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 ی و الفرقانالهدو هو  رالقرآنیتفسء در کتاب ایانبی معجزات بررس

 حامد دژآباد

 فارابی قم استاديار دانشگاه تهران، پردي 

 (68/61/6861؛ تاريج تصويب: 6/3/6861)تاريج دريافت: 

 دهیچک

 وۀيشر  بره  اسرت  یريتفس ،یهند احمدخان ديّس ةنوشت الفرقان و یالهد هو و القرآن ريتفس
 برا  را یعر يطب مراوراء  مسرائل  اير  یبر يغ گزارش هر تا است شده یسع آن در که یافراط یعقالن

 ديّسر  عصرر  یاجتمراع  ی ر اسر يس التتحروّ  رسرد  یمر  نظرر  بره . کند هيتوج یمنطق ريغ تأويالت
 سره ين عهرد  کُتُب از یرياثرپذ ،مواقع یبرخ در و اتيآ اقيس و ظاهر گرفتن دهيناد و احمدخان
 معجرزه  و العراده  خرارق  امرور  بر مشتمل که است یاتيآ ريتفس در یو یفكر انحراف ۀعمد عامل
 هرر  یبررس و نقد به آنگاه و ذکر اءيانب عجزاتم ۀدربار یو تأويالت از یبرخ نوشتار نيا در. است
 .شود یم پرداخته تأويالت نيا از کي

 یموسر  احمردخان،  ديّس معجزه،، ی و الفرقانالهدو هو  رالقرآنيتفس :یدیکلواژگان 

 .ضر  ل،ياسرائ یبن ،(ع)

                                                           

E-mail: dejabad@ut.ac.ir 
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 مهمقدّ

 رير خأ ةدهر  چند نيا در یاجتماع ی ر اسيس یها موج اثر بر ،یافراط یعقالن و ۀيش به ريتفس

 را آنران  عصرر،  یفرهنگر  تهراجم  مقابرل  در ندگانينوس از یبعا یخودباختگ و است آمده ديپد

 از را هير آ آن، آمرده  اءير انب معجزات اي، یوح جن، مَلَک، از یذکر آن در که یا هيآ هر تا واداشته

 که کنند وانمود یطور و آورند یرو اساس یب و یمنطق ريغ تأويالت به و نندک خارج خود ظاهر

، كره ئمال رهايتفسر  گونره  نيا در .دارند باور محض انيگرا علم که نديگو یم را همان قرآن و نيد

 ريتفس فنّ قواعد از خارج که گشته یبيغر تأويالت و هاتيتوج دستخوش، اءيانب معجزات و جنّ

 و مختلرف  یهرا  هيّفرضر  و انرد  نمروده  یعلمر  ريتفس را یا سوره و هيآ هر، افراط با نيهمچن.است

 لير تحم ،بهترر  عبرارت  بره  و منطبرس  قررآن  برر  و اند داده یجا ريتفس انيم در را یعلم داريناپد

 .اند کرده

 است ريتفاس گونه نيا آمدن وجود به شتازيپ مزدهيس قرن در یهند احمدخان ديّس ريتفس

ـ ...» يرة آ لير ذ( القرآن ريتفس مؤلّف) احمدخان ديّس .(986: 1ج  ،6876 ،معرفت ؛کر.)  اوَآتَیْنَ

 (198/بقرره ال) «...داديرم  روشرن  های نشانه مريم بن عيسک به و......: الْبَیِّنَاتِ مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَى

، اتير آ ،هيآ یعني لفظ نيا استعمال قرآن در جا هر: »ديگو یم« ناتيّب» و« هيآ» یها واژه دربارۀ

 اتير آ از مرا ... مرادنرد  یحينصا و مواعظ اي احكام، آن از شهيهم ،است شده ناتيّب اتيآ اي ناتيّب

 اير  معجرزه  را آن مردم که ميريگ ینم مراد زيچ آن ،شده گفته خدا طرف از که جا هر در ناتيّب

 مرراد  الفراظ  نير ا از جا همه در باًيتقر بلكه ،موارد اکثر در نيمفسّر نكهيا گو ،نديگو یم معجزات

 نير ا ردّ ضرمن  نيهمچن مؤلّف .(696 ق.:6880هندی، « )است اشتباه آن یول ،اند گرفته معجزه

 داير پ هرم  وقروع  اگرر  معجرزه : »ديگو یم ،کند داللت تنبوّ اثبات بر تواند ینم معجزه که موضوع

 آن برودن  خردا  طرف از زين و بودن یواقع و حسّ یبرا یوضوح نيچن کي آن در وقت چيه ،کند

 .(همان)6«شود ینم افتي

 کره  یاتير آ از یبرخر  پيرامون مؤلّف تأويالت و ديعقا از یبرخ یبررس و نقد به نوشتار نيا در

 .ميپرداز یم، باشد یم اءيانب معجزات به مربوط

 خراطر  بره ) و :تَنظُـرُونَ  وَأَنـتُمْ  فِرْعَوْنَ آلَ وَأَغْرَقْنَا فََْنجَیْنَاکُمْ الْبَحْرَ بِّکُمإ فَرَقْنَا وَنِّذْ( »الف

 غررق  را فرعونيران  و داديرم  نجرات  ار شرما  و شركافتيم  شما برام را دريا که را هنگامک( بياوريد

 .(98/بقرهال) «کرديد مک تماشا شما که حالک در ،ساختيم
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 یموسر  حاررت  معجزات از یكي که دارند ،يتصر هيآ ظاهر به توجّه با هيآ نيا ليذ مفسّران

 و شرد  وسأيمر  فرعرون  تيهردا  از( ع) یموس حارت نكهيا از پ  .است بوده ايدر شكافتن( ع)

 او .دهرد  کوچ را لياسرائ یبن شبانه که شد مأمور، کرد ديتهد را لياسرائ یبن و (ع) یموس، فرعون
 اير در بره  آنكره  ترا  اسرت  او قروم  و یو دنبال به او لشكر و فرعون که شد متوجّه کار نيا یپ در

 عصرا ( ع) یموسر  چون، بزند ايدر به را خود یعصا که داد دستور( ع) یموس به خداوند .دنديرس

 کره  فرعرون  لشركر  .گذشرتند  اير در از لياسرائ یبن و( ع) یموس و شد شكافته ايدر، زد ايدر به را

؛ )ر.ک نمرود  غرق را آنها و آمد هم به طرف دو از ايدر آ ، بگذرند ايدر از آنها دنبال به خواستند

 ردّ ضمن القرآن ريتفس مؤلّف(. 983: 8 ج ،ق.6018فخرالدّين رازی،  و 117 :6 ج ،تا طوسی، بی

 ذکرر  بررای اثبرات مردّعای خرود     یلر يدال، هير آ نيا در شده ،يتصر اعجاز انكار و هورمش دگاهيد

 :از عبارتند که کند یم

 لین رود نه احمر بحر از عبور ـ4

 کره  انرد  کررده  رتصروّ  نيچنر  ،رفتره  اشرتباه  به نجايا در مردم الًاوّ: »ديگو یمسيّد احمدخان 

 کير  از عبورش بلكه ،نبوده نهوگنيا نكهيا حال و است کرده عبور لين رود از( ع) یموس حارت

 .(683 ق.:6880هندی، « )لين رود نه است بوده احمر بحر شعبة

 یطبرس .دانند یم لينرود  را مذکور بحر نيمفسّر از یبرخ مذکور يةآ در بحر مصداق ۀدربار

ر.ک؛ ) در تفسريرش  مانيسرل  برن  مقاترل (، 011: 1، ج 6877ر.ک؛ طبرسری،  ) الجامع جوامع در

( 933: 1ق.، ج6018کاشرانی،  ) ريفاسالتّ زبدة در یکاشان اهلل فت، مالّ(، 18: 1ق.، ج6018ی، بلخ

 نمِر  بحرر ) أسراف  و لين، قلزم بحر قولِ سه یالمعان روح در یآلوس .اند دسته نيا از گريد یبرخ و

 .(30: 68ج ،ق.6069ی، آلوسک؛ ر.) .است کرده ذکر را( مصر وراء

 ليرت  در «بحرر » اين بحرر همران نهرر نيرل اسرت )      دهد یمنشان ی وجود دارد که قرائنامّا 

