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Abstract
There are three viewpoints regarding the occasion of (Q. 16:126)’s revelation, as well as
identifying its direct audiences. According to the first viewpoint, which seems the most
popular one within Muslim scholars, the verse was revealed during the Uḥud battlefield,
and its only addressee is the Prophet Muhammad (PBUH) himself. The narration explains
that the Prophet wanted to take revenge on the Quraysh pagans, mutilating bodies of thirty
or seventy of their slains, for the bloodlust of Ḥamza and other Muslim martyrs who were
tragically mutilated by them. Thus, according to the first viewpoint, the mentioned versed
was revealed and forbade Muhammad from doing so. of course, it is referred to two
narrations from Ibn ʿAbbās and Abu Ḥurayra to prove it. Nonetheless, these narrationes
are weak ones in terms of isnād and unreliable in terms of content as well. Moreover, they
seem incompatible with the well-known personality of Prophet Muhammad (PBUH), as
well as his religious teachings. However, there is another viewpoint that refers to a
narration from Ubayy b. Kaʿb, according to which, the verse in question was related to the
words of anṣār and was revealed in the occasion of the conquest of Mecca. Although this
second narration seems correct in terms of isnad, its content should be considered vague
and false. Besides, the literal meaning of the verse gives no such an indication. The present
article, which suggest the third viewpoint in this regard, attempts to indicate that this verse
was revealed before the Prophet’s migration to Medina, and its revelation was not affected
by any special occasion, including the above mentioned suggested ones. On the basis of
the textual appearances of the verse, it seems that (Q. 16:126) is stating a general ruling,
like many other Qur’anic verses, without limiting its audience to any specific individual.
Keywords: Prophet Muhammad, Anṣār, Battle of Uḥud, Ḥamza, Punishment.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Assistant Professor of the University of Art

| m.h.vatheghyrad@gmail.com

 Vatheghy-Rad, M.H. (2022) Identifying the Audiences of (Q. 16:126). Biannual Journal of
Comparative Exegetical Researches, 7 (14) 169-188 . Doi: 10.22091/PTT.2021.5404.1744.
© the authors / Publisher: University of Qom

مخاطبشناسی درآیۀ  126سورۀ نحل
محمدحسین واثقی راد
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چکیده

س ی ینگاو ر شیییک وزوو و ب احب ای  126وت وجه ار  .بنییههر اسییا د این ایات ر جمیاک
جاگ احن وازو شیین و ب احب اک هقط پراب معص اسییا .زباوب د بنییمداک رمیع جاازو حضییمت
حدزو یا د شییهنا را بثل دم ون ،اک حضییمت خهاسییتان بماب اوتقات ،سییب وفم و ب روایتب فتا وفم از
اک ا را بثل داان د این ایات وازو شییین و از بمازات باز اشیییا .بماب ار ات این به یییه) ،ب روایا
ابنع ا و ابه میمو اسیتاا دم واون د از ورم سیان یهرن و از ورم بتتها ب نور اسیا و با شی بیرا
پراب معص وابهزو اب یاب سیازگار ورسیا .ینگاو یگم اک اسیا د این به یه) سی ااک اوبیار به و
د خهاسیتان اوتقات شیهنا را بگرمون و ایات ر هت بک وازو شینو و ب روایا ابببندهب اسیتاا شینو د
صیترت اسیا .یاهت اب این بقال ونیاک بب ن د این ای وایات بمک ط ،پرع از ممت وازو شینو و
شیییک وزوو خاصییب ونار و ب احب اک عات و د بسییلداواک رکدات زباک ا سییتان .ها م این ایات ورز
لر اسا د داوان کهنا ب از ایات یگم حکم دلب را براک همبه و اسا.
واژگان کلیدی :پراب معص  ،اوبار ،جاگ احن ،حدزو ،بمازات.
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مقدمه

از براو سیینو وت ردمب د کاری  ،کفسییرم و حنی وگارب اغاز گم ین کاداهک ،ب ایل
 126وت کهج شینو د ب احب اک هقط پراب معص به و اسیا یا اوبیار یا د بسیلداواک .از
اک زبیاک کیاداهک برعکم گفتی اوین ب یاحیب اک هقط پریاب معص به و و این به یییه) شیییهمت
گسیتم و یاهت کا جایب د ب ورم ببرسین اکفا ،ورم اسیا .از سیهب یگم ،این به یه) کاداهک
وقن و بمرسیب سیانب و بتتهایب ونینو اسیا .پذیمر این به یه) د ب احب ای هقط رسیهو
خناسییا چانین ایما اسییاسییب ار  .ابا این د ب احب اوبییار به و و ای ر هت بک وازو
شنو ،مچان روایا صتر بم اک اللا ار  ،راب کیب اسا.
بمحسییب گزارر ا و احتداالکب د وجه ار الزت اسییا واداوب شییه د ب احب
ای چ دسب یا دساوب به و یا ستان و الی دساوب د گفت اون ب احب ای هقط پراب معص
یا اوبیار به و اسیا وقن و بمرسیب گم .گفتاب اسیا د بسیرارب از گزارر ایب د ر کاری
اسی ت از ورو پراب معص ردتاب اب کفسیرم ،سیرمو ،کاری و حنی شیهمت یاهت  ،ببپای اون
ابا ر عرن حاو بسیلم همخ شینواون .عاب اک بمخب وهبسیلداواک یهه ب و بسیرتب به واون د
ر ولا بابابر  ،اسمائرلرات راگستمر ا ون؛ ر وترم  ،واداوب ر ایات و روایات کاری ب
ا درا ویهو ببیابن .از جدل این بهار  ،شیییک وزوو ایل  126وت اسییا .این واداوب ر این
جیا ورز از اک جهیا ا دریا ببییابین دی ریابیا شیییه گزارر یاب روایب دی ببگهیاین ب یاحیب
ای هقط پراب م عص یا اوبیییار به واون ،باح و رابا شیییه د ب احب اک د بسیییلداواک از
گذشت و ابموز ستان .ر این صهرت این ای ابموز داربم وسرع ار .
شأن نزول و مخاطب آیه  126سورۀ نحل

