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نقد دیدگاه مارکو شولر درباره تعامل پیامبر با یهود مدینه
احترام رستمی



چکیده

مارکو شولر از اساتیدی است که درباره رویکرد تعاملی پیامبر با قبایل اهلکتاب و مخصوصا
یهود ،مطالعاتی داشته است .آیات مـتن قـرآن در اـزارش نحـوه بر ـورد پیـامبر بـا اروههـای
ناهمگون جامعه و تعامل با اقشار و اقلیتهـا ،مـیتوانـد الگـوی الهـی بـرای کـارازاران تکومـت
اسالمی و راهگشای تصمیمایری در عرصه سیاست دا لـی و ـارجی باشـد .سرهسـازی تفاسـیر
قرآنی از روایات ناروا و پیرایه زدایی از ای تنینت تاریخی ،چهرهی قرآنی سیره پیامبر را بهدوراز
شونت نشان میدهد .پژوهش تاضر درصدد است با روش اسـاادی و ابـزار کتابخانـه و مطالعـه
متون ،به پاسخ سؤال اصلی نائل شود .نتیجه تحلیلهای تفسیری آن است که در منابل نظـر شـولر،
اسالم نیاوردن موجب ا راج یهود نبود ،بلکه پیمانشکای و تـواد بـازار بایقیانـا مـیتوانـد از
موجبات ا راج آنها باشد .همچای مراجعه ازیاشی به ماابع و عدم تحلیل ،از آسـیبهای مطالعـه
ای مستشرق در مورد بایقریظه و باینضیر است .بر اساس آیات کریمه قـرآن و تـاریخ اسـالم ،دو
شیوه در تعامل پیامبر با یهود مدیاه وجود دارد .افتگو ،صلح ،معاهده و بهناچار بر ورد قهرآمیـز
که با روج طرف منابل از چارچوب روابط متمدنانه و پیمانهای اجتماعی است؛ امـا طبـ سـیره
قطعی و قرآنی پیامبر ،رفتار او از دایره عدالت و انصاف ارج نبوده است.
کلیدواژهها :یهود مدیاه ،پیامبر اکرم ،مارکو شولر ،رویکرد تعاملی.

 .تاریخ دریافت 9912/00/82 :و تاریخ تأیید.9912/01/92 :
 .دانشآمو

ته دکتری معارف ارایش قرآن و متون اسالمی دانشگاه معارف قمehtrostami@gmail.com :

مقدمه
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دکتر مارکو شولر ،استاد تاریخ اسالم موسسه مطالعات عربی و اسالمی است .وی متولد 9192
در رااسبورگ[ ]9بوده و در زمیاههای علوم اسالمی ،فلسفه و علوم سیاسـی در دانشـگاه فریـدریش ـ
الکساندر ارالنگ ـ نورنبرگ[ ]8سات اندروز (انگلیس) و دانشگاه تلب تحصیل و فعالیـت داشـته
است .از  8002استاد تاریخ اسالم در[ Münster WWU ]9به شمار میرود .وی درباره یهود مدیاـه
و ننش آنها در تاریخ اسالم مطالعاتی داشته است که ای نوشتار با هدف بررسی آراء ای مستشـرق
درزمیاه رویکرد تعاملی پیامبر با یهود مدیاه تاظیم واهد شد .بدی ترتیب بهویژه بـا اسـتفاده از
آیات قرآن ،به همراه سایر قرائ  ،نکتههای مبهم ای مسئله روش اردد .در ای پـژوهش ،ماظـور از
یهود مدیاه قبایلی همچون بایقریظه ،باینضیر و بایقیانا است .ازآنجاییکه بر ورد پیـامبر بـا
اروههای ناهمگون جامعه و تعامل بـا اقشـار و اقلیتهـا میتوانـد الگـویی الهـی بـرای کـارازاران
تکومت اسالمی ارائه دهد ،اهمیت پیرایه زدایی از ای تنینت تاریخی مشخص میشود.
1ـ تعامل پیامبر با بنیقینقاع

در ای بحث ابتدا دیدااههای شولر درباره تعامل پیامبر با بایقیانا مطـر میشـود .سـسس
نظرات تفسیری تحلیل میاردد:
1ـ .1دیدگاه شولر

مارکو شولر[ ]2در مناله بای قیانا ابتدا به معرفی و تبار ایـ قبیلـه پردا تـه و بـه ننـش آنهـا در
تاریخ اسالم اشاره میکاد .در ادامه دالیل تیره شدن روابط آنها بـا مسـلمانان و نهایتـا ا ـراج آنهـا
ازارش شده است .قابل اعتماد نبودن سات اسالمی در باب بایقیانا  ،عدم اشاره به تاریخ دقی آن
و مشتبه شدن اولی ا راج با باینضیر ،اشاره به مابع واقدی در درآمیخت روایات مختلـ در ایـ
باب (بهعاوان نمونه اشاره به آیه  85انفال و پیمانشکای یهود که عمدتا به بایقریظه مربـو دانسـته
 012شده ،ولی بارها به آن استااد شده است) درنهایت استااد به آیـات قرآنـی بـرای ا ـراج بایقیانـا را
چادان روش نمیداند.
در قسمت کتابشااسی ،نویساده اذعـان داشـته بـه تفاسـیر ،رسـالههای فنهـی و مجموعـههای
تدیثی مراجعه کرده است؛ اما نام کتاب مشخصی را ذکر نکرده است .اصلیتری مابع تـاریخی او
مغازی واقدی است .از بی ماابع التی میتوان به آثاری از میکائیل لکـر[ ،]8یوهـان بومـان ،شـولر
و ...اشاره کرد.

ـ در ادامه دیدااههای شولر با رویکرد انتنادی تحلیل میاردد:
1ـ1ـ .1دالیل اخراج بنیقینقاع
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نویساده ا راج بایقیانا را مطاب روایات اسالمی ،درنتیجه ای عوامل میداند:
 .1عدم پذیرش اسالم از سوی بایقیانا ؛
 .4شکست پیمان عدم مخاصمه با پیامبر اسالم؛
 .3اهانت به زن مسلمان.
مورد اول قابل بررسی و نند است .بدی مضـمون کـه عـدم پـذیرش اسـالم توسـط یهودیـان،
موجب ا راج آنان توسط پیامبر شد .پس عدم پذیرش اسالم جرمی است که مجـازات آن تبعیـد
است .لوازم ای شبهه آن است که همزیستی مسالمتآمیز میان پیروان ادیان در تکومـت اسـالمی
جایگاهی کمرنگی دارد.

بر ی از ای یهودیان در بی قبایل اوس و زرج زندای میکردند؛ اما اروه دیگر که نسبتا قوی
بوده و از نفوذ فرهاگی و نظامی بر وردار بودنـد ،بهصـورت مسـتنل در قبـایلی چـون بایقیانـا ،
باینضیر و بایقریظه تجمع کرده بودند .بایقیانا اولی اروه پیمانشک یهود هستاد که به زراـری
و صاعتاری مشغول بودند .تاریخ وقو ای جریان به فاصلهی بی غزوه بـدر و اتـد بـازمیاردد.
باا به ننلهای اونااون ،ای رویارویی مربو به ماه شوال و ذیالحجه از سال دوم و محـرم و صـفر
سال سوم رخ داده است )اب سعد ،طبنات الکبری ،88 /8 :9930 ،طبری ،تاریخ االمم و الملوک،
.)938 /8 :9923
در ادامه آنچه در ای نظریه با منام نبی اکرم ماافات دارد ،بررسی میشود.
مطلب اول درزمیاه علل ا راج بایقیانا  ،صحیح نیست؛ چراکه پیامبر کسـی را بـه اسـالم
مجبور نامود ،بلکه در صورت اسالم آوردن در امان بودند ،ولی اسالم نیاوردن موجب ا ـراج آنهـا
نبود .یکی از ای معاهدهها ،پیمان عمومی بود (اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا)100-109 /9 :؛ که
با یهودیانی بسته شد که جزء قبایل انصار بودند (عاملی ،الصحیح م سـیرة الابـی االعظـم011 9091 ،
ق .)811 /0 :بهعبارتدیگر در ای قرارداد ،یهود سهاانه شرکت نداشتاد (هیکـل ،تیـات محمـد،
 .)883 :9920در ای ساد قید شده که آنان (یعای مهاجر و انصـار و یهودیـانی کـه در بـی قبایـل
انصار بودند) امت واتدهای را تشکیل میدهاد و اار کسی به مدیاه تمله کرد ،همه باید دفا کااد
(اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا .)109 /9 :آنچه جالبتوجه است آن است که پیـامبر آنهـا را بـر
دی شان تثبیت نمود ،باایاکه چون در اقلیت و ضع بودند ،میتوانسـت بـر مانـدن و رفـت مخیـر
نماید (همو.)802 /1 :

«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

باابرای مورد دوم یعای پیمانشکای و تواد بازار بایقیانا میتواند از عوامل ا راج آنها باشد.
ای که ای پیمانشکای مسبوق به چه جریانانهایی بوده است ،اقوال مختلفی ننل شـده اسـت.
بهعاوان نمونه :روایت دیگری ذیل ای آیه ننل شده است که یهود مدیاه وقتی جریان بدر را شایدند،
افتاد :به دا سوااد او همان پیامبر امی است که در تورات به او بشارت داده شـده اسـت .بر ـی
دیگر افتاد به تصدی او عجله نکاید؛ اما بعد از جریان اتد ،افتاد :او پیامبر موعود نیسـت (فخـر
رازی ،مفایتح الغیب9080 ،ق .)911 /3 :آنان ت را دیدند ،ولی با بهانهجو یی اسالم نیاوردند؛ اما
در ای بیان افته نشده که آنان به اطر اسالم نیاوردن تبعید شدهاند .در تاریخ نیز جریانات دیگـری
ذکر شده است ،ماناد نامه قریش به یهود مبای بر جاگ با مسلمانان و تهدید آنها بـه قتـل و اسـارت
زنانشان (عبدالرزاق ب همام صاعانی ،المصـا تحنیـ اعظمـی912 /1 :؛ بـه ننـل از صـادقی،
پیامبر و یهود تجاز .)999 :9921 ،اهانت به زن مسلمان در بـازار بایقیانـا و کشـته شـدن یـ
یهودی و ی مسلمان در ای جریان (اب هشام ،السـیرة الابویـه ،بیتـا ،03/ 8 :واقـدی ،مغـازی:
تاریخ جاگهای پیامبر .)933 /9 :9991 ،با اسـتفاده از آیـات قـرآن و تفاسـیر ،همچاـی میتـوان
جریان تغییر قبله ،اسماعیلی بودن رسـول ـدا و تسـادت بایاسـرائیل بـه ایـ امـر را ازجملـه
پیشیاههای دشمای یهود دانست که بهتدر یج آنها را به یانت سوق داد .طب ننل تواریخ ،پیـامبر
آنان را پانزده روز در دژهایشان محاصره نمود تا ناچار به تسلیم شدند.
1ـ1ـ .2نحوه مجازات بنیقینقاع

