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یهود از صفات پیامبر
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سيد محمد صادق حسيني کجاني

قرآن کریم به آگاهی پیشین یهود از ویژگیهای پیاابرر

اشااه بایکنا و

اق ابات یهود ها ناشی از جهالت آنها نسرت به هسالت پیابرر

نمی دان  ،بلکاه

به سرب کفر و نفاق آنها بیدان  .پا

1

از قارآن ،بنااب تااهییی باننا المزاازی

بحم بن عمر واق ی (د. 702 .ق) ،السیرة النرویة عر الملک بن هشام الحمیار
(د. 712 .ق) ،الطرقات الکرار بحما بان ساد بان بنیا الهاشامی الرصاری
(د. 730.ق) و تاهیخ األبم و الملوك أباو جدفار بحما بان جریار الطراری (د.
. 310ق) به این بوضوع اشاه بیکنن .
برهسی چگونگی بازتاب گزاهشهاای برباوب باه آگااهی پیشاین یهاود از
صفات و ویژگیهای پیابرر

ده قرآن کریم و بناب بنتیب ،بهامتارین ها

بقاله حاضر است که به شیو بقایسهای  -تحلیلی دهص د پاسخ به ایان پرسا
است که وجو تشابه و تفاوت گزاهشهاای قارآن و بنااب بنتیاب تااهییی از

 .1مربییی گیییرمع مفیییالمي دایییام زدد یییمالع دز دایییام خومدایییمال مدحیییص داییی ال )
.)sadegh.hoseynik@yahoo.com
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جهت نگرشی ،پردازشی و نگاهشی ده هابطه با آگاهی پیشین یهاود از صافات و
ویژگیهای پیابرر

چیست؟

بقاله حاضر به این نتیجه هسی است که ده آیات بکی بهصاوهت کلای باه
شناخت یهود از پیابرر
به پیابرر

اشاه بیشود ،ابا ده آیات ب نی شناخت یهود نسرت

از طریق بیان صفات آن حضرت ده تاوهات بیاان بایگاردد .ایان

دهحالی است که بناب بنتیب تاهییی ضمن پرداختن به حاواد و اتفاقاات از
تریین و تحلیل علل و عوابل اصلی بوض گیری یهود غفلات باینماینا و ایان
تفاوت ده نگرش و ده شیو پردازش قابل بالحظه است.

کلیدواژگان :قرآن ،پیامبر

 ،یهود ،پردازش تاریخی ،الگوی نگرشی ،الگوی

نگارشی.
 .1مقدمه
 .1-1بیان مسئله

قرآن کریم کتاب هدایت بشر است که خداوند آن را با ویژگي راهبری مررد و متضرّن
دالیل آشكار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل 2بر قلب رسول خدا

فرو فرسرتاد.

خداوند در قرآن با رویكردهای متعدد و متفاوتي به بحث هدایت ورود ميکند .مهرمترری
ای رویكردها ،رویكرد تاریخي اسرت .در رویكررد تراریخي ،قررآن برا ورود بره رریران و
سرگذشت برخي از اقوا و پیامبران پیشی توره مخاطبان خود را به آنها رلب مينّاید و
نكتههای هدایتي خود را بیان ميکند .عناوی برخي سورهها و محتوای بسریاری از آیرا
قرآن کریم ،اهتّا خداوند به تاریخ و درس های تاریخي برای هدایت فعال بشر را نشران
ميدهد تا رایي که در آغاز سوره یوسف ميفرماید:
ما به بهترين روش به وحى اين قرآن بر تو حكايت مىكنيم و تيو پيم
 .1بقرع ،یه .181

از
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اين وحى همچ از آن آگاه نبودى.

1

حوادث و موضوع های تاریخي در قرآن کریم متنوع و متكثرر اسرت .تورره گسرترده
خداوند به سرگذشت بنياسرائیل در سورههای متعدد و نقش آنها در رخدادهای مهّري در
طول تاریخ اسال نشان دهنده اهّیت آنها است؛ زیرا یهود برخالف مشرکان عصر ظهرور
اسال در جزیرةدلفرب ،آگاه به معارف الهي بودند و ای آگاهي زمینه سلطه روحي آنها بر
اعراب مشرک را فراهم کرده بود.

4

یكي از ویژگيهای یهود ،آگاهيهای آنها درباره صفا و ویژگيهرای پیرامبر

برر

اساس کتاب آسّاني و اخبار پیامبران پیشی بود که باعث شده بود یهودیان آگاهي دقیقي
از صفا و ویژگيهای پیامبر

داشته باشند .قرآن کریم به موضوع آگاهي پیشی یهود

از صفا و ویژگيهای پیامبر

را با دقت

توره ميکند و دقت شناخت آنها از پیامبر

شناخت آنها از فرزندانشان مقایسه مينّاید و ميفرماید:
آنان كه ما كتاب به آنهيا فرسيتادي او را (يعنيى محمّي

را) بيه مانني

فرزن ان خود مىشناسين  .آنيان كيه خيود را بيه زييان ان اختني (بيه او) ايميان
نمىآورن .

3

با توره به ای اهّیت ،نخستی منابع تاریخ اسال نّيتوانستند از کنار ایر موضروع
بي تفاو عبور کنند .بررسي برخي از ای منابع ،مانند مغازی واقدی ،الطبقرا الكبرری از
اب سعد ،سیره اب هشا و تاریخ طبری که از اصليترری منرابع تراریخ صردر اسرال بره
شّارميروند ،اهّیت ای موضوع را از دید آنها نشان ميدهد .مهمترری دالیرل انتخراب

 .1یواف ،یه .3
 .2بيالدالت مقالم مفظم مهبري زم جمع طاب حو ع علميه قم .1301/70/11
 .3ددفالم ،یه .27
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منابع مذکور ،قدمت و اعتبار آنها در میان مورخان مسلّان و سیره نویسان و بیشتر برودن
گزارشهای تاریخي مربوط به یهود عصر رسول خدا

در آنها است.

با توره به آنچه گذشت ،در ای مقاله به روش تطبیقي و تحلیلي و با استناد به منرابع
اصلي تالش ميشود شیوه انعكاس آگاهي پیشری یهرود دربراره صرفا و ویژگريهرای
پیامبر

از محتوای گزارشهای تاریخي قرآن و گزارشهای منرابع منتخرب بررسري و

مقایسه شوند تا در ای پژوهش ،ضّ دست یابي به زوایای دقیق تراریخي ارائرهشرده در
قرآن ،به تفاو نوع نگاه قرآن و منابع منتخب به تاریخ(تاریخ نگرری و بره تفراو هرا و
تشابه های نوع نقل تاریخ در قرآن(پردازش تاریخي و منابع منتخب(تاریخنگراری دسرت
یابیم.
 .2-1پیشینه تحقیق

با ورود آثار ارزشّندی که درباره رابطه یهود با رسرول خردا

و یهرود در قررآن و

مقایسه گزارههای تاریخي قرآن با منابع تاریخي تدوی شرده اسرت تراکنون اثرر مسرتقلي
درباره مطالعه تطبیقي گزارههای تاریخي قرآن با اطالعرا موررود در منرابع منتخرب در
موضوع آگاهي پیشی یهود از رسول خدا

تدوی نشده است .ای آثار از رهت روشي و

نوع پژوهش در چهارچوب تحقیق حاضر هسرتند ،امرا از نررر موضروع پرژوهش مطالرب
قابل تورهي ندارند .ای آثار شامل چندی کتاب و مقاله هستند که برای نّونه ميتوان به
موارد زیر اشاره کرد.
ولفنسون (2347

در کتاب تاریخ الیهود في بالد العرب في الجاهلیه و صدراالسال ،

2

مباحث مربوط به سابقه تاریخي حضور یهود در حجاز را به صور دقیق مورد تحقیق قرار
داده است اما به مقایسه آیا قران و منابع تاریخي نپرداخته است.

