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Abstract 
Considering the dating of old versions of the Quran by Western scholars through a 

new experiment of Carbon-١٤ radiography, doubts have been raised by some 
Orientalists, especially revisionists, who have used the method of source critique to re-
examine the original and authenticity of the Quran. . The implications of this suspicion 
are that the results of the Carbon-١٤ experiments date the ancient versions of the Quran, 
especially the Birmingham Library version, to before the time of the Holy Prophet 
(PBUH), which is evidence of its pre-Islamic compilation and consequently its lack of 
authenticity of Quran. This means that the content of the existing Quran was created 
before the time of the Prophet (PBUH) or otherwise the Muslims have made it using 
that Quran. The present article, considering the importance of the two manuscripts of 
Birmingham and Tübingen and the new experiments performed on them, based on the 
centrality of their study, analytical method and library research data on the mentioned 
doubt in three domains of manuscript-studies and technical, Quranic studies and current 
trends studies, seeks to respond to those doubts. The technical and manuscript 
achievements of the present research show that the experiments performed on the 
manuscripts, the pages of the Quran found, only show that they were made from the 
skin of an animal that was alive during the life of the Prophet (PBUH) or shortly 
thereafter and is  unable to prove the prehistoric nature of their writings compared to the 
time of the revelation of the Quran; Some Western researchers have also considered the 
Carbon-١٤ test method to be relative and incomplete, which must be supplemented by 
other methods and is not self-evident; As the researchers in the project of testing 
Carbon-١٤ on the Quran, did not pay attention to the study of Arabic calligraphy as well 
as the sheet and its dimensions and the shape and type of font and illumination of the 
mentioned Quran, which indicates compliance with the date of revelation of the Quran. 
Also, the study of the Quran, such as considering the use of words in the Quran, as well 
as the Musahif in question, which did not exist or were not common in pre-Islamic 
writings, also pay attention to the gradual revelation of the Quran and the causes and 
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dignity of the revelation of the Quran proves the compatibility of the aforesaid versions 
with the existing Quran. Also, the validity of the existing Quran is based on the issue of 
the verbal massive report of the Quran, which has existed for generations since the time 
of the Prophet (PBUH) step by step and is considered as a necessary belief among 
Muslims. As a result, existing versions of the Quran indicate the same verbal massive 
report among Muslims. Therefore, Muslims do not need to believe in proving or 
refuting the ancient Quranic Masahif, and if there are any errors in the manuscripts, the 
authenticity of the Quran and its textual validity, which is derived from verbal massive 
report, will not be distorted in any way. The result of the trend studies of the Carbon-١٤ 
experiment on the above-mentioned versions shows the attempt of the Oriental 
modernist current to critique the authenticity of the religious sources of Islam, which 
also has many opponents among Orientalists. Finally, the carbon-١٤ test did not reveal a 
significant difference from the Quran in the Mushaf in the hands of the Muslims. 

Keywords: Birmingham, Tübingen, Carbon ١٤ Radiography, Quran, Orientalists, 
Manuscript Studies. 
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 پژوهشیمقاله علمی ـ 

  شده قرآنشده قرآنشف شف ککهای جدید های جدید جویی غربیان با استفاده از نسخهجویی غربیان با استفاده از نسخهبررسی انتقادی بهانهبررسی انتقادی بهانه
 2محمد فاکر میبدي  -  1کامران اویسی 

 چکیده
نــوین   های قدیمی قرآن توسط دانشــمندان غربــی از طریــق آزمــایشگذاری نسخهبا توجه به تاریخ

ویژه تجدیدنظرطلبانی که از روش نقد منبــع ای از سوی برخی مستشرقان به، شبهه١٤نگاری کربن  اشعه
قــرار اســت اند، مطرح گردیده است. مفاد شبهه مــذکور ازاینپرداخته  نبه بازپژوهی اصالی و سندی قرآ

ویژه نسخه کتابخانه بیرمنگام را های عتیق قرآن به، قدمت تاریخی نسخه١٤های کربن  که نتایج آزمایش
رساند که شاهدی بر تدوین آن پیش از دین اســالم و درنتیجــه عــدم می  به پیش از عصر پیامبر اکرم 

یا دیگر مسلمانان   واهد بود. بدین معنا که محتوای قرآن موجود، پیش از عصر پیامبرخاصالت قرآن  
اند. مقاله حاضر، با توجه به اهمیت دو نسخه بیرمنگام و توبینگن با استفاده از آن قرآن موجود را ساخته

ــ هــا، بــر اســاس محوریــت مطالعــه آن دو، بــه روش تحلیشــده روی آنهای نوین انجام و آزمایش ی و ل
شــناختی و شــناختی و فنــی، قرآنای نسبت بــه شــبهه مــذکور در ســه حیطــه نسخهپژوهی کتابخانهداده

شناختی پــژوهش پــیِش رو دستاوردهای فنی و نسخه شناختی، درصدد پاسخگویی برآمده است.جریان
دهــد ن میاهای قرآن یافت شده فقط نشها، برگههای انجام شده بر روی نسخهآزمایشدهد که  نشان می

ازآن زنــده بــوده اســت و یــا کمــی پــس ها از پوست حیوانی تهیه شده که در زمان حیــات پیــامبرآن
ها نسبت به عصر نزول قرآن بپــردازد؛ نیــز برخــی از های آنتاریخی بودن نوشتهتواند به اثبات پیشنمی

ها تکمیل گــردد یگر روش درا نسبی و ناقص دانسته که باید با  ١٤پژوهشگران غربی روش آزمایش کربن 
بــر روی قــرآن،  ١٤که پژوهشگران حاضر در پروژه آزمایش کربن اعتنا نیست؛ چنانخود قابلخودیو به

شناســی و ابعــاد آن و شــکل و نــوع قلــم و تــذهیب شناســی عربــی و نیــز برگــهتوجهی به مطالعات خط
-انــد. همچنــین مطالعــه قــرآنتهشدهنده تطبیق با تاریخ نزول قرآن است، ندا مصاحف مذکور که نشان
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هــای پــیش از شناختی چون مالحظه کاربرد واژگانی در قرآن و نیز مصاحف موردبحــث کــه در نوشــته
اسالم وجود نداشته و یا رایج نبوده، نیز توّجه به نزول تدریجی قرآن و مباحث سبب و شأن نــزول آیــات 

گفته با قــرآن های پیشگر همخوانی نسخهثباتامنقول از صدر اسالم تاکنون و ادله وحیانی بودن قرآن،  
نســل از بهموجود است. همچنین اعتبار قرآن موجود، مبتنی بر مسئله تواتر لفظــی قــرآن اســت کــه نسل

عنوان اعتقادی ضروری بین مســلمانان مطــرح اســت. درنتیجــه تاکنون وجود داشته و به  زمان پیامبر
رو مســلمانان نیــاز تر لفظــی بــین مســلمانان هســتند. ازایــناهای موجود از قرآن، حاکِی همان تونسخه

ها، اصالت قرآن اعتقادی به اثبات یا رد مصاحف عتیق قرآن ندارند و در صورت وجود اشکال در نسخه
شود. نتیجــه جریــان شــناختِی وجه مخدوش نمیهیچکه مأخوذ از تواتر لفظی است، بهو اعتبار متنی آن

ای نامبرده، نشان از تالش جریان تجددطلب استشراقی برای نقــد اصــالت هبر نسخه  ١٤آزمایش کربن  
، تفاوت ١٤منابع دینی اسالم است که مخالفان فراوانی نیز در میان مستشرقان دارد. نهایتًا آزمایش کربن 

 ای را نسبت به قرآن موجود در مصحف در دست جمهور مسلمانان روشن ننموده است.برجسته
 شناسی.، قرآن، مستشرقان، نسخه١٤منگام، توبینگن، رادیو کربن ربی  واژگان کلیدی:
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 حدیث  مجتمع آموزش عالی قرآن و

 مقدمه
سعی    -غالبًا با غرِض اثباِت الهی نبودِن قرآن یا حداقل الفاظ آن   -مستشرقان معاصر غربی  

قرآنی از اند تا نسخه کرده  محتــوا و ســاختار و تفــاوت   های قدیمی و اقدم مصاحف  هــای  لحاظ 
نوعی بازسازی نسخه اولیه قــرآن را موردبررســی  وجودآوری آن و به   خ احتمالی با هم و نیز تاری 

ــون مقــدس دیگــری چــون عهــدین  ــدمانی از مت ــرآن را چی ــد. برخــی از مســترقان، ق ــرار دهن  ق
)Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, ؛ و ٢٠٤ -٢٠٢ :١٩٧٧(

ــال ــه صــد س ــونی ک ــد برخــی از مت ــیش از محم ــته اســت ( پ ــود داش ــز وج  ٢٧٤ -٢٧٣ :١٩٩٥نی

Waines, Introduction to Islam, ( بــه ســبب احتمــاالتی کــه از روشــی غیــر مســتدل    دانند. البته این فرضیه می
زنی است، از سوی بعضی از مستشرقان مــورد طعــن قرارگرفتــه اســت (نصــرتی و  آمده و صرف گمانه دست به 

).  ١٢٣  -١٢٢:  ١٣٩٦اء تجدیدنظرطلبانه پاتریشیا کرون در زمینه مطالعات اســالمی،  ر دیگران، نقد و بررسی آ 
ای را نسبت به قرآن موجود در مصحف در دست جمهــور  ها تفاوت برجسته به اذعان برخی از آنان، این تالش 
. از )٣١٥ -٢٩١ :١٩٩١ ,”Peters, “The Quest of the Historical Muhammad( مســلمانان روشــن نکــرده اســت 

سوی دیگر برخی از مستشرقان عدم درگیری و جدال میان مسلمانان در طول تاریخ اسالم تاکنون درباره 
ای بر تطابق کلی متن قرآن موجود با مصحف زمان صــدر جایی و تغییر متن قرآن را نشانهحذف و جابه
 ).٥١ :١٩٧٧ ,Watt,and Bell, Bell's introduction to the Qur’anدانند (می اسالم و پیامبر

 حّتی با اینکه مسلمانان با عثمان در مسائل حکومتی اختالف پیدا کردند و منجر بــه قتــل او گردیــد

آوری قرآن تنها ایراد مهمی که بــر )؛ اما نسبت به جمع٦٣  -٤٥/  ١:  ١٤١٠(دینوری، اإلمامة و السیاسة،  
این دیدگاه را  ) بوده است.٢٦٩/ ٤: ١٤١٠الهدی، الشافی فی اإلمامة، او گرفتند، احراق مصاحف (علم

)؛ ٩١:  ١٤٢٥اند (ر.ک: حمد، رسم المصــحف،  بسیاری از اهل تسنن بر اساس روایتی مشهور پذیرفته
بلکه طبق نظر برخی از محققان، متواتر و از ضروریات تاریخی است (حســینی میالنــی، التحقیــق فــی 

دیدگاه دیگری در کنار نظر مشهور نیز مطــرح   ). گرچه١٨٩:  ١٤٢٩نفی التحریف عن القرآن الشریف،  
شده که اساسًا با توجه به خلیفه بودن عثمان و اهتمام مسلمانان به قرآن، عادتًا وقوع چنین کــاری را از او 

). در نقــل دیگــری کــه ٤١٢: ١٩٩٨دانند (ابولیلة، القرآن الکریم مــن المنظــور االستشــراقی، محال می
ردتوجه قرار نگرفته، آمده اســت کــه او مصــاحف را بــا آب داغ شســته و واندازه سوزاندن مصاحف، مبه

؛ عنایة، هدی الفرقان فی ١٨٠:  ١٤٠٨امحا نمود؛ اّما نسوزاند (ر.ک: اشیقز، لمحات من تاریخ القرآن،  
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اند که آنچه در تاریخ ذکرشده است، «خــرق رو برخی احتمال داده). ازاین٢٦٧/  ١:  ١٤١٦علوم القرآن،  
) اســت ٥٩٠:  ١٩٨٨درید، جمهرة اللغة،  به معنای سوراخ نمودن و پاره کردن (ر.ک: ابن  المصاحف»؛

حــال مشــهور «احــراق ). بااین١٣١:  ١٤٢١نه «حرق المصاحف» (القطان، مباحث فی علــوم القــرآن،  
 المصاحف» است.

