
  
  

  
  در نگاهی گذرا» فهم القرآن الحکیم«تفسیر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بهرامی محمد

  عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
ان عرب آثار فیلسوف و متفکر برجسته جه) م2010-1935( محمد عابد جابري

: نـد از ا برخی از آثار مهـم او عبـارت   .بسیاري به جهان علم و اندیشه عرضه داشت
، مـن   العلوم فلسفۀالتعلیم بالمغرب، مدخل الی  و الدوله، اضواء علی مشکل ۀلعصبیا

  :چکیده
این تفسیر بر . اثر گرانسنگ محمد عابد جابري است» فهم القرآن الحکیم«تفسیر 

در مجلد . هاي قرآن در سه مجلد به زیور طبع آراسته شده استاساس ترتیب سوره
. مدنی به تفسیر در آمده استهاي هاي مکی و در مجلد سوم سورهاول و دوم سوره

  .آوردنویسنده در تفسیر هر سوره یک مقدمه، یک تحلیل و یک خاتمه می
ها در نگاه جابري متفاوت از ترتیب مورد نظر مستشرقان و مصحف ترتیب سوره

   .مورد اعتماد االزهر است
هاي مدنی هایی است که پیش از هجرت فرود آمده و سورههاي مکی سورهسوره
  .هایی است که پس از هجرت نازل شده استهسور

ها، اسباب نزول، آیات، حجم و اسلوب آیات، رخدادهاي عصر نزول، روایات، صحیفه
هاي از عواملی است که نویسنده فهم القرآن براي شناسایی سوره... نوع خطاب و  

  .بردمکی و مدنی به کار می

  :ها کلید واژه
 تفسیر فهم القرآن /فهم القرآن/ ترتیب نزول/ جابري
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نحن و التراث، الخطاب العربی  ، ۀو التربوی الفکریۀلبعض مشکالتنا  ۀتقدمی رویۀاجل 
فـی المغـرب    التعلیمیـۀ  العقل العربی، بنیۀ العقل العربی، السیاساتالمعاصر، تکوین 

لنقد العقل العربی،  ۀمقدم  العربی، اشکالیات الفکر العربی المعاصر، التراث و الحداثه،
  ....و االسالم و  العروبه ۀمسألۀ الهوی

 نخسـتین . دو اثر قرآنی نیز از جابري بر جاي مانده است ،افزون بر آثار یاد شده
و دومی در تفسیر قـرآن  » المدخل الی القرآن الحکیم«هاي قرآنی با نام اثر در دانش

  .»فهم القرآن الحکیم«با عنوان 
  

  »فهم القرآن الحکیم«معرفی تفسیر 
دراسات ه مجلد از سوي مرکز در س »فهم القرآن الحکیم«تفسیر جابري با عنوان 

هاي مکـی  ر مجلد اول و دوم سورهد. به زیور طبع آراسته شده است الوحدة العربیه
   .هاي مدنی آمده استبه تفسیر گرفته شده و در مجلد سوم تفسیر سوره

بیست . سوره مکی ناظر به سه مرحله نشان داده شده است 52در مجلد نخست 
شـرح، عصـر،    ،ضـحی  ،دثر، مسد، تکویر، اعلی، لیـل، فجـر  علق، م(و هفت سوره 

فرون، فیل، فلق، نـاس، اخـالص، فاتحـه، رحمـن،     عادیات، کوثر، تکاثر، ماعون، کا
ده   ناظر به مرحله نبوت، ربوبیت و الوهیت،) نجم، عبس، شمس، بروج، تین، قریش

ناظر به مرحله ) قارعه، زلزله، قیامه، همزه، مرسالت، ق، بلد، قلم، طارق، قمر(سوره 
فـاطر،   ص، اعراف، جن، یس، فرقـان، ( قیامت و پانزده سوره هبعث، جزا و مشاهد

بطـال  ناظر به مرحلـه ا ) مریم، طه، واقعه، شعراء، نمل، قصص، یونس، هود، یوسف
 .باشد پرستی می شرك و مذمت بت
در ایـن مجلـد   . سی و هشت سوره مکی به تفسیر درآمـده اسـت  در مجلد دوم 

هـایی  دسته نخست سـوره : هاي یاد شده در سه مرحله دسته بندي شده استسوره
محاصره پیامبر  هایی که ناظر بهدسته دوم سوره .کندرا مطرح می ارتباط با قبایل که

بـاره  هـایی کـه در  است و گروه سوم سوره در شعب ابی طالب و هجرت به حبشه
  .هجرت به مدینه است
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. معرفی شده است هاي مدنی سورهدر مجلد سوم بیست و چهار سوره به عنوان 
دعوت پیامبر بیـان شـده و آن    نخست مراحل مختلف ،هادر تفسیر هر یک از سوره

از آیات بـراي فهـم مراحـل سـیر دعـوت      . گاه آیات سوره به تفسیر در آمده است
   .پیامبر و از دعوت پیامبر براي فهم و درك آیات سود برده شده است

پیامبر پس از هجرت یازده فراز تـاریخی را پشـت سـر نهـاد و      ،به باور جابري
  .ن بر او فرود آمدآیاتی از قرآ ،مناسب با هر فراز

  

  ش شناسی جابري در تفسیر هر مرحلهرو
در قسـمت  . هاي مکی در سه قسـمت بـه تفسـیر در آمـده اسـت     مراحل سوره

بیشتر خصوصیات کلی سـوره، موضـوعات و    ،آمده »استهالل«نخست که با عنوان 
مورد بحث قرار گرفته و تفاوت مراحل مختلف توصیف و تبیین شده آن محورهاي 

ها دنبال شده و نویسنده بـه صـورت   تفسیر هر یک از سوره ،قسمت دوم در. است
دهد و در قسمت سـوم کـه عنـوان    هایی از سوره را توضیح میبسیار کوتاه قسمت

گرفته، محورهاي اصلی هـر یـک از مراحـل بـه صـورت       »استشراف«و  »استطراد«
  .مفصل به بحث و بررسی آمده است

در  »رب«مرحله نخسـت، کـاربرد واژه    هاي هبراي نمونه در بحث استهالل سور
   :دهداین مجموعه را مورد توجه قرار می هاي هبسیاري از سور

 )األعلَى ربِّک سبِّحِ اسم(؛)3/مدثر()وربک فَکَبِّرْ(؛)1/علق()اقْرَأْ بِاسمِ ربِّک الَّذي خَلَقَ(
أَلَـم تَـرَ کَیـف فَعـلَ ربـک بِأَصـحابِ       (؛)20/لیـل ()ابتغَاء وجه ربِّه األعلَى إِالّ(؛)1/اعلی(

