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 چکیده

 اتیماسم  کمه روا ی ها بیآس نیتراز مهم فیاسالم، جعل و تحر خیاتفاق نظر دارند که در تار نیقیعالمان فر
،  بمارز آن ۀاسم   نمونماز جمله حوادث صدر اسمالم را فراررفته  سراسر موضوعات اسالم با  یبدان دچار شده و تقر

)ص( و همم  امبریمهمم پ ایممسملمانان  گمرید یا ره)ص( و بر اسما  پما امبریها پ اس  که بر طبق اغلب آن  اتیروا
از مشرکان مقابله بمه   کردند که با جمع ادیحمزه سورند   شدمثله کریجنگ احد پس از مشاهده پ انیمسلمانان در پا
کمرد  لم ا پمشوه    سمورند نهم نیمنحل از ا  سور  انیپا اتیرستادن آآن رخداد، خداوند با فرو ف  مثل کنند  در پ

ثلم اتیمروا ی و محتموا یسؤال اس  که نقد سند نیپاسخ به ا  در پ  لیتحل- فیتوص روشحاضر با   ۀسمورند بمه مل
 یا اس ؛ به رونمه فیضع اتیروا نیا ۀاز آن دارند که سند هم  یحکا قیتحق یها افتهیاس ؟ قاتالن حمزه چگونه 

  یمرعا اتیماوال  بما آ ی از نظمر محتموا اتیحضور دارد  روا فیضع انیدر َاسناد راو ایمرسل اس   ایها که سند آن
با  ا  یاند  ثاندر تعارض« )ص( و ام  امبریپ کیتشر»و « )ص( امبریخطاب به پ»مساوات در قصاص و دأب قرآن در 

 انمد  رابعما  دروناند در تناقض نقل کرده نیقیاز مثله که فر  نه اتیندارند  ثالثا  با روا ینحل سازرار  بودن سور  مک
  قابل جمع دارند  ریتعارضات غ گریکدیبا  سهیدر مقا اتیوار یۀما

 
  ی نقد محتوا ،یحمزه، نقد سند ۀسورند به مثله، مثل اتیروا: هاکلیدواژه

                                                 
  11/12/1398؛ تاریخ پ یرش:20/8/1398تاریخ دریاف :وهشي؛ مقاله پش*  
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Scholars of both sects concur that in the history of Islam, fabrication and distortion 

are among the main harms inflicted upon narrations, covering almost all Islamic 

events, including major developments at the early days of Islam. A notable example is 

the narrations according to which the Prophet (PBUH) - and as quote in some other 

narrations, other Muslims along with the Prophet (PBUH) - after watching the 

mutilated body of Hamza at the conclusion of the Uhud battle, swore that they would 

avenge the infidels. Following that incident, God forbade this oath by revealing the 

final verses of Surah An-Nahl. Therefore, the present study, by adopting a 

descriptive-analytical method, aims to answer the question related to the source and 

details of narrations on the oath to mutilate Hamza's killers. The findings of the 

research suggest that the source of all these narrations is unreliable and 

untrustworthy. Accordingly, either the sources are Mursal hadiths or the narrators are 

not reliable. In terms of content, narrations are in conflict with the verses pertained 

to observing equality in retribution and the Qur'an’s style of "addressing the Prophet 

(PBUH)" and "participation of the Prophet (PBUH) and the Ummah". Secondly, 

they are not compatible with the nature of Surah Al-Nahl, as a surah revealed in 

Mecca. Thirdly, they are in contradiction with the narrations on the prohibition of 

mutilation in both sects. Finally, the themes of the narrations are incongruous.  

Keywords: Narrations on oath to mutilate, mutilation of Hamza, source criticism, 

content criticism 
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 مقدمه

ترین منبع دریاف  باورها، اخالق، فقه، تماریخ و غیمره اسالم ، پس از قرآن، روایات مهمهای در آموزه
اس   اما روایمات از اس   قرآن به دلیل ماهی  اعجازی، الفاظ آن از هررونه جعل و تحریف  مصون مانده

ز شد و حضمرت اس ؛ به طوری که دامنۀ جعل و تحریف از زمان پیامبر )ص( آغااین آفات در امان نمانده
ِه َعَل  َعْهِدِه َحتَّ  َقاَم »زبان به اعتراض رشود و جاعالن را به آت  دوزخ وعید داد:  وِل اللَّ ِ َب َعَل  َرسل َلَقْد کل

ارِ  ْأ َمْقَعَدهل ِمَن النَّ دا  َفْلَیَتَبوَّ َتَعمِّ  ( 81 /2؛ بخاری، 325)سیدرض ، « َخِطیبا  َفَقاَل َمْن َکَ َب َعَليَّ مل
همای شخصمیت  همای اسمالم  از جملمه ویشرم جعل و تحریف در روایات، تقریبا به تمام حوزهآف  

و بلکه به  پیامبر )ص( تسّری یافته اس   در بخش  از روایات، شخصی  پیامبر )ص( تا حد یک بشر عادی
اسم  داده شده تر از آن مانند فراموش ، از یاد بردن قرآن و با حال  جناب  به مسجد وارد شمدن تنمزلپایین

(  از این سنخ روایات، روایات دیگری اس  کمه در جواممع حمدیث  و تفاسمیر فمریقین 220 /1)عسکری، 
ای دیگمر مسملمانان یما ها پیامبر )ص( و بر اسا  پارهاس  که طبق اغلب آنویشه اهل سن  رزارش شدهبه

شمد  حممزه، عمموی پیمامبر ر مثلههم پیامبر )ص( و هم مسلمانان در پایان جنگ احد پس از مشاهده پیک
)ص( سورند یاد کردند که با رروه  از مشرکان مقابله به مثل کنند  در پم  ایمن سمورند، خداونمد بما فمرو 

( سور  نحل پیامبر )ص( یا مسلمانان یا هر دو رروه را از این سورند نهم  128-126فرستادن آیات پایان  )
 کرد  

انمد و بمر پایمۀ هد که اغلب مفسران این روایات را صحیح پنداشتهدجستجو در تفاسیر فرقیقن نشان م 
اس  که حت  برخ  رفتهجا پی اند  مقبولی  این روایات تا بدانها بر مدن  بودن آیات مزبور حکم راندهآن

بما اینکمه ایمن لحظمه »انمد: و نوشمته ها را پ یرفته و در صدد توجیه برآممدهنگر معاصر نیز آنمفسران ژرف
ای بود که در تمام عمر بر پیامبر)ص( ر ش ، ول  ترین لحظهشد  حمزه[ شاید دردناك]مشاهده پیکر مثله

باز پیامبر )ص( بر اعصاب خود مسلط رش  و راه دوم را که راه عفو و ر شم  بمود انتخماب کمرد )مکمارم 
ل  در پ  پاسمخ بمه (  ل ا نظر به اهمی  موضوع، پشوه  حاضر با روش توصیف  تحلی458 /11شیرازی، 

اسم ؟ رفتنم  اسم  این سؤال اس  که نقد سندی و محتوای  روایات سورند به مثلۀ قاتالن حمزه چگونه 
اس  و پشوه  حاضر برای جبران ایمن کاسمت  سمامان تاکنون پشوهش  با این عنوان و ماهی  تدوین نشده

 یابد م 
 

 روایات مثله .1
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ردآوری روایمات سمورند پیمامبر )ص( و مسملمانان بمه مثلمه، با جستجو در جوامع روای  فمریقین و رم
شد  اول، پیامبر )ص( پس از مشاهده پیکر مثله مجموعا  سه دسته روای  یاف  شد  بر اسا  روایات دسته

حمزه به مثله کردن مشرکان سورند یاد کرد  در روایات دسته دوم، مسلمانان سورند خورنمد کمه مشمرکان را 
 ایات دسته سوم، هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان قصِد مثله کردن بدن مشرکان را داشتند  مثله کنند  در رو

 روایات دسته اول .1-1
انمد  لم ا در دو دهند، فمریقین نقمل کردهاین روایات را که بیشتر روایات سه دستۀ م کور را تشکیل م 

 شوند  بخ  جدارانه روایات اهل سن  و شیعه رزارش م 
 ات اهل سنت:روای .1-1-1

مربموط  -خواه تفاسیر خواه جوامع حدیث  -بیشترین روایات مربوط به مثله، در آثار روای  اهل سن   
به قسم پیامبر )ص( نسب  به مثلۀ مشرکان اسم   ایمن مضممون در پمنا روایم  بما اسمناد مختلمف نقمل 