ت بــه بنکته مهم این است که آیا چنین کشفیاتی، تأثیری اعتقادی بــر مســلمانان و دیــدگاه آنــان نســ 
سازد و یــا اینکــه در تر میها را با ایمانگذارد و آیا آنعنوان وحی الهی میکتاب مقدسشان یعنی قرآن به

هــا گذارانه مصــحفسنجی تاریخهای نوین و تجربی قدمتبرد؟ نیز مقصود از روش دایره تردید فرومی
های معاصــر، ده در دههشهای اقدم کشفچیست؟ این مقاله درصدد است تا از خالل معّرفی مصحف

شــناختی تــا ها پاسخ گوید و روش تجربی مذکور را نیز با اســتفاده از منــابع علمــی باســتانبه این سؤال
های سند پژوهانه قرآنی حدودی برای پژوهشگران قرآنی تبیین نماید و درنهایت جایگاه این نوع پژوهش

 ی و اثر آن در علوم قرآن را بررسی نماید.رگذاری تخمینی با استفاده از اشعه نگامبتنی بر تاریخ
گفته، چند مقدمه الزم است تا ذکر شود. نخست اینکه، گرچه های پیشبرای رسیدن به پاسخ سؤال

انــد (ر.ک: غالب مستشرقان غربی با توّجه به مطالعات نولدکه، جمع قــرآن در زمــان عثمــان را پذیرفتــه
)؛ امــا از حــدود ١٠٠:  ١٣٩٧های نوین علمی،  رتو روش پگذاری مخطوطات قرآنی در  وحیدنیا، تاریخ

) در Scepticگرایــی» () یــا «شــّک Revisionistمیالدی، جریانی با عنوان «تجدیدنظرطلبی» ( ١٩٧٠سال  
میان برخی مستشرقان غربی به وجود آمد که دنبال تردیدگرایی به تمامی اصول مهم اســالم و مســلمانان 

با کمک بازپژوهی آن اصــول بودنــد. نمونــه ایــن افــراد، «جــان   ربمانند اصالت قرآن و شخص پیام
 Quranic Studies: Sources and Methodsمؤلف کتاب «مطالعــات قرآنــی» ( )John Wansbrough ونزبرو» (

of Scriptural Interpretationپــذیرد ازآن را نمــیو پــس ) است که روایات جمع قرآن در زمــان پیــامبر
؛ شــاکر، ٣٦  -٣٥:  ١٣٩٨ها و پیامــدها،  پژوهی جان ونزبرو ریشــهخطاهای قرآن  ، (ر.ک:پورطباطبایی

) Source-Criticalها، نقد منبــع (). روش آن٢١٠/  ١:  ١٣٨٦پژوهی در غرب،  نیا، سیره ؛ کریمی٧:  ١٣٩٣
ها های از آن و تعداد آناست که در پژوهش نسبت به اصالت عهد عتیق و تاریخ پدیداری آن، بازنویسی

های بعدی به تورات اصلی، در آلمان و بریتانیا در قرن نوزدهم میالدی بــروز کــرد. نویسییزان اضافهمو  
) هــم بــا Ignac Goldziher) و «ایگنــاز گلــدزیهر» (Julius Wellhaunsenدر ادامــه «یولیــوس ولهــاوزن» (

اخیــر ایــن   یهــاتحقیقات خود بر اساس روش نقد منبع به پیمایش این جریان کمــک کردنــد. در دهــه
گرایانه متــون مقــدس گذاری باستانکار شده و با روش نقد منبعی بر اساس تاریخبهجریان دوباره دست
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های نــوین تجربــی چــون رادیــوگرافی بــه ســندپژوهی و نســخه ویژه قرآن بر اساس آزمایشمسلمانان به
العــات اســالمی، طپردازند (ر.ک: کورن، رویکردهــای روشــمند بــه مپژوهی مصاحف عتیق قرآنی می

هــای عینــی ). البته برخی از محققان معاصر معتقدند که ازقضــا، چنــین آزمــایش٥٧٤  -٥٧٣:  ١٣٨٧
تواند جلوی این جریان را بگیرد؛ زیرا یک پاسخ ملموس برای آنان در اثبات اصالت تاریخی قــرآن و می

و ســیر تطــور،   هدهد (ر.ک: موتسکی، حــدیث اســالمی خاســتگادیگر منابع اسالمی چون حدیث می
هــایی حتــی بــا نتیجــه توان پذیرفت که چنین پــژوهشپنداری را می)؛ اما زمانی این مثبت٣٧١:  ١٣٩٠

رسد، حتی در اثبات اصالت قرآن، در نگاه مستشرقان معاصر و تغییر رویکرد آنان مؤثر باشد. به نظر می
منــد غربیــان بــه ســاحت وش رهای  این صورت نیز فقط نوعی موضع دفاعی مسلمانان در مقابل هجمه

 مالحظه نخواهد داشت.قرآن است و بیش از آن اثری قابل

 گذاری تخمینینوین تاریخ آزمایش
گذاری تخمینی بر اساس اشعه نگاری تبیــین پیش از ورود به بحث، سزاوار است تا چگونگی تاریخ

، برنــده جــایزه نوبــل شــیمی ش) به سبب این آزمــایWillard Frank Libby گردد. «ویالرد فرانک لیبی» (
وســیله ). قــدمت ســنجی بهwww.nobelprize.orgگردید که در ســایت جــایزه نوبــل ذکــر شــده اســت. (

دار مانند گیــاه، حیــوان و ) جهت تخمین تاریخ مرگ موجودات کربنRadiocarbon dating«رادیوکربن» (
اســت. رادیــوکربن، همــان ایزوتــوپ   مندیشناسی قابل بهره شناسی اشیاء و حتی نسخهانسان در باستان

در زندگی خود، اکسیژن را از طریــق فتوســنتز و یــا تــنفس از هــوای   موجود زنده  کربن است.  ١٤شماره  
گــردد و چــون دهد. این چرخه، سبب مبادله کربن چهارده مــیاکسید کربن پس میپیرامون گرفته و دی

نیستند، معلوم است؛ در صورت مــرگ موجــود   ومقدار آن نسبت به دیگر انواع عنصر کربن که رادیواکتی
شود؛ بنابراین اگر با روشی بتوان، میزان آن را در بدن مرده یا شیئی کــه زنده، تبادل مذکور نیز متوقف می

توان به قدمت آن به گونــه تخمینــی پــی گیری نمود، میمانده است، اندازه از موجودات زنده پیشین باقی
انــد از: اورانیــوم رونــد کــه عبارت سنجی به کــار میاصر دیگری نیز در زمانن، ع١٤برد. به غیر از کربن  

ای» یــا شــود. «واپاشــی هســتهتبــدیل می  ٢٠٦که پس از چندمین مرحلــه «واپاشــی» بــه ســرب    ٢٣٨
هــای ناپایــدار پرتــوزا شود که در هسته اتمای» به مجموعه فرایندهای مختلفی گفته می«فروپاشی هسته

گویند. مکانیزم واپاشی، به ســه ها پرتوهای رادیواکتیو میکنند که به آنهایی تولید میودهد و پرت رخ می
گیرد و گاه چندین واپاشــی الزم اســت تــا ناپایــدارترین عناصــر روش واپاشی آلفا، بتا و گاما صورت می
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ر شــده: آثــار و یرادیواکتیوی را به پایدارترین عناصر تبدیل کند. (ر.ک: پورحیدری و دیگران، اورانیوم فق
 -٣٦٩:  ١٣٨٧ســازی اورانیــوم،  ؛ ویالنــی، غنی٢٨  -١٧:  ١٣٨٤عوارض آن بر انسان و محیط زیست،  

هــای خــوار آبهای رادون؛ اکبرزاده خیاوی و دیگران، هار اورانیم ضعیف شده بــا میکروارگانیســم٣٨٩
 ).١٣٩٦:١٩گرم معدنی ایران،  

توریــوم  گــردد وتبدیل می ٢٠٧ای به سرب اپاشی هستهوبعد از مرحله  ٢٣٥در این فرآیند، اورانیوم 
نیز از دیگر عناصــری  ٤٠شود. پتاسیم مبّدل می ٢٠٨ای، به سرب که با طی مرحله واپاشی هسته ٢٣٢
 ١٤C dating of soil Wang, "Pyrolysis-combustion( شــودتبدیل می ٤٠که با روش واپاشی، به آرگون  است

١٩٧٣ :٧٥- ٨٥Coleman, "Illinois State Geological Survey Dates ,  ;٢٠٠٣ :٤٨٣- ٣٥٥organic matter",  .(
حــال بــه نحــو گذاری قرآن از این مجال خــارج اســت. بااینتوضیح نحوه کاربرد این آزمایش در تاریخ

ای، یــک ایزوتــوپ ناپایــدار ماننــد عناصــر ای واپاشــی هســتهتوان گفت که فراینــد زنجیــره تلخیص می
هایی چون پتاسیم را به ذرات پایداری مانند سرب و یــا گــازی تیوی چون اورانیوم و توریوم یا یونکرادیوا

صورت مستقیم و طی یک فرایند به ماده پایــدار کند. اکثر عناصر رادیواکتیو بهشکل مثل آرگون تبدیل می
اد شده در اثر واپاشــی جبه ذرات ای پذیرد.شود و در طی فرآیندی پیچیده این امر، صورت میتبدیل نمی

شود (ر.ک: پورحیدری و دیگران، اورانیوم فقیر شده: آثــار و عــوارض هسته یک ایزوتوپ پرتوزا گفته می
؛ اکبــرزاده خیــاوی و ٣٨٩ -٣٦٩: ١٣٨٧؛ ویالنــی، ٢٨ -١٧: ١٣٨٤آن بــر انســان و محــیط زیســت، 

هــای گــرم معــدنی ایــران، بخــوار آهای رادوندیگران، هــار اورانــیم ضــعیف شــده بــا میکروارگانیســم
١٣٩٦:١٩.( 

تــوان حال اگر مصحف قرآن بر روی پوست حیوان یا کاغذ با مرکب گیاهی نوشته شــده باشــد، مــی
هــا تــا مهیاســازی آنــان ای بین مرگ آنتاریخ حدودی مرگ حیوان یا گیاه را تخمین زد که معموًال فاصله

هــا و هــا از روی پوســتن ازالــه و امحــاء نوشــتهاچنان نیست. البته بایــد امکــ افزار شدن آنبرای نوشت
های قدیمی در طول زمان توسط کاتبان و بازنویسی دوباره همــان نوشــته و تــرمیم آن و یــا نوشــتن کاغذ

ای تاریخی کــه در یــک بــازه رو، این آزمایش فقط گمان به محدودهمطلبی جدید را نیز لحاظ کرد. ازاین
 گذاری دقیق یک نوشته.شود، نه تاریخمی  رغیر مشخص زمانی متغیر است را منج

برخی از محققان معاصر به چند دلیل این آزمایش را دچار خطای آزمایشگاهی و دقیق نبودن نتایج 
ها و ذرات بتا و یکی دیگر خطای سیســتمی و دیگــری آلــوده بــودن دانند: یکی شمارش تعداد اتمآن می

بــا  ١٤دی. همچنین توجه به تفاوت تقــویمی رادیــو کــربن عهای کربنی قبلی و بمورد آزمایش با آلودگی



 

 

 
١٩٠ 

  Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:٢١٦-١٨٢ 
A Critical Study of Western Excuses Using Newly Discovered Versions of the Quran 

Kamran Oveisi 
Muhammad Fakir Meybodi 

 المیةجامعة المصطفی الع
Al-Mustafa International University 

 حدیث  مجتمع آموزش عالی قرآن و

ها به حالت تقویمی خود در نتایج آن نزدیک شوند. ایــن عوامــل، ســبب نیز مهم است تا سال  ١٢کربن  
گذاری مخطوطات قرآنی در پرتــو شود (ر.ک: وحیدنیا، تاریختخمین بازه زمانی حتی تا دو قرن هم می

 ).١٠٦ -١٠٣: ١٣٩٧های نوین علمی،  روش 
شناسی معاصر کاربرد ایــن آزمــایش ماننــد تعیــین قــدمت حــدودی تپــه گرچه در تحقیقات باستان

بیــگ، زبــده تــاریخ کــرد و شــده از آن (زکیبــر روی آثــار کشف  ١٤سیالک کاشان با استفاده از کــربن  
صــد هــزار  د)، تعیین حدودی دوران موستر یا پالئولیت میانه در ایران به حــدو٣٦١/  ١:  ١٣٨١کردستان،  

آبــاد سال قبل با استفاده از این آزمایش بر روی اشیاء مربوط به آن دوران و نیــز غــار کــونجی در دّره خرم 
) و یــا غــار شــنیدار کردســتان عــراق ٢٥:  ١٣٩٥(گرانتوفسکی، تاریخ ایران از زمان باســتان تــا امــروز،  

ــاری، رده(دولت ــران، ی ــاریخ ای ــیش از ت ــدی ادوار پ ــ ٥٠: ١٣٩٤بن ــید)، دی ــا برخــی از ه م ــود؛ ام ش
کنند (حسینی اشکوری، چکیده مقاالت اولــین شناسان از آن با عنوان «گاهنگاری نسبی» یاد میباستان

)؛ که نشان از تخمینی بــودن آن دارد و بــه ٢٣٦:  ١٣٩٣المللی میراث مشترک ایران و عراق،  همایش بین
ان با تکیه بر این آزمایش ادعا نمود که قــرآن وتهمین سبب میزان تخمین آن تا دو قرن متغیر است و نمی

میالدی برای تعیــین   ٩٩٥تا    ٧٧٥نیز وجود داشته است. این تخمین در بازه بین سال    پیش از پیامبر
های «سنپترزبورگ» و «تاشکند» و «کاتاالنگار» قرآن و کمی کمتر به مدت چهل تا پنجــاه قدمت نسخه

گذاری مخطوطــات قرآنــی (ر.ک: وحیدنیا، تاریخ  شودیده میدسال برای نسخه «توبینگن» و «صنعا»  
 ).١٠٥ -١٠٣: ١٣٩٧های نوین علمی،  در پرتو روش 

یــاری، کنــد (دولتاین تخمین با استفاده از دیگر عناصر مانند اورانیوم و توریــوم بیشــتر تغییــر مــی
 ).٥٠: ١٣٩٤بندی ادوار پیش از تاریخ ایران، رده

های نوین روی نســخه خطــی سان، زمانی پیشنهاد استفاده از آزمایشاشنجالب این است که نسخه
(جمعی از نویسندگان، دایرةالمعــارف   دهند که در اصالت نسخه تردید وجود داشته باشدرا پیشنهاد می

 ).١٧٨٤ – ١٧٨٢/ ٢: ١٣٨٥رسانی،  کتابداری و اطالع
کننــد، موردبررســی قــرار هــا مطالعــه مــیهای قدیمی مصحف کــه غربیــان روی آندر ادامه نسخه

 گیرد.می

 شدههای تازه کشفمصحف
ای عنوان کشف نســخههایی که اخیرًا بهسزاوار است تا دو نمونه از مهمترین و مشهورترین مصحف
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 اند را ذکر نمود.از قرآن مطرح گردیده

 یک. بیرمنگام 

هایی از بخش  لاین مصحف در دو قطعه پوست گوسفند یا بز در چهار صفحه با خط حجازی شام
 ٢٠١٥اســت کــه در ســال  ٤٠ -١و طــه، آیــات  ٩٨ -٩١، مریم آیــات ٢٣تا    ١٧های کهف، آیات  سوره 

) انگلســتان Birmingham)، دانشــگاه بیرمنگــام (Cadbury Research Libraryمیالدی در کتابخانه کدبری (
کسفورتوسط  ١٤بازآفرینی شد. بر اساس آزمایش رادیوکربن  پیدا و ، قــدمت آن پوســت را بــا د دانشگاه آ

میالدی یعنــی دو ســال پــیش از مــیالد   ٦٤٥میالدی تا    ٥٦٨یقین، سال  » نزدیک به٤/٩٥احتمال «%  
دانند. این ادعا در سایت دانشگاه بیرمنگام ذکــر شــده تا خالفت خلیفه دوم می  حضرت رسول اکرم 

ــ www.birmingham.ac.ukاست ( تشــخیص داده شــده  مبرا)؛ اما نوشته آن مربوط بــه زمــان بعثــت پی
اند که ممکن است این نسخه، مربوط به پیش از اسالم باشــد ادعا نمودهاست. برخی نویسندگان غربی  

در ادامــه ). ,January Holland ١٤ Retrieved :٢٠١٥( و استفاده قرآن از مصدری پیش از خود را اثبات نماید
 مقاله به این ادعا نیز پاسخ داده خواهد شد.

