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نقد و بررسی دیدگاه ِرضوی ِف ِیزر درباره «جنگها و لشکرکشیهای
پیامبر؟لص؟» در دایرةالمعارف لیدن
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چکیده
دین اسالم در طول تاریخ همواره مورد توجه خاورشناسان بوده و
بههمینسبب پژوهشهای زیادی نیز ازسوی آنان صورت گرفته
است؛ یکی از این پژوهشها ،نگارش دایرةالمعارف لیدن است؛
این اثر شش جلدی در هلند ،ازسوی «جین َد ِمن مک اولیف» و
چند تن دیگر از قبیل « كلودژیلیوت» از فرانسه« ،ویلیام گراهام»
از آمریكا« ،وداد کدی» از شیكاگو و «آندرو رپین» از كانادا ،در سال
 2001آغاز و با همکاری هیئت مشاوران ارشد آن در سال 2006
به سرانجام رسید؛ در این دایرةالمعارف«ِ ،ر ُضوی ِف ِیزر» مدخلی
با عنوان «جنگها و لشکرکشیها» نوشته و در آن به پیامبر
اسالم؟لص؟ نسبت جنگطلبی داده است؛ نگارندگان این مقاله،
ابتدا به بیان محورهای این مدخل و بررسی قوت و ضعف آن
پرداخته ،سپس اینگونه نسبتها را نقد و بررسی میکنند؛ الزم
به ذکر است که تاکنون کسی به طور جداگانه به نقد و بررسی این
مدخل دایرةالمعارف لیدن نپرداخته است؛ هدف این پژوهش
بررسی درستی و نادرستی مطالبی است که رضوی فیزر بیان
میکند.
واژگان کلیدی :مستشرقان ،قرآن و جنگ ،پیامبر؟لص؟ ،روایات ضعیف
 .1زهرا قطبی ،کارشناس ارشد علوم قرآنی ،دانشگاه علوم معارف؛ (.)ghotbizahra@gmail.com
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مقدمه
نــگارش دایرةالمعــارف لیــدن 1ابتــدا در هلنــد و بــه وســیله جیــن دمــن مــک اولیــف 2و چنــد تــن
دیگــر از قبیــل كلودژیلیــوت 3از فرانســه ،ویلیــام گراهــام 4از آمریــكا ،وداد کــدی 5از شــیكاگو ،آنــدرو
رپیــن 6از كانــادا آغازشــد؛ نصــر حامــد ابوزیــد ،7محمــد اركــون ،8جرالــد هاوتینــگ( 9انگلســتان)،
ِفردریــک لیــم هیــوس( 10هلنــد) ،آنجلــی كا نیــوورت( 11آلمــان) و یــوری رابیــن 12از دانشــگاه تالویو،
هیئــت مشــاوران ارشــد آن بودنــد؛ ایــن اثــر در پنججلــد بــا هــدف پدیــدآوردن بهتریــن یافتههــای
قرآنــی در مدخلهــای گوناگــون تدویــن یافــت؛ ســپس در یکجلــد بــه انــواع نمایههــا ،ماننــد
نــام مدخلهــا و معرفــی نویســندگان همــکار پرداختــه شــده اســت؛ ایــن دایرةالمعــارف در ســال
 1993میــادی شــروع و جلــد اول آن در ســال  2001ازســوی انتشــارات بریــل چــاپ شــد؛ ِ«ر ُضــوی
یــزر» نگارنــده یکــی از مدخلهــای ایــن دایرةالمعــارف ،بــا موضــوع جنگهــا و لشکرکش ـیها
ِف ِ
اســت؛ باتوجهبــه شــهرت ایــن دایرةالمعــارف ،الزم اســت کــه بــه نقــد و بررســی ایــن مدخــل
و برخــی شــبهات ،ماننــد اتهــام جنگطلــب بــودن پیامبــر اســام ،پرداختــه شــود؛ در رابطــه
بــا موضــوع «جنگهــای پیامبــر از دیــدگاه مستشــرقان» نگاشــتههایی ماننــد «نقــد دیــدگاه
مستشــرقان دربــاره جنگهــای پیامبــر اعظــم (بارویکــردی قرآنــی)» وجــود دارد کــه در آن بــه
اهــداف جنگهــای پیامبراکــرم؟لص؟ از نظــر مستشــرقان پرداختــه شــده اســت؛ امــا نوشــته
حاضــر بــرای نخســتینبار بــه بررســی و نقــد مدخــل جنگهــا و لشکرکش ـیها در دایرةالمعــارف
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لیــدن پرداختــه اســت؛ در ایــن نوشــتار بــا مراجعــه بــه قــرآن و منابــع حدیثــی و تاریخــی از شــیعه
و اهلســنت روشــن میگــردد :مراجعــه نکــردن خاورشناســان بــه منابــع معتبــر و تطابــق صحیــح
آن روایــات ،بــا آیــات قــرآن ســبب برداشــت ناصحیــح شــده اســت؛ حــال آنکــه اجــرای هریــک از
احــکام جهــاد توســط پیامبــر؟لص؟ براســاس قوانیــن و احــکام عقلپســندانه و حکیمانــه بــوده
1. Encyclopaedia of the Quran.
2. Jane Dammen McAuliffe
3. Claude giliot.
4. William graham.
5. Wedad kadi.
6. Andrew rippin .
7. Nasr hamid abu-zayd.
8. Mohammed arkoun.
9. Gerald r .hawting .
10. Fredrik leemhus.
11. Angelika neuwirth.
12. Uri rubin.

اســت؛ نــه صــرف جنگطلبــی و خونریزیهــای بیاســاس ،کــهازســنت حضــرت رســول؟لص؟
بــه دور اســت؛ نــگارش حاضــر ابتــدا بــه معرفــی ِرضــوی فیــزر و مدخــل جنــگ در دایرةالمعــارف

لیــدن پرداختــه ،ســپس بــه جنگهــا و لشکرکشـیهای پیامبــران پیشــین اشــاره میکنــد؛ در ادامــۀ
مقالــه نقــاط قــوت و ضعــف مدخــل جنــگ ذکــر میشــود و ســپس در انتهــا نقــد و بررســی محتــوای
محورهــای مدخــل جنــگ بیــان میگــردد.
 -1معرفی مدخل جنگ در دایرةالمعارف لیدن
ُ
یــزر 1یکــی از نویســندگان مدخــل دایرةالمعــارف لیــدن اســت؛ او مقالــه جنگهــا و
ِرضــوی ِف ِ
لشکرکشـیها را بــا تعریفــی از جنــگ کــه شــامل تهاجــم بــرای چپــاول و کشــتار اســت ،آغــاز نمــوده و
در ادامــه بــه معناشناســی و ریشـهیابی واژگانــی پرداختــه کــه پیرامــون موضــوع جنــگ و بــار معنایــی
آن آمــدهاســت؛ مدخلــی کــه فیــزر نگاشــته ،در ده صفحــه و پنــج محــور بــا عناویــن جنگهــا و
لشکرکشــیها ،جنگهــا و لشکرکشــیهای پیامبــران پیشــین ،جنگهــای تاریخــی ،جنگهــا
وی دارای ســاختاری مناســب و طبقهبنــدی شــده اســت؛ بیشــتر مطالــب فیــزر دارای ارجــا ع دارد
و غالــب ارجاعهــای بــه کار بــرده شــده ،از منابــع اهلســنت و مربــوط بــه قــرون اولیــه اســت؛ نقــش
فیــزر در ایــن مقالــه تقریبــا بهصــورت یــک گزارشــگر اســت و کوشــیده در قالــب نظراتــی کــه بــا آن
موافــق بــوده عقیــده خــود را بیــان نمایــد؛ او در مدخــل خــود بــه برخــی جنگهــا اشــاره کــرده اســت
کــه در ادامــه بــدان پرداختــه میشــود.
 -1-1جنگها و لشکرکشیهای پیامبران پیشین
رضــوی فیــزر اشــارههای متعــدد مبــارزات پیامبــران پیشــین علیــه بتپرســتی را پیامــی دلگرمکننده
بــرای حضــرت محمــد؟لص؟ میدانــد؛ وی بــرای اثبــات جنگهــای پیامبــران پیشــین بــا لفــظ
جنــگ بــه ماجــرای طالــوت و جالــوت اشــاره میکنــد؛ فیــزر آیــات  22تــا  29ســوره مائــده -کــه
درمــورد ســر بــاز زدن قــوم بنیاســرائیل بــرای بــه تصــرف در آوردن ســرزمین موعــود اســت  -را در
اصــل همــان داســتان جاسوســان در کتــاب مقــدس کــه در ِســفر اعــداد ذکــر شــده اســت ،میدانــد.