  .)3/ضحی()ما ودعک ربک وما قَلَى(؛)14/فجر()إِنَّ ربک لَبِالْمرْصاد(؛)1/فیل()الْفیل
او از کاربرد یاد شده اهمیت بیشـتر ربوبیـت در بیسـت و یـک سـوره نخسـت       

در سوره  »اهللا«لوهیت را پس از کاربرد کلمه گیرد و اهمیت امرحله اول را نتیجه می
داند و رحمانیـت بـاري   اخالص به عنوان بیست و دومین سوره مرحله نخست می

  )1/23( .کندمکی معرفی می هاي هتعالی را محور سوم مرحله نخست سور
به بحث در مورد رب، اهللا، رحمـن و رحـیم بـه     ،در بحث استطراد و استشراف

  .پردازدمکی می هاي هسوره یکم تا بیست و هفتم سور عنوان محورهاي اصلی
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بیست و چهـار موضـوع را در    ،نویسنده فهم القرآن در سه مجلد تفسیر خویش
   .قسمت تعلیق و استطراد یاد کرده است

وسـواس در تفسـیر   . 2در تفسیر سوره فلـق   سحر. 1: در مجلد اول ده موضوع
اهللا و رحمان در تفسیر   رب،. 4 وجاصحاب اخدود در تفسیر سوره بر .3سوره ناس 
حـروف مقطعـه در   . 6 خدا در قیامت در تفسیر سوره قیامـه یت رؤ  .5 سوره قریش

جن و شیطان در تفسیر سوره  . 8جنت و نار در تفسیر سوره قمر  . 7تفسیر سوره ق 
اصنام و تصـویر   توحید،   .10عباد اهللا و عباد الرحمن در تفسیر سوره فرقان . 9 جن
  .قسمت پایانی مجلد اولدر 

یـت، کـالم و خلـق قـرآن در تفسـیر سـوره       رؤ. 1: در مجلد دوم هفت موضوع
 امکان حشر و عذاب قبـر  .3 و عذاب قبر در تفسیر سوره نازعاتارواح . 2 شوري

خلود و حشر چهار پایان و تناسخ در تفسیر سوره انشقاق . 4در تفسیر سوره انفطار 
هجـرت بـه   . 7یت در تفسـیر سـوره مطففـین    رؤ  .6 روح در تفسیر سوره اسراء  .5

  .مدینه در تفسیر سوره حج
نسخ در قـرآن  . 1 :به بحث گذاشته شده استاین موضوعات در مجلد سوم نیز 
همسـران  . 3محکم و متشـابه در تفسـیر سـوره آل عمـران     . 2در تفسیر سوره بقره 

قصـه افـک   . 5نساء  ازدواج موقت در تفسیر سوره. 4پیامبر در تفسیر سوره احزاب 
اسـباب نـزول و   . 7ن از منافقان در تفسیر سوره منافقو اخبار. 6  در تفسیر سوره نور

  .مثال تحریم خمر در تفسیر سوره مائده
  

  روش شناسی تفسیر هر سوره
از یک مقدمـه، یـک   ـ به جز چند سوره کوتاه ـ  در نگاه جابري هر سوره قرآن  

بر این اساس او هر سوره قرآن را . ته استتحلیل یا تفصیل و یک خاتمه شکل گرف
هاي مدنی یا آیات داند و وجود آیات مکی در سورهیک مجموعه به هم پیوسته می

  .تابدهاي مکی را برنمیدر سوره مدنی
کند، در مرحله  سوره نخست مقدمه سوره را بیان میبر این اساس در تفسیر هر 

شـود بـه بحـث گـذارده      شـناخته مـی   مقدمه یا تفصیل مقدمـه  بعد آیاتی که تحلیل
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بـراي نمونـه در تفسـیر     .دارد رین مرحله، خاتمه سوره را بیان مـی شود و در آخ می
از آیـه  . کنـد  سوره طالق آیه نخست این سوره را به عنوان مقدمه سوره معرفی مـی 

آیـه سـوره   خوانـد و آخـرین   دوم تا یازدهم را به عنوان تحلیل و تفصیل مقدمه می
  .نامدتمه میطالق را خا

کند، ن به عنوان فقره یاد میهاي مختلف سوره که او از آبه باور جابري قسمت
. کنـد را به سه فقره تقسیم می جمعهبراي نمونه سوره . دیگر در ارتباط هستندبا یک

، فقره دوم از آیه پـنجم تـا    از آیه اول تا چهارم ،فقره نخست که مقدمه خوانده شده
  )3/341. (از آیه نهم تا یازدهم ،خاتمه معرفی شده هشتم و فقره سوم که

اما در تفسیر سوره نور  ،داندهم ایشان مقدمه سوره را چکیده مضمون سوره می
مقدمه این سوره  گوید،د نیست و چنان که خود او میچنین نقشی براي مقدمه معتق

نه بیان ، در این سوره مقدمه در تعریف خود سوره است .با دیگر مقدمات فرق دارد
  )3/296. (موضوعات سوره

کند وقتی تحلیل، تفصـیل و خاتمـه سـوره حدیـد مـدنی      بر این اساس ادعا می
ادعا کند که صدر ایـن سـوره    یمقدمه سوره نیز مدنی خواهد بود و اگر کس ،است

در صورتی که آنان که صدر سـوره   ،باید ذیل سوره را نیز مکی بخواند ،مکی است
  .بینندذیل سوره را مکی نمی ،خوانندرا مکی می

  : ند ازا هاي مهم یک سوره عبارتبخش
تسمیه سـوره، سـبب    ن قسمت موضوعات گوناگونی چون وجهدر ای :مقدمه. 1

  .مباحث اصلی سوره به بحث گذاشته شده است زمان نزول و نزول، مکان نزول،
ی در هاي مکـ سوره مقدمهها کوتاه و فشرده است و در بیشتر سوره این قسمت

براي نمونه سـوره مـدثر در حـدود سـه     . تر است هاي مدنی طوالنیسه با سورهمقای
  .صفحه مقدمه استیک داراي آیه تنها  286اما سوره بقره با  ،دارد مقدمهصفحه 

هـا  برخـی سـوره  . شوددر این قسمت یک رویه واحد دیده نمی :نص السوره. 2
 ؛شماري دسـته بنـدي شـده   . مدثرمانند سوره مسد و  ؛بدون دسته بندي آمده است

به  ،مقدمه و خاتمه دارد ،و تعدادي افزون بر دسته بندي .چون سوره تکویر و اعلی
اي که دسته نخست به عنوان مقدمه و دسته آخر به عنوان خاتمه معرفی شـده  گونه
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دسـته  . براي نمونه آیات سوره الرحمن به هفـت گـروه تقسـیم شـده اسـت     . است
ه عنوان مقدمه و آخرین آیه سوره به عنـوان خاتمـه نمایانـده    ب) 4-1آیات (نخست 

