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Abstract 

Writing reasons in Holy Prophet's practice started during the third century. This branch 

of Holy Prophet's historiography aims at investigating and introducing the books that 

make effort to prove his prophetic mission particularly emphasizing the signs and 

miracles of his prophecy. Tathbit dala'il Al-Nobovvah is of the most noteworthy books 

in historiography of the reasons for prophecy. The author is Qazi Abd Al-Jabbar 

Hamedani, a great scholar of the Mo'tazelite and the well-known chief judge in Rey. 

He adopted a different approach both in writing style and in reasons for writing from 

other authors of the books on reasons of prophecy.  Of the remarkable features of this 

book has been the author's attention to the facts in proving the prophecy of 

Mohammad (SA), the point which is not paid enough attention to in other such books, 

particularly Hadith books. In the present article, it has been tried to delve into various 

aspects of Tathbit dala'il Al-Nobovvah, emphasizing the features of writing reason. 

How Abad Al-Jabbar Hamedani has thought about miracles and the signs of prophet 

hood of Mohammad (SA) as well as fitting this image in prophet's reasonography have 

been investigated in this article. The method of this research is library-based, relying 

on primary resources in addition to making use of recent research and applying 

descriptive- analytical approach for analyzing the data.     
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هب اسالمیژپوهش  انهم مذا  

  991ـ16، ص9911، شماره سیزدهم، بهار و تابستان سال هفتم

 

اثر  النبوةتثبیت دالئل : بررسی نگاریدالیلی در نگرواقع
 انی معتزلیقاضی عبدالجبار همد

 *مجتبی گراوند
 ***مهناز کوهی  **داریوش نظری

 [41/41/2937ترفیخ پذیرش:  40/24/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ص( ا  قرن س وم هج ری ب ه وج ود آم د. ای ن ش رخه ا  ) ینبو هنگرفی دف سیردالیل
ب ر ک ه ب ر تأکی د وی ژه  کندمیبرفسی و معرفی  فا هرییص( کترب) یرمبرپنگرفی یخترف

ص( س عی دف ابب ر  نب و  وی دافد. محم د )هری پی رمبری در ر  معجزا  و نشرنه
ای ن  هالنبی است. نویسندنگرفی دالئلیخترفترین آبرف دف یکی ا  مهم هالنبو تثبیت دالئل

القرر  معرو  فی، بود. وی هم یقرضابر قرضی عبدالجبرف همدانی، ا  بزفگرن معتزله و 
هد  نوشتن، فاهی مستقل ا  دیگر نویسندگرن کت   دالی ل  نگرفش و هم دف هدف شیو

هر دف اببر  نبو  درر  هری مهم این کترب توجه نویسنده به واقعیتپیمود. ا  ویژگی
ویژه آبرف ددیثی، کمتر به آن است؛ چیزی که دف دیگر کت  دالیل، به ( بودهصمحمد )

 هالنب وتثبیت دالئ ل   کترب کوشیم  وایری مختلپیش فو می ه. دف مقرلاستتوجه شده 
 هنگ رفی برفس ی کن یم. اینک ه عب دالجبرف هم دانی دفب رففا بر تکیه بر خصریص دالیل

اندیش یده و ق رافدادن ای ن  ( چگون هصمحمد )ی پیرمبری درر  هرنشرنهمعجزا  و 
. فوش اس تص(، دف پژوهش درضر برفس ی ش ده ) یرمبرپ نگرفیدالیلتصویر دف قرب 
گی ری ا  اول دف کن رف بهره دس تی بر تکیه ب ر من ربع اخرنهکتربقرله، تحقیق دف این م

 .است هردادهتوصیفی برای برفسی تحلیلی هتحقیقر  جدید، و استفرده ا  شیو
 
، معجزه، عبدالجبرف هالنبو دالئل، تثبیت نگرفیدالیلص(، محمد )درر   ها:یدواژهکل

 .همدانی
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 مقدمه

رود کره در دو بخرش   نگراری اسرالمی بره شرمار مری     ریخهای ترا نگاری از شاخهدالیل
شریعه دع( آثراری را نرضره     هائمر  هرسو  گرامی اسالم دص( و سریر  هنگاری سیردالیل

ای بره معجرتا  و کرامرا  پیرام ر دص( و     ها تومه ویژهگونه کتابکرده اس . در این
ص( شرامل  حتر  محمرد د  هنگاری در سیرخورد. دالیلامامان شیعه دع( به چعم می

 تا یر  دالئرل  »و « هالد رو انرالم  »، «هالد واث ا  »، «هالد و دالئل»آثاری با نداویدی همچون 
اس  که از اوایل قرن سوم هجرری بره بعرد نگاشرته شرد و در آن تأکیرد اصروی        « هالد و

های پیام ری آن حترر  بره ندروان دالیوری بررای اث را        نویسدده بر معجتا  و نعانه
بوده اس . نویسرددگان کترب دالیرل در پررداختن بره موضروع از مدراب          پیام ری ایعان

های حدیای، کتب سیره، کترب خ رایص و   اند، از مموه: قرآن، کتابمتعددی بهره برده
گرذاری  در نام« دالئل» هواژ .(2: 7114)بهرامیف: و حسیع، قنصری  کتب نقاید و انجاز قرآن 

 حمد دص( انم از معجتا  ایعان اس .های پیام ری ماین آثار به معدای نعانه
قاضی ن دالج ار همدانی فقیه، متکوم، مفسر و در برخی نوروم دیدری دانعرمدد برود     

. مقام او در بین معتتله تا به حردی اسر  کره او را    (2/218: 7127؛ بغاادی  18تف: )کحفله  ب،
دالج ار معتتلری  ن ر اند و در بعتی مداب  به نام قاضری  آخرین نالم بترگ معتتلی دانسته

. صاحب بن ن اد به دلیل مایگاه و مقام نومری  (7/108: 7180)سدگی   معروف شده اس  
ه.ق. او را از بغداد به ری دنو  کررد و ترا    914و فقهی ن دالج ار همدانی، بعد از سا  

القتراتی ری مد روب شرد    آخر نمر به تدریس معغو  بود. او همچدین به مقام قاضری 
بهای خود در نوم کالم معتتلی . قاضی ن دالج ار به دلیل تألیفا  گران(1/21: 7118)قن،  
تررین نومرای   از برترگ  المغدی فی ابواب العد  والتوحیدویژه به دلیل نوشتن کتاب و به

 .(112: 7118)زریفب موی،  شود کالم محسوب می
مانرده در  قیقاضی ن دالج ار همدانی یکی از آثرار مهرم برا    هالد وتا ی  دالئل کتاب 

هرای  معتتلی بود. تأثیر دیدگاه هبرمست هنگاری اس . قاضی ن دالج ار از ائمزمیده دالیل
به این صور  آشکار شده که بررخالف بسریاری از    هالد و تا ی  دالئلمعتتلی در کتاب 
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نویسددگان کتب دالیل، قاضی ن دالج ار معجتا  پریش از رسریدن بره ن رو  را بررای      
های پیام ری پریش  شمرد. در واق ، قاضی ن دالج ار ومود نعانهص( برنمیپیام ر اکرم د

دانرد. از جرفری وی اثرر    از رسیدن به ن و  را برای حتر  محمد دص( ضروری نمی
رسد اش را در اث ا  ن و  حتر  محمد دص( نوشته، اما به نظر میمدلی و استداللی

کدرد راهری بررای نگاشرتن     ه معرح میهدف او مقابوه با مخالفان بوده و در هر م حای ک
ویرژه شریعیان،   ای بر مخالفانش، از مسیحیان، یهودیان و حتری فررق اسرالمی و بره    ردیه
 موید.می

حاضر بر م دای این پرسش اصوی سرامان یافتره اسر  کره: قاضری ن ردالج ار        همقال
امر   مهم معتتلی در قرن چهارم هجری، چه دیردگاهی ر  ههمدانی، به ندوان یکی از ائم

به معجتا  حتر  محمد دص( در اث ا  پیام ری ایعان داشرته اسر ؟ برا تومره بره      
در  انرد. خانجرانی  محققان چددان به این موضوع تومه نکرده ،گرفتههای صور کدکاش

