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تأثیر مبانی فکری سید احمدخان هندی بر اندیشههای تفسیری وی
 -2حسین افسردیر

 -1فتحیه فتاحیزاده
چکیده
اشغال هندوستان توسط انگلیسیها و شکست مسلمانان در انقالب

1875م ،شالاایط نالامطلوبی را

با مسلمانان هند تحمیل کاد .همین اما ،جنبشهای اصبحی ازجمله حاکت اصبحگاایانالۀ سالید
احمدخان را درپی داشت .احمدخان درجهت آشتی علم و دین ،بالا رویکالادی نوگاایاناله «تفسالیا
القاآن هو الهدی و الفاقان» را نگاشت .وی نسبتبه همعصاان خود دارای مبانی فکالای متفالاوتی
بود که منجابه تفسیا متفاوت قاآن شد؛ ازاینرو واکاوی مبانی فکای وی و زمینههای شکلگیالای
آن ،مهمتاین مسألۀ این پژوهش است که با روش توصیفی -تحلیلی سالعی در پاسالب باله آن دارد.
قاآنبسندگی ،تجابهگاایی در تفسیا قاآن و عافیدانستن زبان قالاآن ،بالهعنالوان مهالمتالاین مبالانی
فکای احمدخان از دستاوردهای پالژوهش حارالا اسالت .ایالن نالوگ نگالاش تحالتتالأییا شالاایط
اجتماعی -سیاسی آن روزگار شکل گافته و با آرای تفسیای احمدخان ایا گذاشتهاسالت .بالا ایالن
اساس ،معجزه ،وحی ،نبوّت ،مبئک و سایا مفاهیم غیامادی بهکار رفته در قالاآن کالایم را تأویالل
کاده و تأویلها را با مبنای مطابقت نظام تشایع با نظام تکوین توجیه کادهاست.
کلیدواژهها :سید احمدخان هندی ،قاآنبسندگی ،تجابهگاایی ،تأویلگاایی ،زبان قاآن.
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 -1استاد علوم قاآن و حدیث دانشگاه الزهاا (س)
 -2دانشآموختۀ دکتای علوم قاآن و حدیث دانشگاه تهاان (نویسنده مسئول)
Email: h.afsardyr@ut.ac.ir
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 -1مقدمه

در دورۀ معاصا ،تفسیا وارد ماحلۀ نوینی شده و از حیث کمیت و کیفیت ،دستخوش دگاگالونی
عظیمی شدهاست .در این دوره شاهد اوجگافتن بحث دربالارۀ باخال مورالوعات قاآنال هماننالد
وح  ،مبئکه ،جن ،شیطان ،معجزهها ،قیامت و باخ موروگهای وابستهبه علالوم قاآنال هسالتیم.
موج این دگاگونی ،همۀ کشورهاى اسبم را درنوردیده و در تفاسیا همۀ ایالن کشالورها نمالودى
آشکار یافتهاست (نفیسی .)15 :1379 ،هند یکی از کشورهایی اسالت کاله از آغالاز سالدۀ سالیزدهم
روشهای نوین تفسیای در میان مساللمانان آن پدیالد آمالد .سالید احمالدخالان (1316 -1232ه.ق/
1898-1817م) پیشگام روش تفسیای نوین در هند است.
احمدخان نخست دو کتا

«مکاتبات الخبن» و «تحایا فی اصول التفسیا» را نگاشت و پال

از آن بهطور مستقیم به تفسیا قاآن پاداخت (صدراالفارل .)19 :1365 ،عنالوان تفسالیا او «تفسالیا
القاآن هو الهدی و الفاقان» است .وی قصد داشته همۀ قاآن را تفسیا کند؛ ولالی موفالب باله اتمالام
تفسیا خود نشد .درحال حارا تنها تا تفسیا سورۀ نحل موجود است .انگیزۀ او از نوشالتن تفسالیا
و نشا معارف اسبمی ،اصبح شاایط مادم مسلمان هند بودهاست (هندی ،1334 ،ج .)3-1 :1وی
 21سال پیش از درگذشتش (1898م) ،در یکم شوال 1294ه.ق ،مطابب با نهم اکتبا  1877میبدی،
نگارش تفسیا را آغاز کاد (همان .)30 :تفسیا با یک مقدمه آغاز میشود که در آن اصالول تفسالیا
بیان شدهاست .این تفسیا به دست سید محمدتقی فخاداعی گیبنی (متوفی 1384ه.ق) از اردو باله
فارسی تاجمه شدهاست.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت پژوهش
دیدگاههای گوناگونی دربارۀ اندیشالههالای احمالدخان وجالود دارد .سالید جمالالالالدین اسالدآبادی
نخستین کسی بود که با او به مخالفت باخاست و به او نسالبت دهالایگالای داد و احمالدخالان را
مفسای عوام دانست (شاهاودی121 :1383 ،؛ معافت ،1379 ،ج .)515 :2باخی نیز احمدخالان را
ماتد و کتا

تفسیا او را در ردیف کتا

آیات شیطانی سلمانرشدی مالیداننالد (احمالدی:1381 ،

 .)286در مقابل ،باخ ازجمله شیب محمود شلتوت در رمن تأیید باخی از آیار مثبالت تفسالیای
او ،به لغزشهای اینگونه مفساان و کاستیهای روش تفسیاى آنان ،اشاره کادهاست (شالاهاودی،
 .)121 :1383مطهای ،احمدخان را مادی مؤمن و مسلمان و یکی از علمای اسبمی میدانالد؛ هالا
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چند انتقادهایی نیز به احمد خان وارد میکند (مطهالای ،1385 ،ج .)364 :4باخالی افالااد ازجملاله
عبمه طباطبای  ،آیتاهلل مکارم شیاازی ،سعید حوّى ،محمدتق شالایعت  ،صالدر ببغال و حالاج
عبدالمجید صادق نویاى ،انطباق ذوالقانین با کالورش کاله توسالط احمالدخان گفتالهشالدهاسالت را
نسبتبه ها گفتار دیگاى با آیات قاآن ،روشنتا و قابلقبولتا دیدهاند (بالیآزار شالیاازی:1380 ،
 .)387محمدتقی شایعتی ،احمدخان را مالادى بسالیار دانشالمند و از پالیشقالدمان جنالبش هنالد و
مصلحان بزرگ و بنیانگذار دانشگاه علیگاه هنالد مالیدانالد و باله نکالات باجسالتۀ باخالی مباحالث
تفسیای او اشاره کادهاست (شایعتی .)141 :1384 ،با توجه به این مطالب ،بهمنظور دستیابی باله
دیدگاه درست و منطقی دربارۀ مبانی اندیشههای تفسیای احمدخان ،بایستهاست رمن توجاله باله
شاایط اجتماعی -سیاسی آن روزگار ،مبانی فکای وی استخااج شده و میزان ایاگذاری آنهالا بالا
اندیشههای تفسیای احمدخان ارزیابی شود؛ ازاینرو نوشتار حارا باله دو پاسالش اساسالی پاسالب
میگوید:
 -1چه زمینههایی در شکلگیای اندیشههای تفسیای احمدخان ایاگذار بودهاست؟
 -2میزان تأییا پایههای فکای احمدخان با اندیشههای تفسیای وی چگونهاست؟
 -1-2اهداف و ضرورت پژوهش
هدف این پژوهش ،بارسی زمینههای شکلگیای اندیشههای تفسیای احمدخان و میزان ایاگذاری
این زمینههای فکای با اندیشههای تفسیای اوست .از آنجا که احمدخالان بالهعنالوان یالک مصالل
اجتماعی در جهان اسبم شناختهشدهاست؛ ازاینرو راورت دارد که اندیشههای او بهطالور دقیالب
بارسی و زمینههای شکلگیای آن روشن شود تا از ایالن طایالب بتالوان باله نقالا رالعف و قال ّوت
اصبح اجتماعی توسط احمدخان از رهگذر تفسیا و اسبمشناسی پی باد.
 -1-3روش تفصیلی پژوهش
پژوهش حارا به روش توصیفی -تحلیلی صورت پذیافتهاست .روش گادآوری اطبعات نیز باله
شیوۀ کتابخانهای بودهاست .تفسیا احمدخان بهعنوان مبنای کار قاار گافتاله و بالااسالاس آن سالعی
شده مبانی فکای او استخااج و نمونههایی از آیات تفسیاشده نیز بهعنوان شاهد ذکا شود.
 -1-4پیشینۀ پژوهش
چند مقاله و پایاننامه راجع به اندیشههای احمدخان نگاشته شده که در زیا نالام بالاده مالیشالود و
تفاوت آنها با پژوهش حارا بیان میشود.

