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 43جلد از مجموعه  111جلدی بحار األنوار ،ذیل عناوین مرتبط ارا برا ی
اسالم قتا دا ند و میبوان این با ی

ا اه سه اخش« :با ی پیرامطت

[ج 11

ر « ،»]22با ی بحوالت سیاسی از بشکیل سقیفه با پایران الالترا امیتمنمنران،
علی

[ج  22ر  »]43و «با ی امامان شیعه

[ج  41ر  »]14بقسری نمرود

مجلسی اتای بکمیل دائرةالمعارف حدیثی الویش ،اره بردوین برا ی اسرالم ارا
محدودهای که الودش بعتیف نموده و ات اسرا

منرااش شریعی ،همرا ممرا ده

اسا مصاد با ی نگا ی مجلسی و چینش ااواب با یخی بحار األنووار ،ایرانگت
اثتپذیتی با ی نگتی وی از مطانی کالمی شریعه اسراا امرا وی د مواجبره ارا
االطا و احادیث با یخی و سنجش آنبا ،وشی غیتکالمی اتمزیده اسا
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این نوشتا که اا هدف واکاوی وش نقرد مرزا شهرای متاروب اره برا ی
اسالم د بحار األنوار بدوین شده ،اه این نتیجه سیده اسا کره مجلسری غااطرا
نظتات الود د اا ه احادیث ا پس از نقل کامل وایا ایان نمروده و د مروا د
اسیا ی ،اه شطاها میان وایات منرااش شریعه و سرنوی و اقتطرا هرای احتمراای
صو تمتتته د کتابهای مختلف اشا ه کتده اسا نقد محتوایی وایات شیعه
و سنوی ،تش بعا ض میان االطا با یخی منااش شیعی ،ا جاع غیتمستقی اه منرااش
اهلسنوا ،بوجه اه عنصت زمان د نقرادیهرا و ترش اابرام از اسرامی الرا

د

اتالی وایات با یخی ،از دیگت شیوههرای ایرش شرتخ االطرا د بحوار األنووار
عالمه مجلسی اسا مجلسی د زمینه شتخ و بوضیح االطرا  ،مراه اره وایرات
موازی و ماهی نیز اه استنطابهای شخصی الویش متکی اسا اااینهمه ،اتالی
نقادیهای مجلسی د اخش با ی اسرالم بحوار األنووار ،ارت پریشترتضهرای
اعتقادی استوا اسا که شامل موا د معدود و الاصی میمتدد

کلیدواژگان :محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،تاریخ اسالم ،نقد تاریخی ،جوامع روایی
شیعی.
مقدمه

عالمه مجلسی ( 1337ـ 1113ﻫ..ق 1111 /.ـ 1148م ،).از علمای کثیرالتألیف شـیعه
است و آثار پُرشماری به دو زبان عربی و فارسی از وی برجای مانده اسـت .ممـ تـری و
حجی تری اثر او ،مجموعه بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار

است که یک

دائرةالمعارف حدیثی در موضوعات گوناگون محسوب میشود .بحوار األنووار بـا «کتـاب
العقل والعل والجمل» آغاز شده و سپس به صورت بسیار مفصل در چندی مجلد به طرح
مسائل اصول عقاید ،نظیر :توحید ،عدل و معاد پرداخته است .مباحث مربـو بـه نبـوت و
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امامــت ،در ﻫــر دو بُعــد اعتقــادی و تــاریخی آن ارائــه شــده و بخ ـ

بســیاری از ای ـ

دائرةالمعارف را به خود اختصاص داده است.
بخ

تاریخی ،شامل دو قسمت «تاریخ پیامبران» و «تاریخ اسالم» میشود که بخ

«تاریخ اسالم» از والدت پیامبر

(د11 .ق ).آغاز میشود و با تاریخ امام دوازدﻫ (عج)

پایان میپذیرد .پس از اتمام بخ

تاریخی ،باب مسائل بسیار متنوعی گشوده میگردد که

از علوم طبیعی در «کتاب السماء والعال » تا مسائل کالمی ،مانند «کتاب االیمان والکفر»
و مسائل فقمی ﻫمچون «کتاب الصالة» را دربرمیگیرد .مجلسی 9 ،جلـد (  11ـ  )19از
مجموعه 113جلدی بحار األنوار را به تاریخ پیامبران اختصاص داده است .با کنـار نمـادن
مباحث کالمی اصل امامت که در ابتدای بخ

تاریخ امامان

ای مجموعه ،تاریخ اسالم است که از والدت پیامبر اسالم
دربرمیگیرد 39 .جلد مذکور را میتوان سه بخ
جلد (  19ـ  )44تاریخ پیامبر اسالم
اسالم پس از پیامبر

قرار گرفته 39 ،جلـد از
تا غیبت امام زمان(عج) را

مجزا در نظر گرفت؛ بدی ترتیب که 8

؛  7جلد (  48ـ  )39تـاریخ تحـوالت سیاسـی

تا پایان حکومت امام علی

(د93 .ق ).که مجلسی نام «کتاب

الفت والمح » بر آن نماده است؛ و  14جلد (  39ـ  )93تاریخ زندگانی امامان شـیعه از
امام علی

تا امام دوازدﻫ (عج) است.

از لحاظ کمّی ،ای  39جلد که محتوای آنما دستک از منظـر نویسـنده آن ،تـاریخی
است ،در مجموع بی

از  %39مطالب بحار األنوار را تشکیل میدﻫد .گرچه ﻫمه مطالـب

ای ابواب ،صرفاً تاریخی نیست و با برخی عناوی و مسائل کالمی ،ترکیب گشـته اسـت،
اما ای حج وسیع ،بیانگر توجه مجلسی به مسائل تاریخ مذﻫبی ،بهویژه تاریخ پیامبر
و امامان شیعه

است.

ای نکته ،بسیار حایز اﻫمیت است که مجلسـی ،محـدا اسـت؛ نـه مـورّا .بنـابرای ،
دغدغه تاریخنگاری به مفموم واقعه نویسی را نداشته است؛ اما ای مسـلله ،بـه ایـ معنـا
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نیست که وی به حوزه تاریخنگاری ورود پیدا نکرده است .مجلسی بـه نگـارو و تـدوی
دوباره بخشی از تاریخ اسالم ،یعنی تاریخ پیامبر

و امامان شیعه

پرداخته است که

دائرةالمعارف وی برای تکمیلشدن به آن نیاز داشته است .با توجـه بـه محـدوده تـاریخ
اسالم در بحار األنوار میتوان ادعا کرد که از منظر مجلسـی ،تـاریخ اسـالم ،تنمـا شـامل
تاریخ پیامبر
پیامبر

و امامان شیعه

است و اگر توجه وی به مسائل سیاسی پس از رحلت

که موضوع «کتاب الفت والمح » است ،معطوف شده ،صرفاً در راستای تبیی

حقانیت اﻫلبیت پیامبر

برای امامت و خالفت است .مجلسی ،در مقدمه بحوار األنووار

نوید داده است که ای کتاب با استفاده از اخبار ائمه اطمار
علوم و معارف بینیاز خواﻫد کرد 1.به ﻫمی جمت ،بخ

 ،مؤم شـیعه را از جمیـع
تاریخ آن ،برای پاسـخ بـه نیـاز

جامعه شیعه در جمت درک تاریخ اسالم تدوی گشته است.
پی
پرس

از ورود به مبحث شیوه مواجمه عالمه مجلسی با اخبار تاریخ اسالم ،طـرح ایـ
ضروری است که با عنایت به حدیثیبودن محتوای کتاب بحار األنوار ،آیا اطـالق

«اخبار تاریخی» برای روایات موجود در ای کتاب صـحی اسـت بـرای پاسـخ بـه ایـ
پرس  ،باید برخی اصطالحات ،مانند :روایت ،حدیث و خبر ،تعریف شوند .ابتدا باید دانست
ای سه اصطالح که در بسیاری از علوم اسالمی از جمله :فقه ،تفسیر ،کالم و تاریخ کاربرد
دارد ،ریشه در عل الحدیث یـا درایة الحةیی دارد .بنـابرای  ،بـرای یـافت معنـای ایـ
اصطالحات ،باید به کتابﻫای درای الحییثی و نظر محدثان توجه نمود.
اب حجر عسقالنی (د894 .ق ،).نسبت بی حدیث و خبر را از نظـر منطقـی ،عمـوم و
خصوص مطلق دانسته است؛ بدی معنا که ﻫر حدیثی ،خبر است؛ اما ﻫر خبـری ،حـدیث
نیست 4.شمید ثانی (د419 .ق ).خبر و اثـر را اعـ از حـدیث ،و شـامل سـخ معصـوم و
غیرمعصوم دانسته و حدیث را سخ  ،کردار و تأیید معصوم ،تعریف نموده اسـت 3.در یـک
پژوﻫ

جدید ،اختالفات کاربرد سه اصطالح حدیث ،خبر و اثر ،بـا سـه رویکـرد متفـاوت
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توضی داده شده است و در یکی از آن رویکردﻫا ،حدیث به سخ معصوم ،و اثر به سخ
صحابه و تابعان ،و خبر به اع از ایـ دو اطـالق شـده اسـت 9.بـا توجـه بـه توضـیحات
پی گفته ،تعریف «خبر تاریخی» در ای پـژوﻫ « ،اسـتفاده تـاریخنگارانـه» از احادیـث
پیامبر

و امامان

برای تدوی تاریخ اسالم است .صحی است که حدیث بهعنوان

سخ معصوم ،درون مایه المیاتی دارد و خبر تاریخی معمـولی بـه حسـاب نمـیآیـد ،امـا
میتواند حاوی اطالعات تاریخی باشد.
مجلسی ،برای نخستی بار دست به چنی ابتکاری زده و از کتب حدیثی علمای پیشی
و احادیث امامان

برای بازنویسی تاریخ اسالم بر پایه منابع داخلی شـیعه بمـره بـرده

است .مجلسی محدا ،نه فقط به حوزه تاریخنگاری وارد شد و با استفاده از منابع و مصادر
معتبر عمدتاً شیعی ،از نو تاریخ پیامبر

و امامان شیعه

را تـدوی کـرد ،بلکـه بـه

نقادی روایات موجود در ای کتاب ﻫا نیز ﻫمت گماشت .ایـ پـژوﻫ  ،بـه دنبـال یـافت
پاسخی برای ای پرس

است که روو عالمه مجلسی در تـدوی تـاریخ اسـالم و نقـد

روایات آن ،بر چه اصولی استوار بوده است
مقدمه ضروری بعدی ،شیوهﻫای نقد اخبار تاریخی و نسبت آنما با شـیوه نقـد عالمـه
مجلسی در بحار األنوار است .انواع نقد تاریخی ،به دو دسته «درونی» و «بیرونـی» قابـل
تقسی است و ﻫریک در دو سط «راوی» و «روایت» ،قابـل بررسـی اسـت .ممـ تـری
عنصر در نقد بیرونی راوی ،بررسی ﻫویت فردی و اجتماعی اوست و شناخت پی فرضﻫا
و اعتقادات وی ،شاکله نقد درونی راوی را تشکیل میدﻫد .اصالت سند و منبـع ،موضـوع
اصلی نقد بیرونی روایت ،و فم معنای حقیقی روایت ،اصلیتـری مسـلله در نقـد درونـی
روایت است .مجلسی ،نه مورّا ،بلکه محدثی است که از زاویه احادیث به تـاریخ اسـالم و
نقادی آن پرداخته است .در البهالی نقدﻫای مجلسی در بخ
بی

تاریخ اسالم بحار األنووار،

از ﻫمه ،نقد درونی روایت به چش میخورد که شامل توضیحات وی درباره محتوای

اخبار است .مجلسی ،با استفاده از نسخهﻫای قدیمی که از منابع مختلف در اختیار داشـته،
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در خصوص اصالت برخی منابع اظمار نظر کرده است کـه در شـمار نقـد بیرونـی روایـت
محسوب میشود .جرح و تعدیل راویان اخبار که ﻫمان نقد بیرونی و درونی راوی است ،به
میزان کمتری در بخ

تاریخ اسالم بحار األنوار قابل دستیابی است.

ﻫدف اصلی ای پژوﻫ  ،نقد و بررسی وقـایع تـاریخ اسـالمو موجـود در بحوار األنووار

مجلسی نیست؛ بلکه بیان نوع برخورد وی با روایات تاریخی و روو نقـدی اسـت کـه از
سوی وی اعمال شده است .شیوه مجلسی در نقد روایات بخ

از

تاریخ بحار األنوار ،بی

آنکه معطوف به مسائل درای الحییثی باشد ،ناظر به نقادیﻫای تاریخی است .موضوع ای
تحقیق ،داوری درباره درستی یا نادرستی روو نقد مجلسـی نیسـت و فقـط بـه صـورت
روشمند و منسج  ،به توصیف و تشری کامل روو نقد وی اختصاص دارد.
الف .نقد اخبار تاریخی منابع شیعی

در مقدمه بیان شد که مجلسی برای بازنویسی تاریخ اسالم ،بر احادیث اﻫلبیت

تکیه

کرده؛ اما در نقادی آنما ،بر تاریخ متکی بوده است؛ نه بر اصول حدیث .غالب منابع
مجلسی برای تاریخنگاری را کتابﻫای شیعی تشکیل میدﻫند .بنابرای  ،بیشتر توضیحات
و شروح وی ،درباره ای کتابﻫاست .بخشی از توضیحات و نقادیﻫای مجلسی ،شامل
بازنمایی شباﻫت اخبار تاریخی در منابع گوناگون شیعی است و بخشی دیگر ،به شرح و
رفع تعارض اخبار با یکدیگر اختصاص دارد.
 .1بازنمایی اقتباس اخبار در منابع

آشنایی عمیق مجلسـی بـا کتـابﻫـای گونـاگون شـیعه ،سـبب شـده تـا وی دربـاره
اقتباسﻫای صورتگرفته در کتابﻫا با قطعیت اظمار نظر نماید .وی بیشتر مطالب کتـاب
تأویل آیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة تألیف شرفالدی علی استرآبادی (د419 .ق ).را
برگرفته از کتاب تفسیر محمدب عباس ماﻫیار (د .پس از 348ق ).دانسته است.

