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Study of equalization of "Shuaib" in the Quran and "Isaiah" in the Bible
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Abstract
James A. Bellami is one of the orientalists thinking that there are some mistakes in Quran`s
text; He believes that textual criticism must be applied to the Qur'an to remove it`s
corruptions and produce a text the possibly nearest to original text. For example, In the article
“More proposed emendations to the text of the Koran”, he claims that There are two major
problems in the story of Shuaib, first, the form of his name, and second, the identity of the
Ashab al-aykah. Given the existence of oral sources for the Qur'an, Bellami considers the
Torah as the only source of the proper name of the "Shuaib" and the identity of the " the
Ashab al-aykah ". For this reason, it is only by finding several common features in verses 13
through 17 of the Isaiah:21(the prophecy of Isaiah in Arabic) during the Old Testament and
the story of Shuaib in the Qur'an, he claims that, firstly, the story of Shuaib derives from the
Isaiah Prophecy about the Arabs (Isaiah 21: 13-17); secondly, “Shuaib” is mistaken with
“Sh’aia” (spelled with final alif), the Arabic form of “Isaiah” ; thirdly Ashab al-aykah” in the
Qur'an is the same Dedanite merchants in In Isa. 21:13-17.
The importance of surveying Bellami’s claims is that the results of them are, at least, the
emphasis on the receipt of the Qur'an from the Bible, creating doubt in the realism of the
historical stories of Quran and the failure to believe in the non-distortion of the Qur'an. The
critique of his interpretive claims can cast doubt on this results. so, in this research, Bellami's
views on Shuaib and Ashab al-aykah, as well as his reasons, are examined in five sections.
The first part is devoted to Bellami's claim to the word "Shuaib". Bellami claimed that he
did not find "Shuaib" in Hebrew and Aramaic languages and ancient Arabic inscriptions, so
there was no such name before the Qur'an was descended. Secondly, Shuaib has no suitable
etymology and meaning for a man’s name. After examining the word "Shuaib" and its root, it
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became clear that - contrary to Bellami's claim - the word "Shuaib" has the correct etymology
in Arabic, and the absence of the word "Shuaib" and above that the root of the "sha’b" in
Hebrew and Aramic, not only is not evidence of Bellami's claims about "shuaib", but also
amplifies that the root of the "sha’b" and the word "Shuaib" are Arabic.
Another result is that - contrary to the claim of Bellami - the name "Shuaib" has proper
meaning and form for the men's name. Because according to Arab culture from pre-Islam
times to now, using of a diminutive form of words and also making names for men from the
root "sha’b" have been commonplace for men. Existance of some men whose name were
from the root of the "Sha’b" (like Ash’ab) and those who had the name "Shuaib", before the
Quran descends, can present good evidances for this claim . Also, analysis the different
meanings of the word "Shuaib" indicate that this word has proper meanings for men.
Another consequence is that the absence of "Shuaib" in ancient Arabic inscriptions does
not necessarily means that this name is not denied among the Arabs, as evidenced other
sources, other than inscriptions, that this name can be found in pre-Islam Arabs. Even if it is
assumed that there is no man named Shuaib before the Quran descends, the Shuaib of the
Arabic translation may be the name or the title of this great Prophet, chosen and used by the
Holy Qur'an for the first time. Therefore, the lack of this name in the inscriptions can not be a
reason for the incorrect transcription of the term.
In the second section, the possibility of the wrongfulness of transcription of "Shuaib" was
considered. To make this mistake, Bellami considers two hypotheses probable. For Example,
his first assumption is that the name "Shuaib" was derived from scriber's mistake during the
writing of the Qur'an (In the time of Abu-Bakr or Uthman) and its principle had been
"Sh’aia". However, due to several reasons the incorrect transcription of this word is almost
impossible; such as :1- word of "Shuaib" had been custom at the time of Qur'an's descent
and before that ; 2- The Shuaib's story and name had been repeated during the gradual
descent of Quran in the Meccan and Madnian Surahs; hence Muslims had been reading and
repeating It during the gradual descent of the Qur'an; 3- Because Recitement, teaching and
keeping of the verses had been common practice, the Shuaib's story and name repeated in
the Muslim's ear many times; 4- The Quran had been written in particular manner, in the
presence of witnesses and dictators .
In the third section, the feasibility of Bellami's claim for the adaptation of Shuaib's story of
"Isaiah's prophecy concerning the Arabs" was investigated. The result is that due to the
fundamental differences in the subject, the wisdom and details of the story of Shuaib and
Isaiah, such as personality, history, place of residence, ethnicity, type and cause of torment,
etc., the oral translation of Shuaib's story of the prophecy of Isaiah about Arab is not logical.
In the fourth section, Bellami's claim Based on the similarity of the Ashab al-aykah and
Dedanite merchants is studied. The result of the study is that although both of them lived on the
trade road to Mecca, but there was no justification and evidence to match Dedan with Aykah.
In one of his articles on reforming the Quranic vocabulary, Bellami has state his standards.
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In the fifth part, it was shown that the change of the word "Shuaib" to "Sh’aia" is not
consistent with the standards of text correction provided by Mr. Bellami himself. For
example, among the Bellami criteria, the modified text should make a better meaning than
the existing one, but changing the word "Shuaib" to "Sh’aia", firstly, eliminates the semantic
proportion of the name of the Prophet with his story; secondly, The text and the interpretation
of Isaiah's Prophecy on the Arabs itself has some ambiguities; thus, not only the change of
Shuaib to Sh’aia does not caused better meaning maked, but also it obscures the explicit
and understandable story of Shuaib. Another Bellami's criterion is that the modified word
should be in accordance with the style of the Qur'an; however, the change of Shuaib to
"Sh’aia" is inconsistent with the style of the Quranic verses in which mentioned the names of
the prophets in their historical order. Another criterion is that the word correction should be
historically justifiable. To absence of Shuaib's story in the Bible, Mr. Bellami considers it
non-historic. But, this can not be a convincing reason for denial reality of Shuaib's story.
The existence of the ruins of the "Maghair Shuaib" and "Ayla", which are coherent with the
Qur'anic verses in terms of space and time, regarding the people of Shuaib, can be a good
historical evidence for the existence of a person called "Shuaib" and his story in reality.
In this way, the analysis of Bellami's claims showed that none of his claims was correct.
Keywords:"Shuaib", "Isaiah", "Ashab al-aykah", "Oriental", "Quran text correction", "Bible".
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بررسی یکسانپنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس


سهیال جاللی کندری -مهدیه کیانمهر
چکیده

جیمز بلمی ازجمله مستشرقانی است که گمان میکند اشتباهاتی در متن قرآن وجود دارد .او به دلیل پیدانکردن داستان
«شعیب» در کتاب مقدس و واژۀ «شعیب» در زبانهای عبری ،آرامی و کتیبههای عرب باستان ،معتقد است واژۀ «شعیب» در
قرآن ،صحیح ثبت نشده و اصل آن «شعیا» یعنی صورتِ عربی کلمۀ «اشعیاء» است و داستان «شعیب» در قرآن بازگویی از
پیشگویی «اشعیاء» دربارۀ عرب است و اصحاب ایکه ،بازرگانان ددان در زمان اشعیاء نبی بودهاند .اهمیت بررسی ادعاهای او
آن است که کمترین نتایج حاصل از آنها ،تأکید بر اخذ قرآن از کتاب مقدس ،تشکیک در واقعنمایی و صحت داستانهای
تاریخی و خدشه در اعتقاد به تحریفنشدن قرآن است .نقد ادعاهای تفسیری او ،در نتایج پیشگفته تردید وارد میکند .نتایج
پژوهش حاضر نشان میدهند نام »شعیب» در اصل عربی است و نامهایی از ریشۀ «شعب» از زمان قبل اسالم در زبان عربی
وجود داشتهاند .دالیلی نظیر تکرار نزول داستان شعیب در طول دوران نزول تدریجی ،تداول قرائت ،حفظ و آموزش قرآن،
شیوۀ کتابت قرآن با حضور شاهدان و امالءکنندگان و  ...استنساخ اشتباه این واژه را ناممکن میکند .همچنین ،اقتباس «داستان
شعیب» از «پیشگویی اشعیاء دربارۀ اعراب» ،با توجه به تفاوتهای بنیادین در غرض ،موضوع و جزئیات این دو داستان،
پذیرفتنی نیست .همچنین توجیه الزم برای تطابق ددان با ایکه وجود ندارد .نتیجۀ مهم دیگر آنکه تغییر واژۀ «شعیب» به
«اشعیاء» با معیارهای اصالح متن بلمی مانند بهبود معنای متن و سازگاری با سبک قرآن مطابق نیست.
واژههای کلیدی
شعیب ،اشعیاء ،اصحاب ایکه ،بلمی ،استشراق ،متن قرآن ،کتاب مقدس
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او سپس برای اصالح این واژه مریکوشرد و برا فررض

مقدمه:
جیمز بلمی دکتررای «مطالعرات شررقی» و اسرتاد دانشرگاه

منبعثشدن قرآن از منابعی پیشرین ،ترورات را تنهرا منبعری

ایالتی وین است که در سال  1968به درجۀ اسرتادی رسرید

می داند که باید با جسرتجو در آن بره یرافتن پیرامبری امیرد

(رضایی هفتادر.)183 :1389 ،

داشت که نامش سرامی و غیرعربری اسرت و اعرراب آن را

او ازجمله مستشرقانی است که دربارۀ اشتباهات متن قررآن

میشناختهاند.

مقاالتی نگاشته است و با استناد به برخی روایات دال بر اشرتباه

بلمی پیشنهاد میکند شعیب با شعیا (با الفری در انتهرا)،

در استنساخ قرآن و نیز اختالف قرائت ،اشتباه در ثبت کلمرات

صورت عربی «اشعیاء» اشتباه شده است؛ زیرا تفراوت ایرن

قرآن را محتمل میداند ).( Bellami,1993:562-563

دو (در حالت من وب) تنهرا در یرک گرردش قلم(دندانره)

با همین پیشفرض ،در چند مقاله پیشرنهادهایی دربرارۀ

است ).(Bellami,1996:197

اصالح برخی کلمات قرآن ارائه میکند تا به گفتۀ او تالشی

او برای اثبات گفترهاش سرفر اشرعیاء در ترورات را برا

باشد بررای رسریدن بره مق رود واقعری پیرامبر اکررم(ص)

داستان شرعیب در قررآن مقایسره مریکنرد و ویژگریهرای

).(Bellami,1996:196

مشترکی در آیات  13تا  17از فقرۀ  21مییابد؛ یعنری ایرن

او در مقالۀ نخست خود دربارۀ اصالح کلمات قرآن برا

پیش گویی از اشعیاء که عررب بره م ریبت جنرف گرفترار

نام «چند اصالح پیشنهادی در متن قرآن» 1معیارهایی بررای

خواهند شد .او بازرگانران «ددان» را همران اصرحاب ایکرۀ

اصالح متن ارائه مریکنرد و معتقرد اسرت هرر پیشرنهاد در

نامبرده شده در قرآن می داند و معتقد است داسرتان شرعیب

اصالح کلمات قرآن باید با معیارهای اصالح مرتن سرازگار

مأخول از این پیشگویی است ).(Bellami,1996:198

باشد .به عبارت دیگر ،این پیشنهادها بایرد شرروذ لیرل را

نظر بلمی دربارۀ «شعیب» را میتوان چنین خالصه کرد:

داشته باشند -1:معنایی بهتر از قبل بسازد؛  -2با سبک قرآن

الف -وجود ریشۀ ناصرحیح بررای واژۀ «شرعیب» در زبران

سازگار باشند؛  -4ازنظر تراریخی توجیره پرذیر باشرند؛ -4

عربی؛ ب -استنساخ اشتباه «شرعیب»؛ ج -اقتبراس داسرتان

نشان دهندۀ چگونگی وقوع اشرتباه در نخسرتین برار باشرند

شعیب از پیشگویی اشرعیاء دربرارۀ عررب؛ د -یکریبرودن

).( Bellami,1993:563

اصحاب ایکه و بازرگانان ددان.

