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جریان «میقات بنیاس ــرائیل» در قرآن ،مبحثی پر دامنه میان مفسران اسالمی است .از مسائل
مهم در این زمینه ،بررس ــی مفهوم و مصداق فراز «أ تهلکنا بما فعل الس ــفهاء» (اعراف )155 /اســـت.
بیشتر مفس ــران عب ــارت «أ تهلکنا» را به حضرت موس ــی ؟ع؟ نس ــبتداده ،آن را به عـــذاب و عقاب
تفس ــیر کردهاند؛ اما با توجه به موارد اس ــتعمال مش ــتقات «إهال ک» در قرآن و نیز با لحاظ ســـیاق و
آیات همگون ،به نظر مفهوم و مصداق دقیقتری میتوان برای عبارت مورد بحث جستوجو کرد.
جس ــتار حاضر بر آن اس ــت ،با روش توصیفی ـ تحلیلی ،ضمن نقد آرای مفسران ،دالیل و شواهد
تفس ــیر برگزی ــده را تبیی ــن نماید .پژوه ــش پیشرو به این نتیج ــه میانجامد که «إه ــا ک االهی» در
ع ــرف ق ــرآن بهمعنای «عذاب و مرگ بدفرجام» اس ــت و این معنا با وضعیت حضرت موســـی ؟ع؟ در
جریان میقات بنیاسرائیل هماهنگ نیست؛ بلکه تطبیق عبارت «أ تهلکنا» بر گفتوگوی برگزیدگان
بنیاسرائیل با خداوند پس از صاعقه مرگ ،با «حقیقت قرآنی إهال ک» سازگارتر مینماید.
از پیامدهای کالمی این بحث میتوان به تأیید سخنگفتن خداوند با صاعقهزدگان بنیاسرائیل
در عالم برزخ و دنیا ،امکان احتجاج با بنیاس ــرائیل در پی این مکالمه و نیز زدودن ابهام از مســـائلی
چون امکان رجوع به دنیا در صورت «إماتة» ـ نه إهال ک ـ اشاره کرد.
واژههای کلیدی :آیات میقات ،بنیاسراییل ،قرآن ،وا کاوی ،إهال ک ،حیات برزخی.
 .1استادیار علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،گروه معارف اسالمی ،الهیجان ،ایران.
Email: dsh.karim4@gmail.com
 .2دانشیار علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه مازندران ،گروه علوم قرآن و حدیث ،بابلسر ،ایران ،نویسنده مسئول.
Email: m.nouraei@umz.ac.ir
پذیرش1399/06/20 :
دریافت1399/03/27 :
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 .1مقدمه
 .1-1بیان مسئله
جری ــان میقات برگزیدگان بنیاس ــرائیل ،در آی ــات متعدد قرآن ،ازجمله (بق ــره 55/و  56و ،)75
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از جانباخت ــن آنه ــا در اثر «رجفه» و صاعقه مرگ (بقره )55/خبر میدهد ،و از درخواســـت حضرت
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(نساء )153/و (اعراف 155/و  ،)156گزارش شدهاست .گویا درمیان این آیات ،آیه  155سوره اعراف
ََ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ َ
ً
هل َ
َ«و ْاخت ـ َـار ُموسـ ـی َق ْو َمه َس ـ ْـب َ
کت ْ
هم ِم ْن
عین َر ُجال ِلمیقا ِتن ــا فلما أخذته ــم الرجفه قال رب لو ِشـــئت أ
َق ْب ـ ُـل َو إی ــای َأ ُ
هلکنا بما َف َع َل الس ـ َـف ُ
هاء ِمنا» از صراح ــت و جامعیت بیشتری برخوردار اســـت .بنابر
ت
ِ
ِ
ِ
دیدگاه مش ــهور ،این آیه به گزینش هفتاد تن از بنیاس ــرائیل برای مالقات با خداوند اشـــاره نموده،
موسی ؟ع؟ برای بازگشت صاعقهزدگان به دنیا سخن بهمیان میآورد.
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
هلکنا بما فعل السف ُ
هاء ِمنا»
ازجمله ابهامات و مباحث مهم ذیل آیه فوق ،مفهوم و مصداق فراز «أ ت ِ ِ

اس ــت .بیگمان برای فهم مراد و معنای درســـت یک آیه ،الزم اســـت ،مفهوم هر یک از مفردات با توجه
بهمعنای لغوی و کاربس ــت قرآنی آن و نیز با لحاظ قراین برونمتنی از قبیل ســـیاق ،آیات مش ــابه و دیگر

ش ــواهد ،بهدس ــت آورد .در این میان ،میزان پایبندی مفسران از فرایند یادشـــده ،نکتهای است که بر
َُ
هلکنا ِبما
پایه آن ،این پرسـ ـشها قابل طرح اس ــت که ،اول آنکه ،مفسران در بیان مفهوم و مصداق «أ ت ِ
َ َ
َ
السف ُ
هاء» چه آراء و نظراتی را عرضه نمودهاند؟ و این دیدگاهها دارای چه نقاط مثبت یا کاستیهایی
ف َعل
است؟ دوم آنکه ،با لحاظ اختالف نظرهایی که درباره مفهوم «إهال ک» وجود دارد ،مقصود از عبارت «أ
تهلکنا» چیست؟ و این جمل ه از سوی چه کسانی و در چه شرایطی صادر شدهاست؟ سوم آنکه ،با توجه
به گزارش برخی محققان مبنی بر ظهور اسرائیلیات پیرامون آیات میقات (جوادیآملی1396 ،ش :ج ،30
ص  ،)412مفسران اسالمی برای تفسیر این آیات تا چه میزان از عهد عتیق و اسرائیلیات اثر پذیرفتهاند؟
 .2-1پیشینه پژوهش
با این حال ،بررس ــی پیش ــینه این بحث در آثار مفس ــران اس ــامی و پژوهشـــگران معاصر ،حا کی
از کاس ــتیها در تفس ــیر آیه یاد شدهاس ــت؛ چرا ک ــه برخی با اعتراف ب ــه اثرپذیری خـــود از عهد عتیق
(ابنعاشور ،بیتا ،ج  ،8ص  )307و ادعای هماهنگی قرآن با آن کتاب کهن (سرشار1391 ،ش :ص )51
و بسیاری با اعتماد به اقوال راویان اسرائیلی نظیر ابنمنبه (آلوسی1415 ،ق :ج  ،5ص 70؛ طنطاوی،
بیتا ،ج  ،5ص 387؛ طبرسی1372 ،ش :ج  ،4ص  )745و بعضی با تکیه بر پیشفرضهای خود از
معن ــای مفردات (طیب1378 ،ش :ج  ،5ص  ،)473به تحلی ــل و توجیه آیه محل بحث پرداخته ،و
با دامن زدن به دیدگاههای مختلف س ــبب ش ــدهاند جزئیات بیشتر این جریان قرآنی در هالهای از
ابهام باقی مانده ،غبار تردید بر بیشتر فرازهای آن سایهافکن شود.

 .3-1ضرورت و روش پژوهش
در این جستار برای پاسخ به مسائل یادشده ،ابتدا بر بازنگری و دقت بیشتر در مفاهیم کلیدی
آی ــه ،بهخص ــوص مفهوم قرآن ــی «إهال ک» تأ کید شدهاس ــت؛ آنگاه ب ــا رویکردی انتقادی بـــه ارزیابی
دیدگاهه ــای مفس ــران پرداخت ــه ،و مبتنی ب ــر مفاهیم کلیدی و قواعد تفس ــیری ،مفهـــوم و مصداق
دقیقت ــر ،فراز م ــورد بحث تبیین شدهاس ــت .در ادامه ،با پ ــردازش مباحث پیش ــین و تبیین دالیل
تفس ــیر برگزی ــده ،به برخ ــی پیامدهای کالم ــی آیه محل بحث مانن ــد تأیید حیات برزخـــی منتخبان
بنیاس ــرائیل پ ــس از رجفه م ــرگ ،و نیز نحوه گفتوگو و احتجاج خداوند با آنها ،اش ــاره شدهاســـت
و درنهایت ،ضمن مقایس ــه برخی دادههای آیات میقات با داس ــتان میقات در عهد عتیق ،از ترویج
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اسرائیلیات در تفاسیر اسالمی توسط مسلماننماهای یهودی خبر داده شدهاست.

واکاوی واقعه میقات بنیاسرائیل با تأ کید بر مفهوم و مصداق آیه  155سوره اعراف

 .2یافتهها و بحث
 .1-2مفهومشناسی «هلک» و «إهال ک»
واژگان کلیدی یک آیه در فهم معنا و مراد واقعی آن س ــهم ب هس ــزایی دارد .واژه اصلی فراز مورد
بحث« ،تهلکنا» اس ــت که از مصدر «إهال ک» مشـــتق شدهاس ــت .ب ــر این پایه ،بازنگری و اســـتخراج
معنای اصلی «هلک» و «إهال ک» در لغت و قرآن ،مهم مینماید.
 .1-1-2مفه ــوم «هل ــک» در لغ ــت :اص ــل م ــاده «هلک» ن ــزد لغتشناس ــان به اختـــاف معنا
شدهاس ــت .برخی ماده «هلک» را به پایین افتادن و س ــقوط معنا کردهاند (جوهری1407 ،ق :ج ،4
ص  )1617و بعض ــی گفتهاند :مفهوم «هال ک» با برچیدهش ــدن بنیانها و ه ــر آنچه که با آن لذت و
منفعت حاصل میشود ،تحقق مییابد (عسکری1400 ،ق :ص  .)98و نیز بعضی «هال ک» را به زوال
و انقض ــای حیات با حدوث اختالل (فس ــاد) و گسس ــت در نظ ــم اجزای یک ش ــیء ،تعریف کردهاند
(مصطفوی1430 ،ق :ج  ،11ص .)297
همچنی ــن مالحظه موارد اس ــتعمال نش ــان میدهد ،واژه «هل ــک» ،درباره اش ــیاء ،گیاهان و در
موضوع انس ــان کاربرد دارد .درخصوص «اس ــتهال ک» مال گفتهاند :این تعبی ــر در جایی کاربرد دارد
ک ــه مال ــی هزینه ش ــود و بهتدریج از بین ب ــرود (فیروزآب ــادی1415 ،ق :ج  ،3ص  .)443همچنین ،به
َ
گیاهانی که به زردی و خشکی متمایل شدهاند« ،هلکه» اطالق شدهاست (زبیدی1414 ،ق :ج ،13
ص  .)674در موضوع انسان نیز ،برخی واژه «هال ک» را متضاد با مفهوم «فوز» معنا نموده (ابندرید،
1987م :ج  ،2ص  )822و به نفس شهوتران «هالکه» گفتهاند؛ چون صاحبش را به سقوط و نابودی
میکشاند (زبیدی ،همان ،ص .)673

