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فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
صفحات 109 - 97

محققان علوم قرآني ،آیات قرآن را به دو دسته مهم «مکي» و «مدني» تقسـيم کـرده و
حتي برخي از آنان ،فهم آیه را به تعيين مکي یا مدني بودنش مسـوو دانسـتهاند (عتـر،
 ،1407ص .)85پي بردن به مکي یا مدني بـودن آیـات و سـورهها ،اجتهـادی نيسـت و
بهرغم مسائلي مانند تاریخ نزول آیات یا ترتيب نزول سورهها که کمابيش اجتهادپذیرند،
روایات ترتيب و اسواب نزول ،درباره مکي یا مدني بودن آیه و یـا سـوره داوری کـرده
(نکونــام ،1380 ،ص )145و زمينــه اجتهــاد را در اینبــاره برديدهانــد .بــاری ،ذو
قرآنپژوهان سعي کرده است شاخصهایي برای شناخت این دو دسته از آیات مشخص
کند .یکي از شاخصهایي که به عنوان نشانههای آیات مدني عنوان شده است ،پرداختن
به مواحث مربوط به اهل کتاب است (حجتي ،1372 ،ص .)79از سوی دیگـر ،بـر پایـه
این شاخص ،نشاني از اهل کتاب در مکه نميتوان جست و «اهل کتاب» و «آیات مکي»
با یکدیگر جمعشدني نخواهند بود .این باور نادرست در این سخن آمده است:
إن القرآن لم يعتن بأمر أهل الكتاب في آياته النازلة بمكة و إنما كانت الدعوة
بمكة قبل الهجرة إلى المشركين لالبتالء بجماعتهم و الددا اا هدم (طباطب ایی،
 ،1393ج ،7ص.)273

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

این مقاله ميکوشد که با برشمردن نمونههایي از آیات مکي قرآن درباره اهـل کتـاب،
نادرستي این سخن را نشان دهد.
نمونه اول

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و الالضالين؛
ما را به راه راست هدایت فرما! راه کساني که به آنها نعمـت دادهای؛ نـه راه
کساني که بر آنها غضب کردهای و نه راه گمراهان (حمد ،آیه .)7

این آیه آشکارا به یهود و نصارا نميپردازد ،اما روایات« ،مغضوب عليهم» را یهـود و
«ضالين» را نصاری تفسـير کردهانـد (ابنعاشـور  ،1420 ،ج ،1ص .)194الوتـه مفسـران
98

دنين تفسيری را «جری و تطويق» ميشمرَند (طواطوایي ،1393 ،ج ،1ص )66و از همين
روی ،مقصود از «مغضوب عليهم» تنها یهودیان نخواهد بود؛ دنانکه «ضـالين» نيـز تنهـا
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مقدمه

آسيب ميرسانند (صادقي ،1405 ،ج ،1ص .)29به هر روی ،روایات از تأثير بازدارندگي
فراوان اهل کتاب خور ميدهند.
بيگمان ،سوره حمد در مکه نازل شده ،بلکه از نخسـتين سـورههای نـازل شـده بـه
شمار آمده است و مهمتـرین مشـکل و مـانع پيشـرفت اسـالم و پيـامور(ص) در مکـه،
مشرکان قریش بودهاند نه یهود و نصاری .از اینرو ،قرآن کـریم ميبایسـت مشـرکان را
نمونههای آشکار کژروی و دوری از صراط مسـتقيم ميخوانـد؛ دنانکـه تـاریخ دوران
مکي ،از مشکالتي خور ميدهد که آنها را قریش فراروی پيامور(ص) نهـاد .شـاید بتـوان
اختالفي ميان گزارشهای تاریخي و روایـات قرآنـي در اینبـاره یافـت؛ یعنـي تـاریخ،
مشرکان را مشکل اصلي ميداند (جعفریـان ،1373 ،ص )266و از قـرآن (بـا توجـه بـه
روایات) ،مانع اصلي حرکت پيامور(ص) را یهود و نصارا ميداند.
دنانچه داوری در اینباره بر پایه روایات صورت گيرد ،تاریخ به پافشاری بر دو ديز
متهم خواهد شد .1 :پنهان کردن کارشکنيهای یهود؛  .2برجسته کردن تأثير مشـرکان در
کند شدن حرکت پيامور .از سوی دیگر ،بـا توجـه بـه عوـارت پایـاني آیـه ،دو نکتـه را
ميتوان دریافت .1 :دشمنيهای یهود و نصارا؛  .2نام نوردن از آنان .این آیه کمابيش بـر
مکي ،به شکلي محسوس و مؤثر حاضر بودهانـد .عوـارت «لتجـدن اشـد النـاس عـداوه
للذین آمنوا ،اليهود و الذین اشرکوا» (مائده ،آیه  )82نيز اگردـه در سـيا آیـات مـدني
آمده است ،بر فزوني سهم تأثير یهود بر سهم تأثير مشرکان داللت ميکند.
بر پایه این آیه ،حضور اهل کتاب در مکه نفي نميشود ،بلکه آنان به شکل ملموسـي
در آنجا حاضر بودند و بهسختي در برابر دعوت پيامور (ص) ميایسـتادند؛ دنانکـه بـا
عوارت «مغضوب عليهم» و«ضالين» از آنها یاد شده است.

