
 
  تعامل پیامبر با اهل کتاب در مکهۀنقد دیدگاه مفسران معاصر دربار

 
 2اشتری ، زهرا کلباسی1امیر احمدنژاد

 )19/12/93: نهایی پذیرش تاریخ ـ04/9/93: مقاله دریافت تاریخ(

 
 چکیده

 در دوران   )ص( کـه پیـامبر    نـد برخی مفسران معاصر بر ایـن باور       ای نانوشته  طبق قاعده 
 انـد   آیات دال بر این ارتباط یا مدنی،این  و بنابر استمکه ارتباطی با اهل کتاب نداشته

تتبع . اند یا مخاطبی غیر از اهل کتاب داشته      ـ   اند شده مکی واقع    های  ه  اگرچه در سور  ـ  
 و تأمـل در تحقیقـات        اسـت  های این باور را نـشان داده       مفسران متقدم، ریشه  آرای  در  

از اهل کتاب در محیط مکـه،        )ص(پیامبرآموزی   مبنی بر علم  دیدگاه آنان   مستشرقان و   
امـا ایـن دیـدگاه      . کند  می در تفاسیر معاصر آشکار       را فرض های پذیرش این پیش    زمینه

ـ        . نیستمفسران  ۀ  مورد پذیرش هم   اهـل  ۀ  وجود آیات متعدد مکی که از فعالیت مجدّان
 )ص(دهد، روایات شأن نزول که بـر مالقـات یهودیـان بـا پیـامبر      کتاب در مکه خبر می  

های متنوع و معتبر تاریخی از حضور یهودیان و مسیحیان مقیم و             گزارش  و داللت دارد 
 .  است با اهل کتاب در مکه)ص(تعامل پیامبر مؤید ،خانۀ خداکنار مسافر در 

 
  .مفسران معاصر ،طباطبایی مهعال، رسالت در مکه، )ص(پیامبراهل کتاب،  :ها کلید واژه
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 بیان مسئله. 1
 از دوران اسـرائیل  ه نقد و بررسـی وضـعیت بنـی       تأمل در آیات قرآنی نمایانگر آن است ک       

 پیـامبری   ۀسـال سـه    و بیـست یام در درون حکومت جبّـار فرعـونی تـا دوران            قپیدایش و   
بـه   ؛ از آیـات وحـی را بـه خـود اختـصاص داده اسـت               تعداد زیادی ،  )ص(حضرت محمد 

 قرآنی به شمار   ۀ پرتکرارترین قص  )ع(ای که قطعات داستانی مرتبط با حضرت موسی        گونه
کـه قـشر متـدین و    ـ ه یهودیـان    اهل کتاب دوران معاصر نزول وحی و به ویـژ  ورود می

 و  انـد    در آیات فراوانی مورد خطاب واقـع شـده         ـرفتند حجاز به شمار می    ۀفرهنگی جامع 
 آیاتی که با یهودیان     ،میاناین  اما در   . متوجه آنان شده است   های مکرری نیز      عتاب حتی

ای هـ  سـوره عمومـاً در    ،  شده است ها نازل     سخن گفته یا خطاب به آن      )ص(معاصر پیامبر 
 )ص( نیز مؤید این معناست که پیامبر)ص(تاریخی دعوت پیامبرهای   گزارش. مدنی است 

چنانکه در نخستین گام ورود     . در دوران پس از هجرت با یهودیان در تعامل فزونتری بود          
شده و یهودیان سرشناس، به عنوان اقلیـت قدرتمنـد و بـانفوذ      با اعراب یهودی ،به مدینه 

هـا   اما دیری نپایید که با نقض این پیمان    .]66ص،  23[ کردمضاء  ایثرب، دو پیمان مجزا     
یان در جنگ احـزاب بـا        به تیرگی گرایید تا جایی که کلیم       از سوی طرف یهودی، روابط    
 بـه   )ص( پـس از آن پیـامبر      و نظامی را رقـم زدنـد        ۀ صحن قریش متحد شده و تقابل در     

های  ت به گواهی قرآن و تأیید گزارش      اما این تعامال  . کردتدریج ایشان را از مدینه اخراج       
 در مدینه نبوده و در دوران مکه نیـز وجـود    )ص(تاریخی، محدود به دوران حضور پیامبر     

 دو سفر    یا تنها به یک  رغم تصور برخی معاصران      علیکیفیت این تعامل نیز     . داشته است 
 ]در مکـه  [  بلکه یهودیـان    است به مدینه و سؤال از یهودیان محدود نشده       بزرگان قریش   

 بـا ایـن     . در قرآن منعکس شده است     زیادی  تا حد  این حضور  و   اند  حضور مستقیم داشته  
 عدم تعامل مستقیم و     به حضور یهودیان در مکه را نادیده انگاشته و          برخی مفسران حال  

 بـا   )ص(یـامبر  معتقدند تعامل پ   اناین. اند  قائلها    با آنان در این سال     )ص(درگیری پیامبر 
 اهل کتاب   ،زیرا در دوران مکه    ؛است در مدینه    های اقامت  به سال ا محدود   تنهاهل کتاب   

    . در آن سرزمین حضور نداشتند تا تقابلی صورت پذیرد
 
  با اهل کتاب در مکه)ص(تعامل پیامبرعدم  طباطبایی مبنی بر هدیدگاه عالم. 2

اقل از عدم تقابل    یا ال  طباطبایی مشهورترین مفسری است که به وضوح از عدم تعامل            هعالم
وی در دو موضـع بـراین نظریـه         .  با اهل کتاب در دوران مکه سخن گفته اسـت          )ص(پیامبر

 . حجرسورۀ  91-90مائده و دوم ذیل آیاتسورۀ  54-51 نخست ذیل آیات: استتأکید کرده
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مائده از معاشرت با اهـل کتـاب         سورۀ   51-54در موضع نخست، مسلمانان ذیل آیات     

دفع کیـد اهـل کتـاب بـه         ۀ  اند و کسانی که به بهان       مسیحیان منع شده   اعمّ از یهودیان و   
 طباطبـایی ذیـل ایـن آیـات         هعالم. اند آنان تمایل نشان می دادند، مورد عتاب واقع شده        

م اسـت    معاشرت با اهل کتاب هشدار داده و بر ما مـسلّ           ۀ وحی دربار  ۀاین پار «: نویسد می
بـا  ] در مکه [ )ص(زیرا پیامبر  ؛ است ه نشده که در آیات مکی هیچ سخنی از یهودیان گفت        

آمیزش مسلمانان با  ، در ادامهوی ».بوده استو این تعامل در مدینه آنان در تعامل نبوده 
های   اسالمی در سال ۀجامعمعتقد است   یهودیان در عصر پس از هجرت را نیز قید زده و            

 تقابل بـا آنـان واقـع        ست و در  نخست هجرت با یهودیان ارتباط داشت، با ایشان پیمان ب         
سـپس  .  دوم دوران مدینه تماس برقـرار کـرد        ۀ با مسیحیان نیز تنها در نیم      ،چنانکه. شد
 که یا در اواخر دوران مدینـه نـازل           است  وحی چنین نتیجه گرفته    ۀنزول این فقر  ۀ  دربار

 پـیش   ،و یا این چند آیه    است   جز فتح مکه بوده       دیگری گشته و مقصود از فتح، پیروزی     
 مائده و قبل از فتح مکه فرود آمـده و مـراد از فـتح در آن نیـز،               ۀول سایر آیات سور   از نز 

   .]367ص، 5ج، 25[فتح مکه بوده است 
مین« حجر، مشرکان مکه از ابتال به عذاب         ۀ سور 89 ۀآی دردر موضع دوم     سِ  کـه   »مُقتَ

ود از ایـن   مقص در خصوص اینکه مفسران 2.اند شدهداشته   برحذر   1تکه کردند  تکهقرآن را   
مینَ چه کسانی   سِ نخـست آنکـه مقتـسمین بـه ولیـدبن          . اند کرده سه نظریه بیان     اند،  مُقتَ

 مکـه  ۀدادنـد و در درواز  نفـره را تـشکیل  شـانزده   ی که گروهدارد اشارهمغیره و یارانش    
و آن را به اقسام سحر و شعر و کهانت تقسیم کـرده             کرده  حجاج را از شنیدن قرآن منع       

کـه بـه    هستند  گروهی از اهل کتاب     آنکه مقصود از آن     دوم  . کردند ف می و این گونه وص   
ای را برای خـود انتخـاب         سوره ،بخش کرده و هریک برای استهزاء      تعبیری قرآن را بخش   

 کتاب آسمانی خود را تقسیم کرده و به بخشی مـؤمن و بـه بخـشی               آنکه    می کردند و یا     
 سـوم   دیـدگاه  .]68ص،  13ج ،6؛  589ص،  2ج ،21؛  531ص،  6ج،  27[ شدند کافر   دیگر
 از قوم ثمود )ع(های مخالف حضرت صالح  مراد از مقتسمین را گروه است که ابن زیدنظر

، 19ج،  30؛  354ص،  6ج،  28[قـسم شـدند       برای قتل پیامبر خـدا هـم      است که   دانسته  
 .]59ص، 4ج، 18؛ 162ص

                                                                                                                   
مِینَ . 1 قْتَسِ مُ زَلْنا عََلى الْ نْ ما أَ ینَ جَ* کَ ذِ رْآنَ عِضِینَالَّ قُ وا الْ  ]91-90: حجر [عَلُ
آیـات  [گـران    همان گونه که بـر تجزیـه      ] فرستیم ما بر آنها عذابی می    * [»!من انذارکننده آشکارم  « :بگو. 2

 ].89-91: حجر[ همانها که قرآن را تقسیم کردند!* فرستادیم] الهی
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سـه دیـدگاه    که  اشاره کرده است    مقتسمین   ۀ قرطبی به هفت نظریه دربار     ،همچنین
 و مغنیه تنها اهل کتاب را به عنوان مخاطبین ایـن       ]58ص،  10ج،  32[ فوق، اهمّ آن بود   

  .]490ص، 4ج، 37[  استکردهآیه معرفی 
مخاطـب بـودن اهـل    یعنـی  ـ را  شناسی این آیات، دیدگاه دوم  در مخاطبعالمه اما 
یاق آیات، این سـوره  که بنابر سکرده است رد و در توضیح آن به این نکته اشاره  ـ  کتاب
 لـذا امکـان مخاطـب       نبودندهل کتاب   با ا در تقابل   و در این دوران مسلمانان      است  مکی  

اشـاره  است  عمران که در عتاب یهود        آل 72ۀوی سپس به آی   . استبودن آنان نیز منتفی     
شـده   در مدینـه نـازل   ،گونه کرده و به اجمال خاطر نشان ساخته که جملگی آیات عتاب 

   .]194ص، 12ج، 25[است 
 

 دیدگاه سایر مفسران معاصر. 2
 عدم تعامل یهودیان بـا پیـامبر      تنها مفسر معاصری نیست که معتقد به          طباطبایی هعالم

 نویـسندگان از جملـه    .  بر این باورند    پس از وی نیز    و عموم مفسران معاصرِ   در مکه است    
 در دوران مکـه     )ص(امبر عدم ارتبـاط یهودیـان بـا پیـ         ر موضع ب  چندین در   تفسیر نمونه 

 ابالغ را مکی دانسته و خطاب       ۀ مائده و در نقد کسانی که آی       67 ۀذیل آی در   .نددارتأکید  
که نزول این آیه در اوایل بعثت منتفـی           است شده بیان   چنیناند،   به اهل کتاب پنداشته   

 .]2ص،  5ج،  38[ای نداشـته اسـت       در مکه با اهـل کتـاب مبـارزه         )ص( زیرا پیامبر  ؛است
نویسندگان این تفـسیر معتقدنـد      و  است  شده   انعام نیز تکرار     91 ۀذیل آی  یدگاهدهمین  

یهودیان  است،  با یهودیان گفت و گویی نداشته)ص( پیامبر در دوران مکه،   اساس آنکه  بر
این آیه در از این رو   وتر از مشرکان هستند  این آیه شایسته  به  برای مخاطب قرار گرفتن     

 انعام ۀدر میان آیات مکی سور  )ص(پس به فرمان رسول خدا    و س  دوران مدینه نازل شده   
 .]338ص، 5ج، 38[ها در قرآن فراوان است  جاییاین جاب ۀ نمون است ونهاده شده