1

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

198

الف) «نقدی با اندیشههای سید احمدخان هندی پیاامون اعجاز» (کاظمی)1379 ،؛ در ایالن مقالاله
صافاً پنج نمونه از مواردی که راجع به حضات عیسی(گ) و مایم بهعنوان اعجاز ذکا شده ،مالورد
بارسی قاار گافتهاست و هیچگونه اشارهای به پایههای فکای احمدخان نشدهاست.
) «بارسی و نقد اندیشههای اجتماعی ،سیاسی و دینی سا سید احمد خالان هنالدی» (رحالیماف،
)1390؛ در این مقاله ،بهصورت کلی اندیشههای اجتماعی ،سیاسی و دینی احمدخان بارسی شالده
و اشارهای به مبانی تفسیای احمدخان نشدهاست.
ج) «بارسی دیدگاه سید احمدخان هندی دربارۀ وحی» (خاکپور)1392 ،؛ در این مقاله فقط مسالألۀ
وحی بارسی شده و به آسیبشناسی دیدگاه احمدخان پاداخته شدهاست .ایالن مقالاله بالا رویکالاد
بارسی مبانی فکای احمدخان سامان نیافتهاست.
د) پایاننامۀ «نقالد و بارسالی روش تفسالیای سالید احمالدخان هنالدی» (عزیالزی)1388 ،؛ در ایالن
پایاننامه به ذکا دیدگاههای احمدخان راجعبه وحی ،اعجالاز ،نسالب ،لغالات بیگاناله و ...پاداختاله و
آنها را نقد کادهاست و هیچ اشارهای به مبانی تفسیای او نکادهاست.
 -2زندگینامۀ احمدخان هندی
احمدخان در  6ذیالحجه 1232ه.ق (1817م) در دهلی متولد شد .وی در نالوزده سالالگی از پالدر
یتیم شد و یک سال بعد در خدمت دولت هند قاار گافالت (هنالدی ،1334 ،مقدمالۀ متالاجم ،ج:2
صفحۀ ه) .پدرش متق خان ،به عادت اهل زمالان بالا تابیالت دینال فازنالد خالود همالت گماشالت
(خامنهای ،بیتا .)50 :او در فضای تصوف رشد یافت .در کودکی قاآن و زبان عابالی و فارسالی را
فااگافت و اندك مدتی بعد از فااگیای این دروس ،آنها را رها کاده به فااگیای ریاریات و علم
هیئت روی آورد و در سن  18سالگی از تحصیل دست باداشالت (ررالوان ،1413 ،ج .)790 :2او
باخبف سیاۀ خانوادگ  ،به خدمت دولت درآمد و در دادگاه شها بنگلور ،منصب قضاوت یافالت
(خامنهای ،بیتا .)50:چند سال بعد از خدمت در دولت ،کتابی دربارۀ آیار باستانی دهلی موسومباله
«آیار الصنادید» تألیف کاد .با این کتا  ،مقام علمی او انتشار یافت و انجمن آسیایی پادشاهی هند
او را به عضویت خود انتخا
نوشت .او در این کتا

کاد .او کتابی نیز دربارۀ علل شورش هند [یا همان انقب

با کمال بیاعتنایی به نشانها و مستمایهای انگلی

1857م]

از حقوق وطن خالود

دفاگ و اعمال انگلیسیها را نقد کاد و از این رهگذر ،وطنپاستی حقیقی وی با همه یابت شد.
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او به جهل عمومی ملت خود پیباد و با خود عهد کاد که تمام عما و قوای خود را منحصالااً
وقف خدمت ملی یعنی انتشار تعلیم عمومی کند و با وجود خدمت رسمی او در ادارههای دولتی،
تمام هَمّ خود را در راه نشا تعلیم در میان فازندان وطن خود صالاف کالاد .در پنجالاهودو سالالگی
سفای به انگلستان کاد (هندی ،1334 ،مقدمۀ متاجم ،ج :2صفحه د) .او هفده ماه در آنجا اقامالت
داشت .در مدت اقامت در آنجا با نهایت احتاام و تکایم از وی پذیاایی میشالد (ررالوان،1413 ،
ج .)791 :2این سفا در وجود او تأییا عجیبی گذاشت و بزرگتاین علت عقالبافتالادگی هنالدیان
[مسلمالان] را استیبی جهل دید و سبب عمدۀ آن را نیز تعصب کورکورانه دانست کاله بالهواسالطۀ
آن ،هندیها [ی مسلمان] از انگلیسیها و سایا فانگیها اجتنالا

کاده و از علالوم و تمالدن آنهالا

نیز دوری میکنند و علوم طبیعی و فلسفه را مخالالف دیالن مالیشالماند .وی بالاای نزدیالککالادن
اذهالان مسلمانان به این علوم ،انجمن تاجمه را تأسی
صفحه د) .او بعد از بازگشت از انگلی

کاد (هندی1334 ،ش ،مقدمۀ متاجم ،ج،2

مجلهای بهنام «تهذیباالخبق» دایالا کالاد تالا مالادم را از

توهمات دنیای تاریک بیاون آورد و با آنان راه رشد و تاقی را روشن کند (نظالامی-198 :1377 ،
.)196
وی در انقب