سمعدبن »و « عبما ابن»و « ابموهریره»اس  که مجموع این روایات در طبقه نخس  به سه صمحاب : شده
 رسند  م « عباده

یره .1-1-1-1  روایت ابوهر
حمد چمون نگماه پیمامبر  1ق ( با سند خود 405حاکم نیشابوری )م   از ابوهریره نقل کمرده: در جنمگ ال

شد  حمزه افتاد، قلب  به درد آمد و پس از بیان سخنان  در اظهار حزن و اندوه رف : "به )ص( به پیکر مثله
-126رند! هفتاد تن از آنان را به جای تو مثله خواهم کرد"  در پ  آن آیات پایان  سمور  نحمل )خداوند سو

ْم به »( نازل شد: 128 وِقْبتل وا ِبِمْثِل َما عل ْم َفَعاِقبل ِإْن َعاَقْبتل اِبِریَن َو َو َخْیٌر ِللصَّ ْم َلهل َك ِإالَّ َوَلِئْن َصَبْرتل َواْصِبْر َوما َصْبرل
ِه َوال و ِباللَّ ْحِسمنل ْم مل ِ یَن هل َقْوا َوالَّ ِ یَن اتَّ َه َمَع الَّ وَن ِإنَّ اللَّ رل ا َیْمکل حماکم ) 2«َن َتْحَزْن َعَلْیِهْم َوال َتكل ِفي َضْیٍق ِممَّ

  ( 197 /3نیشابوری، 
که در اداممه بمدان اشماره چنان –( با اختالف  اندک و تفاوت در دو راوی اول 21 /17این روای  را بزاز )

  3اس رزارش کرده -هد شد خوا
 عباسروایات ابن .1-1-1-2

ق ( با سه  499ق ( و شجری )م   385ق (، دارقطن  )م   321عبا  سه روای  از طحاوی )م  از ابن
                                                 

رِّ »  1 ْبنل ِخَداٍش ثنا َصاِلحل اْلمل ْضِر ثنا َخاِلدل ْبنل َأْحَمَدْبِن النَّ دل َحمَّ و َبْکِر ْبنل ِإْسَحاَق، ثنا مل َثَنا َأبل ْثَمماَن َحدَّ ْیِميِّ َعمْن َأِبمي عل َلْیَماَن التَّ ََ َأنَّ يُّ َعْن سل َرْیمَر ْهمِديِّ َعمْن َأِبمي هل النَّ
)ص(  ِبيَّ      « النَّ

اید ]متجاوز را[ به عقوب  رسانید و ارر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر اس  و صبر کن و و ارر عقوب  کردید، همان رونه که مورد عقوب  قرار ررفته»  2
انمد و ]بما[ کسمان  کنند دل تنگ مدار  در حقیق ، خدا با کسان  اس  که پروا داشتهه مخور و از آنچه نیرنگ م [ خدا نیس  و بر آنان اندو]توفیقصبر تو جز به 

 )ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند( « [ که آنها نیکوکارند]اس 
َثَنا اْلَحَسنل »  3 َو َصاِلحل َحدَّ يُّ َوهل رِّ وْبنل َعاِصٍم ثنا َصاِلٌح اْلمل ْیِميِّ َعْن َأِبيْبنل َیْحَی  ثنا َعْمرل َلْیَماَن التَّ ََ   ْبنل َبِشیٍر َعْن سل َرْیَر ْثَماَن َعْن َأِبي هل  «عل
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اس  که چون حممزه بمه شمهادت رسمید و ( آمده183 /3) 1اس   در روای  طحاویسند متفاوت نقل شده
خورم که ارر بر آنان پیروز شوم، هفتاد مردشان را مثله کنم  خداوند  مثله شد، پیامبر )ص( رف : سورند م

  کنیم سور  نحل را فرستاد  پیامبر )ص( رف : صبر م  126آیۀ 
اس   برطبق آن پیامبر )ص( پمس از اشماره بمه ( با تفصیل بیشتری سخن رفته4/65) 2روای  دارقطن 

ه هفتاد مرد از آنان را به تالف  حمزه مثله کنم  در پ  خورم کشد  پیکر حمزه رف : سورند م اعضای مثله
َك ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة    َواْصمِبْر َوَمما »فرود آمد:  127تا )اواسط( آیۀ  125آن، آیۀ  اْدعل ِإَل  َسِبیِل َربِّ

هِ  َك ِإال ِباللَّ   پیامبر )ص( صبر پیشه کرد و کس  را مثله نکرد «  َصْبرل
اسم  کمه در ( تقریبا  مشابه روای  طحاوی اس   وی با سند خود نقمل کرده2/259) 3وای  شجریر

خمورم کمه ارمر اسم ، رفم : سمورند مم جنگ احد چون پیامبر )ص( دید که چه بر سر پیکر حمزه آمده
رت پمس از سور  نحل فرود آمد  حض 126خداوند مرا بر قری  چیره کند، هفتاد تن از آنان را مثله کنم  آیۀ 

  کنیم  ایشان کس  را مثله نکرد و از مثله کردن نیز نه  کرد نزول آیه رف : خداوندا! صبر م 
 بن سعد روایت قیس .1-1-1-3

اس : وقت  نگاه پیامبر )ص( به پیکمر بن سعدبن عباده نقل کردهاز قیس 4( با سند خود477 /1زیلع  )
مِ  »سمور  اعمراف:  199تن از آنان را مثله کنم  جبرئیل آیمۀ خورم که هفتاد حمزه افتاد، رف : سورند م  خل

ْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْلجاِهِلین ْر ِباْلعل اسم ؟ را آورد  پیامبر )ص( رف : این آیه برای چه نازل شده 5«اْلَعْفَو َو ْأمل
ه تمو اممر دانم باید سؤال کنم  رف  و پس از مدت  بازرش  و رف : خداونمد بمجبرئیل عرضه داش : نم 

اس  که هر که به تو ظلم کرده اس  ببخشای  و آن که قطع رحم کرده، با او صلۀ رحم به جمای آری و کرده
  کند، به او عطا کن  که عطا نم آن

 روایات شیعه: .1-1-2
 تفسیر اس ؛ این روایمات در در تفاسیر روای  و جوامع حدیث  شیعه چند روای  در این باب نقل شده

                                                 
مولل لیل  عن الحکم عن مقسم عن ابنأبيبن عبدالحمید الحماني قال ثنا قیس عن ابنحدثنا فهد قال ثنا یحی »  1 مَل ِبمِه َقماَل َرسل ثِّ َل َومل ِتمَل َحْممَز ا قل عبا  َقاَل: َلمَّ
ِه   ال  « لَّ
هِ   »2 اللَّ ِدْبِن َعْبِداْلَعِزیِز َنا اْلَحَکمل َنا َعْبدل َحمَّ وَس  َنا ِإْسَماِعیلل ْبنل مل اٍش َعْن َعْبِداْلَمِلِك ْبنل مل ْتَبَة َأْو َغْیِرِه َعِن اْلَحَکِم ْبِن َأِبيْبنل َعیَّ َجاِهمٍد َعمِن اْبِن عل َتْیَبَة َعمْن مل ماٍ  ْبِن عل َعبَّ

 »    
ْبنل َعِليِّ »  3 دل َحمَّ وَبْکٍر مل ْسِلٍم اْلَمِدینِ َأْخَبَرَنا َأبل ومل ْقِريُّ ِبِقَراَءِتي َعَلْیِه َقاَل: َأْخَبَرَنا َأبل وْزَداِنيُّ اْلمل َسْیِن اْلجل ماِ  ْبِن َأْحَمَدْبِن اْلحل واْلَعبَّ ََ اْلَهْممَداِنيُّ يُّ َقماَل: َأْخَبَرَنما َأبل ْقمَد ْبنل عل

وِفيُّ قَ  ْبنل اْلَحَسِن اْلکل َصْینل اَل: َأْخَبَرَنا َأْحَمدل َثَنا حل َثَنا َأِبي َقاَل: َحدَّ ِه َقاَل: َحدَّ وَعْبِداللَّ َمِد َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن ْبِن َسِعیٍد َأبل وِليُّ َعْن َعْبِدالصَّ لل َخاِرٍق السَّ ا َرَأی ْبنل مل اٍ  َقاَل: َلمَّ َعبَّ
ِعَل  ِه )ص( َما فل ولل اللَّ ََ  َرسل     « ِبَحْمَز