هایی که با این ندروان  با اشاره به کتاب« های دالیل در سیره ن وینگاهی به کتاب» همقال
اخت ار معرفی، و با نگاهی به محتوای برخری از آنهرا،   ا را بهنگاشته شده، تعدادی از آنه

 هالد رو  تا ی  دالئلتوان آیا می»کدد. ریدولدز در مقاله ها را بیان میهای این کتابویژگی
ای دیگرر  را از دریچره  هالد رو تا یر  دالئرل   ، کتراب  «را مد عی مسیحی بره شرمار آورد؟  

را مد عری   هالد رو تا ی  دالئل توان نکته اس  که می اس . او به دن ا  اث ا  ایننگریسته 
شمار آورد. وی نعان داده اس  کره معت رتررین و   برای معالعا  مربوط به مسیحی  به 

هرا و انمرا    هایی که ن دالج ار آورده آنهرایی اسر  کره در گفتره    ارزشمددترین گتارش
نژاد کددد. دهقانیمینادی ممان  مسیحی به نونی امور غیرنادی را توصیف و معرفی 

 هبره شریو  « ن ردالج ار همردانی   دالل  معجته از دیردگاه قاضری  »مهر در مقاله و سعیدی
اند. دیردگاه قاضری در ایرن مقالره، برر اسراس کتراب        کالمی به موضوع مد نظر پرداخته
 هبوده اس . بهرامیان و حسیدی قم رری نیرت در مقالر    المغدی فی ابواب التوحید والعد 

وار برخی کتب دالیرل، از  ضمن معرفی فهرس « گیری کتب دالیلا و نول شکلهزمیده»
اثرر   شررف الد ری  اثر بیهقی و  بیهقی هدالئل الد واخت ار به معرفی کتاب باب نمونه و به

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 91/  یمعتزل یعبدالجبار همدان یالنبوۀ اثر قاضدالئل  تیتثب ی: بررسینگارلیدر دال ینگرواقع

هرای  حاضرر از سرایر پرژوهش    هاند. ومه تمرایت مقالر  ابوسعید وان  خرگوشی پرداخته
نگراری در سریره   تعریح و توصیف دالیرل  شده آن اس  که تخ  ی و مستقل بهانجام

اثرر قاضری ن ردالج ار     هالد وتا ی  دالئل اس . همچدین، به کتاب پیام ر دص( پرداخته 
نگاری در سریره  نگاری نگریسته و به بررسی اخت اصا  دالیلهمدانی از دریچه دالیل

نگرری و  واقر   پیام ر دص( تومه داشته و متداسب با محتوای کتاب ن دالج ار، به دالیل
 چگونگی تالش ن دالج ار در اث ا  پیام ری حتر  محمد دص( نیت پرداخته اس .

 نگاری و مضمون آندالیل

نویسری  نگاری و مغرازی نویسی برداشته شد، سیرهاولین گامی که پس از اسالم در تاریخ
تررب . مکتررب حردیای مدیدرره را بایررد نخسررتین مک (1: 7112عبااری  پااور  در: ابا  )تااف  برود 

: 7180زاده  )ساجفدی و عافل،  نویسی، به شمار آورد نگاری و مغازینگاری، یعدی سیرهتاریخ

مهرم مکترب    هه.ق.( کاتب و شاگرد واقدی، آخررین نمایدرد   230سعد دمتوفای . ابن(28
رسرو  خردا دص( را در    هرا نگاش . او در ابتدای این کتاب، سریر  ج قا مدیده، کتاب 

تر نرضه کرده و به شمایل، فتایل و دالیرل ن رو  پیرام ر    ملنظمی مدید و اسدادی کا
نویسری را  سعد خعوط نهرایی سریره  توان گف  ابنرو میدص( نیت پرداخته اس . از این

 .(11: 7240)دوری  ترسیم کرده اس  
شردیدی کره بره     هنویسی، نوامل چددی مومب شد در کدار نالقر راه سیره هدر ادام

متئیاتش ومود داش ، تمایل به تحریرف اخ رار سریره     حف  سیره رسو  خدا دص( و
ای و هرای سیاسری و فرقره   بدردی توانس  ناشری از دسرته  نیت پدید آید. این تمایال  می

تومهی آگاهان بره سریره در مرداکردن    ای باشدی همچدان که بیهمچدین اختالفا  ق یوه
های فرراوان در  اخ ار درس  و تومه به گردآوری هر چیت و هر خ ر، س ب رسوخ کژی

 .(18: 7182)جیفریف:  کتب سیره شد 
ای رسرید کره محردثان، متکومران و     نگاری در اواخر قرن دوم هجری به مرحوهسیره

هرا گررایش یافتدردی    نامره اسالمی به نگارش دالیرل  هبترگان دیدی در نقاط مختوف مامع
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ر معررض  چراکه در خ وص اصو  نقاید دیدی که ایدک تحر  ترأثیر نوامرل متعردد د    
کردند. امواج افکار گوناگون از چهار سوی مامعره اسرالمی   انکار بود، احساس خعر می

 هو از جرف اندیعمددان مختوف، توحید، ن و  و معاد را، به ندوان سره اصرل مهرم پایر    
رو بررای مقابوره برا چدرین     انتقادا  اسالمی، در معرض پرسش قررار داده برود. از ایرن   

کوشریدند  هرای مختورف مری   نوشته شد که با توسل بره روش های دالیل افکاری، کتاب
 حقانی  ن و  حتر  محمد دص( را از جریق معجتاتش اث ا  کددد.

های سیره و مغرازی بره جرور پراکدرده     این معجتا  و دالیل، پیش از ایدها در کتاب
هرای مرذکور بره صرور  یکجرا و مسرتقل گرردآوری شرد.         ومود داش ، اما در کتاب

نگراری در  نگراری اسر . مدق ر    آثار مدق ر   باعجته در این آثار، متفاو  پرداختن به م
اخت اصی اس  که کویه فترایل، افعرا ، کرردار،     هنگاری اسالمی نونی سیرنرف تاریخ

معجتا ، کراما  و ن ادا  شخص مد نظر را، انم از پیام ر اسالم دص( یا ائمه اجهرار  
 .(122: 7111  ونا)آییعه کدددع( و بترگان دین، بیان می

های سریره و مغرازی ایرن اسر  کره هردف اصروی در        تفاو  اصوی این آثار با کتاب
های دالیل پرداختن به زندگی حتر  محمرد دص( نیسر . در ایرن آثرار اگرر بره       کتاب
های ایعان اشاره شده، فقط به دلیل ذکر معجتا  حتر  اس ی اگر به تولد پیرام ر  مدگ

اسرتادا   هها در زمان تولد ایعان اس . نمونجتا  و شگفتیاند هدف ذکر معدص( پرداخته
خدا دص( بره   اس  که نالوه بر ذکر معجتا  رسو  بیهقی هالد ودالئل در این آثار، کتاب 

مداری این متن نیت کامالب معهود اس . ایرن  زندگی ایعان نیت پرداخته اس ، هرچدد معجته
ر  محمرد دص( را بیعرتر بره ندروان     های سیره و مغرازی، حتر  در حالی اس  که کتاب

 العاده و فرابعری.اند تا از مدظر نیروهای خارقشخ یتی تاریخی معرح کرده

 نگاریهای دالیلانگیزه

یرابیم کره هردف در    های دالیل در سیره پیام ر اسالم دص( درمیبا نگاهی کوی به کتاب
یر آن، اث ا  پیرام ری حترر    و نظا هالد و، أنالم ههای موسوم به دالئل الد وتمام کتاب
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هرای پیرام ری آن حترر     محمد دص( اس . این هدف از راه شداخ  دالیل و نعرانه 
دمعجتا  ایعان( صور  گرفته اس ی اما هر یک از این نویسددگان برای نیرل بره ایرن    

الردین والدولر     هاند. نوی بن سهل بن ربن ج ری، نویسددهدف مسیری مداگانه پیموده
 گوید: می وة الد ی،فی اث ا  ن 

کددد به چهار نو  اسر : او ،  من معتقدم تمام کسانی که با اسالم مخالف  می
شک در خ ر پیام ر دص(ی دوم به دلیل غرور و تع بی سوم به دلیرل تقویردی و   
چهارم به دلیل حماق  و نادانی. و به مانم قسم اگر در خ ر پیام ر دص( تردبر  