 .1مل نسو  ،داردئيل ،تالمیخ دلي وز ف باز دلفرب ف دلجالهلية م اصم دالاام.
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و یهود حجاز 2به مناسبا یهرود برا پیرامبر

صادقي ( 2934در کتاب پیامبر

پرداخته است .توره به منابع شیعي تاریخ اسال  ،عد حصر گرایي در تبیی علل حروادث
تراریخي از ویژگي های ای کتاب است .او در بحث علل هجر یرهود بره جزیرةدلفرب
به آگاهي یهود از ظهور پیامبر

در حجاز اشاره مي کند اما بره مقایسره گرزارش هرای

قرآن و منابع تاریخي در ای خصوص اشاره ای ندارد.
داداشنژاد ( 2931در مقاله نگاهي گذرا به تفاو سیره نبوی در قرآن و کتب سیره،

4

به تفاو های میان گزارش های قرآني و منابع تاریخي درباره سیره نبوی پرداخته و نتیجه
گرفته است بی ای دو تفاو ورود دارد و ای تفاو ناشي از اهداف رداگانه آنها است.
عارف کشفي ( 2933در کتاب رسول خدا و یهود 9،عالوه بر ایر کره از آیرا قررآن
به عنوان میزاني در تبیی مباحث تاریخي استفاده کرده است ،نّونههای قرآني بسریاری را
هم بیان نّوده است .ای نكته قابل تذکر است که مطالرب کتراب از براب گرزارشهرای
تاریخي قرآن کریم درباره تعامل یهود با پیامبر
آگاهي پیشی یهود از صفا پیامبر

کتاب رامعي است ،امرا در رابطره برا

و مقایسه تطبیقري گرزارشهرای قررآن و منرابع

منتخب تاریخي در ای باره کاری صور نداده است.
الویری ( 2933در مقاله نگاه تاریخي قرآن و تاریخنگاری مورخان مسلّان 2تا حدودی
به موضوع پژوهش حاضر نزدیک شده است ،اما موضوع ایر مقالره از موضروع پرژوهش
حاضر گستردهتر است .ازای رو ،نتایج آنها با یكدیگر تفاو دارند .ایر مقالره در روش برا
 .1مصط

االزق  ،پيالمبر

م ی وز حجال .

 .2منصوم زدزدشدژدز« ،دماله گذمد به ت المت ايرع دبوي زم قر م کتب ايرع» ،مجموعه مقالالت همیالی
بين دلملل ايرع شنالخت پيالمبر دعظم
 .3ايص جف ر عالميک

 ،ماول خصد

 ،ج  ،1ص .111
م ی وز.

 .1محسن دلویري م زیمرد « ،دمالع تالمیخ قر م تالمیخدمالمي مومخال مسلمال دمیالع میومزي بیه علی
پيرم ي مسلمالدال زمغزمع بصم)» ،پژمه نالمه تالمیخ داام ،ش ،1ص .30-11
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پژوهش حاضر تفاو دارد ولي ميتواند نقشه راهي برای ای گونره از مقایسرههرا فرراهم
سازد.
خوانیی زاده ( 2933در مقاله دالیل کوچ یهودیان به جزیرةدلفرب 2به پرسشهرایي
مانند یهودیان از چه زماني پای به جزیرةدلفرب گذاشتند؟ و چرا ای منطقره را کره هری
ارتباطي با ارض موعود ندارد ،برای سكونت خود انتخاب کردند؟ ميپردازد.
شاکر ( 2932در مقاله تفسیری تاریخي از یهود بر اساس قرآن کریم 4درصدد است با
ارائه تصویری روش از تاریخ یهود از آغاز تا زمان اسال و سیر تاریخي عّلكرد یهودیران
در عصر نزول ،خواننده را درباره دیدگاه های قرآن و عّلكرد پیرامبر

و مسرلّانان بره

داوری فراخواند.
دانشکیا ( 2939در کتاب نگاهي دیگر بره تراریخ در قررآن (تشرابههرا ،تفراو هرا و
تعارضهای گزارش های تاریخي قرآن با منابع منتخب ،بررسي موردی غزوه بردر ،احرد و
تبوک  9به موضوع یهود و آگاهي آنها نسبت به صرفا پیرامبر

نپرداختره اسرت امرا

روش کتاب او در پژوهش حاضر استفاده شده است.

دانشکیا ( 2939در مقاله اهداف و ویژگيهای تاریخ در قرآن با تأکید بر تاریخ اسال

2

به دنبال بررسي هدف قرآن از پرداخت به تاریخ است .همچنی ویژگيهای تراریخ مرورد
 .1محمص حسين خوددين دزع« ،زالیل کوچ ی وزیال به جزیرةدلفرب» ،پژمه نالمه مفالمي قر دی  ،ش  ،2ص
.38- 21
 .2محمص کالظم شالکر« ،ت سيري تالمیخ د ی وز بر دایال

قیر کیریم» ،زم فصیلنالمه کتیالب قیيم ،ش ،6

ص.21-0
 .3محمص حسين زدد

کيال ،دماله زیمر به تالمیخ زم قر

ت البههال ،ت المتهال م تفالمضهالي گیزدمشهیالي

تالمیخ قر بال منالبع منتخب ،برما مومزي غزمع بصم ،دحص م تبوک).
 .1محمص حسين زدد

کيال« ،دهصدي م میژگ هالي تالمیخ زم قر بال تالکيص بر تالمیخ داام» ،تالمیخ فرهنگ م

تمص داام  ،ش  ،16ص .17- 11
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توره قرآن به خصوص تاریخ اسال را رستورو ميکند .از دیردگاه ایر مقالره بره نررر
ميرسد قرآن اهداف ششگانهای را برای تراریخ مطررک کررده اسرت و از نررر روشري و
محتوایي دارای ویژگيهایي مشترک با دیگر کتاب های تاریخي از یکسو و ویژگيهرای
انحصاری از سوی دیگر است.
 .2محتوای متن
 .1-2الگوی تاریخنگاری قرآن

هّان گونه که اشاره شد ،قرآن کریم کتاب هدایت است و یكري از رویكردهرای هردایتي
قرآن ،رویكرد تاریخي است .رویكرد تاریخي قرآن دارای دو الگروی نگرشري و پردازشري
است که در زیر به ای دو الگو ميپردازیم.
 .1-1-2الگوي نگرشي قرآن کريم

قرآن کریم در هنگا ارائه گزارش برخي از وقایع تاریخي در آیا نوراني خود ،انسران
را نسبت به سنتهای تاریخ آگاه ميسازد 2و از او ميخواهد که ضّ شناخت فرصتها از
آنها کّال استفاده را ببرد .از نگاه قرآن ،تاریخ یک منبع معرفت و شناسایي یرک موضروع
برای تفكر و تدبر و آیینه عبر است که دستیابي به ای امر مهم به وسیله تاریخ نگری
مقدور است.
قرآن کریم نخستی کتابي است که ای معنا (توره بره سرن تراریخي را منكشرف

4

مينّاید و بر آن پافشاری ميکند و با ای اندیشه که حوادث خودبهخود به ورود آمدهاند و
یا ای که انسان در برابر حوادث ،یک مورود دست بسته و به تقردیر سرپرده شرده اسرت،

 .1محمص ،یه 17؛ یواف ،یه 171؛ حج ،یه  11ی .16
 .2شکالم دموز .
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مقاومت ميکند 2.ای سن و قوانی به عنوان مهم تری بخش از الگروی نگرشري قررآن
کریم دارای سه ویژگي مهم هستند:
 .2الهي هستند و حاکّیت خداوند را تحقق ميبخشند؛  .4عّرومي هسرتند و اتفراقي
نیستند؛  .9سنتهای ارتّاعي ،تاریخي خداوند از زیر دست انسانها رریان ميیابند.

4

 .2-1-2الگوي پردازشي قرآن کريم

قرآن کریم ،خود را کتاب ذکر ،9هدایت 2و بصیر  1معرفي مينّاید .ای کتاب هدایت
برای تحقق نقش هدایتگری خود از تاریخ مانند دیگر پدیدهها و دانرشهرا بهرره گرفتره
است .بنابرای  ،ساختار گزارش های تاریخي در قرآن ،ساختار یک گزارش تاریخي معطوف
به هدف هدایت است .قرآن کریم هی گاه وقایع را با تفصیلي که در منابع تاریخي معّول
است بیان نّيکند و تنها به نقاطي از حادثه اشاره مينّاید که برای زنردگي سرعادتّندانه
بشر راهگشا و سبب هدایت او است.

