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 چکیده
انهد. ایهن نگهاه هایى ،دی در تقسیم آیات به مکى و مدنى داشهتهاز دیرباز تالش مفسران

نیههه هسههت. نگرشههى ،دیههد بههر  ۹بههه  ههرآن،  ابههل تطبیههق بههر احادیهه  حضههرت محمههد
که بها و،هود مهایهای فهراوان م فهول مانهده اسهت. فوایهدی یهون شهناخت ناسهخ و  احادی  

ههای آن، آشهنایى بها شهیو  کمهتمنسوخ روایات، شناخت تاریخ تشریع و دستیابى به ح
کر  انهد. و فهم بهتر  رآن از آن ،ملهه ۹دعوت و مراحل آن، شناخت د یق سیر  پیامبر ا
کههه احادیهه  مکههى نسههبت بههه بررسههى تههاریخ مکههه و مدینههه در عصههر نبههوی نشههان مههى دهههد 

کّمههى دارد. اسههتفاده از ابهههاری یههون و،ههود  یههد زمههانى در حههدی ، تو،ههه بههه  مههدنى  لههّت 
را  ۹توان غالب احادی  حضرت محمداول و مخاطبان، و مضامین روایات مى راویان

به لحاظ زمانى تقسیم نمود. آنچه در ایهن پهژوهش مطهرس اسهت تعریه  مکهى و مهدنى در 
کههم بههودن روایههات مکههى و بیههان برخههى از روایههت، مهایهها و وی گههى هههای ایههن تقسههیم، علههل 

 مصادیق است. های روایات مکى و مدنى با ذکرترین شاخصهمهم
 ، حدی  مکى، حدی  مدنى۹روایات، حضرت محمد گذاریتاریخکلیدواژه: 

 مقدمه
و اههل  ۹ها در تالشند تا فهمى صحیح از روایات حضهرت محمهدپژوهان طى  رنحدی 
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داشهههته باشهههند تههها بهههه وسهههیلی آن برداشهههتى صهههحیح از اسهههال  و  :بیهههت عصهههمت و طههههارت
کهال  ز مهمهای دینى به دست آورند. یکى اآموزه ترین ابهار برای به دسهت آوردن مهراد ،هدی از 

کههه صههدور روایههات، ارتبههاطى  :معصههومین شههناخت بسههتر تههاریخى نقههل روایههت اسههت. یههرا 
گهرفتن تمهامى  ،دی با زمان، مکان و مخاطبان داشته و این وظیفی محدثان است تا با در نظهر 

کهه ال  دسههت یافتههه و اصههول و ،وانههب، اسههباب صههدور روایههات را بههه دسههت آورده، بههه حقیقههت 
کم بر آن را استخراج نمایند.  مبانى حا

شک داشتن نگاه تاریخى در بررسى احادی  امری بسیار مهم و حسهاس اسهت. فاصهلی بى
، عد  نقل اسباب ورود روایات و نا مشخص بهودن مکهان و زمهان :زمانى بسیار تا معصومین

یههان، سههبب ایجههنقههل آن ک ههر مههوارد از سههوی راو اد ابههها  در ایههن حههوزه شههده اسههت. لکههن ههها در ا
بررسههى تههاریخ و منههابع تههاریخى در ایههن راسههتا نتههایی بسههیار سههودمندی دارد و ا،مههال مو،ههود در 

یادی برطرف مى  نماید.این حوزه را تا حد ز
کههر  توانههد بنههدی روایههات بههه مکههى و مههدنى، مههى، تقسههیم۹هنگهها  بررسههى روایههات پیههامبر ا

که متأس پژوههان  هرار نداشهته و ،هه یهک اثهر فانه یندان مورد تو،هه حهدی راهگشا باشد. امری 
دکتهر رفعهت »تهألی  « المکى و المدنى فهى الحهدی  النبهوی الشهری »در اهل سنت با عنوان 

کهههه تقسهههیم روایهههات حضهههرت « محمهههد عنهههانى پهههژوهش دیگهههری بهههه دسهههت نیامهههد. در حهههالى 
کهه آن نیهه وحهى ۹محمد  ۹ی بهر  لهب رسهول خهداابهه مکهى و مهدنى امهری ،هایه اسهت. یهرا 

کههه مقاصههد  ههرآن را بیههان مههى دهههد، دارد و مههوارد مجمههل را توضههیح مههىاسههت و حکمتههى اسههت 
که در مورد آنمبهمات را بیان مى ها سهخنى نیامهده اسهت دارد، مطلق را  ید زده و احکامى را 

 .1داردرا بیان مى
مکى و مهدنى اسهت  این مقاله حاصل بررسى تطبیقى مطالعات  رآنى و حدیثى در موضوع

گهرفتن یافتهه ههای  رآنهى و تالش بر آن است تها ضهمن بررسهى متهون تهاریخى و حهدیثى و در نظهر 
مو،ود در این حوزه ضمن بهه دسهت آوردن تعریفهى د یهق از مکهى و مهدنى در روایهات حضهرت 

 ، در حد توان به سؤاالت زیر پاسخى روشن داده شود:۹محمد
 به مکى و مدنى ییست؟ ۹اهمیت تقسیم روایات رسول اهلل

کدا  است؟ کّمى روایات مکى نسبت به مدنى   دلیل  لت 
کر ها و مالکشاخصه  ییست؟ ۹های روایات مکى و مدنى در احادی  پیامبر ا

                                                      
 .۴۸، ص المکی و المدنی فی الحدیث النبوی الشریف. 1
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کتههاب  آمههده « المکههى و المههدنى فههى الحههدی  النبههوی الشههری »الز  بههه ذکههر اسههت آنچههه در 
ع اهل سنت دارد. در ایهن پهژوهش تهالش گامى مقدماتى در این حوزه بوده و اختصاص به مناب

بههر آن اسههت تهها بهها رویکههردی شههیعى، ضههمن پرهیههه از پههرداختن بههه موضههوعات پرتکههراری یههون 
کتههاب آمههده اسههت، بهها «کیفیههت تههدوین حههدی »و « ،ایگههاه حههدی  در اسههال » کههه در ایههن   ،

، هههاگفتههه پرداختههه شههود. همچنههین در هنگهها  بیههان شاخصهههتههر بههه مسهها ل پههیشنگههاهى ،ه ههى
گرفتههه و برخههى بههه علههت مههالک کتههاب مههورد بررسههى د یههق  ههرار  هههای منقههول از سههوی نویسههند  

گردیهده گذاشته شده و سایر مهوارد نیهه بها ،ه یهات بیشهتر بیهان  کنار  کافى بودن،  انهد تها ضهمن نا
کر  کویهک در بهازنگری  ۹بیان امکان تقسیم روایات پیامبر ا گهامى ههر ینهد  به مکى و مهدنى 

 در این حوزه برداشته شود. ۹حضرت محمدتاریخى روایات 

 تعریف مکی و مدنی در روایات
پیش از ورود به مباح  اصلى، الز  است تعریه  مکهى و مهدنى در ایهن پهژوهش مشهخص 
کهه در تعریه  روایهات مکهى و مهدنى، بماننهد آیهات  هرآن، سهه احتمهال  شود. الز  به ذکر اسهت 

  ابل طرس است:
کههر  اول: آنچههه پههیش از هجههرت پیههامبر  صههادر شههده اسههت، هههر ینههد در مکههه نباشههد، ۹ا

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

 مدنى است.
گفته شده است، هر یند پس از هجرت، مکهى اسهت  که در شهر مکه  دو : آنچه از روایات 

طرفهداران ایهن نظریهه منهاطق و آنچه در مدینه نازل شهده باشهد، مهدنى اسهت.  ابهل تو،هه آنکهه 
اطراف مکه مانند منا، عرفات و حدیبه و اطراف مدینه مانند بدر، احد و سلع را داخل این دو 

 دانند.شهر مى
کهه مخاطبهان آن اههل مکهه باشهند و مهدنى احهادیثى  سو : مکى، آن دسته از روایهات اسهت 

که مخاطبانشان اهل مدینه هستند.  1است 
                                                      

، ۱سراء(، ج )دراسة تأصیلیة نقدیة للسور و اآلیات من أول القرآن الکریم إلى نهایة سورة اال المکی و المدنی فی القرآن الکریم. 1
 .۴۴و  ۴۳ص 



گاه
ن

 ی
ر روا

نو ب
ی

خیتار ات
یروا یگذار

 ات
 مک

؟ص؟ به
مد

 مح
رت

حض
 ی

مدن
و 

 ی

 

 

