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 چکیده

که از         لد یب نزول نو یۀ ترت یان      ترینمهمنظر یات مطرح در م نظر
مســتشــرقان و شــدص نولدکه اســت که به  هت م صــ  بودن و     

در   ایهویژاثرگذاری بر دیگر مطالعات قرآنی مســتشــرقان به  ایگاه 

یان              با این و ود، در م ــت   ته اســ یاف عات قرآنی فراز  طال حوزۀ م
شد  ننولدکه، اثری پیدا  هاینظریهعلمی پیرامون نظرات و  هایتالش

سیب روش نولدکه را  که سی   آ کند  نظر به اهمیت نظریۀ مذکور   شنا
سیب و  ای خالی  سی   آ ست که یکی از      شنا شتار بر آن ا آن، این نو

شی این   هایویژگی ست ادۀ افراطی از ابزار طول آیه   رو نظریه را که ا
سایی کند و با ردیابی آن از           شنا ست؛  سور ا شف ترتیب نزول  در ک

سی و  مع    طریق قرینه شانه شنا ست اده از   هان ، عل  و عوام  این نوع ا
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ــی ی  می  تحلیلی، مبنای ک –طول آیه را پیدا نماید  در این مقالۀ توص
سدۀ نوزده    گرایی نولدکه و متأثر بودن او از گ تمان علمی آلمان در 

ــت ادۀ افراطی از طول آیه معرفی   ــلی اس ــت، عل  اص ــومیو بیس    دش
چنانکه مبنای فکری کمی گرایی، مطالعات را به سمت عناصر کمی    

ــاند میو عددی چون طول آیه      گمان بیو گ تمان علمی حاکم    کشـ
  اثر خود را بر  ریان علم خواهد گذاشت

تئودور نولدکه، ترتیب نزول، طول آیه،کمی       های کلیدی:   واژه

   گرایی

 

 مقدمه

، 7339، (، شــیخ المســتشــرقین آلمان )بدویTheodor Noldekeنولدکه )تئودور 

ــوای بزر »(، 131ص  ق    292، ص 7932)مهدوی راد،  « پیشـ به ن ــیر     از ؛  هب الت سـ مذا

( و اولین  71، ص 7912)حسنین،  ، مؤسس مطالعات گستردۀ علوم قرآنی   (1، ص االسالمى 

نادار       با عنوان مع تاب بزر  علوم قرآنی  ب ،   « تاریخ القرآن »مؤلف ک در غرب )ن ک: 

( اســـت  این کتاب    20، ص 7939؛ معارف،  292، ص 7932؛ مهدوی راد،  70، ص 7932

ــال پژوهی عمیق نولدکه اســت و بالفاصــله پس از تدوین،  ایزۀ آکادمی    محصــول دو س

 (131، ص 7339  )بدوی، کندمیآن خود پاریس را از 

ــرقان از       ــتش ــی از پیروی دیگر مس ــتگی این کتاب و نظرات قرآنی نولدکه ناش بر س

نولدکه و نظرات او است که این کتاب را محور و پایۀ دیگر مطالعات و تحقیقات مستشرقان 

سکری،      ست  )ع سیاری از مطالعات قر 111، ص 2، ج 7171ساخته ا آنی در  (  از همین رو ب

هاى او در میان خاورشـــناســـان  و آراء و اندیشـــه گیردمیاروپا بر پایۀ این کتاب صـــورت 

هدوی راد،   جانی،      292، ص 7932)م خاور )ن ک: زن ه   ( از 702، ص 7101( و حتی ا

     ایگاه باالیى برخوردار است

قان    ــر ــتشـ ــر ) یاپرآوازهمسـ مه قرآن   »در ( Blachereچون بالشـ قد لدزیهر  «م ، گ

(Goldziher در )«ــیر قرآن  هایگرایی ــلمین در ت س ــلمان  پژوهانقرآنو « مس از این  مس
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، 7932؛ ب ، 11/12/11/712/732، صــص 7911)ن ک: بالشــر،  کنندمیکتاب بســیار یاد 

ــص  ــینی طباطبایی،    70/701/713/717صـ به نظرات نولدکه در این     ( 19، ص 7911؛ حسـ

ستناد    شاره یا ا ؛ فقهی زاده،  73/73/29/17/11، صص  7913 )ن ک: رامیار،نمایندمیکتاب ا

  (71/13/713، صص 7120؛ صغیر، 21/19، صص 7911

ضوعات چون ترتیب نزول     ست که در این کتاب، برخی مو رآن، ق هایسوره گ تنی ا

سته    ، اختالف قرائت وهاسوره گردآوری  ضوعات بر  م  و حج اندشده     بیی از دیگر مو

نولدکه در این موضـــوعات   هایتالش  انددادهاختصـــاص زیادی از این اثر مهم را به خود 

مهدوی ) افکندهبر افکار دیگران ســایه  شــدتبهکه  اند اافتادهچنان در  امعۀ علمی غرب 

ــاخته  ( و از نولدکه، محققی بزر    292، ص 7932راد،  ، ص  7931)ن ک:   ری،  اند سـ

 ( 12، ص 7911؛ حسینی طباطبایی، 97

مداری و پرآو     نا به  یب نزول او بر دیگران و        نظر  ازگی نولدکه، اثرگذاری نظریۀ ترت

( 13، ص 7933تألیف قرآنی نولدکه )ن ک: داراب زاده،      ترینمهماهمیت این نظریه در   

و سقم    تمیزان صح   تواندمیکه  شود میمطالعه و ارزیابی آن تالشی درخور و م ید دانسته   

شتار با همین هدف، نظریۀ  آن را بازیابی کند و در ۀ اعتماد بدان را باز آفرینی نماید  این نو

دقیق مورد مطالعه قرار داد تا با فهم کام  و دقیق آن، شایستگی ارزیابی   صورتبهمذکور را 

ــم خواننده را به     ــی عادالنه از آن ارائه کند  در این نظریه، آن چه چش ــنجش آن را بیابد و س

ــت که نولدکه      گیردمیخود  ــور به کار      ؛ ابزارها و عواملی اسـ ــف ترتیب نزول سـ در کشـ

  کندمیتعیین  هابدانو ترتیب نزول سور را  گیردمی

دکه  ، نولهاآنزیاد ا تهادی  هایگراییبا تو ه به شیوۀ خاص مطالعات مستشرقان و    

ــری و غیر نقلی زیادی وام    تا به هدف خود در تعیین ترتیب نزول      گیردمیاز ابزارهای بشـ

ــود  ولی در   ــور نزدیو شـ نام       سـ به  دیده  « طول آیه »میان این ابزارهای غیر نقلی، ابزاری 

که حضــوری چشــمگیر در این نظریه یافته اســت و نولدکه، گاه و بیگاه از آن در    شــودمی

ه    است ادۀ فراوان نولدکه از این ابزار و تو  کندمی هت کشف ترتیب نزول سوره است اده    

سور، از نقی و  ایگاه تعیین کن چشمگیر او به طول آیه در فرآیند کشف ترتی    ندۀ  ب نزول 

