحق یتناول مصطالحات ارکون و تعاریفه فی تألیفاته.

  
  یدنالمعارف قرآن ال پژوهی آکادمیک در عصر پساروشنگري از دایره قرآن ـ عنوان:52

  علوم قرآن و حدیث رشته:  آبادي/ کارشناسی ارشد اهللا کمال نوش حجت دانشجو و مقطع:

  ش 1387 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:
  ــــــ تعداد صفحات:  علوم و معارف قرآن کریم قم دانشگاه:

    کتابخانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم محل نگهداري:

  توضیحات:

  نامه از سه فصل تشکیل شده است: این پایان

فصل اول مربوط به کلیات بحث شامل طرح تحقیق، مفهوم شناسی استشراق، معرفی و گزارشی از دایره المعـارف  

  قرآن الیدن میباشد.

  در فصل دوم مدخل مورد نظر به طور کامل ترجمه شده است.

و نـواقص، اشـکاالت و ابهامـات مقالـه اسـت. در بخـش        فصل سوم مربوط به بررسی و نقد مقالـه، ذکـر امتیـازات   

اشکاالت و نواقص چند مبحث مطرح شده است از جمله تاریخ گذاري، ساختار و محتواي قرآن، مصـدر و منشـا   

  قرآن و زبان قرآن و... 

  ه است.در پایان به جمع بندي و نتیجه گیري مطالب پرداخته و پیشنهاداتی جهت مطالعه و بررسی بیشتر ارائه شد
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  امی بودن پیامبر و پاسخ به شبهات ـ عنوان:53
  علوم قرآن و حدیث رشته:  اسمعلی بهاري/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1389 تاریخ دفاع:  زاده عبدالرسول حسینی استاد راهنما:
  ص 179 تعداد صفحات:  علوم و معارف قرآن کریم قم دانشگاه:

    گاه علوم و معارف قرآن کریم قمدانشکتابخانه  محل نگهداري:
  توضیحات:

 اهمیت،  ضرورت،  مسئله بیان همچون عناوینی با کلیات به اول بخش در که باشد می بخش دو داراي اول صلف
 ریشه بررسی و امی شناسی مفهوم به دوم بخش در .است شده پرداخته... و پیشینه،  تحقیق نوآوري و نتایج، آن

 واژه آن در که آیاتی بررسی به اول بخش؛ باشد می بخش دو داراي دوم فصل .است شده پرداخته آن لغوي هاي
 اعراف 157 آیه، عمران آل 75 و 20 آیات، بقره سوره 78 آیه جمله از است شده داده اختصاص رفته کار به امی

 بودن نویسا و خوانا روایات از:عبارتند و دارد وجود زمینه این در که پردازد می روایاتی بررسی به دوم بخش و ...و
 روایات .پیامبر بودن ناخوانا هایی گزارش .نوشت نمی ولی خواند می پیامبر کند می داللت که روایاتی .پیامبر

 شامل که است شده پرداخته، پیامبر بودن امی مورد در که شبهاتی بررس به سوم فصل .پیامبر بودن نانویسا و ناخوانا
 روایات،  قرآنی آیات دیگر، خاورشناسان نظر از امی واژه معنی بررسی به اول بخش :است بخش دو و مقدمه یک

 بررسی به دوم بخش و. است شده داده اختصاص، بعثت از بعد دوران و بعثت از پیش دوران به مربوط تاریخی
 پیامبر بودن لّممتع شبهه به نیز و جاهلیت اشعار از همچنین و عهدین کتب از قرآن اقتباس مورد در که شبهاتی
 معجزه خصوص در را حقیقت از بخشی نگري واقع با که خاورشناسان ازاي  عده سخنان پایان در .است پرداخته

  .است آورده را اند پذیرفته از قرآن بودن
  

  ینهاي اسالم و د المعارف المعارف قرآن و تطبیق آن با دایره ترجمه و نقد مدخل حدیث و قرآن از دایره :ـ عنوان54
  علوم قرآن و حدیث رشته:  صغري مالکی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1390 تاریخ دفاع:  محمود واعظی استاد راهنما:
  ـــــــ تعداد صفحات:  دانشکده علوم حدیث قم دانشگاه:

    دبیرخانه استشراق محل نگهداري:
  توضیحات:

یل ترجمه، نقد، تطبیق، حدیث، قرآن، مدخل و دائره در فصل اول به کلیات پرداخته شده است الفاظی از قب
  المعارف مفهوم شناسی شده است.

  گانه پرداخته است. فصل دوم به ترجمه مدخل حدیث و قرآن از دائره المعارفهاي سه
فصل سوم را به نقد و بررسی مدخل حدیث و قرآن از دائره المعارف قرآن اختصاص یافته است. در این فصل 

تصري را از مولف مقاله بیان کرده و سپس به نقد و بررسی متن مقاله پرداخته است. در این بخش  در بیوگرافی مخ
اي کلی به تعاریفی از حدیث و اسناد پرداخته و جایگاه متون حدیثی در دین, هم چنین میزان استفاده  ضمن مقدمه

ن بخش به نقد بررسی آن پرداخته است کند.  از دیگر اموري که مولف در ای مولف از مصادر شیعی را بیان می
اموري از قبیل: آغاز وحی الهی، جمع و گردآوري قرآن, احادیث مربوط به قرائات یا حروف سبعه، تالوت, 
نقش ابن عباس در کلیات روایات تفسیري، احادیثی درباره دستورات قرآنی، اسباب نزول، احادیثی در رابطه با 

باشد. در نهایت به نقد و بررسی  ثی مرتبط با قرآن، منابع حدیثی شیعه میفضائل آیات و سور، مکتوبات حدی
  پردازد. ساختار مقاله می

فصل چهارم به بررسی تطبیقی دائره المعارف قرآن با دو دائره المعارف اسالم و دین اختصاص دارد که در بخش 
خش دوم به برسی تطبیقی دائره المعارف اول به بررسی تطبیقی مدخل حدیث از دائره المعارف قرآن با دین و در ب

  قرآن با دائره المعارف اسالم پرداخته است.
  در فصل پنجم به جمع بندي مطالب مطرح شده در تحقیق پرداخته و به سواالت پاسخ داده است.

  فصل سوم متون انگلیسی مقاالت به عنوان ضمیمه آورده شده است.



