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 طرح مسأله -١

موضوعاتی است که از دیرباز  از جمله، ند موضوع ناسخ و منسوخمحکم و متشابه همانموضوع 

کالم ، علوم حدیث، مورد توجه عالمان اصول فقه، عالوه بر عالمان حوزه تفسیر و علوم قرآن تاکنون

های سیاسی و دینی بسیاری از فرقه .بوده است های مختلفو عرفان اسالمی در میان مذاهب و فرقه

به دسته، قیام و قعودهای خود ها وآراء و فعالیت بخشی دینی بهبرای مشروعیت، در بین مسلمانان

 اند.و غیر آن را آیات متشابه دانستهای از آیات قرآن استناد کرده و آنها را آیات محکم برشمرده 

 ﴿سوره آل عمران است:  ۷آیه ، متشابه ـ مستند آنان در طرح دوگانه محکم
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] (اوست کسی که این کتاب [قرآن :﴾َیق

و ؛ ] است. آنها اساس کتابندآیات محکم [صریح و روشن، ای از آنرا بر تو فرو فرستاد. پاره

پذیرند]. اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای که تأویل] دیگر متشابهاتند [ای[پاره

با آنکه تأویلش را جز ، کنند] از متشابه آن پیروی می، جویی و طلب تأویل آن [به دلخواه خودفتنه

همه [چه ، ما بدان ایمان آوردیم«گویند: ] میداند. [آنان کهداران در دانش کسی نمیخدا و ریشه

  .)شودکر نمیو جز خردمندان کسی متذ، »] از جانب پروردگار ماستبهمحکم و چه متشا

شود و معنای عاّم آن همانند معنای الفاظ های مختلف از فهم خود این آیه آغاز میتالف فرقهاخ

اینکه ». الراسخون فی العلم« و» ویلتأ«، »الکتاب امّ «، »متشابه«، »محکم«کشد: آن به درازا می

از دیگر موارد ، اندو چه کسانی راسخان در علم یک متشابه است محکم و کدام، یک از آیات کدام

  .باشداختالف می

کم و نظریات گذشتگان در مورد موضوع محبا نقد اند که کوشیدهلمان معاصر عا از جمله

، )م۲۰۱۰-۱۹۳۶( محمد عابد الجابری، نظریه جدیدی را در این خصوص سامان دهند، متشابه

 «که در دو اثر قرآنی خود یعنی است اندیشمند و فیلسوف معاصر مغربی 
ٌ

» الی القرآن الکریم مدخل

ی را پیرامون برخی نظریات جدید، »ترتیب النزولحسب  التفسیر الواضح؛ فهم القرآن الحکیم«و 

طرح و تبیین  ضمننوشتار حاضر درصدد است  .١ته کرده اسارائ موضوعات علوم قرآنی و تفسیری

                                              

با داشتن مشرب فکری ، های هشتاد و نود قرن بیستم جهان عرباندیشمند مسلمان و نوپرداز دهه، محمد عابد الجابری .١

نقد «پروژه مشهور ، در پی برساختن نظام فکری معرفتی و سیاسی از طریق نقد سّنت و تجدد بود و در این راستا، نواعتزالی

متمرکز شد و  -نامیدیعنی آنچه آن را هسته اصلی سّنت می –بر قرآن ، عمر خود را به سامان رساند. وی در اواخر» عقل عربی

و  یبیر ترتیبه نگارش درآورد. وی ضمن رّد هرگونه تفس» مدخل الی القرآن الکریم«کتابی در موضوعات علوم قرآنی با عنوان 

ر یتفس یقرآن دانسته است. به نظر او برا اتیب نزول آیه بر ترتیرا تک قرآن ق و درست ازیگانه راه فهم دقی، یر موضوعیتفس



 
 

   ۱۹۵ یورنوسفادران یدر یح یابوالفضل حاج/ .. یمحّمد عابد الجابر  هینظر  یانتقاد لیتحل

به این  ،از جنس لفظ نیستند »آیات متشابه«و  »آیات محکم«مبنی بر اینکه  جابریجدید  نظریه

سؤال پاسخ دهد که آیا نظریه مزبور با ساختار کلی، سیاق و نیز سبب نزول آیه هفتم سوره آل عمران 

دارای اهمیت بودن نیز بکربودن نظر وی و ، عابد الجابری اندیشهاثرگذاری  .سازگار است یا نه

وع (برای مطالعه پیرامون اهمیت موض بخشدرا ضرورت میموضوع  بررسی، محکم و متشابهله أمس

   .)۱۱- ۸صص، ۱۳۹۰، اسعدی :کمحکم و متشابه ن

و در تجزیه و  اسنادی، هاای و در استناد به دادهکتابخانه، هاروش این پژوهش در گردآوری داده

   تحلیلی) است.-کیفی (نوع توصیفیشیوه تحلیل محتوای ، تحلیل

دهد که عنوان نشان میمورد بحث موضوع های مرتبط با نامهها و کتاببررسی فهرست

  »متشابه«
ً
جهات (مشابهت الفاظ آیات از  لفظی تشابهاعم از ، در آثار کهن علوم قرآنی عمدتا

که  (در معرض شبهه و اشکال بودن معانی آیات ) و تشابه معناییآیدمی شابهتکه ذیل علم م مختلف

مباحثی . باشدمرتبط با بحث حاضر می، تنها قسم اخیراست که  )آیدذیل علم محکم و متشابه می

 که  را ابه معناییتشمرتبط با 
ً
به توان می ،یر قرآن و فهم آیات آن مربوط استبه حوزه تفس اساسا

 چونحوزه علوم قرآنی آثار برجسته ، افزون بر این .مشاهده کرد صورت طبیعی در عموم تفاسیر

، ۱ج، ۱۴۲۱، (سیوطیاالتقان ، )۹۹- ۷۹صص، ۲ج، ۱۳۹۱، (زرکشی البرهان فی علوم القرآن

، ۳ج، ۱۴۱۰، (معرفت و التمهید) ۳۲۴-۲۸۹صص، ۲ج، ۱۴۱۶، (زرقانیمناهل العرفان  )۴۳ص

» اعجاز قرآن«ذیل ابواب نیز آثار دیگری اند. پرداخته» محکم و متشابه«موضوع به ) ۴۶۴- ۶صص

و  ۱۰۲- ۸۶صص، تابی، ابن قتیبهمانند ( »مشکل القرآن«، )۱۰۳ص، ۱ج، ۱۴۰۸، سیوطی مانند(

مزبور را موضوع  )۳۷۹- ۳۷۲صص، ۱۹۹۰، ابن العربیمانند ( »ویلتأ«و  )۴۳۸- ۲۹۹صص

  د.انهمورد توجه قرار داد

الرّد «توان به می، اندموضوع محکم و متشابه پرداختهاما از آثار مستقلی که به صورت خاص به 

اثر منسوب به » ویلهّولوه علی غیر تأشابه القرآن و تأفیما شکوا فیه من مت ةو الزنادق ةعلی الجهمی

، ق)۴۰۶اثر شریف رضی (د. » لتنزیلویل فی متشابه اقائق التأح«، ق)۲۴۱احمد بن حنبل (د. 

اثر ابن » متشابه القرآن و مختلفه«، ق)۴۱۵عبدالجبار معتزلی (د. از قاضی » متشابه القرآن«

ق) و ۷۲۸اثر ابن تیمیه (د. » ویلکلیل فی المتشابه و التأاإل«، ق)۵۸۸شهرآشوب مازندرانی (د. 