7 
 

عریه  نخسهت مهورد  بهول و مبنهای مطالعهات پهیش رو  هرار خواهههد از میهان ایهن تعهاری ، ت
ک هههر  هههرآن 1گرفههت. پژوهههان در تعریههه  مکهههى و مهههدنى آیههات  هههرآن، ایهههن تعریههه  را همچنانکهههه ا

 اند.صحیح دانسته

 به مکی و مدنی ۹اهمیت تقسیم روایات رسول اهلل
که ب ۹بندی روایات رسول خداتقسیم رخى بها آنچهه در به مکى و مدنى فواید بسیاری دارد 

گفتههه شههده مشههابهت خواهههد داشههت. از ،ملههه آنکههه بهها ایههن تقسههیم احادیهه   مههورد آیههات  ههرآن 
ههای ، سبب شناخت تاریخ تشریع و دسهتیابى بهه حکمهت2شودناسخ از منسوخ شناخته مى

شهود، آشهنایى بها شهیو  دعهوت و مراحهل آن را بهه همهراه دارد، شهناختى د یهق و اسهتوار از آن مى
کر سیر  پ  در فهم بهتر آیات  رآن نیه تأثیری بسیار ،دی دارد. 3دهد،به دست مى ۹یامبر ا

 علت قلت روایات مکی نسبت به مدنی
کههه روایههات صههادره از رسههول خههدا  ۹پههیش از ورود بههه مباحهه  اصههلى بایههد تو،ههه داشههت 

کمتههر اسههت. در  گهههارش شههده اسههت  پههیش از هجههرت نسههبت بههه آنچههه پههس از هجههرت از ایشههان 
کمى به دست آید. نتیجه گا  نخست باید علت این  لّت   در 

کم کامههل بههه شههرای  حهها کههه وابسههتگى   فضاسههازی از دو مقطههع پههیش از هجههرت و پههس از آن، 

 بههر دو شهههر مکههه و مدینههه دارد، در شههناخت علههل ایههن مسههئله تههأثیر بسهههایى خواهههد داشههت.

کم بههر شهههر مکههه و سهه  پس مدینههه مطههالبىدر نتیجههه الز  اسههت بههه ا،مههال در مههورد شههرای  حهها

 شود.آورده 
بههه صههورت یههک  «مههأ»حکومههت مههیالدی،  (61۰)هنگهها  ظهههور اسههال  در مکههه حههوالى سههال 

کههه از زمههان تأسههیس آن بههه وسههیلی  کههالب»رکههن مسههتقر در مکههه بههود  یههک  ههرن و نههیم  « صههى بههن 
کهه سرشناسهان گذشت. هیچ امر مهمى در مکه تحقق نمىمى یافت مگر با موافقت ر،ال مهأ 
گهروه بهه منظهور ه و رؤسا بودنهد.مک و اتخهاذ تصهمیمات بهزرر در مکهانى بها عنهوان  مشهورت ایهن 

                                                      
که  ابل تطبیق بر این . در مباح  علو   رآن، در نقد تعاری  دو  و سو  و تأیید تعری  اول، سخن1 گفته شده است  ها بسیار 

کال  از بیان دوبار  آن پرهیه مىپژوهش نیه مى  شود.باشد. در نتیجه به منظور ،لوگیری از تطویل 
که بىن بح . و،ود این فایده در آیات  رآ2 پذیرند. لکن در شک مخالفان و،ود نسخ در آیات  رآن آن را نمىانگیه است یرا 

 مورد روایات و وع نسخ امری پذیرفتنى است و در نتیجه این فایده نیه  ابل ذکر است.
گامى لرزان در شناخت آیات و سور  رآن به لحاظ زمان و مکان.3  . برگرفته از ،زو  
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کهه پهس از اسهتقرار ظهور حکومهت اسهال  مههمشدند. ،مع مى« دار الندوه» یهدادی بهود  تهرین رو
کهههه اسهههال  در  بایهههل و  1مهههأ در مکهههه بههها آن موا،هههه شهههده بودنهههد. کهههه مهههأ متو،هههه شهههدند  زمهههانى 

گروهى را به مهای مکه ندهاخانو کرده است  کهه از  ۹نظهور مقابلهه بها محمهدفوذ  تشهکیل دادنهد 
گروه تشکیل مهى گهروه در اولهین ابرترین ر،ال این   هدا  نههد ابوطالهب رفتهه و شهکایت شهد. ایهن 

کردنههد. سههپس ا ههدامات ۹محمههد و مسههلمین انجهها   ۹عملههى بههر ضههد پیههامبر ىرا بههه عمههویش 
کردند تا از عقیده خویش بازگردند. افراد ه را شکنجه مسلمان شد از ،مله آنکه بردگان ؛دادند

کههههه خههههانواده و  بیلههههه کردنههههد. فشههههارهای ا،تمههههاعى و  اسههههال  آوردههایشههههان را  بودنههههد زنههههدانى 
ای مههرد  مکههه از ازدواج و خریههد و فههروش بهها طههى نامههه را بههر مسههلمین افهههایش داده وا تصههادی 

روزگهار  ،الب و بهه دور از ا،تمهاع مهرد منع شدند و مسلمین در منطقه شعب ابى ط نمسلمانا
  2گذراندند.

کههن در شهمال «۹مدینهة النبهى»یا « یثرب»در سوی دیگر  ، شههری اسهت بها  هدمتى بسهیار 
کهههه بههها فاصهههلی ) . پهههیش از هجهههرت پیهههامبر 3( مهههایلى از آن وا هههع شهههده اسهههت280شهههر ى مکهههه 

کنین اصهههلى ایهههن شههههر را دو  بیلهههی أوس و خهههزرج و سهههه  بیلهههی۶خهههاتم بنهههى »یههههودی  ، سههها
گهرفتن شههرای   4دادنهد.تشهکیل مهى« اعهراب»و « بنهى  ریظهه»و « بنهى نضهیر»، « ینقهاع بها در نظهر 

کم بههر مدینههه مههى تههوان بههه هوشههمندانه بههودن ، رافیههایى، ا،تمههاعى، سیاسههى و فرهنگههى حهها
به مدینه پس از مال ات با نماینهدگان دو  بیلهی أوس و خهزرج دسهت  ۶هجرت پیامبر اعظم

گواه تاریخجرتى تاریخه 5یافت. که به  نویسان در روز دوشهنبه )دوازدههم( ربیهع ا،ول، برابهر ساز 
« ۶مدینهة النبهى»از این پس یثهرب بها نها   به انجا  رسید و 6( میالدی622( سپتامبر )24با )

                                                      
 .۴۹، هاشم یحیى المالس، ص مة و الدعوة اإلسالمیة فیهاتاریخ مکة المکر. 1
 .۵۸تا  ۵۳. همان، ص 2
 .۱۳، ص ۹حکومة الرسول المصطفی. 3
 . همان.4
کر  ۹. پس از وفات أبوطالب فشارها بر رسول خدا5 به دنبال راهى بودند تا  ۹و مسلمانان بسیار زیاد شد. در نتیجه پیامبر ا

کر خالصى مسلمانان از دست مشرکان  و  ۹ ریش را به همراه داشته باشد. پس از انجا  بیعت عقبه اول و دو  پیامبر ا
کنند. پس از آنکه خداوند متعال اذن به هجرت را به رسول  مسلمانان ،ایى امن در عربستان به دست آوردند تا در آن زندگى 

گروه گانه و در باز  زمانى متفاوت خویش ابالغ نمود، مسلمانان در   ۷رهسپار مدینه شدند. على بن ابى طالبهای ،دا
که در لیلة المبیت در بستر پیامبر کس از مها،رین بودند  که اهل مکه خوابیدند و پس از بازگرداندن امانت ۹آخرین  هایى 

کتاب السیرة  ۷و سایر مها،ران ملحق شدند. )صورة اإلما  على ۹به صاحبانشان، به پیامبر ۹نهد محمد امین فى 
 (.۲۷۸ن هشا ، ص النبویة الب

 .۳۱، ص ۹جامعۀ مدینه در عصر نبوی. 6
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کههه پیههامبر»یعنههى  کههرده ۶،ههایى  و پایگههاه اصههلى ،هههان  1شهههرت یافههت« انههددر آن تحصههن 
گرفت.  اسال   رار 

کههه پیههامبر ( نفههر از اهههالى یثههرب بههه استقبالشههان آمههده 5۰۰بههه مدینههه وارد شههدند ) ۹زمههانى 
امها پهس  2و رهبری ایشهان مخالفهت نکردنهد. ۹بودند. در آغاز غیر مسلمانان نیه با ورود پیامبر