  171/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  

  یرامون فرهنگ جهاد و دفاع در قرآنهاي مستشرقان پ نقد دیدگاه :ـ عنوان55
  تفسیر رشته:  محمد کریم امیري / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1390 تاریخ دفاع:  محمد حسن زمانی استاد راهنما:
  ص 207 تعداد صفحات:  مجتمع آموزش عالی امام خمینی دانشگاه:

    کتابخانه مجتمع آموزش عالی امام خمینی محل نگهداري:
  ضیحات:تو

ابتدا با عنوان کلیات طرح تحقیق با مباحثی مانند سواالت، پیشینه، اهداف تحقیق و تاریخچه مستشرقین مطرح 
  شوند: ادامه مطالب در چهار فصل به ترتیب ذیل ذکر می شود. می

  شوند. فصل اول: واژه شناسی؛ واژه هاي مستشرق، قرآن، فرهنگ، استشهاد، انتحار، جهاد، صلح و... تبیین می
آید، در  فصل دوم: جایگاه جهاد در اسالم و دیگر ادیان؛ ابتدا توضیحات درباره اصل جهاد و تکوینی بودن آن می

گردد و در قسمت سوم اهداف جهاد و پاسخ شبهات آن را  ادامه جایگاه جهاد در قرآن و دیگر ادیان بررسی می
دهد.  تشرقان و پاسخ به شبهات آن ها توضیح میدر سه بخش؛ اهداف جهاد از منظر قرآن و حدیث، شبهات مس

حاکمیت ارزش هاي اخالقی بر جهاد اسالمی، رابطه جهاد با صلح گرایی در اسالم و خشونت از نگاه عقل و 
  ادیان دیگر از مباحث دیگر این فصل هستند.

شوند و در  اده میفصل سوم: نقش جهاد در پیشرفت اسالم؛ عوامل پیشرفت اسالم جداي از جهاد مفصل توضیح د
  دهد. ادامه شبهات مستشرقین را دراین موضوع پاسخ می

فصل چهارم: بازشناسی استشهاد و پیشینه آن؛ در این فصل مبحث استشهاد که موضوع شبهه در جهاد اسالمی شده 
  گیرد. است مورد بررسی قرار می

  

  ننقش اجتماع زن در دایره المعارف قرآن (لیدن) و نقد آ :ـ عنوان56
  تفسیر و علوم قرآن رشته:  / کارشناسی ارشدمریم نوشین دانشجو و مقطع:

  ش 1388 تاریخ دفاع:  مهدیه سادات مستقیمی استاد راهنما:
  ص 248 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه، مؤسسه آموزش عالی بنت الهدي دانشگاه:

    کتابخانه مجتمع آموزش عالی امام خمینی محل نگهداري:
  توضیحات:

  این نوشتار در چهار فصل تدوین شده و طرح تحقیق با عنوان کلیات قبل از فصول ارائه شده است.
فصل اول: جریان شناسی استشراق و دایراه المعارف نویسی؛ نویسنده در فصل اول به جریان شناسی استشراق و 

المعارف نویسی در غرب (با تأکید بر دایره المعارف نویسی پرداخته و تاریخچه استشراق و شکل گیري دایره 
دایره المعارف قرآن لیدن)و جایگاه آن را در جهان غرب و اسالم ارائه کرده و زمینه ها و اهداف نوشتن چنین 

  کند.  دایره المعارفی را بررسی می
د مبانی فصل دوم: بررسی و نقد مبانی نقش اجتماعی زن در دایره المعارف قرآن لیدن؛ وي در فصل دوم با نق

نقش اجتماعی زن در دایره المعارف قرآن لیدن، دیدگاه هاي نویسندگان مقاالت آن دربار خلقت زن، مسایل 
  دهد.  روحی زنان، تکالیف زن و مرد در احکام اسالمی و مساوات آنان در همه جهات را شرح می

رنده در فصل سوم با اشاره به فصل سوم: نقد و بررسی تصویر نقش اجتماعی زن در دایره المعارف قرآن؛ نگا
ترسیم نقش اجتماعی زن مسلمان در دایره المارف قرآن(لیدن)، تصویر پردازي از فروتر بودن شأن و مقام 
اجتماعی زن مسلمان در برابر مرد، ضعف نمادین و وابستگی اجتماعی زن، تشبیه زن به زمین و تصویر پردازي 

  کند.  را نقد میتبعیض آمیز زن مسلمان از لحاظ اجتماعی 
فصل چهارم: نقد و بررسی جلوه هاي حضور زن در جامعه از منظر دایره المعارف قرآن لیدن؛ او در فصل چهارم 
نیز به نقد انزواي اجتماعی و گونه هاي حضور اجتماعی زن مسلمان، اشتغال و استقالل اقتصادي زنان، مشارکت 

  پردازد. معارف قرآن(لیدن) میسیاسی و لوازم حضور اجتماعی آنان در دایره ال
نوشته روت رادد، و زندگینامه و آثار » زنان و قرآن«تحلیل و نتیجه گیري و ملحقات با دو عنوان: ترجمه مقاله 

  ویراستاران و برخی از نویسندگان دایره المعارف قرآن لیدن، در انتها آمده است.
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  رباره شخصیت پیامبر اسالمبررسی و نقد شبهات و اتهامات مستشرقان د عنوان:ـ 57

  علوم قرآن و حدیث رشته:  نوروز ادبی/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:
  ش 1388 تاریخ دفاع:  محمد علی تجري استاد راهنما:

  ص 225 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات دانشگاه قم دانشگاه:
    )254کتابخانه دانشگاه قم (ش  محل نگهداري:

  توضیحات:
  در چهار فصل ارائه شده است: نامه پایان

فصل اول: کلیات؛ مباحث طرح تحقیق، تعریف شرق شناسی، خاستگاه و اهداف استشراق، برتري پیامبر اسالم بر 

  پیامبران پیشین، مستشرقان برجسته و دیدگاه مثبت برخی مستشرقان نسبت به پیامبر از مباحث این فصل هستند.

انت بر پیامبر؛ در دو بخش بیان شده است: بخش اول اتهام و شبهه شاعري و فصل دوم: اتهام و شبهه شاعري و که

بررسی اشعار و شاعران جاهلی را بر عهده دارد. بخش دوم: شبهه کهانت و سجع در قرآن را مفصل بررسی 

  کند. می

و نزول و  فصل سوم: اتهام  شبهه بیماري صرع و جنون بر پیامبر؛ بررسی روانشناختی صرع و جنون، تعریف وحی

  سواالت در مورد آن، فرق الهام و وحی و مانند این مباحث در رد شبهه جنون و صرع پیامبر ذکر شده اند.

