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چکیده
و،ود احادیث ،على در بهین روایهات رسهول خهدا ۹و ائمههههدی :وا عیتهى ییهر ابهل
انکههار اسههت .در ایههن نوشههتار در بههار آیههاز ،عههل حههدیث ،کیفیههت حههدیث ،علههى ،معیههار
بازشناسى روایات سهاختگى عمهدی از ییهر عمهدی و و،هود روایهات ،علهى در کتهب معتبهر
حهدییى پرسههشهههایى طههره شههده اسههت و پاسهخى شایسههته یافتههه اسههت .دسههتاورد مقاله
حاضههر آن اسههت کههه روایههات ،علههى عمههدی در بههین روایههات شههیعه و سههنى بههل از تههدوین
کتب حدییى فراوان بهوده اسهت ولهى فقهها و محهداان بها راهنمهایى اههل بیهت :روایهات
،على را از میراث حدییى پاکسازی کهرده انهد و از ایهن رو دانشهمندان شهیعى از توصهیف
روایت ،على در کتب معتبر شیعى ، -ز در مواردی طعى ه باید پرهیز کنند.

کلیدواژهها :تاریخگذاری روایات ،حضرت محمد ،۹حدیث مکى ،حدیث مدنى.

مقدمه

حدیثپژوهان در طهى هرنهها در ته شانهد فهمهى صهحیز از روایهات حضهرت محمهد ۹و

اهل بیت عصمت و طهارت :به دست بیاورند تا به وسیل آن برداشهتى صهحیز از اسه

آمههوزههههای دینههى ارائههه شههود .یکههى از مهههمتههرین ابههزار بههرای بههه دسههت آوردن مههراد ،ههدی ک ه

و

معصومان :شناخت بستر تاریخى نقل روایت است؛ چرا که صدور روایات ،با زمان و مکان
 .1دانشجوی دکترای علو رآن و حدیث پردیس فارابى دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) ).(zmajlesi@gmail.com
 .2دانشیار دانشکدگان فارابى دانشگاه تهران (.)ali.rad@ut.ac.ir

 .3دانشیار گروه رآن و حدیث دانشکدگان فارابى دانشگاه تهران ).)mahdavirad@ut.ac.ir

اسباب صدور روایات را به دست آورده و به حقیقت ک

بر آن را استخراج نمایند.

دست یافته و اصول و مبانى حها کم

فاصل زمانى بسهیار تها معصهومان :و عهد نقهل اسهباب ورود روایهات و مکهان و زمهان نقهل

آنههها در اک ههر مههوارد از سههوی راو یههان ،سههبب شههده تهها نگههاه تههاریخى در احادیههث امههری سههخت و
حسههاگ گههردد و ا،مههال در ایههن حههوزه بههه و،ههود آیههد؛ امهها ایههن ا،مههال بههه معنههای عههد امکههان

دستیابى نیست .بررسى تاریخ و منابع تاریخى در این موضوع نتایج بسیار سودمندی دارد.

در بررسى روایات پیامبر اکر  ،۹تقسهیمبنهدی روایهات بهه مکهى و مهدنى ،مهىتوانهد راهگشها

باشد؛ امری که متأسفانه چندان مهورد تو،هه حهدیثپژوههان هرار نداشهته و ،هز یه

ااهر در اههل

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

و مخاطبان ارتباطى ،دی دارد .این وظیف محداان است تا با در نظر گهرفتن تمهامى ،وانهب،

سنت با عنوان المکی و المدنیی یدی الیدنال الی دلش ال د ا  ،تهألیف دکتهر رفعهت محمهد

عنانى پژوهش دیگری به دست نیامد .نویسند این اار ،تقسیم روایات رسول اهلل ۹به مکهى و

مدنى را امری ،هایز مهىدانهد؛ چهرا کهه آن نیهز وحهىای بهر لهب رسهول خهدا ۹اسهت و حکمتهى
اسههت کههه مقاصههد ههرآن را بیههان مههىکنههد و مههوارد مجمههل را توضههیز مههىدهههد ،مبهمههات را بیههان

مىدارد ،مطلق را ید زده و احکامى را که در مورد آنها سخنى نیامده است ،بیان مىکند.

1

این مقاله حاصل بررسى تطبیقى مطالعات رآنى و حدییى در موضوع مکى و مهدنى اسهت

و ت ش بر آن است تها ضهمن بررسهى متهون تهاریخى و حهدییى و در نظهر گهرفتن یافتههههای رآنهى

مو،ود در این حوزه ،ضمن بهه دسهت آوردن تعریفهى د یهق و ،هامع از مکهى و مهدنى در روایهات
حضرت محمد ،۹در حد توان به سؤاالت زیر پاسخى روشن داده شود:
اهمیت تقسیم روایات رسول اهلل ۹به مکى و مدنى چیست؟
علت کمتر بودن روایات مکى نسبت به مدنى کدا است؟

شاخصها و م کهای روایات مکى و مدنى در احادیث پیامبر اکر  ۹چیست؟

آنچه در کتاب المکی و المنیی یی الینال الی لش ال ا

حههوزه بههوده و بههه منههابع اهههل سههنت اختصهها

آمهده ،گهامى مقهدماتى در ایهن

دارد .در ایههن پههژوهش ت ه ش بههر آن اسههت تهها بهها

رویکردی شیعى ،ضمن پرهیهز از پهرداختن بهه موضهوعات پرتکهراری چهون «،ایگهاه حهدیث در

اس ه » و «کیفیههت تههدوین حههدیث»  -کههه در ایههن کتههاب آمههده اسههت  -بهها نگههاهى ،زئههىتههر بههه

مسائل پیشگفته پرداخته شود .همچنهین ،در هنگها بیهان شهاخصهها ،مه کههای منقهول از
 .1المکی و المنیی یی الینال الی لش ال ا ،

.۴۸
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سههوی نویسههند کتههاب مههورد بررسههى د یههق ههرار گرفتههه و برخههى بههه علههت نا کههافى بههودن ،کنههار

گذاشته شده و سهیر مهوارد نیهز بها ،زئیهات بیشهتر بیهان گردیهدهانهد تها ضهمن بیهان امکهان تقسهیم

روایهات پیهامبر ا کهر  ۹بهه مکهى و مهدنى ،گهامى ههر چنهد کوچه
حضرت محمد ۹در این حوزه برداشته شود.

در بهازنگری تهاریخى روایههات

تعریف مکی و مدنی در روایات

پیش از ورود به مباحث اصهلى ،تعر یهف روایهات مکهى و مهدنى بهر اسهاگ احتمهاالت مطهره

بیان مىشود:

 .1تقسیم بر اساس هجرت :آنچه پیش از هجهرت پیهامبر ا کهر  ۹صهادر شهده اسهت ،ههر چنهد

در مکههه نباشههد ،مکههى اسههت و هههر آنچههه پههس از هجههرت ایشههان بیههان شههده اسههت ،حتههى ا گههر در

مدینه نباشد ،مدنى است.

 .2تقسیم بر اساس مکان :روایاتى که در شهر مکهه گفتهه شهده اسهت ،ههر چنهد پهس از هجهرت

باشد ،مکى است و آنچه در مدینه بیان شده باشد ،مدنى است .ابهل تو،هه ،آنکهه طرفهداران

این نظریه مناطق اطراف مکه ،مانند منا ،عرفات و حدیبه و اطراف مدینهه ،ماننهد بهدر ،احهد و

سلع را داخل این دو شهر مىدانند.

 .3تقسیییم بییر اسییاس م ا ی  :مکههى ،آن دسههته از روای هات اسههت کههه مخاطبههان آن اهههل مکههه

باشند و مدنى احادییى است که مخاطبانشان اهل مدینه هستند.