 -1-2جنگهای تاریخی
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و لشکرکشــیهای پیشــگویی شــده ،جنگهــا و لشکرکشــیهای پیامبــر اســام اســت؛ مدخــل
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فیزر این مدخل را چنین آغاز میکند:
مفسران چهار بخش خاص قرآن ،یعنی آیات 8-4سوره اسراء 5-1 ،سوره روم،
 9-4سوره بروج و  5-1سوره فیل را اشاره به وقایع تاریخی مشخصی میدانند که
قبل از حیات محمد؟لص؟ یا طی آن اتفاق افتاده است.
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 .1با جستوجوهای به عمل آمده ،درباره شخصیت و بیوگرافی رضوی فیزر اطالعاتی به دست نیامد.
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وی معتقــد اســت کــه هریــک از آیــات ،معضــات ویــژۀ خــود را دارنــد کــه مفســران مختلــف بــه
حــل آن پرداختهانــد و هــدف مفســران را از حــل معضــات ایــن آیــات ،اثبــات خاتمیــت و افضلیــت
حضــرت محمــد؟لص؟ بــر دیگــر پیامبــران و آشــکار ســاختن اعجــاز قــرآن ،از جملــه قابلیــت
غیبگویــی آن میدانــد؛ وی ســپس برداش ـتهای نقلشــده از تفاســیر شــیعه و اغلــب ســنی ،در
مــورد آیــات ابتدایــی ســوره اســراء را بیــان میکنــد و بــه نقــد برخــی مطالــب آنهــا میپــردازد؛ فیــزر
در مــورد آیــات ابتدایــی ســوره اســراء بــه مطلبــی از تفســیر طبــری 1اشــاره میکنــد کــه وی بــه نقــل
از اســماعیل ســدی ،مفســر کوفــی ،علــت تخریــب بیــت المقــدس بــه دســت ُب ُ
خت َن َّصــر را چنیــن
میگویــد:
یحیی ،که به پادشاه یهود هشدار داده بود نباید با زن دلخواهش ازدواج کند،
سرش از تن جدا شد و به نقل از بلعمی بیان میکند که بنی اسرائیل معموال
حاکمان ستمگر را ُب ُ
خت َن َّصر مینامیدند.

فیــزر پیونــد اجتنــاب ناپذیــر میــان عهــد عتیــق و عهــد جدیــد را در تفســیر ایــن آیــه ،بــه
نحــوی کــه بــر جایــگاه قــرآن در سلســله وحیهــای خداونــد خدشـهای وارد ننمایــد ،حائــز اهمیــت
میدانــد؛ 2نویســنده ،نظــر مفســر شــیعی قــرن ســوم ،علیبنابراهیــم قمــی ،در مــورد ایــن آیــه را
چنیــن نقــل میکنــد :آیــه اشــارهای تمثیلــی بــه ظلــم و جــور بنیامیــه در حــق پیــروان علــی؟ع؟
اســت ،کــه بــا قتلعــام امــام حســین؟ع؟ و خانــوادهاش در کربــا بــه اوج خــود رســید؛ ســپس بــه
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تفســیرهای گوناگــون بیــان شــده از اهلســنت در مــورد آیــات اولیــه ســوره روم 3کــه مربــوط بــه
پیشــگویی پیــروزی رومیــان بــر ایرانیــان اســت ،میپــردازد و بــه قرائتهــای مختلــف ایــن آیــات
اشــاره میکنــد؛ در بخــش ســوم ایــن محــور بــه نقلهایــی از تفســیرهای مختلــف آیــات چهــار تــا
نــه ســوره بــروج ،4کــه مربــوط بــه اصحــاب اخــدود هســت ،مطالبــی را بیــان میکنــد و در انتهــا ،بــه
آیــات ابتدایــی ســوره فیــل 5کــه مربــوط بــه حملــه ســپاه ابرهــه بــه مکــه اســت ،اشــاره دارد و پیامــی
کــه ســوره فیــل بــه همــراه دارد را چنیــن بیــان میکنــد:
تنها خداوند نجات دهنده کعبه بود ،که به منزله مکانی مقدس میبایست از
 .1ر.ک :جامع البيان في تفسير القرآن ،ج ،15ص.3
ج ،2ص.376
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ل ال ْم ُر ِمن ق ْبل َو ِمن َب ْع ُد َو
.
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اهَّلل ينصر من يشاء و هو العز يز الرحمي>.
يوم ٍئذ يفرح الؤ ِمنون ،بنصر ِ
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كل ىش ٍء شهيد>.
ض و اهَّلل عىل 
اهَّلل الع ِز ِيز احل ْ ِم ِيدَ ،ال ِ َذى لهْ ملك السماو ِ
ات و الر ِ
نقموا َ ِ َم ْهن َم ِ َإلَ أن َ ي َؤ ِمن ُوا ِ َب ِ َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
يل ،أ ل جيعل كيده ْم ِىف تض ِليلٍ>.
< . 5أ ل تر كيف فعل ر بك ِبأصح ِ
اب ال ِف ِ

خونریزی محفوظ میماند .به تعبیری ،این آیات طلیعهای هستند بر تجلیل سوره
فتح از صلح حدیبه ،که مانع از جنگ و خونریزی در مکه شد.

1

 -1-3جنگها و لشکرکشیهای پیشگویی شده

َ
َْ
َّ
فیــزر شــروع محــور بعــدی خــود را بــا گزیــدهای از تفســیر طبــری ذیــل آیــه <یأ َّهیــا ال ِذیـ َـن َء َام ُنــوا ل
ْ ُ َّ َ
َ َّ ُ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ُ ً َ َ ً ّ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ
كــم َو الكف َ
ــار أ ْو ِل َ
ــوا ْال ِك َت َ
یــاء َو
ــاب ِمــن ق ْب ِل ُ 
تت ِخــذوا ال ِذیــن اختــذوا ِدینكــم هــزوا و ل ِعبــا ِمــن ال ِذیــن أوت
اهَّلل إن ُكنـ ُـم ُّم ْؤ ِم ِنـ َ
َّ ُ ْ َ
ـن> 2آغــاز میکنــد و مدعــی میشــود باتوجهبهاینکــه سرشــت تقلیدناپذیــر
اتقــوا ِ

قــرآن ،در قابلیــت پیشــگویی آن نمایــان شــده اســت ،ایــن آیــه بــه پیشــگویی پیــروزی ابوبکــر بــر
اهــل رده اســت و منظــور از ایــن گــروه ،کســانی هســتند کــه عــدۀ زیــادی از آنــان از پرداخــت زکات
س ـرباز زدنــد؛ ولــی بــه نقــل از مفســران شــیعی ایــن آیــه ،اشــارهای بــه جنگهــای علــی؟ع؟ علیــه
پیمانشــکنان (طلحــه و زبیــر) ،منحرفــان از ایمــان راســتین(خوارج) و ســتمگران اســت؛ یکــیاز

مصداقهایــی کــه فیــزر در مــورد پیشــگویی جنگهــا و لشکرکش ـیها عنــوان نمــوده ،ایــن اســت

بــه نزدیــک شــدن پایــان جهــان یعنــی معــاد؛ وی معتقــد اســت ایــن امــر چنــان قــدرت تهاجمــی بــه
اســام داد کــه انجــام فتوحــات متعــدد را ُم َی َســر ســاخت و بــرای اثبــات دالیــل خــود ،اشــاره بــه آیــات
مکــی همچــون آیــات ابتدایــی ســوره حــج 3میکنــد کــه بــه ســاعت نزدیــک شــونده قیامــت اشــاره
دارد و روایتــی از ابوالفتــوح رازی نقــل میکنــد کــه میگویــد :محمــد؟لص؟ خــودش را منــادی آن
ســاعت میدانســت و معنــای لقــب «خاتــم پیامبــران» در آیــه  40ســوره احــزاب 4نیــز بــر ایــن مســئله
تکیــه دارد.
 -1-4جنگها و لشکرکشیهای پیامبر اسالم
فیــزر پــس از بیــان جنگهــای پیامبــران پیشــین و وقایــع تاریخــی بــه برخــی از جنگهــای پیامبــر
اکــرم؟لص؟ همچــون بــدر ،احــد ،خنــدق اشــاره مــی کنــد؛ ســپس بــه بیــان ســبب نــزول آیــه 217
ســوره بقــره و آیــه  41ســوره انفــال (خمــس غنیمــت) و آیــه  127ســوره نحــل میپــردازد؛ در ادامــه

نقد و بررسی دیدگاه ِر ُضوی ِف ِیزر درباره «جنگها و لشکرکشیهای پیامبر؟لص؟»

