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ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ*
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ
ﮐﺎووس روﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪق
ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽﺧﺎﻧﯽ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﮑﻮری
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٢
٣
٤

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺤﺚ از ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻤﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭼﺎﻟﺸﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﺣﻮزه ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ– ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﯾﻪ  ۷ﺳﻮره آل
ﻋﻤﺮان ﻃﺮح و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی» ،آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ«
و »آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« در آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺮادات ﺳﻨﺪی ،ﻣﺘﻨﯽ و دﻻﻟﯽ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮی آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺪم
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﯿﺎق ﺑﺮای آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺎﺑﺮی ﺑﺮای ﻟﻔﻆ »آﯾﻪ« ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ آﯾﻪ
ﻣﺰﺑﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ ،آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ،ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی.
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 -١ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻮزه ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ،ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﻼم
و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﻨﯽ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ آراء و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻗﯿﺎم و ﻗﻌﻮدﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﻪ
ای از آﯾﺎت ﻗﺮآن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻏﯿﺮ آن را آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺎب﴾) :اوﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ]ﻗﺮآن[
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را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺎرهای از آن ،آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ ]ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ[ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﺳﺎس ﮐﺘﺎﺑﻨﺪ؛ و
]ﭘﺎرهای[ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺗﻨﺪ ]ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞﭘﺬﯾﺮﻧﺪ[ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ ﺑﺮای
ﻓﺘﻨﻪﺟﻮﯾﯽ و ﻃﻠﺐ ﺗﺄوﯾﻞ آن ]ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد [ ،از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺄوﯾﻠﺶ را ﺟﺰ
ﺧﺪا و رﯾﺸﻪداران در داﻧﺶ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ] .آﻧﺎن ﮐﻪ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺪان اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ ]ﭼﻪ
ﻣﺤﮑﻢ و ﭼﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ[ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ« ،و ﺟﺰ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد(.
اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﻬﻢ ﺧﻮد اﯾﻦ آﯾﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎی ّ
ﻋﺎم آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎی اﻟﻔﺎظ
آن ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ» :ﻣﺤﮑﻢ«» ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ«ّ » ،ام اﻟﮑﺘﺎب«» ،ﺗﺄوﯾﻞ« و »اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ« .اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺪام ﯾﮏ از آﯾﺎت ،ﻣﺤﮑﻢ و ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢاﻧﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد
اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﮑﻢ و
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪی را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی )۲۰۱۰-۱۹۳۶م(،
ٌ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو اﺛﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺪﺧﻞ اﻟﯽ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ«
و »ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﮑﯿﻢ؛ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺰول« ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .١ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح و ﺗﺒﯿﯿﻦ

 .١ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﻮﭘﺮداز دﻫﻪﻫﺎی ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻮد ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺮب ﻓﮑﺮی
ﻧﻮاﻋﺘﺰاﻟﯽ ،در ﭘﯽ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪ ّ
ﺳﻨﺖ و ﺗﺠﺪد ﺑﻮد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﺮوژه ﻣﺸﻬﻮر »ﻧﻘﺪ

ﻋﻘﻞ ﻋﺮﺑﯽ« را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪ .وی در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮ ﻗﺮآن – ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ آن را ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ -ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ و
ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﺧﻞ اﻟﯽ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورد .وی ﺿﻤﻦ ّرد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ و

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ راه ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ از ﻗﺮآن را ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول آﯾﺎت ﻗﺮآن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۱۹۵

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﺑﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ« و »آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ،ﺳﯿﺎق و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﺛﺮﮔﺬاری اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ،ﺑﮑﺮﺑﻮدن ﻧﻈﺮ وی و ﻧﯿﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺿﺮورت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ )ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﮏ :اﺳﻌﺪی ،۱۳۹۰ ،ﺻﺺ.(۱۱-۸
روش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دادهﻫﺎ ،اﺳﻨﺎدی و در ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ )ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ( اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان
ً
»ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﻋﻤﺪﺗﺎ در آﺛﺎر ﮐﻬﻦ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ،اﻋﻢ از ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻟﻔﻈﯽ )ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ اﻟﻔﺎظ آﯾﺎت از ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽآﯾﺪ( و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ )در ﻣﻌﺮض ﺷﺒﻬﻪ و اﺷﮑﺎل ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻧﯽ آﯾﺎت ﮐﻪ
ذﯾﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽآﯾﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﺧﯿﺮ ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ً
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻓﻬﻢ آﯾﺎت آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻋﻤﻮم ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﭼﻮن
اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن )زرﮐﺸﯽ ،۱۳۹۱ ،ج ،۲ﺻﺺ ،(۹۹-۷۹اﻻﺗﻘﺎن )ﺳﯿﻮﻃﯽ ،۱۴۲۱ ،ج،۱
ص (۴۳ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن )زرﻗﺎﻧﯽ ،۱۴۱۶ ،ج ،۲ﺻﺺ (۳۲۴-۲۸۹و اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺖ ،۱۴۱۰ ،ج،۳
ﺻﺺ (۴۶۴-۶ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﯿﺰ آﺛﺎر دﯾﮕﺮی ذﯾﻞ اﺑﻮاب »اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن«
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻮﻃﯽ ،۱۴۰۸ ،ج ،۱ص» ،(۱۰۳ﻣﺸﮑﻞ اﻟﻘﺮآن« )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ﺻﺺ ۱۰۲-۸۶و
ﺻﺺ (۴۳۸-۲۹۹و »ﺗﺄوﯾﻞ« )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،۱۹۹۰ ،ﺻﺺ (۳۷۹-۳۷۲ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰﺑﻮر را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
اﻣﺎ از آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »اﻟﺮدّ
ﻋﻠﯽ اﻟﺠﻬﻤﯿﺔ و اﻟﺰﻧﺎدﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺷﮑﻮا ﻓﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن و ﺗﺄ ّوﻟﻮه ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﺄوﯾﻠﻪ« اﺛﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ )د۲۴۱ .ق(» ،ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻓﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ« اﺛﺮ ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ )د۴۰۶ .ق(،
»ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن« از ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ )د۴۱۵ .ق(» ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن و ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ« اﺛﺮ اﺑﻦ
ﺷﻬﺮآﺷﻮب ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ )د۵۸۸ .ق(» ،اﻹ ﮐﻠﯿﻞ ﻓﯽ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻟﺘﺄوﯾﻞ« اﺛﺮ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ )د۷۲۸ .ق( و
»ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن« ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی )د۱۰۵۰ .ق( اﺷﺎره ﮐﺮد .در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ آﺛﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ« اﺛﺮ ﻋﺪﻧﺎن زرزور» ،اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺴﯿﻦ
ّ
ﻧﺼﺎر و »اﻟﻤﺤﮑﻢ و اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن« اﺛﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﺷﻌﯿﺐ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻮزه

آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺰول آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﺑﻪدﺳﺖ آورد و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺔ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .وی ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،ﺗﻔﺴﯿﺮی را در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﮑﯿﻢ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺰول« ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورد.