9

کتاب منتخب البصائر تألیف حس ب سلیمان (د834 .ق ).است کـه گزیـدهای از کتـاب
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البصائر سعدب عبداهلل اشعری (د333 .ق ).محسوب میشود .مجلسی یادآوری میکند کـه
حس ب سلیمان برای تألیف خود ،از کتاب ﻫای دیگری ﻫـ اسـتفاده کـرده کـه در مـت
منتخب البصائر به اسامی آن کتابﻫا اشاره شده است 1.از نظر مجلسی ،کتاب ربیع الشیعة،7
رونویسی کاملی از اعالم الوری طبرسی (د998 .ق ).است.

8

مجلسی ،پس از نقـل روایتـی طـوالنی از کوافی دربـاره روزﻫـای منتمـی بـه رحلـت
پیامبر

 ،خاطرنشان کرده که مختصر ﻫمی خبر ،در کتاب الطرائف سـیدب طـاوس (د.

119ق ).به نقل از کتاب الوصیة عیسیب مستفاد (د443 .ق ) آمده است 4.مجلسی ،منبـع
اصلی روایت عالمه حلی (د741 .ق ).در کتاب کشف الیقین ،نهج الحق و کشف الصدق درباره
والدت امام علی

را کتاب بشائر المصطفی میداند.

13

 .2بازنمایی شباهت اخبار در منابع گوناگون شیعی

احادیث امامان شیعه

و روایات تاریخی شیعی ،در منابع مختلف شیعه تکرار شـده

است؛ بهگونهایکه در برخی موارد ،حالت رونویسی داشته است .مجلسی ،پس از اتمام نقل
ﻫر روایت ،چنان که آن روایت در سایر منابع تکرار شـده باشـد ،بـه نـام منـابع بعـدی بـا
اصطالح «مثله» ارجاع داده است.

11

مجلسی ،به تفاوت اندک روایات مشابه در متون مختلف دقت نظر داشـته و در مـوارد
بسیاری ،اختالفات آنما را توضی داده است .نمونهﻫای ای مطلب ،بی

از آن اسـت کـه

بتوان ﻫمه آنما را ذکر کرد؛ اما برای مثال ،میتوان به روایت مشابه بی قصو

االنبیوا و

بصائر الودراات اشاره کرد که مجلسی پس از تذکر مشابهبودن ای دو روایت ،خاطرنشـان
میکند که در بصائر الدراات ،نیمی از ایـ روایـت موجـود اسـت 14.در نمونـهای دیگـر،
مجلسی پس از نقل یک روایت از األمالی شیخ طوسی (د913 .ق ،).به مشابه آن در کتاب
الخرائج والجرائح قطبالدی راوندی (د973 .ق ).اشاره میکند؛ با تذکر ای نکته که روایت
موجود در کتاب راوندی ،مختصر است و دو بیـت شـعرو روایـتو موجـود در األموالی شـیخ

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار
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طوسی را نیز ندارد.

13

 .3نقد محتوایی اخبار تاریخی منابع شیعی

مجلسی ،در نقد روایت الخصال صدوق (د381 .ق ).درباره حضور زبیرب عوام (د31 .ق).
در میان طرفداران خالفت ابوبکر ( 11ـ 13ق ،).معتقد است که از سایر اخبار ،دفاع وی از
ابوبکر ثابت نمیشود و سپس ،به دو نکته در روایت صدوق اشـاره کـرده اسـت .صـدوق،
روایتی طوالنی از مخالفان انتخاب ابوبکر به خالفت آورده است؛ بـهگونـهایکـه در آغـاز
روایت ،نام  14ت را ذکر کرده و سپس ،خطبهﻫای آنان را در انتقـاد از جانشـینی ابـوبکر
شرح داده است .مجلسی با دقت در مت روایت صدوق ،دو اشتباه را دریافته است؛ نخست
اینکه در آغاز نام ابیب کعب (د44 .ق ).آمده است؛ امـا خطبـهای از او ذکـر نشـده و دوم
اینکه خطبه زیدب وﻫب (د89 .ق ).نقل شـده؛ درحـالیکـه در آغـاز روایـت ،از وی نـامی
نیست.

19

مجلسی احتمال داده است که چون زیدب وﻫب ،یکی از رجال سند ﻫمی روایت است،
صدوق از وی نامی نبرده است؛ ﻫرچند بالفاصله اعالم میکند چنی توجیمی ،بعید است و
اشتباه را متوجه نسااﻫا و راویان میداند 19.واقعیت ای است کـه انتقـاد اوّل مجلسـی بـر
روایت صدوق ،وارد نیست و خود وی نیز مرتکب اشتباه شده است؛ زیرا خطبه ابیب کعب
در مت روایت صدوق موجود است؛ ﻫرچند بسیار کوتاه و شامل نقل یـک حـدیث دربـاره
حقّ اﻫلبیت

برای خالفت است.

11

مجلسی ،پس از نقل داستانی از ارشوا القووو دیلمـی (د .ابتـدای سـده 4ق ).دربـاره
گفت وگوی ابوبکر و عمر با امام علی

درباره خالفت ،میگوید :ای خبر را آوردهام؛ اما

اعتماد ﻫمه جانبه به آن ندارم و فقط از ای جمت نقل کردم که مضمون آن ،موافق سـایر
اخبار است 17.وی ،روایت دیگری از ﻫمی کتاب دربـاره تصـرف امـالک امـام علـی
توسط فردی به نام اشجعب مزاح ثقفی و واکن ﻫای امام

به اقدام وی نقـل کـرده

است و پس از توضی درباره برخی لغات آن ،مینویسد :بـی

از ایـ  ،دربـاره ایـ خبـر
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توضی نمیدﻫ ؛ زیرا مخالف با سیره و اخبار است و م اعتمادی به آن ندارم.

18

از ظمــور

روایتــی در الخوورائج والجوورائح راونــدی دربــاره پیشــگویی امــام علــی

حجا ب یوسف (د49 .ق ).وجود دارد که وی بیست سال حاک عراق خواﻫد شد .راوی ای
روایت ،توضی داده است که حجا از سال  79تا  43حکومت کـرده اسـت .مجلسـی ،بـا
توجه به اشتباه واض راوی ،توضی میدﻫد که احتمالًا نسّـاا ،عـدد پـنج را [از نـود جـا
انداخته؛ وگرنه در مت روایت ،اشاره به بیست سال شده است.

14

مجلسی ،دو خبر از کتاب مشارق األنوار رجب برسی( 43د813 .ق ).دربـاره رویـدادﻫای
شب دف امام علی

و دو معجزهای که امام حس

و امـام حسـی

در ﻫنگـام

تدفی پدرشان دیدهاند ،نقل کرده و سپس ،گفته :م جز در کتاب برسی ،ایـ دو خبـر را
ندیدهام و نقلﻫای تک و انفرادی از وی ،چندان محل اعتماد نیست .مجلسی مـیافزایـد:
البته م اصل اتفاق افتادن ای مسائل را رد نمیکن ؛ چون ممک است برای بـدنﻫـای
مثالی در برزا ،چنی چیزی را دﻫد.

41

دقت نظر مجلسی در جزئیات روایات ،بسیار زیـاد اسـت و شـیوه او نقـل و رﻫـاکردن
روایات متعارض نیست .درباره سم پیامبر

در بازسازی ساختمان کعبه پس از تخریب

آن توسط سیل ،یک روایت از کافی از قول امام صادق
روایت ،امام

سم بازسازی پیامبر

موجود است .بـر اسـاس ایـ

را از نیمه ضلع بابالکعبـه تـا رکـ یمـانی ،و

سپس ،سم بنیﻫاش را از حجراألسود تا رک شامی دانسته است .مجلسی مینویسد :دو
قسمت روایت ،با ﻫ منافات دارد؛ زیرا سـم بنـیﻫاشـ  ،شـامل سـم پیـامبر
میشود .اگر منظور روایت از سم بنیﻫاش  ،غیر از سم پیامبر
به نظر میرسد  ،قاعدتًا پیامبر

ﻫـ

باشد [که صحی تـر

دارای ﻫیچ سممی نخواﻫد بود؛ مگر اینکه گفته شود از

رک یمانی تا شامی ،سـم بنـی ﻫاشـ بـوده اسـت و آنـان قسـمت بـی حجراألسـود و
بابالکعبه را به پیامبر
قوّت خود باقی میماند.

اختصاص دادهاند .از نظر مجلسی ،در ﻫر صـورت ،اشـکال بـه
44

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار

11

مجلسی در شرح خبر بصائر الودراات کـه در آن بـه مـاجرای ازدوا شـمربانو و امـام
حسی

(د11 .ق ).اشاره شده ،مینویسد :امام علی

اس «شمربانو» را به آن دختر

پیشنماد داد؛ چون اس «جمانشاه» با وجود [کلمه «شاه» [در آن  ،اس مکروﻫی اسـت؛
از آن جمت که «شاه» ،نام خداوند است و یکی از دالیل تحری شطرنج نیز به دلیل وجود
ممره «شاه» و ماتشدن آن است؛ درحالیکه خدا ماتشدنی نیست .احتمال دیگر مجلسی
ای است که اس ای زن« ،جمانشاه» نبوده و وی برای مصلحتی ،اسم

را تغییـر داده

است .سپس ،مجلسی با مقایسه ای رویداد در دو کتـاب عیوو اخبوار الر وا

و بصوائر

الدراات ،روایت منبع اوّل را صحی تر میداند؛ زیرا صدوق در عیو اخبار الر ا

است که ای خبر ،مربو به زمان عثمانب عفان (د39 .ق ).است.

معتقد

43

مجلسی با توجه به اینکه ای دختر ،فرزند یزدگرد ( 149ـ 191م ).آخری شاه ساسانی
خوانده شده ،تسلی و کشتهشدن وی را در زمان عثمان دانسته است؛ اما احتمال داده است
که برخی اعضای خانواده وی ،پس از نبرد قادسیه یا نماوند ،اسیر شده باشند کـه در ایـ
صورت ،خبر دوم نیز میتواند صحی باشد .مجلسی ،یک نکته ظریف دیگر را نیـز از نظـر
دور نداشته و آن ،فاصله تاریخ والدت امام سجاد

(د49 .ق ).و ازدوا امام حسی

و شمربانوست .وی معتقد است ،اگر روایت بصائر الودراات را مالک قرار دﻫی و بپـذیری
که ای واقعه در زمان عمر اتفاق افتاده ،با توجه به تولد امام سجاد
امام علی

در دوران حکومت

 ،نزدیک به  43سال فاصله بـی ازدوا شـمربانو و تولـد فرزنـد وی وجـود

خواﻫد داشت و چون شمربانو فقط ﻫمی یک فرزند را داشته ،بعید نیست کـه «عمـر» در
ای روایت ،تصحیف کلمه «عثمان» باشد و ای رویداد ،در زمان او اتفاق افتاده باشد.

49

شیخ طوسی در األمالی ،روایتـی تـاریخی نقـل کـرده اسـت کـه پـس از غـزوه بـدر،
پیامبر

درباره سرنوشت اُسرا با اصحاب خوی

مشـورت کـرد .برخـی چـون ابـوبکر،

خواﻫان تخفیف در حقّ اسرا بودند و برخی ماننـد عمـر ،پیشـنماد کشـت آنـان را دادنـد.
سرانجام پیامبر

نظر ابوبکر را برگزید و سخنانی گفت که نشان از جایگـاه واالی ایـ
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17

دو ت داشت .از نظر مجلسی ،نشانهﻫای جعل در ای روایت ،از عبارت «کَمَثَلِ إخوَةٍ لَهُما»
آشکار است؛ زیرا پس از ای عبارت ،صفات پیامبران پیشی به شیخی نسـبت داده شـده
است 49.به نظر میرسد که عبارت مذکور ،فاقد اشکال دستوری است و مجلسی به لحـاظ
معنوی ،آن را نشانه جعل کل روایت در نظر گرفته است؛ زیرا مقام ابوبکر و عمر ،با برخی
پیامبران پیشی مقایسه شده است.
مجلسی ،پس از نقـل روایـت مالقـات سـعدب عبـداهلل اشـعری (د333 .ق ).بـا امـام
دوازدﻫ (عج) در ایام کودکی ایشان و در دوران حیات امـام عسـکری

(د413 .ق ،).از

کمالالدین صدوق مینویسد :نجاشی (د993 .ق ،).سـعدب عبـداهلل را فـردی ثقـه و دارای
جاللت شأن معرفی کرده است؛ اما بدون نامبردن از شخص یا اشخاصی ،اضافه مـیکنـد
که برخی علما مالقات او با امام عسکری

را نفی کردهاند.

