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درآمد

دستیابی به تاریخ واقعی زندگیی یاداراکامک

از آن نظدک مده ی دی از رعدابر ت دکیر اسدی و ناد

بهتکین الگو بکای رسلمانان است از ضکورتهای تحقاق در تاریخ اسدی اسدتد دربدارخ ب

دی از زندگیی

آن حضکت یاش از از بعثت ،ابهارات و یکسشهای فکاوانی رطکح استد ی ی از روضوعات قابل توجده در
این دورخ ،روایت سفک اول یااراک

به شا به همکاخ عموی ب ریوارشدان حضدکت ابولالدس اسدتد ایدن

روایت توسط رورخان و اهل حگیث از دان معگان شاعه و اهل سعت با ممی اختیف نقل شگخاستد شداخ
اکمالالدین و ابن شهکآشوب در مناقب و ابن ه ا در سیره و لاکی و یعقوبی و ابن سدعگ ناد

صگوق در
در متابهای خود ،این روایدت را آوردخاندگد در دوران اخادک ناد بکخدی از رست دکقان بده ایدن روایدت توجده
مکدخانگ و آن را سعگی بکای یا اعه تاری ی دین اسی رعکفی مکدخانگد بک این اساس آنها رعتقگندگ اسدی
فکآوردخ ادیان یذشته و از همه رهمتک رساحات اسدت و موشداگخانگ مده رسدالت آسدمانی یاداراک
ان ار مععگد با ت اه به این روایت ،رست کقان بکای یااراک
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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شگخانگ مه رسول خگا

را

رعلم یا رعلمانی را رعکفدی مدکدخ و ردگعی

قکآن و تعالام خویش را از آن رعلمان فکا یکفته استد

بگون تکدیگ بکای یاسخ به این اتهارات مه از سوی بکخی رست کقان رطکح شگخاست بایستی بده نقدگ و
بکرسی دقاق سعگ این روایات یکداخدت ردکا مده با دتک رست دکقان بدگون هدا یونده نقدگی ایدن روایدت را
یذیکفتهانگد بکخی از رحققان با یذیکش درستی این روایت ،به شاهات رطکح شدگخ دربدارخ رعلدم یدا رعلمدان
یادداراک

یاسددخ دادخانددگد بکخددی از رحققددان نا د در درسددتی ایددن روایددت تکدیددگ مددکدخ و آن را افسددانه

دانستهانگد این نوشتار تیش دارد تا با نقگ و بکرسی روایات روجود دربارخ این واقعه به این سؤال یاسخ دهدگ
مه روایات سفک اول یاداراک

بده شدا بدهرغدم شدهکت یسدتکدخ آن در رعدابر تدا رده راد ان بدا رادانی

تاری عگاری رانعگ اصالت سعگ و سعجش نظک عقلی قابل یذیکش است؟ این نوشتار با بکرسی اصدالت سدعگ
این روایات ن ان دادخ است مه اصل این روایدات قابدل ااادات ناسدت و افد ون بدک ایدن ،جهدتیادکیهدا و
اغکاض یونایونی در نقل رعان روایاتی دخالت داشته استد
گزارش سفر اول پیامبر

ی ارش شگخاست مه یااراک

به شام

در سن نه ،دوازدخ یا سا دخ سالگی همکاخ عمویش ابولالس

بدا

ماروان بازریانی قکیش عاز شا شگد زرانی مه ماروان به رعطقه بصکی ،ن دیک شا رسداگ راهادی بده ندا
را از روی
ُبحاکا مه از متابهای آسمانی آیاهی داشت و رگتها در صورعه زنگیی ریمدکد ،یاداراک
عییم و رهک ناوت مه بان دو شانه او بدود شدعاخت و او را بده ععدوان یاداراک آیعدگخ مده انجادل رهدورش را

یاشباعی مکدخ بود ،ستود و ابولالس را به رکاقات از او تکغاس مکد (ابن ه دا حمادکی ،بیتدا )۱۹۱/۱د
قگیمتکین ی ارش این سفک در متابهای ابن اسحاق ،یعقوبی ،ابن سعگ ،رسدعودی و لادکی آردگخ اسدتد
در این راان ی ارش یعقوبی و رسعودی بساار خیصه است و در آنها تعها به اصل سفک آن حضکت به شدا
اشارخ و از آوردن رطالس داستانی خودداری شگخاستد الاته یعقوبی (بیتدا  )۱۹۱/۲سدن یاداراک

را

در این سفک نه سال و رسعودی ( )۲۷۵/۲ ۱40۹سا دخ دانسدته اسدتد ید ارش تفصدالی ابدن اسدحاق،
لاکی و ابن سعگ از این راجکا به شکح زیک است
۱دی ارش ابن اسحاق هعگاری مه ابولالدس بدکای سدفک تجدارتی عداز شدا بدود ،رحمدگ