ای  126وتی  ،یکب از اییاکب اسیییا دی ر کیاری اسییی ت درنییی ربیارو ار بتی
دم واون:
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اگم ب ها رین بمیازات دارین ،دیاواین اکچی اومیات ا واوین اومیات رین .پیایینارب دن و
پیایینارب که جز بماب خیناووین ورسیییا .بماک یا اوینو گرن ویار و ر کاگایاب کهحی اک یا رمار
وگرم .خناوون با دساوب اسا د کقها پرن ساخت و ورکب وده واون».
ر شیییک وزوو ای و این د خیاب ب چ دسییب یا دسییاوب وازو شیینو اسییا ببکهاک
ینگاو و احتداالت ب تلن را بیمد و بستانات اک را وقن و بمرسب وده .
.1مخاطب آیه فقط رسول خدا(ص)

چارن شییهمت یاهت و برعکم بفسییماک ا سییاا درن ورم را ارون .عح مب،، 1420 ،
ج ،17ص322؛ باور ب ،ببکا ،ج ،3ص221؛ زب نمب ،ببکا ،ج ،3ص414؛ سدمرانب ،ببکا،
ج ،2ص 429؛ باهب ،، 1420 ،ج  ،3ص103؛ رهیال ب  ،، 1418ج ،3ص448؛ سیییدهیاوب،
 ،،1418ج ،3ص210
َ
َ
ابنعمر ی گهیین" :قَال الَم ورخ "ع  ،، 1419ج ،ص 175؛ و رمح ب گهیین" :أط َا َو
ُ َُ ُ ََ ا
ور أا ِل الُ َف ِسَ َََ" ع ،،1384ج ،10ص 201؛ و ه م رازب گهین" :القول اأولخ واو الِ
جم
علََ ال َاهََ "ع  ،،1420ج ،20ص  288و زحرلب گهیین" :إَّ اَِ ،اونََ هَ اَََ في رأ جم ور
المفسَننق اِل في شلَّ الُمرَل بَمِة" .ع ،،1418ج ،14ص268
گفت اون این ای ر جمیاک جاگ احن وازو شیین ،زباوب د پراب معص بنییا نو دم ون
بنیمداک رمیع جاازو حضیمت حدزو و ب روایتب د شیهنا جز یک وفم را بثل دم واون ،اک
حضیمت بماشیفتان و همبه ون" :اگم بم رمیع سیا یابم ،سیب وفم -و ر روایا یگم -فتا
وفم اک ا را بثل خها م دم " .ر پب این سی ی ن ،این ایات وازو شییین و سیییتهر ا د اگم
خهاسیییترن بمازات دارن باین بث جاایا اک ا باشییین و برعکم از اک و اشییین ابا اگم بمازات
وکارن و ص م دارن این بماب صابماک بهتم اسا.
پرمواک این یینگیاو بماب ار یات این به یییه) ،بی رواییا ابنع یا

و ابه میمو اسیییتایا

وده واون و ر وترم شهمت ،گستم و یاهت کا جایب د ا عاب اجدا) شنو اسا.
این ینگاو از ورم استاا ات روایب و بتتهاب اک ا و ها م ای بمرسب ببگم :
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الف) از نظر استنادات
روایت اول :ابنعباس

از اک جا د ب بتن این روایا اسیتنالو و اسیاا اک وقن شینو ،واگزیم ب نیب د الزت
به اور و بب شه :
ح ها الَسَن بن علي الم مَ ق ها أحم بن أنوب بن راشَ الاصََ ق ها عا اأعلی عن هَم
بن إسَََابق ح هي هَم بن ِ ب القَظي و الَم بن عَُاَ عن هقسََ و هَاا عن ابنعاا ق قالخ
لما وقب رسَول الل هَلی علَ ومل علی حمِة فهظَ إلی ها ب قالخ لوت أَّ ضََِّ الهسَاَ ها ََاُ ق و
لَُُِ حُی نموَّ في بطوَّ السَََاا و حواهَََل الطَور حُی نا ر الل هما اهالک قالخ و أحِا ها
رأل بَ ق فقَالخ لٌن ظفَِ بقَنش أهرلن برح َن رجح هه
عَاقاُ

فَلاِل اللَ عِ وجَل في َلَک و إَّ

» .ع رثدب ،،1412 ،ج  ،6ص174؛ ح ماوب ،،1415 ،ج  ،11ص 62؛ باهب،،1420

ج ،3ص103؛ سدمرانب  ،ببکا ،ج  ،2ص491
کیاری وهیسییییاک وسیییرمووگیاراک ورز درن گزارر را اور واوین .عح مى2،،1387،ج،
ص529؛ وارینى ،، 1409،ج ،1ص290؛ ابن نیییات  ،،1411 ،ج ، 3ص101؛ ابناسیییتیا،،
1988ت ،ص335
پراب م ورتب جاازا حدزو را ین همبه :
اگم زواک اونو گرن ودبشینون او را هن ودبدم ت ،وا ببگذاشیتم کا از شیکم روگاک
و چرا اک پمونگاک بماوگر ت شه ».
ایناک بسرار اونو گرن شنو ،همبه ون:
اگم بم رمیع سا یابم ،سب وفم از اک ا را بثل خها م دم ».
این روایا د یکب از بستانات این ینگاو اسا از چان جها اشکاو ار :
 .1ابنع ا

