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  چكيده  
َّا « كند:مي شد، نهيسورة احزاب مؤمنان را از تكرار آنچه موجب آزار موسي مي 69آية   أَ

َن َءاَذْوْا ُموىسَ  ِ َّ َُكونُوْا اكَ ُوْا َال  َن َءاَم ِ َّ هًا ا ِ َوِج َّ ا قَالُوْا َو اكََن ِعنَد ا ُ ِممَّ َّ أَُه ا آيه تصريحي  با اين حال» فَربَّ
» مما قالوا«آزردند، ندارد و تنها به عبارت راجع به مطالبي كه برخي با گفتن آن موسي را مي

. منابع تفسيري چهار وجه را در اين رابطه برشمردند: الف) تهمت قتل اكتفا شده است
هارون؛ ب) انتساب مسائل غير اخالقي به وسيله قارون؛ ت) انتساب مشكل جسمي؛ ث) 
تهمت سحر و جادو. از سوي ديگر، بسياري از مفسران معتقدند اين آيه به برخي 

به  .طلقه زيد بن حارثه اشاره داردو همسر م (ص)ها در پي ازدواج رسول خداسازيجريان
رسد، نخستين بار ساموئل گونتر وال در بازنويسي ترجمة آلماني قرآن اثر بويزن، در نظر مي

دانسته كه  12ترين وجه براي تفسير اين آيه را واقعة مطرح در سِفر اعداد: يك پاورقي مناسب
چه اينكه براساس يك سنت  ؛دهدها به ازدواج موسي و صفوره را شرح ميماجراي اعتراض

ها بود. آبراهام گايگر كهن عبرانيان مجاز به ازدواج با اقوام ديگر نبودند و صفوره از مدياني
هاي آلماني و عبري راه اين كشف گونتر وال را اندكي بسط داد و از اين طريق به ترجمه

ر بينامتني مورد بررسي يافت. مقاله حاضر با تفصيل بيشتر، اين موضوع را به عنوان يك تفسي
  .قرار داده است

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
باشد؛ هاي مدني است و در ترتيب مصحف سي و سومين ميسورة احزاب از سوره

ـ 9به اين جهت بوده كه جنگ احزاب تنها در اينجا مطرح شده است (» االحزاب«انتخاب نام 
توان چنين خالصه نمود: منبع اصلي رفتار پيامبر وحي ). مضامين اصلي اين سوره را مي22

)؛ عهد 6 -4و رسوم جاهلي و وجوب احترام همسران پيامبر ()؛ مبارزه با آداب 3-1است (
)؛ الگو بودن پيامبر دائمي است( 20-7خداوند با انبياء و امدادهاي غيبي خداوند براي مؤمنان( 

)؛ دفاع 35 -28)؛ هشدار به زنان پيامبر( 27 -25)؛ نهراسيدن از همبستگي دشمنان (24 -21
)؛ آداب 52 -50)؛ احكام طالق(48 -36طلقه زيد( خداوند از ازدواج پيامبر با همسر م

)؛ هشدار 59)؛ پوشش زنان( 58 -53يابي به محضر پيامبر و نهي از آزار و اذيت ايشان ( شرف
)؛ فقط خداوند از زمان روز جزا مطلع است و قهر او نسبت به كافران 62 -60به منافقان( 

يشين و توجه به جايگاه رفيع هاي پ)؛ عبرت گرفتن از رفتار امت68 -63قطعى است(
  ). 73 -69انسان(

، 50، 45، 38، 32، 30، 28، 13، 6، 1در سراسر اين سوره (نك. آيات » النبي«تكرار كلمه 
) به جهت توجه دادن به مقام واالي حضرت رسول در جامعة اسالمي  است. و 59، و 56، 52

صريح پيامبر را أسوة مؤمنان معرفي  ) كه به طور21» (أُسْوَةٌ«از آيات مشهور اين سوره، آية 
هاي اخالقي براي ها و تعليم آموزهكند.  به طور كلي، در اين سوره مخالفت با بدعتمي

 اي نمايان است. مسلمانان به نحو برجسته

اسرائيل نسبت به هاي بنيمؤمنان از تكرار آزار و اذيت 69در بخش پاياني سوره، يعني آية 
ه با رسولخدا نهي شدند؛ آيه به اجمال تبرئه موسي از برخي سخنانِ حضرت موسي در مواجه

َن « كند:(ناگفته) را مطرح و به مقام واالي او نزد خداوند اشاره مي ِ َّ َُكونُوْا اكَ ُوْا َال  َن َءاَم ِ َّ َّا ا  أَ
ِ  َءاَذْوْا ُموىسَ  َّ ا قَالُوْا َو اكََن ِعنَد ا ُ ِممَّ َّ أَُه ا هًافَربَّ   ». َوِج

ترجمه: اي كساني كه ايمان آورديد، مانند كساني نباشيد كه موسي را [با اتهام خود] 
  آزردند، و خدا او را از آنچه گفتند مبرّا ساخت و نزد خدا آبرومند بود.

اي اسرائيل ندارد، اما مضمون آن گوئي به واقعههرچند آيه تصريحي به محتواي آزار بني
پوشي كنند. در مقابل، خاص اشاره دارد، تا جايي كه عموم مفسران نتواستند از بررسي آن چشم

شماري از مفسران نيز با هر گونه تعيين مصداق مخالفت كرده و موارد مذكور را دور از شأن 
اند. بخش اول مقالة حاضر، به تحليل و ارزيابي آراء مطرح در رت موسي دانستهنبوي حض

 Samuel(تفاسير اسالمي اختصاص دارد. در بخش دوم، ديدگاه ساموئل فريدريش گونتر وال 
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Friedrich Günther Wahl, 1740- 1834 ( ،را بررسي خواهيم كرد. با تحليلي كه خواهد آمد
اي تواند نمونهنمايد و ميتر ميبا فضاي كلي سورة أحزاب مناسب رسد همين تفسيربه نظر مي

  از تفسير بينامتني باشد. 
شناسي مدرن از دستاوردهاي مطالعات پيشرفته زبان )Intertextuality(اصطالح بينامتنيت 

است كه از دهة شصت قرن بيستم وارد ادبيات تطبيقي و نقد متون شد. و اجماالً اشاره به 
اي كنندهبودن شناخت متون متقدم در فهم متن حاضر دارد و اينكه اين متون نقش تعيينناگزير 

براي رسيدن خواننده به درك عميق دارند. پژوهشگران اين حوزه بر اين باورند كه اساسا كنش 
هاست. به گيرد. و خواندن فرايند حركت ميان متناي از روابط متني شكل ميخواندن در شبكه

شود كه بين يك متن و همة ديگر متونِ مورد اشاره و مرتبط با معني نيز چيزي مي« اين ترتيب
  ). 12، ص1385آلن، يزدانجو، »(يابد.آن موجوديت مي

اي از مناسبات متني قرار به عبارتي، معني از يك متن مستقل بيرون آمده و در شبكه
فزاينده در كشف معاني پنهان و نهفته گيرد؛ و ميزان آگاهي ما نسبت به متون پيشين به طور مي

در متن موجود مؤثر خواهد بود. خوشبختانه، وجود منابع متعدد راجع به تاريخچه، ابعاد، 
   1كند.نياز ميها و مباحث نظري پيرامون بينامتنيت، ما را از توضيح بيشتر بيگونه

تفاسير آن مانند گوييم، به طور قطع تورات و اما هنگامي كه از متون متقدم سخن مي
هاي سرياني اناجيل و منابع وابسته در درجة نخست ها، همينطور ترجمهتلمود و ميدارش

اي از آيات قرآن، به طور مستقيم يا غير مستقيم ناظر به مطالب اهميت قرار دارند؛ بخش عمده
ينكه، بُعد طلبد. ديگر اكتاب مقدس است، و اين آشنايي مستقيم با ادبيات و محتواي آن را مي

شناسي تطبيقي ميان زبانهاي سامي به طور خاص عبري، سرياني و عربي نيز بر ضرورت زبان
شناسان اين حوزه را در افزايد. امروزه ميراث دو قرن تالش زبانبه كارگيري اين رويكرد مي

. به اين سازندها و سطوح مختلف زباني نمايان مياختيار داريم كه پيوند عميق آنها را در اليه
  ترتيب، متون مقدس اديان ابراهيمي در دو سطح زبان و مضامين پيوند ناگسستي دارند. 