شولر ،در نحوه تعامل پیامبر با ای قبیلـه معتنـد اسـت« :پیـامبر قصـد داشـت مجـازات
ساگی تری برای آنان تعیی کاد؛ اما عبدالله ب ابی ،به نفع آنان پادرمیانی کـردThe Prophet is ( ».
believed to have intended a harsher fate for them but the hypocrite _Abdallāh b. Ubayy

 .)interceded with him on their behalf v4 p324 successfullyماظـور از مجـازات سـاگی تر قتـل
است که به تبعید تخفی یافت .موارد قابل تحلیل عبارت است از:
 .1اار مجازات آنها واقعا قتل بود ،چرا پیامبر به افتهی یـ ماـاف در مـورد آنـان از تکـم
 010واقعی داوند چشمپوشی کرد؟
 .4اار تکم واقعی آنها قتل نبود ،چرا پیامبر تمایل به قتل آنان داشت ،درتالیکـه پیـامبر
رتمة للعالمی معرفی شده است.
 .3اار مجازات آنها پیمانشکای و ترمتشـکای و قتـل بـود ،بایـد قاتـل قصـا میشـد ،سـران
پیمانشک و ترمتشکاان مجازات میشدند ،نه ایاکه همگی به قتل برساد (بر فرض) ،یا تبعید شوند.
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هرچاد سعی شده به ماابع مسلمانان مراجعه شود؛ اما از یاشها قابل تأمل است تـا جـایی کـه
چای به ذه متبادر میشـود کـه ااـر عبداللـه نبـود ،مجـازات سـاگی تری (همچـون سرنوشـت
بایقریظه) برای بایقیانا توسط پیامبر رقم می ورد .چای مطلبی در بر ی ماـابع دیـده شـد )
ثعالبی ،جواهر الحسان فی تفسیر النرآن 9092 ،ق.)919 /8 :
در ای نظریه هماناونه که در ماابع مسلمانان نیز ماجرای باینضیر و بایقیانا مخلـو شـده
است ،به ای تردید اشاره شده است که تا تدودی ای جریان به سیره وارد شده است (م اولیـ ،
دائره المعارف قرآن .)865 /1 :1330 ،دستور قـرآن کـریم در آیـه  85انفـال ،بـرای تفـا امایـت
مسلمانان است .اار پیمانی با ارجیان بسته شود ،ولی هرلحظه بیم ننض آن رود ،بـا عـدم پیمـان
تفاوتی نمیکاد .ازای رو منابلهبهمثل برای رد ای اونـه توطئههاسـت؛ امـا بایـد دانسـت ،پیـامبر
هیچااه به کشت بیاااهان دستور نمیدهد و تاها سران عهدشک مجازات میشوند.

آیات زیر مربو به بایقیانا دانسته شده است ،هرچاد در آن ا تالفاتی وجود دارد:
9ـ8ـ .9انفال :12 /ای آیه باا به افته اکثر مفسران ،مربو به باینضیر و بایقریظه است )بغوی،
معالم التاز یل فی تفسیر النرآن 9080 ،ق908 /8 :؛ ثعالبی ،جواهر الحسـان فـی تفسـیر النـرآن،
 9088ق991 /0 :؛ میبدی ،کش األسرار و عدة األبرار92 /0 :9939 ،؛ بغـدادی ،لبـاب التاو یـل
فی معانی التاز یل 9091 ،ق989 /8 :؛ قرطبی ،الجامع ألتکام النرآن.(99 /2 :9990 ،
فخر رازی ،ذیل ای جریان از بایقریظه یاد کرده است (فخـر رازی ،مفـاتیح الغیـب9080 ،ق:
 )012 /91ثعالبی و بالذری از قول اکثر مفسران آن را مربو به بایقریظه میداند (ثعالبی ،جـواهر
الحسان فی تفسیر النرآن 9092 ،ق909 /9 :؛ بالذری ،أنساب األشراف .)938 /9 :9122 ،هرچاد
واقدی و اب سعد آن را مربو به جریان بایقیانـا میداناـد (واقـدی ،مغـازی :تـاریخ جاگهـای
پیامبر933/9 :9991 ،؛ اب سـعد ،طبنـات الکبـری88 /8 :9930 ،؛ بـالذری ،أنسـاب األشـراف،
012
.)939 /9 :9122
1ـ2ـ .2آلعمران12 /ـ :11جریانی ننل شده است که تاکی از پیمانشکای بایقیانا است.
طبری و فخر رازی یکی از وجوه سبب نزول آیه را ای چای بیان نمودهاند که وقتی پیامبر از نبرد با
قریش در بدر ،به مدیاه بازاشت ،در بازار بایقیانا تاضر شد و در جمع آنان فرمود :قبل از ایاکـه
تادثهای ماناد قریش برای شما پیش آید ،اسالم آورید .در بر ی ننلها آمده است که سسس فرمود:
چراکه میدانید که م رسول دایم ،فند عرفتم أنی نبی مرسل (زمخشـری ،الکشـاف عـ تنـائ
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غوامض التاز یل9003 ،ق .)900 /9 :یهودیان افتاد :ای محمد ،به آنچه با قوم ود در بـدر انجـام
دادهای ،مغرور مشوکه آنان مرد جاگ نبودند و اار ما به جاگ تو آییم ،واهی دیـد ،جاگجو یـانی
ماناد ما نیست (طبری ،جامع البیـان فـی تفسـیر النـرآن 9098 ،ق ،982 /9 :فخـر رازی ،مفـاتیح
الغیب9080 ،ق910 -911 /3 :؛ قمی ،تفسیر قمی ،بیتا13 /9 :؛ اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتـا:
 .)118 /9شیخ طوسی ای قول را از اب عباس ،قتاده و نیز از اب اسحاق ننل نموده است (طوسی،
التبیان فی تفسیر النرآن ،بیتا.)009 /8 :
فراء (قرن  )4ای جریان را ذکر کرده؛ اما از بایقیانا اسم نبرده اسـت (فـراء ،معـانی النـرآن،
َ ُْ َُ َ
ونَ ََوَ ُُتْ َ ُ
َشون اقوالی ننل شده است (ابـ
بیتا .)919 /9 :البته در سبب نزول آیه و طاب ستغلب َ
جوزی ،الماتظم فی تاریخ األمم و الملوك 9098 ،ق .)898 /9 :ازجمله ایاکه مربو به یهود مدیاه
و یا قریش است؛ اما اب جزی غرناطی (قرن هشتم) معتند است ،مشهور آن است که درباره جریان
بایقیانا است (اب جزی غرناطی ،التسهیل لعلـوم التاز یـل 9099 ،ق)909 /9 :؛ هرچاـد المیـزان
مراد از آیه را مشرکان دانسته ،نه یهود (طباطبایی ،المیزان فی تفسیر النرآن 1335 ،ق.)18 /9 :
1ـ2ـ .1مائده 11ـ :12مفسران ادامهی ماجرا را ننل نمودهاند .طبری باا به ننلی ایـ دو آیـه را
در شان عبادة ب صامت و عبدالله ب ابی دانسته که همپیمان یهود بودند؛ اما پس از آشـکار شـدن
دشمای آنان ،عبدالله ب ابی ،یهود را شفاعت نمود ،ولی عبدالله ب صامت بیزاری ـود را از آنـان
نزد رسولالله اعالم کرد (طبری ،جامع البیان فی تفسـیر النـرآن 9098 ،ق .)933 /9 :طبـری در
ایاجا به نام قبیله اشاره نکرده است ،هرچاد در ادامه روایتی آورده که جریان را به پس از واقعـه بـدر
ربط میدهد (همان) .در ننلی دیگر به جریان بایقریظـه و ابولبابـه اشـاره نمـوده اسـت (همـو/9 ،
931؛ اب جوزی ،الماتظم فی تاریخ األمم و الملوك 9098 ،ق.)113 /9 :
شأن نزول دیگری نیز برای ای آیه بیان شده که مربو به بعـد از جاـگ اتـد اسـت کـه بر ـی
افتاد :به یهود ملح میشویم و بر ی نیز واهان زنهار ارفت از نصاری شدند .هرچاد وی پـس
از ننل ای اقوال آنها را تمام ندانسته و آیه را بر عمومیت ود باقی میدارد (طبری ،جامع البیان فـی
 012تفسیر النرآن 9098 ،ق .)931 /9 :ثعلبی (قرن پاجم) (ثعلبی ،الکش و البیان ع تفسیر النـرآن،
 1244ق)39 /0 :؛ بغوی (قرن ششم) (بغـوی ،معـالم التاز یـل فـی تفسـیر النـرآن 9080 ،ق/8 :
)11؛ و میبدی (قرن ششم) (میبدی ،کش األسرار و عدة األبرار )909 /9 :9939 ،نیز به ای اقوال
اشاره کردهاند .زمخشـری (قـرن ششـم) بـه جریـان عبداللـه ابـی و بایقیانـا اشـاره کـرده اسـت
(زمخشری ،الکشاف ع تنائ غوامض التاز یل1205 ،ق.)909 /9 :

2ـ .1دیدگاه مارکو شولر

وی در مناله باینضیر به معرفی و جایگاه باینضیر پردا ته شده است .سـسس عوامـل ا ـراج
باینضیر چای بازاو شده است« :باینضیر از اتحاد مکیـان علیـه مسـلمانان پشـتیبانی کردنـد ...و
اهالی مکه را به مخالفت بـا پیـامبر تحریـ کردنـدThe Na_īr, we are told, supported the ( ».
)Meccan allies against the Muslims…and inciting the Meccans (as well as other Jewish clans