کــه ایــن لشکرکشـیها مربــوط بــه وقایــع آخرالزمــان اســت؛ ولــی نظــر برخــی خاورشناســان ،همچــون
ً
پــل کازانــو ،را مطــرح میکنــد کــه میگویــد :رســالت محمــد؟لص؟ عمدتــا عبــارت بــود از هشــدار
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 . 2المائده57 ،؛ <اى كسانى كه ايمان آوردهايد! افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مىگيرند -از اهل
كتاب و مشركانّ -
ولى خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد>؛ تمام ترجمههای از ترجمه آیت اهلل
مکارم شیرازی است.
َ
ُ ُّ
ْ ُ ُ ُّ
<ي َأ ُّي َها َّالن ُاس َّات ُق ْوا َر َّب ُك ْم إ َّن َز ْل َز َل َة َّ
َ .3
شى ٌء َع ِظ ٌ
الس َاع ِة َ
يمَ ،ي ْو َم َت َر ْو َن َها َتذ َهل كل ُم ْر ِض َع ٍة َع َّما أ ْر َض َع ْت َو َت َض ُع كل
َ ْ َ َْ
َّ َ ِ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
>.
اهَّلل ش ِديد
ذ ِات حم ٍل حملها و َتر َى الناس سكارى و ما هم ِبسكارى و ل ِكن عذاب ِ
ّ
َ
ُ َ َ َ
َّ َ
ُ ُ َ
ٌَ
َ َ َّ
ىء َع ِل ًيما>.
.4
اهَّلل َو خات َم الن ِب ِّي َن َو كا َن اهَّلل ِبك ِل ش ٍ
<ما كا َن ُم َح ّمد أ َبا أ َح ٍد ِّمن ّ ِر َجا ِلك ْم َو ل ِكن ّر ُسول ِ

بــا توضیــح آیــه  127نحــل 1جریــان زخمــی شــدن پیامبــر و مثلــه شــدن حمزةبنعبدالمطلــب،

َ
َ
ـاء ُ
عمــوی پیامبــر را بیــان میکنــد؛ 2ســپس بــه ســبب نــزول آیــه <وَ َمــا أ َفـ َ
ـول ِه ِم ُهنـ ْـم َفــا
اهَّلل َعـ َ 
ـى َر ُسـ ِ
َْ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ّ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ّ َ ْ َ
ٌ 3
ش ٍء ق ِدیر>
ىل ك 
ل
ىل من یشــاء و اهَّلل ع 
یل و ل ِركا ٍب و ل ِكن اهَّلل یسـ ِـلط رســله ع 
خ
ن
م
یه
ل
أوجفت ع
ِ
ِ
ٍ

 مربــوط بــه فــیء ،یعنــی اموالــی کــه بــدون جنــگ بــه غنیمــت گرفتــه شــدند و متعلــق بــه پیامبــراســت -کــه در خــال حملــه بــه قبیلــه بنینضیــر پــس از بــر مــا شــدن توطئهشــان بــرای قتــل
پیامبــر ،نــازل شــد ،اشــاره مینمایــد کــه در ایــن حملــه ،پیامبــر؟لص؟ قبیلــه بنینضیــر را محاصــره

و ســرانجام بــدون خونریــزی اعضــای قبیلــه خــود را تســلیم کردنــد؛ فیــزر ،مخالفــان پیامبــر؟لص؟
را -یهــود و نصــاری و مشــرکان -کــه غالبــا همگــی بــه «کافــران» یــاد میشــدند را معرفــی میکنــد؛
او بخــش اعظــم زندگــی پیامبــر؟لص؟ را رویارویــی بــا اعــراب بتپرســت و یهودیــان میدانــد؛
ً
فیــزر بــا اســتناد بــه مغــازی واقــدی حملــه بــه بنیقریظــه کــه ظاهــرا در ســوره احــزاب بــدان اشــاره
شــده اســت را شــرح میده ـد 4.همچنیــن در ادامــه بــه نســخ برخــی از آیــات مربــوط بــه نبــرد بــا
ُ
َ
صاغ ُر َ
یپــردازد .رضــوی
ون>5م 
یهودیــان اشــاره و ســپس بــه معناشناســی عبارت<عـ ْـن یـ ٍـد َو هـ ْـم ِ

فیــزر پــس از بررســی نبردهــا و برخــورد پیامبــر؟لص؟ بــا یهودیــان ،مســئله جنــگ اســام بــا مشــرکان
را پیــش میکشــد؛ وی معتقــد اســت کــه دســتورهای مختلفــی کــه در مــورد مشــرکان در قــرآن
َ ُ ُ ُ ْ َ
ین»6بــر
آمــد ،بــا یکدیگــر مغایــرت دارد؛ او میگویــد :در
حالــی کــه آیــه «لكــم ِدینكــم و لـ ِـى ِد ِ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ََ ُ
ُ
َ
َ
اهَّلل ال ِذیـ َـن یق ِاتل َونكـ ْـم َول َت ْع َتـ ُـدوا إ ّن َ
َ
اهَّلل ل ِحیـ ُّـب
یل ِ
ِ
مــدارا تاکیــد دارد ،آیاتــی ماننــد <و ق ِاتلــوا ِف سـ ِـب ِ
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ُْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ 7
َْ َ َْ ُ َ ً َ ُ َ َ ٌ َ ُ
ُ َ ُ
یــر لك ْــم َو
ى أن تكرهــوا شــیئا و هــو خ
ــب َعلیك ُــم ال ِقتــال َو ُه َــو ك ْــر ٌه لك ْــم َو َعــ 
العت ِدیــن> و <ك ِت
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
َ َ
َ
ُ
َعــى أ ْن ُ ِت ُّبــوا َشــیئا َو ه َــو ش ٌّــر لك ْــم َو ُ
اهَّلل ْیعل ُــم َو أ ْن ُ ْ
ــم ال َت ْعل ُمــون> 8همچنیــن آیــه ســیف <ف ِــإذا
َ ُ َّ
ْ َ َ َْ
ْ
وهـ ْـم َو ْاح ُص ُر ُ
وهـ ْـم َو ُخ ُذ ُ
كنی َحیـ ُـث َو َج ْد ُ ُت ُ
ال ْشـ ُـه ُر ْ ُ
ال ْشــر َ
الـ ُـر ُم َف ْاق ُت ُلــوا ْ ُ
وهـ ْـم َو اق ُعـ ُـدوا ُلـ ْـم كل
ان َســلخ
ِ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ّ َ َ
ـبیل ُه ْم إ َّن َ
تابــوا َو أ ُ
اهَّلل َغ ُفـ ٌ
َم ْر َصـ ٍـد َفــإ ْن ُ
ـور َرحــم> 9فرمــان دیگــری
قامــوا الصــاة و آتــوا الــزكاة فخلــوا سـ
ِ
ِ
َ َّ
<و ْ
َ .1
اهَّلل َو َل َحت َز ْن َع َل ْي ْم َو َل َت ُك ىف َض ْيق ِّ َّما َ ْي ُك ُر َ
ون>.
اص ِب ْر َو َما َص ْبرك ِإل ِب ِ
ٍ
ِ
ِ
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ََ َْْ ْ
َ ُ َّ َ َ
ْ
ُ
ُ
َ
اهَّلل ول ِباليو ِم ال ِخ ِر
 . 5يكى از تكاليف اهلذمه پرداخت جزيه است ،قرآن میفرماید< :ق ِاتلوا ال ِذين ل يؤ ِمنون ب ِ
َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ّ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ِ ْ َ
ال ْز َية َعن َي ٍد َو ُه ْم
ول ي ِرمون ما حرم اهَّلل ورسوله ول ي ِدينون ِدين ال ِق ِمن ال ِذين أوتوا ال ِكتاب حت يعطوا ِ
َص ِاغ ُر َ
ون>؛ (سوره توبه)29 ،؛ دريافت جزيه از اهلكتاب در واقع به جهت تأمين هزينه حمايت از جان و مال و
امنيت آنان بود که باید با دست خود ،آن را میپرداختند.
 .6الکافرون.6 ،
 . 7در راه خدا  ...بجنگید ،و [هنگام جنگ از حدود الهی] تجاوز نکنید ،که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد
(بقره.)190 ،
 . 8بر شما کارزار واجب شده است ،درحالیکه برای شما ناگوار است (بقره.)216 ،
 .9پس چون ماههای حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید ،بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره

