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نقدوبرریسکتاب

ابوبکر بهیقی و 
دالئل النبوه

می شد، این آثار را به وجود آوردند. می توان قرون چهارم و پنجم هجری 
ی در زمین���ه نب���وت  دانست. نویسندگ���ان ومحدثان  ئل نگ���ار را اوج دال
ی، ماوردی  بزرگی همچون ابوبکر بیهقی، ابونعیم اصفهانی، ابوحاتم راز
کتاب های قابل توجهی در  این  و قاضی عبدالجبار همدانی به نوشتن 
یق عقلی و یا به روش  گماشتند. به طور کلی ای���ن آثار از طر زمین���ه همت 

نقلی، سعی در  اثبات پیامبری حضرت محمد )ص( دارند .

که به زندگی پیامبر  ی است  ئل نگار ئل النبوه از آثار مهم در  زمینه دال دال
اس���ام پرداخت���ه، الب���ای  بخش های مختل���ف به صورت���ی برجسته به 
معج���زات ایشان می پردازد. بیهقی خ���ود از محدثان بزرگ زمان خویش 
کتاب خود را نگاشته  بوده است و بنابراین به شیوه ای روایی و حدیثی 
ئل النبوه واحوال صاحب  کتاب دال اس���ت. این مقاله به معرفی و بررسی 

یعه اثر مشهور ابوبکر احمدبن حسین بیهقی می پردازد.  الشر

معرفی نویسنده 
ابوبک���ر احمدبن حسی���ن ب���ن علی بن عبداهلل بن موسی خسروج���ردی، از 
محدث���ان ب���زرگ، در  384 هج���ری در  خسروج���رد نیشابور ب���ه دنیا آمد. 
در  اص���ول پی���رو مکتب اشع���ری و در  ف���روع، شافعی مذهب ب���ود. برای 
یژه حدیث، به بیهق، نیشابور،  تحصیل علوم و فن���ون روزگار خویش به و
ع���راق، جبال و حجاز رف���ت. بیهقی در  تاش بود می���ان تعالیم مذهب 
شافع���ی  وک���ام اشعری، ب���ا مکت���ب اصحاب حدی���ث پیون���دی برقرار 
ک���ار شد.3 امام الحرمین  که موفق به انجام این  کن���د. و اولی���ن کسی بود 
جوین���ی در  م���ورد او می گوی���د: »ام���ام شافع���ی را ب���ر ه���ر شافعی مذهبی 
که  که او را به خاط���ر تألیفات متعددی  من���ت است، جز احمد بیهق���ی 
در  تأیی���د مذهب شافع���ی داشته است بر امام شافع���ی منت است«.4 
در  مناب���ع مختل���ف رجالی، تعداد است���ادان و شی���وخ او را بیش از صد 
ی���ن آنها می توان به ای���ن افراد اشاره  ک���ه از جمله مهم تر ت���ن برشمرده اند 
بن فورک  ی، ابوبکر ک���م نیشاب���ور بن محمد عل���وی بیهقی، حا ک���رد: ظفر
کتاب شرف  اصفهانی، ابوالحسین بن بشران،5 ابوسعد خرگوشی مؤلف 
ین  که بزرگ تر ئل النبوه6 و ابوالحسن محمدبن حسین علوی  النبی یا دال
است���اد او بوده  است.7 تألیفات گسترده، انتقال کتب حدیثی پیشین، 
یاب���ی احادیث، از او شخصیتی  ز ب���ه صورت ارائ���ه روایات آنها و نقد و ار

3. خلیل بن ایبک صفدی؛ الوافی بالوفیات؛ بیروت: دارصادر، 1411، ص 354.
یز: چاپخانه مشفق ]بی تا[، ص 308. خیرالدین  یحانه االدب؛ ج1، تبر  4. میرزا محمدعلی مدرس؛ ر
زرکل���ی؛ االع���الم؛ ج1، بیروت: دارالعل���م المالیی���ن، 1989، ص116. عبدالحی ب���ن عماد حنبلی؛ 
بی، ]بی تا[، ص 305.  ش���ذرات الذهب فی اخبار من ذهب؛ ج3، بیروت: داراالحیاء التراث العر
احمدبن محمد ابن خلک���ان؛ وفیات االعیان وابناءاالنباءالزمان؛ بی���روت: دارصادر، ]بی تا[، ص 
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کاظم موسوی بجنوردی؛ ج  یرنظر  کتچ���ی؛ ابوبکر بیهقی؛ دایرةالمعارف بزرگ اسالمی؛ ز  5. احمدپا

13، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، 1373، ص 477.
یخ سیاسی اسالم؛ تهران: دلیل ما، 1385، ص 67. یان؛ تار  6. رسول جعفر

یخ االسالم ووفیات المشاهیراالعالم؛ ج30،   7. شم���س الدین محمدبن احمدبن عثمان ذهبی؛ تار
بی، 1414 ق، ص 439.  بیروت: دارالکتاب العر

مقدمه
ئل النب���وه،  ی���ن دال کتاب های���ی ب���ا عناو ب���ا  ی اس���ام،  یخ نگ���ار در  تار
یت موضوعی  که ب���ا محور اعام النب���وه و اثبات النب���وه مواجه می شویم 
ی���ق  معج���زات پیامب���ر)ص(، سع���ی در  اثب���ات پیامب���ری ایش���ان از طر
ی���ج از قرن س���وم هجری وارد  دالی���ل و معجزات���ش دارند. ای���ن آثار به تدر
یخ نویسی شد. به دلی���ل فضای فکری به وجودآمده در  جوامع  حوزه تار
که دربارۀ پیامبر مطرح  یان برای پاسخگویی به شبهاتی  اسامی، اخبار

یخ دانشگاه اصفهان.  گروه تار 1. عضوهیئت علمی 
یخ اسالم.  کارشناسی ارشد تار  .2

چکی��ده: ییک از خبش ه��ای مهجورمانده در تارخی ناگری 
اس��ایم، دالئل ناگری اس��ت. در ای��ن میان، کت��اب هایی حتت 
عناوین دالئل النبوه، اعام النبوه و اثبات النبوه، با حموریت 
موض��ویع معج��زات پیامرب )ص(، س��ی در اثب��ات پیامربی 
ایش��ان از طری��ق دالئل و معجزاتش��ان دارن��د. کتاب دالئل 
النبوه و احوال صاحب الش��ریعه از آثار ابوبکر بهیقی، ییک 
از آثار مهم در زمینه دالئل ناگری است که به شیوه ای روایی 
و ب��ا نقل احادیث مبتین بر معج��زات و دالئل پیامرب )ص(، 
س��ی در اثبات پیامربی حرضت حممد )ص( دارد. نویس��نده 
در مقاله حارض به معریف کتاب مذکور همت مگارده اس��ت. 
در این راس��تا، بعد از معریف خمترص نویس��نده کتاب و آثار 
وی، حمت��وا و فص��ول کتاب را برریس نم��وده و با ذکر منابع 
بهیقی در دالئل النبوه، مقاله خویش را به پایان یم رساند.

کلیدواژه: ابوبکر بهیقی، تارخی ناگری اس��ایم، دالئل ناگری، 
کتاب دالئل النبوه و احوال صاحب الشریعه، اثبات پیامربی 

حرضت حممد )ص(، معریف کتاب.

مهنازکویه2دکرت حممدعلی چلونگر1

نقد و ب�رریس کتاب
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یان مختلف ارائه می کند.  بپ���ردازد؛ یعنی صرفًا روایات مختلف را از راو
او می گوید: 

رده ام، تالش  کت���اب آو ک���ه در ای���ن  بای���د دانس���ت احادیث���ی را 
گرحدیثی مبهم بوده،  که صحیح و مورد اعتماد باشد. ا کرده ام 
کتاب آنها  کارهایی نظیر این  کرده ام؛ هرچند در  مورد  آن را رها 
ک���ه ضعیف بوده  ی را  گر اخبار ه���م مورد قبول واقع می ش���ود، ا
رده ام ب���ه ضعف آن اشاره نموده ام و به احادیث دیگر اعتماد  آو