ق) اشاره کرد. در دوران معاصر نیز آثاری به ویژه در ۱۰۵۰صدرالدین شیرازی (د. » متشابه القرآن«

حسین نوشته » المتشابه«، اثر عدنان زرزور» ةموضوعی ةشابه القرآن دراسمت«جهان عرب مانند 

اثر حبیب عبدالحلیم شعیب نگاشته شده است. در حوزه » المحکم و المتشابه فی القرآن«نّصار و 

                                                                                                              

ر آنها پرداخت. وی با یبه تفس ینبو سنت ةیدست آورد و سپس در سارا به قرآن اتینزول آ یخیر تارید نخست سیبا قرآن اتیآ

 .درآورد نگارشبه » التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول، فهم القرآن الحکیم«در سه جلد با نام  را یتفسیر، چنین رویکردی
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شناسی محکم و متشابه با رویکرد پژوهشی در مفهوم«هایی چون دانشگاهی نیز عالوه بر رساله

معناشناسی محکم و متشابه در «مقاالت متعددی از جمله ، حیدری عارف اثر اعظم» شناسیمعنی

اثر محمد  »هستی و چیستی محکم و متشابه«، فرنوشته مجید حیدری» آیه هفتم سوره آل عمران

رشته تحریر به  نکونامنوشته جعفر  »شناسانه آیه محکم و متشابهر معناتفسی« میبدی و نیز فاکر

و نه در حوزه نقد و  تبیینعابد الجابری نه در حوزه  پیرامون نظریه محمد، درآمده است. با این حال

  است. ای دیگر تا کنون سامان نیافتهمطلبی در قالب اثر مستقل و یا در قالب نگاشته، بررسی آن

  

یات طرح -۲ ین نظر  هشده پیرامون مفهوم محکم و متشابمهمتر

سوره آل عمران  ۷بر پایه آیه » متشابه«و » محکم«تعاریفی که عالمان اسالمی از معنا و مفهوم 

د، اندارائه داده
ّ

یاد این زمینه قول در  ۲۰عالمه طباطبایی از وجود نزدیک به . استو گوناگون  متعد

آرای مفسران کهن را گزارش ، و سیوطی نیز نزدیک به همین تعداد )۲۷ص، ۱۳۷۶، (طباطبایی کرده

 در این زمینه تا کنونکه را ی نظراتمهمترین . )۶۴۱- ۶۳۹صص، ۱ج، ١٤٢١، سیوطی( کرده است

  : دشومیبندی دسته طبقهدر چهار  ،طرح شده است

ناپذیری آیات تشابه را به فهم، ویل و فهم قرآنبرخی بدون تفکیک میان حوزه تأ :دسته اول

نمونه . دانداند که معنای آنها را کسی جز خداوند نمیتعریف کرده و آیات متشابه را آیاتی دانسته

عه در ابتدای برخی سوره، روشن این آیات
ّ

دارای ، که در این دیدگاه باشدهای قرآن میحروف مقط

  . داللت و مفهومی پنهان و غیرقابل تحلیل است

ویلتشابه را ناظر به تأ، ول متشابهاتویل و فهم مدلتفکیک بین مفهوم تأای با عده :دسته دوم

های غیبی اند که شامل مضامینی در حوزهرا آیاتی دانستهناپذیری آیات تعریف کرده و آیات متشابه 

ق آیات  مانند، اندتعّین خارجی آن مضامین را غیرقابل درک برشمرده، است و در حقیقت
ّ

زمان تحق

  . های وقوع آنقیامت و تفصیل نشانه

دارای مشکل و دارای  ،پذیر و در عین حالبرخی دیگر تشابه را ناظر به آیات فهم :دسته سوم

 آنشبهه دانسته
ّ

تعاریفی . منوط به تالش علمی و جستجوی دالیل عقلی و نقلی است، اند که حل

وجهی و متشابه را آیات دارای و محکم را آیات واضح و یک که اکثر فقیهان و اصولیان اختیار کرده

د برشمرده و فهم متشابه را منوط به دلیل و قرینه عقل
ّ

در این دسته ، اندی و یا نقلی دانستهوجوه متعد

  . گیردقرار می

اند شود نظر دادهاز تشابه که عموم موارد باال را شامل می ای به مفهومی عامّ عده :دسته چهارم

   ).۴۰-۳۸صص، ۱۳۹۰، اسعدی .ک.ر(

، تمام نظریات علیرغم تفاوت در ساختار، بندی چهارگانه باالدر دستهگونه که مشاهده شد همان

  اند. ترین واحد قرآنی برشمردهآل عمران را از جنس لفظ و ناظر به کوچک ۷در آیه » آیات«واژه 



 
 

   ۱۹۷ یورنوسفادران یدر یح یابوالفضل حاج/ .. یمحّمد عابد الجابر  هینظر  یانتقاد لیتحل

 نقد جابری بر آراء گذشتگان -۳

ی عابد الجابری در تفسیر
ّ
واسطه از قرآن کریم بر مبنای سیاق عاّم فهم مستقیم و بی، رویکرد کل

بدین معنا نیست که وی به تفاسیر گذشتگان البته این . ترتیب نزول و نیز سبب نزول است، آیات

خواهد خواننده خود را درگیر کند که نمیکید میأوی ت، در مورد موضوع مورد بحث. توجهی ندارد

اند تعریفات گسترده و مختلفی که علمای مسلمان در طول تاریخ از موضوع محکم و متشابه داشته

تک آراِء طرح شده و جابری به نقد تکدر این راستا . )۱۶۵ص، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری( کند

  :مهمترین نقدهای جابری بر نظریات پیشین عبارت است از .پردازدجزئیات آنها نمی

در فهم محکمات و ، در اثر غلبه افق فقهی بر اندیشه آنانقرآن  مفّسران: غلبه نگاه فقهی -الف

دی را در این زمینه بیان
ّ

اند که نه ارتباطی با سیاق داشته متشابهات دچار لغزش شده و اقوال متعد

 ).۱۷۳ص، همان( ای استیادشده دارد و نه دارای پشتوانه

افزاید له میبر پیچیدگی مسأ آنچه: ترتیب نزول و مفردات آیه، عدم توجه به سیاق عاّم  - ب

مان
ّ
داشتن  نظر سوره آل عمران را نه با در ۷آیه ، راویان اسباب نزول و مفّسران، این است که متکل

و نه در ارتباط با آیات دارای لفظ  نه با جایگاهش در ترتیب نزول، آنارتباط با سیاق عامِّ مربوط به 

  ).۱۶۷ص، همان(اند معنا کردهتفسیر و واژه اخیر معنای الفاظ دارای یا و » متشابه«و » آیه«

یه عابد الجابریتبیین طرح و  -٤  نظر

حکم و آیات آیات م، تمامی مفّسران در طول تاریخ، بیان شد در قسمت دوم مقالههمان گونه که 

جابری برخالف رأی  اما، اندترین واحد قرآنی دانستهو ناظر به کوچک متشابه را از جنس لفظ

پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه را باید نوع نگاه وی  اساسی نظریه ویمبنای آنان است.  دیدگاه

 در هیچ جای قرآن» آیه«به استعمال لفظ 
ً
، »آیه«واژه ، در قرآن دانست. او بر این باور است که اساسا

به  بلکه، استعمال نشده» بخشی از متن قرآن«به معنای ، چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد

  ). ادامه مقاله :.کن/ ۱۰۱ص، هماناست (به کار رفته جی معنای پدیده تکوینی و خار

یه- ١-٤   ارکان نظر

  :باشدمیدو رکن بنیادی نظریه وی بدین گونه ، بر این اساس

از سنخ فعل ، آل عمران ۷در آیه  »آیات محکم«: »آیات محکم« بودِن تکوینی  هپدید -الف

های وجودی که بر وجود دالیل و پدیده، هااز نشانه باشدو عبارت می است (و نه از سنخ لفظ)الهی 

ها در آفرینش آسمان هاتعالی داللت دارد که این نشانهقدرت و صفات دیگر باری، یکتایی، خداوند

، ۳ج، ۲۰۱۰، (الجابری شودو آفرینش آدم از ِگل و آفرینش مالئکه از نور متمثل می و زمین

َنا ﴿آیه به تصریح نیز  شب و روز ).۱۷۲ص
ْ
هاَر آَیَتْینَجَعل  َو النَّ

َ
ْیل

َّ
شب «؛ )۱۲/ ۱۷(اسراء: ﴾... الل
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، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری ر.ک.(یکی از مصادیق آیات محکم است  »و روز را دو نشانه قرار دادیم ...