6

قرآن کریم به انسانها مي آموزد ،هنگرا تحلیرل حروادث و وقرایع بره چره عوامرل و
مؤلفههایي باید توره داشت ،یا چه عواملي رلو شكست را ميگیرند و چه عرواملي باعرث
 .1اصم ،ان هالي تالمیخ زم قر  ،ص .08
 .2اصم ،مقصمالت للت سير دلموضوع للقرد  ،ص 68؛ ملکوتيال  ،ايري زم دظریههالي ددقاب ،ص .112
 .3حجر ،یه 1؛ قمر ،یه .22
 . 1بقرع ،یه .1
 . 1یواف ،یه .178
 .6بهعنود مثالل زم بيال قصه بن دضير ،دبتصد دتيجه غزمع مد که دخردج بن دضير دا  ،بيال می کنیص م ای
دشالمدت به برخ مخصدزهال همچو تخریب خالدههالي ی وز م ییال قطیع کیرز زمختیال خرمیال می دمالییص م
م فرمالیص :هودلّذي أَخْرَجَ دلَّذِینَ ک رمدمن أَهْلِ دلْکِتالبِ مِنْ زِیالمِهِمْ لِأَمَّلِ دلْحَ ْرِ مال ظَنَنْتُمْ أَ ْ یَخْرُجُیود مَ ظَنیود
أَدَّ ُمْ مالدِفَتُ ُمْ حُصُودُ ُمْ مِنَ دللَّهِ فَأَتالهُمُ دللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ یَحْتَسِبُود مَ قَذَيَ فِ قُلُیوبِ ِمُ دلرعْیبَ یُخْرِبُیو َ بُيُیوتَ ُمْ
بِأَیْصِی ِمْ مَ أَیْصِي دلْمُؤْمِنِينَ فَالعْتَبِرُمد یال أُملِ دلْأَبْصالم ح ر ،یه .)2-1
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پیروزی در رنگها ميشوند .قرآن شیوهای خاص در تحلیل رویردادها دارد کره بره نررر
مي رسد ای شیوه ،عالوه بر تأکید بر عوامل انساني و مادی در وقایع و حوادث به عوامرل
ماورایي و معنوی اشاره دارد .پرداخت به روحیه انسانهای درگیر در رخدادها و ارائه یرک
رّعبندی و نتیجهگیری مختصر و هدایت مدارانه ،ویژگي بسیار مهم قررآن کرریم اسرت.
بهعبار دیگر ،روش تاریخنگاری قرآن مستقل از تاریخ نگری آن نیسرت و تراریخ نگرری
بخشي از تاریخنگاری آن است.

2

 .2-2آگاهی پیشین یهود از صفات ویژگیهای پیامبر
 .1-2-2گزارشهاي قرآن کريم

معرفت و شناخت رسول خدا

در کتابهای آسّاني ،آنقدر روش و هّهرانبه بوده

است که قرآن مجید ای معرفت را به شناختي که پدر و مادر از فرزند خود دارنرد ،تشربیه
مينّاید و دو بار در ای باره ميفرماید:
گروهى كه ما بر آنها كتاب فرستادي (محم صلّى اللَّه علمه و آله و سيلّ و
حقّانمّت) او را به خوبى مىشناسن همان گونه كه فرزن ان خود را و لكن گروهى
از آنان (از راه عناد) حق را كتمان مىكنن در صورتى كه عل به آن دارن .

2

آنان كه ما كتاب به آنها فرستادي او را (يعنى محمّ صلّى اللَّه علمه و آله و

 .1بهعنود مثالل ،دشالمع به ممحيه ت رقه م ت ت

قلب ی یوز م زمایتال منالفق یال م بی دیمیالد

د یال

بهگودهدي که قلفههالي داتودم مد د دمدزع خصدمدص مستحکمتر م زیصدص م بيال دین دتيجیه هیصدی گیر کیه
زليل دین ممحيه د ال مد ب ب رع بوز دی ال د تفقل م مفتالم عالقاده م زددص م زم دین بیالمع می فرمالییص:
جَميفالً إِالَّ ف قُريُ مُحَصَّنَةَ أَمْ مِنْ مَمدجِ جُصُمَ بَأْاُ ُمْ بَيْنَ ُمْ شَصیصَ تَحْسَبُ ُمْ جَميفالً مَ قُلُوبُ ُمْ شَتَّ ذلِکَ بِأَدَّ ُمْ
قَوْمَ ال یَفْقِلُو َ ح ر ،یه .)11
« .2دلَّذِینَ جَدتَيْنَالهُمُ دلْکِتَالبَ یَفْرِفُودَهُ کَمَال یَفْرِفُو َ أَبْنَالجَهُمْ مَ إِ َّ فَرِیقًال مِّنْ ُمْ لَيَکْتُمُیو َ دلْحَی َّ مَ هُیمْ یَفْلَمُیو»
بقرع ،یه .)116
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سلّ را) به مانن فرزن ان خود مىشناسن  .آنان كه خود را به زيان ان اختني (بيه
او) ايمان نمىآورن .

1

خداوند در بحث انترار بعثت حضر رسول

از سوی اهل کتاب ميفرماید:

و هنگامى كه از جانب خ اون كتابى كه مؤي آنچه نزد آنان اسيت برايشيان
آم و از ديرباز [در انتظارش] بر كسانى كه كافر ش ه بودن پمروزى مىجستن ؛
ولى هممن كه آنچه [كه اوصاف ] را مىشناختن برايشان آم انكارش كردن .

2

پیش از بعثت ،کفار عرب متعرض یهود ميشدند و ایشان را آزار مىدادنرد و یهرود در
مقابل ،آرزوى رسیدن بعثت پیامبر

را مىکردند و مىگفتند:

اگر پمغمبر ما كه تورات از آم ن

خبير داده مبعيو شيود و نميز بيه گفتيه

تورات به م ينه مهاجرت كن ما را از ايين للّيت و از شير شيما اعيراب نتيات
ميده .

3

یهودیان پیش از هجر رسول خدا

هّواره ای آرزو را مىکردند ،به هّی سبب

در میان هّه کفار عرب معروف شده بود 2اما با هجر رسول خدا

را از ذرینه هارون ندیدند 1به او ایّان نیاوردند و رسالت آن حضرر را کتّران

پیامبر
کردند.

بره مدینره چرون

6

« .1دلَّذِینَ جَدتَيْنَالهُمُ دلْکِتَالبَ یَفْرِفُودَهُ کَمَال یَفْرِفُو َ أَبْنَالجَهُمُ دلَّذِینَ خَسِرُمدْ أَد ُسَ ُمْ فَ ُمْ لَال یُؤْمِنُو» ددفالم ،یه.)27
 .2مَ لَمَّال جالجَهُمْ کِتالبَ مِنْ عِنْصِ دللَّهِ مُصَصِّقٌ لِمال مَفَ ُمْ مَ کالدُود مِنْ قَبْلُ یَسْتَ ْتِحُو َ عَلَى دلَّذینَ کَ َرُمد فَلَمَّال جیالجَهُمْ
مال عَرَفُود کَ َرُمد بِهِ فَلَفْنَةُ دللَّهِ عَلَى دلْکالفِرینَ بقرع ،یه .)81
 .3دبن ه الم ،دلسيرة دلنبویة ،ج ،2ص362؛ دبن کثير ،دلسيرة دلنبویة ،ج ،2ص.218
 .1دبن کثير ،دلسيرة دلنبویة ،ج ،3ص .172
 .1طبري ،جالمع دلبيال عن تأمیل ي دلقر  ،ج ،1ص.117
 .6همال  ،ج ،2ص.133
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ای کتّان و پنهان کاری نشان دهنرده توطهرهای فرهنگري از سروی یهرود برر ضرد
اسال است .دانشّندان آنها حقایق ظهور پیامبر
پنهرران مرريکردنررد ،مبررادا حقانیررت پیررامبر

را از مرد یهرود و هرم از مسرلّانان
آشرركار شررود و آنهررا مقررا و موقعیررت

خود را از دست دهند 2.به عنوان نّونه ،از عبد اهلل ب سال نقرل شرده اسرت کره گفرت:
م محّرد را از فرزنرد بهترر مريشرناختم .از وی پرسریده شرد :چگونره؟ گفرت :چرون
نشانههای روش او را در کتابها خوانده بود و شک نداشتم که او هّان پیرامبر موعرود
است.

4

با توره به ای مطالب ،نكا قرآني در رابطه با آگاهي پیشی یهود از رسول خدا
در موارد زیر رّع بندی ميشود:
 .2شناخت هّه رانبه فردیِ یهود نسبت به پیرامبر

هرمچرون شرناخت ایشران از

فرزندانشان بود9؛
 .4شناخت نسبت به سایر ویژگيهای رفتاری پیامبر اکر

بهواسطه بیران آنهرا در

تورا و انجیل2؛

 .1یفقوب جف ري ،تالمیخ داام د منظر قر  ،ص.161
 .2مد ي ،ت سير فخر مد ي م التيح دلغيب) ،ج  ،1ص.111
 .3بقرع ،یه .116
 .1هم دال که پيرمى کننص د

ماول ختمى) م پيغمبر دمّى که زم تومدت م ددجيلى که زم زای

د الای

دالم م د ال م دماالي) دم مد دمالشته مىیالبنص که د ال مد دمر به هر ديکویى م د ى د هر شتى خودهیص کیرز م
بر دال هر طفالم پالکيزع م مطبوع مد حال م هر پليص من وم مد حردم مىگرزددص م دحکالم پر مدج م م تقى مد که
چو

دجير به گرز خوز د الزعددص د دال برمىزدمز م زین اال م مودف فطرت بر خلی میى ممز) .پی