فصل چهارم: اتهام و شبهه ساحري به پیامبر: بررسی معنا و پیشینه سحر، اتهام سحر بر پیامبر توسط مشرکان و 

  باشند. احث این فصل میمستشرقان، نقد اتهامات با شواهد تاریخی و قرآنی از مب

  در نهایت نتایج و دستاوردها آمده است.

  
  المعارف قرآن لیدن مدخل پلورالیزم دینی و قرآن از دایرهبررسی و نقد ترجمه،  عنوان:ـ 58

  علوم قرآن و حدیث رشته:  جواد محمدي/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:
  ش 1389 تاریخ دفاع:  جواد نجفی استاد راهنما:

  ص 161 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات دانشگاه قم انشگاه:د
    )278کتابخانه دانشگاه قم (ش  محل نگهداري:

  توضیحات:
  در سه فصل و یک مقدمه ي کوتاه تنظیم شده است:

پردازد و در کنار آن معرفی اجمالی از دایره المعارف لیدن و  فصل اول: کلیات؛ به مباحث طرح تحقیق می
  دخل مورد نظر و نظر ایشان را در خصوص تکثرگرایی را دربردارد.نویسندگان م

کند از جمله مباحث مطرح شده در  فصل دوم: ترجمه؛ مقاله پلورالیزم دینی و قرآن را در این فصل ترجمه می
مقاله عبارتند از: مفردات قرآنی در موضوع مقاله، اصطالحات نشان گر تساهل قرآنی، اهل کتاب و ذمه، جوامع 

ینی اعم از یهودیان و مسیحیان و مجوسیان و صابئیان و حنفاء، مشرکان و بت پرستان، اشارات قرآن به رفتارهاي د
  متقابل بین دینی، وقایع حبشه و نجران، شیوه بیان جدلی و دفاعی، توافق و انتقاد و...

دهد و در ادامه  نقد قرار می فصل سوم: نقد و بررسی؛ مقاله ترجمه شده را ابتدا در مباحث مفردات قرآنی مورد
نظرات نویسندگان مدخل را در خصوص جوامع دینی در قرآن به شدت مورد نقد قرار داده است همچنین 
موضوعاتی چون اشارات قرآن به رفتارهاي متقابل بین دینی، آموزه هاي قرآن در مورد تکثرگرایی از جمله موارد 

  نقد و بررسی شده هستند.
  به صورت مختصر بعد از فصول ارائه شده است. نامه نتایج پایان

  



  173/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  نیوورث نوشته انگلیکا» شکل و ساختار قرآن«ترجمه، نقد و بررسی مقاله  عنوان:ـ 59
  علوم قرآن و حدیث رشته:  رضا حاجیان/ کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1384 تاریخ دفاع:  محمد جواد نجفی استاد راهنما:
  ص 227 تعداد صفحات:  یات و معارف دانشگاه قمدانشکده اله دانشگاه:

    )135کتابخانه دانشگاه قم (ش  محل نگهداري:
  توضیحات:

   :است شده تنظیم فصل سه در رساله این
اعم از شکل و  موضوع به مربوط اصطالحات و اهداف ضرورت، تحقیق، مقدمات و کلیات نخست فصل در

اري، سجع یا فاصله، مکی و مدنی، اسباب نزول، قصص و ساختار قرآن، جمع و تدوین قرآن، تاریخ گذ
همچنین در ادامه توضیحاتی در خصوص دوره هاي شرق شناسی، اهداف . است شده داده توضیح شناسی شرق

مستشرقان، تاریخ گذاري اسالمی و مختصري راجع به مستشرقان معروف از جمله انگلیکا نیوورث، نولدکه، رژي 
  لیام مونتگمري وات آمده است.بالشر، ریچارد بل و وی

از اهم موضوعات مقاله موارد ذیل . است بوده دقیق حال عین در و رواناي  ترجمه ارائه بر تالش دوم فصل در
آوري و اعتبارسازي قرآن، تنگناهاي  شکل و ساختار قرآن، تفکرات مقدماتی پیرامون جمع :باشد می

گذاري آیات و سور قرآن، عبارات  باربخشی قرآن، مسئله تاریخشناختی، تأمالتی درباره روند متعارف اعت روش
به  مربوطمسجع، شفاهیت، قداست و اصالت قرآن، ساختار سوره ها، سوگندها، عبارت هاي معادشناختی، آیاتی 

  طبیعت، احکام مربوط به زندگی اجتماعی، اقسام سوره هاي اولیه دوره مکی و...
قرار  نقد و بررسی ه، موردشد  مشاهده نظریات و آراء مطالب، بر قاديانت و کاستی که مواردي سوم فصل در

تأمالتی بر جریان اعتبار بخشی متن، تعیین سجع آیات به عنوان معیار تاریخ گذاري آیات قرآن،  .استگرفته 
اه مکافات عمل، جدل در قرآن، ساختار سوره هاي مدنی، اهداف قصه پردازي در قرآن، مثانی در روایت و دیدگ

مفسران مسلمان، طبیعت در قرآن، اسباب نزول و سوره هاي مکی و مدنی از موارد مورد بحث در این بخش 
  باشند. می

  جمع بندي و نتیجه گیري در انتهاي رساله آمده است.
  

متشـکل از (آغـاز وحـی، جمـع     » حدیث و قـرآن «تحت عنوان » جوین بل«ترجمه و نقد مقاله  عنوان:ـ 60
  اسباب نزول، منابع حدیثی شیعه و...)قرآن، قرائات، 

  علوم قرآن و حدیث رشته:  / کارشناسی ارشدآرا الهام وظیفه دانشجو و مقطع:
  ش 1388 تاریخ دفاع:  محمد جواد نجفی استاد راهنما:

  ص 208 تعداد صفحات:  دانشکده الهیات و معارف دانشگاه قم دانشگاه:
    )260کتابخانه دانشگاه قم (ش  محل نگهداري:

  توضیحات:
  نامه در چهار فصل ارائه شده است: پایان

المعارف لیدن، فصل اول: کلیات: مباحث طرح تحقیق، تعریف خاورشناسی، حدیث پژوهی در غرب، ینبل، دایر
  است.در این فصل آمده شناسی ینبل  روش