کردند و قععاب در برابرر امرر خردا    یرفتدد و رد نمیپذکردند آن را میو تعقل می
کردند، و بر ما اس  که در تا ی  خ ر بر ایعان بکوشیم و شکعان مخالف  نمی

را از بین ب ریم و بر ایعان اصو  اخ ار و فروع و نوتش را بیان کدیم و وموهی 
ه بره  شود و نواموی را بیران کدریم کر   را که به وسیوه آن حق از باجل شداخته می

آن بره دنوتعران نتدیرک شردند      هها ان یا را پذیرفتدد و بره وسریو  س ب آن ام 
 . (11: 7111)طبری  

ترین دلیل ج ری برای نوشتن کترابش باشرد. تیمری اصرفهانی، مؤلرف      شاید این مهم
 گوید: در س ب تألیف کتابش می ،هالد و دالئل

ن رو  و معجرتا     ممانتی از اهل نوم از من خواستدد که مخت ری از دالیل
پیام ر اسالم دص( را بر آنها امال کدم که به آن تکیه کددد و آرامش بیابدد و مرن  
اماب  کردم بر س یل اخت ار و ایجاز، و به انتهای آن م عث و مغازی و مولد و 

 . (7/411: 7274)تین، اصفهفن،  سرایای پیام ر دص( را افتودم 

ویه فیوسروفی مدکرر ضررور  وحری و ن رو       را ن انالم الد وةابوحاتم رازی کتاب 
نوشته اس . کتاب او اولین اثر اسمانیوی در این موضوع اس  و مد عی مهم بررای آثرار   

بیهقی در آغراز کتراب    .: یفزده(7111)اعوان،  در: ابوحفت، رازی  رود معابه بعدی به شمار می
اراده »نویسد: تابش میدر بیان س ب تألیف ک دالئل الد وة و معرف  احوا  صاحب العریع 

برخی از معجرتا  پیام رمران و دالیرل     هکردم که به خواس  خداوند متعا  کتابی دربار
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. (7/11: 7202)بیهق،  « ن وتش فراهم آورم تا کمکی در راه اث ا  رسال  آن حتر  باشد
اصوی نویسددگان کتب دالیل، دفاع از یکری از   هبیدیم که هدف و انگیتبه این ترتیب می

 ترین اصو  دین اسالم، یعدی ن و ، بوده اس .مهم

 نگاریگیری موج دالیلشکل هزمین

ای که بستر تولید چدین آثاری را فراهم کرد، اوضراع فکرری و فرهدگری قررن دوم     زمیده
های مختورف بره مامعره اسرالمی بانرث شرد       هجری به بعد بود. ورود افکار و اندیعه

به نقاید اسالمی در مامعه انتعار یابد، به جروری  های مدید و گاه مخرب رام  اندیعه
ه.ق.(  713-761در زمان مهدی ن اسری د شد. که اصو  و فروع اسالم نیت رد و انکار می

ای از مقفر  و دیگرران پراره   های دیدی گسترش یاف . زیرا ابرن اختالفا  مذه ی و نتاع
هووی بره نربری ترممره کررده     و ... را از فارسی و پ 2مرقیون 1دمیان،تألیفا  مانی و ابن

هایی در تأیید آن مذاهب ترألیف کردنرد و ج عراب اختالفرا  و     ای هم کتاببودند و نده
ها بیعتر شردند و آرا و نقایدشران انتعرار یافر      های مذه ی درگرف . زندیقکعمکش
 .(222: 7181)زیاا:  

مون اگرچره در  مرأ . (11: 7111)طقوش   در دوره مهدی زنادقه تح  تعقیب قرار گرفتدد
موامهه با اهل کتاب تسامح داش ، رام  به زنادقه این رویه را در پیش نگرف . برخی از 

مقف ، همچون براهمه مدکر ن و  بودند. استداللعان این بود که آنچه ان یرا  زنادقه، ماندد ابن
 ی چرون  اند یا با نقل موافق اس  یا نیس ی اگر موافق اس  دیگر نیازی به ان یا نیسآورده

های آنها مدع ق با نقرل ن اشرد ق رو     تواندد آن را درک کددد و اگر گفتهاندیعمددان هم می
آنها مایت نیس . متکومان اسالمی با این افکار مقابوه کردندی برا ایرن دسرتاویت کره ممکرن      

توانرد حکمرتش را   اس  پیام ران چیتی بیاورند که اگرچه نقالنی اس ، نقل نامره نمری  
روهی دیگر با آشدایی با مقاال  فوسفی یونانی و تأمرل در دنراوی براهمره و    درک کدد. گ

مانویه، نونی از زندقه به ومود آوردند که م دأ و معاد، ن و  و به جور کوی دین را انکرار  
راوندی و ابوالعالء معری به این نروع زندقره مرتهم    کردند. محمد بن زکریای رازی، ابنمی
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بر اثر خواندن این کتب و اجالع از این نقاید، برخی از  .(702-704: 7182کاوب   )زری بودند 
ای از نومای اسالم بره  انتقاد شدند. از این مه  ندهمسومانان به مفاهیم بدیادین اسالم بی

هرایی در  فکر آن افتادند که در بیان نقاید اسالمی و در رد ش ها  مخالفان و زنادقه، کتاب
 .(1: 7118)مشکور  دد توحید و ن و  و معاد بدویس

اسالمی نتیجه تالشی برود بررای دفراع از اصرو       ای دیگر، پیدایش نوم کالماز مد ه
مدعرق   هویژه مسیحیان که با حربهای پیروان ادیان دیگر، بهنقاید اسالمی در برابر حموه

ه آثرار بیگانره اگرچره از دور    هترمم .(112: 7181)نصر  یونانی خود را مسوح کرده بودند 
امویان آغاز شرد، در دوره ن اسریان بره صرور  مدسرجم و فراگیرر در نوروم مختورف         

هایی در زمیده نووم انسانی، از مموه فوسفه، از زبان یونانی به نربری  گیری شد. کتابپی
ترممه شد و مسومانان با فوسفه یونان و شیوه تعقل آن آشدا شردند. بدرابراین، از ایمران    

م فاصوه گرفتدد. آنها با این نگرش، در آنچه پیش از این بدون کساده و تع د نخستین کم
 .(727: 7181)مطهری  قید و شرط پذیرفته بودند نگریستدد و دچار شک و تردید شدند 

های فکری در اواخر قرن دوم و سراسر قرن سوم هجری، مامعه اسالمی این مریان
هرایی در رد  ن اسرالمی کتراب  رو، متکومان، فیوسروفان و محردثا  را دگرگون کرد. از این

رازی که ابوحراتم آن را در رد افکرار و نقایرد     الد وة أنالمچدین افکاری نگاشتددی ماندد 
محمد بن زکریای رازی، که به انکار ن و  پرداخته بود، نوش . حکوم  هم با حمای  

ج رری   کرد، ماندد نوی بن ربناز برخی نویسددگان چدین آثاری، آنها را بدان ترغیب می
آنهرا   .: مقاماه( 7111)طباری   که احتماالب به سرفارش متوکرل ن اسری کترابش را نگاشر       

های پیام ری حتر  محمد دص( ن رو  وی را  کوشیدند با توسل به معجتا  و نعانه
رو آثاری پدید آمد کره اگرچره امرروزه بسریاری از آنهرا در دسرترس       اث ا  کددد. از این

پیام ر اسالم دص( شکل گرف  که تا بره امرروز بره آن     نگاریای در تاریخنیس ، شاخه
 نگاری کمتر به آن تومه شده اس .های مختوف تاریخمهری شده و در شیوهبی
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 نگاریجغرافیای دالیل

حرا    کره برا نگراهی بره شررح     اند. چدانگونه آثار در مغرافیای خاصی نگاشته نعدهاین
شررقی اسرالمی ماندرد چراب، ابروبکر قفرا         هایبیدیم که در سرزمیننویسددگان آنها می

هایی در ایرن  و در نسف، مستغفری کتاب (1/411: 7112؛ حنوی  721تف: )مارس  ب،چاچی 
فعریس  و ابرن  (7/702تاف:  )بغاادی  ب،دلها  اندلسی زمیده تألیف کردند. در غرب هم، ابن