نیـز بـار دیگـر همـین         اعراف و در نقد شأن نزول طبرسـی          187 ۀذیل آی همچنین،   
 از یهودیـان    طبرسی در شأن نزول این آیه به شـرفیابی گروهـی          .  است شدهبیان  دیدگاه  

ولی  ]777ص،  4ج،  27[ قیامت اشاره کرده است      ۀ و سؤال آنان دربار    )ص(خدمت پیامبر 
های مکه    با یهودیان در سال    )ص( با عنایت به آنکه پیامبر     در تفسیر نمونه  این شأن نزول    
  نیـز احقـاف  10 ۀذیل آی .]40ص، 7ج، 38[است شده  ، بعید دانسته     است تقابلی نداشته 

کـه ایـن    چنین بیان شده    با عنوان دیدگاه مورد پذیرش اکثر مفسران        مطلبی  ضمن نقل   
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قرار گـرفتن آیـات    رد وبن سالم اشاره دا  ایمان عبدهللاهو ب است  آیه در مدینه نازل شده      

، امری معمـول بـوده      )ص( مکی و بالعکس به فرمان رسول خدا       های  همدنی در میان سور   
 .]313ص، 21ج ،38[است 

 این سوره بـه منظـور   ، ضحی که بنابر آنۀ روایت شأن نزول سور   با این همه، در بررسی    
کالم قاطعیـت کمتـری      ،شده است  پس از دوران توقف وحی نازل        )ص(تسلی دادن پیامبر  

 ، بـا یهودیـان  )ص( این شأن نزول به سبب آنکه تمـاس پیـامبر         و چنین آمده است که     دارد
  .]95ص، 27ج، 38[رسد   و نه در مکه، بعید به نظر می استاغلب در مدینه بوده
در تفـسیر   وی. معتقد است که به این دیدگاه      است سومین مفسری  حسینی همدانی 

 کـه بـا انکـار وحـی          اسـت  یهودیانی دانسته ،  انعام را  ۀسور 91 ۀخطاب آی  ،انوار درخشان 
اند تـا    سپس با تصریح براینکه یهودیان در مکه نبوده       . اند درصدد جلب نظر مشرکان بوده    

نداشـتن  علی رغم حضور    ، سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که           واقع شوند  مورد خطاب 
خْفُـونَ     «عبارت  توانند مخاطب      آنان می   چگونه ،یهود در مکه   تُ ا وَ ونَهَ دُ بْ یسَ تُ رَاطِ جْعَلُونَهُ قَ تَ

یرًا  کـه    اسـت  بدین گونـه رفـع کـرده       با عبارتی تأمل بر انگیز        این تناقض را   باشند و  »کَثِ
 و تعلیماتش جهانی اسـت؛ از ایـن         اختصاص ندارد شخص و گروه خاصی     قرآن به   خطاب  
  .]34ص، 6، ج16[ بالمانع استبا الفاظ خطاب سخن گفتن وهی غایب، رو با گر

 از ایـن نظریـه      کـه ی اسـت    مفـسر معاصـر   چهارمین   ،تفسیر کوثر  ۀنویسند ،جعفری
کـه  دارد  ح   یوسف به این نکتـه تـصری       ۀوی ذیل سور  . استسخن گفته   هرچند با تناقض    

ای با یهودیان و مـسیحیان نداشـت تـا بـدخواهان بگوینـد وی            در مکه رابطه   )ص(پیامبر
 .]460 -459ص، 5ج، 13[فراگرفته است ایشان  را از )ع(بیداستان یوسف ن

و در میـان     دوشـ  مـی  مفسران معاصر امامیـه محـدود ن       به نظریه تنها    جالب آنکه این  
بیـان  تفـسیر    ۀنویسند،   مالحویش و  است ه یافت مفسران معاصر اهل سنت نیز طرفدارانی     

کـه براسـاس آن     را  سـراء، شـأن نزولـی       إ 110ۀوی ذیـل آیـ    . ه اسـت  جملآن   از   ،المعانی
کنی و تورات ما نیز آکنـده از         ن فراوان یاد می   اتو از رحم  «:  گفتند )ص(یهودیان به پیامبر  

 ارتباط یهود با پیامبر      به دلیل اتفاق مفسران بر مکی بودن این آیه و عدم           ،»این نام است  
ــن در  ــرده  رد ،دورانای ــتک ــاب    .]587، ص2، ج35[ اس ــز در کت ــالح نی ــبحی ص  ص

 .]63ص، 24[  استکرده نظریه را بیان همینوحی و قرآن  ۀهایی دربار پژوهش
 
 نقد. 3

رغم آنکه از سوی برخی مفسران معاصر مورد استقبال قرار گرفتـه و بـه                علی فوق، ۀنظری
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  مورد اجماع همگـان     اما به کار رفته است   های تفسیری آنان      در بررسی  هعدقایک  عنوان  
اشاره خواهـد   ها    نقد آن که در ادامه به      داردیح فراوانی   و منتقدان صریح و غیرصر    نیست  
هدف اصلی این پژوهش، اثبات تعـامالت اهـل         است که   آن الزم به ذکر     اما پیش از    . شد

ان مکه، با تمسک به فقراتی از وحی است کـه در   در دورانان و مسلم)ص(کتاب با پیامبر 
بر مبنای فهرست محمد عـزت      ، آیات هر دسته،     منظور به این    . است  برهه نزول یافته   آن

ـ با توجه به دقت مؤلف آنـ  تفسیر الحدیثدروزه در    مرتـب شـده  ، نزولسیربراساس   
 قـرآن رجـوع     این باره به هفت روایـت سـیر نـزول          دروزه نیز در  خود   گفتنی است    .است

 مـصر بـه روایـت حفـص از عاصـم بـه طبـع                کشورکرده و عاقبت به مصحفی که وزارت        
ده و البته بـا     کر، اعتماد   اند  ها بر حسب سیر نزول تنظیم شده         است و در آن سوره     رسانده

همچنـین   .]14 -12ص،  1ج،  18[ اتی نیز در آن داده اسـت       تغییر ،خودمدلّل  اجتهادات  
بـه   اهل کتاب سـخن      از که در آن      را های مکی  سورهون دروزه،   همچهللا معرفت نیز     آیت
ـ به جز سـورۀ رعـد کـه آن را مـدنی              و در این مقاله از آن نام برده شد         آمده است     میان
در مکـی   دروزه  گرچـه دیـدگاه      .]136 -135ص،  1ج،  39[  دانسته اسـت   مکیداندـ    می

 کـوثر  و   نمونه از جمله    تفسیرهای دیگر صاحبان  دانستن سورۀ رعد، نظر شاذی نیست و        
رغـم   علـی سـوره را    ایـن   ،  دارند با اهل کتاب در مکه تأکید        )ص(که بر عدم تعامل پیامبر    

انـد   به حـساب آورده   ،  و نه مدنی  ،  ، مکی دارد با یهودیان    )ص(به تعامل پیامبر   که   اشاراتی
 .]552ص، 5ج ،13؛ 233ص، 10ج، 38[
 
 ظواهر آیات. 1. 3

  تصویر متفـاوتی   ، با اهل کتاب در دوران مکه      )ص( پیامبر عدم تعامل  ۀنخستین نقد نظری  
گـروه از آیـات وحـی در شـناخت     چهـار  در این بـاره   . دهند  که آیات مکی ارائه می     است
 . ت رایج در مکه قابل استناد استتعامال

 
 آیات تجلیل از ایمان اهل کتاب  . 1. 1. 3

شـده   اشاره   )ص( پیامبر خاتم   اهل کتاب به   ۀموضع از آیات مکی به ایمان آگاهان      پنج  در  
تـوان بـه      مـی  ، علیه آنان  در برابر مشرکان و اتمام حجت     ایشان  از تجلیل قرآن از      واست  

مـشروح ایـن    . تردد اهل کتاب به مکه و احیاناً سکونت برخی از آنان در آن شهر پی برد               
 : به شرح ذیل استآیات 



  181       نقد دیدگاه مفسران معاصر دربارۀ تعامل پیامبر با اهل کتاب در مکه
 ۀان اهـل کتـاب در سـور        از ایمـ    نخستین تجلیـل   1های مکی   سیر نزول سوره   ۀپای بر
بِعُونَ « :فرماید  است؛ آنجا که خداوند متعال می      اعراف تَّ ذي       الَّذینَ یَ بِيَّ األُمِّيَّ الـَّ  الرَّسُولَ النَّ

نْکَـرِ وَ                   مُ هـاهُمْ عَـنِ الْ نْ وفِ وَ یَ رُ مَعْ هُمْ بِـالْ رُ جیلِ یَأْمُ راةِ وَ اإلِنْ هُمْ فِي التَّوْ دَ نْ تُوباً عِ ونَهُ مَکْ دُ جِ یَ
حِ هُمْ وَ األَ              یُ ضَعُ عَـنْهُمْ إِصْـرَ بائِثَ وَ یَ خَ یْهِمُ الْ مُ عَلَ رِّ حَ باتِ وَ یُ یِّ تـي   لُّ لَهُمُ الطَّ  کانَـتْ    غْـاللَ الَّ

ولئِـکَ هُـمُ                          لَ مَعَـهُ أُ ذي أُنْـزِ ورَ الـَّ بَعُـوا النـُّ وهُ وَ اتَّ رُ وهُ وَ نَـصَ رُ نُوا بِهِ وَ عَـزَّ الَّذینَ آمَ یْهِمْ فَ عَلَ
حُونَ مُفْلِ  که جملگی مفـسران مقـصود از آن را گروهـی از              در این آیه   .]157 :اعراف[ »2الْ

کـه وی را در کتـب مقـدس           به سبب ایمان به پیـامبری       از ایشان  اند، اهل کتاب دانسته  
، 7ج، 32؛ 278ص، 8ج، 25[ شده استتورات و انجیل پیش از آن شناخته بودند تجلیل  

 شــأن ،طبــری نیــز ذیــل ایــن آیــه .]313ص، 8ج، 6؛ 194ص، 9ج، 20؛ 298 -297ص
 اهل کتاب مؤمن  ضمایر این آیه به     ها    آن ۀکه در هم  است  های گوناگونی بیان کرده      نزول

 نیـز مقـصود از      )ع(در روایت حمزه از امام صـادق       .]59 -57ص،  9ج،  26[ داردبازگشت  
 -82ص،  2ج،  29[اند، اهل کتاب ذکر شـده اسـت           را پیروی کرده   )ص(کسانی که پیامبر  

 از این رو با استناد به الفاظ صریح آیه که پیرامـون گروهـی از اهـل کتـاب سـخن                      .]83
 را نیز آنیک زمان نزول   و هیچکند میو روایات شأن نزول که این معنا را تأیید گوید    می

توان به حضور گروهی مؤمن از اهل کتاب         ، می ندانسته است مدنی  آن را   اء نکرده و    استثن
 از آنکه این گروه مقیم مکه بوده یا از بالد دیگر به مکه آمـده و                 در مکه اذعان نمود؛ اعمّ    

  برای مسلمان شدن الاقـل بـه     اما مؤید مهم این معنا که اهل کتاب       . مسلمان شده باشند  
هـای    در سال، آن را به اتفاق مفسران  اعراف است که   ۀزمان نزول سور  اند،   کردهسفر  مکه  

ای که    ، دوره ]97ص،  8ج،  36؛  608ص،  4ج،  27؛  85، ص 2، ج 21[دانند    مینخست مکه   
لذا با عنایت . اند مسلمانان جز در مکه پایگاه رسمی و تبلیغاتی نداشتهدر آن بدون تردید 

رسد که اهل کتابی که خبر بعثت پیامبر جدید را شـنیده             به این قرائن چنین به نظر می      
ورات و انجیلی که در     و تطبیق صفات وی با ت      با سفر به مکه و آشنایی با حضرتش          ،بودند

                                                                                                                   
، اثـر محمـد عـزت       الحـدیث هـا در تفـسیر        هگذاری سور   سیر تاریخ  یۀهای مکی برپا    در این مقاله سوره   . 1

  . دروزه، تنظیم شده است
کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلـی            خدا، پیامبر امّی، پیروی می     ۀها که از فرستاد     همان. 2

دارد؛ اشـیاء پـاکیزه را    دهد، و از منکر باز مـي   ها را به معروف دستور می       یابند؛ آن  که نزدشان است، می   
کند؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بـر آنهـا              ها را تحریم می     شمرد، و ناپاکي   ای آنها حالل می   بر