 ۱۹۶دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﻣﻌﻨﯽﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺛﺮ اﻋﻈﻢ ﺣﯿﺪری ﻋﺎرف ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در
آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﯿﺪریﻓﺮ» ،ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺎﮐﺮ ﻣﯿﺒﺪی و ﻧﯿﺰ »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ آﯾﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﮑﻮﻧﺎم ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ
درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻧﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ آن ،ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۲ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﺎت ﻃﺮحﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺤﮑﻢ« و »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﯾﻪ  ۷ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
ّ
اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از وﺟﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰ﻗﻮل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎد
ﮐﺮده )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۷۶ ،ص (۲۷و ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ،آرای ﻣﻔﺴﺮان ﮐﻬﻦ را ﮔﺰارش
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ ،١٤٢١ ،ج ،۱ﺻﺺ .(۶۴۱-۶۳۹ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد:
دﺳﺘﻪ اول :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺗﺄوﯾﻞ و ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن ،ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﻓﻬﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﯾﺎت
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را آﯾﺎﺗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ را ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ّ
روﺷﻦ اﯾﻦ آﯾﺎت ،ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،دارای
دﻻﻟﺖ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﻨﻬﺎن و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻪ دوم :ﻋﺪهای ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄوﯾﻞ و ﻓﻬﻢ ﻣﺪﻟﻮل ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ،ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﯾﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را آﯾﺎﺗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻏﯿﺒﯽ
ّ
اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖّ ،
ﺗﻌﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﺎت زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ
ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی وﻗﻮع آن.
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم :ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻓﻬﻢﭘﺬﯾﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،دارای ﻣﺸﮑﻞ و دارای
ّ
ﺷﺒﻬﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ آن ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ .ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﻘﯿﻬﺎن و اﺻﻮﻟﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﻣﺤﮑﻢ را آﯾﺎت واﺿﺢ و ﯾﮏوﺟﻬﯽ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را آﯾﺎت دارای
ّ
وﺟﻮه ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﻟﯿﻞ و ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﻘﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﻘﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎرم :ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎم از ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ
)ر.ک .اﺳﻌﺪی ،۱۳۹۰ ،ﺻﺺ.(۴۰-۳۸
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺧﺘﺎر،
واژه »آﯾﺎت« در آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان را از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۱۹۷

 -۳ﻧﻘﺪ ﺟﺎﺑﺮی ﺑﺮ آراء ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن
ّ
ﮐﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎق ّ
ﻋﺎم
روﯾﮑﺮد
آﯾﺎت ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول و ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارد .در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،وی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻨﺪ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص .(۱۶۵در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﺎﺑﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﮏﺗﮏ آر ِاء ﻃﺮح ﺷﺪه و
ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺟﺎﺑﺮی ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
اﻟﻒ -ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮕﺎه ﻓﻘﻬﯽّ :
ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮآن در اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ اﻓﻖ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻧﺎن ،در ﻓﻬﻢ ﻣﺤﮑﻤﺎت و
ّ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﺪه و اﻗﻮال ﻣﺘﻌﺪدی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎق
ﯾﺎدﺷﺪه دارد و ﻧﻪ دارای ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۷۳
ب -ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ّ
ﻋﺎم ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول و ﻣﻔﺮدات آﯾﻪ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
ّ
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ،راوﯾﺎن اﺳﺒﺎب ﻧﺰول و ّ
ﻣﻔﺴﺮان ،آﯾﻪ  ۷ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را ﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﱢ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺎق ﻋﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول و ﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﯾﺎت دارای ﻟﻔﻆ
»آﯾﻪ« و »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« و ﯾﺎ اﻟﻔﺎظ دارای ﻣﻌﻨﺎی واژه اﺧﯿﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۶۷
 -٤ﻃﺮح و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ّ
ﻣﻔﺴﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و آﯾﺎت

ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻗﺮآﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ رأی ﺟﺎﺑﺮی ﺑﺮﺧﻼف
دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه وی
ً
ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻆ »آﯾﻪ« در ﻗﺮآن داﻧﺴﺖ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﻗﺮآن ،واژه »آﯾﻪ«،
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ص /۱۰۱ن.ک :اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
-١-٤ارﮐﺎن ﻧﻈﺮ ﯾﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،دو رﮐﻦ ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻮدن »آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ«» :آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ« در آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ،از ﺳﻨﺦ ﻓﻌﻞ
اﻟﻒ -ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ِ

اﻟﻬﯽ )و ﻧﻪ از ﺳﻨﺦ ﻟﻔﻆ( اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،دﻻﯾﻞ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ،ﻗﺪرت و ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ
و زﻣﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم از ِﮔﻞ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻼﺋﮑﻪ از ﻧﻮر ﻣﺘﻤﺜﻞ ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج،۳
َ َ َْ ﱠْ َ َ ﱠ
اﻟﻨ َ
ﻬﺎر َآﯾ َﺘ ْﯿﻦ )﴾...اﺳﺮاء(۱۲ /۱۷ :؛ »ﺷﺐ
ص .(۱۷۲ﺷﺐ و روز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ آﯾﻪ ﴿ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﻠﯿﻞ و

 ۱۹۸دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
و روز را دو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ  «...ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ )ر.ک .اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج،۳
ص.(۱۰۰
ﺑﻮدن »آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ«» :آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« در آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ
ب -ﻓﻌﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ِ

ﻟﻔﻆ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ،اﺛﺒﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای
را ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻﻧﺶ اراده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪق ﻧﺒﻮﺗﺸﺎن ﻧﺰد ﻗﻮﻣﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .وﻻدت
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺑﺪون ﭘﺪر ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ِﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( و دﻣﯿﺪن در
آﻧﻬﺎ و زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص.(۱۷۳

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ واژه »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ً
زﻣﺮه ﻣﻌﻬﻮد ﻋﺮب ١ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﻬﻮد ﻋﺮب ،ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد؛
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺮاک اﺳﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۷۵
ﺗﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ّ
ﺗﺼﻮر ﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ اﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ )ع(
ﻫﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻔﺦ ﺧﺪاوﻧﺪ از روﺣﺶ در رﺣﻢ ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺸﺮ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ِ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﻌﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ دو از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﯿﺎس ﺻﺤﯿﺢ ،ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺷﯽء ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( و ﺣﻀﺮت آدم )ع( ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﯾﮏ
ﻃﺒﯿﻌﺖاﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ِﮔﻞ دﻣﯿﺪ و آدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در رﺣﻢ ﻣﺮﯾﻢ دﻣﯿﺪ و ﻋﯿﺴﯽ
)ع( اﯾﺠﺎد ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ.(۱۷۱-۱۷۰