دال که به دم گرمیصدص م د دم حرم م عزت دمالع زدشتنص م یالمى دم کرزدص م دومى مد کیه بیه دم دیال ل شیص
پيرمى دموزدص

گرمع به حقيق ماتمالمد عاللمن دعردي ،یه .)110
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 .9یقی یهود نسبت به ادعای پیامبر

بهواسرطه شرهاد عرالم شراخص یهرودی

(کعب االحبار 2؛
در تورا و انجیل4؛

 .2شناخت بهواسطه بیان ویژگيهای مؤمنان به پیامبر
 .1بشار آمدن پیامبر

خطاب به بني اسراییل و راری شدن کلّه احّد ،اسم آن

حضر بر زبان مبارک حضر عیسي9؛
 .6بیان شناخت یهود نسبت به پیامبر

در میان آیا مكي و آیا مدني ميتوانرد

تأییدی بر حضور یهود در ای دو شهر در زمان نزدیک به ظهور اسال باشد2؛
 .7خداوند در آیه  33بقره به شناخت یهود از پیامبر

بهواسرطه شرناخت ایشران از

قرآن پرده برميدارد و با آوردن فعل کانوا ،ایشان را به دلیل انكار حقیقت تحقیر ميکند1؛

 .1قُلْ أَمَأَیْتُمْ إِ ْ کال َ مِنْ عِنْصِ دللَّهِ مَکَ َرْتُمْ بِهِ مَشَ ِصَ شَالهِصَ مِنْ بَنِ إِاْرَدئِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ مَداْتَکْبَرْتُمْ إِ َّ دللَّیهَ
لَال یَ ْصِي دلْقَوْمَ دلظَّاللِمِين .دحقالي ،یه .)17
 .2مُحَمَّصَ مَاُولُ دللَّهِ مَدلَّذِینَ مَفَهُ أَشِصَّدجُ عَلَى دلْکُ َّالمِ مُحَمَالجُ بَيْنَ ُمْ تَرَدهُمْ مُکَّفُال اُجَّصُد یَبْتَغُو َ فَضْلًال مِنَ دللَّهِ مَمِضْوَددًال
اِییيمَالهُمْ فِی مُجُییوهِ ِمْ مِینْ أَثَیرِ دلسُّیجُوزِ ذَلِیکَ مَیثَلُ ُمْ فِی دلتَّیوْمَدةِ مَمَیثَلُ ُمْ فِی دلْإِدْجِيیلِ کَیزَمْعَ أَخْیرَجَ
شَطْأَعُ فَآ َمَعُ فَالاْتَغْلَظَ فَالاْتَوَى عَلَى اُوقِهِ یُفْجِبُ دلزُّمَّدعَ لِيَغِيظَ بِ ِیمُ دلْکُ َّیالمَ مَعَیصَ دللَّیهُ دلَّیذِینَ مَنُیود مَعَمِلُیود
دلصَّاللِحَالتِ مِنْ ُمْ مَغْ ِرَةً مَأَجْرًد عَظِيمُال فتح ،یه .)21
 .3مَإِذْ قَاللَ عِيسَى دبْنُ مَرْیَمَ یَال بَنِ إِاْرَدئِيلَ إِدِّ مَاُولُ دللَّهِ إِلَيْکُم مُّصَصِّقًال لِّمَال بَيْنَ یَیصَيَّ مِینَ دلتَّیوْمَدةِ مَمُبَ ِّیرًد
بِرَاُولَ یَأْتِ مِن بَفْصِي داْمُهُ أَحْمَصُ فَلَمَّال جَالجَهُم بِاللْبَيِّنَالتِ قَاللُود هَذَد اِحْرٌ مُّبِينٌ اف ،یه .)6
 .1بقرع ،یه  116؛ ددفالم ،یه .27
 .1مَ لَمَّال جَالجَهُمْ کِتَالبَ مِّنْ عِنصِ دللَّهِ مُصَصِّقٌ لِّمَال مَفَ ُمْ مَ کالَدُودْ مِن قَبْلُ یَسْتَ ْتِحُو َ عَلىَ دلَّذِینَ کَ َرُمدْ فَلَمَّال جَیالجَهُم
مَّال عَرَفُودْ کَ َرُمدْ بِهِ فَلَفْنَةُ دللَّهِ عَلىَ دلْکَالفِرِین؛ م چو کتالب امالدى قر د دزز خصد بردى هصدی
مجوزى که کتالب تومدت) دال مد تصصی مىکرز م بال
غلبه بر کالفرد زدشتنص،

که خوز د ال پي

د بفث

د ال میص بیال

پيیالمبر دایام) ددتظیالم

گالع که مص م شنالختنص که همال پيغمبر موعوز دا ) بال به دم کیالفر شیصدص م د

دفم مجوز دم دالا الاى کرزدص) ،پ

خ م خصد بر کالفرد بالز بقرع ،یه .)81
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 .3خداوند پیروان رسول خدا

وایّان آورندگان به ایشان را رستگار مريدانرد و بره

نوعي با ای بیان منكران آن حضر  ،مانند یهود را تهدید ميکند.

2

 .2-2-2گزارشهاي منابع منتخب
مغازی واقدی

مغازی واقدی در میان منابع منتخب از قدمت بیشتری برخوردار است .بیشتر مباحرث
ای کتاب در رابطه با غزوا و سریههای رسول خدا است امرا در میران ایر مباحرث بره
مطالب دیگری ،مانند آگاهي دیرینه یهود از زمان و مكان بعثرت پیرامبر

و صرفا و

ویژگيهای آن حضر اشاراتي دارد که بیشتر آنها به شرک زیر است.
در گزارش مربوط به غزوه بني نضیر ،هنگامي که رسول خدا

از نیرنگ یهود آگاه

شد و به مدینه بازگشت ،کنالدة ب صویراء ،یكي از علّای یهود در هشداری بره یهودیران
گفت:
كتاب های ما و آنچه در تورات آموخته و خوان هاي كه تغممر ناپييير اسيت
حاكى از اين است كه زادگاه آن پمامبر مكيه و محي هتيرت او م ينيه اسيت و
صفات محم ه چنان است كه همچ اختالفى با آنچه در كتاب های ميا بميان شي ه
است ن ارد.

2

در ادامه گزارش باال ،هنگاميکه یكي از بزرگان بنينضیر به نا سال بر مشركم از
حیيب اخطب ،رئیس بني نضیر درخواست ترک نزاع و پذیرش شرایط رسولاهلل را ميکند،
در استداللي بهیقی خود و سایر بزرگان یهود به پیامبری رسرول خردا اشراره مريکنرد و
ميگوید:
 .1دعردي ،یه .110
 .2م إ ّ کتبنال م دلذي زمانال فى دلتومدة دلت لم غير م لم تبصّل أ ّ مولصع بمکّیة م زدم هجرتیه یثیرب م ای ته
بفين ال.
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اى حمىّ چنمن كارى مكن .به خ ا قس ! تو مىدانيى ميا هي ميىدانيم كيه
محم رسول خ ا است و تمام صفات او در كتب ما نق ش ه است.

واقدی به کتّان حقایق مربوط به پیامبر

1

از سوی عالّران یهرود در رریران قرانع

کردن مشرکان قریش برای اتحاد با ایشان در به راه انداخت نبرد احزاب اشاره ميکنرد 4و
در ای گزارش به آیه  12سوره نساء 9استناد مينّاید .هرمچنری در گرزارش دیگرری در
رریان رنگ احزاب مينویسد:
پمامبر

4

حاضر به معامله با عممنة بن حصن و حار بن عوف نش  .آن دو

در بازگشت با يکديگر گفتوگو ميكردن كه عممنة بن حصين بيه حيار بين
عوف گفت :به خ ا قس ! دانشمن ان يهود خمبر چنمن مىگوين كه در كتاب هيای
خود دي هان كه از مكه پمامبرى برانگمخته مىشود كه صفات او منطبق با محمي
است.

