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  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۱۵شمارة  ، علوم اسالمي رضويدانشگاه ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  الجابري عابد محمد نگاه در قرآن هاي قصه
  ١  محمدعلي مهدوي راد  
  ٢  اميرعطاءاهللا جباري  
  ٣  نرگس بهشتي  

  چكيده
 بـه  را قـرآن  هـاي  قصه كه است معاصر نواعتزالي شخصيت جابري عابد محمد
 دعـوت  محـيط  تـا  كوشد مي نگرش اين در او. است كرده بررسي نزول ترتيب
 گرديـده بازسـازي    نـازل  Nپيـامبر  بـر  كـه  داستانهايي نوع به توجه با را اسالم
 دعــوت مراحــل گــر جلــوه اي، آيينــه ســان قــرآن بــه قــصص نظــر وي از. كنــد
 دين پذيرش در مردم با ايشان تعامل محيط نزول قرآن و چگونگي      و Nپيامبر
  .است اسالم
 از تناسب به مورد نقد و بررسي قرار گرفته و       جابري ديدگاه رنوشتا اين       در
همچنـين  . اسـت  رفتـه  ميـان  بـه  سـخن  داسـتانها  نمايي  واقع و قرآن نزول ترتيب

                                                        
 ۲/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱/۶/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .ه تهراندانشيار دانشگا. ١
  .(amirjabbari1@gmail.com) )نويسندة مسئول (تري علوم قرآن و حديثكدانشجوي د. ٢
  ).نويسندة مسئول (تري علوم قرآن و حديثكدانشجوي د. ٣
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 سامان نومعتزله اصول پاية بر قرآن، هاي قصه به جابري نگاه كه شود مي روشن
 را آن انتـو  مـي  كـه  اي گونـه  بـه  اسـت،  نمايانـده  رخ جديد لباسي در اما يافته،
  .دانست قرآن داستانهاي به نواعتزالي نگرش از شده ويرايش اي نسخه

 نمـايي  واقـع  نـزول،  ترتيـب  قـرآن،  هـاي  قصه جابري، نومعتزله، :يواژگان كليد 
  .مستشرقان قصص،

  مقدمه

كه احياگر آثار دانشمندان     در جهان اسالم پديدار شدند      ميالدي، گروهي  ۱۹از قرن   
نگريستند، از اين رو معتزلة  دين مي به عقلي  آنان با گرايشهايبودند و همانند معتزلي

آغاز  عبده شيخ محمد  اين گرايش در جهان عرب از     . گرفتند جديد يا نومعتزليان نام   
اهللا و ديگــران  و پــس از او توســط احمــد امــين، امــين خــولي، محمــد احمــد خلــف 

  .شد گيري پي
 و آن سـنتي  شـكل  بـه  اسـالم  كـه  دگذار وجود عرصة به پا زماني ابتدا، از اعتزال
 در ايجادشـده  مـشكالت  گـوي   پاسـخ  توانـست  نمي ، ائمه علمي منابع از جداشده
 بـه  كـه  كـساني  از بـسياري  اسالمي سرزمينهاي گسترش از پس. باشد اسالمي جامعة
 بودنـد  الحـادي  و مسيحي يهودي، فكري ةسابق داراي ،بودند آورده روياسالم   دين
 خـود  پيـشين  باورهـاي  و جديـد  ديـن  بـين  كردند مي تالش گاهانهآ غير يا آگاهانه و

 بـه  هنـوز  و نگرويـده اسـالم    ديـن  به كه افرادي همچنين .)۲۰۵: ۱۹۶۴امين،( كنند تلفيق
  از گيـري   بهـره  بـا  كردنـد  مـي  سعي بودند، معتقد يهودي و مسيحي يا الحادي مكاتب

له ئهمـين مـس    نماينـد و   خود ايستادگي  فكري نظامهاية  بر پاي  و فلسفي،  اصول عقلي 
نيـز   البتـه برخـي   . )۴۵: ۱۴۲۸ ابوزيـد، (شـد    اعتزالـي  هـاي منسجم بحث  گيري موجب شكل 
بـه وجـود آمـد، عامـل         اختالف بر سـر خالفـت اسـالمي        را كه در پي    عوامل داخلي 

  .)۱۴ـ ۲/۸و  ۳۵ ـ۱/۳۰: ۱۴۰۵صبحي، ( اند تشكيل اين گروه دانسته
پيـدايش جريـان اعتـزال بپـذيريم،         گونگي چ ةكدام از اين ديدگاهها را دربار      هر

حل مشكل و در پاسخ به يك چالش شـكل           م است كه اين گروه براي     اين نكته مسلّ  
 ديگـر كـافي     وجود بحرانـي   ،به انزوا رفتند   معتزليان پس از مدتي   كه  هرچند  . گرفت

و  اسـالمي  مانند استعمار كشورهاي   مسائلي. بود تا دوباره اين ديدگاهها را زنده كند       
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موج مدرنيته، انديـشمندان مـسلمان را دوبـاره بـه چـالش كـشيد و موجـب                   راگيريف
همچنـين ايـن    . )۳ـ  ۲ :تـا  حـسيني ايمـاني، بـي     (  نو در هند و مصر شـد       يپديدار شدن اعتزال  

و اسالم را از اتهامـات       مستشرقان نيز پاسخ گويد    تا به ديدگاه   آمدبردر صدد    جريان
  .)۱۱: ۱۳۸۷ وصفي،( آنان برهاند

مـسلمان بـه آن توجـه        كه نومعتزليان به عنوان گروهي    است   ترين متني  مهمن  قرآ
علـم جديـد و      هاي و يافته  قرآني بيني بين جهان  سازگاري اين گروه با هدف   . كردند
  .)۳: ۱۳۸۳ويالنت، (آوردند  قرآن به اين كتاب روي بر مبناي به نظام سياسي دستيابي
از آنـان   تفـسير    روش .كردنـد  گيـري  يپـ  قـرآن  تفسير ةخود را با ارائ    هدف آنان

و  گرايانه، تفسير علمي   تفسير عقل  رويكرد جهت زمان پيدايش در جهان عرب به سه       
به هم پيوسته است كـه از        جرياني تفسيري اين روشهاي . گردد  ميتقسيم   تفسير بياني 

  .گرفته استبه خود  اي عبده آغاز شده و در هر مرحله شكل تازه
ايـن  . عبـده آغـاز شـد     محمـد    تفسير، به طور خاص توسط       در گرايي جريان عقل 

پيدا  اي ويژه يافت، در مصر نشو و نماي     جريان كه رفته رفته در سراسر جهان پيرواني       
 هـاي   انديشه ةكه بر پاي   به شمار آورد   تفسيري اي توان آن را مدرسه    كرد و به حق مي    

جايگاه . )۳۱۹ ـ۱۸۹ :تا بي حيم، عبدالر ؛۱۹۳ـ۳۳ :۱۳۸۲ شحاته،: ك.ر( گذارش شكل گرفت   بنيان
نـوين   از روشـهاي   است كه بـسياري    عبده در اين مدرسه به حدي      هاي و تأثير انديشه  

او و پـرورش     تفـسيري  پس از وي، در حقيقت توجه به يك يـا چنـد مبنـاي              ِ  تفسيري
  .)۴۱۴ـ۳۱۹ :تا بي عبدالرحيم،: ك.ر(است آنه

اين جريـان از نگـرش     . پديد آمد  در تفسير قرآن   گرايي علم پس از عبده رويكرد   
عـدم تـضاد بـين علـم و آيـات            علمـي  كرد با استفاده از معيارهاي     عبده كه تالش مي   
 .)۲۸۹ ـ  ۲۸۳: تـا  بـي  عبـدالرحيم،  ؛۲۱۱ـ۱/۲۱۰: تا رشيد رضا، بي  : ك.ر(بهره برد    قرآن را ثابت كند   
چنـدين   نمعتقد شدند كه قـرآ     نموده، اي قرآن توجه ويژه    علمي ةاين مفسران به جنب   

 هـاي  چهـره  از بـارزترين   يكـي . آنان جلوتر است   هاي و يافته  قرن از دانشمندان غربي   
. اسـت  تفسير القـرآن   الجواهر في   تفـسير  ةنويسند جوهري اين گرايش شيخ طنطاوي   

  از طـرف برخـي     رو نشد و خـصوصاً     روبه اين روش ميان ديگر مفسران با اقبال جدي       
امـين   بـه ويـژه   . رد شـد   د قطب بـه طـور كلـي       مانند رشيد رضا، محمود شلتوت و سي      
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  .)۲۹۶ـ۲۸۷: ۱۹۶۱ خولي،: ك.ر(بر اين گرايش نوشت  مفصلي رّدية خولي
جديد در تفسير قرآن  گذار روشي پس از نقد تفسير علمي، خود بنيان       امين خولي 

منـشأ  . معـروف شـد    بود كه به تفسير بيـاني      قرآن  و تفسير ادبي   ه مطالع يروش و . شد
 قـرآن   اعجاز بيـاني   ةاست كه عبده دربار    خاص به بحثي   توجه وش نيز پيدايش اين ر  

چـون عايـشه     اما انديشمنداني  .)۲۰۳ـ۱/۱۹۸: تا رضا، بي رشيد  ؛  ۲۲۳ :تا بي عبدالرحيم،( بود گفته
 بودند، امين خولي  كه اين روش را پروراندند بيشتر متأثر از ديدگاههاي         بنت الشاطي 

 اعجـاز البيـاني  و  للقـرآن الكـريم   تفـسير البيـاني  ال در آغاز كتابهاي  او كه به حدي 

كـرده اسـت     اهـدا  اين روش  پرداز به عنوان نظريه   را به امين خولي    اين دو اثر   ،للقرآن
  .)۲۰۰۴ ؛ همو،۱۹۸۷ الشاطي، بنت: ك.ر(

باشد  تفسيري آن، پيش از آنكه نگاهي     و سبك بياني   به قرآن  نگرش امين خولي  
 برگرفتـه اسـت    ادبي به عنوان متني   ،حسين به قرآن   است كه از نگاه طه     ادبي نگرشي

 ترين اثر ادبي عظيم كه قرآن معتقد بود امين خولي. )۲۱۹ ـ۱۴/۲۱۵: ۱۹۷۴طه حسين، : ك.ر(
 ديگـر، بـه روش ادبـي       كتب ادبـي   سان توان به  است و اين كتاب را مي      به زبان عربي  

جلـب احـساسات     رايبـ   اول راهـي   ة او هنـر در درجـ      ةبه عقيد . مورد مطالعه قرار داد   
بـه   هنر است كـه در قـرآن       ادبيات نيز نوعي  . رساندن آنها به اهداف است     مردم براي 