«شعیب» ازجمله کلماتی است که بلمی معتقد اسرت در

در این مقاله ابتدا نظر او دربارۀ تغییر واژۀ «شرعیب» در

قرآن کنونی به اشتباه ثبت شده است .او در مقالهای برا نرام

قرآن بررسی می شود ،سپس سرازگاری تغییرر ایرن واژه برا

«چند اصالح پیشنهادی دیگر در متن قرآن» 2برا واردکرردن

معیارهای پذیرفته شدۀ او تعیین می شود؛ البتره بردون آنکره

دو اشکال عمده به داستان شعیب (علیهالسالم) ،در درسرتی

نقد پریشفررض هرای او وجهرۀ همرت باشرد و درنهایرت

این نام تردید میکند؛ نخست ،صورت نام «شرعیب» کره از

نظرهای دیگر او نیز تحقیق میشود.

دیدگاه او در زبان عربی ریشۀ صحیحی برای آن نمریتروان
یافت و دوم در تعیین هویت تاریخی اصحاب ایکه که قوم

بنا به استق اء نویسنده ادعاهرای پریشگفترۀ بلمری ،در
هیچ مقالهای بررسی نشدهاند.

شعیب اند؛ به ویژه آنکه قوم شعیب در سورۀ شعرا ،اصحاب
 -1نظر بلمی دربارۀ وجود واژۀ «شعیب» در زبان عربی

ایکه و در برخی سورهها اهل مدین نامیده شدهاند.
1

.“Some Proposed Emendations to the Text of the
”Koran
2
.“More proposed emendations to the text of the
”Koran

بلمی برای آنکه نشان دهد واژۀ «شعیب» به اشتباه استنسراخ
شده است ،ابتدا دربارۀ صحت این نام ازنظر ریشرهشناسری
تردید میکند ،سپس مدعی میشرود مرردان در عررب قبرل
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نزول به این نام نامیده نمیشوند.
او برای نشراندادن ریشرۀ ناصرحیح «شرعیب» در زبران
عربی ،این نام را ازنظر معنا ،نامناسب برای مردان میشمارد

همچنین وجود نامهایی مانند «زُهیرر» 1نشران مریدهرد
ساختن نام بهصرورت «م رغر» نیرز از گذشرته در فرهنرف
عرب وجود داشته است (محمدی بیومى ،بیتا.)45 :1 ،

و میگوید این کلمه م غر «شَعب» (مردم ،قروم ،قبیلره) یرا

این ادعای بلمی مبنی بر یافت نشردن نرام «شرعیب» در

«شِعب» (راه ،دره) است که هیچیک ریشۀ مناسبی برای نرام

فرهنف های عبری و آرامی ،اگرچه ادعایی صحیح بره نظرر

مرد نیستند.

می رسد ،به هدف بلمی برای انکار وجود این نرام در میران

در همررین راسررتا مرردعی مرریشررود نتوانسررته اسررت در
زبان های آرامی و عبری هریچ نرام شرعیبی بیابرد و از ایرن
طریق صرحت و وجرود ایرن نرام را در زبران مرادر عربری
(آرامی) و زبان خواهر آن (عبری) انکار میکند.
ادعای دیگر او آن است که در منابع عربی پریش از اسرالم
و کتیبههای عربی قدیم در شمال جزیرهالعرب بیش از هرزاران
اسم وجود دارد؛ اما نام «شعیب» در آن دیده نمیشرود .نبرودن
نام شعیب در میان عرب قبل نزول ،او را به این هدف نزدیرک
میکند که «شعیب» را نامی تولیدشرده و برگرفتره از اشرتباه در
استنساخ بداند ).(Bellami,1996:197

عرررب قبررل نررزول و نیررز انکررار صررحت ریشررۀ آن کمکرری
نمیکند؛ زیرا جستجوی فرهنفهای عبری و آرامری نشران
می دهد نه تنها نام «شعیب» در آنها یافت نمریشرود ،ریشرۀ
«شعب» نیرز در آنهرا وجرود نردارد و همرین مسرئله نشران
مریدهرد ایررن نرام ریشررۀ عربری دارد ازجملررۀ در منرابع،
(Lee,1840;Gesenius,1906; Kelin,1987; Orel,
;Rajki,2005
).Kelin,1987

;Skoloff,n.d

;Stolbova,1995

شعیب نرامی عربری اسرت (جعفرری ،بریترا.)143 :4 ،

-1-1ریشۀ صحیح نداشتن واژۀ شعیب در زبان عربی

دیدگاهی آن را م غر «شعب» میدانرد و دیردگاهی دیگرر،

دربارۀ نامناسببودن ریشرۀ «شرعب» بررای نرام مرردان

آن را نامی مرتجل (بداهی) میشمرد .دلیل کسانی کره ایرن

عرب ،باید گفت شیوۀ نام گذاری افراد در جوامرع مختلرف

واژه را م غر نمیدانند این است که ت غیر اسم انبیا مجراز

نشان می دهد مسئلۀ مهم در نام گذاری ،فرهنف و رسم یک

نیست .درمقابل ،گروه دیگر این مطلب را نمیپذیرند؛ زیررا

ملت است .از گذشته «شعب» در فرهنرف عربری ،ریشرهای

ممنوعیت ت غیر بعد وضرع اسرت و نره مقرارن برا وضرع

پذیرفترهشررده بررای نررام مرردان برروده اسرت؛ زیرررا غیررر از

(آلوسی1415 ،ق.)412 :4 ،

«شعیب» ،نامهای دیگری نظیر «شعبه» از همین ریشه بررای

شررایان یررادآوری اسررت ت ررغیر یررک نررام همیشرره برررای

مردان از زمان جراهلی ترا کنرون وجرود دارد؛ بررای م رال

کوچررکشررمردن و تحقیررر نیسررت؛ بلکرره کاربردهررای دیگررر

«مُغِیرَۀ بن شُعبَه» متولد آغاز بع رت اسرت (بکرری ،بری ترا:

م غرکردن اسم ،بیان خرردی و کروچکی (نره بررای تحقیرر)،

 )293و بنابراین پدر او (شعبه) قبرل از بع رت متولرد شرده

نزدیکی مکرانی یرا زمرانی یرا ابرراز محبرت اسرت (شررتونی،

است .به این ترتیب اسرامی مرردان برا ریشرۀ «شرعب» ،در

1384ق239 :؛ کشررفی .)295 :1381 ،برردین ترتیررب برره نظررر

فرهنف جاهلی پذیرفته شده بوده است .وجود نام «اشرعب»

می رسد چون م غربودن یک نام همرواره دربردارنردۀ معنرای

(هیشان و لییب )60-59 :1437 ،در کتیبه های شمال غرب

تحقیر نیست ،منعی برای م غربودن نام انبیا وجود ندارد.

عربستان که به سال های دوم قبل میالد تا چهارم بعد مریالد
مربوذ است (همان ،)5 :شاهد محکمتری بر این مدعاست.

بررسی معنای «شعیب» در زبان عربی نشان میدهد این
نام ازنظر معنا نامی مناسب برای مردان است.
 .1زهیر نام یکی از شعرای جاهلی بوده است.

 /34الهیات تطبیقی( ،علمی) سال دهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 1398

با فرض م غربودن ،واژۀ «شعیب» م غر «شعب» در معنای

یک مرد پذیرفت و دلیرل مروجهی بررای انکرار آن وجرود

م دری یا اسرمی آن اسرت (راغرب اصرفهانی1412 ،ق.)455 :

ندارد .بلمی نیز دلیل موجهی بر ادعای نامناسببودن معنای

«شعب» م دری متضمن دو معنای متضادگونۀ تفریق و جمرع و

این ریشه برای نامگذاری مردان ارائه نمیکند.

نیرررز اصرررالح و افسررراد اسرررت (ابرررنمنظرررور1414 ،ق498 :؛
قرشى .)40 :4 ،1371،در کتاب «العین» آمده اسرت کره «شَرعببتُ

 -2-1وجودنداشتن اسم «شعیب» در نرام هرای اعرراب
پیش از اسالم

بَینَهُم» ،یعنی آنها را متفرق کردم و «شَعَبتُ بینهم» ،یعنی بین آنهرا

وجودنداشتن نام «شعیب» در کتیبههای قدیم عررب پریش

اصالح کرردم (فراهیردی1410 ،ق .)263 :1 ،بردینترتیرب اگرر

از اسالم ،ادعایی است که بلمی از آن برای تردیرد وارد کرردن

«شعیب» ت غیر «شعب» در معنای م دری آن باشرد ،مریتوانرد

در صحت این نام برای مردان در بین اعراب استفاده میکند.

دارای معانی «تفریق» و «جمع» یا «اصالح» و «افساد» باشد.

ابتدا این سؤال به لهن میرسرد کره آیرا وجودنداشرتن

در کتب لغت برای «شَعب» در حالرت اسرم ،معرانی «قبیلرۀ

یک نام در کتیبههای قدیم عرب لزوماً به معنای نفی وجرود

منشعب از طایفرهای واحرد» (راغرب اصرفهانی1412 ،ق،)455 :

آن نام در بین اعراب است .آیا این احتمال نمیتواند مطرح

«شعبه و گروههای مردمری» (قرشری )41 :4 ،1371 ،و «آنچره از

باشرد کره نرام مردنظر در ردیرف نرام افرراد و موضروعات

قبایل عرب منشعب میشود» (فراهیدی1410 ،ق )263 :1 ،آمرده

اهتمامشدۀ نویسندگان این کتیبهها نبوده است.

است؛ «شِعب» در حالت اسم ،به معنرای «شرکاف برین دو کروه»
(دره) (ابررنمنظررور1414 ،ق« ،)501 :1 ،کررورهراه در کوهسررتان»
(ابنمنظور1414 ،ق501 :1 :؛ طریحری )90 :2 ،1375 ،و «مسریر
آب درون زمین» است (ابنمنظور1414 ،ق.)501 :1 ،
بدین ترتیب برای واژۀ م رغر «شرعیب»  -در حالرت
اسمی و با دو نوع اعراب  -معانی زیر مت ور است:
«-1قبیله ای کوچک»« ،قبیلرهای کوچرک از عررب» یرا
«قبیلهای کوچک که از مجموعهای بزرگترر منشرعب شرده
است»؛ این معنا هم میتواند حالت تحقیر داشته باشد و هم
می تواند تنها به معنای کوچک بودن یک قبیله در مقایسه برا
یک کُل (م الً عرب) یا دیگر قبایرل باشرد .معنرای مت رور
دیگر آن است که نامگذار برای ابراز محبت نسبت به قبیلرۀ

در متون اسالمی شواهدی وجرود دارد کره اسرتفاده از نرام
شعیب را در زمان قبرل از اسرالم تأییرد مریکنرد؛ بررای م رال
گزارش شده است در زمان ارمیای نبی ،اعراب در حضروراء از
سرزمین حجاز ،پیامبری به نام «شعیب برن لیمهررم» را کشرته
بودند (ابنسعید االندلسی ،بیتا.)312 :1 ،
حتی اگر فرض شود این روایت پایه و اسراس درسرتی
ندارد و اساساً هیچ مردی با نام «شعیب» قبل از نزول قررآن
نتوان یافت ،آیا نمیتوان ت ور کرد «شعیب» ترجمۀ عربری
نام یا لقب این پیامبر بزرگوار باشد که نخسرتین برار قررآن
کریم آن را انتخاب و استعمال کرده است .به نظر مریرسرد
چنین فرضی محال نباشد؛ چنانکه برخی مفسرران معتقدنرد
«شعیب» ترجمرۀ عربری «یتررون» در کتراب مقردس اسرت
(م ررطفوی .)71 :6 ،1360 ،یترررون کرراهن مرردین اسررت

فرد ،او را چنین بنامد تا نشان دهد بره آن فررد یرا قبیلرۀ او

(خروج )1: 3 ،که برخی او را همان شعیب نبری مریداننرد

عنایت خاص دارد.

(ابنعاشور ،بیتا.)186 :8 :

« -2کوره راه»« ،کوره راه کوهستانی» و «مسریر کروچکی
از آب در داخل زمین»؛ واضح است که هرر چیرز کروچکی

 -2امکان اشتباه در استنساخ «شعیب»

در معنای تحقیر نیست .معنای «راهی کوچک در کوهستان»

بلمرری پررس از تردیررد در صررحت ریشررۀ عربرری «شررعیب»،

یا «آبراهی کوچک در دل زمین» میتواند مانند «شعلهای در

درصدد اصالح مناسب آن است .او ریشرهای سرامی بررای

تاریکی» معنای «هدایتبخشی» و «امیدبخشی» داشته باشد.

