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  چکیده  

قرآن است  یختار مهم مباحثاز ایشانو پس از ) ص(پیامبر اکرم در زمان  قرآن کریم کتابت

بن  یدز«، میان کاتبان وحیدر .است مستشرقان قرار گرفتهمسلمانان و  که همواره مورد توجه

 یبرخ رفعدر  یت اوشخص ییکه شناسا يبرخوردار است، به نحو یخاص یتاز اهم»ثابت

  .دارداي یین کننده، نقش تعوحی صدر اسالم و موضوع کتابتتاریخ ابهامات 

یهودیان مدینه، تالش دارند با اثبات تعلیم زید بن ثابت توسط از مستشرقان برخی

تحوالت ایجاد شده در صدر اسالم از جمله فراگیر شدن فرهنگ سوادآموزي، کتابت وحی و 

با این روند فرهنگ استه از فرهنگ یهودیت معرفی کنند و جمع مصاحف را اقدامی برخو

از جمله این . را به یهودیان نسبت دهند) ص(در زمان پیامبر اکرم سازي علم ارزش

بن  یدز یتبه موضوع کتابت در صدر اسالم و شخص است که» لکر یخائیلم«مستشرقان،

.نگاشته استینه زم ینات متعددي در ثابت توجه نشان داده و مقاال

هایش در صدر اسالم،  در این مقاله پس از معرفی شخصیت زید بن ثابت و فعالیت

شود و در نهایت برخی  ي مطرح شده از سوي میخائیل لکر نقد و ارزیابی میها استدالل

  .گیرد د بن ثابت مورد بحث قرار میابهامات مطرح در خصوص شخصیت زی

  :واژگان کلیدي

  صدر اسالم یختار ینه،مد یهود،بن ثابت، کتابت،  یدز

                                                


azadiparviz@ut.ac.ir     )نویسنده مسئول(دانشگاه تهران یثعلوم قرآن و حد يدکتر دانشجوي


امام صادق دانشگاه یثعلوم قرآن و حد يدکتر دانشجوي

)ع(
                      janipoor@isu.ac.ir
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  مقدمه

خط شناخته شده  یخسر رشته آن که در تار ینخط و نخست نیتر کهنمحققان،  یدهبه عق

 ها آنو پس از  کردند یاز آن استفاده م یاناست که مصر» یروگلیفیه«است، خط 

از آن اقتباس شده است یاکردند که اکثر خطوط دن یزير یرا پ یاساس خط هاینیقیف

  . )42، ص 1383پتیرز، (

از آن  یهودیاناست که  یالهام گرفته، خط آرام ینیقیکه از خط ف یاز جمله خطوط

 یرةخط در طول زمان وارد جز این.باشد یم يآن خط عبر یدو فرم جد کرده یاستفاده م

و  يتجار هاي یادداشت، ينگارمراسالت، نامه یلاز قب یاديالعرب شده و در موارد ز

مکه و  يامر به خصوص در شهرها ینا. است شده یبه کار گرفته م یرها و غقرارداده

مرکز  یکاز ظهور اسالم،  یشپ ها سالشهر مکه از . رواج داشته است یشترب ینهمد

 یازبه خط ن يتجار يهاادنگارش قرارد يبوده و لذا مردمان آن برا یو بازرگان يتجار

سرشار در سرودن شعر  يایحهاز آنجا که اعراب ذوق و قر ینهمچن. اند داشتهیدشد

 يها کانون یناز مهمتر یکیشهر مکه به  ین،، پس از رواج خط در آن سرزماند داشته

  .)48، ص 1383پتیرز، (شود  یم یلتبد یرهدر شبه جز یادب

که  دهد یو نشان م کند یاسالم جلب نظر م یخکه در تار يااز نکات برجسته یکی

یدر مکه به خواندن و نوشتن آشنائ يا عده) ص(رسول خدا  یاتبا ح انزم هم

در آن، دستور ) ص(اکرم  یامبرپ یروزي، حادثه جنگ بدر است که پس از پاند داشته

خواندن و نوشتن به  یمپس از تعل توانندی، مدانند یکه خواندن و نوشتن م یرانیدادند اس

 52صص  تا،بی ،ی؛ زنجان282، ص 2ج  ،1420،سیوطی(ده کودك مسلمان آزاد شوند

  .)53ـ 

 ي، افراد باسواد متعدد)ص(اکرم یامبراز بعثت پ یشکه پ دهد یمطلب نشان م این

 یخیواقعه تار یناز ا توان یکه م یگرينکته د ینهمچن. اند داشتهدر مکه حضور 

کتابت و  مروج خط و ین، خود نخست)ص(اسالم  یام یامبراست که پ ینبرداشت نمود ا

  .اسالم بوده است یخخواندن و نوشتن در تار
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نه، مورخان  یابه خط و کتابت، مقدم بوده  یدر آشنائ ینهمکه بر مد یاآ ینکها در

بهتر است مکه را در  رسد ی، به نظر میرکه با مطالعه قرائن ز باشند یدچار اختالف نظر م

  :یممقدم بدان ینهبر مد ینهزم ینا

 یرالعرب و ساةیرمختلف جز ینواح یانمکه نقطه اتصال و حلقه ارتباط م -1

فن را آموخته  ینا ،یگرد يها نقطه یراز سا یشاست که پ یعیبوده و طب یگرممالک د

  .باشد

و در فصل تابستان  یمندر فصل زمستان به  يمردم مکه از دو مسافرت تجار -2

: شده است یانب یمبه صراحت در قرآن کر مطلب ینا. اند بودهبرخوردار  یوستهبه شام پ

 یمرکز تمدن عرب یمن). 2-1: یشقر(» یفالشِّتَاء و الص رِحلَۀَیِلَافهِمإ. یشٍقُرَ یلَافلا«

که  دانیم یبود، و م هاینیقیمرکز تجمع ف یزو شام ن رفت یشمار مه ب العربةیردر جز

کرده و خط  یلرا به حروف هجا تبد يبودند که اول بار خط و حروف مصر هاینیقیف

  .را ساختند يو سپس خط حجاز يو عبر یآرام

مختلف به  یاز نواح یانکه تاز یافت یم یلتشک یهائ)سوق(در مکه، بازار  -3

بازارها معموالً با مسئله خط و  ینکه ا آوردند یم يرو ها آنبه  یگوناگون يمنظورها

  .داشت یقعم یو ارتباط یوندخواندن و نوشتن، پ

) ص(که به هنگام مهاجرت رسول خدا  کند یرا گوشزد م یقتحق ین، ایختار -4

اکرم  یامبردر آن شهر سواد خواندن و نوشتن داشتند، لذا پ ی، افراد کمینهاز مکه به مد

 ینهدستور داد خواندن و نوشتن را به مردم مد یهاقدام به عبداهللا بن سعد بن ام یندر اول

  .دهد یمتعل

»بن ثابت یدز«) ص(آمده است حضرت  یگريد یتدر روا همچنین
1

را مأمور  

 ینا. مکاتبه داشته باشند یهودیانتا بتوانند با  یردرا فراگ یهودیانيکرد تا خط عبر

با آن سروکار داشتند،  یانکه تاز يابا خط و نگاره یهودیانکه خط  دهد یمطلب نشان م

از  یبرخ يبرا یشده است ابهامات عثخصوص با ینآنچه در ا. متفاوت بوده است

بن ثابت با خط  یدز ییشود، مسئله نحوه آشنا یجادمستشرقان ا ینمورخان و همچن

) ص(اکرم یامبردر هنگام بعثت پ يو یخیشواهد تار يبر مبنا. است يو خط عبر یعرب

آشنا باشد تا پس از آن  یبا خط عرب توانسته یخردسال بوده است، پس چگونه م یکودک
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ق، 1411صفوان عدنان، (یرد بگ یادیزرا ن يروز خط عبر 17کمتر از  یدر مدت اندبتو

  .)56ص

بن ثابت پرداخته شود  یدز یتشخص یمقاله تالش شده است ابتدا به معرف ینا در

بن ثابت  یدز یدندر خصوص آموزش د ینمستشرق یکه برخ یو سپس با طرح نظرات

 یتنکته حائز اهم. یمکن یلنظرات آنان را نقد و تحلاند، کرده یانب ینهمد یهودیانتوسط 

از رهگذر  یناز محقق یآن است که برخ کند، یم یانرا ب یمطالعات ینکه ضرورت چن

ت برداش ینگونها ،بن ثابت آمده است یددر خصوص ز ییو روا یخیآنچه در کتب تار

در ابتدا توسط  یزت نآموزش و کتاب یهاول هاي یهبوده و پا یهودياصالتاً  ياند که وکرده