اش کردند و    دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاري            بر می ] از دوش و گردنشان   [بود،  
 .از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند
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وی براین  . نیز در این باره نظری مشابه ارائه کرده است        دروزه  . مسلمان شدند دست داشتند،   
ای مکی، به صراحت از ایمان اهل کتـاب سـخن گفتـه،              باور است که وقتی این آیه در سوره       

 و  را شـنیده )ص(نشانگر آن است که آنان در آن مکان حضور داشته و ندای رسـالت پیـامبر         
اند  ایمان آوردهبدو  با کتب آسمانی خود، )ص(ها با تطبیق خصایص پیامبر سپس برخی از آن

ای در سـالمت     که این خود نشانگر آن است که این دو کتاب آسمانی در آن زمان بـه گونـه                 
و سپس به تحریفاتی مبتال شده      است  بوده که قابلیت تصدیق و تأیید پیامبر جدید را داشته           

 .]464-463ص، 2ج ،18[ا از دست داده است گر قابلیت این تطبیق رکه امروز دی
 55 -52، آیـات    کنـد   میمؤمنان اهل کتاب تجلیل     قرآن کریم از    موضعی که   دومین  
بْلِهِ هُمْ« :قصص است  تابَ مِنْ قَ ناهُمُ الْکِ یْ ذِینَ آتَ نُونَ الَّ تْلى* بِهِ یُؤْمِ ا   وَ إِذا یُ نَّ یْهِمْ قالُوا آمَ  عَلَ

نَّ      بِهِ ا کُ نا إِنَّ قُّ مِنْ رَبِّ حَ ینَ      إِنَّهُ الْ مِ سْلِ بْلِهِ مُ وا وَ        *ا مِنْ قَ رُ بَ ما صَ یْنِ بِ تَ رَّ هُمْ مَ رَ تَوْنَ أَجْ ولئِکَ یُؤْ  أُ
نْفِقُونَ       ناهُمْ یُ زَقْ ا رَ مَّ َئةَ وَ مِ یِّ َنةِ السَّ سَ حَ الْ رَؤُنَ بِ دْ نْهُ وَ         * یَ رَضُوا عَ عْ مِعُوا اللَّغْوَ أَ نا  وَ إِذا سَ قالُوا لَ

جاهِلینَ         َتغِي الْ بْ یْکُمْ ال نَ المٌ عَلَ مالُکُمْ سَ عْ نا وَ لَکُمْ أَ مالُ عْ ی هـ گرو ، سخن از  در این آیات   .»1أَ
 و بـا نـزول قـرآن بـه          اند  پیشتر به کتاب آسمانی خود ایمان آورده      است که    از اهل کتاب  

ـ      ما پیش « :گویند میحقانیت آن نیز اذعان کرده و        نیـز  خداونـد    » .ودیمتر نیز مـسلمان ب
امـا  . کند  به آنان دو پاداش عطا می      ،صبرسبب این   آنان را مورد لطف ویژه قرار داده و به          

دفع بدی با خوبی    بلکه در عمل نیز      دوش میاقرار زبانی ختم ن   این  شایستگی آنان تنها به     
راض ند و آنگاه که سخن بیهوده مـی شـنوند، از آن اعـ             کن   می انفاقاز روزی خود    و  کرده  

 سـپس بـر     ».اعمال هرکسی برای خود اوسـت     « :کرده و در برابر این نامالیمت می گویند       
 طباطبـایی   هعالم ».ما در طلب دوستی با جاهالن نیستیم      « :گویندمخالفان سالم کرده و     

 و در سـیاق آنهـا       ]54ص،  16ج،  25[  اسـت   اعـراف دانـسته    157 ۀاین آیات را مؤید آیـ     
 را )ص( و رسول خداند در تجلیل اهل کتابی که ایمان آورد،این فقره از وحی   «: نویسد می

، 16ج،  25[اسـت   شده   و بدین جهت مورد آزار مشرکان واقع شدند، نازل           ندتصدیق کرد 
هجرت مسلمانان بـه     ۀ مفسران برجسته نیز در شأن نزول این آیات به واقع          .]48 -47ص

عیت واقعـی و دعـاوی      حبشه و سفر نمایندگان نجاشی به مکه به منظـور اطـالع از وضـ              
مـسیحی از حبـشه بـه نماینـدگی از          دوازده  براساس این روایت    . اند مهاجران اشاره کرده  

                                                                                                                   
و هنگامی که بر آنان خوانده      ! * آورند ایمان می ]  قرآن[ایم به آن     ه قبال کتاب آسمانی به آنان داده      کسانی ک . 1

ها همه حق است و از سوی پروردگار ماست؛ ما پیش از ایـن هـم                  به آن ایمان آوردیم؛ این    «: گویند شود می 
اشـشان را دو بـار دریافـت        شـان، اجـر و پاد       آنها کسانی هستند که به خـاطر شـکیبایي        * » !مسلمان بودیم 

  .کنند ایم انفاق می کنند و از آنچه به آنان روزی داده ها را دفع می ها بدي  نیکيۀ وسیلدارند و به می
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پـس از مالقـات بـا       . نجاشی برای اطالع از صحت و سقم سخنان مهاجران به مکه آمدند           

 ۀبـرای آنـان تـالوت نمـود، مـسلمان شـدند و در هنگامـ               ایشان   و آیاتی که     )ص(پیامبر
پیدا کردند  درگیری لفظی   با ابوجهل    ، داشتند )ص(ای که با رسول خدا     بازگشت از جلسه  

 ، این بنابر شأن نزول دیگری نیز     .]296ص،  13ج،  32؛  221ص،  6ج،  7؛  76، ص 20، ج 6[
 ،8[ اسـت  یکی از آنـان بـوده        هرفاع ابوآیه در وصف ده یهودی ایمان آورده نازل شده که           

، 13ج ،32 ؛131ص،  5ج،  22؛  421، ص 3، ج 21؛  301، ص 10، ج 12 ؛292ص،  4ج
سـی و دو     مـسیحی کـه       چهل  در وصف  ، شریفه ۀاین آی  ، برحسب روایت سوم    .]296ص

، 10، ج12[ده اسـت  شـ  و ایمان آوردند نـازل  ند به مکه آمد   نفر از حبشه و مابقی از شام      
 در مکی    مفسران  لذا ]296ص،  13ج،  32؛  403ص،  7ج،  27 ؛421، ص 3، ج 21؛  301ص

 . ندارندد بودن این آیات نیز تردی
 -107، آیات   کند     را ذکر می    ایمان اهل کتاب    مورد از مواضعی که قرآن کریم      سومین

تْلـى               « :سراء است إ ۀ سور 109 بْلِـهِ إِذا یُ وتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَ نُوا إِنَّ الَّذینَ أُ وْ ال تُؤْمِ نُوا بِهِ أَ   قُلْ آمِ
ونَ  رُّ خِ یْهِمْ یَ داً   ألَ لِ  عَلَ جَّ قانِ سُ حانَ وَ یَقُ  *ذْ بْ مَفْعُـوالً              ولُونَ سُ نـا لَ عْـدُ رَبِّ نـا إِنْ کـانَ وَ وَ *  رَبِّ

ونَ رُّ خِ شُوعاً    ألَ لِ  یَ هُمْ خُ زیدُ بْکُونَ وَ یَ قانِ یَ در این آیات خداونـد در       ]109 -107 :اسراء[ ».1ذْ
 زیرا حقانیت کالمـش بـا       ؛ است  ایمان یا کفر آنان را یکی دانسته       ،برابر سرکشی مشرکان  

آنگاه که آیات وحی برآنان      ،این عالمان . استشده  مان اهل کتاب بدان مسجل      ایمان عال 
شـود و    شود، سربه سجده نهاده، اشـک ریختـه و بـر خشوعـشان افـزوده مـی                 تالوت می 

  ». تو محقق شدنی استۀ وعد!بارالها«: گویند می
کـرده   اعراض  آنان از اسالم  ؛ زیرا  است  این آیات را نوعی تحدی با کفار دانسته        طبری

 کسانی که بـه  زیرا ؛یمان یا اعراض شما یکسان است  ا فرماید و خداوند خطاب به آنان می     
ردند و حقانیـت     ایمان آو  شناختید، معیار تشخیص حق از باطل می     عنوان مردان علمی و     

 چنـین   ،دروزه با تکیـه بـر ایـن نکتـه         از این رو     .]120ص،  5ج،  26[ کردندقرآن را ثابت    
سراء خود مکی بوده و ایـن آیـات نیـز مکـی             إ ۀسورفارغ از اینکه    که  است  نتیجه گرفته   

، خـود    اسـت   جدال و اتمام حجت با مشرکان بنا نهـاده شـده           ۀاست، سیاق آن که بر پای     
وی مایـل اسـت ایـن       . دلیلی دیگر بر ایمان این گروه از عالمان اهل کتاب در مکه اسـت             

سلمان شدند، داللـت نمایـد      اب که م   قصص بر یک گروه از اهل کت       55 -51آیات و آیات  
                                                                                                                   

 ها دانش داده شده     که پیش از آن به آن      رید، و خواه ایمان نیاورید، کسانی     خواه به آن ایمان بیاو    «: بگو. 1
: گوینـد  و مـی  ... *افتند   کنان به خاك می    هشود، سجد   خوانده می   بر آنان  ]این آیات [ که   است، هنگامی 

ـ [هـا    آن* »! اسـت  ش به یقین انجام شدنی    های منزّه است پروردگار ما، که وعده     «  بـه زمـین     ]اختیـار  یب
 . افزاید  بر خشوعشان می]تالوت این آیات، همواره[و  کنند افتند و گریه می می
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 بن نوفـل مـسیحیِ سـاکن مکـه کـه            ة ایمان ورق  ،ابن عاشور  .]439 -438ص،  3ج،  18[
شهادت وی را اهل مکه شنیدند و ایمان عبدهللا بن سالم و معیقیب و سلمان فارسـی را                  

  .]183ص، 14ج، 6[ به شمار آورده است »الَّذینَ اوتوا العِلمَ«موارد مقصود قرآن از 
ست که به وضوح از ایمان عالم یهودی و شهادت           ا ای  احقاف نیز چهارمین آیه    10 ۀآی

تُمْ بِـهِ وَ          قُلْ أَ « :او بر حقانیت اسالم سخن گفته است       هِ وَ کَفَـرْ نْـدِ اللـَّ تُمْ إِنْ کانَ مِـنْ عِ َرأَیْ
نـي     دٌ مِنْ بَ دَ شاهِ تُمْ إِنَّ          إِسْـرائیلَ عَلـى     شَهِ رْ بَ مَ         مِثْلِـهِ فَـآمَنَ وَ اسْـتَکْ هَ ال یَهْـدِي الْقَـوْ  اللـَّ

مینَ الِ در مکی یا مدنی بـودن ایـن آیـه تردیـد وجـود دارد و                هرچند   ]10: احقاف[ »1الظَّ
، 38[ انـد   دانـسته عالم یهودی مسلمان شدهاز مقصود عبد هللا بن سالم را     عموماً تفاسیر

بـا  آن  دی   لیکن دروزه با تصریح بر اینکه سیاق و مضمون این آیه و تحـ              ]313ص،  21ج
همـسو بـا تمـامی      اسـت ، ترجیح داده  کند   داللت می   بر مکی بودن آن    جملگی،  مشرکان
 .]339ص، 19[ بداندمکی نیز این آیه را سوره، 

مبنـی    است روایات فراوانی از اختالف نظر میان اصحاب تفسیر نقل کرده         نیز  قرطبی  
 ایمـان   )ص(سول اکـرم  با عنایت به آنکه ابن سالم دو سال آخر حیات ر          بر اینکه گروهی    

آورد، مقصود از این عالم یهودی را فـرد دیگـری دانـسته و آیـه را نیـز مکـی بـه شـمار                         
 قرشی نیز با پذیرفتن این فرض که یهودیانی به مکه سفر            .]188ص،  16ج ،32[اند   آورده

 .]138ص،  10ج،  31[کرده و ایمان آورده باشند، مکی بودن آیه را بالمانع دانسته اسـت              
که متقدمان اصحاب   است   به هفت روایت تفسیری اشاره کرده        ،یز ذیل این آیه   سیوطی ن 

 10 ۀتفسیر از جمله سعید بن جبیر، حسن بن مسلم، عکرمه، شعبی و مسروق، نزول آیـ            
  .]39ص، 6ج، 22[اند  احقاف را همچون دیگر آیات این سوره، در مکه اعالم کرده

 