  دهدمیاین ابزار در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه خبر 
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ــؤاالت را در دهن زنده        ــور فراوان و اثرگذار طول آیه در نظریۀ مذکور، این سـ حضـ

سور، چرا تا این      کندمی که نولدکه از میان ابزارهای گوناگون مؤثر در کشف ترتیب نزول 

ــت    ــت اده از طول آیه در         نهد میاندازه بر طول آیه دسـ ؟ آیا نولدکه، دلی  و گواهی بر اسـ

ست؟ و چه عواملی اعم از عوام  علمی، فکری، ا تماعی         شته ا سور دا کشف ترتیب نزول 

سو بر  ست ادۀ   و     نولدکه را بدان  د؟ آیا کن ایویژهده است که در نظریۀ خود، از طول آیه ا

صری          سمت عن شته و او را به  ضای علمی آلمان بر نولدکه اثر گذا عاملی چون گ تمان و ف

ضا و         صورت، نولدکه تحت تأثیر کدامین ف ست؟ در این  سوق داده ا کمی چون طول آیه 

شان      صری کمی چون طول آیه ک سمت عن ست؟ یا    گ تمان علمی، به  شده ا ول  ط کهاینده 

لمی  ع هایگراییآیه، ریشــه در آبشــدور فکری خاصــی دارد که خواســته یا ناخواســته بر 

 نولدکه اثر گذاشته است؟! 

نولدکه   هایاندیشه سوگمندانه باید گ ت که آثار و مطالعات پیشین در حوزۀ ارزیابی   

بدین  یگویپاســخو در مقام  هنکردنظریۀ ترتیب نزول وی، بدین ســؤاالت تو هی  ویژهبهو 

ــؤاالت قرار  از   « ولۀ فی کتاب نولدکه تاریخ القرآن      »آثاری چون   که چنان   اند نگرفته سـ

یۀ  قراءۀ نقد»از مصـط ی حسـینی طباطبایی و   « نقد آثار خاورشـناسـان  »احمد عمران الزاوی، 

در پی  چهراگالهاشمی  از حسن علی حسن مطر  « فی تاریخ القرآن للمستشرق ثیودور نولدکه  

ه ؛ اما هرگز مطالعات نولدک     اند برآمده ارزیابی نظرات نولدکه و گاه نظریۀ ترتیب نزول وی       

ــؤاالت همراه   ــناختی خود را با این سـ ــخو در مقام  اندنکردهشـ ــؤاالت   گوییپاسـ بدین سـ

  اندامدهیبرن

 

 . نولدکه و نظریۀ ترتیب نزول 1

ۀ صــاحب نظریه و نظری عنوانبهپیی از ورود به بدنۀ اصــلی مقاله، الزم اســت نولدکه 

 قرآن معرفی شوند  هایسورهمشهور او در ترتیب نزول 

ــناس       ــهر هاربور  از توابع     بزر  تئودور نولدکه خاورشـ ــت که در شـ آلمانی اسـ

ــال ها  او پس از گذر از مرحلۀ     (111، ص 7911)بدوی،   م به دنیا آمد    7391مبور  در سـ
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 عربی و عبری در دانشـگاه مشـغول   ویژهبهسـامی   هایزبانتحصـیالت مقدماتی به یادگیری  

  (111)همان، ص  نولدکه به مطالعات شرقی روی آوردشد تا  ایانگیزهشد و همین امر 

در ســن بیســت ســالگی، دکترای ندســت خود را با دفاع از رســالۀ   7311وی در ســال 

سط         « آنتاریخ قر» شده بود؛ بعدها تو شته  ست به زبان التین نو دریافت کرد  این اثر که ند

ــاگردش             ــد و با همکاری شـ ــوالی »خود نولدکه به زبان آلمانی تر مه شـ «  فریدریی اشـ

(Friedrich Schwally با ) اضافات بسیار به چاپ رسید 

لدکه و     نیتربزر این کتاب،   تاریخ قرآ     ترینمهماثر قرآنی نو نگ در  ن کتاب فر

جانی،   به قلم          702، ص 7101)زن بان عربی  به ز مانی  بان آل که از ز تامر »( اســــت  «   رج 

(Georges Tamer  برگردانده شــده اســت  نولدکه در این اثر به موضــوعات گوناگون )

قرآن از  مله موضوعات   هایسورهو موضوع ترتیب نزول  پردازدمیمربوط به کتاب قرآن 

 م ص  به بحث گذاشته شده است  طوربهست که مهمی ا

صلی          ست که این موضوع ف شده ا اهتمام  دی نولدکه به موضوع ترتیب نزول باعث 

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

  ســور هایویژگیمدتلف مکی و مدنی و  هایدوره هایویژگیو  هاشــاخصبحث بر ســر 

شده در این   ست اده از ابزارهای گوناگون      771، ترتیب نزول هادورهنازل  سورۀ قرآن را با ا

  کندمیکشف و شناسایی 

سیم   س  کندمیاین نظریه، دورۀ نزول تدریجی قرآن را به چهار بازۀ زمانی تق ه بازۀ که 

ست  در این     شده ا سته آن در مکه و بازۀ پایانی آن در مدینه واقع  ن قرآ هایرهسو ، بندید

ر بازۀ  د ایســورهو هر  شــوندمیگوناگون ل ظی و معنایی ت کیو  هایمشــدصــه وســیلۀبه

   گیردمیی قرار هایمشدصهزمانی متناسب با 

ــت اده    ــور اسـ ــف ترتیب نزول سـ نولدکه در این نظریه از ابزارهای گوناگونی در کشـ

ــور         کند می ــرفت محتوایی سـ ــور و پیشـ   برخی از این ابزارها عبارتند از: معنا و محتوای سـ

/(، نظم و آهنگ  11/11/33(، سبو و اسلوب )همان، صص    11/31، صص  2001)نولدکه، 

(، طول آیات )همان، صص 11/13/13/32(، اسلوب )همان، صص 11/30/31)همان، صص 

ــیاق )همان، صـــص 13/31/31/701 (، نوع واژگان و 31/37/779/723/711/732/200(، سـ



 نزول تئودور نولدکه بیترت یۀدر نظر ییگرایکمّ یردپا   611

 

ــص  ــب )همان، 31/32عبارات )همان، ص ــوره 32/39/31/790/711/712(، تناس (، حجم س

 ( 39)همان، ص 

ــدن کلیات و مبادی این نظریه،  ــن شـ گ ت که نولدکه در نظریۀ خود   توانمیبا روشـ

ر  اســت و دپیی و بیی از روایات و آثار منقول، از ابزارهای علمی و عقلی اســت اده کرده 

 مقاب  نص، به ا تهاد روی آورده است 

 

 . طول آیه، ابزار ویژۀ این نظریه2

( 79-71، صـــص7911طول آیه به معنای تعداد کلمات مو ود در هر آیه، )بازرگان، 

ــت که تنها به تعداد کلمات مو ود در آیه تو ه دارد و از             ــر کمی و عددی اسـ یو عنصـ