سوره نجم نیز به پنچ گروه تقسیم شده که دسته نخست مقدمـه معرفـی    .شده است
  .شده و دسته آخر خاتمه

 ،ولیچ یک از بیست سوره نخسـت مرحلـه ا  که جابري براي هدر خور توجه آن
 ،آورداي آن مقدمه و خاتمـه مـی  اي که برکند و تنها سورهمقدمه و خاتمه ذکر نمی

سوره بیست و یکم قرار گرفتـه  سوره الرحمن است که در ترتیب مورد نظر جابري 
  .است
، مقدمه سوره و موضوعات و مباحث مهم سوره در این قسمت جابري :تعلیق. 3

  . گیردرا به بحث می
کـه تنهـا   بل ،ن وجود نداردهاي قرآنوان در تفسیر تمامی سورهاین ع :استطراد. 4

براي نمونه در تفسیر سـوره منـافقون بحـث    . شودها دیده میدر تفسیر برخی سوره
بزرگان منافقان، منافقان مدینه، منافقان یهود و طرد منافقـان از مسـجد ذیـل عنـوان     

  )312-3/305. (ستطراد آمده استا
پیـامبر، مشـرکان و   : هاي مکـی سـه دسـته مخاطـب دارد    سوره ،در نگاه جابري

مکی پیامبر و مشرکان هستند و تمییز میان سـه   هاي همخاطب اصلی سور. نانمسلما
مکی تنها  هاي رهمدنی بر خالف سو هاي هسورولی  .دسته خطاب امکان پذیر است

پیـامبر، یهـود، نصـارا، منافقـان، اعـراب،      : آن بسیارند اما مخاطبان ،یک مرحله دارد
  . ...و  مؤمنان، زنان

  

  فهم قرآن
اهمیـت و مخاطبـان   مکان، فهم قرآن را بسیار پرا فراتر از زمان و جابري قرآن ر

فهـم قـرآن بـه معنـاي جـدا       اوبه بـاور  . )1/10( داندرآن را نیازمند فهم جدید میق
سازي نص قرآن از تفاسیر مختلف و متفاوت و ایجاد ارتباط میـان عصـر جدیـد و    

  .است 1اصالت نص
بـه  . بیندگویی و تکرار می زیادهگرفتار  تفسیرگران قرآن را» فهم القرآن«نویسنده 

 »کشـاف «طبـري و   »جامع البیـان «باور او فاعل فهم تنها به تعدادي از تفاسیر چون 
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نـه   ،نیازمند اسـت  »مجاز القرآن«و  »معانی القرآن«زمخشري و چند اثر لغوي مانند 
  ) 1/11( .همه تفاسیر قرآن

  

  اهمیت تفسیر بر اساس نزول
  : نویسد می هاسوره نزول ترتیب اساس بر تفسیر اهمیت بارهدر جابري محمد

از انس و الفت دائمی با تفاسیر قرآن به ضرورت تهیه تفسیري کـه از تفاسـیر   «
هـا انجـام گرفتـه باشـد     قرآن بهره برده باشد و استوار بر ترتیـب نـزول سـوره   

  )1/13(» .رسیدم
نزول را در  ن ترتیببیند و دانستاهمیت میجابري بحث نزول سوره را بسیار پر

مکـی یـا مـدنی     ،او در آغاز هر سوره). 1/13( خواندثیر گذار میفهم قرآن بسیار تأ
هاي قرآن را به بحث نشسته و بودن سوره، سال نزول و جایگاه سوره در میان سوره

  .گیردنظریه مخالفان را به نقد و سنجش می
و نظریه آنـان کـه سـوره     داندبراي نمونه سوره بقره را نخستین سوره مدنی می

  .گیردشناسند به نقد میمطففین و قدر را نخستین سوره می
قرآن پژوهان و تفسیر گران بر مدنی بـودن سـوره بقـره اتفـاق      ،در نگاه جابري

برخـی ماننـد قرطبـی    . بیشتر در سال نزول این سوره اسـت دارند و اختالف ایشان 
واتَّقُـوا یومـا   ( داننـد و آیـه  ي مـی سرآغاز نزول این سوره را اواخر سال دوم هجـر 

خـرین  را آ )281/بقـره ()تُرْجعونَ فیه إِلَى اللَّه ثُم تُوفَّى کُلُّ نَفْسٍ ما کَسبت وهم ال یظْلَمونَ
ل سال اول و شماري شروع نزول این سوره را اوایو کنند، آیه نازل شده معرفی می

  . نددانبرخی اواخر سال اول هجرت می
به این معنا که  ؛نزول دارند هاي مکی وحدت ه جابري بر این باور است که سور

او پـس از   .مدنی وحدت نزول ندارنـد  هاي هاما سور ،آمده استدفعه فرود می یک
ایـن  نـزول  که در مدت زمان تلف در باب نزول سوره بقره و ایننظریات مخ کردیاد

این نظریات بحث وحدت سور مدنی  هرسد کیجه میبه این نت ،سوره اختالف است
  )1/39. (اما سور مکی همگی وحدت در نزول دارند. دهدرا مردود نشان می
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  هاترتیب نزول سوره
مرتب  را بر اساس نزول هاي قرآنصحابه، تابعین و قرآن شناسان بسیاري سوره

  :ها این گونه آمده استدر مصحف پذیرفته شده االزهر ترتیب سوره. اندساخته
. 11فجر .10لیل . 9اعلی. 8تکویر . 7مسد . 6فاتحه. 5ثر مد. 4مزمل . 3قلم .2علق .1

کـافرون  . 18مـاعون  . 17تکاثر . 16کوثر. 15عادیات .14عصر . 13شرح . 12ضحی 
. 27شـمس  . 26قدر . 25عبس . 24نجم . 23اخالص .22ناس . 21فلق  20فیل . 19

. 35ق . 34مرسـالت  . 33همـزه  . 32مه قیا. 31قارعه . 30قریش . 29تین . 28بروج 
فـاطر  . 43فرقـان  . 42یس . 41جن . 40اعراف . 39ص . 38قمر . 37طارق . 36بلد 
یـونس  . 51اسـراء  . 50قصـص  . 49نمل. 48شعراء  .47قعه وا. 46طه . 45مریم . 44
زمـر  . 59سـبا  . 58لقمان . 57صافات . 56انعام . 55حجر . 54یوسف . 53هود . 52
ـ . 65دخان . 64زخرف . 63شوري . 62لت فص .61غافر . 60 67احقـاف . 66هجاثی .