 آیات مرجع قرار دادن اهل کتاب . 2. 1. 3
 بـا اهـل کتـاب،       )ص(ومین گروه از آیات قابل استناد در راستای کشف تعامالت پیامبر          د

در .  قرار داده است   )ص(آیاتی است که آنان را مرجعی برای اثبات حقانیت دعاوی پیامبر          
 تا آنچه را که بدان آگاهی ندارند  استبرخی از این فقرات وحی، از مخاطبان دعوت شده     

 تا از    است  خواسته شده  )ص( از خود پیامبر   ،دیگر فقرات مرتبط   و در    بپرسنداز اهل ذکر    
 . آیه محل بررسی استپنج در این باره . اهل کتاب سؤاالتی بپرسد

                                                                                                                   
د و شما به آن کافر شوید، در حالی که شاهدی            خدا باش   قرآن از سوی    من خبر دهید اگر این     به«: بگو. 1

تـر از شـما       گمـراه  چه کـسی  [اسرائیل بر آن شهادت دهد، و او ایمان آورد و شما استکبار کنید               از بنی 
 »!کند خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی! ؟]خواهد بود
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 )ص(انبیاء که در راستای اثبات رسالت پیامبر      ۀ  سور 7  نحل و  ۀ سور 43 اتینخست آ 

 و منکـران    نکننـدگا   و از شـک   کرده  و امکان وحی الهی به بشر، به انبیاء پیشین استناد           
بْلِـکَ   « :کنندکسب  اطالعاتی  »ذکر اهل«این باره از     تا در است  خواسته   نا مِـنْ قَ رْسَلْ وَ ما أَ

جاالً نُوحي   الَّ رِ هْلَ    إِ ئَلُوا أَ سْ یْهِمْ فَ لَ مُونَ       إِ تُمْ ال تَعْلَ نْ رِ إِنْ کُ  مقـصود   ،مفسران به اتفاق   »1 الذِّکْ
 ، حجـاز  ۀاند که به عنوان عالمان جامع      ب دانسته  در این دو آیه را اهل کتا       »اهل الذکر «از  
، 20 ج،30 ؛384ص، 6ج، 28، 557، ص6، ج27؛ 258، ص12، ج25[نفـــوذ بودنـــد  ذی
 تصریحی بـه حـضور اهـل    ،که در این دو آیه کرد  هرچند در نهایت باید اذعان       .]211ص

 بـه  توجه قابل یطبعاً حضور آنان و اقرارشان در برابر جمع است ولی    کتاب در مکه نشده   
سـاخته   ، هدف قرآن را محقق می   وجود نداشته باشد   که امکان تحریف سخنانشان      طوری
حجت الهی را بر  ،شمار مشرکان مکه به سوی یهودیان مدینه ارسال تعداد انگشتو است  
 زیرا حتی اگر  ؛درسان  را به اثبات نمی    )ص(کرد و حقانیت پیامبر    می مردم مکه تمام ن    ۀعام

توانستند این اقـرار      کردند، این چند نماینده، معاندانه می        را تصدیق می   آنان پیامبر جدید  
  . را کتمان کرده و عکس آن را بیان کنند

اسراء، به وضوح حـضور و امکـان تعامـل     101یونس و  ۀ  سور 94 ۀ دو آی  ، این با وجود 
 ،یـونس ۀ  سـور  94 ۀدر آیـ  . سـازد  مسلمانان با اهل کتاب در دوران مکـه را مـسجل مـی            

نْتَ فِ   «:فرماید  میند خطاب به رسولش     خداو نَ    شَکٍ  يفَإِنْ کُ لْ زَ ا أَنْ مَّ ذینَ       مِ ئَلِ الـَّ یْکَ فَـسْ لَ ا إِ
قُّ مِنْ رَ         حَ دْ جاءَكَ الْ بْلِکَ لَقَ تابَ مِنْ قَ رَؤُنَ الْکِ تَـرِ       یَقْ مْ ال تَکُـونَنَّ مِـنَ المُ : یـونس [ »ینَبِّکَ فَ

 شک و تردید هستی، از کسانی که پیش از          اگر از آنچه بر تو نازل گردیده در       یعنی   ،]94
 چرا که بدون تردید حق از جانـب         کنند، کسب آگاهی    خوان مستمر کتاب آسمانی می   تو  

 .  نباش، پس از تردیدکنندگان شدهزل اپروردگارت ن
اسـرائیل از     بنی ۀ تا دربار   است  خواسته شده  )ص(اسراء نیز از پیامبر    ۀسور 101ۀدر آی 

نا مُوسى   « :کنداهل کتاب سؤال     یْ دْ آتَ ئَلْ     وَ لَقَ سْ ناتٍ فَ یِّ سْعَ آیاتٍ بَ ني   تِ هُمْ      بَ رائیلَ إِذْ جاءَ  إِسْ
نُّکَ یا مُوسى   عَوْنُ إِنِّي ألَظُ رْ قالَ لَهُ فِ حُوراً فَ سْ جعفری در بیان ایـن آیـه    .]101: اسراء[ »2 مَ

 ۀردربـا  از آنـان      اسـت   موظـف شـده    )ص(اسرائیلی کـه پیـامبر     مقصود از بنی  «: نویسد می
آمـد   و رفـت ، یهودیان معاصر بودند که بـه مکـه          بپرسد )ع( حضرت موسی  ۀگان معجزات نه 

  .]366ص، 6ج، 13 [داشت پرسش از آنان را  امکان مالقات و)ص( و پیامبرندکرد می
                                                                                                                   

] سان بودند، و از جنس بـشر همه ان! [نفرستادیمکردیم،  ما پیش از تو، جز مردانی که به آنان وحی می        . 1
 . دانید، از آگاهان بپرسید اگر نمی

بـه  ] گانـه   معجزات نه [اسرائیل سؤال کن آن زمان که این           روشن دادیم؛ پس از بنی     ۀنه معجز  یموسما به   . 2
 »]!ییا ساحر[نه کنم تو دیوا گمان می! ای موسى«: فرعون به او گفت! ؟]چگونه بودند[ها آمد  سراغ آن
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چنانچـه  با عنایت به آنکه در مکی بودن این دو آیه میان مفسران اختالفـی نیـست،                 
و در تعامـل بـا دیـن جدیـد     نداشـته   سال مکـه حـضور      سیزده   اهل کتاب در     گفته شود 

 ۀ که در این ایام از مکه جز برای سفری کوتاه به طائف در آسـتان       )ص(د، رسول خدا  ننبود
 را  هـا    از آن  امکان پرسش و کـسب اطمینـان        عمالً ،]399ص،  1ج ،5[ هجرت خارج نشد  

 حجـت علیـه    بـرای اقـرار اهـل کتـاب و اتمـام     حتـی ته و زمینۀ تحقق این آیات ـ  نداش
 چه بسا تمسخر یا اعتراض مشرکان را بـه          وجود نداشت و این امر     ـمشرکان هم که باشد   

  .شد  نیز به عدم تحقق آن اشاره میهمراه داشته و در آیات دیگر
شعراء است که در احتجاج بـا       سورۀ   197 ۀ مورد استناد در این گروه، آی      ۀپنجمین آی 

وَ«: فرماید  میمشرکان   مَهُ   لَمْ یَکُنْ   أَ مَ  لَهُمْ آَیةً أَنْ یَعْلَ نِ  عُلَ رائیلَ  ياءُ بَ آیـا همـین     ، یعنـی  » إِسْ
  !اسرائیل به خوبی از آن آگاهند؟ نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی

، با توجه به پیش فرض مورد بحث در ایـن مقالـه، یعنـی               از مقاتل به نقل   ابن عاشور   
ل به مـدنی بـودن ایـن        ائ ق کتاب پس از هجرت،    با اهل    )ص(وقوع مراوده و تعامل پیامبر    

مدنی بودن این آیه،    به  دروزه در پاسخ به قائالن       اما   .]107 -106ص،  19ج،  6[  است آیه
از در احتجاج با کـافران مکـه        این سوره و مضمون این آیه که        انسجام و نظم    «: نویسد می

 ،19[ ».کنـد  یتقویـت مـ  ی بـودن ایـن آیـه را     وجه مک،گوید  سخن می آگاهی اهل کتاب  
از سیاق این آیه چنـین بـه         است که  براین باور    تفسیر الحدیث همو در    .]332 -331ص

 در محـضر رسـول      ،در مکـه  ای همگـانی     رسد که عالمان اهـل کتـاب در جلـسه          نظر می 
 10 آیۀ؛ چنانکه در    اند  کردهحجت را بر همگان تمام      به حقانیت او اقرار کرده و        )ص(خدا

زمخشری  .]261 -260ص،  3ج ،18[ضوح بیشتری بیان شده است      احقاف این معنا به و    
 .]82، ص5، ج22؛ 298ص، 3ج، 21[و سیوطی نیز این آیه را مکی به حساب آورده اند 

 ۀ علی رغم اعتقاد به نظریـ      ،طباطبایی نیز  هعالمخود    حائز اهمیت آن است که     ۀاما نکت 
 را  )ص(احقانیـت رسـول خـد      اعتراف اهل کتـاب بـه        ، با اهل کتاب   )ص(عدم تعامل پیامبر  

ـ که هنوز روابط پیامبر با این گروه بـه تیرگـی نگراییـده               های نخست بعثت   سالمربوط به   
  .]321 -320ص، 15ج، 25[ آورده است و این آیه را مکی به شمار  دانسته بودـ

اشاره دارد نیـز     به دیگر آیاتی که از پرسش مشرکان از یهودیان            همچنین این باره در
 مشرکان برای ارزیابی دعـاوی پیـامبر جدیـد بـه            ،این آیات مطابق  . کرد استناد   می توان 

هایی   سؤال آنان نیز    ند و شدشدند، متوسل    محسوب می حجاز   ۀ جامع انیهودیان که عالم  
رسـاند،   مـی این آیات هرچند مرجعیت علمی اهل کتاب را به اثبـات            . به ایشان آموختند  
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ل که از سفر مشرکان به مدینه و مالقات با یهودیان آن دیـار              لیکن با عنایت به روایات شأن نزو      

 و مسلمانان با اهل )ص(اثبات مالقات و یا تعامل مستقیم پیامبر، نمی توان به  استسخن گفته
، پرسـش از داسـتان      ]85: اسـراء [  پرسش از روح   ۀاین سؤاالت در زمین   . کتاب در مکه پرداخت   

 .  بوده است]83: کهف[ القرنین ذوپرسش از و  ]7: یوسف[ )ع(حضرت یوسف
 
 از اهل کتاب ی آموز  به علم)ص( متهم ساختن پیامبرآیات. 3. 1. 3

وزی از اهل کتاب مـتهم      آم  را به علم   )ص( مشرکان پیامبر  مطابق برخی آیات قرآن کریم،    
ای  عدهحضور  بیانگر ، لیکن همین ادعای کذب استاند که هرچند اتهامی ناروا بوده کرده

 از .ده اسـت  فـراهم آمـ  )ص(ر چنین نسبتی به پیامبۀکه زمیناست  کتاب در مکه    از اهل   
سانُ        « : نحل چنین آمده است    103 ۀجمله در آی   رٌ لِ شَ مُهُ بَ ما یُعَلِّ دْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ   وَ لَقَ

سانٌ       مِيٌّ وَ هذا لِ جَ عْ یْهِ أَ لَ ونَ إِ دُ حِ ذي یُلْ بینٌ   الَّ رَبِيٌّ مُ ت کـه    حـائز اهمیـت آن اسـ       ۀنکتـ  »1 عَ
 بلکـه    اسـت   را انکار نکرده   خداوند وجود فردی به عنوان معلم که دستاویز مشرکان بوده         

 تـرین کـالم را آورده      معلمی پیامبری که فصیح    ۀ شایست ، نبودن زبان وی را به سبب عرب    
روایـات  در  . استکه این خود تأییدی بر وجود فردی معهود در میان آنان            داند  نمی،  است

 مـتهم   )ص(آموزی به پیـامبر     ه که به علم   از اهل کتاب مک   ی  افرادنام    این آیه،  شأن نزول 
، ابن حضرمی را که بـه زبـان رومـی تکلـم     سیوطی به دو سنداز جمله  .  آمده است  بودند
 غالمی نصرانی به نام جبر       از طبری .]131ص،  4ج،  22[ داند  کرد، مصداق این آیه می      می

