
 

  در اقتباس ١تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین
 از کتاب مقدس»  خاسِئینَةًکُونُوا قِرَدَ«آیۀ 

 
 ٤، نسیبه رضایی٣هفتادر رضایی ، حسن٢علی راد

 )١٧/٤/٩٧:  تاریخ پذیرش مقاله  ـ١٤/١/٩٧:تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
اسرائیل به بوزینه مسخ بنی: شده باشیدانی راندهبوزینگ«یوری روبین در پژوهش خود با عنوان 

بر پایۀ ادلّه و شواهدی و با استفاده از روش » زمینۀ کتاب مقدس و میدراشی آنو پس
منّ و «در قرآن را برگرفته از داستان » اصحاب سبت« تحلیلی، داستان مسخ شدن  ـ  ای مقایسه
 انتقادی به ارزیابی  ـ وش تحلیلیپژوهش حاضر با ر. در کتاب مقدس دانسته است» سلوی
ها و مستندات روبین پرداخته و ضمن ردّ ادّعای وی با استفاده از آیات قرآن و روایات دیدگاه

ادّعای روبین در اقتباس آیۀ . های مذکور را اثبات نموده استکتاب مقدس، تمایز داستان
ن قرآن و اقتباس آن از عهدین است که فرض وحیانی نبود متأثر از پیش»خاسِئینَ قِرَدَةً کُونُوا«

روبین بدون . سبب شده وی این داستان قرآنی را انعکاسی از داستان کتاب مقدس بداند
مراجعه به منابع تفسیری اسالمی و صرفاً با استفاده از کتاب مقدس و میدراش، مقایسۀ صوری 

همسانی آن دو رأی داده میان این آیه و داستان منّ و سلوای کتاب مقدس انجام داده و به 
گذاری، این دو واقعه متمایز از یکدیگر بوده و این این در حالی است که به لحاظ تاریخ. است

 . ها است آن  تطبیق مخالف تاریخ و بافت داستانی 
 

، اصحاب سبت، اقتباس از کتاب مقدس، مسخ، » خاسِئینَةًقِرَدَکُونُوا «آیۀ : ها کلید واژه
  منّ و سلوی، نقد خاورپژوهان، یوری روبین
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 طرح مسئله. ١
که خاورپژوهان مصدر این است های عهدین موجب شده های قرآن با قصهمشابهت قصه

یانی،  گرچه این مشابهت به علت وحدت خاستگاه وح.را مورد توجه قرار دهندها  داستان
از سوی خاورپژوهان هایی  هرود اما همین امر سبب طرح شبهامری طبیعی به شمار می

آنان این فرضیه را بدون تأمل در .  اقتباس قرآن از عهدین شده استۀاز جمله شبه
را به اخذ این ) ص(محتوا و اهداف قصص قرآن و عهدین مطرح کرده و پیامبر اکرم

] ١٤٢، ص٢٤؛ ٣٧ـ٣٦، ص١٣. [اندن متّهم نمودههای آسمانی پیشی از کتابمطالب
ای  به بررسی مقایسه٢ از خاورپژوهانی است که در پژوهش خود١برای نمونه یوری روبین

کتاب مقدس پرداخته و معتقد از  »سلویمنّ و «داستان  قرآن و »اصحاب سبت« داستان
 ۀای اثبات نظری داستان قرآنی دارای خاستگاه توراتی و میدراشی است و بر ایناست

 .های مذکور بر آمده است وجوه تشابه بین داستانۀخود در صدد ارائ
ها پیش از روبین نیز مورد توجه سایر  ویژه مسئلۀ مسخ آنداستان اصحاب سبت، به

، ٤٣[اند خاورپژوهان بوده و آنان نیز کتاب مقدس را به عنوان منبع احتمالی آن معرفی کرده
اما روبین با جزئیات بیشتری این ] ٣١٤ـ٣١٣ص، ٤٨؛ ١١٧ـ١٠٦، ص٤٥؛ ٢٩١ـ٢٩٠ص

شناسی قرار نگرفته، از این دیدگاه تاکنون مورد نقد و آسیب. مسئله را بررسی نموده است
 انتقادی برای نخستین بار به  ـ  این رو در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی

های استاندارد وشی منطبق با روش رساختار پژوهش روبین به. ارزیابی آن پرداخته شود
روبین ابتدا به روایات کتاب . علمی تنظیم و منابع نیز در انتهای هر صفحه ذکر شده است

مقدس و میدراش مربوط به داستان منّ و سلوی و سپس به داستان اصحاب سبت با توجه 
رائۀ وجوه تشابه و ها با ا  سورۀ اعراف اشاره نموده و در ادامه به بررسی آن١٦٦ـ١٦٣به آیات 

» مسخ«بررسی ریشه و پیشینۀ تاریخی عذاب . ها پرداخته است ای آنسپس تحلیل مقایسه
 »خاسِئینَ قِرَدَةً کُونُوا«در آیۀ » خاسئین«یابی واژۀ اصحاب سبت و علت آن، تبیین و ریشه

 . سورۀ مائده از موارد مورد توجه روبین است٧٨و مفهوم آیۀ 

                                                                                                                                            
االصل و استاد بازنشستۀ گروه مطالعات اسالمی و عربـی دانـشگاه تالویـو و حبـرو فلـسطین                   ـ روبین یهودی  ١

هـای وی شـامل     زمینـۀ پـژوهش   . المعارف قرآن بـود   وی یکی از اعضای هیئت مشورتی دائرة      . اشغالی است 
کتـاب  -ره و حدیث و در حال حاضر پیرامـون کتـاب مقـدس، پـسا              بررسی صدر اسالم با تکیه بر قرآن، سی       

 .اسرائیل استو بنی) ع(، موسی)ع(های مربوط به ابراهیم ها با تأکید بر جریانمقدس در قرآن و تفسیر آن
2- “Become you apes, repelled!” (Quran 7:166): The transformation of the Israelites into apes 

and its biblical and midrashic background, London, Bulletin of SOAS, 78, 1 (2015), 25–40. 
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 توصیفی بوده و آیات قرآن و روایات کتاب مقدس  ـ  تاریخی،نرویکرد پژوهشی روبی
 منابع مورد ۀ نقدهایی بر روش و دامن.را به صورت تطبیقی بررسی و تحلیل نموده است

های استفاده روبین وارد است و از آنجایی که این مقاله رویکرد نقد محتوایی دارد، ضعف
 . دهدروشی و منبعی را نیز به نوعی نشان می

 
 نقد محتوایی. ٢
 های قرآن و عهدین در داستان اصحاب سبتوحدت یا تمایز داستان. ١. ٢

یابی به نتیجۀ وحدت یا تمایز این دو داستان، به ارزیابی وجوه تشابهی جا جهت دستدر این
 .شود ها یافته و برجسته نموده است، پرداخته می که روبین بین عناصر مختلف آن

 
 رچین کتاب مقدس با ماهی داستان اصحاب سبت و مستند آنتشابه بلد. ١. ١. ٢

های مذکور در قرآن و کتاب مقدس، مستندی برای روبین برای اثبات همانندی داستان
آن ا ماهی اصحاب سبت ارائه داده است و اسرائیل بتشابه بلدرچین نازل شده بر بنی

 معتقد است یو. اسرائیل در داستان قرآنیعبارتست از تحقق درخواست بنی
های دریایی کتاب مقدس ترکیبی از ماهی و گوشت مورد درخواست  بلدرچین

شوند و برای تأیید این نظر به اسرائیل هستند و در قرآن به ماهی واقعی تبدیل می بنی
کند که در آنها گفته  مشکوک استناد میۀمتون یک میدراش یهودی و یک منبع اولی