-٢-٤ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ
ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﺑﺮی از ﻣﻔﻬﻮم »آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ« و »آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان  -ﮐﻪ
ّ
ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮان ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ
وی،
ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان و از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﮏ :اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ( -ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﺨﯿﺺ و
َ ٌ
)آﯾﺎت
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد :ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی وﺟﻮدی و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ُ ْ ََ ٌ
ﺎت( و در ﻗﺮآن ) ْاﻟﮑ َﺘ َ
ﺎب( ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن
ﻣﺤﮑﻤ
ِ
ﺷﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ،اﺛﺒﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای را ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻﻧﺶ اراده ﮐﺮده اﺳﺖ
َ
ٌ
) ُﻣ َﺘﺸ ِﺎﺑ َﻬﺎت( ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮوع و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد
ُﱡ ْ َ
ﺎب( )ر.ک .اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص.(۱۷۳
)أم اﻟ ِﮑﺘ ِ
ّ
ﻋﺮب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮآن اﺳﺖ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۰۶ ،ص.(۹۰
 . ١ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﺑﺮی از »ﻣﻌﻬﻮد ﻋﺮب« ،ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ِ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۱۹۹

 -٥ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ دﻻﯾﻞ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﺟﺎﺑﺮی

اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻻﯾﻞ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی در اﺗﺨﺎذ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺎق ّ
ﻋﺎم ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰول و

ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺮدات و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
-١-٥ﺳﯿﺎق ّ
ﻋﺎم

ّ
آﯾﺎت اول ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،ﯾﮏ ﮐﻞ واﺣﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ّ
اﺟﺰاﯾﺶ و از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺎق ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺆﮐﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎﺳﺖ:
 (۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ.
 (۲ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮآن ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ از ﺧﻮدش ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺖ.
ّ
ّ
 (۳ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮآن در اﯾﻦ آﯾﺎت اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻮدی را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در رﺣﻢﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (۴آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد.
َ ْ ٌ َ ﱠ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َْ
ُُ
 (۵ﻋﺒﺎرت ﴿ ﱠاﻟﺬ َ
ﻮﺑ ِﻬ ْﻢ ز ﯾﻎ ﻓ َﯿﺘ ِﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ِﻣﻨﻪ اﺑ ِﺘﻐﺎء اﻟ ِﻔﺘﻨ ِﺔ واﺑ ِﺘﻐﺎء ﺗﺄ ِو ِﯾﻠ ِﻪ﴾؛
ﻠ
ﻗ
ﻲ
ﻓ
ﯾﻦ
ِ
ِ
ِ
ُ ﱞ
َ َ َْ َ ُ َْ َُ ﱠ ﱠُ َ ﱠ ُ َ
َ ﱢَ
ْ ْ َُ ُ َ َﱠ
ْ
ﱢ
 (۶ﻋﺒﺎرت ﴿وﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ ﺗﺄ ِو ﯾﻠﻪ ِإﻻ اﻟﻠﻪ واﻟﺮ ِاﺳﺨﻮن ِﻓﻲ اﻟ ِﻌﻠ ِﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮن آﻣﻨﺎ ِﺑ ِﻪ ﮐﻞ ﻣﻦ ِﻋ ِﻨﺪ ر ﺑﻨﺎ
﴾...؛
َ ﱠَ َ ُ ْ ُُ ََ َ ْ َ َ َ
ﻮﺑﻨﺎ َﺑ ْﻌﺪ ِإذ ﻫﺪ ْﯾ َﺘﻨﺎ﴾ )ﻫﻤﺎن ،ص) (۱۶۹ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت
 (۷دﻋﺎی ﴿ر ﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺰغ ﻗﻠ
ِ
اﺧﯿﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﺑﺮی ،ر.ک :اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﯾﮏ ﺳﯿﺎق وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺟﻮاب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ
َ ﱠ
ﱠ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت و ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ذﯾﻞ اﺳﺖ﴿ :اﻟﻠ ُﻪ ﻻ ِإﻟ َﻪ ِإﻻ
َ
ُُ
َ
ُ
َ ٌ
ُﻫ َﻮ﴾ ﴿ ،ﱠ
اﻟﺘ ْﻮ َر َاة َ
اﻷ ْر َﺣﺎم﴾ و ﴿ ﱠاﻟﺬ َ
ﻮﺑ ِﻬ ْﻢ ز ْﯾﻎ﴾ )ﻫﻤﺎن،
ﻠ
ﻗ
ﻲ
ﻓ
ﯾﻦ
ﻧﺠﯿﻞ﴾ُ ﴿ ،ﯾ َﺼ ﱢﻮ ُرﮐ ْﻢ ِﻓﻲ
اﻹ
و
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص.(۱۶۹
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮی در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
ﻧﺸﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دارد ﮐﻪ:
اﻟﻒ( زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ.
ب( اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺟﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ » ّرد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺎدﮐﺮد ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ-
ُُ ْ ٌَْ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﴿ ﱠاﻟﺬ َ
ای ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼم
ر
ﻧﺼﺎ
و
ﯾﻬﻮد
،
﴾
ﻎ
ﯾ
ز
ﻢ
ﻬ
ﻮﺑ
ﻠ
ﻗ
ﻲ
ﻓ
ﯾﻦ
ِ ِ
ِ
ِِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ،ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻮه ﺷﮏ و »زﯾﻎ« و »ﻓﺘﻨﻪ« ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ﺻﺺ-۱۶۹
.(۱۷۰

