اهلبیت
سیرهپژوهی 
دوفصلنامهعلمی_ترویجی 

سـالششم،شمارهیازدهم،پاییزوزمستان 1399
صفحات89- 102



رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی
1

مجتبی گراوند
مهناز کوهی
3
محمدعلی چلونگر
2

چکیده

بر سی ش صیت حضرع محملد

از مهلمهلرین موضلوعاع د ها م مگلا ی

اسالمی بودهاست کس د مباح سیره و مغازی مو د هوبس مو خا و محلدثا

اسالمی قرا گرفتس است .این موضو از نیمس دوم قر دوم هجری ،بس صو ع

مستقل و با عموا «دالئل المبوه» مو د هوبس نومسمدگا مسلما قلرا گرفلت.
د نگا ش کتابهای «دالئل المبوه» با هدف دفلا از ش صلیت پیلامبر

د

برابلر شللبهاهی کلس بللروز کلرده بللود ،بلس معرفللی معجلزاع و نشللانسهلای پیللامبری

حضرع محمد

پرداختس میشود .سؤال اصلی پژوهش این است کس دالئل

نگا ی چیست و چس مؤلفلسهلایی دا د پلژوهش حاضلر ضلمن بر سلی بامگلاه

ایلللن آثلللا د ها م مگلللا ی اسلللالمی ،بلللا وش هوصلللیفی  -هحلیللللی بلللس بر سلللی

چگونگی پیدامش آنها و بر سی محتوای کتب دالئل میپردازد .بر این اسا
از مهمهرین نشانسهای پیامبری حضرع محمد

کس د آثا دالئل نگا ی بس

آنهللا اشللا ه شللده مللیهللوا بللس بشللا اع انبیللای گذشللتس بللس پیللامبری حضللرع

محمد

 ،ا هاصاع و معجزاع آ حضرع اشا ه کرد.

کلیدواژه ها :ا هاصاع ،اعالم المبوه ،دالئل المبوه ،سیره پیامبر

 .1استادما گروه ها مخ دانشگاه لرستا (نومسمده مسئول)garavand25@yahoo.com .
 .2دانشجوی دکتری ها مخ اسالم دانشگاه لرستا mahnazkoohi@yahoo.com .
 .3استاد گروه ها مخ دانشگاه اصفها m.chelongar@ltr.ui.ac.ir .

ها مخ د مافت99/07/15 :

ها مخ پذیرش99/09/10 :

 ،معجزاع.

درآمد
ها م مگا ی اسالمی از قلر دوم هجلری هوسلط محلدثا آغلاز شلد .آنچلس محلدثا

سمت سوق داد ،عالقس و هوبس بلس سلیره پیلامبر

ا بلس ایلن

بلود .بلا فاصللس گلرفتن از حللت آ حضلرع و

د گذشللت هللد مجی کسللانی کللس وی ا از نزدمللک د ک کللرده بودنللد ،نگللا ش سللیره نبللوی و ثبللت
الگوی کالمی و فتا ی امشا بیشتر مو د هوبس قرا گرفت .بلس ایلن هرهیلب ،ابتلدا مجموعلسهلای

حدمیی بلس وبلود آمدنلد و سلپس گلرامش بلس نوشلتن سلیره و مغلازی د بلین نومسلمدگا مسللما

پدمد آمد.

بللا گسللترش وزافللزو بامعللس اسللالمی ،عللالوه بللر افللزوده شللد سللرزمینهللای بدملد بللس قلمللرو

اسالم ،افکا و اندمشسهای گوناگونی نیز وا د بامعس اسلالمی شلد .ازایلن و ،معتقلداع اسلالمی د

معرض ههابم افکا م تلفلی قلرا گرفلت .بلس ایلن هرهیلب مسللمانا بلس مقابللس بلا افکلا ههلابمی

پرداختمد و کتابهایی د اثباع اصول دین ،بس ویژه نبوع ،هدوین کردند .د این میا آثا ی با

عموا دالئل المبوه و نظایر آ با هدف کلی اثباع نبوع حضرع محمد

نشانسهای پیامبری امشا بس نگا ش د آمد.

براسا

معجلزاع و

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

پیشینه پژوهش
دالئلنگا ی بس عموا گونسای از ها م مگلا ی اسلالمی چملدا ملو د هوبلس قلرا نگرفتلس اسلت

املا بلس طلو پرا کملده د برخللی از کتلابهلای ها م مگلا ی بلس آ اشللا اهی شلدهاسلت .بلرای نمونللس
س اوی ( )1413د األعال بالتوبیخ لمن ّذم اهل التا مخ کس فهرست مفصلی از کتلابهلای هلا م ی
مسلمانا

ا ا ائس میدهد ،از کتابهای دالئل المبوه و أعالم المبوه بس عملوا مکلی از شلاخسهلای

کتلابهلای سلیره نلام ملیبلرد .صللادق آییملسونلد (1377ش) نیلز د بللد دوم کتلاب عللم هللا مخ د

گستره همد اسالمی ،آنجا کس بس معرفی انوا کتب هلا م ی د هملد اسلالمی ملیپلردازد ،برخلی از

نومسللمدگا دال ئللل المبللوه و أعللالم المبللوه ا معرفللی مللیکمللد .بعفرمللا د کتللاب ممللابع هللا مخ اسللالم

(1376ش) و نیلز د صلفحاع آغللازین هلا مخ سیاسلی اسللالم (1385ش) کلس بلس ممللابع هلا مخ اسللالم

ملیپلردازد بلا اشلا ه بلس کتلابهلای دال ئللل المبلوه ،هوضلیحاهی کوهلاه د ایلن زمیملس ا ائلس ملیدهللد.
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مللالک محمللدثابت عبدالحمیللد ( )2016د مقالللس «معجللزاع المبللی (د اسللس فللی کتللب الللدالئل و
الش للمائل)» پ للس از هوض للیحاهی د م للو د مفه للوم نب للی ،نب للوع و معج للزه ،ب للس برخ للی از معج للزاع
پیامبر

پرداختس است .البتلس مملابع اصللی او د ایلن پلژوهش کتلابهلای سلیره و هلا مخ اسلالم

است .خانجانی (1381ش) نیز د مقاللس «دال ئلل نگلا ی د سلیر نبلوی» بلا اشلا ه بلس کتلابهلای

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

دالئل ،بعضی از آنها ا معرفی کرده و با نگاهی بس محتوای برخی از آنها ،ویژگیهای این کتابها
ا بس طو م تصر بیا میکمد .مهماز کوهی (1389ش) د پاما نامس کا شماسلی ا شلد بلا عملوا

«ها م مگا ی دالئل د سیره سول خدا

داشتس است.

