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چکیده
محمد عابد جابری شخصیت نومعتزلی معاصر است که تأکید بر فهم قرآن با ارائه تفسیری نوو و مناسوح حوال
زمانه از قرآن در عین استفاده از روشهای درون سنتی دارد .وی با استفاده از دستاوردهای جدید و توجه به زمینههای
اجتماعی به متن قرآن پرداخته و و میکوشد تا فهم معاصر از قرآن را با نگرشی تاریخی به فهم زمان نزول قرآن پیونود
دهد .در این پژوهش ،دیدگاه جابری از منظر تاریخینگری به قرآن مورد بررسی قرار گرفته و به تناسح از بافت عصر
نزول و ترتیح نزول قرآن سخن به میان رفته است .جابری با تمایز مسئلة تاریخینگری خوود قورآن و نقوش تواریخی
نگری در فهم آیات ،از طریق اعتماد به بررسی فضا و ترتیح نزول به دنبال شناخت مخاطح آیات و درک اهداف بیان
قرآن است تا نوعی روششناسی را برای عصری کردن تفسیر ،به معنای فهم همزمان قورآن معاصور بوا خوود ،و قورآن
معاصر با ما فراهم سازد.
کلیدواژهها :جابری ،فهم قرآن ،تفسیر ،تاریخینگری ،بافت عصر نزول ،ترتیح نزول.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1395/10/14 :؛ تاریخ تصویب نهایی.1396/03/23 :
 . 1نویسنده مسئول
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Abstract
Mohammad Abed Jaberi is a contemporary follower of neo- Mu'tazila who stresses
understanding Qur'an by presenting a novel interpretation of the Qur'an consistent
with the requiremnts of today’s world besides adopting traditional methods. Drawing
on new achievements and considering social contexts, he analyzes the text of Qur'an
and seeks to link contemporary understanding of the Qur'an to historical attitude for
figuring out the date of the Qur'an's revelation. In this study, Jaberi's perspective is
explored from the standpoint of historicism to Quran along with a discussion of the
age of revelation and the order of Quran revelation. By distinguishing the issue of
Qur'anic historicism and the role of historicism in understanding Quranic verses,
Jaberi strives to elucidate verses and appreciate the purposes of Qur'anic expression
through the study of conditions and the order of revelation in order to identify the
audience of these verses and understand the objectives of Quranic expression with an
attempt to develop a methodology for a novel interpretation of the Qur'an consistent
with his age’s conditions as well as today’s requirements.
Keywords: Jaberi, Understanding Qur'an, Interpretation, Historicalism, context of
revelation age, order of revelation
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مقدمه
رویکردهای روششناختی جدید همچون تاریخینگری ،مردمشناسوی ،جامعهشناسوی ،دینپژوهوی و
نقد ادبی ناشی از نیازی بود که در حوزه مطالعات قرآنی به شدت احساس میشد .در این میان ،دو مسوئله
اهمیتی ویژه داشتند :نخست سازگاری جهانبینی قرآن با یافتههای علم جدید؛ و دوم مسوئله نظوام مناسوح
سیاسی و اجتماعی بر مبنای اصول قرآنی به نحوی که مسلمانان را از سلطه حاکمیت غرب خالصوی دهود.
مسلمانان برای دستیابی به این منظور ،باید به فهم دوباره پیام قرآن روی میآوردند و چارهای جز ایون دو راه
نداشتند که یا الگوهای غربی را در جامعه اسالمی جذب و هضم کنند یا الگوهای دیگری را که بوه اعتقواد
خودشان برتر از الگوهای غربی بود طراحی و جایگزین آنها کنند .از مهمترین مسئلهها در این میان نحووه
فهم آیات قرآن درباره شیوه زندگی ،جایگاه حقوقی زنان ،روابط با اهل کتاب ،و نحووه اداره جامعوه در پرتوو
ارزشها و آرمانهای جدید بود (عباسی .)1395 ،بدینترتیح ،اصالح دینی با اصالح سیاسی و اجتمواعی
همراه شد و قرآن به محور نواندیشی دینی در جامعه اسالمی بدل گردید .عوامل نوین بودن تفاسویر در ایون
دوران ،هم محتوا و هم روش آنهاسوت .اندیشوههای نوو دربواره معنوای موتن قورآن ،عمودتا در پاسو بوه
پرسش های جدیدی پدید آمد که به سبح تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تأثیر تمدن غورب
در جامعه مسلمانان ایجاد شده بود (ویالنت.)3 ،
میتوان گفت علت پیدایش رویکردهای بیسوابقه روششوناختی در ایون شورایط دو چیوز بوود :یکوی
تحوالت جدید در زمینه مطالعات ادبی و نظریوه ارتباطوات و دیگوری نیواز بوه یوافتن روشهوای عملوی و
توجیهات نظری برای کنار گذاشتن تفسیرهای سنتی به نفع تفاسیر جدیدی کوه پوذیرفتن آنهوا بورای عقول
انسان امروزی آسان تر است و در عین حال اعتبار متن وحیانی را به معنای دقیق کلموه نفوی نمیکنود .ایون
رویکردها معموال بر مبنای فهمی جدید از ماهیت وحی الهی و نحوه جریوان آن بوهطور کلوی قورار داشوت
(کریمینیا.)1395 ،
محمد عابد الجابری ( ۲۰۱۰-۱۹۳۵م) فیلسوف و متفکر برجسته جهان عرب ،آثار بسیاری به جهوان
علم و اندیشه عرضه داشته است .تفسیر «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیبب الزبل » اثور
وی است که یکی از تفاسیر بر پایه مبانی و روشهای علوم انسانی دنیای مدرن است .این تفسیر بر اسواس
ترتیح سور قرآن در سه مجلد می باشد .البته وی پیش از این در کتابی در حوزه علوم قرآن بوه نوام «مبخل
إلی القرآن الکریم؛ الجلء األ فی التعریف بالقرآن» برخی از مبانی خوود را در فهوم قورآن مطورح نمووده
است .تالش جابری این است که با استفاده از دستاوردهای جدید و با توجه به زمینههای اجتماعی به موتن
قرآن پرداخته تا قرائتی جدید از آن ارائه دهد که هم هنجارهای علوم نو را رعایت کنود و هوم پایوه در سونت
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داشته باشد.
برخالف جریان غالح در اندیشه دگراندیش مسلمان که همواره بنا را بر قرائتهای تجددگرایانه نهادهاند
و بر کاربرد روشهای غربی در ارائه قرائتهای جدیود از سونت و متوون دینوی مسولمانان تأکیود کردهانود،
جابری همواره بر این نکته پای فشرده است که میتوان بر پایه سونتهای فکوری بزرگوان اندیشوه در جهوان
اسالم همچون «ابن رشد» 1و «ابن حزم» 2و «شاطبی» 3اصول روشی جدید را بنیاد نهاد کوه هوم از سونت
فکری ما گسسته نباشد و هم با نیازهای نوین سازگار باشد.
در دهههای اخیر ،نظریهپردازیهای جدیودی در حووزه ارتبوای پیامهوای قورآن بوا حووادو و وقوایع و
واقعیتهای عصر شکلگیری متن قرآن به عرصه اندیشههای قرآن پژوهانه گام نهاده اسوت .در واقوع تبیوین
ارتبای قرآن با شرایط و وقایع عصر نزول از موضوع اسباب نزول عبور کرده و بر نقش واقعیتهوای موجوود
در زمان نزول قرآن بور شوکلدهی الفوا و معوانی قورآن تأکیود کردهانود (شواکر .)113-114 ،بورای فهوم
واقعیت های عصر نزول این گروه از مفسران ترتیح نزول را ترجیح داده و به همین دلیل جابری ایون روش را
برگزیده است.
از سویی روششناسی تفسیر در این دوران بهشدت تحت تأثیر مباحث بنیوادین مطورح در حووزه علووم
انسانی از قبیل تاریخینگری ،معناشناسی ،نشانهشناسی ،گفتمانشناسی ،هرمنوتیک و ...قرار گرفته اسوت.