میدهنــد؛ 1او همچنیــن در مــورد آیــه ســیف (شمشــیر) مینویســد :نخســتین مفســران مســلمان،
ترجیــح میدادنــد آیــه ســیف را در ســیاق خــودش تفســیر کننــد ،یعنــی متناســب بــا موقعیــت پیامبــر
ط بــا آیــات قبلــی و بعــدی؛ مفســران نخســتین معتقدنــد کــه آیــات
بــه هنــگام نــزول آیــه و درارتبــا 
یــک تــا پنــج ســوره توبــه در شــب حملــه بــه تبــوک نــازل شــد ،زمانــی کــه بســیاری از مشــرکان و
منافقانــی کــه بــا پیامبــر پیمــان همــکاری بســته بودنــد از پیوســتن بــه او در میــدان جنــگ ســرباز
زدنــد؛ هرچنــد از نظــر برخــی مفســران مثــل ســدی ،ایــن آیــات اعــام متعهدنبــودن محمــد؟لص؟
بــه پیمــان بــا همــه مشــرکان اســت؛ در ادامــه ،نظــر طبــری ،زمخشــری ،فخــر رازی ،و بیضــاوی را
اعــام میکنــد کــه آنــان حکــم قــرآن بــه متعهدنبــودن را نمیپذیرنــد .بــه اعتقــاد آنــان ،متحــدان
مشــرک محمــد؟لص؟ بــه دو گــروه ســتیزهجو و غیــر ســتیزهجو تقســیم میشــوند و متعهــد نبــودن
فقــط در مــورد مشــرکانی اســت کــه پیمــان خــود را زیــر پــا گذاشــتهاند؛ همچنیــن فیــزر میافزایــد:
«طبــری تفســیر خــود را بــا روایتــی از ابنعبــاس تاییــد میکنــد :کــه خداونــد بــه پیامبــر حکــم کــرده
بــدان وفــادار باشــد»؛ 2فیــزر در انتهــا مینویســد کــه مــدت زمــان پیمــان محمــد؟لص؟ بــا (مشــرکان)
خزاعــه ،کــه بــه او وفــادار ماندنــد ،نامحــدود بــود.
فیزر در انتهای مدخل جنگ و لشکرکشیهای حضرت محمد؟لص؟ مینویسد:
این مسئله ،مورخان جدید ،مثل وات و ولش را بر آن داشت که مدعی شوند
اطالعات تاریخی مربوط به پیامبر را از قرآن میتوان بهدست آورد نظر برخی
مستشرقان مانند کایتانی و جونز ،از تفاوتهای گاهشماری که مشخصۀ روایات
موجود در تفسیر و سیره میباشد مورد توجه است .طبق نظر کرون ،این روایات از
قرآن الهام گرفتهاند.
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وی نظــر ساشــا دینــا را کــه برداشــت متفاوتــی از مفهــوم جهــاد دارد ،چنیــن بیــان میکنــد:
«...ایــن مفســران و فقیهــان بــه پرس ـشها پاســخ میدادنــد ...آثــار ایــن افــراد بازتابــی اســت از اســتنتاج

مســتقل و جداگانهشــان بــرای تهیــه پاســخی مناســب بــه واقعیــات اجتماعــی -سیاســی جامعــه اســامی»؛

4

دیــن اســام فقــط در شــرایطی ویــژه ،جنــگ را جایــز میشــمارد و حتــی جنگهــای صورتگرفتــه
در آورید (توبه.)5،
 . 1ر.ک :دایرة المعارف لیدن ،ج ،2ص.380
 . 2همان ،ص.381
 . 3همان.
 .4همان.

نقد و بررسی دیدگاه ِر ُضوی ِف ِیزر درباره «جنگها و لشکرکشیهای پیامبر؟لص؟»

بــود کــه ا گــر مشــرکان بــه پیمــان خویــش وفــادار ماندنــد ...او نیــز بــه پیمانشــان احتــرام بگــذارد و
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نیــز قوانیــن و ضوابطــی ویــژه داشــته اســت؛ 1وی در انتهــای ایــن محــور بــه ایــن نکتــه اشــاره
میکنــد کــه هریــک از واژگان بهکاررفتــه در قــرآن کــه مربــوط بــه جنــگ اســت ،دارای بــار معنایــی
ً
متفاوتــی هســتند؛ مثــا ریشــه «ج ه د» کــه معمــوال بــه «کوشــش» تعبیــر شــده اســت ،بــه معنــای
«جنگیــدن» نیــز میتوانــد باشــد و ریشــه «ف ت ح» بــه معنــای «تفرقــه» یــا «کفــر» اســت کــه در
نتیجــه بهخاطــر وجــود معانــی مختلــف ریش ـههای عربــی ،در کنــار نبــودن اتفــاق نظــر دربــاره
گاهشــماری آیــات قرآنــی ،زمینــه بــرای تفســیرهای مختلــف از ایــن موضوعــات بــاز شــده اســت.
 -2نقاط قوت و ضعف
دیــدگاه ِرضــوی فیــزر در مدخــل جنگهــا و لشکرکش ـیها ،در دایرةالمعــارف قرآنــی لیــدن دارای
یشــود.
نقــاط ضعــف و قوتــی اســت کــه در ادامــه ،بهصــورت کلــی ،بــه چنــد نمونــه اشــاره م 

 .2-1قوت ها
مقالـ�ه حاضـ�ر دارای نـ�کات مثبتـ�ی همچـ�ون توجـ�ه بـ�ه بحـ�ث لغـ�وی و آمـ�اری اسـ�ت؛ یکـ�ی از ایـ�ن
مــوارد تحلیــل معنــای «عــن یــد» اســت؛ نویســنده دراینبــاره میگویــد:

ً
«عن ید» غالبا به معنای «تسلیم با طیبخاطر» ترجمه شده و براساس
عهدنامههایی که خالدبنولید تنظیم نموده« ،ید» به معنای اموال ،استعمال

میگردید و معتقد بود :دادن جزیه برای صاحب اموال وضع میشد.

سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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2

نقط��ه قوــت دیگرــ مدخ��ل جنگه��ا و لش�کـرهای پیامب�رـ؟لص؟ ،پرداختــن بــه مباحــث
ً
آم��اری اس��ت؛ مث�لا دس��تهبندی جنگهــای معــروف حضــرت رســول؟لص؟ همچــون بــدر ،احــد،
خنــدق ،مؤنــه ،مکــه ،حنیــن و تبــوک علیــه مشــرکان و خیبــر و فــدک علیــه یهودیــان بنیقینقــاع،
بنینظیــر ،بنیقریظــه ،چینــش زیبایــی بــه مقالــه داده اســت؛ 3یکــی دیگــر از نقــاط قــوت مقالــۀ
فیـ�زر ،استــفاده و بیاــن نقلهایــی از تفاس��یر شــیعه در کن��ار تفاسـ�یر اهلس��نت اس��ت؛ مث�لا در مــورد

َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ ً َ َ ً ّ َ َّ َ ُ ُ ْ
ـوا ْال ِك َتـ َ
ـاب ِمــن
آیــه <یأهیــا ال ِذیــن ءامنــوا ل تت ِخــذوا ال ِذیــن اختــذوا ِدینكــم هــزوا و ل ِعبــا ِمــن ال ِذیــن أوتـ
َ
اهَّلل إن ُكنـ ُـم ُّم ْؤ ِم ِنـ َ
َ ْ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ـن» 4نظــر مفســران شــیعه را بیــان میکنــد کــه ایــن
قب ِلكــم و الكفــار أو ِلیــاء و اتقــوا ِ

آیــه اشــاره بــه جنگهــای علــی؟ع؟ علیــه پیمانشــکنان (طلحــه و زبیــر) ،منحرفــان از ایمــان
راســتین (خــوارج) و ســتمگران (معاویــه) اســت.

5

 . 1همان.
 . 2همان ،ص.380
 . 3ر.ک :همان ،ص.378
 .4المائده.57 ،
 . 5ر.ک :دایرة المعارف لیدن ،ج ،2ص.377

 .2-2ضعفها
از جملــه ضعفهایــی مشــهود در قلــم نویســنده ،بیــان نظــرات خویــش بهصــورت
محافظهکارانــه اســت کــه در مــواردی بــا پنهــان نمــودن عقیــده خویــش ،در پــس روایــات ضعیــف
ـارف برخــی نویســندگان مغــرض مستشــرق ،همچــون میــور و گابریلــی بــه بیــان
و گفتههــای نامتعـ ِ
غــرض خــود میپــردازد؛ وی بــه نقــل از ایــن افــراد بــه شــرح حملــه بنیقریظــه کــه در آیــه  9و 10
ســوره احــزاب 1بــه آن اشــاره شــده اســت ،اعــدام افــراد قبیلــه را توســط پیامبــر؟لص؟ محکــوم نمــود،
درحالیکــه «لینگــز» ایــن مجــازات را در ادامــه ســنت یادشــده در ِســفر تثنیــه موجــه میدانــد و «ولیــد
نجیــب عرفــات» ایــن اعــدام را رد نمــوده ،چراکــه بــا روح اســام یکســره منافــات دارد؛ «قســطر»
ادعــای عرفــات را نمیپذیــرد و ادعــا دارد فقهــای مســلمان بــا اســتنتاج قوانیــن از ایــن رویــداد،
عمــا بــر آن صحــه گذاشــتهاند؛ از جملــه ایراداتــی کــه میتــوان بــه نویســنده ایــن مدخــل وارد
نمــود ،غلــط بــودن ارجــاع برخــی آیــات اســت؛ بــرای نمونــه آیــه ســیزده آل عمــران 2کــه مفســران
استــ ک��ه هی��چ ربط��ی بــه ش�أـن ن�زـول موــرد نظـ�ر  -کـ�ه مرب�وـط ب��ه بعــد جنــگ « بــدر» و پیــروزى
مســلمانان ،اســت -نــدارد؛ در شــأن نــزول ایــن آیــات وارد شــده اســت:
جمعى از یهود گفتند :آن پیامبر امى كه ما وصف او را در كتاب دینى خود (تورات)
خواندهایم كه در جنگ مغلوب نمىشود همین پیغمبر است؛ بعضى دیگر گفتند:
عجله و شتاب نكنید تا نبرد و واقعه دیگرى واقع شود آن گاه قضاوت كنید؛
ً
هنگامىكه جنگ احد پیش آمد ،و ظاهرا به شكست مسلمانان پایان یافت ،گفتند:
نه ،به خدا سوگند آن پیامبرى كه در كتاب ما بشارت به آن داده شده ،این نیست
و به دنبال این واقعه نه تنها مسلمان نشدند ،بلكه بر خشونت و فاصله گرفتن از
پیامبر و مسلمانان افزودند ،حتى پیمانى را كه با رسول خدا؟لص؟ در مورد عدم
تعرض داشتند ،پیش از پایان مدت نقض كردند و شصت نفر سوار به اتفاق" كعب
اشرف" به سوى مكه رهسپار شدند و با مشركان براى مبارزه با اسالم هم پیمان
گردیده به مدینه مراجعت كردند ،در این هنگام آیه فوق نازل شد و پاسخ دندان
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احتمــال دادهانــد 3در مــورد قبیلــه بنیقینقــاع باشــد ،ایشــان بــه آیــه ده آل عمــران  4اشــاره نمــوده
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شكنى به آنها داد كه نتیجه را در پایان كار حساب كنید و بدانید بزودى همگى
مغلوب خواهید شد.