جستوجوی اهل کتاب در آیات مکي قرآن

این داللت ميکند که یهود و نصارا (اهل کتاب) در مکه و حتـي در نخسـتين سـالهای

نمونه دوم

وَ مَا قَدَ ُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْ ِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلىَ بَشرَ مِّن شىَءٍ قُلْ مَنْ أَندزَلَ
الْكِتَابَ الَّذِى جَاءَ بِهِ مُوسىَ نُو ًا وَ هُدًى لِّلنَّاسِ تجَعَلُونَدهُ قَدرَايِي َ تُبْددُونهَا وَ
تخُفُونَ كَثِيرًا وَ عُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَ لَا ءَابَداُُكُمْ قُدلِ اللَّدهُ ثُدمَّ ذَ ْهُدمْ فدىِ
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مسيحيان نيستند ،بلکه مسلمانان معاند و پيکارجو ،بيش از یهودیان و مسيحيان به اسالم

خداى را دنانکه سزاوار شناختن است؛ نشناختند که گفتند :خـدا بـر هـي
بشرى ديزى نازل نکرده .بگو کتابى را که موسى آورد و براى مـردم نـور و
هدایتى بود ده کسى نازل کرده؟ شما کمى از آن را در کاغـذهایى نوشـته و
آشکارش مىکنيد و بسيارى را نهان مىسازید و ديزهایى را که نه شما و نه
پدرانتان نمىدانستيد ،تعليم یافتيد .تو بگو خـدا و ایشـان را واگـذار کـه در
پرگویى خویش بازى کنند (انعام ،آیه )91

مخاطب ایـن آیـه ،اهـل کتـاب و یهودیـان هسـتند نـه مشـرکان؛ یعنـي ایـن آیـه از
احتجاجهای قرآن با اهل کتاب به شمار ميرود .عالمه طواطوایي در اینباره مينویسد:
و اآلية و إن لم تعين القائلين بهذا القول من هم؟ إال أن الجدواب بمدا فيده مدن
الخصوصية ال يدع يبا في أن المخايبين بهذا الجواب هم اليهوا فالقائلون« :ما
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ» هم اليهوا أيضدا و ذلدأ أن اآليدة ت دت علدى
هؤالء القائلين بكتداب موسدى )عو و المشدركون ال يعترفدون بده و ال يقولدون
بنزوله من عند اهلل و إنما القائلون به أهل الكتاب و أيضا اآلية تدذمهم بدأنهم
يجعلونه قرايي

يبدونها و يخفون كثيرا و هذا أيضا من خصائص اليهوا علدى

ما نسبه القرآن إليهم اون المشركين على أن قوله بعد ذلأ« :وَ عُلِّمْتُمْ مدا لَدمْ
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ ال آباُُكُمْ» على ظاهر معناه الساذج ال يصلح أن يخايب بده غيدر
اليهوا من المشركين أو المسلمين (طباطبایی ،1393 ،ج ،7ص.)372