  . )۱۰۰ص

نیز از جنس آل عمران  ۷در آیه  »آیات متشابه«: »آیات متشابه« فعل خارق العاده بودِن  - ب

ای العادهاثبات فعل خارق، واسطه آنهاکه خداوند به هایی استها و پدیدهنشانهبلکه ، باشدمیلفظ ن

والدت  .تا نشانه صدق نبوتشان نزد قومشان باشد، را برای انبیاء و رسوالنش اراده کرده است

و دمیدن در  (ع)رندگان از ِگل توسط حضرت عیسی ساختن مثال پ، بدون پدر (ع)عیسی حضرت 

 .)۱۷۳ص، ۳ج، ۲۰۱۰، (الجابری است یات متشابهآ از جمله مصادیقشان و زنده شدنآنها 

که در نیست هایی نشانه، آیات متشابهکه  است بدین خاطر» متشابه«واژه وجه تسمیه  ،همچنین

 شباهت دارد، به چیزی یا چیزهایی از معهود عرببلکه ، باشد داشتهقرار  ١زمره معهود عرب
ً
؛ صرفا

   ).۱۷۵ص، همانآنها اشتراک اسم برقرار است ( میانای که تنها به گونه

 (ع)نصاری که چون عیسی ابن مریم  عبارت است از این تصّورنیز  آل عمران ۷تشابه در آیه 

نه نتیجه گرفت که ارتباط گوپس باید این، همان نتیجه نفخ خداوند از روحش در رحم مریم است

همچنانی که نزد بشِر اکنون این ، اط پسر با پدر باشدالجرم باید از نوع ارتب، با خداوند (ع)عیسی 

چراکه بر اساس مطابقت بین فعل خداوند و فعل بشر بنا ، این قیاسی باطل است ولیگونه است. 

قیاسی است ، و قیاس صحیح دنباشاز طبیعت یکسانی برخوردار نمی که این دودرحالی؛ شده است

که هر دو از یک  (ع)و حضرت آدم  (ع) عیسیمانند حضرت ؛ تماثل باشدمشیء که بین دو 

اوند در رحم مریم دمید و عیسی خد، گونه که خداوند در ِگل دمید و آدم ایجاد شدهمان؛ اندطبیعت

  ).۱۷۱-۱۷۰صص، همان( ایجاد شد (ع)

یه- ٢-٤   ساختار کلی نظر

که  -  عمرانآل  ۷آیه بر مبنای  »آیات متشابه«و  »آیات محکم«مفهوم خوانش کلی جابری از 

پیرامون این موضوع را سبب نزول آیات ابتدایی  (ص)محاّجه نصارای نجران با پیامبر اکرم ، وی

گونه تلخیص و توان اینمی - (نک: ادامه مقاله) کندمعرفی می و از جمله آیه مزبورآل عمران سوره 

  داشتهخداوند داللت بر وجود و صفات که و خارجی های وجودی پدیده: تبیین کرد
ٌ

(آَیات

 (
ٌ

َمات
َ
ِکَتاَب (در قرآن و ُمْحک

ْ
در قرآن بیان که  ایافعال خارق العادهدر نسبت با  اند رابیان شده) ال

ای را برای انبیاء و رسوالنش اراده کرده است العادهاثبات فعل خارق ، واسطه آنهاخداوند بهشده و 

) 
ٌ

اِبَهات
َ

که الزم است فروع و حواشی به آن برگردانده شود  محسوب کرد و مرجعی اصلباید  )ُمَتش

ِکَتاِب (
ْ
مُّ ال

ُ
  . )۱۷۳ص، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری .(ر.ک )أ

                                              

  ).۹۰ص، ۲۰۰۶، فضای فرهنگی و تمّدنی عرِب مخاطب قرآن است (الجابری، »معهود عرب«. منظور جابری از  ١
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یه جابری -٥   بررسی و نقد دالیل نظر

و  سبب نزول، سیاق عامّ  در سه محوردر اتخاذ نظریه خود  جابریعابد البه تشریح دالیل اینک 

  پردازیم:می و همچنین نقد آن آیه مزبورهای و عبارت فهم مفردات

  سیاق عاّم - ١-٥

 واحد و یک سیاق محسوب می، سوره آل عمران اول تا هفتمآیات 
ّ

که معنای  شودیک کل

د این گزاره کند.را فراهم میهفتم ش و از جمله آیه یاجزا
ّ
  هاست:سیاق یادشده مؤک

  یگانه و بدون شریک است.، ) خداوند۱

  و تصدیق کننده پیش از خودش یعنی تورات و انجیل است. استق قرآن ح محتوای) ۲

نظ۳
ّ

ی که مد
ّ

از اینکه خداوند آن کسی است که  باشدر قرآن در این آیات است عبارت می) حق

  کند.ها تصویر میخواهد در رحمهر مولودی را آن چنان که می

  ) آیات محکم و آیات متشابه در قرآن وجود دارد.۴

ِذیَن ﴿) عبارت ۵
َّ
ِویِلهِ  ال

ْ
أ

َ
اء ت

َ
ِفْتَنِة َواْبِتغ

ْ
اء ال

َ
اَبَه ِمْنُه اْبِتغ

َ
ش

َ
 َما ت

َ
ِبُعون َیتَّ

َ
 ف

ٌ
ْیغ

َ
وِبِهْم ز

ُ
ل

ُ
  ؛﴾ِفي ق

 ﴿) عبارت ۶
َّ

ُه ِإال
َ
ِویل

ْ
أ

َ
ُم ت

َ
َناَوَما َیْعل بِّ ْن ِعنِد َر  مِّ

ٌّ
ل

ُ
ا ِبِه ک  آَمنَّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ِم َیق

ْ
ِعل

ْ
 ِفي ال

َ
ون

ُ
اِسخ ُه َوالرَّ

َّ
  الل

  ؛﴾...