1

همچنیــن وی بــا ارجــاع بــه آیــه  56ســوره مائــده 2کــه مربــوط بــه آیــه والیــت اســت و ارتباطــی
بــه حملــه پیامبــر؟لص؟ بــه بنیقینقــاع نــدارد ،اشــتباه خــود را تکــرار نمــوده اســت؛ درحالیکــه
باتوجهبــه نظــر مفســران ،آیــات  52 ،51همیــن ســوره بیــزاری عبادةبنصامــت ،از قبیلــه
بنىعوفبنخــزرج ،نســبت بــه بنىقینقــاع را ،بــه خاطــر اینكــه بــا رســول خــدا؟لص؟ جنگیدنــد،
نقــل میکنــد ،بــا اینكــه بیــن بنىعــوف و بنىقینقــاع ســوگند بــر نصــرت بــر قــرار بــود ،ول ـی
عبداهَّللبنابــى رئیــس منافقیــن بیــزارى نجســت و بــه ســرعت بــه ســوى بنىقینقــاع شــتافت
و چنیــن بهانــه آورد كــه مــا مىترســیم پیمــان یــارى را كــه بــا بنىقینقــاع داریــم ،لغــو كنیــم ،آن
وقــت شــهر از ناحیــه دشــمن مــورد هجــوم واقــع شــود و یــاورى نداشــته باشــیم.
 -3نقد و بررسی محتوای محورهای مدخل جنگ

3

در ایــن بخــش ابتــدا مباحــث فیــزر بــه چنــد محــور تقســیم و ســپس بــه بررســی و نقــد محورهایــی
کــه رضــوی فیــزر در مدخــل جنــگ ارائــه کــرده ،پرداختــه مــی شــود.
-3-1ارتباط ضعیف بین قرآن و سنت و نقد این دیدگاه
فیزر در مدخل جنگ معتقد است بین قرآن و سنت ارتباط ضعیفی وجود دارد و میگوید:
به اعتقاد مسلمانان ،قرآن از زمان بعثت محمد؟لص؟ تا وفات وی در بخشهای
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جداگانه نازل شد؛ این ماهیت غیر زمانمند و قطعهقطعه جمع قرآن ،انطباق
آیات -بخصوص آیات مربوط به جنگ -را با زمینه حیات پیامبر دشوار کرده
است.

4

هچنیــن او در ذیــل محــور جنگهــا و لشکرکشــیها در رابطــه بــا مرتبــط نبــودن قــرآن و
ســنت چنیــن مینــگارد« :واژه مغــازی از ریشــه «غ ز و» ،کــه بهتریــن معــادل بــرای «جنگهــا
و لشکرکش ـیها» اســت ،در قــرآن ذکــر نشــده اســت؛ ایــن امــر نکتــه مهمــی در نبــود ارتبــاط میــان
قــرآن و ســنت [حدیــث و اخبــار] اســت» 5و در بخــش خاتمــه دوبــاره چنیــن بــه مســئل ه اشــاره
میکنــد:
 . 1تفسیر نمونه ،ج ،2ص.449
ُُ ْ
َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ّ
َ
اهَّلل هم الغ ِلبون>.
< . 2و من يتول اهَّلل و رسوله و ال ِذين ءامنوا ف ِإن ِحزب ِ
. 3ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،5ص.606
 . 4دایرة المعارف لیدن ،ج.374 ،2
 . 5همان.

این پیوندهای ناچیز بین قرآن و سنت [آثار و سیره ،تفسیر و فقه] به ناچار شخص
را وا میدارد تا برای درک دستورهای متنوع این کتاب ،متن را بیشتر بررسی کند.

1

در پاســخ فیــزر ،دالیــل فراوانــی مبنــی بــر ارتبــاط محکــم و ناگسســتنی بیــن قــرآن و ســنت وجــود
دارد؛ همچنیــن آیــات و روایاتــی بــه ارتبــاط بیــن قــرآن و ســنت پرداختهانــد کــه بــه مــواردی از آنهــا
اشــاره مــی شــود:

ُ
ُ
ُ َ ُ
َ
َ <-1و مــا آتاكـ ُـم َّالر ُســول ف ُخــذ ُوه َو مــا َناكـ ْـم َع ْنـ ُـه ف ْان َ ُتــوا  2>...مفســران ایــن آی�هـ را شــامل همــه

دســتوراتی کــه رســولخدا؟لص؟ امــر مىكنــد و نهیهایــی كــه صــادر مىفرمایــد ،میدانــد.
َ ْ

َ

ّ ْ

َ

َ َ

َ َّ

َّ

3

َ
ْ
َ َُ َ ّ
ـاس مــا ُنـ ّ ِـزل ِإل ِهیـ ْـم َو ل َعل ُهـ ْـم َیت َفكـ ُـرون> 4ایــن آیــه بــر حجیــت
َ <-2و أن َزلنــا ِإلیــك ِ
الذكــر ِلتبــن ِللنـ ِ

قــول رســولخدا؟لص؟ در بیــان آیــات قــرآن و تفســیر آن ،داللــت دارد بهایندلیــل کــه منظــور از «مــا
َ َ
5
ُنـ ّ ِـزل ِإل ِهیـ ْـم» عقایــد ،مفاهیــم و شــرایعی اســت کــه رســولخدا؟لص؟ مســئولیت آن را برعهــده دارد؛

از منظــر شــیعه ،افزونبــر رســولخدا ،اهلبیــت؟مهع؟ نیــز چنیــن جایــگاه تبیینــی در مســائل دینــی
بــه صحــت آنهــا یقیــن کامــل حاصــل شــود بــا قــرآن کامــا هماهنــگ هســتند.

6

ً
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ <-3م ْ
ناك َعل ِهی ْــم َحفیظــا> 7براســاساین
ــن ِیط ِــع الرســول فقــد أطــاع اهَّلل و مــن تــو ل فــا أرســل

آیــه طاعــت پیامبــر؟لص؟ همــان طاعــت خداونــد اســت و ا گرچــه بهواســطه اینكــه بــا اراده
پیامبــر؟لص؟ موافقــت كــرده ،طاعــت پیامبــر؟لص؟ كــرده اســت؛ لكــن در حقیقــت اطاعــت خــدا
كــرده؛ زیــرا مطابــق امــر و اراده اوســت؛ 8بنابرایــن اطاعــت خــدا از اطاعــت پیامبــر؟لص؟ نمىتوانــد
جــدا باشــد؛ زیــرا پیامبــر؟لص؟ هیــچ گامــى بــر خــاف خواســت خداونــد بــر نمــىدارد.
ً
عــاوه بــر آیــات ،در روایــات بســیاری نیــز بــه ارتبــاط بیــن قــرآن و ســنت اشــاره شــده اســت؛ مثــا
9

پیامبــر؟لص؟ فرمودنــد:

ُ ً
َ ُُ
َّ َ َ ُ ّ َ ّ َ َ ً َ َ َ ُ ّ َ َ
ورا َ َفا َو َاف َق ِك َت َ
اهَّلل فخذ ُوه َو َما
اب ن
اب ِ
ِإن عل ك ِل ح ٍق ح ِقیقة و عل ك ِل صو ٍ