پیش از ذکر نظرات مستشرقان در خصوص  .شده است یزير یپ ینهدر مد یهودیان

هاي کتابت در صدر اسالم و به خصوص نقش زید بن ثابت در این زمینه، الزم  یشهر

این صحابی معروف صدر اسالم  ،زید بن ثابت شخصیتاست ابتدا آشنایی اندکی با 

  . پیدا کنیم

  بن ثابت معرفی زید. 1

قبل از هجرت  11ینه به سال مددر ) ق 45م (ي انصاربن لوزان  ضحاكید بن ثابت ز

11شد و او در  کشتهپدرش  کهشش سال داشت . بزرگ شد مکّهی در ولیا آمد، دنبه 

 کتبدر . ینه، راهی آن شهر گردیدمدبه ) ص(اسالم  مکرّمی نبی پس از هجرت سالگ

اند، کردهی معرفمالکمعروف بوده و او را فرزند نوار، دختر » ابو خارجه«یه کنتراجم با 

  . یهمعاوبن  مالکبن صرمه است یا  مالکین زن، ایست پدر ناما معلوم 

یز اختالف وجود نید زید و نام جد و عموها و نسب زیقی پدر حقدر مورد نام 

و از ) ص(ی که از اصحاب رسول خدا اشهلیفه خلید بن ثابت بن زی او را بعض. دارد

و برخی دیگر وي ) 172، ص 1ق، ج 1382ی، سمعان(اند کردهی معرفیله اوس بوده قب

ابن حجر (ه از منافقان و جاسوسان یهود بوددانند ک یمی اشهلضحاكرا فرزند 

  ). 96، ص 4م، ج 1974یر، کث؛ ابن 8، ص 2، ج 1301ق، 1325عسقالنی، 

ي آیات قرآن آورکه بیشترین مسئولیت کتابت وحی و جمع اند برخی مدعی شده

ی بعضاند چرا که ید کردهتردبا وي بوده است در حالی که برخی دیگر در این موضوع 

ابن منده . یش نبوده استبی کودک) ص(یامبر پي در زمان رحلت واند کردهیح تصر
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45ید بن ثابت هشت ساله بود و در سال ز، کردرسول خدا رحلت  کهی زمان«: گوید یم

  )266، ص 1م، ج 1863یر، اثابن (» است کردهق فوت .ـ ه

) ص(یالنبی وحکاتبي الفرض، المقرإنّه «: الحفّاظ نیز آمده است ةتذکردر کتاب 

أن یتعلّم خطّ ) ص(ی النبفأسلم، فأمره  عشرة سنۀي إحدیب، عمره نجی ذکی صبید زو 

؛ صفوان عدنان، 83، ص1، جق1419ی، ذهب(»یالوحکتبو  تابۀالکیهود فجود ال

  ).84ق، ص1411

نوشته یمقرآن را ) ص(یامبر پاو از زمان  کهیرفت پذتوان یمین حال چگونه ابا 

  است؟ 

  مناصب و فضایل زید بن ثابت. 1-1

ي آوریت جمع ولئمسید بن ثابت، عالوه بر منصب کتابت وحی و زبنابر اقوال مشهور 

ین عمر در زمان جانشی و قاضیم ارث و تقسول ئیز مسنی دولت و رسمکاتبقرآن، 

عمر به مسافرت  کهیاري از مواقع بسدر «: یدگوید زبن  خارجۀ. یبت او نیز بوده استغ

گردد و از سفر باز کهآمد یمیش پی زمانکمترکرد و  یمین خود جانشید را زرفت، یم

  .)693، ص 2ق، ج 1415ابن عساکر، (» نداده باشدید زی از نخل و خرما به باغ

ین چنکرد و  یمید، نام او را بر نام خود مقدم زیش به خومکاتباتی در حتي و

ین روش، خالف عرف معمول بود و اکهی حال، در »ید بن ثابت از عمرزبه «: نوشتیم

یم ارث تقسی را در کسعمر و عثمان هرگز «: یت شده استروایز نیمان بن یسار سلاز 

ین همچن). 438، ص 2ق، ج 1994ی، بذه(» کردند ینمید مقدم زو فتوا و قضاوت بر 

، ق1398ي، بخار(گرفت  یز به عهدهنیت المال را بي کارگزارید در زمان عثمان سمت ز

  ).373، ص 8ج 

ی خاص داشته نقشي از صدر اسالم ا دورهدر هر  دیزبر این اساس باید گفت که 

بار قرآن را بر حضرتش  نیآخری بود و وحکاتب) ص(سول خدا در زمان ر: است

کتابتبراي وي  مباشر جمع قرآن شد، در زمان عمر ابوبکرعرضه داشت، در زمان 

داشت و در زمان حکومت  شرکتدر گروه جمع قرآن  زین، در زمان عثمان کردیم
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، 2ق، ج1325ابن حجر عسقالنی، (دیرسگروه قراء بدو  استیر) ع(امیرالمومنین علی 

  .)108ص 

ی خاص خود داشته مصحفاند او هم گفته کهی بوده نقشنیچنکبر اثر ی دیشا

هیتهي خود براي از مصحف ا نسخه)ص(از زمان رسول خدا کههم  دیشااست و 

  .)387، ص1369، اریرام(است دهیدیم

ي زید براي سرافرازی پر از جهاد و خیتارشده  کوششاتیروادر برخی  نیهمچن

ی ول، کندشرکتخواست در جنگ بدر یماو : اندبه عنوان نمونه گفته. یسندبنوبن ثابت 

او در جنگ خندق نوجوان بود  آنکهو یا  ، مانع او شدکمیل سن دلبه ) ص(رسول خدا 

ی النجار بنیز پرچم نتبوكکرد و در غزوه  یمي همکارخاكخندق و انتقال  کندنو در 

ین امر، ایگر مجاهدان در دیل تقدم او را بر دلیز ن) ص(به او سپرده شد و رسول خدا 

  ).221، ص 2م، ج 1863ابن اثیر، (د ید بن ثابت بر قرآن شمردنزیشتر بتسلط 

ین، ترمهربانرا  ابوبکر) ص(رسول خدا  کهاند کردهیت روانیز  مالکاز انس بن 

ین ترید بن ثابت را عالمزیاترین، حخدا، عثمان را با یندین فرد در ترمحکمعمر را 

ي قرآن و معاذ بن جبل را قارین بهتررا  کعبی بن ابیم ارث، تقسمردم به فرائض و 

ین و امبن جرّاح را  ةیدعبیان امت دانسته و ابو مین افراد به حرام و حالل در داناتر

أقرؤهم و  بن ثابت یدو أفرضهم ز... :قال) ص(أن رسول اللّه «: اندمعتمد امت شمرده

 ، بی تا،هابن ماج(»بن کعب و أعلمهم بالحالل و الحرام معاذ بن جبل یلکتاب اللّه أب

، ص 11، ج1409هندي،؛ متقی281، ص 3م، ج 1895؛ احمد بن حنبل، 55ص  ،1ج

641.(  

ی هر یک از افراد زندگید بایث و مانند آن، حدین ای صحت بررسي براالبته 

یر، اما در خها در آنان بوده است یا  یژگیوین ایا آتا معلوم شود  کردی بررسنامبرده را 

ي همه براکهیات قرآن آدر تفسیریم ارث، تقسي در وکهید گفت باید بن ثابت زمورد 

. ه استکرد یمو به اصطالح، استحسان  هگرفتیمکمکگاه از ذوق خود  قابل فهم بوده،

یت باموال را به  ممکنکرد و تا حد  یمیار مراعات بسي جانب دولت را وین همچن

یی و خاله و عمه را از ارث بردن دااو  کهین بس همي ویی دانادر . نمودیمیز وارالمال 

  ). 373، ص 8، ج ق1398ي، بخار(نمودیمیز واریت المال بمحروم و سهم آنان را به 
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یا رفت، پسر دنغالم عمر بن خطاب از  کهیت شده است روایرین ساز محمد بن 

ی اگر تو ولنه، «: ید گفتز» برند؟یمیا دختران عمر از او ارث آ«: یدپرسید زعمر از 

  ).397، ص 2، ج 1349ی، دارم(» دهمیمی، به آنان ارث بخواه

األرحام ی معتقدند اولوهمگاصحاب، «: یدپرسی قاضین معتضد از ابو حازم همچن

برند،یمارث ) شاوندانیخو(
2

و  ابوبکریا او از آ. ي نداشتاعتقادین چنید بن ثابت زاما  

: ی جواب دادقاض» کرد؟ یمیت رواي االرحام را ذویت ارث محرومحکمعمر و عثمان 

ق، 1387طوسی، (» باشد، دروغ گفته است کردهیت روایزي را از آنان چین چنکسهر «

  ).345، ص 3ق، ج 1325؛ ابن حجر عسقالنی،  2، ص30ج 

کرد، ابن عباس  یمین افراد اعتراض داناترین ایم ارث به تقسدر امر  کهی کساناز 

یه ارث به مادر بقثلث  کهاي  یدهدخدا  کتابیا تو در آ«: یدپرسید زي از و. بود

ی، دارم(» کنی و من به نظر خودم یمتو به نظر خودت عمل «: ي گفتو» رسد؟یم

را ) نوه(فرزند پسر  کهترسد ینمید از خدا زیا آ«: گفتیمیز نو  )346، ص 2، ج 1349

، 29ق، ج 1387طوسی، (» داندینمرا پدر ) پدر بزرگ(داند، اما پدر پدر یممانند پسر 

  ).182ص 

ید را با فضائل و زاین در حالی است که در برخی روایات آمده است ابن عباس، 

ید در قرائت قرآن و زی او را شاگرد حتگرفت و یماو را  رکاب، کردهیار یاد بسعلم 

ید بن زأن «: اند کهعنوان مثال از ابن عباس نقل کردهبه . اندیت دانستهروایخ او در ش

 یوسف،سعد ؛  63م، ص1972ابن حجر عسقالنی، (» ی العلمفین الراسخثابت، من 

  ). 426، ص 2ق، ج 1994ی، بذه؛ 30، صتایب

اند به نحوي مقام زید وایات ساخته کسانی است که خواستهرسد این ر یمبه نظر 

پس  کهیخی آمده است تاردر کتب . بن ثابت را در مقابل ابن عباس بزرگ جلوه دهند

یفه در ابتدا با مشاجره و نزاع میان سران قبایل سق، طرح )ص(از رحلت پیامبر اکرم 

یشنهاد پنام داشت، » عبادهسعد بن «کهینه مدیله خزرج از انصار قبیس رئشروع شد و 

یز با او مخالفت نین رو انصار ا، از کردیعت با او را رد بیرفت و نپذرا  ابوبکرخالفت 

را گرفت و  بکرو دست ابو کردیدا پید بن ثابت جرأت زیان، تنها مین ا، اما در کردند

و ) 494، ص 4م، ج 1971ابن هشام، (» !یدکنیعت بین است، با او اصاحب شما «: گفت
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رسد  یمبه نظر . شد بکریعت انصار با ابوبو موجب  کردرا باز  کورین امر، گره هم