ند د

عموی خویش آرگ و از او خواست وی را تعها نگذاردد ابولالدس بدا وی رهکبدانی مدکد و او را همدکاخ مداروان
قکیش به این سفک تجاری بکدد آنها ن دیک شا با راهای به ندا بحادکا ریقدات مکدندگد راهدس ،عیردات و
ن انههایی مه بک ناوت حضکت داللت داشت ،در وی ریحظه مکد و ابولالس را واداشدت رحمدگ

را

۲د ی ارش لاکی دوران رعار رهمی مه این ی ارش را نقل مکدخ ،تاایی برار
اعتماد اهل سعت استد در این متاب ،دو روایت دربارخ سفک اول یااراک

از متابهدای ردورد

نقل شگخاسدتد روایدت اول،

همان روایت ابن اسحاق استد این روایت ،بگون اسعاد تا ابن اسحاق نقل شگخ و یاگاست مه لادکی آن را
اشعکی رساناگخ استد تکرذی (بیتا  ،۵۹0/۵ح )۳۶۲0نا ح ایت ر بور را از آن لکیق آوردخ استد ابدن
ساگ العاس ( )۶۱/۲ ۱40۶هم روایت را از تکرذی نقل مکدخ استد
ایک ره هک دو روایت روجود در تایی برر از واقعه واحگی ی ارش ریمععگ ،ارا سااق آنها بدا ی دگیگک
درخت بک رحمگ

روجس توجه راهس شگخ بودد روایت دو  ،سجگخ سعگ و درخت بک یاداراک

را

روجس توجه راهس به ناوت ای ان دانسته استد
دیگک متابهای تاری ی نا روایت روجود در تایی برر را نقل مکدخانگد الاتده احتمدال دارد بعضدی از
این متابها نا روایت را رستقاما از متاب ابدن اسدحاق یکفتده باشدعگد بدکای نمونده دالئا النرا ه باهقدی
روایت ابن اسحاق را لوری نقل مکدخ مه یویا متاب ابن اسحاق را در دستکس داشته استد
٣د ی ارش ابن سعگ سوران رعار مهن این راجکا برقات ابن سعگ است مده در ید ارش ایدن سدفک دو
روایت رطکح مکدخ است روایت اول برقات این است مه راهس راان قکیش آرگ و یفت در بان شما ردکد
صالحی وجود دارد ،آنگاخ اشارخ مکد به نوجوان قکیش و آنگاخ به ابولالس توصداه مدکد رکاقدس او باشدگد در

به شام

تفاوت زیادی داردد در روایت اول مه آن را به ابن اسحاق نسات ریدهگ ،رییویگ مه سدایه اندگاختن ابدک و

به همراه ابوطالب

رستقاما از ساکخ ابن اسحاق یکفته استد لادکی (بیتدا  )۲۷۸/۲سدعگ روایدت دو خدود را بده ابوروسدی
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به ر ه بازیکدانگ (ابن ه ا حماکی ،بیتا )۱۹۱/۱د
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روایت دو  ،تعها توصاه راهس به رکاقات از یااراک

رطکح شگخاستد یفتعی است ابن سعگ در ادارده

ی ارش خود ،عاارتی شااه به نقل ابن اسحاق آوردخ است مه رییویگ خگاونگ رتعال ،یاداراک

را در

دوران مودمی از بگی ها و خطکها حفظ مکدخ استد الاته ابن سعگ در این نقل ناری از ابن اسحاق نمیبکدد
نقد و بررسی گزارش سفر اول پیامبر

به شام

 -1نقد سندی

روایت سفک اول یااراک

به شا به هفت لکیدق سایر ابدن اسدحاق (یدک روایدت) ،تاایی برار

کمالالدینوتماا النمماه (دو
(یک روایت) ،برقات ابن سعگ (دو روایت) ،الم اهبالمدنیه(یک روایت) ،
روایت) ،ی ارش شگخاستد اسعاد و رگارک این روایات ،غاک قابل اعتماد استد این روایات از نظدک ردتن ناد
اختیفات عمگخای دارنگ مه در جای خود رطکح شگخاستد ایعک بده بکرسدی اسدعاد ایدن روایدات یکداختده
ریشودد
ابن اسحاق بکای ی ارش خود هاچگونه سعگی نگادخ استد ابن جوزی ید ارش ابدن اسدحاق را بدگون
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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ذمک نا او ،به داود بن حصان نسات ریدهگ ،رعان مه روایت دو لاقات دربارخ سفک اول نا به او نسدات
دادخ شگخاست (ابن جدوزی)۳۲ /۱ ۱4۱۲ ،د سدفاان بدن عااعده دربدارخ داود ردییویدگ از احادیدث داود
یکها ریمعام و ابوحاتم نا او را ضعاف دانسته است (ر ی ۳۸0/۸ ۱40۸ ،و )۳۸۱د الاتده بکخدی سدعگ
روایت ابن اسحاق را به استادش عاگالله بن ابی ب ک ریرسانعگ (لاکی ،بیتا  )۲۸0/۲مه روایدات رکسدله
فکاوانی دارد (ذهای)۳۱4/۵ ۱4۱0 ،د
لاکی روایت اول خود را از ابن اسحاق و روایت دو را احتماال از سعن تکرذی یکفته است مده سدعگ آن
به صورت رعقطر به ابوروسی اشعکی ریرسگد روایت اخاک از نظک علم رجدال ،رکفدوا اسدت ،زیدکا داسدتان
سفک یااراک

