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و عوام و زمینههای پیدایا و تحول آنها واتاوی شده است .سهیر
تطوّر تاریخی روندی سه مرحلهای را نشان میدهد :نفی تلّی ان هام
قرآن؛ اذعان به ان هام سورههای مکی و تردید در و هود پیوسهتگی
در سور مدنی؛ تأتید بر لزوم بررسی سورههای مدنی با فرض و هود
ان هام در آنها .همشنهین ویژگهیههای ایهن رویکردهها دسهتخوش
تغییراتی شده است ،از مله :تغییر رویکرد دلی به رویکرد علمی؛
تحول از فهم ان هام قرآن در فرآیند تکوین تاریخی به فهم ان ههام
متن در ن خۀ نهائی؛ تغییر تصور ترتیب تصادفی بهه انگهاری وحهدت
ادبی سوره .عوام پیدایا و دگرگونی رویکردها متعهدد اسهت تهه
می توان به مأنوس بهودن ذههن غربهی بهه نتهم تتهاب مقهدس و نتهم
موضوعی ،مرا عه به متن عربی به ای تر مۀ قهرآن ،مطالعهۀ قهرآن
به مثابۀ ت می شفاهی و تفاوت دیدگاهها درباره نحوی تهدوین قهرآن
اشاره ترد.
واژههای کلیدی :خاورشناسان ،ان هام قرآن ،سهور مکهی ،سهور
مدنی ،وحدت سوره.
مقدمه
یکی از موضوعات شالشی و دغدغههای مهم در حوزی مطالعات قرآنی خاورشناسهان،
ان هام یا عدم ان هام قرآن بوده است .از دیرباز تاتنون ،از زمهان ردیههنوی هیهها تها آغهاز
پژوهاهای آتادمیهک قرآنهی در قهرن نهوزدهم ،همهواره یکهی از پرب هامدترین نقهدهای
غیرم لمانان بر قرآن ،ناپیوستگی و گ تگی ساختار بوده اسهت .برخهی از آنهها معتقدنهد
این ویژگی مطالعۀ قرآن را خ تهتننده ساخته و به سبب ایهاد دشواریهای متعدد ،به های
آنتههه مو ههب ترغیههب بههه مطالعههۀ قههرآن شههود ،باع هث دوری و تههنزدن از آن مههیشههود
(.)Hirschfeld, 1902, p5; Merrill, 1947, p135
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برخی نیز برای رفع عدم ان هام به بازسهازی ترتیهب آیهات درون سهورههها پرداختنهد
( .)El-Awa, 2006, p17; Cuypers, 2009, p26تقریبهاً از ربهع آخهر قهرن بی هتم و بها
پیشرفت رویکردهای علمی و متنشناختی ،پژوهشگران غربی به مطالعات دیتر و دقیه -
تری در بررسی ان هام قرآن روی آوردند .در روند بررسی ان هام سورههای قرآن توسه
خاورشناسان ،تفاوت ششمگیری میان تو هه بهه سهور مکهی و مهدنی دیهده مهیشهود ،زیهرا
اسلوب ادبی آشکار سهوره ههای مکهی زودتهر تو ههات را بهه خهود معطهوا و توتهاهی و
مشخص بودن ساختار این سورهها ،امکان تشف مؤلفههههای ان ههام در آنهها را آسهانتهر
ساخته و در مقاب  ،سوره های مدنی بهه دلیه الهو نی بهودن و دارا بهودن سهبکی متفهاوت و
پیچیده ،بیاتر معرتۀ آرا بوده و با شالاهای دیتری موا ه گردیده است.
در این مقاله ضمن بهازخوانی نتهرات خاورشناسهان در خصهون ان ههام سهورهههای
قرآن ،سیر تاریخی رویکرد آنها به این م ئله ،روند تغییر ویژگهی رویکردهها و زمینههههای
پیدایا و تحول آنها ،بررسی و تحلی شده است .پیشینۀ مرتب با این موضوع را مهیتهوان
در میان آثار تین و فارسی

تهو نمود؛ میش تویپرس 1در مقدمۀ مائده و سلوی العوّی

2

در مقدمۀ رواب متنی در قرآن ،به ارائۀ روند تلی دیدگاههای خاورشناسان به م ئلۀ ان هام
قرآن پرداخته و نقطه نترات برخی از ایشان را بیان نمودهاند.
در میان آثار فارسی نیز ،مقالۀ «نقد شبهات م تشرقان دربهاری تناسهب آیهات قهرآن» از
ع لی قانعی اردتانی به الور ویژه به ایهن موضهوع پرداختهه اسهت تهه در آن شهبهات برخهی
خاورشناسان مبنی بر عدم ان هام قرآن و نقد آنها بدون لحاظ سیر تاریخی و تحلیه ارائهه

شده است .همشنین محمود مکوند در « بهازخوانی ان ههام مهتن قهرآن در پرتهو نتریهه نتهم
متقارن (بها تأتیهد بهر دیهدگاه میشه تهویپرس)» و نهر

تهوتلی محمهدی در «واتهاوی

تارترد تحلی گفتمهان در اثبهات پیوسهتگی مهتن قهرآن تهریم بها تأتیهد بهر رهیافهت نیه
رابین ون» بهالهور ویهژه بهه تحلیه دیهدگاهههای میشه تهویپرس و نیه رابین هون 3دربهاری
پیوستگی قرآن پرداختهاند.
1

. Michel Cuypers
. Salwa M. S. El-Awa
3
. Neal Robinson, 1948
2
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تهمیع نترات خاورشناسانی ته به م ئلۀ ان هام قرآن پرداختهاند؛ تحلی رویکردهای
خاورشناسان با تو ه به سیر تحوّل تهاریخی؛ تبیهین تغییهرات ویژگهی رویکردههای ایشهان و
استخراج عوام و عل پیدایا و تحوّل این رویکردها از نبهههای نهوآوری ایهن پهژوها
است .روش گهردآوری مطالهب ،تتابخانهه ای و روش پهردازش آنهها ،توصهیفی_تحلیلهی
میباشد.
 .1سیر تحوّل تاریخی رویکردها به انسجام قرآن
در نگاهی تلی به روند تاریخی رویکردهای خاورشناسان به ان هام قهرآن شهاهد سهه
مرحله ه تیم .البته این سه مرحله بهالور تام از هم متمایز نی تند ،یعنی شواهدی بر و هود
دیدگاههای متفاوت در دورهای واحد هم و ود دارد.
 .1-1نفی کلّی انسجام قرآن
م تنداتی ته از نخ تین مراح آشنایی غیرم لمانان ،بهه ویهژه م هیحیان ،بها قهرآن در
اختیار داریم به ردّیهها و تر مههای قرآن محدود میشود .این ردیهها گاه و ودی م هتق
داشته و گاه به صورت مقدمهای برای هشدار به خوانندگان م یحی ،در ابتدای تر مههههای
قرآن به زبانهای تین یا سایر زبانهای اروپایی گنهانده شدهاند (Bobzin, 2004, p235-

.)Idem, 2006, p344-347
یکی از نقدهای پرتکرار در این منابع ته بهرای موا ههۀ هدلی و ت مهی بها اسه م و
دفاع از ایمان م یحیان اهمیت فراوان داشت ،عدم ان هام قرآن است .غیر از ردیههنوی هان،
متر مان قرآن به زبان های اروپایی نیهز بارهها از گ هتگی سهبک قهرآن گ یهه تهردهانهد.
آندره دوریه ،1دیپلمات فران وی در مصر ،ته نخ تین تر مۀ تام قرآن به یکی از زبهان-
های اروپایی را فراهم آورد و تر مهاش موفقیهت ادبهی بهینتیهری بهود ( Bobzin, 2006,

 ،)p346قرآن را تتابی حاوی مطالب متباین و آتنده از تناقض نامیده است (سلماسهیزاده،
 ،1342ن .)12
). André du Ryer (1580-1672

1
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رج سی  ،1خاورشناس انگلی ی نیز ته تر مۀ قرآنا ب یار دقی و هنوز هم معتبهر و
تأثیرگذار است ( ،)Arberry, 1955, introductionمعتقد است یهک فهرد غیهرم هلمان بهه
هنگام خواندن تر مۀ قرآن ارتباالی میان مطالهب نمهییابهد)Sale, 1734, introduction( .
در عین حهال وی اسهلوب قهرآن را زیبها و سهلی

خوانهده اسهت )Ibid, p44( .په

از او،

توماس تار ی  ،2مورخ و اندیشمند اسکاتلندی ،بر پایۀ تر مۀ سی  ،قرآن را تتهابی ب هیار
دشوار و پرزحمت ته ان ان در حال خواندن آن هر قدر هم تهه دقیه باشهد ،مطالهب را بها
یکدیگر اشتباه میتند و بهه الهور خ صهه ،تتهابی مه لآور ،مشهوّش ،بهینتهم و پراتنهده
توصیف ترده است .او معتقد است ته هیچ شیز ز حه ّ وایفههشناسهی نمهیتوانهد یهک
3

اروپایی را به تفکر و اندیشه در قرآن وادارد(Carlyle, 1908, p76).