این آیه در سوره انعام است کـه سـورهای مکـي شـمرده ميشـود و حتـي برخـي از
روایات تصریح کردهاند که همه این سوره در مکه نـازل شـده اسـت (طورسـي،1415 ،
ج ،8ص ،)2اما درونمایه آیه بر پایه آن باور نادرسـت یـاد شـده ،بـا سـيا مکـي آیـه
همخوان نيست؛ زیرا به مسئله اهل کتاب ميپردازد که بر پایه همـان بـاور ،ميـان آیـات
مکي نشانهای از آنان نيست .این آیه حتي به مسئله تحریف (تورات) هـم اشـاره کـرده
است .نویسنده المیزان در اینباره مينویسد:
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و أما قول من قال :إن القرآن لم يعتن بأمر أهل الكتاب في آياته النازلة بمكدة
و إنما كانت الدعوة بمكة قبل الهجرة إلى المشركين لالبتالء بجماعتهم و الدا
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خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ؛

شاملة لجميع الناس و القرآن ذكر للعدالمين و هدم و المشدركون جيدران يمد
بعضهم بعضا اائما و قد جاء ذكر أهل الكتاب في بعض السو المكية مدن غيدر
اليل ظاهر على كون اآلية مدنية ...و من المستبعد أن تدوم الددعوة اسسدالمية
سنين قبل اله جرة و في ااخل الجزيرة يوائف من اليهوا و النصا ى فدال يصدل
خبرها إليهم أو يصل إليهم فيسكتوا عنها و ال يقولوا شدياا لهدا أو عليهدا و قدد
هاجر جماعة من المسلمين إلى ال بشة و قرءوا سدو ة مدريم المكيدة علديهم و
فيها قصة عيسى و نبوته (طباطبایی ،1393 ،ج ،7ص.)273

بنابراین ،نه تنها دليل معتوری برای مستثنا دانستن این آیه از آیات مکـي سـوره انعـام
وجود ندارد ،که تاریخ بر نادرستي پشتوانه این استثنا (باور به توجه نکردن قرآن به اهـل
کتاب در مکه) گواهي ميدهد.
نمونه سوم

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىِ الْأُمِّىَّ الَّذِى يجَدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنددَهُمْ فدىِ التَّوْ َئدةِ وَ
الْانجِيل؛
در تورات و انجيلى که نزدشان است مىیابند( ...اعراف ،آیه )157

این آیه نيز در سورهای از جزء  86قرآن و از سورههای مکي آن اسـت (همـان ،ج،8
ص )4که از تورات و انجيل سخن ميگوید؛ کتابهایي که بر پایه همين آیه ،مسـلمانان
بدانها دسترسي داشتهاند .آیه همدنين از معتقدان به این کتابها حکایت ميکنـد؛ زیـرا
بيشتر مردم مکه خواندن و نوشتن نميدانستند و مهمترین راه ارتوـاطي آنـان بـا متـون
«عهدین» ،اهل کتاب بودهاند.

جستوجوی اهل کتاب در آیات مکي قرآن

آنها که از فرستاده (خدا) پيامور «امى» پيروى مىکنند؛ کسى کـه صـفاتش را

نمونه چهارم

وَ يَساْلُونَأَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ َبىّ وَ مَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا؛
از تو درباره «روح» ميپرسند .بگو روح از فرمان پروردگار من است و جـز
اندکى از دانش به شما داده نشده است (اسرا ،آیه .)85
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اا هم ففيه أن ذلأ ال يوجب السكوت عنهم من أس و الدين عام و اعوتده

مينویسد:
واعلم أنه كان بين قريش و بين أهل يثرب صالت كثيرة من صدهر و تجدا ة و
ص بة و كان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عنده إذا قدم اآلخر بلده كما كدان
بين أمية بن خلف و سعد بن معاذ .و قصتهما مذكو ة في حديث غزوة بد مدن
ص يح البخا ي )ابنعاشو  1420ج 14ص154و.