1

از میههان ایههن تعههاریف ،تعر یههف نخسههت مههورد بههول و مبنههای مطالعههات پههیشرو ههرار خواهههد

گرفههت؛ 2همچنههانکههه اک ههر ههرآنپژوهههان در تعر یههف مکههى و مههدنى آیههات ههرآن ،ایههن تعر یههف را
صحیز دانستهاند.

اهمیت تقسیم روایات رسول اهلل ۹به مکی و مدنی

تقسههیم روایههات رسههول خههدا ۹بههه مکههى و مههدنى فوایههد بسههیاری دارد .ههرآن کتههابى مانههدگار

است که مکى و مدنى بودن آیات ،در این ابات تأایر ندارد؛ لکن در مهورد روایهات ،تأایرگهذاری

مکان و زمان صدور امری ییر ابل انکار است .هستند روایاتى که در ی

مقطع زمهانى و بهرای

 .1المکی و المنیی یی الق آن الک ام (دراسة تأصیلیة نقدیة للسور و اآلیات من أول القرآن الکریم إلى نهایة سهور االسهرا،)،
ج،۱
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 ۴۳و .۴۴

 .2در مباحث علو رآن ،در نقد تعاریف دو و سو و تأیید تعریف اول ،سخنها بسیار گفته شده است که ابل تطبیق بهر
این پژوهش نیز است .در نتیجه ،به منظور ،لوگیری از تطویل ک

از بیان دوبار آن پرهیز مىشود.

زیرا منطقه ،غرافیهایى در نهوع خهوراک افهراد بسهیار تأایرگهذار اسهت و چهه بسها طعهامى کهه بهرای

مرد مکه مفید است ،در مدینه یا سایر نقاط نه تنها مفید نبهوده کهه ضهرر نیهز داشهته باشهد .در
نتیجههه ،تقسههیم روایههات پیههامبر ا کههر  ۹بههه مکههى و مههدنى مههىتوانههد در شههناخت احههادییى کههه

وابسته به مکان و زمان صدور بودهاند ،مفید باشد .شناخت ناسخ و منسوخ روایهات حضهرت

محمد ۹فایده دیگر این تقسیم خواهد بود .و وع نسخ در احادیث امری پهذیرفتنى اسهت کهه
شههناخت زمههان و مکههان صههدور و در نتیجههه تقههد و تههأخر در نقههل احادیههث در دسههتیههابى بههه

منسوخات کاربرد دارد .شناخت تاریخ تشهریع و دسهتیهابى بهه حکمهتههای آن ،فایهد دیگهر
این تقسیم است .آشنایى با شیو دعوت و مراحل آن نیز در پرتوی این تقسهیم د یهقتهر خواههد

شد .همچنین این تقسیم شناختى د یق و استوار از سیر پیامبر اکر  ۹به دست مهىدههد 1و

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

مخاطبانى خا

گفته شدهاند؛ به عنوان میال ،شمار زیادی از احادیث پزشکى اینگونهاند؛

در فهم بهتر آیات رآن نیهز مفیهد اسهت .بهه دسهت آوردن خطهابههای رسهول اهلل ۹و انهواع آن،

دسهت یههابى بهه فضهها و اسهباب ورود احادیههث و مشههخص شهدن سههاختار ز بهانى از دیگههر فوایههدی
است که در این تقسیمبندی ابل تو،ه هستند.

علت کمتر بودن روایات مکی نسبت به مدنی

پیش از ورود به مباحث اصلى باید تو،هه داشهت

کهه روایهات صهادر شهده از رسهول خهدا۹

پیش از هجرت نسبت به آنچه پس از هجرت از ایشان گهزارش شهده ،کمتهر اسهت .در نتیجهه،

در گا نخست باید علت این امر به دست آید.

فضاسازی از دو مقطع پیش از هجرت و پهس از آن  -کهه بهه شهرایا حها کم بهر دو شههر مکهه و

مدینه وابستگى کامل دارد  -در شناخت علل این مسئله تأایر بسزایى خواهد داشت.
هنگهها ظهههور اس ه

در مکههه ،در حههوالى سههال  ، ۶۱۰حکومههت «مههأ» بههه صههورت ی ه

مستقر در مکه در آمده بود که از زمهان تأسهیس آن بهه وسهیل « صهى بهن که ب» یه

رکههن

هرن و نهیم

م ههىگذش ههت .ه ههیچ ام ههر مهم ههى در مک ههه تحق ههق نم ههىیاف ههت ،مگ ههر ب هها موافق ههت ر ،ههال م ههأ ک ههه
سرشناسان مکه و رؤسا بودند .این گروه به منظور مشورت و اتخاذ تصمیمات بهزر در مکهانى

با عنوان «دار الندوه» ،مع مىشدند .ظهور حکومت اس

مههمتهرین رو یهدادی بهود کهه پهس از

استقرار مأ در مکه با آن موا،ه شده بودند 2.زمانى که مهأ متو،هه شهدند کهه اسه

 .1ر .ک« :گامى لرزان در شناخت آیات و سور رآن به لحاظ زمان و مکان».
 .2تاراخ مکة المک مة و النعلة اإلسالمیة ییها،

.۴۹

در بایهل و
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خههانوادههههای مکههه نفههوذ کههرده ،گروهههى را بههه منظههور مقابلههه بهها محمههد ۹تشههکیل دادنههد کههه از
برترین ر،ال این گروه تشکیل مىشد .این گروه در اولین ا دا

نهزد ابوطالهب رفتهه و محمهد۹

به عمویش شکایت کردند .سپس ا داماتى عملى بر ضهد پیهامبر ۹و مسهلمین انجها دادنهد؛

از ،ملههه آن کههه بردگههانى را کههه بههه اسه

روی آورده بودنههد ،شههکنجه کردنههد تهها از عقیههده خههویش

بازگردند .افراد خانواده و بیلههایشان را  -که مسلمان شده بودنهد  -زنهدانى کردنهد .فشهارهای

ا،تماعى و ا تصادی را بر مسلمین افزایش دادند و طهى نامههای مهرد مکهه از ازدواج و خر یهد و
فههروش بهها مسههلمانان منههع شههدند و مسههلمین در منطقههه شههعب ابههىطالههب و بههه دور از ا،تمههاع

مرد  ،روزگار گذراندند.

1

از سوی دیگر« ،ییرب» یا «مدینة النبهى ،»۹شههری اسهت بها هدمتى بسهیار کههن در شهمال

شر ى مکه که با فاصل  ۲۸۰مایلى از آن وا هع شهده اسهت 2.پهیش از هجهرت پیهامبر خهاتم،۹

سههاکنان اصههلى ایههن شهههر را دو بیل ه أوگ و خههزرج و سههه بیل ه یهههودی «بنههى ینقههاع»« ،بنههى

نضههیر» و «بنههى ریظههه» و «اعههراب» تشههکیل مههىدادنههد 3.بهها در نظههر گههرفتن شههرایا ،غرافیههایى،
ا،تمههاعى ،سیاسههى و فرهنگ هى حهها کم بههر مدینههه مههىتههوان بههه هوشههمندانه بههودن هجههرت پیههامبر

اعظم ۹به مدینه پس از م ات با نمایندگان دو بیله أوگ و خهزرج دسهت یافهت 4.هجرتهى
تهاریخسههاز کههه بههه گههواه تههاریخنویسههان در روز دوشههنبه ،دوازدهههم ربیههع ابول ،برابههر بهها  ۲۴سههپتامبر

 5، ۶۲۲بههه انجهها رسههید و از ایههن پههس ییههرب ب هها نهها «مدینههة النبههى ،»۹یعنههى «،ههایى ک ههه

پیامبر ۹در آن تحصن کردهاند» شهرت یافت 6و پایگاه اصلى ،هان اس

شد.