در قرن نهوزدهم مطالعهات آتادمیهک دربهاری اسه م رونه گرفهت و در ف هایی تهه
رویکههرد تههاریخی انتقههادی سههیطره داشههت ،پژوهشههگران غربههی درصههدد تههدوین سههیرهای
تاریخی -انتقادی از زندگی پیامبر اس م(ن) برآمدنهد )Merrill, 1947, p135( .آنهها بهه
خوبی واقف بودند ته قرآن مهم ترین منبهع شهناخت زنهدگی پیهامبر و تهاریخ صهدر اسه م
است ،اما شون قرآن براساس نتم تاریخی سامان نیافتهه بهود ،اسهتفاده از آن بهرای مطالعهات
تاریخی دشوار بود .از اینرو ،خاورشناسانی شهون گوسهتاو وایه  ،4ویلیهام میهور ،5تئهودور
نولدته ،6ان رادول ،7رژی ب شر ،8هوبرت گریمه  9و هارتویگ هرشفلد 10ت ش تردند
سورهها را براساس ترتیب نزول و به نحوی تهه بها سهیر تهاریخی حیهات پیهامبر (ن) تطهاب
. George Sale, 1697- 1736

1

2

. Thomas Carlyle, 1795-1881

 .3وی پس از مدتی تغییر نظر داده و به وجود ادبیات خاص در قرآن اعتراف مییکنید (زمیانی،
 ،1385صص.)326 -325
4

. Gustav Weil, 1808-1889
. Sir William Muir,1819-1905
6
. Theodor Noldeke, 1836-1930
7
. John Medows Rodwell , 1808-1900
8
. Regis Blachere, 1900-1973
9
. Hubert Grimme, 1864-1942
10
. Hartwig Hirschfeld, 1854-1934
5
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بیاتری داشته باشد ،بازآرایی تنند .ریچارد ب

1

نیز به تغییر ترتیهب آیهات درون سهورههها

دست زد.)Motzki, 2001, p1-2; Idem, 2004, p xiv- xv( .
شاید بتوان تتاب تاریخ قرآن نولدته را نقطۀ عطف این پژوهاها دان ت .در حهالی-
ته نولدته قرآن را از نتر زیبایی سبک میستاید؛ ولی معتقد است غالباً ارتباط میهان تعهابیر
وت ل

حوادث در قرآن دیده نمیشود .وی همشنین ساختار قصص قرآن را بهدلی عهدم

پیوستگی در بیان رویدادها ،نقد ترده و تکرارها و تغییر خطابها را بهرای خهردهگهرفتن از
سهبک قهرآن مغتهنم شهمرده اسهت )Noldeke, 1910, p900-901( .ههمزمهان بها نولدتهه،
گوستاو لوبون 2نیز با و ود تمهید و ستودن اسهلوب قهرآن ،بهر ناهمهاهنگی و عهدم ارتبهاط
مطالب قرآن خرده گرفته است( .لوبون ،1358 ،ن)131
در ادامه این روند و در میانۀ قرن نوزدهم ،ایگناسگلدت یهر، 3ته آرای او در حهوزه-
های مختلف مطالعات اس می در غرب بهشدت تأثیرگذار بهوده و ه هت ،ضهمن اشهاره بهه
اخت ا نترها درباری ارزش ادبی سبک قرآن ،ساختار متن قرآن را در مقای ه با تتابههای
دینی دیگر ،دشار پریشانی و نااستواری دان ته است (گلدت یهر ،1383 ،صص.)30-29
ریچارد ب  ،یکی از بر تهترین متر مان قرآن در قرن بی تم ،در اقدامی بیبدی بهه
بازآرایی آیات در سورهها پرداخت .وی در مقدمه تر مهاش ،یکی از ویژگهیههای اصهی
سبک قرآن را پراتندگی و عدم ان هام معنایی در بخها عمهده سهوره نامیهده ،گ هتگی
سورهها را بیا از وحدت آنها مشهود دان ته و معتقد است هیچ موضوعی به نحهو من ههم
در یک سوره واحد یا آیات و عبارات تافی در یک ا مطرح نشده است .او داستان انبیها
گذشته را با و ود برخی گ تگیها ،پیوستهتر از سایر آیات قهرآن مهیدانهد و بهه ان ههام
زیاد سوری یوسف اشاره دارد( .نک)Bell, 1953, p72-75 :
بااینهمه ،ب را میتوان در زمری ت انی قرار داد ته سبک قرآن را بهرغم تفهاوت در
سورهها و بخاهای مختلهف آن ،بهی نتیهر و دور از اشهتباه ( )ibid, p81و داوری دربهاری
1

. Richard Bell, 1876-1952
. Gustave Le Bon, 1841-1931

2

. Ignaz Isaak Yehuda Goldziher, 1850-1921

3
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ان هام قرآن را منوط به تأم ت و دقت بیاتر و تو ه به نبههای گونهاگون ان ههام اعهم
از معنایی ،تاریخی و بافتی دان تهاست .بِ صراحتاً میگوید نباید عهو نه استنباط و ارتبهاط
بخاهای سوره را بهتلی رد ترد؛ گاهی ممکن است میان این بخاها ارتباط موضوعی و
معنائی باشد و حتی در مواردی ته شنین ربطی مشهود نباشد ،به هر حال نهوعی ههمزبهانی و
همف ایی یافت میشود .حتی ممکن است بخاهای مهاور ،ارتباط معنایی نداشته باشهند و
یا از نتر زمان و ف ا با همدیگر فرق داشته باشند ،ولی زیر شتر یک سوره واحد گرد آمده
باشند)ibid, p74( .
از نتر برخی دیگر نیز ،نبود ترتیب موضوعی عام پریشانی مهتن قهرآن اسهت .شهارلز
آدامز ، 1خاورشناس آمریکایی ،در مدخ «قرآن :متن و تاریخ آن» در دایریالمعهارا دیهن،
عدم دستهبندی موضوعی را عام نامن هم بودن قرآن دان هته و معتقهد اسهت ههیچ ت شهی
برای عرضۀ مطالب متن قرآن به گونههای نتهاممنهد ،بهه نحهوی تهه همهۀ مطالهب مهرتب بها
موضوعی واحد در یک ا گردآوری شوند ،بهه عمه نیامهده اسهت .قهرآن بهی ههیچ دلیه
روشنی از موضوعی به موضوع دیگر می رود؛ بحث در مورد ب یاری م ائ مههم را ناتمهام
میگذارد و آیاتی ته به موضوعی واحد مربوط میشوند ،ممکن است در صفحات زیهادی
پراتنده باشند.
بنابراین ،خوانندهای ته برای اولینبار با قرآن روبرو میشود ،آن را متنی فاقد سهاختار
منطقی مییابد )Adams, 1987, p168( .پ

از او ،رژی ب شر ،متهر م بر

هتۀ قهرآن بهه

فران وی ،با تأثیرپذیری از نولدته و اندتی تفاوت نتر ( )Bobzin, 2006, p353بهه البقهه-
بندی سوره ها پرداختهه و آشهنایی بها قهرآن را بهدون ایهن دسهتهبنهدی ،بههدلیه ناهمهاهنگی
اسلوبا ،دشوار نامیده است .وی تأتید میتند ته بههرهگیهری از سهیر تهاریخی سهورههها،
قرائت قرآن را آسان و دلپذیر میسازد .او برای استد ل بر لزوم بازشینی تاریخی قرآن ،بهه
نزول تدریهی سل له دستورالعم های قرآن در مدت حدود بی ت سال بنابر ضرورت و بهه
مقت ای حوادثی ته بر ح رت محمد(ن) گذشت ،اشاره دارد.

. Charles J Adams, 1883-1948

1
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نکتۀ حائز اهمیت این است ته وی نیز مانند متر م معاصرش ،ریهارد ب  ،تلویحهاً بهه
نوعی تناسب برای سورهها اذعان دارد و مهیگویهد ناهمهاهنگی اهاهری سهورهههای قهرآن،
نوعی از تناسب است ته برای تدوین قانون الهی از اهمیت ویژه و وحهدت و تناسهب روان-
شناسانه تاریخی بهره مند بوده و در مهموع ،بهه برتهری اسه م و نهاتوانی مخالفهان انهامیهده
است( .نک :ب شر ،1372،ن)53-52
آرتور ان آربری ،1متر م دیگر قهرآن بهه انگلی هی در سهدی گذشهته ،در بخشهی از
مقدمۀ تر مهاش ،قرآن را فاقد ان هام تاریخی یا منطقی دان هته اسهتArberry, 1955, ( .

 ) introductionولی مانند دو متر م معاصهرش ،به و ب شهر ،ایهن ناپیوسهتگیهها را بافهت
البیعی قرآن میداند و می گوید نوسانات ناگههانی محتهوا و م هامین قهرآن ،اگهر بها دیهد و
درتی فرا گیر نگری ته شود ،مشهک تی تهه بع هی از منتقهدان را سرگشهته سهاخته ،بهه بهار
نمیآورد )ibid( .وی قرآن را اثری اودان مینامد ته اسیر زمان و مکهان نخواههد شهد و
این انتتار ته موضوعات هر سوره با دقتی ریاضیگونه به دنبال هم آیند تا الگویی مهنتم را
تشکی دهند ،بیمعنا میداند)Arberry, 1955, p13( .
ژاک برک ،2متخصص و متر م فران وی قرآن ،اگرشه نتیهۀ موا هۀ بدون آمهادگی
با قرآن را ،به دلی بینتمیههای فهراوان ،سهردرگمی مخاالهب دان هته ( Cuypers, 2009,

 ،)p25ولی به ان هام متن در سطوح مختلف و دشواری فهم آن اشاره تهرده اسهت .وی بها
فاصله گرفتن از رویکرد نقد تاریخی ،در مقدمهۀ تر مهۀ خهود ( 1990م) ،بهه منحصهر بفهرد
بودن و نتم خان قرآن تصریح ترده است .بازخوانی قرآن ،اثر وی در زمینه ساختار مهتن
قهرآن و نتهم متقهارن 3آن اسهت( .نهکCuypers, 2009, p508-512 :؛ بهرک،:1379 ،
ن)33