به شا حگود سی سال قال از بعثت اتفاق افتادخ است در حالیمه ابوروسی اشدعکی دخ

سال یاش از بعثت رتولگ و در سال هفتم هجکی به رگیعه آرگخ استد از اینرو ابن مثاک دربدارخ ایدن روایدت
رینویسگ «از غکایس این حگیث آن است مده از رکسدیت صدحابه اسدت ،ردون ابوروسدی اشدعکی سدال
هفتم و در فتح خااک به رگیعه آرگ» (ابن مثاک۲۶۳/۲ ۱40۸ ،؛ عارلی ،بیتا )۹۱/۱د
در سلسله اسعاد ابوروسی ،افکادی رثل قکاد ابونوح (رتوفای  )۲0۷و یونس بن ابدی اسدحاق (رتوفدای
 )۱۵۸وجود دارنگد قکاد احادیث ناشعاخته فکاوانی داردد ذهای در میااا االتدادال از ابواحمدگ حدامم نقدل
مکدخ است مه قکاد احادیث ناشعاختهای از لاث نقل مکدخ است ،ولی رن (ذهای) ردییدویم ناشدعاختهتک از
آنها حگیثی است مه یونس بن ابی اسحاق از ابوب ک بن روسی و او هم از یگرش ابوروسدی اشدعکی دربدارخ

سفک یااراک امک

همکاخ عمویش به شا و ریقدات او بدا بحادکای راهدس نقدل مدکدخ اسدت (ذهادی،

) ۵۸۱/۲ ۱۳۸۲د همچعان در جای دیگکی نا ذهای حگیثی را مه ابونوح از یونس نقل مکدخ ن وهادگخ و
یفته است «از ن انههای نادرستی حگیث این است مه در آن آردگخ اسدت ابدوب ک ،بدیل را بدا او فکسدتاد،
حال آن ه در این زران ،بیل رتولگ ن گخ بود و ابوب ک هم بچه بود» (همان)۱۱۳/۲ ،د سکانجا ذهای بده
نقل از حلای این روایت را رجعول دانسته است (حلای ،بیتا )۱۲0/۱د
خطاس بغگادی (بیتا  )۲۵۲/۱ناد قصده سدفک یاداراک

را بده شدا در شدکح حدال قدکاد ابوندوح

عاگالکحمن بن غوان آوردخ استد او اصل قصه را از دالئ النر ه باهقی یکفته و باهقی نا ازتایی برار 
نقل مکدخ ،سپس دربارخ این قصه و راوی آن نوشته است «تعها قکاد ابونوح این حگیث را نقل مدکدخ و ایدن
حگیثی ن وهاگخ است و بعگ اداره دادخ است مه مسی غاک از قکاد ایدن حدگیث را نقدل ن دکدخ اسدت»د ابدن
مثاک ( )۲۶۳/۲ ۱40۸نا تعها راوی آن را ابونوح ریدانگد
موفه آوردخ استد با این مه یونس مثاکالکوایه است ،ارا در تما لاقدات بداش از یدک روایدت از ابدوب ک بدن
روسی (راوی روایات یونس) نقل ن گخاست ،آن هم روایت سدفک یاداراک

بده شدا اسدت (ابدن سدعگ،

۳44/۶ ۱4۱0؛ ر ی)4۸۸/۳۲ ۱40۸ ،د راوی یونس بن ابی اسحاق نا ابوب ک بدن ابدی روسدی اسدت
است و بکای نمونه او قاتل عمار بن یاسک را تحسان ریمکد (ر ی)۱44/۳۳ ۱40۸ ،د
روایات برقات ابن سعگ ،عیوخ بک انقطاا سعگ ،رجال سعگ آن نا افکادی ضعاف و غاک قابل اعتمدادی
رانعگ ابورجل الحق بن حماگ1و داود بن حصان 2الحق بن حمادگ (رتوفدای  )۱0۱هسدتعگ مده عدیوخبدک

به همراه ابوطالب

مه این روایت را از یگرش نقل ریمعگد او روایات بساار ممدی داردد ابدوب ک بدن ابدی روسدی ،اردوی رسدلک

نقد گزارش سفر پیامبر

یونس بن ابی اسحاق ،واسطه قکاد ابونوح در این روایت است مه ابن سدعگ او را از لاقده یدعجم از اهدل