 ت دیگر ابعاد کمی و کی ی آیه غاف  اس

ــور بهره   ایگونهبهنولدکه از این ابزار  ــف ترتیب نزول آیات و س   بردیمویژه در کش

ــتق  و تعیین کننده قلمداد         عنوانبه بگونه ای که گاه آن را     ه توان  ک  کند مییو عام  مسـ

صر  ست و فرآیند پیچیدۀ کشف ترتیب نزول با همین عنف ترتیب نزول را به تنهایی داراکش

( و گاه از آن به  13/31/717/711، صــص 2001کمی قاب  پیمایی اســت  )ن ک: نولدکه، 

ــت   یردگمیکه در کنار دیگر ابزارها قرار  گیردمیمثابۀ ابزاری کمکی و تأییدی بهره  و دس

ــت  ــف     هــاآندر دســ ــور را کشـ ــ کنــد می ، ترتیــب نزول سـ ــص   )ن ک: هم ان، صـ

 هدنمی(  نولدکه گاه این ابزار را در کنار ابزارها و عناصر دیگر 11/11/31/32/31/711/710

 (701/723ارتباطی منطقی برقرار کند  )ن ک: همان، صص  هاآنتا میان  کندمیو تالش 

شیوۀ   ۀگوننیا شی آن در این نظری  یریکارگبهنگاه به ابزار طول آیه و  ه، فراوان و ارز

که این ابزار، حضــوری پررنگ و چشــمگیر در     کندمیایگاه را برای طول آیه ثابت این  

ــور تو ه   ــف ترتیب نزول آیات و س    کندمیبدان  ایویژهاین نظریه دارد و نولدکه در کش

 برخی از موارد کاربری طول آیه در این نظریه عبارت است از:
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 . طول آیه، ابزاری تعیین کننده 2-1

ــلی  ــف ترتیب نزول،  عنوانبهطول آیه  کارگیریبهاز موارد اصـ یو ابزار  هت کشـ

ــف             گیریبهره ــت که به تنهایی توان کشـ از آن به مثابۀ یو ابزار قوی و تعیین کننده اسـ

شف   شد  بکار گرفتهترتیب نزول را دارد  نولدکه در نظریۀ ترتیب نزولی، ابزارهای  ه در ک

احد عوامل » :گویدمی اشهینظر هایآغازه  او در همان کندمیترتیب نزول ســور را معرفی  
ــف ترتیب نزول، همین   ؛ا السیییییییییی اآل هو  و  ا  ا هذ فی ةاملهم یکی از ابزارهای مهم در کش

 (  13ص  ،2001 ،نولدکه« )طول آیات است

اشارۀ نولدکه به طول آیه در همان آغاز بحث، از  ایگاه تعیین کنندۀ این ابزار در این   

ل آیه از  که طو دهدمی  چنانکه نولدکه در تعبیر خود بدین واقعیت تو ه دهدمینظریه خبر 

عوام  مهم در کشف ترتیب نزول است و آن را در  ایگاه یو عام  اصلی و تعیین کننده     

  بیندمیزول  هت کشف ترتیب ن

 که ســـدن و کالم عاط ی، موزون کندمینولدکه در اثبات حقانیت نظرش چنین بیان 

ساده را         ضع و موارد راحت و  ست مکی، موا سج ع در دورۀ ند سدن    تابدیبرمو م   از این 

شان          دیآیبرم سج ع ست مکی به  هت بار عاط ی و وزن م شده در دورۀ ند که آیات نازل 

  7و طول این آیات کوتاه و فشرده بوده است  اندشدهمیدر بندهای کوتاه و کوچو ظاهر 

ــتناد به همین ابزار طول آیه،   توانمینمونه به عنوان  ــاره کرد که با اس ــورۀ تین اش به س

و آیۀ ششم به  هت بلندی طولی از دیگر آیات سوره      ودش مینزول سوره پراکنده شمرده   

ــجام ل ظی و    2 گرددمی دا  ــوره را با و ود انس ــورۀ تین، این س نولدکه در ترتیب نزول س

و نزول آیۀ   کندمینازل شـــده  دا  بارهویتو واحدی و  هایســـورهمعناییی، از دســـتۀ 

    شمردمییگر آیات ششم این سوره را تنها به  هت بلندی طول آیه متأخر از د

                                                 
 ۀج الی مواضیییل  ا لولی تحاا اال ۀفاحلد ث العا فی اال قاعی الذی  قرتب کثریا من السیییال الحییی  ل فی الفرت  »7

  (13، ص 2001 )نولدکه،«   ش ئا فش ئا الی نثر حبتحتو  الذی ۀاملاأخر ۀالفرت حد ث ال ه تحااج مما اکثر
 «االخری ا  ا  من ای  و   فوآل  وهلا الن الحقا اضیییی فت قد الانی ۀ ییییو  من السییییا  ییییة ةلواظن ان ا    »2

  (31، ص 2001)نولدکه، 
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سورۀ تین برای ابزار طول آیه، نقی تعیین کننده قائ      شف ترتیب نزول  نولدکه در ک

اسـت و با اسـتناد به همین ابزار، به تأخر نزول آیۀ شـشـم نسـبت به دیگر آیات سـوره حکم        

  بی آن که به دیگر ابزارهای مؤثر در کشـف ترتیب نزول تو هی داشـته باشـد و از     دهدمی

 در کنار ابزار طول آیه است اده کند  هاآن

برای نولدکه مهم و اســاســی اســت که گاه حکم واحدی برای آیات  قدرآنطول آیه 

صادر      شابه الطول  ساوی الطول و مت   درانمیو همۀ آیات هم طول را با یو چوب  کندمیمت

به ســـورۀ بقره اشـــاره کرد که نولدکه   توانمی  نمونه را دهدمیو در یو برهۀ زمانی  ای 

و کشف ترتیب نزول همۀ آیات، در پایان حکمی مبنی بر امکان نزول   گذاریتاریخپس از 

ــوره با هم و در یو زمان صــادر  که   دیآیبرماز تعبیر نولدکه  7 کندمیهمۀ آیات کوتاه س

ترتیب   واندتمی طول آیه، عاملی اساسی و مستق  در کشف ترتیب نزول است که به تنهایی     

 نزول آیات و سور را تعیین کند 

  

 . طول آیه، ابزاری تأییدکننده2-2

ــومیطول آیه در نظریۀ نولدکه، گاه در  ایگاه یو مؤید و تأییدکننده ظاهر                و  دشـ

ــور      عنوانبه  ــف ترتیب نزول سـ ــت اده یو ابزار کمکی  هت کشـ    ردگیمیقرار  مورداسـ

ل آیه در  ، طونجایابرخورد با ابزار طول آیه با مورد پیشــین مت اوت اســت  زیرا در  ۀگوننیا

ــودمی ایگاه یو ابزار مؤید و قرینۀ کمکی ظاهر         و در کنار دیگر ابزارهای مؤثر در     شـ