5

واقدی در گزارش دیگری به تطبیق صفا پیامبر

با آنچه از ای ویژگريهرا نرزد

علّای یهود بوده است ،مي پردازد .او در ای باره به سخنان کعب االحبرار ،عرالم یهرودی
 .1مدقصي ،دلمغال ي ،ج ،1ص .368
 .2همال  ،ج  ،2ص .112
 .3أَلَمْ تَرَ إِلَى دلَّذِینَ أُمتُودْ دَصِيبُال مِّنَ دلْکِتَالبِ یُؤْمِنُو َ بِاللْجِبْ ِ مَدلطَّالغُوتِ مَیَقُولُو َ لِلَّذِینَ کَ َرُمدْ هَؤُالج أَهْصَى مِنَ
دلَّذِینَ مَنُودْ اَبِياً دسالج ،یه .)11
 .1عيينة بن حصن م حالمث بن عوي د بزمگال قبيله غط ال بوزدص .توضيح مصحح طبقالت دبن ایفص :دایم
عيينة بن حصن :حذی ة م امى عيينة ،ل تر کال بفينه .أالم ثم دمتص م من بطليحة حين تنبأ م أخیذ أایيرد،
فأتى به أبو بکر مضى دهلل عنه فمن عليه م لم یزل مظ رد دإلاام على ج وته م عنج يته م لوثة أعردبيته حتى
مالت؛ م هو دلّذي قالل فيه الى دهلل عليه م الم :دألحم دلمطالع ،ألده کیال یتبفیه ع یرة الي قنیالة مدجیع
دلرمض م شرح دلمودهب).
 .1م دهلل ،لقص کال أحبالم ی وز خيبر م إد م یحصّثو أد م یجصم فى کتب م أده یبفث دبىّ من دلحرم على ا ته
مدقصي ،دلمغال ي ،ج  ،2ص .)101
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ساک یّ در دیدار با فرستاده رسول خدا ،امیرالّؤمنی حضر علي

اشاره ميکند و

مينویسد:
هنگامى كه على
نشانىهاى محم
على

به يمن آم من به ديي ارش رفيت و گفيت  :بيراى مين
را بگو و او شروع بيه گفيتن كيرد و مين لبخني ميىزدم.

پرسم  :چرا لبخن مىزنى؟ گفت  :از اين جهت كه اين نشانيهيا مطيابق

است با نشانيهايى كه پم

ما است.

1

در بررسي مقایسهای گزارشهای قرآني و گزارشهای واقردی ،بیشرتر مروارد مشرابه
عبار هستند از .2 :بیان ورود اوصاف پیامبر
پیامبر اکر

؛  .9بیان ورود اوصاف پیامبر

در تورا ؛  .4کتّان حقایق مربوط بره
در تورا و تطبیق آنها برر پیرامبر

بهوسیله یک نفر از یهود.
همچنی  ،تفاو گزارشهای قرآن با گزارشهای واقدی در مروارد زیرر رّرع بنردی
ميشود:
 .2در قرآن کریم به شناخت یهود از پیامبر

بهواسطه بیان ویژگيهای پیرروان آن

حضر اشاره شده است .درحاليکه در مغازی ،گزارشي در ای رابطه نیامده است؛
 .4قرآن کریم در بشار آمدن پیامبر اکر

از زبان حضر عیسي

به احّد،

نا آن حضر تصریح نّوده است .درحاليکه در مغازی به بیان ای نرا از سروی یهرود
اشاره نشده است؛
 .9واقدی گزارشي را که بیانگر علم یهود به زادگاه ،مقصرد هجرر و سرایر صرفا
پیامبر

به استناد کتابهای ایشان هست ،آورده است در حاليکه در قرآن کریم به ای

آگاهي به تفصیل اشاره نشده است.
 .1قالل کفب دألحبالم :لمّال قصم علىّ عليه دلسام دليمن ،لقيته فقل  :أخبردى عن ا ة محمّص .فجفل یخبرد عنه
م جفل أتبسّم فقالل :ممّ تتبسّم فقل  :ممّال یودف مال عنصدال من ا

مدقصي ،دلمغال ي ،ج ،3ص.)1783
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الطبقات الکبری

طبقا اب سعد در محدوده اطالعا مربروط بره آگراهي و اطرالع یهرود از صرفا
پیامبر

و زمان و مكان بعثت رسول خدا

در برگیرنده مطالب بیشرتری نسربت بره

دیگر منابع است .اب سعد گزارش های مربوط به آگراهي اهرل کتراب نسربت بره پیرامبر
خدا

را پیش از تولد و نورواني آن حضر آغاز ميکند و قصه نا گذاری نروزادان بره

نا محّد را از سوی عرب به امید ای که هّان پیامبر موعود بشار داده شرده از رانرب
اهل کتاب باشند ،بیان ميکند 2.اب سعد در گزارشي از عایشه مينویسد:
در مكه مردی يهودی ساكن بود كه تتارت ميكيرد و در شيبي كيه پميامبر
اكرم به دنما آم گفت :امشب پمامبر اين امت (احم ) متول ش .

2

همچنی  ،او هشدار بحیرا ،عالم نصراني به ابوطالب درباره دور نگه داشت یتیم عبداهلل
از حساد و گزند یهود حسود و ستیزهگر را نقل ميکند و درباره دلیل آن مينویسد:
يهود اه ستمزه و دشمني هستن و اين پسر پمامبر اين امت و عرب اسيت و
يهود بر او رشک مىبرن و مىخواهن پمامبرى فقط در بنياسرائم باش .

3

 .1دبن افص ،دلطبقالت دلکبرى ،ج ،1ص.11
 .2اکن ی وزي بمکة یبيع ب ال تجالمدت .فلمال کال ليلة ملص ماول دهلل .ص .قالل ف مجل

من مجالل

قری :

هل کال فيکم من مولوز هذع دلليلة؟ قاللود :ال دفلمه .قالل :أخطأت م دهلل حيث کن أکرع .ددظرمد یال مف ر قری
م أحصود مال أقول لکم :ملص دلليلة دب هذع دألمة أحمص دآلخر دبن افص ،دلطبقالت دلکبرى ،ص.)121
 .3قالل :اصق  .دمجع بالبن أخيک إلى بلصع م دحذم عليه دلي وز .فو دهلل لئن مأمع م عرفود منه مال أعري ليبغنیه
عنتال .فإده کالئن البن أخيک هذد شأ عظيم دجصع ف کتبنال م مال ممینال عن بالئنال؛ م دعلم أد قص أزیی إليیک
دلنصيحة .فلمال فرغود من تجالمدت م خرج به اریفال؛ م کال مجیالل مین ی یوز قیص مأمد مایول دهلل دبین ایفص،
دلطبقالت دلکبرى ،ص .)123
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دیگر گزارشهای اب سعد در ای باره ،تعلیم و آموزش نا و نشانهای رسول خدا
در کتاب های یهود از سوی یهود بني قریره به کودکانشان 2و آگاهي یهود خیبرر ،فردک،
هنگرا تولرد و بعثرت آن

بنينضیر و بني قریره از طلوع و ظهور ستاره پیامبر اکرر

حضر و دیگر صفا و خصوصیا رسول خدا 4است .اب سعد در ای زمینه مينویسد:
واق ى براى ما از ضحاك بن عثمان از مخرمة بن سلمان از كرييب از ابين
عباس نق مىكرد كه مىگفتيه اسيت :يهودييان خمبير و في ك و بنيى قريظيه و
بنينضمر صفات و نشانيهای پمامبر

از بعثت او مىدانستن و توجيه

را پم

داشتن كه م ينه مح هترت آن حضرت است و چون رسيول خي ا متولي شي
دانشمن ان يهود گفتن امشب احم متول ش و ستارهاش طالع گردي و چيون آن
حضرت مبعو ش گفتن  :احم

به پمامبرى برانگمخته ش و ستارهاش ظاهر

گردي  .همه اين امور را مىدانستن و به آن اقرار و نشانيهيا و صيفات او را در
نظر داشتن و از رشک و ست به او نگروي ن .

3

از دیگر مواردی که اب سعد در کتاب خود به آن اشاره ميکند ،مهارر عرالم ربراني
یهود ،اب هیبان از شا و ساک شدن وی در مدینه به امید ظهور پیرامبر آخرر الزمران و
 .1دبن افص ،دلطبقالت دلکبرى ،ص .120
 .2همال  ،ص .126
 .3أخبردال محمص بن عمر قالل :حصثن دلضحالک بن عثمال عن مخرمة بن اليمال عن کریب عین دبین عبیال
قالل :کالد ی وز قریظة م دلنضير م فصک م خيبر یجصم ا ة دلنب  .عنصهم قبيل أ یبفیث؛ م أ زدم هجرتیه
باللمصینة .فلمال ملص ماول دهلل .قالل أحبالم دلي وز :ملص أحمص دلليلة .هذد دلکوکب قص طلع .فلمال تنبى قیاللود :قیص
تنبى أحمص .قص طلع دلکوکب دلذي یطلع .کالدود یفرفو ذلک م یقرم به م یص وده إال دلحسص م دلبغ  ...أخبردال
محمص بن عمر قالل :حصثن محمص بن االلح عن عالام بن عمر بن قتالزة عن دملة بن أب دملة عن أبيیه قیالل:
کالد ی وز بن قریظة یصماو ذکر ماول دهلل .ف کتب م م یفلموده دلولصد بص ته م دامه م م الجرع إلينال .فلمال
ظ ر ماول دهلل دبن افص ،دلطبقالت دلکبرى ،ص .)120
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ایّان آوردن به او است و سفارش اب هیبان به یهود بني قریره در ایّران آوردن بره او،
پیش از آنکه دیگران به او ایّان آورند ،است 2.اب سعد نا سه نفر از یهودیان بني قریره
را که به واسطه بشار های او و با توره به مستجالبدلصعوة برودن وی ،بره رسرول خردا
ایّان آوردند ،بیان ميکند 4.همچنی صفا حضر محّد

در ترورا و انجیرل را از

زبان کعب االحبار یهودی و غالمي مسیحي به نا سهل شرک ميدهد.