 .)to oppose the Prophet..v3. 498شولر در ادامه به توطئه کشت پیامبر اشاره کـرده اسـت کـه در
پی آن محاصره باینضیر آغاز شده است (در چاد سطر بعـد بـه پیمانشـکای اشـاره شـده اسـت)،
چاانکه آیه  8سوره تشر مطاب با تفاسیر اسالمی بر آن داللت دارد ،در تـان نخـل آنهـا را از بـی
بردند و با ای کار آنهـا دلبسـتگ ی ـود را بـه مدیاـه از دسـت دادنـد و بـر تـرک وطـ و مصـادره
اراضیشان موافنت کردند.
نکات مثبت ای مناله عبارتاند از :با توجه به مطالب اذشته مالتظـه میاـردد کـه مطالـب،
ارج از ماابع مسلمانان در ای معرفی آورده نشده است .تتی اشارهی آیه  8سورهی تشـر نیـز بـه
افتهی مفسران تواله داده شده است؛ هرچاد ماابع بهصورت مجزا ذکر نشده اسـت .همچاـی بـه
انگیزههای مسلمانان جهت محاصرهی باینضیر بـه وبی پردا تـه شـده اسـت .بر ـی جزئیـات
شبههانگیز (غیر از قطع در تان که ماشأ قرآنی دارد) ،در ای داستان مسکوت اذاشته شده است.
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ثعالبی (قرن نهـم) سـبب نـزول ایـ آیـه را شـفاعت عبداللـه بـ ابـی بـرای بایقیانـا دانسـته کـه
رسولالله به کشت آنان اراده نمود؛ اما وی اصرار نمود کـه مـیترسـیم بـه مـا تادثـه نـااواری برسـد،
ازای رو پیامبر آنان را به عبدالله بخشـید (ثعـالبی ،جـواهر الحسـان فـی تفسـیر النـرآن 9092 ،ق/8 :
 .)919البته بسیاری از ای اسباب نزول را میتوان از موارد تطبی دانست (طباطبایی ،المیزان فـی تفسـیر
النرآن 1335 ،ق .)991 /1 :سیوطی (قرن دهم) جریان عبادة ب صامت و عبدالله ب ابـی را آورده و نـام
طایفهی بایقیانا را ذکر میکاد (سیوطی ،الدر الماثور فی تفسـیر المـأثور 9000 ،ق)810 /8 :؛ امـا در
ننلی دیگر همی جریان را به باینضیر و بایقریظه نسبت داده است (همان.)819 /8 :
بر ی مور ان افتهاند :نهایتا پیامبر به بیرون رفـت یهـود بایقیانـا از مدیاـه تکـم فرمـود
(اب سعد ،طبنات الکبری88 /8 :9930 ،؛ طبری ،تاریخ االمم و الملوک.)939/9 :9923 ،
تعامل پیامبر با بنینضییر ller), in EQ, edited ِ Na∂ir (Banu al-) (Marco Sch
.)by McAuliffe, vol.3,p. 498-499
در ای مبحث آراء شولر با تأکید بر آیات قرآنی تحلیل میاردد.
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موارد قابل بررسی عبارتاند از:
 .1قضیهی قطع در تان بهصورت مجمل و ابهامآمیز اذشته است و معلـوم نشـده آیـا در تـان
معدود بودند یا یر و علت اتخاذ ای تصمیم چه میتواند باشد و تاها بیان شده «با ایـ کـار آنـان
دلبستگی ود به شهر مدیاـه را از دسـت دادنـدwhen Mu_ammad they had lost their spirit( ».
.)ordered their palms to be destroyed,.v3. 498
 .4اار پیامبر آناونه که ادعا میکرد در پی فساد در ارض نیست؛ پس چـرا در تـان را قطـع
نمود؟ تنریر آن چای است که پیامبر طب ادعای افتاری در پی فساد در زمی نبود؛ اما در تـان
باینضیر را قطع کرد ،پس الف افتهی ود عمل نمود ،ازای رو کسی که لـ وعـده میکاـد،
انسان کاملی نیست و به سایر وعدههای او وقعی نیست.
بررسی :دومی پیمانشکاان یهود هستاد که تاریخ بر ورد با آنان را پس از تادثه بئر معونه ،یعاـی
ربیعاالول سال چهارم دانستهاند (اب هشـام ،السـیرة الابویـه ،بیتـا919 /8 :؛ طبـری ،تـاریخ االمـم و
الملوک .)889 /8 :9923 ،البته در ذکر تاریخ دقی و ماه مورد نظر ا تالف وجود دارد که میتـوان آن
را ناشی از مسئلهی نسیء و یا نو محاسبهی سالهای اول هجرت دانست .ازای رو ای واقعـه پـس از
غزوه اتد بوده است .بغوی (قرن ششم) از اب اسحاق ننل نموده که جالی باینضیر پس از بازاشـت
پیامبر از اتد صورت ارفت (بغوی ،معالم التازیل فی تفسیر النرآن 9080 ،ق.)18 /1 :
به نظر میرسد مبهم اذاشت ای امر هرچاد با مبانی بیطرفانه آنها مواف است؛ امـا نویسـاده
میتوانست با بیانی غیر توجیهآمیز واقعیت قضیه را از بی ماابع اـزیاش کاـد .ایـ شـبهه بـا ماشـأ
قرآنی در ادامه بررسی میشود.
2ـ .2بررسیهای تفسیری

آیات  4تا  18سورهی تشر به توصی ای جریان ا تصا
یهود باینضیر دانستهاند.
2ـ2ـ .1پیمانشکنی و اخراج

دارد .مفسران ای آیـات را دربـاره

فخر رازی جریان را ای چای شر میدهد :باینضیر با پیامبر مصـالحه نمودنـد ،مباـی بـر
ایاکه نه به سود او و نه به زیان او وارد جاگ نشوند .وقتی واقعه بدر پیش آمد ،او آن پیـامبری اسـت
 012که در تورات به پیروزی توصی شده است؛ اما وقتی مسلمانان در واقعـه اتـد شکسـت وردنـد،
براشتاد و پیمانشکای کردند .سسس فخر رازی به چگونگی پیمانشکای آنان میپردازد .فراء (قـرن
دوم) و بسیاری از مفسران دیگر نیز به ای پیمانشکای اشاره نمودهاند (فراء ،معانی النرآن ،بیتا/3 :
23؛ زمخشری ،الکشاف ع تنائ غوامض التاز یل1205 ،ق235 /2 :؛ طبری ،جامع البیان فـی
تفسیر النرآن 9098 ،ق13 /45 :؛ سورآبادی ،تفسیر سورآبادی.)4862 /2 :9920 ،
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کعب ب اشرف با چهل سوار به مکـه رفـت و بـا ابوسـفیان پیمـان بسـت (سـورآبادی ،تفسـیر
سورآبادی .)8191 /0 :9920 ،ازای رو پیامبر ،محمد ب مسلمه ،برادر رضاعی کعب را فرسـتاد
تا او را به قتل رساند و او چای کرد .پسازای جریان بود که رسولالله بـه آنهـا فرمـان ـروج از
مدیاه را صادر نمود .آنها افتاد مرگ نزد ما بهتر از ای ا راج است و به پیامبر اعالنجاگ دادنـد
و ای دومی نشانهی پیمانشکای آنان بود .فخر رازی در ادامه به جریان عبدالله بـ ابـی و ماافنـان
مدیاه اشاره کرده که از ای پیشامد استنبال نمودند و وعدهی همکاری به آنان دادند .آیهی  99سـوره
تشر به ای امر اشاره دارد .ازای رو پیامبر آنها را محاصره نمود تا ماافنان نتواناـد بـه یـاری آنهـا
اسالم را به نابودی بکشاناد.
در قول دیگری آمده است که آنها برای روج ،ده روز مهلت واستاد تا سازوبرگ آماده کااد و
مهیا شوند و پیامبر به آنان مهلت داد؛ اما در همی تی بود که عبدالله ب ابی به نزد آنها فرسـتاد
و قول همکاری داد (تشر )99 /آنها پذیرفتاد و پیامبر آنان را محاصره نمود تـا ایاکـه در دلهایشـان
رعب افکاده شد و به ترک وط ت دردادند و به اریحا و اذرعات رفتاد که البتـه ـانواده تیـی بـ
ا طب به یبر ملح شدند (فخر رازی ،مفاتیح الغیب1240 ،ق.)108 /81 :
قول سومی نیز در عهدشکای یهود باینضیر ننل شده است و آن وام واست پیامبر از یهود بـه ـاطر
.
یارانش بود که آنها قصد جان پیامبر را کردند (سورآبادی ،تفسیر سورآبادی8191 /0 :9920 ،ـ)8190
«اول الحشر» را بر ی به نخستی روج اهلکتاب از جزیرةالعرب تفسیر کردهاند (فخر رازی،
مفاتیح الغیـب 1240،ق)109-108 /81 :؛ امـا بـر اسـاس ازارشهـای تـاریخی ،پـیش از آنهـا
بایقیانا از مدیاه ا راج شده بودند .بایقیانـا در اذرعـات مسـک ازیدنـد (اب سـعد ،طبنـات
الکبری .88 /8 :9930 ،واقدی ،مغازی :تاریخ جاگهای پیامبر )920 /9 :9991 ،یکی از مااطنی
که باینضیر کوچ کردند اذرعات بود.
اار آن را اولی اجتما باینضیر برای جاگ با مسلمانان بـدانیم (فخـر رازی ،مفـاتیح الغیـب،
1240ق ،)108 /81 :بر الف ماجرای بازار بایقیانـا اسـت (طبـری ،جـامع البیـان فـی تفسـیر
النرآن 9098 ،ق ،982 /9 :فخر رازی ،مفاتیح الغیـب 9080 ،ق)910-911 /3 :؛ چراکـه در ایـ 012
ماجرا ،بایقیانا که از شجا تری قبایل یهودی بودند ،به جاگجو بودن ود فخرفروشی نمودنـد و
بهنوعی میتوان آن را اعالنجاگ به شمار آورد .پس میتوان آن را روج دستهجمعی باینضیر (نـه
همهی اهل کتاب) دانست که تا آن زمان دچار چای ذلت و پستی نشده بودند و ای اولی کوچ آنان
بود (بغوی ،معالم التاز یل فی تفسیر النرآن 9080 ،ق( )18 /1 :قول زهـری)؛ بنیـه اقـوال در «اول
الحشر» تااسبی با موضو ندارد.
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در ای رویارویی مسائلی وجود دارد ،ماناد راب کردن انهها به دست یهود و مسلمانان .ایاکـه
یهود انههای ود را ویران کردند ،برای ای بود که سالم به دست مسـلمانان نرسـد و یـا بـرای ایاکـه
چارچوبها و قسمتهای قیمتی انهها را با ود ببرند .شاید هم به چـوب آن نیـاز داشـتاد تـا جلـو
کوچهها را با آن ببادند .اکثر تفاسیر به ای دالیل اشاره کردهاند ،ازجمله( :فخر رازی ،مفـاتیح الغیـب،
9080ق )109 /81 :ویران کردن انهها بهوسیلهی مسلمانان نیز به انگیزههای مختلفی بـوده اسـت.
زمخشری به استرش جا برای جاگ و راهیابی به دا ل قلعه اشاره کـرده اسـت (زمخشـری ،الکشـاف
ع تنائ غوامض التازیل9003 ،ق .)011- 100 /0 :ای قول از اب عباس نیـز ننـل شـده اسـت:
«هدموها لتتسع لهم المناتل» (بغدادی ،لباب التاو یل فـی معـانی التازیـل 9091 ،ق .)892 /0 :ابـ
عطیه اندلسی (قرن ششم) مینو یسد :چون کفر آنها باعث شد مؤمای انههای آنها را ـراب کااـد،
اویا ودشان با دست مؤمای انههایشان را تخریب کردند (اب عطیه اندلسی ،المحرر الـوجیز فـی
تفسیر الکتاب العزیز 9088 ،ق .)820 /1 :مسلمانان از بیرون ،ویران میکردنـد کـه بـه دا ـل آن راه
یاباد و یهود از درون و یران میکردند (بغوی ،معالم التازیل فـی تفسـیر النـرآن 9080 ،ق )19 /1 :تـا
بهصورت سالم به دست مسلمانان نیفتد ،نتیجـه ایـ همکـاری و یـران شـدن اسـتحکامات آنهـا بـود
(مکارم شیرازی ،تفسیرنمونه .)010 /89 :9998 ،با ای توضیحات روش میشود که ویرانی انـهها
توسط مسلمانان فساد نبوده است .بر ی ا تالف قرائت یخربون با تشدید و بـدون آن را ذکـر نمـوده و
تخریب را انهدام؛ و ا راب را به معای وااذاشت چیزی بهصورت ـراب معاـا کردهانـد (فخـر رازی،
مفاتیح الغیب9080 ،ق( .)109 /81 :قول ابـوعمرو) هرچاـد بر ـی دیگـر هـر دو را بـه یـ معاـا
ارفتهاند (بغوی ،معالم التازیل فی تفسیر النرآن 9080 ،ق.)19 /1 :
2ـ2ـ .1قطع درختان

