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تفسير القرآن و هو الهدی و الفرقان نوشتة سيّد احمدخان هندی ،تفسيری اسرت بره شريوۀ
عقالنی افراطی که در آن سعی شده است تا هر گزارش غيبری يرا مسرائل مراوراء طبيعری را برا
تأويالت غير منطقی توجيه کند .بره نظرر مریرسرد تحروّالت سياسری ر اجتمراعی عصرر سريّد
احمدخان و ناديده گرفتن ظاهر و سياق آيات و در برخی مواقع ،اثرپذيری از کُتُب عهردين سره
عامل عمدۀ انحراف فكری وی در تفسير آياتی است که مشتمل بر امرور خرارق العراده و معجرزه
است .در اين نوشتار برخی از تأويالت وی دربارۀ معجزات انبياء ذکر و آنگاه به نقد و بررسی هرر
يک از اين تأويالت پرداخته میشود.
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مقدّمه
تفسير به شيو ۀ عقالنی افراطی ،بر اثر موجهای سياسی ر اجتماعی در اين چند دهرة أخيرر
پديد آمده است و خودباختگی بعای از نوسيندگان در مقابرل تهراجم فرهنگری عصرر ،آنران را
واداشته تا هر آيه ای که در آن ذکری از مَلَک ،جن ،وحی ،يا معجزات انبيراء آمرده ،آن آيره را از
ظاهر خود خارج کنند و به تأويالت غير منطقی و بی اساس روی آورند و طوری وانمود کنند که
دين و قرآن همان را میگويند که علم گرايان محض باور دارند .در اين گونره تفسريرها مالئكره،
جنّ و معجزات انبياء ،دستخوش توجيهات و تأويالت غريبی گشته که خارج از قواعد فنّ تفسير
است.همچنين با افراط ،هر آيه و سوره ای را تفسير علمری نمروده انرد و فرضريّههرای مختلرف و
ناپديدار علمی را در ميان تفسير جای دادهاند و برر قررآن منطبرس و بره عبرارت بهترر ،تحميرل
کردهاند.
تفسير سيّد احمدخان هندی در قرن سيزدهم پيشتاز به وجود آمدن اين گونه تفاسير است
(ر.ک؛ معرفت ،6876 ،ج  .)986 :1سيّد احمدخان (مؤلّف تفسير القرآن) ذيرل آيرة «...وَآتَیْنَـا
عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ... :...و به عيسک بن مريم نشانههای روشرن داديرم( »...البقرره)198/
دربارۀ واژه های «آيه» و «بيّنات» میگويد« :هر جا در قرآن استعمال اين لفظ يعنی آيه ،آيرات،
بيّنات يا آيات بيّنات شده است ،هميشه از آن ،احكام يا مواعظ و نصايحی مرادنرد ...مرا از آيرات
بيّنات در هر جا که از طرف خدا گفته شده ،آن چيز مراد نمیگيريم که مردم آن را معجرزه يرا
معجزات میگويند ،گو اينكه مفسّرين در اکثر موارد ،بلكه تقريباً در همه جا از ايرن الفراظ مرراد
معجزه گرفتهاند ،ولی آن اشتباه است» (هندی6880 ،ق .)696 :.مؤلّف همچنين ضرمن ردّ ايرن
موضوع که معجزه نمیتواند بر اثبات نبوّت داللت کند ،میگويد« :معجرزه اگرر وقروع هرم پيردا
کند ،هيچ وقت در آن يک چنين وضوحی برای حسّ و واقعی بودن و نيز از طرف خردا برودن آن
يافت نمیشود»(6همان).
در اين نوشتار به نقد و بررسی برخی از عقايد و تأويالت مؤلّف پيرامون برخری از آيراتی کره
مربوط به معجزات انبياء میباشد ،میپردازيم.
الف) «وَنِّذْ فَرَقْنَا بِّکُمإ الْبَحْرَ فََْنجَیْنَاکُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنـتُمْ تَنظُـرُونَ :و (بره خراطر
بياوريد) هنگامک را که دريا را برام شما شركافتيم و شرما را نجرات داديرم و فرعونيران را غررق
ساختيم ،در حالک که شما تماشا مککرديد» (البقره.)98/
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4ـ عبور از بحر احمر نه رود نیل
سيّد احمدخان میگويد« :اوّالً مردم در اينجا به اشرتباه رفتره ،چنرين تصروّر کرردهانرد کره
حارت موسی (ع) از رود نيل عبور کرده است و حال اينكه اينگونه نبوده ،بلكه عبورش از يرک
شعبة بحر احمر بوده است نه رود نيل» (هندی6880 ،ق.)683 :.
دربارۀ مصداق بحر در آية مذکور برخی از مفسّرين بحر مذکور را رود نيل میدانند .طبرسی
در جوامعالجامع (ر.ک؛ طبرسری ،6877 ،ج  ،)011 :1مقاترل برن سرليمان در تفسريرش (ر.ک؛
بلخی6018 ،ق ،.ج ،)18 :1مالّ فت ،اهلل کاشانی در زبدة التّفاسير (کاشرانی6018 ،ق ،.ج)933 :1
و برخی ديگر از اين دسته اند .آلوسی در روح المعانی سه قولِ بحر قلزم ،نيل و أسراف (بحرر مِرن
وراء مصر) را ذکر کرده است( .ر.ک؛ آلوسی6069 ،ق ،.ج.)30 :68
امّا قرائنی وجود دارد که نشان میدهد اين بحرر همران نهرر نيرل اسرت ( «بحرر» در ليرت
چنانکه راغب در مفردات میگويد در اصرل بره معنری آ فرراوان و وسريع اسرت (ر.ک؛راغرب
اصفهانی6061 ،ق )683 :.و «يم» نيز همين معنی را میرساند ،بنابراين اطالق اين دو کلمه بر
«نيل» هيچ مانعی ندارد .اين قرائن عبارتند از:
6ر محلّ سكونت فراعنه که مرکز آباد شهرهای مصر بوده ،حتماً نقطهای بوده اسرت کره برا
رود نيل فاصلة زيادی ندارد و اگر معيار را محلّ فعلی اهرام يا حروالی آن بگيرريم ،بنریاسررائيل
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مفسّران ذيل اين آيه با توجّه به ظاهر آيه تصري ،دارند که يكی از معجزات حاررت موسری
(ع) شكافتن دريا بوده است .پ از اينكه حارت موسی (ع) از هردايت فرعرون مرأيوس شرد و
فرعون ،موسی (ع) و بنیاسرائيل را تهديد کرد ،مأمور شد که شبانه بنیاسرائيل را کوچ دهرد .او
در پی اين کار متوجّه شد که فرعون و لشكر او به دنبال وی و قروم او اسرت ترا آنكره بره دريرا
رسيدند .خداوند به موسی (ع) دستور داد که عصای خود را به دريا بزند ،چون موسری (ع) عصرا
را به دريا زد ،دريا شكافته شد و موسی (ع) و بنی اسرائيل از دريرا گذشرتند .لشركر فرعرون کره
خواستند به دنبال آنها از دريا بگذرند ،آ دريا از دو طرف به هم آمد و آنها را غرق نمرود (ر.ک؛
طوسی ،بی تا ،ج  117 :6و فخرالدّين رازی6018 ،ق ،.ج  .)983 :8مؤلّف تفسير القرآن ضمن ردّ
ديدگاه مشهور و انكار اعجاز تصري ،شده در اين آيره ،داليلری بررای اثبرات مردّعای خرود ذکرر
میکند که عبارتند از:
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ناچار بودند برای رسيدن به سرزمين مقدّس نخست از نيل عبور کنند؛ زيرا اين منطقه در غر
نيل واقع شده است و برای رسيدن به سرزمين مقدّس بايد آنها به سوی شرق بروند.
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1ر فاصلة مناطس آباد مصر که طبعاً در نزديكی نيل است ،با دريای احمر به قدری است کره
بسيار بعيد به نظر میرسد که بنی اسرائيل بتوانند آن را در يک شب و يا نصف يرک شرب طری
کنند.
8ر برای گذشتن از سرزمين مصر و رسيدن به اراضی مقردّس نيرازی نيسرت کره از دريرای
احمر بگذرند ،چرا که قبل از حفر کانال سوئز باريكرة خشرک قابرل مالحظرهای در آنجرا وجرود
داشته است ،مگر اينكه دست به دامن اين فرضيّه بزنيم که در زمرانهرای بسريار قرديم دريرای
احمر با دريای مديترانه متّصل بوده است و در اينجا خشكی وجود نداشته است و اين فرضيّه به
هيچ وجه ثابت نيست.
0ر قرآن در داستان افكندن موسی به آ تعبير به «يم» کرده اسرت (طره )86 /و در مرورد
غرق فرعونيان نيز تعبير به «يم» کرده است و با توجّه به اينكه هر دو در يک داستان و حتّی در
يک سوره (سورۀ طه) است و هر دو به طور مطلس نقل شده ،به نظر مریرسرد کره هرر دو يكری
باشد و با توجّه به اينكه مادر موسی قطعاً او را به دريا نيفكنرد ،بلكره طبرس ترواريج و همچنرين
قرائن عادی به نيل سچرد .بنا بر اين معلوم میشود که غرق فرعونيان در نيل بروده اسرت (ر.ک؛
مكارم شيرازی و ديگران ،6870 ،ج .)103 :69
به هر حال در حادثة مذکور ،مصداق بحر هرر چره باشرد ،در نتيجرة بحرث تيييرری ايجراد
نمیکند و طرح اين موضوع کمكی به مؤلّف در انكار معجزه نمیکنرد ،اگرچره سريّد احمردخان
برای اينكه ادّعای اصلی خود را ثابت کند (يعنی ايجاد جزر و مردّ و عردم شركافته شردن دريرا)
ناچار است که مصداق بحر را دريای قلزم بداند تا بهتر بتواند موضوع جزر و مد را مطرح کند.

