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 چكيده

) ص(پيـامبر در اوايل سده سوم هجـري اسـتقالل دالئـل نگـاري كـه بـه معجـزات        
اين جـدايي زمـاني   . ميپرداخت، از سيره نگاري نشان از تحول در نگارش سيره است

بـه  . افزونتـر شـد  ) ص(اتفاق افتاد كه نياز جامعه به دريافت و فهـم معجـزات پيـامبر   
از ديگران، دالئـل نگـاري بـا    ) ص(عبارتي براي شاخص نشان دادن شخصيت پيامبر

نـوان صـاحب شـريعت، اخـالق و معجـزات      به ع) ص(هدف نگارش احوال پيامبر 
) ص(كتاب شرف النبي با اختصاص به معجزات پيـامبر . ايشان به سرعت رواج يافت

اين اثر در . در نيمه دوم سده چهارم هجري از مهمترين آثار مدون در اين حوزه است
در پژوهش . مقايسه با ديگر كتابهاي دالئل از حجم كمتر و نظم ويژه برخوردار است

ر بوسيله منطق اكتشافي و بهره گيري از روشــهاي كمـي و بـا روش برداشـت     حاض
محتوايي از معجزات مطرح شده در كتاب خرگوشي، طيفي ترسيم ميشود تـا فراينـد   

  .تمركز و پراكندگي حاكم بر تعداد وتنوع معجزات نشان داده شود
تـي  نتايج بررسي معجزات در كتاب خرگوشي، تمركز روايـات بـر معجـزات كرام   

توجه روايات معجزات تحدي طلبانه در پراكندگي بوده و . دهد  كماالتي را نشان مي
به معجزات نفريني ـ مجازاتي و سپس گونه مبارزهاي ـ تحدي طلبانـه از كمتـرين    
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نگاري،  ، واعظ خرگوشي، دالئل)ص(النبي ، شرف)ص(النبي  معجزات :ها اهكليدواژ
  .شناسي گونه

  
  مقدمه. 1

از زماني مطرح شد كه جامعـه بـه دنبـال    ) ص(دالئل نگاري به عنوان شاخهاي از سيره پيامبر
در اين شاخه از سيره نگاري با . ، از ديگر انسانها بود)ص(برجسته نشان دادن شخصيت پيامبر

) ص(آوردن و ذكر معجزاتي سعي شده است باارائه دالئلياز جنس معجزه نبوت پيامبر اسـالم  
در واقع نويسندگان با تفكيك . اثبات شده و برتري ايشان نسبت به ديگرانسانها نشان داده شود

، كتابهايي را به وجود آوردند كه بـه نامهـاي آيـات النبـي، اثبـاة      )ص(معجزات از سيره پيامبر 
معجزه نگـاري تحـت تـاثير شـرايط عصـور      . شناخته ميشوند« النبوة، دالئل النبي و اعالم النبو

مختلف از قبيل گسترش فتوحات، كثرت مسلمانان، كثرت شـبهات، ورود انديشـههاي ديگـر    
به نظر ميرسد، نيازهايي تازهاي در جامعه مسلمانان ايجاد شـده بـود   . شكل گرفت... انديش و

داليلـي  ) ص(كه نويسندگاني را مجاب ميساخت با پرداختن صرف به معجزات پيامبر اسـالم 
هرچند پرداختن به اين موضوع پژوهشي ديگر را . سالتشان ارائه دهندبراي حقانيت ايشان و ر

  .ميطلبد، اما ضرورتهاي چنين گرايشي در نويسندگان قابل درك است
نياز مذكور، سبب ميشد تا كتابي خواسته شود كه در آن احاديث و روايات وارده در مـورد  

وايـاتي دال بـر نبـوت،    ر. جمع شود كه نشانهاي بر صدق نبـوت ايشـان باشـد   ) ص(پيامبر
و هر آنچـه دال بـر نبـوت پيـامبر     ) ص(معجزات، حقايق و ويژگيهاي بعثت، صفات پيامبر

  . در چنين مجموعههايي جاي مي گرفت  پيش و در دوران بعثت باشد،) ص(
معجزه به اصطالح ادبي، اسم فاعل از اعجاز است و معناي اعجاز به فارسي نـاتوان كـردن و   «

يعني كسي سخني بگويد يا عملي انجام دهد كـه هـركس نتوانـد چنـان      عاجز ساختن است،
از اين رو ، بنابر معناي لغـوي ميتـوان امـور بسـياري را     . سخني بگويد يا مثل آن را انجام دهد

مـروج  (يافت كه از بعضي اشخاص ظاهر مي شود و ديگران مانند آن را نمي تواننـد بياورنـد   
صطالح معجزه كار خارق العادهاي است كه از سوي انبيـاء و  و در ا» ) 7- 1/9: االسالم، بي تا

كاري كه ديگران در مقابل آن ناتوانند و كسي ديگر » ).661: 1391آذرنوش،(اوليا خدا بر ميĤيد 
معجزه كار خارق العاده ممكن ومطابق با «با اين تعبير باور بر آن است . قادر به انجام آن نيست

و امر خداوند براساس علتي نامريي انجام مـي دهـد كـه افـراد     عقل است كه پيغمبر به اجازه 
رحيمـي اصـفهاني،   (ديگر هرچند دانشمند و متفكر هم باشند نميتوانند آن امر را، انجام دهنـد  
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به كار برده ميشود كـه همـان   »خرق عادت«گاهي به جاي معجزه كلمه . ») 264- 1362:1/268
در قـرآن واژه معجـزه و   ).1/102: ه1415ني،شهرسـتا ( برداشت اشاعره از معناي معجزه اسـت 

خرق عادت بكار نبرده شده است، اما واژههاي ديگري آمده كه به معناي معجزه حمـل شـده   
قال رب اجعل لـي   ":، خداوند عزوجل مي فرمايند)1383:503هاشمي،(است مانند بينّه و آيه 

 "ثيـرا و سـبح بالعشـي واالبكـار     آيه قال آيتك اال تكلم الناس ثالثه ايام اال رمزا واذكر ربك ك
به نظر مي رسد آيت از هر دو كلمه معجزه و خرق عادت رساتر و به مقصود نزديكتر  )3/43(

