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و عوامل و مینهها پیدایش و تحول آنها واتاو شده است سیر
تطوّر تاریخی روند سه مرحلها را نشان میدهد :نفی تلّی انمهام
قرآن؛ اذعان به ان مهام سورهها منی و تردید در و ود پیو ستگی
در سور مدنی؛ تأتید بر لزوم بررسی سورهها مدنی با فرض و ود
انمـــهام در آن ها همچنین ویژ ی ها این روینردها دســـتخوش
تغییراتی شده است ،ا

مله :تغییر روینرد دلی به روینرد علمی؛

تحول ا فهم ان مهام قرآن در فرآیند تنوین تاریخی به فهم ان مهام
متن در نمـخۀ نهامی؛ تغییر تصـور ترتیب تصـادفی به انگارۀ وحدت
ادبی ســوره عوامل پیدایش و د ر ونی روینردها متعدد اســت ته
می توان به مأنوس بودن ذهن اربی به نظم ت تاب م قدس و نظم
موضوعی ،مرا عه به متن عربی به ا تر مۀ قرآن ،مطالعۀ قرآن به
مثابۀ تالمی شـــفاهی و تفاوت دید اه ها درباره نحوۀ تدوین قرآن
اشاره ترد
واژههای کلیدی :خاور شنا سان ،ان مهام قرآن ،سور منی ،سور
مدنی ،وحدت سوره
مقدمه
ینی ا موضوعات چالشی و داداهها مهم در حو ۀ مطالعات قرآنی خاورشناسان،
انمــهام یا عدم انمــهام قرآن بوده اســت ا دیربا تاتنون ،ا مان ردیهنویمــیها تا آاا
پژوهش ها آ تادم یک قرآنی در قرن نو دهم ،همواره ینی ا پربمــــا مدترین ن قد ها
ایرم ملمانان بر قرآن ،ناپیو ستگی و م متگی ساختار بوده ا ست برخی ا آنها معتقدند
این ویژ ی مطالعۀ قرآن را خمتهتننده ساخته و به سآب ایهاد دشوار ها متعدد ،به ا
آن ته مو ب ترا یب به م طال عۀ قرآن شـــود ،با عث دور و تن دن ا آن میشـــود
()Hirschfeld, 1902, p5; Merrill, 1947, p135
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برخی نیز برا رفع عدم انمهام به با سا

ترتیب آیات درون سورهها پرداختند (El-

 )Awa, 2006, p17; Cuypers, 2009, p26تقریآا ا ربع آخر قرن بیمــتم و با پیشــرفت
روینردها علمی و متنشـــناختی ،پژوهشـــگران اربی به مطالعات د تر و دقیقتر در
بررســی انمــهام قرآن رو آوردند در روند بررســی انمــهام ســورهها قرآن توســ
خاورشناسان ،تفاوت چشمگیر میان تو ه به سور منی و مدنی دیده میشود ،یرا اسلوب
ادبی آشنار سورهها منی ودتر تو هات را به خود معطوف و توتاهی و مشخص بودن
ساختار این سورهها ،امنان تشف مؤلفهها انمهام در آنها را آسانتر ساخته و در مقابل،
ســورهها مدنی به دلیل طوالنی بودن و دارا بودن ســآنی متفاوت و پیدیده ،بیشتر معرتۀ
آرا بوده و با چالشها

د تر موا ه ردیده است

در این مقاله ضــمن با خوانی نظرات خاورشــناســان در خصــوا انمــهام ســورهها
قرآن ،ســیر تاریخی روینرد آنها به این ممــهله ،روند تغییر ویژ ی روینردها و مینهها
پیدایش و تحول آن ها ،برر سی و تحلیل شده ا ست پی شینۀ مرتآ با این مو ضوع را میتوان
در میان آثار التین و فارسی متهو نمود؛ میشل تویپرس 1در مقدمۀ مامده و سلو العوّ

2

در مقدمۀ رواب متنی در قرآن ،به ارامۀ روند تلی دید اهها خاورشناسان به ممهلۀ انمهام
قرآن پرداخته و نقطه نظرات برخی ا ایشان را بیان نمودهاند
در میان آثار فار سی نیز ،مقالۀ « نقد شآهات م مت شرقان دربارۀ تنا سب آیات قرآن» ا
علی قانعی اردتانی به طور ویژه به این موضـــوع پرداخته اســـت ته در آن شـــآهات برخی
خاور شنا سان مآنی بر عدم ان مهام قرآن و نقد آنها بدون لحاظ سیر تاریخی و تحلیل ارامه

شـــده اســـت همچنین محمود منوند در «با خوانی انمـــهام متن قرآن در پرتو نظریه نظم
متقارن (با تأتید بر دید اه میشل تویپرس)» و نر س توتلی محمد در «واتاو تارترد
تحلیل فتمان در اثآات پیو ستگی متن قرآن تریم با تأتید بر رهیافت نیل رابین مون» بهطور
ویژه به تحل یل د ید اه ها میشـــل تویپرس و ن یل رابینمـــون 3در بارۀ پیوســـتگی قرآن
پرداختهاند
1

. Michel Cuypers
. Salwa M. S. El-Awa
3
. Neal Robinson, 1948
2
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تهمیع نظرات خاورشناسانی ته به ممهلۀ انمهام قرآن پرداختهاند؛ تحلیل روینردها
خاورشــناســان با تو ه به ســیر تحوّل تاریخی؛ تآیین تغییرات ویژ ی روینردها ایشــان و
اســـتخراو عوامل و علل پیدایش و تحوّل این روینردها ا

نآه ها نوآور این پژوهش

اســـت روش ردآور مطالب ،تتابخانه ا و روش پردا ش آن ها ،توصـــیفی_تحلیلی
میباشد
 .1سیر تحوّل تاریخی رویکردها به انسجام قرآن
در نگاهی تلی به روند تاریخی روینردها خاور شنا سان به ان مهام قرآن شاهد سه
مرحله همتیم الآته این سه مرحله بهطور تامل ا هم متمایز نیمتند ،یعنی شواهد بر و ود
دید اهها متفاوت در دورها واحد هم و ود دارد
 .1-1نفی کلّی انسجام قرآن
ممــتنداتی ته ا نخمــتین مراحل آشــنایی ایرممــلمانان ،بهویژه ممــیحیان ،با قرآن در
اختیار داریم به ردّیهها و تر مهها قرآن محدود می شود این ردیهها اه و ود م متقل
دا شته و اه به صورت مقدمها برا ه شدار به خوانند ان م میحی ،در ابتدا تر مهها
قرآن به بانها التین یا سایر بانها اروپایی نهانده شدهاند (Bobzin, 2004, p235-

)Idem, 2006, p344-347
ینی ا نقدها پرتنرار در این منابع ته برا موا هۀ دلی و تالمی با اسالم و دفاع
ا ایمان ممــیحیان اهمیت فراوان داشــت ،عدم انمــهام قرآن اســت ایر ا ردیهنویمــان،
متر مان قرآن به بانها اروپایی نیز بارها ا

ممتگی سآک قرآن الیه تردهاند آندره

دوریه ،1دیپلمات فرانمــو در مصــر ،ته نخمــتین تر مۀ تامل قرآن به ینی ا بانها
اروپایی را فراهم آورد و تر مهاش موفقیت ادبی بینظیر بود (،)Bobzin, 2006, p346
قرآن را تتابی حاو مطالب متآاین و آتنده ا تناقض نامیده اســت (ســلماســی اده،1342 ،
ا )12
). André du Ryer (1580-1672