1ـ عدم ظهور الفاظ آیه بر معنای مشهور و اثبات معجزه
مؤلّف مینويسد« :مفسّرين ما شرحی که در اين با نگاشتهاند و مطالبی که ذکر کرردهانرد،
حتّی آن را از الفاظ قرآن هم نمیتوان درآورد» (هندی6880 ،ق .)668 :.وی همچنرين معتقرد
است که در اين حادثه جرز و مدّی صورت گرفته است .در پاسرج بايرد گفرت کره قررآن کرريم
ماجرای عبور موسی (ع) و بنی اسرائل را از دريا در چند سوره بيان میکند کره برر خرالف نظرر
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مؤلّف ،الفاظ و ظواهر همگی حكايت از وقوع امری خارقالعاده ر که همان شكافته شردن دريرا و
عبور موسی (ع) و بنیاسرائيل از وسط آن است ر میکند.
قرآن کريم در همين آية مورد بحث (آية  98از سورۀ بقره) میفرمايرد« :وَنِّذْ فَرَقْنَـا بِّکُـمإ
الْبَحْرَ »...دربارۀ واژۀ فرق گفته میشود« :الفَرقُ هإوَ الفَصلُ بَینَ شَـیئَینَ نِّذَا کَانَـت بَینَهإمَـا
فَُجَةً :واژۀ فرق ،جدايی ميان دو چيز است هرگاه که ميران آن دو فاصرلهای باشرد» (طبرسری،