  ]٢٨، ص٤٧ [» .ئیل، بلدرچین به ارمغان آورداسرادریا برای بنی « استشده
 

 بررسی
اسرائیل توضیحی  چگونگی پاسخ ترکیبی خداوند به درخواست بنیۀ روبین دربار ـالف

نداده که اگر اجابت است چرا همان ماهی را برایشان فراهم نکرد؟ و چرا با عذاب در 
ردنی فراهم کرد؟ گرچه به آمیخت؟ و اگر عدم اجابت است چرا اصالً برایشان تغذیه و خو

 .ها شد  نزول عذاب برای آنۀ کتاب مقدس مایۀگفت
اسرائیل در قرآن در شکل واقع آن یعنی ماهی آمده گوید درخواست بنی روبین می ـب
آید که چرا درخواست ایشان در همان کتاب مقدس، شکل حال این سؤال پیش می. است

 ی بلکه در کتاب آیین دیگر به صورت واقع در بیاید؟واقع به خود نگرفته و باید نه در میدراش
که روبین به آن » اسرائیل بلدرچین آورددریا برای بنی«رسد عبارت نظر می به ـج
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 طبیعی مهاجرتشان از ۀها از سمت دریا بنا به واقعکند، گویای آمدن بلدرچیناستناد می
به تعداد فراوان از آفریقا به   استچنانکه در مورد این پرنده گفته شده.  سمت باشدآن

 صید فصل یک در ها آن از هزار شانزده  کاپری،ۀسمت شمال حرکت کرده و در جزیر
این پرنده از سمت دریای سرخ آمده، از خلیج عقبه و سوئز عبور کرده و وارد . شوندمی
ر و پرواز آن د کشیده راه بین در که زحمتی رنج و کثرت از شود و سینا میۀجزیرشبه

 چگونگی ،این شرح] ٤٨٣، ص٤٢. [شود می گرفته دست با آسانی ، به استارتفاع پایین
حیوان دیگری مانند ماهی که توان آن را بر کند و نمیفراهم شدن بلدرچین را بیان می

 . دیگری است، تطبیق دادۀ دریا زندگی کرده و صید آن به شیودر
 

 ب مقدس و ماهی اصحاب سبتآوری بلدرچین کتامشابهت نوع جمع. ٢. ١. ٢
شود که چون  سورۀ اعراف مطرح می١٦٣ در آیۀ »شُرَّعَاً«وجه تشابه دیگر، با توجه به کلمۀ 

ها بود لذا همان  آوری آنمانده، جمعها صرفاً در سطح آب جمع شدند و کارِ باقیماهی
 ] ٣١، ص٤٧. [شدویژگی بلدرچین کتاب مقدس را دارند که به راحتی با دست گرفته می

 
 بررسی

 نزول بلدرچین یک موهبت و عنایت الهی بود که به هنگام سرگردانی ، بنابر قرآن ـالف
تر چنانکه پیش گرچه برخی] ٥٧ :بقره[ها قرار گرفت   در اختیار آن،اسرائیل در بیابانبنی

 اب سبت گویا به خاطر تعطیلاما در داستان اصح دانند طبیعی میۀ آن را واقع،گفته شد
از صیادان  ها معمول بود، ماهیان در آن روز  که قبالً در روز شنبه میان آنمستمری

 دیگر که  اما در روزهایشدند روی آب ظاهر میدسته  کردند و دسته میاحساس امنیّت 
 ۀاین موضوع خواه جنب! رفتند به اعماق آب فرو میها بودند،  صیادان در تعقیب آن

 امتحان و آزمایش ای برای ی باشد، وسیلهالعاده و الهق داشته و یا یک جنبه فوطبیعی
ای در کنار دریا و  برکهۀو چنین شد که آنان با تعبی] ٤١٩، ص٦، ج٤٠[این جمعیت بود 

ها در روز شنبه شده و سپس در روزهای  ها موجب ازدحام آنبستن مسیر برگشت ماهی
 .کردند میجمعها را  آنبعد 

یابی به  دستۀ سهولت در شیو.رسد منطقی به نظر نمیشده  وجه تشابه مطرحـب 
تواند وجه تشابه نمی... گاه و صید و   متفاوت از نظر زیستموجوددو در  آن هم چیزی

 . باشد متمایز یا ماجرایل استنادی برای تطبیق دو مجموعهمحکم و قاب
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 مشابهت مضمونی آیات منّ و سلوی با آیات داستان اصحاب سبت. ٣. ١. ٢
های مختلف داستان  شکل،وبین معتقد است آیات منّ و سلوی و آیات اصحاب سبتر

 ] ٣٩، ص٤٧ [. کتاب مقدس هستند و همگی به یک ماجرا اشاره دارندسلوایمنّ و 
 

 بررسی
  »سیاق عِقاب«و » سیاق امتنان«ترتیب دارای آیات منّ و سلوی و داستان اصحاب سبت، به

هایی از  کند؛ نعمت اسرائیل ذکر میهایش به بنیر شمار نعمتخداوند منّ و سلوی را د. است
انداختن ابرها بر ایشان در  ، سایه]٨٠: طه[قبیل نجات از چنگال فرعونیان بدون رنج جهاد 

و برخوردارشدن از آب گوارا با شکافته ] ١٦٠: ؛ اعراف٥٧: بقره[برابر آفتاب سوزان خورشید 
 پاک و نیکو که حاکی از نعمت بودن آن و روزی] ١٦٠: اعراف[آسای سنگ شدن معجزه

چون حال آنکه در آیات مرتبط با اصحاب سبت، مواردی . ای برای عذاباست، نه مقدمه
: نساء[، لعن ]١٦٣: ؛ اعراف٧٨: ؛ مائده٦٥: بقره[، گناه و تجاوز ]١٦٣: اعراف[آزمایش و ابتالء 

شود  مشاهده می] ١٦٦ و ١٦٥: ؛ اعراف٤٧: ، نساء٦٥: بقره[و مجازات شدید ] ٧٨: ؛ مائده٤٧
 .های اساسی بین این دو ماجرا استکه حاکی از تفاوت

 
 خواران با مسخ اصحاب سبتمقایسۀ عذاب بلدرچین. ٤. ١. ٢

است که » قی«و » اسهال« جسمی ۀروبین معتقد است مسخ به بوزینه، نمودی از عارض
کردن سرنوشت آنان ها برای برجستهخوران به آن دچار شدند و داستان بوزینهبلدرچین

 عذاب جسمی شدند،  دچار اینطور وحشتناکی دلیل ولع فراوانشان در خوردن، بهکه به
 ]٣٣ـ٣٢، ص٤٧ [.بیان شده است

 
 بررسی

هایی است کند همانند بیماریاسرائیل توصیف میانگیزی که روبین برای بنیعارضۀ نفرت
- نوشیدن یا در اثر عدم رعایت نکات بهداشتی و تغذیهروی در خوردن وکه انسان با زیاده

شود و به هیچ عنوان قابل مقایسه با عذاب دگرگونی جسمی ای در طول عمر دچار آن می
عنوان یک مجازات الهی، تر حیوانی بهمسخ و تبدیل انسان به مرتبۀ پایین. و مسخ نیست

 ١٠٩سینهدرین، [ال در تلمود برای مث. ای در کتب میدراشی نیست بدون پیشینهمسئلۀ
آمده است هنگامی که یهودیان در زمان تبعید بابلی به گناه تمایل داشتند، خداوند ] آ
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ها گروهی بودند که قصد جنگ با خدا را داشتند این. ها را به بوزینه مسخ کرد بعضی از آن
هار امر رخ وقتی مردم مرتکب گناه شدند، چ) ع(و نوح ) ع(یا در روزگار بین حضرت آدم

 ]١١٤، ص٤٥. [ها تبدیل چهرۀ مردم به بوزینه بود داد که یکی از آن
ها در  ها و هویّت آنها، خوکبوزینه« روبین در پژوهشی با عنوان ،پیش از این نیز