افزون بر این ،بر پایه روایات سوب نزول این آیه تـأثير یهودیـان مدینـه در انگيـزش
قریش برای آزمودن پيامور با طرح و تعيـين برخـي از پرسـشها بـوده اسـت؛ دنانکـه
ابناسحق گزارش ميکند:
أن قريشا بعثوا النضر بن ال ا ث و عقبة بدن أبدي معديل إلدى أحبدا اليهدوا
بيثرب يسأالنهم عن أمر النبي)صو فقال اليهوا لهما :سلوه عن ثالثدة و ذكدروا
لهم أهل الكهف و ذا القرنين و عن الروح كما سيأتي في سو ة الكهف فسألته
قريش عنها فأجاب عن أهل الكهف و عن ذي القرنين بما في سو ة الكهدف و
أجاب عن الروح بما في هذه السو ة) .همانو.

بنابراین ،حتي اگر مشرکان مکه خود نزد یهودیان مدینه رفته یـا بـر پایـه شـماری از
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

روایات ،خود یهودیان دنين پيشنهادی را فـراروی قـریش نهـاده یـا حتـي اگـر دیگـر
سوبهای نزول این آیه ،راست و درست بوده باشند؛ دنانکه برخي از مفسران با توجـه
به آنها از تعدد نزول این آیه سخن گفتهاند (سـيوطي ،1418 ،ص ،)185هسـته مشـتر
همه این سوبهای نزول ،به یهود مرتوط است و اگر این هسته مشتر همـراه بـا مکـي
بودن این سوره (همان ،ص )179در نظر گرفته شود ،حضور مؤثر یهـود در مکـه ثابـت
خواهد شد .این آیه از سهم فراوان یهود در پيدایي مناسوات ميان پيامور و مشرکان خوـر
ميدهد .این سهم تأثيرگذاری یهود در تاریخ اسالم و در رخدادهای مکي دوران زندگي
پيامور ،نشان داده نشده است ،اما به هر روی یهودیان از راه دور مدینه یا از درون مکه و
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با برنامهریزی و پنهاني تواستهاند گرداننده و هـدایت کننـده مخالفتهـایي مشـرکان بـا
اسالم و پيامور (ص) باشند.
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ميان مشرکان قریش و مردمـان یثـرب ،ارتواطـاتي بـوده اسـت؛ دنانکـه ابنعاشـور

وَ مَا جَعَلْنَا أَص ْاَبَ النَّا ِ إِلَّا مَلَاكَةً وَ مَا جَعَلْنَا عِددَّتهَمْ إِلَّدا فِتْنَدةً لِّلَّدذِينَ كَفَدرُواْ
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَ يَزْاَااَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَانًا وَ لَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ
الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فىِ قُلُوبهِم مَّرَضٌ وَ الْكَافِرُونَ مَا ذَا أَ َااَ اللَّدهُ
بهِذَا مَثَلًا كَذَالِأَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَ يهَدِى مَن يَشَاءُ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُدواَ َبِّدأَ
إِلَّا هُوَ وَ مَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (مدثر ،آیه )31

دو ویژگي در این آیه هست که از دیـد پژوهشـگران علـوم قرآنـي ،از شـاخصهای
آیات مدني به شمار ميروند:
 .1به کار رفتن واژه «اوتوالکتاب» در آن که مقصـود از آن «اهـل الکتـاب» و یهـود و
نصاراست (طوری ،ج ،29ص)102؛
 .2به کار رفتن عوارت «في قلوبهم مرض» در آن که جز بر «منافقين» داللت نميکند.
این سوره نيز مکي است (سيوطي ،1418 ،ص )318و بر پایه آن باور نادرست (لزوم
پيجویي شاخص اهل کتاب و منافقين در مدینه) ،یا در مکي بودن این آیـه بایـد شـ
کرد (دروزه ،بيتا ،ج ،1ص )455یا به نادرستي آن سخن بـاور یافـت .مفسـری پـا از
و لي