ر جاگ احن حضییهر وناشییا وده ک به  .روایات او ر این بارو اعت ار

ونار .
 .2بقسم ورز ب صماحا کهررق وننو اسا .ع بزب ،،1400 ،ج  ،28ص ،461د6166
 .3بتدن بن دهب رمهب از ر رل بابرمیر به و د بمحسیب گزارر کاری وگاراک ،کدات
بم اک اک ا ب حکم سیییهن بن بها اعنات شییینون عابن نیییات ،، 1411 ،ج ،2ص199؛ ح مب،
 ،، 1387ج ،2ص 587و پنر وب چهک ب سن ککلرن ومسرنو به اعنات ونن ع ب ارب ،ببکا،
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ج ،1ص216؛ بزب ،،1400 ،ج  ،26ص ،340ر 5573؛ لذا ح رهب اسییا د درا اسیی ت را
ر و اشییت باشیین .ورارا او ورز بتمز ورسییا و ودبکهاک ب روایتع اسییتاا دم  .ورز وب ر
زباک رسیهو خناعص و ه و اسیا یا کازو بتهلن شینو به ع داک ؛ از این رو روایات او بمسی
اسا و هارن اعت ار.
.4بتدنبن اسییتا ،ورز داک دسییب اسییا د سییرمو پراب م را وهشییت و ابن نییات اک را
بازوهیسیب وده و اسیا .وب کهنا ب از گزارر ا را از بتدن بن دهب رمهب یا یگم یهه یاک
روایا دم و اسا .بالک ،یترب بن بهرن ،ع ا

ورب و ع نا او را کییرن وکم واون .ع بزب،

 ،، 1400ج  ،24ص423
 .5احدن بن ایهب د ر سیلسیل سیان این گزارر رمار ار ورز کهررق ونینو اسیا .عبزب،
 ،، 1400ج  ،1ص269
ر وترم این روایا از ورم سان هرن و راب استنالو ورسا.
روایت دوم :ابوهریره

ح ها هَم بن الهرَ اأزد ق ها خال بن خ اشق وح ها هَم بن الفرل السقطيق ها س َ
بن سََلَماَّق قاتخ ها هََال المَ عن سََلَماَّ الَُمي عن أبي عرماَّ اله
هَََلی الَل عل َ ومل نوُ أح اظَ

عن أبي اَنَة أَّ الهاي

حلب و او واقب همَاا خ والَل أهرلن بسَََا َن هه همَااَک

فهِل القَمَّ و او واقب في هماا ل ناَ ب خ *و إَّ عاقاُ

* فمفَ رسََول الل هََلی الل علَ

ومل و أهسک عما أراد» .عبزاز2009،ت ،ج ،17ص ،21د9530
ر این گزارر ابینو دی فتیا وفم اک یا را بثلی خها م دم  .این ا ی ر دیاک لتری
وازو شیین و رسییهو خناعص دفارا رسییم پم اخا دم ون .این روایا ورز از ورم سییان بم و
اسیییا؛ زیما اوال ابه میمو ر جایگ احین و ه و و وب ورز از دسیییاوب اسیییا دی رواییا جهی
ببدم  .راورا صیال بمب د ر سیلسیل سیان رمار ار ورز یهرن اسیا و این گزارر ا ربارو
او رسرنو" :روایاکع باکم اسا؛ هرن اسا؛ بتموک اسا؛ ارزر ونار ".
وقال إبَااَ بن ن قوب الَوزجاايخ ِاَّ قاهَا وااي الَ نی و قال الاخار خ ههمَ الَ نی
و قال أبوعاَ اوجَ خ قل تبي داودخ نمُب ح نیق هََال المَ

فقالخ ت وقال الهسََاريخ ُ َ َب

الَ نیق ل أحادنی ههاََِ و قال في هوََُإ مخَخ هَُوِ الَ نی و قال هََال بن هَم الاْ اد خ
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ِاَّ نقص و لَس او شٌَا في الَ نیق نَو أحادنی ههاََِ عن اب الاهاايق وعن الََنَ ق وعن
سلَماَّ الَُمي أحادنی ت ض َف .ع بزب ،،1400 ،ج  ،13ص ،19د2796
پس سادم و وفم از راویاک این گزارر ب جاع ک حنی بهموهان و ب ورم ببرسن
روایا پرنیرن را ورز درن اهما سیاخت باشیان .ح مب از ابنحدرن و او از بتدن بن اسیتا ،و او
از بمخب اصتابع از عیا بن یسار اور و د گهین:
کدات سیییهرا وت

ر بک وازو شییینو جز سی ی ایل اخم د ر جاگ احن وازو گم ین

زبیاوب دی بنیییمدیاک رمیع جایازا حدزو را بثلی دم و به وین و پریاب م همبه " :اگم بمبنیییمدیاک
سییا یابم ،سییب وفم اک ا را بثل خها م دم  ".اوبییار ورز درن را گفتان وای وازو شیین.»...
عح مب ،، 1420 ،ج  ،17ص323
این گزارر ورز بنوک سییان وق شیینو و ینگاو ش ی بییب عیاد بن یسییار د از صییتاب
ورسا ،ودبکهاون شیک وزوو را رابا دان.
ب) از نظر محتوا

این روایات از ورم بتتها ورز از چان جها اشکاو ار :
 .1ر رواییا ابنعیا

ابینو دی پریاب م خییاب بی جایازو حضیییمت حدزو همبه " :اگم

اونوو بهن از که ودب به  ،جاازوات را ر ا ببدم ت کا از گموو اب ب تلن بتنیهر ببشنب"؛
یهاب هن ودبدم ت کیا پموینگیاک و حرهاویات اک را ب هروین .این سییی ن از ابهزو یاب ین و
سیتهر اسی ت ورسیا د جاازو را هن وکاان کا حهدل حرهاوات شیه  .هن شیهنا و بم گاک از
ییموریات اس ی ت بلک ا یاک اسییا .چگهو رسییهو خناعص خهاسییت بمخ ف این سییتهر
واجیب ین عدی داین؟ حمبیا و بزرگهارب بم گیاک ورز بی ویهو شیییهرینب چهک حضیییمت
حدزوع)

راک اسا د هن شهون.