ْیَتَنا﴿) دعای ۷
َ

 َهد
ْ
 ِإذ

َ
وَبَنا َبْعد

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
ِزغ

ُ
 ت

َ
َنا ال بَّ عبارت  برای دیدن مفهوم سه( )۱۶۹ص، همان( ﴾َر

  .، ر.ک: ادامه مقاله)از منظر جابری اخیر

از اینکه چه چیزی  باشدعبارت می، گانه باال بر آن متوقف استالی که فهم قضایای هفتؤس

 کند؟ جواب عبارت است از اینکهبین این قضایا ارتباط برقرار کرده و آنها را در یک سیاق وارد می

 ﴿: استدهد چهار عبارت و یا نشانه ذیل نظر را سامان می هایی که سیاق موردنشانه
َّ
َه ِإال

َ
ُه ال ِإل

َّ
الل

 ﴿، ﴾ُهَو 
َ

 َواِإلنِجیل
َ
ْوَراة ْرَحاِم ﴿، ﴾التَّ

َ
ْم ِفي األ

ُ
ُرک  ﴿و  ﴾ُیَصوِّ

ٌ
ْیغ وِبِهْم زَ

ُ
ل

ُ
ِذیَن ِفي ق

َّ
، همان( ﴾ال

   ).۱۶۹ص

هر چند جابری در اینجا توضیح بیشتری از چگونگی ایجاد ارتباط بین آیات بوسیله این چهار 

  ها اشاره به دارد که: کند که این نشانه، اما تصریح میکندنشانه ارائه نمی

  عقیده است و نه شریعت. ، سخن در اینجاالف) زمینه 

شود. در اینجا هرچند به نام نهاده می» رّد بر مخالف«سخنی جدلی است که ، ب) این سخن

-ای بر این مینشانهیادکرد تورات و انجیل  اما، خالفان اشاره نشده استطور مشخص به کیستی م

وِبِه ﴿یعنی  که مراد از مخالفان باشد
ُ
ل

ُ
ِذیَن ِفي ق

َّ
 ال

ٌ
ْیغ یهود و نصاراِی معارض با عقیده اسالم ، ﴾ْم زَ

-۱۶۹صص، همانبین مسلمانان است (» فتنه«و » زیغ«کاشت میوه شک و ، است که هدفشان

۱۷۰.(  
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یابی - ١- ١-٥   ارز

و این آیه را بر معنای متناسب با  آل عمران به سیاق تمسک کردههفتم از یه جابری برای فهم آ

ق سیاق معتبر در آیه؛ آیات قبل آن حمل کرده است
ّ

، های قرآنها و جملهاما باید دانست برای تحق

ق سه شرط الزم است: شرط اّول آن است که بین آیاتی که در پِی یکدیگر در مصحف قرار 
ّ

تحق

مانند توقیفی ؛ ری که جایگزین آن باشدارتباط صدوری (پیوستگی در نزول یا امر دیگ، اندگرفته

ق سیاق معتبر این است که آیاِت در پِی یکدیگر
ّ

، بودن ترتیب آیات) برقرار باشد. شرط دّوم برای تحق

اده یك مطلب و برای اف شته و همه آنها پیرامون یك موضوعبا هم ارتباط موضوعی و مفهومی دا

است که دلیلی  آن . و باالخره شرط سّوم)۱۰۹-۱۰۳صص، ۱۳۸۳، رجبی صادر شده باشند (ر.ک.

تر مانند برهانی عقلی و یا روایتی ای قویتر بر خالف سیاق وجود نداشته باشد. پس اگر قرینهقوی

آن ظهور اعتبار نداشته و ، معتبر با داللتی صریح وجود داشته و مخالف ظهور سیاق آیات باشد

ق  هر، بنابراین ).۱۲۴-۱۲۳صص، ۱۳۷۹ ،تواند کاشف از مراد خداوند باشد (بابایینمی
ّ

جا تحق

ن سیاق معتبر در آیات وجود ندارد تا بتوانیم به عنوا، نامعلوم باشد، سه شرط مذکور بین آیات پیوسته

ها از آن کمك بگیریم. حال با ها و مفاد جملهو در فهم معنای واژه استناد کرده قرینه متصل به آن

ق سیاق معتبر در شش آ
ّ

آل  ۷درباره تحقق سیاق معتبر بین آیه ، یه ابتدایی سوره آل عمرانفرض تحق

  توان این گونه ارزیابی کرد: می، گفتهاساس شرایط پیش بر، عمران و آیات پیشینی آن

یابی شرط اولالف)  ی هرچند ارتباط صدوری در بیشتر آیات وجود داردارز
ّ
ولی ، : به صورت کل

و نیز فقدان دلیل بر  تیب نزول در همه آیات قرآن موجودرعایت تربه دلیل نزول تدریجی قرآن و عدم 

 های قرآن معتقد بودتوان به ارتباط صدوری در همه آیات و جملهنمی، توقیفی بودن ترتیب آیات

جا و با هِم از نزول یک، هایی که در برخی منابعگزارش، . از سوی دیگر)۱۱۴ص، ۱۳۸۳، (رجبی

اند که فراتر از ظّن را همگی اخبار آحادی، سوره آل عمران حکایت دارد هشتاد و اندی آیه ابتدایی

هیچ دلیل قطعی بر وجود پیوستگی در نزول بین آیه ، . بنابراین(نک: ادامه مقاله) کنندافاده نمی

  آن وجود ندارد.  از آل عمران با آیات قبل هفتم از سوره

یابی شرط دومب)  آل عمران و آیات قبل آن  هفتِم سورهبین آیه توان گفت که به طور قطع نمی: ارز

و مفاد و مفهوم اولیه استنباط شده  عبارات، چراکه بین واژگان؛ وجود وحدت موضوعی وجود دارد

شود. کما اینکه گونه وحدت و یکسانی و حتی مشابهتی دیده نمیهیچ، آیه مزبور با آیات قبل آن

 یک آیه پس از آیه دیگر اقدام نکرده و آیات را طّی به تفسیر ، سورهدر تفسیر آیات یک مفسرانی که 

(برای نمونه اند بررسی کردهآن آل عمران را جدا از آیات پیشین  ۷آیه ، اندبندی تفسیر کردهدسته

، ۱۳۹۰، طباطبایی/ ۳۳۷صص، ۱ج، ۱۴۰۷، زمخشری/ ۶۹۸ص، ۲ج، ۱۳۷۲، طبرسی ر.ک.

 .)۴ص، ۲ج، ۱۴۱۹، ابن کثیر/ ۱۹صص، ۳ج
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یابی شرط سّومج)   شرط سّوم ناظر به وضعیتی است که شرط اّول و دّوم ارز
ً
: از آن جایی که اساسا

ق باشبه صورت قطع 
ّ

اکنون موقعیتی برای ، نفی شدارزیابی شرط اول و دوم  طّی این امر  و دمحق

  ارزیابی شرط سّوم وجود ندارد. 

ق سیاق مزبورذکر این نکته ضروری است که حتی با وجود شک در 
ّ

توان در فهم آیه نمی، تحق

، ۱۳۸۳، (رجبی السیاق قائل بود ةصالتوان به انمی، بنابر نظر تحقیقیچراکه ؛ به سیاق استناد کرد

ق سیاق برای آیه ، ). بنابراین۱۱۳- ۱۱۱صص
ّ

، آل عمران وجود ندارد ۷در این حالت که شرائط تحق

این آیه را بر ، است گونه که جابری معتقد شده آنتوان از ظاهر آیه یادشده دست برداشت و نمی

 
ّ

مورد مالحظه ، معنای متناسب با آیات قبل حمل کرد. پس الزم است آیه مزبور را به صورت مستقل

  و فهم قرار داد. 