 شـناختي  ؛ بنابراين مفسر اين كتاب، بايد به دنبال توصيف اثـرات روان            است كار رفته 
  .)۹ ـ ۸: ۱۳۸۳ويالنت، (باشد   اين كتابةن اوليابر مخاطب قرآن هنر ادبي

اهللا كه از شاگردان او بود تـالش كـرد همـين             حمد خلف به دنبال نظرات خولي، ا    
مطــرح كنــد و معتقــد شــد كــه  را بــه طــور خــاص در موضــوع قــصص قــرآن مبــاني

 اند بر مخاطب بيان شده    هستند كه به منظور تأثير رواني      هايي قرآن اسطوره  داستانهاي
  .)۱۵۲: ۱۹۹۹ اهللا، خلف(

در تفـسير و نگـرش بـه         ث ادبي و توجه آنها به عقل و ميرا       نواعتزالي ديدگاههاي
 در سـالهاي   مراكـشي  انديشمند همچنان ادامه يافت تا آنكه محمد عابد جابري        قرآن
  آن ةو بخش عمـد    منتشر كرد  را القرآن الكريم  مدخل الي  كتاب) ۲۰۰۶ (عمر پاياني

  .اختصاص داد قرآن هاي قصه را به بررسي
 بـه عنـوان فـردي      رآنقـ  هـاي  در قـصه   ديدگاه جـابري   نوشتار بررسي  اين آهنگ
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بـا   درخور ايـن مقـال     و اجمالي اي موارد ما را به مقايسه      است كه در برخي    نوانديش
  ١.دارد مي او وا با انديشان ديگر هم

  و نوع نگرش او به قرآن جابري
و  ۸۰ هـاي  برانگيز دهـه   و جنجال  متفكر نوپرداز  انديشمند معاصر،  محمد عابد جابري  

 بـارز او عبـور از گفتمانهـاي        از ويژگيهـاي   يكـي . در جهان عـرب اسـت      ميالدي ۹۰
 نـوين فـرا روي     و ترسيم افقـي    ميالدي ۷۰ و   ۶۰ ةدو ده  روشنفكري حاكم بر فضاي  

ميـراث    مطالعـات انتقـادي    ةتازه در عرصـ    پژوهشگران و نيز طرح و كشف مفاهيمي      
: ۱۳۸۷محمـدي،   علـي (نقد ميراث اسـت   موضوع مورد نظر جابري   . است ـ اسالمي  عربي

  .)۱۸/۲۸۳: ۱۳۹۰ عليخاني، ؛۱۱: ۱۳۷۹؛ كرمي، ۷۶
اي نوين بهره    با شيوه  ميراث كهن  و بازنگري  از روش بررسي   مدخل او در كتاب  

  .)۷۱: ۱۳۸۶رشواني، (جويد  مي
 تـا   ه اسـت  كـرد  و سـعي  پرداختـه    قـرآن  هـاي  بخش سوم كتابش به قـصه     در   وي

د است كه ميـان ايـن       او معتق . كند معرفي  قصص قرآني  سيلة و هرا ب  ردعوت پيامب 
 ارتبـاط محكمـي   ـ  و سير تكـوين آن  محيط ظهور قرآن كتاب ـ  و دو بخش پيشين بخش

. است تصويرگر وضعيت و محيط نزول قرآن      اي برقرار است و اين قصص مانند آينه      
و پيـروانش بـا مخالفـان و      پيـامبر  نبـرد  بـراي  سالحي را چون  ها خداوند اين قصه  

 . از آنهـا خواسـت تـا از تجـارب گذشـتگان پنـد گيرنـد                مطابق آن شرايط فرسـتاد و     
 هنگياو هم يسويشود تا هم   موجب مي  به ترتيب نزولشان   ها اين قصه  بنابراين بررسي 

  .)۱۶: ۲۰۰۶ جابري،( شده را بهتر دريابيم با آيات نازل  پيامبرةسير
                                                        

رضـا وصـفي و      محمد ة نوشـت  نومعتزليـان تـاب   كتـوان از      نومعتزليان، مـي   ةشده دربار از تأليفات منتشر  . ١
 »معرفـي معتزليـان معاصـر   « به قلم حـسن يوسـفيان و جـواد گلـي و              »هشناسي نومعتزل  جريان«هاي   مقاله
 بـه   هـاي جـابري نيـز عمـدتاً        ار و انديشه  كشده با موضوع اف    مقاالت نوشته .  غروي نام برد   ة سعيد ةنوشت

 هاي محمـد عابـد الجـابري       بررسي آرا و انديشه   تاب  كاند و    ديدگاههاي فلسفي و سياسي او پرداخته     
 نگاه جابري به قـصص قـرآن و         ة دربار . جامع در اين باره است     اي نسبتاً  وشتهرمي ن كتقي  تأليف محمد 
اي  هايي در جهان عرب منتشر شده است، در ايـران جـز مقالـه               گرچه نوشته  مدخلتاب  كنگرشش در   

 جـابري، بـه اثـري       ةعلي آقايي و چند مـصاحبه در نـشريات دربـار           سيد ةتاب به خام  كلي  كدر معرفي   
  .دست نيافتيم
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 علمـي  پژوهـشي  القـرآن الكـريم    مدخل الـي  در كتـاب     قرآن هاي قصه واكاوي
بازخواني  يعني در آثارش پيشين جابري مبناي روش  بر ـ اسالمي  ميراث عربي  ةدربار

  :در پژوهش ميراث سه مرحله دارد روش جابري .معاصر است متن در افق فكري
پيـشين از مـتن را بـه         قرائتهـاي  ةكـه همـ    اي روش سـاختارگرايانه   به كارگيري . ۱
  .كند رجوع مي  تنها به خود متن،سو وانهاده يك
فهم مـتن الزم اسـت آن         تحليل تاريخي كه بر اساس آن براي       ةشيو اده از استف. ۲

  .اش بازگردانيم را به سياق و خاستگاه تاريخي
و  پيوند زدن اين عناصر بـه جهـان كنـوني       در متن براي   كشف عناصر اعتقادي  . ۳
  .)۲۹۵ ـ۱۸/۲۹۴: ۱۳۹۰ ،عليخاني: ك.ر( امروز زندگي آنها براي از گيري بهره
ميـراث بـه كـار       بنـايي بـه عنـوان مـتن زير       رحله را در تعامل با قـرآن       هر سه م   يو
 اسـت كـه از فهـم و برداشـتهاي          اصـيل و نـصي     گيرد و باور دارد كه قرآن متنـي        مي

تفاســير  از ديــد او تمــامي. بــه دور اســت تفــسيري هــاي گونــاگون مفــسران و نحلــه
واقـع تفـسير قـرآن      انـد در     قـرآن ارائـه شـده      كه تا كنـون بـراي     ... و اجتهادي، روايي 

... توان اجتهاد با توجه به قرآن يا بيان روايات در پرتو قرآن و              بلكه آنها را مي    ،نيستند
در عـين  . )۱۲ـ ۱/۱۰ :۲۰۰۸جـابري،  (نيـازيم    از آنهـا بـي     فهم قرآن از بسياري    ناميد و براي  

  :حال او معتقد است كه
 .مفسران متقدم مقيـد بـود      آرايبه   و لزوماً نبايد   نيز بايد اجتهاد كرد    در تفسير قرآن  

ممنوع بود   است و اگر چنين روشي     مختلفي متن قرآن قابل تفسير و تأويلهاي      خوِد
 كـرد  مختلـف ظهـور مـي       صدها تفسير بـا سـبكها و رويكردهـاي         ،اعصار نبايد طي 

  .)۹۸: ۱۳۸۹ السيد،(

 عقـل  نيازمنديم تا بتوانيم قـرآن را بـا     فهم قرآن به تالش ذهني     برايبه عقيدة وي    
اسـت، از    اما نبايد غافل شويم كه قرآن به زبان عربي        . )۱/۱۳ :۲۰۰۸جابري،  (درك كنيم   

رو الزم است لغات و مفاهيم آن را بر اساس لغت و فرهنـگ عـرب عـصر نـزول                     اين
دريابيم اما در عين حال بايد فهم معاصر خود را نيز از آن داشـته باشـيم و ايـن همـان              

  .)۲۸ ـ۲۷: ۲۰۰۶، همو(ايم   در پيش گرفته، خوداست كه با ساير ميراث روشي
عبـده آن را     سابقه نبوده و پيش از وي      در تفسير و تعامل با قرآن بي       روش جابري 
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تفـسير   بـراي  را توجه به لغت و فرهنگ عـرب عـصر نـزول    نيز عبده. بود  كار بسته  به
فهـم عـرب    بـه    و الفاظ قرآن، بايد    فهم عبارتها  دانست و معتقد بود براي     مي ضروري

 ؛ عبدالرحيم،  ۶ـ ۵: ۱۳۸۳ويالنت،  ( عصر نزول و درك لغات بر اساس فهم آنان رجوع كرد          
تقليـدي، خواننـده را بـه مـتن          او با طـرد تفـسيرهاي     . )۲۲ـ۱/۲۱: تا رضا، بي رشيد  ؛  ۲۲۷ :تا بي

 )۵۶ـ ۵۳: ۱۳۸۲ ؛ شحاته،۳۶۴  و۱/۴۲۵ :تا رضا، بيرشيد ( عقل سوق داد ة بر پايقرآن و تفسير آن
 ايـن اجتهـاد،   منـشأ  .باب اجتهاد در فهم قرآن همـواره گـشوده اسـت       و اعتقاد داشت  

را درك   و كالمـي، قـرآن     آزاد است كه بدون تقليـد از متفكـران مـذهبي           اي انديشه
مفـسر    اصـلي  ةعبده در نهايت وظيف   . )۵۷و   ۴۹: ۱۳۸۲  شحاته، ؛۲۴۲ :تا بي عبدالرحيم،( كند مي

ويالنـت،  (امروز قلمـداد كـرد       در زندگي  كارگيري به از قرآن، براي   را كشف اصولي  
بـه   نگـاه جـابري   كـه   تـوان گفـت      بنابراين مي . )۴۹۸ ـ۲/۴۹۲ :تا بي رضا،رشيد  : ك.؛ ر ۵: ۱۳۸۳

  .عبده است  تفسيريةقرآن نيز متأثر از مدرس

  مدخل الي القرآن الكريمساختار كتاب 
سـير  . ۲  محـيط قـرآن  ةباردر قرائتهايي. ۱: كرد كتابش را در سه بخش تأليف    جابري
  .در قرآن داستانها. ۳ و تكوين قرآن گيري شكل

