
  

  

 در كتاب بحاراالنوار) ص(سیره نبوى
 )1(حسن حسین زاده شانه چى

ــوى ــیره نب ــه ) ص(س ــورد توج ــاز م ــى از ديرب ــرى و عمل ــت نظ ــاظ اھمی ــه لح ب
بى شـك تحقیــق صـحیح و موفـق در ايــن بـاب . نويسندگان مسلمان بوده است

. مى طلبد كه كلیه منابع و روايات موجود مورد نظر و نقد و بررسـى قـرار گیرنـد
منــابع شــیعى در ايــن زمینــه بــه ســبب عوامــل مختلــف سیاســى و مــذھبى و 

بــا ايـن حـال بخـش , اجتماعى يا از بین رفته يا شـرايط بـروز و ظھـور نیافتـه انـد
عمده اى از روايــات سـیره در منــابع شـیعى متـإخر يافـت مـى شـوند كـه بــراى 
پااليش و جرح و تعديل روايات متداول در منابع مشــھور و متعـارف سـیره بســیار 

, كتاب بحاراالنوار گرچه از منــابع متــإخر بـه شـمار مـى رود. ارزشمند مى باشند
ولى به جھت گردآورى روايات پراكنده منابع متعــدد شـیعى از اھمیــت بیشــترى 

 .برخوردار است

, بحاراالنوار, روايات و منابع, تشیع, سیره نگارى: واژه ھاى كلیدى
 .مجلسى

ـ از  گیزه ھـاى تـاريخ نگـارى  با ان نگارش سیره نبوى به لحاظ جنبه دينى ـ نه صرفا تاريخى و 
ثبت آن بخش از حوادث زندگانى رسول , اواخر قرن اول قمرى آغاز شد و ھدف اساسى از آن

بود كه مى توانست به نحوى در امور دين و دنیاى مردم مفید و راھنما باشـد و ايـن ) ص(خدا
سوه حسـنه((انديشه برخاسته از آموزه الھى  البتـه نقـل . بـود) 2))(ان لكم فى رسـول هللا ا

روايات و حكايات سیره تا پیـش از تـدوين بـه طــور شـفاھى متـداول بـود و سرمشـق زندگـى 
آنان را بـه اھمیـت ثبــت و ضـبط متوجـه ) 3))(قیدوا العلم بالكتابه((اما وقتى كالم , مسلمانان

 .كرد به تدوين سیره دست زدند
يخ  با پیدايش تاريخ نگارى اسالمى در دھه ھاى آخر قرن اول قمـرى روايـات ســیره در آثـار تار

مكتب تاريخ نگارى مدينه كه برخـى موسـس آن را ابـن شـھاب . نگاران مسلمان ظاھر شدند
بـا ايـن . برخالف مكتب عراق توجه بیشترى به نقل روايات سیره داشت) 4(زھرى دانسته اند

يكسره غافل نماندنـد و بـا ) ص(حال تاريخ نگاران مكتب عراق از پرداختن به سیره پیامبر اكرم
 .كمى تإخیر روايات سیره بیشتر در آثار اين مكتب نمايان شد

به فراوانى در كتابھاى روايى اى كه ) ص(احاديث سیره رسول خدا, جدا از ادبیات تاريخ نگارى
اين نوشته ھا كه بـا . نگارش آن ھا از حدود نیمه قرن دوم قمرى آغاز شده بود يافت مى شد

انگیزه ھاى خالص دينى و براى تبیین بخشى از سنت پیامبر ـ كه در امور فــردى و اجتماعــى 
سیره را در خـود  مسلمانان كاربرد داشت ـ به نگارش درآمده بودند بخش عمده اى از روايـات 

ــر سلســله . داشــتند ــا ذك ــا عمــدتا ب ــات آنھ ــود كــه رواي ــن ب ــذكور اي ــار م مھمــترين ويژگــى آث
سقم ايـن روايـات  سندھايشان نقل شده بودند و اين امر به لحاظ سنجش اعتبار و صــحت و 

 .اھمیت بسیار داشت
با وجود تالش بسیار براى پااليش احاديث نبــوى كـه روايـات سـیره را ھـم دربـر مـى گرفـت و 
نمونه بارز آن نوشتن كتاب ھاى صحاح بود تدوين سیره دچـار تحريفـات و دسـتكارىھايى شـد 

اشـراف كلـى حاكمـان بـر تـدوين از . كه از انگیزه ھاى سیاسى و مـذھبى ناشـى مـى شـد
ھاى  تا دھـه  مھمترين عوامل در اين زمینه بود كه ممانعت كلى از تدوين احاديث نبوى ـ كـه 
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كرد (ـ جعل و تحريف احاديث ) 5(نخست قرن دوم ادامه داشت از جمله معاويه تشـويق مــى 
و عملكرد گزينشى در ثبت ) 6)(و در فضايل عثمان و شیخین نقل كنند) ع(رواياتى علیه على