9

در بررسي مقایسهای گزارشهای قرآني و گزارشهای اب سعد ،موارد مشرابه عبرار
هستند از:
 .2آگاهي یهود از صفا و ویژگيهای پیامبر
 .4بیان صفا پیامبر

بهواسطه ورود آنها در تورا ؛

از زبان کعب االحبار یهودی؛

 .9اشاره به نا احّد برای پیامبر

 ،اشاره به انترار ظهور پیامبر

از سوی یهود

در شبهرزیره و تهدید مشرکان به انتقا با پشتیباني آن حضر در هنگا نزاع.
همچنی  ،تفاو های گزارشهای قرآن با گزارشهای اب سعد شامل موارد زیر است:
 .2اب سعد آگاهي یهود به مكان تولد ،بعثت و هجر پیامبر
به آموزش صفا پیامبر

را بیان مينّایرد و

به کودکان یهودی از سوی پدرانشان اشاره ميکند؛

 .4قرآن شناخت یهود نسبت به پیامبر

را بهصور کلي بیان ميکند و درباره بیان

خصوصیا آن حضر از زبان یهود ،سخني به میان نّيآورد؛
 .9طبقا به تفصیل به بیان پیشگویي یهود در مكه درباره تولرد ،نرا آن حضرر و
حتي نا گذاری فرزندان به نا محّد از سوی اهالي مكه به امید آنکه هّان پیامبر موعود
اهل کتاب باشد ،اشاره ميکند.
 .1همال  ،ص .120
 .2همال .
 .3همال  ،ص .311 ،83
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 .2قرآن نا مؤم یهودی را بیان نّيکند.
سیره ابنهشام

اب هشا عالوه بر اخبار پراکندهای که پیرامون خبرر آمردن و نزدیرک برودن ظهرور
رسول خدا

از سوی اهل کتاب و کاهنان آورده است ،صفحاتي از کتاب خود را بهطور

خاص به اخبار یهود درباره آمدن آن حضر اختصاص داده است .اب هشرا در ایر براره
مينویسد:
رفتهرفته زمان بعثت پمغمبر اسالم صلياهلل علمه وآله نزديک ميشي احبيار
يهود رهبانان نصارى كاهنان عرب خبير آمي ن و ظهيور آن حضيرت را در آن
نزديكى به مردم گوشزد ميكردن .

1

همچنی در گزارش تاریخي در رابطه با شأن نزول آیه  33بقره ،4به نقل از اب قتراده
مينویسد:
گروهييي از كسيياني كييه قبي از اسييالم مشييرك بييوده و در م ينييه زني گي
ميكردهان ميگوين سبب مسلمان ش ن ما صرفنظر از توفمق ربانى ايين بيود
كه در آن زمان كه ما مشرك و بتپرست بودي يهوديان كه اه كتاب بودني و
علومى در نزد آنان بود كه ما آنها را ن اشتم در هنگام نزاع و جني

هرگياه ميا

بر آنان پمروز ميش ي به ما ميگفتن  :همانيا زميان بعثيت آن پمغمبيرى كيه (در
آخرالزمان) مبعو ميشود نزديک ش ه و ما در ركاب او شمارا مانن عاد و ارم

 .1دبنه الم ،دلسيرة دلنبویة ،ج  ،1ص.271
 .2مَلَمّال جالئَ ُمْ کِتالبَ مِنْ عِنْصِدللَّه ِ مُصَصّقٌ لِمال مَفَ ُمْ مَ کالدُود مِنْ قَبْلُ یَسْتَ ْتِحُو َ عَلَى دلَّذینَ کَ َیرُمد فَلَمّیال جیالئَ ُمْ
مالعَرَفُود کَ َرُمد بِهِ فَلَفْنَةُدللَّهِ عَلَى دلْکالفِرینَ؛ م چو کتالبى د دزز خصد بردى دی ال بيالمص که تصصی کننیصع بیوز
دچه مد که بال دی ال هس م پي
دینال مد دچه

د

ديز پيرم ى م جستنص بر دال که ک ر مم یصدص تال گیالهى کیه بيالمیص

مد ب نالختنص بصد کالفر شصدص پ

لفن خصد بر کالفرد بالز بقرع.)81 ،
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مىكشم و اين سخنى بود كه ما بسمار از يهوديان مىشنم ي چيون رسيول خي ا
صلياهلل علمه وآله به نبوت مبعو ش و دانستم كه آن پمغمبرى كه يهوديان بيه
آم ن او ما را ته ي ميكردن هممن پمغمبر است روى اين جهت ما پيم دسيتي
كرده و ب ان حضرت ايمان آوردي ولى يهود كفر ورزي ن و ايميان نماوردني و
در هممن باره آيه فوق نازل گشت.

1

از دیگرر گرزارشهررای ابر هشرا  ،ایّرران آوردن ایلمة بر سررالمه از قبیلره بنرري
عبداالشهل ،یكي از قبایل مدینه 4به واسطه شنیدن خبری از مردی یهودی درباره نزدیک
بودن بعثت پیامبری که از سوی مكه خواهد آمرد 9و اسرال آوردن دو رروان یهرودی بره
نا های ثفلبة و اسید ،پسران سعیه از قبیله بني قریره به واسطه شنیدن بشار های عالم
یهودی به نا اب هیبان درباره نزدیک بودن ظهور پیامبری که هجر گاه او یثرب است.

2

هّان گونه که مالحره ميشود اب هشا در یرک مرورد بره بیران گزارشري تراریخي
در رابطه با شأن نزول آیه استفتاک مي پردازد .موارد مشرابه میران گرزارشهرای تراریخي
قرآن و سیره اب هشا درباره آگاهي پیشی یهود از صفا رسول خدا

شامل دو مورد

است:
 .2آگاهي و شناخت یهود مكه از پیامبر
 .4شناخت یهود یثرب از پیامبر

و بعثت ایشان؛

به استناد آیه استفتاک.

همچنی  ،تفاو سیره اب هشا و قرآن عبار است از:
 .2اب هشا آگاهي یهود به مكان تولد ،بعثت و هجر پیامبر را بیان ميکند؛
 .1دبنه الم ،دلسيرة دلنبویة ،ص.212
 . 2دبن ه الم زم مفرف دم فقط به حضومش زم جنگ بصم دشالمع م کنص.
 .3دبنه الم ،دلسيرة دلنبویة ،ص .212
 .1همال  ،ص.213
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 .4اب هشا بهتفصیل به آگاهي یهود درباره نزدیک برودن بعثرت پیرامبر

اشراره

ميکند؛
 .9اب هشا به صفا پیامبر

در تورا و انجیل به نقرل از یرک یهرودی اشراره

ميکند؛
 .2قرآن به بیان نا احّد از زبان حضر عیسي و آگاهي یهود از ای نا پیرامبر
اشاره ميکند ،درحاليکه در سیره اب هشا به ای نا از زبان یهود اشارهای نّيشود.
تاریخ طبری

با توره به ای که طبری نسبت به مورخان پیشی متأخر است ،بیشتر مطالب او از آثرار
مورخان پیشی

برگرفته شده است .بیشتری گزارشهای طبری پیرامون علرم و آگراهي

یهود و نصارا درباره ویژگيهای رسول خدا

شامل گزارش مربوط به هشدار بحیرا بره

ابوطالب در رابطه با دور نگهداشت محّد نوروان

از آسیب یهرود ،2نرزاع و درگیرری

مداو مشرکان یثرب با یهود و ای که یكي از تهدیدهای دائّي یهود ،اعال ظهور پیرامبر
آخرالزمان در حجاز و متحد شدن ایشان با وی بر ضد مشررکان برود .طبرری گزارشري از
ایّان آوردن گروهي از یثربیان بهواسطه شنیدن هّی بشرار هرا آورده اسرت و در ایر
خصوص مينویسد:
و خ اى چنان خواسته بود كه يهودان ديارشان اهي علي و كتياب بودني و
خزرجمان مشرك و بتپرست بودن و با يهودان جن ها داشته بودن و هر وقيت
در ممانه حادثهاى بود مىگفتن  :پميامبرى داريي كيه بعثيت او نزدييک اسيت و
روزگارش فرا رسم ه و ما پمرو او مىشوي و به كمک او شيما را چيون عياد و
ارم مىكشم و نابود مىكنم و چون پمامبر خ ا با آن گروه سخن گفت و بهسوی
خ ا دعوتشان كرد با ه ديگر گفتن  :به خ ا! اين همان پمامبری است كيه يهيودان
 .1طبري ،تالمیخ دالمم مدلملوک ،ج ،2ص.208 ،200
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مىگوين مبادا پم

از شما ب و بگرون  .ب ين سيان جمعيى از خزرجميان دعيوت

پمامبر را پييرفتن و تص يق او كردن و به اسالم گروي ن .