مسئلهی دیگر ،قطع در تان است که بر الف سیرهی قطعی پیامبر بود و تتی یهـود نیـز بـه
ای نکته واق بودند .در تفاسیر چای ذکر شده که بر ی یاران پیامبر به دستور ایشان (فراء ،معـانی
 012النرآن ،بیتا900 /9 :؛ اب العربی ،أتکام النـرآن ،بیتـا ،)9392 /0 :بـه قطـع در تـان باینضـیر
پردا تاد .یهودیان افتاد :ای فساد است ،درتالیکه ای محمد تو از فساد نهی میکای .ای بود که
شبهه پدید آمد و بر ی از مسلمانان از ای کار بازماندنـد (فخـر رازی ،مفـاتیح الغیـب9080 ،ق:
101 /81؛ اب عطیه اندلسی ،المحـرر الـوجیز فـی تفسـیر الکتـاب العز یـز 9088 ،ق821 /1 :؛
زمخشری ،الکشاف ع تنائ غوامض التاز یل9003 ،ق.)109 /0 :
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چون ای امر باعث تردید بر ی از مسلمانان اردید ،آیه  1سوره تشر نازل شـد تـا نشـان دهـد
داوند به ای امر اذن فرموده که در نتیجه بر شم و تسرت کفار افزوده شود؛ چراکـه در تـان از
بهتری اموال آنها بود (فخر رازی ،مفاتیح الغیب9080 ،ق)101 /81 :؛ و آنها امـان نمـیکردنـد،
ازای جهت مورد تعرض قرار ایرند؛ ازای رو غافلگیر شده و تسلیم شدند .ای اونه بود که تیـی بـ
ا طب به پیامبر پیغام فرستاد که چرا در تان را قطع میکای ،به آنچه واستهای ت میدهیم و از
شهر تو بیرون میرو یم؛ و پیامبر با شرایطی پذیرفت (واقدی ،مغازی :تـاریخ جاگهـای پیـامبر،
929 /930 /9 :9991؛ اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا.)919 /8 :
بدی ترتیب مفسران ذیل آیه  1سوره تشر سعی نمودهاند شبهه فساد در زمی با قطع در تان و
راب کردن انهها را با روشهای اونااون دفع کااد ،هرچاـد بر ـی کـالم قانعکااـدهای در ایـ
زمیاه نداشتهاند و آن را تاها به امر داوند موکول کردهاند ،درتالیکه داوند به فساد امر نمیکاد.
موضع تفاسیر شیعه نیز به همی ماوال است (طبرسی ،مجمع البیان فی تفسـیر النـرآن/1 :9938 ،
9923؛ طباطبایی ،المیزان فی تفسیر النرآن 9913 ،ق ،)809 / 91 :بر ی نیز بهصورت جـدی بـه
تل آن پردا ته و ای امر را یك استثاا در قـانون معـروف اسـالمی برشـمردهاند (مکـارم شـیرازی،
تفسیرنمونه.)019 /89 :9998 ،
تسلیم شدن یهودیان در پی قطع در تان ،دلیل بر عالقه شدید آنها به ای اموال بود و باال ره در
پی ای شیوهی نظامی ،آنها بهزانو درآمدند .بدی ترتیب قطع در تان ی ضرورت و استثاا بود و در
اسالم از ای کار نهی شده است .از امام صـادق روایـت اسـت کـه پیـامبر بـه فرمانـدهان ـود
سفارش مینمود ،در تی را قطع نکااد؛ مگر آنکـه ضـرورت اقتضـا کاـد (کلیاـی ،اصـول کـافی،
 .)30 /8 :1358هاگامیکه امر دائـر باشـد ،بـر تفـا جـان انسـانها و بـاقی مانـدن در تـان یـا
تیوانات :جان انسانها مندمتر است و ای قانون کلی تفاظت از محیطزیست است که از سیرهی
رسول دا قابل ا ذ است.
3ـ تعامل پیامبر با بنیقریظه
3ـ .1دیدگاه مارکو شولر

در منالـه بایقریظـه ( )QurayΩa (Banu al-) (Marco Schller) ibid,.vol.4,p 333-335پـس از
معرفی آنان درباره ی بر ورد مسلمانان با ایشان و سرنوشت آنها با توجه به شواهد قرآنـی و روایـات
تاریخی ،بحثهایی صـورت پذیرفتـه اسـت .درنهایـت بـه بر ـی تواشـی ایـ جریـان همچـون
ریحانهی قرظیه ـ همسر پیامبر ـ و تعدادی از اعناب ای قبیله (همچون محمد ب کعب قرظـی)
اشاراتی شده است.
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شولر در قسمت کتابشااسی مطالبی بیان داشته که اویا به کتابهـای سـیره ،تفاسـیر و تتـی
فنهی رجو داشته است .درای بی به کتابهایی دربارهی همسران پیامبر ،کتاب «جمهرة اللغـه»
اب درید ،بهو یژه کتاب تاریخی همچون «سیره اب اسحاق» اشـاره میکاـد .در بـی ماـابع التـی ،
اولی مابع به اثر ولید نجیب عرفات ،استاد دانشگاه النکستر اشاره شده است .اثر مستشرقان غربـی
ماناد میکائیل لکر (استاد دانشگاه عبری اورشلیم) ـ وی مناالتی مرتبط با یهود نوشته اسـت ماناـد:
ازدواج میان یهودیان و قریش ،تکومت عمرو ب عا در فلسطی  ،فریب محمد توسط یهودیـان،
یهودیانی که به اسالم ارویدند ،ازارش واقدی راجع بـه یهودیـان مدیاـه ،یهـود در کاـده ،یهودیـان
بایقریظه ،ارایش ت َ
میر به یهودیت ،رفتار پیامبر با یهودیان ... ،ـ و ویلیام مونت امری وات نیـز از
ماابع ای نویساده به شمار میرود.
ـ بر ی ازارشهای واقعی در ای مناله به چشم می ورد ماناد:
 .1انگیزهی تمله و محاصره بایقریظه ،پاسخ بـه پشـتیبانی آنهـا از مشـرکان و متحدانشـان در
جاگ ادق دانسته شده است که در ماابع اسالمی نیز کموبیش شواهدی دال بر آن وجود دارد.
 .4نو یساده بهعاوان دفا از پیامبر متذکر شده که ای تکم را پیامبر صادر نفرمـود ،بلکـه
تکم از طرف سعد معاذ که جراتت ساگیای داشت ،بوده است .هماناونه کـه در ماـابع اسـالمی
نیز ای موضعایری دیده میشود.
ـ نکات قابل بررسی در ای مناله عبارتاند از:
 .1نویساده بیان داشته که پس از جاگی ونی یهودیان تسلیم شدند و مردانشان اعدام و زنـان
و کودکان اسیر و بهعاوان برده فرو ته شدند .تعداد اعدامشداان ،چهارصد تا نهصد نفر بـود ( ibid
 )Vol.4,p.333طب قوانی مجازات اسالمی ،تاها مسئوالن فتاه باید مجازات میشدند.
 .4در مناله اشاره شده که زنان و کودکان به اسارت درآمده و بـه برداـی فرو تـه شـدند ( ibid
)Vol.4,p.333
بررسی:

002
مورد اول :هماناونه که نویساده بیان داشته و در بحث ماابع و تفاسـیر اسـالمی واهـد آمـد،
ماابع متندم اسالمی اکثرا اصل واقعه را پذیرفته و تشکی نکردهاند؛ اما به نندهای مفسران معاصـر
به ای ماجرا ،اشارهای نشده است .همچون مخالفت با مبانی قرآنی ،همچون تیطه مسئولیت افراد
(نجم )35 /و رفتار با اسیر (محمد  ) 2/و مبانی فنهی در ای زمیاه ،مخالفـت بـا عـدل اسـالمی و
سیره نبوی ،تشکی در مصادر ،ماابع و ساد و. ...

3ـ .2بررسی تفسیری

بایقریظه از قبایل دیگر یهود هستاد که پیامبر با آنها پیمان بست و آنان پیمانشکای کردند.
1ـ2ـ .1شرح پیمانشکنی (انفال 11/ـ)15
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مورد دوم :بر ی وقایع بهصورت شبههانگیز مطر شـده اسـت کـه هرچاـد واقعیـت دارد؛ امـا
عوامل و دالیل ای رفتار (اسارت زنان و کودکان) ،ماناد نظامی بودن قبیله ،اشارهای نشده است.
 نکات قابلتأمل در ای مناله عبارتاند از: .1نو یساده اشارهای به پیمان آنها با پیـامبر و مفـاد آن نداشـته اسـت و از پیمانشـکای آنـان
اذشته است؛ چراکه ود ایشان عهد نموده بودند و تتی معی کردند که در صـورت پیمانشـکای
چگونه با آنان بر ورد شود .بدی ترتیب با تذف و ازیاش مطالب ،چهرهای تحری شده از اسالم
به نمایش درآمده است .البته شولر مینویسد :افرادی از قبیله بایقریظه نـامبرده میشـود کـه افتـه
شده جان سالم بدر بردهاند که اار کودک و برده بودند ،جای آن نداشت کـه اصـل و نسـب ـود را
تفا کااد (.)ibid.vol.4, p.335
 .4ازارش شده که بر ی مستشرقان ـ همچون میور و اابریلی ـ به بهانه ای  ،کشـتار محمـد
را محکوم کردهاند ،درتالی که لیاگز ای مجازات را در ادامه سات مـذکور در تـورات قابـل توجیـه
میداند .تتی از بر ی محننی مسلمان ،همچون ولید نجیب عرفات ،اعدام ایشان رد شده است؛
چراکه با رو اسالم ماافات دارد (.)ibid,vol.2p. 150
 .3نویساده از بسیاری از شبهات پیرامون ای موضو صرفنظر کـرده و بـه مطالـب قابـل ننـد
اشاره نکرده است؛ اما از طرف دیگر ،به نظرات نافی شبهه یا مبرای آن اشاره نشـده اسـت ،بـهعاوان
نمونه به آراء ولید عرفات در ای زمیاه ازارش نشده ،هرچاد در شمار ماابع ذکر شده است.