صار يـاد (روايات  قب ان سلیمان بن عبدالملك كتاب ابان بن عثمان را سوزانید چون در آن از منا
و خالدبن عبدهللا قسرى از زھرى خواست چنان كتابى بنويسد كه جايگاه علـى) 7(شده بود

به ھمه اينھا بايد تعصـبات , تحت ھمین اشراف كلى قرار داشتند) 8)(را در جھنم بنماياند) ع(
ھاى  مذھبى و جانبدارىھاى فرقه اى را افزود كه سبب تحريف و تإويل روايات سیره به شیوه 

 .دلخواه مى شد
 

 .مكتب تدوين تشیع با ھويتى متمايز قرار داشت, در كنار اين روند كلى نگارش سیره
تدوين سـنت پیـامبر از ھمـان دھـه ھــاى آغــازين بـه ايـن كـار  شیعیان على رغم ممانعـت از 

خدا, مبادرت كردند و در میان انبوه احاديث ند) ص(از سیره رسول  سیار روايـت مىآورد . ھم ب
بان  ند احـاديثى بودنـد كـه از ز مى كرد قل  ركن اساسى رواياتى كه شیعیان در باب سیره ن

ـ شـنیده بودنـد سته روايـات بـه . امامان اھل بیت ـ علیھم السالم  ين د صحت ا اسـتوارى و 
فى البیـت((مقتضاى  بود)) اھل البیت ادرى بمـا  موى بیشـتر  يان عثمـانى و ا . از روايـات راو

امامان ـ علیھم السالم ـ به لحاظ اھمیت نظرى و عملى سیره نبوى و ھم به منظور پااليـش 
روايات ايشان . روايات سیره و جداسازى غث و سمین آنھا به نقل روايات مذكور مى پرداختند

مى رسد يا به كتاب ھايى كه آن حضرت ) ع(يا به طور مسند از طريق پدرانشان به امام على
نیز بخش عمده اى از روايات سیره را تشكیل مى دھنـد كـه ) ع(روايات امام على. نوشته بود

 .جدا از منقوالت نھج البالغه در كتاب ھاى روايى ديگر به طور پراكنده موجودند
با اين حال در میان تإلیفات شیعیان در دو قرن نخست قمرى به ندرت كتابى مـى تـوان يافــت 

لى(كه به سیره نبوى اختصاص يافته باشد  , مانند كتاب المبعث و المغازى ابان بن عثمان بج
شده و روايات سیره به طور عمده در اصول و كتب رواي) ق150متوفى به سال  ى ايشان نقل 

اما با اندكى تإخیر ھمین روايات در كتاب ھايى كه به سیره معصومین ـ علیھم السالم , بودند
و نـیز در جوامـع حديثــى ) مانند االرشاد شیخ مفید و اعالم الورى طبرسى(ـ اختصاص يافتند 

از نخستین جوامـع . ويژگى خاص اين جوامع حديثى ھمان حفظ اسانید روايات بود. گرد آمدند
 .حديثى بايد به كتاب الكافى كلینى و از متإخرترين آنھا به بحاراالنوار مجلسى اشاره كرد

 بحاراالنوار و مولف آن

يازده و ) ق1111ـ  1037) (9(محمدباقر مجلسى فرزند محمـد تقـى از دانشـمندان بنـام قـرن 
بونعیم اصـفھانى  حافظ ا نويسـنده حلیـه (دوازده قمرى بود كـه نسـب او از طـرف مـادرى بـه 

خويش بـود آغـاز كـرد و . مى رسید) االولیإ صیل را در نـزد پـدرش كـه از عالمـان عصـر  وى تح
شــیخ , محمــد صـالح مازنــدرانى, سـپس در نــزد اســتادانى چــون مالمحســن فیــض كاشـانى

خت و بـه زودى در زمــره عالمـان زمـان خـود ... محمدبن حسن عاملى و به كسب دانش پردا
ھدى , میرزاعبـدهللا افنـدى, درآمد و به تربیت شاگردانى چون سیدنعمت هللا جزايـرى میرزا م

 .مشھدى پرداخت
تالش  مى ديدنـد  مذھبى را مسـاعد  شرايط سیاسـى و  مان كـه  عالمان شـیعى در ايـن ز
تاب ھـاى  بسیارى براى گردآورى میراث علمى شیعه و نشر و گسترش آن به خرج دادند و ك

ــد ــر درآوردن ــه رشــته تحري ــن و مــذھب ب ــر . بســیارى در حــوزه دي ــاى ديگ ــیز ھمپ مجلســى ن
دانشمندان شیعه در اين زمینه نقشى فعال داشت به طورى كه از وى بالغ بر پنجـاه كتـاب و 

مھمتريـن , رساله به زبان عربى و فارسى ذكر شـده كـه بسـیارى از آن ھـا بـاقى مانـده انـد
 :تإلیفات وى عبارتنداز

 ;)در شرح اصول كافى(مرآه العقول فى شرح اخبار الرسول 
 ;)در شرح كتاب االستبصار شیخ طوسى(مالذاالخیار 
 ;)مجموعه حديثى(بحاراالنوار 