 بینگنودو. ت

ای از قرآن که از صدوپنجاه سال پیش در کتابخانه دانشگاه شناسان غربی پس از کشف نسخهنسخه
رفته است که متعلق بــه قــرن هشــتم تــا نهــم شده و گمان میابرهارد کارلز توبینگن آلمان نگهداری می

طبیعــی روی ســه   م های علــوهای کامپیوتری و روش میالدی باشد، تحقیق تاریخی با استفاده از تکنیک
 »٩٥«%  اند که تاریخ نگارش آن بنا بر احتمالی باالتر از  برگ از آن را انجام دادند و به این نتیجه رسیده

رسد. می  سال پس از رحلت پیامبر اسالم   ۴۰تا    ۲۰میالدی یعنی حدود    ۶۷۵تا    ۶۴۹های  در سال
وره یاسین قرآن را در بردارد. همچنــین ایــن سوهفتم سوره اسراء تا آیه پنجاه و هفتم  این نسخه از آیه سی

باشــد؛ زیــرا او  طالــبشده که این قرآن به خط علی بن ابیگمان از سوی پژوهشگران آلمانی مطرح 
ایــن مطالــب در ســایت دانشــگاه تــوبینگن   در صدر اسالم یکی از نادر افراد باسواد و حافظ قــرآن بــود

 ).www. idb.ub.uni-tuebingen.deمفّصل ذکر شده است (
ای دانشگاه زوریخ» و با اســتفاده از روش ها با مساعدت «انستیتوی مطالعات اشعهروش تحقیق آن

تشعشعات کربنیک بوده است. عناصر کربنیک با گذشت زمــان در مــواد آلــی بــه میــزان بســیار انــدکی 
عمــر اشــیاء را بــا   وتــوان قــدمت  گذارند. با بررسی این مواد میهای حاوی رادیواکتیو باقی میایزوتوپ 
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ــا» ( ــروژه «کرونیک ــایت پ ــن روش در س ــرد. ای ــین ک ــاال تعی ــی ب ــت  )Coranicaدقت ــده اس ــان ش بی
)www.coranica.de/front-page-en.( 

 نقد و بررسی

هــای جدیــد از قــرآن بــا هــدف پیــدا نمــودن توان در مقابل ادعای کشــف نســخههایی را میپاسخ
موجود در دست مسلمانان و یا ادعای پیشــین بــودن تــاریخی   یای تفاوت و اختالف با قرآن فعلمقایسه

ها جهت اســتفاده بیشــتر و ارائه نمود. این پاسخ  این مصاحف یا برخی از آنان نسبت به عصر پیامبر
شــناختی تقســیم شــناختی، جریــانشناختی، قــرآنهای فنی و نسخهبهتر خوانندگان این نوشتار به پاسخ

 اند.گردیده

 شناختی هخالف. پاسخ نس 
شده در غرب و استفاده های تازه کشفشناختی، پاسخگویی به ادعای نسخهمقصود از پاسخ نسخه

شناسی کتب عتیــق های فنی نسخهابزاری از آن بر ضد قرآن موجود در دست مسلمانان بر اساس ویژگی
 توان گفت:و قدیمی است. بنابراین می

ها از دهــد ایــن برگــهی قرآن یافت شده فقط نشــان میاههای انجام شده بر روی برگهآزمایش  یکم.
ازآن زنــده بــوده اســت. یا کمی پس  قوی در زمان حیات پیامبراحتمالشده که بهپوست حیوانی تهیه

شده بــود، بعــد از مــدتی تمیــز و صــیقل داده های خطی روی آن نوشتهدر گذشته پوستی که نسخهالبته  
های بــه شناسی: نســخهگرفت (ر.ک: دروش، دستنامه نسخهقرار می  شد و گاهی دوباره مورداستفادهمی

 ).١٨-١٥: ١٣٩٥خط عربی،  
محور مانند بررســی های تاریخهای تجربی، به پژوهشدر حقیقت باید در کنار چنین آزمایش  دوم.

قدمت خط و نوع کتابت و ریشه آن ازجمله مسند حجازی یا مسند شامی، فنیقی یا نبطی یــا حیــری یــا 
)، ٦١: ١٣٨٥؛ شــاهین، ٤٩٨ -٤٩٢: ١٣٦٩می یا مصری، نسخ یا کوفی (ر.ک: رامیار، تاریخ قرآن، ا آر

ویژه کاتبان متخصص قرآن و تاریخ خط بررسی شود؛ چراکــه ایــن نویسان بهپژوهان و خوش توسط خط
 -١٥:  ١٣٦٣ها بسیار شبیه به هم بوده (ر.ک: فضایلی، اطلس خــط تحقیــق در خطــوط اســالمی،  خط
هــای نخســتین )؛ که در سده٤٦:  ١٣٧٩نویسی تا قرن چهارم هجری،  دروش، سبک عباسی: قرآن  ؛١٩

ها از عهده غربیان ناآشــنا بــا تدریج وجود داشته است و تشخیص آناسالمی با اندکی تفاوت زمانی و به
مایل  خطوط اسالمی و تاریخ تطّور آن خارج است. برخی اولین خطوط قرآنی را کوفی یا معقلی (ر.ک:
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 آن و حدیث مجتمع آموزش عالی قر

)؛ و برخی به ترتیب مکی، مدنی، بصــری، کــوفی ١٤/  ١:  ١٣٧٢آرایی در تمدن اسالمی،  هرودی، کتاب
مــدنی) را   -ندیم ویژگی خــط حجــازی (مکــی). ابن١٠:  ١٣٦٦ندیم، الفهرست،  اند (ر.ک: ابندانسته

آن را بــه  تمایل الف به سمت راست دانسته است (همان). خط کوفی نیز از خالفت کوفه شروع شده که
)؛ ١٣٧٩:٣٤نویسی تا قرن چهارم هجری، عباسی نخستین و عباسی نوین (دروش، سبک عباسی: قرآن

شامل شرقی یعنی ایرانی و عربی و مختلط، غربی یعنــی قیروانــی، تونســی، جزایــری، ســودانی تقســیم 
ز آن را ی). برخی ن١٤٩ -١٤٣:  ١٣٦٣اند (ر.ک: فضایلی، اطلس خط تحقیق در خطوط اسالمی،  نموده

). ١١٣ -١٠٤انــد (همــان: دار به سبب انتساب آن به مردم حیــره نامیــدهجزم با خطوط مسطح، اما زاویه
های مذکور موردبررسی قرار گیرد. البته باز هم با توجه به اختالف رو باید این مشخصه نیز در قرآنازاین

امیــه تردیــد وجــود دارد نیبو  طالــبدر واضع خط کوفی که بین یعرب بن قحطان و علــی بــن ابــی
)، احتمال کــوفی بــودن خــط ٣٣٦  -٨١/  ١:  ١٣٧٢آرایی در تمدن اسالمی،  (ر.ک: مایل هرودی، کتاب

 رود.های نخستین نیز میقرآن
ها و مصــاحف قــدیمی قــرآن پژوهان غربی که مطالعات عمیقی دربــاره نســخهبرخی از خطسوم.  

ای های عصر امــوی: مقدمــهدانند (ر.ک: دروش، قرآناد نمیماعترا قابل ١٤اند نیز آزمایش کربن داشته
شناسان بــا عنــوان «گاهنگــاری ). این آزمایش را برخی از باستان٤: ١٣٩٥ترین مصاحف، در باب کهن

المللی میراث مشترک ایــران و برند (حسینی اشکوری، چکیده مقاالت اولین همایش بیننسبی» نام می
از تخمینی بودن آن دارد. این تخمین با اســتفاده از دیگــر عناصــر ماننــد  )؛ که نشان٢٣٦:  ١٣٩٣عراق،  

 ).٥٠: ١٣٩٤بندی ادوار پیش از تاریخ ایران، یاری، ردهکند (دولتاورانیوم و توریوم بیشتر تغییر می
های تجربی، توجه به اندازه قلــم بــرای پــی بــردن بــه ابــزار نکته مهم دیگر در کنار آزمایش  چهارم.

ها اثــر دارد ها یا عدم تشّخص آنمثال اندازه قلم در مشخص بودن دندانهعنوانعصر است. به  رکتابت ه
ــی ــخ م ــه نس ــباهت آن ب ــی و ش ــط مغرب ــین خ ــز ب ــبب تمیی ــر س ــین ام ــه هم ــود (ک  ٩٨ :١٨٨٦ش

 Houdas, “Essai sur Lecriture Maghrebine, Nouveaux Melanges Orientaux,”.( 
از پوست و یا کاغِذ یک نوشته نیز در نشــان دادن زمــان کتابــت مــؤثر   کّراسه؛ یعنی یک برگ  پنجم.
عنوان نمونه مستطیل بودن، دوالیه بودن و امثال آن و اینکه از ســمت چــپ دوالیــه باشــد یــا از است؛ به

دهنده سامی یا عربــی بــودن خــط اســت سمت راست که در اصطالح کتابت به آن کدکس گویند، نشان
 ).٣٦ -٣٤: ١٣٩٤ها،  نویسای دسته(ر.ک: مرعشی، کّراسه

های اطراف متن اصلی، مستطیل بودن برگــه نوشــته یــا مربــع مباحث فّنی دیگر چون حاشیه  ششم.
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آرایی و کتابــت، ها، جلد آرایی و صحافی، مواد کتاببودن آن، نقطه یا اعراب و تشکیل داشتن یا عدم آن
ه بــه تــاریخ   یهــاسطراندازی یا عدم آن و یا استفاده از خّط کرســی محــو شــونده در طــول زمــان، توجــّ

شده روی نسخه و تاریخچه نگهداری آن در مخزن کتابخانه نیــز در تشــخیص حــدود دوره کتابــت درج
 -١٢٤:  ١٣٩٥های بــه خــط عربــی،  شناســی: نســخهنسخه اهمیت دارد (ر.ک: دروش، دستنامه نسخه

). در حقیقــت توجــه بــه مباحــث ١٨٠ -٥٨: ١٣٩٨آرایی در تمدن اسالمی ایــران، ؛ کارگر، کتاب٤٦٢
نویســی و شکلی چون اندازه قلم و نوع مرکب و جنس کاغذ و پوست و اندازه کّراسه و دیگر نکات نسخه

کتابت، نوعی پژوهش بر اساس خود نسخه است، نه شواهد تجربی و آزمایشگاهی و این روش همیشــه 
ز ایــن روش کالســیک در کنــار روش اشناســی بــوده و هســت و نبایــد اســتفاده محققــان نســخه مــورد 

غفلت نمود (ر.ک: کریمی و فرزام، درآمدی بر تعیین اصالت در   ١٤آزمایشگاهی معاصری چون کربن  
 ).١٧٣ -١٦٣: ١٣٩٧های خطی،  نسخه

شناسان آمریکــایی، ایــن ادعــا مطــرح شــده اســت کــه نســخه صــنعا از سوی یکی از نسخه  هفتم.
گونه توضیح ازآن است. او جریان کشف نسخه صنعا را اینپس  هشدهای جدید کشفتر از نسخهقدیمی
مــیالدی بــا مقــداری بــیش از  ٦٤٠میالدی، قرآنی متعلق به  ١٩٦٥دهد که در دو دهه پیش در سال می

نصف قرآن توسط تیم آلمانی در مسجد بزرگ صنعا در یک انبار قدیمی در بخش غربــی آن کــه بــر اثــر 
های قدیمی قرآن در آن ظاهر گردیده بــود، کشــف شــد؛ زیــرا مســلمانان شده و برگهبارش باران تخریب

های پراکنده موجود های قدیمی نبودند. البته این نسخه از گردآوری همان برگهمایل به دور انداختن قرآن
هــا و هــا مؤسســات کتابخانــههــای خطــی قــرآن در مــوزه در انبار به دست آمده است (افرونــد، نســخه

ای بین نســخه صــنعا و دهد که باید تحقیق مقایسه). این ادعا نشان می١١:  ١٣٨١ن،  اهای جهکلکسیون
تــر صــورت گیــرد. البتــه گــذاری دقیــقتر و تاریخبیرمنگام و احیانًا توبینگن جهت کشف نسخه قدیمی

بیرنگــام و یــا تــوبینگن را ترین مصحف کامل اســت، نســخه  توان با لحاظ اینکه نسخه صنعا قدیمیمی
 ها قسمتی از قرآن هستند.نمود؛ زیرا آن هتوجی

عنوان برخی از کلمات نسخه بیرمنگام، دارای نقطه و یا اعراب و نیز نقاطی در سر هر آیه بــه  هشتم.
تــوان تصــاویر ایــن مصــحف را در ســایت ای به رنگ قرمز است که میشروع و پایان آیات و نیز بسمله

). این موارد باید مشخص شــود، آیــا www.birmingham.ac.uk(کتابخانه دانشگاه بیرمنگام مالحظه نمود  
های بعدی اضافه شده است و یــا اینکــه قــدمت آن بــا ها و قرنبعد از کتابت اولیه توسط دیگران در دهه

گــذاری و امثــال آن گــذاری و اعــرابقدمت خط همسان است و درنتیجه تاریخ کتابت را به زمان نقطــه
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 ).٢/١٧١: ١٤٢١د (ر.ک: سیوطی، االتقان فی علوم القرآن، ربیعنی اواخر قرن اّول می
) از پژوهشگران انگلیسی و استاد اسالم و مسیحیت دانشــگاه David Thomas«دیوید تامس» ( نهم.