منـون  مؤ. 74انبیـاء  . 73ابراهیم . 72وح ن. 71نحل . 70کهف . 69ه غاشی.68ذاریات 
انفطـار  . 82نازعات . 81 نبأ. 80معارج . 79حاقه . 78ملک . 77طور . 76سجده . 75
آل عمـران  . 89انفـال  . 88 بقـره . 87فین مطفّ. 86عنکبوت . 85روم . 84انشقاق . 83
. 97رعـد  . 96محمـد  . 95حدیـد  . 94زلزلـه  . 93 ءنسا. 92ممتحنه . 91احزاب . 90

منافقون . 104حج . 103نور . 102حشر . 101نه بی. 99طالق . 99انسان . 98رحمن 
. 111جمعـه  . 110صف . 109تغابن . 108تحریم . 107حجرات . 106مجادله . 105
  .نصر. 114وبه ت. 113مائده . 112فتح 

بـه بـاور   . انـد اي دیگـر آورده ها را به گونهتئودور نولدکه و بالشر ترتیب سوره
ها به وقـایع تـاریخی شـده و همچنـین اسـلوب      ایشان اشاراتی که در برخی سوره

در نگاه نولدکـه  . ار است، در تعیین زمان نزول آیه بسیار تأثیرگذهاشماري از سوره
یک بار به عنوان اولـین سـوره و یـک     ؛نازل شده است و بالشر سوره علق دو بار

چنان که سوره مدثر نیـز دو مرتبـه فـرود آمـده      .دفعه به عنوان سی و دومین سوره
  . یک دفعه به عنوان دومین سوره و مرتبه دوم به عنوان سی و هفتمین سوره ؛است

  :اندها بر اساس نزول را این گونه آوردهنولدکه و بالشر ترتیب سوره
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. 9مـاعون  . 8شـمس  . 7عصـر  . 6شـرح  . 5ضحی . 4قریش . 3مدثر . 2علق . 1
. 17اعلـی  . 16انفطـار  .15لیل . 14عادیات . 13قارعه . 12زلزله . 11تین  .10طارق 
حاقـه  . 24واقعه . 23طور . 22غاشیه . 21نازعات . 20انشقاق . 19تکویر . 18عبس 

علـق  . 32تکـاثر  . 31نجـم  . 30ر قد. 29رحمن . 28قیامه . 27 نبأ. 26مرسالت . 25
. 38) نزول دوم(ثر مد. 37فین مطفّ. 36انسان . 35مزمل . 34معارج . 33) نزول دوم(

. 46اخـالص  . 45بـروج  . 44فجـر  . 43فیـل  . 42بلد . 41همزه . 40کوثر . 39مسد 
. 54صافات . 53قلم . 52قمر . 51ذاریات . 50ناس . 49فلق . 48فاتحه . 47کافرون 

. 63یس . 62ص . 61مریم . 60حجر . 59شعراء . 58طه . 57ق . 56دخان . 55نوح 
. 71کهف . 70نمل . 69فرقان . 68انبیاء . 67مؤمنون . 66ملک . 65جن . 64زخرف 
. 79ابراهیم . 78هود . 77روم . 76نحل . 75اسراء . 74جاثیه . 73فصلت . 72سجده 
. 86شـوري  . 85ان لقمـ . 84عنکبـوت  . 83زمـر  . 82قصـص  . 81غافر . 80یوسف 
. 94بقـره  . 93رعـد  . 92انعـام  . 91احقاف . 90اعراف  .89فاطر . 88سبأ . 87یونس 

. 101صـف  . 100آل عمـران  . 99محمـد  . 98انفـال  . 97جمعـه  . 96تغابن . 95بینه 
نـور  . 107منـافقون  . 106 احـزاب . 105حشـر  . 104طـالق  . 103نساء . 102حدید 

. 114نصــر . 113ممتحنــه . 112تحــریم . 111فــتح . 110حــج . 109مجادلــه . 108
  .مائده. 116توبه . 115حجرات 

او ترتیب برآمده از روایت  ،به باور .شناسدجابري ترتیب یاد شده را جدید نمی
ابن عباس همخوانی بیشتري با مراحل دعوت پیامبر دارد تا ترتیب مورد نظر نولدکه 

  . و بالشر
تشریع و برخی از به خصوص در باب ها هم ایشان شناخت ترتیب نزول سوره

دقـت   ،در نگاه جابري .خواندمانند ناسخ و منسوخ را ضروري میهاي قرآنی دانش
حـد و   ها ضروري اسـت و اعتمـاد بـی   ل سورهترتیب نزو بیانگرِ و سنجش روایات

  . حصر به این گونه روایات شایسته نیست
هدفمنـدي و  را مشروط به  هاي قرآنرتیب سورهنویسنده فهم القرآن تغییر در ت

شناخت همخوانی مسیر دعـوت   وي. شناسدنتیجه دار بودن آن مقبول و معقول می
و مراحل نزول و فهم استوار بر سـیره را هـدف خـویش از دوبـاره مرتـب سـازي       
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کند و بر این اساس تغییـر در ترتیـب متعـارف قـرآن را     هاي قرآن معرفی میسوره
  )245-244/الی القرآن مدخل( .کندمعقول و مقبول معرفی می

  :هاي قرآن در نگاه جابري عبارت است ازترتیب سوره

 مدثر را سـوره سـی و پـنجم و    سوره علق و ،جابري بر خالف نولدکه و بالشر
  .نه سی و دوم و سی و هفتم ،دهدششم قرار می سی و

یب سوره
ترت

 

یب سوره
ترت

 

یب سوره
ترت

 

یب سوره
ترت

 

یب سوره
ترت

 1 علق 24 شمس 45 طه 68 غاشیه 91 بقره 
 2 مدثر 25 بروج 46 واقعه 69 انسان 92 قدر
 3 مسد 26 تین 47 شعرا 70 کهف 93 انفال

 4 تکویر 27 قریش 48 نمل 71 نحل  94 آل عمران
 5 اعلی 28 قارعه 49 قصص 72 اهیمابر 95 احزاب
 6 لیل 29 زلزله 50 یونس 73 انبیاء 96 ممتحنه
 7 فجر 30 قیامه 51 هود 74 مؤمنون 97 نساء
 8 ضحی 31 همزه 52 یوسف 75 سجده 98 حدید
 9 شرح 32 مرسالت 53 حجر 76 طور 99 محمد
 10 عصر 33 ق 54 انعام 77 ملک 100 طالق
 11 عادیات 34 )نزول دوم(بلد  55 صافات 78 حاقه 101 بینه

 12 کوثر 34 )نزول دوم(علق  56 لقمان 79 معارج 102 حشر
 13 تکاثر 34 )نزول دوم(مدثر  57 سبأ 80 نباء 103 نور