. Arthur John Arberry, 1905-1969

1

. Jacques Berque, 1910-1995

2

. Chiasmus
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ویلیام مونتگمری وات 1نیهز بهه ااههارنتر دربهاری سهبک قهرآن پرداختهه و گ هتگی
بخاهای متمایز سورههای قرآن را بیا از وحدت آنها مشهود میداند .وی معتقهد اسهت
پراتندگی آیات قرآن ،بهویژه داستان انبیها گذشهته ،از ویژگهیههای سهبک قهرآن اسهت.
()Watt, 1970, p73
در ربع آخر قرن بی تم ،خاورشناس آمریکایی ،ان ونزبرو 2با دیدگاهی تهدیهدنتر-
اللبانه درباری تدوین قرآن ( )Neuwirth, 2002, p245بر ضرورت اسهتفاده از شهیوی تحلیه
ادبی در مطالعات آتادمیک متون تهن اس می از مله قرآن ،به ای اسهتناد بهه گهزارش-
های تاریخی م هلمانان تأتیهد تهرد )Wansbrough, 2004, p45(.یکهی از ادلهۀ وی بهرای
اثبات نتر شالابرانگیزش درباری تدوین دیرهنگام قهرآن در قهرن سهوم و در بهینالنههرین،
ویژگیهای خان قرآن است)ibid, p44-82( .
در بیان این ویژگیها وی به پراتندگی و عدم ان هام نق های قهرآن در بیهان تهاریخ
نهات (تاریخ انبیا و اقوام پیشین) و حتی مطالبی ته درباری مباحث مربوط به معاد و آخهرت
است ،اشاره میتند )ibid, p21-23( .وی ،مانند نولدته و وات ،اما بر خ ا به  ،ویژگهی
ناپیوستگی و قطعهقطعه بودن تتاب مقدس م لمانان را بیا از همه در فقراتهی تهه معمهو ً
«داستانی» نامیده می شود ،مشخص و آشکار میدانهد )ibid, p18( .ههمشنهین معتقهد اسهت
حذاها ،ابهامات و تکرار یک مطلب در مواضع گوناگون نشان دهندی تهدوین قهرآن الهی
دوره الو نی نق شفاهی است)ibid, p47( .
 .2-1تأکید بر تفاوت سورههای مکی و مدنی و اذعان به انسجام سور مکی
اگرشه بارقههایی از تو ه خاورشناسان به تفاوت سهبک سهورهههای مکهی و مهدنی از
قرن نوزدهم دیده میشود؛ بهعنوان مثال نولدته به تفاوت سهورهههای مکهی و مهدنی تو هه
ترد و توتاهتر بودن سورهها و آیات سورههای مکی ن بت به آیات و سهورهههای مهدنی را
ناشی از تفهاوت سهبک زنهدگی پیهامبر(ن) در مکهه و مدینهه دان هت ( Noldeke, 1910,
.William Montgomery Watt, 1909-2006
. John Wansbrough, 1928-2002
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 )p902-904و گلدت یهر نیز عقیده داشت ته آیات و سورهههای مکهی ،بههدلیه فراغهت و
آسودگی خاالر پیامبر(ن) در مکه و گرفتاریهای او در مدینه ،از حیث اسلوب از سهوره-
های مدنی ان هام و نتم بیاتهر و بهتهری دارد (گلدت هیهر ،1357 ،ن ،)19-17امها ههیچ
مطالعۀ تفصیلی و دقیقی برای تشف ان هام سورههای قرآن تا سال  1981صورت نگرفهت.
در این سال ،همزمان با انتشار مقالۀ ولچ 1در دایریالمعارا اس م ،ته به تفهاوت سهورهههای
مکی و مدنی اشاره ترد(Welch, 1986, p418) .

دو پژوهشگر ،در فران ه و آلمان ،به بررسی ساختار سورههای مکّی پرداختند .یکی از
این قرآنپژوهان پیهرتهارپندیتاپرونها 2پهیا از انتشهار تتهابا 3از دنیها رفهت و نتوان هت
مطالعات خود را ادامه دهد )Cuypers, 2009, p504( .احتما ً بهه همهین دلیه  ،اثهر وی تها
تنون به زبان دیگری تر مه نشده و شندان مورد تو ه قرار نگرفته است .دیگهری آنگلیکها
نویورت 4است ته رساله دتتریاش 5درباری ساختار سورههای مکی بهوده و په

از آن نیهز

مطالعات متعددی را در این زمینه به انهام رسهانده و بهر سهایر پهژوهاههای قرآنهی په

از

خود ،تأثیر فراوان داشتهاست.
نویورت معتقد است ته سوره های مکی در تألیف نههایی یهک واحهد هدفمنهد ادبهی
ه تند ته به دقت و زیبایی سامان یافته و با معیارههایی ماننهد صهورتبنهدیههای ابتهدایی و
نشانههای سیاقی قاب تشخیص بوده و هر یک پیام خاصی را منتق میسازندNeuwirth, ( .

 )2002, p246-248او سورههای الو نی مدنی را ته ویژگهی شهاخص آنهها ،سهاختارهای
پیچیده و م امین متعدد است ،فاقد هرگونه وحهدت و ان ههام ادبهی دان هته و آنهها را بهه

. Alfred T. Welch, 1933

1

. Pierre Crapon de Caprona

2

. Crapon de Caprona p., Le Coran: aux sources de la parole oraculaire:

3

Structures rythmiques des sourates mecquoises, Publications Orientalistes de
France, Arabiyya 2, Paris, 1981.
4
. Angelica Neuwirth, 1943
. Neuwirth, A., studien zur komposition der mekkanischen suren, Berlin,

5

1981.
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سههبدهایی از آیههات داگانههه (Robinson, 2001, p18; Zahniser, 2000, p26) 1تههه
شتابزده درتنار یکدیگر قرار گرفتهاند ،توصیف نموده است .وی معتقد است سوره ههای
مدنی نشاندهندی هیچ گونه ترتیب نتاممندی نی تند و بیاتر شنین می نماید تهه بعهدها
در متونی ته ان هام و پیوستگی شندانی نداشتهاند ،ای گرفتهانهدNeuwirth, 2002, ( .

 )p262با این همه ،وی با اذعان به این نکته تهه هنهوز پهژوها تهاملی بهر شهک و سهاختار
سورههای مدنی صورت نگرفته است ،بر لزوم بررسی بیاتر این سوره ها تأتید مهینمایهد.
()Ibid, p262,264
 .3-1بررسی انسجام سورههای مدنی
شماری از قرآنپژوهان غربی با بهرهگیری از روشهای نوین علمی و برخ ا ا ماع
اتثر غربیان بر گ تگی سور مدنی ،پژوهاهای خود را بر تشهف ان ههام ایهن سهورههها
متمرتز تردند .نخ تین ت شها برای بررسی ساختار سورههای مهدنی بها ماتیهاس ت هانیزر
آغاز شد .وی پ

2

از نگارش دو مقاله در سالهای  1983و  ،1985تهه بهه شهار نرسهید ،از

رسالۀ نویورت اال ع یافت )Zahniser, 1991, p83( .بنابراین ،مهیتهوان گفهت وی تقریبهاً
همزمان با پژوها نویورت بر سورههای مکی ،به تحلی سورههای مدنی پرداخته است.
پژوهاهای شارشده ت انیزر در این زمینهه سهه مقالهه« :سهاختار سهوری آلعمهران»،
«ساختار سوره ن ا » و «انتقالهای عمده در دو سوره بلند قرآن» است .او در مقالۀ اخیهر ،بهه
تشف معیارهای دید بهرای تعیهین مرزههای موضهوعی در سهورهههای بلنهد مهدنی همهت
گماشته و به مفید و پربار بودن تشف وحدت و یکپارشگی سورهها با و ود دشهواریههای
آن تصریح ترده است .)Zahniser, 2000, p26-27( .اگرشه وی پژوها خهود را بخشهی
از ت ش مداوم برای پیبردن به اینکه مطالعۀ دقی سورهههای بلنهد قهرآن بها فهرض ان ههام
آنها ،شه نتایهی میتواند داشتهباشهد مهیدانهد؛ ولهی سهاختار نهادقی ایهن سهورههها ،آیهات

. sammelkorbe

1

. Mathias Zahniser, 1938

2
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معترضه ،اختصارهای مبهم و تغییر مداوم موضوعات ایهن سهورههها را رد نمهیتنهدibid, ( .

.)p47-48
پ

از او ،نی رابین ون با بهتارگیری رویکردههای ادبهی و زبهانشهناختی بهه بررسهی

سورههای بلند مدنی پرداخهت .وی در تتهاب تشهف قهرآن ،از ضهرورت بررسهی ان ههام
سورههای قرآن سخن گفت و در برخی فصول ،پیوستگی شند سوره مکی و مدنی را نشهان
داد و این دغدغه را با انتشار شندین مقاله پیگرفت .وی بی آنته سخن از رهیافهت خهود
به میان آورده باشد ،از مؤلفههای تحلی گفتمان 1بهره برده اسهت( .بهرای مطالعهه بهیاتهر
نک .توتلی محمدی1396،ب) و با اذعان به این نکته ته تشخیص مؤلفهها و سهاختار تلهی
سورههای مدنی به دلی پیچیدگی و الو نی بودن سختتر است ،به بررسی تفاوت ساختار
سور مکی و مدنی پرداخته است )Robinson, 2003, p3( .اثر وی با پیکره ادبیات اسه می
در این موضوع اشتراتات زیادی دارد)El-Awa, 2006, p164( .
میش تویپرس متأخر از دو پژوهشگر پیشین ،در دو تتاب و شند مقاله ،با بهره گیری
از مطالعات مشابه در حوزه تتاب مقدس و با تکیه بر نتریه های ادبی دید ،رهیافتی نو
به نتم و ان هام قرآن داشته است (برای مطالعه بیاتر نک .مکوند )1394 ،و پژوهاهای
وی همشنان ادامه دارد .او در تتاب مائده ،ساختار سوری مائده و در تتهاب سهاختار قهرآن،
نتم و ساختارهای تلهی سهورهههای قهرآن را تحلیه تهرده اسهت .وی معتقهد اسهت روش
تاپرونا و نویورت ،با و ود دستاوردهای الب ،راهحلی واقعی برای تعیهین سهاختار قهرآن
عرضه نمیتند و آثار رابین ون و ت انیزر هم از تفکیک بخاهای بلند سهورههها ،پها فراتهر
نگذاشتهاند .وی با تکیه بر نتریه نتم متقارن ته خود ریشهه در ب غهت سهامی 2دارد ،بهه
تحلی ب غی متن قرآن میپردازد .هدا وی این است ته بفهمد آیها تحلیه ههای ب غهی