به معناي نـاتوان سـاختن كسـي يـا چيـزي      )ع ج ز(مجزه اسم فاعل از اعجاز از ريشه . است
ي خـارق  اعجاز و معجزه از اصطالحات كالمـي و بـه معنـا   ). 9/58: ه1414ابن منظور،(است

العاده همراه با تحدي و مبارزه طلبي و سالم از معارضـه اسـت كـه خداونـد آن را بـه دسـت       
معجـزه  ). 489: ه1411فخـر رازي، (پديد آورد تا نشان راسـتي رسـالت وي باشـد   ) ص(پيامبر

گرچه تصرف ماوراء طبيعت در عالم طبيعت و ماده است اما مبطل ضرورتهاي عقلي و خارج 
از آنجا كه پيامبران با آوردن معجزه، ). 275: ه1424عالمه حلي، (عليت نيست از نظام قانونمند

عجز ديگران را نشان ميدهند، اطالق معجزه بر فعل پيامبران به معناي عملي اسـت كـه بـا آن    
بنابراين در اين نوشتار مقصود از معجزه معناي لغـوي  . ضعف و ناتواني ديگران آشكار ميشود

و يا صادر شده از جانب ايشان اسـت كـه   ) ص(فعلي منسوب به پيامبرآن نيست، بلكه منظور 
  . مردم از انجام آن عاجز و ناتوان مي باشند

  
  معرفي اثر. 2

كتاب شرف النبي به نامهاي گونـاگوني از جملـه سـير المصـطفي، دالئـل النبـوه و شـرف        
بـه معجـزات   اين اثر در سده چهارم تاليف و به شكل جـامعي  . المصطفي ناميده شده است

شرف النبي داراي پنجاه و هفت باب است كـه مطالـب از نـور    . پرداخته است) ص(پيامبر 
و با ذكر شـفاعت  ) 22: 1361خرگوشي،(پيش از تشكيل نطفه ايشان آغاز شده ) ص(پيامبر
ايـن اثـر   ). 531همـان، ( از مسلمانان و فضيلت صلوات بر ايشـان پايـان مييابـد   ) ص(پيامبر

معجـزات و كرامـات    "بابي به نام. را مجزا از سيره نگاري آورده است )ص(معجزات پيامبر
در اين بـاب هـيچ   . پرداخته است) ص(به گردآوري روايات مربوط به معجزات پيامبر "نبي

چه از نظر وضعيت زماني، محتوايي و يا از نظر ) ص(تقسيم بندي بر روي معجزات پيامبر 
  .موقعيت مكاني، ديده نمي شود
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اين كتاب با عنوان شرف المصطفى صـلى اهللا عليـه و آلـه و سـلم در شـش      متن عربى 
ق توسـط  1424مجلد با تحقيق و شرح ابوعاصم نبيل بن هاشم غمرى آل باعلوى در سـال  

  .دارالبشائر االسالميه چاپ شده است
در ) 585- 577زنده در (سالها پيش، فارسى شدة كهن آن از نجم الدين محمود راوندى 

با عنـوان شـرف   1361تلف برجاى مانده و به كوشش محمد روشن در سال هاى مخ نسخه
صـفحه و   730حجـم كتـاب در حـدود    . النبى صلى اهللا عليه و آله و سلم چاپ شده است

نام ديگر كتاب شرف النبى صلى اهللا عليه و آلـه و سـلم، دالئـل    . داراي فهارس متعدد است
  . النبوة است

. پرداختهاند، دسـته بنـديهايي انجـام دادهانـد    ) ص(مبراغلب كتابهايي كه به معجزات پيا
درصـد  . بيشتر اين كتاب ها به مدل تقسيم بندي معجزات از حيث ترتيب زماني پرداختهاند

تقسـيم معجـزات     از مـدل  . كمي نيز از مدل محتوايي در تقسيم بنـدي اسـتفاده نمودهانـد   
  .براساس وضعيت مكاني نمونهاي به دست نيامده است

  
  اف و روش تحقيقاهد. 3

هــدف پــژوهش حاضــر نــوع شناســي معجــزات و دســته بنــدي آنهــا براســاس مفــاهيم  
كوشش شده است با برداشت از محتوايي از متن معجزات، طيفي ترسيم شـود  .محتوايياست

كه منطق و فرايند حداقلي و حداكثري حاكم بر تعداد هر نوع از معجزات در كتاب شـرف  
محتوايي معجزات در اين كتاب طيفي را ارائه ميدهد كه ميـزان   مطالعه. النبي را بررسي كند

و منطق حاكم بـر تعـداد   ) ص( پراكندگي و تمركز هريك از دسته بنديهاي معجزات پيامبر
را ) ص(روايت از معجزات پيامبر 102به عنوان مثال اين اثر . فراواني آنها را بتوان ارائه كرد

چند نمونه به شكل تكراري با راويان معتدد ذكر كرده  روايت، 102البته از اين . آورده است
، محسوب ميشود؛ اما با هفت روايـت را  )ص(است، در واقع يك معجزه از معجزات پيامبر

در كل هرچند تعداد معجزات در اين اثر ). 304: 1361خرگوشي،( از روايان نقل شده است
روايـت از   120معجـزات بـه    عدد است اما با تعدد روايات برخي گونهها، تعداد كـل  102

در ) ص(با توجه به مقصود اين پژوهش در نوع شناسي معجـزات پيـامبر  . معجزات ميرسد
به طور كلي . كتاب شرف النبي خرگوشي، روايات تكراري با موضوع همسان حذف ميشود

النبي به چنـد دسـته قابـل     شرفدر كتاب ) ص(هدف پاسخي است به اينكه معجزات پيامبر
  تر است ؟ ي است و وزنه كدام دسته سنگينتقسيم بند
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  پيشينه موضوع. 4
  :آثاري را كه در حوزه دالئل نگاري نگاشته شدهاند، ميتوان به چند دسته تقسيم كرد

