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چکیده

نظر یۀ ترت یب نزول نو لد که از مهم ترین نظر یات مطرح در م یان
مســتشــرقان و شــدص نولدکه اســت که به هت م صــ بودن و
اثرگذاری بر دیگر مطالعات قرآنی مســتشــرقان به ایگاه ویژهای در
حوزۀ م طال عات قرآنی فراز یاف ته اســــت با این و ود ،در م یان
تالشهای علمی پیرامون نظرات و نظریههای نولدکه ،اثری پیدا ن شد
که روش نولدکه را آ سیب شنا سی کند نظر به اهمیت نظریۀ مذکور
و ای خالی آ سیب شنا سی آن ،این نو شتار بر آن ا ست که یکی از
ویژگیهای رو شی این نظریه را که ا ست ادۀ افراطی از ابزار طول آیه
در ک شف ترتیب نزول سور ا ست؛ شنا سایی کند و با ردیابی آن از
طریق قرینه شنا سی و مع ن شانهها ،عل و عوام این نوع ا ست اده از
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طول آیه را پیدا نماید در این مقالۀ توصــی ی – تحلیلی ،مبنای کمی
گرایی نولدکه و متأثر بودن او از گ تمان علمی آلمان در سدۀ نوزده
و بیســت ،عل اصــلی اســت ادۀ افراطی از طول آیه معرفی میشــود
چنانکه مبنای فکری کمی گرایی ،مطالعات را به سمت عناصر کمی
و عددی چون طول آیه میکشـــاند و گ تمان علمی حاکم بیگمان
اثر خود را بر ریان علم خواهد گذاشت
واژه های کلیدی :تئودور نولدکه ،ترتیب نزول ،طول آیه،کمی
گرایی
مقدمه
تئودور نولدکه ( ،)Theodor Noldekeشــیخ المســتشــرقین آلمان (بدوی،7339 ،

ص « ،)131پیشـــوای بزر » (مهدوی راد ،7932 ،ص 292؛ به نق از مذاهب الت ســـیر
االسالمى ،ص  ،)1مؤ سس مطالعات گ ستردۀ علوم قرآنی (ح سنین ،7912 ،ص  )71و اولین
مؤلف ک تاب بزر

علوم قرآنی با عنوان مع نادار « تاریخ القرآن» در غرب (ن ک :ب ،

 ،7932ص 70؛ مهدوی راد ،7932 ،ص 292؛ معارف ،7939 ،ص  )20اســـت این کتاب
محصــول دو ســال پژوهی عمیق نولدکه اســت و بالفاصــله پس از تدوین ،ایزۀ آکادمی
پاریس را از آن خود میکند (بدوی ،7339 ،ص )131
بر ســتگی این کتاب و نظرات قرآنی نولدکه ناشــی از پیروی دیگر مســتشــرقان از
نولدکه و نظرات او است که این کتاب را محور و پایۀ دیگر مطالعات و تحقیقات مستشرقان
ساخته ا ست (ع سکری ،7171 ،ج  ،2ص  )111از همین رو ب سیاری از مطالعات قرآنی در
اروپا بر پایۀ این کتاب صـــورت میگیرد و آراء و اندیشـــه هاى او در میان خاورشـــناســـان
(م هدوی راد ،7932 ،ص  )292و حتی ا ه

خاور (ن ک :زن جانی ،7101 ،ص  )702از

ایگاه باالیى برخوردار است
مســـتشـــر قان پرآوازه ای چون بالشـــر ( )Blachereدر «م قد مه قرآن» ،گ لدزیهر
( )Goldziherدر «گراییهای مســلمین در ت ســیر قرآن» و قرآنپژوهان مســلمان از این
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کتاب بســیار یاد میکنند (ن ک :بالشــر ،7911 ،صــص 732/712/11/12/11؛ ب ،7932 ،
صـــص 717/713/701/70؛ حســـینی طباطبایی ،7911 ،ص  )19به نظرات نولدکه در این
کتاب اشاره یا ا ستناد مینمایند(ن ک :رامیار ،7913 ،صص 11/17/29/73/73؛ فقهی زاده،
 ،7911صص 19/21؛ صغیر ،7120 ،صص )713/13/71
گ تنی ا ست که در این کتاب ،برخی مو ضوعات چون ترتیب نزول سورههای قرآن،
گردآوری سورهها ،اختالف قرائت و بیی از دیگر مو ضوعات بر سته شدهاند و حجم
زیادی از این اثر مهم را به خود اختصـــاص دادهاند تالشهای نولدکه در این موضـــوعات
چنان در امعۀ علمی غرب اافتادهاند که بهشــدت بر افکار دیگران ســایه افکنده (مهدوی
راد ،7932 ،ص  )292و از نولدکه ،محققی بزر

ســـاختهاند (ن ک:

ری ،7931 ،ص

97؛ حسینی طباطبایی ،7911 ،ص )12
نظر به نامداری و پرآو ازگی نولدکه ،اثرگذاری نظریۀ ترتیب نزول او بر دیگران و
اهمیت این نظریه در مهمترین تألیف قرآنی نولدکه (ن ک :داراب زاده ،7933 ،ص )13
مطالعه و ارزیابی آن تالشی درخور و م ید دانسته می شود که میتواند میزان صحت و سقم
آن را بازیابی کند و در ۀ اعتماد بدان را بازآفرینی نماید این نو شتار با همین هدف ،نظریۀ
مذکور را بهصورت دقیق مورد مطالعه قرار داد تا با فهم کام و دقیق آن ،شایستگی ارزیابی
آن را بیابد و ســنجشــی عادالنه از آن ارائه کند در این نظریه ،آن چه چشــم خواننده را به
خود میگیرد؛ ابزارها و عواملی اســـت که نولدکه در کشـــف ترتیب نزول ســـور به کار
میگیرد و ترتیب نزول سور را بدانها تعیین میکند
با تو ه به شیوۀ خاص مطالعات مستشرقان و گراییهای زیاد ا تهادی آنها ،نولدکه
از ابزارهای بشـــری و غیر نقلی زیادی وام میگیرد تا به هدف خود در تعیین ترتیب نزول
ســـور نزدیو شـــود ولی در میان این ابزارهای غیر نقلی ،ابزاری به نام «طول آیه» دیده
میشــود که حضــوری چشــمگیر در این نظریه یافته اســت و نولدکه ،گاه و بیگاه از آن در
هت کشف ترتیب نزول سوره است اده میکند است ادۀ فراوان نولدکه از این ابزار و تو ه
چ شمگیر او به طول آیه در فرآیند ک شف ترتیب نزول سور ،از نقی و ایگاه تعیین کنندۀ
این ابزار در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه خبر میدهد
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حضـــور فراوان و اثرگذار طول آیه در نظریۀ مذکور ،این ســـؤاالت را در دهن زنده
میکند که نولدکه از میان ابزارهای گوناگون مؤثر در ک شف ترتیب نزول سور ،چرا تا این
اندازه بر طول آیه دســـت مینهد ؟ آیا نولدکه ،دلی و گواهی بر اســـت اده از طول آیه در
ک شف ترتیب نزول سور دا شته ا ست؟ و چه عواملی اعم از عوام علمی ،فکری ،ا تماعی
و نولدکه را بدان سو برده است که در نظریۀ خود ،از طول آیه است ادۀ ویژهای کند؟ آیا
عاملی چون گ تمان و ف ضای علمی آلمان بر نولدکه اثر گذا شته و او را به سمت عن صری
کمی چون طول آیه سوق داده ا ست؟ در این صورت ،نولدکه تحت تأثیر کدامین ف ضا و
گ تمان علمی ،به سمت عن صری کمی چون طول آیه ک شانده شده ا ست؟ یا اینکه طول
آیه ،ریشــه در آبشــدور فکری خاصــی دارد که خواســته یا ناخواســته بر گراییهای علمی
نولدکه اثر گذاشته است؟!
سوگمندانه باید گ ت که آثار و مطالعات پیشین در حوزۀ ارزیابی اندیشههای نولدکه
و بهویژه نظریۀ ترتیب نزول وی ،بدین ســؤاالت تو هی نکرده و در مقام پاســخگویی بدین
ســـؤاالت قرار نگرفتهاند چنان که آثاری چون « ولۀ فی کتاب نولدکه تاریخ القرآن» از

احمد عمران الزاوی« ،نقد آثار خاورشـناسـان» از مصـط ی حسـینی طباطبایی و «قراءۀ نقدیۀ
فی تاریخ القرآن للمستشرق ثیودور نولدکه» از حسن علی حسن مطرالهاشمی اگرچه در پی
ارزیابی نظرات نولدکه و گاه نظریۀ ترتیب نزول وی برآمدهاند؛ اما هرگز مطالعات نولدکه
شـــناختی خود را با این ســـؤاالت همراه نکردهاند و در مقام پاســـخگویی بدین ســـؤاالت
برنیامدهاند
 .1نولدکه و نظریۀ ترتیب نزول
پیی از ورود به بدنۀ اصــلی مقاله ،الزم اســت نولدکه بهعنوان صــاحب نظریه و نظریۀ
مشهور او در ترتیب نزول سورههای قرآن معرفی شوند
تئودور نولدکه خاورشـــناس بزر
هامبور

آلمانی اســـت که در شـــهر هاربور

از توابع

در ســـال  7391م به دنیا آمد (بدوی ،7911 ،ص  )111او پس از گذر از مرحلۀ
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تحصـیالت مقدماتی به یادگیری زبانهای سـامی بهویژه عربی و عبری در دانشـگاه مشـغول
شد و همین امر انگیزهای شد تا نولدکه به مطالعات شرقی روی آورد (همان ،ص )111
وی در ســال  7311در ســن بیســت ســالگی ،دکترای ندســت خود را با دفاع از رســالۀ
«تاریخ قرآن» دریافت کرد این اثر که ند ست به زبان التین نو شته شده بود؛ بعدها تو سط
خود نولدکه به زبان آلمانی تر مه شـــد و با همکاری شـــاگردش «فریدریی اشـــوالی»
( )Friedrich Schwallyبا اضافات بسیار به چاپ رسید
این ک تاب ،بزر

ترین اثر قرآنی نو لد که و مهم ترین ک تاب فر نگ در تاریخ قرآن

(زن جانی ،7101 ،ص  ) 702اســــت که از ز بان آل مانی به ز بان عربی به قلم « رج تامر»
( )Georges Tamerبرگردانده شــده اســت نولدکه در این اثر به موضــوعات گوناگون
مربوط به کتاب قرآن میپردازد و موضوع ترتیب نزول سورههای قرآن از مله موضوعات
مهمی است که بهطور م ص به بحث گذاشته شده است
اهتمام دی نولدکه به مو ضوع ترتیب نزول باعث شده ا ست که این مو ضوع ف صلی
بزر