 ۲۰۰دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
 -١-١-٥ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺟﺎﺑﺮی ﺑﺮای ﻓﻬﻢ آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ از آل ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮده و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ّ
آﯾﺎت ﻗﺒﻞ آن ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺘﺒﺮ در آﯾﻪﻫﺎ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺮآن،
ّ
ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ :ﺷﺮط ّ
ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺼﺤﻒ ﻗﺮار
در
ﮐﻪ
آﯾﺎﺗﯽ
ﺑﯿﻦ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
آن
ل
او
ِ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺻﺪوری )ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﻧﺰول ﯾﺎ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ
ّ
ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
در
آﯾﺎت
ﮐﻪ
اﺳﺖ
اﯾﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺳﯿﺎق
ﻖ
ﺗﺤﻘ
ﺑﻮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت( ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮط ّدوم ﺑﺮای
ِ
ِ
ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮای اﻓﺎده ﯾﻚ ﻣﻄﻠﺐ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ر.ک .رﺟﺒﯽ ،۱۳۸۳ ،ﺻﺺ .(۱۰۹-۱۰۳و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮط ّ
ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﯾﺎ رواﯾﺘﯽ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ دﻻﻟﺘﯽ ﺻﺮﯾﺢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﻬﻮر ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻇﻬﻮر اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ّ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﺷﻒ از ﻣﺮاد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،۱۳۷۹ ،ﺻﺺ .(۱۲۴-۱۲۳ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺘﺒﺮ در آﯾﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی واژهﻫﺎ و ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ از آن ﮐﻤﻚ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺎل ﺑﺎ
ّ
ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺷﺶ آﯾﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،درﺑﺎره ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ آﯾﻪ  ۷آل
ﻋﻤﺮان و آﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ آن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد:
ّ
اﻟﻒ( ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮط اول :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺻﺪوری در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﺎت وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰول ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰول در ﻫﻤﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺪان دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﺗﻮﻗﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ آﯾﺎت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺻﺪوری در ﻫﻤﻪ آﯾﺎت و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﻫﻢ
)رﺟﺒﯽ ،۱۳۸۳ ،ص .(۱۱۴از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،از ﻧﺰول ﯾﮏﺟﺎ و ﺑﺎ ِ
ﻫﺸﺘﺎد و اﻧﺪی آﯾﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ،ﻫﻤﮕﯽ اﺧﺒﺎر آﺣﺎدیاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ّ
ﻇﻦ را
اﻓﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻧﮏ :اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﻧﺰول ﺑﯿﻦ آﯾﻪ
ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺒﻞ از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان و آﯾﺎت ﻗﺒﻞ آن
ب( ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮط دوم :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﯾﻪ ِ
وﺟﻮد وﺣﺪت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﻦ واژﮔﺎن ،ﻋﺒﺎرات و ﻣﻔﺎد و ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه

آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺒﻞ آن ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺣﺪت و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﯾﮏ ﺳﻮره ،ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ آﯾﻪ ﭘﺲ از آﯾﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﻧﮑﺮده و آﯾﺎت را ّ
ﻃﯽ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان را ﺟﺪا از آﯾﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ر.ک .ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۷۲ ،ج ،۲ص /۶۹۸زﻣﺨﺸﺮی ،۱۴۰۷ ،ج ،۱ﺻﺺ /۳۳۷ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،۱۳۹۰ ،
ج ،۳ﺻﺺ /۱۹اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،۱۴۱۹ ،ج ،۲ص.(۴

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۲۰۱

ً
ج( ارز ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮط ّ
اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺮط ّ
ﺳﻮم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط ّاول و ّدوم
ﺳﻮم :از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ّ
ﻃﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮط اول و دوم ﻧﻔﯽ ﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮط ّ
ﺳﻮم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ّ
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮏ در ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎق ﻣﺰﺑﻮر ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻓﻬﻢ آﯾﻪ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎق اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎق ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد )رﺟﺒﯽ،۱۳۸۳ ،
ّ
ﺻﺺ .(۱۱۳-۱۱۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎق ﺑﺮای آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ
ّ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ
و ﻓﻬﻢ ﻗﺮار داد.

ُُ
ﱠ َ
ﻮﺑ ِﻬ ْﻢ
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش ﺳﯿﺎق ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺼﺪاق ﻋﺒﺎرت ﴿اﻟ ِﺬﯾﻦ ِﻓﻲ ﻗﻠ ِ

َ ٌ
ز ْﯾﻎ﴾ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻪای از ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎق در ﻣﻮاردی ﺑﺮای
ﻓﻬﻢ واژﮔﺎن و ﺟﻤﻼت ﯾﻚ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎ و
ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ را ﺧﺪﺷﻪدار ﮐﻨﺪ )رﺟﺒﯽ ،۱۳۸۳ ،ﺻﺺ ،(۹۵-۹۴ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻣﺰﺑﻮر،
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی آﯾﻪ را ﺗﺨﺼﯿﺺ زد.
-۲-۵ﺳﺒﺐ ﻧﺰول
ُ
ﱠ
ُ
َ
ﻮﺑ ِﻬ ْﻢ
ﺟﺎﺑﺮی رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﮐﻪ ﺧﻮارج را ﻣﺼﺪاق ﴿اﻟ ِﺬﯾﻦ ِﻓﻲ ﻗﻠ ِ
َ ٌ
ز ْﯾﻎ﴾ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ،دارای »راﯾﺤﻪ« وﺿﻊ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص .۱۷۰ﺑﺮای
دﯾﺪن اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ر.ک .ﻃﺒﺮی ،۱۴۱۲ ،ج ،۳ﺻﺺ (۱۲۰-۱۱۹و ﮔﺰارش اﺑﻦ اﺳﺤﺎق را در ﮐﺘﺎب
ﺳﯿﺮه ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ )ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﮔﺰارش
ر.ک .اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،۱۳۷۵ ،ج ،۱ص .(۵۷۳ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﯾﺎدﺷﺪه ،ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﺎرای
ﻧﺠﺮان ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺴﯿﺢ )ع( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮای اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ
)ع( اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﺪری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛
ّ
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وی ،ﮐﺴﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ »اﻧﻪ
ََ َ َ
َ
َ
ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﻪ« ،ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺿﻤﯿﺮ ﺟﻤﻊ در ﻗﺮآن ،ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓ َﻌﻠﻨﺎ ،ا َﻣﺮﻧﺎ ،ﺧﻠﻘﻨﺎ ،ﻗﻀﯿﻨﺎ(
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ )ع( اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﭘﺲ ﭘﺪرش ﮐﯿﺴﺖ ای
ً
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ً
وﺣﻨﺎ ﻓ َﺘ َﻤﺜﻞ ﻟ َﻬﺎ َﺑﺸﺮا َﺳ ِﻮ ّﯾﺎ﴾ )ﻣﺮﯾﻢ (۱۷ /۱۹ :و
ﻣﺤﻤﺪ؟!« و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﴿ﻓﺄرﺳﻠﻨﺎ ِإﻟﯿﻬﺎ ر
َ
ْ
َ َْ َ َْ َ ْ َ
ﺮان َّاﻟﺘﯽ أ ْﺣ َﺼ َﻨ ْﺖ َﻓ ْﺮ َﺟﻬﺎ َﻓ َﻨ َﻔﺨﻨﺎ ﻓﯿﻪ ﻣ ْﻦ ُ
وﺣﻨﺎ) ﴾...ﺗﺤﺮﯾﻢ (۱۲ /۶۶ :و
ر
﴿و ﻣﺮ ﯾﻢ اﺑﻨﺖ ِﻋﻤ
ِ
ِ ِ ِ
ِ