این واژه در نظر مریگیررد و مریگویرد «شرعیب» در اصرل

به نظر میرسد تمام معانی یادشده را بتوان نرامی بررای

«شعیا» (صورت عربری « اشرعیاء» در زبران عبرری) اسرت.
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تفاوت میان شعیا و شعیبا (در حالت من وبی) تنها در یرک

بنا به فرض آقای بلمی ،نام شعیب از اشتباه مستنسرخان

گردش قلم (دندانه) است و احتماالً این کلمه در استنسراخ

متولد شده است .اگر چنین نامی هنگام نزول قرآن در برین

اشتباه شده است.

عرب مرسوم نبود ،شاید بتوان پذیرفت این نام برسراخته از

همان طور که گفته شد در این مقاله ق د آن نیست کره

اشتباهی در چرخش قلم باشد؛ اما همانطور کره لکرر شرد

به صحت پیشفرض بلمی یعنی «وجود کلماتی در قرآن که

شواهدی بر وجود نام «شعیب» در ع ر نزول و قبرل از آن

به اشتباه ثبت شدهاند» پرداخته شود؛ بلکه تنها بررسی شرود

یافت میشود« .أبو شرعیب اللحّرام» (ابرنحجرر عسرقالنی،

آیا واژۀ «شعیب» در قرآن اشتباه نوشته شده است.

1415ق« ،)174 :7 ،شررعیب بررن زریررق» (همرران،)320:3 ،

واژۀ «شعیب»  11بار در قرآن تکرار شده است؛ فررض

«شررعیب العنبررریّ» (همرران« ،)312 :3 ،شررعیب بررن عمرررو

اشتباه استنساخ  11بار یک واژه بسیار بعید به نظر میرسرد.

الحضرمیّ« (همان )283 :3 ،و «الحارث بن شعیب العبردیّ»

آقای بلمی که متوجه این اشرکال اسرت ،مری نویسرد :اگرر

(همرران )672 :1 ،از صررحابیان هسررتند؛ بنررابراین در زمرران

سؤال شود چطور این اشرتباه در هرر  11برار تکررار شرده

پیامبر نام شعیب وجود داشته است و نامی نوپدید در زمران

است ،دو احتمال مطرح میشود:

استنساخ قرآن در ع ر ابوبکر یا ع مان نیست؛ مگرر آنکره

-1این اشتباه تنها یک بار در ثبت نخسرتین ایرن کلمره

ادعا شود به دلیل دندانۀ اضافی اشتباهی ،ایرن واژه «شرعیبا»

رخ داده است و بقیۀ موارد از روی همان ،نسخهبرداری یرا

خوانده شده و این نام برخالف «شعیا» به گوش آنهرا آشرنا

با آن مقابله و مطابق شده است.

بوده است .این ادعا پذیرفته نیسرت؛ زیررا «شرعیا» در زبران

 -2با توجه به اینکره ریشرۀ ایرن واژه در اصرل دخیرل و

عرب« ،شعیه» یا «سرعیه» اسرت و ایرن نرام در برین عررب

غیرعربی بوده است ،1به احتمال قوی چنین اشتباهی قربالً و در

جاهلی دیده میشود مانند «سرعیه برن غرریض» از شرعرای

منابع پیش از قرآن روی داده که این نام از آن اخذ شده اسرت.

یهود در زمان جاهلی (مراغی.)324 :2006 ،

مکیان زبان عبری ،سرریانی و یونرانی نمریدانسرتند و یهرودی
مهاجر در مکه وجود نداشت؛ بنابراین احتماالً ایرن منبرع افرراد
مسیحی یا حنفاء عالقهمند به کتاب مقدس بودهاند که آنان نیرز
با منابع شفاهی مانند موعظۀ مبلغان از این کتاب آگاه میشدند؛
بدیهی است در چنین شرایطی اشرتباه ،اجتنرابناپرذیر اسرت
).(Bellami,1996:197-198
 -1-2بررسی احتمال نخست :اشتباه در ثبت نخستین بار
این احتمال به چند دلیل پذیرفته نیست:
 -1وجود مردانی با نام «شعیب» قبل از اسالم و هنگرام
نزول قرآن

البته به نظر می رسد حتی اشکالی نردارد نرام «شرعیب»
ترجمۀ عربی «لقب» یا «نام» یک پیرامبر و سراختۀ خداونرد
باشد؛ میان این امر با برساختهبودن نام و اشتباه مستنسرخان
تفرراوت بسرریار وجررود دارد .اگرچرره وجررود نررام صررحابیان
یادشده ،فرض نوپدیدبودن این نام را مردود یرا دسرتکرم
ضعیف میکند.
 -2تکرار داستان «شعیب» در سور مکی و مدنی
نزول تدریجی قرآن در طول  23سال و وجرود داسرتان
شعیب در چند سورۀ مکی و مدنی که در زمانهای مختلف
نازل شده اند ،موجب تکرار این داستان او در مکره و مدینره
میشود .اگرچه به نام «شعیب» تنها در سورههای مکری ت رریح

 .1منظور بلمی آن است که اصل این واژه دخیل در عربی بوده است؛

شررده اسررت (اعررراف ،هررود ،عنکبرروت ،شررعرا) ،داسررتان او در

زیرا از دیدگاه او اصل این واژه «شعیا» و دارای ریشۀ «شع» از زبان

سورههای مکی دیگر (حجر ،ص ،ق ،حج) و سورۀ مدنی توبره

سامی است .با توجه به اینکه این واژه برای مردم عرب ناآشنا و غریب
بوده ،موجب شده در منابع شفاهی پیش از قرآن ،به اشتباه تلفظ اشتباه
آن به شعیب تلفظ شده و به همان صورت اشتباه از این منابع به قرآن
راه یافته است.

نیز آمده اسرت .در هرر برار نرزولس داسرتان «شرعیب» و قروم او،
احتماالً مسلمانان سؤاالتی را با پیامبر اکرم(ص) مطرح کرردهانرد؛
در این صورت در طول نزول وحی ،این واژه آنقدر تکرار شرده
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است که امکان تغییر این واژه در زمانهای بعرد را از برین ببررد.

چنین اشتباهی را انجرام داده باشرد ،چررا بایرد مستنسرخان

بهویژه آنکه این واژه عَلَم است و احتمال فراموشی ایرن واژگران

بعدی در زمان ع مان که مجدد یک نفرر از روی م رحف

کمتر از غیر آن است.

ابوبکر امالء میکرد و یک نفر مرینگاشرت و درنهایرت بره

 -3توجرره برره خ وصرریت داسررتانی و عَلَررمبررودن نررام
«شعیب»
خ وصیت داستان آن است که نسربت بره سرایر مطالرب

نوشتههای رسول(ص) عرضه میشرد (رامیرار421 :1369 ،
 ،)422تمام «شعیب»های موجود در قرآن را مطرابق برا آناشتباه نخست نوشته باشند.

بیشتر در حافظهها میماند .ضمن آنکه اسامی پیامبران در قررآن

در تاریخ آمده است هنگرام یکسرانسرازی م راحف،

کریم بسیار نیست و قررآن بررعکس کترب تراریخی و کتراب

نسخه هایی به تمام شهرها فرستاده شد که با هم اختالفرات

مقدس مملو از اسامی بیشمار نیست که نتوان تمام آنهرا را بره

اندکی داشتند و این م احف همراه یک قراری بره شرهرها

خاطر سپرد و احتماالً با استنساخی غلر ،،در زمرانهرای بعرد

فرستاده می شد تا قرآن را براسراس قرائرت آنهرا بره مرردم

نخستین نامها تغییر یابد .به عالوه ،خالصهبرودن داسرتانهرای

بیاموزند (معرفت1415 ،ق .)133 :حتی اگرر واژۀ «شرعیب»

قرآن و تکرار آنها در بخشهرای مختلرف ،امکران بره حافظره

در آغاز «شعیا» بود و مستنسخان دندانهای به اشرتباه بره آن

سپردن تمام آن داستانها و نام قهرمانان آنها را میافزایرد؛ تمرام

افزوده باشند ،قاریان قرائت صحیح را مری دانسرتند و آن را

این دالیل احتمال فراموشکردن ایرن نرام را برهشردت تقلیرل

برای مردم به درستی تلفظ میکردند .حتی اگر فرض شرود

میدهد .بهویژه آنکه پیامبران مورد احترام قرآن کریم و بره تبرع

قرار بود تنها به متن بسنده شرود ،چگونره اسرت کره تمرام

آن مسلماناناند.
 -4تداول قرائت ،حفظ و آموزش قرآن در ع ر نزول
در منابع تاریخی آمده است ترالوت ،آمروزش و حفرظ
قرآن کریم ،در میان مسلمانان رواج داشرته اسرت (حکریم،
)113-112 :1384؛ بنابراین آیات بهطور دائم تکرار میشده
است .تکرار نام یک پیامبر ،امکان تغییر آن را در زمانهرای
بعد کاهش می دهد؛ حتی اگر فرض شود این واژه به اشتباه
ثبت یا استنساخ شده باشد ،نمیتوان ت ور کرد به یکبراره

قاریان در تمام شهرها آن را بره اشرتباه شرعیب خواندنرد و
اشتباه دیگری در قرائرت آن  -ماننرد قرائرت بره سرعیب و
شَعیب به فتح یا غیر آن  -دیده نمیشود .بهویرژه آنکره در

کتاب هایی مانند النشر فی القراءات العشر ،کتاب التیسیر فی
القراءات السبع و مجمعالبیان که قرائتهای متفراوت آیرات
را گزارش کرده است ،اختالف قرائت «شعیب» ثبت نشرده
و ظاهراً این واژه از واژگان مورد اخرتالف در برین قاریران
نبوده است.
 -6وجود «شعیب» در حالت غیر من وب در قرآن

مسلمانان نام این پیامبر را به گونرۀ دیگرر بخواننرد ،بردون
آنکه این تغییر قرائت ،اعتراضی را برانگیزد.
 -5شیوۀ کتابت قرآن
در جمع اول قرآن ،هر آیه با دو شاهد پذیرفته میشرد؛
برخی دانشمندان علوم قرآنی این دو شراهد را یرک نسرخۀ
خطری و یرک شرراهد حفظری دانسرتهانررد کره آن آیرره را از
پیررامبر(ص) شررنیده باشررد (معرفررت1415 ،ق)301 :1 ،؛
بنررابراین هنگررام جمررع ،آیررات ،تررالوت و سررپس نگررارش
میشدند و پذیرفته نیست که نویسنده در هرر  11آیره ایرن
اشتباه را تکرار کرده باشد .اگر هم نخستین کاتبان یرک برار

در قرآن «شعیب»  7بار من وب و با الف (شرعیبا) 1و 4
بار غیر من وب و بدون الف (شعیب) 2آمده اسرت .وجرود
این واژه در حالت های غیرمن روب ،احتمرال اشرتباه را در
استنساخ کاهش می دهد؛ زیرا اگر اصل ایرن کلمره «شرعیا»
باشد ،در حالت غیر من وب ،صورت خود را حفظ خواهد
کرد که با شعیب تفراوت ظراهری بسریاری دارد و احتمرال
اشتباه نگارش بهشدت کاسته میشود.
1

 .أعراف( 92،90،85 :دوبار)؛ هود8494،84:؛ عنکبوت.36 :

 .2اعراف88 :؛ هود91،87 :؛ شعراء.177 :

بررسی یکسانپنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس37 /

با توجه به دالیل شش گانرۀ یادشرده ،احتمرال نخسرت
بلمی دربارۀ ثبت اشتباه «شعیب» پذیرفته نیست.
 -2-2اخذ «شعیب» از منبعی شفاهی قبل از نللول
قرآن

شعیب نام سومین پیامبر عرب است کره در قررآن لکرر
شده است (طباطبایی1417 ،ق.)377 :10 ،
دربارۀ نسب حضرت شعیب اقروال مختلفری وجرود دارد؛
برای م ال ،شعیب بن قوبک بن رعویل برن مرر برن عنقرا برن

احتمال دیگر بلمی ،وجود منبع شفاهی سابق برر قررآن

مرردین بررن ابررراهیم(ع) (بروجررردی)432-431 :2 ،1366 ،؛

است که نام «شعیا» را به دلیل داشتن ریشۀ دخیل در عربری

شعیب بن (نویلى یا نویب) برن رعویرل برن عیفرا برن مردین

به اشتباه «شعیب» ،معرفی و آورندۀ قرآن از آن منبع استفاده

(ابنعاشور ،بیتا ،)186 :8 ،شعیب بن میکائیل برن یشرجر برن

کرده است.