  :آثاري كه به دالئل و معجزات پرداخته اند؛ مثال :دسته نخست
اثـر دربـاره    41اين تحقيـق بـه ذكـر نـام     ، "نگاهي به كتابهاي داليل در سيره نبوي"مقاله 

معجزات كه اصوال با نام دالئل ياد ميشوند، تنها به نقد تعدادي از مهمتـرين آثـار مثـل دالئـل     
اين مقاله فاقـد بحـث محتـوايي و    . پرداخته است... النبوه از بيهقي و اعالم النبوه از ماوردي و 

ها و علـل   زمينه"مقاله ). 156- 131/ 11: 1385خانجاني،(تنها به معرفي اين آثار پرداخته است
تنها چنـد علـت كوتـاه برنگـارش     تفاوت چنداني با مقاله قبلي ندارد  "شكل گيري كتب دالئل

الدراسات التاريخية و "مقاله ). 56- 35/ 1: 1392ان،حسيني قمصري و بهرامي(دالئل آورده است
است نه ) ص(توجه اين اثر به معجزات پيامبر "دالئل النبويه إلي األحداث المستقبلية: الحضارية 

از آينده جامعه اسالمي داده بود را بـه سـه دوره   ) ص(خباري كه پيامبرمولف ا. معجزه نگاري
آورد كه صـدق آن اثبـات    را مي) ص(زماني تقسيم نموده و در هر دوره پيشگوييهايي را پيامبر

  ).390- 347/ 31: 1425ساعاتي فوزي،(شده است 
نگاشته شده است و هيچ باب ) 410م(در نقد كتاب دالئل النبوه اصفهاني  "دالئل النبوة"

  ).642- 640/ 4: 1375بهجه البيطار،(جديدي را در حوزه دالئل نگاري باز ننموده است
انـد؛   تـه آثاري كه به طور اختصاصي به كتاب شرف النبي يا مورخ آن پرداخ :دسته دوم

درباره چاپ، نگارش و فصل بندي كتاب شرف النبـي   "ابوسعد خرگوشي نيشابوري"مقاله 
ــت   ــده اس ــخن ران ــدوين آن س ــع آوري و ت ــي، (و جم ــاهري عراق ). 33- 3/ 45: 1377ط

كـه در معرفـي كتابهـا، كتـاب      "كتابشناسي گزيده توصيفي تاريخ و تمـدن ملـل اسـالمي   "
: 1382روغنـي، (معرفي كـرده اسـت  ) ص(خرگوشي را براي آشنايي مخاطبان با سيره پيامبر

به زبان عربـي كـه بـه     "مناحل الشفا و مناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفي"و ) 91
 "خرگوشي"مقاله ). 83:ه1424خرگوشي،(د پرداخته استمعرفي همراه با نقد كتاب ابوسعي

اثر فواد سزگين كه اطالعات كاملي از زندگي علمي ابوسعيد واعظ خرگوشي در اختيار قرار 
آنچه در مقدمه كتاب شـرف النبـي از محمـد روشـن     ). 30- 15/ 85: 1383سزگين،(ميدهد 

  ).17مقدمه، : 1361خرگوشي،(آمده است نيز از اين دست است 
هاي فوق، شيوه كار به شكل معرفي اجمالي و در مواردي بيـان مطالـب    ر اغلب نوشتهد

) ص(اين روش با شيوه پژوهش حاضر يعني بررسي آماري معجـزات پيـامبر  . انتقادي است
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لذا از اين منظـر كمتـر بـه معجـزات     . در كتاب شرفالنبي و گونه شناسي آنها، متفاوت است
  .نگريسته شده است) ص(پيامبر
  

 النبي واعظ خرگوشي و كتاب شرف. 5

زاهد واعظ منسوب بـه محلـة   ) 407م (ابوسعيد عبد الملك بن محمد بن ابراهيم خرگوشى
خرگوش، كوچه بزرگي در نيشابور از علما و محدثان برجسـتة نيمـة پايـانى سـده چهـارم      

لـوم  شرحى از احوال ومشايخ او را سمعانى آورده و تنها اشاره كرده كه در ع. هجري است
هاى آن به اطراف و  شريعت و دالئل النبوة و سير العباد و الزهاد آثارى تأليف كرده كه نسخه

  ).351- 350/ 2: ه1382سمعاني،( اكناف بالد رفته است
خرگوشي به عراق و حجاز و ديار مصر . وى از مشايخ بيهقى صاحب دالئل النبوة است

وي پس از زيارت خانه خدا به . ط بوده استسفر نموده و با علما و استادان زيادي در ارتبا
نيشابور بازگشت و در آنجا بيمارستاني ساخت و جمعي از اصحاب خـود را بـه طبابـت و    

كتابى كـه از وى برجـاى مانـده    ). 18: 1361خرگوشي،(پرستاري در آن بيمارستان گماشت
سده ششـم از   امين االسالم طبرسى در. كتاب شرف النبى صلى اهللا عليه و آله و سلم است

اشاره شد كتاب در پنجـاه  ). 64: 1383جعفريان،(كتاب شرف المصطفى نقلهايى آورده است
و هفت باب تنظيم شده و حاوى اخبار مربوط به معجزات پيامبر صلى اهللا عليه و آله و سلم 

  . و سيرة نبوى است
شـمائل،   دانست كه به بحـث »دالئل«اين كتاب را به آن سبب ميتوان در رديف كتابهاى 

در قرآن و پس از آن انساب، اقوام و ) ص(، مزاحها، نامها، شرفهاى پيامبر)ص(اخالق پيامبر 
. وي سـپس مباحـث سـيره را آورده اسـت    . دالئل نبوت آن حضرت در ابتدا پرداخته است

در بين ابواب، . مؤلف در آغاز هر باب، سندى را آورده كه مشتمل بر مطالب آن فصل است
ابن مسـعود  «و يا تنها با ياد از نام راوى صحابى مانند » اند آورده«سند با تعبير روايات بدون 

يكي از ويژگي هاي اين كتاب آن است كه در حوزه دالئل ). همان(شود آورده مى» عن النبى
و زيارت ايشان و شفاعت از طرف ) ص(نگاري در سده چهارم به فضيلت صلوات بر پيامبر

