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  وهشیپژ مقاله

  
  نگاری در سیره مجلسی عالمه شناسی روش
  جالءالعیون کتاب بر تکیه با

  
  ١فاطمه میرآقاسی رودکی سیده

  ٢عباس احمدوند
  ٣محمدرضا بارانی

  
 دهیچک

گری ین نویسندگان حدیث شیعه در دوره صفویه، به دلیل رواج اخباریمجلسی از بزرگتر
میان آثار از  به نشر آثار شیعه پرداخت. %عصومانو تشیع در ایران و نیاز مردم به آشنایی با م

به زبان ساده بر  $به جهت گردآوری روایات سیره پیامبر جالءالعیونپرشمار مجلسی، 
شناسی  سنت، ارزش فراوانی دارد که بررسی روش مبنای روایات شیعی و با استناد به منابع اهل
  مجلسی در این کتاب بسیار ارزشمند است.

بررسی شده است تا  جالء العیونروش سیره نگاری عالمه مجلسی در  در این مقاله
های تاریخی و روایی شیعه و اهل گیری از گزارهروشن گردد مجلسی با چه رویکردی به بهره

آورد چنین در تدوین سیره نبوی دنبال چه هدفی بوده است؟ دستسنت پرداخته، و هم
های تاریخی منابع شیعی مستند به گزارش العیونجالءمجلسی سیره نبوی را در  پژوهش اینکه

های کالمی شیعی به دنبال تبیین باورهای های تاریخی با استداللکرده و بر پایه ترکیب گزارش
کالمی شیعه بوده و در این زمینه استناد به منابع اهل سنت را نیز مورد توجه قرار داده تا بتواند 

د و به ن آن دوره شواهدی برای باورهای شیعه بیاوربرای اهل سنت آن روزگار یا مستبصرا
  سازی باورهای شیعه بپردازد.استوار

 :هاواژه کلید
  نگاری، عالمه مجلسی، جالءالعیون، روش شناسی مجلسی.سیره
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  مقدمه
است متنوع و متکثر ایران عصر صفوي یکنواخت نبوده که نگارش سیره در جامعه از آنجا

شد؛ مینوشته ئات زمانه و رهیافت خاص هر عالمیعلمی، اقتضاو براساس مکاتب فکري و 
گاهی از ذهنیت مورخان، عمق بخشی به تحقیقات و ساماندهی دیدگاهها،  برايبر همین مبنا  آ

، شناخت و زمینه پیدایش دیدگاهها ها، شناخت منشأکمک به کشف نقاط قوت و ضعف دیدگاه
  .سیره نویسی ضروري استدر  های سیره نگارانتحلیل نگرشرویکردها و 

(خاتون آبادی،  زاده شد ۱۰۳۷در سال  1علی مجلسی مقصودبنمحمد تقی  ابنمحمدباقر 
های علمی شیعه (تهرانی،  خاندان عاشوری قمی؛ عالمی ازختر صدرالدین محمد). مادر او د۵۰۱

عالمان حدیث دوره ) و پدر او محمدتقی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و نخستین ۱/۱۵۱، الذریعه
(شاملو،  صفوی و پدربزرگ او مالمقصود؛ از اندیشمندان با نفوذ و مروجان مذهب تشیع بود

همچنین نیای خاندان مجلسی؛ حافظ ابونعیم اصفهانی از محدثان و  ).۲/۳۷، قصص الخاقانی
  ).۲/۱۱۹؛ خوانساری، ۹/۱۹۲(امین،  استحافظان بنام بوده

مالصالح مازندرانی، حسن علی شوشتری،  المانی چونپدر و ع مجلسی از مجلس درس
مالمحسن فیض کاشانی، مالصدرا، رفیع الدین محمد بن حیدر طباطبایی نایینی، محمد قاسم 

است (افندی، دهسن حر عاملی بهره برو شیخ محمدح الدین اصفهانیقهپایی، محمد شریف
)، ۱۰۸۱)، مالصالح مازندرانی (۱۰۴۵خود مانند مالصدرا ( از برخی از استادان ). ایشان۵/۴۰

) اجازه روایت داشته (مجلسی، ۱۱۰۴( ) و حر عاملی۱۰۹۱( مالمحسن فیض کاشانی
  است.بسیاری تربیت نموده 2) و شاگردان۸۳-۱۰۲/۷۶، بحاراالنوار

رسمیت مذهب تشیع در ایران توسط صفویان باعث شد تألیفات فراوانی در موضوعات مختلف، 
انجام پذیرد. مجلسی با محوریت کالم  %ع و سیره رسول خدا و دوازده اماممربوط به مذهب تشی

نوعی، احیاگر مکتب کالمی قم (شیخ صدوق) در اصفهان بود روایی و نقلی در آثار خود به
عرضه  )) و تالش کرد کالم امامیه را با استناد به روایات معصومان ۱/۲۵، بحاراالنوار(مجلسی، 