 هـاي  مراحل رسالت بـا اسـتفاده از قـصه         با هدف بازسازي   سوم، جابري  در بخش 
عقيده داشت داسـتانها     وي .پردازد اساس ترتيب نزول مي    آنها بر  بندي قرآن، به دسته  

و تنهـا    اند وع و با تكرار بيان شده      متن ةبه شيو  برگرفته، را در  از قرآن  كه بخش زيادي  
همـان گونـه كـه     هـا ـ   اين قـصه  توان به منطق دروني ترتيب نزول مي با در نظر گرفتن

در  وقـايع  تسلـسل زمـاني    در چنـين شـرايطي    . )۴۲۰ :۲۰۰۶(اندـ دسـت يافـت       نازل شده 
از  اسـت كـه قـرآن      اي ترتيب نزول آن وقايع و بهـره       ندارد بلكه مهم،   اهميتي ها قصه

چگونه اين داستانها را بـسته       در اين مرحله الزم است بدانيم كه قرآن       . برد بيان آن مي  
  .)۲۶۰: همان( به نياز و شرايط دعوت به كار گرفته است

تقـسيم   و مـدني  مكـي  ةاين قصص را با توجه بـه زمـان نـزول، بـه دو دور         جابري
اين داستانها  از جهت هدف،     شامل دو مرحله است؛ ولي     خود  مكي ةكند كه دور   مي

  :اند در سه دسته قابل شناسايي
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ها، قريش را از     اين قصه   خطاب به مشركان مكه است و خداوند با بيان         ، اول دستة
  .)۲۷۰ـ۲۶۱ :همان( كند  آنها را تهديد مي،حذر داشته بر مخالفت با پيامبر

 اتو آيات بينـ   پردازد    ميپيامبران گذشته    است كه به ثناي     دوم، داستانهايي  ةدست
. كنـد  صدق نبوت و رسالت در اختيار داشتند ذكـر مـي        را كه براي   يا همان معجزاتي  

را بـا وعـده و       كنـد پيـامبر    شود كه قريش تالش مي     مطرح مي  اين داستانها زماني  
  .)۳۸۵ ـ۲۷۱: همان( وعيد از دعوت خود منصرف كند

ين مرحله از   در ا . شود آغاز مي  مدني هاي با ورود به سوره    ها سومين دسته از قصه   
وجـه  . انـد  نازل شده  در مدينه و در زمان حكومت پيامبر       همگي رسالت، داستانها 

 آنها با اهل كتاب اسـت    جدلي ةقرآن، جنب  هاي از ديگر قصه   تمايز قصص اين مرحله   
  .)۴۱۷ـ۳۸۷: همان(

 يآرا بـه  دسـتيابي  بـراي  جابري، كتاب در داستانها فصل ساختار در تأمل آنكه با
 تـر  پـيش  كـه  هايي نوشته وجود و بحث گستردگي جهت به اما است، دكارآم مؤلف

 آن توضـيح  از ،)۷۱: ۱۳۸۶رشواني،   ؛۲۷ـ۱۸: ۱۳۸۶ آقايي،: ك.ر(  است شده قلمي باره اين در
 بـسنده  هاسـت،  قـصه  با جابري تعامل بيانگر كه كوتاه ذكري به تنها ،كرده خودداري

  .كنيم مي
و  ١از عرب بائـده     فجر با داستانهايي   ةوراز س  قرآن قصص نزول، ترتيب اساس بر

 خداونـد ايـن داسـتانها را بـراي        . شود و پيامبران آنها آغاز مي    ) و ثمود  عاد (اهل قري 
 ةمانـد  شـناختند و بـاقي     هـا را مـي     اطالع مردم بيان نكرد، زيرا مخاطبان قرآن اين قصه        

ب عـصر نـزول     از ميـراث عـر     هايشان جزئـي   آنان را ديده بودند و قصه      آثار و بناهاي  
بودند بيـان   مخالف دعوت پيامبر كه قرآن اين قصص را خطاب به قريشياني   . بود

رو بعد  مشابه اين اقوام بر حذر دارد؛ از اين    كرد تا آنان را از دچار شدن به سرانجامي        
ِإن ربك لباملرصاد  :گويد از بيان قصه مي َ ْ ِ

ْ
ِ
َ َ َّ َ َّ

ِ )۲۶۵ ـ۲۶۳: ۲۰۰۶جابري، ؛ ۱۴/ فجر(.  
 رسـول  وضـعيت  ةدهنـد  نـشان  ، پيامبر رسالت از دوره اين در داستان اين نبيا
تـا   كـرد  تـالش  شـيوه  اين با جابري. است ايشان با آنان برخورد و عرب ميان در خدا

                                                        
ه منقرض شدند و قوم عـاد و  كاي از اعراب شمالي بودند   رفته، تيره  ميانشده و از   كه به معني هال   بائد. ١

  .دنرو ثمود از اين تيره به شمار مي
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 رخـدادهاي  قـرآن،  هـاي  قـصه  بيـان  بـا  ونـد   ك بازسـازي  را پيـامبر  دعوت محيط
  .دهد توضيحرا  ديگران با تعاملش ةنحو و پيامبر زندگي

  به قصص قرآن عناصر نگرش جابري
پـيش گرفتـه و نگـاهش        را قرآنـي، روش متفـاوتي     در پرداختن به داستانهاي    جابري
و بحـث از     و ترتيـب نزولـي     تـاريخي  نگـاه  همچـون  شايان توجهي  ويژگيهاي داراي
  .استداستانه نمايي واقع

  و ترتيب نزولي تاريخي نگاه. ۱
 زمـاني  ترتيـب  آن در كـه  اسـت  تفـسير  از   نـوعي  نزول، ترتيبقرآن بر اساس     تفسير
 متفـاوت  مـصحف  ترتيـب  بـا  آن در هـا  سـوره  چيـنش  و شود  مي رعايت آيات نزول
 معـاني  فهـم  در تفـسير،  از نـوع  اين معتقدند نزولي ترتيب تفسير نويسندگان. باشد مي

 از بـسياري  شود رعايت نزول ترتيب اگر و است مؤثر آنها هدف به بردن پي و آيات
 شوند مي خارج فعلي ابهام از خود مناسب زماني ةدور در گرفتن قرار جهت به ها آيه

  .)۲/۵۱۹: ۱۳۸۵ معرفت،(
 كـار  ايـن  در و نوشـته  نزول ترتيب ةپاي بر را خود كتاب قصص بخش نيز جابري
  :مورد توجه قرار داده است را چند عنصر

  توجه به اسباب نزول و فرهنگ و لغت عصر نزول )الف

از   فهـم و تفـسير شـود و بـسياري          ،بايد بـه ترتيـب نـزول       ند كه قرآن  ك كيد مي وي تأ 
در حـد فهــم    قــرآن را اطـالع از زبـان عربــي  ةمـسلمان، شــرط فهـم و مطالعـ    علمـاي 
با  است ولي  نبوي گرچه ذاتاً وحي   اين بدان معناست كه قرآن     .اند زبانان دانسته  عرب

؛ ۷۱: ۱۳۸۶رشـواني،   (ارد  د آن پيونـد عميقـي     و فرهنگـي   و شرايط اجتمـاعي    زبان عربي 
  .)۲۸ ـ۲۷: ۲۰۰۶جابري، 

ير قرآن مورد عنايت مفـسران بـوده اسـت          از گذشته توجه به اسباب نزول در تفس       
اي   توجه ويژه  انفسرمدر روزگار ما نيز     . )۸۶ـ ۸۴ :۱۴۲۶  و ۱۳۰ـ۱/۱۲۸ :۱۴۲۴سيوطي،  : ك.ر(

، مخلـوف (انـد    انستهبه اين بحث داشته و شناخت اسباب نزول را براي فهم قرآن الزم د             
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شـود و    زيرا سخن بليغ با در نظر گرفتن مقتضاي حال مخاطـب بيـان مـي              ؛  )۵۲۹: ۱۴۳۳
. كنـد   قـرآن نزديـك مـي      ةاطالع از سبب نزول، ما را به شناخت شرايط مخاطب اولي          

اش معنا شود، مفهـومش بـا لغـت و فرهنـگ             اي در فضاي تاريخي    همچنين وقتي آيه  
بود و تغيير و تطوراتي كه در طول زمـان حـادث شـده،    مردم آن دوره مطابق خواهد    

 و   پيـامبر  ة بـه همـين دليـل مفـسر بايـد سـير            ،)همان(شود   در معناي لغت وارد نمي    
 :تـا  رضـا، بـي   رشـيد   (رفته در زمان نزول آگـاه باشـد          به كار  يصحابه را بشناسد و از معنا     

  .)۵۳۳: ۱۴۳۳، مخلوف؛ ۲۵ ـ۱/۲۴
خي است و براي تعامل با آن، بايد ديـِد تـاريخي            جابري قرآن كتابي تاري   منظر  از  

 آن  كالمـي و فقهـي  ة فرهنـگ عربـي خـصوصاً جنبـ       گيـري  اي از سير شـكل     گسترده
 وجـود دارد كـه همـان        يدر بيشتر آيات قرآن اسـباب نزولـ       . )۶۸: ۱۳۶۸جابري،  (داشت  

 ةاتفاقات اجتماعي روزمره بودند و نزول قرآن را بـا مراحـل دعـوت و حـوادث سـير         
  .)۶۹: همان(دهد  ي پيوند مينبو

دهـد و آن را از تفاسـير پيـشينيان متمـايز             اي خاص مـي    آنچه به نگاه جابري جلوه    
كند قرار دادن اسباب نزول در كنار سياق آيات است، كـاري كـه عبـده و ديگـر                    مي

پـرداختن تنهـا بـه    كـه  جابري معتقـد اسـت      . اند مفسران معاصر نيز به آن اهتمام داشته      
 ،شود كه قرآن را آياتي پراكنده بـدانيم         بدون توجه به سياق، موجب مي      اسباب نزول 

گفتنـد از     اسباب نزول سـخن مـي      ةكنندگان گذشته وقتي دربار   همان گونه كه تفسير   
  .)۲۵۴: ۲۰۰۶، همو(زدند  اي خاص و منفصل از سياق آيه حرف مي واقعه

برخـورد ايـن    كه   معتقد است    ،عبده نيز اين روش مفسران را مورد طعن قرار داده         
 ،گوييهـايي را بـه تـصوير كـشيده         چنيني با آيات و سبب نزول آنها، از قرآن پراكنده         

شود مستشرقان، قـرآن را مجموعـه سـخناني بـدون وحـدت موضـوعي و                 موجب مي 
  .)۲/۱۱: تا بيرضا، رشيد ؛ ۳۶: ۱۳۸۲ شحاته،(ربط با هم بدانند  بي