بن سعدبن عبمادَ قمال داود الخریبي ثنا عبادَبن مسلم عن العالءبن بدر عن قیسبن نیخاب الطیبي ثنا محمدبن یونس ثنا عبدالله ابنحدثنا أحمدبن إسحاق  »4
    « وسلم إل  حمزَبن عبدالمطلب قال علیهاللهلما نظر رسول الله صل 

خ برتاب]کر ش  پیشه کن، و به   » 5  «  ار[ پسندیده فرمان ده و از نادانان رل
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به  إعالم الورى بأعالم الهدىو  ش ح األخبار في فضائل األئمة األطهار )ع(عیاش ،  تفسر راهیم، بن ابعل 
 اند:تفصیل ذیل نقل شده

اس : رسول خمدا از ابوالجارود از امام باقر )ع( ضمن رزارش  مفصل آمده 1روای  اول در تفسیر قم 
انمد، رریسم  و رفم : بمه خمدا قسمم! آورده )ص( چون بر باالی پیکر حمزه آمد و دید که بر پیکر او چمه

رردانمد، هفتماد  خورم که ارر خداوند مرا بر قری  پیمروزام  سورند م هیچگاه مانند اکنون خشمناک نبوده
ْم به »مرد از آنان را مثله کنم  جبرئیل بر او فرود آمد و رف :  وِقْبتل وا ِبِمْثِل ما عل ْم َفعاِقبل ِإْن عاَقْبتل ْم َوَلمِئْن َصمَو َبْرتل

اِبِریَن  َو َخْیٌر ِللصَّ   (123 /1)قم ، کنم (  پیامبر )ص( رف : صبر م 126)نحل: « َلهل
ون )ابن ایمن روایم  را بمدون مشمابه  ش ح األخبار في فضائل األئمة األطهار )ع(( در کتاب 1/275حیُّ

 اس  سند و انتساب به معصوم نقل کرده
اس   وی روید از امام صادق)ع( بن حمزه نقل شدهاز حسن (274 /2) 2عیاش  تفسر روای  دوم در 

اس ، رف : خدایا! تو را شنیدم که رف : وقت  رسول خدا )ص( دید که چه اتفاق  برای پیکر حمزه رخ داده
خورم بینم هست   سپس رف : سورند م آورم و تو یاور من در آنچه م رویم و به تو شکای  م سپا  م 

سور  نحمل را فروفرسمتاد  پیمامبر  126، آنان را یک  پس از دیگری مثله کنم  خداوند آیۀ که ارر غالب شوم
  کنم کنم، صبر م )ص( رف : صبر م 

اسم   پمس از رمزارش کرده« قیل»با تعبیر  إعالم الورى بأعالم الهدى( در 84روای  سوم را طبرس  )
که مثلمه شمده هیچ شهیدی را نیافتند مگر آن پایان جنگ احد، مسلمانان در جستجوی پیکر شهدا برآمدند 

عامر که به دلیل حضور پدرش در سپاه مشرکان، مثله نشده بمود  وقتم  پیکمر بن اب بود  به جز پیکر حنظلة
حمزه را یافتند دیدند که شکم  پاره و بین  و روشهای  بریده شده و جگرش نیز از بدن خارج شمده بمود  

خورم که هفتاد مزه حاضر شد، بغض رلوی  را فشرد و رف : سورند م چون رسول خدا )ص( بر پیکر ح
 سور  نحل را فروفرستاد  126تن از قری  را مثله کنم  خداوند آیۀ 

 روایات دسته دوم .1-2
کننمد کمه مسملمانان سمورند یماد مم  -1روایات دسته اول اس  با دو تفاوت: روایات دسته دوم مشابه 

 -و نمه صمرفا حممزه –شد  شمهدای مسملمان مسلمانان پس از مشاهده پیکر مثله -2مشرکان را مثله کنند؛ 
کنند  شایان ذکر اس  که روایات ایمن دسمته فقمط در منمابع اهمل سورند مقابله به مثل را بر زبان جاری م 

 اس  سن  انعکا  یافته

                                                 
وِد َعْن َأِبيَو ِفي ِرَواَیِة َأِبي  »1  « َجْعَفٍر ع   اْلَجارل
    « لما رأی رسول الله ص ما صنع بحمزَبن عبدالمطلب قال:  بن حمزَ قال سمع  أبا عبدالله ع یقولعن الحسین  »2
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پیکمر شمهدا را مثلمه اس   براسا  آن مسلمانان چون دیدند که مشمرکان نقل شده 1روای  اول از عامر
کنیم که ارر بر مشرکان پیروز شویم ما نیز با آنان چنین و چنان کنیم  خداوند اند، رفتند: سورند یاد م کرده

؛ 50 /6؛ ثعلبم ، 132 /14کنیم )طبری، جامع، نازل کرد  مسلمانان رفتند: صبر م  سور  نحل را 126آیۀ 
  ( 80 /2سیوط ، الدر المنثور، 

-اس  که شهدای احد مثله شدند و مسلمانان رفتنمد: سمورند مم نقل شده 2جریااز ابنروای  دوم، 

سمور  نحمل را فروفرسمتاد پیمامبر  126خوریم که ارر بر مشرکان دس  یابیم، آنان را مثله کنیم  خداوند آیۀ 
راه ساخ  و از مثله نه  کرد  ابن در جنمگ احمد  جریا در ادامه روید:)ص( از نزول این آیه مسلمانان را آ

پیکر دیگر مسلمانان را مثله  -که پدرش ابوعامر راهب در سپاه ابوسفیان بود  –بن راهب کافران به جز حنظلة
  (52 /6؛ ثعلب ، 132 /14)طبری، جامع، کردند 

اس : زمان  که پیامبر )ص( دیمد کمه بما حممزه چمه نقل شده 3روای  سوم از محمدبن جعفربن زبیر 
کردم تا شد یا این رفتار پس از من سن  نمیشد، پیکر حمزه را رها م رر صفیه محزون نم اند، رف : اکرده

طعمه درندران و الشخوران شود  مسلمانان چون ناراحت  و خشم رسول خدا )ص( نسب  به مثلۀ عموی  
ا مثلمه خمواهیم را مشاهده کردند، رفتند: به خداوند قسم! ارر خداوند ما را بر مشرکان پیروز ررداند، آنمان ر

 (  435 /2ابن من ر، کرد )
اس   مسلمانان رفتند ما نه تنها مردرمان عبا  نقل کرده( از ابن594 /2) 4جوزیروای  چهارم را ابن

خواهیمد سور  نحل نازل شد و رف : ارمر مم  127های آنان را نیز مثله خواهیم کرد  آیۀ مشرکان بلکه زنده
جموزی، طور که آنان مردران شما را مثله کردنمد )ابندران را مثله کنید، هماناین کار را انجام دهید فقط مر

2/ 594 ) 
اس ، با این تفماوت کمه جممالت از شعبي، قتادَ و عطاءبن یسار نقل شده مجمع البراناین روای  در 

ه آنمان مردرمان طور کخواهید این کار را انجام دهید فقط مردران را مثله کنید، همانارر م »پایان  روای : 
 وجود ندارد « شما را مثله کردند

 روایات دسته سوم .1-3
دسته سوم روایات  هستند که مطابق با آنها هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان سورند مثله کردن خوردند یا 

 ها دو روای  اس : قصِد مثله کردن بدن مشرکان را داشتند  مجموع این رزارش

                                                 
 « المعتمر قال: سمع  داود عن عامر    حدثنا محمدبن عبد األعل  قال: ثنا»  1
 « جریا قال   حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسین قال: ثني حجاج عن ابن»  2
ِدبْ »  3 َحمَّ ِد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن مل َحمَّ َثَنا ِإْبَراِهیمل َعْن مل َثَنا َأْحَمدل َقاَل: َحدَّ َثَنا َعِليٌّ َقاَل: َحدَّ وَل َقاَل   ِن َجْعَفِرْبِن الزُّ َفَحدَّ سل  « َبْیِر َأنَّ الرَّ
    « عبا  و روی أبوصالح عن ابن»  4
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اس : سور  نحل مک  اس  و تممام از عطاءبن یسار نقل کرده (132 /14 )جامع، 1روای  اول را طبری
اس ، مگر سه آیۀ پایان  که در مدینه پس از جنگ احد نمازل شمد  هنگمام  کمه آیات آن در مکه فرود آمده