بهنظر ،تحلیل دیدگاهها درباره اصل ماده «هلک» و موارد اس ــتعمال آن ،این نتیجه را بهدســـت
میدهد که در معنای «هلک» چند مؤلفه اساسی نقش عمده را ایفا میکنند؛ این مؤلفهها عبارتند
از .1 :زوال و اف ــول ،ی ــا مرگ و ناب ــودی در انتهای مس ــیر؛  .2تدریج در زوال که از آن به ســـقوط تعبیر
شدهاست؛  .3عدم حصول نفع و نتیجه مطلوب (متضاد مفهوم فوز).
 .2-1-2معنای «هلک» و «إهالک » در عرف قرآن :از قواعد فهم مفردات آیات توجه به «عرف قرآن»
است ،به این معنا که در فهم و تبیین معنای هر کلمهای باید تفحصشود که آیا در کاربردهای قرآن کریم
66

زبان و عرف قرآن برای آن معنای خاص ،حقیقت شدهاست؟ پس ا گر چنین حقیقتی در مورد کلمهای
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از آن کلمه معنای لغوی اراده شده ،یا معنای دیگری مورد توجه بوده و در اثر کثرت استعمال آن کلمه در
ثابت شود ،در صورت نبود قرینه ،ظهور آیه با عنایت به آن حقیقت بهدست میآید و تفسیر آیه طبق آن
انجام میگیرد (طباطبایی1417 ،ق :ج  ،3ص 167؛ بابایی1389 ،ش :ج  ،2ص .)232
بر این اس ــاس ،واژهشناس ــان قرآن ،به این مسئله توجه نمودند که آیا لفظ «هلک» در قرآن تنها
درخصوص «مرگ بد» اس ــتعمال میش ــود یا در مطلق مرگ نیز کاربرد دارد؟ در اینباره پاســـخهای
متفاوتی عرضه شدهاس ــت .برخی گفتهاند« :هلک» تنها در مرگ بد به کار میرود (قرشـــی ،به نقل از
اقرب الموارد1371 ،ش :ج  ،7ص )159؛ گروهی نیز به این نظر رسیدند که :واژه هال ک در زمان نزول
قرآن بهمعنای مطلق مرگ اس ــتعمال میش ــده و اعتبار ذم در آن از امور مس ــتحدث و عارضی اســـت
(همان ،ص 160؛ زبیدی ،همان ،ص 670؛ حسینی شیرازی1424 ،ق :ج  ،4ص .)607
صاح ــب مف ــردات نی ــز در ای ــنب ــاره مدعی ش ــده ،لفظ ه ــا ک در ق ــرآن بهمعنای مـــوت مطلق
ٌ َ
ُ
الدهر»
یهلکنـــا ِإال
ذ ک ــر نشدهاس ــت ،مگ ــر در آیه ِ«إ ِن ْام ـ ُـرؤ هلک لیس له ول ــد» (نس ــاء )176/و َ«و ما ِ
(الجاثی ــه .)24/ایش ــان همچنی ــن وج ــه کارب ــرد لفظ «هل ــک» بهج ــای «م ــات» در فراز َ
«حتـــی ِإذا
َ
هلک» (غافر )34/ـ که به حضرت یوس ــف ؟ع؟ اس ــناد دارد ـ را بهدلیل ویژگی خاص این لفظ عنوان
کردهاس ــت (راغب اصفهانی1412 ،ق :ص  .)844وی گرچه به این ویژگی اش ــاره نکرده ،اما در بعضی
پژوهشهای معاصر آمده است:
با توجه به تضاد واژه «هال ک» با مفهوم «فوز» ،این واژه در مورد کسی بهکار میرود که به هنگام
َ
م ــرگ از کاره ــا و اعمال خود نتیجه مطلوب را بهدس ــت نیاورده اس ــت .این معنا در اســـناد «هلک»
به یوس ــف ؟ع؟ قابل مش ــاهده است؛ زیرا ایش ــان از فرزندان خود جانشینی [شایســـته در امر نبوت]
نداشته است (ربانیخواه ،و همکاران1395 ،ش :صص  88و .)89
بهنظر ،این بیان توجیه قابل قبولی برای کاربرد واژه «هلک» در آیات دیگر نیز اســـت؛ زیرا در آیه
ٌ َ
ِ«إ ِن ْام ـ ُـرؤ هلک لیس له ولد» (نس ــاء ،)176/گویا تعبیر «لیس له ولد» بیانگر علت اســـناد «هلک» در

ً
مورد انس ــانی اس ــت که فرزنددار شدن ،مطلوب و نتیجه طبیعی زندگی اوس ــت؛ اما تکوینا به چنین
ُ
الدهر» (جاثیه )24/گفتهاند :این
یهلکنا ِإال
نتیجهای نرسیدهاس ــت .همچنین در تفس ــیر فراز َ«و ما ِ
آی ــه عقیده کس ــانی را نش ــان میدهد که ب ــاور دارند ،تمام زندگ ــی آنها محدود به همین دنیاســـت
و آنچ ــه آنه ــا را به نابودی میکش ــاند ده ــر (روزگار) اس ــت ،عاملی که نتیجهای ج ــز بیماری و مرگ
برایشان نداشته است (مغنیه1424 ،ق :ج  ،7ص 29؛ سید مرتضی1431 ،ق :ج  ،3ص .)339
پ ــس با عنایت به تحلیل موارد فوق ـ استثناش ــده در قول صاحب مفردات ـ میتوان مدعی شـــد
ک ــه در تمام ـ یا غالب ـ آیات قرآن داللت ماده «هلک» ب ــر «مرگ و زوال تدریجی بدون حصول نتیجه
مطل ــوب» پذیرفتن ــی اس ــت .اما باید توج ــه داشـــت ،نامطلوببودن نتیج ــه عمل و ســـرانجام افراد
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ـ بهواس ــطه اس ــناد واژه هلک ـ یا امری تکوینی و غیراختیاری است که س ــزاوار مذمت نیست ،مانند:
ْ ٌُ َ َ َ َ َ
یس له َول ٌد» (نساء ،)176/یا محصول عقیده و عمل اختیاری ،و د نتیجه مستوجب
ِ«إ ِن امرؤ هلک ل
َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
یهلک من هلک عن بینه» (انفال.)42/
مذمت و عقاب است ،مانندِ « :ل ِ
ش ــایان ذکر اس ــت ،هماهن ــگ با نوع اخیر هال ک ــت که از آن ب ــه «هال کت معنوی» یاد میشـــود،
َ َ
کون إال أ ْن ُف َس ـ ْ
ـهم» (انع ــام )26/با کلیدواژه «إهال ک نفس» به
یهل
دس ــتهای از آیات قرآن ،مانند ِ«إ ْن ِ
ِ
ش ــرح حال گروهی میپردازد که در اثر بیاعتنایی و کفر به آیات حق ،بدون دس ــتیابی به نتیجهای
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مطلوب ،س ــرمایه زندگی خود را ـ بهدس ــت خ ــودـ به نابودی میکش ــانند .اما بررس ــی اجمالی عمده
«آیات إهال ک» ـ که عدد آنها به  49میرس ــد ـ حا کی از ش ــرایطی خ ــاص و معنایی ویژه (اصطالحی)
ب ــرای این واژه در «عرف قرآن» اس ــت ]1[ .در این موارد مالحظه میش ــود ،مصدر «إهال ک» در حالی
که به خداوند و یا افعال او نس ــبت داده ش ــده و مفعولش انسان (ها) است ،أغلب ـ ا گر نگوییم همه ـ
بهمعنای «عذاب و مرگ بدفرجام» است.
ای ــن معنا و مدع ــا ،عالوهبر اینکه با دی ــدگاه صاحب مفردات هماهنگ اس ــت (راغب اصفهانی،
هم ــان) ،از ط ــرف برخ ــی محقق ــان معاصر نیز تأیید شدهاس ــت (صادق ــی تهران ــی1365 ،ش :ج ،17
َ
َ ٌ َ َْ َ َ
نهم ال ْیرج ُع َ
هلکناه ــا أ ْ
ون» (انبیاء)95/
ص  .)240ازنظ ــر عالمه طباطبایی نیز ،آیه «حرام علی قریه أ
ِ
و دیگ ــر آی ــات مش ــابه (اس ــراء )58/افزون ب ــر اثبات «ع ــذاب هال کت» ب ــرای عم ــوم تکذیبکنندگان
(طباطبایی ،همان ،ص  ،)132از اصل امتناع بازگش ــت ب ــه دنیا برای همه آنها که به إهال ک االهی
دچار شدهاند ،خبر میدهد (همان ،ج  ،14صص  324و 325؛ همان ،ج  ،17ص .)181
ب ــا این مالحظات ،روش ــن میش ــود که چ ــرا در جری ــان میقات بنیاس ــرائیل ،ب ــرای اثبات مرگ
ُ
همراهان موسی ؟ع؟ قبل از زندهشدن دوباره و بازگشت ایشان به دنیا ،از واژه «موت» ـ «ثم َب َع ْثنا ْکم
َ
ِم ـ ْـن َب ْع ـ ِـد َم ْو ِتکم» (بقره )56/ـ اس ــتفاده شدهاســـت؛ نه إه ــا ک .و در آیه محل بحث َ«رب ل ْو ِش ْـــئ َت