اســت (ر.ک: امینــی گلســتانی،   بیرمنگام، معتقد است که این نسخه مربوط به زمان حیات محمــد
هــای مخــالفی کــه ین صورت با وجود این نظریه، دیگر نظرگاها)؛ در ٢٢٠/ ٧: ١٣٩٥نوادر و متفرقات،  

برســانند، در حــّد   نگاری تخمینی بر اساس رادیوکربن را به پــیش از زمــان پیــامبرخواهند تاریخمی
هــای تجربــی نیــز احتمــاًال مــردود تر بر اساس یافتــهادعایی بدون دلیل است که با بررسی بیشتر و دقیق

 خواهد شد.
ه چنین آزمایشی پذیرفته شود؛ اما وقتی مصحفی مخطوط از قرآن که تاریخ کتابت کبرفرض  دهم.  

مــیالدی  ٩٠٧قمــری مطــابق بــا  ٢٩٥آن مشخص است؛ مانند مصحف فضل که در پایان کتابت آن را 
میالدی  ٨٩٤تا  ٧٦٤سنجی کردند، مشاهده نمودند که تاریخ اعالم و نوشته است را با رادیوکربن تاریخ

هــای نــوین علمــی، گــذاری مخطوطــات قرآنــی در پرتــو روش دهد (ر.ک: وحیدنیا، تاریخیرا نشان م
عنوان نســخه دارد و ) که نشان از عدم دّقت کافی یا تفاوت بین تاریخ پوست و تکوین آن به١١٤:  ١٣٩٧
بن رتوان گفت که آزمایش رادیــوگرافی کــ گفته میاعتماد کامل نیست؛ بنابراین در تحلیل موارد پیشقابل
، فقط روی پوست مصحف بیرمنگام انجام شده و کاش بر روی نوشــته منــدرج روی آن هــم انجــام ١٤
دهــد کــه مرکــب هــم دارای کــربن باشــد؛ بنــابراین چنــین شد. البته آزمایش اخیر زمانی جواب میمی

آزمایشی ناقص است و حتی اشتباه آن در تشخیص تاریخ نگارش نسخه مصحف فضل، اعتبار آن را از 
و عدم توجه   ١٤های تجربی چون کربن  سازد. پافشاری بر انجام انحصاری آزمایشساس مخدوش میا

هــای شناسی آن و نیز تــذهیب و عالئــم نوشــتاری مصــحفشناسی و سبکبه مطالعات دیگر نظیر خط
ییــر غهایی با توجــه بــه تنظر و جنس کاغذ و اندازه قلم استفاده شده، نیز نسبی بودن چنین آزمایش  مورد 

درنتیجه با تغییر در متغیرها و عناصر ایزوتوپی، سبب عدم کمال خروجی آزمایش مذکور است. عــالوه 
گفتــه، عــدم اقبــال روش نــامبرده در میــان جوامــع علمــی غربــی و وجــود ادعــای بر مباحث فنــی پیش

رمنگــام یتربودن نسخه صنعا نسبت به نسخه بیرمنگام و توبینگن و حتی ادعای همسانی نســخه بقدیمی
 افزاید.از سوی «دیوید تامس»، نیز بر عدم اعتبار آن می با دوره پیامبر

 شناختی ب. پاسخ قرآن 
شده در غرب و استفاده ابــزاری از آن های تازه کشفشناختی، نقد ادعای نسخمقصود از پاسخ قرآن
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 شود:می بر ضد مصحف موجود، بر اساس شناخت به قرآن و از قرآن است؛ لذا در پاسخ گفته
مانده از زمان پــیش از های اندک برجایواژگانی در قرآن مذکور به کار رفته است که در نوشته  اول.

کنــد؛ امــا های آن واژگان را بیان نمیها رایج نبوده است. البته مصداقاسالم وجود نداشته و یا کاربرد آن
ر.ک: بیگــدلی، اثبات رسیده است (  عرب توسط برخی از محققان معاصر بهاثر تحولی قرآن بر واژگان  

 ).٣٤ -١: ١٣٩٧تأثیر عرف ویژه قرآن در تطّور معنایی واژگان عربی عصر جاهلی،  
ای با کتابت آن ندارد؛ یعنی در صدر اسالم گرچــه ای است که مالزمهتواتر قرائت قرآن مسئله  دوم.

ها به دیــوار مســجد در مدینــه نقل  شده را بنویسند و طبق برخی ازکاتبانی داشت تا آیات نازل  پیامبر
شد تا دیگران در صورت توانایی آن را بخواننــد یــا استنســاخ کننــد و نیــز برخــی صــحابه نیز آویخته می

کــه در تــاریخ قــرآن نقــل مصاحفی داشتند؛ اما نقش اصلی را قّوه حافظه عرب عصر نزول داشت. چنان
اعراب نبوده است و تــا قبــل از جنــگ یمامــه کــه   وگردیده، قرآن تا نزدیک یک قرن و بیشتر دارای نقطه  

آوری یــک مصــحف رســمی از ســوی منجر به شهادت هفتاد حافِظ قــاری گردیــد، احســاس بــه جمــع
 اعــراب القــرآن الکــریم و بیانــه،   ؛ درویــش، ٤١٣:  ١٣٦٩  تاریخ قرآن،   شد (ر.ک: رامیار، حکومت نمی

 ؛ معرفــت، ٢١٣ -٢١١/ ١: ١٣٧٤ ن، یالقــرآن الکــریم و روایــات المدرســت ؛ عســکری، ٤٤٧/ ٧: ١٤١٥
هــای )؛ بنابراین کشف نســخه٩٧:  ١٣٨٢؛ همو، تاریخ قرآن،  ٣٣٦/  ١:  ١٤١٥  التمهید فی علوم القرآن، 

قدیمی تأثیری بر اعتقاد مسلمانان به قرآن رایج بین آنان ندارد و نهایتًا در صورت تطبیق آن نسخ با قــرآن 
د و نه برعکس که دلیل بر ضعف آن باشد؛ زیرا این قــدرت را ومتواتر، تأییدی بر قرآن مسلمانان خواهد ب

 .ای مقابله کندسینهبهندارد تا با تواتر نسل به نسل و سینه
؛ فرقــان/ ١٠٦توجه به نزول تدریجی که هم آیاتی از قرآن بــر آن داللــت دارد (ر.ک: اســراء/  سوم.  

)؛ و اســباب نــزول ٣٩/  ٣٢:  ١٤٢٦  ، مالصحیح من سیرة النبی االعظ  )؛ و هم تاریخ (ر.ک: عاملی، ٣٢
ها بــا توجــه بــه تقســیم )؛ و سبک آن٢١:  ١٤٢٩  المحرر فی اسباب النزول القرآن،   آیات (ر.ک: مزینی، 

بحار األنــوار الجامعــة لــُدرر   ها (ر.ک: مجلسی، کاررفته در برخی از آنمکی و مدنی و صیغه ماضی به
)؛ همچنین ٥٦:  ١٣٨٠  گذاری قرآن، رآمدی بر تاریخد  ؛ نکونام، ٢٥١/  ١٨:  ١٤٠١  اخبار االئمة االطهار، 

المیــزان فــی   پژوهان بر این نزول با وجود اختالف در پذیرش نزول دفعی (ر.ک: طباطبــایی، اتفاق قرآن
دهد کــه می)، نشان  ٣٣٦/  ١:  ١٤١٥  التمهید فی علوم القرآن،   ؛ معرفت، ١٣١/  ١٨:  ١٤٠٤  تفسیر القرآن، 

وجود داشته و یا از جایی گرفته شــده اســت؛ زیــرا   از عصر پیامبر  شچنین نیست که این آیات پیاین
توان بر مبنای دلخواه خود درست نمود و فرض تصادفی بودن هماهنگی بــین ها را نمیحوادث و پرسش
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 ها نیز عقالنی نیست.آن
نند نیاز امتنی مبرد؛ دالیل برونادله وحیانی بودن قرآن این فرضیه را از اساس زیر سؤال میچهارم.  
وسیله وحی به دلیل کاستی دیگر ابزارهای شــناختی چــون عقــل و حــس و تجربــه (ر.ک: به شناخت به

)، وجــوه اعجــاز قــرآن بــه انضــمام عــدم ٤٤:  ١٣٩٧  مباحثی از تاریخ و علوم قرآن،   اویسی و شهامتی، 
)، ٤١٤/ ٢: ١٣٧٧ تفســیر احســن الحــدیث،  قدرت بر پاسخگویی به آن در طول تاریخ (ر.ک: قرشــی، 

 عنوان هدف ارسال پیامبران در صورت غیروحیانی بودن قــرآن (ر.ک: ســاجدی، نقض غرض هدایت به
 )، توجــه بــه شخصــیت محمــد٦٠ -٤٩:  ١٣٨٧  شناسی مسیحی با گذری بــر وحــی قرآنــی، وحی
عنوان امین و مکتب ندیده به انضمام عمق معارف قرآن در عین اوج فصاحت و بالغت و دیگر وجــوه به

 پیــامبر امــی،  ؛ مطهــری، ٧٧/ ١: ١٤٠٤ المیــزان فــی تفســیر القــرآن،  آن (ر.ک: طباطبــایی،  یاعجــاز
)؛ و نیز انضمام سیره عقال به اعتماد ١٣٩:  ١٣٩١  منشأ الهی بودن الفاظ قرآن کریم،   ؛ هاشمی، ١٣٦٩:٤

برخــورد آرای مســلمانان و  ر.ک: وات، ( بر شخص امین، تفاوت وحی نبــوی و تجربــه دینــی و عرفــانی
)، ٦٠  -٤٩:  ١٣٨٧  شناسی مسیحی با گذری بر وحــی قرآنــی، وحی  ؛ ساجدی، ٤٧:  ١٣٧٣  حیان، یمس

ای بود که لفظ و معنای آن الهی است؛ به همــین فهم و برداشت مخاطبان عصر نزول از قرآن، مجموعه
کردند که اگر قرآن، الهی است؛ چرا بر شخص ثروتمندی چون بزرگ طائف و سبب بود که اعتراض می

ها مصداق محل نزول است، نه خود نــزول دهد، دغدغه آنه نازل نشده است؟ این سؤال نشان میک یا م
دینــی ها مفــروٌغ عنــه و مســلم گرفتــه شــده بــوده اســت. دالیــل درونو مورد نزول و این مسائل برای آن

یامــه/ قکه در گرفتن وحــی عجلــه نکنــد ( بودن لفظ و معنای قرآن نیز چون آیات تذکر به پیامبرالهی
اللــه بــودن قــرآن (فــتح/ )، آیات دال بــر کالم ٦٤)، آیات دال بر انتظار پیامبر برای وحی (مریم/ ١٩  -١٦
 های جدید غربیان به کار روند.عنوان ناقض فرضیه نیاز به نسخه یابیتوانند به)، می١٥

وجــود   های دیگــری نیــزهای قدیمی قرآن فقط منحصر در این نسخه نیست و نســخهنسخه  پنجم.
دارد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که نسخه قدیمی از قرآن یا قسمتی از آن کشــف شــود؛ امــا ایــن در 

هــا، هــای احتمــالی ایــن نســخهمقام ثبوت است و بحث اثباتی آن دشوار است؛ زیرا اشکال یا اختالف
قــرآن بــا هیــأت و   لکه گفته شــده اســت، اصــ ایرادی بر ناسخ و کاتب آن است نه خود قرآن؛ زیرا چنان

الحروف» و مواد کلمــات و صورت آن یعنی قرائت آن یا کتابت آن تفاوت دارد و اصل قرآن یعنی «فرش 
؛ ٣١٨/  ١:  ١٣٧٦  البرهان فی علــوم القــرآن،   آیات دچار اختالف نگردیده و متواتر است (ر.ک: زرکشی، 

 تمهیدیة فی القواعد التفسیریة،   دروس   ؛ سیفی مازندرانی، ١٥٧:  ١٣٧٦  البیان فی تفسیر القرآن،   خویی، 
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)؛ حتی اگر در برخی موارد اغالط امالیی و تناقضات کتابتی (ر.ک: معرفت، تــاریخ قــرآن، ٦٤:  ١٤٢٨
هــای متعــدد عنوان تفــاوت در قــرآنبــه ، ) و یا اختالف قرائــت وجــود داشــته باشــد١٢٥  -١٢٢:  ١٣٨٢

سلمانان به حفظ قرآن بــا وجــود همــین مشود؛ زیرا وجود چنین اغالطی، نشان از اهتمام محسوب نمی
الحروف قرآن تغییری نکرده های امالیی و کتابتی دارد. همچنین با وجود اختالف قرائات؛ اما فرش غلط

اند تا در نسخ قــرآن، اجتهــاد و دخالــت و تصــرف و قیــاس انجــام است و مسلمانان به خود اجازه نداده
های قرائتی، ناشی از جهالت کاتبان اولیه و یــا و اختالف  یهای کتابتدهد که اشکالدهند. این نشان می
تاریخ  ظرفیتی خط آن زمان و نیز اجتهاد راویان در قرائت داشته است. (ر.ک: ابیاری، ابتدایی بودن و کم

فرموده است اختالف قرائات از ناحیه روات (یعنی قاریــان)   که امام باقر) چنان١٤٥:  ١٤١١  القرآن، 
). به همین سبب است که فقهای عامه مانند احمــد بــن حنبــل، ٦٦٤/  ٤:  ١٤٢٩افی،  ک است (کلینی، ال

مناهــل العرفــان فــی علــوم انــد (ر.ک: زرقــانی، الخط را حتی با اغالط امالیی واجب دانستهحفظ رسم
). در نتیجه این اختالفات تأثیری بالفعل در ماهیت قرآن کتاب شــده ٣٧٣  -٣٧٢/  ١  ق:  ١٤٠٨القرآن،  
سینه و متواترانه قرآن، از ایجاد اختالف و تحریــف بهرا حفظ قرآن و از بر کردن آن و انتقال سینهی ندارد؛ ز
ای و متنی جلوگیری کرده است. نهایت اختالف مربوط به عدم نقطه و اعراب است که در قرائــات نسخه

 ).١٧٨: ١٣٧٨  نزول قرآن و رؤیای هفت حرف،  جلوه کرده است (ر.ک: مؤدب، 
و به خّط اوســت؛   طالبادعا شده است که نسخه توبینگن منتسب به علی بن ابی  هاینک ششم.  