ی که زید بن ثابت در آن روز براي ابوبکر انجام داد، کلید فهم این سوال باشد که خدمت

ي او ساخته برایاتی رواین چنشود و یمین حد باال برده اي تا فردین چنچرا مقام 

  .گرددیمیمهمشود و صاحب چنان مناصب یم

الحکم«: در مورد او فرموده اند) ع(وي است که در روایتی امام باقراز این ر

ی الفرائض فمکَحد قَید بن ثابت لَزی علدو أشه... یۀالجاهلحکماللّه و  حکم، حکمان

کهدهم  یمیت، و شهادت جاهلحکمخدا و  حکم: دو قسم است حکم؛ »یۀالجاهلکمِحبِ

، ج ق 1401کلینی، (کرد  یمیت رفتار جاهلحکمیم ارث، بر طبق تقسید بن ثابت در ز

یچ یک از هبیعت نکرد و در ) ع(وي پس از کشته شدن عثمان با علی ). 407، ص 7

م، 1966؛ ابن اثیر، 323ص  12ق، ج 1408نوري،میرزا(نیز همراه ایشان نبود  ها جنگ

  .)191، ص 3ج 

  مهمترین مشکل شخصیتی زید بن ثابت. 1-2

یرا او نزد زی او باشد، اجتماعیت شخصزید بن ثابت،  مشکلرسد مهمترین  یمبه نظر 

به  کهی زمان. دانسته استیمیز ني عبریهودي بوده و زبان  کهاصحاب متهم است 

من «: دادیمکند، پاسخ  ینمید قرائت زچرا مانند  کهشد یمعبداللّه بن مسعود اعتراض 

ین گفتند، حاال از من آفري رسول خدا خواندم و حضرت به من براهفتاد سوره را 

ابن عساکر، (» ي بوده استکافردر صلب مرد  کهی بخوانم کسخواهند مانند یم

  .)1006، ص 3ق، ج 1415

من هفتاد سوره قرآن را از دهان رسول  کهی زمان«: یت شده استرواي ویز از نو 

» خواندیمخانه درس  مکتبي بافته شده در موهاید بن ثابت با زفرا گرفتم، ) ص(اللّه 

ید زیز درباره نکعبی بن اب). 442و  405و  389ص، ص1م، ج 1895احمد بن حنبل، (

با  کهی بود ککودید زخواندم، یممن قرآن  کهی زمان«: گوید یمي و. ین نظر را داردهم

تا، ص یشابوري، بیني ازد(» کرد یمي بازها با یهودي مکتبي بافته شده، در موها

  ).22ق، ص 1420ی خان، علید س؛ 519
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ید بن ثابت در آن زمان زیات، برخی معتقد به یهودي بودن رواین ااز مجموعه 

یژه مسلمانان وها، به یبهغرکردند و  یمی زندگي بسته ا جامعهیرا یهودیان در زاند، شده

 مکتبمسلمان بوده، در  کهی کسبود  ممکندادند، پس چگونه ینمرا درون خود راه 

  .کندي بازآنان  کودکانیهودیان درس بخواند و با 

یل فضااین در حالی است که برخی عالمان جهان اسالم این مطلب را از جمله 

یاتی است که روااز آن جمله، . ندایاري در این زمینه نقل کردهبسیات رواي شمرده و و

ي آن براي را آموخت تا سخن یهودیان را عبرزبان ) ص(ي به دستور رسول خدا و

؛ 120، ص 8ق، ج 1401ي، بخار(سدیبنویشان را اي ها نامهو  کندحضرت ترجمه 

در برخی ). 89، ص 16ق، ج 1387؛ طوسی، 182، ص 5م، ج 1895احمد بن حنبل، 

: روز آموخته است 17روایات دیگر آمده است که وي زبان عبري را در کمتر از 

  ).182، ص 5م، ج1895احمد بن حنبل، (» عشر یوماً سبعۀی ففتعلمتها «

خصوص جامعه صدر اسالم،  رسد با توجه به اطالعات موجود در یمبه نظر 

یهود بوده و در  کودکاني بازي هم وتوان اینگونه روایات را پذیرفت چرا که  ینم

. یازي به فرا گرفتن زبان عبري نداشته استنخوانده است، پس یمآنان درس  مکتب

دانستند و با یمی را به خوبی عربیهودیان عرب ساکن در مدینه، زبان  آنکهافزون بر 

در کتب تاریخی اطالعات متعددي در . و اعراب مراوده و تجارت داشتند مسلمانان

خصوص مراوده ایشان با اعراب قبل و بعد از هجرت پیامبر نقل شده است که همگی 

  .کنند یماین مدعا را اثبات 

یده مسلمانان، هر عقیز به مناسبت داشتن نبوت، طبق ن) ص(رسول خدا  آنکهیگر د

یات از امور رواین ای بودن ساختگین رو افهمیده است، از  یمدانسته و یمی را زبان

ید را در زباشند تا حضور  کردهین جعل اي برایات را رواین اید شاباشد و یمیهی بد

  .یت بخشندمشروعیان یهودیان م

در ادامه مقاله تالش شده است با طرح نظر یکی از مستشرقان مشهور که به طور 

صدر اسالم به تحقیق پرداخته و در رابطه با شخصیت زید  تخصصی در زمینه کتابت در

ه ایشان براي یهودي بودن زید بن ثابت را نقد و بن ثابت مقاالتی تألیف کرده است، ادلّ

  .بررسی نماییم
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  نظرات مستشرقان در خصوص زید بن ثابت. 2

جمله مستشرقان مشهوري که به طور همانگونه که در مقدمه مقاله اشاره شد، از 

تخصصی در زمینه کتابت در صدر اسالم به تحقیق پرداخته و کتب و مقاالتی متعددي 

»میخائیل لکر«در این زمینه تألیف کرده، 
3

وي استاد دانشگاه عبري اورشلیم. باشد یم
4

همان  در شهر حیفا اسرائیل به دنیا آمده و در .م1951است که در سال ) بیت المقدس(

اکنون داراي درجه پرفسوري در رشته عربی  جا تحصیالت عالیه خود را گذرانده و هم

سکونت یهودیان در بابل در «ی ارشد با عنوان کارشناسي در مقطع ورساله. است

پیامبر در ) ص(هاي محمد  فعالیت«و در مقطع دکتري با عنوان؛ » دوران تشکیل تلمود

  .بوده است» مدینه

اشاره  ها آنت متعددي تاکنون منتشر شده است که به برخی از از وي مقاال

در مدینه، بازارهاي مدینه، ازدواج میان یهودیان و قریش، ) ص(حدیبیه، محمد: شود می

توسط ) ص(الخمیس، فریب محمد شرطۀحکومت عمرو بن عاص در فلسطین، 

اسالم، ابومالک  بن یمان و عمر بن یاسر، بت پرستی در مدینه قبل از حذیفۀیهودیان، 

عبداهللا بن سام از کنده، یهودیانی که به اسالم گرویدند، فتوح شام، کنده در دوران 

اسالمی، گزارش واقدي راجع به یهودیان مدینه، یهود در کنده، یهودیان بنی قریظه، 

، ابوعبید معمر بن مثنی، گرایش حمیر به یهودیت، ابن شهاب )ص(مرگ پدر محمد

با ) ص(بن ابی وقاص، عمرو بن حزم انصاري، انجمن عقبه، رفتار پیامبر ۀعتبزهري، 

یهودیان، زید بن ثابت، قریش، شهید، عمر بن خطاب، خراج و مالیات در دوران اولیه 

  . اسالم

بنو سلیم، : هایی نیز با این عناوین نگاشته است وي عالوه بر مقاالت فوق، کتاب

اعراب در دوران اسالم اولیه، مردم، قبیله و جامعه مسلمانان، یهود و مشرکان، یهود و 

  .، ساختار مدینه)ص(در زمان پیامبر

در دانشگاه عبري اورشلیم، در موضوعات ذیل تدریس  اکنونهمچنین وي هم 

پیامبر اسالم، قرائت در اسالم، یهود عرب در اسالم اولیه و ) ص(محمد: نماید می

د از میخائیل لکر در حد بسیار جزئی و اگرچه اطالعات موجو. آموزش زبان عربی

اندك بوده اما فهرست مقاالت و کتبی که نگاشته است بیانگر آن است که وي در زمینه 
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تاریخ صدر اسالم و شبه جزیره عربستان مطالعات بسیاري داشته و از این روي مطالعه 

