مقاله

توفیق افندی صدقی:
مفسری گمنام
در قرن نوزدهم
مقــالــه

مجید دانشگر

محمــد توفیــق افنــدی صدقی ،پزشــکی مصــری 2:12م متولد 24شــوال
1298برابر با  19ســپتامبر 1881بود .بررســی آثارش نشــانگر عالقهمندی
وی بــه مشــارکت و پیگیــری موضوعــات سیاســی و فرهنگــی در
جنبشهــای عربــی زمان خــودش بوده اســت .اوج فعالیتهــای وی در
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم میالدی اســت .در این دوران برخی
نوشــتههایش در بــاب انطبــاق موضوعــات و اندیشــههای دینــی با علوم
جدیــد در مجــات نامآشــنای مصــر همچــون المنــار منتشــر میشــدند.
هرچنــد گروهــی طنطاوی جوهری (وفات  )1940را مؤســس و نماد نســل
جدید تفاسیر جدید علمی میدانند ،ولی خاستگاه این امر را باید همت
و عالقۀ پزشــکان عرب و ســوری ،همچون احمد االســکندرانی و توفیق
افنــدی صدقــی دانســت که در دهههــای 1880تا 1900میــادی نگارش
نــوع جدیــدی از مقایســه میان علوم نویــن با آیات قرآنی را آغــاز کردند .با
آنکــه افنــدی صدقــی بســیار زود از دنیا رفت ،مقــاالت و آثار زیــادی را از
خود بر جای گذاشــت تا آنجا که رشید رضا مدیر مجله المنار مقدمهای
را به معرفی وی و آثارش اختصاص داد.
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 .1ر.ک به :المنار ،مجلد  ،21ص483.
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چکیده :توفیق افندی صدقی مفســر قرن نوزدهم و پزشک
مصری اســت که از جمله کسانی به شمار می رود که نگارش
نوع جدیدی از مقایســه میان علوم نوین بــا آیات قرآنی را
آغاز کردند و تفاسیر جدید علمی را ارائه دادند .نویسنده در
نوشــتار حاضر ،نوع جدیدی از تفسیر افندی پیرامون تفسیر
یکی از آیات سوره ســبأ (آیه  )14که مربوط به داستان وفات
حضرت سلیمان (ع) می باشد را به تصویر کشیده است.
کلیدواژه :توفیق افندی صدقی ،مفســر قرآن ،تفسیر قرآن،
سوره سبأ ،وفات حضرت سلیمان (ع) ،موت سلیمان ،تفاسیر
جدید علمی ،قرآن و علم.
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در میــان آثــار فــراوان افنــدی صدقی ،برخی را کــه در باب پیوند اســام و

درســت اســت کــه افنــدی صدقــی

علوم اعم از طب ،ســامت ،روانشناســی و غیره هســتند ،میتوان چنین

اغلب عقاید و دیدگاههای خویش را

نام برد :تحریم الخنزیر و نجاســة الکلب (منع گوشــت خوک و نجاســت

بســیار کوتاه بیان میکرد ،اما میتوان

ســگ) ،ماء النیل و مضاره (آب رود نیل و مضراتش) ،بحث فی التعدد
الزوجات (پیرامون چند همســری) ،القرآن و العلم (قرآن و علم) ،خوارق
العادات فی االســام (امور فوق طبیعی در اسالم) ،نظرة فی السماوات و
االرض (تاملی در آســمانها و زمین) ،ســن الزواج بالفتیات (سن ازدواج
برای دختران جوان).

حدس زد که چه بسا مرگ زودهنگام

افنــدی صدقــی در ســال 1904موفــق به کســب جایزه پزشــکی شــد و در

وی ســبب اصلــی فراموشــی وی و
آثــارش در میــان اعراب و مســلمانان
بــود و هــم از ای ـنرو ،نــام وی امــروزه
در کنــار بنیادگــذاران مکتــب تفســیر
علمی نوین قرار نگرفته است.