زیرا او از نادر افراد باسواد و حافظ قرآن بوده است، فقط یک گمان است. چنانکه افراد دیگری در صــدر 
ه د انــد کــه کاتــب و حــافظ قــرآن شــمربوده  -اندوسه نفر رساندهها را تا چهلکه برخی تعداد آن  –اسالم  
عنوان نمونه عبدالله بن مســعود و ). به٩/  ١:  ١٤١٨قیس، االیرانیون و االدب العربی،  (ر.ک: آل  شدندمی

). ٢٢٨  -٢٠٧/  ١:  ١٤٢١ابی بن کعب ازجمله این افرادند (ر.ک: سیوطی، االتقــان فــی علــوم القــرآن،  
ــ  همچنین آنچه مشهور است، این است که مصحف منسوب به امام علی نــزول و  ببــر اســاس ترتی

) کــه در ایــن ٥١ -٤٧: ١٩٣٥بوده است (ر.ک: زنجانی، تاریخ القــرآن،   دارای تفسیر امالیی پیامبر
 صورت با مصحف موجود در میان مسلمانان تفاوت شکلی دارد.

شناختی باید گفت که عــدم ســبقه وجــودی برخــی واژگــان قرآنــی یــا بنابراین در تحلیل پاسخ قرآن
تون پیش از اسالم، دلیل مهم و غیرقابل خدشه تواتر قرآن در میان جمهــور مها در  حداقل مهجوریت آن

ضمیمه وجود ها به حفظ و نگهداری از آن، توجه به نزول تدریجی قرآن بهضمیمه اهتمام آنمسلمانان به
گــذاری نســبی قــرآن در همــان ها، نشان از ثبت تاریخاسباب و شأن نزول آیات و مکی و مدنی بودن آن
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را  ول قرآن دارد که به نحو قضیه موجبه جزئیه اثبات جمــع و تــدوین قــرآن در زمــان پیــامبرزعصر ن
؛ یعنــی عــدم ١٤خواهد کرد. از سوی دیگر همین موجبه جزئیه بــرای انحــالل مــؤدای آزمــایش کــربن  

کافی است؛ چراکه با وجود قرائنی که ذکر شد، نهایت اثــر نتیجــه ظنــی   اصالت قرآن به زمان پیامبر
گفته، یارای مقابله ندارد و در حــد احتمــال بــاقی ن آزمایش، ایجاد ظنی است که نسبت به دالیل پیشیا

 ماند.می

 شناختی ج. پاسخ جریان
های پیدا و شناختی، پاسخگویی به شبهه موردبحث از طریق شناخت دستمقصود از پاسخ جریان

سازی روشــی از طریــق تســّری ّجه به جریانویابی برای قرآن توسط غربیان و تهای نسخهپنهان و جریان
پژوهی است. ایــن قضــیه در تــالش بــرای چــاپ روش تحقیق کتب مقدس خود به قرآن درزمینه نسخه

طــرح مستندســازی مــتن قــرآن و  نسخه انتقادی از قرآن نیز دیده شده است (ر.ک: رضــایی اصــفهانی، 
 خود را نمایان ساخته است.  شناسی)؛ و اکنون در شکل نسخه١١٩: ١٣٨٦ چاپ انتقادی آن، 

بینانه، غربیان با قرآن همان مواجهه پژوهانه را دارند کــه بــا متــون مقــدس خــود با نگاه خوش   اول.
نمایند؛ یعنی ازآنجاکه کتاب مقدس دچار تناقض در روایت یک موضوع و یا تناقض با علم قطعی و می

از باب نگاه زبان قــرآن رمــزی و ســمبلیک و   طبع و عقل انسانی و یا تاریخ است، دست به توجیه زده یا
و )؛ ,Lieber, enclopedia americana ١٩٧ /١٤ :١٩٦٣(نمــادین و تمثیلــی و یــا از طریــق تفســیر هرمنــوتیکی 

اند (ر.ک: های متعدد از متون دینی، درصدد توجیه این نقایص و ایرادها برآمدهدرست دانستن برداشت
 علــم و دیــن،  ؛ بــاربور، ٥٨٤: ١٣٨٦ فرهنــگ ادیــان جهــان،   ز، ل؛ هین٢٧:  ١٣٨١  کالم مسیحی،   میشل، 
عنوان یــک ایــراد تنها بــههای جدید برای متــون مقــدس خــود را نــهرو کشف نسخه). ازاین١٢١:  ١٣٦٢
ای برای تفسیری جدید از قضــایای کتــاب مقــدس بخواننــد. در ایــن پندارند، بلکه شاید آن را قرینهنمی

هــای متعــدد از قــرآن و خواهند پیدا کــردن نســخهتقدسی مسلمانان، می  صورت فارغ از نگاه تعّبدی و
بدانند و فقط  ها را نوعی قرائت دیگر از معنای وحیانی به پیامبر اکرم کشف اختالف احتمالی بین آن

ستیزانه غرب، آن را دســتاویزی بــرای الهی بودن لفظ قرآن را بشکنند. نیز بعید نیست که طبق نگاه اسالم 
عنوان یک متن الهی قرار دهند؛ تا اهداف تخریبی خود برای ل بردن کلیت تقدس و تعبد قرآن بهازیر سؤ

 ارزش کردن دین اسالم را پیش ببرند.بی

و   های ادعایی چه از جنبه اثبات قدمت آن به زمان پیــامبرتوان به چنین آزمایشزمانی میدوم.  
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بررســی دانســت کــه عصر ایشان توجه نمود و قابل  ها در پیش ازچه در جهت منفی و اثبات وجودی آن
ها برای آزمایش بــه مســلمانان معتمــد نیــز ســپرده شــود؛ در غیــر ایــن صــورت بــا توجــه بــه این نسخه

تــوان هــایی و بــا توجــه بــه اغــراض پنهــان آن، نمــیاعتمادی غالب جامعه اسالمی به چنین پژوهشبی
و چه اثباتًا داشــت. ایــن نکتــه زمــانی اهمیــت بیشــتری   ها چه نفیاً قضاوت درستی از نتایج این آزمایش

جعلــی از قــرآن و دیگــر کتــب کــه بــا   بیتهای منسوب به صحابه و اهلیابد که به وجود نسخهمی
ــه  ــارتی فریبکارانـ ــت مهـ ــده اسـ ــاخته شـ ــته برسـ ــان برجسـ ــا، کاتبـ ــاعران، علمـ ــط شـ  از روی خـ

)Ray, Memory of the world: general guidelines to safeguard documentary heritage, ؛ آگــاهی ٢١ :٢٠٠٢(
ای از قرآن وجود دارد که هنوز پایان آیه نرسیده است؛ اما ایــن نوشــته بــه عنوان نمونه نسخهپیدا شود. به

شود: «کَتَبُه حسُن بــن علــی» (ر.ک: نســخه خطــی قــرآن منســوب بــه امــام حســن خط کوفی دیده می
ها، از ســوی برخــی رد و با بررسی مواد به کار رفته در کتابت آن  ، صفحه آخر) این انتساباتمجتبی

هــای خطــی قــرآن، ساز، مروری بر مقاله نســخه(ر.ک: نیل  به قرن ششم و نهایتًا سوم مربوط شده است
). توضیح اینکه مراکزی مانند عمروعاص در مصر، آســتان قــدس رضــوی، مســجد جــامع ٤٨:  ١٣٩٦

هــا سجد جامع اموی در دمشق از زمان قدیم وجود داشتند کــه در آنقیروان در تونس، صنعا در یمن و م
ها بوده است. به ســبب برخــی حــوادث ادن قرآن و جمع آنشده و یا محلی برای هدیه دنویسی میقرآن

پراتــوری مثال امعنوانهــا پدیــد آمــد. بــههــا و کتابخانــهجایی این مصاحف به دیگر موزه تاریخی، جابه
زی بزرگ مسجد جــامع امــوی دمشــق، بخــش بزرگــی از سوقرن نوزدهم و پس از آتشدر میانه   عثمانی

ها نوشــتهامبول بردنــد. از آن زمــان تــا امــروز، بخــش زیــادی از برگمصاحف قرآنی آن را با خود به است
نیــا، رســد (ر.ک: کریمیموزه ملــک بــه عثمــانی می  اند. ظاهرًا تبار نسخهجا، اهدا یا فروخته شدهجابه

که نسخه بیرمنگام با ). همین٦٧:  ١٣٩١به خط کوفی؛ صحراگرد،  های قرآن  نشست پژوهشی در نسخه
بیرمنگام انگلستان و یا نسخه تــوبینگن بــا چنــین دیرینــه تــاریخی در کتابخانــه   خانهاین قدمت در کتاب

ای کــه در عنوان نســخهویکم از آن بهستشوند و سپس در قرن بیتوبینگن آلمان تقریبًا همزمان پیدا می
راین شوند، جای شک و تردید خواهد داشت؛ بنــاباند، رونمایی میخوردهای از کتابخانه خاک میگوشه

 -١٤:  ١٣٩٨با توجه به سیطره مسلمانان نهایتًا تا اسپانیا و آندلس (ر.ک: هاروی، مسلمانان در اســپانیا،  
های صلیبی (ر.ک: زمانی، مفهوم شناسی تاریخچــه اندلس در جنگ)؛ و نیز ربودن کتب کتابخانه  ١٠٦

تابخانــه نیــز از ســوی )، بایــد ســیر ســر درآوردن ایــن نســخه در آن ک٤٠:  ١٣٨٥های استشراق،  و دوره 
مسئوالن آن مشخص گردد که مثًال صاحب نسخه بدان مکان مهاجرت نموده یا چــون شــرایط مناســبی 
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د داشته، یا توسط شخص یا اشخاص یا جریانات استعماری غارت برای نگهداری آن در این مکان وجو
ــ نسخ خطی (ر.ک: محمدی و اشرافی، کتابخانه  -١٩٦: ١٣٩٣ا افــول، های مسلمانان در هند از رونق ت

: ١٣٨٣های اروپای غربی و آمریکای شمالی، های اسالمی در کتابخانه؛ اباذری، تکوین مجموعه٢٠٢
های نفیس خطی مندرج در نقل انگلیس در عراق برای خرید نسخه  )، چون جریان سفارت ٢٨٣  -١١٥

لفرقان فی تفسیر القرآن جریان تألیف کتاب فصل الخطاب توسط سردار کابلی (ر.ک: صادقی تهرانی، ا
 )، بدان محل انتقال داده شده است.٣٣١ -٣٢٩/ ١٢: ١٤٠٦و السنه،  

 د دانشـــگاهگرچـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه نســـخه تـــوبینگن در ســـایت خـــو ســـوم.

 )١٦٥tuebingen.de/opendigi/MaVI-idb.ub.uni١٨٦٤موده، توسط آلمــان از خاورمیانــه در ســال  ) درج ن 
 میالدی خریداری شده است، منشأ شرقی این نسخه قابل دفاع است؛ اما با توجه به پروژه «کرونیکا» یا

ــوم» ( ــورپس کورانیک ــت Corpus Coranicum«ک ــده اس ــروژه آم ــن پ ــایت ای ــه در س ــق آنچ ــه طب ) ک
).en-page-www.coranica.de/frontگذاری متون کهن قرآن دارد و شرکت چند مؤسســه )، سعی در ارزش

کادمی دست کادمی علوم براندنبورگ» در برلین کــه ها و  نوشتهتحقیقاتی مانند «آ مکاتبات پاریس» و «آ
دیگر متــون کهــن برخــورد   رود که با متن قرآن نیز همچونآن می  کنند، بیمدرباره متون کهن بررسی می

اند، هسته مرکزی این پژوهش، شواهد ماّدی قرار داده شــده اســت. ایــن کنند؛ همچنان که اعتراف کرده
ق بر روی متون کهن اعم از مقدس و غیر مقدس به ضرر متون کهــن مقــّدس انگاری روش تحقیهمسان
ــ شود و این خاص قرآن نیست، بلکه در صورت کشف نســخهتمام می ویژه دیمی از تــورات و بــههــای ق
های رسمی و غیررسمی، ِصرف بررسی شواهد ماّدی خالی از مالحظه هنر، تطور خّط و زبــان و انجیل
هــای نــاقص و درنتیجــه ضــد گــذاریتواند منجر به ارزشگذار بر امر کتابت میهای تمّدنی تأثیرجریان

 ارزش گردد.