و صـ حاتی زیاد از کتاب وی را به خود اختصـاص دهد او در این فصـ  ،دای از

بحث بر ســر شــاخصها و ویژگیهای دورههای مدتلف مکی و مدنی و ویژگیهای ســور
نازل شده در این دورهها ،ترتیب نزول  771سورۀ قرآن را با ا ست اده از ابزارهای گوناگون
کشف و شناسایی میکند
این نظریه ،دورۀ نزول تدریجی قرآن را به چهار بازۀ زمانی تق سیم میکند که سه بازۀ
آن در مکه و بازۀ پایانی آن در مدینه واقع شده ا ست در این د ستهبندی ،سورههای قرآن
بهوســیلۀ مشــدصــههای گوناگون ل ظی و معنایی ت کیو میشــوند و هر ســورهای در بازۀ
زمانی متناسب با مشدصههایی قرار میگیرد
نولدکه در این نظریه از ابزارهای گوناگونی در کشـــف ترتیب نزول ســـور اســـت اده
میکند برخی از این ابزارها عبارتند از :معنا و محتوای ســـور و پیشـــرفت محتوایی ســـور
(نولدکه ،2001 ،صص  ،)31/11سبو و اسلوب (همان ،صص  ،)/33/11/11نظم و آهنگ
(همان ،صص  ،)31/30/11اسلوب (همان ،صص  ،)32/13/13/11طول آیات (همان ،صص
 ،)701/31/31/13ســـیاق (همان ،صـــص  ،)200/732/711/723/779/37/31نوع واژگان و
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عبارات (همان ،صــص  ،)32/31تناســب (همان ،)712/711/790/31/39/32 ،حجم ســوره
(همان ،ص )39
با روشـــن شـــدن کلیات و مبادی این نظریه ،میتوان گ ت که نولدکه در نظریۀ خود
پیی و بیی از روایات و آثار منقول ،از ابزارهای علمی و عقلی اســت اده کرده اســت و در
مقاب نص ،به ا تهاد روی آورده است
 .2طول آیه ،ابزار ویژۀ این نظریه
طول آیه به معنای تعداد کلمات مو ود در هر آیه( ،بازرگان ،7911 ،صـــص)79-71
یو عنصـــر کمی و عددی اســـت که تنها به تعداد کلمات مو ود در آیه تو ه دارد و از
دیگر ابعاد کمی و کی ی آیه غاف است
نولدکه از این ابزار بهگونهای ویژه در کشــف ترتیب نزول آیات و ســور بهره میبرد
بگونه ای که گاه آن را بهعنوان یو عام مســـتق و تعیین کننده قلمداد میکند که توان
کشف ترتیب نزول را به تنهایی داراست و فرآیند پیچیدۀ کشف ترتیب نزول با همین عنصر
کمی قاب پیمایی اســت (ن ک :نولدکه ،2001 ،صــص  )711/717/31/13و گاه از آن به
مثابۀ ابزاری کمکی و تأییدی بهره میگیرد که در کنار دیگر ابزارها قرار میگیرد و دســت
در دســــت آن هــا ،ترتیــب نزول ســـور را کشـــف می کنــد (ن ک :هم ـان ،صـــص
 )710/711/31/32/31/11/11نولدکه گاه این ابزار را در کنار ابزارها و عناصر دیگر مینهد
و تالش میکند تا میان آنها ارتباطی منطقی برقرار کند (ن ک :همان ،صص )723/701
اینگونۀ نگاه به ابزار طول آیه و شیوۀ بهکارگیری فراوان و ارز شی آن در این نظریه،
این ایگاه را برای طول آیه ثابت میکند که این ابزار ،حضــوری پررنگ و چشــمگیر در
این نظریه دارد و نولدکه در کشــف ترتیب نزول آیات و ســور تو ه ویژهای بدان میکند
برخی از موارد کاربری طول آیه در این نظریه عبارت است از:
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 .1-2طول آیه ،ابزاری تعیین کننده
از موارد اصـــلی بهکارگیری طول آیه بهعنوان یو ابزار هت کشـــف ترتیب نزول،
بهرهگیری از آن به مثابۀ یو ابزار قوی و تعیین کننده اســـت که به تنهایی توان کشـــف
ترتیب نزول را دارد نولدکه در نظریۀ ترتیب نزولی ،ابزارهای بکار گرفته شده در ک شف
ترتیب نزول ســور را معرفی میکند او در همان آغازههای نظریهاش میگوید« :احد عوامل
املهمة فی هذا السی ی ی ی ی اآل هو و ا ا ؛ یکی از ابزارهای مهم در کشــف ترتیب نزول ،همین
طول آیات است» (نولدکه ،2001 ،ص )13
اشارۀ نولدکه به طول آیه در همان آغاز بحث ،از ایگاه تعیین کنندۀ این ابزار در این
نظریه خبر میدهد چنانکه نولدکه در تعبیر خود بدین واقعیت تو ه میدهد که طول آیه از
عوام مهم در کشف ترتیب نزول است و آن را در ایگاه یو عام اصلی و تعیین کننده
هت کشف ترتیب نزول میبیند
نولدکه در اثبات حقانیت نظرش چنین بیان میکند که ســـدن و کالم عاط ی ،موزون
و م سجع در دورۀ ند ست مکی ،موا ضع و موارد راحت و ساده را برمیتابد از این سدن
برمیآید که آیات نازل شده در دورۀ ند ست مکی به هت بار عاط ی و وزن م سجع شان
در بندهای کوتاه و کوچو ظاهر میشدهاند و طول این آیات کوتاه و فشرده بوده است

7

به عنوان نمونه میتوان به ســورۀ تین اشــاره کرد که با اســتناد به همین ابزار طول آیه،
نزول سوره پراکنده شمرده میشود و آیۀ ششم به هت بلندی طولی از دیگر آیات سوره
دا میگردد  2نولدکه در ترتیب نزول ســورۀ تین ،این ســوره را با و ود انســجام ل ظی و
معناییی ،از دســـتۀ ســـورههای تو واحدی و یوباره نازل شـــده دا میکند و نزول آیۀ
ششم این سوره را تنها به هت بلندی طول آیه متأخر از دیگر آیات میشمرد

7

«فاحلد ث العا فی اال قاعی الذی قرتب کثریا من الس ییال الح ی ل فی الفرتۀ االلولی تحااج الی مواض ییل ا ۀ

2

«لواظن ان ا ة الس ییا ییة من ییو ۀ الانی قد اضی ی فت الحقا الن وهلا فوآل و ای من ا ا االخری»

اکثر مما تحااج ال ه حد ث الفرتۀ املاأخرۀ الذی حتو ش ئا فش ئا الی نثر حبت» (نولدکه ،2001 ،ص )13
(نولدکه ،2001 ،ص )31
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نولدکه در ک شف ترتیب نزول سورۀ تین برای ابزار طول آیه ،نقی تعیین کننده قائ
اسـت و با اسـتناد به همین ابزار ،به تأخر نزول آیۀ شـشـم نسـبت به دیگر آیات سـوره حکم
میدهد بی آن که به دیگر ابزارهای مؤثر در کشـف ترتیب نزول تو هی داشـته باشـد و از
آنها در کنار ابزار طول آیه است اده کند
طول آیه آنقدر برای نولدکه مهم و اســاســی اســت که گاه حکم واحدی برای آیات
مت ساوی الطول و مت شابه الطول صادر میکند و همۀ آیات هم طول را با یو چوب میراند
و در یو برهۀ زمانی ای میدهد نمونه را میتوان به ســـورۀ بقره اشـــاره کرد که نولدکه
پس از تاریخگذاری و ک شف ترتیب نزول همۀ آیات ،در پایان حکمی مبنی بر امکان نزول
همۀ آیات کوتاه ســوره با هم و در یو زمان صــادر میکند  7از تعبیر نولدکه برمیآید که
طول آیه ،عاملی اساسی و مستق در کشف ترتیب نزول است که به تنهایی میتواند ترتیب
نزول آیات و سور را تعیین کند
 .2-2طول آیه ،ابزاری تأییدکننده
طول آیه در نظریۀ نولدکه ،گاه در ایگاه یو مؤید و تأییدکننده ظاهر میشـــود و
بهعنوان یو ابزار کمکی هت کشـــف ترتیب نزول ســـور مورداســـت اده قرار میگیرد
اینگونۀ برخورد با ابزار طول آیه با مورد پیشــین مت اوت اســت زیرا در اینجا ،طول آیه در
ایگاه یو ابزار مؤید و قرینۀ کمکی ظاهر میشـــود و در کنار دیگر ابزارهای مؤثر در
کشــف ترتیب نزول بکار گرفته میشــود درحالیکه در مورد پیشــین ،طول آیه یو ابزار
مســتق و تعیین کننده بود که به تنهایی ترتیب نزول آیات و ســور را رقم میزد؛ بی آن که
در کنار دیگر ابزارها قرار گیرد (همان ،صـــص  )711/31/13نمونه را میتوان به مورد زیر
اشاره کرد:
نولدکه در ترتیب نزول ســورۀ عصــر ،بعد از تعیین ترتیب نزول کلیت ســوره ،بر پایۀ
مبانی قرآن شناختیی به ترتیب نزول آیات دست میزند او با استناد به اینکه آیۀ سوم این
« 7لو مبا نش ی ییأ العز االالاص القح ی ییریة من هذه الس ی ییو ة فی الوقت الذی نشی ییأ ف ه اجللص االکرب منها» (همان ،ص
)711
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ســوره از تعبیر «الذ ن آمنوا لوعملوا الح ی ییاحلا » اســت اده کرده اســت و همچنین بلندی طول این
آیه ن سبت به دیگر آیات نتیجه میگیرد که آیۀ سوم سورۀ ع صر همراه دیگر آیات سوره
نازل نشده است و نزول آن متأخر از آیات پیشین بوده است