 ;)در اعتقادات به فارسى(حق الیقین 
 ).در اعتقادات و سیره به فارسى(حیاه القلوب 
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به شـمار مــى رود كـه مجموعـه  در میان تإلیفات مجلسى كتاب بحاراالنوار بزرگ ترين اثر وى 
تإلیف آن  سنن مـى باشـد و  بزرگى از احاديث شیعه در ابواب مختلف اصول و فروع و آداب و 

گردآورى احاديـث و . حدود چھل سال به طول انجامید تاب را  مجلسى ھـدف از تـإلیف ايـن ك
علوم اھل بیت ـ علیھم السالم ـ عنوان كرده است كه در كتاب ھاى مختلـف پراكنـده بـوده و 

 :گذشت زمان و حوادث روزگار آنھا را در معرض نابودى و نسیان قرار داده بود
سالیان دراز و مـدت ھـاى (( طى  نده بودنـد و در  جور ما در پى اصول معتبرى بر آمدم كـه مھ

مديـد بـه حـال خــود رھـا شـده بودنــد بــه جھـت اسـتیالى حاكمـان مخــالف شـیعه و رھـبران 
ضل يـا بـه علـت كـم  مدعى علـم و ف گمراھى يا به علت رواج علوم باطلـه درمیـان جـاھالن 

 )10...)).(توجھى بعضى از متإخرين و اكتفا به كتب مشھور و متداول
تالش  بالد اسـالمى  تب در شـرق و غـرب  ين ك وى اظھار مى دارد كه بـراى دسـتیابى بـه ا
نابودى و نسـیان  بسیارى به كار بست و تصمیم گرفت آنھا را در يك كتاب گرد آورد تا از خطـر 
صل بنـدى  نجات يابند و بدين منظور روايات آنھا را كه در ابواب مختلف پراكنـده بودنـد در يـك ف

جلــد و  25او كتــاب خــود را در ) 11.(جديــد و متناســب در قالــب كتــاب بحــاراالنوار جمــع نمــود
باب تنظیم كرد كه مجلدات و ابـواب اولیـه بـه اصــول ديـن و ابـواب بعـدى بـه  2300مشتمل بر 

 .آداب و سنن و فروع فقھى اختصاص يافته است
فت كـه تنھـا برخـى از  1248نخستین چاپ بحاراالنوار به سال  قمرى در ھندوستان صورت گر

قمـرى بـه ھمـت حـاج محمدحسـن اصـفھانى  1303چاپ دوم آن در . مجلدات آن منتشر شد
قمرى يعنى يك سـال پـس از مـرگ  1315آغاز و در , امین دارالضرب تھران, معروف به كمپانى
طع  25اين چاپ سنگى كه به چاپ كمپانى معـروف اسـت در ; وى به اتمام رسید لد بـه ق ج

(قمـرى  1376چـاپ جديـد بحـاراالنوار در . رحلى در چاپخانه ھاى تھران و تبريز صـورت گرفـت
در انتشـارات كتابفروشـى اســالمى و دارالكتــب االســالمیه در يكصــدوده جلــد ) ش.  ' ه 1336

انجــام شــد كــه بارھـا تجديــد چـاپ شــده اســت و بــا تحقیـق و تعلیقـات عالمـه طباطبـائى و 
بعـدھا موسسـه الوفـإ و , ھمـراه اسـت... عبدالرحیم ربـانى شـیرازى و محمـدباقر بھبـودى و

 .داراحیإ التراث العربى اين چاپ را تجديد كردند
بق بـا مجلـدات  يد اسـت بـه  22تـا  15جلد ششم از چاپ قديم بحاراالنوار كـه منط چـاپ جد

 .اختصاص يافته است) ص(سیره نبى اكرم

 ابواب كتاب سیره

 :نامیده در پنج بخش تنظیم كرده است)) تاريخ پیامبر((مولف بخش سیره كتابش را كه 
 ;صفات و خصوصیات شخصى رسول خدا, ازدواج, رشد و نمو, ـ ابواب متعلق به والدت

 ;ـ ابواب متعلق به معجزات
 ;ـ ابواب متعلق به احواالت پیامبر از بعثت تا حوادث دوران مدينه

 ;خويشان و اصحاب پیامبر, فرزندان, ـ ابواب متعلق به ھمسران
 )ص(ـ ابواب متعلق به درگذشت نبى اكرم

حديث مى باشند به  2655ھر يك از اين بخش ھا مشتمل بر ابواب متعدد و در مجموع داراى 
 :شرح زير

حديث است كه عنوان كلى مھمترين ابواب آن عبارت  785بخش نخست شامل ھجده باب و 
عراب جاھلیــت) ص(خلقت حضرت محمد: اند از كر , و بیان احواالت پدران و نیاكان ايشان و ا ذ

ــامبر ــوت پی ــه والدت و نب ــه آن و ظھــور معجــزات, بشــارت ھــا ب ــوط ب ــور مرب ــاريخ والدت و ام , ت
حواالت وى, شیرخوارگى و دوران رشد ھا و القـاب حضـرت , ازدواج بـا خديجـه و برخـى ا نـام 