  انه در زندگي روزيهاي قرآن  استفاده از آموزه)ب

و افـق امـروز     ) زمـان نـزول   (دادن متن قرآن در افـق زمـاني مـتن             جابري قرار  ةدغدغ
فهم امروز ما از قرآن بدون در نظر گرفتن شـرايط روزگـار             كه  او معتقد است    . است
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 ةبراي قرار دادن قرآن در افق زماني خـودش، بايـد در درجـ             . پذير نيست   امكان نزول
ي كـرد و هـر آيـه از قـرآن را بـر اسـاس                نخست از ترتيب نـزول آيـات قـرآن پيـرو          

 :۲۰۰۶،  همـو ؛   ۶۹: ۱۳۸۶جـابري،   (و فهم مردم آن دوره تفسير كرد         زمان نزول رخدادهاي  
 ارائه و طـرح پرسـشها و مطالـب          ةدر عين حال الزم است با شيو      . )۱/۱۳ :۲۰۰۸ ؛ همو، ۲۸

نگي ما   حال حاضر قرار گيرد؛ زيرا اين كار بيگا        ي، قرآن در افق فكر    يفكري امروز 
 تفـسيري قـديمي   ةدارد، بيگانه بودني كه هنگـام مطالعـ        با تفسير قرآن از ميان برمي     را  

  .)۶۹: ۱۳۸۶، همو(كنيم  مثل تفسير فخر رازي يا طبري بين خود و آن احساس مي
اسـاس اطالعـات     جابري بر اساس اين نگرش، در مواردي پس از فهم آيـات بـر             

، همـو : ك.ر(هـاي جديـد پرداختـه اسـت          افتـه  ي ةعرب عصر نزول، به توضيح آن بر پايـ        
هايي را از قرآن برداشـت كنـد و در          صدد است تا پيام     همچنين او در   .)۲۷ـ۱/۲۶: ۲۰۰۸

  :گويد بيان يكي از اين پيامها مي
 هاي آنان، از پيامبران و امتحانآيات قرآن در ضمن تعريف داستان داود و سليم 

 خداونـد در  .ابـر آزار قـريش صـبر نمايـد    خواهد تا به آن دو اقتـدا كنـد و در بر        مي
كرده است كه از ايمان آوردن مـردم مـأيوس           آيات ديگر داستان پيامبراني را ذكر     

 و تكـرار دسـتور    با توجـه بـه شـرايط پيـامبر        . شدند و درخواست عذاب كردند    
 زيرا آنچـه    ؛شكيبايي است  توان گفت كه پيام اصلي قرآن صبر و        صبر در قرآن مي   
 شــده داراي خــصوصياتي اســت كــه بايــد ويژگيهــاي هــر مــورد و  در قــرآن بيــان

 بـه ايـن     .استثنائات و جزئيات آن را جدا كرد و پيام اصلي و فراگير آن را دريافـت               
  .)۱۹۱ :همان( شود  اعصار ميةترتيب قرآن سخني فراگير براي هم

دست آوردن تصوير امروزي، جابري قائل بـه اجتهـاد در فهـم قـرآن         هالبته براي ب  
  :گويد او در اين باره مي. ستا

 ةخانـ  ما از كي هري  ول دارد قراري  يكسان مصالح و مواد گذشتگان، و ما مقابل در
  .)۶۹: ۱۳۸۶ ،يجابر( كند يم بنا شيخو عصر با متناسب ةويش به را خود

پيش از جابري، عبده و سيد قطب نيز بـر اسـتفاده از قـرآن بـراي حـل مـشكالت                     
 مفسر را يـافتن سـنتها از آيـات قـرآن بـراي      ةوظيفآنان  . ندكنوني اجتماع تأكيد داشت   

؛ ۴۹۸ ـ۲/۴۹۲: تا رضا، بيرشيد : ك.؛ ر۵: ۱۳۸۳ويالنت، (مندي در زندگي امروزي دانـستند     بهره
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  .)۵۳۵: ۱۴۳۳، مخلوف؛ ۲۱۲۲ـ۴/۲۱۲۱: ۱۴۱۲ قطب،
اصلي در ميان نومعتزليان است كـه تـالش كننـد بـا اسـتخراج               نظريه  شك اين    بي
ام و جوهري از كتاب و سنت، بناي جديدي بسازند كـه هماهنـگ بـا امـروز                  مواد خ 

  .)۱۸: ۱۳۸۷؛ وصفي، ۱۶۰ :۱۳۸۴مجتهد شبستري، (باشد 

  نزول اساس بر قرآني ها سوره نشيچ) ج

 بـه  ريالتفسي  ف ثيالحد وي  غاز آل شيمالحو عبدالقادر ةنوشت يالمعان انيبي  كتابها
 ةدور در ،يجـابر  از شيپ كه هستند نزول بيترت اساس بر ريتفس دو دروزه عزت قلم

 كـه  انـد  ياجتماع وي  ادب ريتفسي  نوع قتيحق در رهايتفس نيا. اند شده نگاشته معاصر
شايد به همين دليل است     . ندارند ريتفاس گريد بري  تيمز چيه ب،يترت در تفاوت جز به
 قائـل ي  تـ ياهم آنهـا ي  نزولـ  بيـ ترت شـكل  بـه  هـا  سوره نشيچي  برا معرفت اهللا یيآ كه
 مـؤثر  آن بهتـر  فهـم  در را سـوره  هـر  نـزول  خيتـار  ازي  اجمـال  اطـالع  هرچند ست،ين
 شيپ كهي  نزول بيترت ريتفاس رديپذ يم آنكه با زيني  جابر. )۵۲۰: ۱۳۸۵ معرفت،( داند يم
 كـارش را از ايـن حيـث بـا           امـا  ستند،يـ ني  اثربخـش ي  ژگيوي  دارا اند  شده نوشته او از

  .)۲۴۳: ۲۰۰۶(اند د گذشتگان خود متفاوت مي
 آن بــر مبنــاي ترتيــب نــزول جــابري معتقــد اســت راه شــناخت قــرآن تعامــل بــا 

است، كاري كه بيشتر مفسران آن را ناديده گرفته و تفسير خود را بـه ترتيـب                 ه  سوره
او اين  . اند  ادامه داده  آغاز كرده و تا آخر قرآن     ) فاتحهبعد از   ( بقره   ةمصحف از سور  

 بقـره  ةدانـد، زيـرا سـور    ني چون صحابه تا حدي قابل توجيـه مـي        پيشينيا ةامر را دربار  
گذاري بسياري است و حكومت در آن زمان بيـشتر بـه             مدني و داراي تشريع و قانون     

همـو،  (گونه كـه نـازل شـده نيـاز اسـت             تشريع نياز داشت؛ اما امروزه به فهم قرآن، آن        
حـسب نـزول     بـر را  بـا قـرآن     به همين سبب، جابري تعامل      . )۴۲۰: ۲۰۰۶؛ همو،    ۶۹: ۱۳۸۶

 ةهدف او از اين قرائت تاريخي، تالش براي انطباق ميان نزول قـرآن و سـير               . برگزيد
اي   دارند و ايـن نكتـه      ي و قرآن همبستگي تام     زيرا زندگي پيامبر   ؛ است نبوي

: ۲۰۰۶همـو،   (انـد    است كه مفسران پيشين بدون توجه به ترتيب نزول از آن غافل مانده            
 جريـان   د وي قرآن متني جاري و زنـده اسـت كـه در زنـدگي پيـامبر                از دي . )۲۵۴
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اي از موضوعات مانند عقايد را بـه صـورت موضـوعي و              توانيم پاره  ، هرچند مي  دارد
بدون ترتيب نزول در قرآن بررسي كنيم ولي برخي از مـسائل مثـل ناسـخ و منـسوخ                   

  .)۲۴۴ :همان(بدون توجه به ترتيب نزول به نتيجه نخواهد رسيد 
 :۲۰۰۸جابري،  : ك.ر( جابري به ترتيب نزول متأثر از ديدگاه شاطبي است           ةتوجه ويژ 

هـاي مكـي     هاي مدني بايد پس از سوره       زيرا شاطبي معتقد است كه فهم سوره       ؛)۱/۱۲
ا مدني بايد بـه ترتيـب نـزول آنهـا     يور مكي انجام پذيرد و همچنين فهم هر يك از سُ  
 :تـا  شـاطبي، بـي  (صحيح به دست نخواهـد آمـد      صورت گيرد، در غير اين صورت فهم        

۳/۴۰۶(.  
كـه جـابري از تفكـرات نوانديـشانه بـراي      گـردد    روشن ميبا توجه به اين عناصر   

سـابقه   انديشان او بي  كه در ميان هم  طرح كرد  قرآن استفاده كرد و نظرياتي را        ةمطالع
 و سـيد قطـب       نواعتزالي را كه در ديدگاه مفسراني چـون عبـده          يها وي انديشه . نبود

جديد و ترتيبي نوين ارائه كـرد؛ امـا خواسـت او از ايـن كـار            بياني   در   ،وجود داشت 
 ة مثل كارهاي پيشين نبود بلكه هدفش دميـدن روحـي از انديـش             يايجاد ترتيبي ظاهر  

اي جديـد از     آفرينـد جلـوه    اي به ترتيـب نـزول بـود تـا آنچـه مـي              نواعتزالي در پيكره  
  .نگرشي نو به قرآن باشد

  ؟چگونه بوداين كار به  اهتمام درجابري ش رو
 بـا   اسـت،  سـودمند  و كارآمـد هرچند روشي    نزول، بيترت اساس بر قرآن به نگاه
 قيـ دق نييتع در نصوص كمبود ، اساسي مشكالتاز جمله   . است مواجه زيني  مشكالت

ي خيتـار  بيـ ترت در نظر اختالف موجبكه   استه هيآ و ها سوره بودني  مدن ايي  مك
  .گردد مي آنها بودني مدن ايي مك و قرآن اتيآ و ها رهسو نزول

 بـه   روشخواهـد بـه ايـن        براي كسي كـه مـي     اين مباحث   ي اطالع از    جابراز نظر   
به ترتيب نزول   را  وي تفسير قرآن    . )۲۳۹: ۲۰۰۶جابري،  : ك.ر(است  قرآن بنگرد ضروري    

ي از چنـد    ل كـه سـيوط    داند زيرا عقيده دارد روايتهـاي ترتيـب نـزو          كاري ممكن مي  
روايـت  از   آنها   ةداراي اختالفات كمي هستند و به احتمال زياد هم        ،  طريق نقل كرده  

  .)۲۴۰ـ۲۳۹: همان(اند  نشئت گرفتهعباس  ابن
ر منطقي از سير تكوين متن قرآن كه نزديك به واقعيـت            يتصواينكه  جابري براي   
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 الزم امـا    ،كه در روايات عرضـه شـده      را  ترتيب نزولي   شود،  ريزي    باشد، پي  خارجي
توان تاريخ را بر مواد غير تاريخي بنا نهاد ولي           الزم است چون نمي   . شمرد ناكافي مي 