خمورم کمه ارمر بمر مشمرکان غالمب حمزه به شهادت رسید و مثله شد، رسول خدا )ص( رف : سمورند م 
آنان را مثله کنیم  مسلمانان چون این سخن حضرت را شنیدند، رفتند: بمه خمدا سمورند!  رردیم، س  نفر از

کنیم، چنان آنان را مثله کنیم که مانند آن را هیچ عرب  انجام نداده باشد  خداوند در پ  ارر بر مشرکان غلبه 
 آن سه آیۀ پایان  سور  نحل را فرو فرستاد  

 /3بیهقم  ) –به مک  بودن سور  نحل و مدن  بمودن سمه آیمۀ پایمان   بدون اشاره -این روای  را مشابه 
السیر ة در  3(96-95 /3هشمام )، ابن2با سندی متفاوت از محممدبن کعمب قرظم  دالئل النبوة( در 286

  اس  از محمدبن جعفربن زبیر نقل کرده 4(530-529 /2و طبری )تاریخ،  النبوية
اس   وی روید: بمرای ممن د خود از محمدبن کعب قرظ  آورده( با سن96 /2هشام )روای  دوم را ابن

اس  که خداوند پس از سخن رسول خدا )ص( و اصمحاب  )دربمار  مثلمه کمردن عبا  روای  کردهاز ابن
سور  نحل را فرو فرستاد  در پ  آن پیامبر )ص( مشرکان را عفو کرد و صبر پیشه  128تا  126مشرکان( آیات 

در این روای  سورند به مثله وجود ندارد و تنها به تصمیم پیامبر )ص( و مسلمانان  5رد کرد و از مثله نه  ک
 بر این امر اشاره ضمن  شده اس   

 
 ارزیابی اسناد روایات .2

آید به جز روایات دسته اول از اهل سن ، باق  روایمات بمه صمورت مرسمل به تفصیل  که در ادامه م 
 اند:ی  شده)فاقد سند یا سند غیر متصل( روا

 اسناد روایات دستۀ اول .2-1
اند  ایمن اسمناد در یمک نگماه روایات دسته اول اهل سن  با ش  سند متصل و متفاوت رمزارش شمده

که بمه اند، چناناجمال  و کل  در جدول ذیل انعکا  یافته اس  )روایات  که با رنگ زمینه زرد متمایز شده
 تفصیل خواهد آمد، ضعیف هستند( 

 

                                                 
 «  عن عطاءبن یسار قال   حمید، قال: ثنا سلمة عن محمدبن إسحاق عن بعض أصحابه حدثنا ابن»  1
ِدْبِن َکْعٍب َوَعِن اْبِن »  2 َحمَّ ْفَیاَن َعْن مل َل ْبنل سل َرْیَد َثِني بل َرِظيِّ َقاَل: ِإْسَحاَق َقاَل: َحدَّ     «  اْلقل
 « وسلم قال   علیهاللهفحدثني محمدبن جعفربن الزبیر: أن رسول الله صل »  3
 « حمدبن جعفربن الزبیر اّن رسول الله ص حین رای بحمزه ما رای قال   إسحاق قال: فحدثني محمید قال: حدثنا سلمه عن ابنحدثنا ابن»  4
 « عّبا    بن فروَ األسلمي عن محمدبن کعب القرظي وحدثني من ال أتهم عن ابنریدَبن سفیانإسحاق: وحدثني بقال ابن»  5
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رک مستد
 الصحیحین

البحر 
 الزخار

شرح معانی 
 االثار

سنن 
 دارالقطنی

االمالی 
 الخمییسه

یج  تخر
االحادیث 

 و االثار
 رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله

بن قیس عبا ابن عبا ابن عبا ابن هریرهاب  هریرهاب 
بن سعد

 عباده
عثمان اب 

 النهدی
بن عل  مجاهدبن جبر بن بجرهسممق عثماناب 

بن عبدالله
بن عبا 

 عبدالمطلب

العالءبن 
 بدر

سلیمان 
 التیم 

سلیمان 
 التیم 

عبدالصمدبن  بن عتیبهحکم بن عتیبهحکم
 عل  بن عبدالله

عبادَبن 
 مسلم

بن صالح
 مری

بن صالح
 مری

بن عبدالملک لیل اب ابن
 او غیرهعتبه اب 

بن حصین
 مخارق

بن عبدالله
داود 

 الخریبي
خالدبن 
 خداش

عمربن 
 عاصم

بن اسماعیل بن ربیعقیس
 عیاش

محمدبن  بن سعیدحسن
 یونس

محمدبن 
 احمدبن نصر

بن حسن
 یحی 

بن یحی 
 عبدالحمید

أحمدبن  احمدبن حسن بن موس حکم
بن إسحاق

نیخاب 
 الطیبي

ابوبکربن 
 اسحاق

فهدبن  بزاز
بن سلیمان
 یحیی

بن عبدلله
 محمد

ده عقابن
 الهمدان 

یعلی  ز

حاکم 
 نیشابوری

ابومسلم  دارالقطن  طحاوی 
 المدین 

 

  محمدبن عل     
  شجری    
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 ارزیاب  اسناد به شرح ذیل اس :
معمروف بمه « بن بشمیرصالح»الف( اسناد روای  ابوهریره: در هر دو طریق )حاکم نیشابوری و بزاز(، 

معمین نیمز وی را منکمر ممه همچمون بخماری، ابموداوود و ابنقرار دارد، بزرران حمدیث  عا« صالح المّری»
( خمود نیمز پمس از نقمل روایم ، آن را 21 /17(  بمزاز )47 /8اند )ذهب ، سمیر، الحدیث و ضعیف دانسته

فاقد اعتبمار « صالح»( نیز در تفسیر خوی ، روای  را به دلیل وجود 527 /4کثیر )اس   ابنتضعیف کرده
 سند روای  ضعیف اس   اس   بنا برایندانسته
در سمند کمه « لیلم اب ابن»عبا  بمه دلیمل وجموِد عبا : طریق طحاوی به ابنب( اسناد روایات ابن 

( فاقد اعتبار اس   در طریق دارقطن  به 625 /25مزی،  ←)اس  توسط رجالیان اهل سن  تضعیف شده
عامه معتقدند که نقل روایمات وی از  عالمان رجال« بن عیاشاسماعیل»عبا ، دربار  وضعی  رجال  ابن

(  در ایمن سمند 47 /1؛ ذهبم ، ذکمر،38 /1حجمر، طبقمات، شامیان مقبول و از غیر آنها مردود اسم  )ابن
ْتَبهْبن َأِبيَعْبِداْلَمِلك»روای  را از « اسماعیل بن عیاش» االصمل و سماکن اسم   وی اصفهان نقمل کرده« عل

عیماش جمز از اهمل شمام ممورد پم یرش (  بنا براین از آنجا که روایات ابن344 /1اس  )أبونعیم، کوفه بوده
عبما  نیس  و این روای  وی از غیر شامیان اس ، ل ا فاقد اعتبار سندی اس   در طریمق شمجری بمه ابن

چندین راوی ضعیف وجود دارد: ابومسلم مدین ، احمدبن حسن و پدرش حسن از مجاهیل هسمتند، زیمرا 
به ک ب و جعل متهم اسم  )ذهبم ، « حصین بن مخارق»اس   ف  در کتب رجال  نیامدهدرباره آنان وص

 /5حجمر، هممان، اسم  )ابن(  عبدالصمدبن عل  نیز جمرح شده40 /9حجر، لسان، ؛ ابن554 /1میزان، 
187 ) 

« محممد بمن یمونس»بن سعدبن عبماده بن عباده: در طریق زیلع  به قیسبن سعدج( سند روای  قیس
 (  ل ا این سند نیز فاقد اعتبار اس  553 /7؛ جرجان ، 74 /4اس  )ذهب ، میزان، ف شدهتضعی

ای ضمعیف و غیمر قابمل پم یرش بنا براین اسناد تمام این روایات، بر اسا  معیارهای رجمال  و درایمه
اس   ممکن اس  اشکال شود که روایات دسته اول اهل سمن  بمه دلیمل برخمورداری از استفاضمه و نقمل 

کم سه راوی باید مورد پ یرش قرار ریرند و وجود ضعف برخ  از راویان روای  در هر طبقه به وسیله دس 
الجمله روایات نخواهد بود  در پاسمخ بمه ایمن اشمکال بایمد رفم  کمه اوال  خبمر اسناد مانع از پ یرش ف 