 . 1همان ،ص.381
 . 2آنچه را پيامبر به شما عطا كرد بگيريد و از آنچه شما را نهى كرد ،باز ايستيد؛ حشر.7 ،
 . 3ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن 19 ،ج ،ص204؛ مفاتیح الغیب ج ،29ص.507
 .4و كتابهاى آسمانى [فرستاديم] ،و قرآن را [هم] به سوى تو نازل كرديم به خاطر اينكه براى مردم
آنچه را كه براى [هدايتشان] به سويشان نازل شده بيان كنى (نحل.)44،
 . 5ر.ک :تفسیر نمونه ،ج ،11ص243؛ من وحی القرآن،ج  ،13ص.223
 . 6ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،12ص.381
 . 7هر كه از پيامبر اطاعت كند ،در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روى برتابد [حسابش با ماست].
ما تو را بر آنان نگهبان [اعمالشان كه به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان كنى] نفرستاديم (نساء.)80،
 .8مجمع البیان ،ج ،3ص.124
 .9تفسیر نمونه ،ج ،4ص.25
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دارنــد؛ بنابرایــن همانگونــه کــه عالمــه طباطبایــی میگویــد :روایاتــی کــه مــورد پذیــرش هســتند و
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َ
َخ َال َف ِك َت َ
اهَّلل ف َد ُع ُوه؛ براى هر امر حقى و حقیقتى موجود است (كه بهسوىآن
اب ِ
حق رهبرى میكند) و بر سر هر امر درستى ،نورى موجود است ،پس آنچه موافق
قرآناست اخذ كنید و آنچه مخالف قرآنست ترك نمائید.
ْ
ُّ َ
َ ُ َْ ْ
السـ ّـن ِة َو َشـ َـو ِاه ِد ال ِك َتــاب»
ـاب الخـ ِـذ ِب
مرحــوم کلینــی در کتــاب الکافــی در بابــی بــا عنــوان «بـ
1

دوازده حدیــث جمــعآوری کــرده کــه طبــق آنهــا تنهــا احادیــث موافــق قــرآن صحیــح و مــورد
پذیــرش اســت و احادیــث مخالــف قــرآن مــردود هســتند؛ ایــن روایــات دلیــل دیگــری بــر ارتبــاط
محکــم و ناگسســتنی بیــن قــرآن و احادیــث اســت.

2

تاکیــد معصومــان؟ع؟ بــر جداییناپذیــری قــرآن و ســنت براینکــه همــواره بیــن آیــات
قــرآن و ســنت رســول اهلل ارتبــاط وجــود دارد،داللــت می کنــد و حتــی موافقــت ســنت نبــوی بــا
قرآن،بهعنــوان مالکــی بــرای تاییــد و ارزیابــی روایــات ،از ســوی اهلبیــت مطــرح شــده اســت؛
ُ ُّ

َ

3

َ

اهَّلل ف ُهـ َـو ُز ْخ ُرف»؛4بنابرایــن بــر اســاس
ـاب ِ
ـق ِك َتـ َ 
ـث ل َیو ِافـ ُ 
امــام صــادق؟ع؟ میفرماینــد« :كل َح ِدیـ ٍ
آیــات و روایــات بســیار ،ارتبــاط ناگسســتنی بیــن قــرآن و ســنت وجــود دارد و ایــن ارتبــاط را عالمــان
و پژوهشــگران شــیعه و اهلســنت تأ کیــد کردهانــد؛ امــا رضــوی فیــزر بــا نگاهــی ســطحی و تنهــا
بــه علــت کمــی وجــود کلمــه «غــزوه» و مشــتقات آن در قــرآن ،بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه
ارتبــاط بیــن قــرآن و ســنت ضعیــف اســت.
 -3-2انکار وجود قبیله بنیقینقاع و نقد این دیدگاه
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فیزر در بخشی از مدخل جنگها و لشکرکشیها در رابطه با قبیله بنیقینقاع میگوید:
از آنجا که قرآن از هیچ قبیله یهودیی که در روایات ذکر شده است به صراحت
نام نمیبرد ،مفسران حق دارند برای تبیین بسیاری از اشارههای قرآنی نسبت به
کافران و اهل کتاب روایات را گزینش کنند.

5

وی این سخن را در توضیح رد قبیله بنیقینقاع میگوید؛ چون فیزر می نویسد:
به اعتقاد ابن اسحاق ،آیه  10سوره آل عمران 6و  56سوره مائده 7و به نظر
واقدی در کتاب مغازی آیه  58سوره انفال 8از حمله محمد؟لص؟ به بنیقینقاع
 . 1الکافی ،ج1؛ ص.69
 .2همان.
 . 3ر.ک :همان ،ص.69
 .4المحاسن ،ج ،1ص.221
ص.382
ج،2
 . 5دایرة المعارف لیدن،
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َّ
ُ
ُ
ّ
َ
اهَّلل شیئا و أولئك هم وقود الن ِار>.
ين كفروا لن تغ ِ 
ىن ع َّنم أموالم ْ و ل أولدهم ِمن ِ
ِ .6
<إن ال ِذ َ
َ
<و َمن َي َت َو ّل َ
َ .7
اهَّلل ُه ُم ْال َغ ِل ُب َ
اهَّلل َو َر ُس َول ُه َو ال ِذ َ
ون>.
ين َء َام ُنوا ف ِإ َّن ِح ْز َب
ِ
َ َ ً َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ ْ
َ َّ َ َ َّ
َْ
ائن َني>.
انبذ ِإل ِيم عىل سو ٍاء ِإن
اهَّلل ل ُحي ّب اخل ِ
< .8و ِإما ختافن ِمن قو ٍم ِخيانة ف ِ

خبر میدهد ،درحالیکه طبق نظر کلبی ،بنیقینقاع حتی وجود خارجی نداشته
است؛ جالب آنکه در روایات مغازی عروةبنزبیر نیز هیچ اطالعی از قبیله بنیقینقاع
نیست.

1

در پاســخ فیــزر بایــد گفــت کــه در مدینــه ســه طایفــه معــروف از یهــود زندگــى مىكردنــد:
«بنىقریظــه»« ،بنىالنضیــر» و «بنىقینقــاع»؛ هــر ســه گــروه بــا پیامبــر پیمان بســتند که با دشــمنان
او همــكارى نکــرده ،بــه نفــع آنــان جاسوســى نكننــد و بــا مســلمانان همزیســتى مســالمتآمیز
داشــته باشــند؛ پــس از مدتــی هــر کــدام از آنــان بــه بهانـهای پیمــان خــود را شکســتند و بــه مبــارزه
بــا پیامبــر؟لص؟ برخواســتند 2و شکســت خوردنــد و همیــن امــر ســبب شــد کــه بنیقینقــاع ب هســوی
«اذرعــات» شــام و بنینضیــر بــه خیبــر برونــد.

3

بنابــرگفتــه مورخــان ،ایــن قبیلــه کــه شــجاعترین یهودیــان بهشــمار میرفتنــد؛ هیــچ گونــه
کشــت و زرعــی نداشــتند و کارشــان زرگــری و صنعتگــری بــود؛ از ایــن روســت کــه بــازار بنیقینقاع در
نشــبه
تعــداد بیشــماری از مورخــان از جملــه ابنســعد ،بــاذری ،طبــری ،مســعودی ،واقــدی ،اب 
و ابناســحاق بــه آنــان اشــاره کــرده ،تنهــا بــر زمــان دقیــق برخــورد بــا بنیقینقــاع اختالفنظــر
داشتهباشــند؛ طبــری ذیــل آیــه دوازده ســوره آل عمــران میگویــد:
ملا أصاب رسول اهلل؟لص؟ قر یشا یوم بدر فقدم املدینة ،مجع هیود یف سوق بین
قینقاع فقال »:یا معشر هیود ،أسلموا قبل أن یصیبكم مثل ما أصاب قر یشا.

4

یشــد،
ابنابیحاتــم از ابنعبــاس نقــل میکنــد :زمانــی کــه بیــن اوس و خــزرج جنــگ م 
بنیقینقــاع بــا خــزرج و بنینضیــر بــا اوس همــکاری میکردنــد؛ 5ازطرفــی برخــی ،شــأن نــزول آیــه
َ َ

َ

ً َ

ْ َ

َ

َ

ّ

ْ

ُ َ
ْ َ َ َ َّ َّ
< َو إ َّمــا َتافـ َّـن مـ ْـن قـ ْـوم خ َ
ال ِائ ِنـ َ
ـن> 6را قبیلــه بنیقینقــاع
الل ل ِحیــب
یانــة ف ْان ِبــذ ِإل ِهیــم عــى ســو ٍاء ِإن
ٍ ِ
ِ
ِ

میداننــد.