1
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رو سیل ،1خاورشناس انگلیمی نیز ته تر مۀ قرآنش بمیار دقیق و هنو هم معتآر و
تأثیر ذار اســت ( ،)Arberry, 1955, introductionمعتقد اســت یک فرد ایرممــلمان به
هنگام خواندن تر مۀ قرآن ارتآاطی میان مطالب نمی یابد ()Sale, 1734, introduction
در عین حال و اسلوب قرآن را یآا و سلیس خوانده است ( )Ibid, p44پس ا او ،توماس
تارالیل ،2مورخ و اندیشمند اسناتلند  ،بر پایۀ تر مۀ سیل ،قرآن را تتابی بمیار دشوار و
پر حمت ته انمـــان در حال خواندن آن هر قدر هم ته دقیق باشـــد ،مطالب را با یندیگر
ا شتآاه میتند و به طور خال صه ،تتابی ماللآور ،م شوّش ،بینظم و پراتنده تو صیف ترده
است او معتقد است ته هیچ چیز ز حسّ وایفه شناسی نمیتواند یک اروپایی را به تفنر
3

و اندیشه در قرآن وادارد )(Carlyle, 1908, p76

در قرن نو دهم مطالعات آتادمیک دربارۀ اســـالم رونق رفت و در فیـــایی ته
روینرد تاریخی انتقاد سیطره داشت ،پژوهشگران اربی درصدد تدوین سیرها تاریخی-
انتقاد ا

ند ی پیامآر اســـالم(ا) برآمدند ( )Merrill, 1947, p135آن ها به خوبی

واقف بودند ته قرآن مهم ترین منآع شناخت ند ی پیامآر و تاریخ صدر ا سالم ا ست ،اما
چون قرآن براســـاس نظم تاریخی ســـامان نیافته بود ،اســـتفاده ا آن برا مطالعات تاریخی
دشــوار بود ا اینرو ،خاورشــناســانی چون وســتاو وایل ،4ویلیام میور ،5تهودور نولدته،6
ان رادول ،7رژ بالشر ،8هوبرت ریمه  9و هارتویگ هرشفلد 10تالش تردند سورهها را
براساس ترتیب نزول و بهنحو ته با سیر تاریخی حیات پیامآر (ا) تطابق بیشتر داشته
. 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 میک د (زمانی،
 ،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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باشـــد ،با آرایی تنند .ریدارد بل 1نیز به تغییر ترتیب آیات درون ســـوره ها دســـت د
()Motzki, 2001, p1-2; Idem, 2004, p xiv- xv
شـــاید بتوان تتاب تاریخ قرآن نولدته را نقطۀ عطف این پژوهش ها دانمـــت در
حالیته نولدته قرآن را ا نظر یآایی سـآک میسـتاید؛ ولی معتقد اسـت االآا ارتآام میان
تعابیر و تململ حوادث در قرآن دیده نمیشود و همچنین ساختار قصص قرآن را بهدلیل
عدم پیو ستگی در بیان رویدادها ،نقد ترده و تنرارها و تغییر خطابها را برا خرده رفتن
ا ســآک قرآن مغتنم شــمرده اســت ( )Noldeke, 1910, p900-901هم مان با نولدته،
وســـتاو لوبون 2نیز با و ود تمهید و ســـتودن اســـلوب قرآن ،بر ناهماهنگی و عدم ارتآام
مطالب قرآن خرده رفته است (لوبون ،1358 ،ا)131
در ادا مه این رو ند و در م یا نۀ قرن نو دهم ،ایگ ناس لدتمـــیهر ، 3ته آرا او در
حو هها مختلف مطالعات اسالمی در ارب به شدت تأثیر ذار بوده و همت ،ضمن اشاره
به اختالف نظرها دربارۀ ار ش ادبی ســـآک قرآن ،ســـاختار متن قرآن را در مقایمـــه با
تتابها دینی دیگر ،دچار پریشـــانی و نااســـتوار دانمـــته اســـت ( لدتمـــیهر،1383 ،
صص)30-29
ریدارد بل  ،ینی ا بر متهترین متر مان قرآن در قرن بی متم ،در اقدامی بیبدیل به
با آرایی آیات در ســورهها پرداخت و در مقدمه تر مهاش ،ینی ا ویژ یها اصــیل
ســآک قرآن را پراتند ی و عدم انمــهام معنایی در بخش عمده ســوره نامیده ،مــمــتگی
سورهها را بیش ا وحدت آن ها مشهود دانمته و معتقد است هیچ موضوعی به نحو منمهم
در یک سوره واحد یا آیات و عآارات تافی در یک ا مطرح نشده است او داستان انآیاء
ذ شته را با و ود برخی م متگیها ،پیو ستهتر ا سایر آیات قرآن میداند و به ان مهام
یاد سورۀ یوسف اشاره دارد (نک)Bell, 1953, p72-75 :

1

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

2

. Ignaz Isaak Yehuda Goldziher, 1850-1921

3
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بااینهمه ،بل را میتوان در مرۀ ت مانی قرار داد ته سآک قرآن را بهرام تفاوت در
ســـورهها و بخشها مختلف آن ،بی نظیر و دور ا اشـــتآاه ( )ibid, p81و داور دربارۀ
انمهام قرآن را منوم به تأمالت و دقت بیشتر و تو ه به نآهها

ونا ون انمهام اعم ا

معنایی ،تاریخی و بافتی دان متها ست بِل صراحتا می وید نآاید عهوالنه ا ستنآام و ارتآام
بخشها سوره را بهتلی رد ترد؛ اهی ممنن است میان این بخشها ارتآام موضوعی و
معنامی با شد و حتی در موارد ته چنین ربطی م شهود نآا شد ،به هر حال نوعی هم بانی و
همفیایی یافت می شود حتی ممنن است بخشها مهاور ،ارتآام معنایی نداشته باشند و
یا ا نظر مان و فیا با همدیگر فرق داشته باشند ،ولی یر چتر یک سوره واحد رد آمده
باشند ()ibid, p74
ا نظر برخی دیگر نیز ،نآود ترتیب موضــوعی عامل پریشــانی متن قرآن اســت چارلز
آدامز ، 1خاورشــناس آمرینایی ،در مدخل «قرآن :متن و تاریخ آن» در دایرۀالمعارف دین،
عدم د ستهبند مو ضوعی را عامل نامن مهم بودن قرآن دان مته و معتقد ا ست هیچ تال شی
برا عرضـــۀ م طا لب متن قرآن به و نها ن ظام مند ،به نحو ته ه مۀ م طا لب مرتآ

با

موضـــوعی واحد در یک ا ردآور شـــوند ،به عمل نیامده اســـت قرآن بی هیچ دلیل
روشنی ا مو ضوعی به مو ضوع دیگر می رود؛ بحث در مورد ب میار م مامل مهم را ناتمام
می ذارد و آیاتی ته به موضوعی واحد مربوم می شوند ،ممنن است در صفحات یاد
پراتنده باشند
بنابراین ،خوانندها ته برا اولینبار با قرآن روبرو می شود ،آن را متنی فاقد ساختار
منطقی مییابد ( )Adams, 1987, p168پس ا او ،رژ بالشــر ،متر م بر مــتۀ قرآن به
فرانمـــو  ،با تأثیر پذیر ا نو لد ته و ا ندتی ت فاوت نظر ( )Bobzin, 2006, p353به
طآقهبند ســورهها پرداخته و آشــنایی با قرآن را بدون این دســتهبند  ،بهدلیل ناهماهنگی
اســلوبش ،دشــوار نامیده اســت و تأتید میتند ته بهره یر ا ســیر تاریخی ســورهها،
قرامت قرآن را آ سان و دلپذیر می سا د او برا ا ستدالل بر لزوم با چینی تاریخی قرآن ،به