کمه ، بمه ویمشه آن1بمود ( و موجب علم و یقین نخواهند69مستفیض در زمر  اخبار آحاد اس  )شهیدثان ، 
هستند و در عقاید، تنها روای  متواتر حج  اسم    -نه فقه –روایات محل بحث، در زمینۀ باورها و عقاید 
                                                 

آور  اس : نزد شیعه، خبر واحد نمه علمم(  نیز نوشته422-421آور  خواجه نصیرالدین )آور اس  نه یقیننویسد: اخبار واحد، نه علم( م 117 /1  سیدمرتض  )1
داند که فقط در ( نیز اخبار بنای عقال را چنین م 6/57عالمه طباطبائ  )«  ما هدم االسالم اال اخبار االحاد»( نیز روید: 20 /1ریس )ادآور اس   ابننه اطمینان

 کنند محاورات روزمره به اخبار آحاد اعتماد م 
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که خواهد آمد، به محتوای این روایات نقدهای فراوان  وارد اس  و حت  با وجود برخمورداری از ثانیا  چنان
 وای  و عقل  در تعارض اس   اسناد صحیح، محتوای آنها با ادّله قرآن  و ر

 ها روشن اس  روایات شیعه نیز جملگ  فاقد سند متصل به معصوم هستند، ل ا ضعف اسناد آن
 اسناد روایات دسته دوم .2-2

بدین سبب بمه پیمامبر )ص( اتصمال  .اس از چهار روای  این دسته، سه روای  اول از تابعان نقل شده
 .اسم عبما  نقمل شدهروای  چهارم نیز بدون سند متصل از ابن .ندشوندارند و مرسل و ضعیف تلق  م 

 ل ا سند این روای  نیز نامعتبر اس   
 اسناد روایات دسته سوم .2-3

عبما ، هممان ها وجود دارد بمه جمز روایم  دوم از ابناحادیث دسته سوم نیز با همه طرق  که برای آن
و »عبا ، واسطه محمدبن کعب قرظ  با تعبیر وای  ابنضعف سه روای  اول دسته دوم را دارند  در سند ر

 ل ا این روای  نیز مرسل و ضعیف اس   .اس  و هوی  وی معلوم نیس « حدثني من ال أتهم
شایان ذکر اس  که برخ  از مفسران اهل سن  در اسناد تمام روایات مثله تشکیک کمرده و از پم یرش 

 ( 92-91 /8؛ طنطاوی، 527 /4کثیر، اند )ابنها خودداری کردهآن
 

 نقد محتوای روایات .3

رسمد کمه در محتوای این روایات با ادّله قرآن  و روای  در تعمارض اسم   مضماف بمر آن بمه نظمر م 
 محتوای آنها تعارضات متعدد و مآال  اضطراب وجود دارد  

 تعارض با آیات رعایت مساوات در قصاص .3-1
(  طبق مفماد 168؛ نکونام، 1/15اس  )دروزه، در مکه فرود آمدهشده و سور  نحل هفتادمین سوره نازل

روایات محل بحث، آیات پایان  سور  نحل پیامبر )ص( را به رعای  عدال  و صبر دعوت کمرده و از مثلمه 
در قبمال مثلمۀ حممزه در جنمگ احمد بماز  -بنما بمر اخمتالف روایمات -کردن هفتاد یا س  تمن از مشمرکان 

که بسیاری از مفسران نیز طبمق ایمن ن سخن، پ یرش مدن  بودن این آیات اس ؛ چناناس   الزمه ایداشته
ها صحیح نیس  و نقمدها نیمز جلموتر خواهمد که مدن  بودن آناند  ر شته از اینروایات، بر این باور رفته

دسمتور که توصیه و بلکه  -آمد، با فرض صح  این روایات، پیامبر )ص( از نص صریح آیات  چند از قرآن 
اس   آیات رعایم  مسماوات در قصماص همم در سرپیچ  کرده -اس به رعای  مساوات در قصاص داده

توان از سوره مک  اسراء وجود دارد و هم در سوره مدن  بقره که پی  از جنگ احد نازل شده اس  و هم م 
 سور  نحل آن را استنتاج کرد   90مفاد آیۀ 
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 اءسورۀ اسر  33تعارض با آیۀ  .3-1-1
َوال »خموانیم: م  -( 1/15اس  )دروزه، که پنجاهمین سور  نازل شده -از سور  مک  اسراء  33در آیۀ 

تي ْفَس الَّ وا النَّ لل ْسِرْف ِفي اْلَقْتِل  َتْقتل ْلطانا  َفال یل ِه سل وما  َفَقْد َجَعْلنا ِلَوِلیِّ ِتَل َمْظلل هل ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَمْن قل َم اللَّ هل َحرَّ  کماَن ِإنَّ
ورا      1«َمْنصل

ْسِرْف ِفي اْلَقْتِل(  مفسران روی در قصاص نفس نه  کردهخداوند در این آیه صریحا  از زیاده اس  )َفال یل
ْسِرْف ِفي اْلَقْتِل »فریقین دو تفسیر از فقره  در جاهلی  عادت بر این بود که ارمر فمرد  -1اند: ارائه کرده« َفال یل
تمر وی را کردند بلکه یا شمریفشد، در قبال خون وی به کشتن قاتل اکتفا نم ه م شریف  از قبیله آنان کشت

رساندند  بدین ترتیب این آیه فمرود آممد تما کشتند یا چندین نفر از نزدیکان و خویشان قاتل را به قتل م م 
؛ 664 /2شمری ؛ زمخ59 /15اس  )طبری، از مثله کردن قاتل نه  کرده -2؛ 2آنان را از این عمل نه  کند

؛ 327 /2؛ طبرسم ، جواممع، 637 /6؛ طبرسم ، 129 /3؛ بغدادی، 132 /3؛ بغوی، 336 /20فخررازی 
 ( 45 /7ابوحیان اندلس ، 

بن حبیب نیز نقل شده اس  که آیه از قصاص عبا ، سعیدبن جبیر و طلقو تابعان  چون ابناز صحابه 
(  در روایات شیعه نیز از اهمل بیم  )ع( چنمین 181 /4، اس  )سیوط ، الدر المنثورغیر از قاتل نه  کرده

بن عمار از امام کاظم )ع( سؤال کمرده اسم  کمه ممراد خداونمد از نهم  از اس   اسحاقتفسیری وارد شده
اسراف در این آیه چیس ؟ امام رف : خداوند از قتمل کسم  بمه جمز قاتمل و نیمز مثلمه نممودن قاتمل نهم  

(  حال چگونه ممکن اس  پیمامبری کمه بمرای زدودن تفکمرات و رسموم 371-370 /7اس  )کلین ، کرده
 اس  خود به همان سنن و رسوم دوران جاهلی  عمل کند؟ باطل دوران جاهلی  برانگیخته شده

 سورۀ بقره 194و  178تعارض با آیات  .3-1-2
َها »اس : داده خداوند در سور  بقره در دو آیۀ متفاوت مؤمنان را به رعای  عدال  در قصاص فرمان یا َأیُّ

مل اْلِقصاصل ِفي اْلَقْتل  ِتَب َعَلْیکل وا کل ْنثم  الَّ یَن آَمنل
ل
رِّ َواْلَعْبدل ِباْلَعْبِد َواأْل رُّ ِباْلحل ْنث     اْلحل

ل
(، 178)بقمره: 3«ِبماأْل

وا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتدی َفَمِن اْعَتدی» ْم َفاْعَتدل ْم َوا َعَلْیکل قمیَن َعَلْیکل تَّ مَه َممَع اْلمل وا َأنَّ اللَّ َه َواْعَلمل وا اللَّ قل )بقمره :  4«تَّ
(  نزول سور  بقره قبل از جنگ احد و بلکه پی  از جنگ بدر و در آغاز حضور پیامبر )ص( در مدینمه 194

                                                 
روی کنمد، ایم، پس ]او[ نباید در قتل زیادهوی قدرت  داده اس  جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرس   و نفس  را که خداوند حرام کرده1

 اس   [ یاری شدهزیرا او ]از طرف شرع
َهْلِهل»( ذیل آیه از شخص  به نام 664 /2اس   زمخشری )  این روحیه اعراب جاهلی  در اشعار آنان نیز انعکا  یافته2  اس :بی  زیر را نقل کرده« مل

َلْیممممممٍب  مممممملُّ َقِتیممممممٍل ِفمممممم  کل هْ کل ممممممرَّ   غل
 

هْ   مممممممرَّ مممممممي َیَنممممممماَل اْلَقْتممممممملل آَل مل  َحتَّ
ه»)هر کس  را از قبیله    رَّ  اند نیس ، ل ا باید همه آنان را به قتل برسانیم تا جبران رردد(  طراز کسان  که از ما کشتهبکشیم، هم« آل مل