1

با توره به مباحث باال ،گزارش های قرآن در یک مورد با گزارشهای طبری شرباهت
دارد که عبار است از اشاره طبری به آیه استفتاک در بیان شناخت یهود از پیرامبر

و

تفاو های گزارشهای قرآن با گزارشهای تاریخ طبری شامل موارد زیر است:
 .2قرآن به بیان نا احّد از زبان حضر عیسي و آگاهي یهود از ای نا پیرامبر
اشاره ميکند .درحاليکه در تاریخ طبری به ای نا از زبان یهود اشارهای نّيشود؛
 .4شناخت هّهرانبه فردیِ یهود نسبت به پیرامبر

هرمچرون شرناخت ایشران از

فرزندانشان؛
 .9شناخت نسبت به سایر ویژگيهای رفتاری پیامبر اکر

بهواسطه بیران آنهرا در

تورا و انجیل؛
 .2یقی یهود نسبت به ادعای پیامبر

بهواسطه شهاد کعب االحبار ،عالم شاخص

یهودی؛
 .1شناخت بهواسطه بیان خصوصیا مؤمنان به پیامبر

در تورا و انجیل.

 .3-2تبیین آگااهی پیشاین یهاود از صافات و ویژگای هاای پیاامبر

در الگاوی

تاریخنگاری قرآن

علم و آگاهي رامع و مانع انسان به یک موضوع ،باالتری حجت بررای او اسرت و در
صور انكارِ نتایج مبتني بر آن آگاهي ،باالتری حجت علیه او در آن موضوع خواهد بود.
 .1قالل :م کال ممال انع دهلل ل م به ف دالاام ،د ی وز کالدود مف مببازهم م کالدود دهل کتیالب م علیم م کیالدود
دهل شرک ،داحالب أمثال م کالدود قص عزمهم ببازهم ،فکالدود إذد کال بين م ش ج قاللود ل م :د دبيال دال مبفوث
قص أظل مالده ،دتبفه م دقتلکم مفه قتل عالز م دمم فلمال کلم ماول دهلل ص أملئیک دلن یر م زعیالهم دالهلل ،قیالل
بفض م لبفض :تفلمن م دهلل دده للنب دلذى توعصکم به ی وز ،فا یسبقنکم دليه .فأجالبوع فيمال زعیالهم دليیه ،بیال
اصقوع م قبلود منه مال عرض علي م من دالاام همال  ،ج ،3ص.)811
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آیا قرآن کریم در بحث آگاهي پیشی یهود نسبت به پیامبر اکرر

بره وررود ایر

آگاهي در بی یهود ،ورود قوی و پر معنایي دارد که آیرا مربوطره در چرارچوب الگروی
نگرشي و پردازشي قرآن کریم بررسي ميشود.

2

 .1-3-2الگوي نگرشي

 .2هشدار به کافران :خداوند به سبب پوشانده شدن حقیقتِ دعو پیامبر

از سوی

عالّان یهودی ،آنان را کافر ميداند و شدیدتری وعیدهای عذاب را به ایشران مريدهرد.
آنان را خریداران خشم و غضب الهي به شّار ميآورد و وعید عذابي خوارکننده به ایشران
ميدهد و ميفرماید:
پس به خشمى بر خش ديگر گرفتار آم ن و براى كافران عييابى خفيتآور
است.

2

هم چنی در ای باره ميفرماید:
و كمست ست كارتر از آن كس كه بر خ ا دروغ بسته يا آيات او را تكيييب
نموده؟ بيتردي ست كاران رستگار نمىشون .

 .4تقویت قلب و استوار کردن دل پیامبر
از تردیدکنندگان باشى 2.اگرچه شک پیامبر

3

 :حق از رانب پروردگار توست .پس مبادا
به حقانیت خویش منتفي اسرت و آیره در

حقیقت درصدد زدودن شک از مسرلّانان اسرت ،در هّری انردازه هرم باعرث دلگرمري
پیامبر

است.

 .1بقرع ،یه116 ،81؛ ددفالم ،یه.27
 .2فَبالؤُ دبِغَضَبَ عَلىغَضَبَ مَلِلْکالفِرِینَ عَذدبَ مُ ِينٌ بقرع ،یه .)17
 .3مَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ دفْتَرىعَلَى دللَّهِ کَذِبال ًأَمْکَذَّبَ بِآیالتِهِ إِدَّهُ الیُ ْلِحُ دلظَّاللِمُو َ ددفالم ،یه .)21
 .1دلْحَ مِنْ مَبِّکَ فَاتَکُودَنَّ مِنَ دلْمُمْتَرِین بقرع ،یه .)110

91

بررسی تطبیقی الگوی تاریخ نگاری قرآن کریم و منابع تاریخی منتخب...

 .9توره دادن مخاطب به عالم آخر و تذکر ایر نكتره کره از دسرت دادن سرعاد
اخروی باالتری زیان است.

2

 .2ریشهیابي و تحلیل چرایي رخدادها :خداوند تنها به بیان مخالفت و انكار پیامبر
از سوی یهود بسنده نكرده است و چرایي آن را که عبار است از حسادتي کره بره کفرر
انجامید ،بیان ميکند و در ای باره ميفرماید:
ب معاملهاى با خود كردن كه به نعمت قرآن كه خ اون بر آنهيا نيازل كيرد
كافر ش ن از روى حس و ستمگرى كه چرا خ ا فض خود را مخصوص بعضيى
از بن گان گردان (چرا پمامبرى از غمر بنى اسرائم برانگمخته) و به واسيطه ايين
حس باز خش ديگرى از خ اى براى خود گرفتن و براى كافران عيياب خيوارى
مهمّاس.

2

 .2-3-2الگوي پردازشي

 .2بهرهگیری از اسلوب تكرار در بیان شناخت و آگاهي یهود نسبت به شخص رسرول
خدا

 :قرآن کریم بر اصل بحث شناخت و انكار یهود نسبت به رسول خدا

تّرکرز

مينّاید .بهگونهای که دو مرتبه بر شناخت هّه رانبه یهود نسبت به شخص پیرامبر
تأکید ميکند .یک مرتبه در میان آیا مكي و یک مرتبه در میان آیا مدني ميفرماید:
كسانى كه به ايشان كتاب [آسمانى] دادهاي همان گونه كه پسيران خيود را
مىشناسن او [محم ] را مىشناسن و مسلماً گروهى از ايشان حقمقيت را نهفتيه
مىدارن و خودشان [ه ] مىدانن .

3

كسانى كه كتاب آسمانى به آنان دادهايي هميان گونيه كيه پسيران خيود را
 .1بقرع ،یه .116
 .2بقرع ،یه .17
 .3بقرع ،یه .116
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مىشناسن پمامبر را مىشناسن .

در تفسیر قّى از اما صادق

1

روایرت شرده اسرت کره در تفسریر آیره  226بقرره

ميفرماید:
اين آيه درباره يهود و نصارى نيازل شي خي ایتعيالي در آن ميىفرمايي :
(آنهايي كه كتابشان دادي او را مىشناسن  -يعنى رسول خ ا را -همانطور كيه
فرزن ان خود را مىشناسن ) و اين ب ان جهت است كه خ اى عزوج در تيورات
و انتم و زبور صفات رسول خ ا

و صفات اصحاب

كرده بود و همان را در قرآن حكايت كرده است كه محم

و مهياجرت

را بميان

پمامبر خ اسيت و

كسانى كه با اوين بر كافران سختگمر [و] با ه ديگير مهربيان اني  .آنيان را در
ركوع و ستود مىبمنى .فض و خشنودى خ ا را خواستارن  .عالمتِ [مشخصيه]
آنان بر اثر ستود در چهرههايشان است .اين صفت ايشان است در تورات و هممن
است مث آنان در انتم .