رسـاند ناكـافي اسـت و بايـد در           از آنجا كه محتواي اين روايات ما را به غرض نمـي           
  .)۲۴۴: همان(ترتيب نزول كنوني تجديد نظر و به نوعي اجتهاد شود 

 سـوره  هـر  در اتيـ آي  فيتـوق  بيـ ترت چـون ي  اصـول  بـا  اجتهـادات  نيـ ا او نظر به
 بيـ ترت در كـه ي  مـوارد  بـه را   اجتهاداتش ةدامن تا كند يم تالش وي. ردندا مخالفت

  مـأثورات  گريد با مأثور نزول بيترت كهي  موارد زين و دارد وجود نظر اختالف نزول
 بيـ ترت بحث از هدفاز نظر وي    . دساز محدود دارد، منافاتي  خيتار عيوقا چونهم

ي نبـو  ةريس با آن مطابقت بر هيتك با قرآن نصي  ريگ شكلي  چگونگيي  شناسا ،نزول
 قـرآن  نيتكـو  ريسـ  وي  نبـو  ةريسـ  ريسـ  موضـوع  دو بـر  ديـ با اجتهـاداتش  پس است،

 اوي  زنـدگ  مراحـل  و امبريـ پ دعـوت  با ديبا ها سوره بيترت نيبنابرا ،شود متمركز
  .)۲۴۵: همان( باشد متناسب
  :ه استيافت دست نزول بيترت در ريز جينتا به ،مقدمات نيا اساس بري جابر

  .)۲۴۶: همان( هستند يمك حج، و نهيب انسان، رحمن، زلزال،ي ها سورهـ 
 داشـتن  بـر  در جهـت  به اندـ دانسته سوره نياولي  برخ كهـ  قلم ةسور نزول خيتارـ  
 رد قصصي  برخ ورود وي  پرست بت از انتقاد آنها، بيتكذ و نامشرك با جدال مِيمفاه
  .)۲۴۷: همان( است شده نازل ةسور نيپنجم وي س ويي روا گزارش از متأخر آن،

ي جـابر  بيـ ترت اسـاس  بر است، سوره نيسوم مشهور بيترت در كه مزمل ةسورـ  
 نيا نزول زمان كه دارد وجودي اتيروا رايز ه است؛گرفت قرار چهارم و هشتاد ةرتب در

 نيهمچن. كند يم انيب اصحاب و براميپ خواندن شب نماز سال ده از پس را سوره
ِورتل  عبارت اساس بر

ِّ َ ْالقـر َ ُ ال َنآْ ًتـر
ِ ْ
َ )قابـل  مقـدار  ه،يآ نيا نزول از شيپ ديبا )۴/ مزمل 

 هيـ آ چند تنها آن قبل مشهور، قول طبق كهي  حال در باشد شده نازل قرآن ازي  توجه
  .)همان( بود شده نازل علق ةسور از

  :مكه در قرآن نزول و امبريپ دعوت مراحل از ديجدي ماتيتقس ةارائـ 
 داشـت  ادامـه  سـال  سـه  كـه  رحمـن  ةسور تا نزولي  ابتدا از انهيمخف دعوت. الف

  .)۲۵۱ـ۲۵۰: همان(
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 كنـار در   نجـم  ةسور قرائت با ش،يقر باي  ريدرگ وي  پرست بت به تعرض آغاز .ب
  .)۲۵۲ـ۲۵۱: همان( بعثت پنجم سال در كعبه
 از شيقـر  توسـط را   مـسلمانان  ةشـكنج  و فشار كهي  پرست بت به اعتراض ةادام. ج
 ديـ تهد و عيتطم به شيقر مرحله نيا در. داشت دنبال بهبعثت   هفتم سال تا پنجم سال

 كـرد  تيحما امبريپ از و ستاديا آنها مقابل در ابوطالب و ندپرداخت امبريپ
ــ در و : همــان( كردنــد مهــاجرت حبــشه بــه مــسلمانان ازي گروهــ مــشركان، آزاري پ

 ۵۴ و شـعرا  ةسـور  ۴۷ ةيآ كه است معتقدي  جابر مات،يتقس نيا به توجه با .)۲۵۳ـ۲۵۲
 در هـا  سـوره  نيـ ا بلكـه  نـدارد  امبريـ پي  علن دعوت با ميمستقي  ارتباط حجر ةسور
 سـال  هـا  سوره نيا نزول خيتار. بود شده شروعي علن دعوت كه اند شده نازلي  ا دوره

 بـه  را ليـ قبا آشكارا امبريپ كه است شعب در رهمحاص از بعد وبعثت   مده و منه
  .)۲۴۹ ـ۲۴۸: همان( دفرمو يم دعوت اسالم
  .)۲۵۳: همان( بعثت دهم يا نهم سال تا مهفت يا ششم سال از شعب در محاصره. د
 محاصـره،  شـدن  شكـسته  از پـس  ل؛يـ قبا از دعـوت  و محاصـره  شـدن  شكسته.    ه

 و دوم و اول ةعقبـ  عـت يب آن ةجـ ينت در كـه  كـرد  عرضه ليقبا بر را اسالم ، امبريپ
  .)۲۵۴ـ۲۵۳: همان( شد فراهم نهيمد به مهاجرت ةنيزم

هاي قـرآن در هـر دوره از         بندي، جابري با چينش تاريخي قصه      پس از اين تقسيم   
 كرد شرايط او را آنچنان كه هست نشان دهد و در اين ميان              ي، سع  زندگي پيامبر 

  .گيري مردم و هدايت آنان مؤثر است  عبرتدريابد كه اين داستانها چگونه در
 برگرفته از نگاه تاريخي او بـه  ، جابري به ترتيب نزول بيش از هر چيز ةاهتمام ويژ 

چه بـا ايـن     گركه  او معتقد است    . نيز به كار برد    قرآن   ةميراث است، نگاهي كه دربار    
 ةآن بـه وسـيل     قرائت قر  ،آمده  به دست  ةنتيجكه  توان به طور كامل ادعا كرد        نگاه نمي 

اي  توان بـه رابطـه      از اين روش مطالعه مي     ،سيره و بازخواني سيره در پرتو قرآن است       
  .)۱/۱۸ :۲۰۰۸ ؛ همو،۴۳۳ـ۴۲۷: همان( و قرآن دست يافت عميق و استوار ميان پيامبر

  ي قرآنها  قصهييِنما واقع. ۲
: ك.ر( دارد وجـود  هيـ نظر سـه  قـرآن، ي  هـا  قـصه ي  خيتار مطابقت ويي  نما واقع ةدربار
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  :)۱۸۷ـ۱۸۵: ۱۳۸۲ معرفت،
نـازل   انـسانها  تيـ ترب وي  ريپنـدگ ي  بـرا  وي  نـ يع قيحقا اساس بر قرآن قصص ـ۱

  .اند گرديده
 انيـ بي  بـرا  كه   اند يساز صحنه و ليتخي  نوعي  دارا و كيسمبل قرآني  ها قصه ـ۲

ي بـرا  آن از و نمـوده  ميترسـ ي  ليتخي  ا صحنه ،يحالت و صفت اي عملي  زشت اي ي كين
  .اند جسته بهرهاست ي بد اي يخوب انيب كه مدعا ثباتا

 نيـ ا بـه  امـا  ان،يـ ب را آنهـا  بـا  منطبق و عربي  باورها اساس بريي  ها قصه قرآن ـ۳
 ازي  انـسان  ليفضا جيترو و انسانها تيتربي  برا كتاب نيا .است نكرده اعتراف مطلب

ن نوع بيان فن جدل و      به اي . است كرده استشهاد آنها به و برده بهره عربي  ها رفتهيپذ
  .شود خطابه گفته مي

 سوم اعتقاد دارند و     ةاهللا معرفت به نظري    ی آي نظرانديشند كه از    نومعتزله گروهي نو  
. )۱۸۹ ــ ۱۸۷: همـان ( دوم كه ديدگاه مستشرقان است تفـاوت دارد          ةديدگاه آنها با نظري   

تقـد  د، زيـرا او مع    يـابي كـر    هاي عبده ريشه   توان در انديشه   انديشان را مي   اين نو  ةنظري
آمـوزي اسـت نـه بيـان تـاريخ و ذكـر              دهي و عبـرت   هاي قرآن پند    بود هدف از قصه   

در داسـتانهاي قـرآن، گـاهي از تعبيـرات رايـج در ميـان               . د گذشـتگان  يـ جزئيات عقا 
مخاطبان يا اعتقادات منسوب به آنهـا اسـتفاده شـده كـه در واقـع آن اعتقـاد و تعبيـر                      

  .)۱/۳۹۹ :تا رضا، بيرشيد (صحيح نيست 
اهللا مورد بحث جـدي      ها در قرآن بعد از عبده توسط افرادي مثل خلف          بحث قصه 

ست و معتقد شد كـه داسـتانهاي        يوي با ديدي ادبي به قصص قرآن نگر       . قرار گرفت 
او قـصه را    . )۱۵۲: ۱۹۹۹اهللا،    خلـف (انـد    ثير رواني بر مخاطب بيـان شـده       أقرآن به منظور ت   

 ة اشـخاص و حـوادث، بـر پايـ      ةپرداز دربار   تخيل قصه  ة كه نتيج  ستدان اثري ادبي مي  
نظمي هنري و بالغي است؛ خـواه آن اشـخاص و حـوادث سـاختگي باشـند و خـواه          
چيزي به وجود واقعي آنهـا افـزوده يـا از آن كاسـته شـده و يـا در چيـنش و ترتيـب                         

  .)همان(طبيعي آنها تصرفي رخ داده باشد 
اهللا  خلـف دهنـدة نظريـة       ادامـه خواهـد    ي نم ،كند گونه كه تصريح مي    جابري همان 

 نگـاهي  ؛هاي قرآن بنگرد اي متفاوت به قصه  بلكه خواستار آن است كه با شيوه    باشد،
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اشكاالتي . اهللا گرفتار نشود   كند تا به مشكالت افرادي چون خلف        به او كمك مي    كه
 به  يهاي قرآن  اهللا در تبيين قصه    كه از ديد جابري حاصل روش و نگاه نادرست خلف         

  .)۲۵۹: ۲۰۰۶جابري، (روش ادبي است 
  :برد عبارتند از قواعدي كه جابري در پرداختن به قصص قرآن به كار مي