)ر.ک؛راغرب   اسرت  عيوسر  و فرراوان  آ  یمعنر  بره  اصرل  در ديگو یم مفردات در راغب که چنان

 بر کلمه دو نيا اطالق نيبنابرا رساند، یم را یمعن نيهم زين «مي» و  (683ق.: 6061اصفهانی، 

 :از اين قرائن عبارتند .ندارد یمانع چيه «لين»

 برا  کره  اسرت  بوده یا نقطه حتماً ،بوده مصر یشهرها آباد مرکز که فراعنه سكونت محلّ ر6

 لياسررائ  یبنر  ،ميرير بگ آن یحروال  اي اهرام یفعل محلّ را اريمع اگر و ردندا یاديز ةفاصل لين رود
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  غر در منطقه نيا رايز ؛کنند عبور لين از نخست مقدّس نيسرزم به دنيرس یبرا بودند ناچار

 .بروند شرق یسو به آنها ديبا مقدّس نيسرزم به دنيرس یبرا و است شده واقع لين

 کره  است یقدر به احمر یايدر با، است لين یكينزد در طبعاً که مصر آباد مناطس ةفاصل ر1

 یطر  شرب  کير  نصف اي و شب کي در را آن بتوانند لياسرائ یبن که رسد یم نظر به ديبع اريبس

 .کنند

 یاير در از کره  سرت ين یازير ن مقردّس  یاراض به دنيرس و مصر نيسرزم از نگذشت یبرا ر8

 وجرود  آنجرا  در یا مالحظره  قابرل  خشرک  ةكر يبار سوئز کانال حفر از قبل که چرا بگذرند، احمر

 یاير در ميقرد  اريبسر  یهرا  زمران  در که ميبزن هيّفرض نيا دامن به دست نكهيا مگر است، داشته

 به هيّفرض نيا و است نداشته وجود یخشك نجايا در و است دهبو صلمتّ ترانهيمد یايدر با احمر

 .ستين ثابت وجه چيه

 مرورد  در و( 86 /طره ) اسرت  کرده «مي» به ريتعب آ  به یموس افكندن داستان در قرآن ر0

 در یحتّ و داستان کي در دو هر نكهيا به توجّه با و است کرده «مي» به ريتعب زين انيفرعون غرق

 یكر ي دو هرر  کره  رسرد  یمر  نظر به ،شده نقل مطلس طور به دو هر و است( هط ۀسور) سوره کي

 نيهمچنر  و جيتروار  طبرس  بلكره  ،فكنرد ين ايدر به را او قطعاً یموس مادر نكهيا به توجّه با و باشد

)ر.ک؛  اسرت  بروده  لين در انيفرعون غرقکه  شود یم معلوم نيا بر بنا .سچرد لين به یعاد قرائن

 (.103: 69 ج ،6870ان، مكارم شيرازی و ديگر

 جراد يا یريير تي بحرث  ةجر ينت در ،باشرد  چره  هرر  بحر مصداق، مذکور ةحادث در حال هر به

، اگرچره سريّد احمردخان    کنرد  ینم معجزه انكار در مؤلّف به یکمك موضوع نيا طرح و کند ینم

ريرا(  و عردم شركافته شردن د    برای اينكه ادّعای اصلی خود را ثابت کند )يعنی ايجاد جزر و مردّ 

 .ناچار است که مصداق بحر را دريای قلزم بداند تا بهتر بتواند موضوع جزر و مد را مطرح کند

 معجزه اثبات و مشهور یمعنا بر هیآ ظاالف ظهور عدم ـ1

 ،انرد  کررده  ذکر که یمطالب و اند نگاشته با  نيا در کهی شرح ما نيمفسّر: »سدينو یم مؤلّف

 معتقرد همچنرين   یو (.668 ق.:6880هندی، « )درآورد توان ینم هم قرآن الفاظ از را آن یحتّ

 ميکرر  قررآن  بايرد گفرت کره    پاسرج در  .است گرفته صورت یمدّ و جرز حادثه نيا در که است
 نظرر  خرالف  برر  کره  کند یم انيب سوره چند در ايدر ازرا  اسرائل یبن و( ع) یموس عبور یماجرا



 19 تفسير القرآن و هو الهدی و الفرقانبررسی معجزات انبياء در کتا  

 

هشنا و
ژپ

 ی هم
قر ف 

معار
نیآ  ،

ال
س

0
رۀ 
ما
 ش
،

60
ز 
ايي
، پ

68
61

 

  

 و اير در شردن  شكافته همان کهر   العاده خارق یامر وقوع از تيحكا یهمگ ظواهر و الفاظ، مؤلّف

 .کند یم ر است آن وسط از لياسرائ یبن و( ع) یموس عبور

 بِّکُـمإ  فَرَقْنَـا  وَنِّذْ: »دير فرما یم( بقره ۀسور از 98 يةآ) بحث مورد ةيآ نيهم در ميکر قرآن

ـ  نَیبَ لُصالفَ وَهإ رقُالفَ: »شود یم گفته فرق ۀواژ دربارۀ« ...الْبَحْرَ ـ کَ اذَنِّ نَیئَیشَ ـ هإنَیبَ تانَ  امَ

 ،یطبرسر ) «باشرد ی ا فاصرله : واژۀ فرق، جدايی ميان دو چيز است هرگاه که ميران آن دو  ةًَجَفُ

 در زير ن راغرب  .(18: 6ج ق.،6011 ،یجوز ابن؛ 191: 6 ق.، ج6069 ،یآلوس؛ 117: 6ج  ،6871

 اعتبرار  بره  فررق  و شدن تهشكاف اعتبار به فلس كنيل ،است فلس به بيقر فرق: »ديگو یم مفردات

 .(181: ق. 6061راغب اصفهانی، « )است يیجدا و انفصال

 الْبَحْـرَ  بِّعَصَاکَ اضْرِّب أَنِّ مإوسَى نِّلَى فََْوْحَیْنَا: »است آمده زين شعراء ۀسوراز  18 يةآ در

 بره  را عصرايت : ديمکرر  وحرک  موسک به آن دنباله ب و :الْعَظِیمِّ کَالطاوْدِ فِرْقٍ کُلُّ فَکَانَ فَانفَلَ َ

 عظيمرک  کروه  همچرون  بخشک هر و شد شكافته هم از دريا و( زد، دريا به را عصايش! )بزن دريا

 برزر   کوه یمعنا به هم «طود» و( همان« )ةلَصِنفَالمُ القطعةُ» یمعنا به هيآ نيا در «فِرق» .«بود

 .(008: 7ج  تا، بی ،ر.ک؛ فراهيدی) است

 .اسرت  بروده  یالهر  یوح و امر به مذکور یماجرا الًاوّ که گرفت جهينت توان یم هيآ دو نيا از

 «فِررق » و «فلرس »، «فَررق » یهرا  واژه مجمروع  اًيثان .شود یتلقّ یعاد امر کي تواند ینم ،نيبنابرا

 در کره  چرا ،باشد داده یرو یمدّ و جزر نكهيا نه ،شده شكافته ايدر نكهيا بر دارند داللت یهمگ

 نكره يا به دارد ،يتصر هيآ یانيپا بخش ثالثاً .معناست یب زيچ دو نيب انفصال و شكاف، مد و جزر

 .بود بزر  یکوه ۀپار مانند آن از یقسمت هر و ايدر از شده جدا ةقطع هر

 وَأَنجَیْنَـا *  الْآخَرِّینَ ثَمَّ وَأَزْلَفْنَا»از سورۀ شعراء نيز تصري، شده است که  18در ادامة آية 

 نيرز  را[  فرعرون  لشركر ]=  ديگران آنجا در و: الْآخَرِّینَ أَغْرَقْنَا ثُمَّ*  عِینَأَجْمَ مَّعَهإ وَمَن مإوسَى

 سرچ  . * داديرم  نجرات  ،بودنرد  او برا  که را کسانک تمام و موسک و، *ساختيم نزديک( دريا به)