  .باشد یممقاالت وي براي محققان و پژوهشگران مفید 

زید بن ثابت با دو زلف آویخته از کنار «اي با عنوان لهمقایکی از مقاالت وي، 

باشد که در هفتمین  یم» )یثرب(هایش؛ یهود و کتابت در مدینه قبل از اسالم گوش

جوالي سال  28و در تاریخ » از جاهلیت تا اسالم«المللی با عنوان  اندیشی بین هم

تالش دارد تا به اختالف  وي در این مقاله. در اورشلیم ارائه گردیده است .م1996

نظرات و روابط تیره میان زید بن ثابت با دیگر صحابیان معروف و کاتبان وحی مانند 

ی ابن کعب پرداخته و در این میان نقش یهودیان در مدینه، قبل و بعد از ابابن مسعود و 

  .اسالم را در باسواد کردن مردم، مورد بحث قرار دهد

در حقیقت هدف وي از نگارش این مقاله آن است که نشان دهد زید بن ثابت و 

دیگر افراد باسواد مدینه به چه میزان از یهودیان تأثیر پذیرفته و چه ارتباطی با آنان 

هایی نگاشته شده است که در  فرض یشپرسد این مقاله مبتنی بر  یمبه نظر . اند داشته

در ابتدا الزم . پرداخته شود ها فرضررسی دقیق این پیش شود به نقد و ب یمادامه تالش 

باشد،  یماست به تفصیل نظرات وي که برگرفته از نظر دیگر مستشرقان و محققان نیز 

  .بیان شود

  آموزش زید توسط یهودیان. 2-1

توسط  یروانشبشر است که به اعتقاد پ یاناد ترین یمیاز قد یکی) יהדות(یهودیت

 یلاسرائ یآن عموماً فرزندان قوم بن یروانپ. است اوند آورده شدهاز طرف خد یمابراه

 یکتاپرستیند یننخست یاري،توسط بس یزو ن یمیابراه یند یننخست یند ینا. هستند

 یمیابراه یاناد يها متون و سنت یشترکانون ب یهودیتینهمچن. رود یبه شمار م

از مذاهب  یارياسالم، و بس یحیت،مس یاناصول و اخالق آن بر اد یخ،و تار باشد یم

  ).73، ص1383پتیرز، (است گذاشته ییبسزا یرتاث یگرد

میخائیل لکر در رابطه با شخصیت زید بن ثابت و آموزش یافتن وي توسط 

هاي  شواهدي در دست داریم که زید در سال«: نویسد یمیهودیان در مقاله خود چنین 

ماالً خط آرامی یا سریانی را نیز به همین اش خط عربی را آموخت و احت اولیه زندگی

این گروه در . فرا گرفته است» بنو ماسکه«یهودیان  گروهنحو از یک یهودي متعلق به 
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من اطمینان دارم که براي یک دوره . کردند بخش پایینی مدینه یعنی سافله زندگی می

اي مرگ ه نامشخص زمانی ـ در حدود شش یا هفت سال که این فاصله در حدود سال

پدر زید در نبرد بعاث و هجرت بوده است ـ زید تحت تعلیم یهودیان قرار داشته و 

 .Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P)»احتماالً همانند یک فرزند یهودي رشد یافته است

259).  

ی،بذه(ه بودپدر خود را در نبرد بعاث از دست داد ،زیدالزم به توضیح است که 

زید در روایتی درباره ). 448، ص2م، ج1966؛ واقدي،  427، ص2، جق1994

این نبرد پنج سال قبل . نبرد بعاث در شش سالگی من اتفاق افتاد: اش، گفته است زندگی

بود و وقتی که پیامبر اسالم وارد مدینه شد، من یازده ساله ) ص(از هجرت پیامبر اسالم

: گفتند) منظور کسانی که زید را نزد پیامبر بردند(ها آنمرا به نزد پیامبر بردند و . بودم

من در آن زمان اجازه » خواند ي از خزرج است که شانزده سوره را میفرزند) این فرد(«

هاي بدر و احد را نداشتم اما اجازه نبرد در جنگ خندق به من داده  شرکت در جنگ

  ).214، ص5ق، ج1412ابن جوزي، (شد 

ر بنت مالک از عدي بن نجار، با عمرو بن حزم که به همان مادر مطلقه زید، النوا

یز همانند همسر سابقش شد که نازدواج کرد و او  ،زیر گروه مالک بن نجار تعلق داشت

؛ ابن حجر عسقالنی،  73-69م، صص1972ابن قدامه، (نام عبد عوف ابن غنم داشت 

م، 1966اقدي، ؛ و 420-419، صص8م، ج1968؛ ابن سعد،  144، ص8م، ج1972

  ).1003، ص3ج و 448، ص2ج

هایی بوده  ترین خانه در میان خانه مادر زید مباهات کرده است که خانه او مرتفع

بر گرفته بودند؛ بالل بن رباح همواره اذان را از را در) ص(پیامبر) مکان نماز(سجد که م

ابن سعد، (د مسجد خود را بنا نها) ص(داد تا وقتی که پیامبر سقف خانه او ندا می

گفتار زید که او همسایه پیامبر بود تأکید بر این امر دارد که او  .)420، ص8م، ج1968

  .(Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P. 260)همواره در دسترس بوده است 

برادر او، عمر بن حزم، توسط . ناپدري زید، عمرو بن حزم، قدري قابل توجه است

ي تربیت یافت؛ وقتی که ناذر از مدینه اخراج شد، عمرو ناذر یهودي، همانند یکی یهود

رفت و در ضمن یکی از پسران زید با دختر عمر بن  ها آننوجوانی یازده ساله بود که با 
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ناپدري زید به عنوان یک فرد ماهر ). 265، ص5م، ج1968ابن سعد، (حزم ازدواج کرد 

و  )579و  313صص، 4م، ج1972ابن حجر عسقالنی، (شد  در امر سحر شناخته می

عبد الملک بن حبیب، (سحر بعدي از جادو بود که در میان یهودیان مدینه رایج بود 

  . )Lecker, 1992, pp. 561-569؛ 96م، ص1992

چرا که زید به عنوان متخصص در امر محاسبه تقویم مورد توجه واقع شده است

) ق.ـه100یا  99م (پسر زید، خارجه . مهارت خود را از اساتید یهودیش فراگرفته بود

هاي مختلفی از یک سال گرامی داشته  گونه نقل کرده است که روز عاشورا در زمان این

هاي  کرد و این امر در دوره هاي مختلف چرخش می طول سالبدین نحو که در(شد  می

مردم طبق عادت بارها و بارها به یک یهودي مراجعه ). افتد نجومی اسالمی اتفاق می

 ,Zimmer؛13-8، صص 8ق، ج1413مزي، (کردند  کردند و در این باره سؤال می می

1996, Vol. 15, pp. 397-399.(  

یا رفت، مردم به سوي زید بن ثابت آمدند و در این دنوقتی که آن فرد یهودي از 

وقتی زید از دنیا رفت، ) 138، ص5ق، ج 1405طبرانی،(کردند  باره از او سؤال می

مرد، شاید ) ۀاالمحبر هذه (امروز رِبی این امت «: بر اقوال رسیده گفته استابوهریره بنا

گفته ). 362، ص2م، ج1968ابن سعد، (» که خدا ابن عباس را جانشین او قرار دهد

ید معاصرانش عقل و دانش زید به خاطر درك فوري مطالب، مورد تمج«: شده است

اي که در اینجا وجود دارد این  اما نکته. »شد قرار داشت؛ او به نام رِبی جامعه خوانده می

ی مشهور شده بود یا اینکه وي است که زید به خاطر دانستن مطالب یهودیان به نام رب

.(Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P. 261)در اصل یهودي بوده است؟ 

  توسط زید) ص(ي پیامبرها نامهکتابت . 2-2

بر مبناي اقوال متعددي که در کتب تاریخی ذکر شده مبنی بر اینکه زید براي 

طبرانی، (هایش به شاهان را نوشته است  و هم نامه) وحی(هم آیات قرآن ) ص(پیامبر

م، 1983؛ احمد بن حنبل،  133-132صص و 124-123، صص108، ص5ق، ج1405

) ص(اند که وي کاتب خصوصی پیامبراینگونه نتیجه گرفته، مستشرقان )391، ص1ج

  . نگاشته است یمي ایشان به قبایل یهودي را ها نامهبوده و به خصوص 
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شواهد بیشتر درباره تحصیالت زید، ما را به فراتر از آن چیزي که پیشتر درباره 

» يخط یهود«گفته شده است که زید . برد یممکتب یا کُتاب یهودیان گفته شد، 

)Sezgin, 1967, pp. 257-258 ; Abbot, 1967, Vol. 2, p. 8()را در ) یا سریانی یا آرامی