» ،نگاهی بس کتب دالئل نگا ی ها قر ششم هجری

پللژوهش حاضللر ضللمن پللرداختن بللس ومکردهللای فرابشللری د کتللب دال ئللل نگللا ی نبللوی

نگاهی گذ ا بس بامگاه دالئل نگا ی د آثا مربوط بس سیره نبلوی

نگا ی نبوی

داشلتس و مؤلفلسهلای دال ئلل

ا مو د بر سی قرا داده است .ممابع اصلی د انجام این مقالس ،آثا دالئل بلوده

کس با عموا دالئل المبوه ،اعالم المبوه ،اثباع المبلوه ،هثبیلت دال ئلل المبلوه و مانملد اممهلا شلماختس

میشوند .این پژوهش برای پاسخ بس این پرسش شکل گرفتس اسلت کلس دال ئلل نگلا ی چیسلت و

چس مؤلفسهایی دا د وش هحقی د انجام این پژوهش بر مبمای ممابع کتاب انسای و با هکیس
بر ممابع دست اول بس شیوه هحلیلی-هوصیفی است.
سیرهنگاری در تاریخنگاری اسالمی
اول لین گللامی کللس پللس از اسللالم د هللا مخنومس لی برداشللتس شللد ،نگللا ش س لیره و مغللازی بللود.

ویژگیها و خصوصیاع متمایزشا مک مکتب ها م مگا ی قلمداد ملیشلوند .اخلتالف ایلن دو

مکتب د شیوه هدوین اخبا  ،وش ها م مگا ی و شکل نقل ،هدوین و مضلمو ایلن آثلا اسلت.
مکتب اول د مدممس و دمگری د عراق پا گرفت (سجادی و عالم زاده.)47 :1380 ،

مکتب حدمیی مدممس ا بامد ن ستین مکتب ها م مگا ی ،معمی سیرهنگا ی و مغازینومسی

بس شما آو د .مدممس ،مرکز حکومت اسالمی از زما پیامبر

ها خلیفس چها م بلود .مدمملس ،شلهر

صللحابس و نقطللس او گی لری قللد ع دمم لی و سیاس لی اسللالم بللود .اول لین هوبهللاع بللس فتللا و گفتللا

پیامبرا کرم

خللدا

بس شکل حلدم نومسلی و سلیرهنومسلی د اممجلا آغلاز شلد .مغلازی د سلیره سلول

رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی

ها م مگ للا ی اس للالمی از ابت للدا مسل لیر خ للود ا د دو به للت اساسل لی پیم للود کل لس هرمل لک ب للس دلیل لل

و پللس از آ د هللا مخ اسللالم ،محللو اصلللی مباح ل بللود .پللرداختن بللس مغللازی ،عللالوهبللر

زندگی پیامبر

 ،باع شد ها مکتب اهلل حلدم ملا مکتلب مدمملس ا مکتلب مغلازی نیلز بمامملد

(هما .)48 :1380 ،

د قلر دوم هجلری ،پلژوهشهلا د سلیره نبلوی بلس خلا ج از مدمملس معملی مملن ،علراق و شلام

کشیده شد .هرچمد آثا کمی از آنها باقی مانده است ،با این حال گسلترش سلیرهنگلا ی د خلا ج

مدممس نشانس فرا گیری این حوزه از پژوهشهای ها م ی است (دو ی.)37 :1420 ،
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ابنسعد (متوفای )230کتاب طبقاع ا بس شتس هحریر د آو د .او د ابتدای این کتلاب ،سلیره

سللول خللدا

نبوع پیامبر

ا د نظم لی بدم لد و اسللمادی کاملللهللر ا ائللس کللرده و بللس شللمایل ،فضللایل و دال ئللل
نیز پرداختس است .ازاین و ،میهوا گفت ابنسعد خطلوط نهلایی سلیرهنومسلی

ا هرسیم کرد (دو ی.)37 :1420 ،

از قر سوم بس بعلد ،برخلی از مؤلفلا مانملد ابلنابلیشلیبس (متوفلای  ،)235ب لا ی (متوفلای

 ،)256بالذ ی (متوفای  )279و طبری (متوفای  ،)310د ضمن مجموعسهای حدمیی ،بلالی
و ها مخهای عمومی و محلی ،ب لشهلایی ا بلس سلیر حضلرع محملد

قرو بعد ،آثا مستقلی د با ه سلیره ،بلا پلرداختن بلس بمبلسهلایی خلا

اختصلا

دادنلد .د

از ش صلیت پیلامبر

نوشتس شد کس از مهمهرین آنها میهوا بس الشمائل المبومس از هرمذی (متوفای  ،)279اخلالق المبلی
ُ
و آدابس از ابوشیخ اصفهانی (متوفای  )369و الروض ُاالنلف از عبلدالرحمن سلهیلی (متوفلای )751

اشا ه کرد (نابی.)16 :1389 ،

بللا گذشللت زمللا و نگللا ش کتللابهللای متعللدد و گونللا گو د س لیره ،ای لن نوشللتسهللا ک لمک لم از

چا چوب واقعیاع و وامتهای ساده خا ج شد .بس طو ی کس این آثا د اثر انگیلزههلای دمملی و

ابتملاعی ،بللس مللرو شلکلی آمی تللس بللا غلللو بللس خللود گرفللت .از قللر سللوم هجللری بللس هللد مج مسلیر

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

بدمدی د ها مخنومسی سول خدا

باز شد و کتلابهلایی بلس نگلا ش د آمدنلد کلس هحلت هلوثیر

اوضا سیاسی ،دممی و مباح کالمی وز ،بس اثباع پیامبری حضرع محمد

پرداختمد .ایلن

مهم با هو کید بر معجزاع امشا صو ع پذیرفت .این آثلا د موابلس بلا شلبهاهی کلس د بلا ه نبلوع
پیامبر

د بامعس اسالمی بس وبود آملده بلود ،پدملد آمدنلد .نومسلمدگا بلا ملرو سلیرههلای بلس

نگا ش د آمده ،هربا نشانی از اعجاز و نبوع مافتمد ،آ

ا گردآو ی کردنلد و کتلابهلایی نوشلتس

شللد ک لس چهللرهای غیرطبیع لی و فرابشللری از آ حضللرع هرس لیم م لیک لرد (بعفرمللا -77 :1385 ،

 .)78نومسللمدگا ای لن کتللابهللا نللس همهللا محللدثا  ،بلک لس متکلمللا معتزل لی ،داعی لا فیلسللوف
اسماعیلی ،اماما زمدی و برخی اش ا

بربستس د علم و فلسفس بودند .آنا با هوبس بس فرقس

و مسلکی کس بس آ هعل داشتمد و با هوبس بس آموزههای فکری و مذهبی خومش بلس نوشلتن ایلن
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آثا پرداختمد.