7

نولدکه در ســـورۀ عصـــر ،دو ابزار را کنار هم قرار میدهد تا ترتیب نزول یو آیه را
کشــف کند او با اســتناد به نوع تعبیرات بکار رفته در آیه و طول آیه نتیجه میگیرد که آیۀ
سوم دارای نزولی متأخر از آیات اول و دوم بوده ا ست بنابراین نولدکه در سورۀ ع صر از
طول آیه ،بهعنوان یو مؤید و قرینه اســت اده کرده اســت و آن را درکنار دیگر ابزار هت
ک شف ترتیب نزول بکار گرفته ا ست (نمونههای دیگر کاربری طول آیه بهعنوان ابزار تأیید
کننده ن ک :نولدکه ،2001 ،صص )710/31/32 /31 /11/11
بهرهگیری تأییدی از طول آیه در ک شف ترتیب نزول ،ن شان دهندۀ ح ضور چ شمگیر
این ابزار در این نظریه اســت که هم فراوانی این حضــور را نشــان میدهد و هم تو ه ویژۀ
نولدکه به طول آیه را ثابت میکند چرا که این گونۀ برخورد با دیگر ابزارها در این نظریه،
کمتر دیده میشود و برای ابزارهای دیگر ،حضوری کمتر و کمرنگتر از طول آیه در این
نظریه دیده میشود
 .3-2مقایسۀ طول آیه با دیگر ابزارها
از دیگر شواهد دال بر ح ضور ویژۀ طول آیه در نظریۀ نولدکه ،این ا ست که این ابزار
درکنار دیگر ابزارها قرار میگیرد و با آن ها ارتباط میگیرد نولدکه در نظریۀ خود ،گاه
طول آیه را در کنار دیگر ابزارها میگذارد و تالش میکند تا میان این ابزار و دیگر ابزارها
پیوند و ارتباط برقرار کند
این عملکرد نولدکه در مقایســـۀ طول آیه با دیگر ابزارها نشـــان میدهد که او به ابزار
طول آیه تو هی ویژه دارد و تالش میکند که با مقایســـۀ آن با دیگر ابزارها ،پای این ابزار
را به نظریهاش باز کند برخی از این موارد مقایسهای عبارتند از:

7

«لو نطبق السببان االلو لوالثالث ا ضا علی الشکل احلالی لآل ة الثالثة من و ة العحر» (همان ،ص )31
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 .1-3-2ارتباط مستقیم طول آیه با فضای سخن سوره
در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه ،طول آیه از چنان ایگاه بر ســـتهای برخوردار اســت
که گاه صــاحب نظریه ،میان آن و دیگر ویژگیهای ســوره ارتباط برقرار میکند برقراری
ارتباط میان طول آیه با دیگر ویژگیهای سوره نشان میدهد که طول آیه ،نقشی چشمگیر
در کشــف ترتیب نزول ســور دارد و عاملی اثرگذار در مطالعات ســوره شــناســی به شــمار
میآید نولدکه این ارتباط را در بیان ویژگیهای ســورههای دورۀ دوم مکی چنین گزارش
میکند که آرامی حاکم بر ســـورههای نازل شـــده در این دوره در بلندی طول آیات نازل
شده در این دوره نمودار است

7

نولدکه نتیجۀ این فضـــای حاکم بر ســـور را در بلندی طول آیات میبیند گویی این
فضــای آرام اســت که طول آیات ســور نازل شــده در دورۀ دوم مکی را بلند کرده اســت
نولدکه بر خالف فضــای آرام ،فضــای شــورانگیز و فعال را در کوتاهی آیات میبیند و بین
دو عن صر کوتاهی آیه و ف ضای سدن شورانگیز پ میزند چنانکه وی دربارۀ آیات نازل
شـــده در بازۀ زمانی مکی اول بیان میکند که آیات کوتاه با شـــور و هیجان باالیی همراه
هستند و آیات بلند ،فضایی آرام را پژواک میکنند

2

عملکرد نولدکه در برقراری ارتباط میان ف ضای سدن و طول آیات ن شان میدهد که
وی به طول آیه تو هی ویژه داشته است و آن را با دیگر ویژگیهای سوره مقایسه میکرده
است تا ایگاه اثرگذار آن را بیشتر نشان بدهد
 .2-3-2ارتباط محکم طول آیه با اسلوب
از دیگر اســت ادههای نولدکه از طول آیه ،این اســت که وی میان طول آیه و اســلوب
به کار رفته در آیات ،نوعی پیوند و ارتباط محکم می بیند گویی این دو ابزار در مســـیر
کشف ترتیب نزول همراه یکدیگر هستند و در این مسیر ،هماهنگ با هم حرکت میکنند
7
2