، ايـن در حـالي اسـت كـه ديگـر      )533- 529: 1361خرگوشـي، (ايشان اشاره نموده اسـت  
  . اند به اين موضوع نپرداخته  هاي سيره و دالئل تا عصر وي  كتاب

با وجود آن كه مؤلف خود را مسلمانى شافعى مذهب توصيف ميكند، اما در اين اثر 
 ارادتى تام و تمام به خاندان عصمت و طهارت ابراز داشته است و از دوسـتى خالصـانه  

  ).23همان، (اى فروگذار نكرده است ذره) ص(خاندان پيامبر
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و از بابهاى ) عليهم السالم(باب بيست و هفتم، اين كتاب در ذكر فضيلت اهل البيت 
در «عالوه بر آن، مطالبي كه در باب چهل و ششم آنچـه آمـده اسـت    . پر برگ آن است

  .)26همان، ( نيز كم از باب پيشين نيست ")رضى اهللا عنها(خانه فاطمه 
اين . اختصاص داده است) ص(كتاب شرف النبي بابي جداگانه را به معجزات يپامبر
تا آن زمان محسوب ميشـده  ) ص(اثر در واقع كار جديدي، در حوزه سيره نگاري پيامبر

زيرا پيش از آن ضمن مطالب سيره به معجزات ايشان اشاره ميشد، اما اين كتـاب  . است
اختصـاص دارد و هرآنچـه مربـوط بـه معجـزات      ) ص(ت پيامبربابي جداگانه به معجزا

  .ايشان ميشود را در اين باب آورده است
داراي يك منشاء و منبع واحدي است، اما در جـنس و محتـوا   ) ص(معجزات پيامبر

در واقـع همـان   ) ص(نـوع شناسـي در حـوزه معجـزات پيـامبر     . تفاوتهايي باهم دارنـد 
تفاوت ها ممكن است از نظر محتـوايي و يـا از   اين . تشخيص تفاوتهاي معجزات است

به هر حال تقسيم بندي معجزات بنـابر مـالك   . نظر سبب و مصدر وقوع معجزات باشد
هاي مختلف از جمله زمان، مكان، جنس، سبب وقوع معجزات و محتوا در حوزه نـوع  

  . گيرد شناسي قرار مي
  

  مطالب خرگوشي از حيثدر كتاب ) ص(هاي معجزات پيامبر گونه. 6
محتوا در واقع مربوط به همان بخش . روشن است كه هر خبري داراي ظاهر و باطني است

هر معجزه از لحاظ كاربرد دال بر هدف خاصي است كه از متن آن . باطني متن و خبر است
گاه ممكن اسـت مصـدر   .قابل برداشت است و اين هدف كاربرد آن معجزه را روشن ميكند

در ارتبـاط  ) ص(نباشد، بلكه افرادي باشند كـه بـا پيـامبر   ) ص(صدور معجزه شخص پيامبر
بودهاند و يا از جانب خداوند معجزهايي را صادر كردهاند كه در اين صورت به آن معجزه 

امـام  . صادر نشده است) ص(گفته نميشود، بلكه به آن كرامت ميگويند؛ زيرا از جانب پيامبر
معجـزه بـر وفـق دعـوي ظـاهر       - 1: ل استفخر رازي سه تفاوت بين معجزه و كرامت قائ

اگر در ظهور كرامت دعوي باشد، دعـوي واليـت    - 2ميشود ولي در كرامت دعوي نيست 
در كرامت اولياء را حق ميداند و تفاوت آن را با معجزه در همراه نبـودن   - 3است نه نبوت 

جزه با كرامت، با توجه به تفاوت مع). 166- 162: ه1407تفتازاني،(آن با دعوي نبوت ميداند 
اغلب كتابهاي دالئل بخشي را به عنوان پيشگوييهاي علما و كاهنان در مـورد ظهـور پيـامبر    

اين در حالي اسـت  . از آنها ياد كردهاند) ص(آورده و به عنوان معجزات پيامبر) ص(اسالم
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نبوده و از جانب كاهنان و يا علماي اهل ) ص(كه اين گونه پيشگوييها از جانب رسول خدا
) ص(بنابراين چون فعل و يا قـولي نيسـت كـه از جانـب پيـامبر     . تاب مطرح ميشده استك

هرچنـد كـه   . محسـوب كـرد  ) ص(آورده شده باشد، نميتوان آن را از معجزات نبي اسـالم  
  .اند آورده) ص(بسياري از كتب دالئل اين بخش را در ميان معجزات پيامبر

آغاز شد و جـداي از سـيره پيـامبر     از زمان نگارش سيره) ص(نگارش معجزات پيامبر 
در . رنگي نداشت تا آنكه در سده سوم بنا بر اقتضائات زماني، دالئل نگاري آغاز شد) ص(

به نگارش معجزات ايشان از قبيل شق ) ص(ابتدا دالئل نگاري ها براي اثبات رسالت پيامبر
تبديل به مكتبي در سيره القمر، معراج النبي، قرآن كريم روي نمود، اما بتدريج دالئل نگاري 

پيش از تولد تـا رحلـت ايشـان    ) ص(نگاري شد و مورخان به جمع آوري معجزات پيامبر 
امر تبديل به مكتبي مستقل شده باشد كه در سده ششم   ميتوان فرض كرد كه اين . پرداختند

ي را كتـاب دالئـل النبـوه بيهقـ    . به اوج خود رسيد و در كتاب دالئل النبوه بيهقي متبلور شد
هرچند كتاب . دانست) ص(ميتوان همانند دايره المعارف بزرگي در نگارش معجزات پيامبر

شرف النبي خرگوشي از جامعيت دالئل بيهقي برخوردار نيست، اما در اين كتاب معجزاتـي  
آورده شده است كه پيش از آن ذكر نشده بود و بـراي نخسـتين بـار در ايـن     ) ص(از پيامبر

بنابر بررسيهاي انجام شده در كتابهاي دالئل و سيره، معجـزات  . اند كتاب جمع آوري شده
كـه ويژگـي هـاي هـر     . گروه تقسيم نمود 6را ميتوان با در نظر گرفتن شاخصي مشترك به 