 14 ماعون 35 قلم 58 زمر 81 نازعات 104 منافقون
 15 کافرون 36 طارق 59 غافر 82 انفطار 105 مجادله
 16 فیل 37 قمر 60 تفصل 83 انشقاق 106 حجرات
 17 فلق 38 ص 61 شوري 84 مزمل 107 تحریم
 18 ناس 39 اعراف 62 زخرف 85 رعد 108 تغابن
 19 اخالص 40 جن 63 دخان 86 اسراء 109 صف
 20 فاتحه 41 یس 64 جاثیه 87 روم 110 جمعه
 21 رحمن 42 فرقان 65 احقاف 88 عنکبوت 111 فتح
 22 نجم 43 طرفا 66 نوح 89 مطففین 112 مائده
 23 عبس 44 مریم 67 ذاریات 90 حج 113 توبه
  114 نصر
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  سوره مکی و مدنی
هـاي مکـی و مـدنی را بـه     تفسیر گران و قرآن پژوهان سـوره  شمار بسیاري از

اي می شناسند که در مکه نازل شده و برخی سوره مکی را سوره. اندتعریف نشسته
اي دیگـر سـوره   عـده  .دانند که در مدینه نازل شده استاي میسوره مدنی را سوره

اسـت و سـوره مـدنی را    آمده  »اسها النّییا أ«کنند که با اي معرفی میمکی را سوره
  .آمده است» یا أیها الّذین آمنوا«خوانند که با اي میهسور

بینند که پیش از هجرت اي میبرخی سوره مکی را سوره ،در برابر این دو گروه
  . خوانند که پس از هجرت فرود آمده استاي میرا سوره نازل شده و سوره مدنی

: را انتخـاب کـرده اسـت    یسـوم  جابري از میـان تعـاریف یـاد شـده، تعریـف     
اعم از اینکه در  ،اندهایی هستند که پس از هجرت نازل شدههاي مدنی سوره سوره«

پیش هایی هستند که هاي مکی سورهو سوره ،مدینه یا بیرون مدینه نازل شده باشند
  )3/35( ».که در مکه نازل شده باشد یا بیرون مکهاز هجرت نازل شده، اعم از این

اخـتالف شـدیدي میـان مفسـران و قـرآن پژوهـان در تعیـین         ،به باور جـابري 
هـایی کـه برخـی مـدنی     چـه بسـیار سـوره   . مکـی و مـدنی وجـود دارد    هاي هسور
اي مکی و گروهـی  هایی که عدهشناسند و شماري دیگر مکی و چه بسیار سوره می

  .خواننددیگر مدنی می
بلکـه   ،هاي مکی یا مـدنی سایی سورهاختالف میان تفسیر نویسان نه تنها در شنا
آیـات بسـیاري کـه مـدنی شـناخته      . در تعیین آیات مکی و مدنی نیـز وجـود دارد  

در  ،شـود مکی وجود دارد و آیات کمتري که مکی نامیده می هاي هدر سور ،شود می
در تعیین آیات مکی و مدنی نیـز میـان تفسـیرگران و    . گرفته است يسور مدنی جا
مکـی را مکـی و تمـامی     هاي هبرخی تمامی آیات سور. الف استاخت قرآن نویسان

  .شناسند مدنی را مدنی می هاي هآیات سور
تمامی آیاتش مکی خواهد  ،اي که مکی شناخته شوددر نظرگاه جابري هر سوره

تمامی آیاتش مدنی خواهد بود و آنان کـه   ،اي که مدنی دانسته شودبود و هر سوره
هـاي مـدنی را مکـی    را مدنی و شماري از آیات سورههاي مکی برخی آیات سوره

  )3/36. (به حدس و گمان چنین ادعایی دارند ،شناسندمی
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 هـاي  ههـاي شـناخت سـور   به معیار» مدخل الی القرآن الکریم«جابري در کتاب 
یـا  «نشمندان علوم قرآن را عبارت هاي دااو یکی از مالك .مکی و مدنی اشاره دارد

ـ  ییـا أ «عبـارت  مدنی و  هاي هبراي شناسایی سور »اأیها الّذینَ آمنو ـ » اسهـا النّ راي ب
  .کندهاي مکی معرفی می شناخت سوره

در جا کـه جـابري   ، آنمعیار یاد شده در تفسیر جابري به نقد گذاشته شده است
یـا أیهـا   «را به استناد عبارت  »...یا أیها النّاس اتّقوا ربکم «نقد دیدگاه کسانی که آیه 

  کنند؛مکی معرفی می» سالنّا
است مکی و هر » یا أیها النّاس«اي که در سرآغاز آن اینکه گفته شده هر سوره«

آمده مدنی است، یک قاعده کلی » یا أیها الّذینَ آمنوا«اي که در آغاز آن سوره
   )3/209(» .کند افاده عموم می» ناس«و عام نیست، چه اینکه کلمه 

یا أَیهـا النَّـاس اعبـدوا ربکُـم الَّـذي      ( در آیه شریفه »نَّاسال«این باور اساس بر او 
کند و دلیل ایـن  را مشرکان معرفی می )21/بقره()خَلَقَکُم والَّذینَ منْ قَبلکُم لَعلَّکُم تَتَّقُونَ
لَى عبدنَا فَأْتُوا بِسورةٍ وإِنْ کُنْتُم فی ریبٍ مما نَزَّلْنَا ع(ـ ادعا را دعوت مشرکان به تحدي 

  )3/41. (داندمیـ  )23/بقره()منْ مثْله وادعوا شُهداءکُم منْ دونِ اللَّه إِنْ کُنْتُم صادقینَ
مکی است که در مجلد اول و دوم  هاي قرآنیسوره از سوره نوددر نگاه جابري 

سوره مدنی است که  بیست و چهارو شود به تفسیر گذاشته می» فهم القرآن الکریم«
  )3/36. (شود در مجلد سوم کتاب طرح می

  
  قرآن هاي ههاي ترتیب سور معیارها و مالك
  .داردقرآن عرضه می هاي ههایی براي مرتب سازي سورجابري مالك

  

  هاي مکی و مدنی تمییز میان سوره: معیار نخست
هر چنـد ایـن    ،ی ابا نداردها در شمار سور مکجابري از قرار دادن برخی سوره

بـه بـاور او در   . هـاي مـدنی آمـده باشـد    ها در ترتیب معتبر جزء سـوره گونه سوره
بنـابراین   ،شناسایی سور مکی و مدنی باید به مضمون و اسلوب آنها توجـه داشـت  

اي سازگار با مکی بودن سوره باشد یا دالیلی بر مکـی  اگر مضمون و اسلوب سوره
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هـر   ،باید سوره مورد نظر را در شمار سور مکی قرار داد ،بودن سوره وجود داشت
  .مدنی آمده باشد هاي هچند در ترتیب معتبر جزء سور