رآن، قرائات هفت گانه، مباحث آغاز وحی، جمع ق در این فصل آمده ومقاله قرآن و حدیث ترجمه فصل دوم: 
تالوت، روایات تفسیري، اخبار تاریخی به ویژه اخبار در باب اسباب النزول، احادیث فضایل سوره ها و آیات، 

  .از مباحث آن است منابع حدیثی شیعه
  نقد کلی بر ساختار مقاله؛ روش و ساختار کلی مقاله ینبل را مورد نقد قرار داده است. با عنوان فصل سوم

موضوعاتی مانند احادیث آغاز وحی، جمع قرآن، قرائات هفتگانه،  به نقد محتوایی مقالهبا عنوان چهارم: فصل 
  را مورد نقد قرار داده است.پرداخته و آنها اخبار اسباب النزول و منابع حدیثی شیعه 
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  اثر مایکل کوك» معرفی اجمالی قرآن«ترجمه و نقد کتاب  عنوان:ـ 61
  علوم قرآن و حدیث رشته:  ید محمد سادات تقوي / کارشناسی ارشدس دانشجو و مقطع:

  ش 1389 تاریخ دفاع:  محمد کاظم شاکر استاد راهنما:
  ص 291 تعداد صفحات:  دانشگاه قم، دانشکده الهیات دانشگاه:

    )276کتابخانه دانشگاه قم (ش  محل نگهداري:
  توضیحات:

  ارائه شده است: بخشنامه در سه  پایان
  اي از بخش ها و فصول کتاب مورد ترجمه را در بر دارد. اول: طرح تحقیق و خالصه بخش
 ،دوم: ترجمه کتاب است که عناوین فصول آن در ذیل آمده است: پیشگفتار، مدخل، فصل اول: مقدمات بخش

و فصل دوم: پیام قرآن؛ شامل فاتحه الکتاب و دوستان و دشمنان خداوند و هدایت  ؛شامل تاریخچه قرآن
فصل چهارم: تفسیر قرآن کریم؛ مفسران در گذشته و حال، قرآن  ؛فصل سوم: اشاعه و ترویج قرآن ؛راهنمایی

فصل پنجم: دیدگاه واقعی  ؛کریم و جهان بینی علمی، تحمل نمودن عقاید دیگران، برابري بین مردان و زنان
فصل هفتم:  ؛حف؛ اندیشه کتابی مقدسفصل ششم: قرآن به مثابه مص ؛کتاب آسمانی؛ قرآن در جهان اسالم سنتی

فصل هشتم: قرآن به مثابه عبادت؛  ؛قرآن به مثابه متن؛ تدابیري براي نگهداري یک متن، قرائات، اعراب و حرکات
فصل نهم: قرآن کریم به عنوان یک حقیقت؛  ؛نقش عبادي و نیمه عبادي قرآن، چگونگی تالوت و ترجمه قرآن

فصل دهم: قرآن به عنوان یک موضوع عقیدتی،  ؛اهب نادرست، مفسران شیعهشکنندگان حرمت شنبه، تحمل مذ
فصل دوازهم: قرآن کریم در زمان حیات پیامبر؛ اسباب نزول، مکی و مدنی،  ؛فصل یازدهم: جم آوري قرآن

  فصل سیزدهم: شک ها و معماها، فصل چهاردهم: نتیجه. ؛کنایات تند
در این بخش بعضی از مطالب کتاب به ترتیب فصول آن  ؛لی آنسوم: نقد و بررسی کتاب و معرفی اجما بخش

از جمله مطالب مورد مسخ یهودیان، رابطه جرم با جریمه، نفی مثلیت از خدا، شبهه تحریف و...  شده است.نقد 
  نقد آن است.

  

  هایی از آثار آندروریپین ترجمه و نقد و بررسی بخش عنوان:ـ 62
  علوم قرآن و حدیث رشته:  ناسی / کارشناسی ارشداحمد علی صاحب  دانشجو و مقطع:

  ش 1381 تاریخ دفاع:  محمود کریمی استاد راهنما:
  ص 237 تعداد صفحات:  دانشگاه قم، دانشکده الهیات دانشگاه:

    )85کتابخانه دانشگاه قم (ش  محل نگهداري:
  توضیحات:

  :استهار فصل ارائه شده نامه، مطالب در چ اي در توضیح موضوع پایان بعد از بیان مقدمه
فصل اول سه بخش از کتاب آندرو ریپین را با عناوین ذیل ترجمه کرده است: حجیت و اعتبار سنت، قرآن تفسیر 
و مرزهاي آن، انواع رویکردهاي منتقدانه. این فصل به بررسی جایگاه سنت و قرآن در میان مسلمانان در عصر 

  .پرداخته استحاضر 

باشد که عناوین ذیل را دربردارد:  ه دیوید اس پاورز با عنوان ناسخ و منسوخ قرآن میفصل دوم: ترجمه مقال
  پیدایش اتجاه ادبی، درك و برداشت سنتی از پدیده نسخ، دامنه تغییرات نسخ، آیاتی با ویژگی هاي خاص.

که در آن به روند ترجمه شده است  »اعجاز و موضوعات مربوط به آن«فصل سوم: مقاله ایسا جی بوالتا با عنوان 
  معجزه خواندن قرآن در آثار مسلمانان و تحقیقات غربیان پرداخته شده است.

ت از جمله بحث هاي مطرح شده در این فصل عبار داده است.فصل چهارم: مطالب مذکور را مورد نقد قرار 
تیزي، اسالم و مقتضیات از: اعتبار سنت در اسالم، تناقض بین قرآن و سنت، حد زنا در قرآن و سنت، سنت س است

  زمان و مکان، نقد تفسیر علمی و بررسی افسانه غرانیق و...
  



  175/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  بررسی شبهات مستشرقان درباره سنت پیامبر اکرم عنوان:ـ 63
  تفسیر و علوم قرآن رشته:  محمد علی حجتی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1388 تاریخ دفاع:  فر مجید حیدري استاد راهنما:
  ص 312 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی نشگاه:دا

    )2686THکتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه ( محل نگهداري:

  توضیحات:
  نامه داراي مقدمه، پیشگفتار و سه بخش است.  این پایان

» سنت«، »استشراق«وع و تعاریف واژه ها از قبیل کلیات بحث در پیشگفتار آمده که مشتمل بر تبیین اجمالی موض

  است. افزون بر این، نام خاورشناسانی که در مورد سنت تحقیق کرده اند، آورده شده است.» سیره«و 

با زیرشاخه فصل یکم درباره شبهات اعتقادي و خداشناسی آمده » شبهات سنت قولی پیامبر«بخش یکم با عنوان 

افعال خداست. در فصل سوم شبهات مربوط به جهان و معاد شناسی از قبیل  که مربوط به ذات و صفات و

  فرشتگان، کائنات، و مرگ و برزخ نقد و بررسی شده است.