. Charles J Adams, 1883-1948
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نزول تدریهی سلمله دستورالعملها قرآن در مدت حدود بیمت سال بنابر ضرورت و به
مقتیا حوادثی ته بر حیرت محمد(ا) ذشت ،اشاره دارد
ننتۀ حامز اهمیت این اســت ته و نیز مانند متر م معاصــرش ،ریهارد بل ،تلویحا به
نوعی تناســـب برا ســـورهها اذعان دارد و می وید ناهماهنگی ااهر ســـورهها قرآن،
نوعی ا تناســـب اســـت ته برا تدوین قانون الهی ا اهمیت ویژه و وحدت و تناســـب
روانشناسانه تاریخی بهرهمند بوده و در مهموع ،به برتر اسالم و ناتوانی مخالفان انهامیده
است (نک :بالشر ،1372،ا)53-52
آرتور ان آربر  ،1متر م دیگر قرآن به انگلیمــی در ســدۀ ذشــته ،در بخشــی ا
مقدمۀ تر مهاش ،قرآن را فاقد ان مهام تاریخی یا منطقی دان مته ا ست ( Arberry, 1955,

 )introductionولی مانند دو متر م معاصـــرش ،بل و بالشـــر ،این ناپیوســـتگیها را بافت
طآیعی قرآن میداند و می وید نوســـانات نا هانی محتوا و میـــامین قرآن ،ا ر با دید و
درتی فرا یر نگریمــته شــود ،مشــنالتی ته بعیــی ا منتقدان را ســر شــته ســاخته ،به بار
نمیآورد ( )ibidو قرآن را اثر

اودان مینامد ته اســیر مان و منان نخواهد شــد و

این انتظار ته موضوعات هر سوره با دقتی ریاضی ونه به دنآال هم آیند تا الگویی منظم را
تشنیل دهند ،بیمعنا میداند ()Arberry, 1955, p13
ژاک برک ،2متخ صص و متر م فران مو قرآن ،ا رچه نتیهۀ موا هۀ بدون آماد ی
با قرآن را ،به دلیل بینظمیها فراوان ،ســـردر می مخاطب دانمـــته ( Cuypers, 2009,

 ،)p25ولی به ان مهام متن در سطوح مختلف و د شوار فهم آن ا شاره ترده ا ست و با
فاصـــله رفتن ا روینرد نقد تاریخی ،در مقدمۀ تر مۀ خود ( 1990م) ،به منحصـــر بفرد
بودن و نظم خاا قرآن تصریح ترده است با خوانی قرآن ،اثر و در مینه ساختار متن
قرآن و نظم متقارن 3آن است (نکCuypers, 2009, p508-512 :؛ برک ،:1379 ،ا)33

. Arthur John Arberry, 1905-1969

1

. Jacques Berque, 1910-1995

2

. Chiasmus
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ویلیام مونتگمر وات 1نیز به ااهارنظر دربارۀ ســـآک قرآن پرداخته و مـــمـــتگی
بخشها متمایز سورهها قرآن را بیش ا وحدت آنها م شهود میداند و معتقد ا ست
پراتند ی آیات قرآن ،بهویژه داســتان انآیاء ذشــته ،ا ویژ یها ســآک قرآن اســت
()Watt, 1970, p73
در ربع آخر قرن بیمـــتم ،خــاورشـــنــاس آمرینــایی ،ــان ونزبرو 2بــا دیــد ــاهی
تهدیدنظرطلآانه دربارۀ تدوین قرآن ( )Neuwirth, 2002, p245بر ضـــرورت اســـتفاده ا
شیوۀ تحلیل ادبی در مطالعات آتادمیک متون تهن ا سالمی ا

مله قرآن ،به ا ا ستناد

به زارشها تاریخی مملمانان تأتید ترد ( )Wansbrough, 2004, p45ینی ا ادلۀ و
برا اثآــات نظر چــالشبرانگیزش دربــارۀ تــدوین دیرهنگــام قرآن در قرن ســـوم و در
بینالنهرین ،ویژ یها خاا قرآن است ()ibid, p44-82
در بیان این ویژ ی ها و به پراتند ی و عدم انمـــهام نقل ها قرآن در بیان تاریخ
نهات (تاریخ انآیا و اقوام پیشــین) و حتی مطالآی ته دربارۀ مآاحث مربوم به معاد و آخرت
اســت ،اشــاره میتند ( )ibid, p21-23و  ،مانند نولدته و وات ،اما بر خالف بل ،ویژ ی
ناپیوســتگی و قطعهقطعه بودن تتاب مقدس ممــلمانان را بیش ا همه در فقراتی ته معموال
«داســتانی» نامیده می شــود ،مشــخص و آشــنار میداند ( )ibid, p18همچنین معتقد اســت
حذفها ،ابهامات و تنرار یک مطلب در مواضــع ونا ون نشــان دهندۀ تدوین قرآن طی
دوره طوالنی نقل شفاهی است ()ibid, p47
 .2-1تأکید بر تفاوت سورههای مکی و مدنی و اذعان به انسجام سور مکی
ا رچه بارقههایی ا تو ه خاورشــناســان به تفاوت ســآک ســورهها منی و مدنی ا
قرن نو دهم دیده میشـــود؛ بهعنوان مثال نولدته به تفاوت ســـورهها منی و مدنی تو ه
ترد و توتاهتر بودن سورهها و آیات سورهها منی ن مآت به آیات و سورهها مدنی را
ناشـــی ا تفاوت ســـآک ند ی پیامآر(ا) در منه و مدینه دانمـــت ( Noldeke, 1910,
.William Montgomery Watt, 1909-2006
. John Wansbrough, 1928-2002
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 )p902-904و لدتمــیهر نیز عقیده داشــت ته آیات و ســورهها منی ،بهدلیل فراات و
آســـود ی خاطر پیامآر(ا) در منه و رفتار ها او در مدینه ،ا حیث اســـلوب ا
ســورهها مدنی انمــهام و نظم بیشتر و بهتر دارد ( لدتمــیهر ،1357 ،ا ،)19-17اما
هیچ مطالعۀ تف صیلی و دقیقی برا ت شف ان مهام سورهها قرآن تا سال  1981صورت
نگرفت در این ســال ،هم مان با انتشــار مقالۀ ولچ 1در دایرۀالمعارف اســالم ،ته به تفاوت
سورهها

منی و مدنی اشاره ترد )(Welch, 1986, p418

دو پژوهشگر ،در فرانمه و آلمان ،به بررسی ساختار سورهها منّی پرداختند ینی ا
این قرآنپژوهان پیر تارپند تاپرونا 2پیش ا انتشـــار تتابش 3ا دنیا رفت و نتوانمـــت
مطالعات خود را ادامه دهد ( )Cuypers, 2009, p504احتماال به همین دلیل ،اثر و تا
تنون به بان دیگر تر مه ن شده و چندان مورد تو ه قرار نگرفته ا ست دیگر آنگلینا
نویورت 4ا ست ته ر ساله دتتر اش 5دربارۀ ساختار سورهها منی بوده و پس ا آن نیز
مطالعات متعدد را در این مینه به انهام رســـانده و بر ســـایر پژوهش ها قرآنی پس ا
خود ،تأثیر فراوان داشتهاست
نویورت معتقد اســـت ته ســـوره ها منی در تألیف نهایی یک واحد هدفمند ادبی
همـــتند ته به دقت و یآایی ســـامان یافته و با معیارهایی مانند صـــورتبند ها ابتدایی و
نشانهها

سیاقی قابل تشخیص بوده و هر یک پیام خاصی را منتقل میسا ند ( Neuwirth,

 )2002, p246-248او ســورهها طوالنی مدنی را ته ویژ ی شــاخص آنها ،ســاختارها
پیدیده و میــامین متعدد اســت ،فاقد هر ونه وحدت و انمــهام ادبی دانمــته و آنها را به

. 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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ســـ آد هایی ا آ یات دا ا نه (Robinson, 2001, p18; Zahniser, 2000, p26) 1ته
شتاب ده درتنار یندیگر قرار رفتهاند ،توصیف نموده است و معتقد است سوره ها
مدنی ن شاندهندۀ هیچ ونه ترتیب نظاممند نی متند و بیشتر چنین می نماید ته بعدها
در متونی ته انمهام و پیوستگی چندانی نداشتهاند ،ا

رفتهاندNeuwirth, 2002, ( .