في هذا ما يلجى ء إلى اعتبا هذه اآلية نازلدة بالمديندة كمدا وي عدن

قتااة ألن المراجعة بين المشركين و اليهوا في أخبا القرآن مألوفدة مدن وقدت
كون النبيء صلى اللّه عليه و سلم في مكة (ابنعاشور ،1420 ،ج ،29ص.)294

این آیه با توجه به اثوات حضور اهل کتاب در مکه ،بر وجـود نفـا در دوران مکـي
نيز داللت ميکند .عالمه طواطوایي در بيان اشکال برخي از مفسران درباره تنافي مـدلول
آیه با فضای نزول مکي آن مينویسد:

جستوجوی اهل کتاب در آیات مکي قرآن

نقل روایت سوب نزول در اینباره مينویسد:

ذكر بعضهم أن قوله تعالى« :وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» اآلية .بناء علدى
أن السو ة بتمامها مكية و أن النفاق إنما حدث بالمدينة -إخبا عما سدي دث
من المغيبات بعد الهجرة انتهى.

آنگاه در مقام رفع این اشکال ادامه مي دهد که:
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نمونه پنجم

َصد ابَ النَّدا ِ إِلَّدا
إجماع المفسرين و ما نقل عن مقاتل أن قوله« :وَ ما جَعَلْنا أ ْ
مَالئِكَةً» اآلية مدني لم يثبت من يريق النقل و على فدرض الثبدوت هدو قدول
نظري مبني على حدوث النفاق بالمدينة و اآلية تخبر عنه.و أما حديث حددوث
النفاق بالمدينة فقد أصر عليه بعضهم م تجا عليه بأن النبدي )صو و المسدلمين
لم يكونوا قبل الهجرة من القوة و نفوذ األمر و سعة الطول ب يث يهابهم النداس
أو يرجى منهم خير حتى يتقوهم و يظهروا لهم اسيمدان و يل قدوا بجمعهدم مدع
إبطان الكفر و هذا بخالف حالهم بالمدينة بعد الهجرة.و ال جة غير تامدة -كمدا
أشرنا إليه في تفسير سو ة المنافقون في كالم حدول النفداق فدعن علدل النفداق
ليست تن صر في المخافة و االتقاء أو االستد ا مدن خيدر معجدل فمدن عللده
الطمع و لو في نفع مؤجل و منها العصبية و ال مية و منها استقرا العااة و منها
غير ذلأ )يبايبايي  1393ج 20ص91و.

بنابراین ،اصرار بر تخصيص اینگونه از آیات و مدني خواندن آنها بهرغم مکيبـودن
آیات پيرامونيشان ،افزون بر بيمعنا بودنش ،بر پایه این باوری نادرست استوار است که
اهل کتاب و منافقان در دوران مکي زندگي پيامور حاضـر نوودنـد؛ بـاوری کـه پشـتوانه
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

درست تاریخي و قرآني ندارد.
نمونه ششم

و يري الذين اوتوالعلم الذي انزل اليأ من بأ هو ال ق و يهدي الي صراط
ال ميد؛
کسانى که داراى علمند ،آنچه را که از سوى پروردگارت بر تـو نـازل شـده
است ،حق مىبينند و هدایتکننده به راه پروردگار عزیز و حميد مىدانند.

کساني که اوتوالعلم را به اهل کتاب ناظر دانستهاند ،بر این نکتـه تأکيـد کردهانـد کـه
نيازی نيست این آیه را در بين مجموعه آیـات سـوره کـه مکـي اسـت ،مـدني بـدانيم؛
104
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"أما كون السو ة بتمامها مكية فهو المتعين من يريق النقل و قد ااعدي عليده

وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُدوا مِدنَ
الْ َقِّ [المائدة ]83:فهذا ت دّ للمشركين و تسلية للرسدول صدلّى اللّده عليده و
سلّم و المؤمنين و لي

احتجاجا بأهل الكتاب ألنهدم لدم يعلندوا بده و ال آمدن

أكثرهم أو هو احتجاج بسكوتهم على إبطاله في أوائل اسسالم قبل أن يدعوهم
النبيء صلّى اللّه عليه و سلّم و ي ت عليهم ببشائر سلهم و أنبيائهم بده فعاندد
أكثرهم حيناذ تبعا لعامتهم.
و بهذا تتبين أن إ ااة علماء أهل الكتاب مدن هدذه اآليدة ال يقتضدي أن تكدون
نازلة بالمدينة حتى يتوهم الذين توهمدوا أن هدذه اآليدة مسدتثناة مدن مكيدات
السو ة كما تقدم.