 مسخ به ۀمایاکتشاف شده از مضمون و درون  کمترۀبه آشکار نمودن یک جنب ١»اسالم
 عذاب مسخ در کتاب مقدس و تلمود  نشدنلت ذکرع اما .بوزینه و خوک پرداخته است

کنندگان روز شنبه، تفاوت و تمایز دو داستان اصحاب سبت قرآن و منّ و برای تعدّی
 که این نوع حیوان  استدر علت مسخ به بوزینه گفته شده . کتاب مقدس استسلوای

ای  و حیلهترین چیز به انسان است و انسان حقیقی نیست، پس عمل آناندر ظاهر شبیه
 بنابراین جزای .کار گرفتند در ظاهر درست است ولی در باطن مخالف حق استکه به

 ]١٨٦، ص١، ج٨. [ از جنس عملشان است،عملشان
  
  هاي بقره و اعرافطرح فهرست چهارقسمتي در سوره. 5. 1. 2
 ؛]٥٧ [یسلو و منّ : ازندبقره عبارت ۀسنده در سورینوی شنهادیپ بخش چهار بیترت
و  ]٦١[طعام  نوع ک یبه لیاسرائیبن اعتراض وی تینارضا ؛]٦٠[آب  و صخره ؛]٥٨[طّه ح

 شهر ؛]١٦١[حطّه  ؛]١٦٠ [یسلو و منّ ؛]١٦٠[آب  و صخره:  عبارتند ازاعراف ۀدر سور
 ].١٦٦ـ١٦٣[شنبه  روز نقض و کنار دریا

م گیرد که بخش چهارروبین از همانندی سه بخش در این دو فهرست نتیجه می
،  اعرافۀنوع طعام با بخش چهارم سور ک یاز لیاسرائیبنی تی نارضا، یعنی بقرهۀسور

 ]٢٩، ص٤٧ [.همسو بوده و هر دو به یک حادثه اشاره دارند یعنی داستان اصحاب سبت
 

 بررسی
بودن کل  مختلف، بنا را بر یکسانۀها در دو سور روبین بنا بر تشابه چند آیه و ترتیب آن

گرچه سه بخش از این فهرست در هر دو . ر این آیات گذاشته استجریان جاری د
 از نظر موضوع و محتوا همسان هستند اما در بخش چهارم به علل زیر اختالف ،سوره

 : خاص اشاره دارندۀآشکاری داشته و هر کدام به یک واقع
 نسبت به »تيوَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّ « اعرافۀ سور١٦٣ ۀ خبر دادن در آیۀ شیوـ١

                                                                                                                                            
1-Uri Rubin, “Apes, Pigs and the Islamic Identity”, Israel Oriental Studies 17 (1997), 89-105. 
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  است و ذکر این داستان با درخواست شروع شده.کرده استآیات قبل از خود تغییر 
پرسد، پس قصص بعدی جایگاهی غیر از جایگاه اسرائیل حاضر میکننده از بنیسؤال

  از احبارشان روایت شده، این قصه در تورات نشدن ذکرو با وجودقصص قبلی دارند 
تا یهودیان بدانند آغاز شده است  ها  با سؤال از آناعراف ١٦٣ ۀآی،  به همین دلیل.است

ها آن را   گرچه آن]٣٢٦، ص٨ ، ج٦ [ استخود را از این امر مطلع کرده  پیامبرِکه خدا
 خبردادن مانند ۀشیو] ٦١: بقره[ »وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى« ۀ آی اما درداشتندمکتوم می

 .آغاز شده است» إذ«با ، آیات پیشین
اسرائیل از یک نوع طعام  نارضایتی بنیۀیعنی چهار آیه بعد از آی، ٦٥ ۀ در آیـ٢

 به صراحت به ماجرای اصحاب ،»وَ لَقَدْ عَلِمْتُم« عبارت  شروع آیه با، خداوند با]٦١:بقره[
اسرائیل آن را یک رخداد تاریخی و  بنی است و این بدان معنا است کهسبت اشاره نموده

 با آیات قبل  نیزخبار آناِ ۀ شیو ضمن آنکه]١٢٨ـ١٢٧، ص٤، ج١٩[ نددانستمسلّم می
 .، تفاوت دارداند آغاز شده» إذ«که با حرف 

قبیل هایی از زمینه مستلزم آگاهی و اطمینان به وجود پیشای  چنین نتیجهـ٣
ها،   زمانی آیات، توجه به مکّی و مدنی بودن آنۀشرایط صدور، فضای نزول و فاصل

 که  استای و شناخت تناسب سوره با هدف نزول آنسورهی، تناسب درونشناسسبک
  خودۀ اثباتی برای این نظریدالیل در واقع وی .نکرده استکدام توجه  هیچ بهروبین

عالوه  به .استتالزم منطقی فاقد  بنابراین  وندارد و صرفاً با مقایسه به این نتیجه رسیده
 اسرائیل در هر دو سورۀو بنی) ع(زمان حضرت موسیبا دقت در آیات مرتبط با حوادث 

شود که برخی ماجراها که در یک سوره آمده، در بقره و اعراف، این مهم دریافت می
 یا  استدیگری نیامده یا در یکی به صورت مختصر و در دیگری به تفصیل بیان شده

 .ترتیب ذکر حوادث یکسان نیست
ی نیست که تسلسل حوادث را حفظ کند بلکه کتاب هدایت،  قرآن کتابی تاریخ با توجه به اینکه

کند ترتیب آیات غیر  سازی و تربیت است، لذا در چنین کتابی گاه اهمیت موضوع ایجاب میانسان
راحتی و با ایجاد و تواند بهبنابراین روبین نمی] ٣٨٩، ص٦، ج٤٠. [رود باشداز آنچه انتظار می

 .ها را همسو پندارد یات دو سورۀ متفاوت، مضمون آنپیشنهاد یک توالی و با مقایسۀ آ
 

  مغایرت زمانی دو رخداد منّ و سلوی و اصحاب سبتـ٦ـ١ـ٢
 »وَسْئَلْهُمْ«  مکی اعراف با عبارتۀاعالم صریح داستان اصحاب سبت در سور



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٥٢

 گویای این مطلب است که »وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ« مدنی بقره با عبارت ۀو سور] ١٦٣:اعراف[
 در تاریخ یهود رخ نداده یا اصالً از نفی و دانستند که چنین چیزیعربستان میر یهود اگ

 ولی خاستند و مدینه به معارضه بر میزمان با نزول آیه در مکّهاثبات آن آگاه نبودند، هم
 ]١٢٧ـ١٢٦، ص٥، ج١٩. [ها چیزی در قرآن مطرح نشده است  تاریخی آنۀاز معارض

 کتاب سلوای منّ و ۀای مجزّا از واقع حادثه، روز سبتۀد که حادثرسبنابراین به نظر می
 .شودبرای تأیید این نظر به بررسی تاریخی پرداخته می. مقدس است

، 3 ، ج28[ مانند طبرسیو برخی مفسران] ٥٥ـ٥٤، ص١٤، ج٣٦[  عالمه مجلسیـ١
 را متعلق  ماجرای اصحاب سبت، با استفاده از روایتی مائدهۀ سور٧٨ ۀ ذیل آی]357ص

 ای از مفسران نیز مضمون این آیه را مربوط بهعده. انددانسته) ع(به زمان حضرت داوود
؛ ٦٦٦، ص١ ، ج٢٥؛ ١٣٩، ص٢ ، ج١٧؛ ٣٣٦، ص٤ ، ج١١[دانند می ماجرای اصحاب سبت