3

ته برای مدت الو نی در گذشته برای سورههای مکی بهتار گرفته شهده اسهت ،مهیتوانهد

. Discourse Analysis

1

. Semitic Rhetoric

2

. Rhetorical analysis

3
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برای سورههای بلند مدنی -ته بهالور واضح پیچیدهتهر و عمهدتاً بهینتهمتهر از سهوره ههای
توتاه مکی ه تند -هم بهتار رود؟ ()Cuypers, 2009, p27-29
 .2روند تحوّل ویژگیهای رویکردهای خاورشناسان
دیده شد ته در گذر سدههای متعدد ،رویکردهای خاورشناسان بهه قهرآن و مطالعهه و
پژوها در آن دشار تغییر شد .مهمترین تحو ت ویژگیهای رویکردهها عبارتنهد از :تغییهر
رویکرد دلی به رویکرد علمی؛ تحول از فهم ان هام قرآن در فرآیند تکهوین تهاریخی بهه
فهم ان هام متن در ن خۀ نهائی؛ تحول از تصور ترتیب تصادفی به انگاری بررسهی وحهدت
سورههای قرآن.
 .1-2تغییر رویکرد جدلی به رویکرد علمی
قرآن تریم ،بهدلی اشاره به آموزههای یهودیان و م یحیان ،پذیرش ،تصحیح یها نفهی
برخی از این آموزهها ،از همان آغاز مورد تو ه ایشان قهرار گرفهت و سهبب شهد تها آنهها
برای دفاع از دین خود و مقابله با اس م و قهرآن ،دفاعیهههها و ردیههههای متعهددی را پدیهد
آورند .این بحثهای دلی با ورود متکلمان م لمان به عرصۀ این نزاع فکهری گ هتردهتهر
هم شد .آنچه ردیهنوی ان برای اثبات بیاعتباری قرآن آوردهاند ،الیف گ تردهای از م هئلۀ
تأثیرپذیری قرآن از سایر ادیان تا و ود تناقض در آن و اشتمال بهر اف هانه ،دروو و الهم را
دربرمیگیرد( .نک)Bobzin, 2004, p235-253 .
در این میان خرده گیهری بهر زبهان قهرآن و نتهم و سهاختار آن را در آثهار نیکتهاس 1و
ریکولدو 2میتوان یافت .نیکتاس ته یکی از تهنترین و تأثیرگذارترین رسالههای دلی
بیزان ی در ردّ قرآن را نگاشت ،قرآن را آتنده از تعارض و فاقهد نتهم و سهاختار نامیهد.
( )Ibid, p238ریکولدو ته با متن عربی قرآن تام ً آشنا بود در سهده ههای میانهه (حهدود
 1320م) علیه شریعت ساراسنها (م لمانها) را نوشت ته میتوان آن را اثری ت سهیک
و خ صهای نتاممند از همۀ نقدهای م یحیان بر قهرآن دان هت .از ملهه نقهدهای او ایهن
1

. Niketas, 1150-1215
. Ricoldo, 1243-1320
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است ته قرآن دارای تعارضات درونی فراوان و فاقد هرگونه نتم و سهامان اسهتIbid, ( .

)p243
این رویکرد دلی در واقع مرحلۀ مقدماتی البیعی برای شک گیری رویکرد علمهی و
واقعبینانه به قرآن در دوری دید بود .گامهای نخ تین به سوی رویکرد علمهی در غهرب از
قرن هفدهم ،از یکسو با آسانتر شدن دسترسی به متن اصلی عربی قهرآن په

از پیهدایا

صهنعت شهار ،و از سهوی دیگهر تحهول مطالعهات واژهشناسهی عربهی و دسهتیابی آن بهه
معیارهای مطالعات علمی آغاز گشت .بهعنوان نمونه تر مهه دوریهه ( پهاری  1647 ،م) بها
ادبیات دلی ب یار فاصله گرفته و لحهن م مهتآمیهز مو هود در بخها مقدمهه بها عنهوان:
«خ صهههای از دیههن تههرکههها» را مههیتههوان ت شههی بههرای رهههایی از هوّ سان ههور دان ههت.
()Bobzin, 2006, p346
البته این تغییر ب یار تدریهی و آرام بوده و در سدی هفدهم هنوز ههم رویکهرد هدلی
در آثهار متعهدد دیهده مهیشهود )Bobzin, 2004, p248; Idem, 2006, p 348,351 ( .از
سوی دیگر از نتر روششناسی علمی ،اندکاندک نادرست بودن داوریهای تلی و بدون
مطالعۀ دقی و تفصیلی پدیدههها در میهان قهرآنپژوههان راه بهاز تهرد تهه بازتهاب آن را در
پژوهاهای نویورت ،ت انیزر ،رابین ون و تویپرس میتوان مشاهده نمود.
 .2-2تحول از فهم انسجام قرآن در فرآیند تکوین تاریخی بهه فههم انسهجام
متن در نسخۀ نهائی
همانالور ته در بخا نخ ت آورده شد ،مطالعات آتادمیهک قرآنهی در غهرب ،در
قرن نوزدهم و همزمان با سیطری رویکرد تاریخی انتقادی  -ته مهمترین دغدغهۀ غربیهان در
بهرهگیری از قرآن ،ترسیم سیر تحول دعوت پیامبر(ن) و امعهۀ صهدر اسه م و نهادههای
مختلف دینی ،سیاسی ،ا تماعی بود -رون گرفت .در این رویکهرد تلقهی درزمهانی 1یها بهه
عبارت دیگر تحول تاریخی متن اهمیت دارد.

. Diachronic
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البیعی است ته از این منتر ساختار فعلی قرآن،تهه براسهاس ترتیهب تهاریخی نی هت،
نوعی آشفتگی تلقی و از نیاز به سامان دوباری آیات براساس سیر تاریخی ،یعنهی همهان نتهم
معهود عهدینی ،سخن گفته شود .اما بهتدریج با ورود رویکردهای زبهانشهناختی بهه عرصهۀ
مطالعات عهدینی و سپ

مطالعات قرآنی ،تلقی همزمانی ،1یعنهی پهژوها براسهاس ن هخۀ

معیار و نهایی 2قرآن مهورد تو هه قهرار گرفهت ( )Cuypers, 2009, p504و برخهی عالمهان
غربی به نقد شهیوی پیشهین پرداختنهد(Cuypers, 2009, p26; El-Awa, 2006, p17-18; .

) Robinson, 2003, p95البته برخی از قرآنپژوهانی ته به واتاوی دقی ان هام سهورههها
پرداختهاند مانند نویورت و رابین ون ترتیبهی از دو رویکهرد را بهه تهار ب هتهانهد؛ یعنهی در
بررسی صورت نهایی متن ،به بافت تاریخی سورهها نیز تو ه تردهاندNeuwirth, 2002, ( .

p245-251؛ توتلی1396 ،ب ،ن)205
از قائ ن رویکرد همزمانی میتوان از برک ،تویپرس و ت انیزر نام برد .تهویپرس در
مقدمه تتاب خود ،تصریح میتند ته بر اساس نتریۀ نتم متقارن ،هرآیه درسهت در همهان
ایی قرار گرفته است ته باید باشد و این ایگاه در فهم معنهای مهتن ،اهمیهت ب هیار دارد.
( )Cuypers, 2009, p27, 511ت انیزر نیز به لزوم مطالعۀ قرآن بدون تو ه به تاریخ تدوین
آن و ارائهه یهک الگهوی دیهد اشهاره تهردهاسهت(Zahniser, 1991, p77-79; idem, .
)1997, p71

 .3-2تغییر تصور ترکیب تصادفی به انگارۀ وحدت ادبی سوره (قرآن بهمثابۀ
یک متن)
از زمان انتشار تاریخ قرآن نولدته ،نقدهای تاریخی تهه تخریهب مهتن بهه بخهاههای
توشک ،با فرض زمانهای مختلف نزول را به دنبال داشت ،رون یافت .ایهن روش تهه بهه
منتور منطقی تردن متن به لحاظ تاریخی ،به ابهائی آیات و سورههای قرآن میپرداخت
بر این مبنا استوار بود ته مدوّنان قرآن در تدوین و تنتیم آن بیتأمه و دقهت نتهر و لحهاظ

. Synchronic
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. Canonical
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تردن معیارهای درست ،نوعی ترتیب دلبخهواهی و تصهادفی را ایههاد تهردهانهد .نقهدهای
تاریخی ،همۀ تو ه خود را به ناهنهاریههای مهتن« ،عهدم ان ههام» و مطابقهتههای ناشهیانه
معطوا داشتند تا بخاهای متفاوتی را ته ع تردهبودند ،تعریهفتهرده و البه ترتیهب
تاریخی در یک مهموعه منطقی و رضایتبخا گردآورند.
این م یر با انتشار آثار دیتاپرونا و نویورت ته باید آنها را اوّلین ت شها برای تبیهین
ساختار متن قرآن معرفی نمود ،تغییر ترد .پژوهاهای این دو اگرشه به بررسی سهورهههای
مکی محدود میشود ،بر مبنای وحدت ادبی سوره اسهتوار اسهتCuypers, 2009, p15-( .

)18
البته اشاراتی به وحدت سورههای قرآن در آثار پیشهین و هود داشهتهاسهت .مهث ً فهان
اس 1هر سوره از قرآن ،خصوصهاً سهورهههای مکهی را یهک مهتن عبهادی دارای وحهدت و
ان هام معنایی دان ته ( )Cuypers, 2009, p15و آربهری ،در تر مهه قهرآن ،نبههههایی از