                                                                                                                            
لولو البحرین فی االجازات و تراجم رجال الحدیث،  ندگی مجلسی به کتابهای دیگری چونزاز اطالعات کامل برای  .١

  .و زندگی نامه مجلسی در دو جلد رجوع کنید ٦٨ص فیض قدسی، ،١٩- ١٨ص دستور شهریاران، ،٦٠- ٥٥ص
تعداد شاگردان مجلسی و اجازاتی که به شاگردان خود داده  ٨٨احمد حسینی، ص ، تحقیق سیداجازات الحدیثدر کتاب  .٢

  است ثبت شده است.
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  ).۳۷، االعتقاداتطریق اخبار متواتر ارائه نماید (همو،  کند و اصول مذهب را از
(مجلسی،  دانستمی 'که مجلسی یگانه خاستگاه علم را قرآن و اخبار اهل بیتاز آنجا 
های فلسفی را اساس نگارش یک از اندیشه)؛ با محور قرار دادن کالم نقلی، هیچ۱/۳، بحاراالنوار

روی  'گوید: اهل فلسفه از قرآن و اهل بیتلعقول میدر مرآت ا ؛ چنانکهاستخود قرار نداده
، )۱/۱۱۹، مرآت العقول(مجلسی،  گردان شدند و برای کسب علم به سراغ آثار فالسفه قدیم رفتند

 )در شرح روایات معصومان اوالاین رویکرد انتخابی او به معنای عقل ستیزی او نیست، زیرا ما ا
 نمونه،است. برای در موارد مختلفی از مبانی فلسفی بهره برده دله عقلی استناد کرده است، ثانیابه ا

در بحث توحید ذاتی، عالوه بر یگانگی خدا به جزء نداشتن خداوند اشاره نموده و به نفی جزء 
(مجلسی،  خارجی و ذهنی پرداخته و جنس و فصل را جزء ذهنی دانسته و از خدا نفی نموده است

  ).۱۰۶ ،عین الحیات
که روش اندیشه کالمی مجلسی از جهت انحصار منبع معرفت کالمی در  برخالف این

توان او را اخباری صرف نامید؛ زیرا مجلسی در اما نمی ،روایات به روش اخباریون نزدیک است
شیخ  ی یا اخباری حد وسط و میانه است.در باب اصول که مسلک او خود آورده 1رساله ثالث

در بحث اخباری و اصولی پیروی شود از استاد است که آورده هحدائق الناظربحرانی نیز در  یوسف
از  )۱۵-۱/۱۴(بحرانی،  ما مجلسی که طریقی خالف این دو برگزیدند و آن طریق بین این دو است

مجلسی  ،گری منع اجتهاد و تقلید استهای اخباریسوی دیگر با توجه به اینکه یکی از شاخصه
ْفریُع عَلینا إْلقاُء «بر اساس روایات  بر جواز استنباط احکام از عمومات  »اُالصول إَلیُکم و علیکُم التَّ

) و از نظر او اجتهاد و تقلید جایز است و همچنین ۲/۲۴۵،بحاراالنوار(مجلسی،  استحکم داده
). ۱/۴۱۳ ،عین الحیات(مجلسی،  استاجماع کاشف را نیز حجت دانسته و به آن استدالل نموده

  اخباری و ضد عقل انگاشت. مجلسی را عالمی صرفاً  توانرو نمی از این
(صفت گل،  استتکاپوهای دیوانی و اندیشه های دینی بوده دوران شکوفایی دوران مجلسی

). خدمات دینی او از حیث تالیف و تدریس و ترجمه اخبار و احادیث به زبان فارسی در کنار ٢١٧
صفویه، نقش او را در بسیاری از تحوالت  میزان نفوذ او بر سلطان حسین و جایگاهش در دربار

). یکی از مهمترین جریانهای مورد توجه در حکومت ٣٨نصیری، ( کنداین دوره مشخص می
به طوری که  ؛صفوی در ارتباط با مجلسی توجه و اختالف عمیق وی با تصوف و رد آن بوده است

                                                                                                                            
در کتابخانه ملی موجود است که  ٧٢٩٤در مجموعه شماره » باقر مجلسی در تصوفجوابیه محمد«ای با عنوان رساله  رساله .١

  به رساله ثالث معرف شده است.
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) وی به دلیل ٩٩ ،الحیات عین(مجلسی،  استخود به رد تصوف پرداخته الحیاتعیندر رساله 
که صوفیان نتوانستند ، چنانکردوقفه مبارزه میاالسالمی، با صوفیان تند و بی بودن موقعیت شیخدارا