ماسله ). Dodge, 1962, p. 159؛204، ص1، ج1346کتانی، (ماسله فرا گرفت مدارس

از گروه یهودیانی اخذ نمود  یزید تعلیمات خود را در مدراس .است» ماسکه«تصحیف 

هاي لغت عرب، مدراس یهودیان،  بر اساس دیدگاه فرهنگ. گفتند ماسکه می ها آنکه به 

نازل شد به ) ع(هاست که در درون آن، کتاب فرامین که به موسیدر واقع خانه آن

شود یا  هاست که در آن کتاب خدا خوانده میشود، یا خانه آن صورت مکرر خوانده می

.Lammens, 1908(شود  یان مطالعه میهاي یهود شود یا کتاب بصورت مکرر خوانده می

P. 87.(  

 .Lecker, 1985, p(ی شده واژه ماسکه در لسان العرب انعکاس یافته است اسالم

ماسکه ). 62، ص6م، ج1892؛ ابن رسته، 158و 164، ص 1م، ج1955؛ سهمودي، 39

. داشتو در قسمت پایینی مدینه قرار گفتند  در روستایی قرار داشت که به آن القُف می

و گفته شده  بودهقینقاع  در عین حال، شواهدي وجود دارد که القُف روستاي قبلیه بنی

است مدراس ماسکه یک نوع بیت المدراس قینقاع بود که در جاهاي دیگر ذکر آن آمده 

است؛ احتمال خیلی اندکی وجود دارد که در این روستا دو نوع از این مؤسسات وجود 

  . داشته باشد

ان ماسکه و قینقاع به طور قطع معلوم نیست؛ یا ماسکه یکی از ارتباط می

هاي مستقلی  هاي قینقاع بوده یا اینکه به احتمال قابل قبولی، هر دو گروه زیرگروه

اند، این روستا ساکنان  در هر حال، قینقاع جزء غالب در جمعیت القف بوده. اند بوده

که شامل ماسکه بوده  )Obermann, 1944, p. 160(از سایر یهودیان داشته  غیز دیگري نیز

  .است

بوده را ) ی ويمربو یا (شاید بشود فردي را که گفته شده است استاد زید 

بر اساس گفته سابق پسر زید، خارجه یک زن مشهوري بوده که در . شناسایی کرد

ماسکه است که  دختر عمر، از یهودیان بنی. ان بن ثابت انصاري نیز آمده استاشعار حس

خوانی  دار خانه تورات پدرش رییس یهودیانی بود که عهده. اش در منطقه القف بود خانه

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


201    نقد و بررسی نظرات مستشرقان در خصوص شخصیت زید بن ثابت

، 17م، ج1974ابوالفرج اصفهانی، (بودند و وي فردي معتبر در میان یهودیان بود 

  ).208، ص2و ج 176، ص1م، ج1971؛ حسان بن ثابت، 169ص

یک روایت قابل توجه توسط واقدي درباره کتابت در دوران قبل از اسالم مدینه، 

اند و  زید را در کنار کسانی از عرب قرار داده است که قبل از اسالم سواد داشته

.هاي مختلفی بخوانند بودند در دوره گرفتهی یاد مشخصبصورت 

) از مالک بن النجار(سعد بن سعید  واقدي روایت ذیل را با اسناد خودش که به

فن نوشتن عربی در میان اعراب اوس و خزرج نادر بوده «:گردد نقل کرده است میباز

داد و مرسوم بود که به فرزندان  یک یهودي از یهودیان ماسکه آن را تعلیم می. است

از . بودند وقتی اسالم آمد، حدود ده نفر و اندي از آنان باسواد. دادند اعراب آموزش می

سعید بن زراره، منذر بن عمر، ابی بن کعب، : توان اشاره کرد این میان به این اسامی می

توانست عربی بنویسد و هم عبري ـ رافع بن مالک، اسید بن  زید بن ثابت ـ که هم می

جواد علی، (»حذیر، معن بن عدي، ابو عباس بن جبر، اوس بن خولی و بشیر بن سعد

  ).66-65و صص59، ص7م، ج1950

نقل کرده ) 102، ص33ق، ج1413مزي، (در جاي دیگري واقدي از ابن ابی سبرا 

سعد ). 152، ص1م، ج1966واقدي، (برادر یحیی بوده است  است که سعد بن سعید،

متعلق به زیر گروهی از مالک بن نجار بود که به نام عبید بن ثعلب بن غنم خوانده 

م، 1972ابن حجر عسقالنی، (قهد یک منافق بود  پدربزرگش، قیس بن عمرو. شد می

  . )61م، ص1972؛ ابن قدامه، 597-596و صص 492- 491، صص5ج

در هر حال، در این نقل، هیچ نامی از ماسکه نیامده و ممکن است با توجه به 

ارتباط میان یک یهودي ناشناخته و شاگردان عرب جوانش در آن تصحیف رخ داده 

ست که تسلط یهودیان بر عربی و خوانده شدن عربی توسط باشد؛ این در حالی ا

  .(Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P. 264)شاگردان به یکدیگر ارتباطی ندارند

به معناي مرد کامل در مدینه قبل از اسالم، نشانگر » الکمل«مفهوم رایج اجتماعی 

ک جا جمع کرده باشد در ی) تیراندازي یا شنا(را با فن ) کتابت(مردي بود که سواد 

)Torrey, 1933, pp. 244-245 ; Gätje, 1976, p. 330(  یان صرفاً زید بن ثابت مین اکه در
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شد؛ عربی و عبري، که قبل از  شناخته می) و یا حتی دو خط(با دانش دو زبان  کهبود 

  ).239، ص2، ج1346کتانی، (را آموخته بود  ها آناسالم 

علت اختالف صحابه با زید . 2-3

در خصوص دالیل اختالف نظرهایی که در رابطه میان زید بن ثابت و دیگر صحابی 

معروف و مشهور صدر اسالم در روایات و کتب تاریخی بیان شده، اقوال متعددي گفته 

برخی بر این ادعا هستند که این اختالف نظرها اکثراً ساختگی و جعلی بوده . شده است

و نه در زمان خلفا وجود نداشته است ) ص(حوادثی نه در زمان پیامبر اکرم و چنین 

چرا که اکثر این صحابیان در دستگاه حکومت مشغول خدمت بوده و مناصبی داشته و 

  .خلیفه وقت مانع از بروز هرگونه مشکلی میان صحابه شده است

به خصوص در در این میان برخی نیز معتقدند این اختالف نظرها وجود داشته و 

ي مختلف آیات قرآن بروز و ظهور ها قرائتجریان جمع و تدوین مصحف شریف و یا 

در این میان برخی مستشرقان مانند میخائیل لکر معتقد هستند که . شدیدتري یافته است

اي از مصحف باعث براي تهیه نسخه] عثمان[لیفه سوم انتخاب زید بن ثابت توسط خ

دو صحابی بزرگتر، ابی بن کعب و عبداهللا بن مسعود شد حسادت صحابه به خصوص 

مقایسه کنید با و (Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P. 266)نسبت به وي بیشتر شود

Jeffery, 1937, vol. 2, pp. 96-135; Gätje, 1976, pp. 24-25..(  

من قرآن را «: گوید یمبر همین مبنا وي روایاتی از ابی بن کعب نقل کرده است که 

هایش و گوش کنارخواندم در حالی که زید هنوز کودکی بود با دو زلف آویخته از  می

  .)Dodge, 1962, p. 45(» کرد در میان کودکان یهودي در مدرسه سوادآموزي بازي می

دارد که آشنایی طوالنی مدت او با متن قرآن به  یمچنین اظهار اُبی در واقع این

کرده و لذا در موضوع جمع  گردد که زید هنوز با کودکان یهودي بازي می ز میزمانی با

این در حالی است که میخائیل لکر معتقد است خود . قرآن نسبت به زید حق تقدم دارد

. یهودي تحصیل کرده است) کُتاب(ابی نیز یک دهه یا بیشتر در یکی از همان مدارس 

)Lecker, 1985, p. 87(  

 .Lecker, 1997, vol(قولی شبیه به همین به ابن مسعود نیز نسبت داده شده است 

3, p. 54.( گردد، و تعابیر  این روایات با سندهاي متفاوتی که به ابن مسعود باز می
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مختلفی که در روایات آمده است، داللت بر اعتراض ناشایست ابن مسعود به انتخاب 

  ). 17-14م، صص2004ی، سجستانداوودابو (زید توسط عثمان دارد 

اي دارد، ابن مسعود ادعا  ها که براي مستشرقین ارزش ویژه در یکی از این نقل

کرده است که قرائت قرآن او از قرائت زید بهتر بوده، به اضافه اینکه زید قبل از اینکه 

را شما چ«: از عبداهللا بن مسعود ـ با کنایه ـ سؤال شد. اسالم بیاورد، یهودي بوده است

مرا چه به زید و قرائت زید؟ من از «: او گفت» خوانید؟ قرآن را طبق قرائت زید نمی

سوره را دریافت کردم در حالی که زید بن ثابت هنوز هم  هفتاد) ص(دهان پیامبر خدا 

، 3م، ج1979ابن شبه، (» هایش گوش کناریک یهودي بود با دو زلف آویخته از 

؛ ابن 228، ص2جم،1986؛ نیشابوري، 411، ص1، جم1895؛ احمد بن حنبل، 1006ص

  ).191، ص3م، ج1962ماکوال، 

  نقد نظرات مستشرقان. 3

در تحلیل و ارزیابی مقاله میخائیل لکر باید گفت، آنچه وي در مقاله خود و با استناد به 