  دیهعق کهردن سسهت یبهرا ابتدا و کرده ىعلن را خود مخالفت هودی طلب ،اه بزرگاناز مدتى 
کههه  ۹خههدا رسههول از یادیههز ىمههذهب و ىعلمهه التسههؤا مسههلمانان ه بهه ىتعههال یخههداپرسههیدند 

 كیه از تنها نیمخالف نیا .دادىم را سؤاالتشان پاسخ کرده یاری را شیگرام امبریپ ىوح یلیوس
 ىنیمخههالف ۶خهدا رسهول نههیمد ههودی لیه با تمها  در بلکهه نبودنهد ههودی از لههی ب كیه و رهیهت

کههه نتیجههی آن خههروج یهههود از مدینههه و روز ،نهه کههه در نهایههت منجههر بههه بهه 3.داشههت هههایى شههد 
کامل مسلمین بر این شهر بود.  سیطر  

گرفتن این شرای  و مقایسی آن با آنچه پیش و پس از هجرت اتفاق افتاد، مهى تهوان با در نظر 
کم بودن روایات مکى نسبت به مدنى را در موارد زیر خالصه نمود:  علت 

کهر سختى زندگى مسلمانان در  - یهاد مشهرکان بهر پیهامبر ا  ۹مکه نسبت به مدینه و فشار ز
 که نمود عینى آن در شعب ابى طالب تجلى یافت.

در مکههه بههر خههالف آنچههه در مدینههه و پههس از  ۹سههخت بههودن امکههان ارتبههاط بهها رسههول خههدا -
 شود.هجرت مشاهده مى

 تر بودن تعداد اصحاب در مکه نسبت به دوران بعد از هجرتکم -
کاهش حجم روایات پیامبر در این دوران.ک رت ن -  4زول  رآن در زمان مکه و در نتیجه 

                                                      
 .۵۶تا  ۵۴، ص ۹فیطحکومة الرسول المص. 1
کهه امهور  ۹: علل عد  مخالفت غیرمسلمانان: اول آنکه تا پیش از پیامبر اکر ۵۳و  ۵۲. همان، ص 2 حکومت یا سهلطنتى 

فهر از افهراد دو  بیلهی أوس و خهزرج بهه انضهما  ( ن۵۰۰یثرب را به درستى رسیدگى نمایهد و،هود نداشهت. دو  آنکهه حهدود )
که بیان شد این دو  بیله بخش بزرگهى از مردمهان یثهرب ایمان آورده بودند و همان ۹ر یسان این دو  بیله به پیامبر گونه 

ل دادند. سو  آنکه مشرکان با یمانهده در یثهرب بهه نظهر سهایر بهرادران و رؤسایشهان مبنهى بهر  هول دعهوت رسهورا تشکیل مى
کردند. یهار  آنکه یهودیان یثرب نیه بها دو  بیلهی  ۹اهلل گذاشتند و  اعد  همبستگى میان افراد  بیله را رعایت  احترا  

کهه میانشهان بر هرار شهده بهود. مضهاف بهر أوس و خزرج هم پیمان شده بودنهد. در نتیجهه ملهه  بهه احتهرا  معاههداتى بودنهد 
گمان نمى که اوضهاع دینهى، ا تصهادی م ۹کرد هجرت رسول خداآنکه یهود  نجر به تشکیل دولتى در آینده خواهد شد 

کرد.و سیاسى آن  ها را تهدید خواهد 

 .۳۴۳، ص ۱، ج زندگانی محمد. 3

 .۸۷، ص المکی و المدنی فی الحدیث النبوی. 4
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کههههر  ۹تو،هههه بههههه ههههدف پیههههامبر اعظهههم - کههههه ههههدف پیههههامبر ا  در ۹در دوران مکههههه. یهههرا 
 و ،لههب نفههوس بههود. در ایههن راسههتا نیههه غالههب سههخنان آن بزرگههوار دوران مکههه، رسههوخ در  لههوب

 نهههد. ایههن تحههول از مکهههگهها  نمههى« رسههالت»ریوب فراتههر نرفتههه و بههه یههها« انههذار»از یهههاریوب 
کههه پیهها  را از مرحلههی انههذار بههه مرحلههی رسههالت رسههانده و سههبب افهههایش حجههم  بههه مدینههه اسههت 

 1گردد.روایات مى
 و مسلمین ۹در اختیار داشتن دولت و شهر در مدینه و آزادی عمل برای رسول خدا -
 ن امر در شهر مدینهای از صحابه به حدی  و اشت ال به ایتو،ه عده -
کر  -  ۹رفت و آمد مرد  از نقاط مختل  به مدینه برای دیدار پیامبر ا
گون در مدینه و به تبع آن صدور روایات بیشتر از پیامبر - گونا  ۹و وع رخدادهای 
کتاب و نقل روایات از رسول خدا - گروه ۹موا،هه با اهل   در برخورد با این 
 مخاطبان اولیه تشکیل ،امعه و افهایش نیازهای -
 تو،ه به ،هانى سازی دعوت و نیازهای مخاطبان ثانویه -

 به مکی و مدنی ۹تقسیم روایات پیامبر اعظم
 هههههایىآنچههههه در ایههههن مجههههال از اهمیههههت برخههههوردار اسههههت،  ههههرار دادن اصههههول و یههههاریوب

کههه بههه وسههیلی آن بتههوان روایههات پیههامبر  ،هههت تقسههیم روایههات بههه مکههى و مههدنى اسههت. ابهههاری 
کههر گههروه مکههى و مههدنى  ههرار داد. در ایههن مجههال تو،ههه بههه برخههى  ۹ ا را نیههه بماننههد  ههرآن، در دو 

 نکات ضروری است:
کهههر  بهههه مکهههى و مهههدنى  ۹اول: در  هههرار دادن مهههالک و شهههاخص در تقسهههیم روایهههات پیهههامبر ا

هههای آنههان در تقسههیم مکههى و پژوهههان بهههره ،سههت و برخههى مههالکتههوان از ا ههوال و آرای  ههرآنمههى
کلمهات رسهول اهللمدنى آ که  بهه عنهوان مبهین و مفسهر  ۹یات را بر احادی  نیه تطبیق داد. یرا 

کال  وحى بود. بهه ویه ه در حهوز  موضهوعات و مفهاهیم مطهرس شهده در  آیات  رآن، و در راستای 
 تواند راهگشا باشد.هر برهه، تو،ه به آیات  رآن مى

کههر  کامههل روایههات پیههامبر ا ههها بههه مکههى و مههدنى زمههانى ا  آنو تقسههیم تمهه ۹دو : اسههتخراج 
گروهى است و از توان نگارنده خهارج اسهت. در نتیجهه آنچهه  کار  کرده و نیازمند  طوالنى طلب 

                                                      
 .۲۸، ص جزوۀ گامی لرزان در شناخت آیات و سور قرآن. 1
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هها و ذکهر در این مجال مطرس خواهد شد در حد بضاعت مه،هاة و محهدود بهه بیهان اههم مهالک
کدا  خواهد بود. امید است این موضوع مورد تو،هه محققهان  ه گرفتهه و بهه شواهدی ذیل هر  رار 

گردد. ان شاء اهلل  صورت مفصل بررسى 
و : مالک صحت در روایت، تو،ه به منبع نقل حدی  اسهت و تو،هه بهه  واعهد سهندی و س

گههردد. در نتیجههه بهها فههرو صههدور روایههات از نبههى متنههى در بررسههى صههحت روایههات لحههاظ نمههى
آنههان بههه مکههى و مههدنى در منههابع معتبههر و  ابههل اسههتناد در شههیعه، بههه تقسههیم  ۹مکههر  اسههال 
 شود. در این راستا نیه تنها از مصادر و منابع شیعه استفاده شده است.پرداخته مى

 ههههها در تشههههخیص روایههههات مکههههى و مههههدنىتههههرین مههههالکدر ذیههههل بههههه بیههههان برخههههى از مهههههم

 شود:پرداخته مى
کههه در برخههى از اسههناد یهها متههون احادیهه  نشههان مههى ۹بررسههى روایههات رسههول خههدا - 1 دهههد 
که زمان و مکان صدور روایت را روشن مهىدرب  عبهارات سهازند. از ،ملهه ردارند   یودی هستند 
ل  یض  » ْت ع  ْت ّبك  ّإل  یق  م  ة  و  ر  ّک  کر  ینام  در« ْثّرب  ی ىك  م  ا» ،۹1ابى ،هل به پیامبر ا  ُ،ُلوسها   ُکّن 
ّد  ىفّ  ّة یاْلم  اّ     ّظّلّ  ىفّ  ن  ال   ح  ان   و      ُسوُل  ک  ة   ىفّ   ۹اهلّل  ر  ر  »در سخن حذیفة بن اسید و  2«ُغْرف  م 