آشفتگی در نقل حگیث (ب اری ،بیتا ۲۵۸ /۸؛ ر ی )۱۷۱/۳۱ ۱40۸ ،روایات نادرسدتی رانعدگ شدکاب

به شام

ابن سعگ ،واقدگی آن را رد مدکدخ اسدت (همدان)۱0۶/۱ ،د داوود بدن حصدان ناد از ارویدان بدود و ردذهس
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خورانگن خگیجه به یگرش خویلگ بکای ارضای عقگ ن اح دارد (ابن سدعگ )۱۶۷ /۷ ۱4۱0 ،مده بده یفتده
خارجی داشتد سفاان بن عااعه دربارخ او یفته است را از روایات داوود بن حصان یکها ردیمعدام ،رعدان
مه ذهای او را از ضعفا دانسته است (ذهای40۹/۳ ۱۳۸۲ ،؛ ر ی)۱۷۶/۳۱ ۱40۸ ،د احمگ بن حعادل
1د الحق بن حماگ ،والی عمک بن عاگ الع ی بک بات المال و نارک بک ضکب س ه بودد الحق در زردان عمدک بدن عادگ الع ید دریذشدت
(سمعانی)4۸۶ /۳ ۱40۸ ،د
2د داود بن حصان روایات دیگکی رانعگ فکاروشی رسول خدگا در نمداز را نقدل مدکدخ اسدت (شدافعی )۵۳۹ ۱40۶ ،مده ب داری
(بیتا  )۳۹0 /۳او را رع ک الحگیث دانسته استد

دربارخ یونس بن ابی اسحاق نوشته است روایداتی مده او از یدگرش بدازیو مدکدخ ،ضدعاف اسدت (ابنحعادل،
)۵۳0/۲ ۱40۸د ابو احمگ حامم نا در رورد یونس یفته است یونس در ی ارشهای خدود بسداار در دا
روهورات افتادخ است (ابن حجک عسدقینی)4۳4/۱۱ ۱404 ،د ابدن سدعگ روایدات ابدوب ک بدن ابوروسدی
(رتوفای  )۱0۶را ضعاف شمکدخ و احمگ بن حعال نا یفتده اسدت مده او راد ی از یدگرش ن دعاگخ اسدت
(همان)4۱/۱۲ ،د
الم اهباللدنیه ی ارش سفک اول یااراک

بده شدا را از لکیدق ابدن رعدگخ (رتوفدای  )۳۹۵روایدت

مکدخ استد قسطینی ،ابن رعگخ را تضدعاف مدکدخ و اصدل روایدت او را مسدی نپذیکفتده اسدتد نویسدعگیان
متابهایی رثل السیر الحلریه ،سر الهد والرشاد و تایی الخمیس (حلای ،بیتدا ۱۱۷/۱؛ صدالحی،
۱04/۲ ۱4۱4؛ دیار ب کی ،بیتا  )۲۵۷/۱رعگین روایت را تکماس مکدخ و ی ارش خود را در این رورد بده
صورتی غاک از آنچه در اصل بودخ ،آوردخانگد نویسعگخ سر الهد در نقل سدفک یاداراک

بده شدا  ،اول

عاارتهای ابن اسحاق را آوردخ ،سپس ملماتی را حذف مکدخ و یس از شکح بکخدی از ملمدات ،روایدت دو
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لاکی را به ععوان اداره روایت ابن اسحاق آوردخ است ،به یونهای مده تصدور ردیشدود بدا تکماادی از همده
روایات سفک یااراک امک

به شا  ،داستان رستقلی درست مکدخ است (صالحی)۱04/۲ ۱4۱4 ،د

از رعابر شاعه تعها مسی مه سفک رسول خگا

را به شا بدا لدول و تفصدال بسداار ید ارش مدکدخ،

شاخ صگوق در کمالالدینوتما النممه استد ابن شهک آشدوب ناد در رعاقدس ،روایدت هدک دو سدفک را از
شاخ صگوق یکفته است (صگوق)۱۹0 ۱40۵ ،د تما راویان سعگ شاخ صگوق از عارهانگ و روایدت او ناد
ر تمل بک غکائس و عجایای رانعگ باریگن راوخ از ابکها ،حکمت مکدن صورعه راهدس بده لدکف رسدول خدگا
همانعگ حکمت رهاریا ،راوخهای تابستانی و زرسدتانی آوردن درختدان خ دک شدگخ ،سدا شدگن رعطقده،
ب ارت راهس به والدت حضکت علی

و ایمان او به حضکت رحمگ

استد

به نظک ریرسگ این ی ارش نا تکماای از روایات رتعگد است ،زیدکا قسدمت آخدک روایدت سدفک اول را مده
شاخ صگوق به ععوان اداره روایت اول ذمک مکدخ (همانجا) ،ابن شهک آشوب بعگ از سفک دو یاداراک
و به ععوان روایت سفک دو و به صورت روایتی رستقل و با سعگ یعلی بن ساابه 1ذمک مکدخ است (ابدن شدهک
آشوب ،بیتا )40/۱د بعابکاین ،نه تعها در نقل صگوق بل ه در نقلهدای دیگدک ناد احتمدال دارد مده رعدگ
روایت را باهم تکماس و از آنها یک سعگ رستقل درست مکدخ باشعگ ،رعدان مده بده یفتده حلادی ،ابدن حجدک
دربارخ قسمت آخک روایت دو لاکی یفته است این ب