انرد.  هرایی نوشرته  الد روة  ئرل دال (2/781تف: ؛ کحفله  ب،1/142: 7181؛ زرکل،  121: 7882)ضب،  
در فاریاب افغانسرتان بره    دالئل الد وة و معهکتاب  هابوبکر فریابی، قاضی دیدور، نویسدد

و بعد از مدتی که بر مد ب قتاو  دیدور تکیه داد در بغرداد   (2: 7122)عریفب،  دنیا آمد 
نیرت بره گفتره     أنرالم الد روة  . ابوحراتم رازی نویسردده   (2/111: 7208)سانیفن،   ساکن شد 

و بعرد از گذرانردن    (482: 7121)طوسا،   الموک در پعاپویه، نتدیک ری، به دنیا آمد نظام
. سذس به رسم (11: 7112)غفلا،   دوران تح یوش در مدرسه دنا  یمن به ری برگع  

)باوی  و آذربایجان  (7040: 4211)هفل،  دنا  اسمانیوی سفرهایش را آغاز کرد و به دیوم 

رف  و سرانجام در پی اتهاماتی که به او وارد شد، به دن ا  چدد سا  زندگی  (411: 7112
. ابوسرعید خرگوشری،   (18: 7112)غفلا،   در خفا بدرود حیا  گف   922پدهانی در سا  

( در نیعرابور بره دنیرا آمرد و در پری نورم بره        الد روة دالئل د الد یشرف کتاب  هنویسدد
در زادگرراهش، نیعررابور،  941در سررا   هررای نررراق، حجرراز و م ررر رفرر  وسرررزمین

: 7200؛ جادری   4/402: 7118؛ قنا،   7/120: 7208؛ سانیفن،   71/421: 7271)ذهبا،   درگذش  

و ( 7: 7111)اباونیی، اصافهفن،    از اصرفهان   الد روة دالئرل  . ابونعیم اصفهانی نویسدده (7/211
دد. قاضری ن ردالج ار   برخاسرت  (47: 7272)نیافوردی   از ب رره   أنالم الد وةماوردی مؤلف 
)قنا،   القتا  معهور ری برود  ، قاضیالد وة تا ی  دالئلمعتتلی کتاب  ههمدانی نویسدد

: 7208؛ نجفش،  2/740: 7182)زرکل،  از قم  انالم الد وةبابویه قمی نویسدده . ابن(1/21: 7118

صوی ، ابوبکر محمد بن حسین بن محمد بن زیاد بن هارون نقاش شافعی مقری مو(177
، انالم الد وة هقتی ه دیدوری نویسددو ابن الد وةدالئل مؤلف  (28: 7121نای،  )اب از موصل 

در دمعرق   الد ری  امرارة . ابواسرحاق موزمرانی مؤلرف    (717)هناف::  قاضی دیدرور، برود   
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. به همین ترتیب و با نگاهی به نویسرددگان کترب دالیرل    (71/14: 7272)ذهب،  زیس  می
در بغداد، موصل، کوفه، ب ره، قم، قتوین، ری، اصرفهان، هررا ، نکرا و    یابیم که درمی

انرد. دلیرل ایرن پراکدردگی چیرتی      دمعق نیت نویسددگانی به نگارش این آثار دس  زده
های اسالمی در مریران بروده   مای سرزمینای در ماینیس  مت ایدکه ن ردهای اندیعه

غداد و توابر  آن، و برخری از شرهرهای    ویژه مراکت مهم فرهدگی ماندد قرج ه، باس ی به
 اند.نویسی بودهای، بیعتر شاهد چدین مریانی در سیرهایران به دلیل سابقه اندیعه

 نگاریدامنة زمانی دالیل

کرم از  ها کرم های متعدد و گوناگون در سیره، این نوشتهبا گذش  زمان و نگارش کتاب
های دیدی و که بر اثر انگیتهجوری  های ساده خارج شد، بهچارچوب واقعیا  و روای 

تردریج  مرور شکوی آمیخته با غوو به خود گرف . از قررن سروم هجرری بره    امتمانی، به
هایی به رسو  خدا دص( باز شد و کتاب هنگاری با موضوع سیرمسیر مدیدی در تاریخ

نگارش درآمد که تح  تأثیر اوضاع سیاسری، دیدری و م احرث کالمری روز، بره اث را        
پرداخ . این کار با تأکید بر معجتا  ایعران صرور    یام ری حتر  محمد دص( میپ

 هنوشت الد یآیا  توان به هایی که در این موضوع نگاشته شد میپذیرف . از اولین کتاب
ترا   135زمرانی   هابوالحسن نوی بن محمد بن ن داهلل مدائدی اشاره کرد. مردائدی در براز  

را در  الد ری  امرارة . ابواسرحاق موزمرانی   (2/414: 7208)سنیفن،  زیس  هجری می 224
نیرت ابوزرنره    .(71/14: 7272)ذهبا،   ه.ق. اس   259قرن سوم نگاش . وی متوفای سا  

ابوسویمان اصفهانی  أنالم الد ی .(40/742)هنف:: را نوش   الد وة دالئلرازی در قرن سوم 
و ابروداوود سجسرتانی و    (40/10)هناف::  معروف به ظاهری در قررن سروم نوشرته شرد     

؛ 40/128)هناف::   انرد های خرود را در قررن سروم نوشرته    الد وةانالم ه دیدوری هم  قتیابن

های دالیرل کره در قررن سروم هجرری نگاشرته شرد        از دیگر کتاب. (717: 7121نای،  اب 
 دالئرل الد روة  ابوزرنره رازی،   دالئرل الد روة  ابوحراتم حدظوری،    أنرالم الد ری  توان از می
 ابواسحاق حربی نام برد. الد وة دالئلالدنیا و ابیابن
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تروان اوج  های چهارم و پدجم هجری آثار مهمی به نگارش درآمد. حتری مری  در قرن
ها را قرن چهارم و به دن ا  آن قررن پردجم هجرری دانسر . در قررن      نامهنگارش دالیل

قوی نوشر . همچدرین، در   را با رویکردی نقوی و ن الد وةأنالم چهارم هجری، نیاوردی 
این قرن، ابوحاتم رازی و ابویعقروب سجسرتانی، از فیوسروفان برترگ اسرمانیوی، آثرار       
دیگری در این زمیده نگاشتدد. آنها به روش نقوی و استداللی کوشیدند ن رو  را اث را    

پردازنرد، بوکره بره ن رو      تدها به اث ا  ن و  حتر  محمد دص( مری کددد. این آثار نه
کوشریده   الد روا  اث ا  که ابویعقوب سجستانی در کددد. چدانپیعین نیت تومه میان یای 

)سجساتفن،   های گوناگون وامب بعمرد و اث را  کدرد   اس  اصل ن و  نامه را از مد ه

شده در این موضوع، به دلیرل مراهیتش داث را     های نوشتهکتاب. : عصول دوم و سوم(7111
دهرد. ابوسرعید   نرگ کالمری بره تراریخ ن رو  مری      ن و  از جریق معجتا  و دالیرل( ر 

اث را   ، مؤید زیردی  الد وةتا ی  دالئل ، قاضی ن دالج ار همدانی الد یشرف خرگوشی 
معرفر  احروا    و  الد روة دالئرل  ، ابروبکر بیهقری   الد روة دالئل ، ابونعیم اصفهانی ن وة الد ی

زمرانی نگاشرتدد.    ههر را در همرین بر  الد روة دالئرل  و تیمری اصرفهانی    صاحب العرریع  
گیرری شرده اسر ، بره     نگاری در سیره پیام ر اسالم دص( در قرون بعدی نیت پری دالیل

خویش را در قرن نهم هجری نگاش . ایرن کتراب    شواهد الد وةجوری که مامی کتاب 
 نگاری دارد.نیت رویکردی معابه با دالیل

 و  پیام ر دص( در مامعه رسد این آثار در موامهه با ش هاتی که درباره نبه نظر می
شرده،  های نگاشرته اسالمی به ومود آمده بود، پدید آمدند. نویسددگان با مروری بر سیره