  .گروه ،آن را از گروه ديگر مجزا ميسازد
  
 كماالتي– معجزات كرامتي 1.6

در شرايطي خاص شكل ) ص(پيامبرآن دسته از معجزاتي كه به اراده خداوند بدون خواسته 
تعداد اين دسـته از معجـزات   . بوده است) ص(ميگيرد و براي افزايش كمال و كرامت پيامبر

را از انسان هاي ) ص(در كتا بهاي دالئل زياد است، زيرا اين دسته معجزات شخصيت پيامبر
ز كتـاب هـاي   در برخي ا "شرفهاي نبي"اين گونه معجزات به عنوان . ديگر متمايز مينمايد

در رخـداد چنـين   ) ص(دسـت نداشـتن پيـامبر   "دالئل آمد است و شاخصه مشترك آن 
شكل نگرفتهاند، بلكه اغلـب بـه   ) ص(در واقع آنها به قصد و نيت پيامبر. است "معجزاتي

روايات در كتـاب شـرف النبـي بـه ايـن گـروه        56. دوران پيش از بعثت ايشان باز ميگردد
ــاص دارد ــاي آ . اختص ــه ه ــل آدم  : ننمون ــدن گ ــته ش ــامبر  ) ع(سرش ــور پي ــا ن ) ص(ب

، وجود نوري در چهره عبدالمطلب كه بـه واسـطه آن لشـكر ابرهـه     )19: 1361خرگوشي،(
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 در پيشـاني عبـداهللا ظـاهر شـد    ) ص(نوري كه به سبب پيـامبر  )22همان، ( شكست خورد
، همـه  )27- 26همـان،  ( در آمنه نمايـان بـود  ) ص(، نوري كه به سبب نطفه پيامبر)همانجا(

عالماتي كه زمان به دنيا آمدن پيامبر ظاهر شدند؛ از قبيل بيرون آمدن نور همزمـان بـا تولـد    
، )ص(كه در آن شرق و غرب ديده شد، اختالف مرغان بر سـر شـير دادن پيـامبر   ) ص(نبي

 پراكنده شدن بوي خوش از ايشان در فضاي خانه، درد نداشتن آمنه در هنگام تولـد ايشـان  
همـان،  ( ، نشانههايي كه زمان تولد ايشـان در كعبـه رخ داد  )33و 31و 30و 29و 28همان، (

براي پر شير شـدن حليمـه و االغ نحـيفش    ) ص(، بركتي كه به سبب حضور پيامبر)33- 31
، ماجراي گم شدن ايشان در كودكي كه هاتفي ندا سـر  )40و 39و 38- 34همان، (ايجاد شد

 حضور دارد و عبـدالمطلب بـه دنبـال او رفـت    داد كه ايشان در تهامه كه شجره يمن است 
و  46- 45همـان،  (، سايه افكندن ابرها باالي سر ايشان در سفر او بـه شـام  )45- 43همان، (

سالم  )49همان،  ) (س(توسط خديجه) ص(، ديده شدن دو فرشته باالي سر پيامبر)48- 47
گفتن كـوه بـه    ، سالم كردن و سخن )153و  52همان،  )(ص(دادن سنگ و كلوخ بر پيامبر

گوش  ) 55همان،( زمان نزديك شدن به بتان شنيد) ص(، ندايي كه پيامبر)53همان، ( ايشان
، كشف ماهي كه نام )124همان، ( و آمدن نزديك ايشان) ص(فرا دادن سنگ به دستور نبي 

، بـاز  )310و 309و 308و 153و 127همان، )(ص(معراج النبي  در آن حك بود، ) ص(پيامبر
ناله سر دادن ستوني ) 127همان، (براي عبور ايشان از آنجا) ص(لوي راه پيامبرشدن كوه ج

هنگام خطبه مدتي بر آن تكيه ميداد و با ساخته شدن منبر آن ستون ناله سـر  ) ص(كه پيامبر
، )164همـان،  (از جمله سوسمار ) ص(پيامبر  ، سخن گفتن حيوانات با )156همان، (ميداد 
و االغي كه در جنگ خيبـر  ) 178و 165و 164و 130و 128، همان(، شتر)156همان، (گرگ

و اطاعــت از امــر ) ص(، آمــدن درخــت نــزد نبــي)166همــان، (شــد) ص(نصــيب پيــامبر
كـه سـدره البنـي نـام     ) ص(، ماجراي شكافته شدن درخت براي پيـامبر )156همان، (ايشان
، )157همـان،  ) (ص(، آمدن دو درخت خرما نزديك هـم بـه دسـتور پيـامبر    )همان(گرفت

بر روي گوسفندان قبيله عبدالقيس نهاد و تا سده ها اين نشانه باقي ) ص(نشانهايي كه پيامبر
، گريه و ناله ستون )162همان، (بين دو كتف ايشان) ص(، مهر نبوت پيامبر)159همان، (ماند

، )169همـان،  (، تسبيح سنگ ريزه در دسـتان ايشـان  )156همان، (مسجد نبي از فراق ايشان
خشك نشدن نهـالي كـه بـه دسـت     ) همان(ردن كوه و ثابت شدنش به امر ايشان،تكان خو

) ص(آمـين گفـتن در و ديـوار پـس شـنيدن دعـاي نبـي        ) 161همـان،  (ايشان كاشته شـد 
  ).180همان،(
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مـورد از معجـزات    56بايد اشاره نمود كه ) ص(در محاسبه اين نوع از معجزات پيامبر 
در اين كتاب، متعلق به اين گروه است كـه البتـه از   ) ص(معجزه پيامبر 120از ) ص(پيامبر 

روايات  14اين . روايات به شكل تكراري با راويان مختلف بيان شده است14مورد  56اين 
در هنگـام تولـد   ) ص(سه مورد تكراري اختصاص به معجزات پيامبر - 1: از قرار زير است

ت واز طريق سه سند متفاوت ايـن  دارد كه مادر ايشان در هنگام تولد آن نشانهها را ديده اس
يـك مـورد تكـراري متعلـق بـه نشـانه و       - 2). 31- 30همان،(روايت يكسان بيان شده است