ی از حگیثی دیگدک اسدت مده راوی آن را بده ایدن

1د ساابه ،نا رادر یعلی استد یعلی اقفی است و در صلح حگیااه ،خااک ،فتح ر ده و لدائف همدکاخ رسدول خدگا
)۳۹۸ /۳ ۱40۸د

بدود (رد ی،

حگیث اف ودخ است (حلای ،بیتدا )۱۲0/۱د یفتعدی اسدت متابهدایی رانعدگ انساا االشارا و الراد و
الدایی نا داستان سفک حضکت را بساار خیصهتک از آنچه در تایی برر و سیر ابن ه دا آردگخ اسدت،
نوشتهانگ (بیذری۱0۵/۱ ۱4۱۷ ،؛ رقگسی ،بیتا )۱۳۲/4د
 -2اختالف روایات

در روایتهای باال اختیف فکاوانی وجود داردد ج در اصل واقعه سفک به شدا  ،در ج یادات و رگدونگی
رخگادها اختیف بسااری در این روایات وجود داردد باهقی با این مه روایت سدفک یاداراک امدک

را بده

شا رستقاما به ابن اسحاق نسات ریدهگ ،عاارت زیک را به اصدل روایدت اضدافه ردیمعدگ «فأخدذ ب ردا
ناقته و قال یا عم الی ردن ت لعدی؟ ال أب لدی و ال أ  ،فدکق لده ابولالدس» (باهقدی)۲/۲ ۱40۵ ،د تاایی 
الخمیس نا روایت را از ابن اسحاق نقل ریمعگ و این عاارت را به آن اضافه ریمعگ «و جعدل یعظدک بدان
القو یکاها رت لفه فوق ال جکخ علی رسولالله» (دیار ب دکی ،بیتدا )۲۵۸/۱د در سایرهللرا ناد آردگخ
است راهس بعگ از دیگن یااراک

از ابولالس یکساگ با ایدن یسدک رده نسداتی داری؟ ابولالدس یاسدخ

داد یسک رن استد راهس ان ار مکد و یفدت یدگر ایدن لفدل ناایدگ زندگخ باشدگل ابولالدس یکسداگ از مجدا

نقد گزارش سفر پیامبر

عاعاه ام م ف عن رهکخ ددد» ،سپس به نقل از ابن اسحاق ریاف ایگ «فییدکی الغمارده علدی أحدگ ردن

ری یویی؟ راهس یفت سک و صورت و ر مان این یسک رثل سک و صورت و ر دمان اناادا اسدت (حلادی،
یفت «هذا ساگ العالمان ،هذا رسول رب العالمان»د
در نا  ،رذهس و رحدل اقاردت راهدس ناد بدان روایدات اخدتیف اسدتد بعضدی او را «راهدس» ،بعضدی
بیتا ۵۹؛ رسعودی )۸۹/۱ ۱40۹ ،و بعضی یهودی یفتهانگ (ابنمثادک)۳4۹/۲ ۱40۷ ،د ابدن عسدامک
ر ان راهس را «ال فو» دانسته مه با بصکی شش رایل فاصله دارد (حلای ،بیتدا )۱۱۸/۱د بکخدی راهدس
ُ
را سامن «رافعه» دانستهانگ مه از رعالق بلقای شا است (همان)۱۱۸/۱ ،د یوضاالنا از متداب سایر
زهکی نقل مکدخ است مه بحاکا دان معگی از یهود «تاما» بودخ ،در حالیمه رسدعودی ( )۸۹/۱ ۱40۹او
را از قااله عاگالقاس جکجاس دانسته استد
 -3نقد محتوایی

در رتن بکخی روایاتهای این ی ارش ،رطالای آرگخ مده از نظدک تداری ی بطدین آنهدا رسدلم اسدتد از
جمله داستان حضور ابوب ک و بیل در این سدفک مده قسدطینی آن را نادرسدت دانسدته اسدت (قسدطینی،

به شام

«جکجاس» و یکوهی «سکجاس» خوانگخانگ ،رعان ه ماش او را نا بعضی رسداحی (ابدن قتااده دیعدوری،

به همراه ابوطالب

بیتا )۱۱۷/۱د لاکی (بیتا  )۲۷۸/۲نوشته است راهس به رحد

دیدگن حضدکت ،بدک یدایش افتداد و
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)۱00/۱ ۱4۱۶؛ فاصله سعی ابوب ک با یااراک