شناسی قرآن بــا رویکــرد قرآن با استفاده از نسخهرسد که مخالفان وحیانی بودن  به نظر می  چهارم.
باس قرآن گذاری، در دو لبه تاریخ قرآن قرار دارند؛ یعنی جریانات غربیان و مستشرقان در اتهام اقتارزش

کننــده بــر ســند عنوان نمونه ازجمله غربیان شبهه. بهاز کتب پیشین و یا تولید در زمان پس از پیامبر  
ــبهه ت ــاس ش ــر اس ــرآن ب ــدق ــالت محم ــر رس ــس از عص ــرآن پ ــوین ق ــا»ک ــرنس مینگان  ، «آلف

)Alphonse Minganaک بــن مسلک عراقی است. او بر این باور است که قرآن در زمان عبــدالمل) آشوری
آوری شــده اســت (ر.ک: مروان و به ابتکار حجــاج بــن یوســف ثقفــی در قــرن هشــتم مــیالدی جمــع

نیــز دو دانشــمند غربــی بــه نــام «مایکــل کــوک» و   ).٠٩٢/  ١:  ١٣٨٦پژوهی در غرب،  نیا، سیره کریمی
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دنــد ) تدوین کردند و معتقHagarismمیالدی کتابی به نام «هاجریة» (  ١٩٧٧«پاتریشیا کرون»، در سال  
های به زبان ارمنــی، عربــی، ها و نوشتهکه قرآن با توجه به شواهدی چون دالیل تاریخی و مقایسه کتاب

سریانی، التین، بر اساس یهودیت و مسیحیت تألیف گردیده است و وحی   قبطی، یونانی، عبری، آرامی، 
)؛ ٦٣ :١٩٩٨ ,Ibn Varaq,The Origins of The Koran: Classic Essays on Islam's Holy Bookالهــی نیســت (

در قرن دوم هجری مطابق   تبار هاجرجزیره یعنی احفاد مصری بلکه آن را «هاجریه» یعنی عرب شبه
: ١٩٩٨(ر.ک: ابولیلة، القرآن الکریم من المنظــور االستشــراقی،    اندم میالدی تدوین نمودهبا قرن هشت

خواهــد ورزانــه رادیــو کربنیــک اســت کــه مــی)؛ اما نمونه این سوی این ماجرا، همین پروژه غرض ٢١٠
معطوف سازد. جالــب ایــن اســت کــه   همچون گذشتگان مغرض خود، آن را به پیش از زمان پیامبر

های خطی قدیمی چون عربی و سریانی و فارسی و یونانی و امثال آن بیرمنگام در مجموعه نسخهنسخه  
، معــروف بــه «مجموعــه مینگانــا» -ی اســتعنوان وحــی الهــ که مخالف قرآن بــه  -«آلفرنس مینگانا»  

)Mingana Collectionشود، یافت شــده ) شامل سه هزار سند و کتاب خطی که در بیرمنگام نگهداری می
میالدی   ١٩٢٩تا    ١٩٢٥های  است. مینگانا، این مجموعه را در سه سفر خود به خاورمیانه در طول سال

 :١٩٩٣ ,”Coakley, “A Catalog of the Syriac Manuscripts in the John Rylands Library( گردآوری کرده است

٩٧١٩ :٨٣- ٨٤, “The Mingana and Related Collection Birmingham: Hunt ;١٠٥- ٢٠٧.( 

البته اگر به این آزمایش بتوان اطمینان حاصل نمود و آن را در کنار دلیل تــواتر و دیگــر دالیــل الهــی 
توان آن را پاسخی وقــوعی بــه های نوین را دقیق کشف نمود، مییق نسخهبودن قرآن پذیرفت و تاریخ دق

ســت؛ امــا در حــال حاضــر چنــین شناســی قــرآن دانافکن پیشین و پسین درباره نسخههای شبههجریان
های غربی بر متــون مقــدس دهد که روش پژوهششناسی نشان میامکانی وجود ندارد؛ بنابراین جریان

شناسی مبتنی بر رمزی انگاری و ها با استفاده از زبانو خطاهای موجود در آن  هاعهدین، توجیه تحریف
داننــد و متن مقدس را مشکل اعتقادی نمــیرو کشف نسخه جدید از یک تمثیلی مداری آن است. ازاین

 با این روش، به توجیه اختالفات احتمالی آن با دیگر نسخ قرآن بر خواهند آمد.
پژوهی خاورشناسان، باید به این نکته توجه کرد که غالبــًا مطالعات قرآن  شناسینیز در جریان آسیب

روی پژوهشی است کــه نتــایج نوعی تککنند و این  دانشمندان مسلمان را در مطالعات خود دخیل نمی
ســازی نســبت بــه کتــب مختلــف هــای تــاریخی نسخهدهد. توجه به جریــانای به دست میخودسرانه

پوشــی چشمعنوان یک جریان مهم تاریخی، قابلو چه از سوی غیرمسلمانان، بهمسلمانان، چه از درون  
 ویژه نسبت به قرآن اندیشه کرد.ن بهپژوهی غربیاتری به مسئله نسخهنیست و باید با نگاه دقیق
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 نتیجه
های نوین های قدیمی قرآن توسط دانشمندان غربی از طریق آزمایشبا توجه به کشف قدمت نسخه

شناســی و که توسط «ویالرد فرانک لیبی» برای اســتفاده در باســتان  ١٤ری بر اساس رادیوکربن  نگااشعه
ویژه تجدیدنظرطلبان که از روش نقــد منــابع، اصــالت به  دیگر علوم مرتبط معرفی شد، برخی از غربیان

اس ایــن هــای قــدیمی قــرآن را مــورد بــازپژوهی بــر اســ برند، بر آن شدند تا نسخهها را زیر سؤال میآن
داد نگاری قرار دهند. پس از بــروناصطالح مورد تاریخآزمایش قرار دهند تا قدمت آن را تعیین کنند و به

-های عتیقی چون بیرمنگــام مشــخص شــد کــه ایــن نســخه  این روش بر نسخه  نتایج تحقیق بر اساس
میالد حضرت رسول  میالدی یعنی دو سال پیش از  ٦٤٥میالدی تا    ٥٦٨مربوط به سال    -عنوان نمونهبه

تا خالفت خلیفه دوم است. برخی از آنان بالفاصله شبهه اقتباس و یا موجــود بــودن قــرآن را از   اکرم 
 مطرح کردند. برپیش از عصر پیام

شــناختی و فنــی، در پاسخ به این شبهه بنا بر تعبیر بهتر، ادعا، در نوشتار حاضر، در سه حیطه نسخه
شناختی ایــن اســت کــه هایی ارائه شد. خالصه پاسخ فنی و نسخهجواب  شناختیشناختی و جریانقرآن

عتبــار و نــاقص اســت؛ زیــرا فقــط ااعتبار و با اغماض، کمیک آزمایش بی  ١٤آزمایش رادیوگرافی کربن  
که حتی اشتباه آن در تشخیص روی پوست مصحف بیرمنگام انجام شده، نه روی نوشته مندرج روی آن

سازد. اصرار بر نتایج حاصــل از ف فضل، اعتبار آن را از اساس مخدوش میتاریخ نگارش نسخه مصح
شناســی و شــناخت ســبک ن خــطو عدم توجه به دستاوردهای مطالعات دیگری چــو  ١٤کربن    آزمایش

نامبرده با توجه   نوشته و نیز تذهیب و عالئم نوشتاری و جنس کاغذ و اندازه قلم، نیز نسبی بودن آزمایش
اعتبارســازی ایــن یجه به سبب تغییر در متغیرهــا و عناصــر ایزوتــوپی، از دیگــر عوامــل بــیبه تغییر درنت

یــان جوامــع علمــی غربــی و وجــود ادعــای آزمــایش اســت. همچنــین عــدم اقبــال روش نــامبرده در م
تربودن نسخه صنعا نسبت به نسخه بیرمنگام و توبینگن سبب ناامیدی به نتیجه به دست آمــده در قدیمی

 خواهد شد. ١٤بن آزمایش کر
شود که عدم سبقه وجودی برخی واژگان قرآنــی شناختی به شبهه موردبحث، گفته میدر پاسخ قرآن
دهد که جزئی از قــرآن، ِبکــر بــوده و ســابقه ون پیش از دوره اسالمی، نشان میها در متیا مهجوریت آن

خــش از قــرآن چــه تــوجیهی باید مشخص کند که نسبت به این ب  ١٤استعمالی نداشته و آزمایش کربن  
به اعتراف دانشمندان غربی، پاسخ   ١٤خواهد داشت. نیز با توجه به تخمینی و ظنی بودن آزمایش کربن  

هــا بــه حفــظ و ضمیمه اهتمام آنگان نسبت به دلیل تواتر قرآن در میان جمهور مسلمانان بهکنندآزمایش
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ود اسباب و شأن نزول آیات و مکــی و مــدنی ضمیمه وجنگهداری از آن، توجه به نزول تدریجی قرآن به
ایــن  چیســت. در -گذاری نسبی قرآن در همان عصر نزول قرآن دارد که نشان از ثبت تاریخ-ها  بودن آن

شناختی، تواتر لفظی قرآن است که اعتبار قرآن موجــود بــدون لــزوم اتکــا بــر میان، مهمترین دلیل قرآن
و نزول قرآن تــا عصــر حاضــر وجــود  نسل از زمان پیامبربهشناسی، مبتنی بر آن است که نسلنسخه

از ســوی تمــام دارد. این نکته حائز اهمیت است کــه بــا وجــود دلیــل تــواتر لفظــی قــرآن و پــذیرش آن 
هــای عنوان ضرورت اعتقادی در دین اسالم، دیگر نیازی به بررسی و اثبات همسانی نسخهمسلمانان به

تر لفظی بین مسلمانان هستند، بــا خــود قــرآن متــواَتر میــان جمهــور موجود از قرآن که حاکِی همان توا
ت قرآن، با وجود تواتر لفظی آن، دیگر نیاز اعتقادی مسلمانان در اثبات اصالعبارت مسلمانان نیست. به

شده و نیازی نیست تا در راستای پاسخ بــه ایــن نیــاز بــه اثبــات یــا رد مصــاحف عتیــق قــرآن پاسخ داده
ای به حجیت و اصالت قــرآن کــه از تــواتر لفظــی ها، خدشهه، وجود اشکال در نسخهپرداخت. درنتیج

 زند.گیرد، نمیمنشأ می
رسد کــه توجیــه های غربی بر عهدین، به نظر میاختی روش پژوهششننیز بر اساس مطالعه جریان

ری و امثــال آن شناســی مبتنــی بــر رمــزی انگــاها با استفاده از زبانها و خطاهای موجود در آنتحریف
است؛ بنابراین کشف نسخه جدید از قرآن برای کسانی که چنین نگــاه غیــر تقدیســی بــه متــون مقــدس 

ت. این در حالی است که آنان غالبًا دانشمندان مسلمان را در مطالعات خود دغدغه اسدارند، آسان و بی
دهــد و بــا روح به دست مــیای  روی پژوهشی است که نتایج خودسرانهکنند و این نوعی تکدخیل نمی

های تــاریخی پژوهی در متون مقدس که ادعای آن را دارند، همخوانی ندارد. ضمنًا توجه به جریانپدیده
عنوان یــک جریــان زی نسبت به کتب مختلف مسلمانان، چه از درون اسالم و چه بیرون آن، بهسانسخه

ویژه نسبت پژوهی غربیان بهری به مسئله نسخهتپوشی نیست و باید با نگاه دقیقچشممهم تاریخی، قابل
ــربن  ــایش ک ــایج آزم ــًا نت ــرد. نهایت ــرآن اندیشــه ک ــه ق ــوبینگن و دی ١٤ب ــام و ت ــر نســخه بیرمنگ ــر ب گ

های قرآنی که با این روش در حال طی مراحل هســتند، تخمینــی، نــاقص و دارای دلیــل و پژوهینسخه
 قبول است.شواهد معارض و غیرقابل
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 ش. ١٣٩٧،  ٤، ش ١٥تحقیقات علوم قرآن و حدیث، دوره 
قیر شــده: آثــار و عــوارض آن بــر انســان و محــیط پورحیدری، غالمرضا و دیگران، اورانیوم ف .١٥
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 ش. ١٣٨٤زیست، اسپند هنر، تهران:  
ها و پیامدها، پژوهشگاه علوم و شهپژوهی جان ونزبرو ری پورطباطبایی، مجید، خطاهای قرآن .١٦

 ش. ١٣٩٨فرهنگ اسالمی، قم: 
ی رســانی، کتابخانــه ملــی جمهــورجمعی از نویسندگان، دایرةالمعــارف کتابــداری و اطالع .١٧

 ش. ١٣٨٥اسالمی ایران، تهران:  
حسینی اشکوری، صادق، چکیده مقاالت اولین همایش بین المللی میراث مشــترک ایــران و  .١٨

 ش. ١٣٩٣اسالمی، قم:    عراق، مجمع ذخایر
حسینی میالنی، علی، التحقیــق فــی نفــی التحریــف عــن القــرآن الشــریف، الحقــائق، قــم:  .١٩

 ق.١٤٢٩
 ق. ١٤٢٥عمار، عمان:   حمد، غانم قدوری، رسم المصحف، دار .٢٠
 ش. ١٣٧٦خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، موسسه احیاء آثار االمام الخوئی، قم:  .٢١
های بــه خــط عربــی، محمدحســین مرعشــی، شناسی: نسخهتنامه نسخهدروش، فرانسوا، دس .٢٢

 ش. ١٣٩٥سمت، تهران:  
ترجمــه: مرتضــی   تــرین مصــاحف، ای در بــاب کهنهای عصــر امــوی: مقدمــهــــــ، قرآن .٢٣

ی مطالعات اسالمی به زبانهــای اروپــایی، شــرکت نشــر نیا و آالء وحیدنیا، مرکز و کتابخانهکریمی
 ش. ١٣٩٥کتاب هرمس، تهران:  

نویسی تا قــرن چهــارم هجــری، ترجمــه: دروش، فرانسوا؛ خلیلی، ناصر، سبک عباسی: قرآن .٢٤
 ش. ١٣٧٩پیام بهتاش، نشر کارنگ، تهران: 

 ق. ١٤١٥ین، اعراب القرآن الکریم و بیانه، دار الیمامه، دمشق: الددرویش، محی .٢٥
ســتوی ســپید، تهــران: بندی ادوار پــیش از تــاریخ ایــران، پریاری، عباس و دیگران، ردهدولت .٢٦

 ش. ١٣٩٤
 ق.  ١٤١٠قتیبه عبدالله، اإلمامة و السیاسة (تاریخ الخلفاء)، داراألضواء، بیروت:دینوری، ابن .٢٧
 ش. ١٣٦٩خ قرآن، امیرکبیر، تهران: رامیار، محمود، تاری  .٢٨
ــادی آن»،  .٢٩ ــرآن و چــاپ انتق رضــایی اصــفهانی، محمــدعلی، «طــرح مستندســازی مــتن ق
 ش. ١٣٨٦، ٢ش  پژوهی خاورشناسان،  قرآن
 ق. ١٣٧٦زرکشی، بدرالدین، البرهان فی علوم القرآن، دار احیاء الکتب العربیه، بیروت:   .٣٠
ی علوم القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت: زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان ف .٣١
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 ق. ١٤٠٨
ن، تــوس، بیگ، محمدامین، زبده تاریخ کــرد و کردســتان، ترجمــه: یداللــه روشــن اردالزکی .٣٢

 ش. ١٣٨١تهران:  
 م. ١٩٣٥زنجانی، ابوعبدالله، تاریخ القرآن، لجنة التالیف و الترجمة و النشر، قاهره:   .٣٣
ــن، «مفهوم  .٣٤ ــانی، محمدحس ــیزم ــه و دوره شناس ــراق»، قرآن، تاریخچ ــای استش ــی ه پژوه