از زیر بار کفر و زندقه شانه خالی کنند. وی همچنین اصل پشینه پوشی، اعتزال و رهبانیت را که 
ین درحالی است که مجلسی خود ) و ا٢٦٠زرین کوب، ( اساس تفکر صوفیه بود، بدعت شمرد

  ).٥١١(آقاجری،  دعا بوده است نشینی، خلوت واهل ریاضت، چله
عالمه از نویسندگان کثیرالتألیف در روزگار پایانی دوره صفوی، در زمینه وحدت ملی ایران و 

ای که به غیر از آثار گونهاست، بهگسترش زبان و ادب فارسی و رشد فرهنگ نقش بسیاری داشته
  است.از پنجاه اثر فارسی از ایشان به یادگار ماندهبیش ربی،ع

به زبان فارسی و درباره تاریخ  مجلسی ترین آثاری است که) یکی از مهم۱۰۸۹( جالءالعیون
است. نویسنده در مقدمه هنوشتبا استفاده حداکثری از منابع و مصادر شیعی متقدم،  )معصومان

در  ت،متعلق به احوال شریفه چهارده معصوم اسرا  آنچه نواربحاراالاست: در کتاب کتاب آورده
است و چندین مجلد به زبان عربی و فارسی، با استفاده از کتب سیر و اخبار مخالفان نگاشته

است، اما چون کتاب اول برای نیز اکثر مطالب گذرا بیان شده حیات القلوبهمچنین در کتاب 
است، از این روی با کارهای فراوان، به سترس همگان نبودهعموم سنگین بوده و کتاب دوم هم در د

نگارش کتابی فارسی و ساده همت نموده تا برای مردم کاربردی باشد و برای این منظور تنها از 
کند که ) و نیز تاکید می۲۲، جالءالعیوناست (مجلسی، روایات معتبر محدثان امامیه بهره برده

ه در تاریخ ائمه نوشته شده، آن است که در نگارش آن تنها از تفاوت این اثر با دیگر آثاری ک
  ).۲۴(همو،  استاحادیث معتبر و کتب امامیه استفاده نموده

مجلسی این کتاب را در چهارده باب نگاشته و هر باب شامل فصول متعددی است. باب اول 
سیره ل در بیان ؛ دربردارنده شش فصژوهش حاضر استدر پ محل رجوع نگارندگاناین کتاب که 

   ،نور شریف آن حضرت –۲ ،$نسب و القاب پیامبر -۱ با موضوعاتی چون: $پیامبر
و  $رحلت پیامبر -۵ ،$وصیت و وقایع نزدیک ارتحال پیامبر -۴ ،$والدت پیامبر -۳

ها نیز ) و دیگر باب۱۶۱-۲۵(همو،  ضریح مقدس، نگارش یافته -۶ ،وقایع مقارن و بعد از آن
). در مقدمه کتاب، ثواب ۱۰۱۳-۱۶۲(همو،  است )و امامان %ی حضرت فاطمهدرباره زندگان

نویسد چون اشک ریختن در مصیبت پیشوایان را یاد نموده و می 'بیت اهل گریستن بر مصیبت
 نامیده است جالء العیونگردد، این اثر را های ظاهر و باطن مومنان میدین موجب جالی دیده

  .)۲۵(همو، 
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پیداست که نویسنده با نگاه به مخاطب، زبانی ساده و  جالءالعیونمجلسی و  از مطالعه آثار
گاهانه و با زبانی بدون گاه عامیانه را برگزیده و برخالف پیچیدگی های لفظی رایج دوره صفوی، آ

بر نیاز مردم به نگاران صفوي بناسیره است.پرداخته %های ادبی به نگارش سیره معصومانآرایه
 -تاریخی و کالمی-روایی مانندبا رویکردهای غالب این عصر، هاي دینی،  موزهآشنایی با آ

تاریخی  –اند. مجلسی با رویکرد کالمیاهتمام نشان داده 'به نگارش سیره معصومان تاریخی
است. هنوشت جالءالعیونده امام را در ر، سیره چها)و امامان $با استفاده از روایات پیامبر

با روش توصیفی ـ تحلیلی و با توجه  و سیره نبوی در این کتاب پرداخته پژوهش حاضر به بررسی
به معرفی  جالءالعیونبراساس موضوع بندی کتاب  ،به بستر زمانی و مکانی و دیگر آثار مجلسی

و نیز در ضمن آن سعی کرده  پرداخته است های تبیین کننده رویکرد نویسنده در کتاب مذکورگزاره
  .نیز تبیین نمایدتاریخی اصفهان را - رترین آثار مکتب کالمییکی از معتب است تا

نگاری در کتاب  اثری جامع درباره سیره تاکنون توان گفت کهبا بررسی پیشینه پژوهش می
با این حال، برخی از است. تاریخی مجلسی انجام نشده –برمبنای رویکرد کالمی جالءالعیون