7

امام صادق؟ع؟ ذیل آیه  12سوره آل عمران می فرماید:
 . 1دایرة المعارف لیدن ،ج ،2ص.379
 .2ر.ک :المیزان ،ج ،19ص.207
 .3ر.ک :کامل ابن اثیر ،ج ،2ص 137-173به نقل از تفسیر نمونه ،ج ،17ص.269
 .4جامع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.128
 .5ر.ک :تفسير القرآن العظيم (ابن أبي حاتم) ،ج ،1ص.16
« . 6و ا گر از خيانت و پيمانشكنى گروهى [كه با آنان همپيمانى] بيم دارى ،پس به آنان خبر ده كه [پيمان] به
صورتى مساوى [و طرفينى] گسسته است؛ زيرا خدا خائنان را دوست ندارد»؛ (انفال.)56 ،
.7ر.ک :الدر المنثور ،ج ،3ص.191

نقد و بررسی دیدگاه ِر ُضوی ِف ِیزر درباره «جنگها و لشکرکشیهای پیامبر؟لص؟»

یثــرب شــهرت داشــت؛ چگونــه ممکــن اســت قبیلـهای وجــود خارجــی نداشــته باشــد و درعینحــال
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َ َّ َ َ
ُ
ْ َْ ََ َ َ َ
َ ْ ََ
اع َو ُه َو َین ِاد ِهی ْم
ن ق ُینق َ 
تبِ 
ن بد ٍر أ 
اهَّلل؟لص؟ ِم 
ف ِإ َنا ن َزل ْت َب ْعد َبد ٍر ّلا َر َج َع َر ُسول ِ
َ ْ
ََ َ
ُ
َ
ُ َّ
َ
َ ََ ُ
ٌ
ود
اهَّلل فقال «یا َم ْعش َر ال ُهی ِ
َو ك َان ِ َبا ُسوق َیس ّمى ُسوق الن َب ِط فأتاه ْم َر ُسول ِ
ً
َ ً ُ ً ُ َ ُ ُ
ََْ
َْ َ ْ ُ ْ َ َََ ُ َ
یش َو ُه ْم أ كث ُر َع َددا َو ِسلحا َو ك َراعا ِم ْنك ْم ف ْادخلوا ِف
قد ع ِلمت ما نزل ِبقر ٍ
ْ َ
1
ِال ْسل ِم.

بنابرایــن باتوجهبــه شــواهد بســیار نمیتــوان در وجــود قبیلــه بنیقینقــاع تردیــد داشــت؛
مســلمانان پانــزده روز آنــان را در میــان دژهایشــان محاصــره کردنــد؛ تنگــی محاصــره و تــرس
و وحشــت در داخــل خانههــا ،بنیقینقــاع را ناچــار بــه تســلیم کــرد؛ پــس از ایــن کــه آنــان از
قلعههــا پاییــن آمدنــد ،رســولخدا؟لص؟ دســتور بازداشــت همــه را صــادر کــرد و بــه دســتور
حضــرت رســول؟لص؟ اقــدام بــه کــوچ بــه ســمت شــام نمودنــد؛ پــس از ایــن حادثــه نامــی از قبیلــه
بنیقینقــاع در تاریــخ بهچشــم نمیخــورد؛  2بنابرایــن باتوجهبــه نظــر مورخــان و مفســران بــر
خــاف نظــر فیــزر ،چنیــن مواجه ـهای بــا قبیل ـهای بــه نــام بنیقینقــاع وجــود داشــته کــه بــدون
جنــگ و خونریــزی و کوچانــدن ایــن قبیلــه بــه مناطــق شــام قائلــه پایــان یافتــه اســت.
 -3-3بررسی روایات پیرامون سرانجام بنیقریظه و نقد
رضــوی فیــزر در محــور جنگهــا و لشکرکشــیهای پیامبــر بــه روایتــی از واقــدی و ابناســحاق
اســتناد میکنــد کــه اعتبــار آن مــورد تاییــد نیســت و قابــل نقــد اســت؛ 3فیــزر در شــرح حملــه بــه
بنیقریظــه کــه در ســوره احــزاب بــدان اشــاره شــده اســت ،بــه نقــل از ســیره مغــازی ابناســحاق
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
116

میپــردازد و بــه گون ـهای معنــادار ،بــرای تاییــد روایــات مربــوط بــه اعــدام افــراد قبیلــه ،بــه نقــل
قولهایــی اشــاره میکنــد؛ همچنیــن بــرای اثبــات ایــن اعدامهــا از مورخانــی همچــون «میــور» و
«گابریلــی» نــام میبــرد کــه آنــان پــس مطالعــه ایــن روایــات ،کشــتارهای منســوب بــه پیامبــر؟لص؟
را محکــوم نمــوده و «لینگــز» ایــن مجــازات را در ادامــه ســنت مذکــور در کتــاب تــورات در ِســفر
تثنیــه موجــه میدانــد و در نهایــت بــا وجــود آوردن نظــر نجیــب عرفــات مبنیبــر رد ایــن اعدامهــا
کــه بــا روح اســام منافــات دارد ،روایاتــی از تفاســیر مربــوط بــه مجاهدبنجبــر و طبــری را بیــان
میکنــد کــه روایــت ابناســحاق را تاییــد میکننــد.

4

در پاســخ فیــزر بایــد گفــت ،در ســال پنجــم هجــرت هنگامیكــه غــزوه «احــزاب» رخ داد ،تنهــا
طایفــه «بنىقریظــه» در مدینــه باقــى ماندنــد ،و همانگونــه كــه در تفســیر آیــات جنــگ احــزاب
آمــده اســت آنــان در ایــن میــدان پیمــان خــود را شكســته ،بــه مشــركان عــرب پیوســتند و بــه روى
 .1تفسیر القمی ،ج ،1ص.97
. 2ر.ک :پیامبر و یهود حجاز ،1378 ،ص.291
 . 3در ادامه به نقد این روایتها پرداخته خواهد شد.
 . 4ر.ک :دایرةالمعارف لیدن ،ج ،2ص.379،380

مســلمانان شمشــیر كشــیدند؛ 1درســوره احــزاب خداونــد بــه صراحــت در مــورد آنــان میفرمایــد:
َ
ظاه ُر ُ
< َو َأ ْنـ َـز َل َّالذیـ َـن َ
وهـ ْـم ِمـ ْـن أ ْهــل ْال ِكتــاب ِمـ ْـن َصیاصهیـ ْـم َو َقـ َـذ َف یف ُق ُلو بـ ُـم ُّالر ْعـ َـب َفر یقـ ًـا َت ْق ُت ُلـ َ
ـون
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ
َ َ ً َْ َ ْ َُ َْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َْ ْ ُ ََ َْ َ 2
ُ
َ
َ
ْ
3
َو َتأ ِسـ ُـرون> و <و أورثكــم أرضهــم و ِدیارهــم و أموالــم و أرضــا ل تطؤهــا> بعــد از كشــته شــدن و

اســارت آنــان ،زمینهــا و خانههــا و امــوال آنــان و ســرزمینى را كــه تــا آن روز قــدم در آن ننهــاده
بودی��د بــه مل�كـ ش��ما درآورد؛ س��پس رس��ولخدا دس�تـور داد :جنگجوی��ان را_ ب ـه نقلــی گفتهانــد:
ششــصد نفــر بودنــد -كشــتند ،برخیگفتهانــد :چهارصــد و پنجــاه نفــر كشــته و هفتصــد و پنجــاه
نفــر اســیر شــدند.

4

وقتــی رســولخدا؟لص؟ حیبناخطــب را دیــد ،فرمــود :آ گاه بــاش كــه بــه خــدا ســوگند مــن
هیــچ مالمتــى در دشــمنى بــا تــو نــدارم و گنــاه و خطایــی مرتکــب نشــدهام و ایــن بیچارگــى تــو
ازاینجهــت اســت كــه خواســتى خــدا را بیچــاره كنــى؛ آنــگاه فرمــود :اى مــردم از آنچــه خــدا بــراى
بنىاســرائیل مقــدر كــرد ،ناراحــت نشــوید ،ایــن همــان سرنوشــت و تقدیــرى اســت كــه خــدا علیــه
َ َ َّ

َ

ْ

ظاه ُر ُ
یــن َ
ــن أ ْهــل ال ِكتــاب ِم ْ
وه ْــم ِم ْ
آیــه نــازل شــدَ < :و أ ْن َــزل ال ِذ َ
یاص ِهی ْــم  .>...واقعــۀ کشــته
ــن َص ِ
ِ
ِ

شــدن حیبناخطــب را مفســران زیــادی نقــلکردهاند؛6یهــود بنىقریظــه ناچــار بــدون قیــد و