مدین بن ابراهیم (نجفری خمینری1398 ،ق)361 :7 ،؛ امرا امرر

در بررسی این احتمال ،میتروان گفرت نرام شرعیا اگرچره

مشترک آن است که درنهایت نسب ایشان با چهار یا پنج نسرل

ریشررهی عبررری دارد ( ،)Gitay:7:289در بررین عرررب ع ررر

به مدین میرسد که «پسر ابراهیم خلیل(ع) و قطروره از طایفه

جاهلی بهصرورت «شرعیه» یرا «سرعیه» وجرود داشرته و لغتری

قطوره بود» (بروجردی.)432 -431 :2 ،1366 ،

نامأنوس محسوب نمیشده است؛ مانند «سعیه بن غریض» کره

اشعیاء یکی از چهار نبری برزرگ از مجموعرۀ  16نبری

از شعرای یهود بود (مراغی)324 :؛ بنرابراین حتری اگرر فررض

است که  17سفر از اسفار عهد قدیم را نوشتهانرد (سرندی،

شود «شعیب» در اصل «شعیا» بوده است ،نمیتوان پذیرفت که

 .)376 :1996واژۀ « اشعیاء » در عبری «یشایاها» یا «یشایاه»

چون این واژه از زبانی دیگر به عربی وارد شده است ،در نقرل
شفاهی تغییر یافته باشد؛ زیرا وجرود ایرن نرام در برین اعررابس
ع ر نزول ،احتمال تغییر آن را کاهش میدهد.
افزون بر آن ،در بررسی ایرن احتمرالس بلمری ،مریتروان
امکان اقتباس «داسرتان شرعیب» را از «پریشگرویی اشرعیاء
دربارۀ اعراب» بررسی کرد.
 -3امکانسنجی اقتباس داسلتان شلعیب از پلی گلویی
اشعیاء درخصوص اعراب
در آیرات  13تررا  17از سررفر اشررعیاء نبرروتی دربررارۀ عرررب
پیش گویی شده است که مطابق آن تمام شوکت قیدار پرس
از یک سال از بین خواهند رفت .بلمی معتقد است داسرتان
شعیب در قرآن اقتباسی از این پیشگویی اشعیاء اسرت کره
به احتمال زیاد با نقل شفاهی صورت گرفته اسرت .در ایرن

است ) (Gitay,1986:7:289و از دو بخش تشکیل شرده
است« :یشا» (رهایی می بخشد) و «یاها» (پروردگرار) یعنری
«پروردگار رهایی میبخشد» (مراغی)321- 320 :2006 ،
او پیامبر عبری است ( .) Gitay,1986:7:289پردرش
آموص برادر ام ریا ،پادشراه یهرودا ( 810–839ق.م) برود؛
بنابراین اشعیاء نوۀ یروآش برن أخزیرا ( 839- 878ق.م) و
پسرعموی عزیرا برن ام ریا ( 758-810ق.م) از پادشراهان
یهررودا اسررت (هلرری ،برریتررا273 :؛ مراغرری319 :2006 ،؛
.)Friedman,n.d:57
بدین ترتیب مالحظه می شرود شرعیب پیرامبر عررب و
اشعیاء پیامبر عبریان است و نسب این دو پیامبر نیز برا هرم
متفاوت است.
شعیب(ع) اهرل مردین (ابرنعاشرور ،بریترا )186 :8 ،از
سرزمینهای عرب بوده (مغنیه1424 ،ق)356 :؛ زیرا خداونرد
در آیۀ «أَخاهُمْ شُعَیْباً» (اعراف )85 :او را بررادر قروم خطراب

بخررش «شررعیب» و داسررتان او در قرررآن بررا «اشررعیاء» و

میکند (م طفوی)73 -72 :6 ،1360 ،؛ البته عررب یکردیگر

پیشگویی او دربارۀ عرب در کتاب مقدس مقایسه میشرود

را «اخ» در معنای برادر دینى نیز مرىخواننرد؛ ولرى در اینجرا

تا در پی آن تفاوتها و شباهتها و امکان نقل شفاهیبودن

منظور از این کلمه برادر نسبى (نجفری خمینری1398 ،ق:7 ،

یکی از دیگری روشن شود.

 )361یا همزبانی با آنهاست؛ زیرا مطمئناً شعیب همکیش قومس
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مشرک خود نیست .اصل هم این است که رسول هر قروم از

علیهم السالم لکر می شود .با توجه به اینکه در این چیرنش،

میان همان قوم انتخاب شود؛ زیررا چنرین فرردی بره آداب و

ترتیب تاریخی لحاظ شده است ،تاریخ زنردگی شرعیب(ع)

رسوم و امور قوم خود آگاهترر اسرت (م رطفوی:6 ،1360 ،

بعد از لوذ(ع) و قبل از موسای کلیم(ع) بوده است.

 .)73-72خداوند نیز ت ریح مریفرمایرد «وَ مرا أَرْسَرلانا مِرنا
رَسُولٍ إسالَّ بسلِسانس قَوْمِهِ» (إبراهیم.)4 :

در سورۀ اعراف پرس از لکرر داسرتان انبیرا از نروح ترا
شعیب می فرماید بعد از این انبیا ،موسی را برانگیختیم «ثُرمب

به عالوه از گفتوگوهای شعیب با قرومش نیرز همرین

بَعَ انا مِنا بَعْدِهِمْ مُوسى» (أعراف)103 :؛ بنابراین شرعیب(ع)

مسئله ثابت میشود .اهل مدین به او می گویند «ما تو را در

قبل از موسی(ع) به رسالت مبعوث شرده اسرت .در سرورۀ

میان خود ضعیف میبینیم و اگر خانوادۀ کوچکت نبود ،ترو

هود آمده است شعیب اهل مدین را برای عبرتآمروزی بره

را سنگسار میکردیم» (هود .)91 :این سخن نشان می دهرد

عاقبت مفسدان امتهای گذشته توجه میدهرد «و اى قروم

شعیب همراه خانوادۀ خود در مدین میزیست و اهل مدین

من! دشمنى و مخالفت با من ،سبب نشود که شما به همران

او را یکرری از اقرروام کوچررک و ضررعیف در میرران خررود

سرنوشتى که قوم نوح یا قوم هرود یرا قروم صرالح گرفترار

میدانستند؛ زیرا آنان را با واژۀ «ره »،توصیف کردهانرد (وَ

شدند ،گرفتار شوید! و قوم لوذ از شما چندان دور نیست!»

لَ روْ ال رَهْطُ رکَ لَرَجَمْنرراکَ) (هررود« .)91 :رهرر »،عشرریره و

(هود .)89 :بنا به منطوق آخر این آیه و با توجره بره اینکره

گروهی است که تعدادشان کمتراز ده نفر باشد؛ البتره گفتره

ترتیب لکر نام های انبیا ترتیب زمانی را مدنظر دارد ،به نظر

شده است تا چهل نفر را نیز ره ،گویند (راغب اصرفهانی،

میرسد دورنبودن اهل مدین از قوم لوذ نیز مشعر بره بُعرد

1412ق .)367 :برخی آن را گروه کوچک مردان دانستهانرد

زمانی است .این تاریخ حدود ( 2000زمان لروذ) ترا 1400

(به نقل از ابنمنظور1414 ،ق.)305 :7 ،

(زمان موسی) قبل میالد تخمین زده میشود (برای تخمرین

اما اشعیاء اهل اورشلیم بود و در همرین شرهر فعالیرت

تاریخ ر .ک :هلی ،بیتا.)63 :

مرریکرررد ( .)Gitay,1986:7:290او برررخالف شررعیب ،در

اما اشعیاء در قرن هشت قبل از میالد زنردگی مریکررد

سیاست داخلی و خارجی بسیار مؤثر و مشاور حزقیرا برود

(سررندی )376 :1996 ،و زمرران مررؤثر خرردمت او بررهطررور

(Gitay,1986:7:290؛ مراغی)332 :2006 ،؛ اصل و نسب

تخمینی طی سالهای  745تا ( 695هلری ،بریترا )273 :یرا

سلطنتی داشت و از درباریان محسوب می شد (هلی ،بیترا:

 740تررا  701قبررل از مرریالد (مراغرری321-320 :2006 ،؛

 .)273درخور لکر است اشعیاء در کتابهای دوم پادشاهان

آشتیانی )72 :1383 ،لکر شده است.

( ) 20- 19و دوم تررواریخ ( 22 :26و  20 :32و ،) 32 :32

قوم شعیب اصحاب ایکه و اهل مدینانرد کره برهطرور

به عنوان شافی پادشراه و تراریخگرذار دربرار مطررح اسرت

مشخص در مسائل مادی فساد میکردند و در انردازهگیرری

).(Gitay,1986:7:290

و تجارت خیانتکار بودند (اعرراف85 :؛ شرعرا.)183-181 :

قرآن در مواضع مختلف بدون هیچ تناقضری ،محردودۀ

حضرت شعیب(ع) قوم خرود را بره خداپرسرتى ،توحیرد و

زمررانی زنرردگی حضرررت شررعیب(ع) را بعررد از حضرررت

اصالح مفاسد دعوت مریکررد (هرود)84 :؛ امرا آنهرا او را

لوذ(ع) و قبل از موسی(ع) ت ویر کرده است .شراهد ایرن

تکذیب (اعراف )89 :و به سنگسار و اخراج از دیار تهدیرد

ادعا آنکه:

کردنررد (اعررراف )88 :و او را سرراحر و دروغگررو خواندنررد

نام «شعیب» در ردیف انبیا باستان و قبرل از موسری(ع)

(شعراء185 :و .)186درنهایت شعیب به علرت اصررار قروم

آمده است .در سورۀ اعراف و هود ،گاهِ سرخن از پیرامبران،

بر عناد ،از ایمان آوردنشان مأیوس شرد و از خرداى تعرالى

برره ترتیررب داسررتان نرروح ،هرود ،صررالح ،شررعیب و موسرری

درخواست گشایش کرد «رَببنَا افاتَحْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ قَوْمِنا بسالاحَقِّ وَ

بررسی یکسانپنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس39 /

أَناتَ خَیْرُ الافاتِحِینَ» (اعراف.)89 :

خداوند است و به نجات نهایی بشارت داده مریشرود (هلری،

پس از آن ،قوم او دچار عذاب شدند؛ عذابی که با عنراوین

بیتا )273 :و خدا همۀ سرزمینها را در راه آن میدهد و بررای

«رجفرره» (اعررراف« ،)91 :صرریحه» (هررود )94 :و «یررومالظلرره»

حیات او همۀ اقروام جهران را فردا مریکنرد (آشرتیانی:1383 ،

(شعراء )189 :توصیف شده است؛ اما رسرالت اشرعیاء متوجره

 .)362همین رهایی و نجات که یهوه برای ملت خرود در نظرر

یهودا است (سرندی( )376 :1996 ،مملکرت اسررائیل بعرد از

گرفته ،مضمون عام و وجه ممیز رسالت اشعیاء است (مراغری،

سلیمان نبی به دو بخش شمالی (اسررائیل) و جنروبی (یهرودا)

.)321- 320 :2006

تقسیم شد (ر .ک :مراغی.)63 -42 :2006 ،

بدین ترتیب مالحظه میشود قوم شعیب اهرل مردین و

در زمان زندگی او بنیاسرائیل درگیر جنفهرای بسریار

اصحاب ایکهاند و قوم اشعیاء ،بنیاسرائیل؛ اگرچره شرعیب

ازجمله حمالت آشوریان بود ،سلسلۀ عملیالت جنگی کره

قوم خویش را به خداپرستی دعوت میکند ،به طور خراص

به سقوذ حکومت شرمالی اسررائیل در  722قبرل از مریالد

برای انذار مردم از فساد در امور مالی فرستاده شرده اسرت.

منجر شد و یهودا را غالم و خراجگذار حکومرت آشروریان

درمقابل ،دعوت اصلی اشرعیاء توکرل برر خردا و مضرمون

کرررد ( .)Gitay,1986:7:289در سررفر اشررعیاء (مجموعررۀ

اصلی رسالت او رهایی و نجات قوم بنیاسرائیل است.