را دارد که در دو فصل سامان یافته است: » شبهات سنت وصفی و اخالقی پیامبر اکرم«بخش دوم نیز عنوان 

نقل و نقد شده است.  ویژگی هاي اجتماعی پیامبر اکرمفصل یکم شبهات صفات فردي پیامبر و در فصل دوم 

از: امی بودن پیامبر، شهوت پرستی، دروغ گویی و ابتال به  است بعضی از شبهات مطرح شده در این بخش عبارت

  بیماري صرع.

 اولآمده که داراي دو فصل است. در فصل » شبهات سنت عملی و رفتاري پیامبر اکرم«بخش سوم با عنوان 

فصل دوم شبهات امور سیاسی و اجتماعی پیامبر نقد و بررسی شده و در پایان نیز جمع بندي و در ات عبادي و شبه

با یهودیان و مسیحیان و  نتیجه بحث بیان شده است. شبهاتی در مورد نماز، روزه، جنگ ها، رابطه پیامبر

  .است مطرح شدهدر این بخش  مشرکان، خالفت، مسائل خانوادگی و تعدد زوجات پیامبر
  

  القرآن عند المستشرقین ۀمکان عنوان:ـ 64

  فقه و معارف اسالمی رشته:  علی ظاهر آل رحمه / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:
  ش 1388 تاریخ دفاع:  عبدالجبار رفاعی استاد راهنما:

  ص 197 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی دانشگاه:
    )1933THکتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه ( محل نگهداري:

  توضیحات:

القرآن عند  ۀبمکان ۀ، وقد تناولت فیها أغلب المسائل المرتبطۀفصول وخاتم ۀ، ثالثۀمقدم ۀتضمنت الرسال

 ۀشرقین لغمباحث، کان األول منها حول بیان تعریف المست ۀالمستشرقین، حیث تعرض الفصل األول إلی ثالث

  ومدارس االستشراق، و الثالث فی الدوافع  واألسالیب.  ةواصطالحاً، وجاء الثانی حول نشأ

وأما بالنسبه للفصل الثانی، فقد خصص لبیان مصدر القرآن الکریم عنند المستشرقین، وعرض فیه مبحثین کان األول 

  المستشرقین. منهما أنحاء الوحی اإللهی والرسالی، وجاء الثانی حول الوحی عند

مباحث، کان  ۀوأما بالنسبه للفصل الثالث فقد استعرض موقف المستشرقین من تاریخ القرآن الکریم وعرض فیه أربع

األول منها فی تاریخ نزول القرآن، وجاء الثانی حول جمع القرآن الکریم وجاء الثالث حول القراءات القرآنیه، وجاء 

  القرآن. علی عدم تحریف  ۀالرابع لبیان األدل
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  تاریخ القرآن من وجه نظر المستشرقین عنوان:ـ 65
  تفسیر و علوم قرآن رشته:  / کارشناسی ارشد محمود جباره دانشجو و مقطع:

  ق 1431 تاریخ دفاع:  علی موسوي استاد راهنما:
  ص 146 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی امام خمینی دانشگاه:

    )2734THکتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه ( گهداري:محل ن
  توضیحات:
  ده است.شنامه در سه فصل تدوین  اي کوتاه در مباحثی از طرح تحقیق، پایان بعد از مقدمه

  شود. هاي استشراق را شامل می فصل اول: بحث هاي مقدماتی از جمله تعریف عناوین قرآن و استشراق و برشمردن انگیزه
کنند و شبهات ایشان را در خصوص تدوین و  دوم: تاریخ تدوین قرآن در کتب مستشرقین را بررسی می فصل

  کند. نظریاتشان را در مسئله وحی الهی مطرح می ،مصادر قرآن مطرح کرده
بوتیه، جوستاف فایل، نولدکه، فوللرز، جولد تسهیر، کارل یروکلمان، مولر، جایر، بالشیر، مونتجمري وات، 

که هستند از جمله مستشرقینی  تون جب، بور، کلیمان هوار، تسدال، هنري المانس، هربرت جریم و رودنسونهامل
   .شود نامه مطرح می دیدگاه هاي آنان در این پایان

  و در نهایت نظر مختار داده شده استفصل سوم: در این فصل شبهات مستشرقین به روش علمی پاسخ 
  .شده استبیان 

   باشد. پایان دهنده این رساله می اي کوتاه خاتمه
  

  النفسی ومصادر القرآن عند المستشرقین ۀیوما ینطق عن الهوي نقد نظر عنوان:ـ 66
  ثبت نشده رشته:  حسن علی شحاده / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ق 1429ـ  30 تاریخ دفاع:  السید حسین ابراهیم استاد راهنما:
  ص 344 تعداد صفحات:  م العالی للشریعه والدراسات االسالمیه ـ بیروتمعهد الرسول االکر دانشگاه:

    )1991THکتابخانه جامع جامعه المصطفی العالمیه ( محل نگهداري:
  توضیحات:

  دارد.در بریک مقدمه و هشت فصل دارد: مقدمه مباحث از طرح تحقیق را 
ق و مستشرق را توضیح داده و در ادامه فصل اول: االستشراق مدخل تمهیدي؛ این فصل ابتدا شرق، استشرا

فصل دوم: الوحی واألدیان السماویه؛ این فصل چهار مبحث را  کند. جغرافیاي استشراق و اهداف آن را بیان می
کند.  همچنین امکان و عدم امکان وحی را بررسی میو کند: مبحث اول: مدلول لغوي و نیاز به وحی  مطرح می

کند و  کند در ادامه در مبحث سوم وحی را نزد مسیحیان روشن می یان بررسی میمبحث دوم: وحی را نزد یهود
مبحث چهارم وحی را نزد مسلمین در چهار عنصر حقیقت وحی، فرق بین وحی و الهام، معانی وحی  ،در نهایت

را در فصل سوم: الوحی فی رؤي المستشرقین: زمینه هاي فکري مستشرقین  کند. در قرآن و اقسام وحی بیان می
کند که در آن با تفسیرهاي  فهم وحی مطرح کرده و در ادامه نظر ایشان را در خصوص وحی بر پیامبر بیان می

