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 ژپوهشی گزارش نشست علمی

 

 نی و نقد کتاب قرآن مورخ  یمعرف  عنوان نشست

 قرآن و مورخین موضوع نشست

 انسخنران

صطفی العالمیه(حجت االسالم عباسعلی رباتی لم
 )عضو هیئت علمی جامعه ا

صطفی العالمیه(مجتبی رحمتیحجت االسالم  لم
کار جامعه ا  )استاد هم

گاه معارف اسالمی(حجت االسالم سید محمد موسوی  )دانشجوی دکتر دانش

صطفی  العالمیه(میثم جواد نیا دکتر   دبیر علمی لم
کار جامعه ا  )استاد هم

 افرسی زبان ارائه

 1401مرداد         23 زمان برگزاری

 جلسات دانشگاه مجازیسالن  مکان برگزاری

تعداد شرکت 

 کنندگان
 نفر  حضوری 21و  ننفر آنالی 75

لینک دسترسی به  

 محتوای  نشست
https://live.mou.ir/p1zplswe8evx/ 

 



 

 متن نشست 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 نی و نقد کتاب قرآن مورخ  یمعرف 

مطالعات و گروه  یبه همت معاونت پژوهش دانشگاه مجاز  1401 مرداد 23  خیدر تار ینشست علم نیا

 . دی برگزار گرداسالمی 

 گردد:  یارائه م ینشست علم نیاز اهم موضوعات ارائه شده در ا یگزارش ریز در

دکتر جواد نيا دبير محترم علمی نشست  به مهمترین محورهای که قرار است در این نشست  به آنان پرداخته  

محور اصلی است که به ترتيب عبارتند از تبيين سير تاریخی شيعه دوازده امامی در  4کردند که شود را بيان 

معرفی کتاب قرآن مورخين و پدیدآورندگان آن   محور سوم  غرب و معرفی شيعه پژوهان معاصر در غرب و

 . شده در کتاب قرآن مورخين و پاسخ به آنها هستندح  و طرح برخی شبهات مطر

 و اینکه   در غرب یپژوه  عهيش  یسابقه موسوی با بيان اینکه الزم است با استاد محترم 

آشنا شد به توضيحاتی    یرمعز يام  یو آثار محمدعل  ی به زندگ  ینگاه و    معاصر در فرانسه  ی  دوره  یشناسه  عيش

 پيرامون این مطالب پرداختند که اهم آنها به شرح زیر است :

 برگزار گردید   ، استراسبورگ. 1347خرداد /بهشت ی: ارد یدوازده امام  عهي شناخت ش شیهما نياول

 می توان به افراد مهم و صاحب اثری اشاره کرد از جمله :از آن  شيپ یپراکنده  مطالعات

   عهيش  یادب خیتار رامونيپ با کتاب  هریگلدز  گنازیا .1

  هي مخالف در اسالم اول ینید-ی اسياحزاب س با کتاب  یآلمان ولهاوزن .2

 از اسالم در پارس و عراق   یخیتار عه،يش  نید با کتاب  ییکایدونالدسون آمر نيمارت ت یدوا .3

   یرانیاسالم ا یثمرات معنو نيسلمان و اول با کتاب  ونينيماس ییلو .4

پرداختند    و ... .  یرمعزي ام  یژامبه، محمدعل  نيستیکر  ،یلور  ريشاگردان کوربن : پ  ی نینقش آفرایشان در ادامه به  

 را  یدوازده امام عهيمطالعات ش ژهیبه صورت و یرمعزيام یمحمدعلبا این توضيح که 

ژامبه در  نيستیکر دارد. یعال مطالعات یکاربرد یرا در دانشسرا  یعرفان اسالم یکرس یلور ريپ داد. ادامه

 کند.  یپژوهش م یفلسفه اسالم

 

از شاگردان کوربن و  ،ی رمعزي ام یمحمدعلدکتر موسوی در ادامه به توضيح بيشتر امير معزی پرداختند که  

را با   دارشناسانهیروش پد اود متمرکز کر اسالم خود را بر سه قرن اوّل ینید-یخ ی او مطالعات تار ريتحت تاث

  ی رمعزيمتمرکز بود، ام انیصفو کرد. بر خالف کوربن که بر عرفان و فلسفه در عصر ختهي آم یخی نگاه تار



 

 یها و » و « راهنما شهیر ع،يتشد و بشناسان لياص یرا در سه قرن اول اسالم با روش عهيکند ش یتالش م

 شده است.  انيب در دو کتاب یاو در باب امام شناس  یها دگاهی » د  نينخست عيدر تش یربان

 از نمونه آثاری که جناب امير معزی دارند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 ی. موضوع تمامشوديکتاب به نام او منتشر م   کیهر سال    بایکتاب. تقر  16به    کی نزد  ديتول  ت یرینگارش و مد

  قرآن انجام شده است.  یی اسالم پژوهان غالبا اروپا  یبا همکار  یروه آثار گ  شرنگا. عهيش  ای قرآن است    ا یآثار    نیا

   یاريّ بر کتاب القرائات س یمقدمه ا  ف؛یو تحر ی» ،« فرهنگ واژگان قرآن » ،« وح 

 گرید  یهمکار  با  دانان خیاست. سه مورد اول « قرآن صامت و قرآن ناطق » و « تار  یرمعزيام  یاثر قرآن  چهار

 نگارش شده است.  مندانيشی اند

  ی رمعزيکتاب مهم از ام  دوترجمه شده اند. ییاي و اسپان یآلمان ،یسيبه انگل  یرمعزياز آثار شاخص ام یبرخ

  ز ي است. کتاب قرآن ناطق و قرآن صامت ن شده ترجمه یبه فارس یسياز انگل ین یاهلل د نینور الد یتوسط آقا 

 چاپ است. یبرا یدر مراحل مقدمات

استاد براتی با طرح چندین شبهه در کتاب قرآن مورخين آمده است  به صورت مفصل پاسخ های آن را ارائه   

 . کردند

 در پایان اساتيد محترم به سواالت مخاطبين آنالین پاسخ های الزم را ارائه کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 نشست مستندات



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 