از سوي ديگر، صرف نظر از هر موضعي كه راجع به تحريف يا عدم تحريف كتاب  
اند و مقدس داشته باشيم، در رويكر تفسير بينامتني اين متون به عنوان اسناد كهن مطرح

يك منبع معرفتي مورد استفاده قرار بگيرند. هرچند از ُبعد نظري موضوع توانند به عنوان مي
تحريف از دير باز محل نزاع موافقان و مخالفان بوده است، اما دستاوردهاي مراجعه به اين 

هاي يك سدة اخير قابل انكار نيست. به كمك تفسير بينامتني به طور متون به ويژه در پژوهش
توان ريخي قرآن كه ويژگي موجز گويي منحصربفردي دارد، ميهاي تاخاص در بخش گزارش

  ر عقبة تاريخي آن پرتو افكند.جاهاي خالي داستان را پر و ب
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ُه «كانون مقالة حاضر به بررسي وجه تشبيه در آية  أَ َن َءاَذْوْا ُموىس فَربَّ ِ َّ َُكونُوْا اكَ ُوْا َال  َن َءاَم ِ َّ َّا ا  أَ
ا قَ  ُ ِممَّ َّ هًاا ِ َوِج َّ اسرائيل متمركز است؛ مطابق آن، مؤمنان از تكرار سخنان گزنده بني» الُوْا َو اكََن ِعنَد ا

شد، نسبت به رسول خدا نهي شدند. آيه تصريحي راجع به محتواي كه موجب آزار موسي مي
مه نشان از شخصي بودن ماجرا در ادا» فَبرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ«هاي ايشان ندارد، اما عبارت گفته

هايي باشد كه قوم عبراني در طول چهل سال سرگرداني ناجي تواند از قبيل بهانهدارد و نمي
، 61، 55توان مالحظه كرد(بقره: هايي را ميآزردند؛ چنانچه در قرآن و تورات نمونهخود را مي

  ).33ـ 31: 13؛  5: 21؛ 6ـ 4: 11؛ مقايسه شود با اعداد 24مائده: 
ها، احتماالتي را در تفسير آيه مورد بحث مطرح مفسران متقدم با اتكاء به برخي نقل

هاي بعدي تا دورة معاصر تكرار شده است؛ به طوري كه در اند؛ و همان مطالب در سدهكرده
متون تفسيري متأخر نيز تحليل متفاوتي نيافتيم. به هر جهت، هيچكدام از آراء مطرح ناظر به 

اي در اسفار خمسه و عهد عتيق نيستند، اما همانطور كه در ادامه مالحظه خواهد شد واقعه
رسد ارجاع گونتر وال به روايت سفر اعداد باب خاستگاه تلمودي و ميدارشي دارند. به نظر مي

دوازدهم با شأن نزول اين آيه و سياق دروني اين سوره كامال سازگار است. اكنون، پس از 
تفسيري، آنچه را كه وي به اجمال بيان كرده، به عنوان نظريه مختار بسط مروري بر متون 

  خواهيم داد. 

  بررسي آراء مطرح در تفاسير اسالمي. 1
در آيه مورد بحث چه بوده و چگونه خداوند ايشان را تبرئه كرده » مِمّا قالوا«اينكه مفاد 

ه طور كلي، چهار احتمال است، محل مناقشه بوده است. و همانطور كه مالحظه خواهد شد ب
  در عموم تفاسير كم و بيش تكرار شده است.

   تهمت قتل هارون. 1- 1 
بر اساس برخي روايات تفسيري، آزار و اذيت مطرح در آيه، به اين شكل بوده روزي 
موسي ع به همراه برادرش هارون به باالي كوهي رفتند، و هارون آنجا از دنيا رفت؛ هنگامي كه 
موسي تنها نزد قوم بازگشت، بني اسرائيل گفتند تو او را كشتي! هارون نسبت به ما مهربانتر از 

آنگاه فرشتگان الهي جسد هارون را ميان قوم حركت دادند و آنان مشاهده كردند كه تو بود. 
ق، 1407هيچ اثر قتلي بر بدن او نيست، به اين ترتيب موسي از اين اتهام تبرئه شد(زمخشري، 

). بر اساس برخي 458ق، ج، ص1416؛ نسفي، 239، ص4ق، ج1418؛ بيضاوي، 563، ص3ج
). 251، ص14، ج1363قرطبي، »(أحيا هارون فأخبرهم أنه لم يقتله أن اهللا تعالي«روايات ديگر 

  توان ديد. تقريبا در عموم تفاسير اين قبيل اخبار را در ذيل اين آيه مي
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پيش از هر گونه داوري، بهتر است به گزارش تورات از فوت هارون توجه كنيم، عين 
  روايت سفر اعداد چنين است:

قادش كوچ كرده به كوهِ هور رسيدند. و يَهُوَه موسي و اسرائيل از تمامي جماعت بني«
هارون به قوم خود خواهد «هارون را در كوه هور نزد سرحد زمين ادوم خطاب كرده گفت: 

پيوست زيرا چونكه شما نزد آب مريبه از قول من عصيان ورزيديد از اين جهت او به زميني 
را برداشته ايشان را به و پسرش اِلعازار ون داخل نخواهد شد. پس هار اسرائيل دادمكه به بني

فراز كوه هور بياور. و لباس هارون را بيرون كرده بر پسرش العازار بپوشان و هارون در آنجا 
  »وفات يافته به قوم خود خواهد پيوست.

برابر ديدگان تمامي پس موسي به طوري كه يَهُوَه او را امر فرموده بود عمل نمود؛ 
وه هور برآمدند. و موسي لباس هارون را بيرون كرده به پسرش اِلعازار به فراز ك جماعت

وفات يافت و موسي و العازار از كوه فرود آمدند. و  هارون در آنجا بر قلة كوهپوشانيد. و 
جميع خاندان اسرائيل براي هارون سي روز  چون تمامي جماعت ديدند كه هارون درگذشت،

  .)29ـ 22: 20اعداد »(ماتم گرفتند
اي داشته باشد، رسد، به طور طبيعي واقعه فوت هارون نبايست حاشيههرچند به نظر مي

اما تفاسير يهودي به طور خاص روايات اگادايي (روايات تاريخي ـ اخالقي) متضمن 
كنند، و از سوي ديگر اند كه از سويي تك تك جمالت گزارش سفر اعداد را تفسير ميمطالبي
 Abrahamدهند. آبراهام گايگر (ت اسالمي و متن تورات را شكل ميهاي مياني رواياحلقه

Geiger, 1810- 1874 ( در اين رابطه از ميدارش تنحوما)תנחומא מדרש Midrash Tanhuma / (
  باشد:كند كه آبشخور سخنان مزبور در متون اسالمي نيز ميگزارشي نقل مي

هنگامي كه موسي و العازار از كوه پايين آمدند، قوم در مقابل ايشان اجتماع كردند و «
گفتند: هارون كجاست؟ آنان گفتند: هارون به آباء خود ملحق شد. آنان گفتند: چگونه ممكن 
است مردي كه در برابر فرشتة مرگ مقاومت كرد و او را متوقف ساخت، بميرد؛ چه اينكه 

: 16(اعداد » [هارون] در ميان مردگان و زندگان ايستاد و وبا بازداشته شدو او «مكتوب است 
) [اشاره به نقش هارون در نجات قوم كه البته آن نيز به راهنمايي و 13: 17، نسخة عبري  48

سارتان ]. اگر او را به ما نشان ندهيد، سنگ47ـ 46: 16دستور موسي بوده است نك. اعداد 
آسمان كرد و از خداوند خواست كه او را از اين سوء ظن مبرا سازد. كنيم. موسي رو به مي

آنگاه دهانة قبر گشوده شد و همگان از حقيقت  امر مطلع گشتند، همانطور كه مكتوب است 
   ). Geiger, 1902, p. 167(» 29: 20اعداد » و چون تمامي جماعت ديدند كه هارون درگذشت«

  هايي دارد. ن تفسيري ريشه در چنين ميدراشبه اين ترتيب، مطالب مذكور در متو
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  مسائل غير اخالقي به وسيله قارونانتساب  .1-2
) از نوادگان سبط الوي است؛ سفر qorḥ/ ֹקַרח» (قورح«قارون و در شكل اصلي آن 

قورح بن يَصهار بن قَهات بن الوي [بن يعقوب «نامه وي را چنين ثبت كرده است اعداد نسب
باشد. سرگذشت ). به اين ترتيب، وي از بستگان موسي و هارون مي1: 16»(بن اسحاق]

در سفر اعداد گستاخي او و همراهانش در برابر موسي و سرانجام كيفر سخت آنان به تفصيل 
گزارش شده است. مطابق اين روايت، قارون و پيروانش رهبري موسي را برنتافتند؛  16باب 

جويانه باز دارند، اما پاسخ آنان موسي قاصداني را گسيل داشت تا آنان را از اقدامات تفرقه
  چنين بود: 

كنيم كه در آن نخواهيم آمد. آيا اين بس نيست كه ما را واداشتي زميني (مصر) را ترك «
خواهي خود را رئيس ما شيرو شهد روان است، تا ما را در اين صحرا بميراني، حال مي