ساختارهای ادبی قرآن به زبان عربی را نشان داده و گفتهاست« :سوره اتنون باید بهخهودی-
خود واحدی من هم درنتر گرفته شود و قرآن متنی یکپارشهه و در نهایهتا ان ههام درونهی
تلقیگردد» ()Arberry,1955, introduction
در سالهای اخیر مطالعۀ قرآن به مثابۀ یک متن ،دشهار تغییهری شهگرا شهده اسهت.
الرح نتریۀ محور واحد سهوره هها در میهان مف هران م هلمان تحهولی مههم در تفاسهیر سهدی
گذشته بود .اگرشه یافتن رابطهای متنی یا معنایی میان آیات و سورهههای ههم هوار قهرآن-
تریم و به اصط حِ م تنصر میر رابطۀ خطی -اتمانگارانه ،2همهواره از دغدغههههای عالمهان
م لمان بوده اما نگرش انداموار 3به سورههای قرآن تا قرن اخیر بیسهابقه بهوده اسهت .ایهن
رهیافت ته میتواند منهر به فهم بهتر سورهها و درنهایت ت قرآن بهعنوان تتهابی مقهدس
با پیام واحد شود ،بومی ههان اسه م اسهت؛ اگرشهه ممکهن اسهت شهواهدی دا ّل بهر تهأثیر
غیرم تقیم غربیان در پیدایا و تکوین این نتریه یافت شود( .نک)Mir, 1993 .
. Josef van Ess , 1934
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شماری از قرآنپژوهان غربی با الهام از این نتریه ،سورهها را واحدهای پیوسته دان هته
و از ترتیب متداول آیات در سورهها دفاع تردهاند و با اسهتفاده از دسهتاورهای مهتنپژوههی
بهویژه زبانشناسی ساختاری به بررسی سهاختار و ترتیهب مهتن قهرآن پرداختههانهد( .نهک.
 )Boulatta, 2004, p194-196; Cuypers, 2009, p33-511; Neuwirth, 2002, p262با
تو ه به تارآمدی ایهن روش ،تعهام ت دنیهای اسه م و غهرب در زمینهه پهژوها وحهدت
سورهها ،قطعاً دشار تحول خواهدشد.
 .3زمینههای پیدایش و تحوّل رویکردها
سیر پیدایا و تحول رویکردهای مختلف خاورشناسان بهه م هئله ان ههام سهورهههای
قرآن ،ناشی از عل و عوام گوناگون بوده است تهه مههمتهرین آنهها عبارتنهد از :مهأنوس
بودن نتم تتاب مقدس؛ مرا عه به متن عربی قرآن؛ تو ه به ماهیت شفاهی قرآن و تفهاوت
دیدگاه درباره نحوی تدوین قرآن.
 .1-3مأنوس بودن ذهن غربی به نظم کتاب مقدس و نظم موضوعی
تأم در روند تاریخی ااهارنترهای خاورشناسان (نهک .بخها نخ هت مقالهه) نشهان
میدهد ته در سدههای نخ تین و در ادبیات دلی ته عمدتاً در محی تلی ا پدیدار مهی-
شد ،خردهگیری بر ان هام قرآن بهالور تلی و با لحنی شدید صهورت مهیگرفهت .یکهی از
اولین زمینههای پیدایا عقیده به عدم ان هام قرآن در میان غربیهان ،بهه نتهم معههود ذهنهی
ایشان بر اساس الگوی عهدین باز میگردد .ریکولدو ته یکی از قدیمیترین آثار دربهاری
قرآن در سده های میانه را نگاشته ،معتقد است سبک و سیاق قرآن به هیچ مهتن مقدسهی
شبیه نی ت)Bobzin , 2004, p241; Idem, 1996, p170( .
اما به تدریج اعتراا به سبک هنهری خهان قهرآن آغهاز شهد (نهک .صهفحات قبه ؛
زمانی ،1385 ،ن )307-306و متر مانی شون ساواری ،برک و آربهری بهه انتقهال زیبهایی
سهبک و شههکوه قههرآن در آثهار خههود ،اهتمههام ورزیدنههدBobzin, 2006, p349, 354( .

)Arberry, 1955, introduction,
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تا آنته در نیمههای قرن بی تم ،گویی غربیان تمتم توان تند خهود را از قیهد و بنهد
نتم معهود ذهنیشان ،یعنی نتم تاریخی ته در عهدین و ود دارد یا نتم موضوعی تهه در
آثار علمی دیده میشود ،برهانند و اذعان تنند ته ان هام قرآن را لزوماً نباید با این معیارهها
سنهید؛ بلکه باید با غور و تأم بیاتر برای تشف پیوستگی خان قرآن ت ش ترد.
 .2-3مراجعه به متن اصلی قرآن به جای ترجمۀ آن
آشنایی متکلمان م یحی با قرآن در سدههای نخ تین ،به دلی دشهواری دسترسهی بهه
متن عربی قرآن از یکسو و ناآشنایی بیاتر م یحیان با زبان عربی از سوی دیگر ،غالبهاً از
الری تر مهها بود .اما اعتبار و ارزش همۀ تر مههای قرآن نیهز یک هان نبهود .تر مههههای
مبتنی بر اص عربی قرآن انگشتشمار بودند و غالب تر مههای قرآن به زبانهای اروپهایی
تا قرن نوزدهم به دلی ضعف متر مان ،تر مههایی ثانویه از تر مههای پیشین بهود( .نهک.
)Bobzin, 2006, p340-358
در قرن هفدهم و با ورود مطالعات تخصصی عربی بهه دانشهگاهههای غربهی ،انهدک-
اندک بر لزوم ت ل قرآن پژوهان بر زبهان عربهی و ضهرورت مرا عهۀ پژوهشهگران بهه مهتن
اصلی قرآن تأتید و به لغزشهای متر مان اشاره شد .عربیدانهای بر تۀ دانشگاه لیهدن،
اسهکالیهر( 1م  )1609و شهاگردش تومهاس ارپینهوس( 2م  ،)1624تأتیهد تردنهد مطالعهات
قرآنی باید حتماً مبتنی بر متن عربی باشد .ایهن تأتیهد غیهر از تاسهتی پهیاگفتهۀ بهیاتهر
تر مهها ،ناشی از آن است ته تر مه ههای قهرآن در اروپها ،هز شنهد مهورد اسهتثنا ماننهد
تر مۀ ماراشی 3به تین در قرن هفدهم ،فاقد متن عربی قرآن بودند.
هینکلمن( 4م  ) 1695حتی پا را از این فراتر نهاد و به شار قرآن بهدون تر مهه دسهت
زد .وی در مقدمۀ مفصلی ته به تین نگاشته است ،نهه تنهها اهمیهت مطالعهۀ منهابع عربهی را
توضیح میدهد ،بلکه تأتید میتند ته همۀ متکلمان م یحی بایهد قهرآن را بههعنهوان اثهری
1.

Joseph Justus Scaliger, 1540-1609
Thomas Erpenius, 1584-1624
3
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بنیادین به زبان اصلی بخوانند .او در تعلی خودداری از ارائۀ تر مۀ قرآن اشاره میتند تهه
بخا زیادی از قرآن بهراحتی برای عربیدانها قاب فهم است و بخا اندتی تهه فههم آن
دشوار است ،م تلزم ت شهای واژهشناسی الاقتفرسا با بهرهگیری از تفاسیر و سهایر متهون
تخصصی اس می است)Bobzin, 2004, p245-249( .
در قرن ههدهم آدریان ر ند ،1شرقشناس هلندی ،به محققان الهیات دربهاری اسهتفاده
از تر مۀ روبرت تتونی -2تهنترین تر مۀ تام قرآن به تین -هشدار داد و توصیهتهرد
برای ت ب اال عات صحیح درباری اس م به منابع عربی مرا عه نماینهدBobzin, 2004, ( .

 ) p249; Idem, 1996, p157رج سی متر م مشههور ایهن قهرن ،تهه تر مهۀ خهود را بهر
اساس متن عربی و با مرا عۀ پیوسهته بهه تر مهۀ مهاراشی ( )Bobzin, 2006, p348نوشهته-
است ،.در مقدمۀ تر مۀ خود ضمن انتقاد از تر مههای پیشین قرآن ،یکی از آثار موا هه با
قرآن از الری تر مه را ،عدم دریافت ارتباط مطالب آن عنوانترده اسهتSale, 1734, ( .

) introduction
در قرن بی تم ،دو تن از بر ته ترین متر مهان قهرآن بهر مبنهای اصه عربهی ،تهه در
بخا قب نیز به تو ه ایشان به ان هام خهان قهرآن اشهاره شهد ،تر مهههها را نقهد تردنهد:
ب شر در بخشی از تتاب خود ،با عنوان «بهت عربیندانها در برابر تر مهه قهرآن» تر مهه-
های قرآن به زبانهای اروپایی را موردانتقاد قرار داده 3و معتقد است این تر مهها بههدلیه
ناتوانی در بازتاب سبک و معانی قرآن ،در ایهاد شبهات مؤثر بودهاند .از نتر وی ،خواننده
تر مۀ متن قرآن از همان صفحات نخ هتین دشهار حیهرت شهده و قهرآن را نثهری خشهک،
همراه با تکرار قصهها و عبارتها و نبودن ارتباط موضوعی بین آیات آن تصهور مهینمایهد.
(ب شر ،1378 ،ن)301
آربری ،متخصص زبان عربی در تمبریج ،نیز معتقد است خوانندی قرآن بههویهژه اگهر
ناشار باشد به یک تر مه اتتفا تند ،هر شند ته آن تر مه از نتر زبانشناختی دقی باشهد،

1

. Adriaan Reland, 1676-1718
. Robort of Ketoon ,1110-1160
 .3اگرچه برخی به اشتباه ،شبهات وی را ناظر به سبک خود قرآن دانستهاند.

2
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بی شک از بافت ناپیوسته ب یاری از سورههای قرآن حیران و هراسهان خواههد شهد .وی بهه
دلی اعتقاد به غیرقاب تر مه بودن قهرآن ،تر مهۀ خهود را «قهرآن متهر م» نامیهده و سهعی
نموده تا نبههایی از ساختارهای ادبی قرآن به زبان عربی را نشاندهد؛ با اینحهال خهود بهه
ضعف تر مهاش اعتراا میتند) Arberry,1955, introduction( .
آربری و رابین ون ،تر مهای را ته تار یه در اختیهار داشهته ضهعیف 1دان هته و بهه
همین دلی او را در داوری نادرستا درباری قرآن بیتقصیر دان هتهانهد(Arberry, 1955, .
)introduction; Robinson, 1999, p68

برخی پژوهشگران متهأخر تهه بهه بررسهی ان ههام قهرآن بها فهرض وحهدت سهورههها
پرداختهاند هم معتقدند ته تر مههای قرآن به شهیوهای نوشهته شهده اسهت تهه خواننهده را
برای دریافت ان هام و وحهدت سهوره هها و ته قهرآن ،دشهار سهختی و مشهک مهیتنهد.
()Robinson, 2003, p4; Cuypers, 2009, p25
 .3-3مطالعۀ قرآن به مثابۀ کالمی شفاهی
از مله موضوعات مهمهی تهه برخهی خاورشناسهان در ارزیهابی ان ههام قهرآن از آن
غفلت ترده اند ،عدم تو ّه به ماهیت و اسلوب خان قرآن تریم است .یکی از نتریات در
این زمینه ،شفاهی بودن قرآن است .الب این نتریه ،نتام گفتاری شاخصههای خهان خهود
را دارد تههه درهههمتنیههدگی موضههوعی و تکههرار ،از مهههمتههرین آنهاسههت .معمههو ً ترتیههب
غیرخطی آیات ،نشان عدم ان هام و گ تگی متن قرآن تلقی شهده اسهت؛ در صهورتیتهه
گذر از نتم خطی ،خود عام پیوستگی معنایی و صوری متن است .بهرای روشهنتهر شهدن
اهمیت گریز از خطی بودن تافی است تصور تنیم اگر قرآن صورت یک گهزارش پیوسهته
و خطی را داشت ،شه اتفاقی می افتاد؟
اگر داستان هر پیامبر ،همشون سوری یوسف در یک ا گرد میآمهد ،یها ههر یهک از
بحثهای عقیدتی ،اخ قی یا فقهی به الور تام در یک فقره مطرح میشد ،قرآن شگونهه
تتابی میبود؟ در آن صورت قرآن بیاتر مانند اثری تاریخی یا تتابی در ابواب گونهاگون