ــف ترتیب نزول بکار گرفته  ــودمیکش ــین، طول آیه یو ابز کهیدرحال  ش ار  در مورد پیش

؛ بی آن که  دزمیه به تنهایی ترتیب نزول آیات و ســور را رقم مســتق  و تعیین کننده بود ک

ــص     به مورد زیر   توانمی( نمونه را  13/31/711در کنار دیگر ابزارها قرار گیرد  )همان، صـ

 اشاره کرد:

ــوره، بر پایۀ    ــر، بعد از تعیین ترتیب نزول کلیت س ــورۀ عص نولدکه در ترتیب نزول س

آیۀ سوم این    هکاین  او با استناد به  زندمیآیات دست   مبانی قرآن شناختیی به ترتیب نزول 

                                                 
ان، ص )هم« منها االکرب اجللص ف ه نشیییییأ الذی الوقت فی ةذه السیییییو  ه من ةلو مبا نشیییییأ العز االالاص القحیییییری » 7

711  ) 
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اســت اده کرده اســت و همچنین بلندی طول این  « الذ ن آمنوا لوعملوا الحییییییاحلا »ســوره از تعبیر 

سبت به دیگر آیات نتیجه   سوره          گیردمیآیه ن صر همراه دیگر آیات  سورۀ ع سوم  که آیۀ 

 7ن بوده است نازل نشده است و نزول آن متأخر از آیات پیشی

تا ترتیب نزول یو آیه را   دهدمینولدکه در ســـورۀ عصـــر، دو ابزار را کنار هم قرار 

که آیۀ   گیردیمکشــف کند  او با اســتناد به نوع تعبیرات بکار رفته در آیه و طول آیه نتیجه 

صر از          سورۀ ع ست  بنابراین نولدکه در  سوم دارای نزولی متأخر از آیات اول و دوم بوده ا

یو مؤید و قرینه اســت اده کرده اســت و آن را درکنار دیگر ابزار  هت   عنوانبهول آیه، ط

ست کشف ترتیب نزول بکار گ  ابزار تأیید   وانعنبهدیگر کاربری طول آیه  هاینمونه) رفته ا

  (32/31/710/ 31/ 11/11 ، صص2001 کننده ن ک: نولدکه،

شمگیر          گیریبهره ضور چ شان دهندۀ ح شف ترتیب نزول، ن تأییدی از طول آیه در ک

ــان   ــور را نش ــت که هم فراوانی این حض و هم تو ه ویژۀ  دهدمیاین ابزار در این نظریه اس

  چرا که این گونۀ برخورد با دیگر ابزارها در این نظریه، کندمینولدکه به طول آیه را ثابت       

ین  از طول آیه  در ا تررنگو کمرهای دیگر، حضوری کمتر و برای ابزا شودمیکمتر دیده 

  شودمینظریه دیده 

 

 . مقایسۀ طول آیه با دیگر ابزارها 2-3

ست که این ابزار      شواهد دال بر حضور ویژۀ طول آیه در نظریۀ نولدکه، این ا از دیگر 

با   گیردمیدرکنار دیگر ابزارها قرار       نولدکه در نظریۀ خود، گاه     گیردمیارتباط   ها آنو 

تا میان این ابزار و دیگر ابزارها      کند میو تالش  گذارد میطول آیه را در کنار دیگر ابزارها    

 پیوند و ارتباط برقرار کند  

ار که او به ابز دهدمیاین عملکرد نولدکه در مقایســـۀ طول آیه با دیگر ابزارها نشـــان 

که با مقایســـۀ آن با دیگر ابزارها، پای این ابزار   کندمیطول آیه تو هی ویژه دارد و تالش 

 عبارتند از: ایمقایسهباز کند  برخی از این موارد  اشنظریهرا به 

 

                                                 
 ( 31، ص )همان« العحر ة و   من ةالثالث ةلو نطبق السببان االلو  لوالثالث ا ضا علی الشکل احلالی لآل »  7
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 . ارتباط مستقیم طول آیه با فضای سخن سوره2-3-1

ت برخوردار اســـ ایبر ســـتهدر نظریۀ ترتیب نزول نولدکه، طول آیه از چنان  ایگاه 

ــاحب نظریه، میان آن و دیگر  ــوره ارتباط برقرار  هایویژگیکه گاه ص قراری   برکندمیس

شان    هایویژگیارتباط میان طول آیه با دیگر  ر  که طول آیه، نقشی چشمگی   دهدمیسوره ن

در کشــف ترتیب نزول ســور دارد و عاملی اثرگذار در مطالعات ســوره شــناســی به شــمار    

ــوره هایویژگیدکه این ارتباط را در بیان   نولآیدمی دورۀ دوم مکی چنین گزارش   هایس

نازل شـــده در این دوره در بلندی طول آیات نازل  هایســـورهکه آرامی حاکم بر  کندمی

   7شده در این دوره نمودار است 

ــور را در بلندی طول آیات         ــای حاکم بر سـ ی این    گویبیند مینولدکه نتیجۀ این فضـ

دورۀ دوم مکی را بلند کرده اســت   ام اســت که طول آیات ســور نازل شــده در  فضــای آر

و بین   دبینمینولدکه بر خالف فضــای آرام، فضــای شــورانگیز و فعال را در کوتاهی آیات 

شورانگیز پ          سدن  ضای  صر کوتاهی آیه و ف نازل  آیات ۀدربار  چنانکه وی زندمیدو عن

ــده در بازۀ زمانی مکی اول بیان     ــور و هیجان باالیی همراه          کند میشـ که آیات کوتاه با شـ

 2 کنندمیهستند و آیات بلند، فضایی آرام را پژواک 

شان       سدن و طول آیات ن ضای  ه  ک دهدمیعملکرد نولدکه در برقراری ارتباط میان ف

  کردهیمسوره مقایسه  هایویژگیوی به طول آیه تو هی ویژه داشته است و آن را با دیگر 

 ایگاه اثرگذار آن را بیشتر نشان بدهد  است تا  

 

 . ارتباط محکم طول آیه با اسلوب 2-3-2

نولدکه از طول آیه، این اســت که وی میان طول آیه و اســلوب   هایاســت ادهاز دیگر 

باط محکم       کار هب  ته در آیات، نوعی پیوند و ارت ند میرف ــیبی ر    گویی این دو ابزار در مسـ

  کنندمیکشف ترتیب نزول همراه یکدیگر هستند و در این مسیر، هماهنگ با هم حرکت 

                                                 
 ( 701)همان، ص « اما اهلدلوص الذی  قوی ف عرب عن نفسه الطو  ا  ا  لوالسو  املالا د»  7
«  القوهالشیییییییییوفه الای کاقطل مرا ا السییییییییبه کعال ک السیییییییی طه لوها  ه لکنها  اخره الا  ا  القحییییییییریه کعک  احلرکه »  2

 ( 13)همان، ص 
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که میان طول آیه و اســلوب، پیوندی مســتقیم و  گویدمیصــاحب نظریه در این مورد 