زمهانى کههه پیهامبر ۹بههه مدینههه وارد شهدند ،پانصههد نفهر از اهههالى ییههرب بهه استقبالشههان آمههده

 .1همان،

.۵۸ - ۵۳

 .2حکلمة ال سلل المصطفی،۹
 .3همان.

.۱۳

 .4پس از وفات أبوطالب فشارها بهر رسهول خهدا ۹و مسهلمانان بسهیار ز یهاد شهد .در نتیجهه ،پیهامبر اکهر  ۹بهه دنبهال راههى
بودند تا خ صى مسلمانان از دست مشرکان ریش را به همراه داشته باشد .پس از انجا بیعت عقبهه اول و دو  ،پیهامبر

اکر  ۹و مسلمانان ،ایى امن در عربستان به دست آوردند تها در آن زنهدگى کننهد .پهس از آنکهه خداونهد متعهال اذن بهه
هجرت را به رسول خویش اب غ نمود ،مسهلمانان در گهروهههای ،داگانهه و در بهاز زمهانى متفهاوت رهسهپار مدینهه شهدند.

على بن ابى طالب آخرین کس از مها،ران بودند کهه در لیلهة المبیهت در بسهتر پیهامبر ۹خوابیدنهد و پهس از بازگردانهدن

8

امانتهای اهل مکه نزد محمهد امهین ۹بهه صاحبانشهان ،بهه پیهامبر ۹و سهایر مهها،ران ملحهق شهدند (صدلرة اإلمدا
علی ۷یی کتاب السی ة الی لاة البن ه ا .)۲۷۸ ،
 .5جامعۀ منایه در عص ی لش.۳۱ ،۹
 .6حکلمة ال سلل المصظفی.۵۶ - ۵۴ ،۹

مخالفهت نکردنهد 1.پهس از مهدتى بزرگهان ،هاهطلهب یههود مخالفهت خهود را علنهى کهرده و ابتهدا
بههرای سس ههت کههردن عقی ههد

مس ههلمانان س ههؤاالت علم ههى و م ههذهبى ز ی ههادی از رس ههول خ ههدا۹

پرسیدند که خدای تعهالى بهه وسهیل وحهى پیهامبر گهرامیش را یهاری کهرده ،پاسهخ سؤاالتشهان را

مىداد .این مخالفان تنهها از یه

تیهره و یه

بیلهه از یههود نبودنهد ،بلکهه در تمها بایهل یههود

مدینههه رسههول خههدا ۹مخالفههانى داشههت کههه در نهایههت ،منجههر بههه بههروز ،ن ه هههایى شههد کههه
2

نتیج آن خروج یهود از مدینه و سیطر کامل مسلمین بر این شهر بود.

با در نظر گرفتن این شرایا و مقایس آن با آنچه پیش و پس از هجرت اتفاق افتاد ،مهىتهوان

علت کم بودن روایات مکى نسبت به مدنى را در موارد زیر خ صه نمود:

 -سختى زندگى مسلمانان در مکه نسبت به مدینه و فشار ز یهاد مشهرکان بهر پیهامبر ا کهر

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

بودنههد؛ لکههن نکت ه مهههم ،آن اسههت کههه ییههر مسههلمانان نیههز بهها ورود پیههامبر ۹و رهبههری ایشههان

۹

که نمود عینى آن در شعب ابى طالب تجلى یافت؛

 -سهخت بههودن امکههان ارتبهاط بهها رسههول خهدا ۹در مکههه بههر خه ف آنچههه در مدینههه و پههس از

هجرت مشاهده مىشود؛

 -کمتر بودن تعداد اصحاب در مکه نسبت به دوران بعد از هجرت؛

 -ک رت نزول رآن در زمان مکه و در نتیجه ،کاهش حجم روایات پیامبر در این دوران؛

3

 -تو،ههه بههه هههدف پیههامبر اعظههم ۹در دوران مکههه؛ چههرا کههه هههدف پیههامبر ا کههر  ۹در دوران

مکههه ،رسههوخ در لههوب و ،لههب نفههوگ بههود .از ایههن رو ،یالههب سههخنان آن بزرگههوار از چهههارچوب

«انذار» فراتر نرفته و به چهارچوب «رسالت» گا نمىنهد .این تحول از مکه به مدینه اسهت کهه
پیا را از مرحل انذار به مرحل رسالت رسانده و سبب افزایش حجم روایات مىگردد؛

 .1همان،

4

 ۵۲و  :۵۳علل عد مخالفت ییرمسلمانان :اول ،آنکه تا پیش از پیامبر اکر  ۹حکومت یا سلطنتى که امور

ییرب را به درستى رسیدگى نماید ،و،ود نداشت .دو  ،آنکه حدود پانصد نفر از افراد دو بیل أوگ و خهزرج بهه انضهما

رئیسان این دو بیله به پیامبر ۹ایمان آورده بودند و همانگونه که بیان شد ،این دو بیله بخش بزرگى از مردمان ییرب

را تشکیل مىدادند .سو  ،آنکه مشرکان با یمانده در ییرب به نظر سهایر بهرادران و رؤسایشهان مبنهى بهر هول دعهوت رسهول

اهلل ۹احتهرا گذاشههتند و اعهد همبسههتگى میهان افههراد بیلهه را رعایههت کردنهد .چهههار  ،آنکهه یهودیههان ییهرب نیههز بهها دو

بیل أوگ و خزرج همپیمان شده بودند .در نتیجه ،ملز به احترا معاهداتى بودند که میانشان بر رار شده بود .مضاف

بر آنکه یهود گمان نمىکرد هجرت رسول خدا ۹منجهر بهه تشهکیل دولتهى در آینهده شهود کهه اوضهاع دینهى ،ا تصهادی و
سیاسى آنها را تهدید کند.

 .2زینگایی میمن ،ج،۱

.۳۴۳

 .3المکی و المنیی یی الینال الی لش،

.۸۷

« .4گامى لرزان در شناخت آیات و سور رآن»،

.۲۸
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 در اختیار داشتن دولت و شهر در مدینه و آزادی عمل برای رسول خدا ۹و مسلمین؛ تو،ه عدهای از صحابه به حدیث و اشتغال به این امر در شهر مدینه؛ -رفت و آمد مرد از نقاط مختلف به مدینه برای دیدار پیامبر اکر ۹؛

 و وع رخدادهای گوناگون در مدینه و به تبع آن ،صدور روایات بیشتر از پیامبر۹؛ موا،هه با اهل کتاب و نقل روایات از رسول خدا ۹در برخورد با این گروه؛ -تشکیل ،امعه و افزایش نیازهای مخاطبان اولیه؛

 تو،ه به ،هانىسازی دعوت و نیازهای مخاطبان اانویه.شاخصهای تقسیمبندی روایات پیامبر اعظم ۹به مکی و مدنی

پس از شهناخت اهمیهت و فوایهد بازشناسهى روایهات مکهى از روایهات مهدنى رسهول خهدا،۹

چگههونگى بازشناسههى روایههات اهمیههت دارد .از ایههن رو ،بههرای پرهیههز از تقسههیمبنههدی سههلیقهای

روایههات ،معیاره هها و ش ههاخصهههایى ب ههر اس ههاگ فراوانههى روای ههات شناس ههایى شههد .در اینج هها ب ههه

مهمترین شاخصهای بازشناسى روایات مکى از مدنى مىپردازیم:

1

 .1وجود قید مکانی و زمانی در روایت

بررسى روایات رسول خدا ۹نشان مىدهد که برخى از اسناد یها متهون احادیهث دربردارنهد

یودی هستند که زمان و مکان صدور روایت را روشن مىسازند؛ از ،مله در کتهاب االحتجاج

گزارش شده کهه نامههای از ابهو،ههل بهه پیهامبر ا کهر  ۹داده مهىشهود و ایشهان در ک مهى ،هواب