فصل چهارم  ند.ا هند و مباحثی مانند صرع، وحی نفسی و... را به میان کشیدا هگوناگون وحی الهی را انکار کرد
فصل پنجم . آورد اي براي اثبات وقوع وحی می دلهکند و ا شبهات مستشرقین را در امکان و وقوع وحی نقد می

کند در زمینه تناقض، خطاهاي لغوي و مباحث مکی  اشکاالت روشی و علمی در ادعاهاي مستشرقین را مطرح می
مصادر  .کند فصل ششم مصادر وحی را نزد مستشرقین مطرح می آورد. مفصل توضیحاتی میبه طور و مدنی 

و مصادر داخلی مانند اشعار شعراي عرب در زمان جاهلیت از مصادر بیان شده  خارجی مثل کتب یهود و نصاري
در خصوص اقتباس از یهود و و فصل هفتم مصادر وحی را در نزد مستشرقین مورد نقد قرار داده  باشند. می

 فصل هشتم اسباب خطاي .ه استآوردرا نصاري، راهب بحیري، ورقه بن نوفل و امیه بن ابی الصلت مطالبی 
مانند ضعف در ترجمه هاي قرآن، جهل به بالغت قرآن و تفاوت اسلوب قرآن با  ؛دهد مستشرقین را توضیح می

   اسلوب هاي کالمی دیگر.
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 Encyclopedia of quranهاي تحریف، تفسیر و اعجاز از  ترجمه و تحقیق بخشی از مقاله قرآن و مقاله ـ عنوان:67
  علوم قرآن و حدیث رشته:  رشناسی ارشدفروغ شادگانی / کا دانشجو و مقطع:

  ش 1380 تاریخ دفاع:  محمد علی مهدوي راد استاد راهنما:
  ص 400 تعداد صفحات:  دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال دانشگاه:

    221کتابخانه دانشکده دارالحدیث قم، پ  محل نگهداري:
  توضیحات:

  :استدر چهار فصل دسته بندي شده  آنمطالب باشد و  می رسالهاي کوتاه شروع کننده این  مقدمه
. قالب هاي ادبی و 2. زبان و سبک قرآن، 1باشد:  میقرآن المعارف  از دایر »قرآن«فصل اول ترجمه مقاله 

. قرآن در زندگی و اندیشه 3 ها، عبارات نشانه، عبارات امري، حکایات، احکام و... مانند قسم ؛مضامین اصلی
  از مباحث این فصل است. رآن. ترجمه ق4مسلمانان، 

فصل سوم و چهارم به ترتیب ترجمه مقاالت در و  شدهالمعارف ترجمه از دایر »تحریف«فصل دوم مقاله در 
  باشند. می »اعجاز«و  »تفسیر«

لف آن را به طور مفصل مورد نقد و بررسی ؤهاي م نویسنده دیدگاه به آن، بعد از ترجمه هر مقاله در فصل مربوط
   اده است.قرار د

  

  کریم و تفاسیر متقدم شیعه امامیه از مایر باراشر ترجمه و نقد کتاب قرآن عنوان:ـ 68
  علوم قرآن و حدیث رشته:  نیا / کارشناسی ارشد علی حسن دانشجو و مقطع:

  ش 1386 تاریخ دفاع:  شادي نفیسی استاد راهنما:
  ص 242 تعداد صفحات:  دانشکده علوم حدیث قم دانشگاه:

    531کتابخانه دانشکده علوم حدیث، پ  حل نگهداري:م
  توضیحات:

از یک که  شده استکتاب مترجم بعد از بیان مطالبی در خصوص اثر و مؤلف با عنوان کلیات وارد ترجمه 
  دیباچه، مقدمه و شش فصل تشکیل شده است.

ست. در مقدمه اصلی پیشینه دیباچه مباحثی مختصر و مقدماتی را در چند صفحه در خصوص اثر توضیح داده ا
  دهد. دینی و تاریخی، تفاسیر قرآن امامی، ساختار پژوهش و مصادر کتاب را توضیح می

ن مورد نظر یعنی فرات بن افصل اول با عنوان مجموعه تفاسیر؛ مفسران و آثار آنها، توضیحاتی در خصوص مفسیر
  .کرده استهاي ایشان و کتبشان را بررسی دهد و تفسیر عیاشی و نعمانی می ،علی بن ابراهیم قمی، فرات

  فصل دوم مدرسه تفسیري پیش از آل بویه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. 
مطالبی از جمله نقش امامان به عنوان مرجع تفسیر، حدیث و هاي مختلف تفسیر را توضیح داده  فصل سوم روش

  .آورده استثقلین، تفسیرهاي تأویلی و تمثیلی و... 
هاي  . دیدگاهنموده استمفصالً تبیین و ل چهارم نهاد امامت و مبانی مرتبط با آن را به صورت جداگانه فص

امامیه در خصوص امامت، مستندات قرآنی امامت و دستورات دینی برگرفته از اصل امامت از مطالب این 
  باشند. فصل می

  پرداخته است.عباس  فصل پنجم به توضیح موضع شیعه امامی نسبت به بنی امیه و بنی

تردید یا اندوه محمد هنگامی شنید خداوند علی «با عنوان  یت غریب را در تفاسیر متقدم شیعیفصل ششم دو روا
  .مطرح کرده است» هاي گندم خوشه«و  »ستاید را می

ات و در نهایت پیوستی از ارجاعات داده شده به روایات ابوالجارود در تفسیر قمی و فهرست نام ها و موضوع
  آیات آمده است.

  را ذکر کرده است.و بعد منابع مترجم و مؤلف  آوردهقاط قوت و ضعف کتاب را مترجم بعد از ترجمه، ن



 ش 1392، بهار و تابستان 14سال هشتم، شماره پژوهی خاورشناسان،  قرآن/  178

  

  هاي آلمانی فریدریش روکرت و رودي پارت قرآن کریم در آینه ترجمه عنوان:ـ 69
  مترجمی زبان آلمانی رشته:  / کارشناسی ارشد فهیمه فیاضی دانشجو و مقطع:

  ش 1386 تاریخ دفاع:  علی رجایی و حمیده بهجت ستاد راهنما:ا
  ص 120 تعداد صفحات:  هاي خارجی تهران دانشکده زبان دانشگاه:

    840دانشکده علوم حدیث، پ کتابخانه  محل نگهداري:

  توضیحات:
ی، به ویژه ترجمه به مشکالت ترجمه متون مذهب ،نامه در سه بخش اطالعات مقدماتی، تئوري و عملی در این پایان

مطالب بسیار مفید، جدید و ارزشمندي در مورد  ،اشاره شده است. در بخش اطالعات مقدماتی ،قرآن کریم

اسالم درباره ترجمه  يمعرفی اجمالی قرآن، تاریخچه تدوین و تاریخ ترجمه آن به زبان آلمانی، نظریات علما

نامه دو مترجم  مانان و سپس مختصري از زندگیقرآن، ضرورت ترجمه قرآن و جایگاه قرآن کریم نزد مسل

  فریدریش روکرت و رودي پارت آورده شده است.