هاي موسي، آنان بر لجاجت خود پافشاري ). در نهايت، به رغم همة تالش13: 16»(سازي؟
 76كردند و به امر خداوند زمين قارون و پيروانش را بلعيد (مقايسه شود با سورة قصص آيات 

  ). 81ـ 
هرچند در اسفار خمسه از مشاجرات ميان موسي و قارون تنها همين مورد گزارش شده 
است، اما جزئيات آن به روشني نشان از وجود دشمني طوالني ميان آنان دارد؛ گوئي اين نزاع 
از نخستين روزهاي خروج از مصر وجود داشته است. در تفاسير اسالمي، به عنوان احتمالي 

اي را اجير كرد تا در ميان قوم ادعا كند سر و سرّي با كه قارون زن بدكاره ديگر آمده است
موسي دارد، اما در موعد مقرر او بي اختيار حقيقت را بر زبان راند و توطئه قارون به رسوائي 

اند تبرئه خداوند در آيه مذكور به اين خودش منجر شد؛ به اين ترتيب، تعدادي از مفسران گفته
  ه دارد(نك. عموم تفاسير در ذيل اين آيه). حادثه اشار

 ,Geiger, 1902(اي مشابه در تلمود اشاره كرده است آبراهام گايگر در اين رابطه به حادثه

S. 166 كنيم. آنچه كه در اين بخش از تلمود آمده كه در اينجا به طور مستقيم آن را نقل مي)؛
هاي است كه در خالل گفت و گوي 4: 16بر عبارتي از سفر اعداد  در واقع شرح و حاشيه

ربي ساموئل بن » و چون موسي اين را شنيد با رخساره بر خاك درافتاد.«موسي و قورح آمده: 
  ربي جاناتان گفته:   نحمان به نقل از 

   ְמּמֶׁשה ְלְאׁשּתֹו ִקּנא ֶאָחד ָּכל ִאיׁש ְּבֵאֶׁשת ֶׁשֲחָׁשדּוהּו ְמַלֵמד ָׁשַמע ְׁשמּוָעה ַמה
ترجمه: موسي چه چيزي شنيد كه اينطور واكنش نشان داد [و تورات آن را بيان نكرده 
است]؟ اينكه او مورد اين بدگماني قرار گرفته بود كه با زن شخص ديگري رابطه دارد 
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(مرتكب زناي محصنه شده). به اين ترتيب، هر مردي همسر خود را از ارتباط با موسي غدغن 
  (Talmud, Sanhedrin, p.110).كرد

آن را  16در نهايت، روايت اختالف قارون و پيروانش با موسي كه سفر اعداد باب 
هاي ها و تفاسير را در ميدراشهاي چنين شاخ و برگمايهگزارش كرده، به طور ملموسي بن

  يهودي دارد و از اينجا به متون اسالمي نيز راه يافته است.  

  انتساب مشكل جسمي. 3- 1 
به علت احساس شرم و حيا  )عاست كه موسي(وجه ديگري كه در تفاسير ذكر شده، اين 

پوشاند تا كسي بدن او را در حال اي خود را ميكرد و يا با پارچههمواره در خلوت غسل مي
كردند و از اينكه به شستشو نبيند؛ چه اينكه بني اسرائيل به صورت گروهي و عريان غسل مي

ر نگاه كنند، ابائي نداشتند. اين موضوع، دستاويزي براي طرح برخي سخنان اعضاء بدن يكديگ
ناشايست گرديد و اين شايعه پخش شد كه موسي عيبي در بدن دارد. اما، اينكه اين عيب چه 

  اند كه ذكر شدند. هايينمونه» فتق«و » عنين«، »برص«اند: بود، روايات نيز مختلف
اند داستاناختالف در مصداق، در نحوة تبرئه موسي همبه هر روي، اين روايات به رغم 

شود. توضيح آنكه روزي موسي هنگام غسل و تعبير مي» ثوبي حجر!«كه از آنها به احاديث 
هاي خود را بر روي سنگي گذاشت، ناگهان سنگ حركت كرد و دور شد. شستشو، لباس

يب، بني اسرائيل بدن او را در هايش دوان گشت. به اين ترتموسي نيز به دنبال سنگ و لباس
  ». فّربٔاه هللا مما قالوا«حالت عريان ديدند و مطمئن شدند كه عيبي بر او نيست 

موسي بسيار با شرم و حيا «سخن مقاتل بن سليمان در ذيل آيه به اختصار چنين است: 
چنين  پوشاند. درحالي كه بني اسرائيلكرد، بدن خود را از ديگران ميبود، هرگاه غسل مي

نبودند. برخي از مردم شروع به شايعه پراكني كردند كه موسي عيبي در بدن دارد. روزي، ايشان 
بزرگي نهاده بود، ناگهان سنگ به سمت  هايش را روي سنگوشوي خود، لباسبراي شست

قوم حركت كرد، و موسي با بدن عريان به دنبال سنگ. به اين ترتيب، بني اسرائيل ديدند كه 
، 3ق، ج1423مقاتل، »(يبي بر بدن او نيست. و آيه سورة مائده به اين واقعه اشاره داردهيچ ع
). هم در نقل مقاتل و هم در رواياتي كه خواهد آمد، برخي حواشي هم وجود 510ـ509ص

  وگوي سنگ و موسي كه نيازي به طرح آنها نيست. دارد از جمله گفت
اسير شعيه و سني مطرح است. روايتي كه اين موضوع با اندكي اختالف در متن، در تف

ن ُسوید عن صفوان عن ٔاىب بصري عن ٔاىب «قمي در تفسير خود آورد چنين است:  دثىن ٔاىب عن النرض 
ه  راه ف سال یذهب ٕاىل موضع ال س ملوىس ما للرجال و اكن موىس ٕاذا ٔاراد إال عبدهللا ع: ٔاّن بىن ارسائیل اكنوا یقولون ل
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ٌد من الناس. و  دت عنه حّىت نظر بنو ٔا با ىل خصرة فأمر هللا الصخرة ف ر و قد وضع ثیابه  ىل شطّ  سل  اكن یوما یغ
زل هللا ... س کام قالوا فأ   ).198، ص2، ج1363(قمي، » ٕارسائیل فعلموا ٔانّه ل

برخي نيز انتساب مشكل جسمي را مطرح كردند، اما از نحوة تبرئه موسي سخني به ميان 
). نبايد از نظر دور 239، ص4ق، ج1418؛ بيضاوي، 563، ص3ق، ج1407شري، نياوردند (زمخ

هاي متقدم و ميانه تكرار شده، كه داشت كه  به حدي اين قبيل روايات در منابع تفسيري دوره
هاي عقلي و فلسفي نتوانستند مخالفت كنند. عالمه طباطبايي به بسياري از معاصرين با گرايش

داند، اما با توجه به سكوت به واقعه ازدواج پيامبر با همسر مطلقه زيد مي رغم اينكه آيه را ناظر
آيه از بيان سخنان بني اسرائيل، روايت مذكور در تفسير قمي را محتمل شمرده است(طباطبايي، 

  ). 347، ص16، ج2007
  است:  روايت ذيل نيز، نمايندة اين طيف اخبار در منابع اهل سنت

موسي شرم و حياي زيادي داشت، به طوري «ر چنين روايت كرده انس بن مالك از پيامب
كه هيچگاه كسي او را عريان نديده بود. در پي اين، بني اسرائيل گفتند او فتق دارد. يك بار كه 
موسي لباسش را روي سنگي نهاده بود، سنگ حركت كرد. قوم به موسي نگريستند و ديدند كه 

زل هللاهيچ عيبي در بدن ندارد موسي «نقل ابوهريره نيز از پيامبر به اين مضمون است: .»   ...؛ فأ
هايش وشوي بدن، لباسش را روي سنگ نهاد. پس از استحمام، به سمت لباسبه جهت شست

رفت. ناگهان سنگ حركت كرد و موسي عصا به دست ثوبي حجر! ثوبي حجر! گويان در پي 
وي در حاشيه بر تفسير بيضاوي ؛ قون223، ص4ق، ج1404(سيوطي، ...» سنگ دوان شد 

  ). 326، ص 3ق، ج1422توضيحاتي را به اين حديث افزوده است، قونوي، 
طبري با تفصيل بيشتري روايات موجود را بدون داوري خاصي نقل كرده است (طبري، 

). عالوه بر اين، در جوامع حديثي ـ فقهي اين احاديث در باب 37ـ 36، ص22ق، ج1412
) نيز مورد استناد قرار گرفتهاحكام غسل، يا آد اند (بخاري، اب راه رفتن (جواز مشي عرياناً

ـ باب  267، ص1ق، ج1412؛ مسلم، 278، ح 20ـ كتاب الغسل، باب  45، ص 1ق، ج1427
  جواز اإلغتسال عريانا في الخلوة). 