«اما اهلدلوص الذی قوی ف عرب عن نفسه الطو ا ا لوالسو املالا د» (همان ،ص )701

«ا ا القح ی ی ییریه کعک احلرکه الشی ی یییوفه الای کاقطل مرا ا السی ی ییبه کعال ک السی ی ی طه لوها ه لکنها اخره الالقوه»

(همان ،ص )13
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صــاحب نظریه در این مورد میگوید که میان طول آیه و اســلوب ،پیوندی مســتقیم و
ارتباطی محکم برقرار ا ست  7بدین صورت که هرچه طول آیه بلندتر شود؛ ا سلوب آن از
نظم به ســمت نثر پیی میرود گویی میان بلندی طول و قالب نثری پیوندی مســتقیم و ود
دارد و این دو عن صر همراه و همگام یکدیگر حرکت میکنند از همین رو ،در سورههای
دورۀ ســوم مکه ،با بلند شــدن طول آیات نســبت به دورۀ دوم مکه ،اســلوب نثری آیات نیز
بیشتر شده است و اسلوب نظمی آنها رو به افول رفته است
 .3-3-2ارتباط محکم طول آیه با حالت روحی پیامبر اکرم(ص)
نولدکه گاه کوتاهی آیات را به حاالت فکری و روانی پیامبر (ص) نســـبت میدهد و
میان آن دو پیوند میزند چنانکه وی در سورۀ قارعه یادآور میشود که نگرانی بسیار شدید
پیامبر (ص) در آیات کوتاه سورۀ قارعه نمودار و پیدا ا ست  2از این تعبیر نولدکه برمیآید
که گویی هرچه طول آیه کوتاهتر باشـــد؛ نشـــان بیشـــتری از نگرانی روحی پیامبر (ص) به
همراه دارد دای از درســتی یا نادرســتی این نظر ،پیوند زدن میان دو عنصــر حالت روانی
پیامبر (ص) و کوتاهی آیه از ایگاه ویژۀ طول آیه نزد نولدکه خبر میدهد که آن را با
حالت روانی پیامبر (ص) مقایسه کرده است
اینکه نولدکه در ا ست اده از ابزارهای گوناگون ،د ست به مقای سۀ میان آنها میزند و
ابزاری چون طول آیه را با ابزارهای دیگر مقایســـه میکند؛ از این واقعیت خبر میدهد که
نولدکه به ابزار طول آیه تو ه ویژه دا شته ا ست و تالش دا شته ا ست تا با ک شف ارتباط و
پیوند آن با دیگر ابزارها ،حضــور اســاســی و چشــمگیر آن را در نظریۀ خود به ر بکشــد
چنانکه گاه ،ایگاه اساسی طول آیه را تصریح میکند تا ایی برای شو و تردید نسبت
بدین ایگاه باقی نماند (ن ک :همان ،ص )13