 
 أ

اّد  اد   ا  یُمن  ن  ّد  ىفّ  یف  ّة یاْلم  ْهل   ای ن 
 
بهر مهدنى بهودن احادیه   در فضیلت روز  ماه شهعبان  3«ْثّرب  ی أ

گفته شده که دربار  شهر مدینه  کهه از ،ملهه داللت دارند. احادیثى  اند نیهه مهدنى خواهنهد بهود 
گهارش امى کر توان به  کرد ۹بن عمر از سخن پیامبر ا که مربهوط 4اشاره  . تو،ه به رویدادهایى 

 5«غهزوة تبهوک»عبهارت ها دارد. به عنهوان مثهال به دوران مدینه است نیه اشاره بر مدنى بودن آن
                                                      

 .۴۰، ص: ۱. الطبرسى، احمدبن على، پیشین، ج1

 .۵۲، س ۴۴۹، ص  ۲، جالخصال. الصدوق، محمد بن على، 2

 . ۸۲۵، ص ۲، ج مصباح المتهجد و سالح المتعبد. الطوسى، محمد بن الحسن، 3

ُسهوُل اهلّل ۴۹، س ۴۴، ص یاألماال. الطوسى، محمهد بهن الحسهن، 4 هال  ر     : هال     ، هر  هّن اْبهّن ُعم  ّد : »۹: ع  هان  ّباْلم  ُههیک  ا ل ل  ْ هو 
 
هّة أ ْم ن 

ههْن ُع یههُع  ُتوا ع  ههک  س  ، ف  ههْن ُع یههوبل ت  اهلُل ع  ْسههک 
 
أ ههاّس، ف  ههاُتوا و  ال  ُع یههوّب الّن  م  ، ف  ههاس  ههان  ّفههیههوّبّهُم الّن  ک  ههاّس، و   ُهههْم ّعْنههد  الّن   ىوب  ل 

ّد  ا ل ال  ُع یاْلم  ْ و 
 
ّة أ ُموا فّ ین  ّل  ک  ت  ُهْم ف  ُه یُع  ىوب  ل  ر  اهلُل ل  ْظه 

 
أ اّس، ف  ْم یْم ُع وّب الّن  ، ل  اُلوا یوبا  ا ّإل  یه  ُفون  ّبه  اُتوا ىْعر  ْن م 

 
 «.أ

 و نیه بنگرید:
هْن ۳۵۰۵۲، س  ۲۲، ص ۲۹، ج عة إلی تحصیل مسائل الشاریعهیتفصیل وسائل الشالحر العاملى، محمد بن الحسهن،  : ع 

بّ 
 
ْبّد اهلّل  ىأ ّمْعُتُه  ۷ع  ال  س  ُسوُل اهلّل »ُقوُل: ی   ن  ر  ع  ث  م   ۹ل  ْحد 

 
ْو آو  َنة  یاْلَمد   یف  ْن أ

 
ثا  أ د  ُث  یح  هد  ّلهك  اْلح  ا ذ  ُمْحّدثا  ُ ْلُت م 

ْتُل  ال  اْلق    .» 

ّبه۷، س ۳۸۶، ص ۶. الکلینى، محمد بهن یعقهوب، پیشهین، ج 5
 
هْن أ ْبهّد اهلّل  ى: ع  :  ۷ع  هال  ّبه»   هّر  الّن  هْو    ۹ىم 

هاء  یّبق  ُبون  اْلم  ْشهر 
اّهّهْم  ْفو 

 
ّب   َغْزَوة  َتُبوك یف  ّبأ ُهُم الّن  ال  ل  ق    ۹ىف 

 
ُبوا ّبأ ا خ  یّد یاْشر  ه  ّإّن  انّ یُکْم ف  و 

 
 «.ُکْم یُر أ
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  .افتاد زیرا این غزوه در دوران مدینه اتفاق کندمى ید زمانى روایت را به خوبى مشخص 
که راوی - 2 گفتهه شهده اسهت  هر حدیثى  اول آن یکى از انصار باشهد یها در فضهیلت انصهار 

یههان مکههى نمههى1مهدنى اسههت تههوان ینههین  طعیتههى داشههت یههون . الز  بههه ذکههر اسههت در مههورد راو
بهه عنهوان نمونهه در روایتهى سهلمان فارسهى از  روایاتشان مشترک بین دوران مکه و مدینهه اسهت.

کههر  کههرده و ایشههان پاسههخ او را مههىدربههار  ،انشینشههان پههس از خههود  ۹پیههامبر ا . 2دهنههدسههؤال 
گهههارش تههاریخ کههه بههه  نگههاران در سههال اول سههلمان فارسههى صههحابه مشهههور رسههول خههدا اسههت 

کهه بهه وسهیلی وی در شمار موالى رسول خدا به حسهاب مهى 3هجرت مسلمان شده است. آیهد 
که و تى رسول  4ایشان آزاد شده است. در مکهه  ۹خدادر روایتى به نقل از سلمان آمده است 

گهوش مهن نرسهیده بهود تها آنکهه ایشهان وارد  بهاء شهدند.  5مبعوث شهدند در موردشهان ییههی بهه 
گهارشاتهم ه»و،ود عبارت داللت بر مدنى بودن سلمان فارسى دارد.  ی این  ل  ض  ه  ُ،هل  ین   ل ّبر 

ارّ  ْنص 
 
 اْ،

 
أ ْبط 

 
أ اّر ف  ْنص 

 
ل   یّمن  اْ، ْهّلّه  ىع 

 
 ودن آن دارد.حکایت از مدنى ب 6«أ

که در آن - 3 کتهاب روایاتى  پرداختهه یها پیرامهون اعتقهادات، اعمهال و ها بهه محا،هه بها اههل 
گفته شده است  ۶یهودیان بعد از رسیدن حضرت محمهد مدنى است. ا داماتشان سخن 

کهههه رونهههد انجههها  آن بهههه مقههها  نبهههوت در برابهههر ایشهههان سیاسهههت کردنهههد  ههههای مختلفهههى را اعمهههال 
کهه سیاسهتى ینهد هها سهعى مهىشرای  زمانى مختل ، متفهاوت بهود. آنها در سیاست کردنهد 

ههای یهودیهان در پهلو داشته باشند تا از هر فرصتى بهترین نتیجه را بهه دسهت آورنهد. سیاسهت
شهود: سیاسهت و بعهد از آن بهه یههار دسهته تقسهیم مهى ۹دوران آغاز رسهالت حضهرت محمهد

 7ت ،ن .دوستى، سیاست تهمت، سیاست خیانت، سیاس
کلى برخورد پیامبر با یهودیان بهه سهه شهکل و در سهه مرحلهه اتفهاق افتهاده اسهت:  ۹به طور 

                                                      
گفته شده1 اند، بها و،هود مهدنى بهودن راویانشهان، مکهى . احادی  مربوط به عقبه اول و دو ، به لحاظ اینکه پیش از هجرت 

 شوند.محسوب مى

اّرّس ۱۳، ص یمالاأل. الصدوق، محمد بن على، 2 ان  اْلف  ْلم  ْن س  ُسول  اهلل ى: ع  ْلُت ر 
 
أ : س  ال  ُه اهلُل    ّحم  ّص  ۹ر  ْن و  ّتك  ... .یم  ّم 

ُ
 ك  ّمْن أ

 .۴۶۱، ش ۲۵۸، ص  ۱، ج و الرواة عنه ۷نیر المؤمنیأصحاب أمنى، محمد هادی، ی. االم3

کهان سهلمان مهن مهوال ى: سهئل الشهعب۴۸۷ ص ،۱ج  ،أنساب األشارا ، یىحی. البالذری، احمد بن 4 ؟ ۹رسهول اهلل ىههل 
کان مکاتبا فاشتراه و أعتقه.   ال: نعم، أفضلهم، 

ء ىشه ىذکر لهیهبمکهة، ال  ۹رسهول اهلل : ... و بعه  اهلل۹۰،ص یر و المغازیكتاب السسار، محمهد، ی. ابن اسحاق بن ال5
 ...  نخلة له ىف ى باء، و أنا أعمل لصاحب ۹ د  رسول اهلل ىه من الرق حتیمن أمره مما أنا ف