 ۲۰۲دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
ُْ ُ
َ ْ َ
َ ََْ َ ْ َ َْ َ َ ََّْ
ﺎت َوأ َّﯾﺪﻧﺎهُ ِﺑ ُﺮوح اﻟﻘﺪ ِس) ﴾...ﺑﻘﺮه (۲۵۳ /۲ :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻨ
﴿وآﺗﯿﻨﺎ ِﻋﯿﺴﯽ اﺑﻦ ﻣﺮ ﯾﻢ اﻟﺒ ِﯿ ِ
ِ
اﮐﺮم )ص( اﻓﺰودﻧﺪ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ ،روح اﻟﻠﻪ و ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؟« ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آن ﺣﻀﺮت ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺸﺘﺎد و اﻧﺪی از آﯾﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را ﻧﺎزل ﮐﺮد .ﺟﺎﺑﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺪل ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب
ً
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﺑﺎ ﻧﺼﺎری ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاب ﻗﺮآن ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮان
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ﺻﺺ.(۱۷۱-۱۷۰
-۱-۲-۵ارز ﯾﺎﺑﯽ

ّ
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ و ﻣﻀﻤﻮن ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ

رواﯾﺎت در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ دارا ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮان ،۱۳۷۹ ،ﺻﺺ .(۲۱۹-۲۱۵ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،در ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻗﺮاردادن اﺳﺒﺎب ﻧﺰول ،ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﯾﺎ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
دارای ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
آﯾﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن آﯾﻪ و ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آﯾﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،۱۳۷۶ ،
ّ
ص .(۱۳۷در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ:
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻫﺸﺘﺎد و اﻧﺪی آﯾﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ آل ﻋﻤﺮان ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق )د۱۵۱ .ق( از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻣﺎﻣﻪ ﮔﺰارش
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رواﯾﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺧﺒﺮ واﺣﺪی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻧﺸﺪه و ﺧﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻮف ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﺟﺎﺑﺮی و ﻣﻔﺴﺮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﯾﺎدﺷﺪه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ )اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،۱۳۷۵ ،ج،۱
ص /۵۷۳اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ﺻﺺ /۱۷۱-۱۷۰اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،۱۴۱۹ ،ج ،۲ص /۴۸اﺑﻦ ﺟﻮزی،
 ،۱۴۲۲ج ،۱ص /۲۵۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۷۲ ،ج ،۲ﺻﺺ.(۶۹۶ -۶۹۵
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰولﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﺟﺮای آﻣﺪن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻧﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ر.کّ .
ﺣﻮی ،۱۴۲۴ ،ج ،۲ﺻﺺ .(۷۴۹-۷۴۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت ﺑﺎ ﮔﺰارش اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰول ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت
ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق آورده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ،دارای وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ
و ﺗﻼﺋﻢ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﺑﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ،آن را ﻧﺎﻇﺮ و ّ
ﻣﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم
ﻧﻈﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،داﻧﺴﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﺎن

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۲۰۳

ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
واﺣﺪ ﻗﺮآﻧﯽاﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮد اﻟﻔﺎظ آﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﺠﺮان ـ
و ﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ آﯾﺎتـ را »آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﯾﺎدﺷﺪه
از ﺣﯿﺚ دﻻﻟﺖ ﻧﯿﺰ ،دﻻﻟﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎﺑﺮی ﻧﺪارد.
ّ
ﻣﺨﺼﺺ ﻧﺒﻮدن ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه
آﯾﻪ و ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺒﻮدن ﺳﺒﺐ ﯾﺎ ﺷﺄن ﻧﺰول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼق آﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻔﺴﺮان

و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :زرﮐﺸﯽ ،۱۳۹۱ ،ج ،۱ص /۱۲۶ﺳﯿﻮﻃﯽ،۱۴۲۱ ،
ج ،۱ص /۹۵زرﻗﺎﻧﯽ ،۱۴۱۶ ،ج ،۱ﺻﺺ /۱۳۴ -۱۲۵ﻣﻌﺮﻓﺖ ،۱۴۱۰ ،ج ،۱ص /۲۶۱واﺣﺪی،
 ،۱۴۱۱ﺻﺺ (۱۵۷ -۱۰۳ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ،از ﻣﻔﺎد ّ
ﻋﺎم ﻋﺒﺎرتﻫﺎ و اﻟﻔﺎظ آﯾﻪ  ۷آل
ﻋﻤﺮان دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
- ۳-۵ﻣﻔﺮدات و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ﻧﯿﻤﻪ اول آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ از آل ﻋﻤﺮان و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .از آن
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺎﺑﺮی از ﻧﯿﻤﻪ دوم آﯾﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﺎت دﯾﮕﺮ دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻧﻘﺪ آن ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۳-۵اﻧﺰل ﻋﻠﯿﮏ اﻟﮑﺘﺎب
ﺟﺎﺑﺮی ﺑﺮای أﻧﺰل ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده و »اﻟﮑﺘﺎب« را ﻗﺮآن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﻟﺠﺎﺑﺮی،۲۰۱۰ ،
ج ،۳ص.(۱۶۹
 -۲-۳-۵آﯾﻪ
ﺟﺎﺑﺮی ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف ﻟﻐﻮﯾﻮن در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﻟﻐﻮی واژه »آﯾﻪ« ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی اﯾﻦ واژه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻋﻼﻣﺖ«» ،ﻋﺒﺮت« و »ﻣﻌﺠﺰه«
)ﻫﻤﺎن ،ص .(۱۰۰وی در اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﺻﻄﻼح ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﻪ ،آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻋﻼﻣﺖ«» ،ﺣﺠﺖ«
و »دﻟﯿﻞ« در آﻧﭽﻪ ﻋﺎدت در آن ﺟﺎری اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﺣﮑﻢ ﺧﺮق ﻋﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
)ﻫﻤﺎن ،ص .(۱۶۸ﺑﺨﺶ اول ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﯿﺮ ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﺳﻤﺎن ،زﻣﯿﻦ ،اﻧﺴﺎن،
ﺣﯿﻮان ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و  ...اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ دارد و ﺑﺨﺶ دوم ﺗﻌﺮﯾﻒ،
ّ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن آﯾﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را دال ﺑﺮ ﺻﺪق ﻧﺒﻮت اﯾﺸﺎن
ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ص .(۱۰۳ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﻗﺮآن و ازﺟﻤﻠﻪ ،آﯾﻪ
ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،واژه »آﯾﻪ« و »آﯾﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
)ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۶۸