اکثر این رویکردهای جدید به تفسیر ،در کشورهای عرب و بهویژه مغرب عربی ظهور یافته است کوه بورای
محافل دانشگاهی ایران ناشناخته است .با توجه به اندیشه فلسفی جابری در رویکرد تاریخی بررسی توراو
و پیوند آن با تاری مندی ،اندیشه قرآنی جابری از منظر تاری مندی مورد بررسی قرار گرفته است .پرسشوی
که در گفتمان تاریخینگری مطرح است ،این است که آیا نص دینی ،با ترکیح ویژهای که دارد ،معنایی را با
خود به همراه دارد که از نشانههای لفظی استفاده میشود و یا نص دینی در ظرف تاریخی و شورایط خواص
مخاطبان القا شده و کسی که میخواهد پیام آن را دریابد ،افزون بر نشانههای لفظی و یوا حتوی غیرلفظوی،
برای فهم پیام ،به موقعیت تاریخی واژهها و داللت آنها و پرسمان مخاطبان و شرایط ویژه آنان توجه کنود
(ایازی)47 ،
علیرغم برجستگی اندیشه محمد عابد الجابری در حوزه قرائت معرفت شناختیاش از میوراو و پوروژه

 .1محمد بن احمد بن رشد اندلسی (متولد  1126در قرطبه اسپانیا و متوفی  119۸م در مراکش) فیلسوف نامدار عربی اندلسی بود.
 .2ابن حزم؛ ابو محمد علی بن احمد بن سعید ،فقیه بزرگ مکتب ظاهری ،محدث ،فیلسوف ،عالم ادیان و مذاهب ،ادیب و شاعر و یکیی ا
درخشانترین چهرههای فرهنگ اسالمی در اندلس ( 456-3۸4ق 1064-994/م).
 .3اصولی ،مفسر ،فقیه مالکی ،محدث و لغوی اندلسی بود .نام و نسب او «ابراهیم بن موسی بن محمد لخمی غرناطی» مشیهور بیه شیاطبی،
متوفی به سال  790ق است.
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نقد عقل عربی وی ،اما کنکاش های او در حوزه علوم قرآنی در میان پژوهشگران علوم قرآنوی بوا محوریوت
معاصر کردن قرائت قرآن با روشی معرفتشناسانه و با تکیه بر جنبههای جامعهشناختی و همچنین بور پایوه
دید تاریخینگر با شیوههای نوین علوم انسانی ،هنوز ناشناخته مانده است .فرضیه این پژوهش آن است که
رویکرد تاریخینگری در اندیشه جابری خللی نسبت به فراتاریخی بودن آموزههای قرآنی بوا فورت توأثر از
فرهنگ زمانه و تاری وارد نمیکند .مقاله حاضر از نظر ماهیت؛ یک تحقیق توصیفی -اکتشافی و در پاس
به این سئوال مهم است که روش جابری در نگرش تاریخینگری به تفسیر قرآن چیست که مبتنوی بور روش
کیفی تفسیری ،تحلیل اطالعات از آراء وی صورت میگیرد.
اندیشه فکری جابری و داللتهای آن در آثار قرآنی وی
یکی از ویژگیهای بارز جابری عبور از گفتمانهای حواکم بور فضوای روشونفکری دو دهوة  60و 70
میالدی و ترسیم افقی نوین فراروی پژوهشگران و نیز طورح و کشوم مفواهیمی توازه در عرصوة مطالعوات
انتقادی میراو عربی و اسالمی است .موضوع مورد نظر جابری نقد میراو اسوالمی اسوت (علیمحمودی،
76؛ کرمی11 ،؛ علیخانی .)283 /18 ،حیات علمی این اندیشمند مغربوی ،در برابور زمینوههای گونواگون
اندیشه فرهنگی وی ،شگفتانگیز و حیرتآور است.
جابری در سال  1971میالدی کتاب « العصبیة و الدولة؛ معالم نظریوة خلدونیوة فوی التواری العربوی
اإلسالمی» را منتشر کرد و گرایش سیاسی خود را به دولت ملی – عربی آشکار ساخت ،اما در واکاویهوای
میراو و مطالعات مدرنیسم به اندیشههای غربی متمایل بود .جابری قبل از آغواز پروژههوای فکوری بوزر
خود ،یعنی (نقد عقل عربی) کتاب «أضواء فی مشکل التعلیم» را در سال  1973میالدی و کتابهای «من
أجل رؤیة تقدمیة لبعض مشکالتنا الفکریة و التربویوة» و «مودخل للوی الفلسوفة» در دو جلود بوا عنواوین
«الریاضیات و العقالنیة المعاصرة» و «المنهاج التجریبی و تطور الفکر العلمی» را در سال  1976مویالدی
منتشر کرد.
به نظر میرسد تا ایون هنگوام ،جوابری در اندیشوه نووزائی بوود و معرفتشوناختی و روششناسوی آن،
اولویت افکار او را شکل میداد و به نوعی در مسیری گام نهاد که اروپا در فرآیند مدرنیسم خود ،این گوام را
اتخاذ کرده بود و آن ،دعوت به ایجاد عوامل قدرت علمی و فلسفی ،و مدرن سازی عقلی و علمی بود.
این آثار توانست باعث ایجاد یک شوک فرهنگی شود .شاید همین امر جابری را ترغیح کرد که شورایط
نوزایی را در مفهوم غربی آن کامل کند و آن ضرورتا باید با مشخص ساختن موضع نسبت به مانع بزر هور
نوزایی یا نوگرایی یا تغییر که همان «میراو» و تکیه بیش از حد به آن است ،صورت میپذیرفت .بوه هموین
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دلیل در سال  1980میالدی ،کتاب «نحن و التراو» را نوشت ،تا فصل جدیدی از نوشوتهها و اندیشوههای
فلسفیاش را آغاز کند (جابری ،نحن و التراو.)5 ،
جابری در بررسی مسائل میراو جسورانه عمل کرده و مواضع انتقادی خوود را دربواره میوراو عربوی و
اسالمی اعالم کرد و این نقادی جسورانه را در چهار جلد تحت عنوان «نقد عقل عربی» منتشر ساخت .وی
در این اثر ،نخست درباره شکلگیری عقل عربی سخن گفته ،آنگاه توضیح میدهد کوه موضووع ایون نقود،
عقل برساخته ،آماده و تحققیافته است و نه عقل بر سازنده و فاعل 1.جابری با اذعان به تأثیر این دو عقل بر
یکدیگر ،می گوید منظور ما از عقل عربی ،همان عقل برساخته است .یعنی همه مبادی و قواعود و اصوولی
است که فرهنگ عربی به مثابه شالودهای برای کسح معرفت پیش پای گروندگان بوه آن قورار میدهود و بور
نگاه آنان به جهان پیرامونشان ،فرمان میراند .وی روشن میسازد که عقل برساخته و تحققیافته متعلوق بوه
عصری است که در آن آماده و ساخته شده است .وی این عصر را عصر تدوین مینامد که همان دو قرن دوم
و سوم قمری است که تمام علوم اسالمی -که فرهنگ عربی و اسالمی آینده بر اساس آن پایهگوذاری شود-
در آن عصر شکل گرفت (جابری ،نقد العقل العربی.)5-6 ،
به نظر جابری بعد از این عصر ،عقل عربی از نوزایی و اجتهاد باز ایستاد .جابری بر این باور اسوت کوه
رسوخ نظامهای معرفتی به جای مانده (برهانی ،بیانی و عرفانی) در سیسوتم اندیشوه عربیساسوالمی چنوان
است که یافتن جایگزینی برای آنها جز با شروع یک نقد معرفتشناختی از آنها میسر نیسوت و علویرغم
آنکه برخی از این نظامها موجح ضعم عقل عربی شدهاند ،مثل نظام معرفتی عرفوانی و یوا نظوام معرفتوی
بیانی ،همچنان به حیات خود ادامه میدهد ،در حالی که نظام معرفتی برهانی فلسفی کوه باعوث پیشورفت
عقل اروپایی شد ،در شرق و جهان عربی  -اسالمی ،کنار گذاشته شده اسوت (السووید ،رضووان و محمود
زاهد جول.)96 ،
جابری زندگی علمی خود را با تألیم «مدخل للی القرآن الکریم؛ الجزء األول :التعریوم بوالقرآن» در
سال  2006میالدی پی میگیرد .انگیزه اصلی وی از پرداختن به چنوین موضووعی پوز از حادثوه یوازدهم
سپتامبر  2001میالدی و حوادو و واکنشهای احساسی که بهاندازه اصل حادثه از عقالنیوت بوه دور بوود،
گرایش عم یقی بود که در شناساندن قرآن به خوانندگان عرب و مسلمان و نیز غیرمسلمان در خود احسواس
میکرد؛ تعریفی که از یکسو از بهکارگیری ایدئولوژی و استفادههای تبلیغاتی ناظر به شرایط خاص بوه دور
 .1منظور ا عقل برسا نده ،خردی است که انسان ا پرتو آن میتواند ا فهم روابط بین اشیاء ،مبادی کلی و ضروری را استخراج کند .عقیل
برساخته یا متعارف ،مجموعه مبادی و قواعدی است که در استدالل به آنها ،تکیه میکنیم .عقل برساخته تا اندا های متغیر است و عقلی است
که در دوره معینی ا تاریخ وجود دارد و دستگاهی ا قواعد معین و پذیرفته شده ،در برههای ا تاریخ ما است که در خالل آن برهیه ،بیه آن
ار ش مطلق داده میشود.