وِبِهْم ﴿عبارت مصداق توان حتی با فرض پذیرش سیاق نیز نمیمطلب دیگر آنکه 
ُ
ل

ُ
ِذیَن ِفي ق

َّ
ال

 
ٌ

ْیغ سیاق در مواردی برای زیرا از آن جایی که ؛ ای از یهود و نصاری دانستدستهبه  منحصررا  ﴾زَ

ها و هماهنگی و تناسب معانی کلمه، نادیده گرفتن آن فهم واژگان و جمالت یك متن قرینه است که

، مزبور سیاقتوان با استناد به نمی، )۹۵- ۹۴صص، ۱۳۸۳، (رجبی دار کندها را خدشهجمله

   .آیه را تخصیص زد هایتعبارعمومیت 

  نزولسبب - ۵-۲

وِبِهْم ﴿که خوارج را مصداق  (ص)های منسوب به پیامبر اکرم روایتجابری 
ُ
ل

ُ
ِذیَن ِفي ق

َّ
ال

 
ٌ

ْیغ
َ
برای . ۱۷۰ص، ۳ج، ۲۰۱۰، (الجابریاست  وضع خوانده» رایحه«دارای ، معرفی کرده ﴾ز

و گزارش ابن اسحاق را در کتاب  )۱۲۰- ۱۱۹صص، ۳ج، ۱۴۱۲، طبری ها ر.ک.دیدن این روایت

رای دیدن این گزارش (ب گزیندبه عنوان سبب نزول آیات ابتدایی سوره آل عمران برمی، سیره خود

گروهی از بزرگان نصارای ، بر اساس گزارش یادشده. )۵۷۳ص، ۱ج، ۱۳۷۵، ابن هشام ر.ک.

پیرامون  (ص)برای مناقشه با پیامبر اکرم ، بودند (ع)که معتقد به الوهیت حضرت عیسی نجران 

مسیح حضرت به مدینه سفر کردند. آنان برای الوهیت  (ع)مسیح ورد طبیعت موضع اسالم در م

؛ است در گهواره سخن گفته و نداشته دهکه او پدری شناخته ش این گونه احتجاج کردند (ع)

اّنه «خود مبنی بر اینکه . آنان برای سخن کار مبادرت نکرده است بدینکسی ، که قبل از ویدرحالی

 ، به استعمال ضمیر جمع در قرآن، »ثالث ثالثه
َ
 ، لناَع تورات و انجیل (مانند ف

َ
 ، رنامَ ا

َ
 خ
َ
 ، قنال

َ
 ق

َ
 ینا)ض

پس چگونه ، است انسان (ع) به آنان اعتراض کرد که عیسی (ص)استدالل کردند. اما پیامبر اکرم 

پس پدرش کیست ای «مسیحیان جواب دادند که  ،هنگام شود؟ در اینپسری برای خداوند می

ْیَها ُروَحَنا﴿و با اشاره به آیاتی چون » ؟!محمد
َ
َنا ِإل

ْ
ْرَسل

َ
أ

َ
  ف

ً
 َسِوّیا

ً
را

َ
َها َبش

َ
 ل

َ
ل

َّ
َتَمث

َ
) و ۱۷/ ۱۹: (مریم ﴾ف

ِتی َو ﴿
َّ
 ال

َ
 ِعْمران

َ
یَم اْبَنت نا ِفیِه ِمْن ُروِحنا َمْر

ْ
خ

َ
َنف

َ
ْرَجها ف

َ
 ف

ْ
ْحَصَنت

َ
) و ۱۲/ ۶۶: (تحریم ﴾...أ
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ْیَنا﴿
َ
َناِت  َوآت َبِیّ

ْ
َیَم ال ِس... ِعیَسی اْبَن َمْر

ُ
د

ُ
ق

ْ
 ال

ِ
اهُ ِبُروح

َ
ن

ْ
د َیّ

َ
خطاب به پیامبر ) ۲۵۳/ ۲: (بقره ﴾َوأ

اساس  بر» الله است؟ ةروح الله و کلم، پنداری که عیسیگونه نمیاین مگر« افزودند: (ص)اکرم 

 از آیات ابتداییهشتاد و اندی  سپس خداوند و ساکت شد در این هنگام آن حضرت، این گزارش

معتقد است بیشتر این آیات در چارچوب جدل با اهل کتاب  جابری سوره آل عمران را نازل کرد.

 قرار گرفته
ً
 و با نصاری خصوصا

ً
که شامل جواب قرآن به ادعاهای گروه نصارای نجران  است عموما

  .)۱۷۱- ۱۷۰صص، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری( ودشدعوت به مباهله می، و در نهایت کار

یابی- ۱- ۵-۲   ارز

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

بدین  .)۲۱۹-۲۱۵صص، ۱۳۷۹، روایات در علم حدیث بیان شده است دارا باشد (بابایی و دیگران

روایتی که متواتر و یا محفوف به قرائن قطعی و یا حداقل به ، در قرینه قراردادن اسباب نزول ،منظور

باید آنها را به ظاهر ، شود و روایاتی که این گونه نباشندترتیب اثر داده می، دارای سند معتبر باشد

سازگاری داشته ، آیات عرضه کرد و در صورتی که با مضمون آیه و قرائنی که در اطراف آیه وجود دارد

، ۱۳۷۶، شوند (طباطباییپذیرفته نمی، شود و در غیر این صورته آنها داده میترتیب اثر ب، باشد

ر شد:). در این راستا می۱۳۷ص
ّ
   توان این موارد را متذک

به نقل ، ع آمدهدر برخی مناب، روایتی که برای سبب نزول هشتاد و اندی آیه ابتدایی آل عمران

هل بن ابی امامه گزارش محمد بن سنیز ) از محمد بن جعفر بن زبیر و ق۱۵۱محمد بن اسحاق (د. 

منتهی نشده و خبر  (ع)خبر واحدی بوده که سند آن به معصوم ، روایت یادشده، بنابراینشده است. 

 شود. موقوف محسوب می

جابری و مفسران دیگری که ، ابن اسحاقمحمد محفوف به قرائن قطعی نیست و ، روایت مزبور

، ۱ج، ۱۳۷۵، ابن هشام(اند اند نیز چنین ادعایی را مطرح نکردهنزول یادشده را پذیرفتهسبب 

، جوزی ابن/ ۴۸ص، ۲ج، ۱۴۱۹، کثیر ابن/ ۱۷۱-۱۷۰صص، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری/ ۵۷۳ص

 .)۶۹۶ - ۶۹۵صص، ۲ج، ۱۳۷۲، طبرسی/ ۲۵۷ص، ۱ج، ۱۴۲۲

غیر از ماجرای آمدن مسیحیان هایی سبب نزول، برای برخی از آیات ابتدایی سوره آل عمران

بین این ، براین). بنا۷۴۹- ۷۴۸صص، ۲ج، ۱۴۲۴، حّوی ر.ک.نجران به مدینه ذکر شده است (

مگر اینکه به نزول چندباره برخی آیات ؛ تعارض وجود دارد، دسته از روایات با گزارش ابن اسحاق

 قرآن معتقد باشیم.

دارای ویژگی تناسب ، این سبب نزول، ستبا فرض پذیرش سبب نزولی که ابن اسحاق آورده ا 

تمام آن را ناظر و موّید ، توان عالوه بر نظریه ویو تالئم انحصاری با نظریه جابری نیست و می

همان توضیح آنکه .دانست، گانه پیش از این بیان شدچهاربندی در قالب دستهنظریات دیگری که 



 
 

   ۲۰۳ یورنوسفادران یدر یح یابوالفضل حاج/ .. یمحّمد عابد الجابر  هینظر  یانتقاد لیتحل

ترین محکم و متشابه از جنس لفظ و ناظر به کوچکاینکه آیات این نظریات در ، گونه که مطرح شد

 ـ توان خود الفاظ آیات مورد استناد مسیحیان نجراناز سوی دیگر میاتفاق دارند و ، اندواحد قرآنی

سبب نزول یادشده ، بنابراین قلمداد کرد. »متشابهآیات « را ـهای مطرح شده در این آیاتو نه پدیده

 داللت انحصاری بر نظریه جابری ندارد. ، از حیث داللت نیز

نبودن سبب نزول نسبت به عموم اساس قاعده مخّصص  بر، با فرض پذیرش سبب نزول مزبور

نبودن سبب یا شأن نزول نسبت به اطالق آیه که مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق مفسران  و مقّید آیه

، ۱۴۲۱، سیوطی/ ۱۲۶ص، ۱ج، ۱۳۹۱، (به عنوان نمونه: زرکشی و دانشمندان علوم قرآنی است

، واحدی/ ۲۶۱ص، ۱ج، ۱۴۱۰، معرفت/ ۱۳۴ -۱۲۵صص، ۱ج، ۱۴۱۶، زرقانی/ ۹۵ص، ۱ج

آل  ۷ها و الفاظ آیه از مفاد عاّم عبارت، توان با استناد به سبب نزولی) نم۱۵۷ -۱۰۳صص، ۱۴۱۱

 عمران دست کشید. 