 ۲۰۴دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺎﺑﺮی از ﻣﻔﻬﻮم واژه »آﯾﻪ« در آﯾﻪ
ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ وی در دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺠﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ دارد.
-۱-۲-۳-۵ارز ﯾﺎﺑﯽ
ّ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ادﻋﺎی ﺟﺎﺑﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﻟﻐﺖ درﺑﺎره ﻣﻌﻨﺎی واژه »آﯾﻪ« ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن
آﻧﺎن ،ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﺑﺮی را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻫﻞ ﻟﻐﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ واژه »آﯾﻪ« را
ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،۱۴۰۹ ،ج ،۸ص /۴۴۱اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،۱۴۱۴ ،ج ،۱۴ص /۶۱اﺑﻦ
درﯾﺪ ،۱۹۸۸ ،ج ،۱ص /۶۱زﺑﯿﺪی ،۱۴۱۴ ،ج ،۱۹ص ،(۱۷۹ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺻﻔﺖ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر
)راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،۱۴۱۲ ،ص /۱۰۱واﻋﻆزاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،۱۳۸۸ ،ص (۴۵۱و ﺑﻌﻀﯽ ،ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ را
ﺑﻪ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ )ﻋﺴﮑﺮی ،۱۴۰۰ ،ص .(۶۲اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺒﺮت )اﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،۱۴۱۴ ،ج ،۱۴ص ،(۶۲ﺷﺨﺺ )زﺑﯿﺪی ،۱۴۱۴ ،ج ،۱۹ص ،(۱۷۹ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎد ،۱۴۱۴ ،ج ،۱۰ص (۴۷۲و ﻋﺠﯿﺐ )ﻃﺮﯾﺤﯽ ،۱۳۷۵ ،ج ،۱ص (۳۹را ﺑﺮای اﯾﻦ واژه در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ واژه
»آﯾﻪ« را واژهای ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ واژه »آﯾﻪ« در زﻣﺮه
واژهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻣﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ واژﮔﺎن دﺧﯿﻞ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد )ر.ک .ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی ،۱۳۶۷ ،ج ،۲ص.(۵۶۱
ّ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﺑﺮی از اﺻﻄﻼح ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺠﺖ« و »دﻟﯿﻞ« ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ از واژه »آﯾﺎت«
ّ
در آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان اراﺋﻪ داده ،ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﺣﺠﺖ« و »دﻟﯿﻞ« ،ﻫﺮ دو ﺑﺮ اﻣﺮی
ﺧﺎرﺟﯽ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد از ﺳﻨﺦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ ﺟﺎﺑﺮی آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻓﻌﻞ اﻟﻬﯽ
و از ﺳﻨﺦ اﻣﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ،ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻓﺘﺮاق ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای واژه »آﯾﻪ« اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻔﺮدات آﯾﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮی ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ
َُ ﱠ
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» ِﻣﻦ« را در ﻋﺒﺎرت ﴿ﻫﻮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ٌ
ُﻣ َﺘﺸ ِﺎﺑ َﻬﺎت﴾ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ از ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﻀﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص .(۱۶۹ﭘﺲ در ﻧﻈﺮ
وی ،آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ داﺧﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »اﻟﮑﺘﺎب« اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﻣﺮاد از ﮐﺘﺎب را ﻣﺼﺤﻒ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦاﻟﺪﻓﺘﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ،
ﻗﺪرت و ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد )آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ( و ﻧﯿﺰ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ
اﺛﺒﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای را ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻﻧﺶ اراده ﮐﺮده اﺳﺖ )آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ( را درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۲۰۵

ّ
دو از ﺟﻨﺲ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ادراک ﺑﺎ ّ
ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ و داﺧﻞ
ِ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای )ﮐﺘﺎب( داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ و ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وی ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮض
ﻗﺮاردادن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ واژه »آﯾﻪ« در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻓﻬﻢ
و ﺑﺮداﺷﺖ از آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻔﺮدات و ﻋﺒﺎرتﻫﺎی آﯾﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۳-۳-۵آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ
ﺟﺎﺑﺮی ذﯾﻞ آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻟﻐﻮی واژه »ﻣﺤﮑﻢ« ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،واژه
»ﻣﺤﮑﻢ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۴۱
 -۱-۳-۳-۵ارز ﯾﺎﺑﯽ
َ
واژه » ُﻣﺤﮑﻢ« اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل از ﺑﺎب اﻓﻌﺎل از رﯾﺸﻪ »ح ک م« اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻫﻞ ﻟﻐﺖ ،واژه
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ُﻣﺘﻘﻦ و ﻣﻀﺒﻮط )اﺑﻦ ﺳﯿﺪه ،۱۴۲۱ ،ج ،۳ص /۵۰اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،۱۴۱۴ ،ج،۱۲
ص /۱۴۳ﻃﺮﯾﺤﯽ ،۱۳۷۵ ،ج ،۶ص (۴۳و ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ،وﺛﯿﻖ و اﺻﯿﻞ )زﺑﯿﺪی ،۱۴۱۴ ،ج،۱۳
ص /۴۷۲ﺟﻮﻫﺮی ،۱۳۷۶ ،ج ،۴ص (۱۶۲۳ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ واژه
ّ
»ﻣﺤﮑﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺎرضﺷﺪن اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ زوال ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺒﺪل و ...
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟﺎﺑﺮی ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﻞ ﻟﻐﺖ از
واژه »ﻣﺤﮑﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﻮده و در آن ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ -ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﻟﻔﻆ و
ﭼﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﻔﻬﻮم -وﺟﻮد ﻧﺪارد )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،۱۴۱۲ ،ج ،۱ص /۲۵۱ﻣﺼﻄﻔﻮی ،۱۳۶۰ ،ج،۲
ص (۲۶۶را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﺎن ﻧﻪ از واژه ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺻﻄﻼح ﻣﺤﮑﻢ در آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان داﻧﺴﺖ.
 -۴-۳-۵آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
َ
ً
ً َُ
ﱠ ُ َﱠ َ ْ َ َ ْ َ
ﺸﺎﺑﻬﺎ
ﺟﺎﺑﺮی واژه »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« را ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﴿اﻟﻠﻪ ﻧﺰل أﺣﺴﻦ اﻟﺤ ِ
ﺪﯾﺚ ِﮐﺘﺎﺑﺎ ﻣﺘ ِ
َ ﱠ ُْ َ َ ﱡ ﱠ َ ُ ْ َ ً
ﻬﺎ َو َﻏ ْﯿ َﺮ ُﻣ َ
َ
ﺸﺎﺑﻪ) ﴾...اﻧﻌﺎم(۹۹ /۶ :
ﺘ
ﺜﺎﻧ َﻲ) ﴾...زﻣﺮ (۲۳ /۳۹ :و ﴿ ...و اﻟﺰ ﯾﺘﻮن و اﻟﺮﻣﺎن ﻣﺸﺘ ِﺒ
ﻣ ِ
ِ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ و ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج،۳
ص .(۱۷۱وی اﺻﻄﻼح »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« در ﻗﺮآن را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﮐﻪ دارای ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ،ﻗﺮآن ﺑﻪ »ﻟﺴﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺒﯿﻦ« ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرات آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۷۳
-۱-۴-۳-۵ارز ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺐ ﻟﻐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ واژه »ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻤﺎﺛﻼت ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ
ﺑﻮده )ﻃﺮﯾﺤﯽ ،۱۳۷۵ ،ج ،۶ص /۴۴ﺟﻮﻫﺮی ،۱۳۷۶ ،ج ،۶ص (۲۲۳۶و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ،