.2همبه  ":اگم بم رمیع سییا یابم ،سییب وفم از بم اک اک ا را بثل خها م دم " .بثل
وده ک دنییتگاک از ابهزو اب ین ورسییا و از اک وهب شیینو اسییا .حادم روایا دم و د
رسیهو خناعص

ر سی اماوب وفمبه بگم اک د ب صینر سیتهر ا ون و از بثل باع دم ون

ع ب ارب ،ببکا ،ج  ،14ص ،85د4129؛ حادم  ،،1411،ج ،4ص ،338د . 7843زب نییمب
درن رواییا ابه میمو را اور و و ر پیاییاک گهیین" :لرکن بی لری رواییات ،اخت هب رحمبیا
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بثل ورسییا مچان وسیی ا ب سییگ رونو" ع زب نییمب ،،1407 ،ج ،2ص654؛ ابنعمر ،
 ،،1419ج ،3ص 175؛ ال ت این به ییه) ورز رابا ورسییا د پرع از جاگ احن بثل جایز و
پس از اک جاگ حمات شنو باشن.
.3اگم این دیار بماب اوتقیات اومیات شیییه  ،لرلب وینار دی اوتقیات زوب بثی

این دی بمککیب

جاایا شیینو ،از اهما یگمب ب ویهو بم گاک یا دنییت شیینگاک د ککلرن م ونارون گمهت
شیه ؛ چهک بثل وده ک حضیمت حدزوع) دار د بنیمداک رمیع و ه بلک ان و چان وفم
یگم اومات ا ون .اگم باابم بمازات به باین درن جاایا داراک بمازات بب شیینون و اهما
یگم .این به ه) عا الو ورسا و با رود اس ت واسازگار اسا.
ابا اگم ب عاهاک بمازات بم گاک باشن باز م و حق اسا و عا الو ؛ زیما ب مشکلب با
دنیییتی یاب بنیییمدیاک رهتیار شیییه  ،کییررمب ر اک یا وینار و اوتقیات از دنیییتگیاک ،بایقب و از
ابهزو اب اس ت ورسا؛ زیما جاازو ر احساسب ونار .
 .4ربییاص از جاازو اهما ب د بمککب چارن جاایتب ونیینواون اک م ب اوگرزو خنییم
رووب و عیاحفب ،از اخ  ،پریاب ماک ،بی ویهو پریاب م اسییی تعص بی ور اسیییا دی از سیییم
احسیاسیات و بمخ ف ر اب خناوون اوتقات گرم و خناوون او را از این ارنات باع دان .این ای
و روایات ،بم این به یییه) ورز اللا ودب داان د بثل پرع از این جایز و کبیییدرم رسیییهو
خناعص بم اسیا

حکم پرنیرن به و کا این د این ای وازو شینو وحکم پرنیرن را وسی دم و

باشن.
 .5ر روایا ابه میمو کبمی شنو د رسهو خناعص سهگان یا دم ون و این ای ر
داک بکاک وازو شین و اینیاک رسیم خهر و به ون و چهک اک را ب سیتهر خناوون اومات ونا ون
وب الفا رسیم شین ،واگزیم دفارو رسیم پم اخا دم ون .این بتتها ورز باح اسیا؛ زیما دفارو
ر جایب رابا اسیا د شی گ بمککب خیا شینو وعدنا ب سیهگانر عد وکم و باشین ،ر
حالب د رسهو خنا عبمهمخ ار ات رسم ب ستهر خناوون عد دم و وعدنا و ه و اسا.
 .6این روایات بم این به یه) اللا بب داان د رسیهو خناعص از سیم احسیاسیات
چارن کبیییدردب گمهیا ر حیالب دی رماک بب همبیایین* :وبیایایق عن الههب اک ه اال وحب
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یهحب*عومم 4-3 :و اک را وفب بب دان و بب گهین :اک حضییمت مگز سیی اب بم اسییا
هاب وفس وفمبه و اسا .بب شک م روایتب بم خ ف رماک باشن باح اسا.
روایت سوم :عیاشی

عراشیب ر کفسیرمر از رهو پراب معص اور و د اینیاک ورتب جاازا حضیمت حدزو را
ینون همبه ون ":اگم پرموز شهت بثل خها م دم " .ععراشى ،،1380،ج ،2ص ،287د85
این روایا ورز از ورم سیان یهرن اسیا و اسیتنالو واپذیم؛ زیما عراشیب بهاصیم دلراب و
رگذشییت ب سییاو  329به و ع کهماوب ،ببکا ،ج ،15ص ، 170ر حالب د اک را بب واسییی و
سیان از حسیرن بن حدزو و او از ابات صیا  ،علر السی ت روایا دم و د هاصیل بسیرار و واسیی
حذف شنو اسا.
روایت چهارم :حسین بن حمدان

بملسیییب ر بتیار روایتب از حسیییرن بن حدیناک اور و ید "بیا فتیا وفم به یم ر سیییاو 259
خنبا ابات عسییکمب علر الس ی ت ب سییابما رهترم کا وال ت ابات عبییم را ک میک بگهیرم ...و از پاج
کک رم ر وداز برا پمسیرنیم .همبه  :ورتب حضیمت حدزو شیهرن شین ،پراب م همبه ون" :ب مکار بهب
حدزو فتا وفم اک ا را خها م دنا" و این ای وازو شن» .عبملسب ،ببکا ،ج  ،78ص395
این گزارر ورز از چان جها باح و بب اسییا