وی را بههه خههوبى بیههان مههىدارنههد .ابههو،هههل از دشههمنان رسههول خههدا ۹در مکههه بههوده اسههت ،امهها
َ
َ
َّ َ
َ َ
عبارت «ض َّیق ْت َعل ْی َ َمکة َو َر َم ْت ِبه َ ِإلهى َی ْی ِهر َب» 2حهاکى از مهدنى بهودن ایهن نامهه اسهت.
 .1در این مجهال تو،هه بهه برخهى نکهات ضهروری اسهت :اول ،آنکهه در هرار دادن مه ک و شهاخص در تقسهیم روایهات پیهامبر
اکر  ۹به مکى و مدنى ،ا وال و آرای رآنپژوهان سودمند است؛ چرا کهه کلمهات رسهول اهلل ۹بهه عنهوان مبهین و مفسهر

آیات رآن ،و دنبالهرو ک

وحى بوده است؛ به ویژه در حوز موضوعات و مفاهیم مطره شده در هر برهه ،تو،ه بهه آیهات

رآن مىتواند راهگشها باشهد .دو  ،آنکهه اسهتخراج کامهل روایهات پیهامبر اکهر  ۹و تقسهیم تمهامى آنهها بهه مکهى و مهدنى

زمههانى طههوالنى طلههب کههرده و نیازمنههد کههار گروهههى اسههت و از تههوان نگارنههده خههارج اسههت .در نتیجههه ،آنچههه در ایههن مجههال

مطره خواهد شهد ،در حهد بیهان اههم مه کهها و ذکهر شهواهدی ذیهل ههر کهدا خواههد بهود .سهو  ،آنکهه مه ک صهحت در
روایت ،تو،ه به منبع نقل حدیث است و تو،ه به واعد سندی و متنهى در بررسهى صهحت روایهات لحهاظ نمهىگهردد .در

نتیجه ،بها فهرص صهدور روایهات از نبهى مکهر اسه  ۹در منهابع معتبهر و ابهل اسهتناد ،بهه تقسهیم آنهان بهه مکهى و مهدنى

10

پرداخته مىشود .در این صورت نیز تنها از مصادر و منابع شیعه استفاده شده است.

 .2اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج،۱

.۴۰

 .2توجه به راویان

هر حدییى که راوی اول آن یکى از انصار یا اصحاب ملحق شده بهه ایشهان در مدینهه باشهد

یهها در فضههیلت انصههار گفتههه شههده ،مههدنى اسههت 6.الز بههه ذکههر اسههت کههه در مههورد راو یههان مکههى

نمىتوان چنین طعیتى داشت؛ چون روایاتشان مشترک بین دوران مکه و مدینه است.

بههه عنههوان نمونههه ،روایههات گههزارش شههده از طریههق «سههلمان فارسههى» همگههى مههدنى هسههتند.

7

سلمان فارسهى صهحابه مشههور رسهول خهدا ۹اسهت کهه بهه گهزارش تهاریخنگهاران در سهال اول

هجههرت مسههلمان شههده اسههت 8.وی در شههمار مههوالى رسههول خههدا ۹بههه حسههاب مههىآیههد کههه بههه
وسیل ایشان آزاد شده است 9.در روایتى به نقل از سلمان آمده است

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

َ َ
هان ب ْال َم ِد َینه ِهة»ِ « 1،فهى ْال َم ِد َین ِهة»ِ « 2،فهى َیه ْهز َو ِ َت کب َ
هوک»« 3،فهى المسههجد» 4و
َهمچنهین عبهارات «ک ِ
ْ
ًَ
«أ َم َر کم َن ِادیا ف َن َادی ِفى ال َم ِد َین ِة» 5بر مدنى بودن حدیث داللت دارد.

کهه و تهى رسهول خهدا۹

در مکههه مبعههوث شههدند ،در موردشههان چیههزی بههه گههوش مههن نرسههیده بههود تهها آنکههه ایشههان وارد بهها

شدند 10.این همه داللت بر مدنى بودن سلمان فارسى دارد.
َ
َ
َ
َ
َ
بههه عنههوان شههاهدی دیگههر ،عبههارت « َنه َهز َل َضه ْهی رف ب َر ک،ههل ِمه َهن ْاب ْن َصه َ ْ َ ْ ْ َ
هار ّکی َعلههى
هار فأبطههأ ابنصه ِ
ِ
ِ
َ
أ ْه ِل ِه» 11مدنى بودن روایت را نشان مىدهد.
 .3رویارویی با اهل کتاب

روایههاتى کههه در آنههها بههه محا،ههه بهها اهههل کتههاب پرداختههه یهها در بههاره اعتقههادات ،اعمههال و

 .1األمالی (طوسى)،

 .2وسائل ال یعة ،ج،۲۹
 .3الکایی ،ج،۶
 .4همان ،ج،۳

.۴۴

 ،۲۲ه۴ -۳۵۰۵۲؛ الخصال ،ج،۲

 ،۳۸۶ه.۷

 ،۵۰۳ه.۲

 .5مص اح المتهجن و سالح المتع ن ،ج،۲

 ،۴۴۹ه.۵۲

.۸۲۵

 .6احادیث مربوط به عقبه اول و دو  ،به لحاظ این که پیش از هجرت گفته شدهاند ،با و،ود مدنى بودن راویانشهان ،مکهى
محسوب مىشوند.

 .7األمالی(صدوق)،

 .8أصیاب أمی

.۱۳

المؤمیین ۷و ال

واة عیه ،ج،۱

 ،۲۵۸ش.۴۶۱

 . 9سئل الشهعبى ههل کهان سهلمان مهن مهوالى رسهول اهلل صهلى اهلل علیهه و سهلم؟ هال :نعهم ،أفضهلهم ،کهان مکاتبها فاشهتراه و

أعتقه (أیساب األش اف ،ج.)۴۸۷ ،۱
ّ
 ... .10و بعث اهلل  -عز و ،ل  -رسول اهلل  -صلى اهلل علیه و سهلم  -بمکهة ،ال یهذکر لهى شهى ،مهن أمهره ممها أنها فیهه مهن الهرق
ّ
حتى د رسول اهلل  -صلى اهلل علیه و سلم  -با ،،و أنا أعمل لصاحبى فى نخلة له ( ...سی ة ابن إسیاق.)۹۰ ،
 .11بیار األیلار ،ج،۷۲

 ،۴۵۲ه.۸۲
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ا داماتشههان سههخن گفتههه شههده ،مههدنى اسههت .یهودیههان بعههد از رسههیدن حضههرت محمههد ۹بههه

در،هه پیههامبری در برابههر ایشههان سیاسههتهههای مختلفههى را اعمههال کردنههد کههه رونههد انجهها آن

سیاستها در شرایا زمانى مختلف ،متفهاوت بهود .آنهها سهعى مهىکردنهد کهه سیاسهتى چنهد

پهلو داشهته باشهند تها از ههر فرصهتى بهتهرین بههره را بهه دسهت آورنهد .سیاسهتههای یهودیهان در

دوران آیاز رسهالت حضهرت محمهد ۹و بعهد از آن بهه چههار دسهته تقسهیم مهىشهود :سیاسهت
دوستى ،سیاست تهمت ،سیاست خیانت و سیاست ،ن .

1

به طور کلى ،برخورد پیامبر ۹با یهودیان به سه شکل و در سه مرحله اتفاق افتاده است:

 .۱برخورد مسالمتآمیز .۲ ،برخورد فکری و اعتقادی .۳ ،برخورد نظامى .