 آل عمران ۷آیه های و عبارتمفردات - ۵-۳

پردازیم. از آن ارزیابی آنها میآل عمران و  هفتم ازکلیدی نیمه اول آیه واژگان به تشریح در اینجا 

و همپوشانی کاملی با  اشتهاختصاصی به نظریه وی ند مزبورجایی که تفسیر جابری از نیمه دوم آیه 

 شود.پرداخته و از نقد آن خودداری می تنها به تبیین آن، نظریات دیگر دارد

  علیک الکتابل انز - ۱- ۵-۳

، ۲۰۱۰، الجابری(است  را قرآن دانسته» الکتاب«جابری برای أنزل معنای خاصی ذکر نکرده و 

  .)۱۶۹ص، ۳ج

  آیه - ۲- ۵-۳

کند که آنها بر اضافه می، »آیه«جابری پس از بیان اختالف لغویون در تعیین ریشه لغوی واژه 

» معجزه«و » عبرت«، »عالمت«این واژه عبارت است از: این امر اتفاق دارند که معنای لغوی 

» حجت«، »عالمت«آن را به معنای ، در ارائه تعریفی از اصطالح قرآنی آیه وی ).۱۰۰ص، همان(

 ستبیان کرده ا باشدی است و آنچه در حکم خرق عادت میدر آنچه عادت در آن جار» دلیل«و 

، انسان، زمین، هایی چون آسمانآیات و نشانه ناظر به، بخش اول تعریف اخیر). ۱۶۸ص، همان(

، ماه و ... است که داللت بر وجود و صفات خداوند دارد و بخش دوم تعریف، خورشید، حیوان

 بر صدق نبوت ایشان آن آیات و نشانه، ناظر به معجزات انبیاء و رسوالن است که خداوند
ّ

ها را دال

آیه  ،و ازجمله در هیچ جای قرآنوی معتقد است  ،بر این اساس. )۱۰۳ص، همان( قرار داده است

 استعمال نشده است» بخشی از متن قرآن«به معنای ، آیات«و » آیه«واژه  ،سوره آل عمرانهفتم از 

   ).۱۶۸ص، همان(
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در آیه » آیه«نوشتار حاضر تنها به نقد برداشت جابری از مفهوم واژه ادامه در قابل ذکر است که 

به  نیازآل عمران خواهیم پرداخت و بررسی نظر وی در دیگر مواضع قرآن کریم  هفتم از سوره

 دارد.مجالی دیگر 

یابی-۱- ۲- ۵-۳   ارز

فاق نظر اهل لغت درباره معنای واژه 
ّ
نگاهی به سخنان ، »آیه«پیرامون ادعای جابری مبنی بر ات

را » آیه«ی اصلی واژه امعن، که اغلب اهل لغتکند. درحالیخالف گفته جابری را ثابت می، آنان

ابن / ۶۱ص، ۱۴ج، ۱۴۱۴، ابن منظور/ ۴۴۱ص، ۸ج، ۱۴۰۹، اند (فراهیدیعالمت و نشانه دانسته

صفت واضح و آشکار ، برخی دیگر ،)۱۷۹ص، ۱۹ج، ۱۴۱۴، زبیدی/ ۶۱ص، ۱ج، ۱۹۸۸، درید

ثابت را صفت ، عضی) و ب۴۵۱ص، ۱۳۸۸، زاده خراسانیواعظ/ ۱۰۱ص، ۱۴۱۲، (راغب اصفهانی

معانی عبرت (ابن ، ). البته کسانی عالوه بر معانی یادشده۶۲ص، ۱۴۰۰، اند (عسکریبه آن افزوده

بن  جماعت (صاحب ،)۱۷۹ص، ۱۹ج، ۱۴۱۴، زبیدیشخص (، )۶۲ص، ۱۴ج، ۱۴۱۴، ظورمن

نظر  ) را برای این واژه در۳۹ص، ۱ج، ۱۳۷۵، ) و عجیب (طریحی۴۷۲ص، ۱۰ج، ۱۴۱۴، عباد

واژه به نادرستی خالف عالمان مسلمان که  خالی از لطف نیست که برنیز اند. ذکر این نکته فتهرگ

در زمره  »آیه«واژه که  اندبرخی محققان معاصر اثبات کرده، اندای عربی دانستهرا واژه» آیه«

کریم از جمله واژگان دخیل قرآن  ،قرار داشته و در نتیجه سامی مشترک و بسیار کهن هايواژه

  ).۵۶۱ص، ۲ج، ۱۳۶۷، موسوی بجنوردی شود (ر.ک.محسوب می

» آیات«با معنایی که از واژه  »دلیل«و » تحّج «جابری از اصطالح قرآنی آیه به معنای  تعریف

هر دو بر امری ، »دلیل«و » تحّج «چراکه هرچند ؛ متعارض است، آل عمران ارائه داده ۷در آیه 

 آیات محکم و متشابه را فعل الهی لکن جابری، ستندسنخ معنا هاما خود از ، خارجی داللت دارند

   و از سنخ امر خارجی برشمرده است.

 افتراق با سایر ، نقطه کانونی نظریه وی، بر اساس آنچه در قسمت دوم مقاله تبیین شد
ّ

که محل

، است» آیه«برگزیدن معنای پدیده خارجی برای واژه ، نظریات پیرامون مفهوم محکم و متشابه است

حرف اضافه جابری توضیح آنکه اما این اختیار معنا با ساختار کلی مفردات آیه سازگار نیست. 

ُر ﴿ در عبارترا » ِمن«
َ

خ
ُ
ِکَتاِب َوأ

ْ
مُّ ال

ُ
 ُهنَّ أ

ٌ
َمات

َ
 ُمْحک

ٌ
ِکَتاَب ِمْنُه آَیات

ْ
 ال

َ
ْیك

َ
ل

َ
 ع

َ
َزل

ْ
ن
َ
ِذي أ

َّ
ُهَو ال

 
ٌ

اِبَهات
َ

  ﴾ُمَتش
ً
. پس در نظر )۱۶۹ص، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری( استاز نوع تبعیضیه گرفته تلویحا

است. اما او مراد از کتاب را مصحف و » الکتاب«آیات محکم و متشابه داخل در مجموعه ، وی

، های تکوینی که بر یکتاییال اینجاست که پدیدهؤالدفتین گرفته است. حال سمجموعه ما بین

واسطه آنها نیز رویدادهایی که خداوند بهقدرت و صفات دیگر خداوند داللت دارد (آیات محکم) و 

که هر ای را برای انبیاء و رسوالنش اراده کرده است (آیات متشابه) را درحالیالعادهاثبات فعل خارق



 
 

   ۲۰۵ یورنوسفادران یدر یح یابوالفضل حاج/ .. یمحّمد عابد الجابر  هینظر  یانتقاد لیتحل