41

مجلسی در دفاع از ای روایت مینویسد :صدوق از برخی افراد ناشناسی که نجاشی به
آنما اشاره کرده ،نسبت به شناخت حدیث ،عال تر است و نمیتوان اخباری را که مت آنما
خود گواﻫی به صحت می دﻫند ،با حـدس و گمـان مـردود دانسـت؛ زیـرا سـعد ،بـا امـام
عسکری

معاصر بوده و  93سال پس از ایشان درگذشته اسـت .مجلسـی مـیافزایـد:

مردود شمردن ای اخبار به جمت پایی آوردن مقـام نیکـان و ضـعف معرفـت نسـبت بـه
امامان

است؛ زیرا ما دیدهای ﻫنگامی که خبری با محتوای معجزه به دسـت عـدهای

میرسد ،راوی آن خبر را تضعیف یا اصطالحاً قدح میکنند .بنابرای  ،بسیاری از راویانی که
در رجال ،قدح شدهاند ،جرم آنما چیزی جز نقل ای اخبار نیست.

47

 .4رفع تعارض اخبار تاریخی منابع شیعی

بخ

عمدهای از توضیحات مجلسی در بخ

تاریخ اسالم بحوار األنووار ،تـالو در

جمت رفع تعارض میان اخبار تاریخی منابع شیعی است؛ برای نمونه ،وجود برخی روایـات،
مبنی بر طنی انداز شدن ندای «الفَتی اِلّا عَوی؛ جوانمردی ،جز علی نیسـت» در روز بـدر،
مجلسی را به ارائه توضیحاتی واداشته است .وی مینویسد :مشمور ،آن است که ای شعار،
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18

فقط در روز اُحد بوده و شاید تصحیف ،باعث شده کـه عـدهای آن را مربـو بـه روز بـدر
بدانند .احتمال دیگر مجلسی ،ای است که ای واقعه ،در ﻫر دو روز اتفاق افتاده است.
در نمونهای مشابه ،مجلسی روایت صدوق از امام صادق
است که بر اساس آن ،نبرد خیبر ،سختتری نبرد پیامبر

48

(د198 .ق ).را نقل کرده
بوده است .مجلسی ،معتقـد

است که در بسیاری از نسخهﻫا ،روز حنی آمده اسـت و شـاید خیبـر در روایـت صـدوق،
تصحیف احزاب باشد 44.در جای دیگری ،مجلسی روایتی از کافی نقل کرده که پیامبر
ده حج به جاآورد و سپس ،آن را تصحیف کاتبان و یا راویان دانسته است؛ زیرا اب فضال از
راوی ﻫمی روایت ،تعداد حجﻫای ایشان را بیست مورد نقل کرده است.

33

اشاره به تصحیف اسامی خاص با توجه به روایات مشـابه ،از شـیوهﻫـای نقـد درونـی
روایت عالمه مجلسی است .وی ،به نقد یک روایت از األمالی شیخ طوسی میپـردازد کـه
در آن ،از اموال متعلق به حضرت فاطمه

(د11 .ق ).در فدک نـام بـرده شـده اسـت.

مجلسی ،با توجه به روایات مشابه ای روایت در کتب تاریخی ،واژه «عواف» را تصـحیف
«اعواف»« ،برقط» را تصحیف «برقه» و «حسنا» را تصحیف «حسنی» دانسته است .وی،
معتقد است که واژه «کال» در ﻫیچ متنی موجود نیست و اگر «کـالب» باشـد ،اسـ آبـی
(احتمالًا جوی یا چاﻫی) در مدینه است؛ وگرنه تصحیف واژه «دالل» است.

31

دقت نظر مجلسی در نقد عقالنی روایات ،تعارض محتوایی آنمـا را بـرای وی آشـکار
کرده است؛ برای نمونه ،مجلسی ابتدا به روایات واقعشدن روز عرفه سال دﻫ ﻫجـری در
روز جمعه ،و بیستوﻫشت صفر سال یازدﻫ ﻫجری (رحلت پیامبر) در روز دوشنبه پرداخته
و اینکه تقریباً بر سرو آنما اجماع وجود دارد .وی در ادامه ،ای روایات را مغایر با واقعشـدن
رویداد غدیر در روز جمعه میداند و معتقد است که بهناچار باید برخی روایات را رد نمود.

34

مجلسی ،پس از نقل زندگینامهﻫای میث (د13 .ق183 /.م ).و قنبر مـینویسـد :بـی
روایاتی که امام علی

آنان را به تقیه یا تبرّی امر کرده ،باید جمع شود و وجه جمع آن،

تخییر است .توضی وی ،استنباطی شبهکالمی از روایات است؛ مبنی بر اینکه میـث  ،منـع
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شده بود؛ اما به دلیل دوستی شدید امام علی

14

 ،تقیه را راعایت نکرد و یا اینکه شـرایط

تقیه فراﻫ نبود؛ زیرا مجلسی بعید میداند که میث و قنبر ،از سوی امام علی
به تقیه گرفته باشند؛ اما از آن تخلف کرده باشند.
قیمت سپری که امام علی

فرمـان

33

درنظرگرفت ،در دو

بهعنوان ممریه حضرت فاطمه

روایت 33 ،درﻫ و  933درﻫ آمده است .غالب روایات ،قیمت آن را  33درﻫ دانسته؛ اما
 933درﻫ نیز ذکر شده؛ از جمله ،در روایتی کـه امـام جـواد
839م ).مطابق ممریه حضرت فاطمه

( 149ـ 443ق 811 /.ـ

 ،ممریـه دختـر مـأمون ( 148ـ 418ق 813 /.ـ

833م ).را  933درﻫ درنظرگرفت 39.مجلسی مینویسد :روایات قیمتﻫای مختلف ،قابـل
جمع است؛ شاید سپر ،جزئی از ممریه بوده باشد؛ شاید  33درﻫ  ،ارزو بیشتری در زمـان
پیامبر

نسبت به دوره ﻫای بعد داشته است؛ شاید  33درﻫـ قیمـت داشـته ،امـا 933

درﻫ فروخته شده است و شاید ﻫ برخی اخبار ،باید حمل بر تقیه گردد.
مجلسی درباره تاریخ رحلت حضرت فاطمه
وفات و عمرو حضرت فاطمه

 ،معتقد است که بیشتر روایات والدت،

 ،با ﻫ قابل تطبیـق نیسـت .از نظـر او ،از میـان تـواریخ

مختلف روز وفات ایشان 79 ،روز پس از وفات پیامبر
وفات پیامبر

 ،از ﻫمه صـحی تـر اسـت .اگـر

 48صفر بوده باشد ،وفات حضرت فاطمه

است؛ اما اگر وفات پیامبر

39

اواسط جمادیاألولی بوده

 14ربیعاألول بوده باشد ،آنچنانکه اﻫلسـنّت معتقدنـد،31

بنابرای  ،وفات ایشان اواخر جمادیاألوّل است .مجلسی ای توضی را نیز اضافه مـیکنـد
که بر اساس روایت ابوالفر اصفمانی (د391 .ق ).که از امـام بـاقر
شده ،حضرت فاطمه
صــادق

سه ماه پس از پیامبر

(د119 .ق ).نقـل

درگذشت و ای روایت ،با حدیث امام

کــه ابوبصــیر (د193 .ق ).راوی آن اســت ،مطابقــت دارد و برابــر بــا ســوم

جمادیالثانی میشود و شاید با لحاظشدن سه ماه ،درنظرنگرفت چند روز اﻫمیتی نداشـته
است.

37

مجلسی ،با استناد به روایاتو تاریخ والدت امام حسی

مینویسد :دو قول مشـمورو
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سوم و پنج شعبان ،وجود دارد؛ امـا جعفـرب نمـا (د199 .ق ).روایـت آخـر ربیـعاألول را
پذیرفته است .ظاﻫراً مجلسی با اب نما ﻫ عقیده است؛ زیرا در تحلیل نظـر ابـ نمـا مـی-
نویسد :خبر صحیحی وجود دارد که بی والدت ای دو امام 11 ،ماه فاصله بـوده و چـون
والدت امام حس
امام حسی

(د93 .ق ).در  19رمضان ثابت شده است ،پس نمیتوانسته والدت
در ماه شعبان اتفاق بیفتد و اگر خبر سوم شعبان پذیرفته شود ،باید در خبرو

 19رمضان تردید کرد.

38

مجلسی ،روایتی از األمالی شیخ طوسی درباره والدت امام علی

نقل میکند که در

مت روایت والدت ایشان در ایام حج و روز ترویه اتفاق افتاده است .وی بهصـراحت ایـ
خبر را معارض با سایر روایات اعالم مینماید؛ اما آن را رد نمـیکنـد و معتقـد اسـت کـه
احتماالً ماه رجب در زمان والدت امام علی

مقارن با ایام نَسی 34بوده است و به ﻫمی

دلیل ،عرب ﻫا در آن برﻫه زمانی در ماه رجب و نه در ماه ذوالحجه ،مشـغول اعمـال حـج
بودهاند.

93

مجلسی درباره تاریخ والدت و شمادت امام جواد

 ،قسمتی از کشوف المموة را نقـل

کرده که شامل چندی روایت است و مضمون ﻫمه روایات ،بر شمادت امـام جـواد

در

زمان معتص عباسی (د447 .ق ).داللت دارند؛ به جز یک روایت که تأکید بـر مسـمومیت
ایشان در زمان واثق (د434 .ق ).دارد .مجلسی با توجه به گزاروﻫای مورّخان که تـاریخو
به خالفترسیدن واثق را در ربیعاألول سال  447ضبط کردهاند ،مینویسد :امام جواد
تا ای تاریخ ،در قید حیات نبوده است .فقط روایت مسعودی (د399 .ق ).در مورو الوبهب

رحلت ایشان را به دوره واثق نسبت داده و مدعی شده که واثق ،بـر ایشـان نمـاز خوانـده
است 91.با توجه به شأن واالی روایتﻫای مرو البهب ،مجلسی روایـت ایـ کتـاب را رد
نکرده؛ بلکه با تذکر به نکته ای ظریف ،تعـارض آن را بـا دیگـر اخبـار رفـع کـرده اسـت.
مجلسی احتمال داده که شاید واثـق در دوران خالفـت پـدرو ،معتصـ  ،بـر بـدن امـام
جواد

نماز خوانده و ای امر ،موجب اشتباﻫی شده که عدهای گمان کردهاند که ایشان
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در زمان خالفت واثق ،از دنیا رفته است.

41

94

در روایت کافی کلینی و المیبة طوسی ،سال والدت امـام دوازدﻫ (عـج) از قـول امـام
عسکری

 ،سال 491ﻫ.ق ذکر شده است .مجلسی ،به تفاوت بی ای روایت و روایـت

مشمور اشاره میکند و مینویسد :آنچه بی ما مشمور است499 ،ﻫ.ق است و شاید روایتو
مربو به سال  ،491بر اساس سال شمسی باشد.
در یک روایت از کافی از قول امام باقر

93

 ،امام دوازدﻫ (عج) بهعنـوان فرزنـد کنیـز

سیاه ،توصیف شده است .مجلسی خاطرنشان میکند :چنی توصیفی ،با تمام روایات درباره
مادر ایشان مخالفت دارد و احتماالً مربـو بـه مـادران بـا واسـطه (مـادران نـرجس) یـا
پرورودﻫنده (دایه) ایشان است.

99

 .5شرح اخبار تاریخی منابع شیعی
 5ـ  .1شرح اخبار تاریخی با مضمون پیشگویی

در المناقب اب شمرآشوب ،خطبهای از امام علی

موجـود اسـت کـه در آن خطبـه،

آینده پی بینی شده و به طور ویژه ،حکومت بنیعباس توصـیف گردیـده اسـت .در مـت
خطبه ،حکومتی توصیف شده که در آغاز سبز و در پایان فروپاشـیده اسـت؛ اوّلـی آنـان،
رئوفتری و دومی آنان ،خونریزتـری و پنجمـی آنـان ،سـردارتری و جنگنـدهتـری  ،و
ﻫفتمی آنان ،دانشمندتری و دﻫمی آنـان ،کـافرتری اسـت .پـانزدﻫمی آنـان ،پیوسـته
مشغول جنگ است و شانزدﻫمی آنـان ،قـاطع رحـ نیسـت و رعایـت تعمـد مـیکنـد و
ﻫجدﻫمی آنان ،به دست اطرافیان

کشته میشـود و سـه تـ از آنـان ،گمـراهانـد .نفـر

بیست ودوم از آنان ،حکومتی طوالنی دارد و حکومت از نفر بیستوشش آنان میگریـزد و
گویا او را میبین که به روی پل بغداد کشته شده است.

99

مجلسی می نویسد :تمامی صـفات موجـود در ایـ خطبـه ،قابـل انطبـاق بـر خلفـای
بنیعباس است .منظور از درخت ،میتواند درخت ملعونه مورد اشاره قرآن باشد که آن ﻫ
سبز است و یا اینکه اشاره به طراوت و قـدرت حکومـت آنـان در ابتـدای تشـکیل دارد.
سپس مجلسی ،تکتک صفاتی را که در خطبه ذکر شـده اسـت ،نـام مـیبـرد و توضـی

91
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میدﻫد که صفات مذکور در ای خطبه ،کامالً بر خلفای دولت بنیعباس منطبق است.