 بلكـه   ،ها به خودي خود مورد توجـه نيـستند          قرآن كتاب قصه نيست و قصه      .الف
از . كنـد   بيان مـي گيري و براي اهداف دعوت پيامبر       پند ةقرآن قصص را به انگيز    

اند، بلكـه     ل نشده  به اين جهت نق    ،ندهاي قرآن گرچه سرگذشت پيامبران    رو داستان  اين
هـاي   قـصه .  بوده بيـان شـده اسـت   چه مناسب دعوت پيامبر اسالم  در هر مرحله آن   

 ة تنها براي حكايت و خبر دادن از گذشتگان نيستند و هدف از بيـان آنهـا ارائـ       يقرآن
بـه خـضوع در برابـر عقـل اسـت           اي براي اقناع انسانها و دعـوت آنهـا           برهان و وسيله  

  .)۲۶۲ و ۴۲۵: همان(
انـد و مـا      آموزي به كـار رفتـه     المثل هستند كه براي پند     قصص قرآن نوعي ضرب   

ثَلهـا  زيـرا اشـخاص و وقـايع مَ    ـ كنـيم   لهـا سـؤال نمـي   گونه كه از راست بودن َمثَ  همان
 همـين رفتـار   ـ با داستانهاي قرآن نيز اهميتي ندارد بلكه هدف و مفهوم آنها مهم است   

چـه مـالك درسـتي و مرجـع اسـت مطابقـت يـا عـدم                 ها آن لها و َمثَ   در قصه . را داريم 
مطابقتشان با حقيقت تاريخي نيست بلكـه مرجـعِ درسـتي و صـدق، ذهـن شـنونده و                   

 يـك چيـز و آن پنـد دادن در راسـتاي             ي مثلها و قـصص قرآنـ      ِ  غرض. ادهاي اوست ي
  .)۲۵۸ ـ۲۵۷: همان(اهداف قرآن است 

اي كه قرآن از آنها سـخن گفتـه اكتفـا      بايد تنها به اندازه   ير داستانهاي قرآن  د. ب
. ت نباشـيم  يها با اسرائيليات و نصوص ديني يهود و مـسيح          پي تكميل قصه   كنيم و در  

دارد ولي در    بر آموزي را نيز در    اين قصص هرچند در منابع اهل كتاب هدف عبرت        
امـا در   .  پيـامبران و اقـوام گذشـته اسـت         بسياري از موارد هـدف از آنهـا بيـان تـاريخ           

 ةگيري شنونده مورد توجه است جنبـ        آنقدر كه پندآموزي و عبرت     يداستانهاي قرآن 
  .)۲۵۹ ـ۲۵۸: همان(تاريخي مالك نيست 

قرآن نه كتاب قـصه  .  قرآن با حقيقت تاريخي نيستيمةما به دنبال بحث از رابط   . ج
ها، َمثَل  ت ديني است و هدفش از قصهاست و نه كتاب تاريخ، بلكه قرآن كتاب دعو    
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هـا    حقيقـت تـاريخي ايـن قـصه        ة و پندآموزي است بنابراين الزم نيست دربار       آوردن
ها البتـه ايـن داسـتان     . ند و عبرت است   كنند پ  حقيقتي كه قصص بيان مي    . سخن گوييم 

گويند كه اعراب عصر نزول با آن        خيالي نيستند بلكه از واقعيتهايي تاريخي سخن مي       
ان و مسيحيان هـم كـه       يمي مخاطبان قرآن نبودند و يهود     تنها اعراب اُ  . شنايي داشتند آ

ن قـرآن   ااسرائيل را شنيده بودند از مخاطبـ       داستان نوح و طوفان و فرعون و انبياي بني        
اين داستانها كه پيشتر از راه اهل كتاب به دست اعراب رسيده بـود              . شدند شمرده مي 

گذشـت قـوم عـاد و ثمـود كـه در تـورات نيامـده بـود،                  در كنار داستانهايي مثـل سر     
  .)۲۵۹: همان(دادند  فرهنگ عربي را تشكيل مي

قـصص بـراي پنـدآموزي    اين ، هاي قرآن  به قصهجابريديدگاه اساس   بنابراين بر 
نمـا   كنـد؛ زيـرا مـالك واقـع        است و همين قدر براي رساندن ما به هدف كفايت مـي           

ادهاي ذهن عرب   يهاي قرآن مطابق با       چون قصه  .ها ذهن شنونده است    بودن اين قصه  
جـابري  .  از واقعيت برخوردار اسـت     ،عصر نزول است، بنابراين نزد آنان خيالي نبوده       

 و  دهـد   مـي  ن يآيا اين داستانها در تاريخ هم حقيقـت داشـته؟ پاسـخ           : به اين سؤال كه   
ن هـا را چـو     كنـد زيـرا قـصه      له احـساس نمـي    ئضرورتي هم در پـرداختن بـه ايـن مـس          

  .شوند داند كه براي پندگيري شنونده بيان مي المثلهايي مي ضرب

  بررسي و نقد ديدگاه جابري در قصص قرآن
  ترتيب نزول آيات. ۱

  :سترو نگرش به قصص بر اساس ترتيب نزول آيات با چند اشكال روبهدر جابري 
شـده عـدول كـرده و زمـان       قلم از ترتيب روايتةها مانند سور  ـ در برخي سوره   ۱

ايـن  . شـده در آن، متـأخرتر دانـسته اسـت        نزول اين سوره را به جهت مفـاهيم مطـرح         
آور ترتيـب نـزول نـزد       ، يـاد  ها بـر اسـاس مفـاهيم آنهـا         گذاري سوره  نگرش به تاريخ  

 ةدانـد زيـرا كـه از پـشتوان         مستشرقان است؛ ترتيبي كه جابري نيز آن را مخدوش مـي          
  .)۲۴۳: همان(الزم برخوردار نيست 

كنــد كــه ايــن ترتيــب تخمينــي اســت و در بــسياري از مــوارد   كيــد مــي وي تأـ ۲
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ها را مشخص كرد و وي با اعمال نظر، در ترتيـب    به طور دقيق ترتيب سورهتوان  نمي
كـه ديـدگاه جـابري بـر ايـن مـوارد            حال با توجه به اين    . كند  يجاد مي آنها دگرگوني ا  

   او اعتماد كرد؟ةآمده از نظري توان به نتايج به دست متغير بنيان نهاده شده ، آيا مي
 بر اساس نزول قرآن و بازسـازي   جابري در بازشناسي تاريخ زندگي پيامبر ـ۳

 بنـابراين بايـد     .روسـت  به با نگرشي دوسويه رو    يترتيب نزول با تكيه بر شواهد تاريخ      
دهد يـا   تاريخ ترتيب نزول را شكل ميآيا  گوي اين پرسش باشد كه از ديد او،          پاسخ

رسد جابري در  كند؟ به نظر مي  زمان وقايع تاريخي را مشخص مي   ،نزول سور ترتيب  
 توجــه دارد مــواردي كــه ايــن دو بــا هــم ناســازگارند بــه تــاريخ زنــدگي پيــامبر 

ها را بر اساس تاريخ و سيره بازسـازي          كند تا ترتيب سوره     و تالش مي   )۲۵۴ـ۲۵۰:همان(
ينـد  اهـاي قـرآن در فر      سور و قـصه   كند، در حالي كه مدعاي او توجه به تاريخ نزول           

  ! است پيامبرةبازسازي تاريخ و سير
ي اشـاره    بـه دعـوت سـرّ      ، بنـدي مراحـل دعـوت پيـامبر        در تقـسيم  جابري   ـ۴
ديدنـد و از آن      مشركان عبـادت كـردن مـسلمانان را مـي         كه   اما معتقد است     ،كند مي

اهللا بـن  ا آنكه عبدشد ت رت فردي انجام ميمطلع بودند، ولي با اين حال دعوت به صو   
  .)۲۵۱ـ۲۵۰:همان( الرحمن را در مسجد الحرام خواند ةمسعود سور

پژوهـاني اسـت     كند، اين اصطالح تـاريخ      استفاده مي  ي دعوت سرّ  ةجابري از واژ  
كه معتقدند قبل از سال سوم بعثت نشاني از دعوت پيامبر نبود و كـسي از آن اطـالع                   

رد و همـين دوگـانگي در تعبيـر و توضـيح،        اما جابري اين نظـر را قبـول نـدا          .نداشت
  .رود  به شمار مينقدي روا بر ديدگاه او

آگـاه بودنـد صـحيح اسـت و      اين سخن كه مـشركان مكـه از دعـوت پيـامبر       
اي نـدارد،   در مكه گرچه مشهور است ولي پايـه        سّري دعوت پيامبر   ة مرحل اساساً
د ولـي اصـل دعـوت    ي بـو براي مدتي سـرّ  توان گفت سازوكار دعوت پيامبر    مي

  .)۲۰/۷۹: ۱۴۱۷طباطبايي، ( گاه مخفيانه نبود ايشان هيچ

  ي قرآنها نمايي قصه واقع. ۲
او هماننـد   . نمايي قصص قرآن از اصول نواعتزالي بهـره گرفتـه اسـت            جابري در واقع  
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 و )۱/۳۹۹ :تا رضا، بيرشيد (ها براي عبرت و پندگيري است      اين قصه كه   اعتقاد دارد    عبده
هاي قرآن بـه كتابهـاي يهـود و روايـات اسـرائيلي روي       ست براي تكميل قصه الزم ني 
اهللا در بررسـي قـرآن    وي بـه روش احمـد خلـف    . )۵: ۱۳۸۳؛ ويالنـت،    ۱۰ــ  ۸ :همان( دآور

اهللا را ناشي از نگرش ادبي او به قرآن          خرده گرفت و اشكاالت وارد بر ديدگاه خلف       
 بـا ايـن حـال    . را با تورات مقايسه كند    اهللا قرآن   نگاهي كه باعث شد تا خلف      ؛دانست

بنابراين . داند ها با ذهن شنونده مي نمايي را مطابقت قصه  جابري همانند او مالك واقع    
نمـا بـودن قـصص، صـحبت از حقيقـت تـاريخي آنهـا را الزم                  ضمن تصريح به واقـع    

  . استيهاي قرآن داند، زيرا از ديد او پندآموزي، حقيقت قصه نمي
صص قـرآن،   اهللا در بحـث قـ       تبعيت جـابري از نگـاه ادبـي خلـف          شايد دليل عدم  

چـه در   جابري اهل مغرب است و آن     . ير است هاي بياني در تفس   اهللا به بحث    اهتمام خلف 
 دينـي اسـت؛ در حـالي كـه        ةسرزمين او بيش از زبان مورد توجه قرار گرفتـه، انديـش           