ق و داخِل چگونه می ،اندو قابل ادراک با حّس بیناییدو از جنس پدیده خارجی و ملموس 
ّ
توان متعل

فرض رسد وی با پیشجنس لفظ و مفهوم است؟ به نظر می ای (کتاب) دانست که ازدر مجموعه

در فهم ، در سراسر قرآن به معنای پدیده خارجی به کار رفته است» آیه«قراردادن این مطلب که واژه 

 است. آیه غفلت کرده هایاز توجه به ساختار کلی مفردات و عبارت، آل عمران ۷و برداشت از آیه 

  محکمآیات  - ۳- ۵-۳

واژه ، اما در جایی دیگر، نپرداخته »محکم«آل عمران به بحث لغوی واژه  ۷جابری ذیل آیه 

   .)۴۱ص، همان( معنای ثابت و غیرمتغیر گرفته استبه  را »محکم«

یابی -۱- ۳- ۵-۳   ارز

م«واژه 
َ
واژه ، بنابر تصریح اهل لغت. است »ح ک م«اسم مفعول از باب افعال از ریشه » ُمحک

، ۱۲ج، ۱۴۱۴، ابن منظور/ ۵۰ص، ۳ج، ۱۴۲۱، معنای ُمتقن و مضبوط (ابن سیده مورد بحث به

، ۱۳ج، ۱۴۱۴، زبیدی( وثیق و اصیل، ثابتو نیز  )۴۳ص، ۶ج، ۱۳۷۵، طریحی/ ۱۴۳ص

واژه  توان گفتمی ،این اساس بر) به کار رفته است. ۱۶۲۳ص، ۴ج، ۱۳۷۶، جوهری/ ۴۷۲ص

ل و ... ، تغییر، شدن اموری مانند زوالکه از عارض به معنای امر ثابت و متقنی است» محکم«
ّ

تبد

تعریف برخی از اهل لغت از  واست جابری معنای درستی را برگزیده ، . بنابراینباشدمحفوظ می

چه از حیث لفظ و  - به معنای مفهومی که دارای قطعیت بوده و در آن تردید و تشابه» محکم«واژه 

، ۲ج، ۱۳۶۰، مصطفوی/ ۲۵۱ص، ۱ج، ۱۴۱۲، (راغب اصفهانی وجود ندارد - چه از حیث مفهوم

  دانست. آل عمران  ۷بلکه از اصطالح محکم در آیه ، تعریف آنان نه از واژهرا باید ) ۲۶۶ص

  متشابهآیات  - ۴- ۵-۳

 ﴿اساس آیاتی چون  را بر» متشابه«ه جابری واژ
ً
 ُمَتشاِبها

ً
َحدیِث ِکتابا

ْ
ْحَسَن ال

َ
 أ

َ
ل زَّ

َ
ُه ن

َّ
الل

  ...﴿) و ۲۳/ ۳۹: (زمر ﴾...َمثاِنَي 
َ

ان مَّ  َو الرُّ
َ

ْیُتون ْیَر ُمَتشاِبه َو الزَّ
َ

 َو غ
ً
َتِبها

ْ
) ۹۹/ ۶: (انعام ﴾...ُمش

، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری( بق و تکراری نیست معرفی کرده استبه معنای چیزی مشابه که متطا

ای هستند که دارای معنای پیچیدهدر قرآن را مرتبط با الفاظ مشتبه » متشابه«وی اصطالح  .)۱۷۱ص

جائز ، نازل شده است و بر این اساس» لسان عربی مبین«قرآن به ، به اعتقاد ویچرا که ؛ داندنمی

   .)۱۷۳ص، همان( همراه با پیچیدگی باشد نیست که الفاظ یا عبارات آن

یابی -۱- ۴- ۵-۳   ارز

یعنی چیزهایی مثل هم ، متماثالتمعنای به » متشابهات«واژه  دهدنشان می لغت کتب بررسی

، مشابهتکه  جاییاز آن) و ۲۲۳۶ص، ۶ج، ۱۳۷۶، جوهری/ ۴۴ص، ۶ج، ۱۳۷۵، (طریحیبوده 



 ۱۴۰۱ بهار و تابستان، ۲۶شماره ، ۱۲دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم ۲۰۶

  

 

 گفتهرا به معنای پیش» ب اشتباه شدنموج«قید توان می، شودمنتهی میدر معنا الجرم به التباس 

تبیین مفهوم  بهکه  ماده کاربردهای قرآنی اینبررسی . )۲۹۹ص، ۴ج، ۱۴۱۵، (فیروزآبادی افزود

مگر آنکه برخی ؛ شودنمی »مشابه«مّتصف به وصف  دهد که چیزینشان می ،انجامدآن میدقیق 

شبیه برخی دیگر باشد. اما اگر برخی اجزای یک چیز مشابه برخی دیگر از ، افراد و مصادیق آن

یی ( از باب مگر؛ گویندنمی» متشابه«آن شیء را ، اجزای همان چیز باشد ، ۱۳۹۲، ملکیانمجازگو

را به » متشابه«واژه  هبه اشتبا، که تعداد زیادی از مفسراندرحالی، اساس آنچه بیان شد بر .)۲۱ص

، ۱۳۷۱، ) و یا غامض (میبدی۳۰۴ص، ۲ج، ۱۴۲۶، دیماتری. (به عنوان نمونه ر.کمبهم  معنای

   است. درستی را اخذ کردهجابری معنای ، اندگرفته) ۱۲ص، ۲ج، ۱۴۲۴، مغنیه/ ۲۴ص، ۲ج

 اّم الکتاب - ۵- ۵-۳

است که فروع و حواشی و مرجعی به معنای اصلی » اّم الکتاب«در » امّ «در نظر جابری واژه 

ل عربی برای انجام که قبائ است مکهکه به معنای » القری امّ «مانند ؛ برگردانده شودباید به آن 

  . )۱۷۳ص، ۳ج، ۲۰۱۰، الجابری( کردندمناسک حج به سمت آن حرکت می

یابی -۱- ۵- ۵-۳   ارز

، ۱۴۲۰، (مانند: حمیری را اصل کتاب معرفی کرده» الکتاب امّ «شناسان منظور از اکثر لغت

دو نیز مفّسران و ) ۸ص، ۴ج، ۱۴۱۵، فیروزآبادی/ ۴۴ص، ۶ج، ۱۳۷۵، طریحی/ ۱۱۹ص، ۱ج

، ۷ج، ۱۴۲۰، ازیفخر ر؛ ۲۰ص، ۳ج، ۱۳۹۰، (طباطباییبودن مرجعمعنای نزدیک به هم 

/ ۳۳۸ص، ۱ج، ۱۴۰۷، زمخشری/ ۶۹۹ص، ۲ج، ۱۳۷۲، (طبرسیبودن اصل) و یا ۱۴۲ص

ی
ّ
هرچند جابری معنای اند. عنوان کردهرا آیات محکم نسبت به آیات متشابه ) ۵۳ص، ۱۴۱۶، محل

های تکوینی و خارجی که بر وجود و صفات توان پدیدهنمیاما ، درستی را اختیار کرده است

و یا مرجع کتابی دانست که از جنس لفظ و مفهوم  و اصل و اساس» امّ «اللت دارد را د خداوند

  .است

   سوره آل عمران ۷ دوم آیهنیمه  - ۶- ۵-۳

 لیه سوره آل عمران را محاّج با توجه به اینکه جابری سیاق آیات اّو 
ً
 و نصاری ه با اهل کتاب عموما