در هر ما که توانسرتدد نعرانی از انجراز و ن رو  بیابدرد، آنهرا را گرردآوری کردنرد و         
کررد  ای غیرج یعری و فرابعرری از آن حترر  ترسریم مری     هایی نوشتدد که چهرهکتاب
تدها محدثان، بوکه متکومران معتتلری،   ها نهنویسددگان این کتاب .(18-11: 7182ف:  )جیفری

دانیان فیوسوف اسمانیوی، امامان زیدی و برخی اشرخاص برمسرته در نورم و فوسرفه     
هرای  بودند. آنها با تومه به فرقه و مسوکی که به آن تعوق داشتدد و برا تومره بره آمروزه    

 ا نگاشتدد.فکری و مذه ی خویش این آثار ر
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 نگاریشیوه بررسی کتب دالیل

 برای بررسی کتب دالیل تومه به چدد نکته ضروری اس :  
های مربوط به دالیل، لتوماب ندوانی برگرفته از دالیرل نردارد، بوکره ممکرن     . نوشته1

و ماندرد آن  « آیا  الد ری دص( »، «اث ا  ن وّة الد ی»، «الد وّةأنالم » اس  از نداویدی چون
 اند، اما موضونعان واحد اس .ستفاده شده باشد که اگرچه نداوین متفاو نیت ا
ای خعی از آنها ومود دارد که آن نیت ها یا مومود نیس  یا نسخه. بیعتر این کتاب2

شاید در دسترس ن اشد و هدوز به چاپ نرسیده باشد. ال ته تعداد انردکی از آنهرا چراپ    
 شده اس .

های دالیل به موضوع و محتوای آثارشان یکسان نیسر   . نگاه پدیدآورندگان کتاب3
رو در ایرن  کردن برخی از م احث تأثیر داشته اس . از اینو این نگاه در کمی  و معرح

یکسران معررح نعرده و    ها، هم از نظر موضوع و هم از لحراظ روش، م احرث بره   کتاب
ازی رسو  خردا دص(  بسا در برخی از آنها م احای معرح شده باشد که با سیره و مغچه

 هیچ ارت اجی ندارد.
نگاشرته شرده، امرا هرم از لحراظ       «الد روّة انالم »ها با ندوان . گرچه برخی از کتاب4

هرای دالیرل و معجرتا     موضوع و هم از نظر شیوه، روش و انگیته نگارش، برا کتراب  
 .(711: 7187)مفنجفن،  ارت اط دارد 

 نگاری نبوی )ص(های دالیلشاخصه

هایعران  ای که به آن تعوق داشتدد، کتراب ان آثار دالیل با تومه به مکتب کالمینویسددگ
ای متفراو  در پریش   اند. بدابراین، نویسددگان شریعه و سردی هرر یرک شریوه     را نگاشته

شان بستگی داشته اسر . بیعرتر نویسرددگان    اند که تا حد زیادی به مکتب کالمیگرفته
اند. آنها ام بودند، شیوه حدیای و روایی را برگتیدهاهل تسدن، که از محدثان معهور و بد

با تدظیم فهرس  نس تاب کاموی از سوسوه سدد، روایا  متعردد و پرشرمار خرود را معررح     
 های چهارم و پدجم هجری به ومود آمد.کردند. چدین آثاری بیعتر در سده
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تفکیرک  ها م احث ارهاصا  و معجتا  از هرم  نکته مهم این اس  که در این کتاب
رسرد ایرن   نعده و تمام حوادث به ندوان معجتا  و دالیرل آمرده اسر . بره نظرر مری      

کم پس از دوره زمانی محل بحث، به ومود آمرده اسر . در   ها بعدها، دس بددیتقسیم
 های پیام ری حتر  محمد دص( در سه مقوله معرح شده اس :ها نعانهاین کتاب
 ( دربراره ههرور حضررت محمرد )ص    های ادیان دیگرر  گویی. أعالم و پیش1

بددی ابوحاتم رازی، یکی از نالئم مهمی اس  که در بعارا  ان یای پیعین، ج ق تقسیم
هرای پیرام ری حترر     تررین نعرانه  های دالیل به آن تومه شده و از مهرم بیعتر کتاب

هرا و  محمد دص( اس . ج ری و مؤید زیدی معخ اب به این بحث پرداختره و بعرار   
انرد. در سرایر   های پیام ران مختوف را درباره حتر  محمد دص( ذکر کررده گوییپیش
 های اشخاص دیگر همچون کاهدان آمده اس .گوییها، پیشکتاب
در اصررعالح متکومرران، حرروادث « ارهرراص» . ارهاصــات، هواتــف و هــوا   2
رای العاده یا شگفتی اس  که در آستانه یا زمران تولرد ترا پریش از بعار  ان یرا، بر       خارق
« معجته»با « ارهاص»پیوندد. تفاو  ساختن بستر و زمیده ن و  ایعان به وقوع میفراهم

جو ری( اسر    ، پیش از زمان دنو  و بردون تحردی دم رارزه   «ارهاص»در این اس  که 
الهاماتی اس  که برای بعتی از افرراد رخ داده  « هوامس» .(111: 7202)نصیرالای  طوس،  

)گروه تفریخ اند اه پیش از والد  پیام ر دص( به وی ایمان آوردهو آنها پیش از بعا  و گ

« ارهاصرا  »کمترر، امرا   « هروامس »و « هواترف . »(27-20: 7181پژوهشگفه حوزه و دانشگفه  
در ایرن اسر  کره    « معجرته »تفراو  آنهرا برا    خورد. وفور در کتب دالیل به چعم میبه

یررد، در حرالی کره ارهاصرا  و     گمعجتا  پیام ر دص( بعد از ادنای ن و  صور  می
هوامس مربوط به پیش از تولد و بعا  او اس . ارهاصا  ذکرشده درباره پیام ر دص( 

 گدجد:در سه دسته می
 والد  پیام ر دص( روی داد. هاتفاقاتی که در آستان الف.
 حوادثی که هدگام والد  پیام ر دص( به وقوع پیوس .ب. 
 از بعا  پیام ر دص( رخ داد.وقایعی که پس از تولد تا پیش ج. 
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حوی برخی از ارهاصا  را که پیش و در زمان تولد پیرام ر دص( و نیرت در کرودکی    
برداشرتن ایروان کسررا،    ایعان به وقوع پیوس  ذکر کرده اس : نابودی سذاه فیل، شکاف

افکددن ابرر برر سرر پیرام ر     فارس، سایه هشدن آتعکدساوه، خاموش هشدن دریاچخعک
)حلا،   ها بر ایعان پیش از بعا  کردن سدگدکی و حرک  آن با او و سالمدص( در کو

 .(214-217تف: ب،
العاده که خدا بررای اث را  پیرام ری هرر یرک از ان یرا در       اموری خارق. معجزات  3

مقابل مدکران و دیگر مردم، در اختیارشان قرار داده اس . معجته فعوی اس  که مردم از 
ثالثری مجررد    همعتق از ریعر « انجاز»از م در « معجته» هدد. واژدادنش نامت باشانجام

اصرفهانی،  تیمری   .(441تاف:  عفرس  با، )اب اس  که به معدای ضعف و ناتوانی اس  « نجت»
اسرم فانرل   « معجته»نویسد می« معجته» ه، در کتابش در معدای کومالد وةدالئل  هنویسدد

در کتراب و سرد  نیامرده و    « معجرتا  »  در مقابل توانایی اس . لفر « نجت»مأخوذ از 
بره  « بیدره »در لغ  به معدای نعانه اس ی « آی »ذکر شده اس . « برهان»و « بیده»، «آی »

: 7274)تینا، اصافهفن،    به معدای حج  و دلیرل  « برهان»معدای نعانه واضح و حج ، و 

دیگرری  ترین معجرته پیرام ر دص(، آمرده، معجرتا      ج ق آنچه در قرآن، بترگ .(11-12
نگراری در سریره   آثرار دالیرل   هالقمر نیت به وی نس   داده شده اسر . در همر  ماندد شق

 هایی به ندوان معجتا  اصوی ایعان اشاره شده اس .پیام ر دص( به چدین معجته

 قاضی عبدالجبار همدانی هاوضاع فکری زمان

د و حیرا  خرود شر    هتررین دور در قرن چهارم هجرری نورم کرالم اسرالمی وارد مهرم     
نومرای معتتلره    ،استقاللش را از نوم فقه انالم کرد. نامل و بانث این آزادی و استقال 