َ َ
هل َ
کت ْ
هم» نیز مش ــاهده میش ــود که چگونه حضرت موس ــی ؟ع؟ با تعبیر «لو شئت» ،امتناع إهال ک
أ
(صادق ــی تهرانی ،هم ــان ،ج  ،11ص  )327و امکان بازگش ــت به دنیا را برای آن هفتـــاد برگزیده قوم،
اعالم نموده و غیرمس ــتقیم ـ که نش ــانه ادب انبیاس ــت ـ حیات دوباره ایش ــان را از پـــروردگارش طلب
کردهاست (طباطبایی ،همان ،ج  ،6ص .)283
 .2-2ارزیابی دیدگاه مفسران درباره مفهوم و مصداق «أ تهلکنا»
َُ
َ
َ
َ
هلکنا بما ف َعل السف ُ
هاء
در اقوال مفسران ابهامات متعددی درخصوص مفهوم و مصداق فراز «أ ت ِ ِ

ِمنا» دیده میش ــود که نیازمند بررس ــی و طرح مس ــائل دقیقتر است .از مس ــائل مهم در این زمینه
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میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ُ
 .1-2-2وج ــوه معنای ــی فع ــل «تهلکن ــا» :در بیان وج ــوه معنای ــی «تهلکنا» مفســـران مفاهیم
متفاوت ــی ارائه دادهاند ،ازجمله گفتهاند :منظور از هال کت در اینجا ضاللت و گمراهی بنیاســـرائیل
(قریش ــی1377 ،ش :ج  ،4ص  )14ی ــا در آس ــتانه ناب ــودی قرارگرفتن موس ــی ؟ع؟ اســـت (ســـبحانی،
1383ش :ج  ،12ص  .)157بعضی نیز مفهوم «إهال ک» را با معنای «اماته» برابر دانســـتهاند (طبری،
1412ق :ج  ،9ص 53؛ طوس ــی ،بیتا ،ج  ،4ص )556؛ اما بیشتر مفس ــران «تهلکنا» را به «عذاب و
عقوبت» تعریف کردهاند (برای نمونه نک :حسینی همدانی1404 ،ق :ج  ،7ص .)67
ارزیابی:
دو دیدگاه نخس ــت ،بر ترجیح معنای مجازی و انتس ــاب «أ تهلکنا» به موسی ؟ع؟ مبتنی است.
زی ــرا ای ــن دو قول با این تص ــور که آن پیامبر االهی ،هال ک و نابودی خ ــود را برابر با ضاللت و گمراهی
قوم پنداش ــته (قریشی ،همان ،ص 15؛ ســـبحانی ،همان) پدید آمدهاست .اما دقت بیشتر در ماده
«هلک» نش ــان میدهد که این نظر با مفهوم «هال کت» در قرآن (نک )2-1-2 :ســـازگار نیســـت؛ بلکه
تعیین حقیقت قرآنی «إهال ک» نافی این دو قول و دیگر اقوال است.
توضیح بیشتر اینکه ـ چنانکه در ( )2-1-2گذشت ـ مشتقات «إهال ک» در عرف قرآن ،در اغلب
مواردی که این فعل به خداوند نسبت داده شده ،بهمعنای «عذاب و مرگ بدفرجام» است .پس با
َُ
هلکنا) از ســـوی کسانی
تأیید این «حقیقت قرآنی» انکار و دفع چنین معنایی با اس ــتفهام انکاری (أ ت ِ
َ َ
که پس از رجفه مرگ ،گناه و ظلم خود (نساء )153/را بر دوش همراهان «سفیه» انداخته ِ(بما ف َعل
الس ـ َـف ُ
هاء ِمنا) و خواهان بازگشت به دنیا ش ــدند ،نه تنها ممکن ،بلکه قریب بهواقع است .مؤید این
َ
َ
َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ َ ْ ُ
ون» (مؤمنون )99/است که به نحو کلی
نظر ،سیاق آیه« :حتی ِإذا جاء أحدهم الموت قال رب ار ِجع ِ
از «حی ــات برزخ ــی ظالمان و درخواس ــت آنها برای بازگش ــت به دنیا» خبر میدهـــد (جوادی آملی،
1389ش(ب) :ج  ،18ص .)125

بهنظر ،برای تطبیق آسانتر این معنای کلی َ
(متخذ از آیه  99مؤمنون) بر آیه محل بحث ،میتوان
به مدلول روایتی اس ــتناد کرد که از «گناهکاری و مرگ ابتالئی برگزیدگان بنیاســـرائیل و ســـپس بازگشت
آنه ــا به دنیا» گزارش میدهد (بحران ــی1416 ،ق :ج  ،1ص  .)222پذیـــرش روایت مذکور این نتیجه را

ص  )328و نیز زدودن ابهام از مسائلی چون امکان رجوع به دنیا در صورت «إماته» ـ نه إهال ک ـ قابل

اعتنا و استناد است.
 .2-2-2بررس ــی مصداق «أ تهلکنا» :بررس ــی دیدگاه مفس ــران در بحث مصداق یعنی گوینده

َُ
هلکن ــا» ،ن ــکات بیشتری را آش ــکار میکند .در اینخص ــوص عدهای از مفس ــران معتقدند :مراد
«أ ت ِ
َُ
هلکن ــا» همه حاضران در میقات هس ــتند که موس ــی ؟ع؟ آن را به خود نســـبت
از ضمی ــر (ن ــا) در «أ ت ِ
دادهاس ــت (نیش ــابوری1416 ،ق :ج  ،3ص 327؛ قریش ــی ،همان ،ص  .)14بعضی نیز ضمیر متکلم
ً
(ن ــا) را ب ــه حضرت موس ــی ؟ع؟ اختص ــاص داده ،نوش ــتهاند :مقصود از «م ــا» در اینجـــا ظاهرا خود
موسی ؟ع؟ است (سبحانی ،همان).
َ
ُ
هلکنا» به حضرت موسی ؟ع؟ توجه داشتند
اما مفس ــرانی دیگر که به عدم سنخیت انتساب «أ ت ِ
ً
ب ــه ای ــن قول مایل ش ــدند که ،عب ــارت «أ تهلکن ــا» ،گویا (احتم ــاال) از بعض ــی از آن هفتـــاد تن صادر
شدهاس ــت (حقی برسوی ،بیتا ،ج  ،3ص 250؛ قمی مشهدی1368 ،ش :ج  ،5ص  .)194این قول
که ازنظر آلوسی مستبعد مینمود ،سبب شد تا وی اینگونه توجیه نماید که« :شاید مراد قائل ،این
َُ
هلکنا) از موسی ؟ع؟ است  ...و آن حضرت گویا از زبان بعضی از آن هفتاد
بوده که اصل این کالم (أ ت ِ
تن سخن گفتهاست» (آلوسی ،همان ،ص .)71
ب ــا این حال ،تحلی ــل دیدگاهها این معنا را تأیید میکند که اغلب مفس ــران ،با وجود اختالف در
بی ــان ،در اصل انتس ــاب «أ تهلکنا» به حضرت موس ــی ؟ع؟ اتفاقنظر دارند .آنه ــا برای این ادعای
خود به دالیلی تمسک کردهاند ،ازجمله:
یکم ،تعبیر «أ تهلکنا» کالم موسی ؟ع؟ است ،همانگونه که جمله قبل به ایشان منتسب است
(آلوسی ،همان ،ج  ،15ص )71؛

69
واکاوی واقعه میقات بنیاسرائیل با تأ کید بر مفهوم و مصداق آیه  155سوره اعراف

رقم میزند که ،خداوند متعال به همه گنهکارانی که پس از مرگ ،خواهان بازگشـــت به دنیا هســـتند با
َ َ ُ
هو قا ِئلها» (مؤمنون )100/پاسخ رد نمیدهد (جوادی آملی1390 ،ش :جلسه )34؛ بلکه
«کال ِإنها ِکلمه
رجوع به دنیا در صورت «إماته» و بر پایه ابتال و امتحان ،ممکن است ،چنانکه در تبیین فرازهای ِ«إ ْن
ُ
هی ِإال ِف ْت َن ُتک» و «ثم َب َع ْثنا ْکم ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِتکم» به این معنا اشاره خواهد شد (نک.2-3-3 :الف).
ََ َ َ ُ ْ
َُ
هلکنا) ،همتراز با َ
هم ال َم ْو ُت
«حتی ِإذا جاء أحد
با این توضیح معلوم میشود ،کالم مورد بحث (أ ت ِ
َ َ ْ ُ
ون» بوده و برای اثبات «حیات برزخی» برگزیدگان بنیاسرائیل (صادقی تهرانی ،همان،
قال رب ار ِجع ِ