1

. Rather dull
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ت م یا اخ ق و فقه بود .این امر در تقاب آشکار بها پویهایی قهرآن بهه منزلهۀ ههدایت بهرای
هانیان قرار دارد .تکرار و در هم شک تن نتهم خطهی بخشهی از یهک روش زبهانشهناختی
فراگیر است ته قرآن برای گذر از بافت و دیگر ویژگیهای زبان عرفی به تار میگیرد.
تکرار لفتی واحد یا دو لفظ هم معنی یا هم مر ع میتواند دو بخا یهک مهتن را بهه
هم پیوند داده و ان هامبخا آن باشد .ع وه بر این ،بخاهای تکرار شده در قهرآن ،مهرز
سورهها را به روی یکدیگر میگشاید؛ به الوری ته همۀ آیات خویشاوند در گفتگویی بهی
انتها شرتت میتنند( .نک :قانعی اردتهانی ،1391 ،ن76-57؛ قیطهوری ،1385 ،ن-26
)29
اقبال به نتریۀ ماهیت شفاهی قهرآن و ویژگهیههای برآمهده از ایهن سرشهت ،در تغییهر
رویکردهای خاورشناسان به م ئلۀ ان هام قرآن تأثیر بههسهزایی داشهته اسهت .درحهالی تهه
برخی از خاورشناسان مانند نولدته ،ب شر و ونزبرو (نک .صفحات قب ) ویژگهی تکهرار را
از نشانههای عدم ان هام قرآن برشمردهاند ،پژوهشگران متأخر بنابرنتریات دید مانند نتم
متقارن ،تکرارها را نه تنها عام ان هامبخا متن ،بلکهه دارای تهارترد تف هیری نیهز مهی-
دانند( .نک.مکوند ،1394 ،ن )14-10رادول در تر مه خهود ،در قهرن نهوزدهم ،و عی هی
ب اله 1به سرشت شفاهی قرآن تو ه داشتهاندBobzin, 2006, p351; Boulatta, 2004, ( .

)p200
نویورت عدم تو ه به شفاهیبودن قرآن را عام ایههاد برخهی شهبهات دان هته و مهی
نوی د:

«تلقی و دریافت ب از قرآن  -برخ ا ب یاری از پژوهشهگران بعهدی – بهه
شدت مبتنی بر تصور یک متن مکتوب است .او ویژگی شفاهی بخا عمدی
آیات مکی را تام ً نادیده می گیرد»)Neuwirth, 2002, p252( .
ت انیزر با یادآوری ماهیت شفاهی قهرآن بهر اسهاس دیهدگاهههای گراههام و نویهورت
( )Zahniser, 1991, p79به بررسی سورهها پرداخته است .او به این نکته اشاره میتند تهه
در متون دید ،نمادهای گرافیکی مانند تورفتگی و بیرونزدگی ،عنوانبنهدی و اسهتفاده از
1

. Issa J. Boulatta, 1929
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حروا بزرگ یا ایتالیک میتواند انفصالهایی را در متن ایهاد نمایهد؛ ولهی در گفتارههای
شفاهی مانند قرآن باید به عناصر تشخیصی دیگر مانند قواعد خطاب ،ت ل

و غیهره تو هه

نمود )idem, 2000, p47( .رابین ون با اشاره به فراوانی فع «ق » در قرآن و معنهای لغهوی
قرآن (خواندنی) ،بر این ویژگی تأتید ترده است)Robinson, 2003, p9( .
برخی از خاورشناسان نیز نتریۀ پیوند و همراهی ویژگی شهفاهی و مکتهوب قهرآن را
ارائه و برای اثبات آن به معنای اصلی «قرآن» و سنت رسمی قرائت قرآن در میهان م هلمانان
استناد تردهاند( .نک :گراهام)1396 ،
 .4-3تفاوت دیدگاه دربارۀ نحوۀ جمع و تدوین قرآن کریم
ادعای عدم ان هام قرآن را بهسختی میتوان از تردیدهایی ته درباری تاریخ نگارش و
مع قرآن مطرح شده است تفکیک ترد 1.نویهورت هرگونهه ارزیهابی و ااههارنتر دربهاری
شک و ساختار قرآن را به دیدگاه پژوهشگر درباری شگونگی تدوین و تثبیت آیهات قهرآن
واب ته میداند )Neuwirth, 2002, p245( .نولدته ته مهمتهرین دغدغههاش سهیر تهاریخی
قرآن بهود ،ناهمهاهنگی و عهدم ان ههام قهرآن را ناشهی از خطهای مهدوّنان قهرآن مهیدانهد.
()Noldeke, 1910, p906
گلدت یهر در اینباره میگوید:

«داوریها درباری ارزش ادبی قرآن ممکن است متفهاوت باشهد؛ امها حقیقتهی
و ود دارد ته حتی تعصهب نیهز نمهیتوانهد آن را انکهار تنهد .افهرادی تهه
تدوین بخاهای نامنتم تتاب به عهدی آنها نهاده شده بود،گاه ایهن تهار را
به گونهای ناشیانه و ن نهیده انهام دادهاند» ()Goldziher, 1981, p28

 .1اگرچه این مقاله در صدد مقایسۀ دیدگاههای خاورشناسان و مسلمانان نیست ولی شایان ذکیر اسیت
که ارتباط میان نحوۀ جمع قرآن و انسجام آن امری است که مسلمانان نیز به آن توجه داشیتهانید .البتیه
علیرغم وجود اختالف نظر دربارۀ نحوۀ تدوین قرآن در میان مسلمانان ،توقیفی بودن آیات درون سوره-
ها مورد اتفاق ایشان است.
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ریچههارد بهه ( ،)Bell, 1977, introductionب شههر (ب شههر ،1372 ،ن )53-52و
آربری ( )Arberry, 1955, introductionهم به خطهای مهدونان قهرآن اشهاره نمهودهانهد.

1

نویورت قرارگیری سور بلند مدنی در روند تدوین قرآن و نامگذاری آنها بهعنهوان «سهوره»
را باعث به و ود آمدن مهموعههای نامتههان

دان هته تهه فقهرهههای تشهکی دهنهدی آنهها

ساختار ادبی من همی نداشته و درنتیهه ،ادعای ساختارمند بودن سورههای مکی را تهه بهه-
دقت و زیبایی سامان یافته بهود ،بهی ارزش سهاخته اسهت)Neuwirth, 2002, p246-248( .
ونزبرو نیز و ود ویژگیهایی شون وقوع تکرار ،حذاها و ابهامات در آیات و ناپیوسهتگی
مطالب در قرآن را ناشی از تدوین قرآن در روندی الو نی و الی ن

های متوالی دان هته-

است .این رویکرد تمام گزارشهای سهنتی دربهاری قهرآن را رد مهیتنهد و نقشهی را تهه
پیاتر در تدوین قرآن به پیامبر(ن) و خلفای نخ تین ن بت داده مهیشهد ،بهه گروههی
نهامعلوم تهه پنداشهته مهیشهود یهک قهرن یها بعهدتر گردآمهدهانهد ،ن هبت مهی دههد.
()Wansbrough, 2004, p43-47
در روند تغییر رویکردها شاهدیم ته ترتیب نزول آیات و شیوی تدوین قرآن به حاشهیه
رفته ،شینا تنونی آیات قرآن معتبر و مهم تلقی شده و همانگونه ته گفته شهد ،بهه های
مطالعه درزمانی و تو ه به تاریخ متن ،رویکرد همزمهانی اهمیهت یافتههاسهت( .نهک :بخها
پیشین مقاله)
جمعبندی و تحلیل
با تو ه به تحلی های ارائهشده درباری سیر تحول رویکردهای خاورشناسان بهه ان ههام
قرآن ،میتوان گفت ته پاسخ به ایهن م هئله ،رونهدی از گ هتهبهاوری بهر مبنهای مباحهث
دلی ،تا اعتراا به پیوستگی و ان هام سورههای مکی و نهایتاً بررسی ان ههام سهورهههای
مدنی بر اساس رهیافتهای علمهیتهر را پیمهوده اسهت .ههمشنهین مشهاهده شهد تهه و هود
دیدگاههای مختلف و گاه متعهارض در یهک دوره امهری بعیهد نبهوده و نمهیتهوان رونهدی
 .1در این میان تنها یکی از خاورشناسان ،گوستاو لوبون ،چینش کنونی قرآن را بر اسیاس ترتیی
پنداشتهاست( .لوبون ،1358 ،ص)131

نیزول
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یک ان و خطی برای آن ارائهنمود؛ آن شنان ته ناگهان در روند اذعان به نتم خهان قهرآن
توس متر مانی شون ب  ،ب شر ،برک و آربری ،با دیدگاه ونزبرو برخهورد مهیتنهیم تهه
دیدگاهی تام ً متفاوت است.