ـ        علی .]119ص،  14ج،  26[ برد  در این خصوص نام می      ه، فکیهـ  وبن ابراهیم این فـرد را اب
ـ  و عبیـد شـد   که از اهل کتاب بود و سپس مـسلمان   است غالم حضرمی دانسته   ه بـن  اللّ

 از ایـن رو  ]88ص، 3ج، 29[. سالم مقصود قریش را دو غالم نـصرانی بیـان کـرده اسـت      
ایـن اتهـام و   امـا  کـرده اسـت     از اهل کتاب کـسب ن       اطالعات خود را   )ص(هرچند پیامبر 

گروهـی  کـم     دستوجود   مکی بودن این آیه،      رمفسران ب نظر  روایات پیرامون آن و اتفاق      
 . رساند اندک از اهل کتاب در مکه را به اثبات می

 
   نقد اهل کتابآیات. 4. 1. 3

ارتباط آنان بـا محـیط مکـه و         نقد عملکرد اهل کتاب، دومین مؤید       در  آیات مکی   وجود  

                                                                                                                   
 کـه   در حالی که زبـان کـسی      » !دهد این آیات را انسانی به او تعلیم می       «: گویند  دانیم که آنها می    یما م . 1

 !  آشکار است، زبان عربی]قرآن[دهند عجمی است؛ ولی این  ها را به او نسبت می این
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  ایـن  توان بـه   نخست می  در این باره   . است )ص(در دعوت پیامبر  ایشان   کارشکنی آشکار 
ذِ« :فرماید   که می  آیه اشاره کرد   نَ الَّ یْ تَ ینَ آتَ رِفُونَهُ اهُمُ الْکِ مَ  ابَ یَعْ ـ    کَ نَ رِفُونَ أَبْ ذینَ   ا یَعْ هُمُ الـَّ اءَ

نُونَ     سَهُمْ فَهُمْ ال یُؤْمِ وا أَنْفُ رُ سِ ان بـا ایـن تـصور کـه         هرچند برخی مفسر   .]20 :انعام[» 1.خَ
، 4، ج 18 [ ، این آیه را مدنی پنداشـته انـد         است کارشکنی یهود پس از هجرت آغاز شده      

 مکــی  آیــه، آن را ســیاقبــر اســاس ،در مقابــل برخــیامــا  ]501ص، 12ج، 30؛ 75ص
هرچنـد تقابـل یهودیـان      «: نویسد  سید قطب دراین باره می     .]12ص،  2ج،  21[ اند  دانسته

ایـن آیـه    اسـت امـا   ای برقرار بوده  افتاده و در مکه تعامالت سازنده   اغلب در مدینه اتفاق   
 انـد  بـاز زده   اهل کتـابی کـه از ایمـان سـر         زیرا مطابق مفاد این آیه،       ؛ترجیحاً مکی است  
ابـن عاشـور نیـز       .]1060ص،  2ج،  33[ انـد    سرزنش قـرار گرفتـه    مورد  همچون مشرکان   

 بـه منظـور اثبـات حقانیـت      و کـه  در فـضای م     در برابـر مـشرکان را      شهادت اهل کتـاب   
 ای هجز عد  آنان ـ  و معتقد است به دلیل آنکه امری ضروری و حیاتی دانسته)ص(پیامبر
  .]49ص، 6ج ،6[ مورد عتاب واقع شدند ، را تصدیق نکردند)ص(پیامبرـ معدود

 مرجـع   خـصوص هرچنـد در   . انعام است  91 ۀاهل کتاب، آی  از آیات نقد     دومین نمونه 
 و برخـی آن را عتـاب بـه یهـود و             وجـود دارد  میان مفسران اختالف     آیه،   در این ضمایر  

، 13ج،  30[ بسیاری همچـون فخـر رازی      مفسران    اما ؛اند برخی عتاب به مشرکان دانسته    
 و محمـد    ]271ص،  7ج،  25[  طباطبایی هم، عال ]44،  2،  1407[ ، زمخشری ]63 -60ص

 آیه دانسته   یها   قسمت ۀهم، یهودیان را مخاطب     ]224 -222ص،  3ج،  37[ جواد مغنیه 
 تعـداد   چنانکـه  .انـد   ، پاسخ گفتـه   دشو  یمو به اشکاالتی که با انتخاب این دیدگاه مطرح          

، 7ج،  26[انـد    کـرده  روایات شأن نزول نیز مخاطـب ایـن آیـه را یهـود معرفـی                 زیادی از 
 ۀآیـ ایـن   .  راهگـشاست  تنی نیز در کشف مخاطب این آیه      م  قرائن درون  .]177 -176ص

سبب انکار نزول وحی و آشـکار کـردن قطعـاتی از           به  طب خود را    اه صراحت مخ  شریفه ب 
، به شهادت دیگـر آیـات     است و    دهتورات و پنهان نمودن قطعات دیگری از آن، عتاب کر         

امـا   .]224 -222ص،  3ج،  37 ؛177 -176ص،  7ج،  26[ کردنـد    می تنها یهودیان چنین  
جعَلونَ«افعال   قرائت مشهور این آیه است که        ،حائز اهمیت  ۀنکت بدونَ«،  »تَ خفـونَ «،  »تُ و » تُ
متُم« ای جز حضور یهودیان در فضای       که نتیجه است  را به شکل مخاطب به کار برده        » عُلِّ

هِ إِذْ قـالُوا مـا             « :مکه و عتاب مستقیم ایشان دربر نخواهد داشت        رِ وا اللَّهَ حَـقَّ قَـدْ رُ دَ وَ ما قَ

                                                                                                                   
گونـه کـه فرزنـدان       ، همان شناسند  می را] پیامبر[ه خوبی او    ایم، ب   به ایشان داده   آنان که کتاب آسمانی   . 1

 . آورند یاند، ایمان نم  وجود خود را از دست دادهۀیشناسند؛ فقط کسانی که سرما خود را می
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لَ اللَّهُ عَل   زَ رٍ مِنْ شَ   یأَنْ شَ ذی جاءَ بِهِ مُوس        ءٍ ی بَ کتابَ الَّ لَ الْ زَ اسِ      ی قُلْ مَنْ أَنْ لنـَّ دی لِ  نُوراً وَ هُ

جْعَلُونَهُ راطیسَ   تَ ها قَ ونَ دُ بْ خْفُونَ وَ   تُ تُمْ کثیراً وَ    تُ مْ هُ            عُلِّ تُمْ وَ ال آباؤُکمْ قُـلِ اللـَّ مُوا أَنْ  ما لَمْ تَعْلَ
هُمْ ف رْ بُونَیثُمَّ ذَ  .]91 :انعام[ »1 خَوْضِهِمْ یلْعَ

ـ   « :فرماید   که می   است عنکبوت 46 ۀ آی از نقد اهل کتاب در    سومین مورد    جَ لُوا وَ ال تُ ادِ
تَ  هْلَ الْکِ تي  أَ الَّ الَّ بِ نـا وَ                  ابِ إِ یْ لَ لَ إِ ذي أُنْـزِ الـَّ ا بِ نَّ نْهُمْ وَ قُولُوا آمَ مُوا مِ الَّ الَّذینَ ظَلَ سَنُ إِ  هِيَ أَحْ

لهُ      نا وَ إِ لهُ یْکُمْ وَ إِ لَ لَ إِ زِ مُونَ    کُمْ وَ أُنْ سْلِ حْنُ لَهُ مُ دٌ وَ نَ با توجـه بـه آنکـه        .]46: عنکبوت[ »2احِ
آن را  تـوان    می دانستن این آیه وجـود نـدارد،        مکی در مفسران   ی میان اختالف نظر هیچ  

 تعامل مـسلمانان بـا اهـل کتـاب در دوران مکـه              ۀترین آیات مکی در زمین     یکی از متقن  
رفـت و  معتقد است   قرشی در تأیید این معنا      . استان  تعامل با آن   ۀنحوبیانگر    زیرا ؛شمرد

 شـده  نزول ایـن آیـه      موجب  دین جدید  ۀهای آنان دربار   آمد اهل کتاب به مکه و پرسش      
  .]148ص، 8ج، 31[است 

توان   ه می  با اهل کتاب در دوران مک      )ص(، در اثبات تعامل پیامبر    موارد فوق افزون بر   
روابط اهل کتاب با اقلیت مسلمان      طور ضمنی به    به  به آیات دیگری نیز استناد نمود که        

به نقش غیرمستقیم یهودیـان      در آن  این موارد، آیاتی است که     ۀاز جمل . اشاره دارند مکه  
: قصص: رک  [ اشاره شده است  در تحریک و تعلیم مشرکان برای پرسش از پیامبر جدید           

اکی از آن است که     هرچند شأن نزول این آیات ح      .]7: ، یوسف 83: ، کهف 85: ، اسراء 48
 واکـنش    امـا  طلبیدند  مواجهه با پیامبر جدید یاری می      ۀمشرکان از یهودیان مدینه دربار    

یهودیان به این مسئله و تالش آنان برای کشف صـدق و کـذب دعـاوی پیـامبر جدیـد،                    
چه بسا این همه توجه به این و  کند  میاهمیت ظهور پیامبر موعود را در باور آنان روشن  

 ایـشان را بـرای     اسـت  آن تصریح شدهه نیز ب ]89: بقره[ ه در دیگر آیات قرآنی    مسئله ک 
 تر یا مواجهه با فـردی کـه ادعـای پیـامبری داشـته              سفر به مکه و کسب اطالعات دقیق      

 . ، تحریک کرده و این تعامل را میسر ساخته باشداست

                                                                                                                   
چـه  «: بگـو » !خدا، هیچ چیز بر هیچ انسانی، نفرستاده است       «: تندها خدا را درست نشناختند که گف       آن. 1

ـ مردم، نور و هدایت بـود امّـا شـما     که برای کتابی  ! ی آورد، نازل کرد؟    را که موس   کسی کتابی  ه  آن را ب
 بـه شـما     دارید و مطالبی   یادی را پنهان می    را آشکار و قسمت ز     دهید؛ قسمتی  صورت پراکنده قرار می   

هـا را در      سـپس آن  » !خـدا «: بگو» !که نه شما و نه پدرانتان، از آن با خبر نبودید          است  تعلیم داده شده    
  !  کنندا کن، تا بازیآمیزشان ره گفتگوهای لجاجت

 از آنان که ستم کردنـد؛       کوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی      که از همه نی    با اهل کتاب جز به روشی     . 2
ایم و معبود مـا و        آورده  خدا بر ما و شما نازل شده ایمان        ما به تمام آنچه از سوی     «: دبگویی] ها به آن [و  

 » ! است و ما در برابر او تسلیم هستیمشما یکی
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اسـرائیل در     مکی بـه نقـد بنـی       های  ههایی از وحی که در سور      در کنار این آیات، پاره    
پرداخته اسرائیل    و دیگر پیامبران بنی    )ع(وادث حضرت موسی  حو یا به ذکر     ادوار گذشته   

: ، طـه  187 -103: اعـراف  :رک[ کند    را تقویت می  تعامل آنان با محیط مکه      احتمال  نیز،  
: ، کهـف  109 -101 و   7 -1: اسـراء ،  83 -76 و   55 -1: ، قصص 68 -10: ، شعراء 98 -9

  :یوســـف، 110 -97: ، هـــود98 -74: ، یـــونس53 -1: ، مـــریم49 -18: ص ،97 -60
: ، زخرف 54 -23: ، غافر 52 -45: ، مؤمنون 92 -78: انبیاء،  148 -112: ، صافات 101- 4

اسرائیل در ادوار    زیرا ذکر مکرر حوادث بنی     ؛]12 -10: ، احقاف 37 -17: ، دخان 65 -46
ان، بدون آگاهی و آشنایی مخاطب از آن وقایع، امـری بـه             گوناگون و نقد و تجلیل توأمان آن      

 و  )ع(از این رو طبعاً اعـراب بـا قـوم حـضرت موسـی             . دور از اصول گفتاری زبان قرآن است      
 ایـن پـیش     وآشـنایی داشـتند     به وضـوح    روی داده   هایی از آنچه برای آنان        کم بخش   دست

 احتمال داد کهتوان   میهمچنین.  استبوده  برای تعامل مردم مکه با یهودیانیزمینه، بستر
برخی از اهل کتاب در مکه حضور داشتد که قرآن مکرر از سرگذشـت نیاکـان آنـان سـخن                    