فخر رازی ذیل آیه 88ـ 86انفال چای مینو یسد :الذی عاهدت ماهم بـدل اسـت از الـذی کفـروا
یعای آنهایی از کفار که با ایشان پیمان بستی درتالیکه آنان بـدتری جاباداانانـد (فخـر رازی ،مفـاتیح
الغیب1240 ،ق)013 /91 :؛ سسس در آیه بعد میفرماید :کسانی که با آنها معاهده بستی؛ اما در هـر بـار
پیمانشکای میکااد .نکتهی بیانی که از عط مضار به ماضی میتوان استفاده کرد ،ای اسـت کهشـان 001
آنها پیمانشکای است (همان) .ماظور از ای افراد کـه بـه دلیـل عهدشـکای بـدتری جاباداانانـد ،چـه
کسانی هستاد؟ از اب عباس ننل است که آنان بایقریظه هستاد؛ چراکه ایشان پیمان با پیـامبر را ننـض
کردند و در واقعه بدر علیه پیامبر به مشرکان کم کردند و سـال فرو تاـد ،سـسس اظهـار پشـیمانی
کردند و مجددا پیامبر با آنها پیمان بست؛ اما روز ادق دوباره ننض عهد کردند (همـان) .ابـ عطیـه
اندلسی نیز میاو ید :اکثر مفسران ای آیه را دربارهی بایقریظـه دانسـتهاند (ابـ عطیـه اندلسـی المحـرر
الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز 9088،ق.)823 /4 :
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َ
ون یعای کسی که به عنـل و دوراندیشـی رجـو
انتهای آیه  86انفال میفرمایدََ  :وَه َْمَالَیتق َ
کاد ،ود را از ننض عهد را نگه نمیدارند تا بلکه مردم به افتارشان آرامش و اطمیاـان یاباـد .پـس
کسی که بی کفر دائم و پیمانشـکای جمـع کاـد ،بـدتری جاباـداان اسـت (فخـر رازی ،مفـاتیح
الغیب1240 ،ق)235 /18 :؛ زیرا نه عهدی با ال دارد و نه با مخلوق .در ادامه میفرمایـد :ااـر
آنها را در میدان جاگ بیابی و اسلحه به دست ایرند و در برابر تو بایسـتاد ،آنچاـان آنهـا را در هـم
بکوب که جمعیتهایی که در پشت سر آنها قرار دارند ،عبرت ایرند و پراکاده شـوند و عرضانـدام
نکااد (مکارم شیرازی ،تفسیرنمونه .)893 /3 :9998 ،داوند ااهی پیـامبرش را بـه رفـ و مـدارا
توصیه میکاد (آلعمران)183 :؛ و ااهی به سختایری و شـدت ارشـاد مـینمایـد (فخـر رازی،
مفاتیح الغیب1240 ،ق.)013 /91 :
اار به سیاق ای آیات دقت شود ،مالتظه میاردد که داوند در آیات قبل ( )82-81به دنبـال
ی زمیاهچیای تکیمانه ،مباتث مذکور را بیان نموده است .ایاکه داوند ظالم نیست و نعمتها
را تغییر نمیدهد ،مگر آنچه باداان با دست ود مرتکب شود و همچـون آل فرعـون بـه ویشـت
ظلم کااد و ود را به وادی هالکت و عذاب افکااد .ایاجاست که داوند قـدرتنمایی مـیکاـد؛
چراکه او قوی و شدید العناب است.
با توجه به آیه  85 - 86مشخص میاردد که سیرهی آنها پیمانشکای بوده است و تاها به ننض عهـد
اکتفا نکرده و دست به سال نیز بردهاند .هرچاد مفسران ذیـل آیـه  85بـه ایـ جریـان تـاریخی اشـارهی
روشای ندارند ،بغوی (قرن ششم) در تفسیر آیه اشارهی کوتاهی به جاگ دارد (بغوی ،معالم التازیـل فـی
تفسیر النرآن 9080 ،ق)908 /8 :؛ اما مور انی چـون واقـدی بـه ننـل اتفاقـاتی پردا تهانـد کـه مؤیـد
ترکات جاگطلبانه بایقریظه بوده است .آنان از قبایل اطراف دو هـزار نیـرو واسـتاد و پیـامبر چـون
اطال یافت ،پانصد مرد جاگجو را مأموریت داد که تا صبح تکبیر اویاد و از انهها محافظـت کااـد .از
طرفی نباش ب قیس همراه ده تـ از مـردان جاگـی یهـود بهقصـد شـبیخون وارد مدیاـه شـدند؛ امـا بـا
مسلمانان مواجه شده و مجبور به فرار شدند .جریان دیگر مربو به تمله ده نفر از یهود بـه بـرج اسـکان
 000زنان است .صفیه که با تعلل تسان ب ثابت مواجـه شـده بـود ،دسـت بـه تملـه زد و بنیـه را فـراری داد
(واقدی ،مغازی :تاریخ جاگهای پیامبر261 /1 :1363 ،ـ.)263

1ـ2ـ .2مجازات ینی قر یظه (احزاب21 /ـ)25

وقایع پیمانشکای بایقریظه پس از جاگ اتزاب بوده اسـت ،ازایـ رو آیـاتی از سـوره اتـزاب
(بهو یژه آیه  )45 - 46به شر مجازات آنان مربو میشود.
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مفسران ننل میکااد ،بایقریظه مشرکان را پشتیبانی کردند ،پیامبر پس از بازاشت از اتـزاب
جبرئیل را دید که سال به زمی نگذاشته و دستور نبـرد بـا عهدشـکاان را آورده اسـت (ا تالفـات
جزئی در ننل ای واقعه است ،ماناد ایاکه پیامبر در انه زیاب بات جحش بوده یـا عایشـه و یـا
فاطمه و مشغول شست سر مبارک ویش بوده است) .پیامبر مجهز شد و پـرچم را بـه دسـت
علی سسرد و مسلمانان ،یهود بایقریظه را محاصره نمودند .افتگوهـایی بـی یهـود و مسـلمانان
ردوبدل شد تا ایاکه کعب ب اسد ،رئیس بایقریظه با اقرار به رسالت پیامبر و تسادت یهـود بـه
او به قومش پیشاهاد داد به موعود تورات ایمان آورند تا تفا شوند؛ اما تاضـران نسذیرفتاـد .دیگـر
آنکه زنها و بچهها را بکشیم تا آسـوده از اسـارت آنـان بجاگاـد .افتاـد آن بیچارههـا چـه ااـاهی
کردهاند ،زندای پس از آنان یری ندارد .امشب شبیخون بزنیم؛ چراکه شب شابه است و مسلمانان
مطمئ هستاد ،ما ترکتی نخواهیم کرد .بیترمتی به شابه نیز رد شد .ا تالف بی شان پیش آمد و
از پیامبر واستاد ،ابولبابه ب عبد الماذر از همپیمانان اوسی را برای رایزنی نـزد آنـان بفرسـتاد.
سسس از او پرسیدند ،آیا تسلیم شویم ،او با اشاره به الوی ود جواب مثبت داد؛ امـا فـورا پشـیمان
شد و به مسجد رفت و ود را به ستونی بست تا توبهاش پذیرفته شود و پیامبر او را از سـتون بـاز
نمود .باال ره یهود به سبب رعب و سختی محاصره و عزم مسلمانان تصمیم ارفتاد تسلیم شوند.
اوسیان نزد پیامبر آمدند که بایقیانا را به عبدالله ب ابـی بخشـیدی ،بایقریظـه را هـم بـه مـا
ببخش .پیامبر باال ره فرمود :آیا تاضرید یکی از شما درباره آنان تکم کاد؟ پس سعد ب معـاذ
تعیی شد؛ اوسیان از سعد می واستاد درباره همپیمانانشان همچون عبدالله به نیکی رفتار و تکم
کاد .وی پس از تعهد از بایقریظه ،چای تکم کرد که مردان کشته شوند و زنان و فرزنـدان اسـیر و
اموالشان قسمت شود .پیامبر تکم او را تأیید کرد که همان تکم داوند است ،مردان را به انه
اسامه و زنان را به انه د تر تار بردند (ای روایت طوالنی که به طور الصه ذکر شـد ،طبـری
ای اونه ساد آورده و آغاز کرده است :تدثاا بشر ،قال :ثاا یز ید ،قال :ثاا سـعید ،عـ قتـادة ،قولـه َو
َ ْ
ظاه ُر ُ
َأ ْن َز َل َّالذی َ َ
وه ْم م ْ أ ْهل الکتاب و هم باو قریظة ،ظاهروا أبـا سـفیان و راسـلوه ،فاکثـوا العهـد
الذی بیاهم و بی نبی الله .قال :فبیاا رسول الله عاد زیاـب باـت جحـش یغسـل رأسـه؛ طبـری002 ،
جامع البیان فی تفسیر النرآن 1214 ،ق38 /41 :؛ از قتاده و زهـری بـه صـورت مرسـل ذکـر شـده
است؛ بغوی نیز روایت طبری را آورده است؛ بغوی ،معالم التاز یل فی تفسیر النـرآن 1240 ،ق/3 :
 645- 643در قرون بعـد روایـت او را ذکـر کردهانـد؛ سـورآبادی ،تفسـیر سـورآبادی/3 :1350 ،
1386؛ بغدادی ،لباب التاو یل فی معـانی التاز یـل 1218 ،ق213 /3 :؛ زمخشـری ،الکشـاف عـ
تنائ غوامض التاز یل1205 ،ق833 /3 :؛ میبدی :کش األسرار و عـدة األبـرار33 /5 :1351 ،؛