انگک بود و بیل نا رعدگین سدال از هدک دوی آنهدا

مورددکتک بودخاسدتد بعددابکاین ،ایددن عاددارت بددا سددفک اول یادداراک
همکاهی ابوب ک و بیل با رسول خدگا

ناسددازیار اسددت و ی ارشددی هددم از

در سدفک دو بده شدا در دسدت ناسدت (ردکد حلادی ،بیتدا

)۱۳0/۱د
زیعی دحین همکاهی ابوب ک و بیل را با یاداراک

رکبدو بده سدفک اول ردیداندگ و رعدان توجاده

ریمعگ مه بیل در این سفک ،همکاخ اراة بن خلف بودخ و ابوب ک نا همکاخ بعضی اقارب خود بده ایدن سدفک
رفته است (زیعی دحین ،بیتا )۹۳/۱د روشن است مه راوی این ی ارش سعی دارد حضدور خلافدۀ اول را
همکاخ یااراک

اااات معگ تا ن ان دهگ مه وی از همان زران به یااراک

ایمان داشته استد

جهتیاکی خاص هکیک از نقلها نا قابدل توجده اسدتد ی دی بدک آن اسدت مده رعجد خای بدکای آن
حضکت تکسام معگ (ابدن ه دا حمادکی ،بیتدا ۳44 /۱؛ لادکی ،بیتدا )۲۸0/۲د دیگدکی ردیخواهدگ
ب ارت عهگین را به ناوت حضکت اااات معدگ (ابنحادان )4۲/۱ ۱۳۹۳ ،و ید ارش دیگدک درصدگد اسدت
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
26

ایمدان ابدوب ک را بده یاداراک

یداش از بعثدت اابدت معدگ (قسدطینی۱00/۱ ۱4۱۶ ،؛ حلادی ،بیتدا

)۱۲۲/۱د نقلی هم در یی آن است مه س ن از والیت ارا علی
نقلها بک آن اتفاق شگخاست اصل سفک یااراک

به راان آوردد تعها راد ی مده در ایدن

به شا استد

اف ون بک این تعاق ها رعگ ن ته دیگک در بکرسی رحتوایی این ی ارشها قابل ذمک است
ن ته اول ایک وقایعی مه نقل شگ ،در این سفک اتفاق افتادخ بود ،با توجه به این مه انگا خ نقدل خادک بده
این رهمی ،بساار قوی بودخ و اصحاب ماروان نا همه از ب ریان قکیش بودنگ ،بایدگ آن را نقدل ردیمکدندگ؛
دست مم ریبایست ابولالس این واقعه را بعگ از بکی دتن از سدفک ،نقدل ردیمدکد (ذهادی۵۶/۱ ۱4۱0 ،؛
عارلی ،بیتا )۹۱/۱د
ن ته دو ایک ه گار بحاکای راهس رعان نگکانیای در ابولالس ایجاد مکد مه از تکس یهود ،به شدا
نکساگخ ،فکزنگ بکادرش را بکیکدانگ ،رگونه سفک دو به شا را خود بده آن حضدکت یا دعهاد مدکد ،حدال آن
مه به عصک رهور ن دیکتک شگخ بودنگ و خطک با تکی یااراک

را تهگیدگ ردیمدکد (ابنسدعگ۱4۱0 ،

)۱۲۲/۱د
ن ته سو در روایت دو لاکی مه بسااری از رورخان آن را نقل مکدخاندگ و رهمتدکین روایدت سدفک بده
شا نا رحسوب ریشود ،آرگخ است مه ابولالس بعگ از ه دگار راهدس ،یاداراک

را همدکاخ ابدوب ک و

بیل به ر ه فکستاد ،در حالی مه ابوب ک در این سفک دخ سال داشته و بیل نا به دناا ناارگخ بودخ یا نهایتدا
دو سال داشته استد رگونه رم ن است ابولالس بکای فکار از خطک ،یااراک

را با دو مودک مورک

تک از خودش به ر ه فکستادخ باشگ (ذهای)۵۶ /۱ ۱4۱0 ،؟
ن ته رهار در خاک آرگخ است مه ابکی بک سک یااراک

سدایه اف عدگخ بدود و آن ابدک همچعدان بدک

باالی سک حضکت بود تا این مه زیک درختی ن سدت و درخدت شداخههایش را مد مدکد و بدک یاداراک
سایه انگاختد بایگ یکساگ ایک ابک بک یااراک

سایه انگاخته بود دیگک سایه انگاختن درخت رده رععدایی

داشته است (همانجا)؟
ن ته یعجم در این ی ارشها آرگخ است مه راهس رطالای از یااراک

یکساگ ،ارا بده آن سدؤال و

جوابها هدا اشدارخای ن دگخ ،در حدالی مده تمدا ج ئادات ن سدت و بکخاسدت رسدول خدگا

نقدل

شگخاستد
عیوخبکاین اش الها نویسعگخ الصحیحمنسیر النرا ناد بده ایدن واقعده بده دیدگخ تکدیدگ نگکیسدته و
بکخی از اش االت این نقلها را باان مکدخ است (عارلی ،بیتا )۱۹۵/۲د رعکوف حسعی نا در رورد ان دار
زرانی مه رحمگ