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باشد و از سویی دیگر دیدگان بسیاری از کسان را بر فضای قرآنی بهمثابه نص محوری که پایهگذار عوالمی
جدید است بگشاید؛ عالمی که به نحوی بیسوابقه ملتقوای فرهنگهوا و تمودنهای شودیدا متنووع اسوت
(جابری ،مدخل .)14 ،پز از آن نگارش تفسیر قرآن کوریم در سوه مجلود را بوا عنووان «التفسویر الواضوح
حسح ترتیح النزول» در سال  2008میالدی به پایان رساند .دغدغه نهایی وی از بازخوانی قورآن عبوارت
بود از اینکه آیا میتوان دعوت محمدی را از سیاست و تاری جدا کرد آیا میتوان در قرآن ،دین و دنیا را از
یکدیگر تفکیک کرد همچنین آیا میتوان بدون اصالح فهم خود از گذشته ،اکنون خوود را اصوالح کنویم
اینها سؤالهایی است که پاس بدانها روش و رویکردی میطلبد که وی از زمان تألیم «نحن و التوراو»
در پی آن بوده است .رویکوردی کوه در یوک جملوه میتووان آن را خالصوه کورد :موتن را در فضوا و ظورف
تاریخیاش حفظ کنیم و در همان حال آن را معاصر خویش بفهمیم (همو.)16 ،
روش جابری در پژوهش میراث
نتیجه اندی شه او در نقد میراو در روشی که او در این تحقیقات طی کورده بوه شورح زیور اسوت .روش
جابری در پژوهش میراو سه مرحله دارد:
 .1بهکارگیری روش ساختارگرایانهای که همه قرائت های پیشین از متن را به یک سو وانهاده ،تنها به خود
متن رجوع میکند.
 .2استفاده از شیوه تحلیل تاری خی که بر اساس آن برای فهم متن الزم است آن را به سویاق و خاسوتگاه
تاریخیاش بازگردانیم.
 .3کشم عناصر اعتقادی در متن برای پیوندزدن این عناصر به جهان کنونی و بهرهگیری از آنهوا بورای
زندگی امروز (علیخانی 294 /18 ،و .)295
وی هر سه مرحله را در تعامل با قرآن بهعنوان متن زیربنایی میراو به کار میگیرد و باور دارد کوه قورآن
متنی اصیل و نصی است که از فهم و برداشتهای گوناگون مفسران و نحلههای تفسیری بووه دور اسوت .از
دید او تمامی تفاسیر اجتهادی ،روایی و ...که تاکنون برای قرآن ارائه شدهاند در واقوع تفسویر قورآن نیسوتند،
بلکه آنها را می توان اجتهاد با توجه بوه قرآن یا بیان روایات در پرتو قورآن و ...نامیود و بورای فهوم قورآن از
بسیاری از آنها بینیازیم (جابری ،فهم القرآن10 /1 ،و  .)12در عین حال او معتقد است که:
در تفسیر قرآن نیز باید اجتهاد کرد و لزوما نباید به آرای مفسران متقدم مقید بود .خود موتن قورآن قابول
تفسیر و تأویل های مختلفی است و اگر چنین روشی ممنوع بوود نباید طی اعصار ،صدها تفسیر با سبکها
و رویکردهای مختلم ظهور میکرد (السید.)98 ،
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به عقیده وی برای فهم قرآن به تالش ذهنی نیازمندیم تا بتوانیم قرآن را با عقل درک کنیم (جابری ،فهوم
القرآن .)13 /1 ،اما نباید غافل شویم که قرآن به زبان عربی است ،از اینرو الزم است لغات و مفاهیم آن را
بر اساس لغت و فرهنگ عرب عصر نزول دریابیم اما در عین حال باید فهم معاصر خود را نیوز از آن داشوته
باشیم و این همان روشی است که بوا سایر میراو خود ،در پیش گرفتهایم (همو ،مدخل 27 ،و .)28
پیشینه روش جابری
روش جابری در تفسیر و تعامل با قرآن بیسابقه نبوده و پیش از وی عبده آن را به کار بسته بود .عبده نیز
توجه به لغت و فرهنگ عرب عصر نزول را برای تفسیر ضروری میدانست و معتقد بود برای فهم عبارتهوا
و الفا قرآن ،با ید به فهم عرب عصر نزول و درک لغات بر اساس فهم آنان رجوع کورد (ویالنوت 5 ،و 6؛
رشید رضا .)21-22 /1 ،عبده در نهایت وظیفة اصلی مفسر را کشم اصولی از قرآن ،برای بوه کوارگیری در
زندگی امروز قلمداد کرد (ویالنت5 ،؛ رشید رضا .)492-498 /2 ،بنابراین میتوان گفت که نگاه جوابری
به قرآن نیز متأثر از مدرسة تفسیری عبده است.
 .3تار یخینگری در تفسیر:
معناشناسی تار یخینگری
تاریخینگری 1را مکتح تاریخی ،تاری گرایی و مکتوح اصوالت تواری گرفتهانود .تواریخینگری ،بور
اساس ریشهها و تحوالت تاریخی به بررسی موضوعات و مسائل فکوری میپوردازد و مبنوای ایون روش آن
است که هر پدیده در بستر حوادو و جریانات تاریخی به وقوع پیوسته اسوت؛ بررسوی پدیودهها را جودا از
شرایط تاریخی آنها غیرممکن میداند (ریفیودین .)7 ،تاریخینگری به عنوان یک جنبش فکوری در قورن
هجدهم و در یک بستر فکری و نهادی در آلمان بروز پیدا کرد .در قرن نوزدهم ،مطالعات تاریخی انتقادی
در فرانسه ،بریتانیای کبیر و مناطق دیگر ،پیشرفت قابل مالحظهای نمود .نگرش تاریخیگرایانه در آلمان بوه
طور عمیق در علوم فرهنگی و اجتماعی نهادینه شد و این روند تا اوایل قرن نوزدهم ادامه پیدا کرد .از آنجوا
که تحقیق و پژوهش در این دوران به طور فزایندهای شکل حرفهای به خود گرفت ،ایون رونود بوه خوارج از
مرزهای آلمان نیز راه یافت و مفروضات و شیوههای تاریخیگرایانه در این کشورها نیز به رویه تحقیقاتی راه
پیدا کرد (.)IGGERS, 460-462
دو جریان فکری در تاریخینگری مطرح گردید .در معنوای کالسویک بوه معنوای نگورش تواریخی بوه
پدیده ها و حوادو مربوی به انسان و علوم انسانی و در دیدگاه فلسفی ،نگرش تاریخی به ذات انسان و عقل
1. Historicism

پاییز و زمستان 1398

رویکرد تاریخینگری محمد عابد جابری در فهم قرآن؛ لوازم و داللتها

121

و فهم او است (عربصالحی .)120 ،1392،در تاریخینگری کالسیک ،تاری محیط بر و موؤثر در تموام
امور انسان اعم از فهم ،عقل ،شناخت ،دین و مذهح ،ارزشها ،اخالق و فرهنگ او میدانود .هور کودام از
این امور ،زاییده شرایط تاریخی و اوضاع و احوال پیشینی و پیرامونی خود است؛ تنها در همان ظورف قابول
فهم است؛ قوانین و فهم او قابل ّ
تسری به زمانهای دیگر نیست؛ هر انسانی محدود بوه شورایط ویوژه خوود
است؛ پیشینه و پسینة او متفاوت از هر انسان دیگر است و او توانایی فرارفتن از این محیط پیرامونی را ندارد؛
چون جزء ذات اوست و کسی یارای فرا رفتن از ذات خود را ندارد (عربصالحی.)50 ،1391 ،
در حالیکه تاریخینگری فلسفی ،ذات وجود و عقل بشری را تاری مند و زمانمند میشمرد .در واقوع
سنت و تاری و پیشینه فرهنگی هر فردی حیث وجودی و انفکاکناپذیر اوست و تاری مندی ،ذاتی انسان و
فهم اوست و تاریخیت از درون او میجوشد نه اینکه امری عارضی و بیرونی باشد (عربصوالحی،1391 ،
.)51
بنابراین در تاریخینگری کالسیک ،میان سنت و پیشفرتها پیوند برقورار میگوردد و همدلشودن بوا
مؤلم متن و در نتیجه رسیدن به مراد مؤلم امکانپذیر میشود .اما در تاریخینگری فلسفی ،جداشودن از
سنت و تاری و پیشفرتها و تالش برای رسیدن به مراد مؤلم ،ناممکن میباشد .در نتیجه پیروان نظریوه
کالسیک همچون هورش( 1متولود  1928م) در ّرد نظریوه گوادامر 1900-2002( 2م) مبنوی بور کثورت و
سیالیت معنای متن ،بین «معنای واقعی متن» که امری ثابت و همان مراد مؤلم است ،و «معنا بورای موا»،
که امری تاریخی و متغیر است ،تمایز قائل شدهاند .در واقع متن یک معنا دارد و یک معناداری .معنا هموان
است که در زمان نویسنده فهم میشود ،معناداری در هر زمان معنا میشود.