اسررائيل بودنرد،    که فرعونيان کره در تعقيرب بنری    کند یماين آيه بيان  .«کرديم غرق را ديگران

با حادثة طبيعی جزر و مرد کره بره تردري  روی      توان یمآنان بودند. بنابراين، چگونه نزديک به 

 همة فرعونيان گرفتار مد شده و غرق شوند؟ ناگاه به، دهد یم
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 از کره  هنگرامک ) ...:رَهْوًا الْبَحْرَ وَاتْرُکْ» فرمايد: ية زير است که میآ رابطه نيا در گريد يةآ

« هرواً رَ» ۀواژ بره  توجّره . در اين آيره،  (10/ خاندّال« )...بگذار شادهگ و آرام را دريا( گذشتيد دريا

: معناسرت  دو بره  هرواً رَ ةکلمر : »سرد ينو یم الجامع جوامع در یطبرس .کند یم اثبات را ما یمدّعا

 یعصرا  کره  کررد  قصرد  ،بگذرد ايدر از خواست( ع) یموس وقتی .است آرام و ساکن معنای اوّل،

 خداونرد  پ  .شد شكافته و زد را عصا آغاز در که چنان ،شود صلمتّ هم به تا بزند ايدر بر را خود

 و شروند  داخرل  روانشيپ و فرعون تا بگذارد خود حال به و آرام را ايدر که کرد امر او به سبحان

 شركافته  و براز  را ايدر یعني ؛است( ةعَاسِالوَ ةَجوَالفَ) فراخ شكاف «هواًرَ» ،دوم یمعنا .گردند غرق

 و اسعبّر  ابرن  بره  را لاوّ قرول  انيالب مجمع در یطبرس. (31: 0ج  ،6877 ،یطبرس« )بگذار یباق

 از نقرل  به زين العر  لسان در .(67: 6ج ، همان) دهد یم نسبت ابومسلم به را دوم قول و مجاهد

ی هرا  فاصرله  :انهَر مِ ةِحَر تِّفَتَالمُ المواضرع  یأ فرجها رهوات نظم و: »است آمده( ع) نيرالمومنيام

. (896: 9 ج ،منظرور  ابرن ) «ی گشروده از آن را جاهرا ی عنر ؛ يديبخشر هرا را نظرام    آسمان عيوس

 .کند یمبا هر دو معنا مدّعای سيّد احمدخان را نفی « رَهوا»بنابراين، واژۀ 

، کررد  مطرح را مد و جزر یعيطب ةحادث، اتيآ نيا از توان یم چگونه، فوق مطالب به توجّه با

 .است العاده خارق یامر وقوع دؤيّم، تايآ یهمگ ظواهر که یحال در

 یادب اشکالـ 9

 فَـانفَلَ َ  الْبَحْـرَ  بِّعَصَـاکَ  اضْـرِّب  أَنِّ مإوسَى نِّلَى فََْوْحَیْنَا» يةآ به استشهاد ضمن مؤلّف

 .برزن  دريرا  بره  را عصايت: کرديم وحک موسک به آن دنبال هب و :الْعَظِیمِّ کَالطاوْدِ فِرْقٍ کُلُّ فَکَانَ

« برود  عظيمرک  کروه  همچرون  بخشرک  هرر  و شرد،  شكافته هم از دريا و( زد، دريا به را عصايش)

 را شررط  کره  سير طر نيبد ،داده قرار جزا و شرط را جمله نيا نيمفسّر: »سدينو یم( 18/عراءشّال)

 ظراهر  نيزمر  و شرد  شركافته  اير در عصا زدن سبب به یعني ؛اند دانسته آن معمول را جزا و تعلّ

 قاعرده  عرر   زبان در و است یماض يةيص« انفلس» چه، ستين ،يصح اللاستد نيا یول، ديگرد

 خرود  یمعنر  در یماض چنانچه ؛کند یم دايپ حالت دو ،شد واقع جزا در یماض کهی وقت که است

 کهی وقت عك  بر، آورند ینم« ف» ،آن سر بر وقت آن ،گرفت قرار شرط معلول بلكه ،نماند یباق

 نير ا در ...کننرد  یم داخل آن سر بر« ف» وقت آن ،نشد جزا معلول و ماند یباق خودش یمعن به

 ق.:6880هندی، ) «گرفت «ضَر » معلول شود ینم را ايدر نيزم شدن باز اي ايدر شكافتن ،تيآ

661). 
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 چرون  ،انرد  نرداده  قررار  جزا و شرط را جمله نيا نيمفسّر از کي چيه الًاوّاين است که  پاسج

 هير آ تا ندارد وجود هيآ در ... و «ذاإِ»، «لو» ،«مَن»، «إن» نهمچو شرط ادوات از کي چيه اصوالً

»  ةجملر  در« ف» حررف  کره  نداشرته  توجّه مؤلّف نكهيا ضمن. شود معنا جزا و شرط صورت به

 خرود  از قبرل  ۀمقردرّ  جملة به را« سلَنفَاِ» یعني خود از بعد ةجمل که است عطف حرف«  سلَانفَفَ

 الْبَحْـرَ  بِّعَصَـاکَ  اضْـرِّب  أَنِّ مإوسَـى  نِّلَـى  فََْوْحَیْنَا » :است نيچن ريتقد در و کند یم عطف

 ،یارراويب ؛886: 7، ج 6871 ،یطبرسرر ؛13: 3ج  تررا، برری ،یطوسرر ر.ک؛« )...فَــانفَلَ َ بَرَضَــفَ

 در یآلوسرر .(831: 1ق.، ج 6019، دعرراسو  38: 66ج  ق.،6063 ،یصرراف؛ 608: 0ج  ق.،6063

ايرن  : المالسَّ هیلعَ هِالِثَمتِنِّ ةَِعَسُ یلَنِّ  ٌارَشَإِ ذفِالحَ اذَهَ یفِ وَ: »ديگو یم یحذف نيچن هيتوج

 .(39: 68ج ق.،6069 ،یآلوس) («حذف اشاره دارد به سرعت فرمانبرداری موسی )ع

 «ضرب» یمعنا ـ1

 به نجايا در ضر : »نكهيا بر یمبن ،کند یم ذکر خود یمدّعا بر یگريد ليدل سيّد احمدخان

 عرر   کره  چنران  ،اسرت  سررعت  بره  رفرتن  اير  کردن حرکت آن یمعنا كهبل ،ستين زدن یمعن

 األَرْضِّ فِـی  ضَـرَبْتُمْ  وَنِّذَا: »اسرت  آمرده  دير مج قررآن  خود در و« ر ِاألَ یفِ  َرَضَ: »ديگو یم

 نيسرت  شما بر گناهک کنيد، مک سفر که هنگامک :الصَّالَ ِ مِنَ تَقْصإرُواْ أَن جإنَاحٌ عَلَیْکُمْ فَلَیْسَ

 نيچنر  ،شرد  روشرن  کره  یطرور  هبر  آن یمعنا ،نيبنابرا .(686/ ساءنّال)...« کنيد کوتاه را نماز که

 و کرن  حرکرت  ايدر در خودت یعصا کمک به که فرمود( ع) یموس حارت به خدا که شود یم

 وی .(663ق.: 6880هنردی،  )« ...شرود  یم ا يپا دارد یعني )است( شده باز اي شكافته آن و برو

 اوقرات  یبعار  ،هست ايدر در شهيهم که یمدّ و جزر سبب به وقت آن در» :سدينو یم ادامه در

 ،اسرت  شرده  یمر  عبرور  قابرل  و ا ير پا گرر يد وقرت  و ه،ديگرد ظاهر خشک نيزم کي موضع آن

 گشراده  و آرام را دريرا ( گذشرتيد  دريرا  از کره  هنگرامک ) ...:رَهْـوًا  الْبَحْرَ وَاتْرُکْ » ةيآ که چنان

 از لياسررائ  یبنر  دير د فرعون شد که صب، .ميگفت آنچه در است ،يصر هم10/ خاندّال« )...بگذار

 بره  غلرط  راه از را ادهير پ و سواره و یجنگ یها ابهارّ، نموده بيتعق را آنها هم او، کردند عبور ايدر