3 2

رسول خدا ۹در اولین ا دا خویش به اخذ پیمهان از یهودیهان 4پرداختنهد کهه در سهه مهورد

پیمهان عمهومى بهها یههود ،پیمهان بهها سهه گههروه معهروف یههود و ته ش بهرای صهلز بهها خیبهر 5اتفهاق

افتاده است 6.این همه سبب صدور روایاتى از رسول خدا ۹درباره اهل کتاب شد؛ به عنوان
َّ ْ َ َ ک
َ
اهلل 7»۹صهدور حهدیث در مدینهه را نشهان مهىدههد .در
میال ،عبارت « ِإن ال َی کهود َسهألوا َر کسهول ِ
همین زمینه روایاتى که در آنها نحو تعامل مسلمین با اههل کتهاب گهزارش شهده نیهز در دوران
َ
َْ ک ک
مدینه بیان شدهاند؛ مانند عبهارات «إ َّنها ب َهأ ْرص َ ْهو ِم ْهن َأ ْههل ْال ِک َ
هاب نأ کهل ِفهى آ ِن َی ِهت ِه ْم» 8و «ال
ت
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
.۹۴

 .1حض ت میمن ۹و قل اهلد،

« .2بررسى نقش یهودیان در مخالفت با پیامبر در طول رسالت»،
 « .3رآن و نبرد با یهود»،
یهودیان به اس

 ۱۴۸و .۱۴۹

 :۷۷ - ۵۸مراحل موا،ه پیامبر ۹با کارشکنى یهود عبارتانهد از :انعقهاد پیمهاننامهه ،دعهوت

(نامه به یهود خیبهر) ،مهدارا بها یههود و محتهر شهمردن حقهوق آنهها (یههود حهق آزادی در ا،هرای احکها

دینههى خههود را داشههتند و هههیچ ممههانعتى در مقابههل آنههها ایجههاد نمههىشههد ،مگههر در مههوا عى کههه خههود یهودیههان بههه تعهههدات

خویش عمل نمهىکردنهد) (سهوره عنکبهوت ،آیهه  ،)۴۶ته ش بهرای ایجهاد وحهدت میهان ادیهان الههى (سهوره آل عمهران ،آیهه

 ،)۶۴نامه به زمامداران ،هان ،بحث و مناظره ،تحدی ،هشدار یا اتما حجت بر یهود (،مع کردن بنى ینقهاع در بهازار)

(سوره انفال ،آیهه  ،)۵۸مبهارزه بها توطئهه فرهنگهى یهودیهان (مبهارزه حسهان بهن اابهت بها اشهعار کعهب بهن اشهرف) و ،ههاد و
اخراج یهودیان از ،امع مسلمین.

 .4بهرای آ گهاهى از کیفیههت صهحیفه ر .ک :الی ددی ۹و اهددلد المنایددة (دراسهة تحلیلیههة لع هة الرسههول ۹بیههود المدینههة و
موا ف المستشر ین منها)،

.۹۸ - ۵۵

« .5برخوردهای مسالمتآمیز پیامبر با یهود»،

 :۷این حرکت ،بهرخ ف آنچهه شههرت یافتهه ،سهریه نیسهت ،بلکهه حرکتهى

سیاسى است که از سوی رسول خدا ۹به منظور صلز با یههود خیبهر انجها شهده اسهت؛ ههر چنهد پایهان ایهن حرکهت بهه

درگیری کشیده شده است.

« .6مدارای پیامبر اعظم و نابردباری یهودیان»،
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 .7الکایی ،ج،۱

 .8الط ائ

.۹۱

یی مع یة مذاهب الطلائ  ،ج،۲

.۶۱
.۵۳۳

 .۴مسئلۀ نفاق

هر روایتى که در آن سخن از نفاق ،منهافقین و برخوردههای پیهامبر ا کهر  ۹بها آنهان باشهد ،در

مدینه صادر شهده اسهت .مسهأل نفهاق در اسه

پهس از هجهرت رسهول اهلل ۹بهه مدینهه مطهره

شههد؛ 2ز یههرا در زمههان حضههور ایشههان در مکههه ،مخالفههان ههدرت را در اختیههار داشههته و آشههکارا هههر
آنچههه در تههوان داشههتند ،علیههه اسه

و مسههلمین بههه کههار مههىبسههتند؛ لکههن پههس از ورود ایشههان بههه

مدینه ،حضور انصار و مهها،ران در کنهار یکهدیگر سهبب شهد تها ،ر یهان بهه نفهع مسهلمین تغییهر
کند و مبارز مستقیم و آشکار سخت گهردد 3.در نتیجهه ،گهروه مخالفهانى کهه در مدینهه زنهدگى

مىکردند ،مجبور به ایمان درویین 4شدند .در این زمان ،رسول خدا ۹ضمن مقابل ،دی با

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

َت ْب َد ک،وا َأ ْه َل ْال ِک َ
اب».
ت
ِ

1

ایههن گههروه ،بههه بیههان نکههاتى بههرای شههناخت و نحههو مبههارزه بهها منههافقین پرداختنههد .روایههت ز یههر بههه

عنوان نمونهای در این باب ذکر مىشود:

ل
َ َ َ َ
َ َ ل أ لَ
ّخا أ ن َِب َسّ َ
َ َ َ
ََّ :۹م َث ن ل أ ل
ُّ َا ن ع ع مث ن عذ ن عل
َّ ۷ق ن  :ق ن َس لوننا ع
 ...ع ن أ ِب ع ع أدن عنل ع
ع
َ
لَ
َ َ َ
َص ن عب لد ل ِب أ َن أا َف ععن َنِ ن ع ْ َ أِننئ َا ع ن ع َ َ ،ل ن أ َن أسن َنف عم أ َخ ن ل ْ أ َ
ُّ أع ع ن عنِ ّخ ن ع ِب َسّ َ َ ،ح لَعخ ن ل عْ
ع
ع ع
ع ع
ََ ََأ َ أ َ أ َل َ َ َ ل َ َ َ َ َ
لَ 5
ک ِب أ ِب أب َرق ل ع خا عر؛
َم أع ع ٍِ آخر ،ل نسف عم خ  ،ک عآخر ذ عل

رسول خدا ۹فرمود :منافق بمانند تنه درخت خرما است که صااب ن بوواداد در
قسمتی از ساختمانش از ن بهرهمند گردد و در ننجا که خوادد (به واسطه کجای قارار
نگیرد .پس به جای دیگرش برد (ننجا نیز قرار نگیرد ،و سرانجامش این است که ن را
در نتش بسوزاند.

6

 .۵خطبه

خطبههای پیامبر اکر  ،۹به ویژه خطبهههای طهوالنى ،مر بهوط بهه دوران مدینهه هسهتند کهه

 .1الفصلل المهمة یی أصلل األئمة (تکملة الوسائل) ،ج،۳

 ،۳۵۸ه.۳۰۹۸

 .2البته ریشه های نفهاق پهیش از هجهرت و در دوران مکهه بهه شهکلى دیگهر مطهره اسهت .نفها ى کهه در مدینهه شهکل گرفهت،

بیشتر از روی ترگ است؛ لکن نوعى از نفاق با نیت طمعورزی در دوران مکه شکل گرفت و سبب ایمان گروهى شد که

در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

 .3الف قان یی تفسی الق آن بالق آن ،ج،۲۸
 .4پای اصلى نفاق «ایمان درویین» است.