عالمه «علی ملکی میانجی در کتاب  ط است.یا مرتب به موضوع پژوهش نزدیک تحقیقات
ا توجه به شرایط اجتماعی، ش) به تبیین رویکرد مجلسی ب۱۳۸۵( »مجلسی، اخباری یا اصولی؟

سیاسی در دوره صفویه پرداخته و مجلسی را اخبارگرای اصولی دانسته که با استفاده از  فرهنگی و
اما رویکرد ایشان را در کتب سیره بررسی  برد،توان به نوع نگرش مجلسی در این دوره پیآن می
 است.نکرده

شیوه نقد اخبار تاریخ اسالم در « در مقاله رادرسول جعفریان و قاسم قریب و حسن طارمی
اند که مصادر ، فصلنامه تاریخ اسالم، به این نتیجه دست یافته۱۳۹۵در سال » بحاراالنوار

گری وی از مبانی کالمی شیعه است. این مقاله ننگاری مجلسی، بیانگر اثرپذیری تاریخ تاریخ
  .پرداختن جالءالعیونرا بررسی کرده و به بررسی  بحاراالنوارمجموعه 

رویکردشناسی عالمه مجلسی در قبال معارف «محمد عظیمی و محمد غفوری نژاد در مقاله 
ن نتیجه ، به ایهای نوین دینیپژوهشفصلنامه  ش)۱۳۹۹( »بشری؛ فلسفه، عرفان و اصول فقه

مبانی فکری و رویکرد  اما ،رسیده که مجلسی، عرفان و تصوف رایج زمان خود را مردود دانسته
است. در این مقاله رویکرد گرا بیشتر تمایل داشتهکالمی او به سوی اصولیان و متکلمان عقل

  است.دهشبررسی ن $مجلسی در سیره پیامبر
تقریبا  تحقیقاِت  گیری از نتایجضمن بهره اضرح پژوهش نظر به فقر پژوهش در این زمینه، در
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، برای بازشناسی میراث مکتوب شیعه در عرصه سیره، به بررسی رویکرد مجلسی مرتبِط پیش گفته
  شده است.پرداخته  جالءالعیوندر کتاب 

 تاریخی- رویکرد روایی. ۱
قادات شیعی عصر ضمن پایبندی بر باورها و اعت ،تاریخی - نگاران صفوی با رویکرد رواییسیره

با هدف جمع آوری میراث مکتوب شیعه از خطر نابودی و  $خویش و قداست سخنان پیامبر
اند؛ به طوری  اهتمام زیادی نشان داده )بدوِن بیان دیدگاه کالمی خاص، به نگارش سیره معصومان

های و گزارشنگاری به اخبار ، در شیوه تاریخ%ها غالبا در بیان سیره ائمه که نویسندگان سیره
از منابع و مصادر شیعی اعتماد نموده و غالبا بدون نقد و تحلیل و  )تاریخی و روایات معصومان 

اند و فقط اخبار و روایاتی نقد شده اند که در تعارض با بررسی سندی به ذکر وقایع تاریخی پرداخته
 - نگار با رویکرد رواییرهیکی از باورها یا اخبار پذیرفته شده شیعی باشند؛ به عبارت دیگر، سی

تاریخی، غالبا، نقل محور و بدون چارچوب عقیدتی روشن و با اتکا به منابع و مصادر تاریخی به 
های تاریخی در بیشتر موارد اهتمام بنابراین به تحلیل گزاره پرداخته است. %نگارش سیره ائمه 

نگاران برای حفظ میراث مکتوب شیعه سیرهاند؛ زیرا اند و صرفا واقعه تاریخی را روایت نمودهنداشته
های ، غالبا به دنبال تحلیل محتوایی گزارش'از نابودی آن و باور به قداست سخنان اهل بیت

به صرف این که خبری در منابع و مصادر  )اند و نویسنده در بیان سیره معصومانتاریخی نبوده
- دون نقد و تحلیل و بررسی سندی ذکر نمودهاست، اعتماد نموده و آن روایت را بشیعی وجود داشته

  کند.است و مواردی را که خبری با باورهای اجماعی شیعه در تعارض باشد نقد می
گیری از منابع متعدد در بیان روایات و هایی چون حفظ میراث مکتوب شیعه، بهرهشاخص

نگاران که سیره است یهایز مهمترین ویژگیا %گزارشهای تاریخی با تاکید بر مناقب نگاری ائمه
کنند. برای نمونه در دوره صفوی، در نگارش سیره با رویکرد روایی ـ تاریخی به آن توجه می

ای که در بیان به گونهاست. تاریخی نوشته -را با رویکرد روایی تذکره االئمهکتاب  ١الهیجی

                                                                                                                            
نگاشته شده است که یکی از شاگردان وی به نام محمد  ق١٠٨٥در سال  توسط محمد باقر مجلسی در مشهد تذکره االئمه. ١