اینگونس آثا د بغرافیای خاصلی بلس نگلا ش د نیاملدهاسلت .چملا کلس بلا نگلاه بلس شلر حلال

نومسمدگا آنها ،وشن ملیشلود کلس د دو هلرین سلرزمینهلای اسلالمی مانملد چلاچ ،ابلوبکر قفلال

چاچی و د نسف ،مستغفری کتابهلایی د ایلن زمیملس هلولیف کردنلد .د غلرب بهلا اسلالم نیلز

کسانی مانمد ابندلهاع اندلسی و ابلنفطلیس دال ئلل المبلوههلایی نوشلتسانلد .د بغلداد ،موصلل،

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

کوفس ،بصره ،قم ،قزوین ،ی ،اصفها و د هراع ،عکا و دمش نیز نومسمدگا بس نگا ش این

آثللا دسللت زدهانللد .دلیللل ایللن پرا کمللدگی چیللزی نیسللت بللز اممکللس نبردهللای اندمشللسای د همللس

سرزمینهای اسالمی وبود داشتساست .بس ویژه مرا کز مهم فرهمگی مانمد قرطبس ،بغداد و هوابلع
آ و برخللی از شللهرهای ایللرا بللس دلیللل سللابقس اندمشللسای آ  ،بیشللتر شللاهد چمللین برمللانی د

سیرهنومسی بودهاند.

زمینههای شکلگیری کتابهای دالئلالنبوه
بللا گسللترش سللرزمینهللای اسللالمی ،بامعللس اسللالمی نی لز گسللترده شللد و اقللوام و ملللل گونللاگونی

هحللت لللوای اسللالم قللرا گرفتمللد .د نتیجللس ،افکللا و اندمشللسهللای گونللاگونی بللس قلمللرو اسللالمی
وا د ش للد .س للرزمینه للایی ک للس د هفک للر و هعمل ل س للابقسای ط للوالنی داش للتمد ،ب للا ق للرا گ للرفتن د

بامعللس بدملد و موابهللس بللا اندمشللسهللای نللو ،نللس همهللا اندمشللسهللای خللود ا کمللا نگذاشللتمد ،بلکللس

بامعلس اسللالمی ا د گیلر افکللا ی کردنللد کللس هکللاپوی آ موبللب شللکلگیللری شللتسهللای گونللا گو
مانمد ملل و نحل شد.

نهضت هربمس از مهمهرین ومدادهای ها مخ اسالم بود .هربمس آثا بیگانس از دو ه اموما آغاز

زمیمس علوم انسانی ،از بملس فلسفس ،از زبا یونانی بس عربی هربمس شدند و مسللمانا بلا فلسلفس
یونا و شیوه هعقل آ آشما شدند .بمابراین مسلمانا بس هد مج از امما سلاده و هعبلد ن سلتین

فاصلللس گرفتمللد .آنللا بللا ای لن نگللرش ،د آنچللس پلیش از ای لن بللدو قی لد و شللرط پذیرفتللس بودنللد،

نگرمستمد و دچا شک و هردمد شدند .حاصل این هردمدها پیدامش ملذاهب اسلالمی و د پلی آ
شکلگیری علم کالم بود (مطهری.)151 :1387 ،

مسلمانا با استقبال از این فضا ،نس همها با اهل کتاب ،بس ویلژه یهودملا و مسلیحیا  ،بلکلس

بلا کسلانی مانمللد دهرملس و زنادقللس کلس اصللل هوحیلد ،معللاد و نبلوع ا انکللا ملیکردنللد ،بلس ممللاظره و
مجادلس پرداختمد .مجادالع مسلمانا با اهل کتلاب بیشلتر براسلا

رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی

و د دو ه عباسیا بس صو ع ممسجم و فرا گیلر د عللوم گونلا گو پلیگیلری شلد .کتلابهلایی د

دالیلل نقللی بلود ،چلو هلر

دو طرف بس هوحید و معاد اعتقاد داشتمد .اختالف آنها بر سر مسلولس نبلوع خاصلس معملی پیلامبری

حضرع محمد

بود .بس بز اهلل کتلاب ،گلروههلای دمگلری مانملد دهرملس ،زنادقلس و اباحیلس نلس

همها نبلوع ،بلکلس حتلی هوحیلد و معلاد ا نیلز انکلا ملیکردنلد .بملابراین مسللمانا علالوهبلر دالیلل

نقلی از استداللهای عقلی نیز برای موابهس با آنها استفاده میکردند (ز ین کوب.)89 :1353 ،

د اوایل خالفت عباسی ،مشکالع خلفا زمیمس ا برای نشر آ ا ،از بمللس اندمشلسهلای زنلدمقی،
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فلراهم کلرد .بللس ایلن هرهیلب ،بللس وی ژه د بصللره و بغللداد شللبهاهی مطللر بللود .اذهللا مسلللمانا
نسبت بس بعضی از مسائل دممی دچا شک و هردمد شد .اهم ّیت این مسئلس د حوزه اصلول دیلن

بیشتر بود .اصولی کس با زیر سؤال فتن آنها ،پامسهای دین دچا هزلزل میشلد .د عهلد ممصلو و
مهدی ،فعالیتهای زنادقس بدیهر و د نتیجس برای حکومت خطرنا کهر شدند .بملابراین خلفلا

وا کمش نشا دادند (ز ینکوب .)257 :1384 ،با وبلود ایلن اقلداماع ،ذهلن بامعلس نسلبت بلس