اسییا؛ زیما ر شییمد حاو حسییرن بن

حدناک ابنو د هاسییینالهقرنو و رو گه به و و لهاا شییینو اسیییا و ب او کهج ودب شیییه
عار برلب، 1331 ،ج ،1ص 237؛ واوگهب ابات عسیییکمب علر السییی ت ر بتاصیییمو به ون و
ارک اس اک حضییمت با شییرهراک ریع شیینو به و ب رات شییرهراک ب ویهو فتا وفم ب صییهرت
جدهب ابکاک پذیم و ه  .ورز وال ت حضیمت ولب عبیم عم ا کهالب همج النیمین ب فراو
به ؛ لذا بتتهاب روایا ور از عق و بایق و شییم) اسییا .م چارن ر کفاسییرم شییره ب اک
استاا وننو وبم و اوست اون.
ج) ناسازگاری با روایت وگزارش های دیگر

این روایات با روایات وگزارر اب یگمب د براک خها ن شین واسیازگار اسیا؛ زیما
روایا ابب بن دهب د براک خها ن شین و از ورم سیان صیتر اسیا گهین" :اوبیار ب احب
این ای به و اون".
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د) ظاهر آیه

این ایات راخم سییهرو وت رمار ار  .این سییهرو ب اکفا ،بفسییماک ر بک وازو شیینو
جز اک د گفت اون :سیی ای اخم ر بنیا ر جاگ احن وازو شیینو اسییا .این به ییه) بم
اسیا

داک روایاکب به و د از ورم سیان و بتتها بمرسیب گم ین و راب اسیتنالو اوسیت ونین.

ب ک ع ر اک روایات ،این به ییه) د این ایات ر بنیا وازو شیینو ورز بم و اسییا .ها م
این اییات بریاک بییالیب دلب اسیییا دی بیا پرع از ممت و بهین از ممت و ر م زبیاک کی رق
بب دان وداربم ار و ب تگ زباک یا به یه) خاصیب ورسیا؛ بث ایات  194سیهرو بقمو و
 41- 40سییهرو شییهرب د بم داوانب ربییاص اللا بب دان و ر ها م ای ر ونییاوب
ورسیییا د لر باشییین این ای ر خ و جاگ احن وازو شییینو ،مچان بفا رم این ای با اک
واره ورز کی رق بب دان.
هیا م این ای اللیا بب داین دی بنیییمدیاک رمیع ارینات بسیییلدیاویاک را ک هب دم وین و
بسییلداواک خهاسییتان کا ر بمابم ارنات بنییمداک ک هب داان .این به ییه) با کدات اکفارات بک و
بینیای و جایگ یاب بینر و احین و ...کی رق بب داین؛ زیما رسیییهو خینا عص و بسیییلدیاویاک ،ر
حهو وراک بکب و بنوب با بنییمداک رمیع رگرم به ون و م ارنابب ر پب عدلب پنین بب
ابن و عاب ارنات یگم به  .م چارن این ای ب صهرت واژو جدع ابنو د اگم س ن رسهو
خنا عص به و وای خیاب ب اک حضیمت وازو شینو به باین ب صیهرت بفم بب ابن .ایل
بهنب د خیاب ب رسیهو خناسیا ،عین و ا ابل *ا ) الب سی ر ربک  *...اسیا؛ ر این
صیهرت بارهر از صی م ،پاینارب ر ابم عهت ب ین و ب حهر دلب اسیتهارب ر بمابم شیدن
و وقن اب اواک اسا و ص م ر بمابم بثل شنک شهناب احن و خه ارب از اوتقات گمهتن.
 .2انصار ،مخاطب آیه

ینگاو وت اک اسیا د این سی ن ،سی ن اوبیار به و و ای اک ا را ب احب سیاخت
اسیییا .عح مب ،،1420 ،ج ،17ص322؛ باهب ،،1420 ،ج  ،3ص103؛ سیییدهاوب،،1418 ،
ج ،3ص211؛ رهل ب ،،1422 ،ج ،6ص52؛ ابنعیری  ،،1422 ،ج  ،3ص432؛ ابن جهزب،
 ،،1422ج  ،2ص594؛ شهداوب ،، 1414 ،ج ،3ص244؛ جباص ،،1405 ،ج ،5ص16
استاا این ینگاو و روایا ی اسا د ر این بارو رسرنو:
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رواییا اوو ،ب یاحیب اوبیییار به و وای ر هت بکی ویازو شییینو و ابب بن دهیب رواییا
دم و اسا:
أخاَاا الَسََن بن حَنیق أخاَاا الفرَل بن هوسَیق عن عَسَی بن عاَ ق عن ربَإق عن أبي
ال َالَََق عن أبي بن ِ َبق قَالخ لمَا َِاَّ نوُ أحَ أهَََََب هن اتاصََََار أرب ََ و سَََُوَّ رجحق و هن
الم اجَنن سََُق هه حمِةق فمرلوا ب ق فقال اتاصَارخ لٌن أهَاها هه نوها هرل اِا لهَبَن علَ ق
فلمَا أَّ َِاَّ نوُ فُ همََق فَلاِل اللَ ض َالیخ *و إَّ عَاقاُ