اسـت  دروزه براین باور . استکرده  و نقدهای مشابهی به یهودیان پیشین و معاصر وارد          گفته  
 نبـوده )ص(بر یهودیان معاصر زمـان پیـام      اارتباط ب   بی ،نقد گذشتگان یهود در آیات مکی     که  
در هـای یهودیـان معاصـر بـا عـصر رسـالت را               اخالقی بی ۀتوان ریش  زیرا به وضوح می    ؛است

 .]438، ص19 [کردیاکان آنان مشاهده نقدهای قرآن به انحرافات اجتماعی و اخالقی ن
 مـؤمن و منکـر یـا صـالحان، افـراد            هـای   اهل کتـاب بـه گـروه      بندی    دستههمچنین  

مکـی بـا     ۀ، حاکی از درگیری و ارتباط جامعـ       در دیگر آیات قرآن   کاران،    زیانحال و    میانه
اگر اهل کتـاب بـا مکـه در ارتبـاط نبـوده و              زیرا   ؛وضعیت ایمان یا عدم ایمان آنان است      

تصدیق یا تکذیب ایشان به عنوان قشر با نفـوذ فرهنگـی در آن شـهر نقـش حیـاتی در                     
، 32: فاطر[  در چندین سوره    نداشت، بیان وضعیت ایمان آنان     )ص(پیشبرد دعوت پیامبر  

 . رسید  ضروری به نظر نمی،]36:، رعد47: عنکبوت
 

 از آیات مکی پیرامون اهل کتاب مفسران گزارش. 2  .3
 با اهل کتـاب در      )ص(دومین نقد وارد بر مفسران معاصری که قائل به عدم تعامل پیامبر           

 یـشان از آیـات مکـیِ       خود ا   معاصر و به ویژه    دوران مکه هستند، گزارش مفسران متقدم     
چنانکه گذشت مفسران متقـدم بـرای بـسیاری از آیـات مکـی      . پیرامون اهل کتاب است   

و حتـی   ارائـه داده     مورد نظر آیـه    یهودیان و مسیحیان   ، مصادیقی از  با اهل کتاب  مرتبط  
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  بـا ضـمنی آنـان  مخالفـت   و ایـن بـر     اند نیز مطرح نکرده  آن آیات را    احتمال مدنی بودن    

، 6 :رک[ دانـست  با اهل کتـاب      )ص(پیامبریا به باور برخی عدم تقابل       مل  عدم تعا نظریۀ  
، 15، ج 26 ؛292 -291ص،  4ج،  8 ؛ 471، ص 4 و ج   219، ص 6، ج 7؛  49، ص 6ج
، 19ج، 30؛354، ص6، ج28 ؛320، ص7و و ج403ص، 7ج، 27 ؛69، ص19 و ج120ص
  .]296ص، 13ج ،32 ؛417، ص21ج و 162ص

از جملـه دروزه، ابـن      معاصر شـیعه و سـنی       تقدم و   م، برخی از مفسران     اینافزون بر   
مخالفـت  نظریـه   نیـز آشـکارا بـا ایـن         ه کاشانی    فتح اللّ  ولیعاشور، سیدقطب، قرشی و م    

هـا    آن آیـات ه در مـورد برخـی از  هـایی کـ    سیاق سورهنناد بهآنان عمدتاً با است  . اند  کرده
پرداختـه و بـا بیـان        این آیات ، به اثبات مکی بودن      مطرح شده است  مدنی بودن   دیدگاه  

شواهدی از روایات   ذکر   اهل کتاب و یا با        نازل شده در خصوص    چند نمونه از آیات مکی    
، به نقد ایـن نظریـه        است دهکرشأن نزول که برخی از اهل کتاب را ساکنان مکه معرفی            

 ؛267 و   142،260ص،  4ج ،18؛  138، ص 10 ؛271 -270، ص 26، ج 6: رک[اند   پرداخته
  .]394 -393ص، 10ج و 179ص، 2ج، 34؛ 148ص، 8ج، 31

 بـا اهـل کتـاب در دوران         )ص( عدم تعامل پیـامبر    ۀ مفسران قائل به نظری    جالب آنکه 
 با اهـل    )ص( و بر تعامل مستقیم پیامبر     کردهنقض  را    گفتۀ خود   در مواردی آشکارا   ،مکه

ع ضـ در چنـد مو   نظریـه    طباطبـایی از ایـن       ۀچنانکه عالمـ  . اند کتاب در مکه صحه نهاده    
 گذشت، بـه     تمامی آیاتی که در نقد پیشین      ۀ دربار اما ]2. 1. 3: رک[  است کردهاستفاده  

افـزون بـر آن در      . استدانسته   وفادار بوده و مخاطب آن را اهل کتاب          ظواهر آیات وحی  
سـورۀ   91 ۀشناسی آی  بیان کرده و حتی در مخاطب     نظریه  مواردی عباراتی در نقض این      

، مخاطب آیه را مشرکان تلقی کرده       نظریه  ی که با استمداد از این       انعام، در برابر مخالفان   
 .  با اهل کتاب در دوران مکه پرداخته است)ص(اند، به ردّ دیدگاه عدم تعامل پیامبر

ذیل  به یهود در دوران مکه      صود عالمه از مبتال نشدن اسالم     با این وجود حتی اگر مق     
عـدم ارتبـاط اهـل کتـاب بـا          ه معنای   بنه  را   ]194ص ،12ج،  25[ 1 حجر 91 -89آیات  

، کنـیم گیری تعامل منفی میان این دو گـروه تلقـی            مسلمانان، بلکه به معنای عدم شکل     
در وی  . شود  می، نقض   گوید   می انعام 91 ۀخود ذیل آی  آنچه   عالمه با    ۀهمچنان این نظری  

                                                                                                                   
 ولم یبتل االسالم یومئذ بالیهود و النصارى ذاك االبـتالء و     ةو فیه أن السورة مکیة نازلة في أوائل البعث        . 1

 مما قالتـه    ]72: عمران آل[ »آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ          «: قولهم
  .الیهود بعد الهجرة
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زیـرا   ؛ اسـت   یهودیـان را عتـاب نکـرده       ، انعـام  91ۀاند آی  پاسخ به اشکال کسانی که گفته     
 )ص( رسول خـدا   ۀدلیلی نیست مواجه  «: گوید  بودند، می مسلمانان در مکه به آنان مبتال ن      

 زیرا قرآن ذکری برای ؛کند دیگر ادیان سکوت ۀبا مشرکان موجب شده باشد تا وی دربار
تمـاس  دائمـاً   افزون بر آنکه یهودیان با اهل مکـه همـسایه بـوده و              . عموم جهانیان است  

 118 عنکبوت و    47مچون   انعام، آیات دیگری ه    91ۀاز این رو غیر از آی      .کردند برقرار می 
 مکیِ اعـراف  ۀسوردر آیات فراوانی ازچنانکه .  اهل کتاب سخن گفته است ۀنمل نیز دربار  

لذا بـسیار بعیـد اسـت کـه در مـدت         . اسرائیل اشاره فرموده است    نیز به ظلم و بیداد بنی     
، نـدای رسـالت      اسـت  از نیز مرکزیت داشـته     در مکه که نسبت به حج      )ص(دعوت پیامبر 

گیری مثبت و    و به اهل کتاب نرسیده باشد و آنان موضع        رفته   از مکه بیرون ن    )ص(پیامبر
، نـدای   )ص(های نخـست رسـالت پیـامبر       که در همان سال     در حالی  ؛منفی نکرده باشند  

 .]272ص، 7ج، 25[ شداسالم به خارج از شبه جزیره و حبشه منتقل 
تعامل اهل کتاب با مسلمانان را امری بدیهی و حتمی           طباطبایی   ه عالم سبر این اسا  

 به رویارویی مـستقیم ایـن       ن نتیجه گرفت که وی       از آ  توان هرچند نمی کرده است؛   تلقی  
 . بوده استقائل دو قطب توحیدی با یکدیگر 

 ده رعد، به مکی بودن این سوره اشاره کـر          سورۀ 36هللا مکارم نیز در تفسیر آیه       آیت  
رفت و آمد اهل کتاب به مکه و نفوذ جریان فرهنگـی آنـان در ایـن     از قاطعیت و با  است

 نـزول  ۀهایی که آنان دربـار  که مردم مکه را به سبب نشانه طوری به ؛شهر خبر داده است   
  تـاریخی  های  گزارش دانسته و به     )ص( ظهور پیامبر  ۀکردند، آماد  پیامبر موعود مطرح می   

  .]233ص، 10ج ،38[است کرده  بن نوفل استناد ة ورقمشهوری از قبیل
 با اهـل کتـاب      )ص(نظریۀ عدم تعامل پیامبر    به عنوان دیگر مفسر موافق        نیز جعفری

 بـا  )ص( و کیف تعامل پیـامبر کمّزمینۀ  استوار نمانده و در    بر این دیدگاه   در دوران مکه،  
رفـت و آمـد برخـی        انعـام بـه      91ۀوی ذیل آیـ   . داردضی  ق متنا آرای پیوسته   ،اهل کتاب 

 )ص(یهودیان به مکه برای تجارت و آشنایی با دین جدید و مالقات آنان بـا رسـول خـدا               
در تفـسیر   اما   ]496ج،  3ج،  13[  است شاهد آورده ا نیز   اشاره کرده و روایات شأن نزول ر      

 انعام به یهودیان را فراموش کرده و بـراین نکتـه تأکیـد              91 ۀیونس گویا عتاب آی    94ۀآی
 بـه حقانیـت او و       )ص( یهودیان در دوران مکه به سبب عدم درگیری بـا پیـامبر            کهدارد  

 چنانکـه او    .]146ج،  5ج،  13 [داشـتند ذعان  اخباری که از وی در تورات نقل شده بود، ا         
یهودیـان در بـالد دیگـر بـا         «: نویـسد  مینظر است و     همین    بر  رعد نیز  36 ۀدر تفسیر آی  
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شده و به حقانیت وی اقرار کرده و او را تصدیق            خشنود   )ص(آگاهی از خبر بعثت پیامبر    

یده و به مقابلـه      موقعیت خویش را در خطر د      ،به مدینه  )ص(پیامبر با ورود     اما کردند می
یوسـف بـا چرخـشی      ۀ  همین مفسر ذیل سور   با این حال     .]552ص،  5ج،  13[برخاستند  

ـ    در مکـه رابطـه     )ص( کـه پیـامبر     است  به این نکته تصریح کرده     ،کامل ا یهودیـان و    ای ب
فراگرفتـه  ایـشان    را از    )ع(بیمسیحیان نداشت تا بدخواهان بگویند وی داستان یوسف ن        

 اسراء، به موضع    ۀ وی سپس در تفسیر آیات پایانی سور       .]460 -459ص،  5ج،  13[است  
 از یهودیـانی کـه بـه مکـه سـفر            )ص(که پیـامبر   است   قبلی خود بازگشته و اذعان کرده     

ـ  اسـرائیل و معجـزات نـه        بنی ۀیق سخنانش دربار  دند، به منظور تصد   کر  می حـضرت   ۀگان
 .]366ص، 6ج ،13[پرسید   سؤال می)ع(موسی
 

  تاریخیهای گزارش . 3. 3
 بـا اهـل کتـاب در دوران مکـه، شـواهد             )ص(عدم تعامل پیـامبر    نظریۀ وارد بر     دیگر نقد

بـا تأمـل در     . دشـو      مواردی از آن ذکر می     ،تاریخی متعدد و گوناگونی است که به اجمال       
 گروه از شواهد تاریخی بـه منظـور اثبـات       نویسی عرب، می توان از دو      دم سیره منابع متق 

شواهدی که از تغییر آیین افـراد     نخست. کردحضور مستقیم اهل کتاب در مکه استفاده        
که برخی از این گروه در مکه ساکن بوده و برخی نیز به             دارد و این  یا قبایل عرب حکایت     

شواهدی که از اقامت دائم یـا موقـت اهـل کتـاب کـشورهای                دوم .اند کرده مکه سفر می  
 که به منظور سکونت، تجارت، جاسوسی و یا کـسب            است همسایه در حجاز سخن گفته    

 . کردند اطالع از آیین جدید در مکه زندگی کرده و یا به آن شهر تردّد می
 
 شواهد حاکی از تغییر آیین افراد یا قبایل عرب. 1. 3. 3

 ۀنخست گزارش یعقـوبی دربـار     . کردتوان استناد    در این باره به چند گزارش تاریخی می       
حـارث   گروهی از بنـی   «: نویسد وی می .  است یهودآیین  تغییر آیین برخی قبایل عرب به       