 « ه: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن[ قصاص مقرر شداید، درباره کشتگان، بر شما ]حّق ای کسان  که ایمان آورده  »3
 « که بر شما تعّدی کرده، بر او تعّدی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان اس  رونهپس هر کس بر شما تعّدی کرد، همان  »4



               241                 )ص( امبریپ یقاتالن حمزه، عمو ۀسوگند به مُثل اتیروا یاعتبارسنج   1399 پاییز و زمستان

(  بمر اسما  آیمۀ نخسم ، خداونمد 591؛ رامیمار، 55 /1؛ سیوط ، اإلتقمان، 281 /1اس  )زرکش ، بوده
اس  که آزاد را در قبال آزاد، برده را در قبمال بمرده و زن را در قبمال زن بایمد قصماص ان را فرمان دادهمسلمان

کنند  بنا براین آیه مسلمانان به طریق َاول  نباید بی  از یک نفر را در مقابل یک نفر مجمازات کننمد  در آیمۀ 
ف « ِمثل»دوم نیز خداوند با تصریح به واژه  اس  که به هنگام تعدی به آنان تنها بمه ساختهمسلمانان را مکلَّ

اند مقابله به مثل کنند  حال چگونه ممکمن اسم  مسملمانان بمه ویمشه ای که مورد تعدی واقع رردیدهاندازه
اسم ، نادیمده انگاشمته و تحم  تمعثیر عواطمف و پیامبر )ص( دستوری را که پی  از جنگ احد فرود آمده

ای یک تن چندین تن را نه تنها بمه قتمل رسمانند بلکمه پیکمر آنمان را نیمز احساسات سورند یاد کند که به ج
 قطعه کند قطعه

 سورۀ نحل 90تعارض با آیۀ  .3-1-3
کمه  -سمور  نحمل  90اند؛ زیرا در آیمۀ رویا جاعالن روایات مثله به همه آیات سور  نحل توجه نداشته 

مَه »اسم : داوند به عدال  و احسان امر کردهخ -اس  قاعدتا  نزول آن پی  از آیات پایان  سوره بوده ِإنَّ اللَّ
ْحساِن    رل ِباْلَعْدِل َو اإْلِ اس ، نزول  ( دستورات  که در این آیه آمده329 /12به باور عالمه طباطبای  )«  َیْعمل

ترین اموری که موجب اصالح جوامع بشری اسم  با فضای پی  از هجرت سازرارتر اس ، چرا که از مهم
اس ، از جمله این امور رعای  عدال  و احسان اس   واژه عدل در آیمه همر دو حموزه فمردی و رفته سخن

اسمتحقاق  ریرد  مراد از عدل اجتماع  آن اس  که با هر یک از افراد جامعه به انداز  اجتماع  را در برم 
به دیگران و نه نیک  به خود و مطابق با عقل یا شرع یا عرف تعامل رردد و مقصود از احسان، رساندن نیک  

اس  و آن عبارت اس  از نیک  کردن یا فایده رساندن به دیگری، فراتر از آنچه که شایسمته مقابلمه بمه مثمل 
دارد، رویا در برابر هر کار نیک  بی  از آن جبمران رمردد و در برابمر بمدی، بما کمتمر از آن، مجمازات شمود 

 ( 332-331 /12)طباطبائ ، 
فوق، سورند به مثله رروه  از افراد در مقابل مثلۀ یک َتن، کمامال  در تضماد بما عمدال   بر اسا  تبیین

اس  بلکه سخن  مطابق بما قرار دارد و در این صورت، پیامبر )ص( نه تنها با احسان و عدل تصمیم نگرفته
آن بر خلمق که سیره پیامبر )ص( براسا  نص صریح قراس  و حال آنشیوه جاهلی  بر زبان جاری ساخته

َك َلَعل »اس : عظیم استوار بوده ِإنَّ ٍق َعظیٍم  َو لل (  الزمۀ چنین ویشر  سترر  پیشه کردن احسمان 4)قلم: « خل
در تعامل با مردم اس   رفتن  اس  که پندار فراموش  آیات سور  اسراء، بقره و نحل از ذهن پیامبر )ص( به 

َك »اسم : عدم نسیان را برای ایشان تضممین کرده هنگام سورند به مثله منتف  اس ، چراکه خداوند ْقِرئل َسمنل
 (  6)اعل : « َفال َتْنس 
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 تعارض با دأب قرآن .3-1-4
تشمریک پیمامبر »و « خطاب بمه پیمامبر )ص(»روایات دسته اول و دسته سوم به ترتیب با دأب قرآن در 

 آید در تعارض هستند به تفصیل  که در ادامه م « )ص( و ام 
 تعارض با دأب قرآن در خطاب به پیامبر )ص(  .3-1-4-1

سور  نحل نیز برای نه  از عمل به  126طبق روایات دسته اول، پس از سورند پیامبر )ص( به مثله، آیۀ 
ا»اس : سورند نازل شده َو َخْیٌر ِللصَّ ْم َلهل ْم به َوَلِئْن َصَبْرتل وِقْبتل وا ِبِمْثِل ما عل ْم َفعاِقبل ِإْن عاَقْبتل در این آیمه، «  ِبِریَن َو

افعال به کار رفته جملگ  جمع م کر مخاطب هستند  به کار رفتن افعال جمع برای امر و نه  پیامبر )ص( 
نسب  به عمل ، خالف شیو  قرآن اس ، زیرا در آیات متعددی از قرآن وقت  خداوند پیمامبرش را از عملم  

ِبيُّ »اس ، خطابات  چون نه  کرده یا به عمل  امر کرده َها النَّ ولل »و « یا َأیُّ سل َها الرَّ اسم   را به کار ررفته« یا َأیُّ
ناِفقیَن »برای نمونه در آیۀ  ِطِع اْلکاِفریَن َواْلمل َه َوال تل ِق اللَّ ِبيُّ اتَّ َها النَّ ( پیامبر )ص( را به رعای  1)أحزاب: « یا َأیُّ

ْؤِمنیَن َعَلم  اْلِقتماِل »و در آیۀ  اس تقوا و تبعی  نکردن از کافران و منافقان امر کرده ِض اْلمل ِبيُّ َحرِّ َها النَّ « یا َأیُّ
ْغ مما »اس  که مؤمنان را به جهاد تشویق کند یا در آیۀ ( به پیامبر )ص( امر کرده65)أنفال:  ولل َبلِّ سل َها الرَّ یا َأیُّ

َك  ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّ اسم  ابمال  چه را که بمر او فمرود آوردهکه آناس  ( به رسول  فرمان داده67)مائده: « أل
 کند  
یک پیامبر )ص( و امت .3-1-4-2   تعارض با دأب قرآن در تشر

انمد کمه مشمرکان را مثلمه بر اسا  روایات دسته سوم، هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان سورند یاد کرده
وا»رفتن تعابیری چمون  اس   به کارسور  نحل نیز برای نه  از آن فرود آمده 126کنند و آیۀ  ْم َفعماِقبل « عماَقْبتل

( در تفسمیر آیمۀ هفمتم آل 28 /3خالف شیو  قرآن در تشریک پیامبر )ص( و ام  اس   عالمه طباطبای  )
عمران و به هنگام بحث از راسخان در علم، سخن  نغز در باب دأب قرآن به هنگمام یمادکرد پیمامبر )ص( و 

رآن چنین اس  که هر راه از ام  یا جمع  سخن بگوید و پیامبر )ص( اس  که روش قام  دارد  او نوشته
کند سپس جمع و رروه را نیز یک  از آنان باشد، برای تکریم و تعظیم وی ابتدا جدای از جمع به او اشاره م 

ْنِزَل ِإَلْیِه ِمْن َربه »شود، مانند: یادآور م  ولل ِبما أل سل وَن آَمَن الرَّ ْؤِمنل مهل َسمِکیَنَتهل »( و 285ه: )بقر« َواْلمل مَّ َأْنَزَل اللَّ ثل
ْؤِمِنیَن  َعل  وِلِه َوَعَل  اْلمل موا َمَعمهل »( و 26)توبه: « َرسل ِ یَن آَمنل ولل َوالَّ سل ِبميُّ »( و 88)توبمه: « لِکِن الرَّ َوهمَ ا النَّ