*؛ فقَال رسَََول اللَ هَََلی اللَ علََ

ومل خِفوا عن القوُ َََ أرب َ» .عوسایب ،،1421 ،ج ،10ص ،145،د11215
ابب بن دهب گهین:
ر جایگ احین  64وفم از اوبیییار و شیییع وفم از بهیاجماک از جدلی حضیییمت حدزو بی
شیها ت رسیرنون و او را بثل دم ون .اوبیار گفتان" :اگم چارن روزب پرع این اهزوک خها رم
دم " .ورتب روز هت بک هما رسییرن ،ای وازو شیین" :اگم بمازات بب دارن ."...پراب م همبه :
"باز اشت شهین بگم از چهار وفم"».
این روایا را د وسییایب اور و ،از ورم سییان صییتر اسییا؛ زیما کدات راویاوب د ر
سلسل سان جاب ارون کییرن شنواون.
حسییرن بن حمی عبزب ،،1400 ،ج ،6ص ،358ر 1303و هضیی بن بهسییب سییرااوب
ع دیاک ،ج ،23ص ،254ر 4750و عرسیییى بن ع رین بن بیالیک الکاینب ع دیاک ،ج  ،22ص،634
ر 4640و ربرع بن موس ال کمب ،و یقاو التافب ،ال بیمب رم ال ماسیاوب ع داک ،ج  ،9ص،60
ر . 1853وب از رهرع مبب الهیالریل المییاحب رواییا وده و ع دیاک ،ج  ،9ص ،61ر 1853و ابب
بن دهب بن ررس بن ع رن ع داک  ،ج ،2ص ،262ر 279وب از اوبییار و اصییتاب به و و ر
جاگ احن حضیهر اشیت و یکب از رماد به و و ببیتفب ورز اشیت اسیا .دتاب اب علهت رماک
و کاری  ،از رمائا اب او ب وههر یا دم و اون .عجزرب ،،1409 ،ج ،1ص62
ر وترم سیلسیل سیان این روایا د ابب بن دهب وق دم و ،دگب از ورم ا

سیاا،

صیتر و بهر کییرنون .بماین اسیا  ،ب احب این ای اوبیار به و و ای ر هت بک وازو شینو
اسیا .ها م ای د جدع را ب احب سیاخت ورز با این به یه) سیازگار اسیا و از ورم بتتها ورز
اشیکالب ونار ؛ زیما ر این روایا کبیمی شینو د هقط حضیمت حدزو را بثل دم و به ون و
ب بثل دم ک یگم شهنا اشارو وننو اسا.
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یگم اک د اوبییار گفتان ":با اهزوک بب دارم" د بارهرشییاک دنییتن بنییمداک به و
اسیا و بثل دم ک دنیت ا؛ چااک د ا ابل روایا د پراب معص همبه " :باز اشیت شیهین جز
چهار وفم" ،لر اسییا د بارهر اوبییار دنییتن بنییمداک به و و بثل دم ک جاازو اب اک ا.
رسیهو خنا عص ورز ر هت بک ب د اباک ا ون و ب سیسا راک همبه ون دسیب را وکنیان ،کا
چ رسیین د بثل داان .کاها ایما ب د بدکن اسییا وار شییه  ،وزوو این ایات ر هت بک
اسیا و ببکهاک گفا :اوبیار ر پایاک جاگ احن ،کبیدرم گمهتان د اگم بم بنیمداک سیا
یابان ،این کهنا یا برعکم از اک ا را خها ان دنیا وای وازو شین و ببینا ،اک ر هت بک
کتقق یاها د رسهو خناعص اوبار را از اوتقات گمهتن باع وده ون.
روایا ابب بن دهب ر کهارخ با و روایا پرنیرن از س بارم سان و بتتها و ها م ای
کمجر

ار  .مچان سیان این روایا صیتر اسیا ،کاری وهیسیاک وکفسیرم وگاراک ب اک کهج

وکم و اون .بنیهب اسییا د شییهمت روایا ابنع ا

و ابه میمو و حتب اکفا ،ورم بماک ،لر

بم رسیتب ورسیا و بافهو وارع شینک روایا ابب بن دهب ،لر بم ر ودب شیه ؛ زیما بسیرارب
از ورایع ر کاری اس ت ب ویهو ورو رسهو خنا عص وارع شنو و حق به و؛ ابا کاری وگاراک
وراور واون .راب اوکار ورسیا د کدات ورایع وراک اک حضیمت ر ا ونینو اسیا و بسیرارب ورز
باح به و و ب اکفا ،اور واون؛ بث

اسیتاک شیرم وهشیرنک پراب معص از حلردل سیهنی و اسیتاک

لهد و هنیم و شینک رسیهو خنا کهسیط ج می

ر بهثا و ب فب به ک بهثا ب بنت سی سیاو و

. ...ع وارقب ،1384 ،ج  ،1ص 308 ،190و405
ر وترم این ینگاو د ب احب اوبیار به و وای ر هت بک وازو شینو ،از ورم سیان و
بتتها کمجر

ار .