 مطابس که چنان ،است بوده آ  شدن رپُ موقع و بود دهيرس مد هنگام که یصورت در ،انداخته ايدر

 را انشيلشركر  تمرام  و فرعرون  ،آمرده  براال  نكهيا تا شده اديز آ  قهيدق به هقيدق ،معمول بيترت

 .(681 ق.:6880هندی، ) «نمود غرق
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 بره  یصورت در« ضر » عر  اتيّادب در و ميکر قرآن در اين ادّعا نيز بايد گفت که پاسجدر 

« ر األَ یفِر » رير تعب با معموالً و شود یمتعدّ« یف» حرف با که است کردن سفر و رفتن یمعنا

ـ غَ وأَ زوٍغَ وأَ   ارَجَتِلِ سرت اذَنِّ رضاألَ یفِ ضربت: العرب لتقو»: شرود  یم همراه  ةنٍَورِامق هِرِّی

؛ يعنی: برای تجارت يا جنگ، حرکت و ديگو یم« ر األ یفِ ضربت» : عر  وقتی جملة«یف»ـبِّ

: 1ج ، ق.6011يّرة اندلسری،   عط ابرن ) «شود یممتعدّی « فی»با حرف « ضر »سير کردم. فعل 

 مرتبره  هفرت  ميکرر  قررآن  در. (881: 9ج  ،6810 ،یقرطبر و  136: 1ج  ق.،6063 ،یثعالب؛ 61

 با مرتبه کي و« ر األ یف» ريتعب با مرتبه شش که شده ذکر آن اتمشتقّ و« یف ضر » ريتعب

 ؛691/ عمران آل) است کردن سفر و رفتن یمعنا به یهمگ و است همراه« اهلل ليسب یف» ريتعب

 .(18/نفالألا و 18/لمزمّال ؛178/ بقرهال ؛681/دهئماال ؛686 و 60 /ساءنّال

 کمرک  بره » یمعنرا  بره  تواند ینم( 18/عراءشّال« )الْبَحْرَ بِّعَصَاکَ اضْرِّب أَنِّ» ريتعب ،نيبنابرا

 نيچنر  نيمفسّرر  از کير  چيهر  لرذا  و شرود  ريتفس و ترجمه« کن حرکت ايدر در خودت یعصا

 یادّعرا  کره  اسرت  یگرر يد نةيقر ،هيآ در «عصا» ذکر اصوالً و اند نداده ئهارا مزبور يةآ از یريتفس

 دنبرال  را یهردف  و معنرا  چره ، عصرا  کمک به ايدر در کردن حرکت که چرا ،کند یم رد را مؤلّف

 در نره  و« ايدر در حرکت» ريتعب زين شود؟ یم بمترتّ عصا از بردن نام رد یا دهيفا چه و کند یم

 کره  نداشرته  توجّره  مؤلّرف  .کند یم رد یعيطب مدّ و جزر جاديا بر یمبن را مؤلّف یادّعا، یخشك

 سازگار یو دگاهيد و ريتفس با موضوع نيا و است امتنان اقيس( 98/بقرهال) بحث مورد يةآ اقيس

 چگونره « رقفِ و فلس، فرق» یها هواژ، هيآ از یريتفس نيچن با که نداده ،يتوض یو اصوالً .ستين

 !نداَ هيتوج قابل

 اير در کره  دارنرد  ،يتصر مربوطه اتيآ ظواهر، شد گفته دوم اشكال به پاسج در طورکه انهم

 وقوع به یمدّ و جزر نكهيا نه ،اند کرده عبور ايدر انيم از لياسرائ یبن و( ع) یموس و شد شكافته

 .باشد یمخف انيفرعون از که نبوده یمطلب مد و جزر یعيطب ةلأمس که خصوص به ،باشد وستهيپ

 اتیّلیرائاس ـ2

 از که بوده نيا به قائل هودي که است آن هيّقا روح: »سدينو یم مشهور دگاهيد نقد در مؤلّف

 خود ريتفاس در که ما یعلما ...ديگرد نمودار نيزم و شد شكافته ايدر( ع) یموس حارت یعصا

 آ  اغلرب  را آنان اناتيب ،داشته نظر در را آن ريتفاس و تورات، لياسرائ یبن قصص انيب در هخاصّ

 .(669 ق.:6880هندی، « )...اند کرده یم هودي اتيروا با موافس، داده تا  و
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 و مشرهور  دگاهير د یمبنرا اين ادّعا هم همچون ادّعاهای قبلی وی نادرست اسرت، چررا کره    

 مفسّرران  از کردام  چيهر  و است مربوطه اتيآ ،يصر نصّ، ايدرۀشد شكافته العاده خارق امر اثبات

 اقردام  مربوطره  اتير آ ريتفسر  بره ، آن ريتفاسر  و ترورات  یمبنا بر نيرخّأمت و نيممتقدّ از بزر 

 خود ريتفس از یدمتعدّ موارد در یو خود که کند یم مطرح را ادّعا نيا یحال در مؤلّف .اند نكرده

 861 و 678 ،698 همران:  ؛کر.) دير جو یمر  بهرره  یلياسرائ اتيروا از و کند یم استناد تورات به

 .(...و

 اثْنَتَـا  مِنْـهإ  فَـانفَجَرَتْ  الْحَجَرَ بِّعَصَاکَ اضْرِّب فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مإوسَى اسْتَسْقَى نِّذِوَ ( »ب

 دسرتور  او بره  طلبيرد،  آ  خرويش  قوم برام موسک که را زمانک( آوريد ياد به) و ..:.عَیْناً عَشََْ َ

« ...جوشريد  آن از آ  چشرمه  دوازده ناگراه  .برزن  مخصروص  سرنگ  آن بر را خود عصام: داديم

 .(18/بقرهال)

 در یسررگردان  هنگرام  لياسررائ  یبنر  که کنند یم انيب هيآ اقيس و ظاهر به توجّه با مفسّران

 کره  کررد  یوحر ( ع) یموسر  به خداوند .کردند تيشكا( ع)  یموس به خود یتشنگ از، هيت یواد

 سربط  دوازده عدد به چشمه دوازده(، ع) یموس طتوسّ کار نيا انجام با .بزن سنگ به را تيعصا

 ،یطبرسر  ؛کر.) آمرد  دير پد( ع) یموسر  دسرت  هب یگريد معجزه و گرفت دنيجوش لياسرائ یبن

 .(913: 8ج  ق.،6018 ،یراز الدّين فخر؛ 600: 6ج  ق.،6087 ،یزمخشر ؛198: 6ج  ،6871

 و ظراهر  گررفتن  دهير ناد برا  و آورده یرو نراروا  ترأويالت  به هم نجايا در القرآن ريتفس مؤلّف

 معنرا  کوهسرتان  را« حجرر » واژۀ نكره يا از بعد یو. کند یم رد را گرفته صورت اعجاز، هيآ قايس

 ثرام يا ميقرد  در آن نرام  که شدند یواد کي وارد احمر بحر از عبور از بعد آنها: »سدينو یم ،کرده

 آ  کره  بوده یا چشمه آنجا در که شود یم معلوم تورات ازت. اس نداشته وجود آ  نجايا در .بود

 برود  موضع نيهم در ...بود شده گذاشته« همرّ» آن نام جهت نيبد و است بوده تلج تيغا به نآ

 همران  بره  نسربت  کره  اسرت  بوده يیها هتچّ نجايا در، خواستند آ ( ع) یموس از لياسرائ یبن که

 یعصرا  کمرک  بره  یعنر ي« رجَر الحَ اکَصَعَبِ  اضرِفَ: »ديفرما یم( ع) یموس حارت به خدا ها هتچّ

 دوازده .اسرت  نوشته« لميا» را آن تورات در که بود یمحلّ حدود آن در. برو هتچّ آن یباال خودت

 انيم از اي و ها کوه ريز از یکوهستان نقاط در که طور همان، است بوده یجار آنجا در آ  ةچشم

 فَـانفَجَرَتْ ...» :اسرت  فرموده آن به نسبت خدا که است همان نيا و ديآ یم رونيب آ  ها صخره