ست   صورت که هر  7ارتباطی محکم برقرار ا سلوب آن از     بدین  شود؛ ا چه طول آیه بلندتر 

  گویی میان بلندی طول و قالب نثری پیوندی مســتقیم و ود  رودمیبه ســمت نثر پیی نظم 

صر همراه و همگام  یکدیگر حرکت     هایسوره   از همین رو، در کنندمیدارد و این دو عن

طول آیات نســبت به دورۀ دوم مکه، اســلوب نثری آیات نیز  بلند شــدندورۀ ســوم مکه، با 

 رو به افول رفته است  هاآن بیشتر شده است و اسلوب نظمی

 

 (صاکرم) . ارتباط محکم طول آیه با حالت روحی پیامبر2-3-3

ــبت  (ص)نولدکه گاه کوتاهی آیات را به حاالت فکری و روانی پیامبر      و  دهدمینسـ

ید که نگرانی بسیار شد شودمی  چنانکه وی در سورۀ قارعه یادآور زندمیمیان آن دو پیوند 

ست     (ص)پیامبر  سورۀ قارعه نمودار و پیدا ا  دیآیبرماز این تعبیر نولدکه  2در آیات کوتاه 

ــتری از نگرانی روحی پیامبر   ترکوتاهچه طول آیه که گویی هر ــان بیشـ ــد؛ نشـ به   (ص)باشـ

ــتی این نظر، پیوند زدن میان دو عنصــر حالت روانی    ــتی یا نادرس همراه دارد   دای از درس

یامبر   ب   دهد میو کوتاهی آیه از  ایگاه ویژۀ طول آیه نزد نولدکه خبر           (ص)پ ا که آن را 

 مقایسه کرده است  (ص)حالت روانی پیامبر 

سۀ میان      کهاین ست به مقای ست اده از ابزارهای گوناگون، د و  زندمی هاآننولدکه در ا

ــه      ه  ک  دهد میت خبر ؛ از این واقعی کند میابزاری چون طول آیه را با ابزارهای دیگر مقایسـ

شف ارتباط و           ست تا با ک شته ا ست و تالش دا شته ا نولدکه به ابزار طول آیه تو ه ویژه دا

پیوند آن با دیگر ابزارها، حضــور اســاســی و چشــمگیر آن را در نظریۀ خود به ر  بکشــد   

ساسی طول آیه را تصریح      سب   کندمیچنانکه گاه،  ایگاه ا ت  تا  ایی برای شو و تردید ن

 ( 13 ایگاه باقی نماند  )ن ک: همان، ص بدین 

 

 

                                                 
 ( 723)همان، ص « ةنثر  اکثر  حبل الذی الاال لوب ةلوث ق ةالطو  النامی لآل ا  له عالق»  7
 ( 33)همان، ص « ةالقا ع ةلسو   ة رب  االضطراب الاّواآل فو ا فی ا  ا  القحری »  2
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 از منظر نولدکهخاستگاه ویژه طول آیه علل . 3

حضور فراوان طول آیه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه، اختیار  ایگاه بنیادین و اساسی     

برای آن در عرصـــۀ کشـــف ترتیب نزول و برقراری پیوند و ارتباط میان آن با دیگر ابزارها  

ــان  ــت و نولدکه            دهند مینشـ که این ابزار در نظریۀ مذکور از  ایگاه باالیی برخوردار اسـ

 برای طول آیه در نظریۀ خود باز کرده است  ایویژهحساب 

اســت ادۀ فراوان و اســاســی از ابزارهایی چون طول آیه و اختیار  ایگاه ویژه برای آن، 

ــؤال را در دهن  این اندازه در این نظریه    که چرا ابزاری چون طول آیه تا    آفریند میاین سـ

ساسی       کندمی ایگاه انحصاری پیدا   سور، نگاهی  ا ؟ و چرا نولدکه در کشف ترتیب نزول 

سبت به آن دارد و به فراوانی از آن یاد   سیاری از   کندمیو تعیین کننده ن تالش   هایگرهو ب

 ؟  کندمیآن باز  وسیلۀبهدر حوزۀ ترتیب نزول را  اشعلمی

بی این ســـؤاالت در شـــرایط علمی محیط زیســـت او و مبانی فکری و پیگیری و ردیا

بدشــی از این ســؤاالت را روشــن     اشیزندگغالب بر  امعۀ علمی در دورۀ  هایاندیشــه

 آمده عبارتند از: به دست هایپاسخ  برخی از سازدمی

 

 نولدکهگرایی یکمّنگاه . 3-1

ــت؛   ازآنجا ــر کمی و عددی اس ــهآن را در  توانمیکه طول آیه یو عنص و  هااندیش

ــر کمی گرایی دارند و اندازه و عدد را         ــتجو کرد که به عناصـ و ی  عنوانبه ت کراتی  سـ

شی و اثرگذار     صر ارز شه  تریننزدیوکمی گرایی از    ستایند میعن ست    رایجی هایاندی ا

 ایهپدیدهو بســیاری از  بیندمیکه عدد و رقم را عنصــری اســاســی و مؤثر در نظام هســتی  

  زندمیهستی را با این عنصر پیوند 

ــک  از دو واژۀ  ــت  این دو واژه به « گرای»و « کمی»واژۀ مرکب کمی گرایی متش اس

و  73139، صــص72  )دهددا، جرودمیترتیب در لغت به معنای اندازه و می  کردن به کار 

ــص 9؛ معین، ج73071 خود فراتر رفته   از معنای لغوی  « کمی»( اما واژۀ  9013و  9011، صـ

ست  بگونه ای که این واژه در دو         صطالحی علمی فراز آمده ا سیر حیاتی به ا ست و در  ا
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یی  و معنا شــود میعلم فلســ ه و علوم ا تماعی در  ایگاه یو اصــطالح علمی بکار برده   

 گسترده به خود گرفته است  

  مقوالتت از مقوالت عرضــی اســت که در کنار دیگر  و کمی  در دانی فلســ ه، کم 

( و مبین مقدار و 111، ص 7911)ســجادی،  گیردمی    قرار چون کیف، وضــع، این، متی و

(  در این  91-93، صص  شواهد الربوبیۀ ؛ به نق  از تر مه 123اندازۀ اشیاء است )همان، ص   

ــت که تنها به    عنوانبهتعریف، کم   ــده اسـ ــاخص عددی و رقمی محع معرفی شـ یو شـ

ندازه و مقدار تو ه دا     به همین معنا اشـــاره         گونه همان رد  ا که معنای لغوی کمی گرایی 

 داشت و کم را به معنای اندازه و مقدار تعریف کرد  

اما برخی بر آنند که کمی گرایی بازتاب و دستاورد گرایشی علمی به نام فلس ه تعقلی  

  ؛ نتیجه عملی آن، کاربرد افراطیکندمیاز عق  را ن ی  تریعالمبدأ  هرگونهاســت که چون 

عق  است و چون این عق  از عق  ک ، یعنی تنها عقلی که قادر است نور را در نظام فردی   

ــت داده و در نتیجه در ماد یت   ــت، بینایی خود را از دس ــده اس ــد ورغوطهبتاباند؛  دا ش ه ش