و متعلق به زمان حضرت ] ١٩٧، ص٣ ، ج٤١؛ ٤٩٦، ص١ ، ج٣٩؛ ٣٥٧، ص٣ ، ج٢٨
، ٢ ، ج٧؛ ٣٢٨، ص٨ و ج١٨٠، ص٥، ج٦؛ ١١٨٢، ص٤ ج، ٤؛ ٣٧٥، ص٣ ، ج٣ [)ع(داوود
، ٣٥؛ ٤١١، ص١٢ ، ج٣٢؛ ٣٥٧، ص٣ ، ج٢٨؛ ٩٦، ص٤ ، ج١٨؛ ١٤٥، ص٣ ، ج٨؛ ٢٢٣ص
، ١٤؛ ٨٧، ص٥ ، ج٣[ اعراف ۀ سور١٦٣ای هم در ذیل تفسیر آیات عده ].٢٥٢، ص٦ ج
، ٧، ج٣٥؛ ١٧٢، ص٢ج ، ٢٥؛ ٢٦٦، ص٣ ، ج٢١؛ ٢٤٢، ص٢ ، ج١٥؛ ٢٦٢، ص٢ ج

، ١٥؛ ٣٢٢ص ،١ ، ج١٠؛١٨٨، ص١، ج٨[ بقره ۀ سور٦٥و ] ٤١٢، ص٣ج ، ٣٨ ؛٣٠٥ص
] ٥٤٠، ص٣ ، ج٣٢؛ ٢٦٣، ص١، ج٢٩؛ ٨٥، ص١، ج١٧؛ ٦٣، ص١ ، ج١٦؛ ١٢٦، ص١ج

 .رخ داده است) ع(معتقدند این ماجرا در زمان حضرت داوود
آوری منّ اسرائیل از فرمان الهی و جمعسرپیچی بنی) ع( در زمان حضرت موسیـ٢

از ] ٢٨ـ٢٧: ١٦خروج، . [ روز شنبه فقط یک بار و در همان مرتبۀ اول صورت گرفتدر
دهد و تکرار عمل را نشان می] ١٦٣: اعراف [»یَعْدُونَ«سوی دیگر صیغۀ مضارع فعل 

بودن عدم فعالیت و کسب و کار در این روز داشتن روز شنبه و قانونیداللت بر گرامی
که طور مکرر نقض کردند در حالی تاریخ، این قانون را بهای در یک برهه از است اما عده

] ١١: ٢٠خروج، [از جمله تقدّس روز سبت و عدم فعالیت در این روز » ده فرمان«صدور 
 .های بعد از این ماجرا صورت گرفتدر زمان

 داستان اصحاب سبت، گویای احوال ساکنان شهری است که به دلیل ساحلی ـ٣
اسرائیلِ زمان  اما بنی استها محصوالت دریایی بودهشان قرن تغذیه و درآمد،بودن

 کردند و زندگی شهرنشینیدر بیابان از مکانی به مکان دیگر کوچ می) ع(حضرت موسی
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و با ورود به سرزمین مقدس در زمان یوشع بن ] ١٣ :٣٢؛ اعداد، ٢٦ :مائده[نداشتند 
بنابراین داستان اصحاب ] ١٣؛ ٢٣ :١١ یوشع،. [ جدیدی از مدنیّت شدندۀنون، وارد مرحل

 .رخ نداده است) ع(سبت قطعاً در زمان حضرت موسی
جزئیات آمده با شرح ) ع( در کتاب مقدس بسیاری از حوادث زمان حضرت موسیـ٤

 ،رسد علت آننظر می که به استولی از ماجرای اصحاب سبت سخنی به میان نیامده
 .شدعدم رخداد این واقعه در زمان آن حضرت با

 
 نقد دیدگاه روبین در اقتباس داستان قرآنی از کتاب مقدس و میدراش. ٢. ٢

تواند تهی از شان می اقتباس قرآن از کتاب مقدس به علت خاستگاه مشترکۀلئمس
ضروری است مواردی  اشکال باشد امّا با فرض وحدت دو داستان قرآن و کتاب مقدس

 . گیرد قرار مورد نقدمودهکه روبین به صراحت در آن ادّعای اقتباس ن
 
 زمینه توراتی برای نوع گناه و عذاب اصحاب سبتپس. ١. ٢. ٢

بر این باورند که ] ٣١٤ـ٣١٣، ص٤٨؛ ٣٣٩، ص٤٥؛ ١٠٨، ص٤٤[روبین و دیگر خاورپژوهان 
ماجرای نقض حرمت روز شنبه توسط اصحاب سبت، برگرفته از آن روایت کتاب مقدس 

: ٢٠خروج،[آوری منّ پرداختند  خدا، در روز شنبه به جمعای بر خالف دستوراست که عده
که در ] ٢٠ـ١٩: ١١ اعداد،[خواران و عقوبت مسخ اصحاب سبت از عذاب بلدرچین] ١٠ـ٨

 ] ٣١، ص٤٧. [سال دوم خروج از مصر در صحرای سینا رخ داد، اقتباس شده است
 

  بررسي
 عدم ارائۀ معیار در داستان مقتبس )الف
 ۀها نشان با اینکه این عمل آن ،اسرائیل حرمت روز شنبه توسط بنیدند از شکسته شبع
] ٢٨: ١٦خروج،  [ نمودها را عذاب نکرد و تنها توبیخ  آن، خداشان به خدا بوداعتمادیبی

 در ماجرای اصحاب سبت چگونه است که خدا: شودمطرح میحال این پرسش 
کنندگان منّ آوریمتجاوزان و جمعکند و متجاوزان به روز شنبه را به شدّت عذاب می

از سوی دیگر اگر روبین معتقد است علت عذاب، نقض  در روز شنبه کتاب مقدس را، نه؟
 بقره و اعراف و انطباق ۀ تشکیل توالی در دو سورۀحرمت روز شنبه است پس چرا فرضی

گوید علت عذاب اصحاب سبت، ناسپاسی، بخش چهارم این توالی را مطرح کرده و می



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، اول، شمارۀ  و یکمپنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش ٥٤

 حصر نسبت به نوع غذای منعهای پیشین الهی و آزمندی بی آنان به نعمتقانع نبودن
  ]٣١، ص٤٧ [.شده است
گونه است پس علت عذاب اصحاب سبت در قرآن باید به صراحت نارضایتی و اگر این

 تخلّف ،ای علت عذابچه دلیلی دارد که وقتی در آیه. شداسرائیل بیان میناسپاسی بنی
ای شنبه عنوان شده آن را نپذیرفته و به دنبال علت دیگری برای عذاب در سورهدر روز 

ای سطحی باشیم؟ البته روشن است که معنا و تفسیر بسیاری از آیات دیگر و با مقایسه
شود امّا در آیات داستان اصحاب سبت در خود قرآن و با کمک آیات دیگر آشکار می

ای در  و دیگر شبهه استبه علت عذاب اشاره شدهبه صراحت ] ١٦٣ :؛ اعراف٦٥ :بقره[
عالوه چه دلیلی دارد که بخشی از یک داستان قرآنی از یک به. این مورد وجود ندارد

قدر  دیگر از جای دیگر و یا از میدراش اقتباس گردد و آنجای کتاب مقدس و بخشی
ی غیرآشکار و بعضاً با  شواهد و قرائننیازمند ها، آنپیچیده بیان شود که یافتن ارتباط 

 ؟ باشداصول و قواعد ریاضی
 
 ترهایی با داللت روشنامکان استناد به بخش) ب

همگی به ] ١٦٣ :؛ اعراف٤٧ :؛ نساء٦٥ :بقره[ مرتبط با اصحاب سبت ۀدر قرآن سه آی
گیری در روز شنبه اشاره دارند اما در کتاب مقدس یک نوع تخلف و آن هم ماهی

ز شنبه، در زمان پیامبران و شهرهای مختلف عنوان شده، از جمله تخلفات چندی در رو
به اورشلیم برای فروش، فروختن ... فشردن انگور در یهودا و بار نمودن غلّه و شراب و 