جایگاه متون مذهبی در علم ترجمه شناسی و تفاوت آن با به ترجمه متون ادبی و سپس به ابتدا  ،در بخش تئوري

رداخته و پیشنهادهایی . در ادامه به ویژگی و مشکالت خاص ترجمه قرآن پشده استترجمه سایر متون اشاره 

  است. دادهجهت حل این مشکالت ارائه 

در بخش عملی به کمک مثال هایی از متن قرآن کریم، متن اصلی با ترجمه هاي آن مقایسه و اشکاالت آن 

  بندي شده است. دسته

  
  هاي اسالمی خاورشناسان المعارف بررسی و نقد دایره عنوان:ـ 70

  ثبت نشده رشته:  کارشناسی ارشد علی خراسانی / دانشجو و مقطع:
  ش 1389 تاریخ دفاع:  حسن رمضانی استاد راهنما:

  ص 153 تعداد صفحات:  حوزه علمیه قم دانشگاه:
    6/1/23کتابخانه آیت اهللا حائري، ش  محل نگهداري:

  توضیحات:
  در پنج فصل ارائه شده است: رسالهاین 

المعارف و خاورشناسان شناسی دائر پیشینه پژوهش و مفهومفصل اول: کلیات؛ تبیین ضرورت موضوع، سواالت، 

  .از مطالب کلیات است

المعارف اسالم، قرآن لیدن و سه دائردر این فصل المعارف هاي اسالمی خاورشناسان: ریفصل دوم: معرفی دا

  شده است.را معرفی  دآکسفورو جهان نوین اسالم 

المعارف مانند نقد در تبیین اصول و مبانی کار،  ي و ظاهري دائرا فصل سوم: بررسی و نقد صوري؛ نقدهاي شیوه

  از مطالب این فصل است. مدخل گزینی، ارجاعات، توازان مقاالت، درج منابع و...

در  ها جامعیت، استناد و برداشتاز قبیل  یموضوعات بامقاالت نقد محتوایی فصل چهارم: بررسی و نقد محتوایی؛ 

  .این فصل آمده است

شناسان مغرض بررسی رورزي خاو هاي اعمال غرض شیوهدر این فصل طرفی و انصافی علمی؛  پنجم: بی فصل

  گردیده است.و در ادامه اغراض آنها تبیین  شده
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  هاي شبهات مستشرقان به شخصیت پیامبر پیرامون وحی در صحیحین بررسی زمینه عنوان:ـ 71

  الهیات و معارف اسالمی رشته:  رشدروح اهللا ذاکري / کارشناسی ا دانشجو و مقطع:
  ش 1387 تاریخ دفاع:  سید محمد مرتضوي استاد راهنما:

  ص 157 تعداد صفحات:  دانشکده تربیت مدرس، دانشگاه قم دانشگاه:
    515کتابخانه دانشکده تربیت مدرس دانشگاه قم، ش  محل نگهداري:

  توضیحات:
  در سه فصل تنظیم شده است: رساله 

  است. از مطالب آنهاي تحقیق  یات؛ مباحث کلی همچون توضیح مسأله، پیشینه، روش و محدودیتفصل اول: کل

فصل دوم: شناخت مقدمات؛ مقدمات بحث مانند توضیحاتی در مورد معناي لغوي و اصطالحی استشراق، 

عصمت، تدوین  در این فصل آمده است.اهداف، انگیزه، سیر تحول، منابع و تألیفات مستشرقان پیرامون صحیحین 

و در نهایت بخاري و مسلم  شدهتبیین  در ادامهحدیث در اسالم، آسیب شناسی حدیث و منابع حدیثی اهل سنت 

  .گرفته استاي انجام  را با تألیفاتشان معرفی کرده و بین صحیحین مقایسه

 انرا که مستندشچهار شبهه به وحی در این فصل فصل سوم: زمینه هاي شبهات مستشرقان به وحی در صحیحین؛ 

و روایت مورد نظر نقادي سندي یا شده و در صورت امکان پاسخ داده  شدهدر صحیحین بوده با ذکر مستند ذکر 

  است. شدهمحتوایی 

و پاسخ  کردهبعد از اتمام بعضی از عناوین چهار کتاب مرتبط را که شبهاتی را از مستشرقان مطرح نویسنده 

  شناسی شبهات انجام داده است. و به نحوي کتاب آورده اند، گفته
  

  نقد و بررسی آراء مستشرقان در رابطه قرآن و علوم طبیعی عنوان:ـ 72

  تفسیر و علوم قرآن رشته:  علی اکبر فراهی بخشایش / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1390 تاریخ دفاع:  سید عیسی مسترحمی استاد راهنما:

  ص 403 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه دانشگاه:

    مدرسه امام خمینی محل نگهداري:

  توضیحات:

  نامه در  دو بخش تنظیم شده است:  پایان

بخش اول به مباحث مقدماتی پرداخته و مفهوم شناسی واژگان کلیدي و  تاریخچه مبحث علم و دین در دنیاي 

  اسالم و غرب را در خود جاي داده است.

ي مستشرقان درباره مباحث رابطه قرآن و علوم طبیعی پرداخته و آن دیدگاه ها را در  بخش دوم به طرح دیدگاه ها

  فصولی با عناوین تعارض،تباین و جدایی، تداخل، توافق و سازگاري تقسیم بندي کرده است.

ده و مطرح کر ،از آیاتی که مورد استناد قرار گرفته استرا هایی  ها، نمونه محقق براي هر کدام از این دیدگاه

ها پیرامون آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است. این آیات عمدتاً از آیات نجومی یا پزشکی و  دیدگاه

  بهداشتی قرآن کریم هستند.