 ۲۰۶دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
ﻻﺟﺮم ﺑﻪ اﻟﺘﺒﺎس در ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻗﯿﺪ »ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪن« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ
اﻓﺰود )ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،۱۴۱۵ ،ج ،۴ص .(۲۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم
دﻗﯿﻖ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ّﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ وﺻﻒ »ﻣﺸﺎﺑﻪ« ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺰای ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
اﺟﺰای ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﯽء را »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ از ﺑﺎب ﻣﺠﺎزﮔﻮﯾﯽ )ﻣﻠﮑﯿﺎن،۱۳۹۲ ،
ص .(۲۱ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻔﺴﺮان ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه واژه »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﻬﻢ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ر.ک .ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی ،۱۴۲۶ ،ج ،۲ص (۳۰۴و ﯾﺎ ﻏﺎﻣﺾ )ﻣﯿﺒﺪی،۱۳۷۱ ،
ج ،۲ص /۲۴ﻣﻐﻨﯿﻪ ،۱۴۲۴ ،ج ،۲ص (۱۲ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺎﺑﺮی ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺘﯽ را اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ -۵-۳-۵ام اﻟﮑﺘﺎب

در ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﺮی واژه » ّام« در » ّام اﻟﮑﺘﺎب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺮﺟﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوع و ﺣﻮاﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ » ّام اﻟﻘﺮی« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص.(۱۷۳

 -۱-۵-۳-۵ارز ﯾﺎﺑﯽ

اﮐﺜﺮ ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﻈﻮر از » ّام اﻟﮑﺘﺎب« را اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﻤﯿﺮی،۱۴۲۰ ،
ج ،۱ص /۱۱۹ﻃﺮﯾﺤﯽ ،۱۳۷۵ ،ج ،۶ص /۴۴ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،۱۴۱۵ ،ج ،۴ص (۸و ّ
ﻣﻔﺴﺮان ﻧﯿﺰ دو
ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺟﻊﺑﻮدن )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۳۹۰ ،ج ،۳ص۲۰؛ ﻓﺨﺮ رازی ،۱۴۲۰ ،ج،۷
ص (۱۴۲و ﯾﺎ اﺻﻞﺑﻮدن )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،۱۳۷۲ ،ج ،۲ص /۶۹۹زﻣﺨﺸﺮی ،۱۴۰۷ ،ج ،۱ص/۳۳۸
ّ
ﻣﺤﻠﯽ ،۱۴۱۶ ،ص (۵۳آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮی ﻣﻌﻨﺎی
درﺳﺘﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد و ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد را » ّام« و اﺻﻞ و اﺳﺎس و ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺘﺎﺑﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ و ﻣﻔﻬﻮم
اﺳﺖ.
 -۶-۳-۵ﻧﯿﻤﻪ دوم آﯾﻪ  ۷ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان
ً
ّ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺑﺮی ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ّاوﻟﯿﻪ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان را ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﻧﺼﺎری
ُُ
ً
َ ٌ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﴿ َﻓ َﺄ ﱠﻣﺎ ﱠاﻟﺬ َ
ﻮﺑ ِﻬ ْﻢ ز ْﯾﻎ  ﴾...را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻧﺼﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻠ
ﻗ
ﻲ
ﻓ
ﯾﻦ
ِ ِ
ِ
ُُ
َ ٌ
ّ
ﻮﺑ ِﻬ ْﻢ ز ْﯾﻎ﴾ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻠ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دل ،رویﮔﺮداﻧﯽ و اﻧﺤﺮاف از ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﴿ ِﻓﻲ ﻗ ِ
َ
َ ََ
ْ
در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﴿ﻓ َﯿ ﱠﺘ ِﺒ ُﻌﻮن َﻣﺎ ﺗﺸ َﺎﺑ َﻪ ِﻣﻨ ُﻪ﴾ ،درﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را در ﻋﻘﯿﺪهﺷﺎن ﺑﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۲۰۷

َ ْ َ
ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﴿ ْاﺑ ِﺘﻐ َﺎء اﻟ ِﻔ ْﺘﻨ ِﺔ﴾ و ﻣﻌﻨﺎی آن اﻣﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﺑﺪان وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ
َ َْ
﴿ َو ْاﺑ ِﺘﻐ َﺎء ﺗﺄ ِو ِﯾﻠ ِﻪ﴾.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮی »واو« در ﻋﺒﺎرت »واﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ« را واو اﺳﺘﯿﻨﺎﻓﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت
ﯾﺎدﺷﺪه را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻗﻮی ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ »ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻠﻪ« ﻋﻠﻢ
دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ارﺟﺎع ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت ﻣﻮردﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻠﻪ« ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻧﺪ،
ّ
ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ را
آن دﺳﺘﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻟﻐﻮی و دﯾﻨﯽ )اﻟﺠﺎﺑﺮی ،۲۰۱۰ ،ج ،۳ص (۱۳۶ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺣﯽای از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص.(۱۵۹
 -۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﺟﺎﺑﺮی
ّ
ﺟﺎﺑﺮی ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎ و ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎق ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰول و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﺮدات و
ّ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎی آﯾﻪ  ۷آل ﻋﻤﺮان ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای آﯾﻪ
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
آﯾﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮی آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ دارای ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ
وی ﻧﺪارد .از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻔﺮدات ﻧﯿﺰ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻮﺟﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژﮔﺎن »ﻣﺤﮑﻢ« و »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ«،
ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ وی ،ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای واژه »آﯾﻪ« در آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻔﺮدات آﯾﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺎت
ّ
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی در راﺳﺘﺎی روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﺧﻮد
در ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﻮاﻧﺶ و ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،در ﺧﻮاﻧﺶ از آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﺐ
ﻧﺰول ،ﺳﯿﺎق ّ
ﻋﺎم و ﻓﻬﻢ ﻣﻔﺮدات آن روی آورده و ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪای ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ و
آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در اﺻﻄﻼح ﻗﺮآن از ﺟﻨﺲ ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد از آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻢ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ،ﻗﺪرت و ﺻﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد و آﯾﺎت

 ۲۰۸دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ،اﺛﺒﺎت ﻓﻌﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای را ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻﻧﺶ
ً
اراده ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻬﻮد ﻋﺮب ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎ اﺷﺘﺮاک اﺳﻤﯽ در آن دارد.
اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﺮادات ﺳﻨﺪی ،ﻣﺘﻨﯽ و دﻻﻟﯽ رواﯾﺖ ﺣﺎوی ﺳﺒﺐ ﻧﺰول آﯾﻪ ﻣﻮرد
ّ
ﺑﺤﺚ ،ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای آﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﯾﺎدﺷﺪه دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای واژه »آﯾﻪ« در آﯾﻪ
ﻣﺰﺑﻮر ،ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ ی  /..اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﯿﺪری ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﯽ ۲۰۹

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
 -ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ،ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ۱۴۱۸ ،ق.