بودند که در جو  قرن سوم هجری فقط بره مسرائل کالمری پرداختدرد و در جرو  قررن       
: 7114)متاد   چهارم مخالفان و دشمدان خود را ناچار به پذیرش آرا و نقاید خود کردنرد  

های مختوف فکری و سیاسی بود. اهرل  نتاع گروه هزمانی صحد . بغداد در این برهه(414
نامیدنرد، حدابوره متع رب و افراجری بودنرد.      مری « حعرویه »حدیث که مخالفان، آنان را 
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هرای  خالف  کمرابیش همران دیردگاه    هگرایان افراجی بودند و ال ته در مس ومعتتله، نقل
را داش ، چراکره هرم در    اهل سد  و ممان  را داشتدد. شیعه نیت ساختار خاص خود

ها مسرتقل برود. اهرل حردیث     ویژه در امام ، از دیگر گروهم انی فقهی و هم کالمی، به
پذیرفتدد. شیعه و معتتله در ایرن براب   شد  بر ضد معتتله بودند و دانش کالم را نمیبه

ترری برا هرم داشرتدد. ایرن      کردند و در بغداد تمراس نتدیرک  سخن یکدیگر را درک می
های نقالنی بودنرد، بیعرتر   بویه، که مان دار تعی  و اندیعها با روی کار آمدن آ هتماس
بویه بر نرراق و فرارس   زمان با حاکمی  آ . قاضی ن دالج ار هم(81: 7114)جیفریف:  شد 

بویره را برر نهرده    کرد. در این زمان صاحب بن ن راد وزار  آ  و خوزستان زندگی می
دافعان اصیل انتتا  که موسا  مداظره درباره خورق قررآن   داش . وی معتتلی بود و از م

داد. اگر معتتله توانس  به اقتدار ممکن در دول  آ  بویره برسرد فقرط بره     را ترتیب می
. وی قاضری  باه بیاا(   80: 7112)ابوحیاف: توحیاای    لعف و انت ار صراحب برن ن راد برود     

 .(47/441: 7117اثیر  )اب القتا  ری مد وب کرد ن دالج ار همدانی را به ندوان قاضی
ویژه به دلیرل  بهایش در نوم کالم معتتلی و بهقاضی ن دالج ار به دلیل تألیفا  گران

تررین نومرای کرالم محسروب     از برترگ  المغدی فی ابواب العد  والتوحیدنوشتن کتاب 
شود، ولی قدر  او در نوم کالم و تألیفا  بسیارش نتوانس  کالم معتتلی را مق رو   می
ماوی،    )زریافب    نامه کدد و شهر  آثارش نیت همراه با مرگ خود نویسدده دفن شد ج

هرای  . او را باید از آخرین افرادی دانس  کره شخ ری معتتلری برا شاخ ره     (112: 7118
خاص معتتله اس . یعدی نه تح  تأثیر شیعه قرار گرف  و نه حاضر بره پرذیرفتن آرای   

از نظر تألیف و نگرارش، کره نمردتاب در دفراع از     اهل حدیث و نظام فکری آنها شد. او 
رغرم خواسر  او بیعرتر شراگردانش در     نقاید معتتلی بود، در اوج قرار دارد ولی نوری 

ه.ق. در ری درگذشرر   976. وی در سررا  (7/114: 7202)صاابح،  تعرری  هتررم شرردند 
 .(1/411: 7181)زرکل،  
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 بوۀالنتثبیت دالئل روش و هدف قاضی عبدالجبار از نگارش 

های دالیل به موضوع و محتوای آثارشان یکسان نیس  و ایرن  نگاه پدیدآورندگان کتاب
رو در ایرن  کردن برخری از م احرث ترأثیر داشرته اسر . از ایرن      نگاه در کمی  و معرح

یکسران معررح نعرده و    ها، هم از لحاظ موضوع و هم از نظرر روش، م احرث بره   کتاب
ح شده باشد که با سیره و مغازی رسو  خردا دص(  بسا در برخی از آنها م احای معرچه

 هیچ ارت اجی ندارد.
ن دالج ار، کتابی اس  کره در اث را  نالئرم ن رو      تألیف قاضی  الد وة،تا ی  دالئل 

پیام ر دص( نگاشته شده اس . بدون تردید اث ا  ن و  هر پیام ری نیازمدد دالیل قروی  
بررداری از پیرام ر   کدد و به جان  و فرمران  و مستحکمی اس  که بتواند مردمان را اقداع

وادارد. ن دالج ار در ذکر هر یک از ف و  کتابش و در تکیه برر اسرتدال  بررای اث را      
معجتا  و دالیل پیام ر اسالم دص(، راهی بررای سررکوب مخالفرانش یرا کسرانی کره       

ان ادیران  تدهرا پیررو  او ندارند مسته اس  و حیعه این مخالفران نره   هنقایدی معابه نقید
شود. این کتاب به شیوه مدلی کیعان خود او، ماندد نظّام، را شامل میدیگر، که حتی هم
 نوشته شده اس .

را کتابی ضدمسیحی  الد وةدالئل  تا ی ریدولدز، که در این زمیده تحقیق کرده، کتاب 
هر، هردف ایرن   ای. به نقیده او، در ظرا یابد نه مجادلهای میداند و آن را اثری مدافعهمی

کتاب اث ا  انت ار و درستی ن و  محمد دص( و تعالیمی اس  که آورده اسر ، امرا او   
شرود. لرذا   میان دفاع از نقاید اسالمی و رد و نفی نقاید غیراسالمی هیچ فرقی قائل نمی

هایی که مدکر ن و  محمد دص( هستدد، یرا آن را  گروه هزند و بر همدس  به حموه می
انرد از:  هرا ن رار   تازد. این گروهای که او به آن قائل اس ، میا نه به گونهق و  دارند ام

)ریعولااز   فالسفه، اختربیدان، شیعیان، زردشتیان، یهودیان و در سرعحی براالتر مسریحیان    

 داند:. ریدولدز تومه او به مسیحی  را متأثر از دو نامل می(11-80: 7184
نوشر  در ن ردهرای مررزی غال راب     ابش را مری در زمانی که ن دالج ار همدانی کتر  .9

دس  باال با امذراتوری مسیحی بیتانس بود که تا هع  قرن بعد که امذراتوری بیتانس و 
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گونه بود. خعر بیتانس، که با ظهرور  زیستی داشتدد وض  به همینهای اسالمی همامار 
آورد یش پریش مری  زمان شده بود، این ت ور را برافاجمیان شیعی اسمانیوی در م ر هم

 اس .که اسالم در محاصره قرار گرفته 
بویره  ومود ممان  بترگ مسیحیان در ریی صاحب بن ن اد، وزیر قدرتمدرد آ   .2

القتاتی شهر ری مد وب کرد. او در این شرهر  ه.ق. ن دالج ار را به قاضی 911در سا  
ای یاف . ال ته پریش  ردهبا این ممعی  موامه بود و برای نخستین بار با آنها ارت اط گست

رو شده بود اما بیعرتر حعرر و نعررش برا     از این هم در ب ره و بغداد با مسیحیان روبه
 .)هنف:(بترگان و دانعمددان مسومان بود و با مسیحیان تعامل کمتری داش  

بار به هم  ن دالکریم نامان ت حیح و مدتعرر  تاکدون یک  الد وةدالئل تا ی  کتاب 
مسائل مربروط بره نقایرد مورل و نحرل مختورف، دارای        هین کتاب در زمیدشده اس . ا

این کتاب تاکدون مقاال  مختوفری نوشرته شرده و پژوهعرگران در      هاهمی  اس . دربار
برا دیگرر آثرار     تا ی کددد. س ک کتاب نگاری بدان استداد میهای مربوط به دالیلنوشته

ارمراع   الم ر اح اب بره کترابی بره نرام     قاضی ن دالج ّار متفاو  اس  و گاه در این کت
هرای  . کتراب شرامل ف رل   (141  4/210  701  7/81تاف الاف:   )عباالجبفر هنااان،  با،  دهد می