  یوس بهو  دهدمی، م هوم حقیقت را از دست  جیتدربهاست  این عق  به موازات این سقوط   

که همه چیز را   شـــودمیمنتهی  یی ابهو  رودمیســـاده کردن و همســـان کردن امور پیی 

 ( 713، ص7931)عزیزاللهی،  کندمیکم ی 

دیگر دیده شــده اســت و به معنای تجرید از    یاهیزاودر این تعریف، کمی گرایی از 

ــری چون برخی معنویات و ام ور روحی و غیبی بکار رفته  امور فراعقلی و خارج از عق  بشـ

ــت  در چنین  ــه  اسـ ندیشـ ــان ایا تنها مو ود مدتار مت کر خود را در چنبرۀ     عنوانبه ، انسـ

ــیر  در امور محع عقلی چون مادیات و    دنی فرو غلتو با   کند میمعقوالت و امور عقلی اسـ

امور  ســمی و فیزیکی و البته برخی از معنویات و امور غیبی خود را از دیگر امور فراعقلی  

ــازدمیناتوان و محروم  ــی از فضــا و گ تمان  امعۀ   س   گویی این معنا از کمی گرایی، بدش

عنویات  دست کم برای مو یا  بینندمیکه هستی را یا در مادیات  کندمیعلمی غرب را تبیین 

  دهندمیتر یح  هاآنو ظواهر و مادیات را بر  شوندمیو امور روحی ارزشی چندان قائ  ن

پدر  ریان   René Guénonاز همین رو، افرادی چون رنه گنون )  نت (  ــ   ییگراسـ

ــی    ــجاسـ ــالت ماده       727، ص 7939عطوفی،  و)رحیمی سـ (، همۀ مکاتب غربی چون اصـ



 نزول تئودور نولدکه بیترت یۀدر نظر ییگرایکمّ یردپا   618

 

(Matrialism  لت فر لت علم )  Individualism)د (، اصـــا ( را  Scientism( و اصـــا

ــیطرۀ کمیت و  وهر مادی  ــته از غ لت از کی یت و دات و تحم  سـ ۀ  و هم داندمیبرخاسـ

ــامانی این روزگار را زاییدۀ همین کمیت نگری اعالم   یهایدادگریبو   هاآشــ تگی، هانابس

 ( 70، ص 7933)گنون،  کندمی

به معنای     « کمی گرایی»همین واژۀ  در علوم ا تماعی در برابر م هوم کی ی گرایی و 

ــودمیمحوریت کم و کمیت مطرح  ــنجی کمی هر چیزی فارز از دیگر  شـ که به دنبال سـ

، 2009به نق  از میش ،   711، ص 7930شیری،   و  )خنی ر باشد میابعاد آن چون ابعاد کی ی 

ماعی 1 مان معرفی      عنوانبه که   رودمیتا  ایی پیی     ( این م هوم در علوم ا ت یو آر

تا   کندمیعلم  دید است که تالش   هایویژگی( و این از 19، ص 7931)صادقی،   شود می

قوانینی    زهبکی یت را به آرمان کمیت تبدی  کند  در چنین علمی، قوانین و نوامیس علمی    

چیزی  ز تمدن کمی )مادی(  که معرف مناسبات کمی است؛ و ود ندارد  و چنین علمی،  

 (  791و  790-797، صص 7912)ن ک: گنون،  دهدمیبه دست ن

علوم ا تماعی به فراخور ماهیت و حیثیت خود، کمی گرایی را در برابر م هوم متضاد   

تاریدی،           بیند می« کی ی گرایی»آن  با همان معنای لغوی کمی گرایی و در یو تحلی   و 

ــیم  امعه را به دو گونۀ کمی گ       و  امعۀ کمی گرا را به  هت     کند میرا و کی ی گرا تقسـ

ــر و     ــاخصمحدودیت در عناصـ   گیردمیی مادی، ظاهری و مقدار بردار به باد انتقاد       ها شـ

ــویری از این  امعۀ کمی گرا را    ــرفته دید که با اولویت         توانمیتصـ در  وامع غربی پیشـ

  دهندمیمور نامحسوس کی ی تر یح و مقدارها را بر ا هااندازه غالباًکی یت برکمیت، 

ــطالح، به معنای معقوالت          با تو ه به آن    ــت؛ کمی گرایی در قالب یو اصـ چه گذشـ

  همسو و هماهنگ اشیلغوبشری و اصالت یا محوریت عدد و اندازه است که البته با معنای 

ست  این اصطالح بدین معنا تو ه    ی کمی چون حجم، اندازه، عدد هاشاخص که  دهدمیا

تقدم   هاآنی کی ی از ارزشــی بیشــتر برخوردار هســتند و نســبت به هاشــاخص    در برابر  و

 رتبی دارند  

نای علمی کمی گرایی، این واژه      ما  دای از مع به       عنوانبه ا ماعی  یو م هوم ا ت

ست  بگونه ای که کمی گرایی       شده ا شانده    یو رویکرد حجمی، عنوانبهحوزۀ  امعه ک
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ــم )     عددی و رقمی از   ــته    ییگراتجربه ( و Positivismپیامدهای مکتب پوزیتیویسـ دانسـ

ــودمی ــمارد مینمونۀ دادۀ تجربی محع   ترینمهمرا  ها کمیت و  ها اندازه که   شـ و علم   شـ

ــر و کار دارد؛   ها اندازه با   که اینفیزیو را به دلی      فقی  دانی مو هرگونه الگوی  عنوانبه سـ

 (   12-19، صص 7931  )صادقی، کندمیمعرفی 

در اندیشۀ غربی، تو ه ویژه و محوری به کم و کمیت و قائ  شدن اصالت یا اولویت    

ــت که  ــادقی، هاکمیتبرای آن، از این روسـ ــتند )صـ ( و 19، ص 7931، خنثی و دقیق هسـ

تاوردهای مبتنی بر کمی گرایی از دقت عددی و رقمی زیادی برخوردار        ــ ند   میدسـ ــ   باشـ

، مطالعات کمی محع، از  هت زمانی  کهاینعالوه بر (  13، ص 7931گلشــنی،  )قائدی و

قاب   مندینظام( و از عینیت و 20، ص 7937)صـانعی،   نمایندمی صـرفه بهمقرون  ایهزینهو 

 ( 27، ص 7931قبولی برخوردار هستند )نئوندورف، 

چه گذشــت؛ کمی گرایی در برابر کی ی گرایی نوعی گرایی و رویکرد با تو ه به آن

اســت که اصــالت یا اولویت را به کمیت و حجم   ییگراتجربهز اندیشــه و مکتب برخاســته ا

ی کمی و عددی آن در ســنجۀ ارزیابی  هاشــاخصرا تنها با  ایپدیدهو هر م هوم و  دهدمی