 
ً
ِذیَن ﴿عبارت ، داندمی خصوصا

َّ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
 ...ف

ٌ
ْیغ

َ
وِبِهْم ز

ُ
ل

ُ
را ناظر به آن دسته از نصاری معرفی  ﴾ِفي ق

 ﴿گردانی و انحراف از حّق داشتند روی، کند که در دلمی
ٌ

ْیغ وِبِهْم زَ
ُ
ل

ُ
به و با پیگیری امر مشا ﴾ِفي ق

اَبَه ِمْنهُ ﴿ (ع)در مورد حضرت عیسی 
َ

ش
َ
 َما ت

َ
ِبُعون َیتَّ

َ
شان به هدرصدد بودند تا مردم را در عقید، ﴾ف
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ِفْتَنِة ﴿شک انداخته 
ْ
اَء ال

َ
و معنای آن امر مشابه را به سوی آنچه بدان وضع نشده بود برگردانند  ﴾اْبِتغ

ِویِلهِ ﴿
ْ
أ

َ
اَء ت

َ
  .﴾َواْبِتغ

داند، اما عبارت را واو استینافیه می» والراسخون فی العلم«در عبارت  »واو«ر چند جابری ه

علم » تأویل الله«به  ضای آن، این است که افراد یادشدهاقتشمرد که یادشده را مفهومی قوی برمی

علم ندارند، » تأویل الله«را به کسانی که به  دارند و بر این اساس، ارجاع مفهوم عبارت موردبحث

ق داردکند گفتاری متناقض عنوان می
ّ
راسخان در علم را ، و از آن جایی که امر به محکم و متشابه تعل

که به کند معرفی می )۱۳۶ص، ۳ج، ۲۰۱۰، ان معرفت لغوی و دینی (الجابریآن دسته از صاحب

شود که در تمایز ای از جانب خداوند ایمان داشته و عمق معرفت آنان باعث میقرآن به عنوان وحی

  ).۱۵۹ص، همان( شدن بین محکم و متشابه توانایی داشته باشندقائل

یه جابریجمع -۶   بندی نقد نظر

 جابری نقطه 
ّ
مفردات و نیز و  سبب نزول، سه دلیل سیاقکا و جنبه استداللی نظریه خود را بر ات

ق سیاق یشرا، بنابر آنچه که بیان شدآل عمران قرار داده است.  ۷های آیه عبارت
ّ

معتبر برای آیه ط تحق

متناسب با آیه را بر معنای ظاهر آیه یادشده دست برداشت و توان از نمیو  وجود ندارد الذکرفوق

 آن را به عنوان سبب نزول آیه یادشده روایتی که جابریاز لحاظ سبب نزول نیز  .آیات قبل حمل کرد

و متن دارای خدشه بوده و از نظر داللت نیز داللت انحصاری به نظریه  از حیث سند، برگزیده است

، »متشابه«و » محکم«نظر از توجه درست به معنای واژگان صرف از جنبه مفردات نیز وی ندارد.

به ، است یادشدهدر آیه  »آیه«که برگزیدن معنای پدیده خارجی برای واژه ، نقطه کانونی نظریه وی

   محل اشکال است.، ختار کلی مفردات آیه سازگار نیستدلیل اینکه با سا

 گیریهنتیج

پیرامون مفهوم آیات محمد عابد الجابری تبیین و نقد نظریه حاصل پژوهش حاضر در زمینه 

 این است که وی ، آل عمرانهفتم از سوره بر پایه آیه محکم و متشابه 
ّ
ی خود در راستای رویکرد کل

که همانا خوانش و تببین موضوعات و مفاهیم تاریخی در بستر پیدایش ، در فهم و تفسیر قرآن کریم

اساس سبب  بر واسطهو بی به فهم مستقیم، در خوانش از آیه یادشده، و تکامل تاریخی آنهاست

که در طول تاریخ  ای پرداخته استنظریهطرح آن روی آورده و به سیاق عاّم و فهم مفردات ، نزول

و آیات محکم  وی به این نتیجه رسیده است که، این اساس بر ای نداشته است.پیشینه، تفسیر قرآن

از عبارت است ، از آیات محکمبلکه مراد ؛ قرآن از جنس لفظ نیستنداصطالح آیات متشابه در 

و آیات خداوند داللت دارد دیگر  صفاتقدرت و ، که بر یکتایی های تکوینیها و پدیدهنشانه
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ای را برای انبیاء و رسوالنش العادهاثبات فعل خارق، واسطه آنها هکه خداوند ب اندهایینشانه متشابه

 اشتراک اسمی در آن دارد.عهود عرب م هایی کهنشانه؛ اراده کرده است
ً
   نبوده و صرفا

متنی و داللی روایت حاوی سبب نزول آیه مورد ، عالوه بر تبیین ایرادات سندیاین جستار 

  نشان داد، بحث
ّ

توان از نمی، آل عمران هفتم از سورهسیاق معتبر برای آیه شرائط ق به دلیل عدم تحق

آیه  در» آیه«پدیده خارجی برای واژه اختیار معنای  و همچنین ظاهر آیه یادشده دست برداشت

  خالی از اشکال نیست.، مزبور
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 ق. ۱۴۰۰، فاق الجدیدةاآل بیروت: دار؛ اللغة فیالفروق ؛ بن عبداللهحسن ، عسکری  .۲۹



 ۱۴۰۱ بهار و تابستان، ۲۶شماره ، ۱۲دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم ۲۱۰

  

 

 ق. ۱۴۲۰، التراث العربيبیروت: دار إحیاء، ۳چ؛ )الکبیر (مفاتیح الغیبالتفسیر؛ محمد بن عمر، فخر رازی  .۳۰

 ق. ۱۴۰۹، قم: نشر هجرت، ۲چ؛ کتاب العین؛ خلیل بن احمد، فراهیدی  .۳۱

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

یدیتأ؛ محمد بن محمد، ماتریدی  .۳۳  ۱۴۲۶، بیروت: دار الکتب العلمیة؛ )ویالت أهل السنة (تفسیر الماتر

 ق.

 ق. ۱۴۱۶، بیروت: مؤسسة النور للمطبوعات؛ تفسیر الجاللین؛ جالل الدین، سیوطی؛ جالل الدین، محلی .۳۴

یم؛ حسن، مصطفوی  .۳۵   ش.  ۱۳۶۰، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ التحقیق في کلمات القرآن الکر

 ق. ۱۴۱۰، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۳چ؛ التمهید في علوم القرآن؛ محمدهادی، معرفت  .۳۶

 ق. ۱۴۲۴، قم: دار الکتاب اإلسالمي؛ التفسیر الکاشف ؛محمدجواد، مغنیه  .۳۷

سال ، های قرآنیفصلنامه پژوهش؛ »آیات محکمات و متشابهاتنگاهی نو به «، روح الله، ملکیان  .۳۸

 ش. ۱۳۹۲بهار ، ۷۳پیاپی ، ۱شماره ، نوزدهم

، المعارف بزرگ اسالمی ةتهران: مرکز دائر؛ المعارف بزرگ اسالمی ةدایر ؛ محمدکاظم، موسوی بجنوردی  .۳۹

 ش. ۱۳۶۷

 ش. ۱۳۷۱، کبیرتهران: امیر ؛ کشف االسرار و عدة االبرار؛ احمد بن محمد، میبدی  .۴۰

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

مشهد مقدس: آستان قدس ، ۲چ؛ بالغته المعجم فی فقه لغة القرآن و سّر ؛ محمد، زاده خراسانیواعظ  .۴۲

 ش. ۱۳۸۸، های اسالمیبنیاد پژوهش، رضوی
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