این مفسر محترم ،مکي بودن آیه را ميپذیرد ،اما گویي نميخواهد تصویر پررنگي از
اهل کتاب در مکه نشان دهد و سرانجام ،همين رویکرد سوب ميشود کـه «اوتـوالعلم»
را مؤمنانِ به پيامور در مکه بداند نه اهل کتاب:
و األظهر أن المراا من الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ من آمنوا بالنبيء صدلّى اللّده عليده و
تفاضلهم في فهمه و االستنباط منه فقد كان الواحد من أهل مكدة يكدون فظّدا
غليظا حتى إذا أسلم قّ قلبه و امتأل صد ه بال كمة و انشرح لشرائع اسسدالم
و اهتدى إلى ال ق و إلى الطريدق المسدتقيم .و أول مثدال لهدؤالء و أشدهره و
أفضله هو عمر بن الخطاب للبون البعيد بدين حالتيده فدي الجاهليدة و اسسدالم
)ابنعاشو  1420ج 22ص17و.

عزه دروزه که از مفسران پایبند به تأثير زمان نزول در تفسير آیات است نيز به نزول

جستوجوی اهل کتاب در آیات مکي قرآن

سلّم من أهل مكة ألنهم أوتدوا القدرآن .و فيده علدم عظديم هدم عدالموه علدى

انفرادی این آیه در مدینه و مکي بودن کل آیات سوره باور ندارد؛ زیرا ایـن آیـه پيونـد
استواری با آیات قول و بعدش دارد .او همدنين روایاتي را که بر مدني بـودن ایـن آیـه
داللت ميکنند ،نامعتور ميخواند و تأکيد ميکند این مسئله (مکي دانستن آیه) بـا اینکـه
مقصود از اوتوالکتاب همان اهل الکتاب باشد ،ناسازگار نخواهد بود:
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النصا ى فيكون هذا إخبا ا عما في قلوبهم كما في قوله تعالى في شأن الرهبان

فعن هذا ال يقتضي أن يكون المقصواون هم مسلمة يهوا المدينة .فقد كدان فدي
مكة يهوا و نصا ى و قد أسلموا و شهدوا بص ة الرسالة الم مديدة و صددق
صلة القرآن باللّه على ما ذكرته آيدات مكيدة عديددة مدرّ بعضدها فدي السدو
المفسرة السابقة المذكو ة آنفا (دروزه ،بیتا ،ج ،4ص.)267

بنابراین ،دليلي بر تخصيص این آیه و مدني دانستن آن وجود ندارد و مکـي بـودنش
نيز با داللت آیه بر اهل کتاب سازگار است .اینکـه تـاریخ از رویـارویي اهـل کتـاب بـا
پيامور و مسلمانان گزارش نميدهد نيز به معنای رخ ندادن این رویارویي نيست و حتـي
اگر دنين باشد ،بدین معنا خواهد بود که اهل کتاب معاند پيامور (ص) در دوران مکـي،
در پي این بودند که غيرمستقيم راه را بر نفوذ و گسترش اسالم بوندنـد ،امـا بـا هجـرت
پيامور به مدینه و استوار شدن جایگاه اسالم ،دارهای جز رویارویي مستقيم ندیدند.
نمونه هفتم

فَعِن كُنتَ فىِ شَأٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْأَ فَسْالِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِأَ لَقَددْ
جَاءَكَ الْ َقُّ مِن َّبِّأَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْترَينَ؛
اگر در آنچه بر تو نازل کـردهایـم تردیـد دارى ،از اهـل کتـاب کـه هميشـه
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

کتابهاى آسمانى را مـىخواننـد برـرس .سـوگند مـىخـورم کـه از ناحيـه
پروردگارت حق بر تو نازل شده .بنـابراین ،دیگـر جـا نـدارد کـه از دودالن
باشي.