 ها آندیگر مقاالت مستشرقان نگاشته، حدسیاتی بیش نیست و شایسته بود براي اثبات 

رسد  یمبه نظر «، »...من اطمینان دارم «شواهدي ارائه کند چرا که صرف بیان اینکه 

آور تواند یقینو غیره بدون ارائه هیچگونه سند و منبع تاریخی، نمی» ...اینگونه باشد

  .باشد

شود تا در خصوص دو موضوع ارتباط زید بن ثابت با یهودیان  یمدر ادامه تالش 

را نقد کرده و پاسخی صحیح براي  این مستشرقبا وي نظرات و علت اختالف صحابه 

  :بیان کنیم ها آن

  کیفیت ارتباط زید با یهودیان. 3-1

میخائیل لکر معتقد است اعراب مدینه در مکتب یا مدراس یا ماسکه یهودیان به 

بایست از روي عهد عتیق، عربی به  یمپرداختند و از آنجا که باسوادان یهود  تحصیل می

آموزان را به دین خود برگردانند که  کردند تا دانش کردند، لذا تالش می تدریس می ها آن

 .Lecker, 1997, Vol(رسد مورد زید بن ثابت یکی از این موارد بوده است  یمبه نظر 

56, No. 4, P. 259(.  
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یکی . یادي داشته استزیی آشناید بن ثابت با معلومات و اعتقادات یهودیان زالبته 

ید بن ثابت موضع یهودیان در خصوص پیامبر اکرم زکهین موارد روایتی است ااز 

یظۀقریبن یهودأحبارکان «: گوید یموي در این روایت . است کردهرا بیان ) ص(اسالم 

ینب الأنهوینب أنهأخبروااالحمرالکوکب  طلعفلما)ص(یالنبصفۀیذکرونیرالنضو

وأنکروا  ،ینهالمد )ص(اهللارسولقدمفلمایثربیإل مهاجرهوأحمداسمهوبعده

  ). 327ص،2جق، 1408ابن کثیر دمشقی، (» کفرواو حسدوا

این در حالی است که میخائیل لکر و دیگر مستشرقان همکار او بر اساس رسالت 

به این موارد  اند کردهي خود از ذکر این موارد پرهیز کرده و سعی ها فرضدینی و پیش 

اشاره نکند و بیشتر بر روي باسواد شدن زید توسط یهودیان و تأثیر فراوان یهودیان بر 

 92در منابع اهل سنت از زید بن ثابت فقط  کهاستذکرقابل . روي زید تمرکز نماید

مورد آن را بخاري  8مورد آن، مورد اتفاق شیخین بوده و  5حدیث نقل شده است که 

  ).130، ص1970ابوریه، (نهایی نقل کرده است به ت

از دیگر دالیل مستشرقان براي اثبات یهودي بودن زید، روایاتی است از برخی 

به عنوان نمونه ابن . هاي زید اشاره داردصحابه که بر دو زلف آویخته از کنار گوش

رده در سوره را دریافت ک هفتاد) ص(مسعود ادعا کرده است که از دهان پیامبر خدا

» هایش گوش کنارحالی که زید بن ثابت هنوز هم یک یهودي بود با دو زلف آویخته از 

؛ نیشابوري، 411، ص1م، ج1895؛ احمد بن حنبل، 1006، ص3م، ج1979ابن شبه، (

).191، ص3م، ج1962؛ ابن ماکوال، 228، ص2ج م،1986
  

وي ناراحتی علماي مسلمان این قول ابن مسعود را به عنوان یک گفتار از ر

حتی کتابی که اخیراً درباره زید بن ثابت نوشته شده است از نقل این روایت . اند دانسته

.تري را از گفتار ابن مسعود نقل است اجتناب کرده و قول مالیم
  

  آموزش یافتن زید بعد از اسالم. 3-2

اگرچه میخائیل لکر معتقد است زید بن ثابت قبل از اسالم و توسط یهودیان آموزش 

دیده و باسواد شده است، با این حال برخی دیگر از محققین با استناد به دالیل و 

از جمله . اند که زید صرفاً بعد از اسالم باسواد شده است شواهد تاریخی اثبات کرده
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باسواد شدن مردم مدینه توسط اسراي جنگ بدر  شواهد تاریخی این موضوع، جریان

  .بوده است

برخی از اسیران مکه در جنگ بدر باسواد بودند، به همین جهت در برابر تعلیم 

شد که آزاد شوند و در آن زمان زید بن  اجازه داده می ها آنمرد، به  10سواد نوشتن به 

؛  49-48م، صص1985عی، خزا(ثابت در میان سایر جوانان انصار نوشتن را فراگرفت 

  ).22، ص2م، ج1968ابن سعد، 

که ) ص(کند، روایتی است از پیامبر اکرم  یمدلیل دیگري که مدعاي فوق را اثبات 

بن عبد شمس دستور داد در  ۀامیبه عبداهللا الحکم بن سعدي و ابی یحیی بن العاص بن 

یشان باسواد شده استمدینه کتابت تعلیم نماید و زید از جمله کسانی بود که توسط ا

؛ ابن حجر عسقالنی، 174م، ص1953؛ مصعب،50، ص4ق، ج1415عساکر، ابن(

  ).130ص، 4جم، 1959؛ بالذري،  103، ص2م، ج1972

همچنین گفته شده است که فراگیري خط عربی و عبري توسط زید، بعد از 

نقلی از طریق پسر زید ـ خزرج ـ وجود دارد که به خود زید . هجرت اتفاق افتاده است

خزرج بن زید در خصوص چگونگی تعلّم یافتن زبان عبري توسط پدرش . گردد باز می

ایشان به فراگیري خط یهودي بپردازم، و پیامبر خدا به من دستور داد تا براي : گوید یم

یک ماه نگذشته بود . »با توجه به رسالتم، من به یهودیان اعتمادي ندارم«: او به من گفت

من همواره مداومت در نوشتن مکتوبات ایشان براي . تا اینکه من آن را فراگرفتم

خواندم  ي پیامبر میمن برا ،نوشتتد براي پیامبر چیزي می ها آنیهودیان داشتم و وقتی که 

  ).474م، ص1863بالذري، (

نقل کامل این خبر در منابع متعددي ذکر شده است بدین صورت که بعد از 

هاي قرآن، دستور آموزش خط  امتحان زید توسط پیامبر در حفظ برخی از سوره

مزي، (داده شده است) ص(رت توسط پیامبر یهودیان در زمان اندکی بعد از هج

 ,Noldeke؛  593، ص 2م، ج1972عسقالنی، ؛ ابن حجر 28ص ، 10ق، ج1413

1919, vol. 1, p. 113.(  

: پیامبر خدا به من فرمود: در روایت دیگري از خود زید نقل شده است که می گود

. را بخواند ها آنخواهم  آید که من از کسی نمی هایی براي من از افرادي خاصی می نامه«
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و من آن را در هفده روز » آري«: من گفتم. »فرابگیريتوانی خط عبري را  آیا تو می

  ).155، ص5ق، ج1405؛ طبرانی،  358، ص 2م، ج1968ابن سعد، (»فراگرفتم

بنابراین، زید خط عربی و آرامی یا سریانی یا عبري را بعد از هجرت فراگرفته 

ا این در حالی است که مستشرقان ـ به خصوص میخائیل لکر ـ این روایات ر. است

گرانه و غلط خوانده و همچنان بر تعلیم یافتن زید در مؤسسات یهودي تأکید  توجیه

) ص(این انکار در حالی است که بر اساس مستندات فراوان تاریخی، پیامبر اکرم . دارند

اي را دایر کرده بود و افراد فراوانی از این طریق سواد در مدینه نظام آموزشی گسترده

انکار جدي این نظام و اینکه . ائت و کتابت قرآن را فراگرفتندخواندن و نوشتن و قر

آموزشی وجود داشته باشد، از سوي مؤلف جاي تأمل ) ص(اصالً در زمان پیامبر اکرم 

  .دارد

  توسط زید) ص(ي پیامبرها نامهکتابت وحی و . 3-3

براي دیگر قبایل و طوایف نیز اگرچه ) ص(ي پیامبر اکرم ها نامهدر خصوص نگارش 

، 1م، ج1983احمد بن حنبل، (ادعاهایی در این زمینه در برخی کتب مطرح شده است 

ابن سعد در ارتباط با  طبقاتهاي مختلفی که در کتاب  اما با مداقّه در قسمت) 391ص

آمدند،  می) ص(یامبرو فرستادگان قبایل مختلف که به سوي پ) ص(هاي پیامبر نامه

توان به  بدین لحاظ نمی. یابیم که نام زید حتی یک بار هم ذکر نشده است درمی

- 258، صص 1م، ج 1968ابن سعد، (ها اعتماد زیادي کرد  اظهارات مرتبط با این نامه

291.(  

و پرکارترین  را نوشته است یات قرآنآ یشترینب یدز که امر یناحتی در خصوص 

 ییدأت يبرا یکه منبع کاف چرا دارد وجود فراوان یدترد يجاشد، نیز با یمکاتب وحی 

  .)12م، ص1980؛ جهشیاري، 68، ص1تا، جابن عبد البر، بی(امر و جود ندارد ینا

در فهرست نام  ی بن کعبنام اب بینید یم یوقت این در حالی است که میخائیل لکر

 ،)ص(یامبر اسالم با پ یاش در دشمن روشن بودن سابقه یلبه دل ،آمده است یکاتبان وح

و به  یدي نکردهترد گونه یچهی در رابطه با زید بن ثابت ول. کند یم یدتردامر یندر ا

.(Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P. 259)گذرد  یم ها آناز کنار  یراحت
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 کند که یمترس يا به گونه را فضا کند یم یمواقع سع ینلف در اؤم رسد یمبه نظر 