1857م ،نظای مخالف با نظا عموم مادم داشت (امین ،بیتا)123-134 :؛ زیالاا

معتقد بود که تا وقت میان دو جبهه ،توازن نیاوها باقاار نباشالد ،ایالن انقالب

باله نفالع و صالبح

مسلمانان نخواهد بود (خامنهای ،بیتا .)50 :او همچنین معتقد بود که این حاکت نتیجهای ندارد و
کشتن شهاوندان انگلیسی را عملی غیاانسانی میدانست و بههمیندلیل به کمک باخی دوسالتانش
تمام سعی خود را درجهت کشتهنشدن انگلیسیها به خاج داد و بسیاری از آنها را از کشتهشالدن
نجات داد .او در این راه اموال زیادی از خود هزینه کاد و بههمیندلیل متهم به خیانت شد .بعد از
فاوکشکادن شعلههای آشو  ،احمدخان ازلحاظ مادی و معنوی مالورد تفقالد انگلیسالیهالا قالاار
گافت (امین ،بیتا.)123-134 :
 -3مبانی فکری احمدخان و اثر آنها در تفسیر قرآن
باای یافتن مبانی تفسیای احمدخان ،بهتاین و مهمتاین منبع ،تفسیا اوست .آنچه بهعنالوان مبالانی
تفسیای احمدخان ذکا میشود ،بهطور صای بهعنوان مبنا توسط او مطاح نشده ،بلکه این مبالانی
ازطایب تحلیل مباحث تفسیای او استخااج شدهاست.

2

200

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

«مبانی» جمع «مبنا» ،به معنای ساختن چیزی بهواسطۀ قالااردادن باخالی از اجالزا و مالواد آن در
کنار باخی اجزای دیگا آن است تا ساختمان با یک شالکل ویالژه اسالتوار شالود (رك :مصالطفی و
دیگاان ،بیتا ،ج72 :1؛ مصطفوی ،1360 ،ج .)344 :1مبان تفسیا قاآن ،دستهای از پیشفاضهالا،
اصول موروعه و باورهاى اعتقادى یا علم است که مفسّا با پذیاش و مبنالا قالااردادن آنهالا ،باله
تفسیا قاآن م پادازد؛ بهعبارت دیگا ،ها مفساى ناگزیا است مبان خود را دربارۀ عناصا اساس
دخیالالل در فااینالالد تفسالالیا قالالاآن ،روشالالن سالالازد (شالالاکا .)40 :1382 ،از آنجالالا کالاله مبالالانی تفسالالیا،
زیاساختهای تفسیا را تشکیل مالیدهالد؛ بالا اصالول و قواعالد تفسالیا و همالینطالور روشهالا و
جهتگیایهای تفسیا ،ایا میگذارد و درنهایت رویکادها و مکتبهای مختلالف تفسالیای از هالم
متمایز میشوند .این مبانی ،بیاون از حوزۀ تفسیا هستند (اسعدی ،1389 ،ج.)11 :1
در پاتو مطالعه و بارسی آیار تفسیای احمدخان میتوان به نگاش خاص وی دست یافت که
بهطور طبیعی با اندیشههای تفسیای وی ایا گذاشتهاست .باایند این بارسی در قالالب ساله مبنالای
فکای ارائه شدهاست که تأییا هایک با فهم و تفسیا قاآن با ذکا نمونههالایی از آیالات نشالان داده
خواهدشد.
 -3-1قرآنبسندگی
اولین و مهمتاین مبنای فکای احمدخان ،قاآنبسندگی است .قاآنبسندگی یعنی تنها منبالع اصالیل
دین باای دریافت معارف ،قاآن است و احادیث چنین جایگاهی ندارند .یکی از قاائنی کاله نشالان
از نگاه قاآنبسندگی احمدخان است ،عنوان تفسیا اوست« .از نام تفسیا احمدخان یعنالی «تفسالیا
القاآن و هو الهدی و الفاقان» میتوان به دلبستگی شدید او به قاآن بهعنوان تنها منبع شناخت دین
پی باد» (اسعدی ،1389 ،ج .)371 :1عبارت «و هو الهدی و الفاقان» جملۀ حالیه اسالت کاله بالاای
«تفسیا القاآن» آمده و درواقع تفسیا قاآن را بهعنوان هدایت و فاقالان معافالی کالاده کاله بالهطالور
رمنی نشان از رد حدیث بهعنوان هدایت و فاقان است .احمدخان ،قالاآن را اسالاس فهالم اسالبم
میداند و احادیث نبوی را قابلاعتماد نمیداند و در این زمینه به «حسبنا کتا

اهلل» اشاره میکنالد.

دربارۀ حدیث میگوید :از آنجا که احادیالث در قالان دوم هجالای تالدوین شالدند ،بسالیاری از آن
احادیث ،دچار جعل و نقل به معنا شدند .درواقع این احادیث ،فهم راوی از کالبم رسالولاهلل(ص)
است ،نه اینکه خود واژههای پیامبا(ص) باشد (رروان ،1413 ،ج.)793 :2
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احمدخان در تفسیا قاآن از حدیث استفاده نمیکند و تنها در باخی موارد باای تأیید باداشت
خود از قاآن به روایات اشاره میکند .در پارهای مواقع نیز به روایات بهعنوان یالک منبالع تالاریخی
نگایسته و از آن به تاریب صدر اسبم دست یافتهاست.
احمدخان معتقد است که حدیث ،یعنی قول و فعل پیامبا(ص) اعماز حدیث آحالاد ،متالواتا و
مشهور ،نمیتواند ناسب قاآن باشد .وی احادیثی را که ازلحاظ درایتی صحی باشند ،مفسالا قالاآن
میداند (هندی ،1334 ،ج .)198 :2مااد او از صحی بودن حدیث نیز تطابب آن با نظایهها و شالیوۀ
خود در تفسیا است و در مواردی چنالد بالاای تأییالد باداشالت خالاص خالود ،از روایالت اسالتفاده
کادهاست (یبوت)83 :1372 ،؛ مثبً در با

ماهیت بهشت به حدیث «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِینَ مَاا