سپس به یهودی شـدن     وی   ».بن کعب، گروهی از غسان و گروهی از جذام یهودی شدند          
آیـین  تبلیـغ   و  ود تنی چند از احبار یهودی به یمـن          یمنیان اشاره کرده و علت آن را ور       

ای از اوس و خـزرج نیـز بـه سـبب همجـواری بـا                 چنانکه عده داند؛    یهود در آن دیار می    
 ایـن گـزارش فـارغ از آنکـه امکـان            .]257ص،  1ج،  40[یهودیان به آیین آنان درآمدنـد       

سـازد،    آسـان مـی  بـرای مـا  ] به مکه[سکونت یا تردد برخی از این اعراب یهودی شده را        
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تصور عدم تبلیغ یهود برای آیین خویش و عدم پذیرش مؤمنان جدید در دیـن حـضرت                 
 ]قـرآن [  نزولۀ وضعیت مکه در آستانۀجعفریان نیز دربار . کند  میدار   خدشهرا   )ع(موسی
ن ا و اعراب بد استالعرب وجود داشته جزیرةگسترده در  یهودیت به طور نیمه«: نویسد می

تلمود نیز که گزارشگر تغییر آیین برخی اعـراب بـه     و]201ص، 1ج، 14[ دداشتنتمایل  
 .]24ص، 6ج، 15[ کند تأیید میآن را  ،استتوسط احبار یهودی یهودیت 

و اسـامی  اشـاره دارد    به برخی از اقوام عرب که نصرانی شـدند نیـز            همچنین  یعقوبی  
بن   از جمله عثمان؛سد بودند ا برخی از قریشیان که از بنی     «: آنان را چنین ذکر کرده است     

إمـرؤالقیس    بنـی   و تمـیم  های دیگری از قریش که از بنی       بن نوفل و گروه    ةالحویرث و ورق  
تغلب و از یمن قبایـل طـیّ، مـذحج، بهـراء، سـلیح، تنـوخ،                  نیز بنی  ه ربیع ۀاز قبیل . بودند

نیـز در گـزارش     اندلـسی   حـزم     ابـن  .]257ص،  1ج،  40[ شدندغسان و لخمیان مسیحی     
بـدون تردیـد     ]451ص ،3. [دهـد   تعدادی از قریشیان خبر می      از مسیحی شدن   ،یگرید

 با اهل کتاب    )ص(ای از قریشیان، تعامل پیامبر     های چندگانه  گزارش مسیحی شدن گروه   
 . سازد را در دوران قبل و بعد از بعثت، حتمی می

ایمـان وی در    بـن نوفـل و حتـی         ة دیدار پیامبر با ورق    ۀ گزارشی که دربار   ،با این همه  
بیـانگر  کم    دست، اگر به همان کیفیت مشهور نباشد،         است منابع تاریخی متقن ذکر شده    

، 1، ج 2.[ وی اسـت    بـا  )ص(وجود چنین فردی در محیط مکـه و امکـان ارتبـاط پیـامبر             
 و داز شـرک بـه حنفیـت گراییـ       ،بود اسد  بنی ۀ از تیر   که  وی یعقوبیبه گزارش    ]576ص

 هـا   روایـت  همچنین مطابق برخـی  ]229 -228 و   257ص،  1ج،  40[.  نصرانی شد  سپس
. وجـود داشـته اسـت      در کعبه    )ع( و حضرت مسیح   )س(، تمثالی از حضرت مریم    تاریخی

  ]112ص، 1ج، 10[
 

 شواهد حاکی از اقامت دائم یا موقت اهل کتاب کشورهای همسایه در حجاز. 2. 3. 3
اب کشورهای همسایه در حجاز های تاریخی از اقامت دائم یا موقت اهل کت  گزارش  برخی  

اند که به منظور سکونت، تجارت، جاسوسی و یا کسب اطالع از آیین جدیـد                 سخن گفته 
 مهـاجرت    یهودیـان، مـاجرای    ۀدربـار . ندکرد  در مکه زندگی کرده یا به آن شهر تردّد می         

جزیره و سکونت برخی از آنان در کنار کوه احـد و برخـی دیگـر در                  شبه روم به    کلیمیان
، 1ج،  14[اسـت   شـده   ، در کتـب متعـددی نقـل          برای پیوستن به پیـامبر موعـود       ینهمد
ای   به گونه، یهودۀ رفتاز کف  حقوق   ۀو اعاد انتظار آنان برای ظهور پیامبر خاتم        .]369ص
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چنانکه در . بقره گزارش شده است 98 ۀمحسوس بود که فخرفروشی آنان بر اعراب در آی

سـرزنش   )ص( بـه سـبب انکـار حـضرت محمـد          ،منتظر یهودیانِهمین  بقره نیز    41آیه  
 آنان در حجـاز و      ۀگسترد طبعاً این همه پیگیری و انتظار یهودیان و حضور نیمه         . اند  شده

 ،]416 -413ص،  1ج ،15؛  439ص،  1ج ،4[ نفوذ فرهنگی باالی آنـان در میـان قـریش         
 سـال  13 در احتمال سکونت برخی از آنان در مکه و یا الاقل سفر آنان بـه ایـن شـهر را               

مبـدل  به یقـین    احتمالی نزدیک    به   ، در جوار بیت هللا الحرام     )ص(رسالت حضرت محمد  
یـافتگی   جنـگ خنـدق و اعـالم هـدایت         ۀچنانکه سفر یهودیان به مکه در آستان      . دکن  می

و حتـی    ]221ص،  1ج ،14؛  31ص،  1ج،  17[در منـابع تـاریخی      که  مشرکان بر مسلمانان    
 سفرهای قبلی یهود به ایـن       ، امکان  است ر مسلّم گزارش شده   ه طو ب ]51: نساء[آیات وحی   

در این میان   . سازد آنان با قریش را نیز بیش از پیش محتمل می         منطقه و ارتباط مستحکم     
بـه  مکـه   به سفر ابوسفیان و شصت سـوار یهـودی   ، قمر45 ۀفتح هللا کاشانی ذیل آی    ی  لوم

اسـت   اشاره کرده    با یهودیان یثرب  پیمان شدن    هم مدینه برای    هکعب بن اشرف ب   همراهی  
 از کلیمیـان در مکـه       ی قابل تـوجه   ۀ که این آمار، حاکی از سکونت عد       ]179ص،  2ج،  34[

 ساله ی رسالت خود، با ایـن گـروه نیـز تعامـل داشـته                13است که طبعاً پیامبر در دوران       
ن و بـه ایـ    ضمن آنکه برخی از اهل کتاب ساکن در حجاز نیز تجـارت پیـشه بودنـد                  ؛است

 تاریخی به ماجرای قتل یک تاجر       های  چنانکه در گزارش  داشتند؛  رفت و آمد    سبب به مکه    
     .]501ص، 1ج ،14[ن تصریح شده است یهودی توسط یک مسلما

تری از رفت و آمد آنان به مکه یا سکونت ایـشان در             صریحقراین   مسیحیان   ۀاما دربار 
اشاره دارد که یت مسیحیان در مکه  فعالبه در گزارشی   جعفریان. آن شهر در دست است    

 بـه ویـژه پـس از بعثـت رسـول       ـ  راهبردی بودن این منطقه برای اهـل کتـاب  حاکی از
 عموماً در   ند و داشت از یهودیان     کمتر یمسیحیان جمعیت «: نویسد وی می . است )ص(خدا

 گـزارش آن  در ایـن     قابل توجـه     ۀنکت» . ساکن بودند  در مکه و مدینه   ای نیز     و عده نجران  
پیرامـون  جاسوسـی   تجارتی داشتند که از آن برای       های   است که مسیحیان در مکه خانه     

 در  که طور و همان  ]205ص،  1ج ،14[کردند   استفاده می نیز  برای دولت روم    اوضاع مکه   
رومیان بارها تالش کردنـد تـا از طریـق یمـن و بـا                 است، های تاریخی نقل شده    گزارش
 هـا،   ش   مطابق یکی از این گزار     از جمله . کنندرا تصرف   گیری از دولت غسانیان مکه       بهره

ـ های مسیحی شده از عربـ بن حویرث   عثمان جفنه که از طـرف دولـت روم در    نزد آل  
ها پیشنهاد کرد کـه حاضـر اسـت قـریش را بـه کـیش        شامات حاکم بودند رفته و به آن    
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از ایـن  . او را نپذیرفتنـد  پیشنهاد آنان کنند امانصرانیت درآورد به شرط آنکه او را حاکم    
آنـان پذیرفتنـد و حکـم       . ح کـرد  صر روم گشت و همین پیشنهاد را مطر        راهی دیار قی   رو

  .]181 -178ص، 11[ به مقصد برسد، مرد پیش از آنکهولی  امارت وی را نوشتند
 صریح که اهمیت مکه و کنترل اوضاع آن را برای مسیحیان داخل و              های  این گزارش 

 با ایـن گـروه در دوران        )ص(به وضوح مؤید تعامل پیامبر    د،  کن  بیان می جزیره   شبهخارج  
 سـفر    نـاظر بـه     روایـات شـأن نـزول      تـوان بـه      که از آن جمله مـی      پیش از هجرت است   

 برای اطالع از دین اسالم و پیامبر نوظهورش       نمایندگان نجاشی از دولت مسیحی حبشه       
، 32؛  221ص،  6، ج 7[ دشـد اشـاره کـر     نقـل    قـصص    55 -51تبیین آیات  پیشتر در  که
ـ     مکه   از سوی دیگر   .]76، ص 20، ج 6؛  296ص،  13ج  هـای     تمرکز مواصالت تجـاری دول

 حضور اهل کتاب در آن شهر را        ۀ زمین ،های تجاری از آن    عبور کاروان و  روم و حبشه بود     
 چنین حـضور پررنگـی در       ،وقتی مسیحیان با جمعیت کمتر    افزون بر این     .کرد    میفراهم  

 کناگسترده در حجاز سـ     یهودیانی که به طور نیمه    توان گفت     می،  داشتند مناسبات مکه 
فعالیـت فزونتـر و الاقـل       شـدند،     و به عنوان منتظران پیامبر موعـود شـناخته مـی           بودند

 . کردندو با آیین جدید تعامل برقرار ند همپای مسیحیان در مکه داشت
 مسیحیان به عنوان مسافر و   حضور اهل کتاب اعمّ از یهودیان و       ،از مجموع این قراین   

 )ص(های مثبت و منفی آنان نسبت به رسالت حضرت محمد گیری موضعو مقیم در مکه  
هـای نخـست     در همان سال  اسالم  پای  و تعامل آنان با نهال ن     که پس از آن    شود  ثابت می 

، بـا   محمد عزت دروزه، مفسر تاریخـدان معاصـر        ست که از این رو  . ندز هجرت را رقم می   
هـای تـاریخی، دوران دعـوت پیـامبر در           ز آیات وحی، روایات شأن نزول و گزارش       الهام ا 

ن و دعوت اهل کتاب همراه ادعوت صرف مشرک ۀسال حضور در مکه را به دو برهسیزده 
 بـا اهـل کتـاب در        )ص(وی در تصویر دوران تعامل پیامبر     . ده است کرن تقسیم   ابا مشرک 

ر مکه سکونت داشته اند و یا الاقل در تـردّد            یهودیان د   از گروهی«: نویسد فضای مکه می  
ساز سـفر    مناسبات تجاری و غیرتجاری آنان با قریش، زمینهواند   میان مکه و مدینه بوده    

 قابل توجه مسیحیان را در مکـه امـری          ه و اما وی حضور گسترد    ». است بودهآنان به مکه    
انکه در روایات سیره و چن. نهد  که شواهد تاریخی نیز بر آن صحه می  است حتمی دانسته 

 نام بسیاری از اهل کتاب که نصرانی بوده و در مکه ایمان خود به اسـالم را                  ،کتب تراجم 
 .]340، ص19[، ذکر شده است کردندعلنی 
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  ذهنی مفسر در تقابل با واقعیت تاریخی و قرآنیۀپیش زمین. 4. 3

مای اهـل تفـسیر،   ، در مـواردی برخـی از قـد   شدچنانکه در خالل آیات گذشته مشاهده  
 سـیاق سـوره      بـر اسـاس    رااسـت   آیات مکی که پیرامون وضعیت یهودیان نـازل گـشته           