  : کندتقسیم می این گونه جابري مراحل نزول قرآن مکی را
حله آیات خطـاب بـه   در این مر. دعوت پنهانی که سه سال به درازا کشید )الف

  .هاي قیامت استعد و وعید و صحنهوحساب،   کید بر بعث،پیامبر است و تأ
  و درگیري با قریش ها بتآغاز تعرض به  )ب
  و اذیت و آزارهاي قریش ها بتتعرض به  )ج
  محاصره پیامبر و مسلمانان در شعب ابی طالب )د
  برچیده شدن حلقه محاصره و دعوت عمومی مردم به اسالم  )ـه

ر راسـتاي مرتـب سـازي    نویسنده فهم القرآن جدا سازي مراحل یـاد شـده را د  
القـرآن،   الی مدخل( .خواندهاي مکی ضروري و در عین حال بسیار سخت میسوره

/254(  
  

  سیره نبوي: معیار دوم
شماري تنها به یک فراز از دعـوت  : شوندهاي قرآن به دو گروه تقسیم میسوره

مونه سوره براي ن. پیامبر اشاره دارد و تعدادي دو فراز را مورد توجه قرار داده است
که پنج آیه نخسـت   قسمت نخست آن. علق از دو قسمت متمایز شکل گرفته است

مست دوم ناظر به به مرحله نخست دعوت اشاره دارد و ق ،دهدمیسوره را تشکیل 
سوره مدثر و قلم نیز بـه دو فـراز متفـاوت از مراحـل دعـوت      . مراحل بعدي است

  . رسداز گاه به چند سال نیز میمیان این دو فر هپیامبر اشاره دارد که فاصل
  

  ها جایگاه سوره معیار شناخت
  :بردقرآن از چندین مالك و معیار بهره می هاي هجابري در مرتب سازي سور

  

  هاصحیفه) الف
هـاي قـرآن،   در مرتب سازي سـوره  »فهم القرآن الحکیم«یکی از منابع نویسنده 

در میـان   »معوذتین«مونه جایگاه براي ن. هاي برجاي مانده از پیشینیان استصحیفه
  .هاي قرآن بر اساس الواح تعیین شده استسوره
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، چـه  قید و شرط الواح نیست الواح به معناي اعتبار مطلق و بیاستناد جابري به 
براي نمونه . دهدکه در مواردي نویسنده چینش آیات را متفاوت از الواح قرار میاین

لواح برجـاي مانـده   ، در حالی که در ادهدمی سوره مدثر را دومین سوره قرآن قرار
  .ه قلم دومین سوره معرفی شده استسور
  

  اسباب نزول) ب
اي در تعیـین جایگـاه   ن نقـش بسـیار برجسـته   اسباب نزول در تفسیر فهم القرآ

  . ها داردسوره
هـاي مرحلـه   سوره مسد به استناد سه سبب نزول در شمار سوره: نمونه نخست

  .ل در جایگاه سوم قرار گرفته استنزو نخست مکی و از جهت
 گیردهایی قرار میسوره فاطر به استناد اسباب نزول در ردیف سوره: نمونه دوم

  .که در سال پنجم فرود آمده است
أَفَمنْ زیِّنَ لَه سوء عمله فَرَآه حسنًا فَإِنَّ اللَّه یضلُّ منْ یشَاء (اساس سبب نزول آیه  بر

و إِنَّ الی رَاتسح هِملَیع کنَفْس بفَال تَذْه شَاءنْ یي مدونَهنَعصا یبِم یملع آیه  ،)8/فاطر()لَّه
عمر است و از آن جهت که عمر در سال پنجم اسالم آورده  در مورد اسالم آوردن

  )1/280. (این سوره فاطر در سال پنجم نازل شده است، بنابراست
اما محدود کردن خویش به روایات را نامطلوب  ،تن روایات را مفیددانس جابري
 هـا  هنص سوره در تشخیص مکـی و مـدنی بـودن سـور     اودر نگاه . کندمعرفی می

روایات و برابر سازي سوره با روایات،  صحت سندیا نه روایات و  ،پراهمیت است
. شـده اسـت   سورة نساء، اختالف در قرآن نفی 82به خصوص اینکه بر اساس آیه 

)3/264(  
  

  آیات) ج
جایگاه  هایی است که نویسنده فهم القرآن براي تعیینآیات سوره از دیگر نشانه

  .دهدها مورد استفاده قرار میرهسو
نشان از آن دارد که سوره  )4/مزمـل ()ورتّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیال( آیه شریفه: نمونه اول

دارد  ، چه اینکه عبارت یاد شده اقتضایستمزمل سومین سوره نازل شده بر پیامبر ن
 .کند کفایت شب از بخشی یا شب در ترتیل براي که باشد شده نازل قرآن که مقداري از
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فَتَرَى الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض یسارِعونَ فیهِم یقُولُونَ نَخْشَى أَنْ ( آیه شریفه: نمونه دوم
ه أَنْ یأْتی بِالْفَتْحِ أَو أَمرٍ منْ عنْده فَیصبِحوا علَى ما أَسرُّوا فـی أَنْفُسـهِم   تُصیبنَا دائرَةٌ فَعسى اللَّ

ناظر به صلح حدیبیه است و سوره مائده در سال هفتم و درست  )52/مائده()نَادمینَ
  .پس از صلح حدیبیه فرود آمده است

ار با نزول سوره مائـده در سـال   گهم ایشان دو آیه نخست سوره مائده را ناساز
 ةاشاره به صلح حدیبیه و شعائر عمرخواند و قسمت دوم آیه دوم را می حجۀ الوداع

وال « :نویسداو در تفسیر آیات نخست سوره مائده می .حجۀ الوداعنه  ،داندلقضا میا
 نَّکُمرِمجبغض( شَنَآنُ) یحملنکم(ی( ٍمقَو )ـ ) بسبب ع وکُمدرَامِ  أَنْ ص الْحـ جِد سـفـی  ( نِ الْم

تَعاونُوا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى وال ) َبدال من ذلک( و )علیهم انتقاما( أَنْ تَعتَدوا )واقعۀ الحدیبیه
  )3/352( .»تَعاونُوا علَى اإلثْمِ والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدید الْعقَابِ

  
  سیاق) د

اي جاي تفسیر فهم القرآن سیاق آیات در خدمت تعیین جایگـاه سـوره و   در ج
  . آیات قرار گرفته است

ن هـاي قبلـی تعیـی   جایگاه سوره عادیات بر اساس سـیاق سـوره  : نمونه نخست
این سـوره را   ،گیرداز آن جهت که این سوره در سیاق سور قبلی قرار می«شود؛  می