). 40و 38همان،(براي حليمه ظاهر شده است) ص(معجزاتي است كه به بركت وجود پيامبر
 به شام برايشان ايجاد شـد؛ ) ص(دو مورد ديگر متعلق به معجزه ايست كه در سفر پيامبر- 3

 - 45همان، .(مانند سايه افكندن ابرها باالي سر ايشان و كسب سود زياد در اين سفر تجاري
دو مورد از ايـن گـروه معجـزات بـه سـالم دادن سـنگ و درخـت بـه          - 4) 160و 48و46

اختصاص دارد كه به شكل تكراري با تعـدد روايـان مطـرح    ) 153- 53همان، ) (ص(پيامبر
تكراري با راويان مختلف بـه سـخن گفـتن شـتري بـا      يك مورد از روايات  - 5. شده است

- 128همان، ( پناه آورده بود) ص(اختصاص دارد كه از ترس صاحبش به پيامبر) ص(پيامبر
) ص(پنج مورد از روايات تكرار شده به ماجراي معراج پيامبر  - 6) 178و  165- 164و 130

نظـر گـرفتن روايـات     بنـابراين بـدون در  ). 310و 309و  308و 153و 127همان،(برميگردد
از كـل معجـزات را بـه خـود اختصـاص      % 41.18تكراري، اين گروه از معجـزات حـدود   

  .است   داده
  
 پاداشي – معجزات دعايي 2.6

كه به سبب   كه جنبه دعايي و پاداشي دارد و شامل معجزاتي ميشود )ص(معجزاتي از پيامبر
بركـت حضـور ايشـان رخ داده    دعاي ايشان، بر امري بوده و يا حاصل امري كه بـه سـبب   

مي  "اهللا يعطيك الخير"است، شاخص اين گروه معموال عباراتي از قبيل استجابت دعا و يا 
روايت غير تكراري در كتـاب   24 .باشد كه از سوي پيامبر براي شخصي صادر ميشده است

هاني فقيه شدن ابن عباس به واسطه آب د: شرف النبي به اين گروه اختصاص دارد، از قبيل
همان، ) (ص(باريدن باران به دعاي پيامبر) 77همان، (بر دهان ايشان ريخت،) ص(كه پيامبر

، زيـاد شـدن آب   )151- 150و 127همـان،  (، پر شدن شير در پستان گوسفند ام معبـد )159
شفاي فردي كه مبـتال  ) 159و  129همان، (، شفاي بيماران)158همان، (چشمهايي در تبوك

، پر بركت شدن غـذايي كـه   )همان(و شفاي كودكي كه كور بود ) 129همان، (به برص بود
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زياد شدن آب چشمه در حديبيـه بـه   ). 158- 157و 155همان،(تهيه ميشد) ص(براي پيامبر
، شيرين شدن آب شـوري  )158همان، (كه اصحاب را سيراب نمود) ص(واسطه تير پيامبر 

، فوران آب از انگشـتان نبـي   )159- 158همان، (در چاه به واسطه آب دهان نبي در آن چاه 
، زياد شدن طاليي كه براي آزادي سـلمان  )158و 126همان، (كه هزار مرد را سيراب نمود 

و ) ص(غالب شدن تشنگي بـر پيـامبر   ) 161همان، (فارسي پرداختند به سبب بركت ايشان
، )167همـان،  ( سـپيد گشـت  ) ص(خوردن آب از مشك غالمي سياه كه توسط دعاي نبـي 

، پيروزي محمـد مسـلمه در جنـگ بـه     )181همان، (و ازدياد خرما در جنگ خندق بركت 
براي زني كـه مشـك او   ) ص(، دعاي پيامبر)171همان، (براي او) ص(سبب دعاي خير نبي

،زياد شـدن آب در سـرزمين مشـفق و سـر سـبزي و      ) 181و 169همان، (پر از انگبين شد
براي تبديل شدن چوب ) ص(دعاي پيامبر) 172همان، (آباداني آنجا به واسطه دعاي ايشان،
  ).181همان، (به شمشير، براي عكاشه بن محصن

مورد آن اختصاص به معجزات  26روايت  120در محاسبه، تعداد معجزات اين گونه از 
مورد دو مورد بـه شـكل تكـراري بـا راويـان       26پاداشي دارند و از اين  - از جنس دعايي 

  : موردمختلف بيان شده است كه آن دو 
پـر شـير شـدن     - 2) 184همان، (در حديبيه) ص(بيرون آمدن آب از انگشتان پيامبر - 1

). 151- 150همـان، (پستان گوسفند ام معبد به بركت دست پيامبر كه بر آن گوسـفند كشـيد  
درصد از % 23.53پاداشي بدون در نظر گرفتن تعدد روايان حدود –بنابراين معجزات دعايي 

  .در كتاب شرف النبي خرگوشي را به خود اختصاص داده است) ص(كل معجزات پيامبر 
  
 معجزات علم غيبي 3.6

كه از نوع آگاهي از اخبار غيبي و پيشگويي از اموري است كه يا متعلق بـه آينـده   معجزاتي 
در واقع هر امري كه در آينده صدق آن معلوم ميشود و . بودهاند است و يا متعلق به گذشته

جعل اهللا "شاخص مشترك اين گروه نيز. درك اين امور براي افراد معمولي غير ممكن است
 "اخبرنـي مـن الغيـب   ") ص(است و يا اين كه از زبان خود پيـامبر  "لك أن تكون على علم

: مانند. رف النبي متعلق به اين گروه استنمونه از روايات معجزات در كتاب ش 13. ميباشد
، آگـاهي از سـحر شـدنش    )160همـان،  (گم شدن شتر ايشان و آگاهي از محل گم شدنش

، )169همـان،  (از مـرگ عمـار  ) ص(، خبـر دادن پيـامبر  )161همـان،  (توسط فردي يهودي 
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، آگـاهي از مشخصـات اكيـدر بـن     )همـان (با طلحه و زبير) ع(پيشگويي از جنگ امام علي
، آگاهي از زني كه حامل نامهايي براي جاسوسي حملـه مسـلمانان   )172همان، (بدالملك ع