مي غير عـرب بودنـد       سرزميني كه دشمنانش همواره اقوا     ؛اهللا به مصر تعلق دارد     خلف
از . و از ديرباز عربيت در آن اهميت بـسياري داشـته و بـا اسـالم گـره خـورده اسـت                     

 بـه زبـان عربـي را بـه عنـوان عنـصري             هاهللا اهتمام ويژ   رو انديشمنداني چون خلف    اين
ديني پرورش دادند اما اين دغدغه براي جابري كه مردم زادگاهش زبـان و فرهنـگ                

گفتند، رنگ و بويي   استعمار به زبان فرانسوي سخن مي    ةسلط و پس از     ندبربري داشت 
  .)۱۳ـ۱۲: تا كرمي، بي(نداشت 
ادبـي و تفـسير بيـاني ننگريـست و ايـن روش را              از منظـر    كه جابري به قرآن     با اين 

البتـه تفـاوتي كـه در       . اهللا اسـت    نگـرش او ماننـد خلـف       ةدرست ندانـست ولـي نتيجـ      
اهللا در مقايـسه بـا جـابري         ت فزونتـر خلـف    توان يافـت صـراح     ديدگاههاي اين دو مي   

ها در قرآن، تنها به منظور عبـرت و هـدايت            بيان قصه كه  اهللا معتقد است     خلف. است
ها با تاريخ واقعـي و       كي بودن اين قصه   ي اين عبرت و هدايت،      ةمخاطبان است و الزم   

نزول حقيقي نيست بلكه اگر همسان با معارفي از تاريخ بودند كه يهود و عرب عصر                
چه اين معارف هميشه با حقيقت و واقعيـت  كرد، اگر  داشت كفايت ميييبا آن آشنا  

 را قـرآن ي  هـا  قـصه  اهللا خلـف  خـالف  بـر ي  جـابر . )۹۱ :۱۹۹۹اهللا،   خلف: ك.ر(كي نباشد   ي
 دگاهشيـ د انيبي  برا و داشتي  ا ژهيو توجه الفاظي  ريكارگ به در اما دانستي  واقع
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 با زيركي بين مفهـوم حقيقـت و واقعيـت جـدايي              كهبل نكرد استفاده قتيحق ةواژ از
نمايي مطابقـت آنهـا بـا ذهـن شـنونده            نما و مالك واقع    ها واقع  نزد او اين قصه   . افكند
 حقانيت قـصص سـكوت كـرد و ورود بـه ايـن بحـث را ضـروري        ة ولي دربار ،است

اي  اهللا نيـست و ايـن نكتـه        هاي او چندان متفاوت از ديدگاه خلف        گفته ةثمر. ندانست
  .است كه خود نيز به آن اذعان دارد

  العاده برابر مطالب خارق سكوت در. ۳
سان معتزليان قـديم، بـر حاكميـت         گرايي يكي از اصول نومعتزله است و اينان به         عقل

: ۱۳۸۳؛ ابوزيـد،    ۱۷: ۱۳۸۷ وصـفي، (داننـد     آن را يگانـه ابـزار فهـم مـي          ،عقل تأكيـد داشـته    
پـردازد، امـا بـا عقـل       كـه بـه معنـا و تفـسير قـرآن مـي         از ديد آنها، رواياتي   . )۱۶۴ـ۱۶۳

  .)۱۷: ۱۳۸۷وصفي، (سازگار نيست، مخالف قرآن است 
شمنداني است كه به تفسير عقلي قرآن روي آورد    يترين اند  عبده يكي از شاخص   

 او در عـين     .)۱/۲۴۷ :تـا  رضـا، بـي   (گرايي خود را برگرفته از تعاليم قرآن دانـست           و عقل 
 عقل و نگرش مثبـت بـه علـم، قـصد داشـت تـا عوامـل خرافـي در         حال با گرايش به  

كن كند، زيرا از ديد او ديني كه سرشار از خرافه است             عقيده و عمل عاميانه را ريشه     
 و در ي مطالـب خرافـ  ة بنابراين ممكن نيست قرآن دربردارند    .با عقل سازگاري ندارد   

  .)۶ :۱۳۸۳؛ ويالنت، ۱۰۵: ۱۳۸۲ شحاته،: ك.ر(تعارض با عقل باشد 
و بـا     ماورايي داشـت   ةعبده در تفسير مطالبي كه جنب     تا  گرايي باعث شد     اين عقل 

عقل قابل درك نبود به تمثيل و تـشبيه نزديـك شـود و بـه نـوعي تأويـل روي آوَرد                      
رضـا،  رشـيد   ( مالئكه بـر آدم      ةهاي آن، تفسير سجد     از بارزترين نمونه   .)۸۹: ۱۳۸۲ شحاته،(

وي تـالش كـرد تـا    . )۱/۲۷۶ :همان(ماني آدم از دستور خداسـت    و نافر  )۲۷۴ـ۱/۲۷۳ :تا بي
العاده را بـراي ذهنهـا قابـل درك و رخـداد آنهـا را بـا داليـل                    ها و امور خارق    معجزه

عقلي و علمي اثبات كند كه از اين امور به دنيا آمدن عيسي بدون داشتن پـدر اسـت                   
  .)۹۸: ۱۳۸۲ شحاته،(

اي  يقت تاريخي خـود خـارج و بـه گونـه        عبده در مواردي، قصص قرآن را از حق       
تفسير كرد كه از ديدش، با عقل و شرع در يك راستا قـرار گيـرد؛ بـراي مثـال ذبـح                      
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، به حيات معنـوي او تفـسير كـرد          شته شده براي زنده كردن فرد ك    را  اسرائيل    بني گاو
  .)۱۰۲ـ۱۰۱: ۱۳۸۲؛ شحاته، ۳۵۱ـ۱/۳۵۰ :تا رضا، بي(

هاي  او نه تنها از حقيقت قصه. گاه نومعتزله است پيرو ديد نيز  جابري از اين جهت     
خـواني   آورد تا مجبور نباشد مـواردي را كـه بـا عقلـش هـم               قرآن سخني به ميان نمي    

هـايي كـه احتمـال رخـداد         اش، از پرداختن به قصه      بلكه در بررسي   ،ندارد توجيه كند  
 و  سي آسـماني بـر عيـ      ةخارجي آنها به طور عادي امكان ندارد مانند نـزول مائـد           

زيـر  و مـاجراي عُ    يارانش، زنده شدن پرندگان بـه درخواسـت حـضرت ابـراهيم           
 نيـز بـه      و تولد عيسي   او در موارد ديگر چون خلقت آدم      . كند خودداري مي 

 اسـت، تنهـا از    جهت نوع نگاهش كه مطابقـت قـصص بـا وقـايع زنـدگي پيـامبر               
 ةگونـه كـه در مقدمـ       نگويد زيرا هما   ها بر شنوندگان سخن مي     گذاري اين قصه  تأثير

دهـد پـذيرش آنهـا در        نمايي اين قصص را نشان مـي       ديدگاهش بيان كرد، آنچه واقع    
 همچنين در كتاب تفسيرش وقتي به آياتي چون خلقت آدم         . ذهن مخاطب است  

 مفسران، توجيـه و تفـسيرهاي آنـان را    رسد پس از بيان ديدگاه    رشتگان مي و سجود ف  
دانـد كـه بحـث از        لهـايي مـي   ثَقصص قرآن را هماننـد مَ     كند، زيرا    دليل قلمداد مي   بي

  .)۳/۴۲: ۲۰۰۸جابري، : ك.ر(معناست  چگونگي وقوع آنها بي
علـت سـكوت وي در ايـن    كـه   تـوان دريافـت      با توجه به اين توضيح جابري، مي      

  .باشدهاي قرآن  اعتقادش به غير حقيقي بودن قصهتواند  ميموارد 

  تشرقان ديدگاههاي جابري با مسةمقايس. ۴
انديشمندان سنتي جهـان عـرب بـا طـرد نظـرات نوانديـشان، سـخن آنـان را متـأثر از                      

الـشبه  از تأليفات اين گـروه بـر رد ديـدگاههاي جـابري             . دانند ديدگاه مستشرقان مي  

 به قلم عبدالسالم البكاري و الـصديق         في كتاب مدخل الي القرآن الكريم      یستشراقياال
  . محمد عماره استة نوشت علي القرآن الكريمات الجابريءرد افترابوعالم و 

با نگاهي به ديدگاههاي مستشرقان و نظـرات جـابري در بررسـي قـصص قـرآن،                 
 آنهـا بررسـي قـرآن بـه         ةتوان شباهتهايي را ميان اين دو ديدگاه يافت كه از جملـ            مي

  .ترتيب نزول و روشها و نتايجي در اين باره است
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؛ براي  رتيب نزول تغييراتي را به وجود آورد      ها بر اساس ت    چينش سوره   در جابري
 قلم و مزمل، كه پيش از اين در آثار نولدكه، بالشر، گريم و موير               ةدر دو سور  نمونه  

او ماننـد مستـشرقان بـراي تغييـر در ترتيـب            . )۲۹۶: ۱۳۸۰ نكونام،: ك.ر(سابقه داشته است    
ها و به خصوص بـه   تهاي مكي يا مدني بودن سوره   ينزول به روايات اسباب نزول، روا     

را بـه چنـد      جابري بر اساس سيره، زندگي پيـامبر      . روايات سيره تكيه كرده است    
هـا را در درون ايـن مراحـل جـاي داد؛             كرد و به شكل تخمينـي سـوره        مرحله تقسيم 

او همچنـين  . )۱۱ :همـان : ك.ر( روشي كه پيش از او، مستشرقان در پـيش گرفتـه بودنـد       
خالف روايات ترتيب نـزول، مكـي        سان، بينه و حج را بر     هاي زلزال، رحمن، ان    سوره

  .)۱۸ و ۱۴ـ۱۳: همان: ك.ر(عقيده است  اول با خاورشناسان همة دانست كه در سه سور
تـوان او را تحـت       هايي مي با وجود چنين شباهت   آيا  ي اين است كه     ال اصل ؤحال س 

  ثير مستشرقان و پيرو آنها دانست؟أت
 آمده، جابري زماني كه از ترتيـب نـزول سـخن            لمدخچه در كتاب    با توجه به آن   

. دهـد  گويد به سخن مستشرقان توجه دارد و كار آنها را نيز مورد بررسي قرار مي               مي
اند  آنان راه به جايي نبردهكه  مستشرقان در ترتيب نزول، معتقد است ةوي با نقد نظري

نتيجـه    به قدري بي    منطقي برخوردار نيست و كار او      ةو ترتيب نزول نولدكه از پشتوان     
ـ بود كه بالشـر در چاپهـاي بعـدي           ، چيـنش آن را بـه ترتيـب         معـاني القـرآن    ةترجم