لَا عَینٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر» اشالاره مالیکنالد (هنالدی ،1334 ،ج )69 :1یالا
حدیث «اعدی عدوك نفسك التی بین جنبیك» یا «الشیطان یجری من بنیآدم مجری الادم» (همالان،
ج )87 :1استناد کادهاست .به گفتۀ باخی این احادیث که ازلحاظ سند و متن ،صحت آنها مساللم
نیست؛ چون میتوانسته تأیید کننده باداشتهای او از قاآن باشد و لو بالا توجیاله و تأویالل ،مالورد
استفاده واقع شدهاست .نظیا همین شیوه در باخالورد بالا دیالدگاههالای مفسالاان ساللف نیالز دیالده
شدهاست (یبوت.)83 :1372 ،
الزم به ذکا است که خود احمدخان سعی کاده بااساس الفاظ و سیاق کالبم ،قالاآن را تفسالیا
کند و هیچگونه تأویلی از آیات ارائه ندهد (هندی ،1334 ،ج .)184 :2سیاق آیات و نیز پیوسالتگی
و اتحاد آیات ازلحاظ معنایی در رویکاد قاآنگاایی احمدخان جایگاه خاصی دارد .وی تعایفی از
سیاق ارائه نمیدهد؛ اما توجه کامل به سیاق قاآن را باای فهم منظور و مقام کبم باله جالای شالأن
نزول که ازنظا او همۀ اینها روایات رعیفی هستند ،بهتاین راه حل میداند (همان ،ج .)17 :1وی
در فهم آیات تماماً روی خود قاآن و سایا آیات یا بهعبارت دیگا تفسیا قاآن به قالاآن تکیاله دارد
که به نمونههایی از آن اشاره میشود:
 -1ذیل آیه «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتتُوُُنَّ أُجُاورَُُنَّ
فَریضَةً» (النساء )24 /مینویسد« :استداللی که علما و مفساان از این آیه با جالواز متعاله کالادهانالد،
کامبً اشتباهاست؛ بلکه آنچه از این آیه بهروشنی معلوم میشود ،حکم امتناگ متعالهاسالت ناله جالواز
آن» (همان :ج )121 :3و همۀ روایات در این با  ،بیاصل هستند .احادیثی که با جواز متعاله ذکالا
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شده و نیز روایاتی که راجع به منسوخشدن یا عدمنسب آن نقل شدهاست ،از میان آنها یکالی هالم
قابلتوجه و درخور قبول نیست؛ چااکه هیچیک از آن روایات ،صحی نیستند (همان ،ج.)126 :3
با توجه به اینکه احمدخان نسبتبه داللت صای آیه در امتناگ متعه ،دلیلی اقامه نکاده و بدون
پشتوانه و دلیل ،ادعای خویش را مطاح کادهاست؛ بنابااین نمیتواند فااتا از تفسیا به رأی دربارۀ
آن داوری کاد.
بنا به گفتۀ نویسندگان تفسیا نمونه ،قاائن که در آیۀ فوق وجالود دارد ،داللالت آن بالا ازدواج
موقت را تأکید م کند :اوالً ،کلمۀ «متعه» که «استمتعتم» از آن گافتهشدهاست ،در اسالبم باله معنال
«ازدواج موقت» است و به اصطبح در این باره حقیقت شاعیه است .گواهبا آن این است که ایالن
کلمه (متعه) با همین معن در روایات پیامبا (ص) و کلمات صحابه مکار بهکار بالادهشالدهاسالت.
یانیاً ،اگا این کلمه به معن مزبور نباشد ،باید به معن لغوى آن یعنال «بهالاهگیالاى» تفسالیا شالود؛
درنتیجه معن آیه چنین خواهد شد« :اگا از زنان دائم بهالاه گافتیالد ،مِهالا آنهالا را بپادازیالد»؛ در
حال که م دانیم پاداختن مِها مشاو به بهاهگیاى از زنان نیست؛ بلکه تمام مِها بنابا مشهور یالا
حداقل نیم از مها بهمجاد عقد ازدواج دائم ،واجب م شود .یالثاً ،بزرگان اصحا

و تابعین مانند

ابنعباس دانشمند و مفسا معاوف اسبم و اب بنکعالب و جالابابالنعبالداللاله و عمالاان حصالین و
سعیدبنجبیا و مجاهد و قتاده و سدى و گاوه زیادى از مفساان اهل تسنن و تمالام مفسالاان اهالل
بیت(گ) همگ از آیۀ فوق ،حکم ازدواج موقت را فهمیدهاند؛ تا آنجا که فخا رازى با تمام شهات
که در موروگ اشکالتااش در مسائل مابو به شیعه دارد ،بعالد از بحالث مشالاوح دربالارۀ آیاله
م گوید« :ما بحثی نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعهاستفاده م شود ،بلکه ما میگوییم حکالم
مزبور بعد از مدت نسب شدهاست .رابعاً ،ائمۀ اهل بیت که به اساار وح از همه آگالاهتالا بودنالد،
متفقاً آیه را به همین معن تفسیا کادهاند و روایات فااوان در این زمینه نقل شالدهاسالت (مکالارم
شیاازی ،1374 ،ج.)335-337 :3
 -2ذیل آیۀ «وَ إِذا قیلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (البقالاه .)12 /خالبف
نظا باخی مفساان که گویندۀ «التفسدوا» را خدا یا پیامبا(ص) یا باخی مؤمنالان مالیداننالد (فخالا
رازی ،1420 ،ج306 :2؛ کاشالالانی ،1336 ،ج82 :1؛ طیالالب ،1387 ،ج381 :1؛ سالالبزواری نجفالالی،
 ،1406ج)39 :1؛ مینویسد« :این آیات گفتوگوی کافاان با منافقالان اسالت» (هنالدی ،1334 ،ج:1
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 .)53-52اگاچه در این تفسیا اشارهای به سیاق نشدهاست؛ اما از روی نوگ مطالب میتوان ایالن را
حدس زد که وی این باداشت را مطابب سیاق آیات انجام دادهاست.
علیرغم اینکه احمدخان احادیث را در فهم قاآن دخالت ندادهاست؛ اما گاهی اوقالات روایالت
را مؤید باداشتهای تفسیای خود قاار دادهاست .در اینجا نیز سخن مجاهد را تأییالدی بالا گفتالار
خود میداند؛ بهعنوان مثال ،ذیل آیالۀ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامى فَانْكِحُوا ما طاا َ لَكُامْ مِانَ
النِّساء» (النساء )3/مینویسد« :این آیه و آیۀ قبل ،از روا داشتن بیانصافی در حالب دختالاان یتالیم و
زنان منع میکند ».در آیۀ سوم ،باای مزید احتیا میفاماید« :چنانچه از نکاح با دختالاان یالا زنالان
یتیم ،خوف دارید که نتوانید رعایت عدل و انصاف را در مورد حقوق و حفظ اموال آنها به خاج
دهید؛ پ

با زنان دیگا ازدواج کنید ».بنابااین مطابب این تفسالیا کاله سالیاق کالبم هالم دال بالا آن

است ،تقدیا کبم چنین میشود« :إن خفتم اال تقسطوا فی الیتاامی [فا تنحكاوُن] فاانكحوا [مان
غیرُن] ما طا لكم من النساء» (همان ،ج.)104 :3
بهنظا میرسد این نظا احمدخان صحی باشد و سیاق کالبم همالین دیالدگاه او را تأییالد کنالد.
آیات متعدد دیگای (البقاه124 ،57 ،26/؛ آل عماان123 ،28/؛ المائده )3/نیز به این شالیوه تفسالیا
شدهاست که بهمنظور دوری از اطالۀ کبم ،از ذکا آنها خودداری میشود.
 -3-2تجربهگرایی در تفسیر قرآن
با توجه به فضای فاهنگی و سیاسی حاکمبا اندیشههای احمدخان و شیفتگی وی نسبتباله علالوم
جدید و اهتمام او درخصوص آشتیدادن علم و دین ،او قائل به تجابهگاایالی شالدهاسالت .وی در
پاتو آن به تأویل معجزههای مذکور در قاآن پاداختهاست .احمدخان بالاای توجیاله تجابالهگاایالی
خود ،مطابقت کتا