ســالهایی کــه بــر موفقیتهــا و افتخــارات علمــی وی افــزوده میشــد،

قــرآن و علــم :تفاســیری بــر مبنــای
لغت ،تاریخ ،جغرافیا وپزشکی

بست .هرچند بعد از االسکندرانی ،افندی صدقی در نقش یک طبیب

در رد شــبهات غربیــان بــر پــارهای

عالقمنــد بــه برقــراری ســازگاری بین اســام و علم بــود ،اما تــاش وی در

از آیــات قــرآن ،نکتــۀ هشــتم« :مــرگ

بهرهگیــری از آخریــن اصطالحات و دانشهــای علمی مغرب زمین ،وی

سلیمان»

بــر اثــر بیمــاری در شــعبان 1338برابــر با آوریــل 1920چشــم از جهان فرو

را نســبت بــه همعصرانــش متمایز میســاخت .حتی شــیخ طنطاوی با
وجــود تالشهای گســترده و نگارش دهها کتاب و رســاله در باب اســام
و علــم ،بــه دلیل آ گاهی اندکش از علم پزشــکی نمیتوانســت بهرهگیری
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درســت اســت که افندی
صدقــی اغلــب عقاید و
دیدگاههــای خویــش را
بســیار کوتاه بیان میکرد،
اما میتوان حــدس زد که
چه بســا مــرگ زودهنگام
وی ســبب اصلی فراموشی
وی و آثــارش در میــان
اعــراب و مســلمانان بود
و هــم از اینرو ،نــام وی
امروزه در کنار بنیادگذاران
مکتــب تفســیر علمــی
نویــن قرار نگرفته اســت.

معــروف خویــش بــا عنــوان «الجواهر فی تفســیر القــرآن الکریم المشــتمل

خداونــد در آیــۀ  14ســورهی ســبأ
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مقــرر داشــتیم ،چیزى جز کرم چوبخــواره ،مرگ او را به آنان نشــان نداد

علــی عجائــب بدائــع المکونــات و غرائــب اآلیــات الباهــرات» نمــود.

که عصایش را خورد و چون (جسدش) درافتاد ،جنیان پى بردند که اگر

بخــش زیادی از این تفســیر برگرفته از ســخنرانیها ،مقاالت ،رســالهها و

غیــب مىدانســتند ،در آن رنــج و عذاب خفتبــار نمىماندند (.ترجمۀ

دستنوشــتههای سابق وی در حوزه هویت مسلمانان و جایگاه آنان در

بهاءالدین خرمشاهی).

الزم از دانســتههای پزشــکی را در ایــن دســته از آثــار خــود نمایــش دهد.
طنطاوی پس از فرارسیدن دوران بازنشستگی ،در سال  ،1923یعنی سه
سال پس از درگذشت افندی صدقی شروع به نگارش تفسیر  26جلدی

جهــان اســت .به هــر حال در یکــی از بخشهــای مجل ه المنار بــا عنوان
«القران و العلم» ،توفیق افندی نظر خوانندگان را به نوعی جدید از تفسیر
یکی از آیات سورۀ سبأ جلب میکند.

بســیار اتفاق میافتد که وقتی در حین انفعاالت و اســترسهای عصبی
و کنشهــای فیزیکــی شــدید ،انســان دچار مــرگ غیرمترقبه شــود ،تمام
اعضــای بدن فرد ســفت شــده و شــکل بدنش از چند ســاعت تــا دو روز

درســتی یــا نادرســتی تفســیر وی از ایــن آیه ،موضوعی اســت کــه باید در

(یــا چنــد روز)  -بهو یــژه در آب و هــوای ســرد  -در همــان حالــت پیش از

فرصتــی دیگــر بررســی شــود ،امــا ابتــکار وی در چگونگــی بهرهگیــری از

مــرگ باقــی میمانــد .این اتفاق در کتب پزشــکی انگلیســی به اسپاســم

دادههای علمی در ســالهای قبل از  1910امری بســیار قابل توجه است.

کاداوریک یا جمود (و سفت شدن) جسد 4شناخته میشود.