 .۸۲، س ۳۸۴، ص یاألمال. الطوسى، محمد بن الحسن، 6

 .۹۴، ص و قوم یهود ۹حضرت محمد. 7
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 1.2برخورد مسالمت آمیه، برخورد فکری و اعتقادی، برخورد نظامى
که در سه مورد  3در اولین ا دا  خویش به اخذ پیمان از یهودیان ۶رسول خدا پرداختند 

گههروه معهروف یهههود و تهالش بههرای صهلح بهها خیبهرپیمهان عمههومى بها یهههود، پیمهان بهها سه اتفههاق  4ه 
کتهاب شهد در  ۹این همه سبب صدور روایاتى از رسول خدا 5افتاده است. در ارتبهاط بها اههل 

ُسههول  اهللیّإّن  الْ »و،ههود عبههاراتى نظیههر نتیجههه  ُلوا ر 
 
ههأ ههاُلوا ۹ُهههود  س  ق  ههاّب »و  6«ف  ْهههل  اْلّکت 

 
ُءوا أ ْبههد  ال  ت 

  ّ ال  ا»و  7«ّبالّس  ْرّو  ّإّن 
 
ْو    ّبأ

ْهّل  ّمْن    
 
اّب  أ ُکُل  اْلّکت 

ْ
أ اّلُفوا»و  8«ّتّهْم یآنّ  ىفّ  ن  ْههل   خ 

 
هاّب  أ کهه بهر  9«اْلّکت 

کتاب اشاره دارد، در دوران مدینه صادر شده  اند.نحو  تعامل با اهل 
که در آن سخن از نفاق، م - 4 کهر هر روایتى  ان باشهد آنهبها  ۹نافقین و برخوردههای پیهامبر ا

بههه مدینههه  ۶در مدینههه صههادر شههده اسههت. مسههألی نفههاق در اسههال  پههس از هجههرت رسههول اهلل
. زیرا تا پیش از این و در زمان حضور ایشان در مکهه، مخالفهان  هدرت را در اختیهار 10مطرس شد

کار مهى بسهتند. لکهن پهس از داشته و آشکارا هر آنچه در توان داشتند علیه اسال  و مسلمین به 
                                                      

 .۱۴۹و  ۱۴۸، ص بررسی نقش یهودیان در مخالفت با پیامبر در طول رسالت. 1

کارشههکنى  ۹: مراحههل موا،هههی پیههامبر۷۷ - ۵۸، ص قاارآن و نباارد بااا یهااود. 2  دعههوت نامههه،یهههود عبارتنههد از: انعقههاد پیمههانبهها 
 یهودیههههههان بههههههه اسههههههال  )نامههههههه بههههههه یهههههههود خیبههههههر(، مههههههدارا بهههههها یهههههههود و محتههههههر  شههههههمردن حقههههههوق آنههههههها )یهههههههود حههههههق آزادی در
 ا،هههرای احکههها  دینهههى خهههود را داشهههتند و هیچگونهههه ممهههانعتى در مقابهههل آنهههها ایجهههاد نمیشهههد، مگهههر در مهههوا عى کهههه خهههود یهودیهههان

 (، نامههههه۶۴(، تههههالش بههههرای ایجههههاد وحههههدت میههههان ادیههههان الهههههى )آل عمههههران ۴۶ل نمیکردنههههد. عنکبههههوت بههههه تعهههههدات خههههویش عمهههه
(، مبهارزه بها ۵۸به زمامداران ،هان، بحه  و منهاظره، تحهدی، هشهدار یها اتمها  حجهت بهر یههود )،مهع کهردن بنهى  ینقهاع در بهازار، انفهال 

 بن اشرف(، ،هاد و اخراج یهودیان از ،امعی مسلمین. توطئه فرهنگى یهودیان )مبارزه با حسان بن ثابت با اشعار کعب

کیفیت صحیفه ر.ک: 3 گاهى از  بیهود المدینة و موا    ۹)دراسة تحلیلیة لعال ة الرسول و یهود المدینة ۹النبی. برای آ
 .۹۸تا  ۵۵المستشر ین منها(، ص 

: ایهن ۷، ص ۷۹، سهال یکهم، تابسهتان ۲  ش آمیه پیامبر با یهود مصطفى صاد ى مجله تهاریخ اسهال. برخوردهای مسالمت4
که از سوی رسول خهدا بهه منظهور صهلح  ۹حرکت برخالف آنچه شهرت یافته سریه نیست، بلکه حرکتى سیاسى است 

کشیده شده است.  با یهود خیبر انجا  شده است. هر یند پایان این حرکت به درگیری 

 .۶۱، ص و نابردباری یهودیان ۹مدارای پیامبر اعظم. 5

 .۹۱، ص ۱. الکلینى، محمد بن یعقوب، پیشین، ج 6

 .۳۰۹۸، س ۳۵۸، ص ۳)تکملة الوسا ل(، ج  أصول األئمة یالفصول المهمة ف. الحر العاملى، محمد بن الحسن، 7

 .۵۳۳، ص ۲، ج معرفة مذاهب الطوائف یالطرائف ف، ىبن موس ى. ابن طاووس، عل8

 .۲۰۸ات(، ص ی،شعث)ا اتیالجعفر. ابن اشع ، محمد بن محمد، 9

گرفهت . البته ریشه10 کهه در مدینهه شهکل  های نفاق پیش از هجهرت و در دوران مکهه بهه شهکلى دیگهر مطهرس اسهت. نفها ى 
کهه بیشتر از روی ترس است لکن نوعى از نفاق با نیت طمع گروههى شهد  گرفت و سبب ایمان  ورزی در دوران مکه شکل 

 در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
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کنار یکدیگر سبب شد تا ،ریهان بهه نفهع مسهلمین  ورود به مدینه، حضور انصار و مها،رین در 
گههردد. کنههد و مبههارز  مسههتقیم و آشههکار سههخت  کههه در مدینههه  1ت ییههر  گههروه مخههالفینى  در نتیجههه 

ضههمن مقابلههی  ۹گشههتند. در نتیجههه رسههول خههدا 2کردنههد مجبههور بههه ایمههان دروغههینزنههدگى مههى
گروه، به بیان نکاتى در شناخت و نحو  مبهارزه بها منهافقین پرداختنهد. روایهت زیهر  ،دی با این 

 شود:ای در این باب ذکر مىبه عنوان نمونه
ْبدي اَّللي ... ع   ِبي ع 

 
ُسوُل اَّللي  ۷ْن أ ال  ر  ال  ق  قي  ۹ق  افي ن  ُل اْْلُ ث  ْخلي  م 

ْذعي الن   ُل جي
ث   3.... م 

گهههارش از غههزوات و مههوارد مربههوط بههه ،نهه  و ،هههاد، اصههول و  - ۵  واعههد و علههل تشههریع آن و 
گرفتههه در آن بههه عنههوان مثههال سههتند. مربههوط بههه دوران پههس از هجههرت ه هههامعاهههدات صههورت 

ّتههك  ّفهه»عبههارت  ّم 
ُ
ا ّمههْن أ ههه  ههْن غ  ههّب  ىم  ُبههوا و  » فضههیلت ،هههاد را نشههان داده و عبههارت 4«ّل اهلّل یس  اْرک 

 کند.اللت مىسازی برای ،ن  را دضرورت آماده 5«اْرُموا
کر خطبه - 6 مدینهه هسهتند مربوط بهه دوران های طوالنى، ، به وی ه خطبه ۹های پیامبر ا

ّب »که با عباراتى نظیر  ب  الّن  ط   اند.نشان داده شده 6«ىخ 
هها تو،ه به موضوعات مطرس شهده در روایهات نیهه در تشهخیص مکهى یها مهدنى بهودن آن - 7

 :نقش بسهایى دارد. به عنوان نمونه
کههههه در آن سههههخن از حههههد و فریضههههه ماننههههد ارث و مقههههدار دیههههه آمههههده باشههههد -  هههههر روایتههههى 

7مدنى است.
 