مقصود از «الذین یقرئون الکتاب» در این آیه اهل کتـاب اسـت (طوـری ،1412،ج،11
ص .)115نویسنده مجمع البیان درباره این آیه سوره یونا مينویسد:
بيشتر مفسران گفتهاند که این سوره در مکه نازل شده ،ولـى ابـن عوـاس و
قتاده گویند :سه آیه آن یعنى از آیه «فَإِنْ کُنْتَ فِي شَ ٍّ  »...تا سه آیه [بعـد ،
در مدینه و ما بقى در مکه نازل گردید (طورسي ،1415 ،ج ،11ص.)250
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دنين روایاتي که ظاهر آنها بر مستثنا شدن ی

یا دند آیه از واحد نزول کـل سـوره

داللت ميکنند ،واحد نزول مستقلي را برای این آیات نميتوانند ثابت کنند؛ زیرا «قـرآن
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و حتى على فرض أن يكون المقصوا من جملة الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أهل الكتداب

نزول ،ی

کالم مستقلي را تشکيل دهد؛ یعني با آن کالمي که در زمان پسين یـا پيشـين

گفته شده [است  ،وحدت تام لفظي و معنوی نداشته باشد و مضمون کاملي را القا کنـد
(نکونام ،1380،ص.)267
باری ،مقصود از «الذین یقرئون الکتـاب مـن قولـ » ،اهـل تـورات و انجيـل اسـت
(طوری ،1412 ،ج ،11ص .)115مفسران از دید دیگری (فـان کنـت فـي شـ ) نيـز در
اینباره بحث کردهاند که برخي از نکتههای مطرح در این بحثها ،به فهم این آیه کم
ميکنند:
 .1اهل کتاب در مکه به طرز دشمگيری حاضر بودهاند؛ دنانکه پيامور از آنان سـؤال
ميکرده است .لحن آیه قرآن نيز در دـاردوب احتجـاج بـر اهـل کتـاب ميگنجـد نـه
گفتوگویي عادی .بنابراین ،نواید پنداشت که اهل کتاب در مکه در پي تعرض و لجـاج
نوودهاند (ابنعاشور ،1420 ،ج ،22ص)17؛
 .2مفهوم و مصدا ش

و حوزه مرجعيت اهل کتاب به محل (توصـيفات پيـامور در

تورات و انجيل) محدود است (طوری ،1412 ،ج ،11ص )115و از آن نواید فراتر رفت.

وَ لَا تجُااِلُواْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّدذِينَ ظَلَمُدواْ مِدنْهُمْ وَ قُولُدواْ
ءَامَنَّا بِالَّذِى أُندزِلَ إِلَيْنَدا وَ أُندزِلَ إِلَديْكُمْ وَ إِلَاهُنَدا وَ إِلَداهُكُمْ وَاحِددٌ وَ ن َدنُ لَدهُ
مُسْلِمُونَ؛
با اهل کتاب جز به روشى که از همه نيکـوتر اسـت ،مجادلـه نکنيـد؛ مگـر
کسانى که از آنها مرتکب ظلم و ستم شدند و به آنها بگویيـد :مـا بـه تمـام
آنچه از سوى خدا بر ما و شما نازل شده ،ایمان داریم؛ معوود ما و شما یکى
است و در برابر او تسليم هستيم.

جستوجوی اهل کتاب در آیات مکي قرآن

نمونه هشتم

سوره عنکووت جز ده آیـه نخسـتين آن را مکـي دانسـتهاند (طورسـي ،1415 ،ج،19
ص .)3آیه  46این سوره نيز بهرغم در برداشتن عوـارت «اهـل الکتـاب» مکـي اسـت و
روایتي در دست نيست که بر سوب نزول مستقلي برای آن داللت کند (دروزه ،بيتا ،ج5
ص .)487این آیه از حضور پيروان تورات و انجيـل در مکـه خوـر ميدهـد و ميگویـد
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به زبان بليغ و لسان عربي موين نازل شده [است و این مقتضي آن است که هـر واحـد