دوم ،تعل ــق إه ــا ک به ضمیر متکلم معالغیر به این دلیل اس ــت که موس ــی ؟ع؟ بـــا همراهانش
ً
مجموع ــه واحدی هس ــتند که هال ک بعضی ـ مجازا ـ معادل هال ک همه اس ــت (حســـینی شـــیرازی،
1424ق :ج ،2ص)252؛
س ــوم ،انتس ــاب عبارت «أ تهلکنا» به آن حضرت ،بهخاطر ارتباط قومی و پیوند رهبری است که
بین او و بقیه برقرار بودهاست (سبحانی ،همان)؛
چهارم ،این س ــخن موس ــی (أ تهلکنا) ش ــبیه به کالم یکی از هفتاد برگزیده قوم اســـت و گویی آن
حض ــرت زب ــان حال آنها را بیان میکند؛ زیرا آنها بودند که در معرض هال کت قرار گرفتند (آلوســـی،
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همان ،ج  ،5ص )71؛
پنج ــم ،انتس ــاب «أ تهلکن ــا» به حضرت موس ــی ؟ع؟ مبتن ــی بر روای ــت منقول از امـــام رضا ؟ع؟
(ابنبابویه1398 ،ق :ص  )424و هماهنگ با آن است (قریشی ،همان؛ سبحانی ،همان ،ص .)161
ارزیابی:
در نقد دلیل نخسـ ـت ،گفتنی اس ــت ،گرچ ــه قرارگرفتن دو جمل ــه در کنار هم ممکن اســـت آن دو را
به مرجع واحد مربوط س ــازد؛ اما باید توجه داشـــت اول آنکه ،دو جمله مـــورد بحث ـ بنابر یک احتمال ـ
مستأنفه هستند (ابنعاشور ،همان ،ص  )308و هیچ حرف عطفی آنها را به هم پیوند نزده است؛ دوم
آنکه ،فرض انتساب عبارت «أ تهلکنا» به موسی ؟ع؟ بعید است؛ زیرا با توجه به مفهوم إهال ک در «عرف
قرآن» ،این تصور که آن حضرت خود را مانند همراهانش در معرض «عذاب هال کت» دیده و خواهان دفع
َْ ْ َ َ َ
هل َ
کت ْ
هم) ،اصل
آن باشد ،مشکل است .افزون بر اینکه ،موسی ؟ع؟ با تعبیر «لو» در عبارت قبلی (لو ِشئت أ
تعلق مشیت االهی به إهال ک خود و همراهان را محال اعالم کردهاست (صادقی تهرانی ،همان ،ص .)329
در دلی ــل دوم ،س ــوم و چهارم ـ با اش ــاره یا تصریح ـ بیان ش ــده که انتس ــاب جملـــه «أ تهلکنا» به
حضرت موسی ؟ع؟ بر وجه مجاز است؛ نه حقیقت .این توجیه ،عالوهبر اینکه خالف اصل و ترجیح
بالمرج ــح (ترجی ــح مج ــاز بر حقیقت ب ــدون قرینه) اس ــت ،متضمن این اعتراف اســـت کـــه آنچه به
موسی ؟ع؟ نسبت داده شده ،تناسب بیشتری با وضعیت آن هفتاد تن دارد.
درخصوص اس ــتناد قول اخیر به یک روایت خاص ،یادآور میش ــود ،با وجود اســـرائیلیات فراوان
پیرام ــون آی ــات میقات (ج ــوادی آمل ــی1396 ،ش :ج  ،30ص  )412و ظه ــور اخبار نامعتبـــر ذیل آیه
مح ــل بحث (نک :طباطبایی ،هم ــان ،ج  ،8صص  286و  ،)288مبنا قراردادن یک روایت مرســـل
(ابنبابویه ،همان ،ص  )417برای انتس ــاب «أ تهلکنا» به حضرت موس ــی ؟ع؟ ،محل اشکال است،
بهخص ــوص آنک ــه دالی ــل متعددی بر نفی این انتس ــاب مطرح اس ــت که تفصیـــل آن در بخش ()3
همین نوشتار خواهد آمد.

 .3-2-2بررس ــی مفه ــوم و مصداق «الس ــفهاء» :در مورد مفهوم «س ــفاهت» برخی مفســـران
براس ــاس انگارههای خود گفتهاند« :سفیه واسطه بین مجنون و عاقل ،کسی است که ناقص العقل
اس ــت» (طی ــب ،هم ــان) و بعض دیگ ــر ،فعل س ــفیهانه را «ابلهان ــه» و از روی نادان ــی توصیف کردند
(س ــبحانی ،همان ،ص  .)157در بحث مصداق نیز ،برخی تعبیر «الس ــفهاء» را بر درخواستکنندگان
رؤی ــت جهری خداوند ،تطبیق نمودند (صادقی تهران ــی ،همان ،ص  )327و عدهای دیگر« ،عبادت
عجل» را مصداق فعل سفیهانه برشمردند (نیشابوری ،همان).
ارزیابی:
چنانکه روشن است ،دیدگاه واقعبینانه برای درک یک واژ ه قرآنی آن است که ،عالوهبر لغت ،باید به
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کاربستهای قرآنی آن لفظ توجه کرد .از اینرو ،تعریف واژه «سفاهت» به بالهت و نقصان عقل ،دقیق
بهنظر نمیرسد؛ بلکه رجوع به لغت حا کی از ظهور سفاهت در دو ُبعد مادی و معنوی است.در ُبعدمادی،
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سفیه کسی است که قدر و ارزش مالش را ندانسته و آن را به بیهودگی و اسراف ،نابود میسازد (حمیری،
1420ق :ج  ،5ص  ،)104و از حیث معنوی ،به کس ــی سفیه میگویند که با نادیده گرفتن حق :و اخالل
(ظلم)بهنفس،سرمایهجانشرابهنابودیمیکشاند(نک:مصطفوی،همان،ج ،5صص  177تا .)179
بررس ــی آیات «س ــفاهت» نیز دو طیف متفاوت از این آیات را نش ــان میدهند؛ یک طیف به امور
َ َ َْ َ
ُْ
وال ُ
کم» (نساء )5/و طیف دیگر ،به ُبعد روحی
«التؤ ُتوا الس ــفهاء أم
مادی انس ــان مربوط است ،مانند
َ َ ْ َْ
َْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
و روانی انس ــان اش ــاره دارد ،مانند «و من یرغب عن ِمله ِإبراهیم ِإال من س ـ ِـفه نفس ــه» (بقره .)130/با
این حال ،تحلیل دیدگاههای صاحبنظران در این نمونهها بر وجود مفاهیم مش ــترکی مانند جهل
نابودی جان و مال ،داللت دارد (طبرسی ،همان،
(سستی عقل) ،انحراف از حق (ضاللت) ،اسراف و
ِ

ج  ،1ص 397؛ فخ ــر رازی1420 ،ق :ج  ،4ص 62؛ صادق ــی تهران ــی ،هم ــان ،ج  ،6صص  215و 216؛

ابوزهره ،بیتا ،ج  ،3ص .)1588
در جمعبندی دیدگاههای اهل لغت و تفس ــیر ،این معنا قابل ذکر است که مقصود از «السفهاء»
کس ــانی هستند که با جهل نسبت به ارزش مال و جان ،و خروج از مسیر حقُ ،مسرفانه سرمایههای
مادی و معنوی خود را به نابودی (هال کت) میکشانند.
َ
با این تعریف از «س ــفاهت» ـ که تناس ــب روش ــنی با مفهوم إهال ک دارد ـ میتوان گفت :عبارت «أ
ُ
هلکنا بما َف َع َل الس ـ َـف ُ
هاء ِمنا» ،بیانگر اعتراف کســـانی است که پس از رجفه مرگ ،هنگامی که نفس
ت ِ ِ
خویش را به س ــبب درخواس ــت «جاهالنه» (رؤیت جه ــری خداوند) در معرض «هال ک ــت و نابودی»
دیدند و ریش ــه آن را «اس ــراف بر نف ــس» و «خروج از حق»یافتند ،با فرافکن ــی دیگر همراهان را مقصر
جلوه داده و به وصف «سفاهت» توصیف کردند.

 .3-2دالیل و شواهد تفسیر برگزیده
در خالل مباحث گذش ــته به یک احتمال قوی و مهم درخصوص تفس ــیر آیه محل بحث ،اشاره
َُ
هلکنا بما َف َع َل الس ـ َـف ُ
هاء» تناس ــب و سنخیتی با وضعیت حضرت
شدهاس ــت و آن اینکه ،عبارت «أ ت ِ ِ
موس ــی ؟ع؟ در جری ــان میق ــات ن ــدارد و قابل انتس ــاب ب ــه آن حضرت نیس ــت؛ بلکه کالم یادشـــده
اختصاص به منتخبان بنیاس ــرائیل دارد .برای اثبات این مدعا به دالیل و شواهدی اشاره میشود
که بهنظر مغفول واقع شدهاست:
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 .1-3-2توج ــه ب ــه «ع ــرف ق ــرآن» :صاحبنظران ق ــرآن معتقدند ب ــرای درک معنـــای حقیقی
ک ــه ـ گاه ــی با عنوان «حقیقت قرآنی» از آن یاد میش ــود (بابایی ،همان ،ص  )225و ـ با بررســـی همه
م ــوارد اس ــتعمال ی ــک واژه در قرآن حاصل میش ــود (طی ــار1413 ،ق :ص ،)120ما را بـــه این حقیقت
رهنمون میکند که «إهال ک» در اصطالح قرآنی بهمعنای «عذاب و مرگ بدفرجام» است (نک-1-2 :
 ).2و «س ــفاهت» بر «نابودی مس ــرفانه سرمایههای مادی و معنوی ،به سبب جهل و عدول از حق»
داللت دارد (نک.).2-2-3 :
َ
َ
َ
بنابرای ــن عب ــارت َ«أ ُ
هلکن ــا بما ف َعل الس ــف ُ
هاء ِمنا» وضعیت کس ــانی را نشـــان میدهد که بعد
ت
ِ
ِ

از صاعق ــه م ــرگ خ ــود را در مع ــرض مرگی بدعاقب ــت و بدون بازگشـــتدیدند و برای خـــروج از این

وضعی ــت ،ضمن انکار اس ــتحقاق إهال ک برای خود ،س ــبب چنین بال و عقابی را بـــه عملکرد دور از
حق و خسارتبار (سفیهانه) دیگر همراهان نسبتدادند .بهنظر ،این معنا با وضعیت موسی ؟ع؟
در میقات مطابقت ندارد و تمس ــک به مجازگوی ــی و توجیهات دیگر ،مجوز تطبیق فراز مورد بحث
بر آن حضرت نخواهد بود.
 .2-3-2بررس ــی مف ــاد آیات همگون :از راههای فهم دقیق آی ــات ،توجه به مفاد آیات همگون
ََ
َ
«فأ َخ َذ ْت ُ
الصاعقه
هم
اس ــت (ج ــوادی آملی1388 ،ش :ج  ،9ص  .)536با ای ــن رویکرد ،ا گر به تفس ــیر
ِ
ب ُظ ْل ِم ْ
هم» (نس ــاء )153/توجه ش ــود ،این معنا آش ــکار میش ــود که اول آنکه ،صاعقـــه ،کیفر محتوم
ِ
همه کسانی بود که با لجبازی تقاضای رؤیت جهری خداوند را داشتند (همو1389،ش(الف) :ج ،4