راقم اين سطور به رغم جستجوي بسيار نتوانست، آبشخور تلمودي ـ ميدارشي براي اين 
احتمال پيدا كند؛ پيشتر آبراهام گايگر نيز از نيافتن منبع يهودي براي آن اظهار يأس كرده بود 

)Ibid, S. 167(ماند، اما از آنجايي كه اين . به اين ترتيب، اين پرسش كماكان جوياي جواب مي
  كنيم.زند، به همين مقدار بسنده ميبه ادامة مباحث مقاله و نتيجه مترتب بر آن آسيب نميخأل 
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  تهمت سحر و جادو .1-4
تهمت سحر و جادو، سخن هميشگي منكران در مقابل دعوت انبياء بوده است و تقريبا 

ِذٌر «اند همة انبياء با اين طعنة ملحدان مواجه بوده ُبوا ٔان جاهَئُم ُم ُهم َو قَاَل الاكِفُروَن َهذا ساِحٌر َو َجعِ ِم
ِلهم ِمن َرسوٍل ٕاال قالُوا ساِحٌر ٔاو َمجُنونٌ «)، 4ص: »(کَّذابٌ  َن ِمن قَ ّ ). در مورد 52ذاريات: »(َو کَذِلَک ما أََىت ا

» أيها الساحر«شخص حضرت موسي، كافران جسارت را به جايي رسانده بودند كه با عبارت 
َّنا لَُمهَْتُدونَ «دادندار مياو را مورد خطاب قر ن

ِٕ
ََّك ِبام َعهَِد ِعْنَدَك ا اِحُر اْدُع لَنا َرب َا السَّ ُّ (زخرف: » َو قالُوا  أَ

كرد، اما بر اساس سورة ). آياتي كه مالحظه شد، نحوة مواجهه منكران نبوت را منعكس مي49
معرفي شده، با تهمت سحر و  اسرائيل كه در اينجا قارون نماينده اين طيفغافر برخي از بني

ىل«آزردند جادو حضرت موسي را مي
ِٕ
ٍني * ا ِتنا َو ُسلطاٍن ُم ٓ  ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو قاُرونَ  َو لََقْد أَْرَسلْنَا ُموَىس ِبا

ابٌ  توانند مستندات قول ). به اين ترتيب، اين دسته از آياتي مي24ـ 23(غافر: »فَقالُوا ساِحٌر َكذَّ
 اشند.  چهارم ب

  بررسي و نقد آراء مفسران . 2
مطالبي كه در ضمن توضيح آراء مذكور بيان شد، تا حدود زيادي بي ارتباط بودن آنها را 

ساخت. و مالحظه شد كه چگونه اين قبيل سخنان به متون با موضوع آيه مورد بحث آشكار مي
توان افزود؛ سه احتمال مي تفسيري راه يافته و به طول چهارده قرن تكرار شده است. اما باز

بودند؛ در اين ميان، خاستگاه اولية توراتي مورد اول  و مسائل تاريخي نخست، مطالبي پراكنده
و دوم (تهمت قتل و مسائل غير اخالقي) را يافتيم و با كشف آبراهام گايگر، مالحظه شد كه 

ن ترتيب اين زنجيره تا آبشخور اين دست روايات متون تلمودي ـ ميدارشي بوده است؛ به اي
متن اصلي تورات كامل گرديد. اما به هر حال، همانطور كه گايگر نيز تصريح كرده اين 

و تناسبي با شأن نزول آيه يا موضوع  )،Ibid, S. 167( رسنداحتماالت مفسران موجه به نظر نمي
اصلي سوره ندارند. به اين موارد بايد آشفتگي اين احتماالت را نيز در نظر گرفت(به طور 

  بودن و احتمال دوم). » عنين«خاص تضاد ميان 
ترين آنهاست و به تعبير احتمال سوم، به رغم مقبوليت بيشتر آن نزد مفسران، ضعيف

همينطور برخي از مفسران  ).Ibid, S. 167(است» مزهپردازي به شدت بيداستان«آبراهام گايگر 
و اكن عند هللا «تصريح كردند، آنگونه تبرئه كردن (ثوبي حجر!) بيشتر موجب تنفر است تا 

ها ). از اينرو، برخي اين قبيل سخنان را نااستوار و به دور از 583، ص8، ج1372طبرسي، »(وج
؛ 2883، ص5ق،ج1412؛ قطب، 337، ص7ش، ج1300اشاني، شأن يك پيامبر خواندند (ك

  ). 357، ص18ق، ج1419؛ فضل اهللا، 43، ص22تا، جمراغي، بي
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مورد چهارم نيز، يك بيان خيلي كلي است و بيشتر ناظر به رفتار كافران با انبياء بود، حال 
ن آم«كند آنكه اين آيه مؤمنان را از آزار پيامبر خود نهي مي ا ا و آنان را از تكرار رفتارها » وا ٔا

ا قَالُوا«دارد؛ ضمن اينكه گفته آمد عبارت يا سخنان گزنده بازمي ُ ِممَّ َّ أَُه ا به واقعة خاصي اشاره » فَربَّ
  دارد. در نهايت، هيچ يك از آراء مطرح مناسبتي با آيه و مضامين اصلي سوره ندارند.  

سران شأن نزول آية مورد بحث را مسئله ازدواج به اين ترتيب، همانطور كه بسياري از مف
؛ 563، ص3ق، ج1407؛ زمخشري، 509، ص3ق، ج1423اند (مقاتل، رسولخدا با زينب دانسته

، 8ق، ج1420؛ أبوحيان، 335، ص3ق، ج1412؛ طبرسي، 487، ص3ق، ج1422ابن جوزي، 
ايست مسئله ب)، مي245،ص7تا، ج؛ حقي بروسوي، بي117،ص7، ج1983؛ أبوالسعود، 508ص

اذيت موسي نيز به ازدواج او ارتباط داشته باشد. و مطالب ناروايي كه برخي مسلمانان و بلكه 
گفتند، مشابه سخناني باشد كه بني اسرائيل راجع به ازدواج موسي بر مؤمنان نسبت به پيامبر مي

آن دو برقرار كنند و رسد، هيچكدام از تفاسير نتوانستند پيوندي ميان راندند. به نظر ميزبان مي
  به عقبة تاريخي اين موضوع پرتو افكنند. 

  پيشينة تحقيق . 3
در ترجمة  )Uri Rubin, 1944(بايد تصريح كنم كه پاورقي كوتاه پرفسور اوري روبين

سورة احزاب به نگارش اين مقاله منجر شد. ايشان پس از ذكر اجمالي  69عبري قرآن ذيل آية 
اشاره كرده است؛ بر اساس  12آراء مفسران مسلمان، به عنوان احتمالي ديگر به سفر اعداد باب 

اشاره هاي هارون و مريم نسبت به ازدواج موسي با زن مدياني آن، آية مورد بحث به اعتراض
م.) مالحظه شد كه 1971و  1936، 1857هاي عبري متقدم (دارد. با مراجعه به ديگر ترجمه

آنان نيز به همان واقعه سفر اعداد ارجاع دادند. اما هيچ يك از مترجمان در اين رابطه از منبع 
   2اند.معيّني نام نبرده

مترجم و مفسر آلماني ، )Adel Theodor Khoury, 1930(در نهايت عادل تئودر خوري 
 ,Khoury(قرآن در اين رابطه به نظريه گونتر وال و پيروي آبراهام گايگر از او اشاره كرده بود

1990, V. 10, S. 476(توان گفت محتمال نخستين بار هايي كه انجام گرفت، مي. پس از بررسي
يد را مطرح كرده م. در پاورقي ترجمة آلماني قرآن اين تفسير جد1828گونتر وال به سال 

گويد به نظر است؛ وي در يادداشتي ذيل اين آيه پس از نقد آراء متداول در تفاسير اسالمي، مي
 ,Wahlباشد (ترين وجه در تفسير آيه همان ماجراي سفر اعداد باب دوازدهم ميمن مناسبت

1828, S. 407-408 .(  
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 Friedrichبويزن ( هرچند اثر وي، در واقع بازنويسي ترجمة فريدريش ابرهارت

Eberhard Boysen, 1720- 1800 ،است كه پس از حدود پنج دهه از چاپ آن انجام گرفت (
اما با مقايسه هر دو اثر آشكار گرديد اين نكته تفسيري به گونتر وال تعلق دارد و از جمله 

 .Boysen, 1775, Sمباحثي است كه او اضافه كرده و پيشتر مورد توجه بويزن نبوده است(

431 .(  
 Der Koran, oder das( مسلمانانالقرآن يا كتاب قانون ترجمة ابرهارد بويزن با عنوان 