شــرط تســلیم شــدند پیامبــر؟لص؟ فرمــود آیــا راضــى هســتید هرچــه ســعدبنمعاذ دربــاره شــما
حك��م كن��د ،اجــرا نمایـ�م؟ آناــن راضـ�ى شدــند؛ ســعدبنمعاذگفــت :اكنــون موقعــى رســیده كــه
ســعد بــدون در نظــر گرفتــن مالمـ ِـت مالمتكننــدگان حكــم خــدا را بیــان كنــد؛ ســعد هنگامىكــه
دو بــار از یهــود اقــرار گرفــت كــه هرچــه او حكــم كنــد ،خواهنــد پذیرفــت؛ چشــم خــود را بــر هــم
نهــاد و رو بــه پیامبــر؟لص؟ كــرد و گفــت :شــما هــم حكــم مــرا مىپذیریــد؟ پیامبر؟لص؟فرمــود:
آرى؛ گفــت  :مــن مىگویــم :آنــان كــه آمــاده جنــگ بــا مســلمانان بودنــد (مــردان بنىقریظــه)
بایــد کشــته شــوند ،فرزنــدان و زنانشــان اســیر و اموالشــان تقســیم گــردد؛ امــا گروهــى از آنــان
کهاسـلام را پذیرفتنـ�د ،نجـ�ات یافتنـ�د 7.ایــن داوری ســعد براســاس پیمانــی بــود کــه یهودیــان
بــا مســلمانان بســته بودنــد و متعه ـ د شــده بودنــد در صــورت پیمانشــکنی ایــن چنیــن مجــازات
 . 1تفسیر نمونه ،ج ،17ص.269
 . 2و [خدا] كسانى را از اهل كتاب كه گروههاى دشمن را پشتيبانى كردند از قلعههاى محكم و استوارشان پايين
كشيد و در دلهايشان ترس و بيم افكند ،گروهى را مىكشتيد و گروهى را اسير مىكرديد؛(احزاب.)26
 . 3و سرزمينشان و ديار و اموالشان و سرزمينى كه به آن قدم نگذاشته بوديد به شما ميراث داد؛ (احزاب.)27،
 . 4ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،16ص.436
 . 5ر.ک :همان ،ص.452
 .6ر.ک :همان ،ص453؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص190؛ تفسیر روح البیان ،ج ،7ص.163
 . 7ر.ک :تفسیر نمونه ،ج،17ص.275
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گردنـ�د؛ پیامبــر؟لص؟ پذیرفتــه بــود ،یهــود بنیقریظــه بــا وجــود خیانــت بزرگــی کــه کــرده بودنــد،
اســام بیاورنــد ،تــا از جنایــات آنــان صرفنظــر کنــد و آنــان بــه زندگــی خــود ادامــه دهنــد ،ولــی
یهودیــان لجاجــت کــرده و بــر دشــمنی نســبت بــه اســام پافشــاری کردنــد.
در اینجــا ممکــن اســت برخــی بگوینــد :ا گــر پیامبــر؟لص؟ ایــن گــروه یهــود را میبخشــید و
اجــازه مـیداد کــه از مدینــه خــارج شــوندبهتر بــود؛ امــا در پاســخ بایــد گفــت :پیــش از بنیقریظــه،
پیامبــر؟لص؟ یهودیــان بنیقینقــاع و بنینظیــر را بخشــید؛ امــا آنــان رفتنــد و کفــار قریــش را
تحریــک کردنــد تــا جنــگ بــدر و احــزاب را علیــه مســلمانان راه انداختنــد و در پــی آن صدمــات
و خســارات زیــادی بــه مســلمانان وارد شــد؛ اگــر بــار دیگــر بــه یهودیــان اجــازه میدادنــد از مدینــه
خــارج شــوند ،دوبــاره علیــه مســلمانان دســت بــه توطئــه و دشــمنی میزدنــد؛ یهودیــان ،در طــول
تاریــخ کوشــیدهاند همیشــه چهــرهای مظلــوم از خــود بــه جــای بگذارنــد؛ در آمــار کشــتههای خــود
کــه توســط مخالفــان بــه قتــل رســیدهاند ،مبالغــه میکننــد؛ همچنیــن چگونگــی کشــته شــدن
آنــان را بــه صورتــی جلــوه میدهنــد کــه نشــانگر مظلومیــت و مقاومــت آنــان در راه عقیــده و ایمــان
باشــد.

1

در نهای�تـ بای��د گف��ت :نخســت آنکــه :پیامبــر ابتــدا و بدون هیچ دلیل دســتور كشــتار یهودیان
را نــداده ،بلكــه آنهــا گرفتــار نتیجــه خیانتهــا و عهدشــكنیهای خــود نســبت بــه پیمانشــان
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ش��دند؛ دوم :همانطوركـ�ه گذشـ�ت پیامبــر بــا طایفههــای بنیقینقــاع و بنینضیــر بــا گذشــت
َ
رفتــار نمــود و از خــون آنــان گذشــت؛ تنهــا طایفــه بنیقریظــه بــا َحكــم قــرار دادن ســعدبنمعاذ و
پذیــرش حکمیــت او از ســوی یهودیــان محكــوم بــه اعــدام شــدند و پیامبــر دســتور كشــتار آنــان را
نــداد؛ ســوم :بــا اینكــه پیامبــر از در لطــف و گذشــت بــا قبیلــه بنیقینقــاع و بنینضیــر رفتــار كــرد،
ولــی آنــان بــاز از كار خــود دســت برنداشــته و در خیبــر بــر علیــه اســام و مســلمانان اقداماتــی انجــام
دادنــد و اعــراب مكــه را بــر علیــه اســام شــوراندند؛ ولــی پیامبــر بــاز پــس از فتــح خیبــر بــا آنــان از ســر
لطــف و گذشــت برخــورد كــرد و آنــان را طبــق قــراردادی رهــا کــرد؛ 2چهــارم :همانطورکــه نوشــته
شــده ،ایــن داســتان فقــط و فقــط یــک ســند دارد :ســیرۀ ابناســحاق کــه  ۱۴۰ســال بعــد از ایــن
لســنت ،کــه از
واقعــه نوشــته شــده اســت؛ همچنیــن فقهــا در همــه عصرهــا ،چــه شــیعه و چــه اه 
ســیره پیامبــر؟لص؟ حکــم و فتــوا اســتخراج میکننــد ،هیچکــدام حتــی فقیهــان عصــر ابناســحاق
مثــل «مــاوردی» ،بــر مجازبــودن قتــل اســیر حکــم ندادهانــد؛ جالــب اســت بدانیــد کــه دکتــر
اس��رائیل ،در کت��اب تاری��خ یه��ودان و عربس��تان مینویس��د:
 .1ر.ک :تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان ،ص 85تا .89
 . 2ر.ک :فروغ ابدیت ،ج،1ص  466و جلد  ،2ص.154

هرگز ارزش نداشت یهود چنین خطائی را مرتکب شود ،هرچند قریش تقاضای
آنها را رد میکرد .عالوهبراین ،هرگز صحیح نبود ملت یهود به بتپرستان پناه
ببرد؛ زیرا این رفتار با تعلیمات تورات موافق نیست.

1

نتیجهــ آنک�هـ در م��ورد قبیل��ه بنیقریظ�هـ دو ن�گـاه وج��ود دارد ،ع��دهای معتقدنـ�د کــه ایــن
داســتان فقــط و فقــط یــک ســند دارد ،ســیره ابناســحاق کــه  ۱۴۰ســال بعــد از ایــن واقعــه نوشــته
شــده و عــدهای بــا بررســی ماجــرای بنیقریظــه اصــل قضیــه را قبــول میکنــد؛ ولــی در تعــداد
کشتهشــدگان تردیــد دارند؛2یعنــی درســت اســت کــه برخــی از یهودیــان ایــن قبیلــه کشــته شــدند
ولــی اینگونــه نبــود کــه پیامبــر ابتــدا و بــدون هیــچ دلیلــی دســتور كشــتار یهودیــان را بدهنــد،
بلكــه آنــان نتیجــه خیانتهــا و عهدشــكنیهایی كــه انجــام داده بودنــد ،را دیدنــد.
نتیجهگیری
باتوجهبه متن مدخل و نقد و بررسی که درباره آن گذشت میتوان نتیجه گرفت:
و قــرآن و گاه بــه علــت در دســترس نبــودن گســترۀ منابــع شــیعی نســبت بــه منابــع اهلســنت،
ســبب شــده وی بــا قلمــی محافظهکارانــه ،بــا ارجــاع دادن بــه نظــرات منابــع پیشــین ،ســیرۀ
پیامبــر؟لص؟ را جنگطلبــی نشــان دهــد؛ درصورتیکــه اجــرای هــر یــک از احــکام جهــاد توســط
پیامبــر؟لص؟ براســاس قوانیــن و احــکام عقلپســندانه و حکیمانــه بــوده اســت ،نــه صــرف
جنگطلبــی و خونریزیهــای بیاســاس کــه ســنت رســولخدا؟لص؟ ب ـهدور ازآنهــااســت؛ وی
بــا همیــن کمعمقــی نــگاه و بــدون توجــه بــه روایــات بســیار و متواتــری کــه حا کــی از ارتبــاط دو
ســویه و جداییناپذیــر ،بیــن قــرآن و ســنت اســت ،قلــم خویــش را بــه ارتبــاط ضعیــف بیــن ایــن
دو ســوق داده اســت؛ پســندیده اســت کــه خاورشناســان مدعــی متدلــوژی و صاحــب نوشــتههای
مبتنیبــر عقــل و منطــق ،بــدون تعصــب و جانـبداری ،دایرةالمعارفهــای خویــش را قلــم زننــد
تــا خواننــده بــدون نــگاه غرضورزانــه بــا حقیقــت روبــرو گــردد.
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نــگاه گزارشگرانــه نویســنده یادشــده وآ گاهــی کــم وی نســبت بــه عمــق و روح متعالــی اســام

119

 . 1همان ،ج ،1ص.613
 .2ر.ک :الصحیح من سیرة النبی االعظم ،ج ،12ص.88
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