تکوین و تشایع را مطاح میکند و بااساس آن ،تمام معجزهها ،وحی ،نبوّت،

مبئکه و شیطان را تأویل میکند.
وی مینویسد« :تخلف خداوند در وعدههایش یا نقض قانون فطات ،مادامی که آن قالانون باله
حکم خود باقی است ،محال است و اگا احیاناً تخلفی در آن روی دهد ،در صالفات الهالی نقصالان
بهوجود میآید .قانون فطات وعدۀ فعلی خداوند است و همانطور کاله خداونالد در وعالدۀ قالولی
تخلف نمیکند ،در وعدۀ فعلی نیز چنین است .وی آیات متعدد را بالهعنالوان شالاهد ،بالاای ایبالات
مدعای خود ذکا میکند (االحزا 62/؛ الاوم30/؛ االعااف34/؛ ی  .)37-40/او معتقد است که به

2

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

204
حکم سنن و قوانین فطای ،اوالً ممکن نیست که آفتا

بهخاطا کسی باخبف روش خالود عمالل

کند؛ یعنی از حاکت بازماند و نیز محال است که ماه از سیا منازل خود تخلف کند؛ یعنی هالبل و
قما نشود و نیز ممکن نیست که آفتا

و ماه شکافته شوند ،یا در جایان شب و روز مطابب قوانین

مزبور تغییا و تبدیل بشود (هندی ،1334 ،ج.)6-9 :1
وی ادامه میدهد که نسبت سوزندگی آتالش در آیالات قالاآن یابالت شالدهاسالت (البقالاه266/؛
العنکبوت )24/و سوزندگی آتش جزو فطات اوست که خدا قاار دادهاست .همچنالین غالاقشالدن
اجسام حجمدار در آ

از خصوصیات طبیعی است؛ پ

تا وقتی کاله ایالن قالانون فطالات ،باقالاار

است ،ممکن نیست که خبف آن وقوگ پیدا کند و از قاآن مجید هم نمیتوان یابت کاد که قالانون
فطات قابلاستثناست .وی در اینجا اعتااف میکند که بسیاری از قوانین فطات با ما مجهول است
(همان ،ج .)10-11 :1اگا احمدخان کمی توجه به این مطلب داشت میتوانسالت معجالزات را باله
این قوانین مجهول باگشت دهد.
ازنظا احمدخان میبایست کمال هماهنگی بین قول و کادار خداوند باشد و اگالا غیالا از ایالن
شد ،قطعاً باید گفت که آن گفتار ،گفتار خداوند نیست؛ پ

وقتی الفاظی باشند کاله در یالک معنالا

استعمال شدهاند و از روی دالیل عقلی ،آن استعمال محال بهنظا باسد یالا آن اسالتعمال بالا قالانون
قطعی که خدا خود بیان کادهاست ،رد و نقیض باشد یا با تجابه انسالانی مخالالف باشالد؛ بایالد از
آنها مطابب با این اصل ،معنای دیگای که مطابب با عقل و قالانون فطالات اسالت ،درنظالا بگیالایم.
(همان ،ج)18-19 :1؛ ازجمله مواردی که احمدخان با این اساس به تفسیا قاآن پاداختهاست ،باله
قاار زیا است:
 -3-2-1انطباق قصص انبیاء با قوانین طبیعی
وی آیات مابو به قصص انبیاء را لغزشگاه خطاناکی باای مفسا میداند و معتقد است ،آنچه که
علمای یهود پیاامون قصص نوشتهاند یکسای مطالب دور از عقل و باخبف قانون فطات اسالت
و علمای مسلمان نیز آن حکایتهای عجیب و غایالب را کاله اغلالب بالاخالبف قالانون طبیعالت و
سنتهای جاری الهی است ،معجزه قاار دادند .الفاظ قاآن در این قصهها طالوری آمالده کاله از آن
الفاظ ،مطالب دور از عقل و باخبف قانون قدرت را که در این قصهها مشهور شدهاند ،نمیتالوان
یابت کاد (هندی ،1334 ،ج .)21-22 :1منظالور از خالبف قالانون قالدرت ایالن اسالت کاله قالدرت
خداوند به امور خبف قوانین فطات تعلب نمیگیاد .وی دربارۀ عبور موسی و بنیاساائیل از دریا

205

تأثیر مبانی فكری سید احمدخان هندی بر اندیشههای تفسیری وی

و غاقشدن فاعون مینویسد« :مادم در اینجا به اشتباه رفتهاند و فکا کادهانالد کاله موسالی از رود
نیل عبور کادهاست؛ حال آنکه ایالن طالور نبالوده ،بلکاله عبالورش از یالک شالعبه از دریالای سالاخ
بودهاست ،نه رود نیل .مفساان عبور از نیل و غاقشدن فاعون را معجزهای باخبف قانون طبیعت
یا قدرت دانستهاند و میگویند که موسی با عصا دریا را شکافت و بههمااه بنیاساائیل از آن عبور
کادند؛ ولی وقتی نوبت به فاعون رسید و خواست عبور کند ،دریا به هم رسید و غالاق شالد .اگالا
این واقعه باخبف ناموس طبیعت واقع شدهبود ،خدا آ

دریا را مثل زمالین سالخت مالیکالاد تالا

موسی از آن عبور کند و اینکه از وسط آ  ،راه خشکی بیاون آورد؛ خود دلیلی است که باخبف
قانون فطات ،چیزی واقع نشدهاست .آنچه مفساان آوردهاند از الفاظ قاآن هم نمالیتالوان آن را در
آورد» (همان ،ج)110-108 :1؛ پ

معجزۀ بزرگی که در اینجا رخ داده این بودهاست که خداونالد

در یک چنین مشکل و خطای ،موسی و تمام بنیاساائیل را بهوسیلۀ پایا شدن در دریا از چنگال
فاعون نجات داد و وقتی که فاعون خواست از آن محل پایا

عبور کند ،آ

پا شده بالود و لالذا

خود و تمام لشکایانش غاق شدند» (همان ،ج.)19-20 :1
 -3-2-2فطریدانستن نبوّت
احمدخان میگوید :علمای متقدم ،نبوّت را منصب و شغل خیال کادهاند که خدا مثل یالک پادشالاه
که از میان رعایای خود یکی را وزیا و دیگای را امیا میکند ،نبوّت را به ها ک
یا هاک

را که انتخا

که میخواهد و

میکند ،میدهد .این عقیده پیاامون نبوّت درست نیست ،بلکه نبالوّت یالک

اما فطای است .نبی حتی در شکم مادر هم نبی است .نبوّت درحقیقت امای فطای اسالت کاله در
انبیا به مقتضای ساشت عُلوی و نورانی آنهالا مثالل سالایا قالوای انسالانی اسالت؛ ولالی فالوق همالۀ
آنهاست .ها انسانی که این قوه در او وجود دارد ،نبی است .ها کسی هم که نبی شد ،قوۀ مزبالور
در او موجود است .همانطور که تمام ملکات انسانی متناسب با تاکیالب اعضالا و قلالب و دمالا و
باالخاه با اصل خلقت و ساختمان وی بوده و عبقۀ خاصی بین ایالن دو وجالود دارد؛ بالین ملکالۀ
قدسی نبوّت هم با اعضایی که گفتیم ،پیوندی باقاار است .ملکالۀ قدسالی نیالز ماننالد دیگالا قالوای
انسانی بهتدریج قوی میشود و وقتی که به سا حد کمال رسید ،آن وقت حسب اقتضا یالا باله اذن
اهلل باوز و ظهور میکند که در عاف عام به بعثت نبی تعبیا میشود .باید دانسالت کاله رابطالۀ بالین
خدا و شخص نبی ،همین ملکۀ قدسی نبوّت است کاله آن را نالاموس اکبالا و باله اصالطبح شالاگ،
جبائیل مینامند .پ