Gesetz für die Moslemer ( م. انتشار يافت و در پي استقبالي كه صورت گرفت در 1773در
م. تجديد چاپ شد؛ گونتروال نيز همين عنوان را براي نسخة بازنويسي شده برگزيد 1775

 هاي آلماني متأخر كه به اجمال به اين موضوع اشاره كردند نك.ديگر ترجمه (راجع به
Maulana Sadr-ud Din, 1964, S. 706  و بعدها محمد اسد در هر دو ترجمه آلماني و ،

  انگليسي).     
پيامبر از يهوديت چه چيزهايي اقتباس م. در كتاب 1833سپس، آبراهام گايگر به سال 

اين  ammed aus dem Judenthume aufgenommen? Bonn, 1833Was hat Moh( 3(؟ كرده
موضوع را اندكي بسط داد و از اين طريق به متون بعدي راه يافت؛ چه اينكه كتاب گايگر از 

  شود. پژوهي در سدة نوزدهم محسوب ميترين منابع قرآنمهم

  هاي عبري نگاهي به ترجمه . 3-1
م. در ذيل اين آيه به سفر اعداد 2005تا  1857نيز از گفته آمد كه مترجمان عبري قرآن 

  ها به ترتيب تاريخي عبارتند از:اند. اين ترجمهارجاع داده 12باب 
كه با عنوان آلماني و عبري  ) Herrmann Reckendorf,1825- 1875(. هرمان ركندورف 1

  م. منتشر شد.1857در اليپزيك به سال  Der Koran/  המקרא או אלקוראון
، ترجمة خود را با عنوان )Joseph Joel Rivlin, 1889- 1971(. جوزف يوئل رولِن 2
    4بازنشر يافت. 1987آويو منتشر كرد و در م. در تل1936به سال  Qurʾan-Al/  אלקראן
 ספר :הקדוש הקראוןكه با عنوان  )،-Aharon Ben Shemesh, 1899(. هارون بن شمش 3
كتاِب : القرآن الكريم/  The Holy Qurʾān: The Great Book of Islam/  האשלאם של הספרים

م. بازنشر يافت. بن 1978آويو منتشر شد و به سال م. در تل1971به سال   /كتابهاي آيين اسالم
     5آويو بوده است.شمش استاد رشته حقوق اسالمي در دانشگان تل

اوري روبين، اسالم شناس معاصر و در حال حاضر استاد گروه زبان عربي و مطالعات . 4
باشد. عالوه بر آثار مستقل در حوزة مطالعات قرآن ـ تورات و آويو مياسالمي دانشگاه تل
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) نيز به قلم اوست. اين ترجمه EQهاي دايره المعارف قرآن (حديث، نگارش برخي از مدخل
با اعمال برخي  2016منتشر و در  hā Qurʿān   /The Qurān/ הקוראןن با عنوا 2005به سال 

  6اصالحات بازچاپ شد.
ركندورف، نخستين مترجم عبري روايت سفر اعداد را به عنوان احتمال نخست مطرح و 
سپس در رابطه با احتمال نخست مفسران مسلمان به ميدارش تنحوما و راجع به نظريه دوم به 

. و رولِن با نقل )Reckendorf, 1857, p. 250(دهدتلمود سنهدرين ارجاع مي اي مشابه درواقعه
هاي مريم و آراء متداول در تفاسير اسالمي و اشاره به منابع مذكور يهودي، آيه را به اعتراض

). در اين ميان، بن شمش تنها به همان واقعه Rivlin, 1936, P. 469- 70(دهدهارون پيوند مي
دوازدهم ارجاع داده است و به نقل آيه/ پاسوق نخست آن اكتفا كرده است سفر اعداد باب 

)Ben Shemesh, 1971, p. 257:(  
   .ָלָקח ֲאֶׁשר ַהֻּכִׁשית ָהִאָּׁשה ֹאדֹות-ַעל, ְּבֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְרָים ַוְּתַדֵּבר

  »  د.و مريم و هارون دربارة زن كوشي كه موسي گرفته بود بر او شكايت آوردن«ترجمه: 
  و در نهايت، متن كامل پاورقي روبين براي اين آيه چنين است:

 גופנו פגם מסתיר שהוא 1 משה על העלילו ישראל שבנו מפרשים: במשה שפגעו כאותם
  . השפים ועושה שד אחוז שהוא או 4 אחיו אהרון את שהרג3 . מוסרי פגם או 2), שבר(

كردند به اينكه كه بني اسرائيل موسي را متهم ميمفسران گفته اند »: كالذين آذوا موسي«
] اينكه او برادرش هارون را 3] يا انتساب مشكل اخالقي، [2] عيبي در بدن دارد (فتق)، [1[

  »كند.] يا آنكه او جنّ در اختيار دارد و بسان جادوگران عمل مي4كشته، [
دهد: وازدهم ارجاع ميسپس، وي به اختصار به عنوان احتمال ديگر به سفر اعداد باب د

5 יב במדבר ´ור )Rubin, 2005, p. 346 .( توضيحات آقاي روبين همين مقدار بود كه مالحظه
  شد. 

  ارائه تفسير بينامتني . 4
سفر اعداد گزارش اعتراض مريم و هارون به موسي نسبت به ازدواج او با  12سراسر باب 

باشد. اما مسئله به تنبيه سخت معترضان مي زنِ مدياني و دفاع خداوند از موسي و در نتيجه
اينجا ختم نشد و مجازات مريم ماية عبرت ديگران نگشت. بلكه يهوديان زيادي با زنان مدياني 

كردند. در آميختند و به طور خاص برخي از ايشان از سر لجاجت با موسي، آشكارا فحشا مي
). 9: 25ز قوم در اثر وبا مردند (اعدد نفر ا 24000نهايت، خشم يهوه بر ايشان افروخته شد و 

  اما پيش از هر توضيح ديگري الزم است به گزارش تورات از ازدواج موسي توجه كنيم.
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  روايت ازدواج موسي و دختر كاهن. 4-1
بتدا در سفر خروج مطرح شده ماجراي ازدواج موسي با صفوره، دخترِ كاهنِ مديان ا

       است:

و كاهن مديان را هفت دختر بود كه آمدند و آب كشيده آبخورها را پر كردند تا گلة «   
پدر خويش را سيراب كنند. و شبانان نزديك آمدند تا ايشان را دور كنند. آنگاه موسي برخاسته 
ايشان را مدد كرد و گلة ايشان را سيراب نمود. و چون نزد پدر خود رعوئيل آمدند او گفت: 

شخصي مصري ما را از دست شبانان رهايي داد «گفتند: » امروز بدين زودي برگشتيد؟چگونه «
او كجاست؟ چرا «پس به دختران خود گفت: » و آب نيز براي ما كشيده گله را سيراب نمود.

و موسي راضي شد كه با آن مرد ساكن » آن مرد را ترك كرديد؟ وي را بخوانيد تا نان خورَد.
  ).21ـ 16: 2(خروج » ) را به موسي دادtsipôrāh/   ִצֹּפָרהفوره (شود و او دختر خود صِ 

هاي مختلف عهد عتيق همخواني ندارند. در اينجا راجع به نام پدر زن موسي، بخش
نام دارد؛ و » يِترو« 18: 4؛ 1: 3به عنوان كاهن مديان خوانده شده و در همين سفر » رعوئيل«

سخن به ميان آمده است. اين موضوع، و » رعوئيل مدياني«از  29: 10سرانجام در اعداد 
ندي اين شخص با شعيب در ادبيات اسالمي يك مسئله فرعي است كه همانندي يا عدم همان

در اينجا مطمح نظر نيست. مطابق گزارش سفر خروج، حاصل ازدواج موسي و صفوره، تولد 
) بود كه بعدها به خاندان 4: 18» (اَلعازَر«) و 22: 2» (جرشوم/ گرشوم«هاي دو پسر به نام

). هنگامي كه موسي آهنگ مصر نمود تا بني 16 ـ15: 23بزرگي تبديل شدند (اول تواريخ 
)، اما گويا در 26ـ 19: 4اش نيز او را همراهي كردند (اسرائيل را نجات دهد، در ابتدا خانواده

ميانه راه صفوره به همراه فرزندانش نزد پدر خود برگشته است؛ چنانكه بر اساس روايتي ديگر، 
  ). 6ـ 1: 18آيند(دريا، آنان به مالقات موسي مي پس از خروج بني اسرائيل از مصر و عبور از

بعد از اين ديدار، يترو مدتي نزد قوم بني اسرائيل ماند و پس از مشورت دادن به موسي 
)، دعوت موسي براي اقامت دائمي همراه 24ـ 13: 18براي نحوة رهبري قوم (انتصاب داوران 