 .5الکایی ،ج،۲

 ،۳۹۶ه.۵

 .6أصلل الکایی ،تر،مه مصطفوی ،ج،۴

.۳۵۶

.۱۱۳
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امکههان سههخنرانى بههرای ایشههان بههوده اسههت .در نتیجههه ،احههادییى کههه در آنههها عبههارت « َخ َطه َ
هب
َّ
الن ِب کّى» 1و،ود دارد ،مدنى هستند.
 .۶توجه به موضوعات مطر ح در روایات

برخههى موضههوعات ،خهها

دوران مدینههه بههوده و در مکههه سههخنى از آنههها بههه میههان نیامههده

است .در نتیجه ،روایات دربردارند این موضوعات مدنى خواهند بود .در مقابل ،موضهوعاتى

نیز خا

مکه بوده و بیشتر گفتگوها درباره آنها مربوط به دوران مکه است.

ال ی  .ادییا  :مههوارد مر بههوط بههه ،ن ه

و ،هههاد ،اصههول و واعههد و علههل تشههریع آن و گههزارش از

یزوات و معاهدات صورت گرفتهه در آنهها مر بهوط بهه دوران پهس از هجهرت هسهتند؛ بهه عنهوان
نمونههه در روای هات فضههیلت ،هههاد و شهههادت در راه خههدا 2یهها ارزشههمند بههودن آمههادهسههازی بههرای

،ن  3مدنى خواهند بود.
ب .حییدو و فییرای

 :هههر روایتههى کههه در آن سههخن از حههد و فریضههه ،ماننههد ارث 4و مقههدار دیههه

5

آمده باشد ،مدنى است.

ج .تفصیل احکام :روایهاتى کهه در آنهها بهه صهورت تفصهیلى از امهور تشهریعى و احکها عملهى

سخن گفته شده ،مدنى است؛ به خصو

مواردی که حکم آنها در مکه بیهان نشهده اسهت؛

مانند :روزه 6،حج 7،زکات 8،خرید و فروش .

10 9

 .اصیل اساسیی اسی م :مهواردی کههه شهامل اصههول اساسهى دیههن اسه
۱۶۰؛ بیار األیلار ،ج،۱۰۰

 .1إعال اللرش بأعال الهنش،
 .2همان ،ج،۵

 ،۳ه.۳

 .4الکایی ،ج،۷

۱۰۶؛ همان،

 .3همان،

 ،۵۰ه.۱۳

 .5وسائل ال یعة ،ج،۲۹
 .6الکایی ،ج،۴

 .7ق ب اإلسیاد،
 .8الکایی ،ج،۳

 .9الخصال ،ج،۱

و پایهههههای آن اسههت،

 ،۲۴۵ه.۲۲

 ،۱۴۱ه.۵

 ،۱۹۸ه.۳۵۴۴۰

 ،۶۷ه۶؛ همان،
 ،۱۰۸ه.۳۶۹

 ،۵۰۳ه.۲

 ،۱۰۲ه.۲

۱۹۸؛ دعائم اإلسال  ،ج،۲

 ،۱۶ه.۱۳

 .10زمهانى کهه پیهامبر ا کهر  ۹بهه مدینهه هجهرت کردنهد ،بهه تنظهیم کامهل معهام ت پرداختنهد؛ چهرا کهه ههدف ایشهان ایجهاد
دولت اس مى و مدینه فاضله بود و در نتیجه ،باید به تنظیم روابا بین مرد مىپرداختند .ایشان احکها مربهوط بهه نظهم

ا،تماعى و معام ت انسانى را ،از بیل احکا خرید و فروش ،زمینداری ،ربا و ...در مدینه صادر کهرده و در زمینهه امهور
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مربوط به صهد ات حکهم نمودنهد .تنظهیم کامهل امهور مر بهوط بهه حهدود و صها

السلر و اآلاات المنییة،

 ،۴۶به نقل از الق آن معجزة الک ش ،محمد أبوزهو).

نیهز در مدینهه شهکل گرفهت (خصدائ

مدنى بودن آن و،ود داشته باشد.

1

به عنوان نمونه ،احتمال مکى بودن روایت اما علهى ۷در بهاب توحیهد از رسهول خهدا

2۹

زیاد اسهت .همچنهین احتمهال مکهى بهودن روایهات بهاب ایمهان - 3کهه رینههای مبنهى بهر مهدنى
بودنشههان و،ههود نههدارد  -بیشههتر اسههت .امهها روایههات بههاب توحیههد 4و یامههت - 5کههه از طریههق ابههن

عباگ نقل شدهاند  -مدنى هستند؛ مگهر ابهن کهه عبهاگ بها یه

واسهطه آن را شهنیده و متصهل

نقههل کههرده باشههد .همچنههین بحههثهههای صههورتگرفتههه بهها مشههرکان در بههاره اعتقههادات باطلشههان
ً
6
عموما در مکه صورت گرفتهاند.
ً
ه  .قصص :صهها و داستانها عموما در مکه گهزارش شهدهانهد؛ همچنهان کهه آیهات هرآن در

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

مانند ایمان به خدا و دوری از شهرک ،روز رسهتاخیز و اتفا هات مر بهوط بهه حشهر و ،هزا ،ایمهان بهه
ً
رسل و کتابهای آسمانى و م ئکه مىشود ،عموما در مکه گهزارش شهدهانهد؛ مگهر رینههای بهر

این حوزه مکهى هسهتند .در ایهن مهورد نیهز احتمهال مهدنى بهودن منتفهى نیسهت؛ چهرا کهه ممکهن

اسههت در دوران پههس از هجههرت نیههز بههه تناسههب شههرایا و مو عیههت از داسههتانهههای پیههامبران
استفاده شده باشد؛ به عنوان نمونه ،درباره مهمانان حضرت ابراهیم ۷روایتى با واسهط امها

على ۷از رسول خدا ۹گزارش شده است که رینهای مبنى بر مدنى بهودن آن و،هود نداشهته
و مکى دانسته مىشود 7.اما روایتى در داستان حضهرت صهالز  ۷بها رینه «،هابر بهن عبهداهلل
ً
8
انصاری» و «فى یزو تبوک» طعا پس از هجرت صادر شده و مدنى است.
ً
و .معییراج :احادیههث مر بههوط بههه معجههز اسههرا ،و معههراج عمومهها در مکههه گفتههه شههدهانههد؛ 9مگههر

 .1با طعیت نمىتهوان حکهم بهه مکهى بهودن ایهن دسهته از مهوارد کهرد .چهه بسها ایهن مهوارد در مدینهه نیهز مهورد بحهث بهرای تهازه
مسههلمانان بههوده باشههد .بایههد مههواردی چههون راوی روایههت ،و،ههود یههد و ...بررسههى شههود .اگههر دلیلههى بههر مههدنى بههودن و،ههود

نداشت ،احتمال مکى بودنشان بیشتر است .چون اک ر آیات رآن در این موضهوع در مکهه نهازل شهدهانهد ،روایهات پیهامبر
نیز در این حوزه مکىاند.