اصلول دیلن دچللا هشلومش شلده بللود .بلرای نمونلس اسللتفاده از عقلل د املو م تلللف ،بلس ویلژه د

مسائل دممی و اعتقادی ،د ملوا دی بلس انکلا نبلوع و معجلزاع و حتلی انکلا هوحیلد و د نتیجلس

کفللر و الحللاد ممجللر شللد (مطهللری .)151 :1387 ،د دو ه مهللدی ،خلیفللس عباس لی ،زنادقللس هحللت

هعقیب قرا گرفتمد .مومو ا گرچس نسبت بس اهل کتاب هسام داشت ،د مو د زنادقس این وملس ا
د پیش نگرفت .برخی از زنادقس ،مانمد ابنمقفع ،مانمد براهمس ممکر نبوع بودند .استدالل آنها
این بود کس آنچس انبیا آو دهاند ،ما با عقل مواف است ما نیست .ا گلر موافل اسلت ،دمگلر نیلازی

بس انبیا نیست ،چو اندمشممدا هم میهوانمد آ

ا د ک کممد و ا گر گفتسهای آنها ممطبل بلا

عقل نباشد قبول آنها بایز نیست .متکلما اسالمی با این افکا اممگونس مقابلس کردند کس ممکن

است پیامبرا چیزی بیاو ند کس ا گرچلس عقالنلی اسلت ،عقلل عاملس نملیهوانلد حکملت آ
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

کمد (ز ین کوب.)105-102 :1384 ،

د قرآ معجزاع زمادی برای پیامبر

سللو ه اسللرا  ،بللس د معجللزه از سللوی پیللامبر

اد ک

ذکر نشده و حتی د برخی آماع مانمد آماع  90ها 93
اشللا ه شللدهاسللت ،بللا ایللن همللس مسلللمانا حللدود

دومست معجزه بس وی نسبت میدادنلد .عقللگراملا سلعی کردنلد ایلن معجلزاع ا هوویلل کمملد.

برای نمونس آنها میگفتمد د شبی کس قرا بود قرمش پیامبر

ا بکشمد ،واقعا کو نشدند ،بلکس

از شدع خشم ،کیمس و حسد چیزی ندمدند .بس نظر آنا این ابلیس نبود کس کافرا

ا د آ شب

کملک ملیکلرد ،بلکللس انسللانی شلیطا صللفت بللود .گللروه دمگللری از مسلللمانا  ،وقللو معجللزاع ا

هصدی میکردند ،اما د دل بس آ اطمیما نداشتمد (متز.)229 :1362 ،

این هحوالع فکری د اواخر قر دوم و سراسلر قلر سلوم هجلری ،بامعلس اسلالمی ا دگرگلو
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کرد .ازاین و ،متکلما  ،فیلسوفا و محدثا اسالمی کتابهلایی د د چملین افکلا ی نوشلتمد؛

مانمد ابوحاهم ازی کس أعالم المبوه ا د افکا و عقامد محمد بن زکرمای ازی د د و انکا نبوع،

نوشت .این کتاب د واقع بازهاب مماظرهای میا این دو اندمشممد قر چها م هجری است کس
د د بلا ملرداومج بلن زملا د ی صلو ع گرفتلس اسلت (بلدوی .)293/2 :1374 ،چملا کلس اشللا ه

شللد ،حکومللت هللم بللا حمام لت از نومسللمدگا  ،آنهللا ا بللس نگللا ش چمللین آثللا ی هرغی لب م لیک لرد.

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

چمانکس علی بن بن طبری احتماال بس سفا ش متوکل عباسی کتاب الدین و الدولس فی اثباع المبوه
المبی محمد

ا بس نگا ش د آو ده بود (طبری.)210 :1393 ،

واماع مربوط بس معجزاع پیامبر ا کرم

کس بس این آثا اه مافتس بود ،چهرهای اغراقگونس و

فرابشری از آ حضرع بس هصویر کشیده اسلت .چلرا کلس ا ائلس هصلویری الهلی ،پیلامبر

دسلتر

کمتلر د

عملوم بلرای انکلا ملا سلؤال قلرا ملیگرفلت .بسلیا ی از کتلابهلای دال ئلل املروزه موبلود

نیستمد ( ک .کوهی.)25-21 :1389 ،
منابع کتابهای دالئل

نومسمدههای کتابهای دالئل برای نگا ش کتابهای خود از این ممابع بهره بردهاند:

مانمللد

الددف) قددرآن کددریم :د بعض لی از آم لسهللای قللرآ بللس برخ لی از معجللزاع پی لامبر اسللالم

«اسللرا » و «معللرا » اشللا ه شللدهاسللت .بللس معجللزه «ش ل القمللر» نیللز د ابتللدای سللو ه قمللر اشللا ه

شلدهاسللت .ا گللر چللس د شل القمللر مماقشللس اسللت و ظللاهر آمللاع نشللا از ایللن دا د کللس ایللن معجللزه

مربوط بس قیامت اسلت املا د کتلابهلای دال ئلل بلس عملوا معجلزهای بلرای پیلامبر

برشلمرده

ش للدهاس للت .خبره للایی از غیل لب و آنچ للس د ض للمائر و مکمون للاع قلبل لی اس للت د ش للما معج للزاع
ب) کتابهای حدیثی :ایلن آثلا انلوا گونلاگونی دا نلد و هعلداد زملادی از دال ئلل نبلوع حضلرع

محمد

ا د برمیگیرند کس از مهمهرین آنها میهلوا بلس بلاب عالملاع نبلوع د اسلالم از کتلاب

مماقب از صحی ب ا ی ،بابهلای فضلائل نسلب نبلی

 ،معجلزاع نبلی

 ،هلوکلش برخلدا و

عصللمت او د کتللاب فضللائل صللحی مسلللم و فصلللی از کتللاب سللمن هرمللذی د معرفللی نشللانسهللای

نبوع نبی

 ،اشا ه کرد.

کتابهای شر حال صحابس هم حاوی هعداد زمادی از دالئل نبوع هسلتمد .کلس از مهلمهلرین

آنها میهوا بس طبقاع ابنسعد ،معجم الصحابس بغوی (متوفای  ،)317معجم الصلحابس ابلنقلانع

رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی

پیامبر

معرفی شدهاست.