 )p262با این همه ،و با اذعان به این ننته ته هنو پژوهش تاملی بر شـــنل و ســـاختار
سورهها مدنی صورت نگرفته است ،بر لزوم بررسی بیشتر این سوره ها تأتید مینماید
()Ibid, p262,264
 .3-1بررسی انسجام سورههای مدنی
شمار ا قرآنپژوهان اربی با بهره یر ا روشها نوین علمی و برخالف ا ماع
اتثر اربیان بر م متگی سور مدنی ،پژوهشها خود را بر ت شف ان مهام این سورهها
متمرتز تردند نخ متین تالشها برا برر سی ساختار سورهها مدنی با ماتیاس ت مانیزر

2

آاا شــد و پس ا نگارش دو مقاله در ســالها  1983و  ،1985ته به چاپ نرســید ،ا
رســـالۀ نویورت اطالع یافت ( )Zahniser, 1991, p83بنابراین ،میتوان فت و تقریآا
هم مان با پژوهش نویورت بر سورهها منی ،به تحلیل سورهها مدنی پرداخته است
پژوهشها چاپشــده تمــانیزر در این مینه ســه مقاله« :ســاختار ســورۀ آلعمران»،
« ساختار سوره نماء» و «انتقالها عمده در دو سوره بلند قرآن» است او در مقالۀ اخیر ،به
تشـــف معیارها

دید برا تعیین مر ها موضـــوعی در ســـوره ها بلند مدنی همت

ماشته و به مفید و پربار بودن تشف وحدت و ینپارچگی سورهها با و ود دشوار ها
آن ت صریح ترده ا ست ( )Zahniser, 2000, p26-27ا رچه و پژوهش خود را بخ شی
ا تالش مداوم برا پیبردن به ایننه مطالعۀ دقیق سورهها بلند قرآن با فرض انمهام آنها،
چه نتایهی میتواند داشــتهباشــد میداند؛ ولی ســاختار نادقیق این ســورهها ،آیات معترضـه،
اختصارها مآهم و تغییر مداوم موضوعات این سورهها را رد نمیتند ()ibid, p47-48
. sammelkorbe

1

. Mathias Zahniser, 1938
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پس ا او ،نیل رابینمـــون با بهتار یر روینردها ادبی و بانشـــناختی به بررســـی
ســورهها بلند مدنی پرداخت و در تتاب تشــف قرآن ،ا ضــرورت بررســی انمــهام
سورهها قرآن سخن فت و در برخی فصول ،پیوستگی چند سوره منی و مدنی را نشان
داد و این داداه را با انت شار چندین مقاله پی رفت و بی آنته سخن ا رهیافت خود
به میان آورده باشــد ،ا مؤلفهها تحلیل فتمان 1بهره برده اســت (برا مطالعه بیشتر
نک توتلی محمد 1396،ب) و با اذعان به این ننته ته تشـخیص مؤلفهها و سـاختار تلی
سورهها مدنی به دلیل پیدید ی و طوالنی بودن سختتر است ،به بررسی تفاوت ساختار
سور منی و مدنی پرداخته ا ست ( )Robinson, 2003, p3اثر و با پینره ادبیات ا سالمی
در این موضوع اشتراتات یاد دارد ()El-Awa, 2006, p164
میشـــل تویپرس متأخر ا دو پژوهشـــگر پیشـــین ،در دو تتاب و چند مقاله ،با بهره
یر ا مطالعات مشــابه در حو ه تتاب مقدس و با تنیه بر نظریه ها ادبی دید،
رهیافتی نو به نظم و ان مهام قرآن داشته است (برا مطالعه بیشتر نک منوند )1394 ،و
پژوهشها و همچنان ادامه دارد او در تتاب مامده ،ســـاختار ســـورۀ مامده و در تتاب
ســاختار قرآن ،نظم و ســاختارها تلی ســورهها قرآن را تحلیل ترده اســت و معتقد
اســـت روش تاپرونا و نویورت ،با و ود دســـتاوردها

الب ،راهحلی واقعی برا تعیین

ســـاختار قرآن عرضـــه نمیتند و آثار رابینمـــون و تمـــانیزر هم ا تفنیک بخشها بلند
سورهها ،پا فراتر نگذا شتهاند و با تنیه بر نظریه نظم متقارن ته خود ری شه در بالات
ســـامی 2دارد ،به تحلیل بالای متن قرآن میپردا د هدف و این اســـت ته بفهمد آیا
تحلیلها بالای 3ته برا مدت طوالنی در ذشته برا سورهها منی بهتار رفته شده
ا ست ،میتواند برا سورهها بلند مدنی -ته بهطور وا ضح پیدیدهتر و عمدتا بینظمتر ا
سوره ها توتاه منی همتند -هم بهتار رود؟ ()Cuypers, 2009, p27-29

. Discourse Analysis

1

. Semitic Rhetoric

2

. Rhetorical analysis

3
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 .2روند تحوّل ویژگیهای رویکردهای خاورشناسان
دیده شد ته در ذر سدهها متعدد ،روینردها خاور شنا سان به قرآن و مطالعه و
پژوهش در آن دچار تغییر شـــد مهمترین تحوالت ویژ یها روینردها عآارتند ا  :تغییر
روینرد دلی به روینرد علمی؛ تحول ا فهم انمـــهام قرآن در فرآیند تنوین تاریخی به
فهم ان مهام متن در ن مخۀ نهامی؛ تحول ا ت صور ترتیب ت صادفی به انگارۀ برر سی وحدت
سورهها قرآن
 .1-2تغییر رویکرد جدلی به رویکرد علمی
قرآن تریم ،بهدلیل ا شاره به آمو هها یهودیان و م میحیان ،پذیرش ،ت صحیح یا نفی
برخی ا این آمو هها ،ا همان آاا مورد تو ه ایشــان قرار رفت و ســآب شــد تا آنها
برا دفاع ا دین خود و مقابله با اســـالم و قرآن ،دفاعیه ها و ردیه ها متعدد را پدید
آورند این بحثها

دلی با ورود متنلمان ممــلمان به عرصــۀ این نزاع فنر

مــتردهتر

هم شد آنده ردیهنویمان برا اثآات بیاعتآار قرآن آوردهاند ،طیف متردها ا ممهلۀ
تأثیرپذیر قرآن ا ســایر ادیان تا و ود تناقض در آن و اشــتمال بر افمــانه ،دروم و الم را
دربرمی یرد (نک )Bobzin, 2004, p235-253
در این م یان خرده یر بر بان قرآن و نظم و ســــاخ تار آن را در آ ثار نین تاس 1و
رینولدو 2میتوان یافت نینتاس ته ینی ا تهنترین و تأثیر ذارترین رسالهها

دلی

بیزان می در ردّ قرآن را نگا شت ،قرآن را آتنده ا تعارض و فاقد نظم و ساختار نامید
( )Ibid, p238رینولدو ته با متن عربی قرآن تامال آشــنا بود در ســده ها میانه (حدود
 1320م) علیه شریعت ساراسنها (مملمانها) را نوشت ته میتوان آن را اثر تالسیک
و خالصــها نظاممند ا همۀ نقدها ممــیحیان بر قرآن دانمــت ا
است ته قرآن دارا