که در آن - گفتهه شهده روایاتى  ها به صورت تفصیلى از امور تشریعى و احکا  عملهى سهخن 
که حکم آن ها در مکه بیان نشده است. مانند روزه، حهی، زکهات، است. به خصوص مواردی 
                                                      

 .۳۵۶، ص ۲۸، جر القرآن بالقرآنیتفس یان فالفرق. 1

 است.« ایمان دروغین». پایی اصلى نفاق 2

 .۵، س ۳۹۶، ص۲، جیالکاف. 3

 .۳، س ۵. همان، ج 4

 .۱۳، س ۵۰، ص ۵. همان، ج5

 یإعااالم الااورو نیههه الطبرسههى، الفضههل بههن الحسههن،  ۶۳، س ۴۸۷، ص ۲، ج الخصااال. ر.ک: الصهدوق، محمههد بههن علههى، 6
نیهه خهود داللهت بهر مهدنى بهودن  ۷. در ایهن روایهت و،هود نها  شهری  امها  حسهن و امها  حسهین۱۶۰، ص یالهد بأعالم

 اند.روایت دارد. زیرا این دو بزرگوار در مدینه تولد یافته
 ۳۵۴۴۰ ، س۱۹۸، ص ۲۹،  ج عة إلی تحصیل مسائل الشریعهیتفصیل وسائل الش. ر.ک: الحر العاملى، محمد بن الحسن، 7

 .در موضوع ارث ۱۰۶، س ۷موضوع دیات و الکلینى، محمد بن یعقوب، پیشین، جدر 
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کفارات، خرید و فروش، ربا و امور مربوط به اسارتنکاس، سر  1.2 ت، 
ههای آن اسهت ماننهد ایمهان بهه خهدا و دوری از مواردی که شامل اصهول اساسهى دیهن اسهال  و پایهه -

هههای آسههمانى و مال کههه شههرک، روز رسههتاخیه و اتفا ههات مربههوط بههه حشههر و ،ههها، ایمههان بههه رسههل و کتههاب
 3ای بر مدنى بودن آن و،ود داشته باشد.اند مگر  رینهرش شدهشود عموما در مکه گهامى

بههه عنههوان نمونههه احتمههال مکههى بههودن روایههت زیههر بیشههتر اسههت. نقههل روایههت از سههوی امهها  
 نماید:این احتمال را تقویت مى ۹از رسول خدا ۷على

ْن  هي ع  ائي ْن آب  يهي ع  بي
 
ْن أ لي ي ْبني ُموَس  ع 

ا ع  ض  ي ني الر  لي ي ع 
ُسووُل اَّللي  :ع  ال  ر  ال  ق  وه   ۹ق  ل   إي

ن   َل  إي
ٌة  يم  ظي ٌة ع  م  لي ك   اَّلُل 

َل    4....  إي
باشد احتمال مهدنى اما حدی  زیر در موضوع توحید به دلیل آنکه راوی اول ابن عباس مى

کرده باشد.  بودن دارد. مگر ابن عباس با یک واسطه آن را شنیده و متصل نقل 
ني  اسي اْبني ع  ب   ُسوُل اَّللي  ع  ال  ر  ال  ق  داً  :۹ق  ح ي اري ُمو 

الن   ُب اَّلُل بي ي ذ  يرًا َل  ُيع  شي ي ب  ق  اْْل  ِني بي ث  ع  ي ب  ذي
  5. ...و  ال  

کهرده اسهت. در  ۹در روایت زیر نیه ابن عباس روایتى را در بهاب  یامهت از رسهول خهدا نقهل 
 احتماال مدنى است:نیه نتیجه این روایت 

                                                      
که پیامبر اکر 1 که هدف ایشهان ایجهاد دولهت  ۹. ]زمانى  کامل معامالت پرداختند، یرا  کردند به تنظیم  به مدینه هجرت 

ن امور مربهوط بهه نظهم ا،تمهاعى پرداختند. ایشااسالمى و مدینه فاضله بود و در نتیجه باید به تنظیم رواب  بین مرد  مى
کهرده و در زمینهه امهور مربهوط بهه و معامالت انسانى از  بیل احکها  خریهد و فهروش، زمهین داری، ربها و ... در مدینهه صهادر 

گرفههت . )ابههو العههال، محمههد  کامههل امههور مربههوط بههه حههدود و  صههاص نیههه در مدینههه شههکل  صههد ات حکههم نمودنههد. تنظههیم 
 (۴۶، ص یات المدنیة ضوابطها و مقاصدهاخصائص السور و اآلصالح، 

در موضههوع حههی، الکلینههى، محمههد بههن یعقههوب،  ۳۶۹، س ۱۰۸ ، صقاارب اإلسااناد. ر.ک: الحمیههری، عبههداهلل بههن ،عفههر، 2
نیهه « فهى المسهجد». در موضوع زکات )و،هود  یهد ۲، س ۵۰۳، ص  ۳در موضوع روزه، همان، ج ۶، س ۶۷، ص۴پیشین، ج

در موضههوع بیههع، ابههن حیههون،  ۱۹۸، ص ۱، جالخصااالایههت دارد(، الصههدوق، محمههد بههن علههى، داللههت بههر مههدنى بههودن رو
 در باب بیع. ۱۳، س ۱۶، ص  ۲، جدعائم اإلسالم و ذكر الحالل و الحرام و القضایا و األحکامالنعمان بن محمد، 

د در مدینهه نیهه مهورد بحه  بهرای تهازه توان حکهم بهه مکهى بهودن داد، یهه بسها ایهن مهوار. این دسته از موارد را با  طعیت نمى3
گر دلیلى بر مدنى بودن و،ود نداشهت  مسلمانان بوده باشد. باید مواردی یون راوی روایت، و،ود  ید و ... بررسى شود. ا

ک ر آیات  رآن در ایهن موضهوع در مکهه نهازل شهده نیهه در  ۹انهد روایهات پیهامبراحتمال مکى بودنشان بیشتر است. یون ا
 اند.حتماال مکىاین حوزه ا

کهه ۹: رسهول خهدا۲۳، ص التوحید. الصدوق، محمد بن علهى، 4 کهه بهر یهد ىرا سهخن بزرگه اشههد ان ال الهه اال اهلل فرمهود  د  
گرام یخدا که آن را از رو ىعه و ،ل  کهه آن را از رویاخالص بگو یاست هر  گهردد و ههر  د یهدروغ بگو ید مسهتحق بهشهت 

 «.آتش دوزخ خواهد بود یداشته باشد مال و خونش محفوظ نشود و بازگشتش بسونکه بمضمون آن اعتقاد نیبا
کهه مهرا بهه راسهت ۹: رسهول خهدا۱۰، س ۲۹۶. الصدوق، محمد بهن علهى، ص 5 کهرده تها مه ده ده  ىفرمهود  سهم بهدان  مبعهوث 

کنند و شفاعتشان پذیرا بدوزخ عذاب نکند و اهل توح ىپرستگانهیباشم خدا هرگه   گردد.رفته ید شفاعت 
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يهي ع   بي
 
ْن أ اسي ع  ب   ْبدي اَّللي ْبني ع  ُسول  اَّللي  لي ي ْبني ع  ْعُت ر  ي ال  َس  ُقوُل  ۹ق  وُن  ي  ي  ْ

 ْ واُس  وا الن   ّي ُ 
 
ا أ ي 

ا ْيُرن  ْيس  غ  ٌة ل  ع  ب  ْر
 
اٌن أ ةي ُرْكب  ام  ي   1. ...اْلقي

ان عمومها در گرفتهه بها مشهرکان در مهورد اعتقهادات باطلشههای صهورتدر همین راستا بح 
گرفته را  ّمْن ُ ر  »به عنوان نمونه عبارت  اند.مکه صورت  ف  ّن  ن 

 
ُسول  یأ ُضوا الّر  ر  داللت  2 «۹ش  اْعت 

که در ادامه نا  برخى از مشرکین مکه ذکر مى شهود و سهبب نهزول بر مکى بودن عبارت دارد یرا 
که  کافرون   ردد.گای دیگر ه ذکر مىه به عنوان  رینه« مکى»سور  

گهارش شدهها و داستان صه -  انهد. همچنانکهه آیهات  هرآن در ایهن حهوزه ها عموما در مکه 
کههه ممکههن اسههت در  مکههى هسههتند. در ایههن مههورد نیههه احتمههال مههدنى بههودن منتفههى نیسههت. یههرا 

اسههتفاده  :هههای پیههامبراندوران پههس از هجههرت نیههه بههه تناسههب شههرای  و مو عیههت از داسههتان
 ۷روایتى با واسطی اما  علهى ۷در مورد مهمانان حضرت ابراهیمنمونه به عنوان  شده باشد.