کرده ام«.12  

کتاب  محتوای 
کتاب به شیوۀ روایی، زندگی پیامبر را در122 فصل مطرح می کند.  این 
ین کتاب چنین مواردی را در برمی گیرد: در قبول اخبار، در اختاف  عناو
احادی���ث، مجموع���ه اب���واب مول���د پیامبر، نام ه���ا وکنیه ه���ای حضرت 

محم���د، در م���ورد صف���ات پیامب���ر، 
ب���وط ب���ه شمای���ل پیامب���ر،  اخب���ار مر
زه���د و پارسای���ی وی، همنشین���ی با 
فق���را و اهل صفه، مث���ل پیامبر و مثل 
ام���ت او، پیشگوی���ی سیف ب���ن ذی 
ی���زن در ب���اره آین���ده پیامب���ر، تجدید 
کعب���ه، بعث���ت، اس���ام آوردن  بن���ای 
ک���ه به صورت مجزا  اطرافیان پیامبر 

به آنها می پردازد، وفات ابوطالب و خدیجه، حدیث اسراء، ازدواج های 
پیامبر، جنگ های ایشان و ... . 

کتاب با دیگر نوشته ه���ا در  زمینۀ سیره، ذکر معجزات  سب���ب تمایز این 
ینی مستقل مانند: اخبار  که یا ب���ا عناو گسترده است  پیامب���ر به صورتی 
ب���وط به لرزه ایوان خسرو انوشی���روان و خاموش شدن آتشکده ها، شق  مر
صدر، درباره مهر نبوت، حفظ الهی از پیامبر، پیشگویی های نصرانیان 
و یهودیان، شق القمر، معراج و... ذکر شده اند و یا درون متن و بعد از هر 

حادثه یا مبحثی، معجزات پیامبر در آن موارد  ارائه شده است 

کتابش  بیهق���ی ب���ه عقیدۀ خودش، روای���ات و سندهای صحی���ح را در  
آورده اس���ت،13 ام���ا در  دنبال نم���ودن معج���زات پیامب���ر، ب���ه م���واردی 

که پذیرفتن آنها سخت می نماید:  یم  برمی خور

ب���ن ابیطالب  کودک���ی پیامب���ر و شق ص���در، از عبداهلل بن جعفر   در م���ورد 
روایت می کند:

ی  ک���ه او هم���راه برادر  شیری خ���ود پشت خیمه ها باز ی  ز »... رو
یشی مرا  می ک���رد، برادرش ترس���ان پیش ما آم���د وگفت ب���رادر  قر

 12. بیهقی؛ پیشین، ج1، ص46. 
 13. بیهقی؛ پیشین، ج1، ص 68.

ماندگ���ار در  ح���وزۀ حدی���ث به وج���ود آورد.8 بیهق���ی در  458 هجری در  
ک سپرده شد.9  گفت و در  بیهق به خا نیشابور دار فانی را وداع 

ک���ه در  منابع ذک���ر شده است، بدی���ن قرار است:  ی���ن آث���ار بیهقی  مهم تر
ثار در  چهار جلد، االسماء والصفات  سنن الکبیر در  ده جلد، سنن و اآل
در دو جل���د، المعتقد، البعث، الترغی���ب والترهیب، الدعوات، الزهد، 
ئ���ل النبوه در  الخافی���ات در  س���ه جلد، نص���وص الشافعی دوجلد، دال
چه���ار جلد، سن���ن الصغیر، شع���ب االیم���ان در دو جل���د، المدخل الی 
السن���ن، اآلداب، فضائل االوقات، االربعین الکبری، االربعین الصغری، 
که در  هدی���ة العارفین با عنوان االس���رار آمده است -  ی���ه، اإلس���راء -  الرؤ
مناق���ب الشافعی، مناقب احم���د، فضائل الصحابه، اثبات عذاب قبر، 
بیان خطأ من أخطأ علی الشافعین، ترغیب الصاة، جماع ابواب وجوه 
قراه القرآن، االعتقاد والهدایه الی سبیل الرشاد، ماورد فی حیاه االنبیاء 
بعد وفاتهم، المعرفۀ، المبسوط فی فروع، محیط یتعلق بعلم الحدیث، 