انفصال و جدايی است» (راغب اصفهانی 6061 ،ق.)181 :.
در آية  18از سورۀ شعراء نيز آمده است« :فََْوْحَیْنَا نِّلَى مإوسَى أَنِّ اضْرِّب بِّعَصَاکَ الْبَحْـرَ
فَانفَلَ َ فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطاوْدِ الْعَظِیمِّ :و به دنبال آن به موسک وحرک کررديم :عصرايت را بره
دريا بزن! (عصايش را به دريا زد )،و دريا از هم شكافته شد و هر بخشک همچرون کروه عظيمرک
بود»« .فِرق» در اين آيه به معنای «القطعةُ المُنفَصِلَة» (همان) و «طود» هم به معنای کوه برزر
است (ر.ک؛ فراهيدی ،بیتا ،ج .)008 :7
از اين دو آيه میتوان نتيجه گرفت که اوّالً ماجرای مذکور به امر و وحی الهری بروده اسرت.
بنابراين ،نمیتواند يک امر عادی تلقّی شود .ثانياً مجمروع واژههرای «فَررق»« ،فلرس» و «فِررق»
همگی داللت دارند بر اينكه دريا شكافته شده ،نه اينكه جزر و مدّی روی داده باشد ،چرا کره در
جزر و مد ،شكاف و انفصال بين دو چيز بی معناست .ثالثاً بخش پايانی آيه تصري ،دارد به اينكره
هر قطعة جدا شده از دريا و هر قسمتی از آن مانند پارۀ کوهی بزر بود.
در ادامة آية  18از سورۀ شعراء نيز تصري ،شده است که «وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِّینَ * وَأَنجَیْنَـا
مإوسَى وَمَن مَّعَهإ أَجْمَعِینَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِّینَ :و در آنجا ديگران [= لشركر فرعرون] را نيرز
(به دريا) نزديک ساختيم* ،و موسک و تمام کسانک را که برا او بودنرد ،نجرات داديرم * .سرچ
ديگران را غرق کرديم» .اين آيه بيان میکند که فرعونيان کره در تعقيرب بنریاسررائيل بودنرد،
نزديک به آنان بودند .بنابراين ،چگونه میتوان با حادثة طبيعی جزر و مرد کره بره تردري روی
میدهد ،به ناگاه همة فرعونيان گرفتار مد شده و غرق شوند؟
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 ،6871ج 117 :6؛ آلوسی6069 ،ق ،.ج 191 :6؛ ابن جوزی6011 ،ق ،.ج .)18 :6راغرب نيرز در
مفردات میگويد« :فرق قريب به فلس است ،ليكن فلس به اعتبار شكافته شدن و فررق بره اعتبرار
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آية ديگر در اين رابطه آية زير است که میفرمايد« :وَاتْرُکْ الْبَحْرَ رَهْوًا( :...هنگرامک کره از
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دريا گذشتيد) دريا را آرام و گشاده بگذار( »...الدّخان  .)10/در اين آيره ،توجّره بره واژۀ «رَهرواً»
مدّعای ما را اثبات میکند .طبرسی در جوامع الجامع مینويسرد« :کلمرة رَهرواً بره دو معناسرت:
معنای اوّل ،ساکن و آرام است .وقتی موسی (ع) خواست از دريا بگذرد ،قصرد کررد کره عصرای
خود را بر دريا بزند تا به هم متّصل شود ،چنانکه در آغاز عصا را زد و شكافته شد .پ خداونرد
سبحان به او امر کرد که دريا را آرام و به حال خود بگذارد تا فرعون و پيروانش داخرل شروند و
غرق گردند .معنای دوم« ،رَهواً» شكاف فراخ (الفَجوَةَ الوَاسِعَة) است؛ يعنی دريا را براز و شركافته
باقی بگذار» (طبرسی ،6877 ،ج  .)31 :0طبرسی در مجمع البيان قرول اوّل را بره ابرن عبّراس و
مجاهد و قول دوم را به ابومسلم نسبت میدهد (همان ،ج  .)67 :6در لسان العر نيز به نقرل از
اميرالمومنين (ع) آمده است« :و نظم رهوات فرجها أی المواضرع المُتَفَتِّحَرةِ مِنهَرا :فاصرله هرای
وسيع آسمانهرا را نظرام بخشريد؛ يعنری جاهرای گشروده از آن را» (ابرنمنظرور ،ج .)896 :9
بنابراين ،واژۀ «رَهوا» با هر دو معنا مدّعای سيّد احمدخان را نفی میکند.
با توجّه به مطالب فوق ،چگونه میتوان از اين آيات ،حادثة طبيعی جزر و مد را مطرح کررد،
در حالی که ظواهر همگی آيات ،مؤيّد وقوع امری خارقالعاده است.

9ـ اشکال ادبی
مؤلّف ضمن استشهاد به آية «فََْوْحَیْنَا نِّلَى مإوسَى أَنِّ اضْـرِّب بِّعَصَـاکَ الْبَحْـرَ فَـانفَلَ َ
فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطاوْدِ الْعَظِیمِّ :و بهدنبال آن به موسک وحک کرديم :عصايت را بره دريرا برزن.
(عصايش را به دريا زد )،و دريا از هم شكافته شرد ،و هرر بخشرک همچرون کروه عظيمرک برود»
(الشّعراء )18/مینويسد« :مفسّرين اين جمله را شرط و جزا قرار داده ،بدينطريرس کره شررط را
علّت و جزا را معمول آن دانستهاند؛ يعنی به سبب زدن عصا دريرا شركافته شرد و زمرين ظراهر
گرديد ،ولی اين استدالل صحي ،نيست ،چه «انفلس» صيية ماضی است و در زبان عرر قاعرده
است که وقتی که ماضی در جزا واقع شد ،دو حالت پيدا میکند؛ چنانچه ماضی در معنری خرود
باقی نماند ،بلكه معلول شرط قرار گرفت ،آن وقت بر سر آن« ،ف» نمیآورند ،بر عك وقتی که
به معنی خودش باقی ماند و معلول جزا نشد ،آن وقت «ف» بر سر آن داخل میکننرد ...در ايرن
آيت ،شكافتن دريا يا باز شدن زمين دريا را نمیشود معلول «ضَر » گرفت» (هندی6880 ،ق:.
.)661
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پاسج اين است که اوّالً هيچ يک از مفسّرين اين جمله را شرط و جزا قررار نردادهانرد ،چرون
اصوالً هيچ يک از ادوات شرط همچون «إن»« ،مَن»« ،لو»« ،إِذا» و  ...در آيه وجود ندارد تا آيره
به صورت شرط و جزا معنا شود .ضمن اينكه مؤلّف توجّه نداشرته کره حررف «ف» در جملرة «
فَانفَلَس » حرف عطف است که جملة بعد از خود يعنی «اِنفَلَس» را به جملة مقردرّۀ قبرل از خرود
عطف میکند و در تقدير چنين است « :فََْوْحَیْنَا نِّلَـى مإوسَـى أَنِّ اضْـرِّب بِّعَصَـاکَ الْبَحْـرَ
فَضَـرَبَ فَــانفَلَ َ( »...ر.ک؛ طوسری ،برریتررا ،ج 13 :3؛ طبرسری ،6871 ،ج 886 :7؛ بيارراوی،
6063ق ،.ج 608 :0؛ صررافی6063 ،ق ،.ج  38 :66و دعرراس6019 ،ق ،.ج  .)831 :1آلوس ری در