به             دهد میقرار  پدیده را در نظر بگیرد و  ماهیت  امع آن م هوم و  که هویت و    بی آن 

 باشد ی کی ی آن تو ه داشته هاشاخص

تو ه ویژه نولدکه به طول آیه در فرآیند کشف ترتیب نزول سور و  توانمیاز این رو 

ــته از مبنای فکری کمی گرایی در         ــور ویژۀ این ابزار در نظریۀ وی را برخاسـ آیات و حضـ

نولدکه دانست که نسبت به عدد و رقم تو ه ویژه دارد و  ایگاهی واال و اثرگذار برای آن   

ائ  است  در حقیقت، مبنای فکری کمی گرایی است که نولدکه را خواسته  در نظام هستی ق

تا از این ابزار در   دهدمییا ناخواسته به سمت ابزارهای کمی و عددی چون طول آیه سوق    

که   شود یمهمین مبنا باعث  دقیقاًرا داشته باشد  و    برداریبهرهمطالعات علمی خود بیشترین  

یاری از ابزار      ــ لدکه از بسـ ند و در        نو ما ف  ب غا علمی خود کمتر از   های تالشهای کی ی 

 و عناصرکی ی سدن بگوید  هاشاخص
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 اشجامعه. اثرپذیری نولدکه از گفتمان علمی 3-2

برگرداندن  ایگاه ویژۀ طول آیه در نظریۀ نولدکه به مبنای کمی گرایی، آن گاه به               

که تبار و پیشینۀ اندیشۀ کمی گرایی مورد مطالعه قرار گیرد تا     شود میقطعیت خود نزدیو 

 با دورۀ زندگی نولدکه پیدا شود   زمانهمشاید سرندی از حضور این اندیشه در آلمان 

ــان  ت که این اندیشــه به مطالعا دهدمیپیگیری اندیشــۀ کمی گرایی در تاریخ علم نش

سوئد رقم    و اولین گرددیبرمالهیات در اواخر سده ه دهم   مکتوب آن در قرن هجدهم در 

(  تولد این اندیشــه در حوزۀ مطالعاتی الهیات از  79، ص 7939خورده اســت )کریدندورف، 

ــه در این حوزه خبر  و رواج آن در حوزۀ مطالعاتی الهیات   دهدمیامکان کاربری این اندیش

بات   طال        کند میرا اث نای فکریی را در حوزۀ م که نولدکه این مب ی    چنان اده عات قرآنیی پ

  گیردمیقرآن شناختیی بهره  هایتالشو از آن در  کندمی

سط لوب  )      سیر تطور و تحولی در آلمان تو شۀ کمی گرایی در م سته   7309اندی ( بر 

ــودمی ــ امعهو در اولین گردهمایی انجمن  ش ــناس ( 7377، ماکس وبر )7370آلمان در  یش

ستردۀ مطبو  شنهاد  طرحی برای تحلی  کمی محتوای گ ( و در  71)همان، ص  کندمیعات پی

سط  7371سال     شود میهایی کمی از مطبوعات و تبلیغات ارائه تحلی « هارولد السول »، تو

 (  70، ص 7911)باردن، 

دیده  راگصورت یشناس امعهمعاصر آلمان، گرایشی به نام  یشناس امعهدر تاریدچۀ 

سط   شود می ( معرفی  George Zimmelرج زیم  )آلمانی به نام  و شناس  امعهکه تو

ست که    (  از مبانی نظری این گرایی، 22ص، 7911  )ن ک: آرون، شود می صله ا عدد و فا

ضای کمی      کندمیبنا  هاآنزیم  نظریۀ خود را بر  سیاری از مطالعات خود را در همین ف و ب

ــت که دورۀ زندگی زیم     7، ص7939  )ن ک: خالدی،   بردمیو عددی پیی   ( گ تنی اسـ

سیار نزدیو   7373-7313) شد میم( با دورۀ زندگی نولدکه ب و بدی عمدۀ حیات علمی   با

 بوده است  زمانهم هاآن

شان      شه ن که در  امعۀ مدرنی چون آلمان، کمیت در رأس  دهدمیسیر تطور این اندی

ــتدیایماین  امعه  هایویژگی ــک  از آحاد عددی و  مع  بری    س این  وامع مدرن، متش

ــی در آن، روح حاکم بر             ــاحت قدسـ ــتند که به دلی  حذف سـ ، فقط غلبۀ   ها آنافراد هسـ
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ــی و   ییگرایماد  ــجاسـ ( و در نتیجه ظاهری گری و کمی    791، 7939عطوفی،  )رحیمی سـ

ست همان        سدۀ نوزده و بی شه در آلمان در  ست   قوت گیری این اندی مکان و زمان گرایی ا

ــه و طرح کاربردی آن در              ندیشـ مانی از این ا ــمندان آل ــت نولدکه، طرفداری دانشـ زیسـ

که این اندیشه در مکان و زمان زندگی    دهدمیآلمان نشان   یشناس   امعهگردهمایی انجمن 

ست و نولدکه     شته ا سدۀ نوزده و     عنوانبهنولدکه قوت دا عضوی از  امعۀ علمی آلمان در 

 گ تمان علمی  امعۀ خود بوده است  بیست متأثر از

شان      با تو ه به آن شه ن شینۀ این اندی ن در که اوج و بر ستگی آ  دهدمیچه گذشت؛ پی

یشه در   این اند دقیقاًآلمان ات اق افتاده است که زادگاه و مح  زندگی نولدکه بوده است و   

ــتم قوت   ی  قرن بیسـ -7390ولدکه )  با دورۀ حیات ن  که   گیردمیاواخر قرن نوزدهم و اوا

 ( همسانی دارد 7391

ــانی و نزدیکی مکان و زمان حیات کمی گرایی با مکان و زمان حیات نولدکه،             همسـ

شانه  ستقاللی و افراطی نولدکه از          یان ست ادۀ ا ست که ا صحت تحلی  مذکور ا تاریدی بر 

شته       طول آیه در نظریۀ ترتیب نزولی ریشه در اندیشۀ کمی گرایی و کمیت محوری وی دا

ــه در همان مکان و زمان حیات نولدکه در اوج رواج و مقبولیتی بوده           ــت و این اندیشـ اسـ

 است 

نولدکه   که دهدمیدر نظریۀ ترتیب نزول نولدکه نشــان این تحلی  از  ایگاه طول آیه 

ــتی از ابزار طول آیه کرده     گ تمان  ریتأث در نظریۀ خود تحت    ــت ادۀ نادرسـ علمی آلمان، اسـ

شتباه، ترتی    ست و همین ا ست و نادقیق از نزول  نابیا ست داد  هاسوره در ه  و آیات قرآن به د

 است 

 

 یریگجهینت

 :شودمیعلمی زیر برداشت  یهاگزارهچه گذشت؛ با تو ه به آن

      ،ــ  و اثرگذار در دیگر مطالعات قرآنی     یاهی نظرنظریۀ ترتیب نزول نولدکه م صـ

 مستشرقان است 

  این نظریه بر پایۀ مبانی فکری غرب استوار است 
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   در این نظریه از ابزارهای گوناگونی چون طول آیه در کشــف ترتیب نزول ســوره