خى آيـات , ...)انگشتر و, لباس, سالح(و ذكر لوازم شخصى ايشان ) ص(محمد بیان معناى بر
وجـوب , ويژگى ھاى شخصى و مكارم اخالق و اوصـاف نفسـانى, )ص(در شإن حضرت محمد

علـم , سـھوالنبى, درباره عصـمت و وجـوه آن, اطاعت و دوستى و تجلیل و بزرگداشت ايشان
 .فصاحت و بالغت پیامبر, كتب و وصاياى انبیا كه نزد ايشان بود, رسول خدا

بر دوازده بـاب و ) ص(بخش دوم ابواب مربوط بـه معجـزات رسـول خـدا ست و مشـتمل   342ا
روايت كه در آن درباره حقیقت معجزه و وجوه اعجاز قرآن و ذكر ديگر معجزاتى كه از آن حضرت 
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ماران, زنده كردن مردگان, مانند اخبار غیبى, نقل شده شـق القمـر و ردالشـمس , شـفاى بی
 .بحث شده است... و

روايــت مفصــل تــرين بخــش كتــاب ســیره اســت كــه  1004بــاب و شــامل  36بخــش ســوم در 
خش شـامل, مھمترين وقايع سیره و مغازى را در خود جاى داده اسـت بعثـت و : ابـواب ايـن ب

شعب ابوطالـب و , ھجرت به حبشه, معراج, نزول وحى و كیفیت آن, اظھار دعوت محاصره در 
ناى , ھجرت به مدينه ولیله المبیت, دعوت قبايل و وفات ابوطالب و خديجه نه و ب به مدي ورود 

غـزوه , تغیـیر قبلــه, ذكر غزوات و حوادث تا غزوه بدر كبرى, مسجد و ذكر حوادث تا آغاز غزوات
غـزوه , غـزوه رجیــع و بـئر معونـه, غزوه احد و حمرإ االسـد, حوادث بعد از بدر تا غزوه احد, بدر

غـزوه بنـى , بدر صغرى و ذكر حوادث تا جنگ خندق و بنى قريظه, غزوه ذات الرقاع, بنى نضیر
ضا, قصه افك, مصطلق و ذكر حوادث تا صلح حديبیه , غزوه حديبیه و بیعت رضـوان و عمـره الق

حـوادث بعـد از , غـزوه خیـبر و فــدك, نامه ھاى پیامبر به پادشاھان و ذكر حوادث تا غزوه خیـبر
ــه ــگ موت ــا جن ــگ ذات السالســل, خیبرت ــا جن ــد از آن ت ــوادث بع ــه و ح ــگ موت ــزوه ذات , جن غ

تا , حوادث بعد از فتح تا غزوه حنین, فتح مكه, السالسل ین و طـائف و ذكـر حـوادث  غـزوه حن
ضرار, غزوه تبوك و ماجراى عقبـه, غزوه تبوك , مـاجراى مباھلـه, نزول سـوره برائـت, مسـجد 

آمدن وفود به نزد پیامبر و ذكـر حــوادث تـا , به يمن) ع(فرستادن على, غزوه عمروبن معديكرب
ماجراھاى رسـول خـدا, حجه الوداع ذكر وقايع تا بازگشت به مدينه و تا زمان وفات رسول خدا

 .با اھل كتاب و مشركان از ھجرت به مدينه تا وفات) ص(
, حــديث دربــاره فرزنــدان پیــامبر و احــواالت ايشــان 393بخــش چھــارم شــامل چھــارده بــاب و 

شان و نزديكـان , احواالت عايشه و حفصـه, احواالت ام سلمه, ھمسران پیامبر خانـدان و خوي
احـواالت قــريش و , مھاجرين و انصـار و سـاير اصـحاب, )ص(صدقات و اوقاف رسول خدا, پیامبر

اسـالم آوردن سـلمان , مقداد و ابوذر و عمار و برخى اصحاب, فضايل سلمان, ديگر قبايل عرب
فضايل امت پیامبر و اخبـار مربـوط , احواالت مقداد و بعضى اصحاب, احواالت ابوذر, و احواالت او

 .به آينده ايشان مى باشد
صیت رسـول خـدا: حديث و ابواب آن عبارت انـد از131بخش پنجم در سه باب و مشتمل بر  و

یامبر, به ھنگام وفات و خبر تدارك سپاه اسامه) ص( فن پ كراماتـى , وفات و غسل و نمـاز و د
 .كه بعد از وفات آن حضرت ظاھر شدند

 منابع و مآخذ

) 12.(مجلسى در ابتداى كتابش نام كلیه مصادر خود را ھمراه نام مولفان آنھا ذكر كرده است
و سپس به توثیق آنھا پرداخته يعنى درباره وثاقت و اعتبارشان سخن گفته است و اگر طعـن 

و ) 13(و جرحى بر آنھا وارد شده ذكر كرده و اگر مدح و توثیقى صورت گرفته بیان كـرده اسـت
چنانچه كتابى به اشتباه به نويسنده اى منتسب شده آن را تصحیح نموده و در برخى مـوارد 