(صالحی  بهره برده استمجلسی هم  بحار االنوارکتاب  باقربن محمد تقی الهیجی به تلخیص این اثر پرداخته و در مواردی از
 (درایتی، دنااند. فهرست  برخی از نویسندگان در انتساب این کتاب به مجلسی و الهیجی تشکیک کرده .)١٩ زاده،

نسخه را به مجلسی منسوب نموده است.  ١٦نسخه از این اثر را به الهیجی نسبت داده و  ٩٤مجموعا  )١٠٥٢-٢١٣٩٠/١٠٥١
 فهرست التراث) و محمد حسین حسینی جاللی در ٥٦(بحرانی،  ١١٨٦متوفی به سال ، دانشمندانی چون؛ یوسف بحرانی

  !این اثر را به الهیجی نسبتکه برخی دیگر  ر حالید ،اند) این کتاب را به مجلسی نسبت داده٢٤/ ٢ (حسینی جاللی،
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تاد هزار قصر از در شب والدت سعادت آیات، آنچنان هف«نویسد: می $معجزات والدت پیامبر
یاقوت و مروارید بنا کردند و آنها را فصور والدت نامیدند و جمیع بهشت را زینت کردند و ندا 

) و به روایتی ٥الهیجی، ( »کردند که شاد شو و بر خود ببال که پیغمبر دوستان تو متولد گردید
رد که تویی برگزیده من و بهترین حق تعالی او را ندا ک«نویسد: دیگر در این زمینه اشاره نموده و می

هاست. پس، از نور آن حضرت جوهری آفرید و آن را به دو نیم کرد و خلق، امت تو بهترین امت
در یک نیم به نظِر هیبت نظر کرد و پس از آن آب شیرین شد و در نیم دیگر به نظر شفقت نظر کرد 

را از نور عرش آفرید و از نور  و عرش را از او آفرید و عرش را بر روی آب گذاشت پس کرسی
کرسی لوح را آفرید و از نور لوح، قلم را آفرید پس به سوی قلم وحی نمود که بنویس توحید مرا 
پس قلم هزار سال مدحوش گردید از شنیدن کالم الهی و چون به هوش آمد گفت پروردگارا چه 

   ).٩ـ٧ن، بنویسم؟ فرمود که بنویس: الاله اال الله محمد رسول الله (هما
همانگونه که الهیجی در مقدمه این کتاب گفته از منابع معتبر مسلمانان و غیر مسلمانان در 

های کتاب پیداست که تلخیصی از است؛ همچنین از نوشتهنگارش سیره نبوی استفاده نموده
صرف مجلسی است، بدین روی مجلسی بنابر حفظ باورهای شیعی خود، به االئمهتذکرهکتاب 

ها بدون ، به بیان آن) های تاریخی و روایات معصومانبودن منابع و مصادر اخبار، گزارشبرمعت
  است.نقد و ذکر سلسله اسناد پرداخته

  جالءالعیونتاریخی در  -تبیین رویکرد کالمی. ۲
کالمی رویکردی متأثر از مسائل کالمی، از جمله مسائل مربوط به نبوت، بعثت، عصمت  رویکرد
آن نیز کالمی است. هدف علم کالم، اثبات اعتقادات و  کوینی بوده که مبانی حاکم برو والیت ت

  ). ۷۷- ۷۶؛ فارابی ۷۴- ۱/۷۳های دینی و دفاع از عقاید دینی است (فیاض الهیجی،  آموزه
داند و آن را از پیش پذیرفته خود می به دفاع از عقایددر این رویکرد نویسنده خود را پایبند 

تلفیقی است و به  یرویکرد کهتاریخی  -نگاری با رویکرد کالمی. سیرهاردانگحقیقت می

                                                                                                                            
این اثر در فهرست آثار عالمه  آبادی نوه مجلسی و پدر وی محمد صالح، از ذکراند، به طوری که محمدحسین خاتونداده "

نویسد: این کتاب در باره تاریخ ائمه قابزرگ در مورد شناسنامه کتاب تذکره االئمه میآ) و ٢٥ (خاتون آبادی، اندخودداری کرده
آن را نگاشته و به تصوف گرایش  ١٠٨٥بان فارسی است که در سال ) از محمدباقر بن محمد تقی الهیجی به ز)معصومان(

بن محمدتقی  است: محمدباقرو سیدمحسن امین در نسبت دادن این کتاب به الهیجی معتقد )٤/٢٦(تهرانی،  استداشته
است؛ اگر چه گروهی به دلیل تشابه اسمی این نگاشته ١٠٨٥را در سال  تذکره االئمهالهیجی از معاصران مجلسی است و 