1

از نکات قاب م حته در این ااهار نترها ،اعتهراا برخهی از پژوهشهگران غربهی بهه
زیبایی ،تناسب و اسلوب ویژی قرآن تریم است .بهع وه خاورشناسهان در گذشهته بههالهور
تلی و بدون مطالعۀ موردی درباری سورهها ااهارنتر نمودهاند ،اما در سدی اخیهر بههصهورت
روشمند به پژوها درباری یک یا شند سوره از قرآن پرداختهاند .در ایهن میهان برخهی تنهها
سورههای مکی را مطالعه تردهاند اما در بررسیهای دید سور مدنی نیز مورد تو هه قهرار
گرفته است؛ اگرشه برخی از ایشان مانند ت انیزر بههرغهم ته ش بهرای تشهف ان ههام ایهن
سورهها ،معتقدند گاهی تمایزها بیا از وحدت و یکپارشگی در سوره مشههود اسهت .ایهن
پژوهاها ته در ابتدا با رویکرد نقد تاریخی و بر پایۀ تصوراتی درباری نحهوی مهع قهرآن-
پ

از پیامبر(ن) -انهام میگرفت ،امروزه به بررسیهای دقیه تهر مهتن قهرآن در راسهتای

اثبات وحدت سورهها ،تبدی شده اسهت .شهاید بتهوان نقطهۀ عطهف ایهن تغییهر رویکهرد را
پژوها آنگلیکا نویورت در بررسی سورهها بهعنوان واحد ادبی مدوّن ،تعیین نمود.
از مله عوام مؤثر در ایهاد ایدی عدم ان هام ،مهیتهوان از ذهنیهت خطهی-تهاریخی
خاورشناسان با تو ه به الگوی عهدینی و ضعف تر مهها نام برد .از نیمههههای قهرن بی هتم،
غربیان تمتم توان تند خود را از قید و بند نتم معهود ذهنیشان یعنی نتم تاریخی عهدینی
و نتم موضهوعی هدا سهازند؛ ولهی بههنتهر مهیرسهد پیهروی از الگهوی تتهاب مقهدس در
پژوهاهای ایشان همشنان بهششم میخورد .زیرا برخی از ایشان مانند تهویپرس در صهدد
القای ساختار متقارن بر سورههای قرآن است.
در مورد تر مههای قرآن ،ته برخی از قرآنپژوهان غربی خصوصاً متر مان اخیر نیز
به ضعف آنها اشاره نمودهاند ،مطالعۀ متن اصلی (عربی) قرآن ایگزین تر مه شده است؛
 .1البته این سیر تحوّل منحصر به این موضوع نیست؛ همچنان کیه دربیارۀ سیایر مباحیث قرآنیی مییان
خاورشناسان و حتی مسلمانان ،همواره نظرات گوناگون در بازههای زمانی متناوب ارائه شده و رونیدی
سینوسی دارد.
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همشنین عام نزول تدریهی قرآن در پرتو مطالعات دید و بها رویکهرد ههمزمهانی ،شهبهۀ
عدم ان هام آن را به دنبال نخواهد داشت .بهع وه تو هه بهه نتریهۀ ماهیهت اساسهاً شهفاهی
قرآن و تکمی رهیافتهای مف ران قرن اخیر در تو ه به وحدت سهورههها ،در تحهول ایهن
روند تأثیر ب زایی داشته است .البته خاورشناسان بیشتر با رویکردههای ادبهی و سهاختاری بهه
بررسی قرآن پرداخته و غالباً سیر محتوایی سورهها و معارا ناب آن را از نتهر دور داشهته-
اند.
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2برک ،ژاک1379( ،ش) ،بازخوانی قرآن :نگاهی نو به اعجاز نظم ،زمان ،زبهان و
حکمت در قرآن ،تر مه :محمودرضا افتخارزاده ،تهران :نشر روزگار.
 .3ب شر ،رژی 1378( ،ش) ،در آستانه قهرآن ،تر مهه :محمهود رامیهار ،تههران :دفتهر نشهر و
فرهنگ اس می.
 .4ب شر ،رژی1372( ،ش) ،درآمدی بر قرآن ،تر مه اسد اهلل مبشری ،تهران :نشر ارغنون.
 .5توتلی محمدی ،نر

 1396( ،الف)  ،تحلیل انتقادی مبانی و روش نیهل رابینسهون

در باب پیوستگی متن (تناسب) قرآن کریم ،اسهتادان راهنمها :احمهد پهاتتچی و اعتهم
پویازاده ،رساله دتتری ،تهران :دانشگاه تهران.
 .6توتلی محمدی ،نر

؛ پویازاده ،اعتم 1396( ،ب)« ،واتهاوی تهارترد تحلیه گفتمهان در

اثبات پیوستگی متن قرآن تریم با تأتیهد بهر رهیافهت نیه رابین هون» ،مطالعهات قرآنهی و
فرهنگ اسالمی ،شماره  ،4ن .54-25
 .7خرمشاهی ،بها الدین؛ ( 1361ش) ،ذهن و زبان حافظ ،تهران :نشر نو.
 .8ذوقهی ،امیهر1392( ،ش)« ،نگهرهای دیهد دربهاره ان ههام متنهی سهورهههای قهرآن تهریم»،
مطالعات قرآن و حدیث ،شماره .12
 .9زمانی ،محمدح ن1385( ،ش) ،مستشرقان و قرآن ،قم :بوستان تتاب.
 .10سلماسیزاده ،واد1342( ،ش) ،سیر تاریخ ترجمه قرآن دراروپا و آسیا ،تهران :ابنسینا.

 192مقاله علمی ـ پژوهشی« :رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن کریم؛ سیر تحوّل تاریخی،
ویژگیها و زمینهها»

 .11قانعی اردتانی ،علی« ،)1391( ،نقد شبهات م تشهرقان دربهاره تناسهب آیهات قهرآن» ،قهرآن
پژوهی خاورشناسان ،ن .76-57

 .12قیطوری ،عامر1385( ،ش)« ،قرآن و گذر از نتم خطی :یک بررسی زبهان شهناختی» ،زبهان و
زبانشناسی ،ش  ،3ن .31-17
 .13تریمینیا ،مرت ی1389( ،ش)« ،پیا و پ

از تئودور نولدته؛ تاریخ قرآن نوی هی در ههان

اس م» ،صحیفه مبین ،شماره  ،48ن .42-7
 .14گراهام ،ویلیام1396( ،ش) « ،قهرآن ته م شهفاهی :مشهارتتی اسه می در فههم مهتن مقهدس»،

ویراستار :ریچارد مارتین،تر مۀ نصرت نی ساز در نگرشهایی بهه اسهالم در مطالعهات
ادیان ،به توشا و ویرایا مهرداد عباسی ،تهران :نشر حکمت.
 .15گلدت یهر ،ایگنهاس1383( ،ش) ،گرایشهای تفسیری در میان مسلمانان ،تر مهه ناصهر
الباالبایی ،تهران :ققنوس.
 .16گلدت یهر ،ایگناس1357( ،ش) ،درسهایی دربهارۀ اسهالم ،متهر م :علهینقهی منهزوی،
تهران :انتشارات تمانگیر.
 .17لوبههون ،گوسههتاو1358( ،ش) ،تمههدّن اسههالم و عههرب؛ متههر م :هاشههم ح ههینی ،تهههران:
تتابفروشی اس میه.
 .18مکوند ،محمود1394( ،ش)« ،بازخوانی ان هام متن قرآن در پرتو نتریه نتم متقارن (بها تأتیهد
بر دیدگاه میش تویپرس) » ،پژوهشهای قرآنی ،ش  ،3ن .33-4
19. Adams, Charles J., (1987), "Qur’an: The Text and Its History",
Encyclopedia of Religion, Vol. 12
20. Arberry, A. J., (1955), The Koran Interpreted, New York, Macmillan
Publishing Company, vol 2.
21. Bell, Richard, (1953), Bell`s introduction to the Quran, completely
revised and enlarged by W. Montgomery Watt, Edinburgh University
Press.
22. Bobzin, Hartmut, (1996), "A Treasury of Heresies: Christian Polemics
against the Quran", The Quran as text, Ed. Stefan Wild, pp.157-175,
Leiden.
23. Bobzin, Hartmut, (2004), "Pre-1800 Preoccupations of Quranic studies",
Encyclopedia of the Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe,
vol.4, pp.235-253, Leiden.
24. Bobzin, Hartmut, (2006),"Translations of the Qur’an", Encyclopedia of
the Qur’an, General Editor: J. D. McAuliffe (ed), Leiden, vol 5, pp. 340358.

عل ی

193 41 پیاپی،16 سال،)فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها

25. Boullata, Issa J., (2004), "Literary Structures of the Qurān",
Encyclopedia of the Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe,
vol.3, pp.192-204, Leiden.
26. Carlyle, Thomas, (1897), On heroes, hero-worship, and the heroic in
history, London.
27. Cuypers, Michel, (2009), The Banquet; A reading of The Fifth Sura of
The Quran, Paris, Convivium Press.
28. El-Awa, Salwa M. S., (2006), Textual relations in the Quran;
Relevance, coherence and structure, New York, Routledge.
29. Goldziher, Ignaz, (1981), Introduction to Islamic theology and law,
Princeton. (Trans. of his Vorlesunge über den Islam)
30. Hirschfeld, Hartwig, (1902), New Researches into the Composition and
Exegesis of the Qur'an, London, Royal Asiatic society.
31. Merrill, John E, (1947), "Dr. Bell's Critical Analysis of the Quran",
Muslim World, XXXVII, pp.134-148.
32. Mir, Mustansir, (1986), Coherence in the Quran, Washington, American
Trust Publications.
33. Mir, Mustansir, (1993), “The sura as a unity: A twentieth century
development in Qur’an exegesis”, G.R. Hawting and Abdul-Kader A.
Shareef (eds.) Approaches to the Qur’an, London: Routledge.
34. Motzki, Harald, (2001), “The Collection of the Quran: A Reconsideration
of Western Views in Light of Recent Methodological Developments”,
Der Islam 78, pp. 1-34.
35. Motzki, Harald, (2004) "Hadith: Origins and Developments", Hadith,
(ed), Lawrance I. Conrad, Great Britain, pp. xiii-Liii.
36. Neuwirth, Angelica, (2002),” Form and Structure of the Quran”,
Encyclopedia of the Quran, General Editor: Jane Dammen McAuliffe,
vol. 2, pp. 245-266, Leiden.
37. Noldeke, Theodor, (1911), "Quran", Encyclopedia of Brit, Edition 11, V
15, pp. 898-906.
38. Robinson, Neal, (2003), Discovering the Quran, second edition, London,
scm press.
39. Robinson, Neal, (2001), "Hands Outstretched: Towards a Re-reading of
Surat al-Md'ida", Journal of Qur'anic Studies, vol 3, p. 1-19.
40. Robinson,
Neal,
(1999),
Islam
a
concise
introduction,
London/Richmond: Curzon Press.
41. Sale, George, (1734), a Preliminary Discourse, London.
42. Wansbrough, John, (1977), Quranic Studies: Sources and Methods of
Scriptural Interpretation, USA, 2004, first published.
43. Watt, W. Montgomery, (1970), Bell’s Introduction to The Quran,
Edinburgh, University Press.
44. Welch, A.T, (1986), " AL-KUR`AN", Encyclopaedia of Islam, Leiden:
Brill, vol.5, pp. 400-430.