بر همین اساس بریدن متن از افق تاریخی پدید آمدن آن به معنای بریدن ر حیات آن است .هر متنوی
به زبانی نوشته شده و به عناصر فرهنگ خاصی توجوه دارد .از سوویی خوود زبوان نیوز عنصوری از عناصور
فرهنگی یک ملت به حساب میآید ،بنابراین برای فهم یک موتن بایود فرهنگوی را کوه موتن در سورزمین آن
روییده و رشد کرده شناخت ،و با زبان آن ،که به منزله یک شاخه از درخت فرهنوگ اسوت ،آشونایی کوافی
یافت .جز در این صورت فهم درست متن ممکن نخواهد بود (علوینژاد.)181 ،
رویکردهای تفسیری تاریخینگری
مفسرانی که بوه تواریخینگری در تفسویر روی آوردهانود بوه یوک روش نبودهانود .مقصوود گروهوی از

1. Eric Donald Hirsch
2. Hans-Georg Gadamer
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تاری نگری ،نقل قصه و حکایت است .بدینجهت به یادکرد حوادو تاریخی ،بهویژه زندگی انبیاء به عنوان
وسیله فهم متن بلکه توضیح و شرح می پردازند و افزون بر نقل وقایع و قصوص پیوامبران بوه تحلیول و بیوان
فلسفه تاری و نکتههای عبرتآموز اشاره میکنند .بدینجهت ایون تفسویر را تواریخی نامیدهانود( .صوغیر،
 ) 118تفاسیری نظیور الکشوم و البیوان ثعلبوی نیشوابوری و روت الجنوان ابوالفتووح رازی از جملوه ایون
تفاسیرند.
تعبیر دوم از تفسیر تاریخی ،تفسیر قرآن پا بهپای نزول وحی است .آنها در نزول هر آیه و سوره به دنبال
شناخت اسباب نزول و دیگر حوادثی هستند که قرآن در خطاب به آنها سخن گفتوه و هودف بسترشناسوی
نزول است .این تفاسیر به طور عمده بر اساس ترتیح نزول نگارش یافته اسوت .نمونوه ایون دسوته تفاسویر،
تفسیر الحدیث اثر محمد عوزت دروزه ( 1404-1305ق) و بیوان المعوانی اثور عبودالقادر مالحوویش آل
غازی (زنده در  1384ق) و پابهپای وحی اثر مهندس بازرگان است .این روش دوم را میتوان از روشهوای
تفسیری نوین به شمار آورد که البته از روشهای تفسیری اسالمی محسوب میگردد.
اما گونه سومی از تفسیر تاریخی هم وجود دارد که غرت از تفسیر تاریخی قرآن ،فهوم و تفسویر آن در
بستر تاری نزولش است .یعنی باید هر آیه و سوره قرآن را با توجوه بوه مکوان و زموان نوزول و مخاطبوانش
معناشناسی و تفسیر شود؛ بنابراین در تفسیر تاریخی قرآن هدف این است که بررسی شود ،معنایی که عرب
حجاز در عصر نزول از هر کلمه و عبارت قرآنی میفهمیدند ،چه بوده است.
در واقع این ویژگی قرآن که بهتدریج و متناسح با شرایط ّ
متطور دوره نبووت پیوامبر اسوالم (ص) نوازل
شده ،اقتضا کرده است ،قرآن پژوهان ،اعوم از مسولمانان و خاورشناسوان ،بوه شوناخت مناسوبت تواریخی
وحیهای قرآن و زمان نزول آنه ا بپردازند و آثار گوناگونی را با تکیه بررسی آیات بوه ترتیوح نوزول سوامان
دهند؛ نظیر ترجمه قرآن به ترتیح نزول ،تفسیر قرآن به ترتیح نزول ،سیره نبوی بر پایوه ترتیوح نوزول قورآن
(نکونام.)43 ،
ضرورت تفسیر تاریخی
برخی تاریخیبودن قرآن را با ذکر عالیوم و شوواهدی مطورح مویکننود و از تواری بوهعنوان واقعیوات
گریزناپذیر یاد میکنند و پیوند وحی را با واقعیات زیر واضح میدانند:
 . 1الفاظی که در وحی استعمال شده و گویای بشری بوودن واژگان وحی و در سوطح نوازل موردم بیوان
شده است؛
 .2اسباب نزول خاصی که بیانگر نکاتی از واقعیتهای اجتماعی و مفسر وحی از پایین بوه باالست؛
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 . 3بوه هم پیچیدگی کالم وحی با سخنان مردم در بسویاری از موواردی کوه قورآن طبقوات و اشوخاص
مختلم را مورد خطاب قرار میدهد یا کلمات آنان را نقل میکند؛
 .4تحقیق وحی در برههای از تاری و جغرافیای معین؛
 .5مسائل اجتماعی کوه قرآن نسبت به آنها موضعگیری میکند؛ مثل آنچه درباره دخترکشی ،ظهار یوا
عقح انداختن ماههای حرام آمده یا مسائلی که در برخورد کافران با مستمندان ذکر شده است؛
 . 6پیوند رسالت و تبلیغ ،مانند پیوند وحی و واقعیات عصر پیامبر ،گویای تاریخمندی است؛
 .7فراز و نشیح داشتن احکام و ارائه شدن در یک قالح زمانبندی شده ،مثل مراحل حکم تحریم خمر
(حنفی.)155 – 132 ،
لوازم تاریخینگری در فهم قرآن از منظر جابری
از منظر محمد عابد جابری ،قرآن متنی تاریخی و در بسوتر شورایط و اتفاقوات و حووادو و مخاطبوان
خاص و نیازهای معنوی و اخالقی آنان نازل شده است و برای واکاوی آن باید از اندیشه تواریخینگر بورای
بررسی فرهنگ عربی و بهویژه جنبههای اعتقادی کالمی و فقهی آن اسوتفاده کورد .اموروزه پوز از گذشوت
قرن ها از امر نزول قرآن نیازمند فهم آن طبق ترتیح نزول یعنی آن طور که طی  23سال بر پیامبر (ص) نازل
شد هستیم .جابری این نوع قرائت را قرائتی تاری مند از قرآن مینامد و هدف از آن را برقراری ارتبوای میوان
نزول قرآن و سیره نبوی اعالم میکند.
بشری بودن پیامبر که در آیات فراوان بر آن تأکید شده و مخاطبانی کوه قرآن با آنوان سوخن میگویود و
نیازها و شرایط و حاالت آنان را در نظر میگیرد ،نشان از تاری مندی قرآن است .بدین روی ،این اصول کوه
قرآن توسط بشری همانند آنان (سوره کهم ،آیه  ،11سوره شعراء ،آیه  154و سوره فصلت ،آیه  )6آورده شده
و واسطه تنزل آن بوده ،اصلی انکارناپذیر است .در مرحله اول بشرهای خاص ،مخاطح آن بوده و در بسوتر
فرهنگ و واقعیت خاصی ارائه شده ،گویای این مبنا در تاری مندی است .در ادامه ،به گونهشناسی دالیول و
شواهدی برای اثبات این امر در اندیشه جابری اشاره میشود.