چرا ]. ١٦ـ١٥: ١٣نحمیا، [ماهی و کاالهای گوناگون توسط اهالی صور ساکن در اورشلیم 
شکنی مکرّر در روز شنبه و ذکر دقیق نام نروبین حدّاقل این ماجرا را که در آن قانو

عنوان منشأ داستان قرآنی معرفی نکرده است؟ اگر گفته شود به این دلیل ماهی آمده به
دارد، برداشت منّ ) بحرالمیت( بسیاری از دریا ۀکه این واقعه در شهری رخ داده که فاصل

 ماجرای  از سوی دیگر. استنیز در بیابان روی داده و در آنجا رود و دریایی نبوده
اصحاب سبت در یک شهر بندری که تغذیه و درآمد ساکنان آن از صید ماهی بوده 

 .شودبنابراین ادّعای اقتباس روبین دچار نقض می. صورت گرفته است
 
 آوری بلدرچین در آن زمانعدم تشریع حرمت جمع) ج

ص کوتاه تاریخی بود و عدم آوری منّ در روز شنبه، قانون ویژۀ آن دورۀ خاقانون عدم جمع
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شود، قانونی کلی که کار و فعالیت در روز شنبه که ممنوعیت صید ماهی را نیز شامل می
عدم صید ماهی در روز شنبه ] ١١: ٢٠خروج،. [تشریع و ابالغ شد» ده فرمان«بعدها طیّ 

وسط شکنی این روز تتوان حتی احتمال داد که داستان حرمتجزء قوانین بود و لذا نمی
 .اسرائیل، گرفته شده باشدآوری بلدرچین توسط قوم بنیاصحاب سبت از داستان جمع

 
  نقض مكرّر حرمت روز شنبه توسط اصحاب سبت) د

 سوره اعراف بر تکرار عمل در هر روز شنبه ١٦٣ ۀ در آی»یَعْدُونَ« مضارع فعل ۀصیغ
آوری منّ  جمعدر حالی که تخلّف] ٣٢٨، ص٨، ج٦[توسط اصحاب سبت داللت دارد، 

 ]٢٨ـ٢٦: ١٦خروج، . [ اول صورت گرفتۀدر روز شنبه فقط یک بار و در همان مرتب
 
 های تفسیری روبین از آیات قرآنبررسی برداشت. ٣. ٢

 ، در برخی موارد استنباط شخصیوکتاب مقدس، میدراش و فرهنگ لغات غیراسالمی، 
  است و از این رو، مراجعه نکردننمنابع مورد توجه روبین برای فهم و تفسیر آیات قرآ

هایی مغایر با هدف و مقصود آیات شده که در ذیل به به منابع اسالمی موجب برداشت
 :شود آن اشاره میی ازموارد
 

  سورۀ بقره٦١ و ٥٧تقدیم و تأخیر آیات . ١. ٣. ٢
که ] ٦١: بقره [» واحِدٍ طَعامٍ نَصْبِرَ عَلى لَنْ وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى«روبین معتقد است آیۀ 

، ٤٧[ است ٥٧اسرائیل بر یک نوع غذا است، شرح آیۀ حاکی از عدم صبر و قناعت بنی
اسرائیل از که در آن به نزول منّ و سلوی اشاره شده است؛ یعنی نارضایتی بنی] ٢٩ص

گیری  وی این نتیجه. یکنواختی غذا باعث شده است خداوند برایشان منّ و سلوی نازل کند
اسرائیل از یکنواختی غذا، ا از آن دسته روایات کتاب مقدّس گرفته است که در آن، بنیر

 ]١١اعداد، . [فرستدیعنی تنها منّ ناراضی بوده و سپس خدا برایشان بلدرچین می
 

 بررسی
، همان منّ و سلوی است چون از نظر تاریخی، نزول منّ و ٦١در آیۀ » طعام واحد«منظور از 

؛ ٤٣٤، ص١، ج٢٦. [اسرائیل از یکنواختی غذا بودن قبل از اظهار نارضایتی بنیسلوی در بیابا
واحد بودن ] ١٣٧، ص١، ج٣٣؛ ٥٣١، ص٣، ج٣٢؛ ٢٧٤، ص١، ج٣٠؛ ٢٤٥، ص١، ج٢٩
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وحدت عادّی نیست بلکه وحدت سنخی و یکنواخت ) با آنکه منّ و سلوی دو چیز بود(طعام 
شده و از این منزله نان و خورش محسوب میبودن طعام است زیرا مجموعۀ منّ و سلوی به 

 ]٦٣٤، ص٢٣، ج١٩. [رو در حکم طعام واحد بوده است
ها در بیابان بوده و منّ   این است که آن بقره٦١ ۀ در آیاسرائیلیسبب درخواست بن

یکنواختی زندگی خسته شده و از حضرت  از این  وشد برایشان نازل ميو سلوی
 ]٢٥٦، ص١، ج٢٨. [ن وضع زندگی در مصر بازگردندخواستند که به هما )ع(یموس

 :صورت زیر است سورۀ بقره با تفسیر روبین به٦١ و ٥٧موارد اختالف در مضمون آیات 
خیار  ،یاسرائیل بیشتر شامل محصوالت گیاهی شامل سبز مورد درخواست بنیـ١

 بوده و در داستان کتاب مقدس، ناسپاسی، تنها از منّ. است نه گوشت و ماهی ...و
 .آیندها فرود میشان غذاهای گوشتی است که به دنبال آن بلدرچین ایدرخواست

های الهی بر ، نزول منّ و سلوی با هم آمده است و این دو، جزء نعمت٥٧ در آیۀ ـ٢
های پاک یاد کرده است و به خوردن آنها عنوان روزیها به اسرائیل بود که خدا از آن بنی

 .روند شمار میها مقدّمۀ نزول عذاب به  روایات کتاب مقدس، بلدرچینسفارش نموده اما در
 

    خطاي روبين در تعليل عذاب اصحاب سبت. 2. 3. 2
 :گویدمی اعراف ١٦٦ و  بقره٦١های    آیه همسو قرار دادن بخش چهارمۀواسطروبین به

های پیشین الهی و علت عذاب اصحاب سبت، ناسپاسی، عدم بسندگی آنان به نعمت«
 ]٣١، ص٤٧[» .شده استحصر نسبت به نوع غذای منعآزمندی بی

 
 بررسی

اختالف مضمونِ بخش چهارمِ این دو آیه، بدون تردید اختالف در علت ذلّت و خواری 
 . شوندصورت مجزّا بررسی میت که بهاسرائیل مذکور در این آیات را در پی خواهد داش بنی

 
 اسرائیلبار بنیعلت فرجام ذلت) الف

از ] ٥٥ :بقره[ همانند تقاضای رؤیت حسی خداوند بقره ٦١ ۀ در آیاسرائیل بنیۀخواست
شود و با تعجیز یا  رو با قهر و غضب با آن مقابله میسر خضوع و خشوع نیست و از این

 یعنی ،د و از آنان همان خواسته شد که به آن حسّاس بودندشوتوبیخ پاسخ آنان داده می
، ١٩. [ آن درگیری و جنگ با عمالقه یا دیگر جبّاران بودۀوارد شدن به شهری که الزم
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فرجام قومی که با نادیده گرفتن عظمت آزادی و استقالل و طرح  ]٦٣٣، ص٤ج
ها عذاب دنیایی   که بر آنکنند، این شدبارگی میجویی و شکمبار، بهانهتقاضاهای ذلّت

گیر آنان گردد و در نهایت بر اثر ذلت و خواری ثبت شده و برای همیشه مالزم و دامن
 سقوط به ۀهای فراوان به عذاب اخروی و غضب متراکم و قهر فعلی الهی که مایناسپاسی