  )1/63(» .در این جایگاه قرار دادم
در تعیین جایگاه سوره ماعون از سیاق استفاده شـده و مـدنی بـودن    : مونه دومن

  )1/70. (تمامی سوره یا بخشی از سوره مردود خوانده شده است
سوره فیل به قرینه سیاق متصل بـه سـوره کـافرون قـرار داده شـده      : نمونه سوم

  )1/75. (است
و )فَرُوا منْ دینکُم فَال تَخْشَوهم واخْشَـونِ الْیوم یئس الَّذینَ کَ(نزول آیه: نمونه چهارم

بـا توجـه بـه    )الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم وأَتْممت علَیکُم نعمتی ورضیت لَکُم اإلسالم دینًا(
  )3/354. (رخ نداده است حجۀ الوداعسیاق در 

ومین سوره قـرآن و نـاهمخوانی   قرار گرفتن سوره مدثر به عنوان د: نمونه پنجم
محتواي سوره قلم و مزمل دلیل اصلی مخالفت جابري با ترتیب مورد نظر مفسـران  
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به باور جابري اگر سوره قلم دومین سوره و سوره مزمل سومین سوره قرآن . است
در این صورت همخوانی میان سـوره نخسـت و سـوره دوم و سـوم      ،شناخته شود

که دو سوره قلم و مزمل در رد بر منکرین نبوت پیامبر ن، چه ایوجود نخواهد داشت
به هیچ روي در  ،شوددر صورتی که سوره نخست که سوره علق خوانده می ،است

  .این مقام نیست
  

  حجم و اسلوب آیات) هـ
هـا و آیـات   هاي نخست قرآن کوتـاهی سـوره  هاي شناخت سورهیکی از مالك

ره مزمل و قلـم مضـمون ایـن دو    یگاه سوبراي نمونه در تعیین جا) 1/23. (ستآنها
  :گیرد، شکل خطاب و حجم آیات مورد توجه جابري قرار میسوره

التـی   وفقاً لهذه الروایات الثالث تکون هذه السورة قـد نزلـت فـی المرحلـۀ    و «
  ) 1/38(» .لها بۀ الثالثۀ فی ترتیب النزول مناسبۀتحرك فیها فعال، و تکون الرتت

سوره فلق و ناس، حجـم و اسـلوب دو سـوره از دالیـل      چنان که در مرتب سازي
  )1/76(. مکی بودن معرفی شده است

  

  موضوع و مضمون سوره )و
هاي جـابري بـراي شناسـایی جایگـاه سـوره      موضوع سوره یکی دیگر از مالك

هاي مکی قرار براي نمونه سوره ماعون با توجه به مضمون آن در شمار سوره. است
حرف عطف را دلیل پیوند قسمت اول و دوم سوره مـاعون  هم ایشان . گرفته است

دانـد تـا   و زکـات اصـطالحی نمـی    را صـالت  »زکات«و  »ةصال«خوانده و مراد از 
   )71-1/70. (از مدنی بودن سوره سخن گویندآنها اي با استناد به  عده

البته جابري اسلوب و مضمون را مالك کافی براي مکی بودن یـا مـدنی بـودن    
هـاي   بیند، بلکه بر این باور است که باید دیگر شرایط نیز در تعیین سورهسوره نمی

براي نمونه برخـی مضـمون و اسـلوب آیـات     . مورد توجه قرار گیردمکی و مدنی 
نخست یا به تعبیر جابري مقدماتی سوره حدیـد را دلیـل مکـی بـودن ایـن سـوره       

  :گویدجابري در برابر این عده می. شناسند می
من کون  و المدنیۀ لسور المکیۀتبع مقدمات کثیر من احن اعتبرنا ما یلکن اذا نو«
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دعاء، او فـی صـیغۀ االفتتـاح بالتأکیـد علـی ثوابـت       الکثیر منها تأتی فی صیغۀ 
  )3/258( ».ها مکیۀسهل علینا تجاوز القول بانّ، العقیده

ـ  جابري مکی بودن سوره حدید را برنمی ودن را حـدس و  تابد و نظریه مکـی ب
  .کندمعرفی می گمان

  
  حقایق و رخدادهاي عصر نزول) ز

ل هاي قرآن بر برابر سازي مراحل دعـوت و نـزو  جابري در مرتب سازي سوره
ها را منطقی جا که ترتیب سوره، تا آنکید داردهر چند به صورت نسبی و نه مطلق تأ

 در نظرگاه او ارتباط و تطابق مراحل نـزول بـر مراحـل دعـوت،     )1/17. (شناسدمی
  ) 3/36( .سازدهاي مکی و مدنی را فراهم میامکان شناخت سوره

ها در مرتب سازي سوره مدثر از همخوانی سوره با حقایق و واقعیت: نمونه اول
  .کندسود برده و سوره مدثر را دومین سوره قرآن معرفی می

 .گیرددر تعیین جایگاه سوره انفال از رخدادهاي عصر نزول بهره می: نمونه دوم
دوم هجري و دو ماه پس از تغییر قبله از بیت المقـدس بـه    سالجنگ بدر در نیمه 
دوم  سـال در  ،این سوره انفال که ناظر بـه ایـن ماجراسـت   ، بنابرمکه رخ داده است

  )3/115( .فرود آمده است
را کـه در   جابري اشاره سوره آل عمران به جنگ بدر و جنگ احـد : نمونه سوم

ـ     مؤ ،سال سوم اتفاق افتاده ی ید ترتیب نزول و تعیین زمـان نـزول ایـن سـوره معرف
  )3/134. (کند می

در . بـرد در بحث تاریخ نزول سوره نور از وقایع تاریخی بهره می: نمونه چهارم
این سوره قصه افک آمده است و چون این قصه در جنـگ بنـی مصـطلق رخ داده    

نزول سوره نور در  ،ی مصطلق در سال ششم اتفاق افتادهاست و از آن سو جنگ بن
  )3/287. (گیرداواخر سال ششم و پیش از صلح حدیبیه را نتیجه می

در . تابـد را برنمـی  حجۀ الـوداع نزول آیات نخست سوره مائده در : نمونه پنجم
نگاه جابري نظریه یاد شده اقتضا دارد که سوره مائده پس از سوره نصر یعنی فـتح  

  )3/354( .حجۀ الوداعر نه سال دهم و د ،مکه فرود آمده باشد
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  روایات) ح
 ،هـاي قـرآن  یکی دیگر از منابع نویسنده فهـم القـرآن در تعیـین جایگـاه سـوره     

ز روایت عایشه سود بـرده  ونه در تعیین جایگاه سوره مزمل ابراي نم. استروایات 
دلیل نزول این سوره در مدینه  ،شده و همراهی عایشه با پیامبر به هنگام نزول قرآن