ص )490؛ دوم آنک ــه ،اث ــر این لجبازی ،همان ظلم به نفس بود که بر پایه جهل و عدول از حق پدید
آمد (همو1389 ،ش(ج) :ج  ،21ص  .)280در نتیجه ،ظلم به نفس و خس ــارتی که از آن به ســـفاهت
میت ــوان ی ــاد ک ــرد ،اختصاص به بعض از آن هفتاد تن نداش ــت؛ ح ــال آنکه از ظاهر «منـــا» در تعبیر
«بما فعل الس ــفهاء منا» (اعراف )155/این اختصاص به بعض ،قابل انتزاع است (حسینی همدانی،
همان ،ص 67؛ صادقی تهرانی ،همان ،ج  ،11ص .)326

بر پایه آنچه گفتهش ــد ،آیه  153س ــوره نس ــاء (بظلمهم) بر عمومیت ظلم به نفس در مورد همه
صاعقـ ـهزدگان ،دال ل ــت دارد؛ اما آیه  155اع ــراف با کالمی از حاضران در میقات ،تنها بعض ایشـــان را
س ــفیه و ظالم به نفس توصیف کردهاس ــت .از این مقایسه معلوم میش ــود ،مفاد «بما فعل السفهاء
منا» که به ناحق از زبان بعض اهل میقات صادر ش ــده ،خالف واقع بوده و با گزارش قرآن در ســـوره
نساء ناسازگار است؛ بنابراین انتساب چنین کالمی به پیامبر خدا حضرت موسی ؟ع؟ جایز نیست.
مراد واقعی
 .3-3-2سیاق آیات :ازجمله قواعدی که در میان مفسران جایگاه مهمی در کشف ِ
آیات دارد ،قاعده س ــیاق اس ــت .مباحث پیشرو حا کی از تأثیر این قاعده در فهم و تفسیر «أ تهلکنا»
و دیگر فرازهای آیه محل بحث است:
حضرت موسی ؟ع؟ از سیاق جمالت استفاده نموده و در این رابطه اظهار داشتهاند:
معنای «أ تهلکنا» ،اعتراض بر خدا به جهت «إهال ک» غیرمســـتحقین نیست ،تا انتساب این کالم
به موسی ؟ع؟ ممنوع گردد ؛ بلکه استعالم است و دلیل آن هم جمله بعد«ِ :إ ْن هی ِإال ِف ْت َن ُتک» است
که نشان میدهد ،در نظر موسی ؟ع؟ آن إهال ک ،مایه فتنه است (صادقی تهرانی ،همان ،ص .)329
در نقد گفتار فوق این نکته قابل ذکر اس ــت که آنچه بهواس ــطه صاعقه واقع ش ــده ،در حقیقت
«إماته» بودهاست (بقره)56 /؛ نه إهال ک .بنابراین ،روا نیست گفته شود« ،إهال ک» مایه فتنه است؛
بلک ــه حقیقت فتنه در مورد صاعقهزدگان را باید در «حیات بعد از مرگ» جسـ ـتوجو کرد (حســـینی
ش ــیرازی1424 ،ق :ج  ،2ص )252؛ زیرا فتنه و امتحان ،مش ــروط به حیات است ،چنانکه ضاللت و
شاء َو َتهدی َم ْن َت ُ
هدایت در فراز بعد ُ«ت ِضل بها َم ْن َت ُ
شاء» مشروط به حیات است.
ِ
ُ ََْ ْ ْ َْ َْ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
از س ــویی در ش ــرح آیه مترابط« :ثم بعثنا کم ِم ــن بع ِد مو ِتکم لعلکم تش ــکرون» (بقره )56/گفته
شدهاست« :حیات بعد از مرگ ،از قبیل آیات انفسی است که  ...بنیاسرائیل میبایست  ...از آن پند
گیرند و به بیراهه نروند» (جوادی آملی1389 ،ش(الف) :ج ،4ص  .)496این معنا آشکارا بیانگر این
حقیقت اس ــت که حیات دوباره بنیاس ــرائیل ،از قبیل آیات ابتالئی اس ــت که زمینه شکر (پندگیری)
یا کفر (بیراههرفتن) را فراهم کردهاس ــت .بهنظر ،این تفس ــیر مش ــابه مفهوم آیه محل بحث است؛ از
آنرو ک ــه در اینج ــا نیز حیات دوب ــاره منتخبان بنیاس ــرائیل ابتال و فتنهای معرفی شـــده که باعث
گمراه ــی ی ــا هدایت آنها شدهاس ــت .بنابراین ،تعبیر «إ ْن ه ــی إال ِف ْت َن ُتک» را باید همتـــراز با َ«ل َع ْ
لکم
ِ
ِ
ـکر َ
َت ْش ـ ُ
ون» ،و اش ــارهای قوی به تحقق «حیات صاعقهزدگان» بعد از گفتن «أ تهلکنا» دانست .مؤید
این نظر ،دیدگاهی است که «حیات بعد از مرگ» را بهعنوان مطالبه اصلی صاعقهزدگان بنیاسرائیل
برشمرده است (ابنعاشور ،همان ،ج  ،1ص .)491
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الف .حقیقت فتنه و نس ــبت آن با إهال ک :برخی مفس ــران برای اثبات انتس ــاب «أ تهلکنا» به
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ب .ام ــکان انتس ــاب گفتارها به احیاش ــدگان :ب ــا پذیرش این معن ــا که صاعقـــهزدگان ،بعد از
َ َْ ْ َ َ َ
َُ
هل َ
کت ْ
هلکنا» ،احیا شـــده ،به دنیا
درخواس ــت حضرت موس ــی «رب لو ِش ــئت أ
هم» و بعد از گفتن «أ ت ِ
َ
ُ
ْ
ْ
بازگش ــتند ،این مس ــئله مطرح میشود که آیا ممکن اس ــت گفتارهای بعدی ِ«إن هی ِإال ِفتنتک ...
ْ
ْ َ
َ
َ ْ َ
ْ
هدنا ِإلیک» ،به احیاشـــدگان
هذه الدنیا َح َس ـ َـنه َو ِفی ال ِخ َره ِإنا
فاغ ِف ْر لنا َو ْار َح ْمنا َ ...و ا ُکت ْب لنا فی ِ
َُ
هلکنا» را به حضرت موســـی ؟ع؟
نس ــبت داده ش ــود ،یا بنابر نظر مش ــهور باید همه جمالت حتی «أ ت ِ
نسبت داد؟ پاسخ به این مسئله با عنایت به محتوای گفتارها ،نحوه پاسخ خداوند به درخواستها
َ
ُ
َ
صیب به َم ْن أ ُ
«قال َعذابی أ ُ
شاء» و «سیاق آیات» ،آشکار میشود.
ِ
براساس سیاق آیات ،این نکته روشن است که ،ضمایر متکلم معالغیر (در فرازهای مورد بحث)
ب ــه مرج ــع واحد بازگش ــت دارند؛ از اینرو مفس ــرانی که انتس ــاب «أ تهلکنا» به موســـی ؟ع؟ را توجیه
َ
«ف ْاغف ْر َلن ــا» و ْ
«هدنا» به آن حض ــرت ،توجیهات مشـــابهی مطرح
نمودهان ــد ،درخص ــوص انتس ــاب
ِ
کردهاند که خالصه برخی از آنها عبارتند از:
یک ،در «فاغفر لنا » موس ــای کلیم ؟ع؟ در مقام اعتذار (برای قـــوم) برآمده عرض کرد «بار الها  ...از
درخواستناروایی کهاین گروهاز ساحتتونمودنداعتذار میجویم»(حسینیهمدانی،همان،ص )71؛
دو ،توبه از گناه و تقصیر ـ با گفتن «هدنا» ـ خبری است که موسی ؟ع؟ از طرف خود و برگزیدگان
قوم اظهار میکند (ابنعاشور ،همان ،ج  ،8ص )310؛
س ــه ،موس ــی ؟ع؟ ا گرچه داخل در عصیان نیست ولی عادت بر این است که رؤسا از طرف مردم
خود سخن میگویند (حسینی شیرازی1424 ،ق :ج  ،2ص .)252
ً
این گزارهها ،به روش ــنی نش ــان میدهند ،کس ــانی که حقیقتا مس ــتحق اعتذار و اعتراف به گناه
هس ــتند ،آن هفت ــاد برگزیده قوم هس ــتند؛ ولی ای ــن معنا به نحو مجاز به موس ــی ؟ع؟ نســـبت داده
شدهاس ــت .در حالیکه بهتر اس ــت ،براس ــاس «س ــیاق آیات» و «ترجیح اس ــناد حقیقی بر مجازی»،
تمامی ضمایر متکلم معالغیر که در مورد آنها تردید وجود دارد ،حتی ضمیر «تهلکنا» ،به برگزیدگان
قوم نسبت داده شود.
َ
ُ
َ
صیب به َم ْن أ ُ
پ .عدم اس ــتجابت دعاها :از س ــویی ،ا گر به قول خداوند متعال« :عذابی أ ُ
شـــاء
ِ
َو َر ْح َمتی َو ِس ـ َـع ْت کل َشـ ـی ٍء» (اعراف )156/دقت ش ــود ،این سؤال مطرح میشـــود که آیا این کالم
خداوند متعال ،پاس ــخ مثبتی به درخواستهای پیشین اس ــت؟ ا گر آری ،پس چرا عذاب بر رحمت
مقدم شده است؟
ُ
َ
ُ
در پاسخ به مسئله نخست ،گرچه ا کثر مفسران ،عبارت «قال عذابی أصیب ِبه» را اجابت دعای
ْ
موس ــی ؟ع؟ تلق ــی کردهاند؛ اما برخ ــی دیگر به دالیلی اش ــاره کردهان ــد که حا کی از عدم اســـتجابت