بر ای مبنا ،سفاح ( 134ـ 131ق ).رئوفتری بنیعباس ،و منصور ( 131ـ 198ق ).از
آن جمت که با حیلهگری ،بیشتری خون را ریخت ،خونریزتری آنان است .ﻫارون ( 173ـ
143ق ).جنگندهتری آنان ،مأمون ( 148ـ 418ق ).دانشمندتری آنـان ،و متوکـل ( 434ـ
497ق ،).کافرتری آنان است .پانزدﻫمی  ،اشاره به معتمد عباسی ( 491ـ 474ق ).دارد که
در نبرد دائمی با مخالفان بود و شانزدﻫمی  ،معتضد ( 474ـ 484ق ).است کـه بـه علـت
خوابی که درباره امام علی

دید ،با خاندان او به انصاف رفتار کرد .ﻫجـدﻫمی  ،خلیفـه

مقتدر ( 449ـ  343ق ).است که به دسـت اطرافیـان و سـرداران تـرک کشـته شـد .نفـر
بیستودوم مورد اشاره امام علی

 ،مکتفی ( 484ـ 449ق ).است که خالفـت در زمـان

وی به دست خاندان بویه افتاد .گفته شده که ایام خالفت او ،یک سال و چمار مـاه بـوده
است که از نظر مجلسی ،ای خطایی از سوی برخی مورّخان یا محدثان است؛ زیرا مـدت
حکومت او 49 ،یا  41سال است.
مجلسی ،ای احتمال را ﻫ مطرح کرده است که منظور از نفر بیسـتودوم مـیتوانـد
قائ عباسی ( 944ـ 917ق ).باشد و خلفایی که استقالل نداشته یا مدت کوتاﻫی بـر سـر
کار بودهاند ،در شمارو امام علی

محسوب نشدهاند .بر ای اساس ،نفر بیسـتوششـ

به ترتیب تاریخی ،راشد است که به دست فداییان اسماعیلی کشـته شـد و شـاید منظـور،
مستعص ( 193ـ 191ق ).باشد که به ترتیب تاریخی ،خلیفه سیوﻫفت اسـت؛ امـا شـاید
مراد امام

 ،خلفای مم بوده باشند که نفر بیستوشش مستعص میشود؛ زیرا برخی از

آنان استقالل نداشته ،اسیر ترکان و دیلمان بودهاند.

97

شبیه ای خطبه ،در کتاب کفایة األثور خـزاز رازی (د933 .ق ) آمـده اسـت کـه امـام
علی

در خطبهای ،تعداد پادشاﻫان از نسل بنیشَیصَبان را  99نفـر دانسـته و از میـان

آنما ،به القابی چون :سفاح ،مقالص ،مجموح و مانند اینما اشاره کرده است 98.مجلسـی در
توضی روایت مدعی است ،منظور از بنیشیصبان ،ﻫمان بنیشـیطان اسـت کـه در واقـع،
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اشاره به بنیعباس دارد.
مجلسی ،احتمال میدﻫد که  99نفر مذکور در خطبه امام علی

 ،بایـد بـا احتسـاب

خلفایی باشد که بسیار کوتاهمدت و بیاستقالل بودهاند؛ اما خودو تلویحاً اشاره کرده کـه
با چنی توجیمی نیز تعداد آنان از  37ت فراتر نمیرود .گمانهزنی دیگر مجلسی ،ای است
که منظور امام علی
دستی داشتهاند.

 ،شاخهﻫای مختلف خاندان عباسی بوده است که در امر خالفـت،

94

گفت وگویی میان داودب علی عباسی و امام باقر

در کافی نقل شده کـه طـیّ آن،

امام باقر

پی بینی کرده است ،حکومت پس از بنیامیه به دست بنـیعبـاس خواﻫـد

افتاد .امام

با مخاطب قراردادن داودب علی فرموده است :شما حکومت خواﻫید کرد؛ تا

زمانی که خونی از ما را به حرام نریزید و اگر چنی کاری انجام دﻫید ،زیر زمی برای شما
بمتر از روی زمی خواﻫد بود.

93

مجلسی در توضی عبارتو «خونی از ما »...توضی میدﻫد که یا منظور اﻫلبیت است
و به طور مشخص ،ساداتی که در زمان منصور و ﻫارون کشته شدند ،یا فردی از علویـان
است که مقارن با سقو خالفت عباسی کشته شد و اب علقمی (د191 .ق ).در نامه خـود
به خواجه نصیرالدی طوسی (د174 .ق ).به ای واقعه اشاره کرده است.

91

استنبا ﻫای مجلسی در برخی زمینهﻫا ،منحصربهفرد است .در کتاب المیبة نعمـانی ،از
نشانهﻫای ظاﻫری امام دوازدﻫ (عج) بیـان شـده کـه یکـی از ایـ

یکی از صادقی
صفات وی ،فرزند ش

بودن است 94.مجلسی ،حدیث را ای گونه تفسیر میکند که منظور

از عبارت ش  ،س ّ امام دوازدﻫ (عج) در ﻫنگام امامت بوده است.
احتمال دوم مجلسی که برخاسته از ممارت ویژه وی در ارائه تفاسیر بدیع بـه حسـاب
می آید ،ناظر بر ای است که تعداد نام پدران امام غائب(عج) (امامان قبلی) تـا پیـامبر
بدون تکرار ،ش
ش

مورد بوده است؛ یعنی اسامی امامان شیعه تا امـام یـازدﻫ

اس  :محمد ،حسی  ،علی ،جعفر ،موسی و حس ﻫستند و منظور از فرزند ش

 ،شـامل
بودن
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49

را میتوان ای گونه برداشت کرد .احتمال آخر مجلسی ،ای است که برخی از ای اخبار ،از
واقفیه به ما رسیده و چندان مورد اطمینان نیست.

93

بر اساس روایت کتاب المیبة نعمانی ،امام صادق
خود را فرزند ش

ادعای زیدب علی (د144 .ق ).که

معصوم خوانده بود ،رد کرده بود 99.مجلسی مینویسد :ادعای زید ،شاید

از ای جمت بوده است که او امام حس
حضرت فاطمه

را مجازاً در شـمار پـدران خـوی

دانسـته و

را نیز در شمار معصومان آورده و بدی وسـیله ،خـود را فرزنـد شـ

معصوم خوانده است.

99

در کتاب المیبة طوسی ،فرمانی از امام دوازدﻫ (عج) در دوره غیبت صغری نقـل شـده
است که ایشان بنیفرات و برسیﻫا را از زیارت قبور قری

منع کردند؛ زیرا خلیفه عباسی

دستور داده بود که زیارتکنندگان دستگیر شوند 91.مجلسی مینویسد :بنیفـرات ،خانـدان
فضلب جعفرب فرات ،مصح طریق خطبه شقشقیه ﻫستند .برس ،دﻫکدهای بـی حلـه و
کوفه است و از ای روایت مستفاد میشود که اﻫالی آن ،شیعه بـودهانـد .منظـور از مقـابر
قری

نیز مرقد امامی جوادی

در کاظمی است.

قر األسونا  ،حدیثی از امام رضا
باقر

97

نقل کرده است که خود شرحی بـر سـخ امـام

محسوب میشود و مضمون آن ،ای است که قبل از ظمور قـائ (عج) 9 ،حادثـه

اتفاق میافتد .امام رضا

فرمود :سه واقعه اتفاق افتاده است؛ خلعشدن صاحب خراسان

در ماه رجب ،شوریدن بر ضدّ اب زبیده در ماه رجب و قیام محمدب ابراﻫی در کوفـه طـیّ
ماه رجب .مجلسی میگوید :منظور از صاحب خراسان ،مأمون و منظور از اب زبیده ،امـی
( 143ـ 148ق ).و منظور از محمدب ابراﻫی  ،قیام اب طباطبا در جمادیالثانی حـدود سـال
 433در کوفه است.

98

المیبوة نعمانی ،گفتوگویی از امام علی
ضبط کرده است .در پیشگویی امام علی

و امام حسی

را درباره حـوادا آینـده

 ،اشاره به قیـامکننـدهای شـده اسـت کـه از

خراسان قیام میکند و بر کوفان 94و ملتان 13غلبه میکند و جزیره بنیکاوان را میگیرد و
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قیامکنندهای از اﻫلبیت در گیالن که مردم دیل و آبر 11وی را یاری میکنند و پرچ ﻫای
ترکان برای حمایت از وی افراشته میشوند.

14

از نظر مجلسی ،قیامکننده از خراسـان ،ﻫالکوخـان ( 1491ـ 1419م ).یـا چنگیزخـان
مغول ( 1431ـ 1447م ).است و بنیکاوان ،جزیرهای در نزدیکی بصره است .قیامکنندهای
از اﻫلبیت در گـیالن ،ﻫمـان شـاهاسـماعیل اوّل صـفوی ( 437ـ 433ق ).اسـت و آبـر،
دﻫکدهای در نزدیکی استرآباد است .در روایت امام علی

 ،اشاره به قوچی شـده اسـت

که فرزندو را میکشد و بـرای خـونخـواﻫی وی ،قیـامی صـورت مـیگیـرد .مجلسـی
مینویسد :ای قوچ ،کنایه از شاهعباس اوّل صفوی ( 441ـ 1338ق ).است که فرزندو را
کشت .او اضافه میکند که از مت خبر برنمیآید که قیام امام دوازدﻫ (عج) بالفاصله پس
از ای وقایع باشد و لزومی ﻫ ندارد؛ زیرا احتمال دارد که بسیاری از وقـایع ،در ایـ خبـر
حذف شده باشد.

13

روایتی در کتاب المیبة نعمانی ،ناظر به پیشگویی قیام گروﻫی از مردم شـرق ،پـی
ظمور امام دوازدﻫ (عج) است .از نظر مجلسی ،بعید نیست که ای گروه ،صفویه باشند.

از
19

 5ـ  .2شرح اخبار مرتبط با تاریخ ائمه

 ،در جمـعبنـدی

مجلسی پس از نقل روایاتی دربـاره مکـان دفـ حضـرت علـی

مینویسد :میان اﻫل سنّت و شیعه در باب مکان دقیـق دفـ ایشـان ،اتّفـاقونظـر نیسـت.
مخالفان ،رحبه مسجد کوفه ،داخل قصر اماره را مدف ایشان میدانند و حتـی بـر اسـاس
روایات آنان ،بدن امام علی

توسط امام حس

به مدینه انتقال یافته و در بقیع دف

شده است .برخی از جمال شیعه نیز در محله کرا به زیارت ایشان میروند .شـیعه امامیـه
بر دف ایشان در غری که زیارتگاه امروزی آن است ،اتّفاقونظر دارند.

19

مجلسی ،علل بهوجودآمدن اختالف نظـر در مـورد مـدف امـام علـی

را تـاریخی

میداند و تأکید میکند که ای روایات مختلف ،به جمت مخفیبودن دف ایشان از تـرس
اﻫانت خوار به وجود آمده و امام صادق

در دوره سفاح ،مکان دقیق قبر ایشان را بـه

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار

41
ﻫمه نشان دادندهاند.

11

اب شمرآشوب در کتاب مناقب آل ابیطالب

چند ت از شاگردان امام صادق

 ،از

جمله :مالکب انس (د174 .ق ،).ابوحنیفه (د193 .ق ).و سفیان ثـوری (د111 .ق ).را نـام
برده است 17.مجلسی ضم پذیرو روایت اب شمرآشوب ،توضی میدﻫـد کـه برخـی از
مخالفان شیعه ،شاگرد ایشان بودهاند و منظور از نامبردن ،مدح آنان نیسـت؛ بلکـه غـرض
ای است که فضل امام شیعه ،بر زبان مخالفان آنان نیز جـاری شـده اسـت؛ وگرنـه کفـر
برخی از آنان ،از کفر ابلیس و فرعون مشمورتر است.

18

در میان شروح مجلسی ،برخی توضیحات فنی موجود است که یک نمونـه آن ،تبیـی
اقتصادی یک روایت است .روایتی از کافی مدعی است که فرماندار مدینـه ،طبـق دسـتور
منصور دوانیقی ،از امام صادق

سؤال کرد :چرا در زمان پیامبر

پنج درﻫ بوده؛ ولی اکنون به ﻫفت درﻫ رسیده است امام

زکاتو  433درﻫـ ،
در پاسخ گفتـه بـود93 :

اوقیه ،یک اوقیه زکات دارد و با دراﻫ امروزی ،ﻫفت درﻫ میشـود کـه بـه وزن شـ
درﻫ قدی است و آن درﻫ ﻫا ،پنج دانگ بوده است.
مجلسی در توضی جمالت امام صادق
نکته اوّل اینکه وزن درﻫ از زمان پیامبر

 ،دو نکته را متذکر شده است:
کاﻫ

یافته بود؛ امـا اوقیـه بـهعنـوان

واحد وزن ،تغییری نکرده بود و ایشان معادل اوقیه را با درﻫ محاسـبه نمودنـد .مجلسـی
اذعان نموده است که ای  ،نظرو پدرو ،مجلسی اوّل است .نکته دوم اینکه مـردم مدینـه،
متوجه ک شدن ارزو درﻫ شده بودند؛ اما دلیل آنکه چـرا بـه میـزان زمـان پیـامبر
زکات نمیدﻫند ،برایشان روش نبود.