های ن و  پیام ر دص(، فقرط  متعددی اس  و نویسدده به هدگام بحث از دالیل و نعانه
ضرروری   به بیان دالیل اکتفا نکرده، بوکه بعتراب بره م راحای پرداختره کره بره نظرر وی       

تروان  رو مری رسیده، ولو ایدکه ارت اجی با موضوع محل بحرث نداشرته باشرد. از ایرن    می
یونان، فالسرفه اسرالمی، روش    هنظرگاه مؤلف درباره ادیان آسمانی و غیرآسمانی، فوسف

گری و ... را شداخ . در این کتاب معجتاتی چون ِسراء و معراج، خ ردادن پیام ر باجدی
القمر، پیروزی فارسیان برر رومیران،   رغم ضعف قوای ایعان، شقّنوی از پیروزی مؤمدان

نجت منّ و انس از آوردن هماندد قرآن، ِخ ار پیام ر از غو ه دین اسالم بر سرایر ادیران،   
 آیا  االهی که در ن رد بدر آشکار شد، داستان م اهوه و ... بیان شده اس .
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 نبی )ص( نبوت و معجزات هعبدالجبار دربارعقاید قاضی 

ن دالج ار همدانی از ائمه معتتلی بود. از مدظر او، وقتری پیرام ری از جررف خردا      قاضی
شود باید ادنای ن و  کدد و برای تحکیم ایرن ادنرا و بره مدظرور صردق      برانگیخته می
برودن هرر فعرل    ها و معجتاتی ارائه کدد. وی شروجی را کره بررای معجرته   ن و ، نعانه

 کدد:یان میگونه بضروری اس  این
معجرته برر دو    .معجزه از ناحیه خدا یا در حکم آنچه از ناحیه خدا است باشد. 9

کرس قرادر بره    گیررد و هریچ  ای که تح  قدر  قادران قرار نمیقسم اس : او  معجته
کردن مردگان، شفای کور مادرزاد، ت دیل ن را بره مرار و    دادنش نیس ، ماندد زندهانجام

گیرد، ماندد زیرر و رو کرردن شرهرها،    تح  قدر  قادران قرار میای که ...ی دوم معجته
 آوردن ناله از درخ .ها و بیرونماکردن کوهمابه
معجرته  . بعد از اینکه ادعای نبوت کند باید معجزه را آشکار کند ص(پیامبر ). 2

ق ل از ادنای ن و  به آن ارت اجی نخواهد داشر  و اگرر برا فاصروه زیرادی پرس از آن       
 .(241-247: 7112)باوی  گیرد چددان مفید فایده نخواهد بود صور  
تاف ب:  )عبااالجبفر هنااان،  با،    از خدا تقاضای معجرزه کررده باشرد    ص(پیامبر ). 9

72/717). 
زیررا در غیرر ایرن     کند؛. خالف عادت کسانی باشد که در میان آنها زندگی می4

خرود   هنای ن و  کدد و معجرت صور  دلیوی بر صدق او نخواهد بود. ماالب اگر کسی اد
را جووع خورشید از غرب و غروب آن در معرق انالم کدد این مسر وه دلیرل صردق او    

 خواهد بود. 
معجته باید ناد  یا قوانین ماری در ج یع  را نقرا، و بررخالف آن نمرل کدرد.     

 دهد که مردم ن ر او برا آن سرر و کرار   هر پیام ر را از چیتهایی قرار می هخداوند معجت
 .(241-247: 7112)باوی  اند داشته
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 هالنبو تثبیت دالئلنگاری با کتاب های دالیلانطباق شاخصه

های ن و  تا حردودی برا دیگرر    معجته و نعانه هدیدگاه قاضی ن دالج ار همدانی دربار
 اخت ار چدین اس :نویسددگان دالیل متفاو ، و به

دالج ار همدانی دربراره بعرارا    قاضی ن   بشارات انبیای پیشین هسکوت دربار. 7
به هیچ معو ری در ایرن زمیدره     الد وةتا ی  دالئل ان یای پیعین سکو  کرده و در کتاب 

 خوریم.برنمی
 الد روة  تا ی  دالئرل درباره ارهاصا  چیتی در کتاب  نکردن به ارهاصات . اشاره2

 س .نیامده و قاضی ن دالج ار با سکو  از کدار این م حث ن ور کرده ا
آنچه در براب معجرته در کتراب    . بیان معجزات پیامبر )ص( و تو ه ویژه به آن  9

آمده مف ل و تقری اب کامل اس . قاضی ن دالج ار بر دو نروع معجرته    الد وةتا ی  دالئل 
دهدی و دوم معجرتا   هایی که از غیب میگذارد: او  قرآن و آگاهیدر کتابش صحه می

ن ردالج ار بره    ره شده یا به حد تواتر رسریده اسر . قاضری   حسی که در قرآن به آن اشا
مادی که در قرآن و سرد  صرحیحه وارد شرده ایمران دارد و آگراهی از      معجتا  حسی
داند. به نظر او، قرآن از سره مهر  حجر  اسر :     ترین دالیل ن و  میغیب را از مهم

کره برا دالیرل     هرایی الف. ف اح  و بالغ ی ب. اخ ار غی ی مومود در آنی ج. آگراهی 
 .تف الف: ز()عباالجبفر هناان،  ب،دهد نقوی می

گرا معتقد بود پیام ر اسرالم دص( فقرط   قاضی ن دالج ار به ندوان متفکر معتتلی نقل
پس از ادنای ن و  باید معجتاتش را ارائه کدد. او در نوشتن کتابش این اصل را به کرار  

کدرد کره پرس از    معجتاتی را معرح مری های دالیل، فقط گرفته و برخالف تمامی کتاب
نویسد اس . او در ابتدای کتابش میادنای ن و  حتر  محمد دص( به وقوع پیوسته 

ای برر معجرتاتش، و   که این کتاب تا ی  دالیل ن و  پیام رمان محمد دص( اس  و ادله
اب را برا  کددد. او کتر ای بر کسانی که آن را انکار میاش و ردیههای پیام ریظهور نعانه

 کدد:  آنچه در قرآن اس  و آنچه از اخ ارش رسیده اس  آغاز می
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گویدد او در مکه ظهور کرد. یهود و ن ارا و فرارس و مجروس و   اخ ار می ههم
هددوها و قومش از قریش و نرب کفرر ورزیدنرد و از آنهرا برائر  مسر  و      

یعان را گمرراه  هاخدایانعان را رسوا کرد و از پیعیدیانعان بیتاری مس  و دین
خدا مررا فرسرتاده و از   »شمرد و مماناتعان را پراکدده ساخ  و به آنها گف : 

نالمیان مرا برگتیده و مرا حجتی بر تمام کسرانی کره دنرو  مررا از اولرین و      
اند، و خاتم پیام ران و آخرین فرسرتادگان قررار داده اسر  و    آخرین ت ویت کرده

و سخن من و پیروانم باالترین اس  و انهرم  کدد دین من بر همه ادیان غو ه می
 .(1)هنف:: « هم الغال ون القاهرون المالکون

کدرد. از دیردگاه ن ردالج ار    به این ترتیب وی موضعش را در ابتدای راه آشرکار مری  
همدانی، وقتی پیام ر دص( سخدانش را بیان، و قررآن را ترالو  کررد، خردا بره محمرد       

ای رسرو  آنچره از   »و گف : « ر همه مردم احاجه داردهمانا پروردگار تو ب»دص( گف : 
ای و خدا پروردگار  بر تو ناز  شد ابالغ کن و اگر انجام ندهی رسالت  را ابالغ نکرده

. از این زمان معرکان، یهود، ن ارا، فرارس  (1)مفماه: « داردتو را از مردم در امان نگاه می
در دشمدی او همد  شدند. او بحراش را  هایعان را آغاز کردند و و مجوس آزار و اذی 

کدد و ایدکه محمرد دص( از  ها آغاز میالد وة با اشاره به این آزار و اذی دالئل  هدر زمید
 همه آنها مان سالم به در برد.