گونه  ینا. در دست گرفته بودند یهودیانبه سواد داشت را  یازکه ن ییتمام کارها گویا

را به دنبال داشته باشد و از آن یفراوان يها سوءاستفاده یندهدر آ تواند یاظهارات م

در  دتوانن یم کنند، یاستناد م یکدیگراربه آث یحکه مستشرقان همانند نخ تسب ییجا

  .ینداستفاده خود را بنما يمقاالت بعد

  علت اختالف نظر صحابه با زید. 3-4

وبکر و سپس عثمان براي اگرچه میخائیل لکر معتقد است انتخاب زید بن ثابت توسط اب

اي از مصحف باعث شد تا حسادت دو صحابی دیگر؛ ابی بن کعب و عبداهللا تهیه نسخه

، اما (Lecker, 1997, Vol. 56, No. 4, P. 259)بن مسعود نسبت به وي بیشتر شود

د که آیات امالء شده توسط باید توجه داشت که ابی بن کعب اولین کسی بو

  ).341، ص5م، ج1974ابن کثیر، (را نوشته است ) ص(پیامبر

این در حالی است که در روایات مختلفی به نقل از ابن مسعود و ابی بن کعب 

گردد که زید بن  با متن قرآن به زمانی باز می ها آنمدت  آمده است که آشنایی طوالنی

کرده و لذا در موضوع جمع قرآن نسبت به زید  ثابت هنوز با کودکان یهودي بازي می

لکن میخائیل لکر معتقد است این روایات بیانگر حسادت ایشان نسبت . حق تقدم دارند

 یاز طرف یارانهلف هشؤمقیقت در ح. باشد یمبه مقام و جایگاه زید بن ثابت نزد خلفا 

را از کار  یدبودن ز یهوديبر  ی بن کعبوارده از ابن مسعود و اب يها داللت نقل

توسط ابن مسعود  یدبودن ز یهوديبا استفاده از انتساب  یگرانداخته است و از طرف د

  .مصادره نموده است یهودرا به نام  يگسترده نبو ینظام آموزش ی بن کعب،و اب

صوص شخصیت ابی بن کعب معتقد است او نیز یک دهه در یکی از وي در خ

به نظر . )Lecker, 1995, p. 56(یهودي تحصیل کرده است ) کُتاب(همان مدارس 

بن  مولف در واقع سعی دارد تا این عبارت را مصادره به مطلوب نموده و ابیرسد  یم

اهت معناي این عبارت در حالی که بد. را نیز تحت تعلیم آموزش یهودیان بداند کعب

ـ  یهودي بودن زیدـ  چنانچه خود مولف نیز قسمت آغاز عبارت ،تعریض بر زید است

سعی بر آن دارد تا تحت  رسد یاین چنین تفسیر نموده است، ولی به این جا که م را
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شاهد متقنی بر تحت تربیت قرار هم دست آخر که –بن کعب  تعلیم یهود بودن ابی

  .را از آن استخراج نماید -نزد یهودیان نیاورده است بن کعب داشتن ابی

آنچه در این بخش مهم است، اینکه میخائیل لکر تالش دارد تا عبارت کنایه آمیز 

هاي زید بن ثابت را به عنوان یک صحابه در خصوص دو زلف آویخته از گوش

وي در این خصوص . اصطالح عام و رایج در خصوص نوجوانان مدینه بیان کند

دهد که در این مورد ابن مسعود قصد  نزدیکی یهود به ذؤابتین نشان می«: گوید یم

هایشان اشاره نماید که در داشته است به شیوه موهاي آویخته یهودیان از کنار گوش

به طور قطع، دو دسته مو معموالً نشانگر . شد گفته می) پِؤُ: مفرد(پِؤُتعبري بدانها 

 ,Lecker, 1995؛ 506م، ص 1969ابن انباري، (هاست جوان بودن سن دارندگان آن

vol. 6, p. 17 .(ماً به معناي هاي یک فرد لزو هاي آویخته در پشت گوشالبته زلف

مسعود نیز دو زلف آویخته در  گفته شده است که خود ابن .یهودي بودن او نیست

حال این در فضاي انصاري که زید بدان تعلق داشت به هر  و هایش داشت پشت گوش

  .شد شیوه اصالح مو به نوعی تشابه جستن به یهود دانسته می

برخی از پسران جوان موهاي کناري سر ) ص(اول بعد از وفات پیامبر دورهدر 

دید  انس بن مالک وقتی که جوانی را با این نوع از موها می. کردند خود را اصالح نمی

خواست که موهاي خود را سریع اصالح نمایند  می ها آنکرد و از  یممشاجره  ها آنبا 

 .Obermann, 1944, p(به خاطر اینکه این طرز مو گذاشتن متعلق به یهودیان بود 

  ).Zimmer, 1996, pp. 63-65؛324

هایش ـ به ارتباط ذؤابتین به نظر میخائیل لکر این قول ـ دو زلف آویخته از گوش

اشاره دارد و از  -آموزي یا مدرسه تورات وادهمان مدرسه س -یا دو زلف با کُتاب 

مویی که بصورت شل از وسط سر به پشت یا به  دسته-آمیختگی کُتاب و ذؤابه 

  . کند حکایت می -پیشانی و یا جاي دیگر آویزان است 

او «به طور کلی در جامعه آن زمان در معنی » ذؤاَبۀٍو لَه «وي معتقد است عبارت 

؛ نصر بن مزاحم، 190، ص1جم، 1863ابن اثیر، (رفته است  می به کار» نوجوان بود

ها،  از جمله دالیل وي در این خصوص آن است که در برخی نقل). 520م، ص1981

ابن مسعود صرفاً به این واقعیت اشاره دارد که وقتی او خودش یک مرجع در قرائت 
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خواندم،  یممن قرآن «: به عنوان مثال. آمد، زید هنوز یک نوجوان بود قرآن به شمار می

  ). 1006، ص3م، ج 1979ابن شبه، (» وقتی زید هنوز یک کودك بود

سال  20در این زمینه باید توجه داشت که تفاوت سن ابن مسعود و زید در حدود 

-653(هجري  33یا ) م653-652(هجري  32وقتی ابن مسعود در سال . بوده است

. سال داشت 63بر اساس برخی اقوال دیگر سال و  60وفات یافت، در حدود ) م654

به مدینه ) ص(که در هنگام ورود پیامبر -هجري، زید بن ثابت  32در حالی که در سال 

، 1م، ج1972ابن حجر عسقالنی، ؛ 36، ص 1ج م،1969ذهبی، (سال داشت  11

ساله بوده  43، )203-202صص و 197، ص2م، ج1974؛ ابوالفرج اصفهانی، 126ص

سال  56از دنیا رفته و ) م666-665(هجري  45نابر قول واقدي، زید در سال ب. است

سال را ذکر  55و  51سایر اقوال نیز ). 441، ص2، جق1994ذهبی، (عمر کرده است 

هجري  48هاي مرگ او را سال  ، دیگران تاریخ)31، ص10ق، ج1413مزي، (اند  کرده

این قول بر این فرض . اند محاسبه کردهسال  59دانند و عمر او را با این حساب،  می

باشد؛ ثابت شده) سال چهارم هجري(نهاده شده است که شرکت زید در جنگ خندق 

  ).109، ص5ق، ج1405طبرانی، (سال داشته است  15یعنی اینکه او در جنگ خندق 

  نفی ادعاي مستشرقان مبنی بر بی سوادي مطلق اعراب. 3-5

برخی مستشرقان در خصوص بی سواد بودن اعراب و  در ادامه به منظور رد ادعاهاي

ط یهودیان ساکن مسلمانان بویژه در شهرهاي مکه و مدینه و اینکه اولین بار ایشان توس

توسط ) ص(ي پیامبر ها نامهاند و حتی در مواردي کتابت وحی و مدینه باسواد شده

که در کتب گرفته است، در ذیل فهرستی از افراد باسواد عرب  یمایشان صورت 

  .تاریخی و تراجم در خصوص دانش و سواد آنان تصریح شده، ذکر شده است

هاي مختلف، دوازده نقیب یا  در دومین یا بزرگترین انجمن عقبه، بر اساس نقل

  :اند بودهبا سواد  ها آنکه هفت نفر از  اند داشتهنماینده طوایف حضور 

)حارث، خزرج(سعد بن ربیع .1

)حارث، خزرج(عبداهللا بن رواحه .2

)زریق، خزرج(رافع بن مالک .3

)عوف، خزرج(عباد بن صامت .4
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)ساعده، خزرج(سعد بن عباده .5