دعاهاس ــت؛ چنانک ــه گفتهان ــد :دعاهای ــی که در این آیات برای قوم بنیاس ــرائیل خواســـته شـــده،
هیچکدام به اجابت نرس ــیده اس ــت؛ نه طلب مغفرت و رحمت (ابوالسعود ،بیتا ،ج  ،3ص  ،)278و
نه اعطای حس ــنه در دنیا و آخرت؛ زیرا ا گر این دعاها در حق قوم به اجابت رس ــیده بود ،این نعمت
و کرامت (دعاهای مس ــتجاب) میبایس ــت تا قیامت برای آنها محفوظ باشد ،در حالی که ـ به تعبیر
قرآن ـ قوم موس ــی ؟ع؟ به س ــبب بندگی طاغوت دچار لعن و غضب االهی ش ــدند (مائده )60/و هم
آنها و نسلهایش ــان تا روز قیامت این لباس ذلت و خواری را بر تن خواهند داش ــت (مائده)64/
(خطیب ،بیتا ،ج  ،5ص .)492
پ ــس با توجه به عدم اجابت دعاها ،و ب ــا عنایت به اینکه در قرآن همه دعاهای پیامبران درباره
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اقوامش ــان ـ چه خیر و چه ش ــر ـ به اجابت رس ــیده اس ــت (همان) ،روا نیس ــت فرازهایی که مفاد آن
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دعاهای بدون اجابت است ،به پیامبر خدا حضرت موسی ؟ع؟ نسبت داده شود.
ت .حکمت تقدیم عذاب بر رحمت :از سویی ،درباره حکمت تقدیم عذاب بر رحمت نیز به این
ُ
نکته اشاره شده که :این عذاب َ
«عذابی أ ُ
صیب ِبه» کیفر محتوم [بعض] بنیاسرائیل است ،و رحمتی
ک ــه به آنها وعده داده ش ــده ،رحمت عامی ش ــامل همه موجودات حتی اهلآتش در دوزخ اســـت
َ َ
(همان ،ص .)493بنابراین ،چنین رحمتی که مقارن با عذاب دنیوی اس ــت و مقدم بر «ف َســـأ ُکت ُبها
َ ُ
یتق َ
ون» آمده ،در حقیقت تهدیدی ضمنی نسبت به
لذین
عصیانگران بیتقوای بنیاسرائیل است
ِل ِ
ِ
که ـ بعد از صاعقه مرگ و دستیابی به حیات مجدد ،به سبب گرایش به گوسالهپرستی (نساء)153/
ـ مستحق عذاب شناخته شدهاند (ابوالسعود ،همان).
آنچ ــه ای ــن برداش ــت را تأیید میکند ،س ــیاق تهدیدآمیز دیگ ــر آیات همگون و مشـــابهی ،مانند
َ
یشاء َو ْیغ ِف ُر ِل َم ْن ُ
ذب َم ْن ُ
«یع ُ
یشاء» (مائده )40/ـ و نیز آیات (مائده( ،)98/ملک( ،)28/أعراف،)167/
(حدی ــد( ،)20/عنکب ــوت( ،)21/انعام )165/ـ اســـت که در هم ــه آنها عذاب و عق ــاب تقدمیافته بر
کفرآمیز مش ــرکان و ظالمان را هدف قرار داده اس ــت (طباطبایی،
رحمت و مغفرت ،رفتار گناهآلود و
ِ
هم ــان ،ج  ،5ص 330؛ هم ــان ،ج  ،6ص 143؛ هم ــان ،ج  ،19ص 365؛ هم ــان ،ج  ،8ص 296؛
همان ،ج  ،19ص 165؛ خطیب ،همان ،ج  ،14ص 778؛ همان ،ج  ،10ص 419؛ ابنعاشـــور ،همان،
ج  ،7ص .)156
ب ــه ای ــن ترتیب ،ب ــا مالحظه مجم ــوع دالیل و ش ــواهد پیشگفته ای ــن نتیجه بهواقـــع نزدیکتر
مینمایدکه فرازهای مورد بحث ،نه تنها س ــزاوار انتس ــاب به حضرت موس ــی ؟ع؟ نیست؛ بلکه این
َُ
هلکنا» و بعد آن ـ در حقیقت ،زیادهخواهی گروهی را تصویر میکند که پس از دستیابی
عبارات ـ از «أ ت ِ
ب ــه زندگ ــی دوباره ،ش ــأن و مقام ــی ایمانی ب ــرای خود تصور ک ــرده و امتی ــازی وی ــژه از خداوند طلب

هم بآیا ِتنا ْیؤ ِم ُن َ
َ
َ ْ
ون» ،تقدم
نمودهاند .در حالی که بر پایه فراز
پایانی آیه  156س ــوره اع ــراف« :و الذین ِ
ِ

قوم موس ــی ؟ع؟ که نه تنها به همه آیات االهی
«بآیاتنا» بر «یؤمنون» تعریضی اس ــت به [برگزیدگان] ِ

ایمان نیاوردند (آلوس ــی ،همان ،ص )73؛ بلکه این عده لجوج بهرغم مشاهده آیات انفسی (حیات
برزخی) ،و ش ــنیدن کالم االهی ،به تحریف آن پرداختند (بقره75/؛ طوسی ،همان ،ج  ،1ص ،)313
و شیوه گوسالهپرستی در پیش گرفتند (نساء.)153/
گویا برای اشاره به همین کفر و ظلم عظیم است که خداوند متعال در سیاق آیات میقات ،آنجا
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احتجاج [ ]2میکند که چگونه آنها [خدایی را که با آنها تکلیم نمود و آیات خود را به ایشان نشان

دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال هشتم ،شماره ،7پیاپی ،14بهار و تابستان 1399

که از تکذیب آیات االهی توس ــط بنیاس ــرائیل سخن میگوید ،با این پرسش ســـرزنشگرانه با ایشان
داد ،رها کردند و] بهس ــوی پرس ــتش گوســـالهای مایل شدند که قادر به س ــخنگویی و هدایتشان
ََ ْ ََْْ َ َ ُ ْ َ
ً
هم َو ل
نیس ــت؟! مس ــلما آنها با این روش ،به نفس خویش ستم روا داش ــتند« :أ لم یروا أنه ل یکلم
ْ َ ً ُ َ ُ
کان ْوا َظا ِل ِم َ
ین» (اعراف.)148/
یهدیهم س ِبیال اتخذوه و
ِ
 .4-2اثرپذیری تفاسیر اسالمی از اسرائیلیات
ً
گفتنی اس ــت ،علیرغم تفاوت و بعضا تعارض ظاهر آیات میقات با محتوای عهد عتیق ،عدهای
از مفس ــران اس ــامی متأثر از اس ــرائیلیات ،آیات میقات را برخالف ظاهر و مش ــابه مفاهیم و مصادیق
مندرج در عهد عتیق تفسیر نمودهاند .در این زمینه به اهم موارد اشاره میشود:
نخس ــت :درباره مرگ همراهان موس ــی ؟ع؟ در اثر صاعق ــه ،با آن که قرآن تعبیـــری صراحتآمیز
ُ
دارد« :ثم َب َع ْثنا ْکم ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِتکم» (بقره)56/؛ اما عهد عتیق این حادثه را با «آتشی عظیم و صدایی
مهیب» در کوه طور تصویر نموده ،و نتیجه آن را تنها ترس و لرزش شدید بنیاسرائیل معرفی نموده
اس ــت (خروج 16 :19؛ خروج  .)18 :20در همین رابطه نیز برخی مفس ــران مسلمان ،عبارت «اخذتهم
ً
الرجف ــه» را مش ــابه و بعض ــا متأثر از قول روایتگر اس ــرائیلی ،وهب بنمنبه ،به «لرزش شـــدید مفاصل
و قرارگرفتن منتخبان بنیاس ــرائیل درآس ــتانه مرگ» معنا کردهاند (ثعلب ــی1422 ،ق :ج  ،4ص 289؛
طبرسی ،همان ،ج  ،4ص 745؛ زحیلی1418 ،ق :ج  ،9ص )113؛
دوم :در مس ــئله چیس ــتی گناه منتخبان بنیاس ــرائیل ،علیرغم آنکه آی ــات میقات علت أخذ
صاعق ــه را طل ــب رؤی ــت جهری خداون ــد بیان کردهاس ــت؛ ام ــا ازنظر عه ــد عتیق این گنـــاه بزرگ،
گوسالهپرس ــتی قوم بود که باعث ش ــد خداوند متعال بر نابودی و هال کتشان تصمیم بگیرد؛ ولی
حضرت موســـی ؟ع؟ برای انصراف خداوند از این تصمیم ،اصرار نمود و با انگیزه طلب بخشـــش از
خداون ــد ،ب ــه میقات چهل روزه دوم عازم ش ــد (خ ــروج 35-7 :32؛ تثنی ــه  .)26-7 :9با این حال
ـ مالحظ ــه میش ــود ـ تفاس ــیر روایی عامه ب ــر پایه اخب ــار منقول از اقط ــاب اس ــرائیلیات ،محمد بن