 .1درک عینی از متن و امکان فهم قرآن و داللت قرآن
از جمله پیشفرتهای جابری در تاریخینگری این است که متن یا سنت مربوی به گذشته ،قابل درک
عینی است و می توان آن را بر اساس فهم رایج که خود ،تحت تأثیر آن سنت پدید آمده است ،ارزیابی کورد،
بهگونهای که میتوان فاصلههای زمانی را طی کرد و به فهم عینی از پدیدههای تاری مند رسید .همانگونه که
اشاره شد این پیشفرت مورد قبول هرمنوتیستهای کالسیکی نظیر شالیرماخر و دیلتای و و هرش اسوت.
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به نظر آنان «فهم» وسیله ای برای غلبه بر این گسل زمانی اسوت و از ایون رو آنوان هرمنوتیوک را بوه عنووان
ابزاری کارآمد برای پیمودن این فاصله تاریخی میان عصر تألیم و عصر تفسیر و به عبارت دیگر ،مؤلوم و
مفسر به کار میبردند (واعظی.)۲۱۸ ،
دغدغة جابری قرار دادن متن قرآن در افق زمانی متن (زمان نزول) و افق امروز است .او معتقد است که
فهم امروز ما از قرآن بدون در نظر گرفتن شرایط روزگار نزول امکانپذیر نیست .برای قرار دادن قرآن در افق
زمانی خودش ،باید در درجة نخست از ترتیح نزول آیات قرآن پیروی کرد و هور آیوه از قورآن را بور اسواس
رخدادهای زمان نزول و فهم مردم آن دوره تفسیر کرد (جوابری69 ،1386 ،؛ هموو28 ،2006 ،؛ هوومان،
 .)13 /1 ،2008در عین حال الزم است با شیوه ارائه و طرح پرسشها و مطالح فکوری اموروزی ،قورآن در
افق فکری حال حاضر قرار گیرد؛ زیرا این کار بیگانگی ما را با تفسیر قرآن از میان برمیدارد ،بیگانوه بوودنی
که هنگام مطالعة تفسیری قدیمی مثل تفسیر فخر رازی یا طبری بین خود و آن احسواس مویکنیم (هموان،
.)69 ،1386
جابری بر اساس این نگرش ،در مواردی پز از فهم آیات بر اساس اطالعوات عورب عصور نوزول ،بوه
توضیح آن بر پایة یافتههای جدید پرداخته است (هومان 26 /1 ،2008 ،و .)27
 .2توجه به فرهنگ و لغت عصر نزول
قرآن در هنگامه و موقعیت جغرافیایی خاصی نازل شده که مردم آن با فرهنگ و پیشینه تاریخی و عادات
و رسوم مخصوص بوه خود زندگی میکردهاند و با واژههایی خاص انز داشته و تعبیرهای ویژهای در زمینوه
مسائل دینی و غیبی و حتی کار و کسح و معاشرت خود به کار میبردهاند .قرآن در خأل نازل نشده و بودون
توجه به شناخت واژه ها و کلمات و بدون رعایت تفهیم و تفاهم مطالوح را ادا نکورده اسوت (ایوازی.)55 ،
جابری تأکید میکند که بسیار ی از علمای مسلمان ،شری فهم و مطالعة قرآن را اطالع از زبان عربی در حد
فهم عربزبانان دانستهاند .این بدان معناست که قرآن گرچه ذاتا وحی نبووی اسوت ولوی بوا زبوان عربوی و
شرایط اجتماعی و فرهنگی آن پیوند عمیقی دارد (رشوانی71 ،؛ جابری ،مدخل 27 ،و.)28
از منظر جابری حتی تکوین قرآن در فرهنگ خاصی تحقق پیدا نموده اسوت .فضوا و امکانواتی کوه در
جزیرهالعرب به علت فقدان دولت و حکومت مرکزی از یک سو و به لطم راههوای تجواری جهوانی کوه از
شمال به جنوب و از غرب به شرق این سرزمین امتداد داشت ،و از طرفی وجود مراکز مهوم دینوی کوه مکوه
تنها یکی از آنها بود ،که قبایل عرب در اطراف آنها بازارها برپا میساختند و در آن نه تنها کاال بلکه اشعار
و افکار و قصص و اخبار مبادله می کردند ،باعث گردید که جزیره العرب دوران جاهلیت نوه تنهوا خوارج از
عالم قرار نداشت ،بلکه عرصهای برای تالقی امواجی بود که از دو قطح دنیای آن زموان یعنوی ایوران و روم
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برمی خواست .این تصویر برای فهم پدیده بشارت دعوت محمدی ضروری است کوه بهصوورت دو پدیوده
ارائه شده است :بشارت دادن برخی راهبان یهود و نصاری به نزدیک بودن ظهور پیوامبر جدیود از یکسوو و
سیر و سفر برای جستجوی دین حق ،دین ابراهیم از سوی دیگر (جابری.)49 ،
از طرفی به همین دلیل است که میبینیم واژههای دخیل و عاریت گرفته شده از گویشهوا و زبانهوای
دیگر در قرآن فراوان است (جفری.)13-14 ،
برای نمونه جابری ذیل سوره «ق» که بر اساس ترتیح نزول ،اولین سورهای از قرآن است که بوا حوروف
مقطعه آغاز میشود ،در تحلیل حروف مقطعه در قرآن ،که آن را قسم به حروف عنوانگذاری کرده و پز از
نقل سخن مفسران پیرامون این حروف و نقد آنها ،مینویسد :شاید صحیحترین سخن درباره ایون حوروف
این باشد که استفاده از این آواها برای آگاه کردن شنونده و جلح توجه وی بوده ،همانطور که عرب آن زمان
آن را انجام میداده است و این کار عادت آنزمان بوده است( .جابری ،فهم القرآن.)163 /1 ،
جابری سخن قاضی ابوبکر بن العربی را مؤید سخن خود میآورد که میگوید :اگر عرب ،میان خوود،
مدلول و معنای متداولی از آن نمیشناختند ،حتما اولین کسانی که آن را انکار میکردند ،همانهوا بودنود و
حال آنکه پیامبر (ص) ،حم فصلت و ص و  ...را بر آنان تالوت فرمودند ،اما هیچیک ،باوجود اصرارشان بر
انحراف و لغزش ،آن را انکار نکردند (همو).
در نمونهای دیگر ذیل آیات  6تا  10صافات 1پز از اینکه توضیح میدهود کوه سوتارگان بوا نورافشوانی
زینت آسمان هستند و نجوم آن را از شیاطینی که قصد استراق سمع دارند و سعی دارنود اقووال فرشوتگان را
بشنوند محافظت میکنند (اشاره به کهانت ،رمالی ،پیشگویی و طالعبینی) و به نجومی کوه شویاطین را از
بین میبرند ،شهاب گفته میشود .به این معنا که شیطان را دنبال کرده ،سپز آنان را آتش زده و میسوزانند.
این همان معنایی است که متعلق به معهود عرب میباشد .الزم به ذکر است که مقصوود از ایون ،در اینجوا
تأکید بر پایان یافتن امر کهانت و پیش گویی با ظهور پیامبر است .همو که وحی را از جانح خودا دریافوت
کرده و رسالتش را به مردم ابالغ میدارد (جابری ،فهم القرآن.)63 /2 ،
 .3ترتیب نزولی قرآن
جابری شیوه تعامل تاریخی با قرآن را از نولدکه ( )1836-1930مستشرق آلموانی اخوذ کورده اسوت.
شاگرد نولدکه و ادامهدهنده راه او ،بالشر ( )1900-1973بر این باور است که قرائوت مسولمانان و علموای
اسالم از قرآن ،قرائتی مقلوب است و قرائت اصلی قرآن باید بر پایه ترتیح نزول آن مترتح باشد .جابری بوه
 .1إِنَّا َیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ ﴿ ﴾6وَحِفْظًا مِنْ کُلِِّ شَیْطَانٍ مَارِدٍ ﴿ ﴾7ال یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَإل األعْلَی وَیُقْذَفُونَ مِنْ کُلِِّ جَانِبٍ ﴿ ﴾۸دُحُورًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ ﴾9إِال مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (.)10
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پیروی از این دو شرقشناس بیان می کند که آغاز قرآن از عهد صحابه تا بوه اموروز از سووره بقوره اسوت در
حالی که این سوره حاوی آیاتی است که در اواخر زندگانی پیامبر (ص) بر وی نازل شدند (جابری ،مدخل،
 )243این مطلح ،تئوری وی ،یعنی قرائت قرآن برحسح ترتیح نزول را نقض میکند؛ اما جابری در توجیه
کار صحابه و رفع تناقض ایجاد شده میگوید عمل صحابه به این باز میگردد که حکومت نوپای اسوالمی
به «قرآن التشریع :قرآن قانونگذار» بیشتر نیاز داشت تا «قرآن الدعوه :قرآن تبلیغ».