 عبرارت  ما اگر و است بوده یجار و شده باز چشمه دوازده آن از یعني« ...عَیْناً عَشََْ َ اثْنَتَا مِنْهإ
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 اسرت  نير ا تورات عبارت. شود یم برخاسته مطلب نيهم هم آن از ،ميباش داشته قبول را تورات

 در و برود  مرا خر درخت هفتاد و افتندي  آ چشمة دوازده آنجا در و آمدند لميا به آن از بعد» که

 .(698 ق.:6880هندی، « )...زدند اردو آ  یپهلو آنجا

 در پاسج به اين ادّعا چند نكته قابل ذکر است:

 .شد ذکر قبالً آن نقد که است کرده معنا مودنيپ راه و رفتن را« ضر » اشتباه به مؤلّف ر6
 یمعنرا  بره  تلي در« حجر». است هيآ اقيس و ظاهر خالف کوهستان به« حجر» کردن معنا ر1

 ذکرر  و« ضرر  » یمعنرا  گررفتن  نظر در با و( 619: 0ج ، منظور ابنر.ک؛ ) است صخره و سنگ

 .ستين رتصوّ قابل، اند کرده انيب مفسّران ةهم آنچه جز یريتفس و معنا« عصا» ۀواژ

، عمرل  نير ا و1آمرد  رونير ب فشار با آ ، صخره و سنگ از که شده ،يتصر، بحث مورد يةآ در ر8

 یهرا  چشمه( ع) یموس که کند یم ادّعا مؤلّف نكهيا پ  .است شده شمرده یموس ضر  معلول

 .ندارد یهمخوان« نهُمِ» و« ترَجَانفَفَ» ةجمل با وجه چيه به ،است افتهي کوه یباال را آ 
 .(618/عرراف ألا) اسرت  گرفته انجام یاله یوح به مزبور عمل و است امتنان اقيس، هيآ اقيس ر0

 .گردد یتلقّ یعيطب و یعاد یعمل ندتوا ینم عمل نيا پ 
 را خرود  کالم و است گرفته قرار تورات ريثأت تحت یو که ديآ یبرم یخوب به مؤلّف عبارات از ر9

 سرخنان  تا آورد یم شاهد را یمطلب 69 با  خروج، سفر از یو .کند یم مستند تورات عبارات به

 69 برا   در آنچره  برا  معرار   یلبر مط، 67 با  ،سفر نيهم در که یحال در ،کند دييتأ را خود

 از مؤلّرف  و دارد مطابقرت  مشرهور  ريتفس و ميکر قرآن اتيآ ظاهر با که است آمده ،داشت وجود

 گفت( ع) یموس به خداوند و: »است آمده 67 با  ،خروج سفر در .است کرده یخوددار آن ذکر

 نهرر  آن بره  کره  يیعصا و ريبگ همراهت به را لياسرائ جيمشا از یبعا و بگذر قوم شيشاپيپ در

 و سرتم يا یم بيحور کوه به، تو برابر در آنجا در من نکيا .شو روانه، گرفته دستت به ی،بود زده

 لياسررائ  جيمشرا  وراح در یموس و بنوشند قوم تا شد خواهد یجار آن از آ  که بزن را صخره

ج  ،6870 ،يگرانشيرازی و د مكارم؛ به نقل از؛ 1 و 9 ةجمل :67 فصل ،خروج سفر« )کرد نيچن

6 :171). 

 بَعْـدَ  اللّـهإ  هََذِهِ یإحْیِّی أَناىَ قَالَ عإرُوشِهَا عَلَى خَاوِيَةٌ وَهِیَ قََْيَة  عَلَى مَرا کَالاذِی أَوْ» (ج

 لابِّثْتَ بَل قَالَ وْمٍیَ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا لَبِّثْتإ قَالَ لَبِّثْتَ کَمْ قَالَ بَعَثَهإ ثُمَّ عَامٍ مِئَةَ اللّهإ فََْمَاتَهإ مَوْتِهَا

 ل لناـا ِّ  آيَوةًٍ وَلِنَجْعَلَكَ حِمَارِّکَ نِّلَى وَانظُرْ یَتَسَناهْ لَمْ وَشَرَابِّكَ طَعَامِكَ نِّلَى فَانظُرْ عَامٍ مِئَةَ
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 کُل  عَلَى اللّهَ أَنا أَعْلَمإ قَالَ لَهإ تَبَیَّنَ فَلَمَّا لَحْمًا نَکْسإوهَا ثُمَّ نُنشِزُهَا کَیْفَ العِظَامِّ نِّلَى وَانظُرْ

 کره  حرالک  در کررد،  عبرور ( شرده  ويرران ) آبرادم  يرک  کنار از که کسک همانند يا :قَدِیرٌ شَیْءٍ

 سرو  هرر  در آن اهرل  اسرتخوانهام  و اجسراد  و) برود،  ريختره  فررو  ها سقف روم به آن ديوارهام

( هنگرام،  ايرن  در! )؟کنرد  مک زنده مر  از پ  را اينها خدا چگونه: گفت( خود با او بود؛ پراکنده

 يرک : گفرت  کرردم؟  درنرگ  قدرچ: فرمود او به و کرد؛ زنده سچ  ميراند؛ سال يكصد را او خدا

 نوشريدنک  و غرذا  به کن نگاه! کردم درنگ سال يكصد بلكه نه،: فرمود. روز يک از بخشک يا روز؛

 چنرين  يرک  کره  خردايک ! )است نيافته تييير گونه هيچ( سالها گذشت با داشتک، همراه که) خود

 نگاه خود الغاُ به ولک( ،است قادر چيز همه بر کرده، حفظ تمدّ اين طول در را فاسدشدنک موادّ

 خراطر  اطمينران  بررام  هم مر ، از پ  تو شدن زنده اين !شده متالشک هم از چگونه که) کن

 بره  (اکنرون . )دهريم  قررار ( معراد  مرورد  در) مرردم  برام ام نشانه را تو اينكه برام( هم و توست

 و دهريم  مرک  پيوند هم به برداشته، را آنها چگونه که کن نگاه خود سوارم بمرکَ م)ها استخوان

 هرر  برر  خردا  دانم مک: گفت شد، آشكار او بر( حقايس اين) که هنگامک .پوشانيم مک آن بر گوشت

 .(196/بقرهال« )است توانا کارم

 و کررد  گذر یآباد کي کنار از که کنند یم ذکر را8یشخص داستان هيآ نيا مورد در نامفسّر

 .است دهيپوس شانيها استخوان و اند مرده یهمگ آن اهل واست  شده رانيو که ديد را یآباد آن
 را او جران  خداونرد  ،هنگرام  نير ا در کنرد؟  یمر  زنده را مردگان نيا خداوند چگونه: گفت خود با

: داد پاسرج  ؟یا کرده درنگ جانيا در چقدر ديپرس او از و کرد زنده را او بعد سال كصدي و گرفت

 و غرذا  به اکنون ی.ا بوده نجايا در سال كصدي که شد خطا  او به. روز کي از یقسمت اي روز کي

 از سرال  كصرد ي یبدان نكهيا یبرا و است نكرده یرييتي که نيبب و فكنيب ینظر خود یدنيآشام

 .اسرت  شرده  یشر متال هرم  از نيببر  و کرن  خود یسوار مرکب به ینگاه ،است گذشته تو مر 
 یوقتر  شرخص  آن .ميکنر  یم زنده ،کرده یآور جمع را آن ۀپراکند یاجزا چگونه کن نگاه سچ 

: 1ج  ،6871 ،یطبرسر ر.ک؛ ) تواناست یزيچ هر بر خداوند که دانم یم: گفت ديد را منظره نيا

ج  ق.،6067 ،یطباطبرائ  و 887: 6ج  ق.،6087 ،یزمخشر ؛691: 6ج  ق.،6063 ،یااويب ؛108

1 :818). 