 16: 1). هرچند بر اساس داوران 27ـ 25: 18آنان را نپذيرفت و رهسپار سرزمين خود گرديد (
هاي موسي به بني اسرائيل پيوستند. ماجراي ديدار يترو، صفوره و پسرانش دانيم كه برادرزنمي

يابد و از باب نوزدهم وقايع تاريخي ديگري با موسي در همين فصل از سفر خروج پايان مي
ه موسي اعتراض كردند كه چرا گزارش شده است. بر اساس سفر اعداد، روزي هارون و مريم ب

  زن غير يهودي، اهل مدين اختيار كرده است. تفصيل اين ماجرا چنين است: 
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  ها به موسينخستين اعتراض. 1- 4-1
كه موسي گرفته بود بر او شكايت آوردند زيرا زن  و مريم و هارون دربارة زن كوشي«

يي تكلم نموده است مگر به ما نيز تكلم آيا يَهُوَه با موسي به تنها«كوشي گرفته بود. و گفتند: 
و يَهُوَه اين را شنيد. و موسي مرد بسيار حليم بود بيشتر از جميع مردماني كه بر روي » ننموده؟
  اند.زمين

شما هر سه نزد خيمة اجتماع بيرون «در ساعت يَهُوَه به موسي و هارون و مريم گفت: 
تون ابر نازل شده به در خيمه ايستاد و هارون و مريم و هر سه بيرون آمدند. و يَهُوَه در س» آييد.

اآلن سخنان مرا بشنويد: اگر در ميان شما «را خوانده ايشان هر دو بيرون آمدند. و او گفت: 
كنم و در خواب به او سخن اي باشد، من كه يَهُوَه هستم خود را در رؤيا بر او ظاهر مينبي
ت. او در تمامي خانة من امين است. با وي روبرو و گويم. اما بندة من موسي چنين نيسمي

بيند. پس چرا نترسيديد كه بر گويم و شبيه يَهُوَه را معاينه ميآشكارا و نه در رمزها سخن مي
  »بندة من موسي شكايت آورديد؟

و غضب يَهُوَه بر ايشان افروخته شده برفت. و همينكه ابر از روي خيمه برخاست، اينك 
مبروص بود و هارون بر مريم نگاه كرد و اينك مبروص بود. و هارون به موسي مريم مثل برف 

ايم. و او واي اي آقايم بار اين گناه را بر ما مگذار زيرا كه حماقت كرده گناه ورزيده«گفت: 
  »اي نباشد كه چون از رحم مادرش بيرون آيد، نصف بدنش پوسيده باشد.مثل ميته

يَهُوَه به موسي گفت: » اي خدا او را شفا بده!«كرده گفت:  پس موسي نزد يَهُوَه استغاثه
شد؟ پس هفت انداخت آيا هفت روز خجل نمياگر پدرش به روي وي فقط آب دهان مي«

پس مريم هفت روز بيرون » روز بيرون لشكرگاه محبوس بشود و بعد از آن داخل شود.
  ). 16ـ 1:  12اعداد ..»(لشكرگاه محبوس ماند و تا داخل شدن مريم قوم كوچ نكردند.

نبايد از نظر دور داشت كه بر اساس عهد عتيق، مريم خواهر موسي خود پيامبربانو است 
 Talmud, Sotah, 12) و از كودكي از هوش و ذكاوت بااليي برخوردار بوده (20: 15(خروج 

a مطابق سنت يهودي، جوشش آب آشاميدني از صخره در دورة چهل سال سرگرداني به .(
   7) او بوده است.kûtez/ זכותخاطر شايستگي و فضيلت (

 »در تورات عبري به طور عموم به حبشه اشاره دارد؛ همانطور كه در نسخة » كوش
). البته محققان BHS, 1997, p.233ترجمه شده است ( Αἰθιόπισσα /Ethiopianهفتادين به 

 ,Gesenius, 1979نظر دارند (در تعيين محدودة جغرافيايي آن در تورات عبري، اختالف 

p.389 به كار رفته است. چنين » مِديان«به عنوان مترادف در كنار » كوش« 7: 3). در حبقوق
 7، 4: 22اند (نك. اعداد نمايد كه زنان مدياني در سراسر اين منطقه زندگي بيابانگردي داشتهمي
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نسخه بدل نكاح مدياني است  ). محققان عهد عتيق اتفاق نظر دارند كه اين نكاح كوشي موسي
، Demetriusباشد؛ دِمِتريوس (كه خالصه آن از سفر خروج نقل شد و اين زن همان صفوره مي

در انتهاي قرن سوم ميالدي) با ارائه مستنداتي، اين زن كوشي را از نوادگان ابراهيم و با صفوره 
استناد به آية حبقوق، كوشيان  ). ربي بخيا بن اشر نيز باEJ., v.14, p.532يكي انگاشته است (

ها و اين زن را همان صفوره دانسته و اين را افزوده كه آنان اقوامي چادرنشين را همان مدياني
 ). Bachya, Munk, 2003, v.6, p.2006-7و از نوادگان اسماعيل بودند (

  ها و آزار موسيادامة اعتراض. 2- 4-1
كند كه مطابق آن مردان بني اسرائيل با زنان مياي را گزارش در ادامه، سفر اعداد حادثه

بيگانه آميختند و در مقابل خدايان آنها قرباني گذاردند. در اين ميان، ماجراي يكي از ايشان به 
اند. طور برجسته طرح شده و تفاسير يهودي آن را واكنش به ازدواج موسي و صفوره دانسته

 خالصه اين حادثه چنين است:

و تمامي جماعت اسرائيليان  در برابر ديدگان موسيز بني اسرائيل آمده، و اينك مردي ا«
اي را نزد برادران خود آورد ...، چون فينحاس بن العازار بن هارون كاهن، اين را زن مدياني

اي به دست گرفت، و از عقب آن مرد اسرائيلي به خلوتگاه ديد، از ميان جماعت برخاسته، نيزه
، هم مرد اسرائيلي و هم زن را، از ميان شكم به نيزه دوخت. و بالي وبا رفت و آنجا هر دو را

  ). 9ـ 6: 25»(از اسرائيل برداشته شد، و آناني كه از وبا مردند، بيست و چهار هزار نفر بودند
)، در 14: 25نام آن مرد اسرائيلي، زمري بن سالو، بزرگ خاندان شمعون بوده است (

گذاشت، موسي بر سر در برابر ديدگان همه شريعت را زير پا مي تلمود آمده كه هنگامي كه او
در «او بانگ برآورد كه آيا اين زن بر تو حالل است يا حرام؟ او با گستاخي چنين پاسخ داد: 

  ).   Talmud, Sanhedrin, 82 a» (مورد تو چطور! چه كسي دختر يترو را برايت حالل كرده بود!

  غير يهودي نهي تورات از ازدواج با. 4-2
بر اساس يك سنت ديرين، ازدواج در ميان عبرانيان تنها به قبيله محدود بود و آميختن با 

ترين اخبار موجود در اين باب، ازدواج رفت؛ از كهناقوام مجاور امري نكوهيده به شمار مي
به «اسحاق و رفقه است. مطابق گزارش تورات، ابراهيم در ايام كهنسالي، به خادم خود گفت: 

دهم كه زني براي پسرم از دختران كنعانيان كه در خداي آسمان و خداي زمين تو را قسم مي
ميان ايشان ساكنم نگير. بلكه به واليت من و به مولدم برو، و از آنجا زني براي پسرم اسحاق 

). با نزول تورات، اين حكم و علت آن به طور صريح به بني اسرائيل ابالغ 4ـ 3: 24»(بگير.
  د:  ش
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و با ايشان [اقوام مجاور] مصاهرت منما؛ دختر خود را به پسر ايشان مده، و دختر ايشان «
را براي پسر خود مگير. زيرا كه اوالد تو را از متابعت من برخواهند گردانيد، تا خدايان غير را 
عبادت نمايند و غضب خداوند بر شما افروخته شده، شما را به زودي هالك خواهد 

  ). 4ـ 3: 7تثنيه »(ساخت.
هرچند برخي از اقوام مجاور كه در گذشته با بني اسرائيل آميخته شده بودند، مانند 

 هاي توليد شده از ايشان با برخي مالحظات جزء قوم پذيرفته شدند:ها و مصريان، نسلادومي
ادومي را دشمن مدار چونكه برادر توست، و مصري را دشمن مدار چونكه در زمين وي «

داخل جماعت خداوند پذيرفته  ب بودي. اوالدي كه از ايشان زاييده شوند، در پشت سومغري
  )1: 14و اشعيا  7يسه شود با روت ؛ مقا8ـ 7: 23(.»شوند

اما اصل اوليه و دائمي همواره بر نهي از ازدواج با غير يهوديان استوار بوده است. نحوة 
پس چون «ان از شدّت قبيح بودن آن دارد: اسرائيل، نشواكنش عزرا به سرپيچي برخي از بني

اين سخن را شنيدم، جامه و رداي خود را چاك زدم و موي سر و ريش خود را كندم و متحيّر 
نشستم .... پس اآلن، دختران خود را به پسران ايشان مدهيد و دختران ايشان را براي پسران 

    ).11: 2؛ و نك. به مالكي 15ـ 1: 9عزرا »(خود مگيريد... 
) را بسط 4ـ 3: 7هاي مختلف تلمود عبارت مذكور از سفر تثنيه (مفسران يهودي در بخش

اند اين طور نيست كه نهي خداوند از مصاهرت با اقوام بيگانه تنها شامل اقوام ، و گفتهداده
هاي ديگر را نيز در بر ) بلكه ملت1: 7اي باشد كه نام ايشان در تورات رفته (گانههفت
 ;Talmud, Kiddushin, 68 b(شودگيرد؛ چه اينكه يهوديت از طريق مادر منتقل ميمي

ʿabodah Zarah, 36 b (.  