مدودمی خکدسدال بداش نادود ،صدورعهای را مده بدا خ دوا و احتدکا بده یا دگاخ

رحمگ

ریآیگ ،درخت خ ی را مه به خالک آنان سه نوا راوخ از راوخهای تابستانی و زرسدتانی بدک

آن راهک ریشود ،ابکی را مه در سکتاسک آن صحکای یهعاور با آنان حکمت ردیمعدگ ،حوضهدای آبدی مده
انگی ه رسافکان و رهگذران خطور نمیمعگ ،راهاان و م ا انی را مه با شور و شوق به سوی او ریآیعگ تدا
رحمگ

را بااععگ و از ر اهگخ سدامای او تادکک بجویعدگ و ددد ر داهگخ مدکدخ باشدعگ ،بدا وجدود ایدن،

روضر آنان در رورد او ها تغااکی ناابگ و دیگیاخهای آن جمر دربارخ او با آنچه قای بودخ تفاوتی ن عگ؟ آیدا
رعگ آن را روایت ن ععگ (رعکوف حسعی)۲۵۲ ۱۳۷۲ ،؟
بکخی رست کقان نا بکای ایجاد شاهه ،به رعان روایاتی استعاد مکدخانگ مه رحدگاان و رورخدان بدگون
هدا تدگبکی در رحتدوای آنهدا و بدیهدا تدأرلی در نتددایجی مده ردیتواندگ بده بدار آورد ،بده تدگوین آنهددا در
رجموعههای حگیثی خود یکداختهانگ؛ آن هم در زرانی مه هعوز یاداراک
رعج اتی حتی در حساستکین رکاحل دعوت نا بکای یااراک
۱۸۹-۱۸۸؛ حگیگی)۱۵ ۱۳۷4 ،د

ه دت سداله بدود و رعدان

فکاهم ن گخ بدود (صدمامی۱۳۸4 ،

به شام

رم ن است رعان حوادای در حضور و در رقابل دیگیان  ۱۷0تن از بازریانان ر ه رخ دهگ ،ارا ج راویدانی

به همراه ابوطالب

آب یوارا از آنها ریجوشگ آن هم در آن صحکای خ ک مه ها را ج تکس ردکِ ناشدی از ت دعگی بده

نقد گزارش سفر پیامبر

سفک اول یااراک

به شا رعان رینویسدگ «آیدا رم دن اسدت مداروان  ۱۷0نفدکی بازریاندان ر ده در
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نتیجه

سفک رسول خگا

بده شدا همدکاخ عمدویش ابولالدس بدا مداروان تجداری قدکیش در رعدابر رتقدگ

تاری ی ی ارش شگخاستد سن آن حضکت در این سفک به اخدتیف نده تدا سدا دخ سدال ذمدک شگخاسدتد از
رهمتکین عاارتهای این ی ارش ،دیگار آن حضکت

با بحاکای راهس در بصکی ،ب دارت راهدس بده

ناوت حضکت و تکغاس ابولالس به رحافظت از حضکت استد سااق ی ارشها از ایدن واقعده واحدگ بدا هدم
تفاوتهای بسااری داردد ی ارش سفک ن ست حضکت به شا رستعگ بکخی رست کقان قکار یکفته اسدت و
ادعا مکدخانگ مه آن حضکت در این سفک رطالای را از راهس فکا یکفتده و همدان رطالدس راعدای دعدوت آن
حضکت قکار یکفته استد اف ون بک اختیف در این ی ارشها عجائس و غکائای نا روایت شگخاستد رعدان
عجایای حتی در دورخ بعثت نا بکای یااراک