به چیزی وحی میگویند که مبدأ فیاض آن را در قلالب نبالی بالا ایالا نبالوّت
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فطای ،منقوش ساختهاست و همین انتقاش یک وقت مانند صدای یک نفا آوازکننده یا گوینده بالا
گوشِ ظاها شنیده میشود و وقت دیگا ،همان نقوش قلبی بهصورت گوینده یا آوازکننده نمالودار
میشود؛ ولی در اینجا جز شخص نورانی پیامبا ،نه آوازی در خارج است و ناله گوینالده (هنالدی،
 ،1334ج.)59-62 :1
 -3-2-3نفی حقیقت وجودی مالئک
احمدخان ،مبئک را موجوداتی حقیقی نمیداند ،بلکه ازنظالا او همالان قالوانین طبیعالت ،در قالاآن
تعبیا به مبئک شدهاست .او در این زمینه میگوید« :ممکن است مخلوقی باتالا و بالاالتا از آدمالی
در خارج وجود داشتهباشد .کسی حب ندارد و نمیتواند آن را انکار کند؛ چااکه با رد آن ،باهالانی
در دست نیست و نیز نمیتوان از روی دالیل علمی آن را انکار کاد ،بلکه ممکن است که موجالود
باشد ،هاچند که آن به غایت عجیب بهنظا میآید .در عین حال ،باای ایبات وجود خارجی چنالین
مخلوقی نیز دلیلی نداریم و از روی موازین علمی نیز نمیتوان آن را یابت کاد .اگا بخواهیم قاآن
را در این با

شاهد بیاوریم ،باید گفت که باای ایبات چنین موجودی که عقیدۀ عموم [یعنی همۀ

مادم دنیا صافنظا از کیش و دین و ]...است ،از قاآن نمالیتالوان اسالتدالل کالاد .آنچاله از قالاآن
استفاده میشود مخالف با این مطلب است .چنانکه در یکجا میفاماید« :وَ قَالُواْ لَوْ لَاا أُناِِ َ عَلَیاهِ
مَلَكٌ وَ لَوْ أَنَِلْنَا مَلَكًا لَّقُضی الْأَمْرُ ثُمَّ لَا ینظَرُونَ * وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلَبَسْنَا عَلَایهِم مَّاا
یلْبِسُونَ» (االنعام )9-8 /و گفتند« :چاا فاشتهاى بالا او نالازل نشالدهاسالت؟ و اگالا فاشالتهاى فالاود
م آوردیم ،قطعاً کار تمام شده بود سپ

مهلت نم یافتند* .و اگا او را فاشتهاى قاار مال دادیالم،

حتماً وى را [بهصورت] مادى درم آوردیم و اما را همچنان با آنان مشتبه م ساختیم ».از این آیه
معلوم میشود که فاشته نه جسم است و نه مائی میشود و اگا هم فاراً بخواهد ظاها شود ،جز
اینکه بهصورت یک مخلوق موجود درآید ،از راه دیگا ممکالن نیسالت .بایالد دانسالت کاله عبالارت
«جَعَلْنَاهُ مَلَکًا» قید احتاازی نیست؛ بلکه چون موروگ بحث ،انسان بودهاست ،لذا به «رجب» مقیالد
شده و گانه مااد ،مطلب مخلوق است .بعد از غور در این مطلب دقیب و بعد از پالیبالادن باله ایالن
نکته که خداوند عظمت ،جبل ،آیار و اطوار قدرت خود را عموماً به فاشتگان منسالو

مالیدارد،

بدونشک نمیتوان به فاشتگانی که ذکا آنها در قاآن مجید آمدهاست ،کسوت وجود شخصالی و
واقعی پوشاند؛ بلکه خداوند آیار قدرت بیپایان خود و انواگ و اقسام قوایی را که در تمام کائنالات
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ایجاد کادهاست ،به ملک یا مبئکه تعبیا کادهاست که از میان آنها ،یکالی هالم شالیطان یالا ابلالی
است .صببت کوهها ،رقت آ ها ،قوۀ رشد و نمو روییدنیها ،قوۀ جذ

و دفالع بالاق و بالاالخاه

تمام قوایی که کائنات از آنها پدید آمدهاند و نیز هزاران قوهای که در خودِ کائنات اسالت ،وجالود
دارد و ملک یا مبئک هستند که ذکاشان در قاآن مجید آمدهاست (هندی ،1334 ،ج.)84-85 :1
 -3-3عرفیبودن زبان قرآن
سومین مبنای تفسیای احمدخان ،عافیبودن زبان قاآن اسالت .احمالدخالان دربالارۀ زبالان قالاآن و
چگونگی تفسیا آن میگوید« :بیشک قاآن کبم خداسالت؛ امالا مطالابب محالاوره و اساللو

کالبم

انسانی نازل شدهاست؛ یعنی همانطور که ما در کبم خود صنعت تشبیه ،مجاز ،استعاره و کنایه را
بهکار میبایم یا در باخی موارد به کبمی که مشهور اسالت ،اسالتناد مالیکنالیم و در باخالی مالوارد
مطابب وسعت اطبگ و فهم مخاطب سخن میگوییم و اسلوبی خاص در سخن گفتن بامیگالزینیم
یا در جای دیگا بهطور مزاح چیزی میگوییم ،قاآن نیز همین حکم را دارد و مالیبایسالت مطالابب
این اصول آن را معنا کاد» (همان ،ج.)54-55 :2
با همین اساس ،وی کبم قاآن را به دو قسم ،کبم مقصود و غیامقصود تقسیم میکنالد .او در
این باره میگوید« :در قاآن کبم غیامقصود زیاد است که نمیشود آنها را حجت قالاار داد؛ مالثبً
میگوید« :إِنَّ الَّذینَ كَذَّبُوا بِتیاتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها ال تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوا ُ السَّماءِ وَ ال یدْخُلُونَ الْجَنَّاةَ حَتَّاى
یلِجَ الْجَمَلُ فی سَمِّ الْخِیاطِ وَ كَذلِكَ نَجِِْی الْمُجْرِمینَ» (االعااف)40/؛ «درحقیقت ،کسان که آیات ما
را درو شمادند و از [پذیافتن] آنها تکبّا ورزیدند ،درهاى آسمان را باایشان نمال گشالایند و در
بهشت درنم آیند ،مگا آنکه شتا در سوراخ سالوزن داخالل شالود؛ بالدینسالان بزهکالاران را کیفالا
م دهیم» .با استناد به این آیه نمیتوان ادعا کاد که خارجشدن شتا از سوراخ سوزن ممکن اسالت؛
زیاا این معنی در این کبم مقصود نیست ،بلکه مقصود صافاً بیان عدمامکان یالا امتنالاگ دخالول در
بهشتِ کسانی است که آیات الهی را تکذیب کادهاند و نیز نمیتوان از این آیه اسالتدالل کالاد کاله
آسمان دروازه دارد؛ زیاا این کبم غیامقصود است و صافاً باای محاومماندن از رحمالت خالدا در
آنجا آمدهاست (همان ،ج)20-18 :1؛ از جمله مواردی که طبب این اصل به تفسیا آن پاداخته ،باله
قاار زیا است:
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 -3-3-1محاورهایدانستن استهزاء خداوند