 )14.(به شرح حال مولف و ذكر استادان و مشايخ وى پرداخته است
عالوه بر اينھا در توثیق مصادر خود مطالبى را از مقدمه برخى از ھمین كتاب ھــا آورده اسـت 

مه ابـن , كه مولفین آنھا در توثیق مصادر روايى و اسانیدشان بیان داشته اند براى نمونه مقد
را آورده كه در آن مولف اسـناد و مشـايخ روايـت ) مناقب آل ابى طالب(شھرآشوب بر كتابش 

مادش را ذكـر كـرده اسـت برده و روايـات و سـندھاى مـورد اعت ھمچنیـن ) 15(,خويش را نام 
سلیم بـن قیـس ھاللـى) 16)(االحتجاج(مقدمه طبرسى را بر كتابش  تاب  و ) 17(و مقدمه ك

 .چند كتاب ديگر را آورده است كه كمك بسیار به نقد و بررسى روايات آنھا مى نمايد
بر  تاب و رسـاله اسـت 450مجموع مصادرى كه مولف در مقدمه بحاراالنوار ذكر كرده بالغ  (,ك

اثر  629ولى به نظر مى رسد شمار تمام منابعى كه از آنھا در متن كتاب ياد شده حدود ) 18
با توجه به اين كه ھدف مولف گردآورى آثار شیعى بوده تذكر مى دھد كه به چند ) 19.(باشد

ھا: منظور از منابع اھل سنت نیز نقل كرده است بـراى , براى شرح و توضیح الفاظ و معانى آن
ید روايـات شـیعى از , احتجاج بر خودشان و رد اشكاالت آنھا با توجه به منابع ايشان بـراى تإي

 )20.(طريق آثار غیر شیعى و نقل روايات شیعى اى كه در كتاب ھاى اھل سنت آمده است
صار و , مجلسى ھر روايت را با ذكر مصدر آن در ابتداى روايـت آورده اسـت وى بـه منظـور اخت
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سھولت كار براى برخى منابع خود كه بیشتر مورد مراجعه بوده انـد رمزھـايى از حـروف الفبـا 
كر شـده انـد ماننــد بـراى )) ع: ((قرار داده است كه به جاى نام كامل كتاب در ابتداى روايت ذ

مجمـوع مصـادرى . براى كتاب االرشـاد)) شا((براى كتاب احتجاج و )) ج((, كتاب علل الشرايع
ھاى كوچـك تـر يـا آن ھـايى كـه , كتاب مى باشند 84كه با رمز مشخص شده اند  تاب  اما ك

نام كاملشـان در ابتـداى روايـات ) 21(كمتر بدانھا مراجعه شده يا چندان مورد اعتماد نبوده اند
 .ذكر شده است

منابعى كه در كتاب سیره از آنھا بھره گرفته است بالغ بر ھفتاد كتـاب و مشـتمل بـر تفاسـیر 
قرآن و نھج البالغه و كتاب ھاى روايى و تاريخى شیعه و برخى منابع اھل سنت مى باشد و 

 :عبارتنداز
 ;)ع(ـ تفسیر منسوب به امام حسن عسكرى

 ;)ق307(ـ تفسیر على بن ابراھیم قمى 
 ;)ق260(ـ تفسیر محمدبن مسعود عیاشى 
 ;)ق342(ـ تفسیر محمدبن ابراھیم نعمانى 

 ;)قرن چھارم ق(ـ تفسیر فرات بن ابراھیم كوفى 
 ;)ق548(ـ تفسیر مجمع البیان طبرسى 

 ;ـ نھج البالغه
 ;ـ كتاب سلیم بن قیس

 ;)ع(ـ صحیفه الرضا
 ;)ق298(ـ قرب االسناد ـ ابوجعفر عبدهللا حمیرى 

 ;)ق250حدود (ـ كتاب المومن ـ حسین بن سعید اھوازى 
 ;)ق280(ـ المحاسن ـ احمدبن محمد برقى 

 ;)ق290(ـ بصائر الدرجات ـ محمدبن حسن صفار 
 ;)ق283(ـ الغارات ـ ابراھیم بن محمد ثقفى 
 ;)ق329(ـ الكافى ـ محمدبن يعقوب كلینى 

 ;)ق332(ـ التمحیص ـ محمدبن ھمام بن سھیل 
 ;)ق342(ـ الغیبه ـ محمد بن ابراھیم نعمانى 
 ;)ق381(شیخ صدوق , ـ التھذيب ـ محمدبن على بن بابويه

 ;ـ من اليحضره الفقیه ـ صدوق
 ;ـ الخصال ـ صدوق
 ;ـ االمالى ـ صدوق

 ;ـ عیون اخبار الرضا ـ صدوق
 ;ـ التوحید ـ صدوق

 ;ـ كمال الدين و تمام النعمه ـ صدوق
 ;ـ علل الشرايع و االحكام ـ صدوق

 ;ـ معانى االخبار ـ صدوق
 ;ـ ثواب االعمال و عقاب االعمال ـ صدوق
 ;)ق392(ـ كشف الغمه ـ على بن عیسى اربلى 