معالم السنن فی الحدیث، ینابیع االصول، القدر. 10 

کتاب  معرفی 
ین آثار در   یع���ه، از مهم تر ئل النب���وه ومعرفة اح���وال صاحب الشر کت���اب دال
کت���اب در  واقع داستان  ی است. این  ئل نگار ی���ژه دال سی���رۀ نبوی و به و
گون از  گونا که ب���ا ارائه روای���ات  زندگ���ی پیامبر اس���ام اس���ت؛ داستانی 
ح���وادث کوچک و بزرگ زندگی ایش���ان آغاز و پی گیری می شود. بیهقی 
در  این اثر، یک اصل مهم را مد نظر دارد و آن، اثبات پیامبری حضرت 
محمد)ص( با تکیه بر معج���زات ایشان است. معجزات و نشانه هایی 
کتاب در بیان  ک���ه سرآغاز آن به پیش از تول���د وی بازمی گردد. او در  آغاز 
که ب���ه خواس���ت خداوند متعال  کردم  سب���ب تألی���ف می گوی���د: »اراده 
کتابی دربارۀ برخی از معجزات پیامبرمان و دالیل نبوت او فراهم آورم تا 

کمکی در  راه اثبات رسالت آن حضرت باشد«.11 

کت���اب نیز به سبکی   بیهق���ی از محدث���ان بزرگ زمان خود ب���ود و در این 
گون، هدف خوی���ش را دنبال می کند. او  گونا حدیث���ی و با ارائ���ه روایات 
گونی از  گونا گ���ون و ب���رای هر حادثه و ه���ر مبحث روای���ات  گونا در م���وارد 
ی���ان مختلف ذکر می کند، بدون اینکه ب���ه نتیجه گیری در این زمینه  راو

کتچی؛ پیشین؛ ص 477.  8. احمد پا
ی���خ االمم والمل���وک؛ ج16، بیروت:  ی؛ المنتظم فی تار  9. عبدالرحمن بن عل���ی ب���ن محمدابن ج���وز
دارالکتب العلمیه، 1412ق، ص97. سیدمحسن امین؛ اعیان الشیعه؛ ج2، بیروت: دارالتعارف 

للمطبوعات، 1403، ص 568. 
ی���م سمعان���ی؛ االنس���اب؛ ج1، بی���روت: دارالجن���ان، 1408ق، 438. اسماعیل ابن کثیر؛   10. عبدالکر
البدای���ه والنهای���ه؛ ج12، بی���روت: دارالکت���ب العلمی���ه،1407، ص 100. اسماعیل پاش���ا بغدادی؛ 
ی؛ اللباب فی  بی، 1951، ص 78. ابن اثیر جزر هدیة العارفین؛ ج5، بیروت: داراحیاء التراث العر
کحاله؛ معجم المؤلفین؛ ج2،  تهذی���ب االنساب؛ ج1، بیروت: دارصادر، 1400، ص202. عمررض���ا 
بی، ]بی ت���ا[، ص206. زرکلی؛ پیشین، ج1، ص116. ذهبی؛ پیشین،  بی���روت: داراحیاء التراث العر

ج30، ص440. صفدی؛ پیشین، ج 6، ص 354. مدرس؛ پیشین، ج 1، ص 308.
یع���ه؛ ج1، بیروت: دارالکتب  ئل النبوه ومعرفه احوال صاحب الشر  11. احمدبن حسی���ن بیهق���ی؛ دال

العلمیه، 1405، ص 69.

در  تارخی ناگری اسام، با 
کتاب هایی با عناوین دالئل النبوه، 
اعام النبوه و اثبات النبوه مواجه 
یم شومی که با حموریت موضویع 
معجزات پیامرب)ص(، سی در  
اثبات پیامربی ایشان از طریق 
دالیل و معجزاتش دارند. 
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که صحیح بودن  کتاب���ش ذکر می کن���د؟ می توان اینگونه پاس���خ داد  در  
که  یرا منابعی  سلسله سند مهم تر از صحیح ب���ودن روایت بوده است؛ ز
ک���رده است، معتبر می باشند و چنین روایاتی در  بیهقی از آنها استفاده 
آنها وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه بعد از آنکه جایگاه 
محم���د امی���ن به عن���وان فرست���اده خ���دا، در جامعه اسام���ی مشخص 
گرایش به مق���دس مطرح کردن ایش���ان در  میان امت  گردی���د،  و خ���اص 
که موفق به دیدنش نشده بودند، پیداشد. در  نتیجه  کسانی  اسامی  و 
ک���ه متصل به دستگاه اله���ی است و در   از پیامب���ر شخصیت���ی ساختند 
کتاب هایی می بینیم، رد  ک���ه در  چنین  ی���ن موارد، همان گونه  کوچک تر

پای خدا را در  زندگانی او می توان مشاهده نمود.       