 ةعبـاس بـا سـير    شده از ابن ترتيب نزول روايت  كه  او معتقد است    . مصحف برگرداند 
تـوان او را     بنـابراين نمـي   . )۲۴۳: ۲۰۰۶جـابري،   : ك.ر( همـاهنگي بيـشتري دارد       پيامبر

برخي از نظراتش شبيه نظر مستشرقان است پيرو آنـان بـه شـمار              كه  ويژه به دليل آن    به
هـايي از ايـن      آورد، زيرا در سخنان ديگر انديشمندان مسلمان چون دروزه نيـز نمونـه            

  .)۱/۱۷: ۱۳۸۳ دروزه،: ك.ر(شود  دست يافت مي
كي ي مستشرقان در پرداختن به بحث ترتيب نزول ة جابري با انگيز   ةهمچنين انگيز 

كـه آن را    بررسي تغييرات در مـسير وحـي ـ   ةان دارد كه مستشرقان به انگيزاو اذع. نيست
 جابري،: ك.ر(ـ به ترتيب نزول روي آوردند       دانستند  مي  تغييرات روحي پيامبر   ةنتيج
 تا از ايـن راه، آيـات و سـور قـرآن را متـأثر از دگرگونيهـاي روحـي              )۲۴۱ـ۲۴۰ :۲۰۰۶
انند نه متني الهي و وحياني؛ ولي هدف         شخصي ايشان بد   ة و در نتيجه تجرب    پيامبر
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هـا بـه عنـوان سـالحي در          گذاري قصه رويكرد به ترتيب نزول، درك تأثير      از   جابري
 از رهگـذر    پيشبرد اسالم و دريافت چگونگي تعامل قرآن بـا مـردم عـصر پيـامبر              

  .قصص است
 برآمده از فرهنـگ آنـان و نـوع          ، قرآن ةدرباررا  وي برخي از بحثهاي مستشرقان      

 مقدس تورات و انجيـل، ماننـد قـرآن          ابهايداند زيرا كت   عاملشان با كتابهاي خود مي    ت
رو در ميـان آنـان صـحت و صـدق ايـن               نيستند؛ از ايـن    نخورده متني وحياني و دست   

ل، هاي نـزو    كه در متن وحياني قرآن با توجه به شيوه         ي مورد بحث است، مطلب    ابهاكت
  .)۲۱: همان(آوري جاي بحث ندارد  قرائت، حفظ و جمع

برخي مستـشرقان مـدعي هـستند       .  قرآن با تورات و انجيل است      ة ديگر، رابط  ةنكت
بــه عنــوان نمونــه گلــدزيهر .  گرفتــه شــده اســتاقــرآن از كــالم يهــود و نــصاركــه 

  :گويد خاورشناس يهودي مي
 از شده اقتباس مواد جزي  زيچ آخرت به مربوط مطالب ژهيو به آورده، محمد آنچه
 فـراهم  نيشيـ پ امبرانيـ پي  ها قصه و ميقد عهد خيتار از را مواد نيا وا. ستين خارج
 بـا  شـناخت  يمـ  خـودش  كـه ي  معارف از استي  ا ختهيآم فقط او ميتعال پس. ساخت
  .)۶ـ ۵: ۱۹۴۶( بود آورده دست به انصار و يهود با ارتباط رهگذر از آنچه

 ةدوركـه   قدنـد   داننـد و معت    هاي قرآن مـي    در اين ميان برخي تورات را منشأ قصه       
 داراي ماهيـت    ، پس از هجرت گروه اندكي از مسلمانان به حبـشه          ،دوم دعوت قرآن  

هاي قرآني به توحيد     ، مردم را با استفاده از قصه       اسرائيلي است؛ زيرا پيامبر اسالم    
همچنـين برخـي از مستـشرقان تـالش         . )۵۳۴ـ   ۵۳۳: ۱۴۱۴حـداد،   (كـرد    خالص دعوت مي  

 است، زيرا نقل شده پيامبر اسالم     قرآن  از مصادر   مسيحيت  نشان دهند   تا  اند   كرده
كه در قرآن آمـده از   را   مسيحي مالقات كرده و كلماتي       يدر مسافرت به شام با راهب     

  .)۱۰۶۲: ۱۴۱۴ ؛ حداد،۳۱۹ ـ۲/۳۱۷: ۱۴۱۲ زرقاني،(آن راهب گرفته است 
 مثـل   هـاي نـواعتزالي    هاي تورات در سخنان برخي از چهـره        مطابقت قرآن با قصه   

 كتـاب  اهـل  را قـرآن ي  داسـتانها ي  اصـل  مخاطـب  او. خـورد  اهللا نيز به چشم مي     خلف
 قـرآن ي  عنـ ي ، امبريـ پ سـخن  بودن معجزه اثبات موجب مطابقت نيا رايز داند، يم
ب نازل شد زيرا آنان     اهاي اهل كت   ها طبق آموزه   وي معتقد است كه اين قصه     . شد يم
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 در نيبنـابرا  دانـستند،  يمـ ي  بيغ اخبار را رامبيپ سخنان بودن دروغ اي راست اريمع
 در كـه  روسـت  نيا از. شد توجه آن به زيني  وح نزول و اسالم امبريپ نبوت ةدور
 آنهـا  بـودن ي بـ يغ خبـر  بـه  خداونـد  شده، نازل امبريپ بر كه ها قصه ازي  برخ انيپا

  .)۵۲: ۱۹۹۹ اهللا، خلف( كند يم حيتصر
چنـد   دانست هريسخنش را با مستشرقان يكتوان  اهللا نمي با دقت در سخنان خلف    

جـابري  . كه نظر او با اشكاالتي مواجه بوده و نقدهاي بسياري بر آن نوشته شده است        
 يهـاي قرآنـ    ايـن نـوع نگـاه بـه قـصه         كـه   اهللا، معتقد اسـت      نيز ضمن رد نگرش خلف    

هـاي قـرآن بپـردازيم بـه ناچـار بـه         قصهةصحيح نيست چون وقتي به بحث فني دربار      
 در حـالي كـه      ، قرآن با نصوص تورات مواجـه خـواهيم شـد          ة مقارنت و مقايس   نوعي

اسرائيل   برخي از انبياي بني    ةخداوند قص . مطابقت قرآن با عهدين در امور كلي است       
هـا اصـالت و نـوآوري وجـود دارد و            امـا در ايـن قـصه      اسـت،   را در قرآن بيان كرده      

هر كـس بخواهـد ايـن نـوآوري     . كند هايش متمايز مي همين، آن را از تورات و قصه    
 آن را بـه     يها قرآن را درك كند بايد تورات را در مقابلش نهد و تالش كند تا قصه              

اي كه خداوند خطاب به مشركان نازل كـرده   گاه مفهوم آيهسبك قرآن بيان كند، آن   
قـرآن  . در گرفتنِ قصص از اهل كتاب رد كند، مشخص خواهد شـد           را  تا اتهام آنان    

 كلي تورات و انجيل است، ولي به زبان عربـي مبـين و بـه شـكلي غيـر                    ةكنند تصديق
  .)۴۲۴ـ۴۲۳: ۲۰۰۶جابري، : ك.؛ ر۳۷ / يونس؛۱۰۳ / نحل؛۲۳ /بقره(قابل تقليد 

 بـه  ،چه مسلم است تفاوت در ديدگاه افرادي چون جابري بـا مستـشرقان اسـت              آن
. اسـت  انيـ زالنواعتي  اصـل ي  هـا  دغدغـه  ازي  كـ  ي مستـشرقان  بهيي  گو پاسخ آنكه ژهيو

 جهـت  آن از اما بنگرند قرآن به مستشرقان نگاه با نانيا كه رفتيپذ توان ينم نيبنابرا
 آن مطابقت بر را اصل نقل، با شدنرو    روبه در خصوصاً و گراست عقل گروه نيا كه
 بـه  لهئمـس  نيـ اي  ولـ  شود يم كينزد مستشرقان بهيي  مبنا جهت از گذارد، يم عقل با

  .ستين انآن از ديتقلي معنا
 ةنيشيپ .شود يم متهم مستشرقان از ديتقل به شينواندي  فرد كه ستين بار نياول نيا
ي حتـ ي  برخـ  كـه ي  ا گونـه  بـه  گذارد عرصه به پاي  عقل نگرش كه استي  زمان از آن

  .)۹۸: ۱۳۸۲ شحاته،( كردند متهممستشرقان  ازي ريرپذيتأث به زين را عبده محمد
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  گيري بحث جهيتن وجابري به قصص  نگرشي كل نقد
آيـد، از اصـول و مبـاني       نـو بـه شـمار مـي         اعتزال ةاز آنجا كه جابري از پيروان انديش      

با قرآن گرايي در تعامل  ـ و به ويژه عقلگذارش بود كه عبده پايه تفسيري اين تفكر ـ 
بنـدي در مبـاني باعـث شـد تـا ديـدگاه              ايـن پـاي   . بنـد اسـت    برد و به آن پاي      بهره مي 

  .يان از جهاتي به هم نزديك و مشابه باشدتفسيري نومعتزل
 سـلف  از پـس  تا بود ديجدي  راهكاري  پ در اش يشگيهم ةويش بر بناالبته جابري   

 بـه  نيبنـابرا  .كنـد  مطـرح  قـرآن ي  داسـتانها  در را اصول نيا گريد بار اهللا، خلف خود
 و رنـگ  جهـت  بـه  و پرداخت قرآني  ها قصه به توجه با امبريپي  زندگي  بازخوان

. گرفـت ي  پـ  هـا  سـوره  نـزول  بيـ ترت اسـاس  بـر  را كار نيا روشش، دري  خيتار يبو
ي هـا  قصه به اهللا خلف ةخورد شكست نگرش از شده شيرايوي  ا نسخهي  جابر دگاهيد

 كتـاب  دررا  ي  القصص الفّن تطور بخش توان يم آنكه ژهيو به رود، يم شمار به قرآن
ـ  مدخل كتـاب  قصص بخشي  برا هياول طرح ،اهللا خلف ي جـابر  ميالكـر  القـرآن  يال
  .كرد قلمداد
 از مانـدن  دور ليـ دل بـه ي  جابر جمله از و انينومعتزلكه   گفت توان يم تينها در
ي بـرا  ناچـار  بـه  شان،يـ اي  هـا  آمـوزه  بـه ي  تـوجه  يبـ  و معصومان ريخطاناپذ علم
 ليـ دل بـه  و ندآوردي  رويي  گرا عقل به امروز ةجامع مشكالت و ازهاين بهيي  گو پاسخ

  .برداشتند گام حيناصحي ريمس در انسان عقل تيمحدود
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