موضــوع اصلی این کوتاهســخن ،داســتان وفــات حضرت ســلیمان (ع)
(موت سلیمان) است که در آیه  14به تصویر کشیده شده است .نکته
قابــل توجــه این اســت که حتی شــیخ طنطاوی جوهری در تفســیر خود،
هیچ اشارۀ علمی دقیقی به این آیه نداشته و تنها آن را از منظری تاریخی
ً
 تفسیری و به گونهای کامال متفاوت  -نسبت به افندی صدقی توضیحداده است.
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بدیــن جهت اســت کــه در برخی جنگها مشــاهده شــده اســت برخی
نظامیان درحالت ایســتاده و با تکیه بر تفنگهایشــان از دنیا رفتهاند که
یشــود ،آن را فرا میگیرد و فرد بر
در همان حالت پوســیدگی جســد آغاز م 
زمین میافتد.
ً
ظاهــرا ســلیمان نبــی (ع) نیــز پــس از انفعــاالت جســمانی و عقلــی بــر
عصایــش (منســأته) تکیــه زده بــوده کــه مرگــش فرا رســیده اســت .چون

 .2ر.ک بــه :الجواهــر فــي تفســير القــرآن الکريم المشــتمل علي عجائــب بدائع المکونــات و غرائب
اآليات الباهرات؛ قاهره :مصطفي البابي الحلبي و اوالده بمصر 1348 ،ق ،ج  ،16ص .109
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4. Cadaveric Spasm.
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مــرگ در ایــن حالــت بــر او وارد آمــد ،همچنــان در حــال ایســتاده مانــد،
چنانکــه گویــی نمرده اســت .جنیان دیدنــد که او حرکتی از خود نشــان
ّ
نمیدهــد و تنفــس او بــه دلیــل عدم حرکت قفســۀ ســینهاش مشــخص
نبود .پس در مورد احوالش بر ایشــان شــک وارد شــد .چه بســا مگسان به
دور صورتش جمع آمدند و گریزی از او ســرنزد و اینچنین بود که بر شــک
ایشــان افزوده شــد .سپس موریانهای (افندی صدقی در اینجا از کلمهی
فــأرة اســتفاده میکنــد کــه بیشــتر بــه معنای مــوش و یــا مــوش صحرایی
اســت) بــر وی وارد شــد و شــروع بــه بــازی در اطــراف او کــرد و در نهایــت
شــروع بــه خــوردن و ازبینبــردن عصای ســلیمان کرد .جنیــان با تعجب
به آن خیره شــده بودند ،اما ترس از ترک وظایف محولهشــان و بارزشــدن
شکشــان در مورد حیات ســلیمان ،آنان را برای چند ساعت ،یک یا دو
روز مــردد ســاخته بــود .وقتی موریانــه (یا موش) با این کار خویش ســبب
حرکــت عصای ســلیمان از محل اســتقرارش بر روی زمین شــد ،توازن او
برهــم خــورد و ســلیمان (ع) بــر زمیــن افتــاد .در نتیجه جنیان تشــخیص
دادنــد که ســلیمان مرده و شــک ایشــان بیمــورد بوده اســت .اگر جنیان
از غیــب چنیــن میدانســتند ،لحظــهای پــس از وفــات ســلیمان (ع) بــه
کار ســخت خویــش مشــغول نمیماندند؛ چه بیتردید بــه وقوع مرگ وی
آ گاه میشــدند .کلمه «لبث» برای زمانهای کوتاه و طوالنی کاربرد دارد،
َ َ ْ َ
کم ل ِب ْث َت
چنانکــه خــدای متعال در آیه 259ســوره بقره میفرماید :قــال
َّ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
ــال َلب ْث ُ
ق
ــت ْیو ًمــا ْأو َب ْعض ْیو ٍم قال َبل ل ِب ْث َت ِمئــة َع ٍام»« :و به او گفت چه
ِ
مدت در این حال ماندهاى؟ گفت یک روز یا بخشى از یک روز ،در این
حال ماندهام فرمود چنین نیســت ،صد ســال در چنین حالى ماندهاى»
( ترجمه خرمشاهی).
این اســت تفســیر صحیح این آیه از قرآن (ســبأ )14 :که با دادههای علم
سازگار است و در تاریخ سلیمان نبی چیزی منافی آن وجود ندارد.
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