7
2

«الطو النامی لآل ا له عالقة لوث قة الاال لوب الذی حبل اکثر نثر ة» (همان ،ص )723
الاواآل فو ا فی ا ا القحریة لسو ة القا عة» (همان ،ص )33
« رب االضطراب ّ
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 .3علل خاستگاه ویژه طول آیه از منظر نولدکه
حضور فراوان طول آیه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه ،اختیار ایگاه بنیادین و اساسی
برای آن در عرصـــۀ کشـــف ترتیب نزول و برقراری پیوند و ارتباط میان آن با دیگر ابزارها
نشـــان میدهند که این ابزار در نظریۀ مذکور از ایگاه باالیی برخوردار اســـت و نولدکه
حساب ویژهای برای طول آیه در نظریۀ خود باز کرده است
اســت ادۀ فراوان و اســاســی از ابزارهایی چون طول آیه و اختیار ایگاه ویژه برای آن،
این ســـؤال را در دهن میآفریند که چرا ابزاری چون طول آیه تا این اندازه در این نظریه
ایگاه انحصاری پیدا میکند؟ و چرا نولدکه در کشف ترتیب نزول سور ،نگاهی اساسی
و تعیین کننده ن سبت به آن دارد و به فراوانی از آن یاد میکند و ب سیاری از گرههای تالش
علمیاش در حوزۀ ترتیب نزول را بهوسیلۀ آن باز میکند؟
پیگیری و ردیابی این ســـؤاالت در شـــرایط علمی محیط زیســـت او و مبانی فکری و
اندیشــههای غالب بر امعۀ علمی در دورۀ زندگیاش بدشــی از این ســؤاالت را روشــن
میسازد برخی از پاسخهای به دست آمده عبارتند از:
 .1-3نگاه کمّیگرایی نولدکه
ازآنجا که طول آیه یو عنصــر کمی و عددی اســت؛ میتوان آن را در اندیشــهها و
ت کراتی ســـتجو کرد که به عناصـــر کمی گرایی دارند و اندازه و عدد را بهعنوان یو
عن صر ارز شی و اثرگذار می ستایند کمی گرایی از نزدیوترین اندی شههای رایجی ا ست
که عدد و رقم را عنصــری اســاســی و مؤثر در نظام هســتی میبیند و بســیاری از پدیدههای
هستی را با این عنصر پیوند میزند
واژۀ مرکب کمی گرایی متشــک از دو واژۀ «کمی» و «گرای» اســت این دو واژه به
ترتیب در لغت به معنای اندازه و می کردن به کار میرود (دهددا ،ج ،72صــص 73139و
73071؛ معین ،ج ،9صـــص  9011و  )9013اما واژۀ «کمی» از معنای لغوی خود فراتر رفته
ا ست و در سیر حیاتی به ا صطالحی علمی فراز آمده ا ست بگونه ای که این واژه در دو
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علم فلســ ه و علوم ا تماعی در ایگاه یو اصــطالح علمی بکار برده میشــود و معنایی
گسترده به خود گرفته است
در دانی فلســ ه ،کم و کمیت از مقوالت عرضــی اســت که در کنار دیگر مقوالت
چون کیف ،وضــع ،این ،متی و قرار میگیرد (ســجادی ،7911 ،ص  )111و مبین مقدار و
اندازۀ اشیاء است (همان ،ص 123؛ به نق از تر مه شواهد الربوبیۀ ،صص  )91-93در این
تعریف ،کم بهعنوان یو شـــاخص عددی و رقمی محع معرفی شـــده اســـت که تنها به
اندازه و مقدار تو ه دارد همان گونه که معنای لغوی کمی گرایی به همین معنا اشـــاره
داشت و کم را به معنای اندازه و مقدار تعریف کرد
اما برخی بر آنند که کمی گرایی بازتاب و دستاورد گرایشی علمی به نام فلس ه تعقلی
اســت که چون هرگونه مبدأ عالیتر از عق را ن ی میکند؛ نتیجه عملی آن ،کاربرد افراطی
عق است و چون این عق از عق ک  ،یعنی تنها عقلی که قادر است نور را در نظام فردی
بتاباند؛ دا شــده اســت ،بینایی خود را از دســت داده و در نتیجه در مادیت غوطهور شــده
است این عق به موازات این سقوط بهتدریج ،م هوم حقیقت را از دست میدهد و بهسوی
ســـاده کردن و همســـان کردن امور پیی میرود و به ایی منتهی میشـــود که همه چیز را
کمی میکند (عزیزاللهی ،7931 ،ص)713
در این تعریف ،کمی گرایی از زاویهای دیگر دیده شــده اســت و به معنای تجرید از
امور فراعقلی و خارج از عق بشـــری چون برخی معنویات و امور روحی و غیبی بکار رفته
اســـت در چنین اندیشـــهای ،انســـان بهعنوان تنها مو ود مدتار مت کر خود را در چنبرۀ
معقوالت و امور عقلی اســـیر میکند و با فرو غلتیدن در امور محع عقلی چون مادیات و
امور ســمی و فیزیکی و البته برخی از معنویات و امور غیبی خود را از دیگر امور فراعقلی
ناتوان و محروم میســازد گویی این معنا از کمی گرایی ،بدشــی از فضــا و گ تمان امعۀ
علمی غرب را تبیین میکند که هستی را یا در مادیات میبینند و یا دست کم برای معنویات
و امور روحی ارزشی چندان قائ نمیشوند و ظواهر و مادیات را بر آنها تر یح میدهند
از همین رو ،افرادی چون رنه گنون ( )René Guénonپدر ریان ســـنت گرایی
(رحیمی ســـجاســـی و عطوفی ،7939 ،ص  ،)727همۀ مکاتب غربی چون اصـــالت ماده
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( ،)Matrialismاصـــالت فرد ( )Individualismو اصـــالت علم ( )Scientismرا
برخاســـته از غ لت از کی یت و دات و تحم ســـیطرۀ کمیت و وهر مادی میداند و همۀ
نابســامانیها ،آشــ تگیها و بیدادگریهای این روزگار را زاییدۀ همین کمیت نگری اعالم
میکند (گنون ،7933 ،ص )70
همین واژۀ «کمی گرایی» در علوم ا تماعی در برابر م هوم کی ی گرایی و به معنای
محوریت کم و کمیت مطرح میشـــود که به دنبال ســـنجی کمی هر چیزی فارز از دیگر
ابعاد آن چون ابعاد کی ی میباشد (خنی ر و شیری ،7930 ،ص  711به نق از میش ،2009 ،
 )1این م هوم در علوم ا ت ماعی تا ایی پیی می رود که به عنوان یو آر مان معرفی
میشود (صادقی ،7931 ،ص  )19و این از ویژگیهای علم دید است که تالش میکند تا
کی یت را به آرمان کمیت تبدی کند در چنین علمی ،قوانین و نوامیس علمی به ز قوانینی
که معرف مناسبات کمی است؛ و ود ندارد و چنین علمی ،چیزی ز تمدن کمی (مادی)
به دست نمیدهد (ن ک :گنون ،7912 ،صص  790-797و )791
علوم ا تماعی به فراخور ماهیت و حیثیت خود ،کمی گرایی را در برابر م هوم متضاد
آن «کی ی گرایی» می بیند و با همان معنای لغوی کمی گرایی و در یو تحلی تاریدی،
امعه را به دو گونۀ کمی گرا و کی ی گرا تقســـیم میکند و امعۀ کمی گرا را به هت
محدودیت در عناصـــر و شـــاخص های مادی ،ظاهری و مقدار بردار به باد انتقاد میگیرد
تصـــویری از این امعۀ کمی گرا را میتوان در وامع غربی پیشـــرفته دید که با اولویت
کی یت برکمیت ،غالباً اندازهها و مقدارها را بر امور نامحسوس کی ی تر یح میدهند
با تو ه به آن چه گذشـــت؛ کمی گرایی در قالب یو اصـــطالح ،به معنای معقوالت
بشری و اصالت یا محوریت عدد و اندازه است که البته با معنای لغویاش همسو و هماهنگ
ا ست این ا صطالح بدین معنا تو ه میدهد که شاخصهای کمی چون حجم ،اندازه ،عدد
و در برابر شــاخصهای کی ی از ارزشــی بیشــتر برخوردار هســتند و نســبت به آنها تقدم
رتبی دارند
ا ما دای از مع نای علمی کمی گرایی ،این واژه به عنوان یو م هوم ا ت ماعی به
حوزۀ امعه ک شانده شده ا ست بگونه ای که کمی گرایی بهعنوان یو رویکرد حجمی،
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عددی و رقمی از پیامدهای مکتب پوزیتیویســـم ( )Positivismو تجربهگرایی دانســـته
میشـــود که اندازه ها و کمیت ها را مهمترین نمونۀ دادۀ تجربی محع میشـــمارد و علم
فیزیو را به دلی اینکه با اندازهها ســـر و کار دارد؛ بهعنوان الگوی هرگونه دانی موفقی
معرفی میکند (صادقی ،7931 ،صص )12-19
در اندیشۀ غربی ،تو ه ویژه و محوری به کم و کمیت و قائ شدن اصالت یا اولویت
برای آن ،از این روســـت که کمیتها ،خنثی و دقیق هســـتند (صـــادقی ،7931 ،ص  )19و
دســـتاوردهای مبتنی بر کمی گرایی از دقت عددی و رقمی زیادی برخوردار می باشـــند
(قائدی و گلشــنی ،7931 ،ص  )13عالوه بر اینکه ،مطالعات کمی محع ،از هت زمانی
و هزینهای مقرون بهصـرفه مینمایند (صـانعی ،7937 ،ص  )20و از عینیت و نظاممندی قاب
قبولی برخوردار هستند (نئوندورف ،7931 ،ص )27
با تو ه به آنچه گذشــت؛ کمی گرایی در برابر کی ی گرایی نوعی گرایی و رویکرد
برخاســته از اندیشــه و مکتب تجربهگرایی اســت که اصــالت یا اولویت را به کمیت و حجم
میدهد و هر م هوم و پدیدهای را تنها با شــاخصهای کمی و عددی آن در ســنجۀ ارزیابی
قرار می د هد بی آن که هو یت و ماه یت امع آن م هوم و پد یده را در نظر بگیرد و به
شاخصهای کی ی آن تو ه داشته باشد
از این رو میتوان تو ه ویژه نولدکه به طول آیه در فرآیند کشف ترتیب نزول سور و
آیات و حضـــور ویژۀ این ابزار در نظریۀ وی را برخاســـته از مبنای فکری کمی گرایی در
نولدکه دانست که نسبت به عدد و رقم تو ه ویژه دارد و ایگاهی واال و اثرگذار برای آن
در نظام هستی قائ است در حقیقت ،مبنای فکری کمی گرایی است که نولدکه را خواسته
یا ناخواسته به سمت ابزارهای کمی و عددی چون طول آیه سوق میدهد تا از این ابزار در
مطالعات علمی خود بیشترین بهرهبرداری را داشته باشد و دقیقاً همین مبنا باعث میشود که
نو لد که از بســـ یاری از ابزار های کی ی غا ف ب ما ند و در تالش های علمی خود کمتر از
شاخصها و عناصرکی ی سدن بگوید