وا ِ یَن آَمنل ِ یَن »( و 68عمران: )آل« َوالَّ ِبيَّ َوالَّ هل النَّ ْخِزي اللَّ وا َمَعهل ال یل  ( 8)تحریم: «  آَمنل
 های قرآننقد با مکی و مدنی آیات و سوره .3-2
که ر ش  بر اسا  روایات محل بحث، اغلب مفسران بر مدن  بودن سه آیۀ پایان  سمور  نحمل چنان
( 592 /2(، زمخشری )132 /14اند  اهم قائالن این دیدراه در فریقین عبارتند از: طبری )جامع، نظر داشته
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 /3عطیمه اندلسم  )(، ابن201 /10(، قرطبم  )1 /12(، ابوالفتموح رازی )605، 535 /6طبرس  )مجممع، 
(، 490، 332 /7(، آلوسم  )448 /3(، ثعمالب  )219 /3(، بیضماوی )613 /6(، ابوحیان اندلسم  )432

ه اثرپ یری از روایمات محمل ترین زمینه این دیدرا(  ظاهرا  مهم148 /11(، مکارم شیرازی )51 /14مراغ  )
و تابعین )مثل اند  از برخ  صحابه اس ، زیرا پس از نقل روایات بر مدن  بودن آیات حکم راندهبحث بوده
طلحه، حسن، عکرمه، أبوزبیر و عطاء( مک  بودن کل سمور  نحمل أبيعبا ، مجاهد، عطّیه، ابنجابر، ابن

 (  176 /3 ؛ شوکان ،548 /2جوزی، اس  )ابنروای  شده
ها و کمل سمور  اما بسیاری از مفسران بویشه متعخران مدن  بودن این آیات را نپ یرفته و به مک  بودن آن

 /6؛ قاسمم ، 176 /3؛ شموکان ، 527 /4کثیمر، ؛ ابن289 /20فخررازی،  ←نحل معتقدند )برای نمونه 
-91 /8؛ طنطمماوی، 115 /5؛ دروزه، 2157 /4؛ سممیدقطب، 296 /2؛ حجممازی، 79 /14؛ زحیلمم ، 424

 رسد این دیدراه صحیح باشد، زیرا:(  به نظر م 92
ای که مدن  بودن آیات را بر پایۀ روایمات تعییمد کنمد وجمود نمدارد؛ اوال  در مضمون و سیاق آیات قرینه

اس  و ارر این روایات صحیح باشند، این آیمات چنانکه وقایع جنگ احد به تفصیل در سوره آل عمران آمده
 ( 205 /5ررفتند )دروزه، عمران باید قرار م ر سوره آلد

کند، زیرا آیات مکم  بما ایمن مضممون در ها را تعیید م ثانیا  مضمون و اسلوب این آیات مک  بودن آن
هل َع »اس   مثال  در آیۀ قرآن مکرر به کار رفته َئٌة مثلها َفَمْن َعفا َوَأْصمَلَح َفمَعْجرل َئٍة َسیِّ مهل ال َوَجزاءل َسیِّ مِه ِإنَّ َلم  اللَّ

اِلمیَن  ِحبُّ الظَّ اس   این مضمون مشابه مضمون ( از عدل و تشویق به عفو سخن رفته شده40)شوری: « یل
ْم   ( اس  )ابن 126آیۀ  وِقْبتل وا ِبِمْثِل ما عل ْم َفعاِقبل ِإْن عاَقْبتل (  یما عمین عبمارت آیمۀ 528 /4کثیر، سور  نحل )َو

ون( در آیۀ  ْحَزْن َعَلْیِهْم َوال َتكل فيسور  نحل )َوال تَ  127 رل ا َیْمکل سور  نمل )َوال َتْحمَزْن َعَلمْیِهْم  70َضْیٍق ِممَّ
ْن في وَن( به کار رفته َوال َتکل رل ا َیْمکل سور  نحل و روایم  حمزن  127اس   به عالوه میان عبارت آیۀ َضْیٍق ِممَّ

شود، زیرا آیه صرفا  حضرت را از حزن بر مواضمع و م پیامبر )ص( بر شهادت عموی  هیچ ارتباط  دیده ن
 ( 205 /5اس  )دروزه، مکر مشرکان نه  کرده

وا   ( با واو عطف آغاز شده 126ثالثا  آیۀ  ْم َفعاِقبل ِإْن عاَقْبتل َسمِبیِل  اس  و معطوف بر آیۀ قبل  )اْدعل ِإل )َو
َك ِباْلِحْکَمِة   ( اس  )ابن مه(  127(  آیۀ 415 /14اف ، ؛ ص269 /13عاشور، َربِّ َك ِإالَّ ِباللَّ )َواْصِبْر َوما َصمْبرل

اس   هررز پ یرفتن  نیس  که واحدهای نزول قمرآن کمه همر یمک بمه واقمع کمالم  126نیز معطوف به آیۀ 
دهد، با لفظ  نظیر واو عطف که برای صدارت کالم صالحی  ندارند، شمروع شمود  مستقل  را تشکیل م 

آورد؛ چه رسد به خدای تعال  که افصح فصحا اس  ا هیچ فصیح  در صدر کالم خود نم ر چنین الفاظ 
مَك  با آیۀ قبل  ارتباط دارد  آیۀ قبل )اْدعل ِإلم  126(  از نظر مضمون نیز آیۀ 64-63نکونام،  ←) َسمبیِل َربِّ
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تي ْم ِبالَّ ( صریحا  پیامبر )ص( را به جدال احسن، بهرهِهَي َأْحَس  ِباْلِحْکَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوجاِدْلهل ریمری نل
( جزی  از سیاق 128-126کند  سه آیۀ بعد )از حکم  و موعظۀ حسنه در دعوت به سوی خداوند امر م 

دهنمد کمه در مسمیر دعموت، ارمر رانه توجمه بمه ایمن مطلمب مم و موضوع این آیه هستند، روی  آیات سه
رف کفار بر مسلمانان وارد رردید و آنمان ضمرورت مقابلمه را احسما  های  از طریرینامالیمات و سخ 

کردند، باید در حد مقابله به مثل باشند و حت  با وجود این، صبر ترجیح دارد  بر پیامبر )ص( و مسملمانان 
-الزم اس  که زمام نفس خود را به دس  ریرند و از حد اعتدال خارج نشوند و از مکرها، مواضع و سخ 

بینند، محزون نشوند و در سینۀ خوی  احسا  تنگ  نکنند و تقوا پیشمه کننمد  ی  که از کافران م هاریری
 ( 206-205 /5عمل نیکو که مورد رضای خداوند اس  انجام دهند و خداوند با نیکوکاران اس  )دروزه، 

 تعارض با روایات نهی از مثله .3-3
اسم  کمه آن   از پیمامبر )ص( و ائممه )ع( وارد شدهدر جوامع روای  و تفاسیر فریقین روایمات فراوانم

ها با روایات نه  اند و ل ا یک  دیگر از ادّله نقد محتوای  این روایات، تعارض آنبزرروران از مثله نه  کرده
انمد  از ایمن روی پمس از اس   زمخشری و به تبع او، نسف  در تفاسیر خود به این امر تفطن داشمتهاز مثله 

که حت  از مثلۀ سگ هار نه  -ها را با اخبار نه  از مثلهت سورند پیامبر )ص( به مثله، تعارض آننقل روایا
 ( 277 /2؛ نسفي، 645-644 /2اند )زمخشری، یادآور شده-اندکرده

اس  که هر راه آن حضمرت، در بسیاری از مصادر حدیث  معتبر اهل سن  از پیامبر )ص( روای  شده
کرد: با نام خدا و در راه خمدا پیکمار کنیمد، بما  ها چنین توصیه م داش ، بدانام م سپاه  را به جنگ  اعز

روی کنید نه کوتاه  داشته باشید، مثله نکنید و کودکمان ورزند، در پیکار نه زیادهکسان  بجنگید که کفر م 
؛ 215 /2دارم ، ؛ 139 /5؛ مسلم نیشابوری، 240 /4؛ احمدبن حنبل، 448 /2)مالک، را به قتل نرسانید 

 ( 541 /4؛ حاکم نیشابوری، 431 /2؛ ترم ی، 588 /1؛ ابوداوود، 953 /2ماجه، ابن
این روای  در جوامع حدیث  معتبر شیعه، با چندین سمند صمحیح از اممام صمادق )ع( رمزارش مشابه 