رویاها و نبوت های اشرعیاء) (سرندی،)378 -376 :1996 ،

 -پیشگویی اشعیاء دربارۀ عرب

ویرانیهایی که طی جنفها پدید آمده بود ،نتیجۀ گناهان و

ادعای بلمی آن است که داستان شعیب و اصحاب ایکه

نافرمانی های قوم دانسته شرده اسرت (هلری ،بریترا.)279 :

نقلی شفاهی از پیشگویی اشعیا دربارۀ عرب است.

همچنین مطابق این سفر ،پادشاه آشور چوب تنبیهی بود که

در سفر اشعیا ،پیشگوییها و الهاماتی برای نابودی ملل

خداوند از آن برای مجازات آنانی اسرتفاده مریکررد کره از

دیگر مانند بابلیان (24 -3 :14؛  ،)10-1 :21فلسرطین (:14

ایشرران خشررمناک اسررت (اشررعیاء .)5 :10 :خداونررد برره

 ،)32-28مردم عرب ( )177 -13 :21و  ...دیده مریشرود؛

بنیاسرائیل هشدار میدهد این ویرانریهرا ترا زمرانی ادامره

اما این پیشگویی ها مانند نقل یک رویا و پیام عرضه شرده

مییابد که شهرها ویران شود و خانهها بردون آدمری بمانرد

است و به نظر نمی رسد اشعیا به این کشرورها سرفر کررده

(اشعیاء .)12-11 :تنها عدهای باقی خواهند ماند که آنها هم

باشد و نبروت خرود را در مواجهره و محاجرۀ مسرتقیم بره

در صورت بازگشت سقوذ خواهند کرد (اشعیاء.)13 :

گوش آنها رسانده باشد.

با این حال در سرفر اشرعیاء ،پرس از شررح مجرازات

در هیچیک از موارد یادشده آیهای با این مضمون دیرده

بنیاسرائیل و علل آن ،به باقیماندگان اسرائیل و یهرودا کره

نمی شود که اگر رفتار این اقوام درست شود از م ریبت در

تکیه و توکلشان تنها بر خداوند است و نه آشور و غیر آن،

امان خواهند بود؛ بلکه اینها تنها پیشگوییهایی دربارۀ ایرن

بشارت داده میشود که «از آشوریها نترسید ...؛ زیررا پرس

اقواماند و از آنها بوی انذار این اقوام بیگانه و هردایت آنهرا

از مدت کوتاهی از مجازات شما دسرت خرواهم کشرید و بره

استشمام نمیشود.

هالککردن آنها خواهم پرداخت  ...در آن روز به اسارت شرما

مخاطب اصلی این پیشگویی ها قوم بنیاسررائیل انرد و

پایان خواهم داد» (اشعیاء .)27-20 :10 ،بدین ترتیرب م ریبت

به نظر می رسد این پیشگویی ها دربارۀ نابودی برخری ملرل

جنف و ویرانی برای بنیاسرائیل به علت گناهران و توکرل بره

قدرتمند و بیگانه است و هدف آن نشاندادن قدرت بسریار

غیر خداوند است .اشعیاء نیز همواره قوم خود را به توکرل برر

خداونررد برره بنرریاسرررائیل اسررت تررا برره جررای اتکررا برره

خدا و اتکانکردن به غیر او دعوت میکنرد (اشرعیا)9: 1 ،؛ امرا

ابرقدرت های دنیرا ،بره قردرت او اتکرا کننرد (ر .ک101 :

درنهایت بنریاسررائیل  -مطرابق سرفر اشرعیا  -قروم برگزیردۀ

Constable,2017:100-؛)Smith,2005:82؛ زیرا عاقبت
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ایررن مل رلس نیرومنررد ،منرروذ برره قرردرت پروردگررار اسررت

سال موافق سالهرای مرزدوران ،تمرامی شروکت قیردار تلرف

()Constable,2017:100؛ چنانکرره در برراب  10آیررۀ 20

خواهد شد و بقیۀ شمارۀ تیراندازان و جبراران بنریقیردار قلیرل

دربارۀ نجاتیافتگان میخوانیم که آنها کسانیاند کره دیگرر

خواهد شد؛ چون که یهوه خدای اسرائیل این را گفته اسرت ;

تکیه گاهشان آشور نیست و تنها به خدا توکرل دارنرد و بره

) Bellami,1996:198با استفاده از ترجمۀ کریمینیا.)394 :

سوی قادر مطلق باز خواهند گشت (.)10: 20
بهطور کلی سیاست اشعیا ضد تحالف با هر امّت غریبرهای
بود که به یهوه ایمان نداشت و همینطرور برر اسرتقالل وطرن

مطابق تفسیر بلمی ،گرروه متجراوز قیدارنرد کره تلرف
خواهند شد و به ددانیان هجروم مریشرود و بره جنگرلهرا
خواهند گریخت ).(Bellami,1996:198

خود از بیگانگان مبتنی بود (مراغی)333 :2006 ،؛ او اعتماد بره

با این تفسیر ،ایرن بخرش «یرک درخواسرت تررحم از

نیرومنرردی کشررورهای بیگانرره و دوری از پروردگررار را خطررا

ساکنان تیما است که به کاروانهای ددان نان و آب بدهنرد؛

میدانست ( )9 :1و با بیران ایرن پیشرگوییهرا از مرردم خرود

زیرا آنها به سبب جنرف از مسریر معمرول سفرشران رانرده

میخواست از اعتماد به برنامهریزی و نقشههای دنیرایی پرهیرز

شدهاند» (روبینسون؛ به نقل از .)Earle,1958:24

کنند (.) Smith,2005:79

برخالف بلمی ،بسیاری از مفسران کتاب مقدس ،گرروه

همین رویکرد در پیش گویی اشرعیا دربرارۀ عررب نیرز

متجرراوز را آشرروریان برره رهبررری سررارگون (سررندی1996،

دیده میشود؛ یعنی همان بخش از سفر اشعیا کره بلمری آن

 )385:یا سنحاریب ( )Smith,2005:82می دانند که بعد از

را شاهد ادعای خود مبنی بر یکی بودن شرعیب در قررآن و

یک سال از ایرن پریش گرویی م ریبتی را بره اعرراب وارد

اشعیا در تورات میداند.

میکنند (سندی .)385 :1996 ،تحقرق ایرن پریشگرویی در

این بخش کوچک بازگو کنندۀ پیشرگویی درخ روص

سال ( 715سندی( 716 ،)385 :1996 ،هلی ،بیتا )286 :یرا

نابودی اعراب بنیقیدار باوجود قدرت بسیار آنهاسرت (:21

 )Smith,2005:81( 691قبل از میالد گزارش شده اسرت؛

.)14 -13

اما تفسیر اخیر نیز کامالً مشابه نیست؛ بهطرور م رال برخری

در روزگار اشعیا ،کاروانهای تجاری عرب در تجرارت

گروه فراری را ددانیان دانسته اند و مردم تیما کسانیاند کره

بین المللی اهمیت بسیاری داشتند .اعرراب شرریک تجراری

بایررررد برررررای آنهررررا معرررراش تهیرررره کننررررد (:100

بابلی ها و متحد نظامی آنها بودنرد .در مترون آشروریان نیرز

Constable,2017؛ .)Smith,2005: 82در تفسیری دیگر

چندین مدرک دربارۀ مقابلۀ آنها با عرب وجرود دارد (:82

خطاب به ددانیان و تیما متفاوت اسرت :ای ددانیران کره در

)Smith,2005؛ بنابراین اقوم عرب نیز از اقوام قدرتمنرد و

جنگل منزل گزیده اید ،به تشنگان آب دهیرد و ای سراکنان

ثروتمندند که گرفتارشدن آنها بره عرذاب و سرختی ،درس

تیما به گرسنگان غذا دهید .در این تفسیر ددانیان و سراکنان

عبرتی برای بنیاسرائیل خواهد بود.

تیمرررررا در ردیرررررف فراریررررران از جنرررررف نیسرررررتند

پیشگویی اشعیا دربارۀ عرب ،بره چنرد صرورت مختلرف

( .)Malaty،Tadros,2002:175ظرراهراً فراریرران همرران

ترجمه و تفسیر شده است .بلمری ایرن آیرات را چنرین برازگو

بنیقیدار یا اعراب اند که در سال آینده به ددانیان و تیما پناه

میکند «وحی دربارۀ عرب؛ ای قافلۀ ددانیان ،در جنگرل عررب

خواهند برد ( .) Calvin,n.d:82در این صورت ،این نبوت

منزل کنید .ای ساکنان زمین تیمرا ،تشرنگان را بره آب اسرتقبال

ابتدا وضعیت تعدادی فراری مجهول را به ت ویر میکشرد

کنید و فراریان را به خوراک ایشان پذیرا شوید؛ زیررا ایشران از

و از ددانیان و ساکنان تیما میخواهد که به آنها کمک کنند؛

شمشیرها فرار میکنند .از شمشیر برهنه و کمران زه شرده و از

سپس هنگامی که سؤال دربارۀ هویت فراریران را در لهرن

سختی جنف .زانرو که خداوند به من گفته است بعرد از یرک

منعکس می کنرد ،از شکسرت و نرابودی بنریقیردار سرخن

بررسی یکسانپنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس41 /

می گوید .بدین ترتیب مشخص میشود فراریان همان قروم

گررزارش نشررده اسررت .آیررات  17-13سِررفر اشررعیاء ،یررک

شکست خوردۀ قیدارند.

پیشگویی و اعالمیۀ کوتاه یکطرفه است که گفرتوگرو و

برخی نیز معتقدند قبیلههای ددانیان و قیدار کسرانیانرد
کررره فراریررران بررره سررروی آنهرررا گریختررره بودنرررد
(.) Malaty،Tadros,2002:175
مطابق نظر دیگر ،م یبت جنف دامن «ددان»« ،تیمرا» و
«قیدار» را فرا گرفت (هلی ،بیتا.)286 :
عالوه بر ایرن ،اختالفرات در تفاسریر ،دربرارۀ واژگران
«عرب»« ،قیدار»« ،تیماء» و «ددان» نیرز اختالفرات بسریاری

مناظرهای را بین اشعیا و عرب گزارش نمیکند.
غرض از دعوت شعیب ،هدایت اهل مدین و نیز اصرحاب
ایکه است؛ اما غرض اصلی از نبروت اشرعیاء نرابودی عررب،
انذار و هدایت بنیاسرائیل است ترا بداننرد تمرام قردرتهرای
دنیایی نابود میشوند و تنها باید به خدا اتکرا کننرد .عرالوه برر
این ،در پیشگویی اشعیا دربارۀ عرب بههیچوجره اشرارهای بره
بازرگانبودن فراریان ددان نشده است.1

وجود دارد؛ برای نمونه قیدار در تفاسیر مختلف ،نرام یرک

قومی که در قرآن و در داستان شرعیب عرذاب شردند،

قبیلرره (Constable,2017:101؛ سررندی،)385 :1996 ،

اهل مدین و اصحاب ایکهاند؛ ولی در داسرتان اشرعیا اینران

اصرررررطالح مشرررررترک بررررررای بادیرررررهنشرررررینان

بنی قیدارند که با اختالف نظر مفسران کتاب مقدس ،ممکرن

( ،)Constable,2017:101نام حکومرت ( )wikipediaو

است شامل ددانیان باشند .بلمی برا آنکره اصرحاب ایکره را

نررام منرراطق ددان و تیمرراء در شررمال غرررب بیابرران عرررب

بازرگانان ددان ساکن در جنگلها دانسرته اسرت ،عرذاب را

( )Smith,2005:82معرفی می شود .همچنین دربارۀ تفسیر

مخ وص بنیقیدار می داند که به ددان ظلم کردهاند .او این

«عرب» نیز مواردی مانند «اعراب ساکن در بیابان برین بابرل

تفاوت را در قروم عرذابشرونده و جزئیرات عرذاب را در

و ادوم» (هلی ،بیتا« ،)286 :شمال غربری سررزمین عررب»

داستان شعیب در قرآن و نبوت اشعیا ،بیاهمیت تلقی کرده

( )Friedman,n.d:64و « قلمررروی جنرروب شرررقی ادوم»

است؛ در حالی که بلمی میتوانست ماننرد برخری مفسرران

( )Constable,2017:100لکر شده است.

ددانیان را جزئی از قیدار بداند ترا بتوانرد داسرتان اصرحاب

این اختالفنظرها نشان میدهد مفسران کتراب مقردس
در معنای این آیات ابهام دارند.