  علت ازدواج موسي با صفوره در تفاسير يهودي. 4-3
هرچند منع از ازدواج با غيريهوديان به طور صريح با نزول تورات ابالغ شده است، اما 

تر به عنوان يك سنت الحظه شد، اين موضوع خيلي پيشهمانطور كه در روايت سفر پيدايش م
ديني كهن از زمان ابراهيم در ميان عبرانيان مرسوم بوده است. به اين جهت، در تفاسير يهودي 

شود. ربّي بخيا بن اشر هاي فراواني براي توجيه ازدواج موسي با بانوي مدياني ديده ميتالش
  كند كه خالصه آن چنين است: نقل مي م.) از ربّي دان توضيحي را1340ـ 1255(

موسي هنگامي پيشنهاد كاهن مديان را پذيرفت كه از دست فرعون فراري بود و بيم اين «
اي مقرر كرده باشد. تمايل او براي وصلت با خانوادة را داشت كه فرعون براي يافتن او جايزه

هاي ايشان از يك كاهن بدان سبب بود كه كاهنان از نوعي استقالل برخوردار بودند و دارايي
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يوسف برخي  26ـ 22: 47صادره شدن مصون بود؛ چه اينكه بر اساس سفر پيدايش احتمال م
ها را براي كاهنان وضع كرده بود. موسي در نظر داشت دختري را از اين امتيازها و مصونيت

جماعت بگيرد كه تمايل به تغيير دين به يهوديت داشته باشد. اما اينكه در ميان بسياري از 
را به عنوان پدرخانم خود برگزيد بدان سبب بود كه او دختران متعددي  كاهنان آن منطقه يترو

  كرد.تر ميداشت و اين شرايط را براي تحقق يك توافق مناسب فراهم
دارند. عبارتي كه تورات موسي با پيوند خانوادگي خواست كه آنها راز او را نزد خود نگه

 אלהاز ريشة » ] و او رضايت داد«معني  به leyōʾ -wa/  ויואלبه كار برده [ 21: 2در خروج 
 /ʾlh  است » سوگند«به معني)Bachya, Munk, 2003, v.3, p766( .  

  

  و زينب (ص)خدا و صفوره با ازدواج رسول (ع)شباهت ازدواج موسي. 4-4
هاي كهن از سويي با مقاومت جامعة در جامعة نوپاي مدينه، اصالح برخي آداب و رسوم

دانيم هاي مخالفان را در پي داشت. مياندازينودينان مواجه بود، و از سوي ديگر طعنه و سنگ
خواندگي زيد براي پيامبر، صرفا يك اسم نبود، بلكه پيوند عاطفي عميق ميان ايشان كه فرزند
شت. حدود هشت سال داشت كه خديجه او را در ايام ازدواجش به عنوان هديه به وجود دا

حضرت محمد بخشيد؛ و او وفاداري خود را نسبت پيامبر تا شهادتش در جنگ موته (به سال 
  ). 386، ص1، ج1993هجري) حفظ كرد(ابن سعد،  8

حاضر  هنگامي كه حارثه، پدرش ملتمسانه از حضرت تقاضا كرد براي آزادي پسرش
اي كه الزم باشد، تقديم كند؛ ايشان فرمود زيد مختار است و اگر تمايل به است هر مقدار فديه

رفتن ديار خود دارد، نيازي به فديه نيست. آنگاه زيد خانه حضرت محمد را به خانه پدري 
د حاضران! همگي شاهد باشيد كه زي«آميز را از ايشان شنيد كه ترجيح داد. و اين پاسخ محبت

). منابع سيره از 130، ص2، ج1989پسر من است؛ من وارث او و او وارث من است(ابن اثير، 
گويند و اينكه عموم مردمان تا پيش از نزول آيه محبت عميق پيامبر نسبت به زيد سخن مي

 ما كنّا ندعوا زيد بن حارثه«كردند خطاب مي» زيد بن محمد«) او را 5(األحزاب: » ٔادعومه اِلآبهئم«
، 2، ج1989؛ ابن اثير، 543، ص2، ج1992ابن عبدالبر، ...»(اال زيد بن محمد حتي نزلت 

  ). 129ص
در چنين فضايي، روشن است كه طرح ازدواج با همسر مطلقه زيد، زينب بنت جحش در 
سال پنجم هجري با چه موانعي مواجه بوده است. از سويي، پذيريش اين موضوع براي عامه 

پراني و تشويش نمود، و از سوي ديگر منافقان به نحو پرشوري به سخنمردمان دشوار مي
). 126، ص6، ج1989؛ ابن اثير، 31، ص3، ج1993پرداختند (ابن سعد، اذهان عمومي مي
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) مالحظه گرديد، و ديديم كه 21ـ 16: 2ازدواج موسي با صفوره نيز در گزارش سفر خروج (
اي در پي داشت كه ابتدا از زبان بستگان گستردههاي سازيها و جرياناين موضوع اعتراض

  اسرائيل آن را همهمه كردند.موسي زمزمه شد و سپس جميت زيادي از بني
هاي پذيرفته شده در ميان عبرانيان و اعراب اين دو ازدواج، در اينكه به نوعي با سنت

ح معاصران ايشان اند. و مالحظه شد كه در هر دو واقعه با واكنش صريمخالف بود، شبيه هم
ها هاي زباني تا مدتهمراه بود. هر چند، در رابطه با حضرت موسي ديديم كه آزار و اذيت

ادامه داشت و در نهايت با مداخله مستقيم خداوند و مجازات معترضان غائله پايان يافت. البته 
كه اين گويند و اينمنابع يهودي بر اساس ظاهر تورات از جدايي موسي و صفوره سخن مي

اما راجع به جزئيات بيشتر از زندگي ). EJ., v.21, p.639(پيامبر همسر خود را طالق داد
مشترك ايشان، عالوه بر آنچه كه از تورات نقل كرديم، اطالعي در دست نيست. و متون 

  ).Ibid., v.21, p.639اگادايي بيشتر به تجليل از اين بانوي مدياني، صفوره بسنده كردند (

  گيرينتيجه
واقعة ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش و اصالح برخي تصورات اعراب در مورد 

ترين موضوعات سورة احزاب فرزندخوانده و مسائل فقهي كه در حاشيه آن مطرح شد از اصلي
است. در ابتداي سوره، ضمن اشاره به جايگاه حقيقي فرزندخوانده، به مؤمنان اين تذكر داده 

  ). 5»(ُادعومه الآبهئم«: نان را به پدران خوني ايشان نسبت دهندشود كه آمي
در ادامه، با يادكردي از امتحان مؤمنان در جنگ احزاب و توجه دادن زنان پيامبر به مقام و 

كند و اين منزلت ايشان، به طور صريح ماجراي ازدواج پيامبر با همسر مطلقه زيد را مطرح مي
). سپس، تا انتهاي سوره، در فواصل 40ـ 36خواند (نيز مباح مي نوع ازدواج را براي مؤمنان

)، و با وعدة عذاب دنيوي و 48خواهد كه به آزار مخالفان توجه نكند (كوتاهي از پيامبر مي
خواهد از تكرار سخناني كه موجب اذيت موسي )، از مؤمنان مي57اخروي به آزاردهندگان (

  ).  69كنند ( شد، نسبت به پيامبر اسالم پرهيزمي
اند به اين ترتيب، بسياري از مفسران قرآن از دير باز، در ذيل آية مورد بحث تصريح كرده

ترين وجه براي شأن نزول آن موضوع ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش است، اما كه مناسب
به علت عدم مراجعه به تورات و شناخت بيشتر از جزئيات سوانح زندگي حضرت موسي، 

ستند پيوند مناسبي براي تشبيه به كار رفته در آيه بيابند. و به تكرار مطالبي روي آوردند كه نتوان
  ارتباط بود. اساسا با مضامين سورة احزاب كامال بي
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همانطور كه مالحظه شد، شباهت ازدواج رسولخدا و ازدواج حضرت موسي در اين بود 
اي جويانههاي ستيزهطور طبيعي، واكنش هاي پيشين بودند. و بهكه هر دوي آنها مخالف سنت

در پي داشتند. هرچند بر خالف اسالم، در يهوديت ازدواج موسي تغييري به دنبال نداشت، 
اسرائيل مانند تر گرديد. و ازدواج با غير بنيبلكه اساسا با نزول تورات آن سنت كهن مستحكم

 حضرت موسي هم در تورات و هم درگذشته ممنوع اعالم شد. به اين ترتيب، دفاع خداوند از 
  قرآن، دفاع از شخصيت ايشان بود.