ی ارش ن گخاستد ی ارشهای ایدن سدفک از ردگارک و

اسعاد قابل اعتمادی بکخوردار ناستد سعگ این ی ارشها اف ونبک رکسل بودن ،ضعاف و غاک قابل اعتماد
است و بکخی از راویان خاک سفک یااراک
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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به شا در دا روهورات افتادخانگد
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 ابددن حعاددل ،احمددگ (1408ق) ،الملل ا الممر ااهالر ااال ،تحقاددق وصددیالله رحمددگ عادداس ،ریدداض،
دارال انید
 ابن سعگ ،رحمگ (1410ق) ،برقاتالکرر  ،باکوت ،دارال تس العلماهد
 ابن ساگ العاس ،رحمگ بن عاگالله بن یحای (1406ق) ،تی االثر ا  نا المزااو والئامائ و
السیر ،باکوت ،روسسه ع الگیند
 ابن شهکآشوب ،رحمگبن علی (بیتا) ،مناقبالاب بالب ،قم ،المطاعة العلماهد
 ابن مثاک ،اسماعال بن عمک (1407ق) ،السیرهالنر یه ،تحقاق رصطفی عاگالواحگ ،بادکوت ،دارالکائدگ
العکبید
 ابن مثادک ،اسدماعال بدن مثادک در دقی (1408ق) ،الردایاةوالنهایاة ،تحقادق علدی شداکی ،بادکوت،
 ابن ه ا حماکی ،عاگالملک بن هاشم (بیتا) ،السیر النر یة ،تحقاق جمعی از دان معگان ،بادکوت،
داراحااء التکاث العکبید
 ب اری ،رحمگ بن اسماعال (بیتا) ،الدایی الکریر ،تحقاق رحمگ عاگ المعاگ خان ،باکوتد
 باهقی ،احمگ بن حسان ( ،)1405دالئ النر وممر اةالا الصاالبالئاریمة ،بادکوت ،دارال تدس
العلماهد
 تکرذی ،رحمگ بن عاسی (بیتا) ،امعالصحیح ،باکوت ،داراحااء التکاث العکبید
 حگیگی ،جواد ( ،)1٣74اسال اونظرولدر ،تهکان ،رکم ن ک دان گاهید
 حلای ،علی بن بکهان (بیتا) ،السیر الحلریه ،باکوت ،دار احااء التکاث العکبید
 خطاس بغگادی ،احمگ بن علی (بیتا) ،تایی بزدادأومدینةالسال  ،باکوت ،دارال تسد
 دیار ب کی ،حسان بن رحمگ (بیتا) ،تایی الخمیس ،باکوت ،دار صادرد

به شام

 بیذری ،احمگ بن یحای (1417ق) ،انسا االشرا  ،تحقاق سهال ذمار ،باکوت ،دارالف کد

به همراه ابوطالب

دارالحااء التکاث العکبید

نقد گزارش سفر پیامبر

 ابن قتااه دیعوری ،عاگالله بن رسلم (بیتا) ،الممای  ،رصاک ،دارالمعارفد
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 ذهای ،رحمگ بن احمگ بن عثمدان ( ،)1٣82میااا االتدادال ا نقادالر اال ،تحقادق علیرحمدگ
بجاوی ،باکوت ،دارالمعکفهد
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (1410ق) ،تاااایی االساااال وو یااااتالمئااااهیرواالتاااال  ،تحقادددق
عاگالسی  ،باکوت ،دارال تس العلماهد
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (1410ق) ،سیراتال النرال  ،باکوت ،روسسه الکسالهد
 زیعی دحین (بیتا) ،السیر النر یه ،باکوت ،دار احااء التکاث العکبید
 سدمعانی ،عادگال کیم بدن رحمددگ ( ،)1408االنساا  ،تحقادق عادگ اللدده عمدک الادارودی ،بادکوت ،دار
الجعاند
 شافعی ،رحمگ بن ادریس (1406ق) ،اختیف الحگیث ،باکوت ،دارال تس العلماهد
 صالحی ،رحمگ بن یوسف (1414ق) ،سر الهد والرشاد سیر خیرالمراد ،تحقاق عادل احمدگ
عاگ الموجود و دیگکان ،باکوت ،دارال تس العلماهد
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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 صگوق ،رحمگ بن علی بن بابویه (1405ق) ،کمالالدینوتما النممه ،تعلاق علی اماک غفاری ،قدم،
رؤسسة الع ک االسیرید
 صمامی ،راعو ( ،)1٣84محمددیایوپا ،تهکان ،رؤسسه الیعاتد
 لاکی ،رحمگ بن جکیک (بیتا) ،تاایی الرسا واالما والملا  ،تحقادق رحمدگ ابوالفضدل ابدکاهام،
باکوت ،دارالتکاث العکبید
 عارلی ،ساگ جعفکرکتضی (بیتا) ،الصحیحمنسیر النر االتظ  ،باکوت ،دارالساکخد
 قسطینی ،احمگ بن رحمگ (1416ق) ،الم اهباللدنیهبالمنحالمحمدیه ،باکوت ،دارال تس العلماهد
 ر ی ،ابوالحجاج یوسف بن عاگ الکحمان (1408ق) ،تهذیبالکمال اسما الر ال ،تحقادق ب دار
عواد رعکوف ،باکوت ،روسسه الکسالهد
 رسعودی ،علی بن حسان (1409ق) ،مروجالذهب ،قم ،دارالهجکخد
 رعکوف حسعی ،هاشم ( ،)1٣72الم ض تات(اخرایوآثایساخدگ ) ،تکجمه حسان صدابکی ،ر دهگ،
آستان قگسد
 رقگسی ،رطهک بن لاهک (بیتا) ،الرد والدایی  ،باکوت ،دارصادرد
 یعقوبی ،احمگبن ابی یعقوب (بیتا) ،تایی یمق ب  ،باکوت ،دار صادرد