مله نقدها او این

تعارضات درونی فراوان و فاقد هر ونه نظم و سامان است ( Ibid,

)p243

1

. Niketas, 1150-1215
. Ricoldo, 1243-1320
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این روینرد دلی در واقع مرحلۀ مقدماتی طآیعی برا شــنل یر روینرد علمی و
واقعبینانه به قرآن در دورۀ دید بود امها نخ متین به سو روینرد علمی در ارب ا
قرن هفدهم ،ا یک سو با آ سانتر شدن د ستر سی به متن ا صلی عربی قرآن پس ا پیدایش
صــنعت چاپ ،و ا ســو دیگر تحول مطالعات واژهشــناســی عربی و دســتیابی آن به
معیارها

مطالعات علمی آاا

شـــت بهعنوان نمونه تر مه دوریه ( پاریس 1647 ،م) با

ادبیات دلی بمـــیار فاصـــله رفته و لحن مالمتآمیز مو ود در بخش مقدمه با عنوان:
«خالصـــها ا دین ترکها» را میتوان تالشـــی برا رهایی ا

وّ ســـانمـــور دانمـــت

()Bobzin, 2006, p346
الآته این تغییر بمــیار تدریهی و آرام بوده و در ســدۀ هفدهم هنو هم روینرد دلی
در آثار متعدد دیده میشود (  )Bobzin, 2004, p248; Idem, 2006, p 348,351ا سو
دیگر ا نظر روششـــناســـی علمی ،اندکاندک نادرســـت بودن داور ها تلی و بدون
مطالعۀ دقیق و تفصـــیلی پدیده ها در میان قرآن پژوهان راه با ترد ته با تاب آن را در
پژوهشها نویورت ،تمانیزر ،رابینمون و تویپرس میتوان مشاهده نمود
 .2-2تحول از فهم انسجججام قرآن در فرآیند تکویت تاریخی به فهم انسجججام
متت در نسخۀ نهائی
همانطور ته در بخش نخمــت آورده شــد ،مطالعات آتادمیک قرآنی در ارب ،در
قرن نو دهم و هم مان با ســیطرۀ روینرد تاریخی انتقاد  -ته مهمترین داداۀ اربیان در
بهره یر ا قرآن ،ترســیم ســیر تحول دعوت پیامآر(ا) و امعۀ صــدر اســالم و نهادها
مختلف دینی ،ســـیاســـی ،ا تماعی بود -رونق رفت در این روینرد تلقی در مانی 1یا به
عآارت دیگر تحول تاریخی متن اهمیت دارد
طآیعی اســت ته ا این منظر ســاختار فعلی قرآن،ته براســاس ترتیب تاریخی نیمــت،
نوعی آ شفتگی تلقی و ا نیا به سامان دوبارۀ آیات برا ساس سیر تاریخی ،یعنی همان نظم
معهود عهدینی ،سخن فته شود اما بهتدریج با ورود روینردها

بان شناختی به عر صۀ
. Diachronic

1
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مطالعات عهدینی و ســپس مطالعات قرآنی ،تلقی هم مانی ،1یعنی پژوهش براســاس نمــخۀ
مع یار و ن هایی 2قرآن مورد تو ه قرار ر فت ( )Cuypers, 2009, p504و برخی عال مان
اربی به نقد شــیوۀ پیشــین پرداختند ;(Cuypers, 2009, p26; El-Awa, 2006, p17-18

) Robinson, 2003, p95الآته برخی ا قرآنپژوهانی ته به واتاو دقیق انمــهام ســورهها
پرداخته اند مانند نویورت و رابینمـــون ترتیآی ا دو روینرد را به تار بمـــتهاند؛ یعنی در
بررسی صورت نهایی متن ،به بافت تاریخی سورهها نیز تو ه تردهاند ( Neuwirth, 2002,

p245-251؛ توتلی1396 ،ب ،ا)205
ا قامالن روینرد هم مانی میتوان ا برک ،تویپرس و تمــانیزر نام برد تویپرس در
مقدمه تتاب خود ،ت صریح میتند ته بر ا ساس نظریۀ نظم متقارن ،هرآیه در ست در همان
ایی قرار رفته اســت ته باید باشــد و این ایگاه در فهم معنا متن ،اهمیت بمــیار دارد
( )Cuypers, 2009, p27, 511ت مانیزر نیز به لزوم مطالعۀ قرآن بدون تو ه به تاریخ تدوین
آن و ارامه یک الگو

دید اشـــاره تردهاســـت (Zahniser, 1991, p77-79; idem,

)1997, p71

 .3-2تغییر ت صور ترکیب ت صادفی به انگارۀ وحدت ادبی سوره (قرآن بهمثابۀ
یک متت)
ا

مان انتشـــار تاریخ قرآن نولدته ،نقدها تاریخی ته تخریب متن به بخش ها

توچک ،با فرض مان ها مختلف نزول را به دنآال داشـــت ،رونق یافت این روش ته به
منظور منطقی تردن متن به لحاظ تاریخی ،به ابهامی آیات و سورهها قرآن میپرداخت
بر این مآنا اســـتوار بود ته مدوّنان قرآن در تدوین و تنظیم آن بیتأمل و دقت نظر و لحاظ
تردن معیارها درســـت ،نوعی ترتیب دلآخواهی و تصـــادفی را ایهاد تردهاند نقدها
تاریخی ،همۀ تو ه خود را به ناهنهار ها متن« ،عدم انمـــهام» و مطابقتها ناشـــیانه

. Synchronic

1

. Canonical

2
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معطوف داشـــتند تا بخش ها متفاوتی را ته عل تردهبودند ،تعریفترده و طآق ترتیب
تاریخی در یک مهموعه منطقی و رضایتبخش ردآورند
این م میر با انتشار آثار د تاپرونا و نویورت ته باید آنها را اوّلین تالشها برا تآیین
ساختار متن قرآن معرفی نمود ،تغییر ترد پژوهشها این دو ا رچه به برر سی سورهها
منی محدود می شود ،بر مآنا وحدت ادبی سوره ا ستوار ا ست (Cuypers, 2009, p15-

)18
الآته اشاراتی به وحدت سورهها قرآن در آثار پیشین و ود داشتهاست مثال فان اس

1

هر ســوره ا قرآن ،خصــوصــا ســورهها منی را یک متن عآاد دارا وحدت و انمــهام
معنایی دانمته ( )Cuypers, 2009, p15و آربر  ،در تر مه قرآن ،نآههایی ا ساختارها

ادبی قرآن به بان عربی را ن شان داده و فتها ست « :سوره اتنون باید بهخود خود واحد
منمــهم درنظر رفته شــود و قرآن متنی ینپارچه و در نهایتا انمــهام درونی تلقی ردد»
()Arberry,1955, introduction
در ســالها اخیر مطالعۀ قرآن به مثابۀ یک متن ،دچار تغییر شــگرف شــده اس ـت
طرح نظریۀ محور واحد سورهها در میان مفمران مملمان تحولی مهم در تفاسیر سدۀ ذشته
بود ا رچه یافتن رابطها متنی یا معنایی میان آیات و ســـورهها هم وار قرآنتریم و به
اصطالحِ ممتنصر میر رابطۀ خطی -اتمانگارانه ،2همواره ا داداهها عالمان مملمان بوده
اما نگرش انداموار 3به ســورهها قرآن تا قرن اخیر بیســابقه بوده اســت این رهیافت ته
میتواند منهر به فهم بهتر ســورهها و درنهایت تل قرآن بهعنوان تتابی مقدس با پیام واحد
شود ،بومی هان اسالم است؛ ا رچه ممنن است شواهد دا ّل بر تأثیر ایرممتقیم اربیان
در پیدایش و تنوین این نظریه یافت شود (نک )Mir, 1993
شمار ا قرآنپژوهان اربی با الهام ا این نظریه ،سورهها را واحدها پیوسته دانمته
و ا ترتیب متداول آیات در ســورهها دفاع تردهاند و با اســتفاده ا دســتاورها متنپژوهی
. Josef van Ess , 1934