 ;ـ مقتضب االثر ـ احمدبن محمدبن عیاش جوھرى
 ;)ق411(ـ االرشاد ـ محمدبن محمدبن نعمان شیخ مفید 

 ;ـ االختصاص ـ شیخ مفید
 ;ـ االمالى ـ شیخ مفید

 ;)ق436(ـ تنزيه االنبیإ ـ على بن حسین موسوى سیدمرتضى 
 ;)ق460(ـ االمالى ـ محمدبن حسن طوسى 

 ;)قرن پنجم ق(ـ مكارم االخالق ـ حسن بن فضل طبرسى 
 ; )ق548بعد از (ـ قصص االنبیإ ـ فضل هللا راوندى 

 ;)ق548(ـ اعالم الورى ـ فضل بن حسن طبرسى 
 ;)ق573(ـ النوادر ـ قطب الدين راوندى 
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 ;ـ الخرايج و الجرايح ـ راوندى
 ;)ق588(ـ مناقب آل ابى طالب ـ على بن شھرآشوب 

 ;)قرن ششم ق(ـ االحتجاج ـ احمدبن على طبرسى 
 ;)قرن ششم ق(ـ روضه الواعظین ـ محمدبن حسن بن فارسى 

 ;)ق544(ـ كتاب الشفإ فى تعريف المصطفى ـ قاضى عیاض 
 ;)ق668(ـ سعدالسعود ـ على بن موسى بن طاووس حسینى 

 ;ـ جمال االسبوع ـ ابن طاووس
 ;ـ اقبال االعمال ـ ابن طاووس
 ;ـ فرج المھموم ـ ابن طاووس
 ;ـ مصباح الزاير ـ ابن طاووس

 ;)ق655(ـ شرح نھج البالغه ـ عبدالحمیدبن ابى الحديد 
 ;ـ كتاب الروضه فى المعجزات و الفضايل

 ;)ق660(ـ الفضايل ـ جبرئیل بن شاذان 
 ;ـ كتاب المعراج ـ شیخ ابومحمدحسن

 ;)ق630(ـ الكامل فى التاريخ ـ ابن اثیر 
 ;)ق771(ـ ارشاد القلوب ـ حسن بن ابى الحسن ديلمى 

 ;)ق726(ـ العدد القويمه ـ عالمه على بن يوسف حلى 
 ;)قرن ھشتم ق(ـ مختصر بصاير الدرجات ـ حسن بن سلیمان حلى 

 ;)ق952(ـ كتاب االنوار ـ ابوالحسن بكرى 
 ;)ق966(ـ رسايل شھید ثانى 

 ;ـ المنتقى فى مولد المصطفى ـ كازرونى
 ;)ق400حدود (اسماعیل بن حماد جوھرى  -) فى اللغه(ـ الصحاح 

 ;)ق606(ـ النھايه ـ ابن االثیر الجزرى 
 ).ق817(ـ قاموس المحیط ـ فیروز آبادى 

به جز اينھا . اينھا مھمترين مصادرى ھستند كه مجلسى در باب سیره از آنھا نقل كرده است
ضیح روايـات يـا در بحـث ھـاى اعتقـادى كـه  از كتاب ھا و رساله ھاى متعـددى در شـرح و تو

ستقیم نقـل ; بھره جسته است, مطرح كرده ھمچنین از بسیارى از كتاب ھـا بـه طـور غــیر م
گران كـه در كتـاب , كلبى, ابن اسحق, مانند نقل ھايى از واقدى, قول كرده است طـبرى و دي

به جـاى خـود ... مناقب آل ابى طالب و الفضايل و, ھاى كشف الغمه آمده و مجلسى آنھا را 
 .ذكر كرده است

 شیوه تدوين

مولف در ابتداى ھر باب آياتى را كه با عنوان باب متناسب ھستند با ذكر نام : ـ نقل آيات
آياتى متناسب با موضوع آن , بديھى است در برخى ابواب. سوره و شماره آيه ذكر مى كند

و )22)(ص(از بخش معجزات رسول خدا 12و  7و  6و  4و  2از آن جمله ابواب , ھا وجود ندارد
تفسیر كلى آنھا را عمدتا از , وى پس از ذكر آيات) 23.(باب ھفدھم و ھجدھم از بخش اول

 .تفسیر مجمع البیان طبرسى نقل مى كند و سپس به ذكر روايات مى پردازد
او . مولف در ھر باب كلیه رواياتى را كه در موضوع مربوط يافته ذكر كرده است: ـ نقل روايات

در ذكر روايات ترتیب زمانى مصادر را رعايت نكرده و گاه روايات مصادر متإخر قبل از مصادر 
مجلسى نخست نام . ولى به توالى زمانى رويدادھا توجه داشته است, متقدم آمده اند

مإخذ خود را اغلب به صورت رمز و گاه به طور كامل ـ و اگر يك روايت در چند مإخذ موجود 
با آن كه وى به ذكر . بوده نام يا رمز ھمه آنھا را ـ آورده و سپس سند روايت را ذكر مى كند