سیوطی (قرن ده) از طبری و مفسران پیش از ود از قتاده ننل میکاد :و أ رج اب أبی شـیبة و ابـ
جریر و اب الماذر و اب أبی تاتم ع قتادة؛ سیوطی ،الدر الماثور فی تفسیر المـأثور/8 :9141 ،
133؛ آلوسی (قرن سیزدهم) ای روایت را مرسل آورده اسـت؛ آلوسـی ،رو المعـانی فـی تفسـیر
النرآن العظیم.)158- 153 /11 :
1ـ2ـ .1بررسی تفسیری
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ـ نظرات درباره افراد مجازات شده چای است:
 .9رجال بهطور مطل (آلوسی ،رو المعانی 9091 ،ق930 /99 :؛ فراء ،معانی النـرآن ،بیتـا:
)909 /8؛
 .4مناتلی و مردانی که در جاگ شرکت کرده بودند (زمخشری ،الکشاف ع تنائ غـوامض
التاز یل9003 ،ق199 /9 :؛ اب عطیه اندلسی ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتـاب العز یـز:9088 ،
931 /0؛ سیوطی ،الدر الماثور فی تفسیر المأثور)919 /1 :9000 ،؛
 .3مردان بالغ (میبـدی ،کشـ األسـرار و عـدة األبـرار91 /2 :9939 ،؛ ابـ جـزی غرنـاطی،
التسهیل لعلوم التاز یل )901 /8 :1216 ،را مشمول ای تکم دانستهاند (قاسمی ،محاس التاو یـل،
 9092ق.)62 /5 :
ـ نظرات درباره تعداد کشتهشداان:
ششصد (بغدادی ،لباب التاو یـل فـی معـانی التاز یـل 9091 ،ق )091 /9 :تـا نهصـد (ضـرب
أعااقهم و هم م الثمانمائة إلی التسعمائة؛ اب عطیه اندلسی ،المحرر الوجیز فـی تفسـیر الکتـاب
العز یز931 /0 :9088 ،؛ و هم ست مئة أو سبع مئة و المکثر ماهم ینول :کانوا م الثمان مئـة إلـی
التسع مئة؛ طبری ،جامع البیان فی تفسیر النرآن 9098 ،ق12 /89 :؛ تا ششصد مرد بـالغ را اـردن
زدند و به روایتی دیگر هفتصد؛ میبدی ،کش األسرار و عدة األبرار00 /2 :9939 ،؛ و هم م ثمان
مائة إلی تسع مائة و قیل کانوا ستمائة مناتل و سـبع مائـة أسـیر؛ زمخشـری ،الکشـاف عـ تنـائ
غوامض التاز یل9003 ،ق199 /9 :؛ و قیل :کانوا ستمائة مناتل و سبعمائة أسیر؛ البحر المدید فـی
 002تفسیر النرآن المجید080 /0 :؛ و اسیران را بیش از هفتصد ت دانستهاند .رقمهای دیگـری نیـز در
تفاسیر به چشم می ورد (ماناد چهارصد و پاجـاه نفـر) (سـمرقادی ،بحرالعلـوم ،بیتـا.)13 /9 :
بر ی نیز به تعداد اشاره نکردهاند (فخر رازی ،مفـاتیح الغیـب9080 ،ق990 /81 :؛ فـراء ،معـانی
النرآن ،بیتا .)909 /8 :هرچاد بر ی در ای آیه باا بر اجمـال اـویی داشـتهاند (قشـیری ،لطـای
االشارات ،بیتا .)911 /9 :همچاان که در بر ی کتب تاریخی نیز به ذکر آمار پردا ته نشده است.

عالوه بر مواردی که ناقل شبهه (تعداد کشتهشداان و مجازات) بوده و ذکر آن اذشت ،بر ی از
ننل جزئیات شبههانگیز دور ماندهاند و یا بر ی تاها رجالی کـه در اتـزاب شـرکت کـرده بودنـد را
مشمول تکم قتل دانستهاند (طیب011 /90 :9999 ،؛ نجفی میای ،تفسیر آسان 9912 ،ق/99 :
 .)22عمومــا ننــد اص ـی بــه مــاجرا وارد نکردهانــد یــا از ننــل جزئیــات شــبهه زا (تعــداد زیــاد
کشتهشداان) پرهیز کردهاند.
ـ آنچه در ای واقعه ،جای تردید است ،عبارت است از:
 .1اعدام افراد بسیار زیاد در ی روز آنهم به دست تاها دو نفر ـ علی و زبیر ـ در یـ روز و
ایاکه چگونه ای تعداد زیاد در انهی ی نفر جا داده شدند.
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چهبسا عدد چهل به چهارصد تغییر یافته باشد .جریان کشته شدن بایقریظه و تکم سعد عالوه بـر
کتابهای تفسیر اهلسات ،در کتب روایی و تاریخی آنـان (ابـ هشـام ،السـیرة الابویـه ،بیتـا/8:
 ،800واقـدی ،مغــازی :تـاریخ جاگهــای پیـامبر ،198 /8 :9991 ،اب ســعد ،طبنــات الکبــری،
13/8 :9930؛ اب اثیر ،الکامل فی التـاریخ ،130 /9 :9921 ،طبـری ،تـاریخ االمـم و الملـوک،
801/8 :9923؛ همو9109 /0 :؛ طوسی ،التبیان فی تفسیر النرآن ،بیتا998 /2 :؛ قمـی ،تفسـیر
قمی ،بیتا919-921/8 :؛ عروسی تویزی ،تفسیر نور الثنلی 9091 ،ق890 /0 :؛ مجلسی ،بحار
االنوار898/80 :9009 ،؛ طباطبایی ،المیزان فی تفسیر النـرآن990-980 /99 :9913 ،؛ مکـارم
شیرازی ،تفسیرنمونه )891 -839 /93 :9998 ،ننل شده است .با ای ننل استرده میتـوان افـت
اصل ماجرا اتفاق افتاده است؛ اما جزئیات مهمی از آن به صورتهای اونااون ننل شده است.
ـ نظرات مفسران شیعه:

 .4پس از کشت ای تعداد زیاد در شهر ،با مشکالت بهداشتی آنچه کردند؟
 .3چرا ماافنان و مشرکان سکوت کردند و همچون مسائل دیگر جاجال به پا نکردند؟
ُ ْ

ْ
 .2آیات قرآن میفرماید :هیچکس ااـاه دیگـری را بـر دوش نمـیکشـدََ  .وَالَتَ ُ
واز َ ةََ روز َََ
زِ ََ ر
ر

أخرى( أنعـام990 /؛ إسـراء91 /؛ فـاطر92 /؛ زمـر3 /؛ نجـم)92 /؛ چراکـه تاهـا بزراـان قـوم بـا

مسلمانان پیمان بسته و بعد شکسته بودند (سوره انفال ( 86)/فخر رازی ،مفاتیح الغیـب1240،ق:
 .)235 /18ازای رو همهی مردان ـ بهو یژه آنان که تازه به بلوغ رسیده بودند ـ منصـر نبودنـد و تاهـا
عدهای محدود در شبیخونها شرکت کرده و دست به سال برده بودند ،باید مجازات میشدند.
 .8عالوه بر ایاکه سیره قطعی تضرت بر رأفت و بخشش استوار بوده است ،چگونه در ی روز
دست به ای تجم وسیع کشتار زد و زنان و فرزندان را اسیر نمود؟

002
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 .9چگونه پیامبر به در واست عبدالله ابی زرجی که سرکردهی ماافنان بود ،عمل نمـود و
بایقیانا را به عبدالله بخشید ،آنگاه باوجود واسـطهاری بسـیاری از اوسـیان بـا بایقریظـه چاـی
رفتاری را روا دانست؟ اوس به همی نکته اشاره کردند که ما کمتر از عبدالله ب ابی نیستیم (فـیض
کاشانی ،تفسیر الصافی 9091،ق929 /0 :؛ اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا.)800 /8 :
آیا زرجیان و اصه عبدالله ب ابی ،نزد او ارامیتر از اوسـیان بودنـد؟ یـا از عبداللـه واهمـه
میرفت؟ آیا ماافنان دستی در تحری ای واقعه نداشتهاند؟ تکـم سـعد نشـان مـیدهـد عاقبـت
همپیمانی با اوس به کجا تم میشود ،آیا کیاههای دیریاهی ای دو قبیله را ماافنان زنده نکردهاند؟
 .5ای تکم بیشتر بهتکم فرعون (بنرة23 /؛ أعراف121 /؛ إبـراهیم )6 /در مـورد بایاسـرائیل
شباهت دارد تا تکم تورات .تکم تورات درای باره ناعادالنه اسـت ،چـرا بـه ایـ تکـم ناعادالنـه
تمس شده است؟
َ
 .5آیا تکم قرار دادن ی فرد در مورد مسـئلهای بسـیار مهـم از اسـاس امـری صـحیح تلنـی
میشود؟ آنهم فردی که ازلحاظ طبیعی در وضعیت جسمانی مااسبی نبوده است و ای امر ممکـ
بود قضاوت او را تحتالشعا قرار دهد؛ باوجود سفارشهای مکرر دیـ مبـی اسـالم بـر شـرایط
تکم کااده و قاضی ،تتی جزئیتری تاالت و روتیات وی نیز مورد سفارش واقـع شـده اسـت،
چگونه سرنوشت صدها انسان به فردی بیمار در تال مرگ محول شده و پیامبر سکوت کردهاند و
تتی با تکبیر ود تکم او را با تکم دای عرش یکسان انگاشتهاند؟ وجود نواداان سعد در سـاد
ای روایات بر تردید در صحت آن میافزاید (اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا.)420 /4 :
تحلیل :ای واقعه یکی از قسمتهای تاری تاریخ اسـت و تنینـت و وجـه آن بـر مـا روشـ
نیست؛ پاسخ اتتمالی به موارد فوق چای است:
باوجود ننلهای دیگر ـ البته تعارض در ننلها نیز میتوانـد بـر تردیـد در صـحت ایـ مـاجرا
بیفزاید ـ میتوان برداشت نمود ،اسیران بی یاران پیامبر تنسیم شدند و در محلههای مدیاه اعدام
شدند تا همگی در قتل آنها شری باشاد (اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا .)83 /4 :مورد یـ  ،دو،
 002سه و پاج ،شاید با ای تدبیر نظامی بود که راه برای بهانهجو یی و جاجالآفریای ماافنـان بسـته شـده
باشد (مورد سه).
از طرفی طب ننلهای دیگر ،ای تکم طی ی روز انجام نشده ،بلکه تا سه روز طـول کشـیده
است (قمی ،تفسیر قمی ،بیتا( .)134 /4 :مورد چهارم) ازای رو مشکالت بهداشـتی شـهر نیـز بـا
همکاری همه مسلمانان و فرصت کافی در اجرای تکم ،برطـرف مـیشـده اسـت (مـورد  1و .)4

همچای اتتمال دارد انهی اسامه در آن زمان استثاا بوده و باوجودی که انـههای دیگـر وسـعت
کمی داشتهاند ،انهی ای دو فرد انتخاب شده تا از وسعت کافی بر وردار باشـد .آنهـا بـه اعمـال
بزراان قوم ود راضی بودهاند و غیر از افراد محدودی که با آنها مخالفت نمودند (و اعدام نشدند)،
بنیه ساکت بودند (ماناد پی کردن ناقه که هر چاد ی نفر انجام داد؛ اما در قرآن به همه نسبت داده
شده است ،چون به آن راضـی بودنـد) .اتتمـال دسـتکاری زرجیـان در روایـات را ای اونـه رد
کردهاند که تعداد راویانی که واقدی و اب اسحاق از آنان جریان بایقریظه را ننل کردهانـد ،بـیش از
ده نفرند و همه از زرج نبودهاند.
نقد و جمعبندی