  ). ١٨٥/ ٩ (امین: اندکتاب را به مجلسی نسبت داده
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دهد که همراه با پایبندی به روایات تاریخی بر باورهای کالمی خویش نویسنده این امکان را می
و در نگارش سیره از منابع روایی حداکثر استفاده را بنماید. این رویکرد از سوی  اصرار ورزد

هم نگاه تاریخی دارند و هم آن را یک منبع  $شود که به زندگی پیامبرکسانی پیگیری می
نگاری روی دانند؛ از این رو با انگیزه مقدس و با بکارگیری روش تاریخی به سیرهمعرفتی می

ـ تاریخی، به بازگویی عقاید شیعی اهتمام  آورند. سیره نگاران در نقل روایات با رویکرد کالمی می
  گونه است.این  جالء العیوندر  $جلسی نیز در نگارش روایات نبویورزند. روش ممی

  ' و اهل بیت $. تأکید بر دیدگاه خلقت نوری پیامبر۱. ۲
در منابع حدیثی متقدم شیعه و کالم امامیه از  'و اهل بیت $انگاره خلقت نوری پیامبر
م پیشین مطرح طوری که سه دسته روایات در باب عوالبه است؛قرون نخستین وجود داشته

آفریده شده بودند و  'بیت ر؛ عالمی که در آن فقط انوار اهل) عالم انوا١ است که عبارتند از: بوده
) عالم ارواح؛ عالمی که در آن ارواح همه انسانها مقدم بر ٢ ،استخبری از دیگر انسانها نبوده

صورت موجودات ه ها بانسان) عالم ذّر؛ عالمی که در آن ابدان همه ٣ ،اندابدانشان آفریده شده
  ).١٨(امداد توران،  اندریز و ذره وار آفریده شده

لم پیشین را رد برخی از اندیشمندان شیعی در تاریخ امامیه، هر سه دسته روایات مربوط به عوا
اند و برخی چون مجلسی با نگاه مثبت به روایات مذکور، دیدگاه نور محمدی را به یا تأویل نموده

شناسانده و به آوردن احادیث  جالءالعیون ی از مبانی کالمی اعتقادی شیعه در کتابعنوان یک
و  $است؛ برای نمونه در بیان عالم انوار یا خلقت نوری پیامبربسیاری در این زمینه پرداخته

فرمود: من و علی بن ابی طالب از  $ رسول خدا«نویسد: می صدوقاز  ، به نقل'اهل بیت
گفتیم در جانب راست عرش پیش از آن که خدا آدم را یم و تسبیح خدا مییک نور آفریده شد

داد و چون در بهشت  یبیافریند به دو هزار سال، چون خدا آدم را آفرید آن نور را در پشت او جا
ساکن شد ما در پشت او بودیم. چون نوح در کشتی سوار شد ما در پشت او بودیم، چون ابراهیم را 

گردانید ما در پشت او بودیم، پیوسته حق تعالی ما را از اصالب پاکیزه منتقل میدر آتش انداختند 
های پاک تا رسیدیم به سوی عبدالمطلب، پس آن نور را به دو نیم کرد و مرا در صلب به رحم

و به من پیغمبری و برکت داد و به علی؛ فصاحت و  لب ابوطالبعبدالله گذاشت و علی را در ُص 
  ).٣٦، جالءالعیونلسی، (مج »شجاعت داد

حق تعالی خطاب « همچنین مجلسی در روایتی از کلینی در باب عالم ارواح؛ آورده است:
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علی را از نوری و روحی  ؛ ای محمد، به درستی که خلق کردم تو و$ نمود به رسول الله
گفتند و یبدن، پیش از آن که خلق کنم آسمان ها و زمین و عرش و دریا را، پس پیوسته تمجید م بی

کردند، پس هر دو روح شما را جمع کردم و یکی گردانیدم، پس آن مرا به یگانگی و عظمت یاد می
کرد، پس آن روح را به دو قسمت کردم تا محمد و روح مرا به پاکی و بزرگواری و یگانگی یاد می

را از نور  و حسین صلوات الله علیهم به هم رسیدند، پس خلق کرد حق تعالی فاطمه نعلی و حس
  ).٣٧(همو، » تنها و روحی بی بدن، پس آن روح در ما اهل بیت ساری و جاری شد

چون طینت آدم «ا در این عالم، روایت کرده است: مجلسی درباره عالم ذّر و خلقت انسانه
تمام شد به مالئکه وحی نمود که بشری می آفرینم ازِگل، چون او را درست کنم و روح در آن 

ه سجده در آیید نزد او، سپس مالئکه جسد آدم را در بهشت گذاشتند و حق تعالی امر بدمم؛ همه ب
نمود روح آدم را که داخل بدن او شود، روح مکانی تنگ دید و از داخل شدن استعفا نمود و حق 