ایکۀ قرآن را به ددانیان بیشتر نزدیک کند.
در قرآن عذاب اهل مردین صریحۀ آسرمانی (صراعقه)،

به هر حال مطابق آیات یادشرده ،در طرول یرک سرال،

رجفه (زمینلرزه) و عذاب اصرحاب ایکره یرومالظلره (روز

تمام جالل قیردار و تمرام مایملرک و برترریهرایش اتمرام

سایه) معرفی شده اسرت .اینهرا نروعی عرذاب الهری را برا

مییابند .با تحقق این نبروت ،یهروه ،حراکم مطلرق ،قردرت

مداخلۀ طبیعت ت ویر میکنند.

خود را بر سراسر ملتها ثابت میکند .در طول یرک سرال

اما در سفر اشرعیا م ریبت وارده بره عررب ،ناشری از

برای همۀ افرادِ خواهان حمایت و پشتیبانی عررب ،آشرکار

جنف است؛ جنگی که تمرام شروکت قیردار را مریگیررد و

خواهد شد که کمکی از جانب آنان دریافت نخواهنرد کررد

فراریانی تشنه و گرسنه به جای میگذارد .نوع تشنگی آنهرا

و تعداد کمی از کمانرداران و مرردان نیرومنرد قیردار براقی

طبیعری اسررت و برا آب برطرررف مریشررود؛ امرا تشررنگی و

خواهند ماند؛ زیرا یهوه خدای اسررائیل چنرین گفتره اسرت

حرررارت اصررحاب ایکرره در قرررآن بررا هرریچ خنکررایی

(.) Smith,2005:83

برطرفشدنی نیست (مکارم .)340 :15 ،1374 ،درخور لکر

مطابق آنچه گفته شد شعیب نبی در مواجههای مستقیم،

است در تورات عذاب قیدار بهصراحت عذاب الهی نامیرده

اهل مدین و اصحاب ایکه را هدایت کرده است؛ در حرالی
که در پیشگویی اشعیا ،مواجهرۀ مسرتقیمی برا قروم عررب

 .1ظاهراً بلمی بازرگانبودن آنها را حدس زده است.
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نشده است.

ایکه نامیده شدند (ابنک یر دمشقی.)143 :6 ،1419 ،

به گزارش قرآن ،گناه اصحاب ایکه و اهل مدین فسراد

برخی دیگر معتقدند اینان دو قومانرد و شرعیب بررای

مالی و شرک است (اعراف85 :؛ شعرا)183 -181 :؛ امرا در

هدایت هر دو فرستاده شرده برود (سرلطانی بیرامری:1393،

نبوت اشعیاء ،گناه قیدار به درستی معلوم نیست .بره عقیردۀ

 .)23اینان اصحاب ایکه را زیرمجموعهای از اهالی سرزمین

بلمررری ،ایرررن گنررراه ظلرررم بررره ددانیررران اسرررت

مرردین دانسررتهانررد؛ در ایررن فرررض ایکرره نررام محررل

)(Bellami,1996:198و مطررابق تفاسررریر دیگررر شررراید

(ابنعاشور،بیتا )185 :8 :یا نرام قروم و گروهری از مردین

همپیمانی با بابلیان ( )Smith,2005:79یرا اتکرای بره غیرر

است (طباطبایی1417 ،ق.)185 :12 ،

خداوند است (اشعیا.)9 :1 :

حتی اگر فرض شود اصحاب ایکه زیرمجموعرۀ مردین

نکتۀ دیگر آنکه برا توجره بره قررآن ،م ریبت مردین و

نبوده است ،به احتمال زیاد این دو نزدیک هرم برودهانرد و

اصحاب ایکه در زمان شعیب نبی بوده است؛ اما در تورات

احیاناً ایکه جنگلى در نزدیکی مدین بوده که این طایفره در

معلوم نیست م یبت عرب در زمان اشعیاء رخ داده باشد و

آن زندگى مىکرده است (طباطبایی1417 ،ق)312 :15 ،؛ به

تنها پیشگویی آن نقل شده است.

این دلیل که گناه اهل مردین و اصرحاب ایکره مربروذ بره

درنهایت با توجه بره تفراوتهرای بسریار برین ایرن دو

مسائل مالی بوده و این گناه در قرآن کریم تنهرا بره ایرن دو

داستان در موضوع ،تاریخ ،شخ یتها و غررض ،پرذیرفتی

قوم نسبت داده شده است .این مسئله نشرانس گسرترش ایرن

نیست که داستان شعیب نقلی شفاهی از پریشگرویی اشرعیا

گناه در بین آنها و نیز فرهنف یکسان حاکم بر آنها اسرت و

باشد .به عبارت دیگر ،تفاوت این دو داسرتان تنهرا در نرام

فرهنف یکسان ،نیازمند تعامرل بسریار اسرت کره در زمران

پیررامبر یررا جزئیرراتی از داسررتان آنهررا نیسررت کرره بترروان بررا

شعیب جز با قرابت مکانی ت ورپذیر نیست.

فرض گرفتن تغییر نام شعیب و اندکی از جزئیرات ،ایرن دو
واقعه را با هم مطابق دانست.

مدین شهری است که موسی(ع) پرس از فررار از م رر
برردانجا پنرراه برررد و در کترراب مقرردس ،مرردیان نررام دارد
(جوادعلی :به نقل از سلطانی بیرامی .)20 :1393 ،به قرولی

 -4بررسی یکیبودن اصحاب ایکه و بازرگانان ددان

مدین در شمال غربیس سرزمین حجراز و در جانرب شررقی

برای بررسی این امر باید خ وصیات محل زندگی ایرن دو

ساحل دریای سرخ ،در مجاورت تبوک اسرت (م رطفوی،

بیشتر شناخته شوند.

 70-71 :6 ،1360؛ نجفرری خمینرری1398 ،ق .)360:7 ،برره

مطابق قرآن کریم ،شعیب(ع) برای هدایت اهرل مردین

قول دیگر ،مَدیَن در جغرافیای امروز ،نزدیک اردن و نامش

(اعراف )85 :و اصحاب ایکه (شعراء )176 :فرسرتاده شرده

معان است (زحیلی126 :12 ،؛ طنطاوی )36 :11 ،که در 21

بود.

کیلومتری جنوب شهر عمان قرار دارد (شرامی و لبیرب :بره
در لغت ،ایکه بیشه اى است که درختان انبوه و پیچیردۀ

نقل از سلطانی بیرامی)21 :1393 ،؛ اما برا توجره بره اینکره

درهمتنیده داشته باشرد (لسرانالعررب95 :10 ،؛ طباطبرایی،

عهد قدیم نیز ازنظر جغرافیایی مناطقی گسرترده و پراکنرده

1417ق.)312 :15 ،

برای مدیان (مدین) معرفی مریکنرد () Smith,2005:244

بسیاری معتقدند اهرل مردین و اصرحاب ایکره ،نرام یرک

به نظر می رسد مدیان (مدین) کشوری بروده اسرت (هلری،

قوماند (بروجردی432 :2 ،1366 ،؛ مکارم )120 :11 ،1374 ،و

بیتا )15 :که از جهت شمال بره ادومیران ات رال داشرته و

اهرل مرردین برره دالیلرری ماننرد پردرخترری محررل زنرردگی آنهررا

مرزهای آن بره حجراز در جزیرره العررب وصرل مریشرده

(بروجردی )432 :2 ،1366 ،یا پرستش درخرت ،بره اصرحاب

(سندی )661 :1996 ،و مرکز آن [با نام مردین برر سراحل

بررسی یکسانپنداری «شعیب» در قرآن و «اشعیاء» در کتاب مقدس43 /

شرقی خلیج عقبه قرار داشته است (هلی ،بیتا .)15 :به این

 1نشان داده شدهاند).

ترتیب مدین در راه حجراز بره شرام (زحیلری1422 ،ق:1 ،

دربارۀ محل ایکه ،در منابع اسالمی تبروک (م رطفوی،

690؛ فرریض کاشررانی1418 ،ق386 :1 ،؛ مکررارم:6 ،1374 ،

 )7 :6 ،1360و ایله (صفری)http://maarefquran.com :

 )249و بر سر راه قافلهها قرار داشته است (دروزه،1383 ،

و در مقالۀ آقای بلمی ددان پیشنهاد شده است.
در اخبار آمده است پیامبر اسالم(ص) هنگام رفرتن بره

( )229 :2نقشه .)1

تبوک ،آثار آن شهر را به اصحاب خود نشان داد (جعفرری،
بیتا .)64 :6 ،اکنون نیز در استان تبوک عربستان ،در سمت
عقبه در شررق اردن ،خرابره هرای شرهری وجرود دارد کره
همیشه با نام مدین شناخته میشده است (دروزه:2 ،1383 ،
 .)228این خرابهها با نام «مغرایر شرعیب» نیرز معرروفانرد
http://www.saudiarabiatourismguide.com/mugh
.)air-shuayb-madyan/

ایلرره نیررز بنرردری باسررتانی در کنررار دریررای سرررخ و
نزدیک خلیج عقبه است و امروزه بره نرام ایرالت معرروف
است و ویرانههای آن در یک کیلومتری شمال بنردر عقبره
(اردن) قرار دارد .این شهر در دورههای گونراگون تراریخی
از مراکرررز مهرررم تالقررری راههرررای تجررراری م رررر،
شام ،عراق و عربستان بوده است .دربارۀ سراکنان سررزمین
نقشه 1
[خلیج عقبه

]مدیان[

ایله ،برخی اصحاب ایکه را نام برده اند؛ زیرا اَیلره در زبران
عبری به معنای درختان است و ایکه نیز به معنای درختران

اصحاب ایکه نیز در مسیر راه تجاری زندگی میکردند؛

یا بیشه است .همچنین قریه ایلره نزدیرک بره مردین اسرت

زیرا از قرآن کریم برمیآید که آثار زندگی ایکره و لروذ در

(صفری) http://maarefquran.com :؛ بنابراین در منرابع

راهی تجاری وجود داشته است که محل ترردد مرردم مکره

اسالمی «تبوک» و «ایله» برای ایکه پیشنهاد می شود و ازنظر

بود« ،وَ إسنَّهُما لَبسإسمامٍ مُبسینٍ» (حجر( )79 :طبرسری:6 ،1372 ،

باستانشناسی این پیشنهاد توجیه الزم را دارد (نقشه .)1

528؛ قرشی)379 :5 ،1377 ،؛ بنابراین محل ایکره بایرد در
مسیر تجاری و ترجیحاً نزدیک مدین باشد.
راه تجاری مکه به شام که در سدههرای قبرل از مریالد،

و اما ددان نام شهری باستانی است که امرروزه برا نرام
العال شناخته میشود و مابین مدینه و تبوک واقع شده است
(( )http://nabataea.net/dedan.htmlنقشه .)1

ازطریق خشکی میان یمن ،شام و م ر ارتباذ ایجاد میکرد

هیچ اصراری در نفی ددان بهعنروان گزینرهای محتمرل

و از غرب تیماء میگذشت ،از آبادیهایی در شرمال غربری

برای محل زندگی اصحاب ایکه نیست؛ اما نخست ،تبروک

سرزمینهای عرب عبور میکرد؛ مانند آبادی مدین و آبادی

و ایله ازنظر قرابت مکرانی بره مردین تررجیح دارنرد ،دوم،

ددان (که در کتاب مقدس به نام «ددن» یا «دیدن» آمده و در

هیچیرک از صرحابه و مفسرران اسرالمی ،ددان را گزینرهای

نزدیکی آبادی «العالء» قرار داشرت) و ماننرد آبرادی معرون

برررای محررل زنرردگی ایکرره معرفرری نکررردهانررد ،سرروم ،در

یعنی «معان جدید» (سالم( )77 :1386،این شهرها در نقشرۀ

پیشگویی اشعیاء دربارۀ عرب ،غیر از نام ددان ،نام تیما نیز
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آمده اسرت کره در مسریر تجراری قررار دارد .شرباهتی کره

«هدایتبخشی» و «امیدبخشی» داشته باشد.