کدرد ن رار  اسر  از: فرروریختن     دیگر معجتاتی که ن دالج ار بره آنهرا اشراره مری    
ای هماندد قرآن بیراوردی  کسی نتوانس  آیه ها در آسمان مکهی دنو  به تحدی کهشهاب

ها و مذه عان انالم کردی اختالفی که بین برخی خ رها که پیام ر دص( رام  به ن رانی
انامیرل   هاندام اوی اختالف ن ارا دربار هها دربارن ارا درباره مسیح ومود دارد و گمان

فتددی اخو  و دوستی میان و تأثیراتی که امتمانا  ن رانی از نقاید و اخالق روم پذیر
گردد و به برخی از أنالم و های آغازین بعا  برمیصحابه و ... . در ادامه دوباره به سا 

هایی که به قریش داد و بعردها  ونده هاندازد. ابتدا دربارمعجتا  پیام ر دص( نگاهی می
های دیگر ندی هکدد که دین او بر همگوید و بعد دوباره اشاره میتحقق یاف  سخن می
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کدرد و بعرد بره    غو ه کرد. پس از آن در مواض  متعددی ابتدا آیاتی از قررآن را ذکرر مری   
شرمرد.  آنهرا برمری   هپرردازد و معجرتا  پیرام ر دص( را دربرار    توضیح و ت یین آنها مری 

کدرد و معجرتا  و   هرا و غرتوا  پیرام ر دص( را ذکرر مری     همچدین، برخری از مدرگ  
شرود  ( را که در آن هدگرام ظراهر شرده برود یرادآور مری      های پیام ری محمد دصنعانه

رو قاضی ن دالج ار همدانی در دو سرعح بره   . از این(711-14تف الف: )عباالجبفر هناان،  ب،
 معجتا  تومه کرده اس :

القمرر، لیور  االسرری،    ص(: معجتاتری همچرون شرق   الف. معجزات حسی پیـامبر )
 و سد  به آن اشاره و پذیرفته شده اس .فروریختن ستارگان مکه و ... که در قرآن 

قاضی ن دالج ار همدانی در سخن از معجتا  پیام ر دص( به مامرای اسراء یا سرفر  
شرر انه پیررام ر از مسررجدالحرام برره مسجداالق رری و سررذس بازگعررتش در همرران شررب 

انجامرد. وی در ایرن   پردازد، در حالی که این سفر به جور نادی دو ماه به جرو  مری  می
توان چدین چیتی را براور  نویسد که ابوبکر در پاسخ به مسومانان که چگونه میده میزمی

آسرمان ترا    هآورد و فاصرو گوید او در یک لحظه خ ری را از آسمان به زمین میکرد می
المقدس تا مکه بسیار بیعتر اس . پس از آن ابوبکر برای آنکه صدق زمین از فاصوه بی 

المقردس را توصریف کدرد و    عان دهد از ایعان خواس  که بی پیام ر را به مردم ن هگفت
وی مسجد و مدخل و سقوف و هر آنچه در آن قرار دارد برای ایعان وصف کردی و در 

 .(28-21)هنف:: این زمان سرزمین شام متعوق به دول  روم بود 
ابی کدد که پیام ر دص( ش ی مهتالقمر نیت اشاره مین دالج ار همدانی به مامرای شق

رف  و یک نفر از اصحابش و یک نفر از معرکان با او بودنرد. بره او گفتدرد:    به مکه می
کدی رسو  خدا هستی از خدای  بخواه که ماه را به گونه که گمان میای محمد! اگر آن»

پیام ر دص( از خدا درخواس  کرد و ماه بره دو نریم شرد. معررکان آن را     «. دو نیم کدد
جالب دع(، ن داهلل بن مسعود، م یرر برن مععرم،    قعه را نوی بن ابیسحر دانستدد. این وا

هرا و برراهین برر    ترین نعانهاند و از بترگن اس و انس بن مالک ذکر کردهنمر، ابنابن
القمر تردید دارد، با این دلیل که در شق 3کدد که نظّامصدق ن و  او اس . بعد اشاره می
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دیدنرد و ایرن از   زمرین بایرد آن را مری   ب و معررق شد مرردم مغرر  اگر ماه به دو نیم می
 .(10-22)هنف:: های قیام  اس  نعانه

وی آیاتی از قرآن را کره در  ب. قرآن و معجزات معنوی آن یعنی آگاهی از غیب  
تف یل بررسی و شرح کرده اسر ، از مموره   شود آورده و بهآن خ ری از آیدده داده می

وَلَوْ کرانَ   بِمِاْوِهِ لَا یأْتُونَ إِنْسُ وَالْجِنُّ نَوَی أَنْ یأْتُوا بِمِاْلِ هَذَا الْقُرْآنِقُلْ لَ ِنِ امْتَمَعَ ِ الْ»آیه 
 .(88)اسرا: « بَعْتُهُمْ لِ َعْاٍ ظَهِیربا

وی هدگرامی کره    النبوة و ذکـر آن . تو ه به احادیث مناسب و مرتبط با دالئل 4
مانرد،  حوادث و دالیل براقی نمری   هحوزگوید در تف یل سخن میدالیل ن و  به هدربار

احادیرث ضرروری و مداسر ی کره بره ایرن موضروع         هبوکه ج ق ناد  پیعیدیان به همر 
 کدد.اند تومه میپرداخته

 نتیجه

اث را   »، «الد روة  دالئرل »های دالیل برا ندراوین مختوفری همچرون     در تاریخ اسالم کتاب
و ... برا محوریر  موضرونی    « الد روة انرالم  »، «الد یامارة »، «الد وةتا ی  دالئل »، «الد وة

گونه آثار از لحاظ متمون و اث ا  پیام ری حتر  محمد دص( نگاشته شده اس . این
زمانی و قومرو مغرافیایی از تدروع برخروردار اسر  و از مدظرهرای      همحتوا، مداب ، حیع

تقابرل برا    نگراری در های مختوفی نگارش یافته اسر . کترب دالیرل   گوناگون و با روش
های الحادی و ضددیدی نوشته شده و زاییده اوضاع فرهدگی، تراریخی و سیاسری   اندیعه

هرا،  های مسومانان، تداخل فرهدگخاص خود بوده اس . نواموی همچون کعورگعایی
وگو با دانعمددان دیگر ادیان همگی در پدیدآمردن  نهت  ترممه و رونق بحث و گف 

اثرر   تا یر  دالئرل الد روة   ل بوده اس . در این میان کتاب نگاری ن وی دخیدالیل هاندیع
نگاری ن روی دص( اسر .   قاضی ن دالج ار همدانی یکی از آثار مهم و معهور در دالیل

هرای  گرروه  هاگرچه هدف اصوی قاضی ن دالج ار از نوشتن این کتاب شاید حموه به هم
معتتله بوده، امرا بره    مخالف نقایدش، از مموه مسیحی، یهودی، شیعه و حتی کسانی از
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خرورد و در خرور بحرث و    نگاری نیت در آن بره چعرم مری   هر روی اخت اصا  دالیل
 بررسی اس .

گررا برود و نقایردش در ایرن براب،      قاضی ن دالج ار یکی از ائمه مهم معتتلی نقل 
دهررد. از میرران پررداختن برره دالیررل پیررام ری را شرکل مرری   هچرارچوب اثررر او در زمیدرر 

نگاری، قاضی ن دالج ار همدانی با سرکو  از کدرار بعرارا  ان یرای     یلهای دالشاخ ه
تری در این کتاب تومه شرده  گذرد. به معجته به شکل خاصپیعین و نیت ارهاصا  می

شرده بررای ن ری اکررم دص(، در کدرار معجرتا        اس . از میان انواع معجتا  برشمرده
اتر رسریده، قررآن و   حسی واردشده در قررآن یرا معجرتا  معرهوری کره بره حرد ترو        

 دهد محل تومه نویسدده بوده اس .های بسیاری که از غیب میآگاهی
 

 هانوشتپی
 
ندلسی که در سرا   بن دمیان، شورشی ا بن حف ون بن نمر نمر»گوید: میدرباره این شخص ذه ی . 7

« برپا کرد و به رئریس خروارج انردلس معرروف شرد      بسیاری هامدگممعیتی را تعکیل داد و  214
 .(1/219: 7979دذه ی، 

 کدد.یم. معتقدان به ند ر سومی که میان دو ند ر قدیم نور و ظوم  آمیختگی ایجاد 4
 .م و سوم هجریام از بترگان معتتله در قرن دوابراهیم بن سیار معروف به نظّ .1
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