کع ــب قرظ ــی و وهب بنمنبه ،آیه مح ــل بحث (اع ــراف )155/را با محوریت «گناه گوسالهپرس ــتی
بنیاس ــرائیل» تأوی ــل کردهان ــد (طبری ،هم ــان ،ص 51؛ ثعلبی ،هم ــان)؛ آنگاه با تکیـــه بر همین
گزارش ــات ،بعضی مفس ــران فریقین ـ در حد قبول و بس ــیاری در حد احتمال ـ مفاد آیه یادشده را با
مضمون «همراهی بنیاس ــرائیل با موسـ ـی ؟ع؟ در میقات دوم» تفس ــیر نموده ،و این همراهی را با
هدف توبه و جلب بخش ــش خداوند در مس ــئله گوسالهپرستی توجیه کردهاند (کاشفی1369 ،ش:
ج  ،1ص 357؛ آلوس ــی ،هم ــان ،ص 70؛ ابنعاش ــور ،هم ــان ،ج  ،8ص ــص  306و 307؛ طنطاوی،
همان؛ حائری تهرانی1377 ،ش :ج  ،5صص  28و )29؛
س ــوم :درخص ــوص ماهیت گفتوگوی حضرت موس ــی ؟ع؟ با خداوند ،همس ــویی ش ــماری از
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مفس ــران فریقی ــن با مروجان اس ــرائیلیات ،قابل مالحظه اس ــت؛ این مفس ــران تأ کی ــد دارند تا فراز
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«أتهلکن ــا» در آی ــه مح ــل بح ــث را مش ــابه قول وه ــب بنمنب ــه ـ «و ظن موس ــی أنه عوقبـــوا باتخاذ
بن ــی إس ــرائیل العجـ ـل» (ثعلبی ،هم ــان) ـ بر «گفتوگوی موس ــی ؟ع؟ ب ــا خداون ــد در موضوع گناه
گوسالهپرس ــتی» ،تطبی ــق نمایند (بلخی (مقات ــل)1423 ،ق :ج  ،2ص 66؛ قم ــی1363 ،ش :ج ،1
ص 242؛ س ــمرقندی ،بیت ــا ،ج  ،1ص 554؛ طبرس ــی ،همان ،ص  .)746ای ــن تطبیقها تا آنجا
ادام ــه یافت ــه ک ــه حتی برخی پژوهش ــگران معاص ــر ،ظاهر گفت ــار عهد عتی ــق درباره پاس ــخ [منفی]
خداون ــد به درخواس ــت موســـی ؟ع؟ درخصوص بخش ــش گن ــاه گوسالهپرس ــتی (سرش ــار ،همان،
ُ
ص )46را هماهنگ با فرازی از آیات میقات َ
«عذابی أ ُ
صیب ِبه» تحلیل کرده و نوش ــته است« :هم
در عهد عتیق و هم در قرآن پاس ــخ خدا به این درخواس ــت و رفتارهای بنیاسرائیل یکسان گزارش
شدهاست» (همان ،ص .)51
ََ َ َ
ْ
الصاع َقه ب ُظ ْل ِمهمْ
ُ
در نقد دو مطلب اخیر باید گفت :اول آنکه ،در آیه  153سوره نساء «فأخذتهم
ِ ِ
َ ُ ْ َ
ُ
ُ
ث ــم اتخ ــذوا ال ِع ْجل» ظهور «ث ــم» در ترتیب و تأخیر وقوعی (وقوع گوسالهپرس ــتی بع ــد از جریان أخذ
صاعقه) قوی اس ــت (طباطبایی ،همان ،ج  ،8ص 270؛ ج ــوادی آملی1396 ،ش :ج  ،30ص )415؛
دوم آنکه ،س ــزاوار نیس ــت که خداوند س ــبحان گروهی را که برای توبه به درگاه او آمدهاند با صاعقه
مرگ ،عذاب نماید (همو1389 ،ش(الف) :ج  ،4ص )485؛ س ــوم آنکه ،شأن و جایگاه انبیای االهی
ُ
آنچنان رفیع و بلند است که روا نیست طلب بخشش پیامبر خدا با جمله تهدیدآمیز َ
«عذابی أ ُ
صیب
َ
ِبه َم ْن أش ـ ُـاء» (اعراف )156/پاس ــخ منفی داده ش ــود؛ زیرا این نحوه خطاب (پاس ــخ) در کاربردهای
قرآنی ـ چنانکه در قسمت ( )4-3-3گذشت ـ مخصوص مشرکان و ظالمان است.
با مالحظه نقدهای وارد بر موضوعات سـ ـهگانه یادش ــده ،که به روش ــنی ردپای راویان اسرائیلی
(محمدبنکعب قرظی و وهب بنمنبه) در تحریف جریان میقات را نشان میدهد ،این تحلیل قابل

ذکر اس ــت که قرآن کریم در جریان میقات بنیاس ــرائیل ،نه تنها همسان با عهد عتیق سخن نگفته؛
بلکه در اینجا نیز به مانند بسیاری از موارد مشابه ،لحنی نقادانه و هشداردهنده نسبت به داستان
تحریفآمیز عهد عتیق داشته است؛ []3
بر این اساس معقول نیست هماهنگ با اقوال متأثر از اسرائیلیات ،آیات  155و  156سوره اعراف
ً
را تماما منس ــوب به حضرت موس ــی ؟ع؟ تفسیر کرد؛ بلکه شایسته است بر پایه دالیل پیشگفته ـ در
َ
بخش (3ـ ).2ـ درخواسـ ـتهایی که در آیات میقات با جمل ــه «أ تهلکنا» آغاز و با عبارت َ«و ا ُکت ْب لنا»
78

گوسالهپرس ــتی ،بر عناد خویش افزودند (نس ــاء )153/و این کفر لجوجانه را به نسلهای بعد منتقل
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خاتمه یافته ،به منتخبان بنیاس ــرائیل نسبت داد؛ همانها که علیرغم مشاهده آیات حق ،در پی
کردند (بقره.)75/

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
ارزیابی آرای مفسران فریقین در موضوع «میقات بنیاسرائیل» حا کی از کاستیها در تفسیر فراز
َُ
هلکنا بما َف َع َل الس ـ َـف ُ
هاء» اس ــت .در مجموع ،بس ــیاری مفهوم «إهال ک» را به «عذاب و عقوبت»
«أ ت ِ ِ
معن ــا نم ــوده ،آن را با «إماته» برابر دانس ــته یا به «ضاللت و گمراهی» تفس ــیر کردهانـــد .آنگاه بر پایه
این مفاهیم غیراصیل توجیهات مختلفی برای انتس ــاب فراز یادش ــده به حضرت موسی ؟ع؟ عرضه
نمودهاند .اما بررسـ ـی لغوی و مفهومشناس ــی «هلک» و «إهال ک» در زبان و عرف قرآن نشان داد که
اول ــی در معن ــای «مرگ و زوال تدریجی ب ــدون حصول نتیجه مطلوب» و دوم ــی در مفهوم «عذاب و
مرگ بدفرجام» اصالت و حقیقت دارد.
َ
ُ
هلکنا ِبما
قرآنی مفرداتی مانند «إهال ک» این حقیقت آش ــکار ش ــد که عبارت «أ ت ِ
با تعیین مفهوم ِ
َ َ
َ
السف ُ
هاء» تنها از زبان کسانی ممکن است صادر شود که پس از صاعقه مرگ ،خود را در معرض
ف َعل
ناب ــودی کامل و قطع ارتب ــاط با دنیادیده ،و برای رهایی از این وضعیت ،و بازگشـــت به دنیا ،ضمن
درخواس ــتی ملتمس ــانه از خداوند ،با فرافکنی علت آن بال و عقاب را به عملکرد سفیهانه (جاهالنه و
خس ــارتبار) دیگر همراهان نس ــبت داده بودن ــد .بهنظر ،این معنا قابل انطب ــاق با وضعیت حضرت
موسی ؟ع؟ در صحنه میقات نیست؛ بلکه سزاوار آن هفتاد برگزیده قوم لجوج است.
َ
ُ
هلکنا» ،احیا
با پذیرش این احتمال قوی که صاعقهزدگان پس از مرگ و بعد از بر زبان راندن «أ ت ِ
َ
ُ
ْ
ش ــده ،به دنیا بازگش ــتند ،این نکته تأیید شد که انتس ــاب گفتارهای بعدی ِ«إ ْن هی ِإال ِفتنتک ....
ْ َ
هدنا ِإلیک» ،به احیاش ــدگان ممکن است .و این مدعا با عنایت به محتوای گفتارها ،نحوه پاسخ
ِإنا
خداوند به درخواستها و «سیاق آیات» ،قابل تصدیق است.

در تبیین برخی پیامدهای کالمی و تفسیری مباحث یادشده گفتنی است :با تأیید سخنگویی
َُ
َ ْ ُ
ون»
برگزیدگان بنیاسرائیل پس از مرگ با تعبیر «أ ت ِ
هلکنا» ،داللت این جمله ـ همانند فراز «رب ار ِجع ِ
(مؤمن ــون )99/ـ ب ــر «حیات برزخی» و طلب بازگش ــت به دنیا پذیرفتی اس ــت؛ بهع ــاوه ،با عنایت به
تراب ــط آیه محل بحث با دیگر آیات میقات (بقره 55/و 56؛ نس ــاء153/؛ اعراف )148/زوایای پنهان
این دسته از آیات که به عملکرد ظالمانه و کفرآمیز برخی از اسالف یهود ،و نحوه احتجاج خداوند با
ایشان اشاره دارند ،آشکارتر میشود.
با توجه به تفسیر دقیقتر آیات میقات و تعارض آن با گزارههای تاریخی عهد عتیق در موضوعات
«موت برگزیدگان بنیاسرائیل»« ،ماهیت گناه بنیاسرائیل» و «نحوه پاسخگویی خداوند به حضرت
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موس ــی ؟ع؟ و منتخبان بنیاس ــرائیل» یافتن ردپای راویان اسرائیلیات ـ مانند محمدبنکعب قرظی
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و وه ــب بنمنبه ـ ذیل آیات محل بحث ،آس ــانتر مینماید؛ ضمن آنکه اثبات این تعارضات ،موید
تالش مستمر عالمان یهود برای تحریف تاریخ بنیاسرائیل است.