وت ،روایا شیه ب د ابنابب شیر وق دم و و ح مب ورز اک را اور و اسیا وگفت د
ب احب اوبار به واون وای ر جاگ احن وازو شنو اسا:
عا اأعلی عن داود بن أبي اه عن الشَ اي قالخ لما ِاَّ نوُ أح وااصََف المشََِوَّ فَأل
المسَلموَّ بنخواا هرلَ سٌَََ ج لوا نقط وَّ مَاا ومااف و نشَقوَّ بطوا فقال أهََاب رسَول
الل هَََلی الل علَ وال خ لٌن أاالها الل هه لهف لن فلاِل الل خ *و إَّ عاقاُ ف اقاوا بمرل ها عوقاُ
ب ولٌن هَََاَض ل و خََ للصَََابَنن*عالات  . 126 :فقال رسَََول الل هَََلی الل علَ ومل خ "بل
اصاَ"» .عابنابب شر  ،،1409 ،ج  ،7ص ،366د 36744؛ ح مب،1420 ،ج  ،17ص323
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شه ب گهین:
ورتب بنییمداک از جاگ رهتان ،بسییلداواک ینون د شییهنا را بثل دم واون -گهر و
با را بمینو و شکم ا را شکاهت اون -اصتاب گفتان" :اگم بم اک ا بسلط شهیم با م اومات
خها رم ا  "...که ای وازو شن و پراب م همبه " :ص م بب دارم".
این روایا از و جها اشکاو ار :
اوو از ورم سیان یهرن اسیا؛ چهک شیه ب ر جاگ احن حضیهر وناشیت  .وب ر سیاو
شییینیییم خ ها عدم ب ورا ابنو اسیییا ع بزب ،1400 ،ج  ،14ص ،28ر 3042و ر وترم
باقیع اسا.
وت ،از ورم بتتها ورز اشیییکیاو ار ؛ زیما بنیییمدیاک رمیع کدیات جایازو یا را بثلی وکم و
به ون .این همصیا ورز بماب اک ا و ه و اسیا .این به یه) با روایات وگزارر اب یگم ورز
کییرن ونییینو اسیییا .از رتا و و عیا ورز درن روایا شییینو و جبیییاص اک را اور و اسیییا ع
جباص ،، 1405 ،ج ،5ص . 16رتا و و عیا گهیان:
ورتب بنیمداک شیهناب احن را بثل دم ون ،بسیلداواک گفتان ":اگم بم اک ا چرمو شیهیم،
بزرگ کم از اک بثل خها رم دم " وای وازو شن».
این گزارر ورز راب اسییتنالو ورسییا؛ چهک سی ن این و ر حکم روایا ورسییا واک
زباک و ه واون .ابن جمی ورزگهین:
" بنییمداک کدات شییهنا جز حارل را بثل دم ون و اوبییار گفت اون."...ع ح مب ،1420،ج
 ،17ص323
ینگاو ابن جمی ورز ر حکم روایا ورسا .ع وو بم این د بنمداک جاازا دل شهنا
را بثل وکم ون؛ ر وترم این ینگاو د ب احب اوبییار به و و ای ر جاگ احن وازو شیینو
ورز باح اسیییا و لرلب بماب ار ات اک غرم از این روایا شیییه ب و ینگاو رتا و و عیا وجه
ونار .
 .3نزول آیه ،پیش از هجرت و در زمان مکه

ر بمابم و ینگاو پرنییرن ،ینگاو سییهت وجه ار د ای پرع از ممت و ر بک
وازو شیینو و ب احب و حکم اک عات اسییا و شیییک وزوو خاصییب ونار و داوان یگم ایات
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االحکیات ،حکم ربیییاص را بی حهر دلب و بماب دیل بسیییلدیاویاک بریاک دم و و ر دیل زبیاک یا
جمیاک ار  .بفسماک این ین گاو را ب عاهاک یک رهو بیمد دم واون .ح مب گهین:
و بمخب یگم گفت اون :اک چ اواک براک دم واون بارهر ورسییا ،بلک بارهر اک اسییا
د سییتم ینو برع از اک چ ب او سییتم شیینو وسی ا ب هالم اومات ون ن».عل ُن َ َن ب اضَن اونَُن
ُ ُ
ر
شَيَ هما ََِ اؤتَق و إاما ُع ِه َي ب ما أَّ هن ظ ِل بظحهَق فح نَل ل أَّ نهال همن ظلم أِرَ هما اال
الظال هه .
وب این ینگاو را از رهو بما ن ،ابن سیرمین و سیفراک اور و اسیا عح مب ،،1420 ،ج
 ،17ص . 424بمخب یگم از بفسماک ورز درن س ن را اور واون .این به ه) از ابنع ا

ورز

روایا شینو اسیا .وب گهین" :این ای وایات یگم داوان بقمو 194 :و شیهرب 41 - 40:ر
بک و پرع از ممت وازو شنو اسا" .ع برهقب ،،1424 ،ج  ،8ص ،107د16080
بم این اسیا

کدات سیهرو وت

ر بک وازو شینو اسیا .ابا این روایا از ورم سیان یهرن

اسیا؛ چهک اهزوک بم اک د ابنع ا
روایات کفسییرمب را از ابنع ا
ابنع ا

ر وراک بکب و ه و ،علب بن ابب حلت د بسیرارب از

روایا دم و و یکب از راویاک او ر کفسییرم به و ،با واسییی از

روایا بب دان و واسیی حذف شینو اسیا؛ ع وو بم اک د خه ر ورز کهررق ونینو

اسیییا عبزب ،، 1400 ،ج ،20ص ،491ر . 4090بهاوی بن صیییال ورز کییرن ونییینو اسیییا
ع داک ،،1400،ج ،28ص ،194ر . 6059ر وترم  ،این روایا از ورم سیییان راب اسیییتنالو
ورسا.
بهار ب د این ینگاو وگزارر را رهت بب ب نن ع ارکان از:
 .1د ب اکفا ،گفت اون :سیهرو وت

ر بک وازو شینو اسیا .این د کدات سیهرو ر بک

وازو شییینو و سیی ایل اخم ر بنیا وازو شییینو باشییین از این جها اشیییکاو ار ع چااک د
گذشیییا د هقط ح مب از رهو عیا اور و د این سی ی ای ر بنیا ر جمیاک جاگ احن
وازو شنو اسا:
"ح ها ابن حمَ

" ع ح مب ،،1420،ج ،17ص . 323این به یه) ورز ینگاو شی بیب

عیا به و و ودبکهاون رابا داانا شییییک وزوو ای باشییین .خه وب ورز ر جاگ احن حضیییهر
وناشت اسا .ب ع وو گفترم د روایات اک از ورم سان باح اسا.