که  رینه ۹از رسول خدا ای مبنهى بهر مهدنى بهودن آن و،هود نداشهته و مکهى گهارش شده است 
،ههابر بههن عبههداهلل »بهها  رینههی  ۷در داسههتان حضههرت صههالحى دیگههر امهها روایتهه. 3شههوددانسههته مههى

.ز هجرت صادر شده و مدنى است طعا پس ا« فى غزوة تبوک»و « انصاری
4 

گفته شدهاحتماال احادی  مربوط به معجه  اسراء و معراج  -  5اند.در مکه 
کتابههت - یافههت رشههوه ، فضههیلت یههادگیری علههم6احادیهه  مربههوط بههه تشههویق بههه  ، حرمههت در

 و ... عمدتا مدنى هستند. 7هنگا  آموزش به دیگران
نظهههم، بهداشهههت، آداب معاشهههرت، پهشهههکى و ... مهههدنى  روایهههات مربهههوط بهههه امهههور فهههردی، -

کهه عمهدتا فرصهتى بهرای بیهان ایهن دسهته  یاد اسهت  هستند. زیرا در دوران مکه فشار به حدی ز
 8موضوعات نبوده است.

                                                      
، ۲۷۲، ص یاألماالد، محمهد بهن محمهد، ی؛ المف۱۴، ص ۷نیر المؤمنیفضائل أم، احمد بن محمد، ى. ابن عقده الکوف1

: عبهد اهلل بهن عّبهاس بهن ۴۶۹، ص ۲، ج:فضا ل ا، مهة ا،طههار ى؛ ابن حیون، النعمان بن محمد، شرس ا،خبار ف۳س 
گو که میشن ۹د: از رسول خدایعبد المّطلب  که در  یمرد  ما تنها یهار نفر یرمود: افىد    ... .میاامت سوارهیم 

 .۲، س ۲۴۷د، محمد بن محمد، پیشین، ص ی. المف2

 .۳، س ۵۷۴، ص ۲، جعلل الشرائع. ر.ک: الصدوق، محمد بن على، 3

 .۳۹۳ص ، ۱۱؛ المجلسى، محمد با ر، پیشین،  ج ۶۳۱، ص ۲. ر.ک: البحرانى، سید هاشم بن سلیمان، پیشین، ج4

اّدُق ۱۲، س ۵۷، صیة الکبریالهدا ن بن حمدان،ی، حسىبی. ر.ک: الخص5 ال  الّص  ْسرّ ۷:   
ُ
ا أ ّم  ُسوّل اهلّل ...  ی: ل   ّبر 

ة  ...۳، س ۳۷، ص األمالی. ر.ک: الصدوق، محمد بن الحسن، 6 اّحد  ة  و  ر    ك  و  ر  ات  و  ت  ا م   : اْلُمْؤّمُن ّإذ 

 .۵۳۴، س ۲۲۴، ص ۶، ج ب األحکامیتهذر.ک: الطوسى، محمد بن الحسن،  .7

در باب پهذیرایى از مهمهان )راوی روایهت ،هابر  ۱۶۵، س ۴۱۴، ص ۲. ر.ک: البر ى، محمد بن أحمد بن الخالد، پیشین، ج 8
، ۲۱۵، ص یألماالاای دیگهر بهر مهدنى بهودن آن اسهت(؛ الطوسهى، محمهد بهن الحسهن، بن عبد اهلل انصاری است و  رینهه

 در باب نظافت. ۲۴۲، ص ۱، ج الخصالدر باب سال  دادن؛ الصدوق، محمد بن على،  ۳۷۴ س
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یاد شد، روایات مربوط بهه سهفر و آداب آن  - با تو،ه به آنکه پس از هجرت به مدینه سفرها ز
 1نیه احتماال مدنى هستند.

کهر پس از بیان این نکات مى که در هنگا  تقسیم روایات پیامبر ا گرفت  بهه  ۹توان نتیجه 
کهه شهکى در مهدنى  مکى و مدنى سه دسته روایهت بهه دسهت خواههد آمهد: دسهتی اول احهادیثى 

کهه  طعیهت در مکهى بهودن آنبودن آن هاسهت و دسهتی سهو  ها و،ود ندارد. دستی دو  مهواردی 
کههه نمههى د در صههد مکههى یهها مههدنى بودنشههان را مشههخص نمههود. در ایههن میههان تههوان صههروایههاتى 

  طعیت در روایات مدنى بیش از احادی  مکى است.

 نتیجه
که داشهتن نگهاه تهاریخى در احادیه  سهبب فههم بهتهر  گذشت ینین به دست آمد  از آنچه 

که احادی  در بسهتر زمهان بهه و،هود آمهده و ارتبهاطى مسهتقیم بها زمه ان، روایات خواهد شد. یرا 
پژوههان بهه منظهور فههم بهتهر  هرآن، و بهر اسهاس ا هوال مکان و مخاطبان عصر صهدور دارنهد.  هرآن

کهرده انهد. ینهین صحابه و روایات سبب نزول، آیات  رآن را بهه دو دسهتی مکهى و مهدنى تقسهیم 
کر  به عنوان مبین و مفسر  رآن، ممکن خواهد بهود، لکهن  ۹تقسیمى در زمینی روایات پیامبر ا

کهه تقسهیم روایهات بهه مکهى و مهدنى فوایهد فراوانهى یهون  یندان م فول مانهده اسهت. در حهالى 
ههای آن، آشهنایى بها شناخت ناسخ از منسوخ، شناخت تاریخ تشهریع و دسهتیابى بهه حکمهت
کههر  و فهههم بهتههر آیههات  ۹شههیو  دعههوت و مراحههل آن، شههناخت د یههق و اسههتوار از سههیر  پیههامبر ا

بماننههد  ههرآن دارای سههه احتمههال  ۹نى در احادیهه  پیههامبرگههردد. تعریهه  مکههى و مههد ههرآن مههى
که از بین این احتماالت سه گفتهه »گانه، این تعری  ،امع خواهد بود: است  مکهى بهه روایهاتى 

کههه پههس از هجههرت بیههان مههى کههه پههیش از هجههرت صههادر شههده و مههدنى احههادیثى هسههتند  شههود 
کم در دو شههر مکهه و مدینهه در ه«. اندشده بهه  ۹نگها  بعثهت پیهامبر خهاتممقایسی فضای حا

کى از مشههکالت، سههختى ههها و مشههقات مسههلمین در دوران مکههه و ارتبههاط انههدک بهها  خههوبى حهها
کهه  ۹رسول اهلل و در نتیجه  لت احادی  در ایهن برههه نسهبت بهه زمهان پهس از هجهرت اسهت 

کر  کهرده و راه رابها ایجهاد دولهت ه شههر در مدینهه پایهه ۹پیامبر ا بهرای  ههای اسهال  را مسهتحکم 
بهه مکهى و مهدنى  ۹سهازی اسهال  همهوار سهاختند. بهه منظهور تقسهیم روایهات رسهول اهلل،هانى

کههه از راه بررسههىبرخههى مههالک هههای سههندی و متنههى و در پرتههو مطالعههات ههها  ابههل تو،ههه اسههت 
                                                      

 .۸۷، س ۳۶۱، ص ۲. ر.ک: البر ى، محمد بن أحمد بن الخالد، پیشین، ج1
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کهه در آنشناسى و تاریخى بهه دسهت مهىحدی  هها  یهد مکهان و زمهان بهه پهس از آینهد. روایهاتى 
ها مربوط به این روزگار بهوده و یها در شهمار انصهار باشهند مهدنى د و یا راویان آنهجرت اشاره دار

کههه در آن کتههاب و منافقههان آمههده اسههت مربههوط بههه هسههتند. همچنههین روایههاتى  ههها سههخن از اهههل 
هههای ایشههان و همچنههین پههرداختن بههه موضههوعاتى یههون دیههات، دوران پههس از هجرتنههد. خطبههه

ید و فروش، امهور فهردی و ا،تمهاعى داللهت بهر  طعهى بهودن ارث، روزه، زکات، حی، ،هاد، خر
صدور روایت در دوران مدینه دارد. در زمینه روایات مکهى د هت عمهل بیشهتری الز  اسهت. ههر 
یند برخى موضوعات یون اصول اساسى اسهال ، معهراج و اسهراء،  صهص انبیهاء مخهتص بهه 

ینهه منتفهى نیسهت و بایهد ،وانهب هها در دوران مددوران مکه بوده است لکن احتمهال تکهرار آن
گردد. در نهایهت مهى را در  ۹تهوان روایهات رسهول اهللدیگری یون راوی اصلى روایت نیه لحاظ 

کههه غالههب روایههات ایشههان را شههامل مههى شههود، احادیهه  مههدنى سههه دسههته  ههرار داد: دسههتی اول 
کهه مهردد بهینهستند. بخش دو  شامل روایات مکى مى دو  شهود و بخهش سهو  اخبهاری اسهت 