را برای جهماد  اس  که پیامبر )ص( هر راه سپاه اس   ابوحمزه ثمال  از امام صادق )ع( روای  کردهشده
رف : با نام خدا، همراه با یماد خمدا و در راه خمدا و بمر آیمین نشاند و م ها را مقابل خود م فرستاد، آنم 

؛ 27 /5)کلین ، « رسول خدا )ص( حرک  کنید، در جنگ زیاده روی نکنید، دس  به مثلۀ کس  نزنید و   
( و 138 /6؛ طوسم ، 29 /5َدَْبن َصمَدَقة )کلینم ، (، این روای  را با تفصیل بیشمتر َمْسمَع 138 /6طوس ، 

ْمَراَن و َجِمیِل  اج )برق ، محمدْبن حل ( از اممام صمادق)ع( 139 /6؛ طوسم ، 30 /5؛ کلینم ، 355 /2ْبِن َدرَّ
 اند  نقل کرده
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اس  که نزد زیادبن ابیه حضمور داشم   فمردی را بن مّره نقل کردهدر روای  دیگری از اهل سن  یعل 
یاد آوردند  زیاد سورند خورد که زبان آن شخص را قطع کند  در این هنگام یعل  رف  از پیامبر )ص( نزد ز

اس  که بندرانم را مثله نکنید  زیاد با شنیدن این حدیث از سورند خود ام که رف  خداوند فرمان دادهشنیده
 ( 248 /6هیثم ، ؛ 75 /5؛ بخاری، 434 /6اب  شیبه، ؛ ابن172 /4بازرش  )احمدبن حنبل، 

ناممه معمروف اممام علم  )ع( بمه حسمنین )ع( ( در بخشم  از وصمی 422) نهج البالغه 47در نامه 
بزنید و او را مثله نکنید، زیمرا از ملجم بدرود حیات رفتم، او را تنها یک ضربه اس : ارر از ضرب  ابنآمده

د  این وصی  امام در جوامع روای  اهمل رسول خدا شنیدم که رف : از مثله کردن حت  سگ هار پرهیز کنی
 ( 100 /1؛ طبران ، 249 /6هیثم ،  ؛386 /1خوارزم ،  ←اس  )برای نمونه سن  نیز انعکا  یافته

غیر از روای  فوق که امام عل )ع( در نه  از مثلۀ سگ از پیامبر )ص( نقل کرد، فریقین روایمات  را در 
؛ 238 /7نسمای ،  ←( و غیر او )برای نمونه 228 /6د  بخاری )اننه  از مثله کردن حیوانات رزارش کرده

اند که رسول خدا رف : خداوند لعن  کند کس  را کمه حیموان  را مثلمه کنمد  در ( نقل کرده70 /9بیهق ، 
انمد  همچنمین روایم  ( نقمل کرده282 /61( و مجلسم  )148 /1جمهمور )اب شیعه نیز این روای  را ابن

-کننمد )و آن را زجمرک  مم )ص( دید که رروه  به سم  روسمفندی تیرانمدازی م  اس  که پیامبرشده

؛ 238 /7نسمائ ،  ؛162 /12یعلم ، )أبينمایند(، حضرت خوش نداش  و رف : حیوانات را مثله نکنیمد 
  (125 /21عین ، 

 اضطراب محتوایی روایات مثله .3-4
اعتممادی بمه د که این خود دلیل  دیگر بمر ب مایه روایات مثله تعارضات متعددی با یکدیگر دارندرون

 شود: ها اس   به مواردی از اهم این تعارضات اشاره م آن
اسم   در روایمات دسمتۀ اول نخستین اضطراب این روایات، تردید در کس  اس  که سورند خورده -1

اند و در روایات دسمتۀ اس ؛ در روایات دستۀ دوم مسلمانان سورند یاد کردهفقط پیامبر )ص( سورند خورده
 اند  سوم هم پیامبر )ص( و هم مسلمانان سورند یاد کرده

اضطراب دیگر روایات، تعداد نفرات  اس  که باید مثله شوند  در روایات دستۀ اول سمخن از مثلمه  -2
ر )ص( کردن هفتاد نفر اس ، به جز روای  عیاش  از امام صادق)ع( که به تعداد اشاره نشده و تنها از پیامب

شموندران در روایات دستۀ دوم نیمز از تعمداد مثله«  کنمآنان را یک  پس از دیگری مثله م »اس : نقل شده
اسم  و در اس   در روایات دستۀ سوم، در نقل اول به مثله کردن س  نفمر اشماره شدهسخن  به میان نیامده

 اس   نقل دوم هیچ عددی نیامده



 105 شمارة                                                   ثیعلوم قرآن و حد                                                              246

ها در آیه یا آیمات  اسم  کمه در پم  سمورند بمه مثلمه نمزول تالف آناضطراب سوم این روایات، اخ -3
شده در منابع اهل سمن ، در نقمل حماکم نیشمابوری از ابموهریره و اس   در روایات دستۀ اوِل رزارشیافته

عبا  به سور  نحل اس  و در روای  طحاوی از ابن 128تا  126عبا  سخن از نزول آیات دارقطن  از ابن
سمور  اعمراف در پم   199بن سعدبن عباده، آیمۀ اس   در روای  زیعل  از قیستصریح شده 126نزول آیۀ 

اسم   در سمور  نحمل اشماره شده 126اس   در تمام روایات شیعه نیز فقط بمه نمزول آیمۀ حادثه فرود آمده
روای  سوم از اس  و در  126جریا( سخن از نزول آیۀ روایات دستۀ دوم، روای  اول و دوم )از عامر و ابن

ای اشماره شمده و نمه سمخن  از نهم  پیمامبر )ص( و مسملمانان از محمدبن جعفربن زبیر نه بمه نمزول آیمه
اس   سور  نحل تصریح شده 127عبا  به نزول آیۀ اس   در روای  چهارم از ابنسورندشان به میان آمده

 اس  هسور  نحل اشاره شد 128تا  126در روایات دستۀ سوم به نزول آیات 
 

 گیرینتیجه

 رانۀ سورند به مثلۀ مشرکان، از هر دو ناحیه سند و محتوا، مورد نقد اس : روایات سه
از نظر سندی به جز روایات دستۀ اول از اهل سن ، سایر روایات مرسل )فاقمد سمند یما سمند غیمر  -1

عیارهمای رجمال  و اند  اسناد روایات دستۀ اول از اهل سمن  نیمز جملگم  بمر اسما  ممتصل( و ضعیف
 اند  ای ضعیف و غیر قابل پ یرشدرایه

مایمه آنهما بما اضمطراب از نظر محتوای  با ادّله متعدد قرآن  و روای  قابل نقدانمد و همچنمین درون -2
ها با آیات رعای  مساوات در قصاص اس   مواجه اس   نقد این روایات با قرآن، اوال  به سبب تعارض آن

د نزول یافته –سوره اسراء و بقره و نحل  کم خداوند دردس  حل مسملمانان را  -اندکه جملگ  پی  از جنگ ال
اس   با فرض صح  این روایات، پیامبر به مساوات در قصاص یا به طور کل  رعای  عدال  توصیه کرده

ه ترتیب بما اس   ثانیا  روایات دستۀ اول و دستۀ سوم ب)ص( از نص صریح آیات  چند از قرآن سرپیچ  کرده
 اند  در تعارض« تشریک پیامبر )ص( و ام »و « خطاب به پیامبر )ص(»دأب قرآن در 

ها با مک  بودن سور  نحل اس   طبق روایات سمه آیمۀ دومین اشکال محتوای  روایات، تعارض آن -3
اق آیات سور  که تعمل و تدبر در سیاس ، در حال پایان  سور  نحل در مدینه و پس از جنگ احد نازل شده

 اس  جا و در مکه فرود آمدهدهد که تمام آیات آن یکنحل نشان م 
اس   در جوامع روای  و تفاسیر فمریقین ها با روایات نه  از مثله سومین نقد محتوای ، تعارض آن -4

 اند اس  که از مثله نه  کردهروایات فراوان  از پیامبر )ص( و ائمه )ع( وارد شده
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اس ، از جمله: الف( مایه روایات مثله اشکال محتوای ، تعارضات غیر قابل جمع درون چهارمین -5
شونده رونارون رزارش شده اس ؛ ب( تعداد نفرات مثلهتردید روایات دربار  کس  اس  که سورند یاد کرده

 دارند  اس ؛ ج( روایات در آیه یا آیات  که در پ  سورند به مثله نزول یافته، با یکدیگر اختالف
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