حذف اشاره دارد به سرعت فرمانبرداری موسی (ع)» (آلوسی6069 ،ق ،.ج.)39 :68

1ـ معنای «ضرب»
سيّد احمدخان دليل ديگری بر مدّعای خود ذکر میکند ،مبنی بر اينكه« :ضر در اينجا به
معنی زدن نيست ،بلكه معنای آن حرکت کردن يرا رفرتن بره سررعت اسرت ،چنرانکره عرر
میگويد« :ضَرَ َ فِی األَر ِ» و در خود قررآن مجيرد آمرده اسرت« :وَنِّذَا ضَـرَبْتُمْ فِـی األَرْضِّ
فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جإنَاحٌ أَن تَقْصإرُواْ مِنَ الصَّالَ ِ :هنگامک که سفر مککنيد ،گناهک بر شما نيسرت
که نماز را کوتاه کنيد( »...النّساء  .)686/بنابراين ،معنای آن برهطروری کره روشرن شرد ،چنرين
میشود که خدا به حارت موسی (ع) فرمود که به کمک عصای خودت در دريا حرکرت کرن و
برو و آن شكافته يا باز شده (است) يعنی دارد پايا میشرود( »...هنردی6880 ،ق .)663 :.وی
در ادامه مینويسد« :در آن وقت به سبب جزر و مدّی که هميشه در دريا هست ،بعاری اوقرات
آن موضع يک زمين خشک ظاهر گرديده ،و وقرت ديگرر پايرا و قابرل عبرور مریشرده اسرت،
چنانکه آية « وَاتْرُکْ الْبَحْرَ رَهْـوًا( :...هنگرامک کره از دريرا گذشرتيد) دريرا را آرام و گشراده
بگذار( »...الدّخان 10/هم صري ،است در آنچه گفتيم .صب ،که شد فرعون ديرد بنری اسررائيل از
دريا عبور کردند ،او هم آنها را تعقيب نموده ،ارّابههای جنگی و سواره و پيراده را از راه غلرط بره
دريا انداخته ،در صورتی که هنگام مد رسيده بود و موقع پُر شدن آ بوده است ،چنانکه مطابس
ترتيب معمول ،دقيقه به دقيقه آ زياد شده تا اينكه براال آمرده ،فرعرون و تمرام لشركريانش را
غرق نمود» (هندی6880 ،ق.)681 :.
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در پاسج اين ادّعا نيز بايد گفت که در قرآن کريم و در ادبيّات عر «ضر » در صورتی بره
معنای رفتن و سفر کردن است که با حرف «فی» متعدّی شود و معموالً با تعبيرر «فِری األَر »

همراه میشرود« :تقول العرب :ضربت فِی األَرض نِّذَا سرت لِتِجَارَ أَو غَزوٍ أَو غَیـرِّهِ مقارِنَوٍة
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بِّـ«فی» :عر وقتی جملة «ضربت فِی األر » میگويد؛ يعنی :برای تجارت يا جنگ ،حرکت و
سير کردم .فعل «ضر » با حرف «فی» متعدّی میشود» (ابرن عطيّرة اندلسری6011 ،ق ،.ج :1
61؛ ثعالبی6063 ،ق ،.ج  136 :1و قرطبری ،6810 ،ج  .)881 :9در قررآن کرريم هفرت مرتبره
تعبير «ضر فی» و مشتقّات آن ذکر شده که شش مرتبه با تعبير «فی األر » و يک مرتبه با
تعبير «فی سبيل اهلل» همراه است و همگی به معنای رفتن و سفر کردن است (آل عمران 691/؛
النّساء 60 /و 686؛ المائده681/؛ البقره 178/؛ المزمّل 18/و األنفال.)18/
بنابراين ،تعبير «أَنِّ اضْرِّب بِّعَصَاکَ الْبَحْرَ» (الشّعراء )18/نمیتواند بره معنرای «بره کمرک
عصای خودت در دريا حرکت کن» ترجمه و تفسير شرود و لرذا هريچ يرک از مفسّررين چنرين
تفسيری از آية مزبور ارائه نداده اند و اصوالً ذکر «عصا» در آيه ،قرينة ديگرری اسرت کره ادّعرای
مؤلّف را رد میکند ،چرا که حرکت کردن در دريا به کمک عصرا ،چره معنرا و هردفی را دنبرال
میکند و چه فايدهای در نام بردن از عصا مترتّب میشود؟ نيز تعبير «حرکت در دريا» و نره در
خشكی ،ادّعای مؤلّف را مبنی بر ايجاد جزر و مدّ طبيعی رد میکند .مؤلّرف توجّره نداشرته کره
سياق آية مورد بحث (البقره )98/سياق امتنان است و اين موضوع با تفسير و ديدگاه وی سازگار
نيست .اصوالً وی توضي ،نداده که با چنين تفسيری از آيه ،واژههای «فرق ،فلس و فِرق» چگونره
قابل توجيهاَند!
همانطورکه در پاسج به اشكال دوم گفته شد ،ظواهر آيات مربوطه تصري ،دارنرد کره دريرا
شكافته شد و موسی (ع) و بنی اسرائيل از ميان دريا عبور کردهاند ،نه اينكه جزر و مدّی به وقوع
پيوسته باشد ،به خصوص که مسألة طبيعی جزر و مد مطلبی نبوده که از فرعونيان مخفی باشد.

2ـ اسرائیلیّات
مؤلّف در نقد ديدگاه مشهور مینويسد« :روح قايّه آن است که يهود قائل به اين بوده که از
عصای حارت موسی (ع) دريا شكافته شد و زمين نمودار گرديد ...علمای ما که در تفاسير خود
خاصّه در بيان قصص بنیاسرائيل ،تورات و تفاسير آن را در نظر داشته ،بيانات آنان را اغلرب آ
و تا داده ،موافس با روايات يهود میکردهاند( »...هندی6880 ،ق.)669 :.
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اين ادّعا هم همچون ادّعاهای قبلی وی نادرست اسرت ،چررا کره مبنرای ديردگاه مشرهور و
اثبات امر خارق العاده شكافته شدۀدريا ،نصّ صري ،آيات مربوطه است و هريچ کردام از مفسّرران
بزر از متقدّمين و متأخّرين بر مبنای ترورات و تفاسرير آن ،بره تفسرير آيرات مربوطره اقردام
نكرده اند .مؤلّف در حالی اين ادّعا را مطرح میکند که خود وی در موارد متعدّدی از تفسير خود
به تورات استناد میکند و از روايات اسرائيلی بهرره مریجويرد (ر.ک؛ همران 678 ،698 :و 861
و.)...

عَشََْ َ عَیْناً :...و (به ياد آوريد) زمانک را که موسک برام قوم خرويش آ طلبيرد ،بره او دسرتور
داديم :عصام خود را بر آن سرنگ مخصروص برزن .ناگراه دوازده چشرمه آ از آن جوشريد»...