(متوفللای  ،)351االسللتیعاب ابللنعبللدالبر (متوفللای  ،)463اسللد الغابللس ابللناثی لر (متوفللای  )630و

االصابس ابنحجر (متوفای  )852اشا ه کرد.

ج) کتددابهددای س دیره نبددوی :ایللن آثللا نی لز شللما زم لادی از دال ئللل نبللوع ا د بردا نللد .چمللا کللس

ابنحزم ظلاهری (متوفلای  )452د کتلابش ،بواملع السلیره ،فصللی ا بلس أعلالم نبلوع اختصلا

داده اسللت؛ قاض لی عیلاض د کتللاب الشللفا بتعرم لف حقللوق المصللطفی

بللس بحل د ای لن زمیمللس

پرداختس است .دمگر کتابهای سیره هم مطالبی د باب دالئل نبوع محمد

آو دهاند.
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د) کتددب الخصددا:

 :نللو دمگللری از هولیفللاع د س لیره نبللوی کتللب ال صللائص هسللتمد .ایللن

کتللابهللا ،نیللز شللامل هعللدادی از دال ئللل نبللوع هسللتمد .کللس از مهللمهللرین آنهللا مللیهللوا بللس کتللاب

ال صائص از ابنسبع سبتی ،لف المکرم فی خصائص المبی المعظم

خصائص الکبری از باللالدین سیوطی اشا ه کرد.

اثر قطباللدین خیضلری و

هددد) کتددابهددای عقای دد و اعجدداز قددرآن :کتللابهللای عقام لد و علللم کللالم د مبح ل اثبللاع نبللوع

محمللد

 ،هعللداد زم لادی از دال ئللل نبللوع ا د بردا نللد .شللامد مفصلللهللرین کتللاب د ای لن زمیم لس،

هثبیت دالئل المبوه قاضی عبدالجبا همدانی است .هدف کتابهای اعجاز ،اثباع معجزه بلود
قرآ کرمم بس عموا بز گهرین دالئل نبوع محمد

است (کوهی.)28-27 :1389 ،

شاخصههای دالئلنگاری نبوی
نومسمدگا آثا دالئل با گرامش بس مکتبهای کالمی گونلا گو کتلابهلای خلود ا نوشلتسانلد.

نومسلمدگا شلیعس و سلمی هرملک شلیوهای متفلاوع ا د پلیش گرفتلسانلد کلس هلا حلدود زملادی بلس
مکتب کالمی آنهلا بسلتگی داشلت .بیشلتر نومسلمدگا اهلل هسلمن کلس از محلدثا مشلهو بودنلد،

شیوه حلدمیی و وایلی ا برگزملدهانلد .آنلا بلا ا ائلس فهرسلت نسلبتا کلاملی از سلسللس سلمد ،واملاع
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

بسیا ی ا ائس دادهاند .چمین آثا ی بیشتر د سدههای چها م و پمجم هجری بس وبود آمدند.

نکتسای کس بامد بس آ هوبس شود ،این است کس د این کتابها مباح ا هاصلاع و معجلزاع

از هم هفکیک نشدهاست و همام حوادث بس عموا معجزاع و دالئل آمده است .د این کتابهلا

نشانسهای پیامبری حضرع محمد

د سس مقولس ا ائس شدهاست:

أعالم و پیشگوییهای ادیان دیگر درباره ظهور حضرت محمد

طب هقسیمبمدی ابوحاهم ازی ل از عالئم مهمی است کس د بیشتر کتابهای دال ئلل ملو د هوبلس
قرا گرفتس و از مهمهرین نشانسهای پیامبری محمد

معرفی شلدهاسلت .عللی بلن بلن طبلری

(متوفای )247طبیب یهودی االصل د با متوکل عباسی د کتاب الدین و الدولس فی اثبلاع نبلوع

المبی محمد

(قفطلی ،)259 :1347 ،بلس طلو مشل ص بلس ایلن بحل پرداختلس و بشلا عهلا و

پیشللگوییهللای پیللامبرا گذشللتس ا د بللا ه حضللرع محمللد
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 :بشا ع انبیلا پیشلین ل بلر

عمده کتاب ابن بن طبری بس ایلن پیشلگوییهلا اختصلا

ذکللر کللرده اسللت .د واقللع ب للش

مافتلس اسلت .بلس نظلر ملی سلد ممبلع

اصلی او هم هو اع بودهاست .ابوحاهم ازی از بز گا و داعیا معروف اسماعیلی د قر سوم و

چهللا م هجللری نیللز د ضللمن مباح ل دال ئللل نگللا ی بللس بشللا ع انبیللای پیشللین د بللا ه پی لامبر
اسلالم

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

پرداختلس اسلت ( ازی .)198-195 :1397 ،مؤمللد زملدی ( 411 -333هجلری) از ائمللس

زملدی د قلر چهللا م و پلمجم هجللری نیلز مللک ب لش از کتلاب اثبللاع نبلوع المبللی محملد

پیشگوییهای سایر ادما د با ه آملد پیلامبر اسلالم

اختصلا

 ،بللس

داده اسلت .د دال ئلل المبلوه

اثر ابونعیم اصفهانی (430-336هجری) از محدثا مشهو قر چها م و پمجم ،أعالم المبوه بس

قلم ملاو دی ( 450 -364هجلری) قاضلی القضلاه مشلهو بغلداد و نیلز دالئلل المبلوه اثلر ابوالقاسلم

هیمی اصفهانی ملقب بس ابن بلوزی ( 535-457هجلری) ،نیلز بلس صلو ع گلذ ا پیشلگوییهلای
انبیللای پیشللین و اش ل ا

دمگللر همچللو کاهمللا مطللر شللدهاسللت .د کتللاب شللرف المبللی اثللر

ابوسللعد خرگوشللی از محللدثا مطللر قللر چهللا م هجللری ،نیللز بللس پیشللگوییهللای کاهمللا بللس

داستا سطی کاهن اشا ه شدهاست.
ارهاصات ،هواتف و هواجس :ا ها

د اصطالح متکلملا  ،حلوادث خا قالعلاده ملا شلگفتی

است کس د آستانس ما زما هولد ها پیش از بعیلت انبیلا ،بلرای فلراهم سلاختن بسلتر و زمیملس نبلوع
بلا معجلزه د ایللن اسلت کلس ا هللا