 .4در مورد اسارت زنان و فرزندان از واژه «سبی» استفاده میشود (در مـت معاهـده نیـز آمـده
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در نند پاسخهای فوق باید افت:
 .1آیا ای داستان سا تهوپردا تهی یهود و ادامهی مظلومنمـایی آنـان در طـول تـاریخ نیسـت؟
آنچه ای امانه را تنویت میکاد ،وجود افرادی ماناد محمـد بـ کعـب قرظـی (واقـدی ،مغـازی:
تاریخ جاگهای پیامبر ،)331 :1363 ،در ساد ای روایـات اسـت کـه نـام او در روایـت مجعـول
غرانی نیز مشهود است (نند سادی) .همچای شجاعت یهود و وفاداری آنان بر آئـی شـان در ایـ
داستان نمایان است (قهرمانسازی) .بهو یژه داستان زبیر ب بطا ،باوجودایاکه بخشیده شد ،ولی بـه
در واست ودش او را کشتاد؛ چراکه ی بهی از دوستان و یاران ـود پرسـید و چـون بـه کشـته
شدن آنها اطال یافت ،تصمیم ارفت ،ود نیز در ای راه کشته شـود (اب هشـام ،السـیرة الابویـه،
بیتا( )424 -423 /4 :نند محتوایی).
است :و سبی ذراریهم و نسائهم :مجلسی ،بحـار االنـوار110 /13 :؛ اتمـدی میانـهجی ،مکاتیـب
الرسول460 /1 :1353 ،؛ علی هذا فالسبی أعم موردا م األسر لصدقه علـی أ ـذ مـ ال یحتـاج
إلی شد کالذراری؛ طباطبایی ،المیزان فی تفسیر النرآن ،132 /3 :1335 ،ذیل آیـه  65انفـال) ،نـه

عبارت اسر (فخر رازی ،مفاتیح الغیب1240 ،ق)805 /18 :؛ اما در قرآن کریم از واژه اسر استفاده 002
شده که نشان میدهد اروهی از مردان کشته شده و اروهی از مردان به اسارت درآمدند.
 .3او یا ای داستان با داستانهای پیشی یهود دربارهی کشتار دسـتهجمعی آنـان آمیختـه شـده
است (ماناد شباهت پیشاهاد کشت زنان و فرزندان و نیز تفر ادقها و )...بهو یژه که ایـ کشـتار
مربو به قبیله بایقریظه بوده است (واقـدی ،مغـازی :تـاریخ جاگهـای پیـامبر،199 /9 :9991 ،
اب هشام ،السیرة الابویه ،بیتا.)809 /8 :

 .2تسامح در ذکر آمار و ارقام از پیشامدهایی است که بهکرات در ننل تـواد تـاریخی دیـده
میشود .چهبسا عدد چهل به چهارصد تغییر یافته باشد .آنچه بر تردید آمار کشتهشداان میافزایـد،
ای است که تفاوت ننلها در روایات اونااون به بیش از دو برابر میرسد.
 .8سکوت نمودن با اقدام به عمل در اتکام اسالمی ،از جایگاه بسیار متفاوتی بر وردار اسـت
و هر دو بهی اونه مجازات نمیشوند  .بدی ترتیب ای توجیهات با سیره قرآنی و قطعـی پیـامبر
در دوری از ظلم و رعایت عدالت ماافات دارد.
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 .1در منابل نظر شولر ،اسالم نیاوردن موجب ا راج یهود نبـود ،بلکـه پیمانشـکای و تـواد
بازار بایقیانا میتواند از عوامل ا راج آنها باشد .شولر با مراجعـه ازیاشـی بـه ماـابع از تحنیـ
صحت نسبتهای ناروا به پیامبر و تتی ازارش نندهای جدی به ای ماجرا به دورمانده اسـت و
دچار آسیب در تحلیل اسـتاادی شـده اسـت .عـدم تحلیـل محتـوایی از آسـیبهای مطالعـه ایـ
مستشرق در مورد بایقریظه و باینضیر است .ماناد اشـاره نشـدن بـه مفـاد پیمـان ،پیمانشـکای و
نظامی بودن قبیله.
 .4مفسران و مور ان متندم مسلمان چادان بهنند ای جریان بهو یژه تعداد کشتهشـداان توجـه
نداشتهاند .باوجود ایاکه واقعه بایقریظه امری استثاایی بوده و در تاریخ پیامبر سابنه نـدارد ـ هـر
چاد در تاریخ اسالم نمونههایی از ای کشتار وسیع وجود دارد ،ماناد جریان مصعب بـ عمیـر در
کشت هزاران اسیر ،همچای کشتارهای تجاج ب یوس ـ اتتمـاال ای اونـه سـؤاالت عمومـا در
طول قرنها برای دانشمادان و مفسرا ن مسلمان مطر نبـوده ،یـا بـه دالیلـی از بیـان آن ـودداری
ورزیدهاند؛ البته در سـالهای ا یـر ،در پاسـخ بـه سـرزنش مستشـرقان ازجملـه یهودیـان ،بر ـی
تاریخنویسان درای بـاره تردیـد کردهانـد .هرچاـد دراذشـته هـم محننـانی همچـون ابـ لـدون
ازافهاو یی مور ان ،بهو یژه در مورد ذکر آمار و ارقام را بـه بـاد انتنـاد ارفتـه و مـینو یسـد :دربـاره
ازارشها تحنی صورت نمیایرد ،آنگاه عاان زبان را میاسلاد و در چراااه دروغ آزاد میاذارنـد
أئمة ّ
ّ
المفسر ین و ّ
( 002كثیرا ما وقع ّ
النقل من المغالط فی الحكایات و الوقائع العتمادهم فیها
للمؤرخین و
ّ
مجرد ّ
علی ّ
النقل غثا أو سمینا و لم یعرضوها علی أصولها و ال قاسوها بأشبااهها و ال سباروها بمعیبار
ّ
ّ
الحكمة و الوقوف علی طاائع الكائنات و تحكیم النظر و الاصیرة فی األخاار فضلوا عن الحق و تاهوا

فی بیداء الوهم و الغلط و ال سیما فی إحصاء األعداد من األموال و العساكر إذا عرضت فی الحكایبات
إذ هی ّ
مظنة الكذب و مطیة الهذر و ال ّبد من ّردها إلی األصول و عرضها علی القواعد؛ اب لـدون،

تاریخ اب

لدون ،بیتا.)13 /1 :
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 .3مفسران نافی و ناقد شبهه نیـز بـهو یژه در بـی معاصـری دیـده مـیشـود :بر ـی مفسـران
اهلسات بر اساس تجارب تاریخی ،به ای نکتـه اشـاره کردهانـد کـه جاـگ نـزد ـدا و رسـول
محبوب نیست ،بلکه ضرورت آن را ایجاب میکاد تا جلوی تجاوز و تعدی ارفته شود و ت برپا و
).
باطل برجا باشیاد و نابود شود و مایه عبرت دیگران شود (مراغی ،تفسیر المراغـی ،بیتـا89 /90 :
ََْ
همچای از کلمهی « َتثقف َّن ُه ْم» بهجای تظفر استفاده شد تا اشاره به ای باشـد کـه جاـگ بـه ـاطر
انتنام و مستأصل کردن مغلوب نیست ،بلکه بـه جهـت اصـال آنهـا و هـدایتشـان بـهت اسـت
( طیب ،التفسیر النرآنی للنرآن ،بیتـا .)901 /1 :مفسـران متنـدم اهلسـات اتتمـاال بـه علـل
اجتماعی و روانی ود را از نگاشت ای مطالب بـینیـاز مـیدانسـتهاند .چهبسـا شـبههی جاـگ و
جاگطلبی نزد آنها مطر نبوده است و ای اونه رفتارها نزد آنها امری عادی تلنی مـیشـده اسـت.
بههرروی پیش از شبههافکای مغرضان الزم است ،اروهـی از محننـان بـه رصـد ای اونـه مسـائل
پردا ته تا به تنینت ماجرا نائل شوند و از نفوذ سم آن بر پیکره انسانیت جلوایری نمایاد.
 .2پیامبر کسی را به اسالم مجبور نامود ،تالش او در ای جهت بود که افراد جامعـه در کاـار
یکدیگر با امایت و همکاری زندای کااد .همهی اروههای اجتما نسبت بـه یکـدیگر مسـئولاند و
در عمران و آبادی سرزمی ها و پیشرفت فکری یکدیگر باید سهیم باشاد.
َ َ َ ْ َ ْ َ َ اَ َ ْ َ ً ْ َ َ
َ
ی َ،
 .8قرآن سیرهی سیاسی ـ اجتماعی پیامبر را بر مباای محبت وماَأ سلناكَإرالَ ْحةَل رلعال رَم َ
ْ ْ ََ َ َ ُْْ
ُ
َْْ
َ اَ ْ َ َ َ َ َ
َ
للر عـدالت
تَیسم َعَلَك َمَا َ
َفَاْلم رَر ،ترمت ح َ
َشاو ْ ه ْم ر َ
َواخفرضَجناحكَل رلمؤ رم َن ر ََ
ی مشورت و ر
و اتسان (نحل )10 /میداند ،ولی درعی تال واقعیـت پـذیری را از ارکـان مواجهـه بـا پیشـامدها
برمیشمرد (انفال  .)12 /چاانچه طرف منابل از چارچوب روابط متمدنانه و پیمانهای اجتمـاعی
ارج شد ،اجازهی منابلهبهمثل و استفاده از قدرت نیز داده شده اسـت (انفـال  .)90/تمـام تـالش
پیامبر در جهت همکاری و همدلی بی قبایـل مسـلمان و غیرمسـلمان بـوده اسـت تـا در جـوار
یکدیگر با امایت زندای کااد.
 .6بر اساس آیات کریمه قـرآن و تـاریخ اسـالم ،میتـوان بـه دو شـیوه در تعامـل پیـامبر بـا
اهلکتاب اشاره کرد:
002
افتگو ،صلح ،معاهده و بر ورد قهرآمیـز .جریانـات تـاریخ اسـالم نشـان میدهـد ،لجاجـت
اهلکتاب و کیاهتوزی آنان باعث شد ،در مواقعی تضرت بر ورد متااسب با عملکرد پیمانشـکاان
صورت دهد ،ماناد بر ورد با شمشیر ،تبعید ،اسارت ،توقیـ امـوال و مباهلـه؛ امـا تتـی در ایـ
شیوهها کردار پیامبر همواره در تص عدالت و مبری از ظلم بود و تاها قدر متین از مجـازات و
افراد (فاسد غیرقابل اصال ) را شامل میشد.