 است اده شده است 

  ــی مهم و  ایگاهی واال برخودار          طول آی ه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه از نقشـ

 است 

  طول آیه، یو عنصر کمی محع است 

      شه در مبنای کمی ضور فعال و زیاد طول آیه در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه، ری ح

 گرایی نولدکه دارد   

 ــکوفایی خود بود ــۀ کمی گرایی در مکان و زمان حیات نولدکه در اوج ش   هاندیش

 است 

   اندیشــۀ کمی گرایی در دورۀ زندگی نولدکه به گ تمان علمی آلمان تبدی  شــده

  است

 

 منابع
 قرآن کریم   7

تر مه مرتضی ثاقب فر، تهران:   جامعه شناسی معاصر آلمان،   ش(،  7911آرون، ریمون )  2

 تبیان 

سکندرلو، محمد واد    9 شرقان و   ش(،  7931)ا  هایپژوهی، قم: قرآن گذاریتاریخمست

 ت سیر و علوم قرآن 

یل محتوا ش(،  7911باردن، لورنس)   1 یانی و     تحل ــت حه آشـ محمد یمنی دوزی   ، تر مه ملی

  نابیسرخابی، تهران: 

ــید محمدمهدی  ع ری؛       سیییر تحول قرآنش(،  7911بازرگان، مهدی )     1 ، به اهتمام سـ

 تهران: قلم 

 ن دار العلم للمالییسوم، بیروت: چ ، موسوعۀ المستشرقینم(،  7339بدوی، عبدالرحمان )  1

ـ ،                               1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، تر مه صالح طباطبایی، دائرۀ المعارف مستشرقانش(،  7911) ـ

 تهران: روزنه 
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ــاهى،    در آمدى بر تاریخ قرآن  ش(،  7932ب ، ریچارد )    3 قم:  ، تر مه بهاء الدین خرمشـ

 مرکز تر مه قرآن 

دفتر نشر فرهنگ   امیار، تهران:تر مه محمود ر در آستانه قرآن، ش(،  7911بالشر، رژی )   3

  اسالمى

 تهران: اى،، تر مه فریدون بدره   واژه هاى دخیل در قرآن  ش(،  7931  رى، آرتور )  70

  انتشارات توس

 و آثار« بینش»، «گرایش»، «کنش»درآمدی بر بحث »ش(،  7930 اللی، حسـین )   77

   11-11، صص  10 مارهمعرفت، شفصلنامه ، «هامتقابل آن

  73-71، صص271 مارهالثقافۀ، ش مجلۀ ،تیودور نولدکۀ(، 7912فؤاد )حسنین،   72

 ، تهران: چاپدی نقد آثار خاورشناسانش(،  7911حسینی طباطبایی، مصط ی )  79

  http://pajoohe.ir، نمایه شده در جامعه شناسی صوریش(،  7939خالدی، سمانه )  71

کمی گرا و مبانی نقدی بر پژوهش «ش(،  7930شــیری، محمدمهدی ) خنی ر، حســین؛  71

-713، صص  11، ش 71شناسی علوم انسانی، سال      فصلنامه روش ؛ «فلسفی آن در دانش 

717  

شهور غربی   »ش(،  7933داراب زاده، ســارا )  71 شناس م زمانه، ش  مجله ،«نولدکه؛ قرآن 

  13-13صص  ،31

 ، تهران: دانشگاه تهران لغت نامه دهخداش(،  7911دهددا، علی اکبر )  71

 امیر کبیر  ، تهران:تاریخ قرآنش(،  7913) رامیار، محمود  73

سی، عطوفی؛ داوود،     73 سجا سنت رنه گنون؛    »ش(،  7939عاط ه ) رحیمی  سی نظریه  برر

  2اسالم و مطالعات ا تماعی، سال دوم، ش فصلنامه ،«سنت به مثابه دال محوری

  االسالمىمنظمۀ االعالم  ، تهران:تاریخ القرآنق(،  7101اهلل )ابو عبد زنجانى،  20

 ، تهران: امیر کبیر فرهنگ علوم فلسفی و کالمیش(،  7911سجادی، سید ع ر )  27

ضا )     22 سال پنجم،   مجله ، «نقد کوهن بر تجربه گرایی» ش(، 7931صادقی، ر س ه علم،   فل

   19-13، صص 7ش 

 نا بی، تهران: تجزیه و تحلیل کاربردی محتواش(، صانعی، 7937صانعی، سیدحسن )  29

 ، بیروت: دار المؤر  العربى تاریخ القرآنق(،  7120) حسین علىصغیر، محمد   21
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صلنامه  ، «مدرنیته و رنه گنون»ش(،  7931عزیزاللهی، حکیمه )  21 سی،  ش    ف سیا و  93علوم 

  713 - 719، صص 10

ع مجم تهران: ،القرآن الکریم و روایات المدرستین  ق(،  7171عسکرى، سید مرتضى )     21

  العلمى االسالمى

  هاد دانشگاهى  ، تهران:پژوهشى در نظم قرآن ش(، 7911فقهى زاده، عبد الهادى )  21

ــا؛      23 ــا )  قائدی، محمدرضـ ــنی، علیرضـ روش تحلیل محتوا؛ از کمیت   »ش(،  7931گلشـ

ــناختی، ش  مجله ،«گرایی تا کیفی گرایی -32، صــص 29روش ها و مدل های روان ش

11   

سی  تحلیل محتوا: ش(،  7939کریدندورف، کلوس )  23 شنا ، تر مه هوشنگ  مبانی روش 

 نایبی، تهران: نی 

محمد کاردان،  ، تر مه علیسیییۀرۀ کمیت و عالئم آخر زمانش(،  7933گنون، رنه )  90

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی 

ـ ،                 97 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، تر مه ضیاءالدین دهشیری، تهران: امیر بحران دنیای متجددش(،  7912) ـ

 کبیر 

 نبأ  تهران: ،درآمدى بر تاریخ قرآنش(،  7939معارف، مجید )  92

 ، تهران: امیر کبیر فرهنگ معینش(،  7917معین، محمد )  99

ضا )  احمد م تاح،  91 شیعه »ش(،  7933ر سمان، ش   ، ه ت«رابۀۀ ایمان و عمل در  ، 17آ

  31-773صص 

 ،(، آفاق تفسیر مقاالت و مقوالتى در تفسیر پژوهىش 7932مهدوى راد، محمدعلى )  91

 ى نما  ، هستتهران

ــی و     راهنمای تحلیل محتوا،  ش(،  7931نئوندورف، کیمبر لی ای )   91  تر مه حامد بدشـ

 و یهه  الئیان بدشنده، مشهد:  هاددانشگاهی 

، تر مه و تحقیق  ورج تامر، بیروت: مؤســســۀ  تاریخ القرآنم(،   2001نولدکه، تئودور ) .73

   ادناور – کونراد
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