« تأکید ما بر اهمیت اعتماد به ترتیح سور قرآن بر اسواس ترتیوح نوزول بوه معنوای نفوی ترتیوح سوور
برحسح چینش مصحم نیست ،زیرا معتقدیم برای دولت اسالمی که بعد از رسول خدا در مدینه به مسویر
خود ادامه داد ،روش اخیر مناسحتر بوده ،چورا کوه قانونگوذاری بورای ایون دولوت در تموامی عرصوههای
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی عمال رجوع به قرآن مدنی را ضرورت میبخشوید ،قرآنوی کوه اساسوا قورآن
مرحله دولت است( ».جابری ،مدخل.)419 ،
هدف او از این قرائت تاریخی ،تالش برای انطباق میان نزول قورآن و سویرة نبووی اسوت؛ زیورا زنودگی
پیامبر و قرآن همبستگی تامی دارند و این نکتهای است که مفسران پیشین بدون توجه به ترتیوح نوزول از آن
غافل ماندهاند (همو .)254 ،از دید وی قرآن متنی جاری و زنده است کوه در زنودگی پیوامبر جریوان دارد،
هرچند میتوانیم پارهای از موضوعات مانند عقاید را بهصوورت موضووعی و بودون ترتیوح نوزول در قورآن
بررسی کنیم ولی برخی از مسائل مثل ناس و منسوخ بدون توجه بوه ترتیح نزول به نتیجه نخواهود رسووید
(همو.)244 ،
توجه ویژة جابری به ترتیح نزول متأثر از دیدگاه شواطبی اسوت ،زیورا شواطبی معتقود اسوت کوه فهوم
سورههای مدنی باید پز از سورههای مکی انجام پذیرد و همچنین فهم هر یک از ُسور مکی یا مودنی بایود
به ترتیح نزول آنها صورت گیرد ،در غیر این صورت فهم صحیح به دسوت نخواهود آمود (جوابری ،فهوم
القرآن.)12 /1 ،
از نظر وی هدف از بحث ترتیح نزول ،شناسایی چگونگی شکلگیری نص قرآن با تکیه بر مطابقت آن
با سیرة نبوی است ،پز اجتهاداتش باید بر دو موضوع سیر سیرة نبوی و سویر تکووین قورآن متمرکوز شوود،
بنابراین ترتیح سورهها باید با دعوت پیامبر و مراحل زندگی او متناسح باشد (جابری ،مدخل.)245 ،
با همین اندیشه ،برای نمونه وی به ارائة تقسیماتی جدید از خط سیری سازگار با خط سیر سیره نبوی در
زمینه نزول قرآن در مکه ،میپردازد( :همو 250 ،و .)254
الم .دعوت مخفیانه که محدود به تماس و رابطه فردی و تالش برای اقناع فردی بود.
ب .آغاز تعرت بوه بتپرستی و درگیری با قریش ،با قرائت سورة نجم در کنار کعبه در سال پنجم بعثت
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در برابر بزرگان قریش.
ج .ادامة مرحله تعرت به بت ها و سوتمگری قوریش علیوه مسولمانان؛ کوه افورای قوریش در سوتم بور
مسلمانان را بدنبال داشت و هجرت به حبشه اتفاق افتاد.
د .محاصره پیامبر و طایفهاش در شعح در حدود سه سال .از سال ششم یا هفتم توا سال نهوم یوا دهوم
بعثت.
ه  .مرحله رفع محاصره و آغاز دعوت قبایل؛ که در نتیجه آن ،بیعت عقبة اول و دوم و مقدموه مهواجرت
به مدینه فراهم شد.
 .4توجه به اسباب نزول
یکی دیگر از شواهد تاری مندی ،ذکر اسباب نزول برای بیان موقعیوت و تعیوین جایگواه و مشخصوات
موضوع آیه است .گزارشهای اسباب نزول گرچه از جاودانگی قرآن نمیکاهد و حکم را محدود نمیکند و
به معنای عدم وجود پیامهای کلی و همهگیر قرآن نیست ،اما این نکتوه را آشوکار میسوازد کوه ایون کتواب
آسمانی بدون انعکاس علل و عوامل و بی توجه به نیازها و شرایط عصر رسالت و مخاطبان آن نبوده اسوت و
بخشی از آنها ناظر بوه آن دوران ،منطقه و پرسشهایی بوده که مردم عصر پیامبر با آن سروکار داشتهاند .لذا
اگر در آن عصر ،پرسشهای دیگری میشد ،یا مسائل و مشکالتی به وجود میآمد که از قبیل مسائل امروز
بود ،چهبسا جوابهای دیگری میآمد (ایازی.)62 ،
البته توجه به اسباب نزول در تفسیر قرآن مورد عنایوت مفسوران بووده اسوت (سویوطی 84 ،و  .)86در
روزگار ما نیز مفسران توجه ویژه ای به این بحوث داشوته و شوناخت اسوباب نوزول را بورای فهوم قورآن الزم
دانستهاند .زیرا سخن بلیغ با در نظر گرفتن مقتضای حال مخاطح بیان میشود و اطالع از سبح نزول ،ما را
به شناخت شرایط مخاطح اولیة قرآن نزدیک میکند (رشید رضا 24/1 ،و .)25
جابری میگوید« :خطا نگفتهایم اگر همراه با برخی قدما بگوییم هیچ آیهای در قرآن نیست مگر آن که
در پز نزول آن سببی بوده است .از این روست که بسویاری از ایشوان گفتهانود قورآن بهصوورت پراکنوده و
دستههای آیات در طول مدت بیش از بیست سال نازل شده ،زیرا بهتناسح شرایط و مقتضوای احووال نوازل
میشد« .مقتضای احوال و شرایط» تنها به شرایط زندگی پیغمبر و یاران و مؤمنوان بوه آن حضورت محودود
نمی شد ،بلکه تموامی شورایط آسوایش و سوختی ،اموور زنودگی ،صولح و جنوگ و منازعوات و اتحادهوا و
معاهدات و نیز شئون شخصی پیغمبر و شئون مربووی بوه خوانواده و همسوران او را نیوز شوامل میگشوت»
(جابری ،مدخل.)430 ،
از منظر جابری قرآن کتابی تاریخی است و برای تعامول بوا آن ،بایود دیود تواریخی گسوتردهای از سویر
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شکلگیری فرهنگ عربی خصوصا جنبة کالمی و فقهی آن داشت .در بیشتر آیات قرآن اسباب نزولی وجود
دارد که همان اتفاقات اجتماعی روزمره بودند و نزول قرآن را با مراحل دعوت و حوادو سویرة نبووی پیونود
میدهد (جابری ،قرآن ،قرآن است.)68-69 ،
آنچه به نگاه جابری جلوهای خاص میدهد و آن را از تفاسیر پیشینیان متمایز میکند قرار دادن اسوباب
نزول در کنار سیاق آیات است ،کاری که عبده و دیگر مفسران معاصر نویز به آن اهتموام داشوتهاند .جوابری
معتقد است که پرداختن تنها به اسباب نزول بدون توجه به سیاق ،موجح میشود که قرآن را آیواتی پراکنوده
بدانیم ،همانگونه که تفسیرکنندگان گذشته وقتی درباره اسباب نزول سخن میگفتنود از واقعوهای خواص و
منفصل از سیاق آیه حرف میزدند (جابری ،مدخل .)254
از منظر جابری ،علت اضطراب یا سرگردانی در تفسیر بسیاری از آیات قرآن ،عدم توجه به ایون مسوئله
اساسی و روش شناسانه است که هر آیه را باید در متن سیاقی بررسی کرد که در آن قرار دارد .ایون سویاق در
قرآن با دو ویژگی مشخص میشود .اول آیاتی که کل واحدی تشکیل میدهند و آیهای که مقصود تفسویر آن
است همراه با آنها که قبل و بعد از آن قرار دارند ،ذیل این کل واحد قرار میگیرند .دوم ظرف نوزول؛ یعنوی
جایگاه سوره ای که آیه در آن قرار دارد در نردبان ترتیح نزول و مناسبت و سبح نزول آن آیه یا آیات و روشون
شدن مخاطح آن .رعایت این ضوابط روش شناسانه برای این است که مفسر و تأویلگر در فهم آیوات قوران
از آ نچه معهود عرب است ،یعنی از فضای فرهنگی و تمدنی عرب مخاطح قرآن ،فاصله نگیرد (همو-90 ،
.)89
قرآن از سورههای مستقلی تشکیل شده که با وحی تدریجی پدید آمدهاند .سورهها خود از آیاتی تشکیل
یافتهاند که در بیشتر موارد ناظر بر وقایع منفصلی است که اسباب نزول محسوب میشوند .به همین علت
تعامل با قرآن بهعنوان نصی که برحسح ترتیبی مشخص تنظیم و صورتبندی شده ،امری نواممکن اسوت.