)ساعده، خزرج(منذر بن عمر .6

  ).87-86، صص2م، ج1971ابن هشام، ) (ساعده، خزرج(اسید بن حریر .7

گیري کرد که اعراب باسوادي که به  توان اینگونه نتیجه بر مبناي این لیست می

پرستی هنوز هم  پیامبر کمک کردند تا در مدینه ثبات بیابد، آن هم در موقعیتی که بت

پابرجا بود، اعضاي جامعه نخبگان توحیدي بودند که اکثراً باسواد بوده و دانش خواندن 

ي همین لیست اینگونه در حالی است که مستشرقین بر مبنااین . اند داشتهو نوشتن را 

اند که ایشان از قبل توسط یهودیان تعلیم دیده بودند و با هدف شناسایی نتیجه گرفته

لکن در اثر مشاهده پیامبر و شنیدن کالم وحی، بدو  ،پیامبر خاتم رهسپار مکه شدند

  .ایمان آورده و مأموریتی دیگر یافتند

  :ع دیگر فهرستی از باسوادهاي عرب بدین شرح آمده استهمچنین در مناب

)خزرج(سعد بن عباده از سعیده .1

المندر بن عمر از سعیده.2

)خزرج(ابی بن کعب از نجار .3

)خزرج(رافع بن مالک از زریق .4

  )اوس(اسید بن حذیر از عبد االشهل .5

)اوس(معن بن عادي ازبلی .6

)اوس(ابو عبس بن جبر از حارثه .7

)خزرج(ز حارث سعد بن ربیع ا.8

نامه صلح  از او خواست تا پیمان) ص(؛ که پیامبر )خزرج(اوس بن خولی از عوف .9

).610، ص2م، ج1966واقدي، (حدیبیه را بنویسد 

)خزرج(بشیر بن سعد از حارث .10

، )613، ص3، جم1968ابن سعد، (ثابت زید بن .11

حجر ؛ ابن  536، ص3م، ج1966واقدي، ) (خزرج(عبداهللا بن زید از حریث .12

)350، ص5م، ج1974؛ ابن کثیر،  98-97، صص4م، ج1972عسقالنی، 
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گفته شده است او همواره براي پیامبر محاسبات تخمینی درباره . حذیفه بن یمان.13

داد میوه درختان خرماي حجاز را انجام می
5

).40م، ص1867ثعلبی، (

).80، ص2ج، 1371یعقوبی، (معاذ بن جبل که یکی از کاتبان پیامبر بوده است .14

؛ سهیلی، 69، ص1تا، جابن عبد البر، بی). (اوس(حارثه  محمد بن مسلمه از.15

م، 1988؛ ابن قدامه،  2093، ص5م، ج1993؛ یاقوت حموي،  36، ص4م، ج1971

). 28، ص1ق، ج1405؛ انصاري،  95-94صص

نگریسته ذکر نام او در جمع کاتبان پیامبر باید با مقداري تردید . عبداهللا بن ابی.16

.شود

)21-120م، صص1972ابن قدامه، ) (خزرج(زید بن ارقم از حریث .17

 17-16، صص9م، ج1884ابن حجر، ). (خزرج(انس بن مالک از عدي بن النجار .18

).64-63م، صص1986؛ واسطی، 

هاي  تأهاي پیامبر را براي هی وي نامه). خزرج(ثابت بن قیس بن شماس از حریث .19

به عمیر بن افصه از اسلم و قطان بن حارثه از کلب نوشته اعزامی ثماله و حذان، 

، 1ق، ج1405؛ انصاري، 354-353، صص286، ص1م، ج1968ابن سعد، (است 

، 4م، ج1972؛ ابن حجر عسقالنی،  341، ص5م، ج1974یر، کث؛ ابن 80ص

).140-139، صص4م، ج1863؛ ابن اثیر،  711ص

پسر خوانده زید بن ثابت بوده است او . نصاري از عبد عوف بن غنمابو ایوب ا.20

).69، صم1972؛ ابن قدامه،  484، ص3م، ج1968ابن سعد، (

و قرآن ) کتابت(سواد بر اساس گواهی پسرش، ). خزرج(وف بن صامت از ع ةعباد.21

 237، ص2م، ج2004ی، سجستانداوودابو (را به برخی از اهل صفه یاد داده است 

: ك.ر(پیمان یهودیان قینقاع بوده است  همالبته او) 134، ص4ق، ج1413؛ مزي، 

).174، ص3م، ج1985بیهقی، 

اگرچه تحقیقات بیشتر احتماالً ما را به افراد باسواد بیشتري در میان عرب در مدینه 

تواند بیانگر این مطلب باشد که  یمکند، لکن ارائه همین فهرست  یمقبل از اسالم آشنا 

اسالم با سواد بوده و مسئله آموزش و کتابت در بسیاري از اعراب قبل از ظهور دین 

حتی اگر بپذیریم که آموزش اولیه این افراد توسط یهودیان . میان آنان رواج داشته است
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توان ادعا کرد که همه اعراب توسط آنان آموزش دیده باشند،  ینمبوده است، باز هم 

پس به دیگر هم کیشان چه بسا ممکن است فردي در ابتدا از یهودیان آموزش ببیند و س

  .و هم مسلکان خود آموزش بدهد

  گیرينتیجه

ثیرگذار جهان هاي تأاز چهره) ص(بدون تردید زید بن ثابت بعد از رحلت پیامبر اکرم 

 اسالم بوده است و شاید به راحتی نتوان جایگاه او را به عنوان فردي که کتابت آیات

، انکار کرد اما در این باره را برعهده داشته) ص(هاي پیامبرنامه قرآن و احتماالً برخی

:شایسته است به نکاتی توجه شود

زید بن ثابت از کسانی بوده که سالهاي زیادي ـ بنابر بر اقوالی که در این مقاله 

بررسی شد ـ حدود ده سال در منطقه یهودي نشین مدینه زندگی کرده، تحت تأثیر 

لذا بدون شک فرهنگ . یی زیادي داشته استهاي یهودي بوده و با تورات آشناآموزه

توان گفت اگرچه یهودي نبوده، یهودي بر او تاثیر زیادي گذاشته و در بهترین حالت می

ولی به شدت تحت تاثیر فرهنگ و تعالیم یهود قرار داشته است به طوري که برخی او 

.اندا یهودي شده توسط یهودیان دانستهر

دلیل بر برتري او نیست، همانگونه که نزدیکی ) ص(رمنزدیک بودن او به پیامبر اک

در این خصوص به نظر . ، دلیل بر برتري ایشان نبوده است)ص(دیگر اصحاب به پیامبر

) ص(، توسط پیامبر اکرمداشتهرسد وي به دلیل کارکردهایی که در جامعه آن زمان  یم

کتابت وحی از جمله  نگارش نامه و قرار گرفته و به کارگیري شده است کهمورد توجه 

.این کارها بوده است

بنابر اسناد و مدارك تاریخی که در رابطه با شبه جزیره عربستان و تاریخچه 

که تمامی افراد شبه جزیره و فت پذیر نمی توانسکونت اعراب و یهودیان وجود دارد، 

 هاند چرا کیهودیان باسواد شده و آموزش دیدهمکه و مدینه توسط  مردم به خصوص

هاي تجاري اوالً برخی از اعراب در آن زمان به دلیل نیازهاي اقتصادي و مسافرت

و ثانیاً خط حجازي آنان با خط عبري و سریانی  اند داشتهتوانایی خواندن و نوشتن 

به زید بن ثابت ) ص(یهودیان متفاوت بوده است و به همین دلیل است که پیامبر اکرم

.دستور می دهند تا خط عبري را بیاموزد تا بتوانند با یهودیان مکاتبه داشته باشند
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او تنها کسی بود که . توان تابع سنت نبوي دانستزید بن ثابت را به هیج وجه نمی

خلفا به او اعتماد کردند و کار جمع قرآن را به او سپردند در حالی که در آن زمان دیگر 

همچنین برخی . صحابی پیامبر که داراي فضل و تقواي بیشتري بودند، فراوان بودند

ر دانش اندك و در روایات نقل شده از وي در خصوص عمل به احکام و فرائض بیانگ

.شدید صحابه مواجه شدههاي نادرست وي است که با مخالفتمواردي قضاوت

تا  میخائیل لکر به عنوان یکی از مستشرقان یهودي در مقاالت خود تالش دارد

جایگاه  سایر صحابه،از طریق تخطئه جایگاه مستحکم و روشن  بن ثابت براي زید

زیرا تنها  ،شخص زید و نه اسناد تاریخی معتبرآن هم بر اساس ادعاي  ،سازي نماید

.خود زید است ،پیامبر بودههاي نامه کاتب یدناقل این مسئله که ز

داللت بر نارضایتی  او، در برابر بن ثابت زیدهم عصر  موضع گیري تمام صحابه

مانند دو صحابی را مخالفت علنی خودصحابه که چرا تمام اما این .نماید یم يآنان از و

 حاکمیتحمایت دستگاه اند، به دلیلمعروف ـ ابن مسعود و ابی بن کعب ـ ابراز نکرده

. استبوده سه خلیفه اول  دستگاه حکومتیر داونفوذو  از زید

و توسط برخی از  تاریخ طول اي در حذف هویت یهودي زید درقدامات گستردها

توان به  یه از آن جمله موجود داشته است ک ي سرشناس عالم اسالم و یهودیتها چهره

از کنار  یختهفرزند یهودي با دو زلف آو«عبارتکه اشاره کرداحمد بن حنبل اقدام 

  .ودمسندش حذف نم را پس از مدتی از »یشهاگوش

زید را از  بودن تا انتساب یهودي اند بودهتالش در همین راستا مستشرقین نیز در 

و کنایه از  آمیزعبارتی توهین ،آن هم با این توجیه که این عبارت ،بزداید بن ثابت

و زید تنها توسط یهودیان آموزش یافته و در اصل یهودي  است نوجوان بودن وي

این هدف زیرکانه از آن روي در دستور کار برخی مستشرقان قرار گرفته تا . باشد ینم

قدامات مورد سوال آنان، کاهش حساسیت جهان اسالم را نسبت به برخی از صحابه و ا

  .دهند
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