بـا توجـه بـه روایـات      جایگـاه سـوره حدیـد   همچنـین   )1/31. (شده استمعرفی 
  مشخص شده است؛

و یفهم من بعض الروایات انها نزلت علی االرجح فی السنۀ الرابعۀ او الخامسـۀ  «
  )3/257(» .للهجره

  

  نوع خطاب آیات) ط
نـوع خطـاب   هاي قـرآن  هاي جابري در مرتب سازي سوره یکی دیگر از معیاره

به پیامبر است یا در دفاع از پیامبر و زندگی   هایی که خطابر او سورهبه باو. است
  )1/23. (شودمدنی شناخته می ،آن حضرت فرود آمده است

  

  نوع کلمات) ي
ها نوع کلماتی است کـه در  یکی دیگر از معیارهاي جابري براي شناخت سوره

هـاي  ی از مـالك یکـ  »رب«براي نمونه کاربرد بسیار کلمه . سوره به کار رفته است
براي  »اهللا«در نگاه او کلمه . هاي مرحله نخست مکی استجابري براي تعیین سوره

نخستین بار در سوره اخالص که بیست و دومین سوره قرآن اسـت بـه کـار رفتـه     
  )1/23. (به کار رفته است »رب«هاي قبلی کلمه اما در سوره ،است

  

  روش شناسی جابري
کند و براي هـر دسـته یـک یـا     دو دسته تقسیم می هاي مکی را بهجابري سوره

او در تفسیر هر سوره توجه بسیار به مباحث مهم و . دهدچند محور اصلی قرار می
صـلی، تفسـیر خـویش را بـه سـرانجام      اصلی سوره دارد و بر اساس موضـوعات ا 

محتواي اول در : شودبراي نمونه در تفسیر سوره اعلی سه محتوا بیان می .رساند می
   .ربوبیت، محتواي دوم در نبوت و محتواي سوم در معاد
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در ایـن آیـات   . آیات نخست سوره ناظر به ربوبیت است و مخاطب آنها پیـامبر 
فـرا خوانـده شـده    ... آفرین جهان و  پیامبر به بزرگ داشتن آفریدگار هستی و نظم

  .است
مبر و فراموش از خواندن قرآن بر پیا سته دوم بر محور نبوت قرار گرفته؛آیات د

نکردن آیات سخن گفته شده، تذکر به مردم از پیامبر خواسته شـده و آن حضـرت   
  .تبلیغ رسالت خویش دعوت شده است به

گوید؛ مردم را بـه دو  مردم در برابر پیامبران می گیري آیات دسته سوم از موضع
سزاوار  منان را اهل بهشت و کافران را شقی وکند، مؤدسته مؤمن و کافر تقسیم می

  )1/44. (کندجهنم معرفی می
بـه  از سویی دیگر و ها و رخدادها جابري در تفسیر آیات از یک سو به واقعیت

که نخستین سوره مرحله سوم  »ص«بر این اساس در تفسیر سوره  .توجه داردسیره 
مسجع  ها از کم حجم و تقریباًکه سورهها و ایننخست به شکل ظاهري سوره ،است

کند و آن گاه از تغییر مضمون  رسد، اشاره می هاي بلند میود و به سورهششروع می
  .گویدهاي عصر نزول میبرابر با نیازها و واقعیت

. بلکه در نقد نظریات مخالفان نیز کاربرد دارد ،بستر نزول نه تنها در تفسیر آیات
بـه   »ثیابـک فطهـر  « چنینو هم »الالبس لباس النبوه«به  »الْمدثّرُ«براي نمونه تفسیر 

. شناسدتابد و این دو تفسیر را با حقایق تاریخی ناسازگار میرا برنمی» تطهیر نفسه«
)1/34(  

تابـد و  شناسند برنمـی را نماز عصر می »العصر«هم ایشان نظریه آنان که مراد از 
چنان که تفسیر زمخشري، واحـدي و  . )1/61( برداز بستر نزول سود میدر نقد آن 

  )3/277( .کندزي از سوره بینه را با بستر نزول ناسازگار معرفی میفخر را
ها و هماهنگی محتواي سـوره و سـیره   از تطابق سیره با واقعیت ،در مرحله بعد

  .کند بال میگوید و بیشتر تفسیر سوره به سیره و سیره به سوره را دنمی
سـوره پیونـد    هاي مکی را به موضوعات اصلی اینجابري به زیبایی تمام سوره

پیامبر با از برخورد را سه اصل اعتقادي  نمونه در تفسیر سوره عبس، براي. دهدمی
  :گیردنابینا نتیجه می
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گوید و ارتباط اهمیت برقراري عدل و مساوات توسط پیامبر میاصل اول از در 
  .کندنبوت با مسائل اجتماعی را تبیین می

نیـازي از سـوي    ه است که اسباب بـی اصل دوم ناظر به توحید و تبیین این نکت
  .خداست

اصل سوم ناظر به بحث معاد است و از بهشـت و دوزخ یـا همـان سـعادت و     
   )1/108. (گویداوت میشق

  

  ترتیب مصحف
آوري  همان ترتیبی است که در قـرآن جمـع   به باور جابري ترتیب قرآن موجود

بـر چـه    ننـده قـرآن  آوري ک مان وجود داشت، اما اینکه گروه جمعشده در عصر عث
تـوان  چه از قـرآن موجـود مـی   اما آن. ، مشخص نیستاساسی قرآن را مرتب کردند

. آیـات هـر سـوره مرتـب شـده اسـت      که قرآن بر اسـاس مقـدار   ، ایننتیجه گرفت
هـایی کـه تعـداد    هایی که تعداد آیات آنها بسیار است اول قرار گرفته و سوره سوره

، هـر چنـد در   هایی بعدي قرار گرفته اسـت به ترتیب در قسمت ،آیات کمتري دارد
  . وجود دارد این میان استنثا

. شده استها دسته بندي هاي قرآن بر اساس اصناف سورهدر نگاه جابري سوره
هـاي  هاي بلند، سـوره هاي مئون بعد از سورهقرآن، سوره هاي بلند در ابتدايسوره
   .هاي مثانی آمده استهاي مفصالت پس از سورهسورهبعد از مئون و مثانی 

  
  : نوشت پی

معتقـد  کـه او  ، چه این، همان نص قرآن نیست جابري از اصالت نصمقصود . 1
مبر نازل شده و در عصـر عثمـان   نی است که بر پیااست که قرآن موجود همان قرآ

ع نظـر از  ، متن قرآن با قطـ او از اصالت نص قرآنبلکه مراد  ،آوري شده است جمع
  .ي شده استیدئولوژتفاسیر مختلف و ا