  ).٤٤(همو، »تعالی فرمود به کراهت داخل شو و به کراهت بیرون بیا

  ات در والدت نبوی. استناد به اخبار فزاینده معجز ۲. ۲
هشام تا عصر نویسنده، روایاِت معجزات در والدت نگاری از ابن اسحاق و ابندر کتب سیره

شود، اما استناد به اخبار معجزات و کرامات در عصر صفوی افزایش یافته نبوی بارها دیده می
ای تاریخی و هبا استفاده از اخبار، گزارش جالءالعیوناست. مجلسی در نگارش سیره نبوی در 

و  $به تبیین فضایل و کرامات حقیقی، غیر اکتسابی و ذاتی پیامبر )روایات معصومان
  است.در برابر کرامات و فضایل اکتسابی مشایخ صوفیه پرداخته 'بیت اهل

در این اثر به بیان  $دادن مفهوم و جایگاه والیت و سرپرستی پیامبرمجلسی برای نشان
ها در بامداد والدت چون شکستن و سرنگون شدن بت $دت پیامبروقایع فراتاریخی زمان وال

(مجلسی، خشک شدن آب دریاچه ساوه ایشان و لرزش ایوان کسری و چهارده کنگره آن و 
در صحف دانیال و  $) و ذکر والدت پیامبر٢٣٥، امالی؛ به نقل از صدوق، ٦٩، جالءالعیون

و احمد  الئکه نازل نشدند به غیر از عیسیذکر این نکته که در هنگام والدت هیچ پیامبری م
  پرداخته است. )٧٢، جالءالعیون(مجلسی، 

توان به هنگام تولد ایشان و ، می$همچنین از وقایع فراتاریخی در زمان والدت پیامبر
خندیدن هر سنگ و کلوخ و درخت، تسبیح آنچه در زمین و آسمان بود، گریختن شیطان با ذکر 

 ترین بندگان عالمیان محمد است، اشاره کردها و بهترین خالیق و گرامیمتاین جمله که بهترین ا
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 $از آمنه مادر پیامبر. همچنین )١/٥٨ ؛ به نقل از ابن شهر آشوب،٧٧ ،جالءالعیون(مجلسی، 
صری را از شام دیدم و هاتفی هنگام تولد فرزندم نوری درخشید که قصرهای بُ «کند: روایت می

  ). ٨/٣٠٠؛ به نقل از کلینی، ٧٤، جالءالعیون(مجلسی،  »امت را صدا زد که زاییدی سید
هایی که توان گفت: در دوره مغول، به دلیل تأثیر تصوف و اولیاءنامهدرباره روایات یادشده می
از این منظر در رأس والیت قرار  $رسد پیامبرنگاشتند، به نظر میصوفیان برای اولیاء خود می
تر را حائز شود، لذا آثار تر و خارق العادهتر و عجیبی به مراتب مهمدارد و سزاست که معجزات

نگاری این عصر که متاثر از مشرب کالمی مدرسه حله و پذیرش والیت تکوینی است پر از سیره
 )به معجزات و کرامات معصومان جالأالعیونمعجزات والدت نبوی است و عالمه نیز در 

  است.پرداخته
  

  نگاریجوم در سیرهنفوذ علم ن. ۳. ۲
الدین طوسی رصدخانه مراغه را پایه گذاری کرد و به دنبال آن در عهد ایلخانان، خواجه نصیر

هایی که سابقا موج جدیدی از طالع بینی و دانش نجوم در جهان اسالم پیدا شد. بر خالف آن انگاره
شده بودند؛ عالمان شیعه  از احادیث وجود داشت و مسلمانان از پرداختن به علم احکام نجوم منع

فرج در این عصر در آثار خود، به تطهیر علم نجوم پرداختند؛ چنانکه سید ابن طاووس در کتاب 
نجوم و علم به آن از آیات خداوند سبحان و از معجزات صاحبان رسالت «نویسد: می المهموم

گرایش به علم نجوم و ، جالءالعیون). در آثار مجلسی از جمله در کتاب ۱۱ (ابن طاووس، 1»است
: نویسد می $طالع بینی در گزینش اخبار تاریخی روشن است. مجلسی در باره طوالع پیامبر

طالع مشتری عالمت علم و حکمت و سیاست آن حضرت و طالع عطارد نشانگر مالحت و «
و فصاحت ایشان و طالع زهره نشانگر بشاشت و جمال او و طالع مریخ که داّل بر شجاعت او بود 

اند: طالع حق تعالی جمع کرد در آن حضرت، جمیع مدایح را و همچنین بعضی منجمان گفته
اند که طالع والدت پیغمبران سنبله و میزان است و طالع حضرت رسول میزان بود. بعضی دیگر گفته

  ).١/١٨١؛ ابن شهرآشوب، ٦٧ جالءالعیون(مجلسی، » آن حضرت سماک رامح بود
در طالع خاص به نقل از ابن  $ن امور اعجاز گونه والدت پیامبرچنین مجلسی در بیاهم