وی ذیل آیۀ «اللَّهُ یسْتَهِِْئُ بِهِمْ» (البقاه )15 /میگوید« :باخی گفتهاند :شایسته نیسالت کاله خداونالد
کسی را مسخاه کند .این اعتااضِ غلط از اینجا ناشی شده که مادم میخواهند ها یک از الفالاظ و
عبارتهای قاآن را از طاز محاورههای انسانی ،خارج سالاخته و در معنالای اصاللی و لغالوی خالود
استعمال کنند .بیشک قاآن کبم خدا ست ،ولالی مطالابب محالاوره و اساللو

کالبم انسالانی نالازل

شدهاست؛ یعنی همان طور که ما در گفتار خود صنعت تشبیه ،مجاز ،استعاره ،کنایه و ...را باله کالار
میبایم ،قاآن نیز همین گونهاست .مقصود از این آیه و مانند این نوگ محاوره است که میگوینالد:
او همچنان که سابهسا ما میگالذارد و آزار مالیرسالاند ،مالا هالم سالابالهسالا او گذاشالته و آزارش
میرسانیم .حال آنکه هیچ آزاری به او نمیرسانند ،بلکه مقصود از این آزار رسالاندن باله او همالان
آزاری است که او میرساند و غاض از این کبم فقط آشکارکادن سبک مغالزی ،غفلالت و نالادانی
طاف مقابل است .همچنین در اینجا ،خداوند باای ایبات بیخادی کفار میفاماید :همان طور کاله
آنها مسلمانان را مسخاه میکنند ،خدا هم آنها را مسخاه میکند؛ یعنی آنها را در این مالورد باله
حال خود واگذاشته و متعاض آنها نمیشود» (هندی ،1334 ،ج.)54-55 :1
 -3-3-2نگرش خاص دربارۀ ماهیت بهشت
احمدخان میگوید« :بعضی با این باورند که «الجنه و النار مخلوقتان» بهشت اکنون موجود است و
از آیاتی کاله لفالظ «اعادت» (البقالاه24 /؛ آلعمالاان131 /و 133؛ الحدیالد )21/باله معنالای مهیالا و
آمادهبودن در آنها استعمالشده ،این نتیجه را گافتهاند؛ ولی من میگویم که این باداشت صالحی
نیست؛ زیاا اسلو

بیان قاآن در همهجا این است که آنچه که متعلببه آینالده و وقالوگ آن حتمالی

است ،به صیغۀ ماری یاد شدهاست؛ بههمینخاطا در این آیات نیز از چیزهایی که در آینده وقالوگ
خواهدیافت ،به صیغه ماری بیان شدهاست .مثبً در آیۀ  24بقاه که آمده« :فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتی وَقُودَُُاا
النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرینَ»؛ «بتاسید از آتشی که هیزم آن آدمالی و سالنا اسالت و آن بالاای
کفار حارا و آماده شدهاست ».در صورتی که با آدمی وقتی ممکن است اطالبق هیالزم بشالود کاله
باای افاوختن آتش وی را در میان آتش بیندازند .پ
آن هم بعد از حسا

و کتا

خواهدبود .پ

اگا چنین باشد ،در نزد علمای ما در قیامت

در این وقت نه کسی هیزم آتش اسالت و ناله چنالین

آتشی فعبً وجود دارد تا آدمی هیزم آن باشد» (هندی ،1334 ،ج.)68 :1
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دربارۀ مخلوقبودن بهشت و جهنم روایاتی از شیعه و سنی رسالیدهاسالت .تمالام ایالن روایالات
مضطا

است و بهحسب دالالت ورعیه و ظهورات لغوی و عافی ،کاذ

است (خمینی:1418 ،

ج .)538: 4ازنظا دانشمندان شیعه و بسیارى از اهل سنت ،بهشت و جهنم با قالدرت الیالزال الهال
آفایده شده و در این دنیا قاار دارد؛ ول بعض از معتزله مانند ابوهاشم جبائ و قار عبدالجبار
معتزل معتقدند که بهشت و جهنم هنوز آفایده نشده و در قیامت آفایده خواهنالدشالد (جعفالای،
بیتا ،ج.)237 :2
ماهیت بهشت این است که خدا خود بیان کادهاست« :فَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِی لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْاین
جَِاءً بِما كانُوا یعْمَلُونَ» (السجده)17/؛ «هیچک

نم داند چه چیز از آنچاله روشالن بخالش دیالدگان

است ،به [پاداش] آنچه انجام م دادند بااى آنان پنهان شدهاست ».خود پیامبا(ص) نیز در روایتالی
که شیعه و سنی نقل کادهاند ،دربارۀ حقیقت بهشت فامودهاند که خداوند فامود« :أَعْدَدْتُ لِعِبَاادِی
الصَّالِحِینَ مَا لَا عَینٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَاى قَلْابِ بَشَار»؛ «بالاای بنالدگان نیالک خالودم
نعمتهایی که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به قلب انسانی خطور نکادهاست ،مهیالا کالادهام».
اگا حقیقت بهشت همین بستانها و نهاهای جاری و میوههای لذیذ و حوران سیمینتالن و...

پ

باشد ،همۀ اینها مخالف با فامودۀ خدا در قاآن و حدیث است؛ چه اینهالا را انسالان دیالدهاسالت
(هندی ،1334 ،ج.)69: 1
انسان مطابب فطات خود چیزهایی را میتواند بفهمد یا چیزهایی ممکالن اسالت در خالاطاۀ او
خطور کند که آن را دیده یا لم

کاده یا چشیده و یا...؛ پ

در بهشت است ،آدمی نه آن را دیده و نه لم

«قاه اعین» یعنی راحت و لالذتی کاله

کاده و نه...؛ در نتیجه مطابب فطات انسالانی آن را

به انسان نشاندادن از امور محال است .عبوهبا این ،آنچه باای آدمی ذکا میشود ،بهوسیلۀ الفالاظ
و عبارتهایی است که جزو محاورههای انسانی است و سخن اینجاست که آنچه که آدمی ندیالده
و لم

نکاده و نچشیده و ...در زبان انسانی لفظی باای آن پیدا نمیشود و از آنجاست که انبیا آن

درجه از راحت و لذت یا رنج و المی را که فوق آن هیچوقت در مخیلۀ انسانی خطالور نمالیکنالد،
بهعنوان جزا و سزای اعمال بیان کادهاند .پ