) ص(، پيشـگويي از فـوت زينـب يكـي از همسـران خـود پيـامبر       )171همـان، (به مكه بود
- 180همـان، (از جهنمي بودن قزمـان پـيش از خودكشـي او   ) ص(، آگاهي نبي)173همان،(

و آگاهي از اموري كـه در حـال وقـوع    ) 168همان،(، پيشگويي از مرگ خسرو پرويز)181
، )169همـان، (، پيشگويي از خالفت عثمان)160همان،(است اما فرسنگها با او فاصله داشت

  ).173همان،(و آگاهي از آمدن ابوحثمه به تبوك) 171همان،(آگاهي از پيروزي زبير
) ص(رمورد كل معجزات پيـامب  120محاسبه اين گرنه معجزات به قرار زير است كه از 

مورد به گروه علم غيبي اختصـاص دارد كـه بـدون تكـرار آمـده       13در كتاب شرف النبي ،
از كـل معجـزات در ايـن كتـاب را بـه خـود       % 12.74اين گروه از معجزات حـدود  . است

  .اختصاص داده است
  
 معجزات حفاظتي 4.6

نـس و  آن دسته از معجزات را شامل ميشود كه براي حفظ جـان ايشـان در برابـر جـن و ا    
حيوانات از جانب پروردگار رخ دادهاند، شاخص مشترك اين گـروه جمـالت يـا عبـارتي     

ندايي كه   ، )42و 41و 40همان،(ماجراي شق الصدر: نمونه از آن. است "اهللا يحفظكم": نظير
از پيامبر خواست تا پيش از بعثت، جامـه خـود را كـه بـراي سـاختن كعبـه بـاال زده بـود         

ــدازد ــان،(بيان ــار بســته      ، )56هم ــظ جــان ايشــان در در غ ــراي حف ــه ب ــوتي ك ــار عنكب ت
، حفاظـت خـدا از   )همـان (، اژدها ديده شدن نبي در برابـر چشـم ابوجهـل   )154همان،(شد

، باليـي كـه بـر سـر اسـب      )177و  155- 154همـان، (در برابـر حيلـه ابوجهـل   ) ص(پيامبر
حفاظت ) 157و  71همان،) (ص(سخن گفتن بره زهر آلود با پيامبر) 154- 153همان،(سراقه

از چشـم  )ص(، پنهان شدن پيامبر)56همان،(در برابر شعله هاي آتش) ص(جبرييل از پيامبر
) ص(، پيروزي پيـامبر  )177- 176همان،(دشمناني مانند عامر بن طفيل، قريشيان و بني نضير

، پاشيدن خاك بر دشمنان و پنهان مانـدن از چشـم دشـمنان بـه هنگـام      )159همان،(در بدر
از چشـــمان زن ) ص(، پنهـــان مانـــدن پيـــامبر   )176- 175و 174ن،همـــا(هجـــرت

بود و كالغي براي حفظ جان ايشـان آن  ) ص(ماري كه در كفش نبي  ، )174همان،(ابولهب
  ).همان(كفش را ربود
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دو . مورد معجزات اين دسته، يك مورد به معجزات حفـاظتي تعلـق دارد   18از مجموع 
و ) 42و 41و 40همـان، (مـاجراي شـق الصـدر    .روايت نيز به شكل تكراري بيان شده است

از % 15.69بنـابراين  . مـي باشـد  ) 157و 71همـان، ) (ص(سخن گفتن بره زهر آلود با پيامبر
  .معجزات در كتاب شرف النبي به اين گرنه اختصاص دارد

  
 :تحدي طلبانه – معجزات مبارزهايي 5.6

وت خود، از سوي خـدا اجـرا   آن دسته از معجزاتي را شامل ميشود كه ايشان براي اثبات نب
اين گونه معجزات زماني شكل ميگرفت كه شخصي از پيامبر معجزهايي را طلـب  . ميكردند

. در اين اثر سه نوع از معجزات تحدي طلبانه قابل شناسـايي اسـت  . و بعد آن را رد مينمود
ـ  ) 160همان،(قرآن و شق القمر ه از و ديگري زماني است كه مردي از بني هاشم به نـام ركان

شجاع ترين و قوي ترين مردان آن زمان و نيز از پيامبر خواسـت تـا بـا او كشـتي بگيـرد و      
سپس از او خواست نشـانهايي را بيـاورد كـه    . پيامبر نيز پذيرفت و سه مرتبه او را زمين زد

درختي را خواند و درخت نزد او آمد در حـالي  ) ص(كسي نتواند مانند آن را بياورد، پيامبر
  ).179- 178همان،(را كنده بود سپس از درخت خواست تا سر جاي خود بازگرددكه زمين 

در كتاب شرف النبي، سـه مـورد بـه    ) ص(مورد كل معجزات پيامبر 120در محاسبه، از
ايـن گـروه از   . تحدي طلبانه اختصاص دارد كـه بـدون تكـرار آمدهانـد     –گونه مبارزهايي 
نظـر گـرفتن تعـدد راويـان بـه خـود        از كل معجزات را بـدون در % 2.94معجزات حدود 

  .اختصاص داده است
  
 مجازاتي – معجزات نفريني 6.6

اين دسته شامل معجزاتي است كه به سبب نفرين ايشان و براي مجازات افـرادي از سـوي   
صادر ميشد، شاخص اين گروه كه آنها را از ديگر گونهها متمايز ميكند عبـارت  ) ص(پيامبر

 .براي شخصي اتفـاق ميافتـاد  ) ص(و يا باليي است كه به سبب دعاي پيامبر  "لعنة عليكم"
آمده بود وبا اسب بر زمين ) ص(نفرين در حق سراقه كه به تعقيب پيامبر: نمونههايي از قبيل

در حق كساني كه در احـد دنـدانهاي ايشـان را    ) ص(، نفرين پيامبر)154- 153همان،(خورد
كـه او در روز احـد بـه واسـطه       بر ابي بن خلـف  ) ص(ر، نفرين پيامب)166همان،(شكستند