امشلا بلس وقللو میپیونلدد .هفلاوع ا هللا

 ،پلیش از زمللا

دعوع و بدو هحدى (مبا زهطلبی) اسلت (طوسلی .)373 :1450 ،هلوابس عبلا ع از الهاملاهی
اسللت کللس بللرای بعضللی از افللراد

بللس وی اممللا آو دهانللد (دانشللمامس سللیره نبللوی .)41-40 :1389 ،هواهللف و هللوابس

کمتر ،اما ا هاصاع بس وفو د کتب دالئل بس چشم میخو د .هفاوع آنهلا بلا معجلزه د ایلن اسلت

کس معجزاع پیلامبر

بعلد از ادعلای نبلوع صلو ع ملیگیلرد .د حلالی کلس ا هاصلاع و هلوابس

مربوط بلس پلیش از بعیلت اسلت .ا هاصلاع ذکلر شلده د بلا ه پیلامبر
هقسیم کرد:

الف -اهفاقاهی کس د آستانة والدع پیامبر
ب -حوادثی کس همگام والدع پیامبر

ا ملیهلوا بلس سلس دسلتس

وی داد.

بس وقو پیوست.

ج -وقامعی کس پس از هولد ها پیش از بعیت پیامبر

داد.

عالمس حلی برخی ا هاصاهی ا کلس پلیش و د زملا هوللد پیلامبر

رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی

پیللامبر

داده و آنهللا پللیش از بعیللت و د برخللی مللوا د ،پللیش از والدع

و نیلز د کلودکی امشلا بلس

وقو پیوست ،ذکر کرده است .از مهمهرین این ا هاصاع میهوا بس نابودی سپاه فیل ،شکاف

برداشتن ایوا کسری ،خشک شد د ماچة ساوه ،خاموش شد آهشکده فا
ابر بر سر پیلامبر

 ،سامس افکمد

د کلودکی و حرکلت آ بلا او و سلالم کلرد سلمگهلا بلر امشلا پلیش از بعیلت

اشا ه کرد (حلی ،بیها.)492-491 :

ا هاصاع ،بیشتر مو د هوبس محدثا قرا گرفتلس اسلت .بلس طلو ی کلس ابوحلاهم د اعلالم المبلوه

بللس معجللزاع مربللوط بللس زمللا هولللد و دو ا کللودکی پیللامبر

 ،پرداختللس اسللت .او همچمللین بللس
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حوادثی از قبیل خشک شد د ماچس ساوه هوبس کرده است .ابونعیم اصفهانی د دالئل المبلوه و

نیز ابوسعد خرگوشی د شرف المبی نیز بس این مباح هوبس کردهاند .مشروحهرین اخبلا د زمیملس
ا هاصاع و معجلزاع زملا کلودکی حضلرع محملد

ا ملیهلوا د کتلاب دال ئلل المبلوه و معرفلس

احلوال صلاحب الشلرمعس ابللوبکر بیهقلی (متوفلای  )458مافلت .کتللاب بیهقلی ا گرچلس د زملره دال ئللل

نگا ی بس شما می ود اما بس دلیل ومکرد آ  ،بزو ممابع ها مخ اسالم نیز بس شلما ملیآملد .کتلاب
او بیشتر از همس آثا دالئل بس کتلب هلا م ی نزدملک اسلت و همهلا هفلاوع عملده آ بلا آثلا هلا م ی
این است کس د ضمن حوادث ،بس برخی معجزاع پیلامبر

اشلا ه کلرده وآنهلا ا بلس طلو مفصلل

شر داده است .ابوالقاسم هیملی نیلز د دالئلل المبلوه خلود بلس ا هاصلاع پرداختلس اسلت (بیهقلی،
.)141-135 /1 :1405

معجددزات :امللو ی خللا قالعللاده ک لس خداونللد بللرای اثبللاع پی لامبری هللر م لک از انبی لا د مقابللل

ممکلرا و دمگللر مللردم ،د اختیا شللا قللرا داده اسللت .معجللزه فعلللی اسللت کللس مللردم از انجللام آ

عللابز باشللمد .واژه معجللزه از مصللد اعجللاز ،از مشللس ثالثللی مجللرد «عجللز» و بللس معمللای ضللعف و

ناهوانی است (احمدبن فا

 ،بیها .)223 :هیمیاصفهانی مینومسد :معجزه اسم فاعل ملوخوذ

سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

از عجز د مقابل هوانایی اسلت .لفل معجلزاع د کتلاب و سلمت نیاملده و بلس بلای آ واژه آملت،
ّبیمس و برها ذکر شدهاست .آمت د لغت بس معملی نشلانس ،بیملس بلس معملی نشلانس واضل و برهلا
بس معمی حجت و دلیل است (هیمی .)75-73 :1412 ،بر طب آماع قرآ بس بز قرآ  ،معجزاع
دمگلری مانملد شل القملر نیلز بلس پیلامبر

سیره پیامبر

نسلبت داده شلدهاسلت .د هملة آثلا دال ئللنگلا ی د

بس چمین معجزههایی بس عموا معجزاع اصلی امشا اشا ه شدهاست .از دمگلر

معجزاع میهوا بس س ن گفتن حیواناع با پیامبر

 ،برکت داد بس آب و غذا هوسط امشا ،

آ گاهی از غیب ،سجده کرد د خت و سمگ بر پیامبر و مانمد اممها اشا ه کرد.

نومسمدگا کتابهای دال ئلل بسلتس بلس نلو مکتلب کالملیشلا بلس طلو متفلاوع بلس معجلزاع

پیامبر

پرداختساند .قاضی عبدالجبا همدانی ( 415-359هجری) از ائمس معتزلی د کتابش

هثبیت دالئل المبوه بس معجزاع پیش از بعیلت اعتملایی نملیکملد و همهلا معجلزاع پلس از بعیلت ا
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مو د هوبس قرا میدهد .بمابراین عمال مک ب ش از شاخصسهای دالئل نگا ی؛ پیشگوییهلای

بز گا و ادما دمگر و نیز ا هاصاع ،کس د کتابهای دمگر بس وفو بس چشم میخو د د کتاب او

بایی نلدا د و صلرفا معجزاهلی مانملد شل القملر ،لیللس االسلری ،فلرو م تن سلتا گا مکلس و مانملد
اممها کس د قرآ و سمت بس آ اشا ه شده مو د قبول او هستمد .قاضی عبدالجبا آماهی از قرآ