1

. Linear-Atomistic

2

. Organic approach

3
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بهویژه بانشــناســی ســاختار به بررســی ســاختار و ترتیب متن قرآن پرداختهاند (نک
 )Boulatta, 2004, p194-196; Cuypers, 2009, p33-511; Neuwirth, 2002, p262با
تو ه به تارآ مد این روش ،ت عامالت دنیا اســـالم و ارب در مینه پژوهش وحدت
سورهها ،قطعا دچار تحول خواهدشد

 .3زمینههای پیدایش و تحوّل رویکردها
سیر پیدایش و تحول روینردها مختلف خاور شنا سان به م مهله ان مهام سورهها
قرآن ،ناشـــی ا علل و عوامل ونا ون بوده اســـت ته مهمترین آنها عآارتند ا  :مأنوس
بودن نظم تتاب مقدس؛ مرا عه به متن عربی قرآن؛ تو ه به ماهیت شــفاهی قرآن و تفاوت
دید اه درباره نحوۀ تدوین قرآن
 .1-3مأنوس بودن ذهت غربی به نظم کتاب مقدس و نظم موضوعی
تأمل در روند تاریخی ااهارنظرها خاورشــناســان (نک بخش نخمــت مقاله) نشــان
میدهد ته در ســـدهها نخمـــتین و در ادبیات دلی ته عمدتا در محی تلیمـــا پدیدار
میشد ،خرده یر بر انمهام قرآن بهطور تلی و با لحنی شدید صورت می رفت ینی ا
اولین مینه ها پیدایش عقیده به عدم انمـــهام قرآن در میان اربیان ،به نظم معهود ذهنی
ای شان بر ا ساس الگو عهدین با می ردد رینولدو ته ینی ا قدیمیترین آثار دربارۀ
قرآن در سده ها میانه را نگاشته ،معتقد است سآک و سیاق قرآن به هیچ متن مقدسی
شآیه نیمت)Bobzin , 2004, p241; Idem, 1996, p170( .
اما بهتدریج اعتراف به سآک هنر خاا قرآن آاا شد (نک صفحات قآل؛ مانی،
 ،1385ا )307-306و متر مانی چون ســاوار  ،برک و آربر به انتقال یآایی ســآک و
شـــنوه قرآن در آ ثار خود ،اهت مام ور ید ند (Arberry, Bobzin, 2006, p349, 354

)1955, introduction,
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تا آنته در نیمهها قرن بیمــتم ،ویی اربیان تمتم توانمــتند خود را ا قید و بند
نظم معهود ذهنی شان ،یعنی نظم تاریخی ته در عهدین و ود دارد یا نظم مو ضوعی ته در
آثار علمی دیده می شود ،برهانند و اذعان تنند ته انمهام قرآن را لزوما نآاید با این معیارها
سنهید؛ بلنه باید با اور و تأمل بیشتر برا تشف پیوستگی خاا قرآن تالش ترد

 .2-3مراجعه به متت اصلی قرآن به جای ترجمۀ آن
آ شنایی متنلمان م میحی با قرآن در سدهها نخ متین ،به دلیل د شوار د ستر سی به
متن عربی قرآن ا یک سو و ناآشنایی بیشتر ممیحیان با بان عربی ا سو دیگر ،االآا ا
طریق تر مه ها بود اما اعتآار و ار ش همۀ تر مه ها قرآن نیز ینمـــان نآود تر مه ها
مآتنی بر اصل عربی قرآن انگشت شمار بودند و االب تر مهها قرآن به بانها اروپایی
تا قرن نو دهم به دلیل ضعف متر مان ،تر مههایی ثانویه ا تر مهها پی شین بود (نک
)Bobzin, 2006, p340-358
در قرن ه فدهم و با ورود م طال عات تخصـــصـــی عربی به دانشـــ گاه ها اربی،
اندکاندک بر لزوم تمــل قرآنپژوهان بر بان عربی و ضــرورت مرا عۀ پژوهشــگران به
متن ا صلی قرآن تأتید و به لغزشها متر مان ا شاره شد عربیدانها بر متۀ دان شگاه
لیدن ،اسنالیهر( 1م  )1609و شا ردش توماس ارپینوس( 2م  ،)1624تأتید تردند مطالعات
قرآنی باید حتما مآتنی بر متن عربی باشـــد .این تأتید ایر ا تاســـتی پیش فتۀ بیشتر
تر مهها ،ناشـــی ا آن اســـت ته تر مهها قرآن در اروپا ،ز چند مورد اســـتثناء مانند
تر مۀ ماراچی 3به التین در قرن هفدهم ،فاقد متن عربی قرآن بودند

1.

Joseph Justus Scaliger, 1540-1609
Thomas Erpenius, 1584-1624
3
. Ludovice (Louis) Marracci, 1612-1700
2.
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هیننلمن( 1م  ) 1695حتی پا را ا این فراتر نهاد و به چاپ قرآن بدون تر مه دســـت
د و در مقدمۀ مفصــلی ته به التین نگاشــته اســت ،نه تنها اهمیت مطالعۀ منابع عربی را
توضـــیح میدهد ،بلنه تأتید میتند ته همۀ متنلمان ممـــیحی باید قرآن را بهعنوان اثر
بنیادین به بان ا صلی بخوانند او در تعلیل خوددار ا ارامۀ تر مۀ قرآن ا شاره میتند ته
بخش یاد ا قرآن بهراحتی برا عربیدانها قابل فهم اســـت و بخش اندتی ته فهم آن
دشوار است ،ممتلزم تالشها واژه شناسی طاقتفرسا با بهره یر ا تفاسیر و سایر متون
تخصصی اسالمی است ()Bobzin, 2004, p245-249
در قرن ههدهم آدریان رالند ،2شرق شناس هلند  ،به محققان الهیات دربارۀ ا ستفاده
ا تر مۀ روبرت تتونی -3تهنترین تر مۀ تامل قرآن به التین -هشدار داد و توصیهترد
برا ت مب اطالعات صحیح دربارۀ ا سالم به منابع عربی مرا عه نمایند ( Bobzin, 2004,

 )p249; Idem, 1996, p157رو ســـیل متر م مشـــهور این قرن ،ته تر مۀ خود را بر
اساس متن عربی و با مرا عۀ پیوسته به تر مۀ ماراچی ( )Bobzin, 2006, p348نوشتهاست ،
در مقدمۀ تر مۀ خود ضمن انتقاد ا تر مهها پی شین قرآن ،ینی ا آثار موا هه با قرآن
ا طریق تر مه را ،عدم در یا فت ارت آام م طا لب آن عنوانترده اســــت ( Sale, 1734,

) introduction
در قرن بیمتم ،دو تن ا بر متهترین متر مان قرآن بر مآنا اصل عربی ،ته در بخش
قآل نیز به تو ه ای شان به ان مهام خاا قرآن ا شاره شد ،تر مهها را نقد تردند :بال شر در
بخشــی ا تتاب خود ،با عنوان «بهت عربیندانها در برابر تر مه قرآن» تر مهها قرآن
به بانها اروپایی را موردانتقاد قرار داده 4و معتقد اســت این تر مهها بهدلیل ناتوانی در
با تاب ســآک و معانی قرآن ،در ایهاد شــآهات مؤثر بودهاند ا نظر و  ،خواننده تر مۀ
متن قرآن ا همان صــفحات نخمــتین دچار حیرت شــده و قرآن را نثر خشــک ،همراه با