 .۱اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ؛ زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ۱۴۲۲ ،ق.

 .۲اﺑﻦ درﯾﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ؛ ﺟﻤﻬﺮة اﻟﻠﻐﺔ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ۱۹۸۸ ،م.

 .۳اﺑﻦ ﺳﯿﺪه ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ؛ اﻟﻤﺤﮑﻢ و اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻋﻈﻢ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۲۱ ،ق.

 .۴اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؛ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄوﯾﻞ؛ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۹۹۰ ،
م.
 .۵اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دﯾﻨﻮری ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؛ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺮ ،ﺑﯿﺮوت :اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۶اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۱۹ ،ق.
 .۷اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم؛ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب؛ چ ،۳ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر ۱۴۱۴ ،ق.
 .۸اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ؛ اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻮﻓﺎق ۱۳۷۵ ،ق.

 .۹اﺳﻌﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻃﯿﺐ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد؛ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ؛ ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه،
 ۱۳۹۰ش.
 .۱۰ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ و دﯾﮕﺮان؛ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن؛ ﻗﻢ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ۱۳۷۹ ،ش.

 .۱۱اﻟﺠﺎﺑﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ؛ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﺰول؛ چ ،۳ﺑﯿﺮوت :ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺪارﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ۲۰۱۰ ،م.
 .۱۲ــــــــــــــــــــــ؛ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﯽ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮ ﯾﻢ؛ ﺑﯿﺮوت :ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ۲۰۰۶ ،م.

 .۱۳ﺟﻮﻫﺮی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد؛ اﻟﺼﺤﺎح :ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ۱۳۷۶ ،ق.
 .۱۴ﺣﻤﯿﺮی ،ﻧﺸﻮان ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ؛ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻠﻮم و دواء ﮐﻼم اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﮑﻠﻮم؛ دﻣﺸﻖ :دار اﻟﻔﮑﺮ ۱۴۲۰ ،ق.
ّ .۱۵
ﺣﻮی ،ﺳﻌﯿﺪ؛ اﻷﺳﺎس ﻓﯽ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ؛ ﻗﺎﻫﺮه :دار اﻟﺴﻼم ۱۴۲۴ ،ق.
 .۱۶راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻘﻠﻢ ۱۴۱۲ ،ق.
 .۱۷رﺟﺒﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد؛ روش ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن؛ ﻗﻢ :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ۱۳۸۳ ،ش.

 .۱۸زﺑﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻔﮑﺮ ۱۴۱۴ ،ق.
 .۱۹زرﻗﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ؛ ﻣﻨﺎﻫﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۱۶ ،ق.

 .۲۰زرﮐﺸﯽ ،ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ؛ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ۱۳۹۱ ،ق.

 .۲۱زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ اﻟﮑﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﯾﻞ و ﻋﯿﻮن اﻷﻗﺎوﯾﻞ ﻓﯽ وﺟﻮه اﻟﺘﺄوﯾﻞ؛

چ ،۳ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ۱۴۰۷ ،ق.
 .۲۲ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ؛ اﻹﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن؛ چ ،۲ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ ۱۴۲۱ ،ق.

 .۲۳ـــــــــــــــــــــ؛ ﻣﻌﺘﺮک اﻷﻗﺮان ﻓﯽ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۰۸ ،ق.
 .۲۴ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ؛ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﯽ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﮑﺘﺐ ۱۴۱۴ ،ق.

 .۲۵ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ؛ ﻗﺮآن در اﺳﻼم؛ ﺗﻬﺮان :دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۷۶ ،ش.

 .۲۶ــــــــــــــــــــــــــ؛ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن؛ چ ،۲ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ۱۳۹۰ ،ق.
 .۲۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ؛ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن؛ چ ،۳ﺗﻬﺮان :ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ۱۳۷۲ ،ش.
 .۲۸ﻃﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ؛ چ ،۳ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﺗﻀﻮي ۱۳۷۵ ،ش.

 .۲۹ﻋﺴﮑﺮی ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ؛ اﻟﻔﺮوق ﻓﯽ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﯾﺪة ۱۴۰۰ ،ق.

 ۲۱۰دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﯿﻢ ،دوره  ،۱۲ﺷﻤﺎره  ،۲۶ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۱
 .۳۰ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮاﻟﮑﺒﯿﺮ )ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ(؛ چ ،۳ﺑﯿﺮوت :دار إﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ۱۴۲۰ ،ق.
 .۳۱ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ؛ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ؛ چ ،۲ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﻫﺠﺮت ۱۴۰۹ ،ق.

 .۳۲ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب؛ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۱۵ ،ق.

 .۳۳ﻣﺎﺗﺮﯾﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺗﺄوﯾﻼت أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎﺗﺮﯾﺪی(؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ۱۴۲۶ ،
ق.
 .۳۴ﻣﺤﻠﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ؛ ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ؛ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ؛ ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻮر ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ۱۴۱۶ ،ق.
 .۳۵ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ﺣﺴﻦ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﮐﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮ ﯾﻢ؛ ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ۱۳۶۰ ،ش.
 .۳۶ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی؛ اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن؛ چ ،۳ﻗﻢ :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ۱۴۱۰ ،ق.
 .۳۷ﻣﻐﻨﯿﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد؛ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺎﺷﻒ؛ ﻗﻢ :دار اﻟﮑﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ۱۴۲۴ ،ق.

 .۳۸ﻣﻠﮑﯿﺎن ،روح اﻟﻠﻪ» ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت«؛ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺳﺎل
ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۱ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۷۳ﺑﻬﺎر  ۱۳۹۲ش.
 .۳۹ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ؛ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ؛ ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ،
 ۱۳۶۷ش.
 .۴۰ﻣﯿﺒﺪی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار و ﻋﺪة اﻻﺑﺮار؛ ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ۱۳۷۱ ،ش.

 .۴۱واﺣﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ؛ اﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن )واﺣﺪی(؛ ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ۱۴۱۱ ،ق.

 .۴۲واﻋﻆزاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ؛ اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن و ّ
ﺳﺮ ﺑﻼﻏﺘﻪ؛ چ ،۲ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
رﺿﻮی ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۸۸ ،ش.