ا

کلس د آ خبللری از آممللده داده شللده بللس طللو مفصللل شللر و بر سللی کللرده اسللت (همللدانی ،بللیهللا:

ل

سلا

پمجم

،

شمل للا

.)40-38

پرداختس است؛

علی بن بن طبری د ب ش معجزاع همها بس دو ویژگی بربستس از پیامبر

قرآ بس عموا معجزه اصلی و اخبا ی کس وی از غیب میداد .فرمابی کتاب دالئل المبوه معس ا د

سس موضو نزدمک بس هم معمی برکلت داد حضلرع محملد
است .د واقع فرمابی بس دعاهای مستجاب شده سول خدا

بلس آب ،غلذا و حیوانلاع نوشلتس

پرداختس است (فرملابی:1954 ،

 .)70 ،61 ،26ابوسللعد خرگوشللی نیللز د شللرف المبللی بللس طللو مفصللل بللس خصوصللیاع ،شللرفهللا،

معجزاع ،نسب و معرفی خانوادگی ،کا هایی کس پیامبر

انجام داده و د واقع بس همس املو ی

کلس بلس آ حضلرع مربللوط ملیشلد ،پرداختللس اسلت .سل ن گفللتن حیوانلاع ،برکلت داد حضللرع

محمد

بس آب و غذا و پیشگویی از آممده ،ومدادهای مربوط بس پیش از هولد و بعیت کلس خبلر

از آمد وی دادهاند و معجزاع دمگری همچو معرا د این کتاب مو د هوبس قرا گرفتلس اسلت
(خرگوشی .)156-133 :1361 ،مؤمد زمدی بس طو گسترده بس بح قلرآ و کیفیلت آ پرداختلس
و با هو کید ویژه بلر ایلن معجلزه پیلامبر

حضرع محمد

و اثبلاع آ از بمبلسهلای گونلا گو بلس اثبلاع پیلامبری

میپردازد .او همچمین بس برخی معجزاع حسی پیامبر

ابونعیم اصفهانی بس سبک محدثین ،د کتلاب دالئلل خلود حجلم زملادی از واملاع مربلوط بلس

معجللزاع و نشللانسهللای پیللامبری حضللرع محمللد
است .پیشگوییها د مو د بعیت پیلامبر

ا بللس همللراه سلسلللس اسللماد آنهللا گللرد آو ده

 ،گلواهی ابملس نسلبت بلس پیلامبری او ،سل ن گفلتن

گل للرگ و آهل للو و اسل للالم آو د د ختل للا و سل للمگهل للا و بوشل للید آب از بل للین انگشل للتا حضل للرع

محمللد

 ،پیشللگوییهللای وی کللس بعللدها بللس وقللو پیوسللت و مهللمهللر از همللس قللرآ  ،از بملللس

معجزاهللی اسللت کللس مللو د هوبللس ابللونعیم قللرا گرفتللس اسللت (اصللفهانی.)182 ،149 ،69 :1397 ،

ماو دی اولین برها د اثباع پیامبری حضرع محملد

معملی قلرآ

است (ماو دی .)123 :1414 ،د ادامس بس معجزه عصمت پیامبر

دشمن و نیز معجزاهی کس د افعال و کا های محمد

ا ملو د بر سلی قلرا داده

معمی حفل او از کیلد و مکلر

ظاهر میشد میل برکت داد او بس غذا و

شفاب شللیهللای او ،بوشللید چشللمسهللا مللا پللر آب شللد چللاههللا ،اخبللا ی کللس از غیللب مللیداد،
دعاهللای مسللتجاب شللده ،پیشللگوییهللای او از حللوادث آممللده ،سللجده کللرد چها پامللا بللر او و

بشا ع انبیای پیشین ،پرداختس است.

رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی

(زمدی ،بیها.)49-45 :

نیز پرداختس است

د کتلاب هیملی نیلز معجللزاع پلیش از هوللد ،زملا هولللد و دو ه کلودکی پیلامبر

 ،شل القمللر،

هسبی غلذا و بلا ی شلد آب از بلین انگشلتا وی ،سلجده د خلت و سلمگ بلر سلول خلدا

،
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اخبا ی د با ه آزا مشلرکا نسلبت بلس امشلا و آملاهی کلس د ایلن زمیملس نلازل شلد ،واملتهلایی از
اسللتجابت دعللای سللول ا کللرم

پیوسلت ،بشللا ع حضلرع محمللد
مطر شدهاست.

پیامبر

 ،وام لتهللایی از پیشللگوییهللای پی لامبر
د کتلابهللای مقلد

کللس بللس واقعی لت

و دمگللر نشلانسهللا ،اعلالم و معجللزاع

نتیجه
ها م مگا ی اسالمی از ابتدا بر مبمای معرفی ش صیت حضلرع محملد

بلس عملوا آو نلده

دین اسالم شلکل گرفلت .د اواخلر قلر دوم هجلری شلکل بدملدی از ها م مگلا ی بلا نلام دال ئلل

نگا ی پدملد آملد .موضلو اصللی دال ئلل نگلا یهلا معرفلی معجلزاع و نشلانسهلای پیلامبری بلود.

شرامط فکری بامعس اسالمی د قر دوم د اثر فتوحاع و نهضت هربمس موبب پیلدامش دال ئلل

نگا ی شدهبود .اندمشممدا مسلما از هر صمف و فرقسای دست بس نگا ش چمین کتابهایی
زدنللد کللس بللس اثبللاع نبللوع حضللرع محمللد

مللیپرداخللت .مضللامین ایللن آثللا شللامل معجللزاع،

ا هاصاع و پیشگوییهای ادما و ش صیتهای ها م ی بود .د میا کتابهای باقیمانلده از

دالئلنگا ی نبلوی کتلابهلایی از نومسلمدگا معتزللی ،زملدی ،اسلماعیلی و نیلز چملدین کتلاب از
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399
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محللدثا بللز گ بللس چشللم مللیخللو د .شللیوه پللرداختن بللس موضللو  ،بللس مکتللب کالمللی مللا حللدمیی

نومسللمدگا  ،بسللتگی داشللتس اسللت .نومسللمدگا معتزلللی بللر مبمللای اعتقللاداع معتزلللی همهللا بللس
معجلزاع پللس از بعیلت پرداختللسانلد د حللالی کلس نومسللمدگا زملدی بللر مبملای اعتقللاداع زمللدی،
قرآ

ا بس عموا مهمهرین معجزه ملو د بر سلی قلرا دادهانلد .از طرفلی محلدثا نیلز بلا گلردآو ی

اخبا و احادم متمو د مو د معجزاع ممتسب بس پیامبر

حضرع ا هدوین کردهاند.