پینوشتها

[ ]1رااسبورگ ) (Regensburgشهری در ایالت بایرن آ لمان است .در کاار رود دانوب
ایـ دانشـگاه در دو شـهر )[2] Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg FAU
ارالنگ و نورنبرگ قرار دارد
دانشگاه مونستر وست فال ویلهمز)[3] Westfälische Wilhelms-Universität Münster
[4] Qayn .uqa' (Banu) (Marco Schِ ller)EQ,.v4. 323-325
[5] Miichael Lecker.
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قرآن کریم ،ترجمه رضایی اصفهانی ،محمدعلی و همکاران،موسسه تحنیناتی فرهاگـی
دارالذکر ،قم 1353 :ش.
آلوسی ،سید محمود ،رو المعانی فی تفسیر النرآن العظـیم ،تحنیـ علـی عبـدالباری
عطیة ،دارالکتب العلمیه ،بیروت 1218 :ق.
اب أثیر ،الکامل فی التاریخ ،دار صادر ،بیروت 9921 :ق.9191/
اب لدون ،تاریخ اب لدون ،دار اتیاء الترا العربی ،بیروت :بیتا.
اب سعد ،محمد ب سعد ،طبنات الکبری ،ترجمه :محمود مهدوی دامغـانی ،فرهاـگ و
اندیشه ،تهران.9930 :
اب العربی ،محمد ب عبدالله ،أتکام النرآن ،تحنی علی محمد البجاوی ،بینا ،بیجا:
بیتا.
اب عطیه اندلسی ،عبدالح بـ غالـب ،المحـرر الـوجیز فـی تفسـیر الکتـاب العز یـز،
تحنی  :عبدالسالم عبدالشافی محمد ،دارالکتب العلمیه ،بیروت 9088 :ق.
اب فارس ،اتمد ب فارس ،معجم مناییس اللغـة ،مکتـب االعـالم االسـالمی ،بیجـا:
 9000ق.
اب الجوزی ،علی ب محمد ،الماتظم فی تاریخ األمـم و الملـوك ،تحنیـ محمـد عبـد
النادر عطا و مصطفی عبدالنادر عطا ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 9098 :ق.
اب جزی غرناطی ،التسهیل لعلوم التازیل ،تحنی عبدالله الدی ،داراالرقم ،بیروت 9099 :ق.
اب هشام ،السیرة الابویه ،تصـحیح :مصـطفی السـنا ،ابـراهیم االبیـاری ،عبـد الحفـیا
شلبی ،بینا ،بیروت ،بیتا.
بغدادی ،علی ب محمد ،لباب التاو یل فی معانی التاز یل ،تصحیح :محمدعلی شاهی ،
دارالکتب العلمیة ،بیروت.9091 :
021
اتمدی میانجی ،علی ،مکاتیب الرسول ،دار الکتب اإلسالمیه ،قم 9931 :ش.
بغوی ،تسی ب مسعود ،معالم التاز یل فی تفسیر النرآن ،تحنیـ عبـدالرزاق المهـدی،
دار اتیاء الترا العربی ،بیروت 9080 :ق.
بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر النرآن ،تحنی  :قسم الدراسات االسالمیة موسسة
البعثة ،بایاد بعثت ،تهران 1216 :ق.

«قرآنپژوهی خاورشناسان» ،سال پانزدهم ،شماره بیست و هشتم ،بهار و تابستان 9311

020

 .16بالذری ،أتمد ب یحیی ،أنساب األشراف ،دار و مکتبة الهالل ،بیروت.1355 :
 .15بیضاوی ،عبدالله ب عمر ،أنوار التاز یل و أسرار التأو یـل ،تحنیـ محمـد عبـد الـرتم
المرعشلی ،دار اتیاء الترا العربی ،بیروت1215 :ق.
 .15ثعلبی نیشابوری ،اتمد ب ابراهیم ،الکش و البیان ع تفسیر النرآن ،دار إتیاء التـرا
العربی ،بیروت 1244 :ق.
 .13ثعالبی ،عبـدالرتم بـ محمـد ،جـواهر الحسـان فـی تفسـیر النـرآن ،تحنیـ  :شـیخ
محمدعلی معوض ،شیخ عادل اتمد عبدالموجود ،دار اتیـاء التـرا العربـی ،بیـروت:
 1215ق.
 .40تسیای شاه عبدالعظیمی ،تسی ب اتمد ،تفسیر اثاا عشری ،مینات ،تهران.1363 :
 .41تنی بروسوی ،اسماعیل ،تفسیر رو البیان ،دارالفکر ،بیروت :بیتا.
 .44ازن ،عالءالدی علی ب محمد ،لباب التاو یل فی معانی التاز یل ،تحنی محمـد علـی
شاهی  ،بیروت :دار الکتب العلمیة 1218 ،ق.
 .43طیب ،عبدالکریم ،التفسیر النرآنی للنرآن ،بینا ،بیجا :بیتا.
 .42راغب اصفهانی ،تسی ب محمد ،المفردات فی غریب النـرآن ،تحنیـ محمـد لیـل
عیتانی ،آرایه ،تهران 1355 :ش.
 .48زتیلی ،وهبة ب مصطفی ،التفسیر المایر فـی العنیـدة و الشـریعة و المـاهج ،دار الفکـر
المعاصر ،بیروت 1215 :ق.
 .46ــــــ ،التفسیر الوسیط ،دار الفکر ،دمش  1244 :ق.
 .45زمخشری ،محمود ب عمر ،الکشاف ع تنائ غوامض التاز یل ،دار الکتـاب العربـی،
بیروت1205 :ق.
 .45سمرقادی ،نصرب محمد ب اتمد ،بحرالعلوم ،بینا ،بیجا :بیتا.
 .43سید قطب ،فی ظالل النرآن ،دارالشروق ،بیروت1214 :ق.
 .30سیوطی ،جالل الدی  ،الدر الماثور فی تفسیر المأثور ،کتابخانه آیة الله مرعشـی نجفـی،
قم 1202 :ق.
 .31سورآبادی ،عتی ب محمد ،تفسیر سورآبادی ،تحنیـ  :علـی اکبـر سـعیدی سـیرجانی،
فرهاگ نشر نو ،تهران.1350 :
 .34صابونی ،محمد علی ،صفوة التفاسیر ،ترجمه :محمد طاهر تسیای ،اتسان ،تهران.1354 :
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 .33صاتبی شـاهرودی ،عبـد العلـی« ،طلسـم» ،دائـره المعـارف تشـیع ،ویراسـته :اتمـد
صدرتاج سید جوادی ،تکمت ،تهران.1331 :
 .32صادقی ،مصطفی ،پیامبر و یهود تجاز ،بوستان کتاب ،قم.1358 :
 .38طباطبایی ،محمدتسـی  ،المیـزان فـی تفسـیر النـرآن ،دار الکتـب اإلسـالمیه ،تهـران:
1335ق.
 .36طبرسی ،فضل ب تس  ،مجمع البیان فی تفسیر النرآن ،با مندمه محمد جـواد بالغـی،
ناصر سرو ،تهران.1354 :
 .35طریحی ،فخـر الـدی  ،مجمـع البحـری  ،تحنیـ  :سـید اتمدتسـیای ،کتـابفروشـی
مرتضوی ،تهران.1358 :
 .35طوسی ،محمد ب تس  ،التبیان فی تفسیر النرآن ،دار اتیاء الترا العربی ،بیروت :بیتا.
 .33طیب ،عبد الحسی  ،اطیب البیان فی تفسیر النرآن ،انتشارات اسالم ،تهران.1355 :
 .20طبرسی ،فضل ب تس  ،مجمع البیان فی تفسیر النرآن ،مندمـه محمـد جـواد بالغـی،
ناصر سرو ،تهران.1354 :
 .21طبری ،محمد ب جریر ،تاریخ طبری ،تاریخ االمم و الملوک ،دار الترا عربی ،بیـروت:
 1355ق.
 .24ــــــ ،جامع البیان فی تفسیر النرآن ،دار المعرفه ،بیروت 1214 :ق
 .23طیب ،عبدالحسی  ،اطیب البیان فی تفسیرقرآن ،اسالم ،تهران :چاپ .1366 ،3
 .22عاملی ،جعفر مرتضی ،الصحیح م سیره الابی االعظم ،سحرااهان ،قم 1213 :ق.
 .28عروسی تو یزی ،عبد علی ب جمعه ،تفسیر نور الثنلـی  ،تحنیـ  :سـید هاشـم رسـولی
محالتی ،اسماعیلیان ،قم1218 :ق.
 .26فخر رازی ،محمد ب عمر ،مفاتیح الغیب ،دار اتیاء الترا العربی ،بیروت1240 :ق.
 .25فراء ،یحیی ب زیاد ،معانی النرآن ،تحنیـ اتمـد یوسـ نجـاتی ،محمـدعلی نجـار و
عبدالفتا اسماعیل شلبی ،دار المصریه للتألی و الترجمه ،قاهره :بیتا.
 .25فراهیدی ،لیل ب اتمد ،کتاب العی  ،هجرت ،قم1210 :ق.
 .23فیض کاشانی ،مأل محس  ،تفسیر الصافی ،تحنی  :تسی اعلمی ،الصدر ،تهران :چاپ
 1218 ،4ق.
 .80قاسمی ،محمد جمال الدی  ،محاس التاو یل ،تحنیـ محمـد باسـل عیـون السـود ،دار
الکتب العلمیه ،بیروت1215 :ق.
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 .81قرطبی ،محمد ب اتمد ،الجامع ألتکام النرآن ،انتشارات ناصر سرو ،تهران.1362 :
 .84قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن ،دارالکتب االسالمیه ،قم.1382 :
 .83قشیری ،عبـدالکریم بـ هـوازن ،لطـای االشـارات ،تحنیـ  :ابـراهیم بسـیونی ،الهیئـة
المصریة العامه للکتاب ،مصر :بیتا.
 .82قمی ،علی ب ابراهیم :تفسیرعلی ب ابراهیم قمـی (تفسـیر قمـی) ،مؤسسـه دار الکتـاب
الطباعه و الاشر ،قم[ :بیتا].
 .88کلیای ،محمد ب یعنوب ،اصول کافی ،مترجم :جواد مصطفوی ،انتشـارات اـلاشـت،
بیجا.1358 :
 .86لیاگز ،مارتی  ،محمد بر پایه که تری ماابع ،مترجم ،سعید تهرانی نسـب ،تکمـت،
تهران.1331 :
 .85مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار :الجامعه للدررأ بار األئمه األطهـار ،مؤسسـه الوفـاء،
بیروت :چاپ  1203 ،4ق.
 .85مراغی ،محمد مصطفی ،تفسیر المراغی ،دار اتیاءالترا العربی ،بیروت :بیتا.
 .83میبدی ،رشید الدی  ،کش األسرار و عدة األبرار ،انتشارات امیر کبیر ،تهران.1351 :
 .60مکارم شیرازی ،ناصر ،و دیگران] :تفسیرنمونه ،دارالکتب اإلسالمیه ،تهران.1364 :
 .61م اولی  ،جی دم  ،دائره المعارف قرآن ،سرو یراستار ،ترجمه :تسی اـدق آبـادی
ودیگران ،تکمت ،تهران.1330 :
 .64نجفی میای ،محمد جواد ،تفسیر آسان ،اسالمیه ،تهران 1335 :ق.
 .63واقدی ،محمد ب عمر ،مغازی :تـاریخ جاگهـای پیـامبر ،ترجمـه محمـود مهـدوی
دامغانی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران :چ دوم.1363 ،
 .90هیکل ،تیات محمد ،ترجمه :ابوالناسم پایاده ،انتشارات فرهاگ اسالمی ،تهران :چـاپ
پاجم.9920،
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Brill،vol.3