«قاه اعین» بهشت را خداوند بهطور تشبیه به کیفیت

یک رشته خوشیها و لذتهای طبیعی نفسانی بیان کاد و نیز سختیهالا و رنالجهالای دوزخ را باله
سوختن در آتش و مانند آن تمثیل نمود تا در دل انسان این خیال پیدا بشود که در آنجا لذتی عالی
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شدید و سخت وجود دارد و قابلقیاس با لذتها و دردهای ایالن دنیالا نیسالت

(هندی ،1334 ،ج.)70-72 :1
 -3-3-3نگرش خاص دربارۀ آسمانهای هفتگانه
احمدخان معتقد است که لفظ سبع باای هماهنگی با نظا مادمان آن زمان آمدهاست کاله قائالل باله
هفت سیاره بودند؛ بهعبارت دیگا ،لفظ سماء طبب محاورههای رایج آن زمان استعمال شالدهاسالت.
(همان ،ج .)78 :1احمدخان میگوید :معانیای که اکثا مفساان باای سالماء و سالماوات گفتالهانالد،
صایحاً انکار میکنم و میگویم چیزهایی که در قاآن سماء یا سماوات با آنها اطبق شالدهاسالت،
همانها را معنی سماء و سماوات میدانم ،نه معنایی را که علمای ما در پیاوی از حکمالای یونالان
اختیار نمودهاند؛ زیاا که من خودم را تابع قاآن میدانم نه حکمای یونان .لفظ سالماء در قالاآن باله
معانی گنبد نیلگون ،اجاام سماوی درخشان یا همان کواکب ،سحا
فضایی که ها ک

بالارانزا و نیالز آن وسالعت و

باالی سا خود مشاهده میکند ،آمدهاسالت؛ امالا معالانیای کاله حکمالای یونالان

گفتهاند در هیچ جای قاآن نیامدهاست .پ

لفظ سماء در آیۀ «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَاوَّاُُنَّ سَابْ َ

سَماواتٍ وَ ُُوَ بِكُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ» (البقاه« )29/سپ

به [آفاینش] آسمان پاداخت و هفت آسالمان را

استوار کاد و او به ها چیزى داناست ».همان وسعت مااد است کاله هالاک

بالاالی سالا خالود باله

چشم میبیند .مااد از سبع سماوات ،همان هفت سیاره است که ها فادی در زمان نزول قالاآن آن
را میدانست؛ حتی اعاا

بدوی هم از آن بهخوبی آگاه بودند (همان.)79-80 :

 -3-3-4انکار معجزهها و طبیعی جلوهدادن آنها
احمدخان بااساس هایک از این مبانی سهگانه به تفسیا پاداختهاست .وی قسالمتی از معجالزات را
بااساس عافیبودن زبان قاآن و باخی را بااساس تجابهگاایی تحلیل کادهاست .در ادامه مواردی
که احمدخان بااساس مبنای عافیبودن زبان قاآن ،معجزات را بهصورت یک امالا طبیعالی تفسالیا
کادهاست ،ذکا میشود.
احمدخان باخی آیات را که گفته شده در آنهالا از معجالزه سالخن باله میالان آمالده ،بالااسالاس
محاورهایبودن زبان قاآن توجیه میکند .وی ذیل آیۀ «وَ قا َ لَهُامْ نَبِایهُمْ إِنَّ آیاةَ مُلْكِاهِ أَنْ یاأْتِیكُمُ
التَّابُوتُ فیهِ سَكینَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِیةٌ مِمَّا تَرَكَ آ ُ مُوسى وَ آ ُ ُارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَ ئِكَاةُ» (البقالاه)248 /؛
«و پیامباشان بدیشان گفت :درحقیقت ،نشانۀ پادشاه او این است که آن صالندوقِ [عهالد] کاله در
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آن آرامش خاطاى از جانب پاوردگارتان و بازماندهاى از آنچه خاندان موسال و خانالدان هالارون
[در آن] با جاى نهادهاند -در حال که فاشتگان آن را حمل م کنند -بهسوى شما خواهد آمد» .او
مینویسد« :اینکه گفته میشود فاشتگان آن تابوت را با دوش کشیده و آوردنالد ،یالک محالاورهای
است که در این گونه مواقع باای تقویت و آرامش قلب طاف مقابل ،استعمال مالیشالود» (هنالدی،
 ،1334ج.)312 :2
همچنین ذیل آیۀ «قا َ یا مَرْیمُ أَنَّى لَكِ ُذا قالَتْ ُُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» (آل عماان)37 /؛ «[م ]گفت:
اى مایم ،این از کجا بااى تالو [آمالدهاسالت؟ او در پاسالب مالیگفالت] :ایالن از جانالب خداسالت».
مینویسد :این عبارت «ُو من عنداهلل» که مایم گفته که یالک سالخن عجیبالی نیسالت ،بلکاله جالزو
محاورههای روزماه بهشمار میآید و ابداً غاابتی ندارد .ابوعلی جبایی شاح درستی نوشته که فخا
رازی نیز آن را نقل کادهاست و گفته« :خداوند به دست افااد باایمان و اشخاص خداپاست بالاای
حضات مایم غذا میفاستاد» (هندی ،1334 ،ج.)16-17 :3
 -4نتیجه
نتایج کلی تحقیب ،بدین قاار است:
 -1فضای سیاسی-فاهنگی حاکمبا هندوستان در قان نوزدهم میبدی و اشغال هندوستان توسالط
انگلیسیها که مسلمانان را در شاایط نامطلو

اقتصادی ،فاهنگی و غیاه قاار دادهبود؛ احمدخالان

را با آن داشت که بهعنوان مصل اجتماعی درجهت اصبح جامعالۀ خالود بالهویالژه بهبالود حیالات
فکای مسلمانان گام بادارد.
 -2بهخاطا وجود مطالب خاافی و جعلی در کتا های تفسیا اهل سنت ،احمدخان قالاآن را تنهالا
منبع تفسیا میداند و احادیث را کنار مینهد و در فهم آیات از آنها کمک نمیگیاد.
 -3احمدخان بهدلیل بیاعتمادی نسبتبه روایات ،روش تفسیا قاآن به قاآن را باگزیدهاست؛ امالا
راه افاا را پیموده و در سایۀ قاآنگاایی افااطی به تأویلهای ناروایی دستزدهاست.
 -4احمدخان درجهت آشتی علم و دین در تفسیا آیات به تجابهگاایالی روی آورده و بالا توجیاله
مطابقت نظام تکوین و تشایع ،بسیاری از امور غیامادی ازقبیل مبئک ،وحی ،معجزههالای انبیالا را
در روند نظام تکوینی ،توجیه مادی کادهاست.
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 -5با مبنای عافیدانستن زبان قاآن باخی از مباحث قاآنی مانند مشاجاۀ مبئک بالا پاوردگالار و
آسمانهای هفتگانه را با سبک و اسلو

محاوره تفسیا کاده و از تفسیاهای رایج در ایالن بالاره

رویباتافته است.
 -6مبالانی تفسیای احمدخان بهطور گستاده با تفسیا اکثا مباحث قاآنی سایه انداختهاست و همۀ
موروعالات و مفالاهیم قاآنی اعالماز مباحالث اعتقالادی ،احکالام ،اخبقالی ،تالاریخی و ...را شالامل
میشود.
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