14

در کتابﻫای کشف الممة ،کافی و المناقوب روایتی وجود دارد کـه بـر اسـاس آن ،امـام
جواد

در یک جلسه به سیﻫزار سؤال علمی پاسخ داد .مجلسی که گویا در مت روایت

تردید دارد ،مینویسد :اگر ﻫر سؤال ،یک جمله  93حرفی بوده باشد ،حج کل سـؤالﻫـا،
سه برابر قرآن میشود و در یک مجلس ،امکانپذیر نیسـت .اگـر گفتـه شـود کـه جـواب
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سؤالﻫا با بله و خیر بوده یا بهسرعت اعجازگونهای پاسخ گفته باشد ،باز ﻫ قابل پذیرو
نیست؛ زیرا ای امر ،برای جوابﻫا ممک است؛ اما برای سؤالﻫا امکان ندارد.
مجلسی بیان میکند که برای توضی ای روایت ،چند احتمال را میتوان درنظرگرفت:
اوّل اینکه سی ﻫزار سؤال ،کنایه از کثرت سؤالﻫاست؛ نه اینکه تعداد دقیق آنما  33ﻫـزار
بوده باشد .دوم اینکه تعداد سؤالﻫا در ذﻫ پرس کنندگان زیاد بـوده؛ امـا امـام

بـا

جواب واحدی توانسته به ﻫمه آنما پاسخ دﻫد .سوم اینکـه از جـوابﻫـای کوتـاه ایشـان،
پاسخ ﻫای بسیاری قابل استنبا بوده اسـت و ایـ پاسـخ ،از نظـر مجلسـی بـه حقیقـت
نزدیکتر است .چمارم اینکه منظور از یک جلسه ،مکان آن مجلس بوده کـه در یـک جـا
برگزار میشده؛ اما به دفعات متعدد ،تشکیل شده است .پنجمـی احتمـال مجلسـی ،ایـ
است که شاید زمان ،بسط یافته باشد؛ اما خودو تأکید میکند که ای توجیـه ،بـه عقایـد
 ،سبب تسـریع

صوفیان نزدیک است و در شمار خرافات است .شش اینکه اعجاز امام

در سؤال پرسیدن آنان شده باشد یا اینکه ایشان از سؤالﻫایی که در ذﻫ پرس کنندگان
وجود داشته ،آگاه بودند و پاسخ دادهاند .احتمال ﻫفت مجلسی ،ای است که سـؤالﻫـا بـه
صورت مکتوب بوده و ایشان با معجزه به ﻫمه آنما پاسخ دادهاند.
بر اساس روایت کافی ،امام جواد

پـی

73

را بـهعنـوان

از وفـات ،امـام ﻫـادی

جانشی خود تعیی نمود؛ اما عبداهللب مساور را تا قبل از بلوغ امام ﻫـادی
اموال خوی

 ،متصـدی

معیّ کرد .مجلسی مینویسد :ای کار ،به دلیل تقیه در برابر مخالفان بـوده

است؛ زیرا امام معصوم ،بالغ و غیربالغ ندارد .مجلسـی احتمـال مـیدﻫـد کـه شـاید امـام
جواد
اﻫلبیت

با وکیل قرار دادن اب مساور ،قصد داشته تا دسـت قاضـیان دولتـی را از امـوال
کوتاه نموده ،مانع دستاندازی آنان شود.

در بصائر الدراات نامهای از امـام کـاظ

71

موجـود اسـت کـه ایشـان بـه مناسـبت

درگذشت ﻫـادی عباسـی ( 114ـ 173ق ،).آن را بـرای مـادرو ،خیـزران ،فرسـتادهانـد.
مجلسی ،پس از ای نامه مینویسد :شدت تقیه در زمان امام کاظ

به حدی بـود کـه

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار
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ایشان مجبور بودند مرگ یک کافر را ﻫ تسلیت بگویند.

74

 5ـ  .3نکتهسنجی مجلسی در شرح اخبار

تفسیرﻫای مجلسی ،حاوی برخی نکتهسنجیﻫا در شرح روایات تاریخی است .در کافی

روایتی از امام صادق

وجود دارد که عثمانب عفان ،مقداد (د33 .ق ).را تمدید کرد که

وی را به پروردگار اوّل

بازخواﻫد گرداند و مقداد در بستر مرگ به عمارب یاسـر سـفارو

کرد که به عثمان بگوید :مقداد به سوی پروردگار اوّل

بازگشت .مجلسی در تفسیر سخ

عثمان نوشته است :عثمان از ای سخ دو منظور میتوانسته داشته باشد :نخسـت اینکـه
مقداد را به صاحب اوّل

بازخواﻫد گرداند که کنایه از بردهبـودن مقـداد در دوره جاﻫلیـت

است و دیگر اینکه مقداد را به معبود اوّل
در آن دوره است.

بازخواﻫد گرداند که کنایه از بتپرستی مقـداد

73

شرحدادن روایت توسط مجلسی ،گاﻫی بر اساس اطالعاتی اسـت کـه از کتـابﻫـای
دیگر به دست آورده است؛ برای نمونه ،وی مینویسد :برخـی علمـای مـا ،در رسوالة فوی

اإلمامة نوشتهاند امیه از نسل عبدشمس نبـوده و فرزنـد یـک بـرده رومـی بـوده کـه بـه
عبدشمس منسوب شده است؛ زیرا عرب در جاﻫلیت ،اگر بندهای داشت و میخواسـت وی
را به خود منسوب کند ،او را آزاد میکرد و او را به ازدوا زن آزادهای از عرب درمـیآورد.
مجلسی بر اساس ای استدالل ،نتیجه میگیرد که امیه از نسل قـری
میدﻫد که استدالل امـام علـی

نیسـت و احتمـال

در نامـه بـه معاویـه ( 91ـ 13ق ،).مبنـی بـر انکـار

قریشیبودن وی ،به ﻫمی امر بازمیگردد.

79

ب .نقد اخبار تاریخی منابع غیرشیعی

مجلسی در مقدمه بحار األنوار ،منابع خـود را بـه دو بخـ

مصـادر شـیعی و مصـادر

مخالفان 79تقسی نموده است .مصادر مخالف از نظر مجلسی ،منحصر به منابع اﻫلسـنّت
نیست و ﻫمه فرقهﻫای غیرامامیه را شامل میشود .از ﻫمی نوع نامگذاری ،پیداسـت کـه
وی به منابع غیرشیعه اعتماد چندانی ندارد و طبیعی است که نقدﻫای دقیقتری را نسـبت
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به آنما مطرح نموده است .نمایاندن برخی تناقضﻫای نمفته در اخبار منـابع اﻫـلسـنّت و
ارجاع غیرمستقی به روایات آن کتابﻫا ،از بارزتری رووﻫـای نقـادی مجلسـی در ایـ
زمینه است.
 .1تشخیص اخبار شیعی از غیرشیعی

یکی از ممارتﻫای روایتشناسانه مجلسی ،تشخیص روایاتی از اﻫلسنّت است که به
کتابﻫای شیعه راه یافته است .مجلسی ،گاه بر مبنای سند روایت و گاﻫی نیز بـر اسـاس
محتوای آن ،شیعی نبودن روایت را معیّ کرده است .به نظر مجلسی ،کتاب غووالی الواوالی

اب ابیجممور احسائی (د.ح431 .ق ).از کتابﻫـای مشـمور شـیعه و نویسـنده آن ،فـردی
فاضل است؛ اما نقطهضعف آن ،واردکردن روایات مخالفان متعصب از اﻫلسـنّت در میـان
روایات امامیه است.

71

در نگاه مجلسی ،ترکیبشدن روایات اﻫلسنّت با روایات شیعی ،نقطـهضـعف اساسـی
برای یک نویسنده یا کتاب محسوب میگردد .وی درباره کتاب تنبیه الخاطر 77مـینویسـد:
در ای کتاب ،بی غث و ثمی تفاوتی نیست و اخباری از امامیـه و مخالفـان در آن خلـط
شده و به ﻫمی جمت ،ما ﻫمه روایات آن را ذکر نمیکنی .

78

کتابﻫایی که دارای روایاتی با راویان سنّی ﻫستند ،تنما در صورتی مورد تأیید مجلسی
ﻫستند که علمای پیشی  ،به گونه ای آنما را تأیید کرده باشند .مجلسی معتقـد اسـت کـه
بیشتر اسناد روایتﻫـای کتـاب طوب النبوی 74جعفـرب محمـد مسـتغفری (د934 .ق ).بـه
اﻫلسنّت بازمیگردد؛ اما ای کتاب ،در میان علمای شیعه رایج شده است و حتـی خواجـه
نصیرالدی ﻫ به خواندن آن توصیه نموده است.

83

 .2شیوه مواجهه با اخبار مشابه در منابع شیعه و اهلسنّت

منابع شیعه و سنّی ،دو تصویر متفاوت از تاریخ پیامبر اسالم

بـه دسـت دادهانـد و

گاﻫی در مصادر یک گروه ،روایاتی دیده میشود که در مصادر گروه دیگر موجود نیسـت.
مجلسی در نقد روایت شقّ صدر پیامبر

در دوران کودکی ایشـان ،ابتـدا اشـاره کـرده

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار
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است که در منابع اﻫلسنّت به آن اشاره شده است و بر اسـاس روایـات منـابع شـیعه ،نـه
کامالً قابل رد و نه کامالً قابل اثبات است .وی سپس ،نظرو را به نظـر علمـای متقـدم
شــیعه حوالــه داده و خــود را در داوری متوقــف دانســته اســت؛ ﻫرچنــد در جملــه پایــانی
توضیحات

اظمار کرده است که احتمال وقوع ای حادثه ،بعید نیست.

81

مجلسی برای اثبات برخی خبرﻫا که از حساسیت ویژهای برخوردارند ،به شیوه احتجا
اﻫل کالم ،به روایات موجود در منابع غیرشیعی استناد کرده است .وی پـس از اشـاره بـه
خبر آت سوزی خانه حضرت فاطمه

 ،بعد از ماجرای سقیفه ،بـه قـول سـید مرتضـی

استناد کرده است؛ درحالیکه سید مرتضی ،خود از بالذری و اﻫلسـنّت نقـل قـول کـرده
است.

84

در بحار األنوار روایتی از کتاب المیبة نعمانی درباره امام دوازدﻫ (عـج) وجـود دارد کـه
ﻫ سندو به عمرب سعدب ابیوقاص (د99 .ق ).میرسد و ﻫ از نظر مجلسی تصـحیف
شده و مغلو است .مجلسی در تبیی چرایی نقل ای روایت مینویسد :آن را آورده اسـت
تا بگوید که اخبار مربو به امام دوازدﻫ (عج) متواتر است و حتی از سـوی مخالفـان نیـز
نقل شده است.

83

گاﻫی مجلسی از روایات شیعه و سنّی بهعنوان مکمل یکـدیگر اسـتفاده کـرده اسـت.
اب ابیالحدید (د191 .ق ).به دلیل معتزلیبودن ،جایگاه واالیـی نـزد مجلسـی نـدارد و در
مقدمه بحار األنوار از کتاب شرح نهجالبالغه وی در شمار کتابﻫای مخالفان شیعه یاد شده
است؛ 89اما مجلسی ،روایات تاریخی بسیاری از ای کتاب در بحار األنوار نقل کرده اسـت.
خطبه حضرت فاطمه

در دفاع از شایستگی امام علی

برای خالفت بر مسـلمانان،

با اسناد مختلف در کتابﻫای شیعه و سنّی موجود است؛ اما مجلسی ترجی داده اسـت تـا
89

آن را از شرح نهجالبالغه اب ابیالحدید نقل کند .مجلسی پس از نقل کامل روایت از شرح

نهجالبالغه ،مینویسد :ای خطبه را در کتاب بالغات النسا احمدب ابـیطـاﻫر (د483 .ق).
دیده و به جمت اختالفی که با سایر روایات دارد ،مایل به نقـل آن اسـت 81.شـیعیبـودن
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نویسنده بالغات النسا  ،مانع از انتقاد مجلسی به آن نشده و وی عبـارات پایـانی خطبـه را
الحاقی دانسته و معتقد است که موافق سایر روایات نیست.

87

مجلسی به ای نکته واقف است که برخی روایات موجود در منابع اﻫلسنّت ،با طریـق
راویان شیعی در منابع امامیه ﻫ وجود دارد .او روایتی از کتاب الفضوائل فضـلبـ شـاذان
(د.ح 943 .ـ 133ق ).درباره سلمان فارسی نقل میکند و مینویسد :ﻫمه راویان آن ،سنّی
ﻫستند؛ اما بدون اینکه به مصداقی اشاره نماید ،مدعی است که ﻫمی روایـت ،بـا انـدکی
اختالف در برخی کتابﻫای امامیه نیز نقل شده است.