 ش. ١٣٨٥،  ١خاورشناسان، ش 
، ٤٧قبســات، ش   شناسی مسیحی با گــذری بــر وحــی قرآنــی»، ساجدی، ابوالفضل، «وحی .٣٥

 ش. ١٣٨٧
اکبر، دروس تمهیدیة فی القواعــد التفســیریة، النشــر االســالمی، قــم: سیفی مازندرانی، علی .٣٦

 ق. ١٤٢٨
 ق. ١٤٢١کر، االتقان فی علوم القرآن، دارالکتب العربی، بیروت:  الدین ابوب سیوطی، جالل .٣٧
هایی مــتن قــرآن»، شاکر، محمدکاظم و نانسی ساکی، «نقش روایات در تعیین تاریخ تثبیت ن .٣٨

 ش. ١٣٩٣،  ١٥سراج منیر، ش 
شاهین، عبدالصبور، تاریخ قرآن، ترجمــه: حســین ســیدی، آســتان قــدس رضــوی، مشــهد:  .٣٩

 ش.١٣٨٥
 ق. ١٤٠٦، قم: حمد، الفرقان فی تفسیر القرآن و السنه، فرهنگ اسالمیصادقی تهرانی، م .٤٠
هان اسالم»، تــاریخ صحراگرد، مهدی و علی اصغر شیرازی، «سیر تحول خطوط قرآنی در ج .٤١

 ش. ١٣٩١،  ١٥اسالم و ایران، ش 
طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسة االعلمــی للمطبوعــات، بیــروت:  .٤٢

 ق. ١٤٠٤
 ق. ١٤٢٦املی، جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی االعظم، دار الحدیث، قم:  ع .٤٣
 ش. ١٣٧٤اصول الدین، قم:   عسکری، مرتضی، القرآن الکریم و روایات المدرستین، کلیة .٤٤
 ق. ١٤١٠، تهران:  الهدی، علی بن الحسین، الشافی فی اإلمامة، موسسة الصادقعلم .٤٥
 ق. ١٤١٦علوم القرآن، بیروت: عالم الکتب،   عنایة، غازی حسین، هدی الفرقان فی .٤٦
اللــه، اطلــس خــط تحقیــق در خطــوط اســالمی، مشــعل/ ارغــوان، تهــران: فضــایلی، حبیب .٤٧

 ش.١٣٦٣
 ش. ١٣٧٧اکبر، تفسیر احسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران: علی قرشی،  .٤٨
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 ق. ١٤٢١القطان، مناع، مباحث فی علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت:   .٤٩
آرایی در تمدن اســالمی ایــران، ســمت، تهــران: درضا و مجید ساریخانی، کتابکارگر، محم .٥٠

 ش. ١٣٩٨
ت در نسخه های خطی»، آرشــیو ملــی، کریمی، شهال؛ فرزام، فریبا، «درآمدی بر تعیین اصال .٥١
 ش. ١٣٩٧،  ١٣ش 
پژوهی در غرب، مجمع جهانی تقریــب مــذاهب اســالمی، تهــران: نیا، مرتضی، سیره کریمی .٥٢

 ش. ١٣٨٦
های قرآن به خط کوفی»، گنجینه ملــک کتابخانــه ملــک، ـ، «نشست پژوهشی در نسخهـــــ .٥٣

 ش. ١٣٩٧تهران:  
 ق. ١٤٢٩الحدیث،   کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم: دار .٥٤
کورن، ج. و ی. د. نوو، «رویکردهای روشمند به مطالعات اسالمی»، ترجمه: شادی نفیسی،  .٥٥

 ش. ١٣٨٧،  ١١٤آینه پژوهش، ش  
، ادوین آرویدوویچ و دیگران، تاریخ ایــران از زمــان باســتان تــا امــروز، ترجمــه: گرانتوفسکی .٥٦

 ش. ١٣٥٩کیخسرو کشاورزی، پویش، تهران: 
آرایی در تمدن اسالمی، بنیاد پژوهشهای آســتان قــدس رضــوی، یب، کتابمایل هرودی، نج .٥٧

 ش. ١٣٧٢مشهد: 
حــوزه علمیــه قــم، قــم:  مؤدب، رضا، نزول قرآن و رؤیای هفت حرف، دفتر تبلیغات اسالمی .٥٨

 ش. ١٣٧٨
مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار الجامعة لــُدرر اخبــار االئمــة االطهــار، دار احیــاء التــراث  .٥٩

 ق. ١٤٠١ت:  العربی، بیرو
های مســلمانان در هنــد از رونــق تــا افــول»، محمدی، محسن؛ اشرافی، مرتضی، «کتابخانه .٦٠

 ش. ١٣٩٣،  ٦ای، ش های منطقهپژوهش
 ش. ١٣٩٤،  ٤ها»، اوراق عتیق، ش نویسهای دست«کّراسهمرعشی، حسین،  .٦١
ام عربستان: مزینی، خالد بن سلیمان، المحرر فی اسباب النزول القرآن، دار ابن الجوزی، دم .٦٢

 ق. ١٤٢٩
 ش. ١٣٦٩مطهری، مرتضی، پیامبر امی، صدرا، تهران:  .٦٣
 ش. ١٣٨٢معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن، سمت، تهران:  .٦٤
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 ق. ١٤١٥ی علوم القرآن، النشر االسالمی، قم: ــــــ، التمهید ف .٦٥
موتسکی، هارالد، حــدیث اســالمی خاســتگاه و ســیر تطــور، کوشــش و تصــحیح: مرتضــی  .٦٦

 ش. ١٣٩٠ار الحدیث، قم: نیا، دکریمی
میشل، توماس، کالم مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، مرکز مطالعــات و تحقیقــات ادیــان و  .٦٧

 ش. ١٣٨١مذاهب، قم: 
دیگــران، «نقــد و بررســی آراء تجدیدنظرطلبانــه پاتریشــیا کــرون در زمینــه نصرتی، ســپیده و   .٦٨

 ش. ١٣٩٦، ٢٥مطالعات اسالمی»، تاریخ و تمّدن اسالمی، ش  
 ش. ١٣٨٠گذاری قرآن، هستی نما، تهران:، جعفر، درآمدی بر تاریخنکونام  .٦٩
، ٢ ، ش٢٨های خطی قرآن»، آیینه پــژوهش، ســال ساز، نصرت، «مروری بر مقاله نسخهنیل .٧٠

 ش. ١٣٩٦
وات، ویلیام مونتگمری، برخورد آرای مسلمانان و مسیحیان، ترجمه: محمدحسین آریا، نشر  .٧١

 ش. ١٣٧٣فرهنگ اسالمی، تهران: 
هــای نــوین علمــی (آزمــایش گذاری مخطوطات قرآنی در پرتو روش یدنیا، آالء، «تاریخوح .٧٢

 ش. ١٣٩٧، ٧)»، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، ش  ١٤کربن  
مراغه و محمدحسن مالح و جــابر سازی اورانیوم، ترجمه: محمد قنادیی، استلیو، غنیویالن .٧٣

 ش. ١٣٨٧الل کوثر، صفدری و علیرضا کشتکار و ابراهیم معافی، تهران: ز
ــال .٧٤ ــپانیا (سـ  - ٩٠٥م /  ١٦١٤ - ١٥٠٠های هـــاروی، لئوناردپاتریـــک، مســـلمانان در اسـ

ــاقری، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه، قــم:  طاهری و انســیهق)، ترجمــه: عبداللــه ناصــری ١٠١٩ ب
 ش.١٣٩٨
 ش. ١٣٩١، ٦هاشمی، مصطفی، «منشأ الهی بودن الفاظ قرآن کریم»، عقل و دین، ش   .٧٥
جان راسل، فرهنگ ادیــان جهــان، ترجمــه: جمعــی از مترجمــان، مرکــز مطالعــات و هینلز،   .٧٦

 ش. ١٣٨٦تحقیقات ادیان و مذاهب، قم:  



 

 

 
٢١٠ 

  Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:٢١٦-١٨٢ 
A Critical Study of Western Excuses Using Newly Discovered Versions of the Quran 

Kamran Oveisi 
Muhammad Fakir Meybodi 

 المیةجامعة المصطفی الع
Al-Mustafa International University 

 حدیث  مجتمع آموزش عالی قرآن و

Resources: 
١. Holy Quran, Manuscript Attributed to Imam Hassan Mujtaba (A.S), Malek 

Library, Tehran: n.d. 

٢. A Group of Authors, Encyclopedia of Library and Information Science, 

National Library of the Islamic Republic of Iran, Tehran: ٢٠٠٦. 

٣. Abazari, Zahra, The Development of Islamic Collections in Libraries of 

Western Europe and North America, SAMT, Tehran: ٢٠٠٤. 

٤. Abu Laila, Muhammad Muhammad, The Holy Quran from the Oriental 

Purpose, Dar al-Nashr lil Jamia’at, Cairo: ١٩٩٨. 

٥. Abyari, Ibrahim, Tarikh al-Quran (The History of Quran), Dar al-Kitab, Beirut: 

١٤١١ AH. 

٦. Afrvand, Qadir, “Manuscripts of the Quran in Museums, Institutions, Libraries 

and Collections of the World”, Golestan Quran, Vol. ٢٠٠٢ ,١١٤. 

٧. Akbarzadeh Khiavi, Azim and Shanli Nezami, Inhibition of attenuated 

uranium by radon-eating microorganisms in hot mineral waters of Iran, Azimzadeh 

Publishing, Tehran: ٢٠١٧. 

٨. Alam al-Huda, Ali bin al-Hossein, Al-Shafi fi al-Imamah (The Convincing 

Proof for Imamate), Al-Sadiq (A.S) Foundation, Tehran: ١٤١٠ AH. 

٩. Al-Qattan, Manna’, Discussions Concerning the Quranic Sciences, Muassasah 

al-Risalah, Beirut: ١٤٢١ AH. 

١٠. Al-Qays, Qays, Iranians and Arabic Literature, Institute of Research and 

Cultural Studies, Tehran: ١٤١٨ AH. 

١١. Amili, Ja’far Murtadha, Al-Sahih min Sirah al-Nabi al-A’zham (An Authentic 

Biography of the Great Prophet), Dar al-Hadith, Qom: ١٤٢٦ AH. 

١٢. Amini Golestani, Muhammad, Rare and Miscellaneous, Author, Qom: ٢٠١٦. 

١٣. Asheiqar, Muhammad Ali, Glimpses at Studies on the History of the Quran, 

Muassasah al-A’lami lil Matbua’t, Beirut: ١٤٠٨ AH. 

١٤. Askari, Morteza, The Holy Quran and the Narrations of the of the Two Major 

Islamic Sects, Usul al-Din College, Qom: ١٩٩٥. 



 

 

 
٢١١ 

 ٢١٦-١٨٢  :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره انزدهمش، سال  انخاورشناس  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم      
 شده قرآنهای جدید کشفجویی غربیان با استفاده از نسخه بررسی انتقادی بهانه

 کامران اویسی 
 محمد فاکر میبدی \

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 آن و حدیث مجتمع آموزش عالی قر

١٥. Barbour, Ian, Science and Religion, Translated by Bahauddin Khorramshahi, 

Markaz Nashr Danishgahi (IUP) (Institute of University Press), Tehran: ١٩٨٣. 

١٦. Bigdeli, Ali et al., “The Effect of the Special Custom of the Quran on the 

Semantic Evolution of the Arabic Words of the Pre-Islamic Era”, Research in the 

Sciences of the Quran and Hadith, Volume ١٥, Issue ١٣٩٧ ,٤. 

١٧. Coakley,J. F, “A Catalog of the Syriac Manuscripts in the John Rylands 

Library”, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, Vol. ٧٥, 

No. ١٩٩٣ ,٢. 

١٨. Coleman, Dennis, “Illinois State Geological Survey Dates IV”, 

Radiocarbon,No. ١٩٧٣ ,١٥. 

١٩. Daroush, François, Manuscript: A Manuscript in Arabic, Muhammad Hossein 

Mara’shi, SAMT, Tehran: ٢٠١٦. 

٢٠. Daroush, François, The Qurans of the Umayyad Era: An Introduction to the  

Oldest Mushaf, Translated by Murtaza Kariminia and Ala’a Wahidnia, The Centre 

and Library of Islamic Studies in European Languages, Hermes Publications, 

Tehran, ٢٠١٦. 

٢١. Darwish, Muhiyat al-Din, The Arabs of the Holy Quran and the Statement, Dar 

al-Imamah, Damascus: ١٤١٥ AH. 

٢٢. Dinuri, Ibn Qutaybah Abdullah, Imamate and Politics (History of the Caliphs), 

Dar al-Adhwa, Beirut: ١٤١٠ AH. 

٢٣. Dolatyayari, Abbas et al., The Classification of Periods before the History of 

Iran, Parastavi Sepid, Tehran: ٢٠١٥. 

٢٤. Drouch, François; Khalili, Nasir, Abbasi Style: Quran Calligraphy up to the 

Fourth Century AH, Translated by Payam Behtash, Karang Publishing, Tehran: 

٢٠٠٠. 

٢٥. Fazaili, Habibullah, Atlas of Research in Islamic Arts and Calligraphies, 

Masha’l / Arghavan, Tehran: ١٩٨٤. 

٢٦. Grantovsky, Edwin Arvidovich et al., History of Iran from Ancient Times to 

the Present, Translated by Kaykhosrow Keshavarzi, Pooyesh, Tehran: ١٩٨٠. 



 

 

 
٢١٢ 

  Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:٢١٦-١٨٢ 
A Critical Study of Western Excuses Using Newly Discovered Versions of the Quran 

Kamran Oveisi 
Muhammad Fakir Meybodi 

 المیةجامعة المصطفی الع
Al-Mustafa International University 

 حدیث  مجتمع آموزش عالی قرآن و

٢٧. Hammad, Ghanam Qaduri, Rasm al-Mushaf (The Calligraphy of Quran), Dar 

Ammar, Oman: ١٤٢٥ AH. 

٢٨. Harvey, Leonard Patrick, Muslims in Spain (١٤١٤-١٥٠٠ AD / ١٠١٩-٩٠٥ AH), 

Translated by Abdullah Nasiri Taheri and Insiyyah Baqiri, Research Institute of 

Hawzeh and University, Qom: ٢٠١٩. 