شگفتيآور نيسـت کـه برخـي از مفسـران ،ایـن آیـه را مقدمـهای بـرای ورود پيـامور و
مسلمانان به مدینه ميدانند و بر این دعوی دنـين دليـل ميآورنـد کـه هـي رویـارویي
مجادلهآميزی ميان مسلمانان و اهل کتاب در مکـه پدیـد نيامـده و ایـن سـوره در پایـان
دوران مکي نازل شده است (ابنعاشور ،1420 ،ج ،20ص.)181
این سخن بر بنياد همـان بـاور نادرسـت (بـر کنـار بـودن اهـل کتـاب و منافقـان از
رویدادهای دوران مکي) استوار است .برخي از مفسران به دليل یـاد شـدن منافقـان در
آیات آغازین سوره عنکووت ،آن را مدني دانسـتهاند ،امـا نویسـنده المیززان بـه
مناسوت همين آیات ،به نوود مالزمـه ميـان پدیـده نفـا و آیـات مـدني اشـاره ميکنـد
(طواطوایي ، 1393،ج ،16ص.)107
نتیجه

با بررسي آیات مکي قرآن درباره اهل کتاب ،ميتوان به حضور آنـان در دوران مکـي
زندگي پيامور پي برد .افزون بر این ،سهم تأثيرگذاری حضور آنان در ایستادگي در برابـر
اسالم ،فراوان بوده است .گزارشهای تاریخي از این ماجرا خوـر نميدهنـد ،امـا آیـات
قرآن ،تأیيد ميکنند که «مقاومت» اهل کتاب بهویژه یهودیان در دوره مدني به «معارضه»
بدل شد و بعدها زمينه را برای درآمدن بسياری از گزارشهای نامعتور بـه منـابع روایـي
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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زمينــههای بحــث و مجادلــه ميــان آنــان و مســلمانان فــراهم ميآمــده اســت .بنــابراین،

 .1ابنعاشـــور ،محمـــد الطـــاهر ( ،) 1420تفسزززیل الیرلوزززل
الینوول ،بيروت مؤسسة التاریخ.
 .2جعفریان ،رسـول ( ،)1373سیله رسول خزاا ،تهـران ،سـازمان دـا

و

انتشارات.
 .3حجتي ،محمدباقر ( ،)1372پژ هشی در تاروخ قزلنن رزلو ،
دا

دهم ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

 .4دروزه ،محمد عزة (بيتـا) ،الیفسیل الراوث ،قـاهره ،دار احيـاء الکتـب
العربية ،افست قم ،موسسه اسماعيليان.
 .5رجوي ،محمود ( ،)1383ر ش تفسیل قزلنن ،قـم ،پژوهشـکده حـوزه و
دانشگاه.

زباا
زی اسز
زول سز
زاا النلز
 .6سـيوطي ،جاللالــدین ( ،) 1418لبز
النز ل ،تحقيق عودالمجيد طعمة حلوي ،بيروت ،دارالمعرفة.
 .7صادقي ،محمـد ( ،) 1405الفلقزان سزی تفسزیل اللزلنن
باالللنن

 .8طواطوایي ،محمدحسين ( ،) 1393المیزان سی تفسیل الللنن،
بيروت ،مؤسسةاالعلمي للمطووعات.

 .9طورسي ،فضل بنحسـن ( ،) 1415مجمع البیزان سزی تفسزیل
الللنن ،بيروت ،مؤسسة االعلمي للمطووعات.

زل تی و ز
زان أز
زامع البیز
 .10طوــری ،محمــد ( ،) 1412جز

ن

الللنن ،بيروت ،دارالکتب العلمية.
 .11عتر ،نورالـدین ( ،) 1407مراضلات سی ألوم اللزلنن ،دمشـق،

جستوجوی اهل کتاب در آیات مکي قرآن

السنة ،بيروت ،مؤسسة الوفاء.

مطوعة الداودی.

 .12نکونام ،جعفر ( ،)1380درنما

بل تاروخگذار

قلنن ،تهـران،

نشر هستينما.
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