184

| دوفصلمام پژوهشهازدفسیاد ییی  -سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1400شماره پیاپی 14

 .2ها م ای عات و خیاب ب دل بسییلداواک ر دل زباک اسییا و شییا نب ورز ر ای ،
چی از ورم هیا م و واژو یا و چی از ورم سیییریا ،،وجه وینار دی این اییات ر جایگ احین ویازو
شینو باشین .ابا ایل  127د خیاب ب رسیهو خناسیا ،گفترم عین ب ایل ا )  ...اسیا د از
اسییی ت وراور ک بنیییمداک و کهح اک ا و کاگ به و و این به یییه) برعکم با بترط بک
سیازگار اسیا؛ زیما کهح بنیمداک برعکم ر بک به و اسیا .م چارن این ای ونیاک بب ن
د ای پرنیرن سی ن اک حضیمت و ه و اسیا .ابا این د بسیلداواک ر بک اک سی ن را گفت
باشیان ورز پذیمهتاب اسیا؛ زیما رسیهو خنا و بسیلداواک ر بک از بنیمداک ازار اب زیا ینون
و بنیهب اسا د ربن اوتقات اشتان.
 .3ویدگاه برخی مفسران شیع
بمخب بفسیماک شیره  ،پراب معص را ب احب این ای وناوسیت اون .شیر حهسیب و ح مسیب،
رس ب وزوو این ای و ینگاو بیمد ساخت اون:
یینگیاو اوو  :بنیییمدیاک جایازو شیییهیناب احین را بثلی دم وین و بسیییلدیاک گفتاین ":اگم بم
بنمداک سا یابرم ،برع از این بثل بب دارم" .شه ب ،رتا و وعیاداک را گفت اون.
ینگاو وت :از بما ن ،ابن سییرمین و ابما رم وق شیینو د این ای عات اسییا .عشییر
حهسب ،ببکا ،ج ،6ص 440؛ ح مسب ،،1372 ،ج ،6ص 605
رمب ب تار :ب احب ای چهک یگم ایات االحکات عات اسیا و دل بسیلداواک ر کدات
وراک ا ستان و شیک وزوو خاصب ونار .
بیا کهجی بی بیاحی به ک بسیییتاینات یینگیاو اوو ،پریاب معص ب یاحیب ای و ه و ابیا این دی
اوبیار ب احب ای به و اون و ر هت بک وازو شینو ،روایا صیتر ابب بن دهب بماک اللا
بب داین و به یییه) اوتقیات ،دنیییتن بنیییمدیاک رمیع به و وی بثلی دم ک جایازو یاب اویاک .این
ینگاو از ورم سیان و بتتها پذیمهتاب اسا و کمجر

ار  .ابا این به ه) د سهرا وت پرع

از ممت و این سی ای ر اواخم بهثا وازو شینو باشین ،راب کیب اسیا و لرلب بم اک وجه
ونار  .ابا این د ب احب اوبار به و وای ر جاگ احن وازو شنو ،لرلب بم ار ات اک ورسا.
از ها م ای بمبب این د ب احب این ای بث بسیرارب از ایات یگم ،کدات بسیلداواک سیتان -
چ ر سیابق و چ ر زباک حا یم -و شییک وزوو خاصیب وناشیت اسیا .لرلب وجه ونار د
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این ایات ر جمیاک جاگ احن و خیاب ب ر سهو خنا یا اوبار وازو شنو باشن .سرا ،ایات
ورز بم این به ه) د ر خ و اک جاگ وازو شنو باشن اللا ونار .
نتیجه

.1ای  126سیهرو وت  ،رجمیاک جاگ احن وازو ونینو و براک داانا اک اکفا ،ورسیا و
ب احب اک کاها رسییهو خناعص ودب باشیین .روایاکب د ر این به ییه) رسییرنو ،دگب
هرن و بتضا ستان و از ورم بتتها ورز غرمبایقب و باح .
.2گا ب سیرمو وهیسیاک یا کاری وگاراک ،یک به یه) را با اسیتاا ب یک روایا یهرن
و سیاختگب گزارر وده و اون و اک به یه) شیهمت یاهت اسیا .این گزارر ا باین بازوگمب
و کتمیفات کاری ب و کفسیرمب از سیاحا رماک و کاری ز و و شیه  .شییک وزوو این ای ورز از
درن ر ر اسا.
 .3از اک جیا دی از رهو ابه میمو و بتدین بن دهیب رمهب رواییا شییینو ،این احتدیاو
وجه ار د این روایات سیاخت و پم اخت یهه یاک باشین د خهاسیت اون بگهیان رسیهو خنا
و بسیلداواک خنیهوا حلب سیتان و اک حضیمت بماسیا

یک واراحتب عاحفب ،سیهگان یا

دم و د از دنییت اب بنییمداک رمیع اوتقات بگرم  .لذا چهک خیا وده ون ،خناوون باع دم و
اسا.
.4این ای داوان کهنا ب از ایات یگم ،ب حهردلب ر به ییه) ربییاص و بهابل ب
بث با بنمداک وازو شنو اسا.
 .5این ای ابموز د جاگ اب گسییتم و ورابب ر ابها ب تلن سییراسییب ،ارتبییا ب ،
ومت اهزارب و رسیاو اب برن بنیمداک و بسیلداواک جارب اسیا ،یک یابیل روشین یاب ب شیدار
بب ایین و از جدلی اییات االحکیات اسیییا دی ببکهاک احکیات هقهب ب تلن جایگ و بقیابلی بیا
شدن را ب خهبب از اک استا اس وده و شمد و بسط ا .
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