 به دست، گرفته صورت اعجاز و مشهور دگاهيد ردّ ضمن القرآن ريتفس مؤلّف احمدخان ديّس

 :از عبارتند کيتفك به یو یها استدالل و تأويالت .زند یم ناروا یها استدالل و تأويالت
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 خواب در مذکور ةحادث وقوع ـ4

 و اينحم حارت مذکور صشخ نكهيا انيب ضمن، تورات به استشهاد و ناروا تأويالت با مؤلّف

 از: »سرد ينو یم ،بود گرفته صورت صرالنّ بخت دست به که بوده المقدّس تيب زين شده رانيو شهر

 و شمشروّ  تير نها یبر  المقردّس  تير ب رير تعم یبرا مرد نيا خاطر که شود یم معلوم اينحم کتا 

 درخواسرت  یو از را خانره  رير تعم و بود ازين و راز در خدا با دائماً ،رو نيا از و است بوده شانيپر

 شرهر  نير ا شردن  رانير و یعني مردن از بعد که باشد گذشته او ۀخاطر در ديبا شک یب .نمود یم

 نبروده  فرارغ  رهگذر نيا از یآن او خاطر، غر  .نمود خواهد آباد یعني زنده را آن خداوند چگونه

 خانره  نير ا رير تعم یبررا  خردا  درگراه  در یزار و عتاررّ  به تمام که احوال نيا خالل در تا است

 نيقر ي و دير د اير رؤ عالم در را آن او ،است یانسان فطرت یمقتاا که چنان ،دفعه کي، گذشت یم

 است شده ذکر هيآ نيا در که همانست خوا  نيا و شد خواهد آباد و زنده المقدّس تيب که کرد

 او .اسرت  هافتراد  رانيو و خرا  كسري آن که ديد و گذشت یا هيقر به که است نيا اش خالصه و
 مررده  که ديد او حالت آن در و نمود خواهد آباد یعني زنده را آن خدا چگونه گفت ايرؤ عالم در

 راحرت  بره  و یکرد درنگ چقدر :ديپرس او از یکس خوا  عالم در، است شده زنده دوباره بعد و

 طول وت درنگ سال كصدي بلكه :گفت او .را روز از یبعا اي روز کي کردم درنگ گفت ی.ديخواب

 .(867 ق.:6880هندی، « )...است دهيکش

 ،کند اثبات را مؤلّف یمدّعا که یشاهد و نهيقر چيه آية شريفه دراين ادّعا نادرست است و 

عالّمه طباطبائی با توجّه بره   .باشد یم یو یناروا تأويالت با تقابل در هيآ ظاهر بلكه ،ندارد وجود

ـ  بَعَثَـهإ،  ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللاهإ اتَهإفََْمَ: یتعال قوله:»سدينو یمظاهر اين آية شريفه  ـ توف هإرُاهِظَ  هی

ـ  هإاؤُیَحنِّ مَّثُ امٍعَ ةِائَمِ الِّالحَ اذَهَ یلَعَ هإاؤُبقَنِّ وَ هِوحِرإ بضِّقَبِّ ـ رإ دِّرَبِّ ـ لَنِّ هِوحِ  ةِملٍَوالجُبِ وَ ... هِی

 یأَنا: هإبلَقَ هِولِقَ یلَنِّ رِّظَالنابِّ وَ فظِاللا ورِّهإظُ ثِیحَ نمِ امٍ،عَ مِائَةَ اللاهإ اتَهإفََْمَ: یالَعَتَ هإولُقَ ةُلَالَدَ

 ارِّکَحِمَ ینِّلَ انْظُرْ وَ تَسَناهْیَ لَمْ شَرابِّكَ وَ امِكَطَعَی نِّلَ فَانْظُرْ: هإعدَبَ هِولِقَ وَ اللاهإ، ذِهِهَ یِّیحْیإ

 را او یتعرال  یخدا که ديآ یبرم جمله نيا ظاهر از :هِیفِ بَیرَ الَ امَّمِ امِّ،الْعِظَ ینِّلَ انْظُرْ وَ: هِولِقَ وَ

 دوبراره  سرال  صرد  از پ  و ،است داشته شيباق سال صد ،حال همان به و است کرده روح قبض

 مِائَةةَ  اللَّرهُ  فَأَماتَهُ»ة آية شريف داللت ،نكهيا کوتاه سخن و ... است دهيبرگردان بدنش به را روحش

 یإِلَر  فَرانظظُرظ » یبعرد  عبرارت  زير ن و «اللَّرهُ  هذِهِ يِیحْيُ یأَنَّ» یقبل رتعبا گرفتن نظر در با «...عامٍ

 شرخص  نكهيا بر «امِالظعِظَ یإِلَ انظظُرظ وَ»جملة  و ،«ارِکَحِمَ یإِلَ انظظُرظ وَ تَسَنَّهْيَ لَمْ شَرابِکَ وَ امِکَطَعَ



 88 تفسير القرآن و هو الهدی و الفرقانبررسی معجزات انبياء در کتا  

 

هشنا و
ژپ

 ی هم
قر ف 

معار
نیآ  ،

ال
س

0
رۀ 
ما
 ش
،

60
ز 
ايي
، پ

68
61

 

  

)طباطبرائی،  « سرت ين یدير ترد چيهر  یجرا  ،است شده زنده سال صد از بعد و مرده، واقعاً مزبور

 (.816ر811: 1 ج ،ق.6067

 نظر طبس یانيجر نيچن زين تورات در یحتّ که ديآ یبرم تورات به استشهاد در مؤلّف کالم از

 در مرذکور  ةحادثر  کره  اسرت  کرده استنباط نيچن تورات از صرفاً مؤلّف بلكه ،ندارد وجود مؤلّف

 ی!داريب در نه بوده خوا 

 یادب هیتوج ـ1

 کرده فتصرّ قرآن یظاهر یمعنا در، تورات به استشهاد بر عالوه خود یادّعا اتاثب یبرا یو

 از هرم « کران » و اسرت  هيتشب حروف از« کاف» که ستين دهيپوش یدحَاَ بر: »سدينو یم و است

 ليتبرد  اي هيتشب در اهتمام ةواسط به را هيتشب« کاف» و است شده ساخته هيتشب« کاف» همان

 یوقتر « دسَر کاألَ دٌيز» از مثالً ؛کنند سوا هبِ مشبهٌ از است جائز یگريد جهات به اي و کالم اقيس

 .«سرد األ دير ز کان» گفت ميخواه طور نيا ،ميکن ذکر ممقدّ ،کرده جدا یسبب به را هيتشب کاف

 مرراد  کر   آن رمررو  لير تمث اير  هيتشرب  آن از بلكره  ،سرت ين هبِ مشبهٌ« یذالّ» هم مورد نيا در

 او قرت يحق در .«ةٍیَة رقَ یلَعَ رَّمَ هُنَّأَکَ یذِالَّ یلَإِ رَتَ ملَأَ: »که شود یم نينچ هيآ ريتقد پ  .باشد یم

« ...اسرت  افتراده  یا هير قر برر  ارشذگر  يیگرو  کره  برود  دهيد خوا  عالم در بلكه ،بود نكرده گذر
 .(869 ق.:6880هندی، )

 بره « ة يٍَوَقَ یلَعَ رامَ یذِالاکَ أو» عبرارت  ۀدربار نيرخّأمت و نيممتقدّ از نيمفسّر از کي چيه
 ،الجرامع  جوامرع  در یطبرس، افکشّ در یزمخشر .ستندين و نبوده قائل یريتفس و هيتوج نيچن

ـ رَأَ وأَ» معناه: »سندينو یم باره نيا در گرانيد و ريفاسالتّزبدة در یکاشان اهلل فت، مالّ  ثـلَ مِ تَأَی

 یلَعَ لُحمَیإ نأَ وزإجإیَ وَ بِّیعجِّتَ ةٌمَلِكَ امَهِّیلتَکِ ناَْلِ هِیلَعَ« رَتَ ملَأَ» ةِلَالَدَلِ فَحإذِ وَ« رامَ یذِالا

ـ کَ وأَ مَیاهِبـرَ نِّ اجَّحَ یذِالاکَ تَأَیرَأَ: لَیقِ هإناَْکَ یعنِالمَ ـ  یذِالا ـ عَ رامَ  ،یزمخشرر ) «ة يٍَوَقَ یلَ

 ،یارراويبو  061: 6ق.، ج 6018ی، کاشرران؛ 601: 6، ج 6877 ،یطبرسرر ؛881: 6ق.، ج 6087