در برخى موارد ) 24(,چنان كه در مقدمه كتاب ھم اشاره مى كند, سند روايات تإكید داشته
اين موارد در خصوص سندھايى است . جھت اختصار از ذكر تمام سند خوددارى كرده است

وى در مقدمه كتاب اين , كه بارھا تكرار شده اند و روايات متعددى از طريق آنھا نقل گرديده
ھر يك از اين سندھا را فقط با نام , اسانید را ذكر كرده و تذكر داده است كه در متن كتاب
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براى مثال ھمه رواياتى كه در كتاب قرب االسناد از ) 25(,اولین راوى آنھا مشخص كرده است
نقل شده در متن با عنوان )) سندىبن محمد از ابوالبخترى وھب بن وھب قرشى((طريق 

 )26.(نقل كرده است)) به سند خود از ابوالبخترى((
در مواردى كه يك خبر با سندھاى . مولف از ذكر خبرھاى مشابه در يك باب پرھیز كرده است

متفاوت در چند مصدر وجود داشته خبر مذكور را از يكى از مصادر ذكر كرده و سپس تذكر 
(داده است كه ھمان خبر در كتابى ديگر وجود دارد و سند آن را بدون نقل خبر ذكر مى كند

و چنانچه دو خبر مذكور به لحاظ سند و متن كامال مشابه ھستند پس از بیان روايت ) 27
و اگر میان دو خبر اختالف ) 28(يكى از مصادر به ذكر نام مصدر يا مصادر ديگر بسنده مى كند

در مواردى كه دو روايت متفاوت داراى سند يكسان ) 29.(ناچیزى باشد اشاره مى كند
ھمان سند روايت نخست , ھستند پس از ذكر مصدر روايت دوم و تإكید بر اين كه سند آن

 )30.(است كل روايت را ذكر مى نمايد
گاه از ذكر كلیه اخبارى كه در , مولف ھمچنین به جھت پرھیز از طوالنى شدن مباحث ھر باب

يك مصدر موجود است و با موضوع پیوند دارند خوددارى مى كند ضمن اين كه به وجود اين 
براى مثال در ذيل خبرى از كتاب سعدالسعود در باب , روايات در آن مصدر اشاره مى نمايد

بشارت ھاى بسیارى در كتابش آورده كه با بیان ) ابن طاووس(وى ((بشارت ھا مى گويد 
در ضمن به ) 31)).(آنھا سخن را طوالنى نمى كنیم و ھمین خبر كه ذكر كرديم بسنده است

ندرت يك خبر را كه با موضوع دو باب مختلف تناسب دارد در ھر دو باب ذكر مى كند مثال در 
اين خبر و شرح آن در جلد چھارم ((ذيل روايتى از كتاب احتجاج در باب معجزات مى گويد 

)).(ولى در اين جا ھم ذكر كرديم زيرا با موضوع اين جلد تناسب بیشترى دارد, آمده) دھم(
32( 

. مجلسى ضمن ذكر روايات ھر جا نیاز ديده به شرح و توضیح پرداخته است: ـ شرح و توضیح
وى در بسیارى موارد الفاظ دشوار و اصطالحات را معنا كرده يا نكات دستورىاى را كه در فھم 

, روايات سودمند ھستند تذكر داده و در اين زمینه بیشتر از كتاب ھاى الصحاح جوھرى
در ذيل بعضى . قاموس المحیط فیروزآبادى و النھايه جزرى و كتاب ھاى ديگر بھره گرفته است

توضیح درباره اماكن جغرافیايى . روايات به ترجمه و شرح اشعار موجود در آنھا پرداخته است
 .ذكر شده در روايات نیز اگر چه به ندرت مورد توجه مولف بوده است

مجلسى به شرح روايات و بیان مفاھیم و نكات قابل برداشت از , عالوه بر توضیحات لغوى
آنھا يا تبیین نكات مبھم يا اختالفات و تعارضات احتمالى میان روايت اقدام كرده و به اشكاالت 

, ))اقول((, ))بیان((اين توضیحات با عناوينى چون , موجود پیرامون آنھا پاسخ گفته است
آغاز مى شوند كه سخن مولف را از متن روايات جدا مى , ))تذيیل((, ))توضیح((, ))تبیین((

 .سازند
ولى كار او خالى , گرچه ھدف مولف صرفا گردآورى روايات و تبويب آنھا بوده: ـ نقد و بررسى

و ھم در متن ) ھنگام معرفى مصادر(وى ھم در مقدمه كتاب . از عنصر نقد و بررسى نیست
در مقدمه كتاب پس از معرفى اجمالى مصادر خود به . كتاب به اين نكته توجه داشته است

توثیق آنھا پرداخته است و اگر نكته اى منفى حیثیت و اعتبار آنھا را خدشه دار كرده يادآور 
گرچه بیشتر اخبار آن مرسل ھستند ولى از كتاب ((مثال درباره كتاب احتجاج مى گويد , شده