88

 .3ارجاع غیرمستقیم به کتابها و روایات اهلسنّت

مجلسی ،مصادر بحار األنوار را به دو دسته منابع «مت » و «شرح» ،تقسی نموده است
که دسته اوّل ،کتابﻫای شیعی و دسته دوم ،کتابﻫای سنّی ﻫستند 84.وی بـرای تـدوی
بدنه اصلی مطالب بحار األنوار ،از منابع شیعه ،و برای شرح و توضـی واژهﻫـای اخبـار ،از
منابع سنّی بمره برده است .نگاه احتجا گونـه مجلسـی بـه بسـیاری از موضـوعات بحوار

األنوار ،ضرورتی ایجاب کرده تا وی روایاتی از منابع اﻫلسنّت را کـه بـا اعتقـادات تشـیع
امامیه موافق است ،نقل کند .بخ

تاریخ اسالم بحار األنووار نیز از ای قاعده کلی مستثنا

نیست و مجلسی تالو فراوانی کرده تا برخی مطالب تـاریخی صـحی از منظـر روایـات
شیعی را در روایات اﻫلسنّت نشان دﻫد.
نکته جالب توجه اینجاست که ارجاع به روایـات سـنّی ،فقـط بـه صـورت محـدود در
قسمتﻫای شرح تاریخنگاری بحار األنوار قابـل مشـاﻫده اسـت و مجلسـی از اسـتناد بـه
مصادر یا روایات اﻫلسنّت در مت تاریخنگاری بحار األنوار شدیداً خودداری کـرده اسـت.
وی برای ارجاعدادن به یک روایت با سند غیرشیعه ،غالباً به کتابﻫای داخلی شیعی ارجاع
داده و در موارد نادری ،از اصل کتاب اﻫلسنّت نقل روایت کرده است.
به دلیل اینکه اصل برخی مصادر اﻫلسنّت از میان رفته و روایتﻫای آنان در کتـاب-

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار

34

ﻫای دیگر ،از جمله کتاب ﻫای شیعی حفظ شده ،طبیعی است که مجلسی غیرمستقی بـه
آنما ارجاع داده باشد .نقلو روایتﻫای کتاب األمالی حاک نیشابوری (د933 .ق 43).از کتاب
المناقب اب شمرآشوب ،و روایتﻫای تاریخ کبیر بخاری (د491 .ق 41).از المنتقوی کـازرونی
(د798 .ق ).قابل فم و توجیه است؛ زیرا آن کتابﻫا میتوانسته از میان رفتـه باشـند یـا
اساساً در دسترس مجلسی نبوده باشند؛ اما بدون تردید ،مجلسی بـه کتـاب تواریخ الرسول

والمووک طبری (د313 .ق ).دسترسی داشته و میتوانسته مستقیماً بـه ایـ کتـاب ارجـاع
دﻫد .با وجود ای  ،وی ترجی داده روایات طبری را از کتابﻫای شیعی ،مانند کشف الیقین

عالمه حلی 44یا حتی از کتابﻫای معتزلیان ،مانند شرح نهجالبالغه اب ابـیالحدیـد 43نقـل
کند .با اینکه روایتﻫای ابومخنف کوفی (د197 .ق 49).درباره حادثه کربال ،از طریق طبری
باقی مانده است و وی منبعی دستاوّل محسوب می شود ،امـا مجلسـی بـرای نقـل ایـ
روایتﻫا ،به سراغ اب ابیالحدید رفته است.

49

کراﻫت مجلسی نسبت به ارجاع مسـتقی بـه کتـابﻫـای اﻫـلسـنّت ،شـامل منـابع
غیرتاریخی ،از جمله منابع حدیثی نیز میشود .مسند احمدب حنبل ،کتاب نایابی در جمـان
اسالم و از جمله اصفمانو اواخر عصر صفوی نبـوده اسـت؛ امـا مجلسـی روایـات آن را از
طریق کتابﻫای شیعه پی

41

از خود ،ماننـد کشوف المموه اربلـی (د144 .ق ).و الطرائوف

سیدب طاوس (د119 .ق 47).در بحار األنووار نقل کـرده اسـت .روایـت تربیـتشـدن امـام
علی

در دوران خردسالی در خانه پیامبر

 ،در صحاح سته موجود است؛ اما مجلسی

آن را از الطرائف سیدب طاوس نقل کرده؛ درحالیکه ارجاع خود اب طاوس ،به تفسیر ثعوبی

(د944 .ق ).است.

48

در جمعبندی مبحث ارجاع مجلسی به منابع غیرشیعه ،میتـوان گفـت کـه وی در دو
حالت از روایات و مصادر اﻫلسنّت استفاده کرده است :نخست ،در جـایی کـه خبـر سـنّی
معارض با اخبار شیعه نیست و می توانـد در یـک موضـوع خـاص ،مکمـل روایـت شـیعه
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محسوب شود و دوم ،زمانی که مجلسی قصد مثالآوردن از کتابﻫـای اﻫـلسـنّت بـرای
تحکی معتقدات شیعه و احتجا با آنان را دارد .مجلسی آشکارا اعالم کـرده اسـت ،خبـر
واحدی که از سوی مخالفان (غیرشیعیان) به او میرسد ،ﻫیچ حجتی برای وی ندارد؛ زیـرا
جعل احادیث ،یک سنّت قدیمی اسـت 44.شـایان ذکـر اسـت کـه ایـ روو ،مخصـوص
مجلسی یا شیوه ابداعی او نیست؛ زیرا در عل الحدیث شیعه ،بمتری نوع حـدیث ،حـدیثی
است که ﻫمه راویان

امامی عادل باشند 133و قرارگرفت یک غیرشیعه در طریق روایـت،

سبب تضعیف آن روایت میگردد.
 .4نقد محتوایی اخبار غیرشیعی
 4ـ  .1استخراج تناقضهای نهفته در اخبار

مفصلتری نقد درونی و بیرونی راوی در بحار األنوار ،متوجه روایت نمازخواندن ابوبکر
است .ای روایت ،از طریق راویـان گونـاگون در

با مسلمانان در ﻫنگام بیماری پیامبر

کتابﻫای مختلف اﻫلسنّت وارد شده؛ اما مجلسی مم تری ایراد را در ای مسلله میداند
که سند بیشتر ای روایات ،به عایشه (د98 .ق ).میرسد.

131

از نظر مجلسی ،صرفنظر از بیاعتباری عایشه و دیگر راویان ای خبر که به صـورت
بسیار مفصل به نقد رجالی (جرح و تعدیل) تکتک آنان پرداخته ،اختالفﻫای فراوانـی در
مت و محتوای ایـ روایـت ﻫـ نمایـان اسـت؛ زیـرا روایـات مختلـف ،ایـ داسـتان را
بهگونهﻫای مختلفی نقل کردهاند .برخی روایات ،بیانگر آن است کـه مـردم ﻫـ زمـان بـا
ابوبکر نماز میخواندند و در برخی آمده که مردم به او اقتدا کرده بودند .از بعضـی روایـات
نیز برمی آید که ابوبکر قصد به تأخیر انداخت نماز را داشت و پیامبر
تأخیر نکند و در برخی دیگر آمده است که پیامبر
بعضی روایات ،ابوبکر به پیامبر

اقتدا کرد.

کنار وی نشست

اشـاره کـرد کـه
134

و حتی بر اساس

133

مجلسی با مقایسه روایت انسب مالک (د43 .ق ).و عایشـه دربـاره امامـت ابـوبکر در
نماز ،تضادﻫای درونی آنما را آشکار میکند .مجلسی مینویسد :انس روایت کرده است که
ابوبکر سه روز با مردم نماز خواند و پیامبر

پس از سه روز ،به مسجد آمد و به ابـوبکر

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار

39

اقتدا کرد .به نظر مجلسی ،از مجموع روایاتی که از انس نقل شده است ،سه مطلب قابـل
دریافت است :در یک روایت ،پیامبر
کرده بود .در روایت دیگر ،پیامبر

ﻫنگامی وارد مسجد شد که ابوبکر نماز را شـروع
پرده را کنار زده و به ابوبکر ،اشاره نموده که نشـان

آن است ﻫنوز ابوبکر نماز را اقامه نکرده بوده است .روایت سوم که در آن ادعا شده با ورود
ﻫمممهای میان مردم افتاد که نزدیک بود نماز را بشکنند و ای  ،به روایت اوّل

پیامبر

نزدیک است .مجلسی ،ای اختالفﻫـای درونـی را وجـوه ضـعف ایـ روایـت محسـوب
میکند.

139

مجلسی در ادامه نقد محتوایی ای روایت ،یکی از نشانهﻫـای جعلـیبـودن خبـر نمـاز
بـا سـه بـار گفـت واژه «ال» (نـه)،

ابوبکر را روایتی میداند که بر اساس آن ،پیامبر

ادعای عمر برای اجازه پی نمازی ابوبکر توسط پیامبر

را نفی کرده اسـت .مجلسـی

مینویسد :اب عبدالبر (د913 .ق ).در اإلستیعا متوجه ای موضوع شده و اذعان کرده کـه
ما توافق داری پیامبر

به ابوبکر دستور نداده است که با مردم نماز بخواند 139.مجلسی

ای تعارضﻫا را شامل تفاوت روایاتو نقلشده از عایشه و انسب مالک نیز میداند.

131

شریف جرجانی (د811 .ق ).در المواقوف ،بـرای اثبـات صـحت خبـر نمـاز ابـوبکر بـا
مسلمانان ،متوسل به روایت دیگری شده است .وی به سخ ابوبکر در روز سقیفه اسـتناد
در نمـاز بـه وی اقتـدا کـرده اسـت.

کرده که بر اساس آن ،ابوبکر مدعی شد پیـامبر

مجلسی ،ای شیوه جرجانی برای اثبات صحت خبر را خطا مـیدانـد و معتقـد اسـت کـه
بررسی یک روایت ،باید به سند و مت ﻫمان روایت محدود شـود و مـیافزایـد :جرجـانی
عاجز بوده است که اصل سند روایت را بیابد تا متوجه ضـعف سـندی آن گـردد 137.نکتـه
پایانی مجلسی که متضم نقد کالمی است ،معطوف به ای مسلله اسـت کـه بـه فـرض
محال ،حتی اگر نماز ابوبکر با مسلمانان اثبات شود ،نشانه برتری امام بر مأموم نیست؛ زیرا
اگر ای گونه باشد ،وی از پیامبر

نیز برتر است.

138

مجلسی ،پس از نقل اخباری درباره انتقاد به ابوبکر و عمر برای غصب خالفت توسـط
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آنان از کتابﻫای شیعه و سنّی ،عدم پذیرو ای اخبار از سوی علمای متعصـب سـنّی را
سبب بطالن آنما ندانسته است .نگرو مجلسی در تدوی تاریخ امامیـه بـر اسـاس منـابع
درونی ای مذﻫب ،از یک اظمار نظـر وی قابـل دریافـت اسـت .او مـینویسـد :محـدثان
اﻫلسنّت ،اگر اخبار مخالف خلفا را معتبر نمیدانستند ،نقل نمیکردند و مـا ﻫـ بـه آنمـا
اعتماد داری ؛ زیرا روایات امامیه ،ای گونه روایات را تأیید میکند .ای حک مجلسـی ،بـه
ای معناست که وی در تاریخنگاری ،صرف انتقاد واردکردن به خلفا بر اساس منابع سـنّی
را صحی نمیداند؛ چون اساساً اعتمادی به ای منابع ندارد و آنمـا اعتبـاری ندارنـد؛ مگـر
اینکه ﻫمان روایات ،متضم نقد به خلفا با مطالب متون امامیه موافق باشد؛ چون در نظـر
وی ،فقط منابع اخیرالذکر منبع معتبر محسوب میشوند.

134

 4ـ  .2اعتماد مشروط و محتاطانه به اخبار غیرشیعی

مجلسی ﻫمه روایات مشابه با اﻫلسنّت را رد نمیکند؛ بلکه بـهواسـطه منـابع درونـی
امامیه ،به نقل روایات اﻫلسنّت میپردازد؛ بهعنوان نمونـه ،وی روایـت معـروف توصـیف
را از معانی األخبار صدوق نقل کرده؛ اما خودو خاطرنشان کرده اسـت

شمایل پیامبر

که ای روایت ،در بیشتر کتابﻫای عامه وجود دارد 113.ای قسمت ،از معدود بخ ﻫـایی
است که مجلسی از منابع مختلف سنّی برای شرح یک روایت بمره برده و حتی قسمتی از
شرح آنما را نقل کرده است؛ 111اما باید توجه کرد که محوریت روایت ،نقل قـول صـدوق
است و مجلسی در پایان ،دو فقره از توصیفات صدوق را آورده اسـت کـه در سـایر منـابع
موجود نیست.

114

ﻫمه روایات کتاب الفضائل اب شاذان درباره معجزات پیامبر

در دوران شیرخوارگی

و کودکی ،از واقدی نقل شده است 113.مجلسی ،پس از نقل ﻫمه آنما ،اضافه کـرده اسـت
که اعتماد بسیاری به ای اخبار دارد .وی معتقد اسـت ،اگـر ایـ درجـه از اعتمـاد وجـود
نداشت ،به دلیل نقلشدن ای اخبار از سوی مخالفان و محتوای اعجازگونه ایـ روایـات،
باید آنما را در بخشی تحت عنوان «غرائب» جای میداد.

119

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار

31

مجلسی بهصراحت اعالم میکند که به اخبار کتاب المنتقی فی مولو المصطفی کازرونی
اعتماد ندارد؛ اما به دلیل اینکه ای روایات به صورت پراکنده در سایر کتابﻫا موجود است
و صحت برخی از آنما واض است ،اقدام به نقل آنما کرده است.