کعبه از ابن شهاب زهری نقل  مثالی دیگر اینکه در  روایت تجدید بنای 
می کند: 

ک���ه باالی کعبه رفت و شروع  ولیدبن مغی���ره نخستین کسی بود 
کعبه  ب���ه خراب کردن نمود. دیگران ه���م از او تقلیدکردند و تمام 
کنند  کردند. چ���ون خواستند ساختم���ان آن را شروع  را خ���راب 
ک���ار ساختند، هیچ ک���س نتوانست از جایی  کارگ���ران را آماده  و 
که مار بسیار  رده اند  که ایست���اده یک قدم به جلو رود و چنین آو
کعبه چنبر زده است و  که به اندازه تم���ام خانه  بزرگ���ی را دیدند 
ی دم خود نهاده اس���ت. این مسئله  سر خ���ود را خشمگی���ن رو
بن مخزوم  موجب ترس بیشتر ش���د و. . .  مغیرة بن عبداهلل بن عمر
کرد و اژدهای مذکور از نظرها ناپدید شد. برخی  آنها را راهنمایی 
که پرنده بزرگی آن مار را  گفته اند  که به آسمان رفت و هم  یند  گو

کوه های جیاد به زمین افکند...«.16     کرد و در  شکار 

یان متعدد  که اشاره شد، بیهقی یک واقعه یا روایت را از راو همان گون���ه 
نق���ل می کند. در  بیشتر موارد روایت ها بسیار مشابه اند و تنها اختافات 
یق اختصار  جزئ���ی دارن���د. در  پرداختن ب���ه موضوعات، تا ح���دودی طر
کافی برای پرداخت���ن به معجزات  می پیمای���د تا به این ترتی���ب فرصت 

که در  عنوان یکی از فصولش اشاره می کند: داشته باشد. همان گونه 

که خود  مجموعه ابواب جنگ های رسول خدا )ص(، چه آنها 
یق  که شرکت نفرم���وده، به طر شرک���ت فرموده است و چه آنه���ا 
کتاب هدف بی���ان معجزاتی  یرا در  ای���ن  خالص���ه و اختص���ار، ز
که برای آن  گرفته اس���ت و نصرت های الهی  اس���ت که صورت 
ی فرمود  حضرت پی���ش آمد و اینک���ه خداوند مسلمانان را ی���ار
ک���ه داده ب���ود و پیامبر بی���ان می داشت، عملی  و وعده های���ی را 

فرمود«.17       

 16( همان، ج2، ص59. 
 17. همان، ج 3، ص 5.

کردن���د و شکم���ش راپ���اره  گرفتن���د و درازش  دو مردسپیدپ���وش 
یدیم، محمد را  ساختن���د. من و پ���درش شتابان به آن ط���رف دو
که ایستاده است.  که رنگش دگرگون شده بود، دیدیم  در حالی 
یزم چه شده  کشی���د و پرسید: پس���رک عز پ���درش او را در آغوش 
گف���ت دو م���رد سپیدپ���وش آمدن���د و م���را خوابانیدند و  اس���ت؟ 
ردند و بیرون انداختند  سینه ام را شکافتند و چیزی را از آن در آو

گذاشتند... .  و بعد مرا به حال خود وا

وقت���ی حلیم���ه داستان را برای آمن���ه، مادر پیامبر، توضی���ح داد، آمنه در  
ی شب���ی در خواب  تأیی���د غیرعادی ب���ودن پیامبرگف���ت: هنگام ب���اردار
ک���رد. هنگام  کاخ ه���ای شام را روشن  که  ک���ه پرتوی از م���ن سرزد  دی���دم 
زایم���ان هم او برخاف دیگران در حالی که به دست های خود تکیه زده 