 ]٦٣٤همان، . [درکات است، گرفتار آیند
 
 علت عذاب اصحاب سبت) ب
 بیان شده] ١٦٦ :اعراف [»عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا«ب سبت با عبارت  علت عذاب اصحاـ١

روی و زیاده] ٣٠، ص٨ ، ج٣٧[معنای تجاوز از حد در راه شرّ و فساد  به» عتوا«. است
 ].١٦٦، ص٨ ، ج٢٧[ها در معصیت است  آن

م  برای ظرفیت است و تجاوز و ست» السَّبْتِإذْ یَعْدُونَ فِی«در » فی«گرچه حرف ـ ٢
ولی نافرمانیِ ] ٣٢٩، ص٨، ج٦[رساند آشکار در مورد نقض حرمت روز شنبه را می

 در پی بوده و دست از کار کشیدن  مات اصلی، پیوسته و پیآشکار، عادت آنان و در محرّ
 در واقع مستحقّ .ا در مدت زمانی طوالنی معینی بوده  ابتالیی برای آن،در روز شنبه

 ]٣٦١، ص١١، ج٢٦. [علت صید نبودخ، تنها بهشدن آنان به عذاب سنگین مس
 

 ثبت عذاب اصحاب سبت در تقدیر الهی. ٣. ٣. ٢
 در ۀواسط  نقضِ حرمت روز شنبه بهۀ زمینآوردن با فراهم ، خودروبین معتقد است خدا

اسرائیل نازل کرد و این یک اقدام دسترس قرار دادن ماهی در آن روز، عذاب را بر بنی
منّ و (ها داده بود  تر به آنم ناسپاسی بود که به آنچه خدا پیشتنبیهی علیه مرد

 ]٣١، ص٤٧ [.، قانع نبودند)سلوی
 

  بررسي
 ۀ طبیعی داشته و یا یک جنبۀ خواه جنبها در سطح آب در روز شنبهظاهرشدن ماهی

ما کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِ« :فرماید میخدا لذا بودای برای امتحان العاده و الهی، وسیلهفوق
 اشاره به آن است که »نقوُفسُما کانوا یَبِ« ۀجمل ].١٦٣ :اعراف [»کانُوا یَفْسُقُون

. کرد را به سوی خود جلب و به نافرمانی دعوت میانها به چیزی بود که آن آزمایش آن
 انجام ۀخود زمین نظر روبین، چنین نیست که خدا بر خالف بنابراین ]٤١٩، ص٦، ج٤٠[
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 ۀ بر اثر نافرمانی نماید؛ چنانکه بعد از مشاهد راو سپس بندگانش  کندگناه را فراهم
چنان فرمانبردار ازدیاد ماهی در روز شنبه، مردم دارای اختیار و انتخاب بودند که آیا هم

 باشند و در این روز ماهی صید نکنند یا اینکه بر اثر حرص و لجاجت دست از خدا
اسرائیل در هنگامی که این جمعیت از بنیت به همین عل. اطاعت از دستور الهی بردارند

 قرار گرفتند، به سه گروه ، آمیخته بودبرابر این آزمایش بزرگ که با زندگی آنان کامالً
در نهایت نیز تنها اندرزدهندگان از   وتقسیم شدندطرفان کاران، اندرزدهندگان و بیهاگن

  ]١٦٦ـ١٦٤ :اعراف. [عذاب الهی نجات یافتند
 
 اسرائیل با عذاب مسخ ارتباط آیات نارضایتی بنی. ٤. ٣. ٢

با فاصلۀ کوتاهی ] ٦٥: بقره[روبین معتقد است چون آیۀ عذاب اصحاب سبت در سورۀ بقره 
 طَعامٍ   لَنْ نَصْبِرَ عَلى َو إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى«اسرائیل از یک نوع غذا بعد از آیۀ نارضایتی بنی

دگاه اشتراک زمینۀ داستان مسخ اصحاب سبت و سرنوشت آمده، پس دی] ٦١: بقره [»واحِدٍ
 ] ٣٤، ص٤٧[ .شودخواران حریص و ناراضی از یک نوع غذا، تأیید میبلدرچین

 
  بررسي
 : بقره شامل موارد زیر استۀ سور٦٥ و ٦١های مضمونی آیات تفاوت
 
  ها آن بيان ۀاختالف در پيام آيات و شيو) الف

اسرائیل است امّا شرایط نزول،  بنیۀها دربار  بعد آن این آیات و قبل وۀگرچه مجموع
آمیز  طرح پیشنهاد خفّت٦١ ۀدر آی .ها با هم تفاوت دارد  بیان آنۀاهداف، پیام و شیو

پذیرند وگرنه هیچ ملت اسرائیل و امت یهود، ذلّتیهود از این رو است که اساساً قوم بنی
خورداری از روح آزاد و خوراک طیّب و شریف و اصیلی پس از رهایی از بند اسارت و بر

لذیذی چون منّ و سلوی، دلش برای سیر و پیاز و سبزی آغشته با پستی و خواری 
 ]٦٤٧، ص٤، ج١٩. [تپدنمی

های قبل و آنچه که با ذکر  با روش حکایت داستان٦٥ ۀروش حکایت داستان در آی
این مضمون ] ٥٢٥، ص١ ، ج٦. [ تفاوت دارد استبیان شده و به دنبال آن آمده» إذ«

پیشینیانشان به خاطر کوچک سر اخباری برای تذکر به یهود است به آنچه که بر آیات 
بترسید از اینکه بر : خواهد به یهودیان بگوید میگویی خدا. شمردن اوامر الهی آمده بود
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. تان چیزی نازل شود مانند آنچه که بر اصحاب سبت فرود آمدشما به سبب نافرمانی
 ]٥٤٠، ص٣، ج٣٢[
 
 ٦١اسرائیل در آیۀ اتمام موضوع ناسپاسی بنی) ب

ای باشد برای مجموعه تواند تتمّه می، تا پایان آیه»وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ« ۀ جمل٦١ ۀدر آی
اسرائیل بیان شد چون موضوع شمارش  بنیۀهایی که در آیات پیشین، دربارناسپاسی

 ،شود بعدی وارد فصل جدیدی میۀپذیرد و آیمی نها، در این آیه پایاها و کفراننعمت
 ]٦٤٧، ص٤، ج١٩. [ای برای خصوص تقاضای استبدال باشدکه صرفاً تتمّهنه این
 

  با آیات قبل٦٥اختالف در مضمون آیۀ ) ج
هایشان از اسرائیل بعد از ذکر نافرمانی بر بنی سخن از بخشش و رحمت خدا٦٤ ۀدر آی

است ... ها، انکار و کشتن پیامبران، شکستن پیمان و  ن نعمتقبیل پرستش گوساله، کفرا
خداوند پس از روی ] ١٢٠، ص١ج ، ٣٨[. که بر کمال رأفت و آمرزش خداوند داللت دارد

 و گرنه قطعاً هالك داداسرائیل آنان را هالك نکرد و مهلت توبه   گرداندن و بازگشت بنی
از از غضب و انتقام شدید خدا ن  بعد، سخۀولی در آی] ٢٦٣، ص١ ، ج٢٨[شدند مي
چنین بنابراین با توجه به شواهد و هم .شان استاسرائیل به علت اصرار بر نافرمانی بنی
 ٦١ اختالف جدّی بین زمان رخداد مضمون آیات ۀدهندگفته که نشان تاریخی پیشۀادل
 .توان آنها را به هم مرتبط دانستاست، نمی  بقرهۀ سور٦٥و 
 
 ادرست از عبارت میدراش الویان برداشت ن) د

کار واژۀ لِزارا در ماجرای خیمۀ عهد به«: روبین با استناد به فقط یک جمله از کتاب الویان ربه
، ٤٧[» االقداس را نداشتندخواران، رانده شده و اجازۀ ورود به قدسرفته و در آن بلدرچین