قرآن نصی بیانی ،مولود وحی است و نه محصول نظموی منطقوی .وحوی برحسوح اقتضوای شورایط نوازل
میشد ،در حالی که شرایط از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند .در واقع به علت زنده بودن نص قورآن کوه
بهصورت دینامیک با وقایع سیره نبوی حرکت میکند (همو.)243 ،
در واقع قرآن وحی ای است که از جانح پروردگار عالمیان به پیامبر القا شوده اسوت و پیغمبور در ایون
رابطه مأمور است و قرآن آمر .با این همه ،اوامر قرآنی بدون سبحهایی که نزول آنها را ضورورت بخشوند،
نازل نمیشوند .این اسباب نزول گاه افکار و تمایالتی است که در درون پیغمبر پدید میآید ،گاه سوألهایی
است که دشمنان یا یاران او یا عموم مردم مطرح می کردند و گواه نیوز تأکیود و تأییود موضوعی و یوا نهوی و
بازداشتن از آن است .در واقع هیچ آیهای در قرآن نیست مگر آنکه در پز نزول سببی بوده است .بوه خواطر
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همین مطلح قرآن پراکنده و دستههای آیات در طول مدت بیش از بیست سوال نوازل شوده ،زیورا بهتناسوح
شرایط و مقتضای احوال نازل شده است که تنها به شرایط زندگی پیغمبر و یواران و مؤمنوان بوه آن حضورت
محدود نمیشد ،بلکه تم امی شرایط آسایش و سختی ،امور زندگی ،صلح و جنگ و منازعات و اتحادهوا و
معاهدات و نیز شئون شخصی پیغمبر و شئون مربوی به خانواده و همسران او را نیز شامل میگشت (هموو،
.)430
به همین دلیل عبده نیز روش متعارف مفسران را مورد طعن قورار داده ،معتقود اسوت کوه برخوورد ایون
چنینی با آیوات و سوبح نوزول آنهوا ،از قورآن پراکنودهگوییهایی را بوه تصوویر کشویده ،موجوح میشوود
مستشرقان ،قرآن را مجموعه سخنانی بدون وحدت موضوعی و بیربط با هم بداننود (شوحاته36 ،؛ رشوید
رضا.)11 /2 ،
داللتهای تاریخینگری جابری در فهم قرآن
جابری از ایده هرش در تاریخینگری یعنی تفاوت در معنا و معناداری ،استفاده میکند و معتقد اسوت
متن ،را می توان مستقل از نویسنده ،تفسیر کرد .البته در مورد تعامل با متن مقودس بوه دلیول ایون کوه موتن
مقدس برای آوردن پیام و مقصود آمده است ،نگرشی متعادل ارائه میدهد .از منظر جابری ،تنها راه صحیح
برای فهم قرآن این است که قرآن را باید آنگونه که عرب آن زمان میفهمیده است ،معنا کنیم .تعامل زندهای
که قرآن با جامعه عرب آن روز دارد .اما باید قرآن را معاصر با خودمان هم بفهمیم .معنای متن و معنواداری
متن ،معنایی که مؤلم مراد میکند و معنایی که مفسر برای روزگار خودش داللت میکند .یعنی باید قورآن
را در زمان خودش فهمید (فهم قرآن) و بعد داللتهای امروزی .جوابری در آثوارش ،هموین بخوش اول را
انجام داده و منظور وی از نام کتاب خوود (فهوم القورآن) ،فهمیودن قورآن در زموان خوودش بووده اسوت و
داللتهای امروزی قرآن ،مطمح نظر وی به عنوان مفسر نبوده است.
بنابراین دغدغة جابری قرار دادن متن قرآن در افق زمانی متن (زمان نزول) و افق امروز است .او معتقود
است که فهم امروز ما از قرآن بدون در نظر گرفتن شرایط روزگار نزول امکانپوذیر نیسوت .بورای قورار دادن
قرآن در افق زمانی خودش ،باید در درجة نخست از ترتیح نزول آیات قرآن پیروی کرد و هر آیه از قرآن را بر
اساس رخدادهای زمان نزول و فهم مردم آن دوره تفسیر کرد (جابری ،قرآن69 ،؛ همو ،مدخل28 ،؛ هومو،
فهم القرآن .)13 /1 ،از سویی الزم است با شیوه ارائه و طرح پرسشها و مطالح فکوری اموروزی ،قورآن در
افق فکری حال حاضر قرار گیرد؛ زیرا این کار بیگانگی ما را با تفسیر قرآن از میان برمیدارد ،بیگانوه بوودنی
که هنگام مطالعة تفسیری قدیمی مثل تفسیر فخر رازی یا طبری بوین خوود و آن احسواس مویکنیم (هموو،
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قرآن.)69 ،
جابری بر اساس این نگرش ،در مواردی پز از فهم آیات بر اساس اطالعوات عورب عصور نوزول ،بوه
توضیح آن بر پایة یافتههای جدید پرداخته است (همو ،فهوم القورآن 26 /1 ،و  .)27همچنوین او در صودد
است تا پیامهایی را از قرآن برداشت کند .برای نمونه در بیان یکی از این پیامها میگوید:
آیات قرآن در ضمن تعریم داستان داود و سلیمان و امتحانهای آنان ،از پیامبر میخواهد توا بوه آن دو
اقتدا کند و در برابر آزار قریش صبر نماید .خداوند در آیات دیگر ،داستان پیامبرانی را ذکر کرده اسوت کوه از
ایمان آوردن مردم مأیوس شدند و درخواست عذاب کردند .با توجه بوه شرایط پیامبر و تکرار دستور صبر در
قرآن میتوان گفت کوه پیوام اصولی قورآن صوبر و شوکیبایی اسوت؛ زیورا آنچوه در قورآن بیوان شوده دارای
خصوصیاتی است که باید ویژگی های هر مورد و استثنائات و جزئیات آن را جدا کرد و پیام اصلی و فراگیور
آن را دریافت .به این ترتیح قرآن سخنی فراگیر برای همة اعصار مویشود (جابری ،مدخل.)191 ،
باید حقایق تاریخی بسیار مهم و پراکنده ای را کوه بورای فهوم قورآن و در نتیجوه درک اسوالم ضوروری
می دانیم ،گرد آوریم .فهمی که به رویکرد نگاهی معاصر به دعوت محمدی بیاید .نگاه معاصر بدین معنا که
از یک سو به این دعوت در ظرف زمانی و فرهنگی خود بنگریم و از دیگر سو همچون دعوتی که از نظر فهم
و عقالنیت ،معاصر ما در قرن بیست و یکم باشد (همو.)72 ،
البته برای به دست آوردن تصویر امروزی ،جابری قائل بوه اجتهاد در فهوم قورآن اسوت .او در ایون بواره
میگوید:
در مقابل ما و گذشتگان ،مواد و مصالح یکسانی قرار دارد ولی هور یوک از موا خانوة خوود را بوه شویوة
متناسح با عصر خویش بنا میکند (جابری ،قرآن )69 ،در واقع از طریق اعتماد بوه ترتیوح نوزول بوه یوک
بیداری حیاتی تاریخی دست یافتیم که برای عصری کردن موضوع مورد بحث (معاصر ما) ،در عوین حفوظ
ویژگیهای زمانی و تاریخی آن (معاصر خود) امری کامال ضروری است (جابری ،مدخل .)428
پیش از جابری ،عبده و سید قطح نیز بر استفاده از قرآن بورای حول مشوکالت کنوونی اجتمواع تأکیود
داشتند .آنان وظیفة مفسور را یوافتن سونتها از آیوات قورآن بورای بهرهمنودی در زنودگی اموروزی دانسوتند
(ویالنت5 ،؛ رشوید رضوا 492 /2 ،و498؛ قطح 2121 /4 ،و .)2122
با این اندیشه ،گرچه توجه ب ه عرف عرب با تمام جوانح آن ،برای این که قرآن معاصر خوود باشود و در
ظرف زمانی خود دیده و فهم شود ،امری ضروری است ،تنها راه صحیح این است که قرآن در سطح فهوم و
استنبای ،معاصر ما فهم شود .روششناسی این امر از منظر جابری ،همان منطقوی اسوت کوه وی در طوول