گردید. بود و سر به سوی آسمان افراشته بود، متولد 

یای غابی هم روایت می کند:  همین داستان را از محمدبن زکر

که می شکافت  گلو تا شکم م���را شکافتند. من به کسی  ی���ر  و از ز
نگاه می کردم و احساس هیچ دردی نداشتم. او دستش را وارد 
رد و با برف شست و  ک���رد و احشاء و امعاء مرا بی���رون آو سین���ه ام 
در  ج���ای خود ق���رار داد. بعد دیگری آمد و ب���ه اوگفت تو وظیفه 
کنار برو، و خ���ودش دست در  شکاف  خ���ودت را انجام دادی، 
رد و آن را شکافت و نقطه سیاهی  کرد و قلبم را بیرون آو سینه ام 
گفت ای  ر انداخت و  ک���رد و دو ک���ه پر از خون ب���ود، از آن جدا  را 
حبی���ب خدا این سهم شیطان بود و قلبم را با چیزی پرساخت 
گذارد. من  و ب���ا مهری از ن���ور آن را ممه���ور ساخت و سر جای���ش 
هن���وز سردی وگوارای���ی آن مهر را در  رگ و پوست و مفاصل خود 
کردند و به پرواز در آمدند  احساس می کنم...  و مرا همین جا رها
گر می خواهی  و وارد آسم���ان شدند و من ب���ه آنها نگاه می کردم، ا

نقطه ای راکه واردآسمان شدند به تونشان دهم.14 

گم شده بود  ک���ه محمد  در ادام���ه همین روای���ت و مدت ها بعد، زمانی 
گهان  یش که در  جستج���وی او بودند، نا و عبدالمطل���ب و دیگ���ر افراد قر
ک���ه می گفت ای م���ردم آرام باشید  از دل آسم���ان صدای���ی می شنیدیم 
که  هرگ���ز او را خوار  ی است  ی نکنی���د. همان���ا محم���د را پروردگ���ار و زار
کسی ما را  گف���ت: ای سروش غیبی چ���ه  وگ���م نمی کن���د. عبدالمطلب 
یر  گفت: محمد در  صح���رای تهامه ز ب���ه او رهنمونی می کند؟ س���روش 

درخت های دست راست نشسته است.15     

در مق���ام انتقاد به چنین شی���وه ای در کتاب باید گفت بیهقی که سعی 
ی روای���ات صحیح داشت���ه است، چگونه چنی���ن روایاتی را  گ���ردآور در  

 14. همان، ص 135.
 15. همان، ص 144.
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کس���ان دیگری ه���م اخبار  سیره ابن اسح���اق داشت���ه اس���ت.21 بیهقی از 
بن ح���ازم ازدی بصری )م170(،  یر کرده است؛ ازجمله: جر سی���ره را نقل 
ی )م192(،  یادبن عب���داهلل بکایی )م183(،22 سلمه بن اب���رش قاضی ر ز
محمدبن سلمه حران���ی )م192(، ابراهیم بن سعدزهری )م182(. بیهقی 
در  مواردی وجوه اخت���اف میان روایات از ابن اسحاق را ارائه می دهد؛ 
کم است و این به دلیل اعتمادی است  اما در  مجم���وع این اختافات 
ی ابن اسحاق  ک���ه  بیهقی بر روای���ات یونس به عنوان منبع اصل���ی مغاز

ی می کند.   می کند و از نقل های دیگر خوددار

کمی از او نقل می کند. 23  6. ابومعشر مدنی )م170(: بیهقی روایات 

کرده  7. ولیدبن مسل���م دمشقی)م207(: بیهق���ی از او پانزده روایت نقل 
است. 24  

8. واق���دی )م207(: او از اوزاعی، مالک بن انس و ابومعشر مدنی و دیگر 
علم���ای ق���رن دوم روای���ت می کن���د. مقایس���ه ای  در  نقل ه���ای بیهقی و 
ی واقدی نشان می دهد چه اندازه ای���ن نقل ها مطابق با  کت���اب المغ���از
کرده  کتاب است. بیهقی در  مجم���وع 88 روایت از او نقل  مطال���ب آن 
ی���ق ابوعبداهلل اصفهان���ی از حسن بن جهم از  است. ای���ن روایات را ازطر
که بیهقی به واقدی  حسین بن ف���رح آورده است. با وجود توج���ه خاصی 