الحظه شد كه چگونه منابع سنت يهودي، بر مصلحتي بودن ازدواج موسي در يك و نيز م
زمان خاص و پيش از نزول تورات تاكيد داشتند. بنابراين، وجه تشبيه در آية مورد بحث، آزار 

عبراني صرفا در رابطه با ازواج حضرت موسي روا ميهايي است كه در گذشته قوم و اذيت
كند. و اين داشتند، و آيه مورد بحث مسلمانان را از تكرار آنها در مورد رسولخدا نهي مي

   .باشداي از تفسير بينامتني متون مقدس مينمونه

   هايادداشت
                                                 

توان به انبوهي از كتابها و مقاالت دست يافت، در اين ميان . هر چند با جستجوي ساده در گوگل مي 1
) براي آشنايي با مكاتـب 1385اثر گراهام آلن و ترجمة پيام يزداجو (تهران: نشر مركز،  بينامتنيتكتاب 

 است.مختلف در حوزة روابط بينامتني مناسب 
  هاي تفسير بينامتني قرآن نك. راجع به برخي نمونه

The Qurʿān and Its Biblical Subtext, Gabriel Said Reynolds, Routledge, 2010 
نگرشي روشمند به جايگاه عهدين در تفسـير قـرآن بـا « )1393( ،روح اهللا ،شفيعي ؛محمدرضا ،وصفي

حديث دانشگاه الزهرا، سـال  دوفصلنامه تحقيقات علوم قرآن و» شناختي بينامتنيتتكيه بر الگوي نشانه
 . 256ـ 225، صص20، پياپي 2دهم، ش

) نيـز 122ـ 10(صص. » روابط بينامتني و نقد متون«آقاي پاكتچي با عنوان  نقد متنفصل چهارم كتاب 
باشد. اين كتاب با تنظيم و ويرايش صالح زارعي در سال هاي خوبي از تفسير بينامتني ميمتضمن نمونه

  از سوي دانشگاه امام صادق منتشر شده است.  1391
هـا هاي عبري اين نكته را اضافه كرد، از آنجايي كه بناي ايشـان در پاورقيالبته بايد در مورد ترجمه.  2

اند، تقريبـا ي بوده و مترجمان در صدد انعكاس آراء متداول و رايج در متون تفسيري بودهگويبر گزيده
شود. ضـمن اينكـه در ايـن مـورد هاي ديگر نيز (تا جايي كه بررسي شد) ارجاعي ديده نميدر پاورقي

بـه خاص نبايد فراموش كرد، كسي كه هم با تورات و هم با قرآن مأنوس باشد، ذهن او به طور طبيعي 
 شود.اين تفسير منتقل مي
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در اليپزيك بـوده اسـت.  1902اي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته انتشار آن به سال . نسخه 3
هرچند كتاب گايگر يك عنوان جدلي دارد كه متأثر از همـان فضـاي رايـج قـرن نـوزدهمي اسـت،اما 

همـانطور كـه پيشـتر در  الف)ت دارد: توضيحات وي به عنوان يك حاخام و ربّي از چند جهت اهميـ
 ب)هاي اول و دوم مالحظه شد، وي آبشخور آنها را در منـابع يهـودي نمايـان سـاخت؛ تحليل نظريه

كرد شايد ما براي هميشه از ارجاع گايگر به گونتر وال نشان از صداقت علمي وي دارد، اگر چنين نمي
مانديم، چه اينكه بازنويسي او از ترجمه بويزن بـه خـط گوتيـك منتشـر توجه به گونتر وال محروم مي

قمنـد بـه مطالعـه نمايد، امروزه كمتر كسي عالها دشوار ميشده و از آنجايي كه خوانش اين نوع چاپ
 باشد. اين نوع خط مي

به  هزار و يك شب. رِولِن در ترجمه متون ادبي نيز بسيار پرتالش بوده از جمله بايد به ترجمه او از  4
 Encyclopedia Judaica, v. 17, p. 351عبري اشاره كرد: 

 يل اشاره كرد:توان به موارد ذ. از ديگر آثار مرتبط با مطالعات قرآني هارون بن شمش مي 5

Ben-Shemesh, Aharon. "Some Suggestions to Qur'an Translators." Arabica 16, no. 1 
(1969): 81-83. 
Ben-Shemesh, Aharon. "Some Suggestions to Qur'an Translators (Continuation)."Arabica 
17, no. 2 (1970): 199-204.  
Ben-Shemesh, Aharon. The Noble Quran. Ramat-Gan: Masada, 1979. 

	توان گفت: گيهاي ترجمة پرفسور اوري روبين ميدر رابطه با برخي از ويژ.  6

) ترجمه از زبان اصلي، در اينجا عربي اولين ويژگي مثبت اين اثر خواهد بـود؛ البتـه سـه ترجمـه الف
  پيشين به عبري نيز از اين ويژگي برخوردارند.

) استفاده از زبان ساده؛ قلم روان و ساده مترجم خوانش اين اثر را براي عموم عبـري زبانـان آسـان ب
  كرده است. 

) توضيحات تفسيري در ذيل برخي از آيات؛ به طور ميانگين در هر صـفحه بـراي دو سـه آيـه بـه پ
فسـير آيـه، صورت پاورقي توضيحاتي درج شده است. اين توضيحات شامل انعكاس آراء مطـرح در ت

باشد كه همة اينها به صورت كـامال فشـرده و مـوجز بيـان توضيح معنايي و ارجاع به كتاب مقدس مي
  شده است. 

هاي ترجمه به مثابه يك تفسير جديـد؛ در مـوارد متعـددي پـس از گـزارش آراء مفسـران ) پاورقيت
ن مطـالبي يافـت نشـد و اسالمي، احتماالت ديگري نيز مطرح شده كه در تفاسير اسالمي مشـابه چنـي

باشد كه در اختيار داشته است. هر چند برخي محتمال نظر خود مترجم است و يا برگرفته از منابعي مي
برانگيز باشد (مانند ارجاع به روايـت شـبولت / سـبولت در سـفر داوران از اين آراء ممكن است بحث

هاي متعدد ديگري نيـز هسـت. نوآوري)، اما متضمن 8، ص. 58بقره: » حطّه«ذيل واژة قرآني  12فصل 
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به هر روي، اين بخش از توضيحات مترجم در ذيل آيات يك تفسـير جديـد و تـا حـدودي متفـاوت 
  شود.محسوب مي

اي كه مترجم در انتها آورده محدود به كليدواژگان الهياتي در ) استفاده از نماية مبتني بر تفسير؛ نمايهث
شود. و در اين جهت استفاده از تفاسير فاهيم اسالمي را نيز شامل ميقرآن نيست، بلكه برخي اعالم و م

  نمايد. تر مياهل سنت ملموس
شد بيان كرد؛ در نهايت، بررسي و تحليل اين اثر بـه عنـون يـك اي بود كه مينكات فوق مطالب اوليه

  باشد. مي هاي تطبيقيهاي پژوهشي در مطالعات قرآني و پژوهشتفسير (يهودي) يكي از بايسته
بر اساس روايات يهودي، در دورة چهل سال سرگرداني، سه نعمت به بني اسرائيل عطا شد كه هـر .  7

) هارون، مريم و موسـي بـوده اسـت؛ جوشـش آب kûtez/ זכותكدام به خاطر شايستگي و فضيلت (
نهـم بعـد از آشاميدني از صخره به خاطر مريم بوده كه با فوت او در دهم ماه نيسـان بـه سـال سـي و 

هديـة » هاي جاري و زيبا سراب شد.آن چشمه«خروج از مصر، آن نعمت از بني اسرائيل گرفته شد و 
باريد و سومين، ابرهايي بودنـد كـه بـه خـاطر كه به احترام موسي از آسمان مي» مَنّ/ مان«دوم، غذاي 

  ). 367، ص2ج، 1985پور، افكند (حئيمهارون در آن بيابان تفيده بر سر قوم سايه مي
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