4

. Abraham Hinckelmann, 1652-1695
. Adriaan Reland, 1676-1718
2
. Robort of Ketoon ,1110-1160
 .4اگرچه برخی به اشتباه ،شبهات وی را ناظر به سبک خود قرآن دانستهاند.
1
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تنرار ق صهها و عآارتها و نآودن ارتآام مو ضوعی بین آیات آن ت صور مینماید (بال شر،
 ،1378ا)301
آربر  ،متخصــص بان عربی در تمآریج ،نیز معتقد اســت خوانندۀ قرآن بهویژه ا ر
ناچار باشد به یک تر مه اتتفا تند ،هر چند ته آن تر مه ا نظر بان شناختی دقیق باشد،
بی شک ا بافت ناپیو سته ب میار ا سورهها قرآن حیران و هرا سان خواهد شد و به
دلیل اعتقاد به ایرقابل تر مه بودن قرآن ،تر مۀ خود را «قرآن متر َم» نامیده و ســـعی
نموده تا نآههایی ا ســاختارها ادبی قرآن به بان عربی را نشــاندهد؛ با اینحال خود به
ضعف تر مهاش اعتراف میتند () Arberry,1955, introduction
آربر و رابینمــون ،تر مها را ته تارالیل در اختیار داشــته ضــعیف 1دانمــته و به
همین دلیل او را در داور نادر ستش دربارۀ قرآن بیتق صیر دان متهاند (Arberry, 1955,
)introduction; Robinson, 1999, p68

برخی پژوهشـــگران متأخر ته به بررســـی انمـــهام قرآن با فرض وحدت ســـوره ها
پرداختهاند هم معتقدند ته تر مهها قرآن به شیوها نوشته شده است ته خواننده را برا
دریافت انمهام و وحدت سورهها و تل قرآن ،دچار سختی و مشنل میتند ( Robinson,

)2003, p4; Cuypers, 2009, p25
 .3-3مطالعۀ قرآن به مثابۀ کالمی شفاهی
ا

مله موضــوعات مهمی ته برخی خاورشــناســان در ار یابی انمــهام قرآن ا آن

افلت تردهاند ،عدم تو ّه به ماهیت و اسلوب خاا قرآن تریم است ینی ا نظریات در
این مینه ،شفاهی بودن قرآن ا ست طآق این نظریه ،نظام فتار شاخ صهها خاا خود
را دارد ته درهمتنید ی موضوعی و تنرار ،ا مهمترین آنهاست معموال ترتیب ایرخطی
آیات ،نشان عدم انمهام و ممتگی متن قرآن تلقی شده است؛ در صورتیته ذر ا نظم
خطی ،خود عامل پیوستگی معنایی و صور متن است برا روشنتر شدن اهمیت ریز ا

1

. Rather dull
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خطی بودن تافی اســت تصــور تنیم ا ر قرآن صــورت یک زارش پیوســته و خطی را
داشت ،چه اتفاقی می افتاد؟
ا ر داســتان هر پیامآر ،همچون ســورۀ یوســف در یک ا رد میآمد ،یا هر یک ا
بحثها عقیدتی ،اخالقی یا فقهی به طور تامل در یک فقره مطرح میشــد ،قرآن چگونه
تتابی میبود؟ در آن صورت قرآن بیشتر مانند اثر تاریخی یا تتابی در ابواب ونا ون
تالم یا اخالق و فقه بود این امر در تقابل آشـــنار با پویایی قرآن به منزلۀ هدایت برا
هانیان قرار دارد تنرار و در هم شــنمــتن نظم خطی بخشــی ا یک روش بانشــناختی
فرا یر است ته قرآن برا

ذر ا بافت و دیگر ویژ یها

بان عرفی به تار می یرد

تنرار لفظی واحد یا دو لفظ هم معنی یا هم مر ع میتواند دو بخش یک متن را به
هم پیوند داده و ان مهامبخش آن با شد عالوه بر این ،بخشها تنرار شده در قرآن ،مر
سورهها را به رو یندیگر می شاید؛ به طور ته همۀ آیات خویشاوند در فتگویی بی
انتها شـــرتت میتنند (نک :قانعی اردتانی ،1391 ،ا76-57؛ قیطور  ،1385 ،ا-26
)29
اقآال به نظریۀ ماهیت شـــفاهی قرآن و ویژ یها برآمده ا این ســـرشـــت ،در تغییر
روینردها خاور شنا سان به م مهلۀ ان مهام قرآن تأثیر به سزایی دا شته ا ست درحالی ته
برخی ا خاور شنا سان مانند نولدته ،بال شر و ونزبرو (نک صفحات قآل) ویژ ی تنرار را
ا نشانهها عدم انمهام قرآن برشمردهاند ،پژوهشگران متأخر بنابرنظریات دید مانند نظم
متقارن ،تنرارها را نهتنها عامل انمهامبخش متن ،بلنه دارا تارترد تفمیر نیز میدانند
(نک منوند ،1394 ،ا )14-10رادول در تر مه خود ،در قرن نو دهم ،و عیمی بالطه 1به
سرشت شفاهی قرآن تو ه داشتهاند ()Bobzin, 2006, p351; Boulatta, 2004, p200
نویورت عدم تو ه به شــفاهیبودن قرآن را عامل ایهاد برخی شــآهات دانمــته و می
نویمد:

1

. Issa J. Boulatta, 1929
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«تلقی و دریافت بل ا قرآن  -برخالف بمــیار ا پژوهشــگران بعد – به
شدت مآتنی بر تصور یک متن منتوب است او ویژ ی شفاهی بخش عمدۀ
آیات منی را تامال نادیده می یرد» ()Neuwirth, 2002, p252
تمـــانیزر با یادآور ماهیت شـــفاهی قرآن بر اســـاس دید اهها

راهام و نویورت

( )Zahniser, 1991, p79به بررسی سورهها پرداخته است او به این ننته اشاره میتند ته
در متون دید ،نمادها

رافینی مانند تورفتگی و بیرون د ی ،عنوانبند و اسـ ـتفاده ا

حروف بزرگ یا ایتالیک میتواند انفصـــالهایی را در متن ایهاد نماید؛ ولی در فتارها
شفاهی مانند قرآن باید به عناصر تشخیصی دیگر مانند قواعد خطاب ،تململ و ایره تو ه
نمود ( )idem, 2000, p47رابین مون با ا شاره به فراوانی فعل «قل» در قرآن و معنا

لغو

قرآن (خواندنی) ،بر این ویژ ی تأتید ترده است ()Robinson, 2003, p9
برخی ا خاورشــناســان نیز نظریۀ پیوند و همراهی ویژ ی شــفاهی و منتوب قرآن را
ارامه و برا اثآات آن به معنا ا صلی «قرآن» و سنت ر سمی قرامت قرآن در میان م ملمانان
استناد تردهاند (نک :راهام)1396 ،
 .4-3تفاوت دیدگاه دربارۀ نحوۀ جمع و تدویت قرآن کریم
ادعا عدم انمهام قرآن را بهسختی میتوان ا تردیدهایی ته دربارۀ تاریخ نگارش و
مع قرآن مطرح شـــده اســـت تفنیک ترد  1نویورت هر ونه ار یابی و ااهارنظر دربارۀ
شنل و ساختار قرآن را به دید اه پژوه شگر دربارۀ چگونگی تدوین و تثآیت آیات قرآن
وابمــته میداند ( )Neuwirth, 2002, p245نولدته ته مهمترین داداهاش ســیر تاریخی
قرآن بود ،ناه ماهنگی و عدم انمـــ هام قرآن را ناشـــی ا خ طا مد ّو نان قرآن میدا ند
()Noldeke, 1910, p906
 .1اگرچه این مقاله در صدد مقایسۀ دیدگاههای خاورش اسان و مسلمانان نیست ولی شایان ذکر است که
ارتباط میان نحوۀ جمع قرآن و انسجام آن امری است که مسلمانان نیز به آن توجه داشتهاند .البته علیرغم
وجود اختالف نظر دربارۀ نحوۀ تدوین قرآن در میان م سلمانان ،توقیفی بودن آیات درون سورهها مورد
اتفاق ایشان است.
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لدتمیهر در اینباره می وید:

«داور ها دربارۀ ار ش ادبی قرآن ممنن اســت متفاوت باشــد؛ اما حقیقتی
و ود دارد ته حتی تعصب نیز نمیتواند آن را اننار تند افراد ته تدوین
بخش ها نامنظم تتاب به عهدۀ آنها نهاده شـــده بود ،اه این تار را به
ونها ناشیانه و نمنهیده انهام دادهاند» ()Goldziher, 1981, p28
ریدارد بل ( ،)Bell, 1977, introductionبالشر (بالشر ،1372 ،ا )53-52و آربر
( )Arberry, 1955, introductionهم به خطا مدونان قرآن اشـــاره نمودهاند  1نویورت
قرار یر سـور بلند مدنی در روند تدوین قرآن و نام ذار آنها بهعنوان «سـوره» را باعث
به و ود آمدن مهموعها نامتهانس دانمــته ته فقرهها تشــنیل دهندۀ آنها ســاختار ادبی
من مهمی نداشته و درنتیهه ،ادعا ساختارمند بودن سورهها منی را ته بهدقت و یآایی
سامان یافته بود ،بی ار ش ساخته است ( )Neuwirth, 2002, p246-248ونزبرو نیز و ود
ویژ یهایی چون وقوع تنرار ،حذفها و ابهامات در آیات و ناپیوســتگی مطالب در قرآن
را ناشی ا تدوین قرآن در روند طوالنی و طی نمل ها متوالی دانمتهاست این روینرد
تمام زارشها سنتی دربارۀ قرآن را رد میتند و نقشی را ته پیشتر در تدوین قرآن
به پیامآر(ا) و خلفا نخمــتین نمــآت داده میشــد ،به روهی نامعلوم ته پنداشــته
میشــود یک قرن یا بعدتر ردآمدهاند ،نمــآت می دهد (Wansbrough, 2004, p43-

)47
در روند تغییر روینردها شاهدیم ته ترتیب نزول آیات و شیوۀ تدوین قرآن به حاشیه
رفته ،چینش تنونی آیات قرآن معتآر و مهم تلقی شــده و همان ونه ته فته شــد ،به ا
مطالعه در مانی و تو ه به تاریخ متن ،روینرد هم مانی اهمیت یافتهاســـت (نک :بخش
پیشین مقاله)
جمعبندی و تحلیل
 . 1در این میان ت ها یکی از خاور ش ا سان ،گو ستاو لوبون ،چی ش ک ونی قرآن را بر ا ساس ترتیب نزو
پ داشتهاست( .لوبون ،1358 ،ص131
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با تو ه به تحلیلها ارامه شده دربارۀ سیر تحول روینردها خاورشناسان به انمهام
قرآن ،میتوان فت ته پاســـخ به این ممـــهله ،روند ا

مـــمـــتهباور بر مآنا مآاحث

دلی ،تا اعتراف به پیو ستگی و ان مهام سورهها منی و نهایتا برر سی ان مهام سورهها
مدنی بر اســـاس رهیافتها علمیتر را پیموده اســـت همچنین مشـــاهده شـــد ته و ود
د ید اه ها مختلف و اه مت عارض در یک دوره امر بع ید نآوده و نمیتوان رو ند
ینمــان و خطی برا آن ارامهنمود؛ آن چنان ته نا هان در روند اذعان به نظم خاا قرآن
توسـ ـ متر مانی چون بل ،بالشـــر ،برک و آربر  ،با دید اه ونزبرو برخورد میتنیم ته
دید اهی تامال متفاوت است

1

ا ننات قابل مالحظه در این ااهار نظرها ،اعتراف برخی ا پژوهشـــگران اربی به
یآایی ،تنا سب و ا سلوب ویژۀ قرآن تریم ا ست .بهعالوه خاور شنا سان در ذ شته بهطور
تلی و بدون مطالعۀ مورد دربارۀ سورهها ااهارنظر نمودهاند ،اما در سدۀ اخیر به صورت
روشـــمند به پژوهش دربارۀ یک یا چند ســـوره ا قرآن پرداختهاند در این میان برخی تنها
سورهها منی را مطالعه تردهاند اما در برر سیها

دید سور مدنی نیز مورد تو ه قرار

رفته اســت؛ ا رچه برخی ا ایشــان مانند تمــانیزر بهرام تالش برا تشــف انمــهام این
سورهها ،معتقدند اهی تمایزها بیش ا وحدت و ینپارچگی در سوره م شهود ا ست این
پژوهش ها ته در ابتدا با روینرد نقد تاریخی و بر پایۀ تصـــوراتی دربارۀ نحوۀ مع قرآن-
پس ا پیامآر(ا) -انهام می رفت ،امرو ه به بررســـیها دقیقتر متن قرآن در راســـتا
اثآات وحدت ســـورهها ،تآدیل شـــده اســـت شـــاید بتوان نقطۀ عطف این تغییر روینرد را
پژوهش آنگلینا نویورت در بررسی سورهها بهعنوان واحد ادبی مدوّن ،تعیین نمود
ا

مله عوامل مؤثر در ایهاد ایدۀ عدم انمـــهام ،میتوان ا ذهنیت خطی -تاریخی

خاور شنا سان با تو ه به الگو عهدینی و ضعف تر مهها نام برد ا نیمهها قرن بی متم،
اربیان تمتم توانمتند خود را ا قید و بند نظم معهود ذهنیشان یعنی نظم تاریخی عهدینی
 .1البته این ستتیر تحو م ح تتر به این مونتتو؛ نیستتت همچ ان که دربارۀ ستتایر مباحث قرآنی میان
خاور ش ا سان و حتی م سلمانان ،همواره نظرات گوناگون در بازههای زمانی مت اوب ارائه شده و روندی
سی وسی دارد.
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و نظم موضـــوعی دا ســـا ند؛ ولی بهنظر میرســـد پیرو ا الگو تتاب مقدس در
پژوهشها ای شان همچنان بهچ شم میخورد یرا برخی ا ای شان مانند تویپرس در صدد
القا ساختار متقارن بر سورهها قرآن است
در مورد تر مهها قرآن ،ته برخی ا قرآنپژوهان اربی خصوصا متر مان اخیر نیز
به ضعف آنها اشاره نمودهاند ،مطالعۀ متن اصلی (عربی) قرآن ایگزین تر مه شده است؛
هم چنین عامل نزول تدریهی قرآن در پرتو مطالعات دید و با روینرد هم مانی ،شـــآهۀ
عدم انمــهام آن را به دنآال نخواهد داشــت بهعالوه تو ه به نظریۀ ماهیت اســاســا شــفاهی
قرآن و تنمیل رهیافتها مفمـــران قرن اخیر در تو ه به وحدت ســـورهها ،در تحول این
ر وند تأثیر ب مزایی دا شته ا ست الآته خاور شنا سان بی شتر با روینردها ادبی و ساختار به
بررسی قرآن پرداخته و االآا سیر محتوایی سورهها و معارف ناب آن را ا نظر دور داشتهاند
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