  پذیرد. نامه با خاتمه و ذکر موضوعات و مسائل پیشنهادي جهت تحقیقات آینده پایان می پایان
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  المعارف قرآن لیدن قرآن، شیعه از دایره ترجمه و نقد مقاالت امام، تشیع و عنوان:ـ 73

  تفسیر و علوم قرآن رشته:  حسین براتی / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1391 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:

  ص 186 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه دانشگاه:

    مدرسه امام خمینی محل نگهداري:

  توضیحات:

 دائره معرفی و آن هاي دوره و استشراق بررسی به کلیات عنوان با اول، فصل در کلیات بیان از پس نامه یانپا

 و »امام« ،»قرآن و تشیع« مقاالت ترجمه به دوم فصل. است پرداخته آن مقاالت نویسندگان و لیدن قرآن المعارف

  .دارد اختصاص »شیعه«

 نظر ،جهان در شیعه جمعیت. است »قرآن و تشیع« مقاله نقد یکم، گفتار . پردازد می مقاالت نقد  به سوم فصل در

 شیعه علماي اقوال ،علی مصحف  ،علی امام قرآن در ائمه اسماء ذکر ،تحریف. آوري جمع مورد در شیعه

 قرآن تفسیر اختصاص اندیشه  ،انجیل و تورات با قرآن تحریف مقایسه ،الخطاب فصل کتاب نقد ،تحریف درباره

 حجیت ،والیت سوره ،نورین سوره ،»أَئمه خَیرَ کُنْتُم« حدیث بررسی ،قرآن نقص عدم ،معصومان رايب

در دو بخش  »امام« مقاله نقد: دوم گفتارگانه این گفتار است.  هاي پانزده عناوین بخش ،شیعه تفاسیر ،ظواهر

  .است »شیعه« مقاله نقد: سوم گفتار است. محتوایی هاي اشکال و کلی هاي اشکال

  

  بررسی آراي مستشرقان معاصر پیرامون جبر در قرآن عنوان:ـ 74

  تفسیر و علوم قرآن رشته:  حسین میرزا عسگري / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1391 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:

  ص 159 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه دانشگاه:

    مدرسه امام خمینی هداري:محل نگ

  توضیحات:

  نامه در  سه بخش تنظیم شده است:  پایان

در فصل اول پس از بیان طرح تحقیق به مفهوم شناسی واژگان کلیدي تحقیق پرداخته شده است. در این فصل، 

  واژگانی همچون جبر، قضا، قدر ، عدل و استشراق مفهوم شناسی شده است. 

. بیان شده استرگرایی و طرح دیدگاه ها  پیرامون این مسئله در طول تاریخ اختصاص فصل دوم تاریخچه جبدر 

  دیدگاه معتزله، اشاعره و برخی آیین ها و ادیان در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم به برخی شبهات مرتبط با موضوع اشاره شده است و علل و انگیزه هاي آنان از طرح این شبهات 

  رسی شده است.  بر

نامه با خاتمه و ذکر موضوعات و مسائل پیشنهادي جهت تحقیقات  یابد و پایان هربخش با نتیجه گیري پایان می

  پذیرد. آینده پایان می
  



  181/  قرآن و مستشرقان هاي نامه پایان  نامه شناخت

 

  پژوهی در غرب بررسی و تحلیل سیر تطور قرآن عنوان:ـ 75

  قرآن تفسیر و علوم رشته:  حسین شاه ایثار / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1391 تاریخ دفاع:  محمد حسن زمانی استاد راهنما:

  ص 231 تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه دانشگاه:

    مدرسه امام خمینی محل نگهداري:

  توضیحات:
  نامه در شش فصل تنظیم شده است: پایان

در این فصل، واژگانی همچون  فصل اول به معرفی منابع استشراقی مورد استفاده در رساله پرداخته شده است.

 پژوهی قرآن هاي حوزه و موضوعات تطور دوم جبر، قضا، قدر ، عدل و استشراق مفهوم شناسی شده است. فصل

آن را مورد بررسی قرار داده است. آغاز مطالعات قرآنی غرب، از قرن دوازدهم تا قرن بیستم  عوامل و غرب

  میالدي، جزو بخشهاي این فصل است.

وم به تغییر و تحول روشها در قرآن پژوهی غرب و عوامل آن می پردازد. فصل بعدي نیز به تغییر و تحول فصل س

رویکردهایی همچون جدلی، تخریبی،  پژوهی غرب و عوامل آن را پرداخته است. رویکردها و اهداف در قرآن

  .ناسی و علمی از جمله این رویکردهاستدفاعی، زیبایی ش

  شناسی قرآن پژوهی مستشرقان را مورد توجه قرار داده و پیش فرضها، منابع و اغراض فصل پنجم نیز آسیب 

  ی در برابر پژوهشهاي قرآنی مستشرقانیها فصل پایانی نیز به طرح بایسته آنها را در بوته نقد قرار داده است.

  پرداخته است.
  

  با رویکرد قرآنی از نگاه مستشرقان نقد و بررسی شخصیت حضرت فاطمه زهرا عنوان:ـ 76

  تفسیر و علوم قرآن رشته:  محمد عسکر ممتاز / کارشناسی ارشد دانشجو و مقطع:

  ش 1392 تاریخ دفاع:  محمد جواد اسکندرلو استاد راهنما:

  ـــــــ تعداد صفحات:  جامعه المصطفی العالمیه دانشگاه:

    مدرسه امام خمینی محل نگهداري:

  توضیحات:

  فصل تنظیم شده است:نامه در شش  پایان

پرداخته و  فصل اول تحت عنوان کلیات، پس از مفهوم شناسی به بیان بخشهایی از زندگانی حضرت فاطمه

  اشاره اي به استشراق نموده است.

فصل دوم، شخصیت حضرت را در منابع اسالمی مورد بررسی قرار داده و ابعاد عبادي، روحانی و فردي ایشان را 

اده است. فصل سوم به بیان شخصیت تنها دختر رسول خدا از منظر مستشرقان مثبت نگر پرداخته مورد توجه قرار د

نري کربن و مادلونگ در این ااست. دیدگاه هاي افرادي همچون سلیمان کتّانی، امتیاز یوسف، لویی ماسونی، ه

  فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

راء افرادي همچون آپرداخته و  گر پیرامون حضرت زهراهاي مستشرقان منفی ن فصل چهارم به طرح دیدگاه

  هنري المنس، ویچیا والري را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

  