(البقره.)18/
مفسّران با توجّه به ظاهر و سياق آيه بيان میکنند که بنری اسررائيل هنگرام سررگردانی در
وادی تيه ،از تشنگی خود به موسی ( ع) شكايت کردند .خداوند به موسری (ع) وحری کررد کره
عصايت را به سنگ بزن .با انجام اين کار توسّط موسی (ع) ،دوازده چشمه به عدد دوازده سربط
بنی اسرائيل جوشيدن گرفت و معجزه ديگری بهدسرت موسری (ع) پديرد آمرد (ر.ک؛ طبرسری،
 ،6871ج 198 :6؛ زمخشری6087 ،ق ،.ج 600 :6؛ فخرالدّين رازی6018 ،ق ،.ج .)913 :8
مؤلّف تفسير القرآن در اينجا هم به ترأويالت نراروا روی آورده و برا ناديرده گررفتن ظراهر و
سياق آيه ،اعجاز صورت گرفته را رد میکند .وی بعد از اينكره واژۀ «حجرر» را کوهسرتان معنرا
کرده ،مینويسد« :آنها بعد از عبور از بحر احمر وارد يک وادی شدند که نرام آن در قرديم ايثرام
بود .در اينجا آ وجود نداشته است .از تورات معلوم میشود که در آنجا چشمه ای بوده کره آ
آن به غايت تلج بوده است و بدين جهت نام آن «مرّه» گذاشته شده بود ...در همين موضع برود
که بنی اسرائيل از موسی (ع) آ خواستند ،در اينجا تچّههايی بوده اسرت کره نسربت بره همران
تچّهها خدا به حارت موسی (ع) میفرمايد« :فَاضرِ بِعَصَاکَ الحَجَرر» يعنری بره کمرک عصرای
خودت باالی آن تچّه برو .در آن حدود محلّی بود که در تورات آن را «ايلم» نوشته اسرت .دوازده
چشمة آ در آنجا جاری بوده است ،همانطور که در نقاط کوهستانی از زير کوهها و يا از ميان
صخرهها آ بيرون میآيد و اين همان است که خدا نسبت به آن فرموده اسرت...« :فَـانفَجَرَتْ
مِنْهإ اثْنَتَا عَشََْ َ عَیْناً »...يعنی از آن دوازده چشمه باز شده و جاری بوده است و اگر ما عبرارت
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تورات را قبول داشته باشيم ،از آن هم همين مطلب برخاسته میشود .عبارت تورات ايرن اسرت
که «بعد از آن به ايلم آمدند و در آنجا دوازده چشمة آ يافتند و هفتاد درخت خرمرا برود و در
آنجا پهلوی آ اردو زدند( »...هندی6880 ،ق.)698 :.
در پاسج به اين ادّعا چند نكته قابل ذکر است:
6ر مؤلّف به اشتباه «ضر » را رفتن و راه پيمودن معنا کرده است که نقد آن قبالً ذکر شد.
1ر معنا کردن «حجر» به کوهستان خالف ظاهر و سياق آيه است« .حجر» در ليت بره معنرای
سنگ و صخره است (ر.ک؛ ابن منظور ،ج  )619 :0و با در نظر گررفتن معنرای «ضرر » و ذکرر
واژۀ «عصا» معنا و تفسيری جز آنچه همة مفسّران بيان کردهاند ،قابل تصوّر نيست.
8ر در آية مورد بحث ،تصري ،شده که از سنگ و صخره ،آ با فشار بيررون آمرد1و ايرن عمرل،
معلول ضر موسی شمرده شده است .پ اينكه مؤلّف ادّعا میکند که موسی (ع) چشمههرای
آ را باالی کوه يافته است ،به هيچ وجه با جملة «فَانفَجَرَت» و «مِنهُ» همخوانی ندارد.
0ر سياق آيه ،سياق امتنان است و عمل مزبور به وحی الهی انجام گرفته اسرت (األعرراف.)618/
پ اين عمل نمیتواند عملی عادی و طبيعی تلقّی گردد.
9ر از عبارات مؤلّف به خوبی برمیآيد که وی تحت تأثير تورات قرار گرفته است و کالم خرود را
به عبارات تورات مستند میکند .وی از سفر خروج ،با  69مطلبی را شاهد میآورد تا سرخنان
خود را تأييد کند ،در حالی که در همين سفر ،با  ،67مطلبری معرار برا آنچره در برا 69
وجود داشت ،آمده است که با ظاهر آيات قرآن کريم و تفسير مشرهور مطابقرت دارد و مؤلّرف از
ذکر آن خودداری کرده است .در سفر خروج ،با  67آمده است« :و خداوند به موسی (ع) گفت
در پيشاپيش قوم بگذر و بعای از مشايج اسرائيل را به همراهت بگير و عصايی کره بره آن نهرر
زده بودی ،به دستت گرفته ،روانه شو .اينک من در آنجا در برابر تو ،به کوه حوريب میايسرتم و
صخره را بزن که آ از آن جاری خواهد شد تا قوم بنوشند و موسی در حاور مشرايج اسررائيل
چنين کرد» (سفر خروج ،فصل  :67جملة  9و 1؛ به نقل از؛ مكارم شيرازی و ديگران ،6870 ،ج
.)171 :6
ج) «أَوْ کَالاذِی مَرا عَلَى قََْيَة وَهِیَ خَاوِيَةٌ عَلَى عإرُوشِهَا قَالَ أَناىَ یإحْیِّی هَذِهِ اللّـهإ بَعْـدَ
مَوْتِهَا فََْمَاتَهإ اللّهإ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهإ قَالَ کَمْ لَبِّثْتَ قَالَ لَبِّثْتإ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لابِّثْتَ
مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ نِّلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِّكَ لَمْ یَتَسَناهْ وَانظُرْ نِّلَى حِمَارِّکَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَوةًٍ للناـا ِّ
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وَانظُرْ نِّلَى العِظَامِّ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسإوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهإ قَالَ أَعْلَمإ أَنا اللّهَ عَلَى کُل
شَیْءٍ قَدِیرٌ :يا همانند کسک که از کنار يرک آبرادم (ويرران شرده) عبرور کررد ،در حرالک کره