عنوان نوعی  جای ترجمۀ زارا بها بهگوید قرآن بنا به مناسبت در معنای واژۀ لِزارمی] ٣٣ص
»  خسی«در نتیجه واژۀ . ها استفاده کرده است، یعنی غریبه»زاریم«عارضۀ بدنی از ترجمۀ 

 ]٣٤همان، ص. [زمینۀ میدراشی دارداز عناصری است که پس) رانده شدن(
 

 بررسی
  استنکردهخواران اشاره شدن بلدرچینروبین در اینجا به طور واضح به ماجرای رانده
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 و ند جسمی عذاب شدۀخواران با نوعی عارض بلدرچین،چون طبق روایات کتاب مقدس
االقداس نیز محلی پوشیده و مخفی بود که صندوق قدس ]٣٣: ١١ اعداد،. [عاقبت مردند
 ،»کیپور« آن هم سالی یک دفعه در روز  و جز کاهن اعظم بودجا نهاده شدهعهد در آن

 ]٦: ٤الویان، . [ا مجاز نبودکسی دیگر به رفتن آنج
گناهی و رسد حضور در این مکان به بینظر میاالقداس، بهبا توجه به تعریف قدس

 کاهن اعظم نیز ،ارتباطی ندارد چون طبق کتاب مقدس شدن آنانکاری افراد و راندهگنه
ب به عیهای سالم و بیشود و در این صورت باید برای گناه خود گوسالهمرتکب گناه می

 ۀعالوه، واژبه .االقداس شوداما اجازه دارد وارد قدس] ٣ـ١: ٤ الویان،[خداوند تقدیم کند 
، ٣٧[شده از رحمت و لطف و نهایت مهربانی و توجهات الهی به معنای رانده» خاسئین«
، ٣ ، ج٣٧؛ ٢٤٢، ص٢ ، ج٣٤؛ ٢٨٢، ص٢٣[و طرد با حقارت و خواری ] ٥٢، ص٣ج

وقتی اصحاب سبت به بوزینه مسخ شدند، .  از مکانی خاصشدناست نه رانده] ٥١ص
رانده شدن و تغییر مکان فیزیکی نداشتند بلکه در همان شهر خود از الطاف رحمت 

در ظاهر به یک » زاریم«و » خاسئین«های رسد واژهنظر میهمچنین به. الهی دور شدند
 .وت آشکاری دارندشدن با هم تفامعنا باشند امّا در مفهوم اصلی و نوع رانده

 
 )ع(لعن یا عدم لعن توسط حضرت داوود. ٥. ٣. ٢

 داوُدَ وَ   لِسانِ إِسْرائِیلَ عَلىلُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِي«در آیۀ »  لِسانِ عَلى«روبین دربارۀ عبارت 
د است که حضرت داوود معتق] ٧٨: مائده[» مَرْیَمَ ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَابْنِعِیسَى

اسرائیل را بازگو کرده  شدن بنیاسرائیل را نفرین نکرده بلکه صرفاً واقعۀ نفرینخودش بنی
نیز باید به ) ع(و به همین علت لعن به زبان حضرت عیسی] ٣٦ـ٣٥، ص٤٧[است 

]. ٣٧، ص٤٧. [اسرائیل حریص درگیر در ماجرای منّ و بلدرچین اشاره داشته باشد بنی
مطرح ] ٧٩: مائده[» کانُوا الیَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ«ین دیدگاه را با توجه به آیۀ روبین ا

آیۀ لعن به . ای است که قرآن دنبال کرده استاین تقریباً همان ترجمه«: گویدکند و می می
اسرائیل خود را کنترل  کند که این لعن از آنجایی که بنی بیان می)ع(زبان حضرت داوود

 . ...»الیَتَناهَوْنَ«نکردند، بر سرشان آمد یا از عمل حرامی که مرتکب شدند، دست برنداشتند 
 ]٣٦، ص٤٧[» .گردد باز می١، ٧٨و این آیه به عبارت مزمور 

                                                                                                                                            
 غـضب  هبود ک  ایشان دهان در هنوز غذا نکشیدند و  دست خود شهوت از ایشان«: ٣١ـ٣٠: ٧٨مزامیر،  ـ  ١

 ».بکُشت را ایشان تنومندان شده؛ افروخته ایشان بر خدا
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 بررسی
 شده مرتکب اشتباه »الیَتَناهَوْنَ«رسد روبین در فهم معنا و مفهوم عبارت به نظر می

به معنای دست برداشتن و باز ) انتهاء(در باب افتعال » ینه« یعنی ، این فعلۀریش .است
، )تناهی(و در باب مفاعله و تفاعل ] ٢٩١، ص١٢ ، ج٣٧؛ ٦٧٨٢، ص١٠، ج٢٢[ایستادن 

، ص ٣، ج١٢؛ ٣٤٤، ص١٥ ، ج٩؛ ٣٨٤، ص٤ ، ج٥. [به معنای بازداشتن یکدیگر است
» بازداشتن یکدیگر « نیز بر معنایاز سوی دیگر سیاق آیات ]٢٥١٧، ص٦ ، ج٢٠؛ ١٢٧٩ 

 چنین »کانُوا الیَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ «ۀ از جملداللت دارد زیرا )الیَتَناهَوْنَ(برای 
 نبود  نیز و استمرار داشت بلکه شخصی بوداسرائیل نه تنها تعدّیآید که گناه بنیبر می

ها   نه اینکه در میان آن جامعه را به گناه آلودندۀ یعنی هم،و به جامعه سرایت کرده بود
در برابر گناه دیگران ساکت و ) علما و احبار(کارانی بودند زیرا هم بزرگانشان گنه

اسرائیل که افزون  بنیۀو هم تود] ٦٣ :مائده[کردند کار بودند و از منکر نهی نمیمحافظه
ن رو منکر در از ای. پذیرفتندبر نهی از منکر نکردن خودشان، نهی از منکر دیگران را نمی

 ]٤٠٣ـ٤٠٢، ص٢٣، ج١٩. [جامعه گسترش یافته بود
علت این لعن، گناه، ] ٧٨: مائده[» ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ«بنابر جملۀ آخر آیۀ 

، ١٢ ، ج٣٢؛ ٣٣٧، ص٤ ، ج١١. [عصیان و تجاوز است که آن را به حد نهایت رسانده بودند
کند که عبارتست از بازنداشتن کشی را روشن میدنآیۀ بعدی آن عصیان و گر] ٤١٢ص

 ]٣٣٧، ص٤ ، ج١١. [یکدیگر از کار زشت، انجام منکر و آشکار نمودن آن و نهی نکردن از آن
علت گسترش ، به» داوُدَ  لِسانِ عَلى«بنابراین بر خالف نظر روبین در مورد عبارت 

اسرائیل  ایشان خود، بنی] ٤ـ٢: ٥٣مزامیر، ) [ع(عصیان و فساد و کفر در زمان حضرت داوود
گیری صرف از مزمور و نتیجه] ٩: ٥٥مزامیر، [عصیانگر معاصر خویشتن را لعن نموده است 

 .صحیح نیست) ع(اسرائیل زمان حضرت موسی و ارتباط آن با نافرمانی بنی٧٨
طور عام به موارد عصیان و کفر و برخی به) ع(در مورد علت لعن حضرت عیسی

 اقوال  نیزدر علت خاص این لعن. اندها و عدم نهی از منکر اشاره کرده ر آندمبالغه 
ای از هنگامی که عدّهاز جمله اینکه ] ٣٩٨، ص٢٣، ج١٩[است متفاوتی آمده 