موجب شد آقرای بلمری اصرحاب ایکره را بازرگانران ددان

اما اشعیا معروف به نبی مسیحایی است؛ از آن نظر کره

معرفی کند ،آن است که نرام هرر دو در ارتبراذ برا جنگرل

سراسر ملهم از اندیشهای است مبنی بر اینکه قروم او ،قروم

است .به نظرر مریرسرد برا وجرود تفراوتهرای بسریار در

برگزیده ای در جهان است کره خداونرد روزی از آن قروم،

خ وصیات داستان شعیب و اشعیاء نمیتوان این دو گرروه

بشارت عجیب و عظیمی را برای جمیع قرومهرا بره ظهرور

را تنها به دلیل ارتباذ با جنگل ،یکی تلقی کرد؛ ضمن اینکه

خواهد رساند .او دائماً ملهم از رویاهایی بود که چگرونگی

در پیش گویی اشعیا بره بازرگران برودن فراریران ددان هریچ

تحقق کار عجیب و عظیم خداوند را مکشوف مریسراخت

اشارهای نشده و بلمی این مطلب را حدس زده است.

(هلی ،بیتا.)273 :
اشررعیاء در عبررری «یشررایاها» یررا «یشررایاه» اسررت

 -5روش بلمی در انتخاب و اصالح کلمات قرآن

)(Gitay,1986:7:289و از دو بخش تشکیل شرده اسرت:

بلمی برای انتخاب کلمرات و اصرالح آنهرا ،خرود را پیررو

«یشررا» (رهررایی مرریبخشررد) و «یاهررا» (پروردگررار) یعنرری

قوانینی در سبک کالسریک (باسرتانی) مری دانرد و رعایرت

«پروردگار رهایی میبخشرد» .ایرن نرام برا رسرالت اشرعیاء

قوانین زیر را برای اصالح ضروری میداند:

تناسب دارد؛ زیرا همانطور که گفتره شرد مضرمون عرام و

 -1معنا و مفهروم نیکرو بسرازد؛ معنرایی بهترر از مرتن
موجود.
 -2مطابق و هماهنف با سبک قرآن باشد.
 -3از لحاظ تاریخی توجیهپذیر باشد.
-4نشان دهد نخستین بار چگونه انحرراف و اشرتباه در
کلمه اتفاق افتاده است ).( Bellami,1993:563
دربارۀ نام شعیب ،همان طور که در بخشهای قبل بیان
شد این نام معانی مختلفی دارد که همه برا داسرتان شرعیب
متناسباند:
 -1اصالح؛ شعیب در قرآن کریم خود را م لح نامیده
است (هود.)88 :

وجه ممیز رسالت او ،رهایی و نجاتبخشی اسرت؛ نجراتی
که یهوه برای ملت خود در نظرر گرفتره اسرت ( ...مراغری،
.)321- 320 :2006
بدین ترتیب نام شعیب به طور کامل متناسب با داسرتان
او در قرآن و نام اشعیاء بهطور کامل متناسرب برا ماموریرت
اوست .تغییر نام شعیب در قرآن همراهنگی ایرن نرام را برا
داستان او از بین میبرد.
عالوه بر این ،پیشگویی اشعیاء دربرارۀ عررب ،تفاسریر
متعدد و ابهاماتی دارد؛ گناه عرب به درستی معلروم نیسرت؛
عذاب الهی بودن م یبت بهروشرنی بیران نشرده اسرت؛ در
تعیین هویرت قیردار ،اخرتالفنظرر وجرود دارد .درمقابرل،

«-2قبیله ای کوچک» یا «گروهی کوچک»؛ مطابق آیات

داستان شعیب در قرآن در نهایت شفافیت است و تفسریری

قرآن شعیب در میان اهل مدین قوم کروچکی داشرته اسرت

روشن دارد .جایگزین کردن شعیب با اشعیاء ،نه تنها ابهرامی

(هود )91 :و نیز گروهی کوچک به او ایمان میآوردند و از

را از داستان شعیب نمیزداید ،از شفافیت آن میکاهد.

شهر جدا میشوند (هرود)94 :؛ هرر کردام از اینهرا برا نرام
شعیب در تناسب کامل است.
«-2راه کوچک»« ،مسیر کوچکی از آب داخرل زمرین»؛
می تواند اشاره ای به نام یا خ وصیات مکان زندگی شعیب

تغییر شعیب به اشعیاء برا سربک قررآن نیرز هماهنرف
نیست .قرآن در لکر نام انبیرا در دو سروره اعرراف و هرود
ترتیب زمانی ارسال آنان را لحاظ کررده اسرت .جرایگزینی
شعیب با اشعیا این تناسب زمانی را از بین میبرد.

پیامبر باشد؛ همچنان که محل زندگی او یعنی مدین سر راه

عالوه بر این ،سبک قرآن در لکرر داسرتان انبیرا نشران

قبایل تجاری بوده است .همچنین مریتوانرد معنرای کنرایی

میدهد قرآن بر قومیت انبیا تع رب نردارد؛ ولری آن را بره
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اشتباه نیز لکر نمیکند و هدف اصلی از لکرر داسرتانهرای

(سندی ،)378 :1996 ،باز هم به نظر میرسرد بیران همرین

قرآن ،هدایت و انذار انسرانهاسرت؛ بنرابراین اگرر شرعیب

جمالت ،از جانب یرک بنریاسررائیلی ،نشرانس رقابرت برین

نام برده در قرآن ،همان اشعیاء بود ،قرآن او را اهل مردین و

بنیاسرائیل و مدیانیها و آرزوی برتری بر مدیانیها است.

عرب معرفی نمیکرد.

مسئلۀ دیگر آنکه وجود خرابرههرای «مَغرایر شرعیب» و

همچنین قرآن کریم هرگاه داستانی از انبیای بنیاسرائیل

«ایله» که ازنظر مکانی و زمانی برا نقرل قرآنری هرمسرازند،

را بیان میکند ،نام این قوم را نیز لکر میکنرد؛ امرا در ایرن

شواهد مناسبی بررای وجرود شخ ریتی بره نرام شرعیب و

داستان نامی از بنیاسرائیل برده نشده است.

رخداد داستان او در واقعیتاند.

ازنظر تاریخی ،اگرچه داستان شعیب در کتب تاریخی و

با این شرواهد ،جرایی بررای پیشرنهادهای بلمری براقی

کتاب مقدس وجرود نردارد ،نبرودن یرک داسرتان در کترب

نمیماند که با مکان و زمان داستان شعیب ناسازگار اسرت.

تاریخی یا کتاب مقدس بره معنرای واقرعنشردن آن نیسرت

دربارۀ معیار چهارم بلمی در ابتدای ایرن مقالره توضریحاتی

(سلطانی بیرامی)19 :1393 ،؛ ضمن آنکه اگرچه تاریخ گواه

داده شد و از تکرار آن خودداری میشود.

حملۀ آشور به عررب اسرت ،تروجیهی بررای تطرابق آن برا
عذاب اصحاب ایکه وجود ندارد.

 -6نتیجه

نکتۀ دیگر آنکه در کتاب مقدس ،عذاب مدین  -که در

در پژوهش حاضر ادعرای بلمری دربرارۀ ثبرت اشرتباه واژۀ

قرآن وجود دارد  -لکر نشده است .اگر شعیب ،اشعیاسرت

«شعیب» در قرآن کریم بررسی شد .بلمی مدعی شرده برود

و اصحاب ایکه ،ددانیان ،چگونه م یبت مدین (مردیان) در

نخست ،نام «شعیب» در زبان عربی ریشۀ صرحیحی نردارد؛

سفر اشعیاء لکر نشده است؟ بهویژه آنکه جستجوی مردیان

دوم ،هویت تاریخی «اصحاب ایکه» مشخص نیست .بردین

در سفر اشعیاء ،نشان میدهد مردیان در ایرن سرفر دشرمن

ترتیب او سعی کرد واژۀ «شعیب» را اصالح و هویت اصلی

قدیمی اسرائیل بوده است که سابقا از دست او نجات یافته

«اصحاب ایکه» را معلروم کنرد .او برا فررض وجرود منرابع

بود ( 4: 9؛ .)26: 10این دشمنی قردیمی ،عرالوه برر سرفر

شفاهی برای قرآن ،تورات را تنها منبعی دانست که باید نام

اشعیاء ،در سفر اعرداد (4 :22؛  )18-1:25و داوران (33 :6

صحیح «شعیب» را در آن یافت و هویت «اصحاب ایکه» را

و  )7نیز قابل پیگیری است.

در آن جستجو کرد .او با یرافتن چنرد ویژگری مشرترک در

همچنین اشعیاء هنگامی که میخواهد نجات اورشلیم و

آیات  13تا  17از فقرۀ  21سفر اشعیاء (پیشگویی «اشرعیاء»

شکوه آن را بشارت دهد ،از کاروانهای شتر حامل طالیری

درخ وص عرب) در عهد قدیم و داستان شعیب در قرآن،

سخن می گوید که در آن روز از مدیان و عیفره و شربع بره

ادعا کرد نخست ،داستان «شعیب» مأخول از این فقره است؛

سوی اورشلیم میآینرد ( )6 :60و گویرا بنریاسررائیل را از

دوم« ،شعیب» با «شعیا» (با الفی در انتها) که صورت عربری

شنیدن خوارشدن قدرتی مانند مدیانیهرا در برابرر عظمرت

«اشعیاء» است ،اشتباه شده است؛ سوم« ،اصحاب ایکره» در

اورشلیم متعجب یا شاد می کند؛ بنابراین منطقی نیست اگرر

داستان «شعیب» در قرآن همران بازرگانران «ددان» در فقررۀ

روزی چنین قدرتی به م یبتی گرفتار آید ،در سفر اشرعیاء

 21سفر اشعیاءاند.

بیان نشده باشد ،آن هم هنگرامی کره حتری ت رور آن نیرز

در ایررن پررژوهش نظرهررای بلمرری دربررارۀ «شررعیب» و

موجب خشنودی قوم خواهد شد .حتی اگرر معتقرد باشریم

«اصحاب ایکه» و نیز دالیل او در پنج بخش بررسی شردند.

بخش آخر اشعیاء را اشعیاءنامس دیگری نوشته باشرد (برخری

بخررش نخسررت برره ادعررای بلمرری دربررارۀ واژۀ «شررعیب»

معتقدند که بابهای  40تا  60را فرد دیگری نگاشته اسرت

اخت اص یافت .بلمی مدعی بود نخسرت« ،شرعیب» را در
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زبانهای عبری و آرامی و کتیببههای باسرتانی عررب نیافتره

اصررل آن «شررعیاء» برروده اسررت؛ امررا توجرره برره دالیلرری نظیررر

است ،بنابراین چنین نامی قبل از نزول وجود نداشته اسرت؛

مرسومبودن نام «شعیب» در ع ر نزول و قبل از آن ،توجره بره

دوم« ،شعیب» فاقرد صرورت و معنرایی مناسرب بررای نرام

ویژگی داستانی و علمبودن واژۀ «شعیب» ،تکرار نزول داسرتان

مردان است .نتیجۀ حاصل از تحلیل بخش نخسرت آنکره -

و نام «شعیب» در سور مکری و مردنی و بنرابراین برازخوانی و

برخالف ادعای بلمی  -واژۀ «شعیب» ریشرهای صرحیح در

تکرار نقل آن در طول دوران نزول تردریجی قررآن ،ترداول و

زبان عربی دارد و نبودن واژۀ «شعیب» و باالتر از آن ریشرۀ

تداوم تالوت ،آموزش و حفظ آیات ،شیوۀ خاص کتابت قرآن

«شعب» در زبانهای عبری و آرامی نهتنها شاهدی بر ادعای

با حضور شاهدان و امالء کننردگان و  ...استنسراخ اشرتباه ایرن

بلمی در اشتباهبرودن ایرن واژه نیسرت ،عربریبرودن ریشرۀ

واژه را تقریباً ناممکن میکند.

«شعب» و کلمۀ «شعیب» را تقویت میکند.

فرض دیگر آقای بلمی ،وجود منبع شرفاهی سرابق برر

نتیجۀ دیگر آنکه  -برخالف ادعای بلمی  -نام «شعیب»

قرآن است که نام شعیا را به دلیل داشرتن ریشرۀ دخیرل در

به لحاظ صورت ظاهری کلمه و نیز برهلحراظ معنرایی ،نرام

عربی و نامانوسبودن ،به اشرتباه «شرعیب» معرفری کررده و

مناسبی برای مردان محسوب میشود؛ زیرا مطرابق فرهنرف

آورندۀ قرآن از آن منبع استفاده کرده است؛ اما این احتمرال

عرب و از زمان جاهلی تا کنون ،استفاده از صورت م رغر

نیز مردود است؛ زیرا نام «شعیا» در بین عرب ع ر جاهلی

کلمات و نیز ریشۀ «شعب» برای نامگذاری مرردان مرسروم

به صورت «شعیه» یا «سعیه» وجود داشته و لغتری نامرأنوس

بوده است .شواهدی نیز دال بر وجود افرادی با نامهرایی از

محسوب نمیشده است.