 .2بیار األیلار ،ج ،۵ ،۳ه.۱۳
َ َ
َ َ َْک ََ
ْ ََ کَ
ََ َ ََ کَ
َ َ َک ْ ْ
َ َّ ْ ک ْ َ َ ْ َ ک ک ْ َ ً ْ َ
َ
َ
َْک
َ
ْ
ّ
ْ
ّ
اهلل و أ کهر علی ِهه ِمهن مله مقهرب ،و لهیس
 .3عنه ۹الَ :میل ال کمؤ ِم ِن کمی ِل مله مقهرب ،و ِإن المهؤ ِمن أعظهم حرمهة ِعنهد ِ
َ
َ ر َ َ َّ َ
َ ک ْ َ َ َ َ َّ ْ ک ْ َ ک ْ َ ک
َّ َ َ َ َ ْ ک َّ ک ک ْ َ ک َ ک ْ کَ
ْ کْ َ
اهلل ِمن مؤ ِمن تا ِئب و مؤ ِمنة تا ِئبة ،و ِإن المؤ ِمن یعرف ِفهى السهم ِا ،کمها یع ِهرف الر،هل أهلهه و ولهده (روضدة
ش ْى ،أحب ِإلى ِ
اللاعظین و بصی ة المتعظین ،ج .۲۹۳ ،۲در دیگر منابع سندی برای این روایت به دست نیامد).
 .4بیار األیلار ،ج،۳

 ،۱ه.۱

 .6بیار األیلار ،ج،۹

 ،۲۸۱ه.۳

 .5األمالی (مفید)،
 .7همان ،ج،۱۲
 .8همان ،ج،۱۱

 .9الهنااة الک ش،

.۲۷۱

 ،۷۸ه.۴
.۳۹۳

 ،۵۷ه.۱۲
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رینهای مبنى بر مدنى بودنشان و،ود داشته باشد.
ً
ز .علییم ومییل  :احادیههث مر بههوط بههه تشههویق بههه کتابههت ،فضههیلت یههادگیری علههم و  ...عمههدتا

مهدنى هسههتند؛ بههه عنههوان میههال ،روایههت «انههس بههن ماله » در بههاره کسههى کههه برگههى از علههم از وی

با ى ماند 1و یا مذمت دریافت و،ه در مقابل آموزش 2از این بیلاند.

ح .املر زندگی :روایات مربوط به امور فردی ،نظم ،بهداشهت ،آداب معاشهرت ،پزشهکى و ...
ً
مدنى هستند؛ زیرا در دوران مکه فشار به حدی ز یهاد اسهت کهه عمهدتا فرصهتى بهرای بیهان ایهن
دسههته موضههوعات نبههوده اسههت؛ بههه عنههوان نمونههه ،حههدیث پههذیرایى از مهمههان 3،سه

دادن 4و

نظافت 5همگى مدنى هستند .همچنین با تو،ه به آنکه پس از هجرت به مدینهه سهفرها ز یهاد
ً
شد ،روایات مربوط به سفر و آداب آن 6نیز احتماال مدنى هستند.
نتیجه

احادیث در بستر زمان بهه و،هود آمهده و ارتبهاطى مسهتقیم بها زمهان ،مکهان و مخاطبهان عصهر

صدور دارند .در نتیجه ،داشتن نگاه تاریخى در احادیث سبب فهم بهتر روایات خواههد شهد.
رآنپژوهان به منظور فهم بهتر رآن ،و بر اساگ ا وال صحابه و روایات سبب نهزول ،آیهات هرآن

را به دو دست مکى و مدنى تقسیم کردهاند .چنین تقسیمى در زمین روایات پیامبر اکر  ۹به
عنههوان مبههین و مفسههر ههرآن ،ممکههن خواهههد بههود .تقسههیم روایههات بههه مکههى و مههدنى فوایههد فراوانههى

چههون شههناخت ناسههخ از منسههوخ ،شههناخت تههاریخ تشههریع و دسههتیههابى بههه حکمههتهههای آن،
آشههنایى بهها شههیو دعههوت و مراحههل آن دارد و سههبب شههناخت د یههق و اسههتوار از سههیر پیههامبر

اکر  ۹و فهم بهتر آیات رآن مىگردد .تعریف مکى و مهدنى در احادیهث پیهامبر ،۹بهه ماننهد
رآن ،دارای سه احتمال است کهه از بهین ایهن احتمهاالت سههگانهه ،ایهن تعر یهف ،هامع خواههد

بود :مکى به روایاتى گفته مىشود که پیش از هجرت صادر شده و مدنى احادییى هسهتند کهه
پس از هجرت بیان شدهاند .مقایس فضهای حها کم در دو شههر مکهه و مدینهه در هنگها بعیهت

پیامبر خاتم ۹به خوبى حاکى از مشهک ت مسهلمین در دوران مکهه و ارتبهاط انهدک بها رسهول
 .1همان ،ج،۱

 .2همان ،ج،۲

 .3المیاسن ،ج،۲
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 ،۱۹۸ه.۱

 ،۶۲ ،ه.۳
.۴۱۴

 .4بیار األیلار ،ج،۷۳

 ،۵ه.۴

 .6بیار األیلار ،ج،۷۳

 ،۲۷۹ه.۱۹

 .5الخصال ،ج،۱

.۲۴۲

ا کههر  ۹بهها ایجههاد دولههت  -شهههر در مدینههه ،پایههههههای اسهه

،هانىسهازی اسه

را مسههتحکم کههرده و راه را بههرای

همهوار سهاختند .بهه منظهور تقسهیم روایهات رسهول اهلل ۹بهه مکهى و مهدنى

برخههى م ه کههها ابههل تو،ههه اسههت کههه از راه بررسههىهههای سههندی و متنههى و در پرتههو مطالعههات

حدیثشناسى و تاریخى بهه دسهت مهىآینهد .روایهاتى کهه در آنهها یهد مکهان و زمهان بهه پهس از
هجرت اشاره دارد و یا راویان آنها مربوط به این روزگار بوده و یا در شمار انصهار باشهند ،مهدنى
هستند .همچنین روایهاتى کهه در آنهها سهخن از اههل کتهاب و منافقهان آمهده اسهت ،مر بهوط بهه

دوران پس از هجرتاند .خطبهههای ایشهان و همچنهین پهرداختن بهه موضهوعاتى چهون دیهات،
ارث ،روزه ،زکات ،حج، ،هاد ،خرید و فروش ،امهور فهردی و ا،تمهاعى داللهت بهر طعهى بهودن

صدور روایت در دوران مدینه دارد .در زمینه روایات مکهى د هت عمهل بیشهتری الز اسهت؛ ههر

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

اهلل ۹و در نتیجه ،لت احادیث در این برهه نسبت به زمان پهس از هجهرت اسهت کهه پیهامبر

چند برخى موضوعات چون اصهول اساسهى اسه  ،معهراج و اسهرا ،و صهص انبیها مخهتص بهه

دوران مکه بوده است ،لکن احتمال تکرار آنها در دوران مدینه منتفهى نیسهت و بایهد ،وانهب

دیگری چون راوی اصلى روایت نیز لحاظ گردد .در نهایهت مهىتهوان روایهات رسهول اهلل ۹را در

سههه دسههته ههرار داد :دسههت اول  -کههه یالههب روایههات ایشههان را شههامل مههىشههود  -احادیههث مههدنى

هستند .بخش دو  ،شامل روایات مکى مىشود و بخش سو  ،اخباری است که مهردد بهین دو
بخش پیش بوده و نمىتوان طعیت در مکى یا مدنى بودنشان به دست آورد.

کتابنامه

 اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،احمد بن على الطبرسى ،تحقیق :محمد با ر خرسان ،مشههد:نشر مرتضى ،چا

اول۱۴۰۳ ،ق.

 أصددیاب أمیدد المددؤمیین ۷و الدد واة عیدده ،محمههد هههادی االمینههى ،بیههروت :دار الکتههاباإلس مى ،چا ّاول۱۴۱۲ ،ق.
 أصلل الکایی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینى ،تر،مه :سید ،واد مصطفوی ،تهران:کتاب فروشى علمیه اس میه ،چا

اول۱۳۶۹ ،ش.

 إعددال الددلرش بددأعال الهددنش ،الفضههل بههن الحسههن الطبرسههى ،تهههران :اس ه میه ،چههاسو ۱۳۹۰،ق.
 األمالی ،محمد بن الحسهن الطوسهى ،تحقیهق :مؤسسهة البعیهة ،هم :دار الیقافهة ،چها۱۴۱۴ق.

اول،
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 -األمالی ،محمد بن على بن بابویه ( الصدوق) ،تهران :کتابچى ،چا

ششم۱۳۷۶،ش.