دارد، در مواردی به ضعف نقل های 
او اشاره می کند.25     

ئ���ل، بیهقی  در  بخ���ش شمائ���ل و دال
ک���رده  استف���اده  مناب���ع  ای���ن   از 
عبداهلل بن محم���د،  ابوبک���ر  اس���ت: 
مع���روف ب���ه ابن ابی الدنی���ا )م281(، 
یاب���ی  فر بن محمدبن حس���ن  جعفر
ابومحمدبن حی���ان  )م301(، 
ابوبک���ر  )م369(،  اصفهان���ی 

محمدبن علی شاشی)م365(. 

کوتاهی را بررسی می کند؛ بنابراین  یخی  ئل النبوه دورۀ تار بیهقی در  دال
یخ های  یخ های عمومی نیاز نداشته است. به همی���ن دلیل از تار ب���ه تار
ی ها استف���اده چندانی نک���رده اس���ت. البته برای  عموم���ی ی���ا تک نگار
کتب رجال نیاز  یان و پرداختن به جزئیات زندگ���ی آنها به  شناخ���ت راو

کرده است.  پیدا 

که بیهقی به دلیل  یخ صحابه است  کت���ب مورد استفاده او توار از دیگر 

 21. همان، ج 2، ص 221 و ج 5، ص 146.
 22. برای مثال، ر.ک: همان، ج 3، ص 84.

 23. همان، ج2، ص 489، ج 4، صص 73 و 400 و ج 5، ص 418.
 24. برای مثال ر.ک: همان، ج 6، صص 448 و 513.

 25. همان، ج 2، ص 535.

  منابع بیهقی در  دالئل النبوه
که در  یک دسته بندی  کرده است   بیهق���ی از منابع متع���ددی استفاده 
ئ���ل و شمائل و  کل���ی می ت���وان آنها را ب���ه منابع سی���ره ای، کتاب های دال

کرد.  یخی تقسیم  منابع تار

منابع سیره ای وی عبارتند از: 
ئل النب���وه 160 روای���ت از ع���روه،  بی���ر )م94(: بیهق���ی در  دال 1. عروة بن ز
ی���ق  طر از  آنه���ا  از  بخش���ی  ک���ه  اس���ت  ک���رده  نق���ل  مختل���ف  ط���رق  از 
ی���ق  طر از  ع���روه  روای���ات  از  بخش���ی  اس���ت.  هشام بن ع���روه  فرزن���دش 
ابواالسودبن محمدبن عبدالرحمن )م131( نقل شده است. بیهقی این 
کرده است. روایاتی  یق ابن لهیعه از ابواالسود از عروه نقل  روایات را از طر
ی  کم���ی هم در  مغاز ک���ه از ع���روه آورده بیشت���ر در  وصف پیامبر و تعداد 
ی اخیر رسول خ���دا و وفات  اس���ت و تعدادی ه���م درباره مسائل بیم���ار

ایشان می باشد.18        

که یا  کرده  یادی از او نقل  2. ابن شهاب زهری )م124(: بیهقی نصوص ز
بیر  ازخودش یا از شیوخش و یا از تابعین مثل سعیدبن مسیب و عروه بن ز
و انس بن مال���ک نق���ل شده است. روای���ات دربارۀ صف���ت رسول خدا و 