يا درباره حافظ رجب برسى و كتاب ھاى او مى گويد ) 33...))(ھاى معروف و متداول است
زيرا اين دو كتاب او مطالبى را در بر دارد كه , به رواياتى كه فقط وى نقل كرده اعتماد نكردم((

))(موجب غلو و اشتباه مى شوند و تنھا روايات موافق با اصول معتبره را از وى اخذ كرده ام
 .و در كنار اينھا از كتاب ھاى معتبر با ستايش و تجلیل ياد كرده است) 34

وى در متن كتاب نیز گاه به نقد سند يا متن روايات پرداخته است از آن جمله در ذيل خبرى از 
اين خبر چون از طريق مخالفین نقل شده زياد ((كتاب الفضايل در باب كودكى پیامبر مى گويد 

زيرا در آن نكاتى است كه عقل از پذيرشش ابايى , مورد اعتماد نیست اما آن را ذكر كرديم
اين روايت از روايات آحاد ((يا در ذيل روايتى در باب معراج از كتاب امالى مى گويد ) 35))(ندارد

او فقط به نقد سند ) 36)).(است كه يقینى حاصل نمى كند به عالوه تضعیف ھم شده است
روايات بسنده نكرده و به بررسى متن روايت ھم توجه داشته است چنان كه پس از ذكر 

اين خبر مخالف با ساير اخبار ((روايتى از كتاب عیون اخبار الرضا در باب تاريخ بعثت مى گويد 
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 .و سپس وجوھى را در بیان معناى روايت ذكر مى كند) 37...))(مستفیضه است
عالوه بر اينھا مولف به مقابله و مقايسه روايات و موارد اختالف يا احتماال تعارض آنھا توجه 
داشته و به رد و ايراد و ذكر وجوھى احتمالى براى جمع میان روايات و برطرف كردن موارد 

 .اختالف پرداخته است
مولف ھم به جھت رعايت اختصار و پرھیز از تكرار و ھم به جھت : ـ ھماھنگى مطالب

ھماھنگى میان مطالب كتاب و تسھیل دستیابى به مطالب مربوط به ھر موضوع در ذيل 
بسیارى از روايات به وجود روايات ديگرى در ھمان موضوع يا موضوعاتى متناسب با آن در 

چنانچه خبرى متناسب با موضوع مورد بحث در ابواب قبلى , ابواب ديگر اشاره كرده است
مثال در باب , آمده ذكر مى كند و اگر چنین رواياتى در ابواب بعدى خواھد آمد متذكر مى شود

) 38))(بعضى فضايل او در باب احواالت ابوطالب خواھد آمد((احواالت حضرت خديجه مى گويد 
در ) 39)).(تاريخ وفات وى را در باب مبعث خواھیم آورد((يا درباره تاريخ وفاتش مى گويد 

بعضى موارد بخشى از روايت را در بابى مىآورد اما گوشزد مى كند كه تمام خبر در باب 
تمام اين روايت ھمراه با سند ((خودش خواھد آمد مثال در ذيل خبرى از جنگ بدر مى گويد 

و يا اشاره مى كند كه شرح و توضیح روايت در ابواب ديگر ) 40))(آن در كتاب دعا خواھد آمد
بدين ترتیب اطالعات كلى درباره ابواب مختلف و موضوعات آنھا را در اختیار ) 41.(موجود است

خواننده قرار مى دھد و دستیابى به اخبار و روايات مرتبط با ھم را براى خواننده آسان مى 
 .سازد

بسیارى از روايات سیره مشتمل بر مطالبى ھستند كه ارتباط : ـ طرح بحث ھاى اعتقادى
از اين رو مولف در ذيل اين قبیل روايات بحث ھاى اعتقادى , مستقیم با اصول اعتقادات دارند

مثال در باب , و كالمى را مطرح مى كند و در آن ھا به شرح و توضیح نكات روايات مى پردازد
معجزات پیامبر بحث مفصلى درباره حقیقت معجزه و وجوه داللت معجزات بر حقانیت نبوت 

در اين بحث ھا اغلب اشكاالت و شبھات مخالفان و منكران را ) 42.(پیامبر ارائه مى كند
مطرح كرده و با ذكر اقوال علما و نظريات خويش به رد و جواب آنھا پرداخته است و گاه به 

از جمله بحث ھاى اعتقادى در ; تصحیح برخى اشتباھات علماى سلف اشاره كرده است
(,وحى و كیفیت آن) 43(,معراج و كیفیت آن: ابواب سیره مى توان به اين موارد اشاره كرد

 )45.(و عصمت) 44
بى شك مبحث سیره نبوى در كتاب بحاراالنوار داراى كاستى ھايى است كه بیشتر به 

با اين حال بايد اذعان داشت كه مجموعه . اھداف مورد نظر در تإلیف اين كتاب باز مى گردد
روايات موجود در اين زمینه در بحاراالنوار به لحاظ كثرت و میزان اعتبار و نیز شرح و توضیحات 

 . نويسنده اطالعات گسترده و ارزنده اى در اختیار محقق قرار مى دھد

 :پى نوشت ھا
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