ایمان نیاوردند، مورد ) ع(اسرائیل از سفرۀ آسمانی تناول کردند و به حضرت عیسی بنی
نیز بر ) ع(بیتروایات وارده از اهل] ٤١٢ـ٤١١، ص١٢ ، ج٣٢. [لعن ایشان قرار گرفتند

 ]٣٥١، ص١، ج٣١. [مورد تصریح دارنداین 
کردند، پس خداوند این آیه را نازل کرد یهود به اینکه از نسل انبیا هستند، افتخار می
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در کنار ] ٤١٢ـ٤١١، ص١٢ ، ج٣٢. [کندکه بر ملعون شدن آنان بر زبان انبیا داللت می
 به معنای عصیان و نافرمانی »لُعِنَ علی لسانِ« برای عبارت هم آمدن نام دو پیامبر

تواند لزوماً به های مختلف است و نمیاسرائیل در زمان پیامبران متعدد در دورهمکرّر بنی
، خطاب به ]٧٧ و ٦٨ :مائده[ آیات قبل  به خصوص آنکهمعنای اشاره به یک واقعه باشد

 .اهل کتاب، یهود و نصارا هر دو است
 

 عدم ارتباط جریان مائدۀ آسمانی با فصل ششم یوحنّا. ٦. ٣ .٢
روبین معتقد است موارد بسیاری در فصل ششم یوحنّا وجود دارد که به ماجرای مائده 

 ]٣٧، ص٤٧[. در قرآن مربوط است
 

 بررسی
 مضمون ،برخالف نظر وی.  استکرده این دو ماجرا اشاره نۀدهند روبین به موارد ارتباط

 مفسران نیز این دو ماجرا یست وتطبیق نقابل یک از خصوصیات ایت در هیچاین دو رو
 ]١٣٢، ص٥ ، ج٤٠؛ ٢٢٥ـ٢٢٤، ص٦ ، ج٢٧. [دانند می با همارتباطرا بی

 آسمانی از سوی حوّاریون است که با ۀماجرای مائده در قرآن شامل درخواست سفر
و فصل ششم یوحنّا ] ١١٥ـ١١٢: مائده[شود  بر آنان نازل می) ع(ی حضرت عیسیدعا

 ]١٥ـ١: ٦ یوحنّا،. [شامل داستان نان و ماهی است
 :کند عبارتند ازمواردی که این دو روایت را از هم متمایز می

کنند ولی در درخواست غذای آسمانی می) ع( در قرآن یاران خاص حضرت عیسیـ١
 .آنان داشتتمایل به غذا دادن به مردم و سیر نمودن ) ع(یوحنّا، خود حضرت عیسی 

مند گشتند اما در یوحنّا در قرآن فقط حوّاریون از غذاهای سفرۀ آسمانی بهرهـ ٢
 .برخوردار شدند) ع(جمعیت زیادی از انعام حضرت عیسی

ها  کند و از آن توبیخ می حوّاریون را به علت این درخواست) ع( در قرآن، حضرت عیسیـ٣
در انجیل . کنند آنها بر خواستۀ خود پافشاری مینظر کنند امّاخواهد که از این امر صرفمی

  .شودچنین موردی چه از سوی یاران خاص آن حضرت و چه از سوی مردم مشاهده نمی
خود درخواست حوّاریون را به شکلی زیبا و مؤدبانه نزد ) ع( در قرآن حضرت عیسیـ٤

ر انجیل غذای مورد نیاز فرستد؛ دکند و خداوند مائدۀ آسمانی برای آنان میخداوند مطرح می
 .شود بوده، تأمین می) پسربچه(مردم از مقدار غذای کمی که نزد یکی از مردمان 
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عنوانی به مائده داده که صالحیت داشته باشد مقصود ) ع( در قرآن حضرت عیسیـ٥
اما ] ٢٣٥، ص٦، ج٢٧[او و امتش روز نزول مائده را عید بگیرند : او و یارانش قرار گیرد

 .صورت نگرفته است) ع(ا هیچ درخواستی از خداوند از سوی حضرت عیسیدر یوحنّ
 در قرآن، خداوند بعد از ارسال مائدۀ آسمانی، حوّاریون را در صورت انکار و کفر به ـ٦

نماید امّا چنین مضمونی در داستان به عذاب شدیدی تهدید می) ع(حضرت عیسی
 .شودیوحنّا مشاهده نمی

 
  گیرینتیجه. ٣

برانگیز ن اصحاب سبت و مصدر آن برای خاورشناسان از مباحث مهم و چالشداستا
 هدف او تکمیل مطالعات خاورشناسان پیشین و .کرده که روبین نیز به آن توجه است

 خاصی از ۀداستان قرآنی با جنباین روشن ساختن جزئیات بیشتری از ارتباط احتمالی 
 . است کتاب مقدس بودهسلوایتفسیر میدراشی منّ و 
 ، با توجه به روایات کتاب مقدس و آیات قرآنشده، تالش شددر پژوهش انجام

 از کتاب مقدس مورد نقد و » خاسِئینَةًکُونُوا قِرَدَ« ۀدیدگاه روبین در اقتباس آی
دهد که وی به تمام روایات توراتی هش روبین نشان میبررسی پژو. ارزیابی قرار گیرد

مرتبط با داستان منّ و بلدرچین و آیات قرآنی مرتبط با داستان اصحاب سبت اشاره 
نموده، اما تحلیل و بررسی الزم جهت تطبیق دو داستان کتاب مقدس و قرآن بیشتر 

می و یا استنباط براساس روایات کتاب مقدس و میدراش و یا منابع دست چندم غیراسال
 نقدی که بر پژوهش روبین وارد است عدم ترین مهم . است صورت گرفته ویشخصی
 وی به منابع تفسیری و لغوی اسالمی است که موجب برداشت نادرست از آیات ۀمراجع

گرچه . قرآن و در نهایت پذیرش و تأیید دیدگاه اقتباس از سوی روبین گردیده است
طور که در عنوان پژوهش  ذهنی اقتباس قرآن از عهدین، همانۀزمینعلت پس روبین به

 با توجه به روایات کتاب  را» خاسِئینَةًکُونُوا قِرَدَ« ۀنیز متذکر شده، قصد بررسی آی
های نزول  اسالمی و توجه به زمینه اما استفاده از منابع استمقدس و میدراش داشته

 .آیات و سیاق آنها جهت فهم معنا و مقصود آیات قرآن ضرورتی انکارناپذیر است
های کتاب مقدس و قرآن به علل عدم تشابه بلدرچین کتاب مقدس با ماهی داستان

داستان اصحاب سبت، عدم مشابهت مضمونی آیات منّ و سلوی با آیات داستان اصحاب 
خواران و مغایرت تاریخی دو رخداد اوت آشکار عذاب مسخ با عذاب بلدرچینسبت، تف

 . منّ و بلدرچین و اصحاب سبت، از هم متمایز هستند
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 دالیلی چون توراتی برای نوع گناه و عذاب اصحاب سبت به ۀزمینعدم وجود پس
تر و عدم هایی با داللت روشن معیار در داستان مقتبس، امکان استناد به بخشۀعدم ارائ

با فرض پذیرش دیدگاه روبین و . شودآوری منّ در آن زمان رد میتشریع حرمت جمع
ها، تضادّ فراوانی در جزئیات رویداد از جمله نوع ارتکاب گناه، علت و نوع وحدت داستان

این . کار رفته در قرآن، کتاب مقدس و میدراش وجود داردعذاب و همچنین مفاهیم به
روبین باید . وجه قابل انطباق و توجیه نیست  هیچ  آشکار است که بهتضادها به حدی 

پاسخ بدهد که این جزئیات متضاد از کجا و چگونه به قرآن راه یافته است؟ و در فرض 
همان داستان کتاب مقدس و یا میدراش را ) ص(اقتباس چرا باید پیامبر گرامی اسالم

  در قرآن روایت نکند؟عیناً
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