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 کيدهچ

  روايات بر ای  ويژه عنايت  آثارشان  در بالذری و  سعد ابن . هستند هجری سوم قرن در  اسالمی  دوره تاريخی منابع ترين اهميت با از  بالذری االشراف  انساب و سعد  ابن الکبير الطبقات

  يک عنوان  به( ص)محمد   حضرت درباره اطالعاتی  بردارنده در که  دارد اختصاص  ايشان سيره به کتاب  هردو از ای گسترده نسبتا بخش و اند  داده نشان اسالم پيامبر با مرتبط اخبار و

  باتارنوش  اين در . کند می  معرفی فقه  اجرای  و تعيين عامل و  شريعت صاحب عنوان به صرفا را خدا رسول  که است  منابعی مقابل  در که  است رهبر  و مقدس انسان  پيامبر، انسان،

  يا و حديث اهل  مشايخ از تاثيرپذيری ميزان  حاکم، قدرت با ارتباط نوع و سياسی  شرايط دينی، باورهای: نظير عواملی بالذری،  و سعد ابن نگرش بر موثر های مولفه  بررسی

  پيامبر از شده ارائه  تصويرو   مشترک های بخش بر تکيه با  و اسالمی  تاريخ در اثر  دو اين جايگاه و  االشراف انساب  و الکبير الطبقات در ها آن نگرش نوع و نگارش روش اخباريون؛

  فقهی جنبه بر تکيه با غالبا  و آيد  پديد  ايشان از بعدی  تک و ناقص تصويری  است  گرديده باعث  احاديث در پيامبر از ها حال شرح ماهيت. است شده بيان ايشان رويکرد و اسالم

 حاوی و بفرد  منحصر  خود نوع  در اما  شوند نمی  داده قرار  تاريخی  کتب بندی دسته ذيل االشراف  انساب و الکبير  الطبقات گرچه  که  است آن  بيانگر تحقيق اين  دستاورد.  است حضرت

  به سعد بن محمد  که گردد می آشکار آثارشان نگارش در بالذری و سعد ابن نگرش نوع بر موثر  عناصر بررسی از پس هستند؛( نبوی سير بخش در  ويژه به) فراوان   تاريخی اخبار

  از اش گری  روايت ی شيوه در بودن  متاثر  رغم علی وی شاگرد بالذری که دارد  اجتناب اخباری  و ها روايت نقل  از صحابه عدالت چون حديث اهل  اساسی ای مولفه  بر بندی پای دليل

  روايات و اخبار طيف اين  که  حالی در است شده بيان اعتقادی نگرش با صرفا روايات  برخی  سعد بن محمد شخصيت مذهبی بعد به توجه با  و. ندارد  ابايی مواردی چنين بيان از  محدثان

  به رسول حضرت سيره بخش در اما ندارد  اسناد سلسله  نقل بر اهتمامی محدثان برخالف وی: است  شده گفته حال عين در. اند شده عنوان مختصر   شکلی به بالذری االشراف  انساب در

 ها گزارش متن طبق( ص )پيامبر از  شده ارائه تصويرهای االشراف  انساب و الکبير الطبقات در. است  کرده  ذکر را  راويان  سلسله ها گزارش غالب در آن  از پس و بعثت امر  در ويژه

  روايات از ای گسترده  حجم که دارد   می عيان  تر دقيق  بررسی اما گيرد  می قرار رهبر  و انسان پيامبر، گر،  معجزه  و مقدس انسان: بندی دسته  چهار در بالذری و سعد ابن  رويکرد و

  می شامل نيز را الطبيعه ماوراء  که العاده خارق امور اين)   است شده داده اختصاص ارهاصات متکلمان  زعم  به يا و واقع از  دور  العاده  خارق امور  به بعثت از  پيش الکبير الطبقات

  نقش شدن پررنگ  از  پس( است  پرداختته ها آن به واقع امور  و تاريخی بعد  از صرفا  و نيست  هللا کالم تاييدات و  قرآن نگرش مبنای نوشتار اين  در اما شده مطرح نيز  قرآن  در گاه شود

  اين  اخبار بيان ضمن سعد  ابن گويی پيامبری، رسالت  بر رهبری مسئوليت شدن مضاف يا تبديل بر  است عطفی  نقطه که مدينه  به  هجرت شروع با وحی نزول و  بعثت آغاز با پيامبری

  و معجزات بالذری وی شاگرد مقابل در  بماند؛ محفوظ چنان هم ايشان مقتدر رهبری  کنار  در  و نرود نقصان به  رو حضرت  از معجزه با همراه تقدمی  و پيامبری نقش دارد اهتمام وقايع

  مقدس انسانی گونه مقدس نقش  به که آن از  بيش هجرت از پس و است  داشته عنوان ديگر  اخبار طرح خالل در يا و  موجز  صورتی به را بعثت از  پيش عادت خرق امور  کلی  طور به

 .دهد  می نشان مقتدر  نظامی و سياسی رهبر  يک مقام در را وی  پيامبر با  مرتبط اخبار بيان با باشد داشته تاکيد خدا رسول از

 ف االشرا  انساب الکبير، الطبقات بالذری، سعد، ابن  محمد، حضرت تصوير: کليدی  واژگان