 األمالی  ،محمد بن محمد المفید ،تحقیق :على اکبر یفاری ،م :کنگره شیخ مفید ،چااول۱۴۱۳ ،ق.

 -أیساب األش اف ،احمد بن یحیى الب ذری ،بیروت :دار الفکر ،چا

ّاول۱۴۱۷ ،ق.

 بیار األیلار الجامعة لنرر األخ ار األئمة األخیار ،محمهد بها ر بهن محمهد تقهى المجلسهى،بیروت :دار إحیا ،التراث العربى ،چا

دو ۱۴۰۳ ،ق.

 تاراخ مکدة المک مدة و الدنعلة اإلسدالمیة ییهدا ،هاشهم یحیهى المه ه ،بیهروت :دارالکتهبالعلمیة ،چا

اول. ۲۰۱۱ ،

 تفصیل وسدائل ال دیعة إلدی تیصدیل مسدائل ال د اعة ،محمهد بهن الحسهن الحهر العهاملى،تحقیق :مؤسسة آل البیت ،:م :مؤسسة آل البیت ،:چا

اول۱۴۰۹ ،ق.

 جامعۀ منایه در عص ی لش ،۹عبد اهلل عبد العزیز بن إدریس ،تر،مه شهه بختیهاری ،هم:پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه و سههازمان مطالعههه و تههدوین کتههب علههو انسههانى دانشههگاهههها

(سمت) ،چا

اول ،بهار ۱۳۸۶ش.

 الجعف اات (ابشعییات) ،محمد بن محمد بن االشعث ،تهران :مکتبهة النینهوی الحدییهة،چا

اول ،بىتا.

 -حض ت میمن ۹و قل اهلد ،کیوان خاکپور ،تهران :نشر اش  ،چا

اول۱۳۷۹ ،ش.

 الخصددال ،محمههد بههن علههى بههن بابو یههه (الصههدوق) ،تحقیههق :علههى اکبههر یفههاری ،ههم، :امعهههمدرسین ،چا

 -خصائ

اول۱۳۶۲ ،ش.

السدلر و اآلادات المنییدة ضدلابطها و مقاصدنها ،عهادل محمهد صهالز ابهو العه ،

بیروت :مؤسسة علو القرآن ،چا

اول۱۴۰۶ ،ق.

 دعائم اإلسال  ،نعمان بن محمد مغربى (ابهن حیهون) ،تحقیهق :آصهف فیضهى ،هم :مؤسسهةآل البیت ،:چا

دو ۱۳۸۵ ،ق.

 روضة اللاعظین و بصدی ة المتعظدین ،محمهد بهن احمهد الفتهال النیسهابوری ،هم :انتشهاراترضى ،چا
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اول۱۳۷۵ ،ش.

 زینگایی میمن ،۹ابهن هشها الحمیهری المعهافری ،تر،مهه :سهید هاشهم رسهولى مح تهى،م :کتابچى ،چا

پنجم۱۳۷۵ ،ش.

 صلرة اإلما علی ۷یی کتاب السی ة الی لاة البن ه ا المتلیی یی سیة  ۲۱۸هج اة ،شهاکرهولههة الما،ههدی ،کههرب  :،العتبههة الحسههینیة المقدسههة  -مؤسسههة علههو نهههج الب یههة ،چهها

اول۱۴۳۸ ،ق. ۲۰۱۷/

 -الط ائ

یی مع یة مذاهب الطلائ  ،على بن موسى بن الطاووگ ،تحقیق :على عاشور ،م:

خیا  ،چا

اول۱۴۰۰ ،ق.

 الف قان یی تفسی الق آن بالق آن ،محمد الصاد ى الطهرانى ،م :انتشارات فرهنچا

دو ۱۳۶۵ ،ش.

اس مى،

 -الفصددلل المهمددة یددی أصددلل األئمددة (تکملههة الوسههائل) ،محمههد بهن الحسههن الحههر العههاملى،

نگاهی نو بر روایات تاریخگذار ی روایات حضرت محمد؟ص؟ به مکی و مدنی

 سی ة ابن إسیاق ( کتاب السیر و المغازی) ،محمد بن اسحاق ،م :دفتهر مطالعهات تهاریخ ومعارف اس مى ،چا ّاول۱۴۱۰ ،ق.

تحقیهق :محمههد بهن محمههد الحسهین القههائینى ،هم :مؤسسههه معهارف اسه مى امها رضهها،۷

چا

اول۱۴۱۸ ،ق ۱۳۷۶ /ش.

 ق ب األسیاد ،عبد اهلل بهن ،عفهر الحمیهری ،تحقیهق :مؤسسهة آل البیهت ،:هم :مؤسسهة آلالبیت ،:چا اول۱۴۱۳ ،ق.
 الکددایی ،محمههد بههن یعقههوب بههن اسههحاق الکلینههى ،تحقیههق :علههى اکبههر یفههاری و محمههدآخوندی ،تهران :دار الکتب اإلس میة ،چا

چهار ۱۴۰۷ ،ق.

 المیاسددن ،احمههد بههن محمههد بههن الخالههد البر ههى ،تحقیههق ، :ه ل الههدین محههدث ،ههم :داردو ۱۳۷۱ ،ق.

الکتب اإلس میة ،چا

 مص اح المتهجن و سالح المتع ن ،محمد بن الحسن الطوسى ،بیروت :مؤسسة فقه الشیعة،چا

اول۱۴۱۱ ،ق.

 المکی و المنیی یی الینال الی لش ال امکتبة اإلیمان ،چا

اول. ۲۰۱۲ ،

(رؤ یهة ،دیهد ) ،رفعهت محمهد عنهانى ،هاهره:

 المکی و المنیی یی القد آن الکد ام (دراسهة تأصهیلیة نقدیهة للسهور و اآلیهات مهن أول القهرآنالکریم إلى نهایة سور االسرا ،)،عبد الرزاق حسین أحمد ،اهره :دار ابن عفان ،چها

۱۴۲۰ق. ۱۹۹۹/

اول،

 الی ددی ۹و اهددلد المنایددة (دراسههة تحلیلیههة لع ههة الرسههول ۹بیهههود المدینههة و موا ههفالمستشههر ین منههها) ،محمههد بههن فههارگ الجمیههل ،ر یههاص :مرکههز المل ه

الدراسات اإلس میة ،چا

دو ۱۴۲۷ ،ق.

فیصههل للبحههوث و

 -الهنااة الک ش ،الحسین بن حمدان الخصیبى ،بیروت :الب غ۱۴۱۹ ،ق.
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 «برخوردهای مسالمتآمیهز پیهامبر بها یههود» ،مصهطفى صهاد ى ،مجلده تداراخ اسدال  ،سهالیکم ،تابستان  ،۷۹ش.۲

 «بررس ههى نقهههش یهودیهههان در مخالف ههت بههها پیهههامبر در طهههول رس ههالت» ،حسهههن ،هههوادی نیههها،تاراخپژوهی ،سال هفدهم ،زمستان  ،۱۳۹۴ش.۶۵

 « رآن و نبرد با یهود» ،میررضا ،بارزاده ،راهنما :سهید محمهود دشهتى ،مشهاور :حسهینىزاده،(پایاننام کارشناسى ارشد) ،تهران :دانشکده اصول الدین ،تابستان .۱۳۸۶

 «گامى لرزان در شناخت آیات و سور رآن به لحاظ زمان و مکان» ،محمهدعلى مههدوی راد،،زو درسى.

 «مههدارای پی ههامبر اعظ ههم و نابردب ههاری یهودیههان» ،احم ههد س ههعادت ،مع یددد  ،بهم ههن ،۱۳۸۵ش.۱۱۰
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