مفسّران در مورد اين آيه داستان شخصی8را ذکر میکنند که از کنار يک آبادی گذر کررد و
آن آبادی را ديد که ويران شده است و اهل آن همگی مرده اند و استخوان هايشان پوسيده است.
با خود گفت :چگونه خداوند اين مردگان را زنده مریکنرد؟ در ايرن هنگرام ،خداونرد جران او را
گرفت و يكصد سال بعد او را زنده کرد و از او پرسيد چقدر در اينجا درنگ کرده ای؟ پاسرج داد:
يک روز يا قسمتی از يک روز .به او خطا شد که يكصد سال در اينجا بوده ای .اکنون به غرذا و
آشاميدنی خود نظری بيفكن و ببين که تيييری نكرده است و برای اينكه بدانی يكصرد سرال از
مر تو گذشته است ،نگاهی به مرکب سواری خود کرن و ببرين از هرم متالشری شرده اسرت.
سچ نگاه کن چگونه اجزای پراکندۀ آن را جمع آوری کرده ،زنده میکنريم .آن شرخص وقتری
اين منظره را ديد گفت :میدانم که خداوند بر هر چيزی تواناست (ر.ک؛ طبرسری ،6871 ،ج :1
108؛ بيااوی6063 ،ق ،.ج 691 :6؛ زمخشری6087 ،ق ،.ج  887 :6و طباطبرائی6067 ،ق ،.ج
.)818 :1
سيّد احمدخان مؤلّف تفسير القرآن ضمن ردّ ديدگاه مشهور و اعجاز صورت گرفته ،دست به
تأويالت و استداللهای ناروا میزند .تأويالت و استداللهای وی به تفكيک عبارتند از:
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ديوارهام آن به روم سقفها فررو ريختره برود( ،و اجسراد و اسرتخوانهام اهرل آن در هرر سرو
پراکنده بود؛ او با خود) گفت :چگونه خدا اينها را پ از مر زنده مککنرد؟! (در ايرن هنگرام)،
خدا او را يكصد سال ميراند؛ سچ زنده کرد؛ و به او فرمود :چقدر درنرگ کرردم؟ گفرت :يرک
روز؛ يا بخشک از يک روز .فرمود :نه ،بلكه يكصد سال درنگ کردم! نگاه کن به غرذا و نوشريدنک
خود (که همراه داشتک ،با گذشت سالها) هيچگونه تييير نيافته است! (خردايک کره يرک چنرين
موادّ فاسدشدنک را در طول اين مدّت حفظ کرده ،بر همه چيز قادر است )،ولک به اُالغ خود نگاه
کن (که چگونه از هم متالشک شده! اين زنده شدن تو پ از مر  ،هم بررام اطمينران خراطر
توست و هم) برام اينكه تو را نشانهام برام مرردم (در مرورد معراد) قررار دهريم( .اکنرون) بره
استخوانها(م مرکَب سوارم خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته ،به هم پيوند مرکدهريم و
گوشت بر آن مکپوشانيم .هنگامک که (اين حقايس) بر او آشكار شد ،گفت :مکدانم خردا برر هرر
کارم توانا است» (البقره.)196/
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4ـ وقوع حادثة مذکور در خواب
مؤلّف با تأويالت ناروا و استشهاد به تورات ،ضمن بيان اينكه شخص مذکور حارت نحميا و
شهر ويران شده نيز بيت المقدّس بوده که به دست بخت النّصر صورت گرفته بود ،مینويسرد« :از
کتا نحميا معلوم میشود که خاطر اين مرد برای تعميرر بيرت المقردّس بری نهايرت مشروّش و
پريشان بوده است و از اين رو ،دائماً با خدا در راز و نياز بود و تعميرر خانره را از وی درخواسرت
مینمود .بی شک بايد در خاطرۀ او گذشته باشد که بعد از مردن يعنی ويرران شردن ايرن شرهر
چگونه خداوند آن را زنده يعنی آباد خواهد نمود .غر  ،خاطر او آنی از اين رهگذر فرارغ نبروده
است تا در خالل اين احوال که تمام به تاررّع و زاری در درگراه خردا بررای تعميرر ايرن خانره
میگذشت ،يک دفعه ،چنانکه مقتاای فطرت انسانی است ،او آن را در عالم رؤيرا ديرد و يقرين
کرد که بيت المقدّس زنده و آباد خواهد شد و اين خوا همانست که در اين آيه ذکر شده است
و خالصه اش اين است که به قريه ای گذشت و ديد که آن يكسر خرا و ويران افتراده اسرت .او
در عالم رؤيا گفت چگونه خدا آن را زنده يعنی آباد خواهد نمود و در آن حالت او ديد که مررده
و بعد دوباره زنده شده است ،در عالم خوا کسی از او پرسيد :چقدر درنگ کردی و بره راحرت
خوابيدی .گفت درنگ کردم يک روز يا بعای از روز را .او گفت :بلكه يكصد سال درنگ تو طول
کشيده است( »...هندی6880 ،ق.)867 :.
اين ادّعا نادرست است و در آية شريفه هيچ قرينه و شاهدی که مدّعای مؤلّف را اثبات کند،
وجود ندارد ،بلكه ظاهر آيه در تقابل با تأويالت ناروای وی میباشد .عالّمه طباطبائی با توجّه بره
ظاهر اين آية شريفه مینويسد«:قوله تعالی :فََْمَاتَهإ اللاهإ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَـهإ ،ظَـاهِرُهإ توفیـه

بِّقَبضِّ رإوحِهِ وَ نِّبقَاؤُهإ عَلَی هَذَا الحَالِّ مِائَةِ عَامٍ ثُمَّ نِّحیَاؤُهإ بِّـرَدِّ رإوحِـهِ نِّلَیـهِ  ...وَ بِالجُملَوٍةِ
دَالَلَةُ قَولُهإ تَعَالَی :فََْمَاتَهإ اللاهإ مِائَةَ عَامٍ ،مِن حَیثِ ظُهإورِّ اللافظِ وَ بِّالناظَرِّ نِّلَی قَولِهِ قَبلَهإ :أَنای
یإحْیِّی هَذِهِ اللاهإ ،وَ قَولِهِ بَعدَهإ :فَانْظُرْ نِّلَی طَعَامِكَ وَ شَرابِّكَ لَمْ یَتَسَناهْ وَ انْظُرْ نِّلَی حِمَارِّکَ
وَ قَولِهِ :وَ انْظُرْ نِّلَی الْعِظَامِّ ،مِمَّا الَ رَیبَ فِیهِ :از ظاهر اين جمله برمیآيد که خدای تعرالی او را
قبض روح کرده است و به همان حال ،صد سال باقيش داشته است ،و پ

از صرد سرال دوبراره

روحش را به بدنش برگردانيده است  ...و سخن کوتاه اينكه ،داللت آية شريفة «فَأَماتَهُ اللَّرهُ مِائَةةَ
عامٍ »...با در نظر گرفتن عبارت قبلی «أَنَّی يُحْيِی هذِهِ اللَّرهُ» و نيرز عبرارت بعردی «فَرانظظُرظ إِلَری
طَعَامِکَ وَ شَرابِکَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَ انظظُرظ إِلَی حِمَارِکَ» ،و جملة «وَ انظظُرظ إِلَی الظعِظَامِ» بر اينكه شرخص
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مزبور واقعاً مرده ،و بعد از صد سال زنده شده است ،جرای هريچ ترديردی نيسرت» (طباطبرائی،
6067ق ،.ج 811 :1ر.)816
از کالم مؤلّف در استشهاد به تورات برمیآيد که حتّی در تورات نيز چنين جريانی طبس نظر
مؤلّف وجود ندارد ،بلكه مؤلّف صرفاً از تورات چنين استنباط کرده اسرت کره حادثرة مرذکور در
خوا بوده نه در بيداری!