٢٩. Hashimi, Mustafa, “The Divine Source of the Words of the Holy Quran”, 

Reason and Religion, Vol. ٢٠١٢ ,٦. 

٣٠. Hinnels, John Russell, The Dictionary of World Religions, Translated by A 

Group of Translators, Center for the Study and Research of Religions and 

Denominations, Qom: ٢٠٠٧. 
٣١. Holland, Tom, “Viewpoint: The roots of the battle for free speech”, BBC News 
Magazine, Retrieved ١٤ January, ٢٠١٥. 

٣٢. Hosseini Eshkavari, Sadiq, Abstract of the Proceedings of the First 

International Conference on the Common Heritage of Iran and Iraq, Majma; Zakhair 

Islami, Qom: ٢٠١٤. 

٣٣. Hosseini Milani, Ali, A Research on the Denial of Distortion of the Holy 

Quran, Al-Haqaiq, Qom: ١٤٢٩ AH. 

٣٤. Houdas, O, “Essai sur Lecriture Maghrebine, Nouveaux Melanges Orientaux”, 
International Congress of Orientalists,Paris, ١٨٨٦. 
٣٥. http://idb.ub.uni-tuebingen.de/opendigi/MaVI١٦٥. 

٣٦. http://www.coranica.de/front-page-en. 

٣٧. https://web.archive.org/web/٢٠١٥٠٨٢٥٠٩١٦٢٤/http://vmr.bham.ac.uk/Collecti
ons/Mingana/Islamic_Arabic_١٥٧٢a/table/. 

٣٨. https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/٢٠١٥/٠٧/quran-manuscript-٠٧-٢٢-

١٥.aspx. 

٣٩. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/١٩٦٠/summary. 
٤٠. Hunt, Lucy-Anne, “The Mingana and Related Collection Birmingham: Edward 

Cadbery Charitable Trust”, Journal of the Royal Asiatic Society, Vol ١٠, Issue 

١٬٢٠٠٠. 



 

 

 
٢١٣ 

 ٢١٦-١٨٢  :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره انزدهمش، سال  انخاورشناس  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم      
 شده قرآنهای جدید کشفجویی غربیان با استفاده از نسخه بررسی انتقادی بهانه

 کامران اویسی 
 محمد فاکر میبدی \

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 آن و حدیث مجتمع آموزش عالی قر

٤١. Ibn Dureid, Muhammad bin Hassan, Jamharah al-Lughah (Lexicon on Arabic 

Words), Dar El Ilm Lilmalayin, Beirut: ١٩٨٨. 

٤٢. Ibn Nadim, Al-Fihrist, Amir Kabir, Tehran, ١٩٨٧. 

٤٣. Ibn Varaq, The Origins of The Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book, 

Prometheus Books,USA,١٩٩٨. 

٤٤. Inayah, Ghazi Hossein, Huda al-Furqan fi Ulum al-Quran (The Criterion in the 

Quranic Sciences), Beirut: Alam al-Kutub, ١٤١٦ AH. 

٤٥. Kargar, Muhammad Reza and Majid Sarikhani, Book Compiling Arts in the 

Islamic Civilization of Iran, SAMT, Tehran: ٢٠١٩. 

٤٦. Karimi, Shahla; Farzam, Fariba, “An Introduction to Determining Authenticity 

in Manuscripts”, National Archives, No. ٢٠١٨ ,١٣. 

٤٧. Kariminia, Morteza, “Research Conference on Copies of the Quran in Kufic 

Script”, Malek Treasure, Malek Library, Tehran: ١٣٩٧. 

٤٨. Kariminia, Morteza, The Research on Biographies in West, World Assembly 

for the Approximation of Islamic Sects, Tehran: ٢٠٠٧. 

٤٩. Khoei, Abu al-Qasim, Al-Bayan fi Tafsir al-Quran (A Clarification in the 

Exegesis of Quran), Muassasah Ihya Athar al-Imam al-Khoei (Institute for the 

Revival of the Works of Imam Al-Khoei), Qom: ١٩٩٧. 

٥٠. Koren, J. & Nevo, Y. D. “Methodical Approaches to Islamic Studies”, 

Translated by Shadi Nafisi, Ayineh Pajuhesh, Vol. ٢٠٠٨ ,١١٤. 

٥١. Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, al-Kafi, Dar al-Hadith, Qom: ١٤٢٩ AH. 

٥٢. Laylin.K,James, Nobel laureates in chemistry ١٩٩٢-١٩٠١, D.C, American 

Chemical Society: Chemical Heritage Foundation, Washington, ١٩٩٣. 
٥٣. Lieber,Francis,enclopedia americana, Scholastic, USA, ١٩٦٣. 

٥٤. Ma’refat, Muhammad Hadi, Al-Tamhid fi Ulum al-Quran (An Introduction to 

Quranic Sciences), Al-Nashr al-Islami (Islamic Publishing Center), Qom: ١٤١٥ AH. 

٥٥. Ma’refat, Muhammad Hadi, History of Quran, SAMT, Tehran: ٢٠٠٣. 

٥٦. Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-

Aimah al-Athar (Oceans of Lights Comprising the Pearls of Narrations from Holy 

Imams (AS)), Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut: ١٤٠١ AH. 



 

 

 
٢١٤ 

  Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:٢١٦-١٨٢ 
A Critical Study of Western Excuses Using Newly Discovered Versions of the Quran 

Kamran Oveisi 
Muhammad Fakir Meybodi 

 المیةجامعة المصطفی الع
Al-Mustafa International University 

 حدیث  مجتمع آموزش عالی قرآن و

٥٧. Mara’shi, Hossein, “Manuscripts Writers’ Notes”, Awraq Atiq, Vol. ٢٠١٥ ,٤. 

٥٨. Mayel Heravi, Najib, Book Compiling Arts in Islamic Civilization, Astan Quds 

Razavi Research Foundation, Mashhad: ١٩٩٣. 

٥٩. Mazini, Khalid bin Sulayman, Al-Muharrar fr Asbab al-Nuzul al-Quran (A 

Research on the Reasons of the Revelation of the Quran), Dar Ibn Al-Jawzi, 

Dammam, Saudi Arabia: ١٤٢٩ AH. 

٦٠. Michel, Thomas, Christian Theology, Translated by Hossein Tawfiqi, Center 

for the Study and Research of Religions and Denominations|, Qom: ٢٠٠٢. 

٦١. Moaddab, Reza, The Revelation of the Quran and the Dream of Seven Letters, 

Qom Seminary Islamic Preaching Office, Qom: ١٩٩٩. 

٦٢. Montgomery Watt, William and Richard Bell, Bell’s introduction to the Quran, 
Edinburgh University Press, Eng, ١٩٧٧. 

٦٣. Motsky, Harald, Islamic Hadith, Origin and Evolution, Edited by Morteza 

Kariminia, Dar al-Hadith, Qom: ٢٠١١. 

٦٤. Mottahari, Morteza, Illiterate Prophet, Sadra, Tehran: ١٩٩٠. 

٦٥. Muhammadi, Mohsen; Ashrafi, Morteza, “Muslim Libraries in India from 

Prosperity to Decline”, Regional Studies, Vol. ٢٠١٤ ,٦. 

٦٦. Nekounam, Ja’far, An Introduction to the History of the Quran, Hastinuma, 

Tehran: ٢٠٠١. 

٦٧. Nilsaz, Nosrat, “A Review of the Manuscripts of the Quran”, Ayineh Pajuhesh, 

Vol. ٢٨, No. ٢٠١٧ ,٢. 

٦٨. Nusrati, Sepideh et al., “Critique and Study of Patricia Crohn’s Revisionist 

Views on Islamic Studies”, Islamic History and Civilization, Vol. ٢٠١٧ ,٢٥. 

٦٩. Oveisi, Kamran and Muhammad Shahamati, Discussions Concerning the 

History and Quranic Sciences, Army University of Medical Sciences / Magestan, 

Tehran: ٢٠١٨. 

٧٠. Peters, F. E, “The Quest of the Historical Muhammad”, International Journal 

of Middle East Studies, Vol. ٢٣, No. ١٩٩١ ,٣. 

٧١. Pourhaidari, Gholamreza et al., Depleted Uranium: Its Effects on Human and 

Environment, Espand Honar, Tehran: ٢٠٠٥. 



 

 

 
٢١٥ 

 ٢١٦-١٨٢  :، ص ١٤٠٠پاییز و زمستان ، ٣١، شماره انزدهمش، سال  انخاورشناس  یپژوه قرآن یدو فصلنامه علم      
 شده قرآنهای جدید کشفجویی غربیان با استفاده از نسخه بررسی انتقادی بهانه

 کامران اویسی 
 محمد فاکر میبدی \

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 آن و حدیث مجتمع آموزش عالی قر

٧٢. Pourtabatabai, Majid, Errors of Quranic Studies of John Wansbrough: Roots 

and Consequences, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom: ٢٠١٩. 

٧٣. Qarashi, Ali Akbar, Tafsir Ahsan al-Hadith (The Best Word/ Distinguished 

Exegesis), Bi’that Foundation Publications, Tehran: ١٩٩٨. 

٧٤. Ramyar, Mahmoud, History of Quran, Amir Kabir, Tehran: ١٩٩٠. 

٧٥. Ray, Edmondson, Memory of the world: general guidelines to safeguard 
documentary heritage, UNESCO, Paris, ٢٠٠٢. 

٧٦. Rezaei Esfahani, Muhammad Ali, “The Project of Documentation of the Text 

of the Quran and Its Critical Printing”, Orientalists’ Quranic Research, Vol. ٢٠٠٧ ,٢. 

٧٧. Sadiqi Tehrani, Muhammad, al-Furqan fi Tafsir al-Quran wa al-Sunnah (The 

Criterion in the Exegesis of Quran and Narration), Islamic Culture Publications, 

Tehran: ١٤٠٦ AH. 

٧٨. Sahragard, Mehdi and Ali Asghar Shirazi, “The Evolution of Quranic Fonts 

and Calligraphies in the Islamic World”, History of Islam and Iran, Vol. ٢٠١٢ ,١٥. 

٧٩. Sajidi, Abolfazl, “Christian Revelation Studies with Glimpse at the Quranic 

Revelation”, Qabsat, vol. ٢٠٠٨ ,٤٧. 

٨٠. Seifi Mazandarani, Ali Akbar, Introductory Lessons on the Interpretive Rules, 

Al-Nashr al-Islami, Qom: ١٤٢٨ AH. 

٨١. Shahin, Abdul Sabur, History of the Quran, Translated by Hossein Seyyedi, 

Astan Quds Razavi, Mashhad: ٢٠٠٦. 

٨٢. Shakir, Muhammad Kazim and Nancy Saki, “The Role of Narrations in 

Determining the Date of Final Confirmation of the Text of the Quran”, Siraj Munir, 

vol. ٢٠١٤ ,١٥. 

٨٣. Suyuti, Jalaluddin Abu Bakr, Al-Itqan fi Uloom al-Quran (The Perfect Guide 

to the Sciences of the Quran), Dar al-Kutub al-Arabi, Beirut: ١٤٢١ AH. 

٨٤. Tabatabai, Muhammad Hossein, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Muassasah al-

A’lami lil Matbua’t, Beirut: ١٤٠٤ AH. 

٨٥. Vahidnia, Ala’a, “Historiography of Quranic Manuscripts in the Light of 

Modern Scientific Methods (Carbon-١٤ Experiment)”, Quranic Studies and Islamic 

Culture, Vol. ١٣٩٧ ,٧. 



 

 

 
٢١٦ 

  Bi-Quarterly Scientific of the Qur’an and Orientalists, Fall and Winter (٣١)١٦ ,٢٠٢٢, P:٢١٦-١٨٢ 
A Critical Study of Western Excuses Using Newly Discovered Versions of the Quran 

Kamran Oveisi 
Muhammad Fakir Meybodi 

 المیةجامعة المصطفی الع
Al-Mustafa International University 

 حدیث  مجتمع آموزش عالی قرآن و

٨٦. Vilani, Stelio, Uranium Enrichment, Translated by Muhammad Qannadi 

Maraghah, Muhammad Hassan Mallah, Jaber Safdari, Alireza Keshtkar and 

Ebrahim Moa’fi, Tehran: Zulal Kawsar, ٢٠٠٨. 

٨٧. Waines,David, Introduction to Islam, Cambridge University Press, Eng, ١٩٩٥. 

٨٨. Wang, Hong, “Pyrolysis-combustion ١٤C dating of soil organic 

matter”,Quaternary Research,Vol ٦٠, Issue ٢٠٠٣ ,٣. 

٨٩. Wansbrough, John, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural 
Interpretation, Prometheus Books,USA, ١٩٧٧. 

٩٠. Watt, William Montgomery, The Clash of Muslim and Christian Opinions, 

Translated by Muhammad Hossein Aria, Islamic Culture Publishing, Tehran: ١٩٩٤. 

٩١. Zakibaig, Muhammad Amin, The Summarized Book on Kurdish History and 

Kurdistan, Translated by Yadullah Roshan Ardalan, Toos, Tehran: ٢٠٠٢. 

٩٢. Zamani, Muhammad Hassan, “Terminology, History and Periods of 

Orientalism”, Orientalists’ Quranic Studies, Vol. ٢٠٠٦ ,١. 

٩٣. Zanjani, Abu Abdullah, History of the Quran, Institute of Compilation, 

Translation and Publishing, Cairo: ١٩٣٥. 

٩٤. Zarkashi, Muhammad bin Abdullah Al-Burhan fi Uloom al-Quran (A 

Demonstration in Quranic Sciences), Researched by Abu al-Fadhl Ibrahim, Dar 

Ihyah al-Kutub al-Arabiyyah, Beirut: ١٣٧٦ AH. 

٩٥. Zarqani, Muhammad Ab al-Azim, Manahil a-Irfan fi Ulum al-Quran (The 

Sources of Knowldege in Quranic Sciences), Dar Ihyah al-Kutub al-Arabiyyah, 

Beirut: ١٤٠٨ AH.