ریشۀ «شعب» (مانند اشعب) و نیز افرادی برا نرام «شرعیب»

در بخش سوم ،ادعای بلمی مبنری برر اقتبراس «داسرتان

پیش از نزول قررآن وجرود دارد .همچنرین بررسری معرانی

شعیب» از «پیش گویی اشعیاء دربارۀ اعراب» امکران سرنجی

مختلف واژۀ «شعیب» نشان می دهد این واژه ازنظر معنرایی

شد .نتیجه آنکه با توجه به تفاوتهای بنیادین در موضروع،

نیز میتواند نامی مناسب برای مردان باشد.

غرض و جزئیات داستان شعیب و اشعیاء مانند شخ ریت،

نتیجۀ دیگر آنکه نبودن «شرعیب» در کتیبره هرای قردیم

تاریخ ،محل زندگی ،قوم ،نروع و علرت عرذاب و  ،...نقرل

عرب لزوماً به معنرای نفری وجرود آن نرام در برین اعرراب

شفاهیس داستان شعیب از پیشگویی اشرعیاء دربرارۀ عررب،

جاهلی نیست؛ چنانکه شواهدی در منرابع دیگرر – غیرر از

منطقی نیست.

کتیبهها  -دال بر وجرود ایرن نرام در عررب جراهلی دیرده

در بخش چهرارم ،ادعرای بلمری مبنری برر یکریبرودن

میشود .حتی اگر هم فرض شود هیچ مردی با نام «شعیب»

اصحاب ایکه و بازرگانان ددان بررسی شد .نتیجرۀ بررسری

قبل از نزول قرآن وجرود نداشرته ،ممکرن اسرت «شرعیب»

آن بود که اگرچه ددان مانند قوم شرعیب در مسریر تجراری

ترجمۀ عربی نام یرا لقرب ایرن پیرامبر بزرگروار باشرد کره

مکه به شام زندگی میکردهانرد ،توجیره و گرواه الزم بررای

نخستین بار قرآن کریم آن را انتخاب کرده و به کرار گرفتره

مطابقت ددان با اصحاب ایکه وجود ندارد.

است؛ بنابراین نبود این نام در کتیبههرا دلیلری برر استنسراخ
اشتباه این واژه نیست.

بلمی در یکی از مقاالتش دربارۀ اصالح واژگان قرانری،
معیارهایی ارائه داده است .در بخش پرنجم نشران داده شرد

در بخش دوم ،امکان استنساخ اشتباه واژۀ شرعیب بررسری

تغییر واژۀ «شعیب» به «اشعیاء» برا معیارهرای اصرالح مرتن

شد .او برای به وجود آمدن ایرن اشرتباه دو فررض را محتمرل

ارائه شدۀ آقای بلمی سازگار نیسرت؛ بررای م رال ،ازجملره

میداند .فرض نخست اینکه نام «شعیب» از اشرتباه مستنسرخان

معیارهای بلمی آن است که واژۀ اصالح شرده بایرد معنرا و

در زمان کتابت قرآن (زمان ابروبکر یرا ع مران) متولرد شرده و

مفهومی بهتر از متن موجود بسازد؛ اما تغییرر واژۀ «شرعیب»
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به «شعیا» ،نخست ،تناسب معنایی نام پیامبر با داسرتان را از

 -6ابنک یر دمشقى ،اسماعیل بن عمرو1419( ،ه.ق) ،تفسیر

بین می برد؛ دوم ،متن و تفسریر «پیشرگویی اشرعیاء دربرارۀ

القرآن العظیم ،تحقیق محمدحسین شرمسالردین ،بیرروت،

اعراب» در سفر اشعیاء دارای ابهاماتی است .بردین ترتیرب

دار الکتب العلمیۀ ،منشورات محمدعلى بیضون ،چاپ اول.

تغییر «شعیب» به «اشعیاء» ،نهتنها معنرایی بهترر نمریسرازد،

 -7ابنمنظور ،محمد برن مکررم1414( ،ق) ،لسرانالعررب،

داستان صریح و فهمپذیر «شعیب» را مبهم مریکنرد .معیرار

بیروت ،دارصادر ،چاپسوم.

دیگر بلمی آن اسرت کره واژۀ اصرالحشرده بایرد مطرابق و

 -8ابوالخیر ،محمدبنمحمدبنالجزرى( ،بی ترا) ،النشرر فری

هماهنف با سبک قرآن باشد؛ اما تغییر «شعیب» به «شعیا» با

القراءاتالعشر ،بیروت ،دارالکتب العلمیۀ.

سبک بیانی قرآن کریم ناسازگار اسرت؛ ازجملره برا سربک

 -9ابررروعمرو ،ع مررران برررن سرررعیدالدانى1426( ،ه.ق)،

قرآن در لکر نام پیامبران بهترتیب تاریخی آنها .معیار دیگرر

کتابالتیسیر فی القراءاتالسبع ،بیروت ،دارالکترب العلمیرۀ،

بلمرری آن اسررت کرره اصررالح واژه بایررد از لحرراظ ترراریخی

چاپ دوم.

توجیه پذیر باشد .آقای بلمی لکرنشردن داسرتان شرعیب در

 -10بروجررررردى ،سررررید محمرررردابراهیم1366( ،ه.ش)،

کتاب مقدس را نشانی از غیرتاریخی بودن آن میدانرد؛ امرا

تفسیرجامع ،تهران ،انتشارات صدر ،چاپ ششم.

نبودن یک داستان در کترب تراریخی یرا کتراب مقردس بره

 -11بکری ،حسین بن محمد( ،بی تا) ،تراریخالخمریس فری

معنای واقع نشدن آن نیسرت و وجرود خرابره هرای «مَغرایر

أحوال أنفسالنفیس ،بیروت ،دارال ادر.

شعیب» و «ایله» که ازنظر مکرانی و زمرانی برا نقرل قرآنری

 -12بلمی ،جیمز1392( ،ه.ش) ،چند نکتۀ پیشنهادی دیگرر

دربارۀ قوم شعیب همسازند ،شواهد تاریخی مناسربی بررای

در متن قرآن ،زبران قررآن ،تفسریر قررآن ،ترجمرۀ مرتضری

وجود شخ یتی بره نرام «شرعیب» و رخرداد داسرتان او در

کریمینیا ،تهران ،هرمس.

واقعیت است.

 -13جعفری ،یعقوب( ،بیتا) ،کوثر( ،بیجا).

بدین ترتیب تحلیل ادعاهای بلمی نشان داد هیچیرک از
ادعاهای او صحیح نیست.

 -14حکیم ،محمدباقر1384( ،ه.ش) ،علروم قررآن ،ترجمرۀ
سردار شهابی ،اهواز ،دانشگاه شهیدچمران ،چاپ اول.
 -15دروزۀ ،محمررردعزت1383( ،ه.ق) ،التفسررریرالحدیث،

منابع

قاهره ،دارإحیاءالکتبالعربیۀ.

 -1آشتیانی ،جراللالردین1383( ،ه.ش) ،تحقیقری در دیرن

 -16راغررب اصررفهانی ،حسررین بررن محمررد1412( ،ه.ق)،

یهود ،تهران ،نگارش ،چاپ سوم.

المفردات فی غریبالقررآن ،دمشرق  -بیرروت ،دارالعلرم -

 -2آلوسی ،محمود1415( ،ه.ق) ،روح المعرانی فری تفسریر

الدارالشامیۀ ،چاپ اول.

القرآن العظیم ،بیروت ،دارالکتب ،چاپ اول.

 -17رامیار ،محمود ،)1369( ،تاریخ قرآن ،امیرکبیر ،تهرران،

 -3ابن حجرر العسرقالنی1415( ،ه.ق) ،اإلصرابۀ فری تمییرز

چاپ سوم.

ال ررحابۀ ،تحقیررق عررادلأحمررد عبرردالموجود-علررىمحمررد

 -18رضایی هفتادر ،حسن1389( ،ه.ش)« ،زیسرت شناسری

معوض ،بیروت ،دارالکتبالعلمیۀ ،چاپ اول.

برخی خاورشناسان و آثار آنها» ،قرآنپژوهی خاورشناسران،

 -4ابنسعید االندلسی( ،بیترا) ،نشروۀ الطررب فری تراریخ

ش  ،9صص .190-171

جاهلیۀ العرب ،عمان ،مکتبۀاألق ى.

 -19زحیلى ،وهبۀ بن م طفى1422( ،ق) ،تفسیر الوسری،،

 -5ابنعاشور ،محمد بن طاهر( ،بیتا) ،التحریرر و التنرویر،

دارالفکر ،دمشق ،چاپ اول.

بیجا.

 -20سرررالم ،عبررردالعزیز ،)1386( ،تررراریخ عررررب قبرررل از
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اسالم ،ترجمۀ باقر صدرینیا ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و

 -33مراغررری ،محموداحمرررد2006( ،م) ،اشرررعیا ،قررراهره،

فرهنگی ،چاپ سوم.

دارالمعرفه الجامعیه.

 -21سندی ،لین ،وست  ،لیتل مرور ،)1996( ،المرشرد الری

 -34معرفررت ،محمرردهادی1415( ،ه.ق) ،التمهیررد فرری

کتاب المقدس ،لبنان ،دارالکتبالمقدس.

علومالقرآن ،قم ،مؤسسۀ النشر االسالمى ،چاپ دوم.

 -22سلطانی بیرامی ،اسرماعیل « ،)1393( ،پنردار خطرای

 -35م رررطفوى ،حسرررن1360( ،ه.ش) ،التحقیرررق فررری

تاریخی قرآن در داستان ایکه و مدین» ،قرآن شناخت ،ش

کلماتالقرآنالکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ،13صص .26-5

 -36مغنیه ،محمدجواد1424( ،ه.ق) ،تفسیرالکاشف ،تهران،

 -23شررررتونی ،رشرررید1384( ،ه.ق) ،ترجمررره و شررررح

دارالکتب اإلسالمیۀ ،چاپ اول.

مبادی العربیه ،ترجمرۀ علریحسرینی ،قرم ،دارالعلرم ،چراپ

 -37مکارم شیرازى ،ناصر1421( ،ه.ق) ،األم ل فرى تفسریر

هشتم.

کتاباهلل المنزل ،قم ،مدرسه امام على بن ابى طالب ،چراپ

 -23طباطبایى ،سید محمدحسین1417( ،ه.ق) ،المیزان فرى

اول.

تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسرالمى جامعرۀ مدرسرین

1374( ،--------------- -39ه.ش) ،تفسرریر نمونرره،

حوزۀ علمیۀ قم ،چاپ پنجم.

تهران ،دارالکتب اإلسالمیۀ ،چاپ اول.

 -24طبرسى ،فضل بن حسن1372( ،ه.ش) ،مجمعالبیان فى

 -40نجفى خمینى ،محمدجواد1398( ،ه.ق) ،تفسیر آسران،

تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات ناصرخسرو ،چاپ سوم.

تهران ،انتشارات اسالمیه ،چاپ اول.

 -25طریحررى ،فخرالرردین1375( ،ه.ش) ،مجمررعالبحرررین،

 -41هلی ،هنری( ،بیتا) ،راهنمای کتراب مقردس ،ترجمرۀ

تحقیق سریداحمد حسرینى ،تهرران ،کتابفروشرى مرتضروى،

جسیکا باباخانیان ،سابرینا بدلیان ،ادوارد عیسی بیک ،بیجا.

چاپ سوم.

 -42هیشرران ،مررداهلل بررن عویضرره؛ لییررب ،سررلیمان بررن

 -26طنطررراوى ،سررریدمحمد( ،بررریترررا) ،التفسیرالوسررری،

عبدالرحمن ،)1437( ،نقوشصفویبۀ (صفائیبۀ) من قاعاألرنبیبۀ

للقرآنالکریم ،بیجا.

أمجدیر و العماریبۀ فی شرمال المملکرۀ العربیرۀ السرعودیۀ،

 -27قرشرررى ،سرررید علرررىاکبرررر1377( ،ه.ش) ،تفسررریر

ریاض ،مرکز الملک فی ل للبحوث و الدراسات االسالمیه.

احسنالحدیث ،تهران ،بنیاد بع ت ،چاپ سوم.
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