119

سیدب طاوس در کتاب الطرائف ،خبر سدّ ابواب را از مسند احمـدب حنبـل نقـل کـرده
است .مجلسی ،پس از نقل ای خبر از کتاب الطرائوف ،مینویسد :ای خبر ،متواتر است.

111

به نظر میرسد ،مجلسی از میان کتابﻫای مختلف حدیثی اﻫلسنّت به نقل قول از مسند

احمدب حنبل ،راغبتر است؛ زیرا اخبار بسیاری در بخ

تـاریخ اسـالم بحوار األنووار بـه

صورت غیرمستقی و با ارجاع باواسطه از مسند احمد وجود دارد .تمایل مجلسـی بـه نقـل
قول غیرمستقی از مسند احمدب حنبل ،یا به دلیل شباﻫت برخی روایات آن با روایات منابع
شیعه اسـت و یـا بـه دلیـل اسـتفاده فـراوان محـدا و کتـابشـناس برجسـتهای ماننـد
سیدب طاوس از روایات ای کتاب است.
نمونه دیگری که مربو به مسللهای تاریخی ـ فقمی اسـت و تفکـر مجلسـی دربـاره
تفاوت اعتبار متون شیعه و سـنّی را نماینـدگی مـیکنـد ،مربـو بـه ازدوا متعـه اسـت.
مجلسی ،پس از نقل مطالبی از کتاب الشافی سید مرتضی معتقد اسـت کـه ازدوا متعـه،
توسط عمر منع شده و امام علی

قائل به شرعیبودن آن بوده اسـت .سـپس ،وی بـه

نظر شیخ مفید (د913 .ق ).مبنی بر انکار شرعیبودن ازدوا متعه اشاره کرده است .دلیـل
شیخ مفید برای ردّ ازدوا متعه ،ای است که اخبار جواز آن ،از طریـق اﻫـلسـنّت بـه مـا
نرسیده است و مجلسی ای دلیل شیخ مفید را حیرتآور توصیف میکند.

117

پ .ابتکارهای مجلسی در نقادی اخبار
 .1توجه به عنصر زمان در نقد اخبار

مجلسی در مقدمه مبحث تـاریخ والدت پیـامبر

 ،سـه روایـت  17ربیـعاألول14 ،

ربیعاألول و ماه رمضان را ذکر کرده و خبـر اوّل را دیـدگاه امامیـه و خبـر دوم و سـوم را
دیدگاه اﻫلسنّت دانسته است .وی ،موافقت کلینی (د348 .ق ).با نظر اﻫلسنّت را ناشی از
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استنبا خود وی یا تقیه قلمداد کرده است.
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118

مجلسی ،به روایت کلینی اشاره میکند که وی آغاز ایام حمل مادر پیامبر

را ایـام

تشریق 114دانسته و سپس ،نقد شمید ثانی بـر روایـت او را نقـل کـرده اسـت .آنگـاه ،در
تکمیل نقد شمید ثانی بر کلینی مـینویسـد :اگـر ایـام تشـریق را بـهعنـوان آغـاز حمـل
پیامبر

بپذیری  ،با محاسبه فاصله میان ماه ذیالحجه تا ربیعاألول ،ایام بارداری آمنـه

سه ماه یا یک سال و سه ماه میشود که به لحاظ عقلی ،مردود است.

143

طول دوره غیبت صغرای امام دوازدﻫ (عج) کمتر از  73سال است؛ اما با محـور قـرار
دادن روایت طبرسی در اعالم الوری ،ای دوره به  79سال افزای

مییابد .مجلسی متوجه

ای نکته شده و با اشاره به ابتدای امامت امام دوازدﻫ (عج) و تاریخ مرگ سمری ،آخری
نائب خاص در 348ق ،.یادآوری کرده است که طول ای دوره ،به  73سال ﻫ نمیرسد.
مجلسی به روو ﻫمیشگی ،در ﻫمان آغاز ،روایت را رد نکرده؛ بلکه برای توجیـه آن،
احتمالی را مطرح کرده است .وی می نویسد :شـاید طبرسـی ابتـدای والدت امـام

در

سال 499ﻫ.ق .را مالک قرار داده است و آغاز دوره غیبت صغری را از بدو والدت ایشـان
در نظر گرفته است .مجلسی در ادامه ،خود پاسخ میدﻫد که حتی اگر چنی مسللهای مـدّ
نظر طبرسی بوده باشد ،باز ﻫ ایام غیبت صغری از  79سال کمتر میشود.

141

نظرپردازی مجلسی درباره برخی روایاتی که مت آنما کمی مبم بـه نظـر مـیرسـد،
شایان توجه است .در کتاب المیبة طوسی و کتاب المیبة نعمانی روایتی از امـام کـاظ
خطاب به علیب یقطی ( 144د184 .ق ).درباره ظمور فر نقـل شـده اسـت کـه فرمودنـد:
شیعیان ما 433 ،سال با آرزو تربیت میشوند .مجلسی به توجیه ای  433سال پرداخته و با
محور قرار دادن رحلت امام کاظ

بهعنـوان گوینـده سـخ  ،چنـد احتمـال بـرای آن

درنظرگرفته است.
احتمال اوّل از منظر مجلسی ،ای است که ای  433سال نمیتواند تـا شـمادت امـام
کاظ

باشد؛ زیرا تاریخ شمادت ایشان ،سال 183ﻫ.ق است و در نظـر اﻫـل حسـاب و

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار
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نجوم ،نمیتوان آن را با کسر  17سال به دویست تبدیل نمود و ای  ،غلط اسـت .احتمـال
دوم ،ای است که  433سال از آغاز بعثت محاسبه شود؛ زیرا پیامبر
ظمور امامان
کاظ

بشارت میداد و اگر  13سال پـی

از ﻫمان آغاز بـه

از ﻫجـرت بـه تـاریخ وفـات امـام

اضافه شود 141 ،سال میشود و کسر  9سال تـا  433سـال در حـدیث ،قابـل

پذیرو است.
احتمال سوم ،ای است که ای تربیتشدن با آرزوی فر  ،از دوره ﻫجرت آغاز شـده و
تا زمان والیتعمدی امام رضا

و ضرب سکه به نام ایشان ،در سال  433باشد .احتمـال

چمارم ،ای است که ای تربیت شامل قبل و بعد از امـام کـاظ
زمانی بی شمادت امام حسی

مـیشـود و در دوره

تا آغاز غیبت صغرای امام دوازدﻫ (عج) بوده است که

دقیقاً مطابق با  433سال است .مجلسی با فرض صحت ای احتمـال ،معتقـد اسـت بایـد
پذیرفت که ای تربیت ،لزوم داشت؛ زیرا شیعه پس از امام حسـی
(احتماالً منظور وی ،تقیه امام سجاد

امـامی نمـیدیـد

و محدودشدن رابطه شیعیان با ایشـان اسـت) و

آنان محتا امید و تمنا بودند .مجلسی ،در پایـان تأکیـد کـرده اسـت کـه ایـ  ،بمتـری
استنبا ﻫایی است که به ذﻫ او خطور کرده و خداوند به حقیقت امر داناتر است.
در کتاب المیبة طوسی و المیبة نعمانی ،روایتی از امام باقر

143

نقل شده که بـر اسـاس

آن ،ظمور فر  73سال بوده است؛ اما پس از شـمادت امـام حسـی

 ،خداونـد خشـ

گرفت و آن را تا  193سال به تأخیر انداخت .مجلسی مینویسـد :گفتـه شـده کـه «»73
اشاره به تاریخ قیام امام حسی

 ،و « »193اشاره به تاریخ ولیعمدشدن امـام رضـا

دارد .وی ،سپس توضی میدﻫد که ای  ،با تاریخﻫای مشمور سـازگار نیسـت؛ زیـرا امـام
حسی

در سال 11ﻫ.ق .به شمادت رسید و تاریخ والیتعمـدی امـام رضـا

 ،سـال

433ﻫ.ق .است.
مجلسی معتقد است ،اگر مبدأ محاسبه تاریخ ،بعثت پیامبر
امام حسی

را در ﻫنگام فراﻫ شدن زمینهﻫای آن ،پی

درنظرگرفته شود و قیام
از مرگ معاویه در سـال 13
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فرض کنی  ،تاریخ احادیثو باال مطابق با واقع میشود .مجلسی احتمال مـیدﻫـد ،ممکـ
است « »193اشاره به تاریخ قیام زیدب علی (د144 .ق ).باشد که در سال  144واقع شـد؛
بهعنوان مبدأ تاریخ ،به رق  193نزدیک میشود .اگر مراد

اما با احتساب بعثت پیامبر

از  193سقو بنیامیه باشد ،با افزودن رقـ  ،148یعنـی سـال آغـاز دعـوت ابومسـل در
خراسان و احتساب بعثت پیامبر

بهعنوان مبدأ تحوالت ،رق  193کامل میشود.

احتمال پایانی مجلسی ،ای است که منظور از عدد  ،73قیام مختـار (د17 .ق ).اسـت
که وی نزدیک به ﻫمی تاریخ ،یعنی 17ﻫ.ق .کشته شده اسـت و منظـور از قیـام دوم و
عدد  ،193نشر دعوت توسط امام صادق

در حدود سال 193ﻫ.ق .و انتشار شـیعیان در

جمان اسالم است که پس از سقو بنیامیه ( 91ـ 134ق ،).میسر شد.

149

 .2اهمیتدادن به سند در پذیرش خبر

روایتی در بصائر الدراات از قول امام صادق

وجود دارد ،مبنی بر اینکه پیامبر

در ﻫنگام نماز ،وسیلهای سنگی در دست داشته و یک پای خود را باال مـیگرفتـه اسـت.
مجلسی احتمال داده است که تحمل ای اشیای سنگی  ،پی تر در شریعت بوده و سپس
نسخ شده است 149.ای توجیه مجلسی ،بیانگر یک شیوه نقد بسیار مم وی است و نشان
میدﻫد ﻫنگامی که سند یک روایت ،قوی است ،نمیتوان آن را رد کرد؛ بلکه باید دربـاره
آن ،احتمالﻫایی را مطرح کرد.
مجلسی ،پس از نقل یک قسمت از کتاب األنووار ابوالحسـ بکـری (د .ابتـدای سـده
7ق ).در تاریخ پیامبر

اظمار کرده است که حکایات ای کتاب را فقط به ای دلیل نقل

کرده که دارای برخی معجزات و اخبار نادر است .سپس ،وی آشکارا از بیاعتمادی خوی
نسبت به محتوای روایات ای کتاب به دلیل فاقد سند بودن آنمـا سـخ بـه میـان آورده
است 141.شایان توجه است ،مجلسی در قسمت دیگری از بحار األنوار ،در یک موضعگیری
کامالً متفاوت اظمار کرده است که روایات کتاب األنوار بکری ،با روایات صـحی و اخبـار
کتابﻫای شیعه موافق است.

147

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در بحار األنوار

93
 .3ژرفنگری در واژههای روایات

باریکبینی مجلسی ،حتی در جابهجایی حروف کلمات نیز به چش میخورد .وی ،پس
از نقل روایتی از کافی ،توضی میدﻫد که در برخی نسخهﻫای ای کتاب ،فعـل «اقتفـر»
(در پی چیزی رفت ) به جای فعل «افتقر» (به چیزی نیازمند شدن) آمده اسـت و سـپس،
تفاوت معنایی ای دو فعل را بیان میکند.

148

مجلسی ،روایت فت حبشه توسط سیفب ذی یزن و گفتوگوی او با عبدالمطلب را از
کمال الدین صدوق نقل کرده و آن گاه ،توضیحاتی درباره برخی واژهﻫای دشوار ای روایت
داده است .سپس ،وی در یک مقایسه نسخهشناسانه اظمار کرده که فعل «أخبرناه» (به او
خبر دادی ) ،در بعضی نسخهﻫا «أخفیناه»( 144برای او روش نمودی ) ،و در برخی روایـات
مشابه در کتابﻫای اﻫلسنّت« ،إحتجناه» (برای او دلیل آوردیـ ) ضـبط شـده و توضـی
کوتاﻫی درباره تفاوت آنما بیان کرده است.

133

 .4امانتداری مجلسی در نقل مطالب اخبار

مجلسی پس از نقل روایتی از کشی (د.ح393 .ق ).که موضوع آن یکی از خطبهﻫـای
سلمان فارسی است ،به یک اختالف در نسخهﻫای مختلف اشـاره کـرده اسـت .او معتقـد
است که اصل برخی از عبارات خطبه سلمان درباره معصومان

 ،در بیشـتر نسـخهﻫـا،

بهگونهای متفاوت از چیزی است که وی نقل نموده و برای نمونه ،یـک جملـه سـلمان را
ذکر کرده است.
چرا مجلسی با وجود اینکه عبارت صحی تر را میدانسته ،اما در مت روایت منقـول از
کشی ،آن را نقل نکرده و پس از اتمام نقل قول ،به عبارت بدیل آن در نسخهﻫای دیگـر
اشاره کرده است پاسخ مجلسی ،نشان از امانت داری او در نقل مطالب کتـابﻫـا دارد .او
پاسخ میدﻫد :نسخهﻫایی وجود دارد که حاوی تصحیفاتی است و چون وی نسـخهﻫـایی
جز از ﻫمی نوع را در اختیار نداشته ،بهناچار از ﻫمی نسخهﻫا روایت کرده است.