بوط به مبعث می باشد.      اخبار مر

3. موسی بن عقبه )م141 (: بیهقی حدود 95 روایت کوتاه و بلند از او نقل 
کعبه و مشارکت  که موضوعات آن شامل صفت رسول خدا، بنای  کرده 
رس���ول خ���دا در آن، رویدادهای مختلف از بعث���ت، هجرت نخست به 
حبش���ه، در  م���ورد شع���ب ابی طالب، عقبه اول���ی و. . . می باش���د. به نظر 
می رسد در  بخش مغازی، یعنی جلدهای سوم و چهارم و پنجم روایات 
بیشت���ری از او، در  حدود65روای���ت آم���ده اس���ت.19 در  م���ورد معجزات، 
دع���وت و یا پرسش های یهود هیچ روایت���ی از اونقل نکرده است. بیشتر 
کرده، مرس���ات و غالب آنها  که بیهق���ی از موسی بن عقبه نق���ل  روایات���ی 
سندش به خود او ختم می شود و برخی هم به زهری می رسد. نکته قابل 
ذک���ر دیگر اینکه میان روای���ات موسی بن عقبه و روایاتی که از ابن لهیعه از 
ابواالسود از عروه نقل شده، یک توافق ضمنی وجود دارد. به همین دلیل 

کرده است.  بیهقی در  بسیاری از موارد میان آنها جمع 
کم���ی از این  وای���ات  4. سلیمان بن طرخ���ان تیم���ی )م143(: بیهق���ی ر

ی���ق دارد. 20 طر

ی اس���ت و تمام���ی سیره ه���ای  5. ابن اسح���اق )م151(: او ام���ام المغ���از
بع���دی متک���ی ب���ه سی���ره اوس���ت. بیهق���ی روای���ات فراوان���ی از او نق���ل 
ک���ه از او نقل ش���ده از  ک���رده اس���ت. ح���دود 314 روای���ت از 380 روایت���ی 
که نش���ان میده���د یون���س، افزوده هایی بر  ی���ق یونس بن بکی���ر است  طر

 18. همان، ج1، صص 224، 298، 306  و 310 و ج7، صص 144، 164، 188 و 213.
 19. برای مثال ر.ک: همان، ج 3، صص 101 - 121 و 398 - 470 و ج 4، ص 119.

 20. برای مثال ر.ک: همان، ج 4، ص 314.

قرن سوم هجری را یم توان نقطه 
آغاز ناگرش کتاب های دالئل 
دانست؛ اگرچه این کتاب ها عاوه 
بر جنبه کایم از ظرفیت تاریخی 
نزی برخوردار هستند، اما به 
نظر یم رسد تا کنون با قراردادن 
این آثار در  حیطه ناگرش های 
کایم، در  تارخی ناگری اسایم به 
جایاگیه درخور دست نیافته اند.
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کرده است.26 از این افراد تعدادی روایت نقل 

سخن پایانی 
ئل  کتاب ه���ای دال ق���رن س���وم هج���ری را می ت���وان نقط���ه آغ���از نگ���ارش 
یت موضوع���ی دالی���ل و معجزات  ک���ه ب���ا محور کتاب های���ی  دانس���ت؛ 
یق  حض���رت محمد)ص(، سعی در  اثب���ات پیامبری ایش���ان از این طر
یخی  کام���ی از ظرفیت تار کتاب ها عاوه ب���ر جنبه  گرچه ای���ن  دارن���د. ا
کنون با ق���راردادن این آثار  نی���ز برخ���وردار هستند، اما ب���ه نظر می رسد ت���ا 
ی اسامی به جایگاهی  یخ نگ���ار کامی، در  تار در  حیط���ه نگارش های 
یخ  ئل النب���وه بیهقی در  اص���ل تار کت���اب دال درخ���ور دس���ت نیافته ان���د. 
ک���ه با تکیه اساسی بر معجزات آن  یخی  زندگ���ی پیامبر اسام است؛ تار
گرفته است.  حض���رت، رنگ و ب���وی خاص دالی���ل و معجزات به خ���ود 
ای���ن اثر در  ق���رن پنجم هجری به نگ���ارش در آمده اس���ت و نویسنده آن 
گرانقدر، اثری پررن���گ در  این زمینه به  ی از منابع حدیث���ی  ب���ا برخوردار
گرفته و  گرچ���ه در  بعضی موارد از حقیق���ت فاصله  وج���ود آورده است. ا
ئل النبوه بیهقی   بعض���ی روایت ه���ای ضعیف را نی���ز پذیرفته اس���ت، دال
یخ پیامبر به  یخ اسام است و منبعی مه���م در تار زشمند در  تار اث���ری ار

شمار می رود. 
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