، «رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن کریم؛ سیر تحوّل تاریخی: مقاله علمی ـ پژوهشی194
»ویژگیها و زمینهها
45. Zahniser, A.H.M., (1991), "The word of God and the apostleship of Isa,
A narrative analysis of Al Imran" (3:33-62), journal of Semantic studies,
N.37, pp. 77-112.
46. Zahniser, A.H.M., (1991), “Sura as Guidance and Exhortation: The
Composition of Surat al-Nisa’” in Humanism, Culture, and Language in
the Near East: Studies in Honor of Georg Krotkoff, ed. Asma
Afsaruddin and A.H. Mathias Zahniser (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns,
1997, pp. 71-86.
47. Zahniser, A.H.M., (1991), “Major Transitions and Thematic Borders in
Two Long Sūras: al-Baqara and al-Nisā’” in Literary Structures of
Religious Meaning in the Qur’an, ed. Issa J. Boulatta (Richmond:
Curzon, 2000), p. 26–55.

Bibliography:
123456789-

10-

11-

1213-

The Holy Qur’an.
Adams ChJ. Qur’an: The Text and Its History. In The Encyclopedia of
Religion; 1987; Vol. 12, p 160-170
Arberry A J. The Koran Interpreted. New York: Macmillan Publishing
Company; 1955, vol. 2.
Bell R. Bell`s introduction to the Quran. Completely revised and
enlarged by W. Montgomery Watt. Edinburgh University Press; 1953.
Berque J. Relire le Coran. Trans: Eftekharzadeh MR. Tehran: Rouzegar
Publications; 1379 HS.
Blachère R. Introduction au Coran. Trans: Mobasher A. Tehran:
Arghavan Publications.
Blachère R. Introduction au Coran. Trans: Ramyar M. Tehran: Islamic
Publishing and Culture Office; 1378 HS.
Bobzin H. A Treasury of Heresies: Christian Polemics against the
Quran. The Quran as text. Ed. Stefan Wild. Leiden; 1996, pp.157-175.
Bobzin H. Pre-1800 Preoccupations of Quranic studies. In the
Encyclopedia of the Quran. General Editor: Jane Dammen McAuliffe.
Leiden; 2004. vol.4, pp.235-253.
Bobzin H. Translations of the Qur’an. In the Encyclopedia of the
Qur’an. General Editor: J. D. McAuliffe. Leiden; 2006. Vol 5, pp. 340358.
Boullata IJ. Literary Structures of the Qurān. In the Encyclopedia of the
Quran. General Editor: Jane Dammen McAuliffe. Leiden; 2004. vol.3,
pp.192-204.
Carlyle Th. On heroes, hero-worship, and the heroic in history. London;
1897.
Cuypers M. The Banquet; A reading of The Fifth Sura of The Quran.
Paris: Convivium Press; 2009.

عل ی

195 41 پیاپی،16 سال،)فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(سالماهلل ها

14- El-Awa SMS. Textual relations in the Quran; Relevance, coherence and
structure. New York: Routledge; 2006.
15- Goldziher I. Die Richtungen der islamischen koranauslegung. Trans:
Tabatabaei N. Tehran: Qoqnous; 1383 HS.
16- Goldziher I. Introduction to Islamic theology and law. Princeton; 1981.
(Trans. of his Vorlesunge über den Islam)
17- Goldziher I. Muslim Studies. Trans: Ali Naqi Monzavi. Tehran:
Kamangir Publications; 1357 HS.
18- Graham W. Quran Oral Word: Islamic Participation in the
Understanding of Holy Scripture. Trans: Nosrat Nilsaz in Approaches
in Islam and Religious Studies. By the effort of Abbasi M. Tehran:
Hekmat; 1396 HS.
19- Hirschfeld H. New Researches into the Composition and Exegesis of
the Qur'an. London: Royal Asiatic society; 1902.
20- Karimi-nia M. Before and After Theodor Nöldeke: The History of
Scribing the Qur’an in the World. Sahif-e Mobin; 1389 HS; 48: 7-42.
21- Khorramshahi BD. Mind and Language of Hafez. Tehran: Nashr-e Nov;
1361 HS.
22- Le Bon G. The world of Islamic civilization. Trans: Hosseini H.
Islamiyah Bookshop; 1385 HS.
23- Makvand M. Reflection of the Coherence of the Qur’an Text in the
Light of Symmetrical Order Theory (Emphasizing Michel Cuypers’s
Views). Qur’anic Studies: 1394 HS; 3; 4-33.
24- Merrill JE. Dr. Bell's Critical Analysis of the Quran. Muslim World;
1947. XXXVII, pp.134-148.
25- Mir M. Coherence in the Quran. Washington: American Trust
Publications; 1986.
26- Mir Mustansir. The sura as a unity: A twentieth century development in
Qur’an exegesis. G.R. Hawting and Abdul-Kader A. Shareef (Eds.).
Approaches to the Qur’an. London: Routledge; 1993.
27- Motzki H. Hadith: Origins and Developments. Ed: Lawrance I. Conrad.
Great Britain; 2004, pp. Xiii-liii.
28- Motzki H. The Collection of the Quran: A Reconsideration of Western
Views in Light of Recent Methodological Developments. Der Islam;
2001, 78, pp. 1-34.
29- Neuwirth A. Form and Structure of the Quran. In the Encyclopedia of
the Quran. General Editor: Jane Dammen McAuliffe. Leiden; 2002. vol.
2, pp.245-266.
30- Noldeke Th. Quran. Encyclopedia of Brit; 1910-1911. V. 9, Edition 11,
V. 15, p. 898-906.
31- Qane’ei Ardakani A. Critique of Orientalists’ Misconceptions on
Continues Text of the Qur’anic Verses. Qur’anic Studies of Orientalists;
1391: 57-76.

، «رویکردهای خاورشناسان به مسئلۀ انسجام قرآن کریم؛ سیر تحوّل تاریخی: مقاله علمی ـ پژوهشی196
»ویژگیها و زمینهها
32- Qayturi A. The Quran and the Transition of the Linear Order: A
Linguistic Study. Language and Linguistics; 1385 HS. 3: 17-31.
33- Robinson N. Discovering the Quran. Second edition. London: scm
press; 2003.
34- Robinson N. Hands Outstretched: Towards a Re-reading of Surat alMd'ida. Journal of Qur'anic Studies; 2001. Vol. 3, p. 1-19.
35- Robinson N. Islam a concise introduction. London/Richmond: Curzon
Press; 1999.
36- Sale G. A Preliminary Discourse. London; 1734.
37- Salmasi-zadeh J. The Chronology of Translation of the Qur’an in
Europe and Asia. Tehran: Avicenna; 1342 HS.
38- Tavakoli Mohammadi N. and Pouya-zadeh A. Examining the Function
of Discourse Analysis in Proving Continues Text of the Holy Qur’an,
emphasizing the approach of Neil Robson. Qur’anic Studies and Islamic
Culture; 1396-B: 4; 25-54.
39- Tavakoli Mohammadi N. Critical Analysis of Principles and method of
N. Robson on Continues Text (Tanāsub) of the Holy Qur’an. PhD
thesis: University of Tehran; 1396 HS-A.
40- Wansbrough J. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural
Interpretation. USA; 2004, first published: 1977.
41- Watt WM. Bell’s Introduction to The Quran. Edinburgh: University
Press; 1970.
42- Welch AT. AL-KUR`AN. In the Encyclopaedia of Islam. Leiden: Brill;
1986. Vol.5. p 400-430.
43- Zahniser AHM. Major Transitions and Thematic Borders in Two Long
Sūras: al-Baqara and al-Nisā’. In Literary Structures of Religious
Meaning in the Qur’an. Ed. Issa J. Boulatta (Richmond: Curzon; 2000.
P. 26–55.
44- Zahniser AHM. Sura as Guidance and Exhortation: The Composition of
Surat al-Nisa’. In Humanism, Culture, and Language in the Near East:
Studies in Honor of Georg Krotkoff. Ed. Asma Afsaruddin and AH.
Mathias Zahniser (Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns; 1997, p 71-86).
45- Zahniser AHM. The word of God and the apostleship of Isa, A narrative
analysis of Al Imran (3:33-62). Journal of Semantic studies; 1991.
N.37, p 77-112.
46- Zamani MH. Orientalists and the Qur’an. Qom: Boostan-e Ketab; 1385
HS.
47- Zovqi A. New Approach of Continues Text of the Chapters of the Holy
Qu’an. Qur’an and Hadith Studies; 12: 1392 HS.

Journal of Quran and Hadith Sciences, Vol.16, No.1, Serial.41, Spring 2019

http://tqh.alzahra.ac.ir/

AlZahra University

Orientalist’s Approaches towards the Issue of
“Coherence of the Qur’an”; Chronology, Features,
Backgrounds
Ma'sumeh Shirazi1
Nosrat Nilsaz2
Mohammadali Lesani Fesharaki3
DOI: 10.22051/tqh.2019.21862.2143
Received: 30/08/2018
Accepted: 02/03/2019

Abstract
The study of the Qur’an, especially due to the common subjects with the
content of the former scriptures, has always been of interest for Orientalists. As the
way in which the Qur’anic verses and their content composition are in contrast to the
pattern of both Testaments, the most distinctive style of the Qur’an, which is
presented unconventionally at the first glance, is its incoherence and lack of apparent
coherence. In this research, the historical process of the western approaches on the
coherence of the Qur’an, as well as, the characteristics, factors and backgrounds of
these approaches are studied and analyzed. The chronological evolution shows a
three-stage process: the complete negation of the coherence of the Qur’an, the
admission of the coherence of Meccan sūrahs and falling doubt on the existence of
coherence in Madanī sūrahs, and the emphasis on the necessity of examining
Madanī sūrahs with the supposition of coherence in them. In addition, the features
of these approaches have undergone some changes: change of the polemical
approach into the scientific one, the alteration from understanding the Qur’an in a
process of historical development to the understanding it in a canonical version, the
transformation of the notion of a random combination to the hypothesis of sūrah
unity.
Keywords: Orientalists, Coherence of the Quran, Meccan Surahs, Medinan Surahs,
Surah's Unity.
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