131
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نتیجه

مجلسی ،ﻫمواره پس از نقل ﻫر روایت ،اگر روایت مشابه آن در سایر منابع شیعه وجود
داشته باشد ،به آن ارجاع می دﻫد .وی ،مشـابمت میـان برخـی روایـات شـیعه بـا روایـات
اﻫلسنّت را نشانه ضعف اخبار شیعه میداند و در مورد اخبار اﻫلسنّت معتقد است ،زمـانی
میتوان به آنما استناد نمود که تأییدکننده روایات شیعی باشند .بر ﻫمی اساس ،بـا اینکـه
مجلسی به بسیاری از کتابﻫای اﻫلسنّت ،نظیر :صحاح سته ،کتابﻫـای سـیره ﻫماننـد
سیره اب اسحاق و مغازی واقدی و کتابﻫای تفسـیری آنـان دسترسـی داشـته ،از ارجـاع
مستقی به آنان خودداری کرده و ﻫر روایتی را که نیاز به نقل داشته ،بهواسطه کتابﻫـای
شیعه ،نظیر کتابﻫای سیدب طاوس ،نقل کرده است .مجلسی ،بـا نقـد محتـوای روایـات
کتابﻫای شیعه ،برخی اطالعاتی را که به نظر وی نادرست میرسیده ،تذکر داده است.
رفع تعارض اخبار کتابﻫای مختلف شیعی ،یکی از مسائل مم مـورد نظـر مجلسـی
است که نکتهسنجیﻫا و مطالعات عمیق وی در مباحث تاریخی را نشان مـیدﻫـد .شـرح
روایات تاریخی کتابﻫای شیعه برای رفع ﻫرگونه ابمام از نظر مخاطب ،از دیگر شیوهﻫای
مجلسی در توضی روایات تاریخی است .توجه بـه عنصـر زمـان و دقـت در گـاهشـماری
رویدادﻫا در روایات ،از شیوهﻫای نقد محتوایی روایت توسط مجلسی است.
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 .7درباره این کتاب ،نظرهای گوناگونی وجود دارد؛ برخی آن را نام دیگر اعالم الوری طبرسی
میداننی و بعضی نیز نویسنیه اصلی آن را سیی بن طاوس دانستهانی.
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،1ص  .11
 .3همان ،ج  ،22ص .011
 .14همان ،ج  ،15ص  .3
 .11همان ،ج  ،15ص 104؛ ج  ،16ص  33و 120؛ ج  ،17ص 0؛ ج  ،11ص 141؛ ج  ،13ص
210؛ ج  ،24ص 110؛ ج  ،21ص 155؛ ج  ،22ص 145؛ ج  ،23ص 21؛ ج  ،14ص 216؛ ج
 ،11ص 151؛ ج  ،12ص .111
ارجاعات این پینوشت ،تنها نمونههای انیکی از این شیوه مجلسی است .ارجاعدادن مجلسی به
روایات مشابه در کتابهای شیعه ،آنقیر پُرتکرار است که برای شمارش همه آنها ،بایی مقالهای
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مفصل را به آن اختصاص داد .
 .12مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،17ص .161
 .11همان ،ج  ،21ص  .14
 .10همان ،ج  ،21ص .213
 .15همان ،ص  .213
 .16همان ،ص  .211
 .17همان ،ج  ،23ص .06
 .11همان ،ص .65
 .13همان ،ج  ،01ص  .233
 . 24از علمای شیعه ابتیای سیه نهم قمری است .برسی به غلو متهم شیه است؛ اما برخی ،آشنایی
عمیق وی با عرفان اسالمی را سبب به وجود آمین چنین اتهامی دانستهانی.
 .21مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،02ص .141
 .22همان ،ج  ،15ص .113
 .21همان ،ج  ،06ص .14
 .20همان .
 .25همان ،ج  ،13ص  .272
 .26همان ،ج  ،52ص .11
 .27همان ،ص .13
 .21همان ،ج  ،13ص .117
 .23همان ،ج  ،21ص  .11
 .14همان ،ص .133
 .11همان ،ج  ،22ص  .236
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 .12همان ،ص  .515
 .11همان ،ج  ،02ص  .127
 .10همان ،ج  ،01ص  .145
 .15همان ،ص  .100
 .16ابنهشام ،السیرة النبوی  ،تحقیق مصطفی سقا و ابراهیم األبیاری و عبیالحفیظ شلبی ،بیروت:
دارالمعرف  ،بیتا ،ج  ،1ص .151
 .17مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص  .215
 .11همان ،ج  ،00ص  .242
 .13ویژگی تقویمهای قمری ،یکساننبودن ماهها در فصول مختلف سال است .عربها مناسک
حج را در ماه ذیالحجه بهجا میآوردنی و چون میخواستنی ایام حج در یک موقعیت معیّن فصلی
باشی ،با به تأخیر انیاختن سال نو قمری از محرم به صفر ،ماههای قمری را جابهجا میکردنی .به
این عمل آنان« ،نسی» اطالق میشی که قرآن آن را نکوهش کرد.
 .04مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،15ص .13
 .01همان ،ج  ،54ص .12
 .02همان ،ص .11
 .01همان ،ج  ،51ص  .0این توجیه مجلسی ،صحیح نیست؛ زیرا میزان فاصله زمانی والدت امام
دوازدهم(عج) ،بر مبنای سال شمسی و قمری 7 ،سال است 15 .شعبان 255ه.ق .برابر با  11مرداد
201ه.ش .است .
 .00همان ،ص .213
 .05ابن شهرآشوب ،محمیبنعلی ،المناقب ،قم :عالمه ،1173 ،ج  ،2ص .276
 .06مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص  .122
 .07همان ،ص  121و  .120
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 .01خزاز رازی ،علیبنمحمی ،کفای األثر فی النص علی االئم اإلثنی عشر ،قم :بییار1041 ،ق،
ص .215
 .03مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،01ص  .114
 .54کلینی ،محمیبنیعقوب ،الکافی ،تصحیح علیاکبر غفاری و محمی آخونیی ،تهران :دارالکتب
االسالمی  ،چاپ چهارم1047 ،ق ،ج  ،1ص .211
 .51مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،06ص  .101
 .52نعمانی ،محمیبنابراهیم ،الغیب  ،تصحیح علیاکبر غفاری ،تهران :نشر صیوق ،چاپ اوّل،
1137ق ،ص  .221در برخی نسخهها ،به جای ابنست  ،ابنسبی به معنای فرزنی کنیز ،ضبط شیه
است.
 .51مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،51ص  .01
 .50نعمانی ،الغیب  ،پیشین ،ص  .214
 .55مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،51ص  .02
 .56طوسی ،محمیبنحسن ،الغیب  ،تصحیح عباداهلل تهرانی و علی احمی ناصح ،قم :دارالمعارف
اإلسالمی  ،الطبع األولی1011 ،ق ،ص .210
 .57مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،51ص  .112
 .51همان ،ج  ،52ص  .111
 .53احتماالً شکلی دیگر از نام شهر کوفه است .
 .64ملتان ،شهری در نزدیکی غزنه از نواحی هنیوستان است( .حموی ،یاقوت ،معجم البلیان،
بیروت :دار صادر1137 ،ق ،الجزء الخامس ،ص  )113
 .61نام روستایی در منطقه سیستان است( .حموی ،معجم البلیان ،پیشین ،ج  ،1ص  )03
 .62نعمانی ،الغیب  ،پیشین ،ص .275
 .61مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،52ص  .217
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 .60همان ،ص  .201
 .65همان ،ج  ،02ص  .117
 .66همان ،ص .111
 .67ابنشهرآشوب ،المناقب ،پیشین ،ج  ،2ص .137
 .61مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،07ص  .23
 .63همان ،ص  .221
 .74همان ،ج  ،54ص  .30
 .71همان ،ص  .121
 .72همان ،ج  ،01ص  .115
 .71همان ،ج  ،22ص  .011
 .70همان ،ج  ،11ص  .147
 .75همان ،ج  ،1ص .20
 .76همان ،ص  .11

 .77تألیف ورامبنابیفراس حلی (د645 .ق ).از علمای امامی .موضوع این اثر ،مواعظ و
حکمتهای اخالقی است.
 .71مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،1ص  .23
 .73این کتاب ،نزدیک به  155حیی

نبوی در ارتباط با پزشکی را گردآوری کرده؛ اما درباره

مذهب نویسنیه کتاب و صیور روایات از پیامبر

 ،اختالف نظر فراوانی وجود دارد.

 .14مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،1ص  .02
 .11همان ،ج  ،16ص  .101
 .12این خبر ،در انسا األشراف بالذری موجود است و او این خبر را از میائنی نقل کرده است.
(بالذری ،احمیبنیحیی ،انساب األشراف ،تحقیق سهیل زکار و ریاض رزکلی ،بیروت :دارالفکر،
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الطبع األولی1017 ،ق ،ج  ،1ص )516
 .11مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،52ص .227
 .10همان ،ج  ،1ص  .25
 .15همان ،ج  ،23ص .215
 .16همان ،ص  .215
 .17همان ،ص  .206
 .11همان ،ج  ،22ص  .114
 .13طارمی راد ،حسن ،عالمه مجلسی ،تهران :طرح نو1175 ،ش ،ص .106
 .34مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،11ص .01
 .31همان ،ج  ،16ص  .132
 .32همان ،ج  ،15ص .26
 .31همان ،ج  ،12ص  .21
 .30لوطبنیحیی ،معروف به ابومخنف ازدی ،از تاریخنگاران شیعه اهل کوفه است .معروفترین

تکنگاری وی ،با نام مقتل الحسین

درباره واقعه عاشوراست که در آن ،روایات شیعی و

غیرشیعی ،گردآوری شیه است .طبری ،بخش بسیاری از کتاب مقتل الحسین
عمومی خویش ضبط کرده است .
 .35مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،12ص  .15
 .36همان ،ج  ،16ص  .7
 .37همان ،ج  ،11ص  .125
 .31همان ،ج  ،15ص  .20
 .33همان ،ج  ،14ص .011
 .144زینالیین عاملی ،البیای فی علم الیرای  ،پیشین ،ص  .21

را در تاریخ
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 .141مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،21ص  114و .102
 .142همان ،ص  .151
 .141همان ،ص  .150
 .140همان ،ص  .155
 .145همان ،ص  .156
 .146همان ،ص  160ة  .165
 .147همان ،ص  .166
 .141همان ،ص  .167
 .143همان ،ص  .121
 .114همان ،ج  ،16ص  .161
 .111همان ،ص  167ة  .171
 .112همان ،ص .171
 .111جعفریان معتقی است ،برخی داستانهای ساختگی درباره پیامبر

 ،از سوی داستانسرایان

به واقیی نسبت داده شیه است .شایی روایات فضلبنشاذان که توسط مجلسی نقل شیه ،در شمار
همینگونه داستانها باشی( .ر.ک :جعفریان ،رسول« ،ابوالحسن بکری و قصهایکردن سیره نبوی»،
منیرج در کتاب منابع تاریخ اسالم ،تهران :نشر علم1131 ،ش ،ص  )056
 .110مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،15ص  .157
 .115همان ،ص  .010
 .116همان ،ج  ،13ص  .10
 .117همان ،ج  ،02ص  .143برای مشاهیه نظرات مجلسی درباره شیخ مفیی ،آثار و آرای وی،
ر.ک :طارمی راد ،حسن« ،صیوق و مفیی در بحار األنوار مجلسی» ،مجموعه مقاالت کنگره شیخ
مفیی ،ش  ،1ص  21ة  .52
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 .111مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،15ص  .201
 .113به روزهای یازدهم تا سیزدهم ذیالحجه در ایام حج واجب اطالق میگردد .در این روزها،
مناسک مهمی ماننی قربانیکردن و رمی جمرات انجام میشود.
 .124مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،15ص  252ة  .250
 .121همان ،ج  ،51ص .166
 .122ابوالحسن علیبنیقطین بغیادی ( 120ة 112ق ).از اصحاب امام صادق
کاظم

و کوفیاألصل بود .با اجازه و هیایت امام کاظم

و امام

 ،به دستگاه اداری دولت عباسی

وارد شی و در دوران هادی و مهیی و هارون عباسی ،به سمتهایی دست یافت.
 .121مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،52ص  .141
 .120همان ،ص  .145
 .125همان ،ج  ،16ص  .213
 .126همان ،ص  .77
 .127همان ،ج  ،1ص  .01برای مشاهیه ویژگیهای کتاب األنوار بکری و سبک ویژه وی در
نگارش تاریخ پیامبر

 ،ر.ک :جعفریان ،رسول ،ابوالحسن بکری و قصهایکردن سیره نبوی،

پیشین ،ص  051ة  .056
 .121مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،16ص  .267
 .123فعل «أخفی» ،در باب إفعال و در شمار فعلهای اضیاد است؛ یعنی دو معنای متفاوت و ضیّ
هم دارد .معنای اوّل این فعل ،پنهانکردن است و معنای دوم آن ،آشکارکردن و برطرفنمودن
پوشییگی است( .اتابکی ،پرویز ،فرهنگ جامع کاربردی فرزان ،تهران :نشر فرزان ،چاپ اوّل،
1131ش ،ج  ،1ص )131
 .114مجلسی ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،15ص  .132
 .111همان ،ج  ،22ص .134