حیات علمی خود ،مبنای تحقیقاتش قرار داده است .ویژگی ایون روش ،درنظرگورفتن سووژه موورد مطالعوه

پاییز و زمستان 1398

رویکرد تاریخینگری محمد عابد جابری در فهم قرآن؛ لوازم و داللتها

131

همچون امری معاصر خود و در همان حال بهعنوان امری معاصر ما است .در موضوع قرآن ،بهترین راه برای
تطبیق این روش در تعامل با آن ،مبنای «تفسیر برخی از آیوات قورآن توسوط برخوی دیگور از آیوات» اسوت
(جابری ،مدخل.)29 ،
این ایده جابری تا حدودی قابل دفاع است؛ او میکوشد دیالوگیسم (تفسیر و فهم متن بر اساس منطوق
گفتگویی) را وارد حیطه تفسیر قرآن کند .کاری که کسانی چون «شی محمد عبده» و «عزة دروزة» شوروع
کردند و فضای بنیادگرایی اسالمی و غلبه گفتمان سلفیگری مانع از تداوم و پویایی آن شد .در این گفتموان
وی به دنبال داد و ستد نقادانه با مصادر و جستجوی حقیقت است .همانگونه که در جریان رویکرد علموی
و بی طرفانه در قبال وقایع آشکار میشود .مانند همان شیوهای که در مجلدات چهارگانه نقد عقل عربوی در
پیش گرفته است .البته با لحا تفاوت مقام قرآن از مقام اندیشه عربی .لذا تأکید دارد که قرآن را بخشوی از
میراو گذشته نمیداند ،بلکه تمام فهمهایی را که عالمان مسلمان درباره قرآن برای خود بنا نهادهاند ،معتبور
و محترم میداریم ،آنها همگی میراو هستند ،زیرا از جنز امور بشری هستند (همان.)26-27 ،
از هیچکدام از سخنان جابری استفاده نمیشود کوه مفهوم تاری مندی قرآن به معنوای نفوی قدسویت و
غیر الهی بودن قرآن یا غیر قابل استفاده بودن آن اسوت یوا اصول عمومیوت داللوت و جواودانگی اسوالم و
نصوص دینی با نظریه تاری مندی ویران میشود و نص دینی برای عصرهای دیگر پیامی ندارد ،و یا دخالت
دادن عنصر زمان و مکان در فهم به معنای نسبی شدن مطلق فهم نص و عدم استقرار کالم اسوت .آنچوه در
نظر این گروه ،اهمیت و حساسیت دارد ،راه های نزدیک شودن بوه مقصوود پیوام سوخن اسوت کوه ابرهوای
متراکمی آن را احاطه کرده و الزم است مفسران این ابرها را کنار بزنند و موانع شناخت را در نظور بگیرنود و
با توجه به توانایی ها و استعدادها و شناخت شرایط و بازسازی موقعیت نزول و فضاشناسی عصور نوزول بوه
این مقصود نزدیک شوند و به ظاهر نوص بسونده نکننود .لوذا جهوت وضووح بیشوتر روش خوود ،تفواوتی
روششناسانه میان دو امر قائل شده است .یکی نص قرآنی آنگونه که در قرآن فوراهم آموده و دیگوری قورآن
آن گونه که گروه گروه و پراکنده به ترتیح نازل شده است .اگر موضوع مربوی به وجه نسبی و تواریخی اسوت
باید آن را به ترتیح نزول ارجاع دهیم و اگر مربوی به وجه مطلق و الزمانی است باید آن را در سوطح قورآن،
بهعنوان یک کل که بخشی از آن بخشی دیگر را تفسیر میکند ،مطرح سازیم و حکم دربواره آن بایود هموان
«قصد شارع» باشد و نه زمان و تاری (جابری ،فهم القرآن.)29 ،
نتیجهگیری
در چند دهه اخیر ،مبتنی بر روشهای فهم متن ،رهیافت بافتگرایی در مقابل نصگرایوی بهتودریج در
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حال تکامل بوده است و در آینده جای نصگرایی را میگیرد و بر آن برتری مییابد .مدافعان ایون رهیافوت و
از جمله محمد عابد جابری ،که عمدتا از نومعتزلیان هستند ،قائل به این هستند که فهم متن قورآن بایود بوا
آگاهی از شرایط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی زمان نزول وحی همراه باشود .بنوابراین بور خوالف محققوان
متنگرا ،فقط به تحلیول زبوانی نمیپردازنود ،بلکوه رهیافتهوایی از قلمروهوای دیگور ماننود هرمنوتیوک،
تاری گرایی و نظریه ادبی معاصر را نیز به کار میبرند.
اهتمام جابری به بافت تاریخی و فضای عصر نزول قرآن در اندیشه وی مشهود است .توجه بوه تفسویر
قرآن بر اساس عادت عرب عصر پیامبر و آنچه با آن مأنوس بودهاند ،اهمیت تفسویر تاری منودی را نوزد وی
نشان می دهد .در واقع وی از طریق اعتماد به ترتیح نزول به دنبال یک بیداری حیاتی تاریخی است که برای
عصری کردن موضوع مورد بحث (معاصر ما) ،در عین حفظ ویژگیهای زمانی و تاریخی آن (معاصر خود)
امری کامال ضروری است.
جابری با روش پدیدارشناسی خود ،با طرح موضوع پدیده قرآنی ،به دنبال تحقق معاصرت میوان موا و
پدیده قرآنی می باشد .البته فهم و درک پدیده قرآنی تا جایی که مقصود از پدیده قرآنی تنها قرآنی نیست کوه
از خود سخن گفته ،بلکه  ،عالوه بر آن و یا در ضمن آن ،موضوعات گونواگون دیگوری کوه مسولمانان بوا آن
مواجه شدهاند و انواع شناخت ها و تصورات آگاهی بخشی را که به قصد نزدیک شدن به مضامین و مقاصد
قرآن برای خود بنا نهادهاند نیز در بر میگیرد .بنابراین در پدیده قرآنی سه جنبه وجود دارد :جنبه الزمانی کوه
در نسبت آن با رسالت آسمانی متجلی میشود ،جنبه معنوی که در دشواری پیامبر در تجربه دریافت وحوی
خود را نشان می دهد و جنبه اجتماعی و دعوت گری که در اقدام پیامبر به تبلیغ رسالت و تبعات آن از جمله
واکنش مردمان خود را نشان میدهد.
بنابراین پدیده قرآنی اگرچه در ذات و جوهر خود تجربهای معنوی و نبوت و رسالت است ،یعنی متنوی
است فراتاریخی و به لحا منشأ و مبدأ ،مصدرش ربوبی و ملکووتی اسوت و از لووح محفوو سرچشومه
گرفته ،اما از حیث زبانی و اجتماعی و فرهنگی ،پدیدهای عربی است و در نتیجه نباید انتظار داشوته باشویم
که چه در سطح ارسال و چه در سطح دریافت ،به کلی از جو و فضای زبان عرب خوارج شوود ،زیورا قورآن
عرب را مخاطح قرار داده تا آن را بفهمند ،در نتیجه ناگزیر باید خطاب آن بوه زبوان عورب و در چوارچوب
امور معهود و متعارف اجتماعی و فرهنگی عرب باشود توا فهوم آن بورای ایشوان ممکون باشود .توالش وی
معطوف به همین فهمیدن قرآن در زمان خودش بوده است .و اینکه قرآن چه داللتهایی بورای اموروز دارد،
مورد نظر و اشاره وی در آثارش نبوده است.
در واقع معنای تاری مندی بدین معنا نیست که قرآن از برقراری ارتبای معنایی با عصرهای دیگر ناتوان
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است و هیچگونه داللت تجریدی برای عصرهای دیگر ندارد و برخوی از مفواهیم نمیتوانود جنبوه عموومی
داشته باشد و واژهها برای دورهای خاص وضع شدهاند؛ بلکه منظور این است که هر تالش تفسیری ،در فهم
و تفسیر قرآن ،بر ساز و کارهای کشم و اخفای داللت تکیه میکند که در این باره باید قواعد مناسح بوا آن
را رعایت کرد.
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