 .(691: 6ج  ق.،6063

: هإرُیقـدِ تَ وَ یولَاألَ ةِيٍواآلٍیلَعَ ةٌرفَعطُمَ ةيَاآل هِذِهَ: »سدينو یم باره نيا در زين یطوس جيش

 صبٌنَ افِالکَ عإوضِمَ وَ« ة يََقَ یلَعَ رامَ یذِالاکَ»ـَک وَ« هِبِّرَ یفِ مَیاهِبرَنِّ اجَّحَ یذِالا» ـکَ تَأَیرَأَ
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اين آيه به آية اوّل )آية قبل( معطوف شده است و تقرديرش ايرن    :نهإمِ بِّجُّعَالتا اعنَمَ وَ« رَتَ» ـبِّ

 هماننرد و کررد؟  گفتگرو  و همحاجّر  پروردگرارش  ۀدربار ميابراه با که یکس مثل یديند ايآ است:

و  باشرد  یم« تَرَ». حرف کاف منصو  به فعلِ کرد عبور( شده رانيو) یآباد کي کنار از که یکس

 .(818: 1 تا، ج بی ،یطوس) «جّب استمعنای آن تع

 اصروالً  اي و معناست لحاظ از ،قبل ةيآ به عطف اي« ...ةٍيَرقَ یلَعَ رَّمَ یذِالَّکَ وأَ» ةجمل ،نيبنابرا

 زير ن یا هعردّ  .اسرت « مثرل » یمعنا به و اسم نجايا در« کاف» بلكه ،ستين هيتشب حرف« کاف»
 ر.ک؛« )یءٌشَر  هِثلِر مِکَ  َيلَر » عبرارت  رد« کراف » ونچر هم ،داننرد  یمر  زائرده  را« کراف » حرف

 .(691: 6ق.، ج 6063 ،یااويب و 3: 0ج  ق.،6018 ،یرازفخرالدّين 

 حررف  از« کران » اشرتقاق  اصوالً بزر  ونيّنحو از یبعا که است آن باره نيا در گريد ةنكت

 ؛کر.) اسرت  خدشره  قابرل  مرورد  نير ا در مؤلّرف  یادّعا ،نيبنابرا .کنند یم رد را« نأ» و« کاف»

 و نره يقر چيهر  بردون  تروان  ینمر  ،نيبنابرا .(978: 6تا، ج  بی ،اسعبّو  191: 6ج ،6817انصاری، 

 رير غ و متشرابه  امرر  برر  مشرتمل  هير آ ظاهر نكهيا خصوصاً ،برداشت دست هيآ ظاهر از، یشاهد

 .ميببر تأويل به را آن باشد ازين تا ستين یمعقول

 یرانیو از پس کردن آباد به« مَوْتِهَا عْدَبَ اللّهإ هََذِهِ یإحْیِّی» ةجمل ریتفسـ 9

 نحميرا  ۀخراطر  درکه پيشتر بيان شد، سيّد احمدخان دربارۀ اين فراز ادّعرا کررده کره     چنان

 آبراد  یعنر ي زنده را آن خداوند چگونه ،شهر نيا شدن رانيو یعني مردن از بعد که است گذشته

 .(867 ق.:6880هندی،  ر.ک؛) نمود خواهد

 آبراد  و رير تعم» به را« يِیحيُ» عبارت یو، شد اشاره احمدخان ديّس لاوّ یعامدّ در که چنان

 بردون  و هيآ ظاهر و اقيس خالف ناروا تأويل نيا .کند یم تأويل «یرانيو» به را« وتمَ» و «کردن

 ،شخص آن منظور اگر: »سدينو یم یدگاهيد نيچن نقد در یطباطبائ عالّمه. است شاهد و نهيقر

 نير ا کرالم  حسّ، بود هيقر خود به اشاره کالمش در هذه ةکلم و بود یرانيو از بعد هيقر شدن آباد

 انتظرار  یکسر  گريد ،شده رانيو یا هيقر یوقت نكهيا گريد و« اهللُ هِذِهَ رُمِّعَیإ یناأَ: »ديبگو که بود

 یامرر  رشتصروّ  تا ستين یمحال یآرزو و انتظار، بكشد انتظار هم اگر و کشد ینم را شدنش آباد

 .(818: 1ق.، ج 6067 ،یطباطبائر.ک؛ ) «باشد ميعظ
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 ا عبّ ابن تیروا به استشهاد ـ1

 یراز فخر ريتفس در اسعبّ ابن از یتيروا مورد نيا در: »سدينو یم خود ليدال ةادام در مؤلّف

 خروا   در ،شرده  ذکرر  هيآ نيا در آن شرح که واقعه نيا تمام شود یم علومم آن از که شده نقل

 .(863 ق.:6880هندی، « )یداريب در نه بوده

 یزير چ موقوفره  تيروا نيا دراستنباط سيّد احمدخان در اين رابطه صحي، نيست، چرا که 

 شرده  گفته صرفاً تيروا نيا در بلكه ،ندارد وجود ،بوده اؤير و خوا  در واقعه نيا کند داللت که

 او خوا  در خداوند و ديخواب یو «اهَوتِمَ عدَبَ اهللُ هِذِهَ یِّیحیإ یناأَ» یعني ريزَعُ سؤال از بعد که

ـ لَعَ یالَعَتَ اهللُ یلقََْفَ» :سدينو یم باره نيا در یبيو .کرد زنده را او بعد سال صد و راند یم را  هِی

 .(890: 6ج  ق.،6018 ،یبيو) «... هإارَمَحِ اتَمَأَ وَ امٍعَ ةَائَمِ وحَالرُّ نهإمِ اهللُ عَزَنَ امَنَ امَّلَفَ ومَالنا

کره مروت و    کنرد  یمر و صرفاً بيان  کند ینماين روايت، موت عزير و گذشت صد سال را نفی  لذا

 .قبض روح وی در خوا  بوده است

 ،تير رواايرن   از هرگرز ، انرد  کرده نقل را تيروا نيا که یمفسّران که است نيا ذکر قابل ةنكت

 واقعراً ( یگرر يد اير ) ريعز نكهيا به نداَ قائل یهمگ و اند نداشته مؤلّف استنباط همچون یاستنباط

 ،یراز الردّين فخر و 671: 6تا، ج  بی ،یسمرقند نيز؛همان و  ؛کر.) شد زنده بعد سال صد و مرد

 .(16: 7 ق.، ج6018

 (ع) وسفی حضرت داستان به ماجرا هیتشب ـ2

 و نره يقر دير با پر   ،بروده  خروا   در مراجرا  اگرر  که شده اشكال نيا متوجّه ايگو که مؤلّف

 حاررت  خروا   یمراجرا  برا  را مراجرا  نيا، کند اثبات را مدّعا نيا تا باشد موجود يةآ از یشاهد

 نهرا يا ةهم نكهيا با ديخورش و ماه و ستاره ازدهي دنيد: »سدينو یم و است داده ونديپ( ع) وسفي

 عرالم  در من که ديگو ینم و نشد برده خوا  از یاسم معذلک .بود دهيد خوا  عالم در وسفي را

 معلروم  مقرام  نرة يقر از هكر آن چه .کنند یم سجده مرا ديخورش و ماه و ستاره ازدهي که دميد ايرؤ

 حاررت  خروا   از که یمنظور و مقصد هم نجايا در نيهمچن .است نداشته ذکر به یازين ،بوده

 .(866 ق.:6880هندی، « )...است شده ذکر رقد همان ،بوده اينحم

 در ديخورش و ماه و ستارگان ۀسجد دنيد که رددا ،يتصر« تُأير» ريتعب وسفي یماجرا در

جای هيچ گونره  « یَایَؤرإ یلُْوِّتَ اذَهَ» ريتعب زين ماجرا ادامة در و یداريب در نه است بوده خوا 
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 یلفظر  چيه بحث مورد يةآ در اامّ .در خوا  بوده است سجده یماجراکه  گذارد ینمابهامی باقی 

 .ندارد وجود ،دباش داشته ماجرا بودن خوا  بر دالّ که

 اتیّلیاسرائ ـ6

 و یمنطقر  را مرذکور  یمراجرا  برودن  العاده خارق بر یمبن مشهور دگاهيد نتوانسته که مؤلّف