 111ردپای کمّیگرایی در نظریۀ ترتیب نزول تئودور نولدکه

 .2-3اثرپذیری نولدکه از گفتمان علمی جامعهاش
برگرداندن ایگاه ویژۀ طول آیه در نظریۀ نولدکه به مبنای کمی گرایی ،آن گاه به
قطعیت خود نزدیو می شود که تبار و پیشینۀ اندیشۀ کمی گرایی مورد مطالعه قرار گیرد تا
شاید سرندی از حضور این اندیشه در آلمان همزمان با دورۀ زندگی نولدکه پیدا شود
پیگیری اندیشــۀ کمی گرایی در تاریخ علم نشــان میدهد که این اندیشــه به مطالعات
الهیات در اواخر سده ه دهم برمیگردد و اولین مکتوب آن در قرن هجدهم در سوئد رقم
خورده اســت (کریدندورف ،7939 ،ص  )79تولد این اندیشــه در حوزۀ مطالعاتی الهیات از
امکان کاربری این اندیشــه در این حوزه خبر میدهد و رواج آن در حوزۀ مطالعاتی الهیات
را اثبات میکند چنانکه نو لدکه این مبنای فکریی را در حوزۀ م طال عات قرآنیی پیاده
میکند و از آن در تالشهای قرآن شناختیی بهره میگیرد
اندی شۀ کمی گرایی در م سیر تطور و تحولی در آلمان تو سط لوب ( )7309بر سته
میشــود و در اولین گردهمایی انجمن امعهشــناســی آلمان در  ،7370ماکس وبر ()7377
طرحی برای تحلی کمی محتوای گ ستردۀ مطبوعات پی شنهاد میکند (همان ،ص  )71و در
سال  ،7371تو سط «هارولد ال سول» تحلی هایی کمی از مطبوعات و تبلیغات ارائه می شود
(باردن ،7911 ،ص )70
در تاریدچۀ امعهشناسی معاصر آلمان ،گرایشی به نام امعهشناسی صورتگرا دیده
می شود که تو سط امعه شناس آلمانی به نام ورج زیم ( )George Zimmelمعرفی
می شود (ن ک :آرون ،7911 ،ص )22از مبانی نظری این گرایی ،عدد و فا صله ا ست که
زیم نظریۀ خود را بر آنها بنا میکند و ب سیاری از مطالعات خود را در همین ف ضای کمی
و عددی پیی میبرد (ن ک :خالدی ،7939 ،ص )7گ تنی اســـت که دورۀ زندگی زیم
( 7313-7373م) با دورۀ زندگی نولدکه ب سیار نزدیو میبا شد و بدی عمدۀ حیات علمی
آنها همزمان بوده است
سیر تطور این اندی شه ن شان میدهد که در امعۀ مدرنی چون آلمان ،کمیت در رأس
ویژگیهای این امعه میایســتد این وامع مدرن ،متشــک از آحاد عددی و مع بری
افراد هســـتند که به دلی حذف ســـاحت قدســـی در آن ،روح حاکم بر آن ها ،فقط غلبۀ
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مادیگرایی (رحیمی ســـجاســـی و عطوفی )791 ،7939 ،و در نتیجه ظاهری گری و کمی
گرایی ا ست قوت گیری این اندی شه در آلمان در سدۀ نوزده و بی ست همان مکان و زمان
زیســـت نولدکه ،طرفداری دانشـــمندان آلمانی از این اندیشـــه و طرح کاربردی آن در
گردهمایی انجمن امعهشناسی آلمان نشان میدهد که این اندیشه در مکان و زمان زندگی
نولدکه قوت دا شته ا ست و نولدکه بهعنوان ع ضوی از امعۀ علمی آلمان در سدۀ نوزده و
بیست متأثر از گ تمان علمی امعۀ خود بوده است
با تو ه به آنچه گذشت؛ پیشینۀ این اندیشه نشان میدهد که اوج و بر ستگی آن در
آلمان ات اق افتاده است که زادگاه و مح زندگی نولدکه بوده است و دقیقاً این اندیشه در
اواخر قرن نوزدهم و اوای قرن بیســـتم قوت می گیرد که با دورۀ حیات نولدکه (-7390
 )7391همسانی دارد
همســـانی و نزدیکی مکان و زمان حیات کمی گرایی با مکان و زمان حیات نولدکه،
ن شانهای تاریدی بر صحت تحلی مذکور ا ست که ا ست ادۀ ا ستقاللی و افراطی نولدکه از
طول آیه در نظریۀ ترتیب نزولی ریشه در اندیشۀ کمی گرایی و کمیت محوری وی داشته
اســـت و این اندیشـــه در همان مکان و زمان حیات نولدکه در اوج رواج و مقبولیتی بوده
است
این تحلی از ایگاه طول آیه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه نشــان میدهد که نولدکه
در نظریۀ خود تحت تأثیر گ تمان علمی آلمان ،اســـت ادۀ نادرســـتی از ابزار طول آیه کرده
ا ست و همین ا شتباه ،ترتیبینادر ست و نادقیق از نزول سورهها و آیات قرآن به د ست داده
است
نتیجهگیری
با تو ه به آنچه گذشت؛ گزارههای علمی زیر برداشت میشود:
 نظریۀ ترتیب نزول نولدکه ،نظریهای م صـــ و اثرگذار در دیگر مطالعات قرآنی
مستشرقان است
 این نظریه بر پایۀ مبانی فکری غرب استوار است
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 در این نظریه از ابزارهای گوناگونی چون طول آیه در کشــف ترتیب نزول ســوره
است اده شده است
 طول آی ه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه از نقشـــی مهم و ایگاهی واال برخودار
است
 طول آیه ،یو عنصر کمی محع است
 ح ضور فعال و زیاد طول آیه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه ،ری شه در مبنای کمی
گرایی نولدکه دارد
 اندیشــۀ کمی گرایی در مکان و زمان حیات نولدکه در اوج شــکوفایی خود بوده
است
 اندیشــۀ کمی گرایی در دورۀ زندگی نولدکه به گ تمان علمی آلمان تبدی شــده
است
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سرخابی ،تهران :بینا
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تهران :قلم