شـعراء دیـدگاه مقاتـل را     197 ۀ چنانکه ابن عاشـور ذیـل آیـ    ؛اند دانستهتفکیک و مدنی    
همچنین  .]106ص، 19ج، 6[است رده  مکی نقل کۀپیرامون مدنی بودن این آیه در سور     

ـ  ةسیر و   فسیر الحدیث ت -دروزه در دو اثر خود      بـه اثبـات مکـی بـودن ایـن آیـه             ـ الرسول
ـ     او،افزون بر    و    که پیشتر مشروح آن گذشت      است پرداخته  مکـی   ه مفسران دیگری نیز ب

 که تفصیل آن ذیل آیات مرجعیت اهل کتاب قابـل مالحظـه             دارندبودن این آیه تصریح     
  .]321 -320ص، 15ج، 25؛ 82، ص5، ج22 ؛298، ص3، ج21 :رک[است 

دیدگاه مصحف مورد اعتمـاد خـود مبنـی بـر مـدنی             دیگر نیز   موضع    در چند  دروزه
، 3ج،  18: رک [ اسـت  ها پرداختـه   دانستن آیات مکی را گزارش کرده و سپس به نقد آن          

رازی نیز در موارد متعددی در تفسیر آیات مکی که خطـاب              فخر .]75ص،  4ج؛  260ص
هـا    آن ، تاریخی ییتی در شأن نزول آیه یا سند       روا ۀ، بدون ارائ  شده است به اهل کتاب نازل     

 دانـسته به سفر نمایندگان قریش به مدینه و پرسش آنان از عالمان یهودی آن دیار               ناظر  را  
 مبنی  ی در پاسخ به اشکال     انعام نیز  91 ۀوی ذیل آی   .]533،  24؛  501ص،  12ج،  30[است  

ر مکـه اتفـاق افتـد و در     و یهودیـان د  )ص( میان پیـامبر   ۀبرآنکه چگونه ممکن است مجادل    
 منعکس شود؛ به امکان مدنی بـودن تنهـا همـین آیـه               است ای که یکباره نزول یافته     سوره

 ایـن   دانـستن  مفسران متعددی با مکی      حال آنکه  ]61 -59ص،  3ج،  30[اشاره کرده است    
 ،13ج،  30[انـد    را به یهودیان ارجاع داده و به اشکاالت احتمالی پاسخ گفته          آن  آیه، ضمایر   

 .]224 -222ص، 3ج، 37 ؛271ص، 7ج، 25 ؛44ص، 2ج، 21 ؛63 -60ص
در در حالیکه اصل بر نزول پشت سرهم و انسجام متنی آیات در یک سوره است امـا                  

متنی و یا     بدون ذکر دالیل متقن برون      وحی، مدنیِفقرات   آیات مکی به     تحمیل ،مواردی
.  برخی مفسران وجود داشته است     آرایمتنی از گذشته در      دورنقراین  استناد به هرگونه    

 مکی، نیازی به اثبـات مکـی بـودن یکـی از آیـات آن سـوره نیـست و                     ۀدر یک سور  لذا  
 و متفاوت جلـوه دادن نـزول آن،         ی بلکه عدم اتصال یک آیه به سیاق آیات پیرامون         .بالعکس
د چنانکـه چنـ  . انـد  اقامـه نکـرده  دالیلی چنین عموما دلیل متقن است که مفسران نیازمند  

 تـا    اسـت  در نتیجه این امر موجـب شـده       . ادعاهای بدون استناد گذشت   گونه  نمونه از این    
مـدنی و بـالعکس را      ۀ   مکی در سـور    ۀگذاری یک آی   پژوهان، به طور مطلق جای     برخی قرآن 
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 تچنانکه آیـ . آیات یک سوره را به لحاظ تاریخ نزول متحد بدانندۀ و همکنند مردود اعالم  
 ،اسـت  یمکـ  کـه  یا سـوره  هربا تتبعی که انجام دادم،      «: نویسد اره می هللا معرفت در این ب    

  .]62ص، 39[ است یمدن آن تمام ،است یمدن که یا سوره هر و است، یمک آن تمام
، بدون   هجری 14به یکباره در قرن     نظریه  تا این     است  آنچه موجب شده   ،به هرجهت 

فرضی قطعی برای برخـی      م و پیش  ای مسل  به قاعده  تدبر و ارزیابی اقوال مفسران پیشین،     
همچنـان   انی را به خـود اختـصاص دهـد،         و موافقان و مخالف    مفسران معاصر تبدیل شود   

 کیفیت ۀدر این زمینه تقابل برخی محققان معاصر با مستشرقان دربار. حائز اهمیت است
 . دارد  با اهل کتاب در مکه، از این راز سربه مهر پرده برمی)ص( پیامبرۀرابط
 از تحقیقات برخی مستـشرقان یـاد        ،مباحث فی علوم القرآن   ی صالح در کتاب     صبح 
آمیـزی ذکـر      جمعیت کثیر یهودیان و مسیحیان در مکه مطالب اغراق         ۀکند که دربار   می
 مکه، بحث   ۀ با اهل کتاب در دور     )ص(پیامبره سبب عدم ارتباط     اند که به نظر وی ب      کرده

گیری صبحی صـالح بـه        از این رو موضع    .]63ص،  24[در این زمینه به دور از عقل است         
عنــوان یکــی از موافقــان ایــن نظریــه در میــان عامــه، در برابــر ایــن قــسم از تحقیقــات 

ۀ انـد، نـشانگر زمینـ      پیامبر از اهل کتـاب داشـته      فراگیری  مستشرقان که سعی بر اثبات      
تبـاط   نحل، درصدد نفـی ار     103ۀوی در همان موضع نیز با بررسی آی       . است آنپیدایش  
  .]62ص، 24[ با اهل کتاب است )ص(پیامبر

 ةالمـدخل لدراسـ    نیـز در کتـاب       ،علوم قرآنـی  ۀ   دیگر مؤلف معاصر در زمین     ،هابوشبه
 را دارای کـشف     )ص( که منکر وحـی بـوده و پیـامبر         یبررسی نظر ملحدان  ضمن  ،  القرآن

بـه   ویـد گ  وی می .  با اهل کتاب است    )ص( درصدد نفی ارتباط پیامبر    دانستند، درونی می 
 ۀ در حاشـی   ،که بردگان و خدمتکارانی بودنـد     ،  ای از یهود و نصاری     عدهباور این ملحدان،    

هـای فراوانـی از انبیـای گذشـته و قـصص قـدیمی نقـل                  داستان  و ندزیست می  مکه شهر
 در هـدایت جامعـه بـه سـوی تحـول،             از آنان  های خود   از شنیده  )ص( پیامبر و کردند می

 در نقد این مدعا بـدون اسـتناد بـه           ابوشبهه با این حال  . ]93ص،  9[ ردفراوانی ب ۀ  استفاد
کردند  زندگی نمیدر مکه  ،که یهودیان و مسیحیاناست  منابع تاریخی چنین پاسخ داده      

  صـنعتگری  ، بلکـه در ایـن میـان       ،های گذشتگان آگـاهی دهنـد       را به قصه   )ص( پیامبر تا
تعلـیم  او  ازچیـزی از    امـا    ، به تماشای وی می نشـست      )ص( که پیامبر   است  بوده یهودی
   .]98 -97ص، 9 [ندید

توان نتیجه گرفت که برخـی مفـسران          می ،این قراین کنار هم گذاشتن    از  در مجموع   
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 از اهل کتاب    )ص(آموزی پیامبر   مستشرقان مبنی بر علم    ۀمعاصر به منظور مقابله با شبه     
مد اهل کتاب به   آ و رفتسکونت و   های نخست نزول وحی،      در دوران پیش از بعثت و سال      
نقد  که اند  کرده  با آنان را تنها به دوران مدینه محدود        )ص(مکه را انکار و تعامالت پیامبر     

 کتـاب   متنیِ متنی و برون   که بدون تردید با استمداد از قراین درون          در حالی  .آن گذشت 
پاسـخ داد و نیـازی بـه انکـار          مستـشرقان   توان به این گمـان باطـل          به روشنی می   ،الهی
 .  آیات یا تغییر ناهماهنگ زمان نزول آنان نیستنادرست تاریخی و تأویل های تواقعی
 

 گیری نتیجه. 4
های تاریخی برخی مفسران معاصر مبنی بـر عـدم تعامـل             فرض یکی از پیش  نوشتار  در این   
و محدود شدن این مناسـبات بـه دوران پـس از     ههای مک ل با اهل کتاب در سا    )ص(پیامبر
گونـاگون   در ادوار    ینگرشـ چنـین    ۀزمین ،های این پژوهش    یافته ۀبرپای. شد بررسی   هجرت

 در دوران معاصـر بـا مطـرح شـدن ادعـای مستـشرقان مبنـی بـر                    امـا  ، است وجود داشته 
 از اهل کتاب و اتهام بشری بودن قرآن، این احتمال در بـاور برخـی                )ص(آموزی پیامبر  علم

  بـا آیـات مکـیِ   ۀ آنـان  در سیر مواجهـ ی راض تناق ول شدیبدت مسلّم ۀمفسران به یک قاعد 
 جداسازی ناصواب برخی آیـات از سـیاق سـوره و             پدید آورد که موجب    پیرامون اهل کتاب  

 ظاهر آیات فراوان قرآن و روایات شـأن نـزول و             خالفِ ،این تصور اما  . آن شد دانستن  مدنی  
 فرهنگـی   یتجعمرقطعی و مکرر تاریخی مبنی بر حضور اهل کتاب در مکه و             های    گزارش

اعـمّ از   ،  )ص(تعامل اهل کتاب با پیـامبر     از این رو     .استدیار  آن  ردم  و علمی آنان در باور م     
  .امری کامالً روشن استو آزمودن رسول جدید تصدیق، تکذیب، پرسشگری 

 
 شناسی کتاب

 . کریمقرآن .]1[
 .ة، بیروت، دارالکتب العلیم1 جلد،الکامل فی التاریخ .)1407(  ابوالحسن علی بن ابی الکرمابن اثیر، .]2[
مـصر،   ،جمهـرة انـساب العـرب      .)1391( ابومحمـد علـی بـن احمـد       حـزم االندلـسی،     ابن   .]3[

 .دارالمعارف
 .دارالفکربیروت،   چاپ دوم،شحادة، خلیلتحقیق ،  العبر .)1408(، عبدالرحمن بن محمد  خلدون ابن .]4[
تهـران،   ، یآیتـ  المحمـد  عبـد  ۀن خلـدون، ترجمـ    تاریخ اب :  العبر ،.)ش1363 (---------- .]5[

 .یفرهنگ تحقیقات و مطالعات مؤسسه
  .نا جا، بی  بیالتحریر و التنویر، .)؟ (عاشور، محمد بن طاهرابن  .]6[
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 .دار الکتب العلمیة بیروت، ،تفسیر القرآن العظیم .)1419(ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو  .]7[
،  تفـسیر الکتـاب العزیـز      یالمحرر الوجیز فـ    .)1422(دالحق بن غالب    ، عب یابن عطیه اندلس   .]8[

 .دارالکتب العلمیه،  بیروت محمد، یعبدالسالم عبدالشافتحقیق  
القـاهرة،    چـاپ دوم،   ، المدخل لدراسة القـرآن الکـریم      .)1423( ابو شهبة، محمد بن محمد     .]9[

   .ة السنةمکتب
ی رشـد تحقیـق   ،  جاء فیها من األثار    اخبار مکه و ما    . )1403(ابوالولید، محمد بن عبدهللا      .]10[

  .صالح ملحس، بیروت، داراالندلس
خورشـید احمـد    تحقیـق   ،  المنمق فی اخبار قریش    . )1384( البغدادی، محمد بن حبیب    .]11[

  .نا حیدرآباد، بیفاروق، 
بـدالباری   علـی ع ،روح المعانی فی تفـسیر القـرآن العظـیم    .)1415(آلوسی، سید محمود     .]12[

 .دارالکتب العلمیه  بیروت،عطی،
 .هجرت قم، ،تفسیر کوثر .)؟( جعفری، یعقوب .]13[
  .قم، دلیل ماچاپ پنجم،  ،)ص( رسول خداۀسیر ..)ش1386 (جعفریان، رسول .]14[
 . بیروت، دارالعلم للمالیین، المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم..)م1980( جواد علی، .]15[
، یمحمـد بـاقر بهبـود       بـه اهتمـام    ،  انوار درخشان  ).1404( ، سید محمد  یهمدان یحسین .]16[

    .ی لطفیکتابفروشتهران، 
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