پس صفا رسول خدا
پیامبر

2

و اصحابش در تورا بوده است و هنگرامي کره خداونرد،

را مبعوث فرمود ،اهل کتاب او را شناختند .گاهي برهواسرطه اهّیرت موضروع،

تكرار برای رلوگیری از فراموششدن اصل موضوع است .بهعنوانمثال تكرار کلّه لّنا در
آیه  43بقره 9بیان کننده ای نكته ضروری است که در اسرلوب تكررار ،عرالوه برر تكررار
ساخت رّله ،تكرار معنایي مّك است صور بگیرد.
 .1ددفالم 27 ،یه.
 .2مُحَمَّصَ ماول دهلل ،مَ دلَّذِینَ مَفَهُ أَشِصَّدجُ عَلَى دلْکُ َّالمِ ،مُحَمالجُ بَيْنَ ُمْ ،تَردهُمْ مُکَّفالً اُجَّصدً ،یَبْتَغُو َ فَضْلًال مِینَ دللَّیهِ مَ
مِضْوددالً ،اِيمالهُمْ فِ مُجُوهِ ِمْ مِنْ أَثَرِ دلسُّجُوزِ ،ذلِکَ مَثَلُ ُمْ فِ دلتَّوْمدةِ ،مَ مَثَلُ ُمْ فِ دلْإِدْجِيلِ فتح ،یه .)21
 .3بقرع ،یه .81
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هم چنی  ،در بحث آگاهي پیشی یهود نسبت به پیامبر اکر

عالوه بر آیراتي کره

با تكرار ساخت رّله بر ای آگاهي تأکید دارند ،آیرا متعردد دیگرری ،ماننرد آیرا 217
اعراف 21 ،احقاف 43 ،فتح و  6سوره صف با بهرهگیری از اسلوبِ تكرار معنرایي برر ایر
آگاهي تأکید ميورزند.
 .4استفاده از تّثیل و تشبیه در ارائه واقعه :خداوند کیفیرت شرناخت یهرود نسربت بره
پیامبر

را به کیفیت شناخت ایشان نسبت به فرزندانشان تشبیه نّوده اسرت .البتره در

ای زمینه ،آیا دیگری هم آورده شده است که خداوند در آنها ،بخشي از آگاهي یهرود را
بهواسطه بیان ویژگيهای یاران پیامبر

در تورا و انجیل مي داند که در آنرا نیرز از

تشبیه بهره ميبرد ،مانند آیه  43فتح.
در ای آیه ،محّد

فرستاده خردا اسرت و یراران و هّراهرانش برر کرافران بسریار

قوی دل و سخت و با یک دیگر بسیار مشفق و مهربان هسرتند .آنران را در حرال رکروع و
سجود نّاز بسیار بنگرى که فضل و رحّت خدا و خشنودى او را مىطلبند و بر رخسارشان
از اثر سجده ،نشانههاى نورانینت پدیدار است .ای وصف حال آنها در کتاب تورا و انجیل
مكتوب است که (مثل حال آن رسول به دانهاى ماند که چون نخست سر از خاک برآورد
روانه و شاخهاى نازک و ضعیف باشد .پس از آن قون یابد تا آن که ستبر و قوى گرردد و
بر ساق خود راست و محكم بایستد که دهقانان را (در تّاشاى خود حیران کند (هم چنی
محّد

و اصحابش از ضعف به قون رسند تا کافران عالم را (از قدر و قون خود به

خشم آرند .خدا وعده فرموده است کره هرر کرس از آنهرا ثابرت ایّران و نیكوکرار شرود،
گناهانش را ببخشد و ارر عریم عطا کند .خداونرد در ایر آیره ،مؤمنران را بره زراعرت و
گیاهى تشبیه ميکند که از فراواني برکت ،روانههایى هم در پیرامون خود رویانده است و
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آن را کّک مي کند تا قوى شود و به صور مستقل روى پاى خود بایستد .بهطروریکره
برزگران از خوبى رشد آن به شگفت درآمده باشند.

2

 .9اعتدال و عد اتها به تّامي اهل کتاب :خداوند در بخشي از آیره  226بقرره خبرر
مىدهد از شهادتى کره خرداى سربحان در کترابهرای آسرّانى اهرل کتراب برر نبرو
خاتماالنبیاء

داده است و علّای اهل کتاب از آن شهاد  ،اطالع کافى دارند .بنابرای ،

مالحره ميشود ،خداوند با آوردن عبار «فَرِیقًا مِنْهُمْ» حسراب ترودهِ عروا راهرل را از
علّای ِ آگاه یهود ردا ميکند.
 .3نتیجه

قرآن کریم برای تحقق نقش هدایت گری خود از تاریخ هم بهره گرفته اسرت .بنرابرای ،
ساختار گزارش های تاریخي در قرآن ،ساختار یرک گرزارش تراریخي معطروف بره هردف
هدایت است .قرآن کریم هی گاه وقایع را با تفصیلي که در منابع تراریخي معّرول اسرت،
بیان نّيکند و تنها به نقاطي از حادثه اشاره دارد که برای زندگي سعادتّندانه بشر راهگشا
و سبب هدایت او است .در پایان با توره به ای که قرآن کرریم بررای نویسرندگان منرابع
منتخب بهعنوان منبعي تبیی گر در مباحث تاریخي بوده است ،نقش گزارشهای تراریخي
قرآن در تدوی منابع منتخب قابلتوره بوده است و مهمتری نتیجه ای پژوهش ،حجیت
تّا آیا قرآني است.
شیوه بیان سیر رخدادهای تاریخ یهود در قرآن کریم و تفاو موضوعا مرورد تأکیرد
قرآن کریم با تاریخنگاری مورخان ،یک حقیقت رالب توره را آشكار ميسرازد کره سرعي
قرآن کریم در اشاره به تاریخ گذشته یهود ،آن بوده است که گزارشي رامع و مانع و بيکم
 .1مَ مَثَلُ ُمْ فِ دلْإِدْجيلِ کَزَمْعَ أَخْرَجَ شَطْأَعُ فَآ َمَعُ فَالاْتَغْلَظَ فَالاْتَوى عَلى اُوقِهِ یُفْجِبُ دلزمَّدعَ لِيَغيظَ بِ ِمُ دلْکُ َّالمَ
مَعَصَ دللَّهُ دلَّذینَ مَنُود مَ عَمِلُود دلصَّاللِحالتِ مِنْ ُمْ مَغْ ِرَةً مَ أَجْردً عَظيم فتح ،یه .)21
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و کاست درباره سرنوشت یک قو آگاه به اهداف و سن الهي و در عی حرال طغیرانگرر
ارائه دهد و نوع بشر را از کلیا و رزئیا سن و قواعد حاکم بر رهان هستي آگاه سرازد
و به بهتری شكل مّك  ،صراط مستقیم توحید را بر وی بنّایاند .همچنی به ای نكتره
بسیار مهم ميپردازد که چهبسا بهرغم فهم و عقل ،حق در ذه و ضّیر انسران تحریرف
شود و برای نّونه از نفوس برخي از علّای یهود در برخورد با قرآن کریم ای گونره خبرر
ميدهد:
يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْ ِ مَا عَقَلُوهُ ؛ كالم حق را پساز اينكه در آن تعقي كردني و
فهمم ن تحريف نمودن .

در خصوص بیان وروه تشابه ،تفاو و تعارض گزارشهای قرآن و منابع منتخرب در
رابطه با آگاهي پیشی یهود از رسول خدا
شناخت هّهرانبه فردیِ یهود نسبت به پیامبر

 ،یافتههای ای تحقیق نشان مريدهرد کره
همچون شناخت ایشان از فرزندانشران

بوده است و شناخت نسبت به سایر ویژگيهای رفتاری پیامبر اکر

بهواسطه بیان آنها

در تورا و انجیل و شهاد عالم شاخص یهودی ،کعب االحبار مورب یقی یهود نسربت
به ادعای پیامبر

بوده است .قرآن بشار آمدن پیامبر

خطاب بره بنرياسررائیل و

راری شدن اسم آن حضر  ،احّد در سخ حضر عیسري را برهصرراحت بیران نّروده
است.
قرآن کریم بر اصل بحث شناخت و انكار رسول خدا
است .بیان شناخت یهود نسبت به پیامبر

از سوی یهود تّرکز نّروده

درمیان آیا مكي و مدني مريتوانرد مؤیرد

حضور یهود در ای دو شهر در زمان نزدیک به ظهور اسال باشد .آیا مكري برهصرور
کلي به شناخت یهود از پیامبر
پیامبر

اشاره ميکنند اما آیا مدني شناخت یهود نسربت بره

را از میان صفا آن حضر در تورا بیان مينّایند .منابع منتخرب تراریخي

ضّ پرداخت به حوادث و اتفاقا از تبیی و تحلیل علل و عوامل اصلي موضرع گیرری
یهود غفلت نّودهاند .ای تفاو در نگرش و در شیوه پردازش ورود دارد.
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