 ،مجموعس متموعی از معجلزاع آ

منابع
_ آییمس وند ،صادق ( ،)1377علم ها مخ د گستره همد اسالمی ،ههرا  ،پژوهشگاه عللوم انسلانی
و مطالعاع فرهمگی.

_ ابوحاهم ازی ( ،)1397احمد ،اعالم المبوه ،کوشش صالح صاوی و غالمرضا اعوانی ،با مقدملس
انگلیسی حسین نصر ،ههرا  ،انجمن شاهمشاهی فالسفس ایرا .

_ ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبداهلل ( ،)1397دالئل المبوه ،حید آباد ،دایرهالمعا ف عیمانی.
_ احمدبن فلا
اسالمی.

(بلیهلا) ،مقلاییس اللغلس ،هحقیل محملد هلا و  ،قلم ،انتشلا اع دفتلر هبلیغلاع

_ بدوی ،عبدالرحمن ( ،)1374ها مخ اندمشسهای کالمی د اسالم ،هربمس حسین صابری ،مشهد،
بمیاد پژوهشهای اسالمی آستا قد

ضوی.

_ بیهقل لی ،احم للد ب للن حسل لین ( ،)1405دالئ للل المب للوه و معرف للس اح للوال ص للاحب الش للرمعس ،بی للروع،
دا الکتب العلمیس.

_ هیمی اصفهانی ،اسماعیل بن محمد ( ،)1412دالئل المبلوه ،هحقیل مسلاعد بلن سللیما

_ ثابت عبدالحمید ،مالک محمد (« ،)2016د اسس فی کتب دال ئلل و الشلمائل» ،مجللس الجامعلس
العراقیس ،العدد ( 35بز الیانی).

_ بعفرما  ،سول ( ،)1376ممابع ها مخ اسالم ،قم ،انصا ما .
_ ____________ ( ،)1385ها مخ سیاسی اسالم ،ههرا  ،دلیل ما.

_ حلی ،بمال الدین (بیها) ،کشف المراد ،شر هجرمداالعتقاد ،هربمس و شر فا سی ابوالحسن
شعرانی ،ههرا  ،اسالمیس.

_ خانجانی ،قاسم (« ،)1381دالئلنگلا ی د سلیره نبلوی» ،کتلاب ملاه هلا مخ و بغرافیلا ،شلما ه

رویکردهای فرا بشری در کتابهای دالئل نبوی

الحمید ،ماض ،دا العاصمس.

اشلد

61و  ،62آبا و آذ .

_ خرگوشلی ،ابوسللعد واعل ( ،)1361شللرف المبلی ،هربمللس نجللمالللدین محمللود اونللدی ،ههللرا ،
بابک.

_ دانشمامس سیره نبوی ،گروه ها مخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( ،)1389قلم ،پژوهشلگاه حلوزه و
دانشگاه.

_ دو ی ،عبدالعزیز ( ،)1420بح فی نشوه علم التا مخ عمد العرب ،ماض ،مکتبس العبیکا .
_ ز ینکوب ،عبدالحسین ( ،)1353دو قر سکوع[ ،بیبا  ،باومدا .
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_ ___________________ ( ،)1384کا نامس اسالم ،ههرا  ،امیرکبیر.

_ زم لدی ،احمللد بللن حس لین (بللیهللا) ،اثبللاع المبللوه المب لی ،هحقی ل خلیللل احمللد ابللراهیم الحللا ،
[بیبا  ،مکتبس العلمیس.

_ سجادی ،صادق و هادی عالمزاده ( ،)1380ها م مگا ی د اسالم ،ههرا  ،سمت.

_ س اوی ،محمدبن عبدالرحمن ( ،)1413االعال بالتوبیخ لمن ذم التا مخ ،بیروع ،دا الجیل.

_ طبری ،علی بن سهل ( ،)1393الدین و الدولس فی اثباع نبوه المبی ،بیروع ،دا اآلفاق الجدمده.

_ طوسی ،ابوعلی حسن (خوابس نظامالملک) ( ،)1450سیرالملوک؛ سیاستناملس ،ههلرا  ،بمگلاه
هربمس و نشر کتاب.

_ عب للدالجبا هم للدانی ،قاض للی ب للن حس للن اس للدآبادی (بل لیه للا) ،هثبیل لت دالئ للل المب للوه ،بی للروع،
دا العربیس.

_ فرم لابی ،محمللد بللن بعفللر ( ،)1954دالئللل المبللوه و معللس ،هصللحی محمللود بللن محمللد حللداد،
ماض ،دا الطیبس.

_ قفطی ،علی بن یوسف( ،)1347ها مخ الحکما ،ههرا  ،گمجیمس ها مخ و همد .
_ کلوهی ،مهملاز (« ،)1389ها م مگللا ی دال ئلل د سللیره سلول خلدا
سال ششم ،شمتتاره یازدهم ،پاییز و زمستان 1399

ا شد ،اهمما :محمدعلی چلونگر ،اصغرفروغی ابری ،مشاو  :اصغر ممتمظرالقائم ،گلروه هلا مخ،

دانشکده ادبیاع و علوم انسانی ،دانشگاه اصفها .

_ مللاو دی ،علللی بللن محمللد ( ،)1414اعللالم المبللوه ،هحقی ل خالللد عبللدالرحمن عللک ،بیللروع،
دا المفائس.

_ متز ،آدام ( ،)1362همد اسالمی د قر چها م هجری ،هربمس علیرضا ذکاوهی قرا گزلو ،ههلرا ،
امیرکبیر.

_ مطهللری ،حمید ضللا ( ،)1387زندقللس د سللدههللای ن سللتین اسللالمی ،قللم ،پژوهشللگاه علللوم و
فرهمگ اسالمی.

_ نللابی ،محمد ضللا و دمگللرا ( ،)1389هللا مخ و ها م مگللا ی ،هربمللس شللهماز ازپللوش ،ههللرا ،
کتاب مربع.
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» ،پامللا ناملس کا شماسللی