پینوشتها
.1ازنظرنگارنده«آیاتإهال ک»ـبرایدرکدقیقترمفهومإهال کـدر دستههایزیرقابلبررسیاست:
الف .در بیس ــت ( )20آیه ،نزول «عذاب هال کت» در مورد گذش ــتگان مایه عبرت آیندگان معرفی
َََ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ
هل ِم ْن ُ
دکر» (قمر )51/و آیات (انعام( ،)6/اعراف،)4/
م
شده است ،مانند آیه «و لقد أهلکنا أشیاعکم ف
ٍ
(اعراف( ،)129/مریم( ،)74/مریم( ،)98/طه( ،)128/مرس ــات( )16/قصص( ،)43/قصص،)58/
(انبیاء( ،)6/س ــجده( ،)26/ص( ،)3/زخرف( ،)8/محم ــد( ،)13/ق( ،)36/حجر( ،)4/نجم،)50/
(الحاقه( ،)5/الحاقه.)6/
ب .در پانزده ( )15آیه ،علت نزول «عذاب هال کت» بر گذش ــتگان ،ظلم ،نافرمانی و تکذیب آیات
ََ ُ
ُْ
هلها ظا ِل ُم ـ َ
ـون» (قصص )59/و
هلکی الق ــری ِإال و أ
االهی عنوان ش ــده اس ــت ،مانند آی ــه َ«و ما کن ــا ُم ِ
آیات (انعام( ،)6/انفال( ،)54/هود( ،)117/یونس( ،)13/ابراهیم( ،)13/اس ــراء( ،)16/اســـراء،)17/
(کهف( ،)59/انبیاء( ،)9/حج( ،)45/شعراء( ،)139/قصص( ،)78/عنکبوت( ،)31/دخان.)37/
پ .در چه ــار ( )4آی ــه به این معنا اش ــاره ش ــده که هال کت و نابودی اقوام گذش ــته پـــس از اتمام
ُ
ُْ
َ
حجت و ارس ــال رس ــوالن بودهاس ــت ،مانند آی ــه َ«و ما َ
هل ــک القری َحتی ْیب َعـــث فی أمها
کان َربک ُم ِ
ً
َر ُسوال» (قصص )59/و آیات (انعام( ،)131/شعراء( ،)208/احقاف.)27/
َ
ً
یامه» (اس ــراء )58/و «أ ْو ُم َع ُ
ت .در دو ( )2آی ــه ،ب ــا وجود قیودی مانند َ«ق ْب ـ َـل ْیوم ْال ِق َ
ذب ْ
هم َعذابا
ِ
ً
َ
ش ــدیدا» (اع ــراف )164/که به تقابل هال کت با عذاب اخروی (طوس ــی ،همان ،ج  ،5ص  )13اشـــاره
دارند ،داللت «إهال ک» بر عذاب دنیوی متعین مینماید.

«الیرج ُع َ
ث .در دو( )2آیه (انبیاء )95/و (یس )31/با قرار گرفتن مشتقات «إهال ک» قبل از ْ
ون»،
ِ

این جمله از عدم بازگشت به دنیا برای آنها که به إهال ک (عذاب) االهی دچار شدهاند ،خبر میدهد
(طباطبایی ،همان ،ج  ،14ص 324؛ همان ،ج  ،17ص .)181

ج .در دو ( )2آی ــه ب ــا قرارگرفتن واژه «لو» قبل از مش ــتقات «إهال ک» ،ای ــن ترکیب بر امتناع عذاب
هال ک ــت درخص ــوص ع ــدهای دال ل ــت دارد (صادقی تهران ــی ،هم ــان ،ج  ،19ص 231؛ همـــان :ج،11
َ َْ َ َ َ
َ
کناهم ب َ
ْ
ذاب ِم ْن ق ْب ِله» (طه )134/و آیه (اعراف.)155/
ع
هل
ص ،)327مانند آیه «و لو أنا أ
ِ ٍ
چ .در دو ( )2آیه با قرارگرفتن همزه استفهام قبل از مشتقات «إهال ک» ،این ترکیب بر انکار و نفی
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ع ــذاب هال ک ــت از برخی افراد داللت دارد (ابنعاش ــور ،بیتا :ج ،8ص348؛ حقی برســـوی ،همان)،
هلکنا بما َف َع َل ْال ُم ْب ِط ُل َ
مانند آیه َ«أ َف ُ
ون» (اعراف )173/و آیه (اعراف.)155/
ت
ِ
ِ
ح .در دو ( )2آی ــه با قرارگرفتن «إن» قبل از مش ــتقات «إهال ک» ،ای ــن ترکیب بیانگر تعلیق عذاب
هال ک ــت بر مش ــیت االه ــی اس ــت (ابنعاش ــور ،هم ــان ،ج  ،5ص 71؛ بلخ ــی (مقاتل) ،همـــان ،ج،4
ُ
َ َ َ
یهلک ْال َم َ
سیح ْاب َن َم ْر َیم َو أمه»
ص394؛ سمرقندی ،همان ،ج  ،3ص  ،)479مانند آیه ِ«إ ْن أراد أ ْن ِ
(مائده )17/و آیه (ملک.)28/
 .2ش ــایان ذ ک ــر اس ــت ،احتجاج خداون ــد در قرآن به «عدمس ــخنگویی بتها» برای نفی شـــرک
و بتپرس ــتی ،تنه ــا درخص ــوص بنیاس ــرائیل مط ــرح شدهاس ــت .برخ ــی علت ایـــن امـــر را ارتکازی
ب ــودن س ــخنگویی عابد و معبود نزد بنیاس ــرائیل معرفی کردهاند (جوادی آمل ــی1396 ،ش :ج ،30
ص )350؛ اما بهنظر ،س ــابقه س ــخنگویی برگزیدگان بنیاس ــرائیل با خداوند قبل از گوسالهپرســـتی
دلیل مناسبتری برای این مسئله است.
 .3ش ــهید مطه ــری در ایـ ـن ب ــاره میگوید« :داس ــتانها از امتهای گذش ــته هســـت کـــه تورات
بهگونهای نقل کردهاست ،قرآن بهگونه دیگر ،و بلکه قرآن بهگونهای نقل کردهاست که دروغ اینها را
که داس ــتان را تحریف کرده و در تورات تحریفشده (عهد عتیق) آوردهاند ،آشکار میکند» (مطهری،
1378ش :ص .)122
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 27.ربانیخ ــواه ،احمد؛ محبیفر ،س ــمیه؛ غیاثی ،مائده1395( ،ش) ،مفهومشناســـی ماده فوز در
علوم قرآنی خوی ،شماره  ،2پاییز و زمستان ،صص  84تا .105
 28.زبیدی ،محمدمرتضی1414( ،ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دارالفکر ،بیروت.
 29.زحیل ــی ،وهب ــه ب ــن مصطف ــی1418( ،ق)، التفس ــیر المنیر ف ــی العقی ــده و الش ــریعه ،دارالفکر
المعاصر ،بیروت.
 30.سبحانی ،جعفر1383( ،ش) ،منشور جاوید ،امام صادق ؟ع؟ ،قم،جلد .12
 31.سرش ــار ،م ــژگان1391( ،ش)« ،میق ــات موس ــی ؟ع؟ در قرآن ،عهد عتیق و تفاســـیر اســـامی»،
دوفصلنام ــه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین س ــابق) ،زمان مرکزی دانشـــگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،شماره  ،52پاییز و زمستان ،صص  31تا .57
 32.سمرقندی ،نصر بنمحمد ،بیتا ،بحر العلوم ،دارالفکر ،بیروت.
 33.س ــید مرتضی ،عل ــی بن حس ــین1431( ،ق)،نفائ ــس التأویل،ش ــرکه االعلمـــی للمطبوعات،
بیروت.
 34.صادق ــی تهرانی ،محمد1365( ،ش) ،الفرقان فی تفس ــیر القران بالقران  ،انتشـــارات فرهنگ
اسالمی ،قم.
 35.طباطبایی،محمدحسین1417(،ق)،المیزانفیتفسیرالقران،انتشاراتجامع همدرسین،قم.
 36.طبرسی ،فضل بن حسن1372( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القران، ناصر خسرو ،تهران.
 37.طبری ،محمدبن جریر1412( ،ق) ،جامع البیان فی تفسیر القران، دارالمعرفه ،بیروت.
 38.طنطاوی ،س ــید محمد ،بیتا ،التفس ــیر الوس ــیط للق ــران الکریم ،دارنهضه مصـــر للطباعه و
النشر ،قاهره.
 39.طوسی ،محمدبن حسن ،بیتا ،التبیان فی تفسیر القران، داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 40.طیار ،مساعدبن سلیمان1413( ،ق) ،فصول فی اصول التفسیر ،دارالنشر الدولی ،ریاض.

 41.طیب ،س ــید عبدالحس ــین1378( ،ش)، اطیب البیان فی تفس ــیر القران، انتشـــارات اســـام،
تهران.
 42.عسکری ،ابوهالل1400( ،ق) ،الفروق فی اللغه ،داراآلفاق الجدیده ،بیروت.
 43.فخر رازی ،محمدبنعمر1420( ،ق) ،مفاتیح الغیب، داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 44.فیروزآبادی ،محمدبنیعقوب1415( ،ق) ،القاموس المحیط ،دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 45.قاسمی ،محمد1418( ،ق)، محاسن التاویل، دارالکتب العلمیه ،بیروت.
 46.قرشی ،علیا کبر1371( ،ش) ،قاموس قرآن ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
 1377( ------------47.ش)، تفسیر احسن الحدیث، بنیاد بعثت ،تهران.
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 48.قمی مشهدی ،محمد بنمحمدرضا1368( ،ش) ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، سازمان

واکاوی واقعه میقات بنیاسرائیل با تأ کید بر مفهوم و مصداق آیه  155سوره اعراف

چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،تهران.
 49.قمی ،علی بن ابراهیم1363( ،ش) ،تفسیر القمی ،دار الکتاب ،قم.
 50.کاشفی ،حسین بنعلی1369( ،ش)، مواهب علیه ،اقبال ،تهران.
 51.مصطفوی ،حسن1430( ،ق)، التحقیق فی کلمات القران الکریم، دارالکتب العلمیه ،بیروت،
چاپ سوم.
 52.مطهری ،مرتضی1378( ،ش) ،مجموعه آثار ،صدرا ،تهران ،جلد .16
 53.مغنیه ،محمدجواد1424( ،ق) ،تفسیر الکاشف، دارالکتب اإلسالمیه ،تهران.
 54.نیش ــابوری ،حس ــن بنمحمد1416( ،ق) ،تفس ــیر غرائب القران و رغائب الفرقان، دارالکتب
العلمیه ،بیروت.