1ـ توجیه ادبی

میباشد .پ

تقدير آيه چنين میشود که« :أَلَم تَرَ إِلَی الَّذِی کَأَنَّهُ مَرَّ عَلَی قَریَةةٍ» .در حقيقرت او

گذر نكرده بود ،بلكه در عالم خوا ديده برود کره گرويی گرذارش برر قريره ای افتراده اسرت»...
(هندی6880 ،ق.)869 :.
هيچ يک از مفسّرين از متقدّمين و متأخّرين دربارۀ عبرارت «أو کَالاذِی مَرا عَلَی قََيَوٍة» بره
چنين توجيه و تفسيری قائل نبوده و نيستند .زمخشری در کشّاف ،طبرسی در جوامرع الجرامع،
مالّ فت ،اهلل کاشانی در زبدةالتّفاسير و ديگران در اين باره مینويسند« :معناه «أَو أَرَأَیـتَ مِثـلَ
الاذِی مَرا» وَ حإذِفَ لِدَالَلَةِ «أَلَم تَرَ» عَلَیهِ لَِْنا کِلتَیهِّمَا كَلِمَةٌ تَعجِّیبِّ وَ یَجإوزإ أَن یإحمَلُ عَلَی
المَعنِی کََْناهإ قِیلَ :أَرَأَیتَ کَالاذِی حَاجَّ نِّبـرَاهِیمَ أَو کَالاـذِی مَـرا عَلَـی قََيَوٍة» (زمخشرری،
6087ق ،.ج 881 :6؛ طبرسرری ،6877 ،ج 601 :6؛ کاشررانی6018 ،ق ،.ج  061 :6و بيارراوی،
6063ق ،.ج .)691 :6
شيج طوسی نيز در اين باره مینويسد« :هَذِهِ اآليَة مَعطُرفَةٌ عَلَیٍاآليوٍةِ األَولَی وَ تَقـدِیرُهإ:
أَرَأَیتَ کَـ «الاذِی حَاجَّ نِّبرَاهِیمَ فِی رَبِّهِ» وَ کـَ«کَالاذِی مَرا عَلَی قََيَة» وَ مَوضِعإ الکَافِ نَصبٌ
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وی برای اثبات ادّعای خود عالوه بر استشهاد به تورات ،در معنای ظاهری قرآن تصرّف کرده
است و مینويسد« :بر اَحَدی پوشيده نيست که «کاف» از حروف تشبيه اسرت و «کران» هرم از
همان «کاف» تشبيه ساخته شده است و «کاف» تشبيه را به واسطة اهتمام در تشبيه يا تبرديل
سياق کالم و يا به جهات ديگری جائز است از مشبهٌ بِه سوا کنند؛ مثالً از «زيدٌ کاألَسَرد» وقتری
کاف تشبيه را به سببی جدا کرده ،مقدّم ذکر کنيم ،اين طور خواهيم گفت «کان زيرد األسرد».
در اين مورد هم «الّذی» مشبهٌ بِه نيسرت ،بلكره از آن تشربيه يرا تمثيرل مررور آن کر مرراد
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بِّـ «تَرَ» وَ مَعنَا التاعَجُّبِّ مِنهإ :اين آيه به آية اوّل (آية قبل) معطوف شده است و تقرديرش ايرن
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است :آيا نديدی مثل کسی که با ابراهيم دربارۀ پروردگرارش محاجّره و گفتگرو کررد؟و هماننرد
کسی که از کنار يک آبادی (ويران شده) عبور کرد .حرف کاف منصو به فعلِ «تَرَ» میباشرد و
معنای آن تعجّب است» (طوسی ،بیتا ،ج .)818 :1
بنابراين ،جملة «أَو کَالَّذِی مَرَّ عَلَی قَريَةٍ »...يا عطف به آية قبل ،از لحاظ معناست و يا اصرو ًال
«کاف» حرف تشبيه نيست ،بلكه «کاف» در اينجا اسم و به معنای «مثرل» اسرت .عردّه ای نيرز
حرف «کراف» را زائرده مریداننرد ،همچرون «کراف» در عبرارت «لَري َ کَمِثلِرهِ شَریءٌ» (ر.ک؛
فخرالدّين رازی6018 ،ق ،.ج  3 :0و بيااوی6063 ،ق ،.ج .)691 :6
نكتة ديگر در اين باره آن است که بعای از نحويّون بزر اصوالً اشرتقاق «کران» از حررف
«کاف» و «أن» را رد میکنند .بنابراين ،ادّعای مؤلّرف در ايرن مرورد قابرل خدشره اسرت (ر.ک؛
انصاری ،6817 ،ج 191 :6و عبّاس ،بیتا ،ج  .)978 :6بنابراين ،نمریتروان بردون هريچ قرينره و
شاهدی ،از ظاهر آيه دست برداشت ،خصوصاً اينكه ظاهر آيره مشرتمل برر امرر متشرابه و غيرر
معقولی نيست تا نياز باشد آن را به تأويل ببريم.