در حـق عتبـه پسـر ابـو     ) ص(، نفرين پيامبر )170همان،(بر او زد مرد) ص(زخمي كه نبي 
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كل روايات مخصوص به اين نوع معجـزات  ). 171همان،(لهب كه سگان بر او مسلط شدند
را بـه خـود    در ايـن كتـاب  ) ص(از كل معجزات پيـامبر % 3.92چهار عدد است كه حدود 

  . اختصاص داده است
  

  گيري نتيجه. 7
بـا اسـتخراج معجـزات    : بررسي تطبيقي معجزات از حيث محتوايي در كتاب شـرف النبـي  

از كتاب شرف النبي و اكتشاف گونههـاي مختلـف آن، همچنـان كـه مالحظـه      ) ص(پيامبر
گـرفتن  بـا در نظـر   . در گروهي خاص قرار ميگيرنـد ) ص(ميشود هريك از معجزات پيامبر

تعداد كل معجزات ذكر شده در اين كتاب وسپس با بررسي تعداد هـر دسـته از معجـزات    
در واقـع ميتـوان   . تمركز و پراكندگي معجزات در قالب گونه هاي متعـدد، روشـن ميشـود   

براساس اطالعاتي كه پيش از اين بيان شد جدولي را ارائه داد كه در آن آمار و ارقام هريك 
  :ت به خوبي نمايان استاز گروه هاي معجزا

 هاي معجزات در كتاب شرف النبي  جدول فراواني گونه

 نوع تعداد درصد

 كماالتي- كرامتي 42 41.18

 پاداشي –دعايي  24 23.53

 علم غيبي 13 12.74

 حفاظتي 16 15.69

 تحدي طلبانه - مبارزه ايي 3 2.94

 مجازاتي- نفريني 4 3.92

 جمع كل 102 100
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دليل و ضرورت توجه به معجزه نگـاري  : دو پرسش جديد مطرح است. كمترين قرار دارند
زندگي واعظ خرگوشي چيست كه تجلي آن در كتاب وي مستقل از سيره نگاري در عصر 

آمده است؟ و علت برتري معجزات كرامتي يا توجه به معجزات كمـاالتي در جـه امـوري    
است؟ مطالعاتي از جنس پژوهش حاضر گامهاي آغازيني محسوب ميشوند كه راه به سوي 

ه بايـد پيشـنهاد   اين مسئله امري است كـ . مطالعات اجتماعي و حتي مردمشناسي باز ميكند
پژوهش پيشنهادي فوق ميتواند بـا بررسـي مسـائل    . تحقيقي جداگانه در مورد آن داده شود

متعدد سياسي، اجتماعي و فرهنگي به علل و عوامل توجه به معجـزات و تمركـز آنهـا بـر     
  . گونهاي خاص از معجزات را توضيح دهد

  
  نامه كتاب

  .، تهران، نشر ني فرهنگ معاصر). ش 1391(آذر نوش، آذرتاش 
  .، بيروت، دار الفكر للطباعه والنشر و التوزيع دار صادرلسان العرب). 1414(ابن منظور، محمد بن مكرم

  .4، شماره  المجمع الغه العربيه بدمشق، »دالئل النبوه«). ش1375(البيطار، محمد بهجه
» زمينه ها و علل شكل گيـري كتـب دالئـل   « ). ش 1392(حسيني قمصري، سيد علي، راميان، مسعودبه

  . 1شماره تاريخنامه خوارزمي،
ه، مكتبه ، محقق احمد حجازي سقا، قاهرشرح العاقيد النسفيه). م1987ه،1407(تفتازاني، مسعود بن عمر، 

  .الكليات االزهريه
  .، قم، دليل ما)تاريخ سياسي اسالم) (ص(سيره رسول خدا). ش1383(جعفريان، رسول،
مجلـه تـاريخ در آيينـه    » نگاهي به كتاب هاي دالئل نگاري در سيره نبـوي «). ش1385(خانجاني، قاسم،

  .11، شماره پژوهش
  .روشن، تهران، بابك شرف النبي، تحقيق محمد). ش1361(خرگوشي، ابوسعيد واعظ

، )ص(مناحل الشفا و مناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصـطفي ). 1424(خرگوشي، عبدالملك محمد
  .نبيل هاشم بن عبداهللا غمري ، مكه مكرمه، دارالبشاير االسالميه

  .، قم، حكمتدر سهايي از اصول عقايد). ش 1362( رحيمي اصفهاني، غالمحسين
، تهران، سـازمان مطالعـه و   بشناسي گزيده توصيفي تاريخ و تمدن اسالميكتا). ش1382(روغني، شهره 

  ).سمت(تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
  . 85،شماره آينه پژوهش» تاريخ التراث العربي« ، )ش1383م،1967(سزگين، فواد

  .العثمانيه، حيدر آباد، دايره المعارف االنساب، )م 1962ه،1382(سمعاني، عبدالكريم بن محمد
ــدالكريم ــائيني، تهــران ،   الملــل و النحــل، )ه 1415(شهرســتاني، محمــدبن عب ــي ن ، محمدرضــا جالل

  .االسرار مفاتيح



 39   مونا اميريو شهال بختياري 

  .45، شمارهمعارف آذر، »ابو سعيد خرگوشي نيشابوري« ) ش 1377(طاهري عراقي ،احمد ،
  ).ع(مام صادق ، قم، موسسه اكشف المراد في شرح االعتقاد، )ه1424(عالمه حلي، حسن بن يوسف

  . ، قاهره، مكتبه دار التراثالمحصل، )ه1411(فخر رازي، محمد بن عمر
» الدراسات التاريخيه و الحضاريه دالئل نبويه الي االحداث المسـتقبليه « ). ه1425(،فوزي، محمد ساعاتي
  .31، شمارهجامعه ام القري

  .، مشهد، نشر مشهدكرامات الرضويه). بي تا( مروج االسالم ،علي اكبر،
 .، قم، بوستان كتابفرهنگ قرآن). ش1383(هاشمي رفسنجاني، اكبر،

  