 در مرا  پاسرج  .(همانر.ک؛ ) داند یم اصل یب و هودي از خوذأم را مشهور دگاهيد، کند نقد مستدل

 .(پنجم نقد پاسج) ددگر ینم تكرار اختصار جهت که شد ذکر قبالًهمان است که  باره نيا

 گیری جهینت

 از يیجرا  هرر  در براً يتقر ،الفرقران  و یالهد هو و القرآن ريتفس ،مؤلّف یهند احمدخان ديّس

 خرالف  و نراروا  تأويالت به دست ،است وستهيپ وقوع به العاده خارق یامر و اعجاز که ميکر قرآن

 اعجراز  عردم  مورد در یو یادّعا که شد روشن مقاله نيا در .کند انكار را آن تا زند یم هيآ ظاهر

 و سرنگ  شردن  شركافته  و اير در شردن  شركافته  ۀدربرار ( ع) یموسر  حارت یبرا گرفته صورت

 فةيشرر  يرة آ از زير ن و است فهيشر اتيآ ظاهر و اقيس با مخالف و اساس یب، آن از آ  دنيجوش

 مراجرا  نيا بودن لعادها خارق توان ینم ،دارد اشاره ینب ريعُز یماجرا به که زين بقره ۀسوراز  118

 از یرياثرپذ، مواقع یبرخ در و اتيآ اقيس و ظاهر عدم توجّه به رسد یم نظر به .گرفت دهيناد را

 امرور  برر  مشرتمل  کره  است یاتيآ ريتفس در یو یفكر انحراف در عمده عامل سه ينعهد بتُکُ

 .است معجزه و العاده خارق

 ها: نوشت پی

 برا  گرفته صورت های مخالفت و هندی احمدخان دسيّ عقايد و افكار از بيشتر العاطّ برایر 6

 (.99 :6810، مشاهیخرّ ؛ک)ر. وی

 .اسرت  آمرده « تسَر جَنبَاِ» تعبيرر  618 ةآير  اعرراف  ۀسور در و« ترَجَنفَاِ» تعبير اينجا درر 1

: ةثةرَ كَبِ هُوجُر خُرُ ارُجَر نفِاإلِ وَ ةٍلَّقُبِ یارِالجَ اءِالمَ وجُرُخُ اسُجَنبِاإلِ... : »گويد می باره اين در طبرسی

 «و انفجرار خرروج زيراد آ  اسرت     اسرت  آ  جسرتن  بيرون اندک اندک معنامه ب کلمة انبجاس

 .(790: 0ج  ،6871 طبرسی،)

د کنر  مری  ذکرر « خارر » يرا « عزيرر » يا« ارميا» را شخص اين ديگران از نقل به طبرسیر 8

 .(186: 1ج  ،6871 طبرسی،ر.ک؛ )
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 منابع و مآخذ

 .میکرقرآن 

ـ القرآن  ریتفسی فی المعان روح ق.(.6069محمود. ) ديّسی، آلوس  بتُر دارالكُ. بيرروت:  میالعظ

 .هيّالعلم

. لچراپ اوّ  .ریفسعلم التّ یف ریزاد المس ق.(.6011ی. )حمن بن علابوالفرج عبدالرّ ی،جوز بنا

 ی.دار الكتا  العرببيروت: 

ـ العز الکتاب ریتفسی ف زیالوجر المحرّق.(. 6011ی، عبدالحس بن غالب. )اندلسيّة عط ابن . زی
 يّه.العلم بتُدارالكُچاپ اوّل. بيروت: 

 . قم: چاپ بهمن.بیباللّ یمغنّ(. 6817هشام. ) ی، ابنانصار

 دار. چاپ اوّل. بيروت: القرآن ریتفسی ف لینزالتّمعالم  ق.(.6018بن مسعود. ) نيحسی، بيو

 ی.العربالتّراث  اءيحإ

 اءير إح. چاپ اوّل. بيرروت: دار  مانیسلمقاتل بن  ریتفسق.(. 6018). مانيسلی، مقاتل بن بلخ

 التّراث.

. چراپ اوّل. بيرروت: دار   ْویـل التّو أسرار  لینزالتّأنوار ق.(. 6063ی، عبداهلل بن عمرر. ) ااويب

 ی.العربالتّراث  اءياح

ـ  یجواهر الحسان ف ق.(.6063. )دحمن بن محمّر عبدالرّ ی،ثعالب . لچراپ اوّ  .القـرآن  ریتفس

 ی.راث العربالتّ اءيداراحبيروت: 

 . تهران: سازمان انتشارات تهران.دیجد ریتفاسو  ریتفس(.6810. )نيالدّءبهای، مشاهخرّ

و  رير دارالمن. چراپ اوّل. دمشرس:   میالکـر نعراب القـرآن   ق.(.6019قاسرم. )  دانيحمدعاس، 

 ی.دارالفاراب

ـ ی فروح الجنان  روض الجنان و ق.(.6083) ی.علبن  نيحسی، ابوالفتوح راز . رالقرآنیتفس

 ی.رضوی آستان قدس اسالمی ها پژوهش اديبنمشهد: 

 . بيروت: دارالقلم. مفردات ألفاظ القرآن (. ق. 6061راغب اصفهانک، حسين بن محمّد. ) 
. چاپ سروم. بيرروت: دار   لینزالتّعن حقائ  غوامض  افالکشّ .(.ق6087ی محمود. )زمخشر

 ی.العرب الكتا 

 ی نا.بجا:  یب. بحر العلومتا(.  صر بن محمّد بن احمد. )بیی، نسمرقند
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. چاپ چهارم. دمشرس ر   ی نعراب القرآنفالجدول  ق.(.6063) .ميحالرّی، محمود بن عبد صاف

 .مانياإل مؤسّسة؛ ديالرشبيروت: دار 

. چاپ پرنجم. قرم: دفترر    القرآن ریتفسی ف زانیالم ق.(.6067. )نيحسمحمّد ديّس، طباطبائی

 يّة قم.علمحوزۀ  نيسمدرّ جامعةی اسالمرات انتشا

. چاپ اوّل. تهران: انتشرارات دانشرگاه   جوامع الجامع ریتفس(.6877ی، فال بن حسن. )طبرس

 يّة قم.علمحوزۀ  تيّريمدتهران و 

ـ  انیالبمجمع (. 6871ررررررررررررررررررررررر . ) ـ ی ف . چراپ سروم. تهرران:    القـرآن  ریتفس

 انتشارات ناصر خسرو.

 ی.العربالتّراث  اءياحبيروت: دار  .القرآن ریتفسی ف انیبالتّتا(.  ، محمّد بن حسن. )بییطوس

 . بيروت: دارالمعارف.عشرة الخامسة الطبعة .الوافی النّحوتا(.  . )بیحسن ،اسعبّ

. چراپ سروم. بيرروت: دار    بیالغ حیمفاتق.(. 6018ی، ابوعبداهلل محمّد بن عمر. )راز نيفخرالدّ

 ی.العرباث التّر اءياح

 . چاپ دوم. قم: نشر هجرت.کتاب العینتا(.  فراهيدی، خليل بن احمد. )بی

. چراپ اوّل. تهرران: انتشرارات    القـرآن  ألحکـام الجـامع   (.6810ی، محمّد بن احمرد. ) قرطب

 ناصرخسرو.

 .یاسالممعارف  اديبن. چاپ اوّل. قم: ریالتفاسزبد  ق.(.6018اهلل. ) ی، مالّ فت،کاشان

 .ديمهالتّ. قم: مؤسّسة و مفسّران ریتفس(.6876ی. )هادمّدمعرفت، مح

 يّه.اإلسالم بتُالكُ. چاپ اوّل. تهران: دار نمونه ریتفس(. 6870ی ناصر و ديگران. )رازيش مكارم

 ديّسر . ترجمرة  ی و الفرقـان الهـد  هـو  والقرآن  ریتفسق.(.6880احمردخان. )  ديّسهندی، 

 .انة آفتا ی. تهران: چاپخالنيگی داعی فخر تقمحمّد