1

بدوی ،عبدالرحمان ( 7339م) ،موسوعۀ المستشرقین ،چ سوم ،بیروت :دار العلم للمالیین

1

ـــــــــــــــــــــ  7911( ،ش) ،دائرۀ المعارف مستشرقان ،تر مه صالح طباطبایی،
تهران :روزنه
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3

ب  ،ریچارد ( 7932ش) ،در آمدى بر تاریخ قرآن ،تر مه بهاء الدین خرمشـــاهى ،قم:
مرکز تر مه قرآن

3

بالشر ،رژی ( 7911ش) ،در آستانه قرآن ،تر مه محمود رامیار ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمى
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رى ،آرتور ( 7931ش) ،واژه هاى دخیل در قرآن ،تر مه فریدون بدره اى ،تهران:
انتشارات توس
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اللی ،حسـین ( 7930ش)« ،درآمدی بر بحث «کنش»« ،گرایش»« ،بینش» و آثار
متقابل آنها» ،فصلنامه معرفت ،شماره  ، 10صص 11-11

 72حسنین ،فؤاد ( ،)7912تیودور نولدکۀ ،مجلۀ الثقافۀ ،شماره  ،271صص73-71
 79حسینی طباطبایی ،مصط ی ( 7911ش) ،نقد آثار خاورشناسان ،تهران :چاپدی
 71خالدی ،سمانه ( 7939ش) ،جامعه شناسی صوری ،نمایه شده در http://pajoohe.ir

 71خنی ر ،حســین؛ شــیری ،محمدمهدی ( 7930ش)» ،نقدی بر پژوهش کمی گرا و مبانی
فلسفی آن در دانش»؛ فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ،سال  ،71ش  ،11صص -713
717
 71داراب زاده ،ســارا ( 7933ش)« ،نولدکه؛ قرآن شناس م شهور غربی» ،مجله زمانه ،ش
 ،31صص 13-13
 71دهددا ،علی اکبر ( 7911ش) ،لغت نامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران
 73رامیار ،محمود ( 7913ش) ،تاریخ قرآن ،تهران :امیر کبیر

 73رحیمی سجا سی ،عطوفی؛ داوود ،عاط ه ( 7939ش)« ،برر سی نظریه سنت رنه گنون؛
سنت به مثابه دال محوری» ،فصلنامه اسالم و مطالعات ا تماعی ،سال دوم ،ش2
 20زنجانى ،ابو عبداهلل ( 7101ق) ،تاریخ القرآن ،تهران :منظمۀ االعالم االسالمى
 27سجادی ،سید ع ر ( 7911ش) ،فرهنگ علوم فلسفی و کالمی ،تهران :امیر کبیر
22

صادقی ،ر ضا ( 7931ش)« ،نقد کوهن بر تجربه گرایی» ،مجله فل س ه علم ،سال پنجم،
ش  ،7صص 19-13

 29صانعی ،سیدحسن (7937ش) ،صانعی ،تجزیه و تحلیل کاربردی محتوا ،تهران :بینا
 21صغیر ،محمد حسین على ( 7120ق) ،تاریخ القرآن ،بیروت :دار المؤر العربى
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 21عزیزاللهی ،حکیمه ( 7931ش)« ،مدرنیته و رنه گنون» ،ف صلنامه علوم سیا سی ،ش  93و
 ،10صص 713 - 719
 21عسکرى ،سید مرتضى ( 7171ق) ،القرآن الکریم و روایات المدرستین ،تهران :مجمع
العلمى االسالمى
 21فقهى زاده ،عبد الهادى ( 7911ش) ،پژوهشى در نظم قرآن ،تهران :هاد دانشگاهى

 23قائدی ،محمدرضـــا؛ گلشـــنی ،علیرضـــا ( 7931ش)« ،روش تحلیل محتوا؛ از کمیت
گرایی تا کیفی گرایی» ،مجله روش ها و مدل های روان شــناختی ،ش  ،29صــص -32
11
 23کریدندورف ،کلوس ( 7939ش) ،تحلیل محتوا :مبانی روش شنا سی ،تر مه هو شنگ
نایبی ،تهران :نی
 90گنون ،رنه ( 7933ش) ،سیییۀرۀ کمیت و عالئم آخر زمان ،تر مه علی محمد کاردان،
تهران :مرکز نشر دانشگاهی
97

ـــــــــــ  7912( ،ش) ،بحران دنیای متجدد ،تر مه ضیاءالدین دهشیری ،تهران :امیر
کبیر

 92معارف ،مجید ( 7939ش) ،درآمدى بر تاریخ قرآن ،تهران :نبأ
 99معین ،محمد ( 7917ش) ،فرهنگ معین ،تهران :امیر کبیر
 91م تاح ،احمد ر ضا ( 7933ش)« ،رابۀۀ ایمان و عمل در شیعه» ،ه ت آ سمان ،ش ،17
صص 31-773
 91مهدوى راد ،محمدعلى ( 7932ش) ،آفاق تفسیر مقاالت و مقوالتى در تفسیر پژوهى،
تهران ،هستى نما
 91نئوندورف ،کیمبر لی ای ( 7931ش) ،راهنمای تحلیل محتوا ،تر مه حامد بدشـــی و
و یهه الئیان بدشنده ،مشهد :هاددانشگاهی
 .73نولدکه ،تئودور ( 2001م) ،تاریخ القرآن ،تر مه و تحقیق ورج تامر ،بیروت :مؤســســۀ
کونراد – ادناور
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