 توان  طعیت در مکى یا مدنى بودنشان به دست آورد.بخش پیش بوده و نمى

 کتابنامه
 تحقیق محمد با ر خرسهان، مشههد، ىالطبرس ىاحمد بن عل ،علي أهل اللجاج اإلحتجاج ،

 .ق 1۴۰3، یا  اول، ىنشر مرتض

 الکتههاب دار، روتیههب ،ىنههیماال یهههاد محمههد، و الاارواة عنااه ۷أصااحاب أمیاار المااؤمنین 
 .ق 1۴1۲، اّول یا  ،ىاإلسالم

 هیاسهالم، تههران ،ىالطبرسه حسهنالفضل بن ال، (مةیالقد  - ط) یالهد بأعالم یالور إعالم ،
 .ق 139۰یا  سو ،

 کتابچ، تهران(صدوقال) ه یبن بابو ىمحمد بن عل ،األمالي  .ش ۶137 ،، یا  ششمى، 
 ق ۴1۴1، اول یا مؤسسة البعثة،  م، دار الثقافة،  تحقیق، ىمحمد بن الحسن الطوس ،األمالي. 
  ق 17۴1، اّول یا  ،الفکر دار، روتیب، یبالذرال یىحی بن احمد، أنساب األشرا. 
 ىمجلسهال ىتقه محمهد بهن بها ر محمهد، الجامعة لدرر األخبار األئمة األخیار األنوار بحار، 

 ق1۴۰3 ،دو  یا ، ىالعرب التراث اءیإح دار ،روتیب
 سهال یکهم،  ،تاریخ اسالممجلهه  ،مصطفى صاد ى ،آمیه پیامبر با یهودبرخوردهای مسالمت

 .۲ش ، 79تابستان 
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  ،بررسههههى نقههههش یهودیههههان در مخالفههههت بهههها پیههههامبر در طههههول رسههههالت، حسههههن ،ههههوادی نیهههها
 .۶۵، ش 139۴ى، سال هفدهم، زمستان پژوهتاریخ

 دارالکتهب بیهروت، ، هاشهم یحیهى المهالس، تاریخ مکاة المکرماة و الادعوة اإلساالمیة فیهاا
 .  ۲۰11  اول، لعلمیة، یاا
  ىمحمهد بهن الحسهن الحهر العهامل، إلای تحصایل مساائل الشاریعة الشایعة وسائلتفصیل ،

 .ق ۰9۴1، یا  اول ،:تی،  م، مؤسسة آل البهم السال یت علیتحقیق مؤسسة آل الب
 یهس، تر،مهی شههال بختیهاری، ۶جامعۀ مدینه در عصر نبوی ، عبهد اهلل عبهد العزیهه بهن إدر

کتههب علههو  انسههانى  ، ههم ناشههران: پژوهشههگاه حههوزه و دانشههگاه و سههازمان مطالعههه و تههدوین 
 .8۶ها )سمت(، یا  اول، بهار شگاهدان

 ثهة، یالحد ینهویمحمد بن محمد بن االشع ، تههران، مکتبهة الن ،(األشعثیات) الجعفریات
 .تاىب یا  اول،

 کپور،  ۹حضرت محمد کیوان خا  ش. 1379 یا  اول، نشر اشک،تهران، و  و  یهود، 
 عهادل محمهد صهالح ابهو العهال، خصائص الساور و اآلیاات المدنیاة ضاوابطها و مقاصادها ،

 ق. 1۴۰۶، یا  اول ،مؤسسة علو  القرآنبیروت، 
 کبههر غفههار ىه )الصههدوق(، تحقیههق علههیههبههن بابو ىمحمههد بههن علهه، الخصههال ،  ههم، ،امعههه یا

 .ش 13۶۲، یا  اول ن،یمدرس
 ، مؤسسهة آل ىضهیف آصه تحقیهق ون(، یه)ابهن ح ىنعمهان بهن محمهد م ربه دعا م اإلسهال ،

 .، یا  دو ق ۵138، ،  م:تیالب
 هم، انتشهارات یسهابوریمحمهد بهن احمهد الفتهال الن ،المتعظاین بصایرة و الواعظین روضة  ،

 .ش 137۵، یا  اول، ىرض
 ىمحالتهه ىرسههول هاشههم دیسهه تر،مههه ی،المعههافر یریههالحم هشهها  ابههن ،۹محمههد ىزنههدگان ،

کتابچ  .ش 137۵پنجم،  یا  ،ى م، 
 و خیتهار مطالعات دفتر،  م ،اسحاق بن محمد، (یالم از و ریالس کتاب)  إسحاق ابن سیرة 

 .ق 1۴1۰، اّول یا  ،ىاسالم معارف
 هجریهة،  ۲18البهن هشها  المتهوفى فهى سهنة  ،فی كتاب السایرة النبویاة ۷صورة اإلمام علی

کر هولههة الما،ههدی،  العتبههة الحسههینیة المقدسههة ه مؤسسههة علههو  نهههی البالغههة، کههربالء، شهها
 .1۴38/۲۰17یا  اول، 

   عاشهور، ىعله تحقیهق طهاووس،ال بهن ىموسه بهن ىعله، الطوا ه  مهذاهب معرفة ىف الطرا 
 .ق 1۴۰۰، اول یا  ،ا یخ،  م
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 ىصههاد المحمههد  ،بههالقرآن القههرآن ریتفسهه ىفهه الفر ههان ،بااالقرآن القاارآن تفساایر فااي الفرقااان 
 .ش 13۶۵، دو  یا ، ىاسالم فرهن  انتشارات ، م، ىهرانالط

 ىمحمههد بهن الحسههن الحهر العههامل ،(الوسها ل تکملههة) األئمااة أصااول فااي المهمااة الفصااول ،
، ۷امهها  رضهها ىموسسههه معههارف اسههالم، ،  ههمىنیالقهها  نیمحمههد بههن محمههد الحسهه تحقیههق
 .ش 137۶ق / 1۴18، اول یا 

 زاده،، میررضها ،بهارزاده، راهنمها: سهید محمهود دشهتى، مشهاور: حسهینىقرآن و نبرد با یهاود 
 .8۶تابستان  دانشکده اصول الدین، ،تهران،  (،کارشناسى ارشد)پایاننامی 

 هم، مؤسسهة آل  ،:تیه، تحقیهق مؤسسهة آل البیریه، عبهد اهلل بهن ،عفهر الحمقرب األسناد 
 .ق 13۴1، ، یا  اول:تیالب
 کبهر غفهار ىعل ، تحقیقىنیالکل عقوب بن اسحاقیمحمد بن  ة(،یاإلسالم - )ط ىالکاف  یا

 .ق 1۴۰7، ةیاإلسالم یهار  یا  ،دار الکتب، ، تهرانیو محمدآخوند
 محمهدعلى مههدوی رادگامی لرزان در شناخت آیات و سور قرآن به لحاظ زماان و مکاان ، ،

 .،زو  درسى
 دار ،  ههممحههدث،  نی،ههالل الههد ، تحقیههقىاحمههد بههن محمههد بههن الخالههد البر هه ،المحاساان

 .ق 1371، دو  ، یا ةیالکتب اإلسالم

 11۰ش  ،۵138بهمن ، احمد سعادت، معرفت، و نابردباری یهودیان مدارای پیامبر اعظم. 
 عةیمؤسسة فقه الش، روتیب، ىمحمد بن الحسن الطوس، المتعبد سالح و المتهجد مصباح ،

 .ق 1۴11، اول یا 
 هاهره، )رؤیة ،دیهدة(، رفعهت محمهد عنهانى،  المکی و المدنی فی الحدیث النبوی الشریف 

  . ۲۰1۲ ، یا  اولمکتبة اإلیمان، 
 دراسهة تأصهیلیة نقدیهة للسهور و اآلیهات مهن أول القهرآن  المکی و المدنی فی القرآن الکاریم(

دار ابن عفان، یا  اول،  اهره، السراء(، عبد الرزاق حسین أحمد، الکریم إلى نهایة سورة ا
1۴۲۰/1999. 

 و موا هه  بیهههود المدینههة  ۹)دراسههة تحلیلیههة لعال ههة الرسههول و یهااود المدینااة ۹النباای
یههاو، مرکههه الملههک فیصههل للبحههوث و المستشههر ین منههها(، محمههد بههن فههارس الجمیههل،  ر

 .ق 1۴۲7یا  دو ،  ،الدراسات اإلسالمیة
 .ق 1941، روت، البالغی، بىبیالخص ن بن حمدانیالحس ،یالهدایة الکبر -