9ـ تفسیر جملة «یإحْیِّی هَذِهِ اللّهإ بَعْدَ مَوْتِهَا» به آباد کردن پس از ویرانی
چنانکه پيشتر بيان شد ،سيّد احمدخان دربارۀ اين فراز ادّعرا کررده کره در خراطرۀ نحميرا
گذشته است که بعد از مردن يعنی ويران شدن اين شهر ،چگونه خداوند آن را زنده يعنری آبراد
خواهد نمود (ر.ک؛ هندی6880 ،ق.)867 :.
چنانکه در مدّعای اوّل سيّد احمدخان اشاره شد ،وی عبارت «يُحيِی» را به «تعميرر و آبراد
کردن» و «مَوت» را به «ويرانی» تأويل میکند .اين تأويل ناروا خالف سياق و ظاهر آيه و بردون
قرينه و شاهد است .عالّمه طباطبائی در نقد چنين ديدگاهی مینويسد« :اگر منظور آن شخص،
آباد شدن قريه بعد از ويرانی بود و کلمة هذه در کالمش اشاره به خود قريه بود ،حسّ کرالم ايرن
بود که بگويد« :أَنای یإعَمِّرُ هَذِهِ اهللُ» و ديگر اينكه وقتی قريهای ويران شده ،ديگر کسری انتظرار
آباد شدنش را نمیکشد و اگر هم انتظار بكشد ،انتظار و آرزوی محالی نيست تا تصروّرش امرری
عظيم باشد» (ر.ک؛ طباطبائی6067 ،ق ،.ج .)818 :1
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1ـ استشهاد به روایت ابنعبّا
مؤلّف در ادامة داليل خود مینويسد« :در اين مورد روايتی از ابن عبّاس در تفسير فخر رازی
نقل شده که از آن معلوم میشود تمام اين واقعه که شرح آن در اين آيه ذکرر شرده ،در خروا
بوده نه در بيداری» (هندی6880 ،ق.)863 :.
استنباط سيّد احمدخان در اين رابطه صحي ،نيست ،چرا که در اين روايت موقوفره چيرزی
که داللت کند اين واقعه در خوا و رؤيا بوده ،وجود ندارد ،بلكه در اين روايت صرفاً گفته شرده
را میراند و صد سال بعد او را زنده کرد .بيوی در اين باره مینويسد« :فََْلقَی اهللُ تَعَالَی عَلَیـهِ
الناومَ فَلَمَّا نَامَ نَزَعَ اهللُ مِنهإ الرُّوحَ مِائَةَ عَامٍ وَ أَمَاتَ حِمَارَهإ ( »...بيوی6018 ،ق ،.ج .)890 :6
لذا اين روايت ،موت عزير و گذشت صد سال را نفی نمیکند و صرفاً بيان مریکنرد کره مروت و
قبض روح وی در خوا بوده است.
نكتة قابل ذکر اين است که مفسّرانی که اين روايت را نقل کرده انرد ،هرگرز از ايرن روايرت،
استنباطی همچون استنباط مؤلّف نداشتهاند و همگی قائل اَند به اينكه عزير (يرا ديگرری) واقعراً
مرد و صد سال بعد زنده شد (ر.ک؛ همان و نيز؛ سمرقندی ،بیتا ،ج  671 :6و فخرالردّين رازی،
6018ق ،.ج .)16 :7

2ـ تشبیه ماجرا به داستان حضرت یوسف (ع)
مؤلّف که گويا متوجّه اين اشكال شده که اگرر مراجرا در خروا بروده ،پر بايرد قرينره و
شاهدی از آية موجود باشد تا اين مدّعا را اثبات کند ،اين مراجرا را برا مراجرای خروا حاررت
يوسف (ع) پيوند داده است و مینويسد« :ديدن يازده ستاره و ماه و خورشيد با اينكه همة اينهرا
را يوسف در عالم خوا ديده بود .معذلک اسمی از خوا برده نشد و نمی گويد که من در عرالم
رؤيا ديدم که يازده ستاره و ماه و خورشيد مرا سجده میکنند .چه آنكره از قرينرة مقرام معلروم
بوده ،نيازی به ذکر نداشته است .همچنين در اينجا هم مقصد و منظوری که از خروا حاررت
نحميا بوده ،همان قدر ذکر شده است( »...هندی6880 ،ق.)866 :.
در ماجرای يوسف تعبير «رأيتُ» تصري ،دارد که ديدن سجدۀ ستارگان و ماه و خورشيد در
خوا بوده است نه در بيداری و در ادامة ماجرا نيز تعبير «هَذَا تَْوِّیلُ رإؤیَایَ» جای هيچ گونره
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که بعد از سؤال عُزَير يعنی «أَنای یإحیِّی هَذِهِ اهللُ بَعدَ مَوتِهَا» وی خوابيد و خداوند در خوا او
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ابهامی باقی نمیگذارد که ماجرای سجده در خوا بوده است .امّا در آية مورد بحث هيچ لفظری
که دالّ بر خوا بودن ماجرا داشته باشد ،وجود ندارد.

6ـ اسرائیلیّات
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مؤلّف که نتوانسته ديدگاه مشهور مبنی بر خارق العاده برودن مراجرای مرذکور را منطقری و
مستدل نقد کند ،ديدگاه مشهور را مأخوذ از يهود و بی اصل میداند (ر.ک؛ همان) .پاسرج مرا در
اين باره همان است که قبالً ذکر شد که جهت اختصار تكرار نمیگردد (پاسج نقد پنجم).

نتیجهگیری
سيّد احمدخان هندی مؤلّف ،تفسير القرآن و هو الهدی و الفرقران ،تقريبراً در هرر جرايی از
قرآن کريم که اعجاز و امری خارق العاده به وقوع پيوسته است ،دست به تأويالت نراروا و خرالف
ظاهر آيه میزند تا آن را انكار کند .در اين مقاله روشن شد که ادّعای وی در مورد عردم اعجراز
صورت گرفته برای حارت موسری (ع) دربرارۀ شركافته شردن دريرا و شركافته شردن سرنگ و
جوشيدن آ از آن ،بی اساس و مخالف با سياق و ظاهر آيات شريفه است و نيرز از آيرة شرريفة
 118از سورۀ بقره نيز که به ماجرای عُزير نبی اشاره دارد ،نمیتوان خارق العاده بودن اين مراجرا
را ناديده گرفت .به نظر میرسد عدم توجّه به ظاهر و سياق آيات و در برخی مواقع ،اثرپذيری از
کُتُب عهدين سه عامل عمده در انحراف فكری وی در تفسير آياتی است کره مشرتمل برر امرور
خارقالعاده و معجزه است.

پینوشتها:
6ر برای اطّالع بيشتر از افكار و عقايد سيّد احمدخان هندی و مخالفتهای صورت گرفته برا
وی (ر.ک؛ خرّمشاهی.)99 :6810 ،
1ر در اينجا تعبير «اِنفَجَرَت» و در سورۀ اعرراف آيرة  618تعبيرر «اِنبَجَسَرت» آمرده اسرت.
طبرسی در اين باره می گويد ...« :اإلِنبِجَاسُ خُرُوجُ المَاءِ الجَارِی بِقُلَّةٍ وَ اإلِنفِجَرارُ خُرُوجُرهُ بِكَثةرَة:
کلمة انبجاس به معنام اندکاندک بيرون جسرتن آ اسرت و انفجرار خرروج زيراد آ اسرت»
(طبرسی ،6871 ،ج .)790 :0
8ر طبرسی به نقل از ديگران اين شخص را «ارميا» يا «عزيرر» يرا «خارر» ذکرر مری کنرد
(ر.ک؛ طبرسی ،6871 ،ج .)186 :1
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