چرا با این علم و  بود، پرسیدمأمون از شخصی که در علم نجوم ماهر « :آشوب می نویسد شهر

                                                                                                                            
  النجوم العلم بها من آیات مالک الجالله من معجزات صاحب الرساله..  ١
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پندارد که خاتم پیغمبران است و من این آوری؟ وی پاسخ داد: او میزیرکی به پیامبر ما ایمان نمی
لعی متولد شده که هر که در آن طالع متولد شود باید پیغمبر باشد. دانم چون در طارا دروغ می

در طالعی متولد شده که هر فرزندی که در آن طالع متولد  که او یکی از حکما در جلسه پاسخ داد
» میرد و پیغمبر به آن طالع متولد شد و شصت و سه سال زندگی کردشود، همان ساعت می

  ).٢/٥٠، حیات القلوب؛ همو، ٦٧، جالءالعیون(مجلسی، 

  ). ماهیت علم امامان۴. ۲
 )قابل مقایسه با علم بشری و نوابغ نیست. در نگاه شیعه، دانش ائمه )قلمرو علم ائمه

سرچشمه الهی داشت و اکتسابی و محدود نیست. مسئله علم امام از آغاز پیدایش موضوع امامت، 
از همان ابتدا در مکاتب شیعی از ویژگی امام های امامیه بوده است، لذا مسئله علم امام از دغدغه

دانسته شده است و همه مکاتب شیعی از مکتب کوفه تا مکتب اصفهان برعلم امام پافشاری 
اند؛ با وجود این در این باره اختالف نظر نیز دارند. برخی علم امام را در حوزه تشریع و برخی  داشته

مونه شیخ مفید معتقد است علم برای امام همانند اند. برای ندر حوزه والیت تکوینی پذیرفته
کند که امامیه اتفاق نظر دارند بر اینکه امام باید معصوم و عصمت، یک ضرورت است و تصریح می

گاه به تمام علوم و دانش دین باشد و در فضل به کمال رسیده باشد (مفید، ا   ).٣٩ وائل المقاالت،آ
 جالءالعیونهایی را در یع و تکوین معتقد بوده و روایتمجلسی درباره علم امام در زمینه تشر
، به نقل از ابن بابویه، روایت ست و به همین منظورا بیان نموده که نشانگر این باور کالمی او

در  %گذاشتند. علی در میان % در روزهای آخر زندگی اسراری را با علی $کند که پیامبر می
هزار باب از علم به من تعلیم نمود  $پیامبر« از فرمود:صحابه از چرایی این رپاسخ به پرسش 

وی  ).۶۴۲، خصال؛ صدوق، ۱۱۱ ،جالء العیون(مجلسی، » گرددکه از هر بابی هزار باب باز می
گفت: پرسشی دارم و  $ابوسفیان به پیامبر«نویسد: می $درباره علم لدنی پیامبر چنینهم

فرمود: من  $بگویی؟ گفت بلی و پیامبر حضرت فرمود: پرسش تو را بگویم پیش از آنکه
و  دهم که تو راست گوییشصت و سه سال زندگانی خواهم کرد و ابوسفیان گفت: گواهی می

، ) و در روایتی دیگر۱۲۱، جالءالعیون(مجلسی،  »گویی نه به دل: به زبان میرسول خدا فرمود
: هیچ گروهی از فرمود %ه علید، برخدادهایی که تا روز قیامت رخ خواهد دا باره در $پیامبر

  ).۱۲۳(همو،  دانم که محق ایشان و گمراه ایشان کیستمردم نیستند، مگر آنکه می
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  آشکارسازی و گسترش دامنه تبری و تولی. ۵. ۲
(صفا،  در سایه پشتیبانی شاهان شیعی صفویه در ایران و عراق، مذهب تسنن تقلیل یافت

فرهنگی  کمان صفوی در نشر فرهنگ شیعه، موقعیت بازِ های حا) و ظرفیت گسترده و حمایت۵/۷
های پیشین با هایی که سیره نویسان دورهرا برای علمای شیعه هموار نمود و بسیاری از محدودیت

و تکفیر خلفا با  صحابه، $بودند، برداشته شد و به بیان دیدگاه خود درباره پیامبر رو به روآن 
ند. مجلسی نیز برای ترویج مذهب شیعه و دفاع از عقاید ، پرداخت$استناد به سخنان پیامبر

کار ه امامیه، به ویژه موضوع امامت و والیت، برای نگارش باورهای شیعی نهایت تالش خود را ب
 بست و بر خالف مکتب کالمی بغداد به توسیع مفهومی تبری در مکتب اصفهان پرداخت.

اسامة بن زید را امیر کرد و لشکری از  رسول خدا« :نویسدمجلسی به نقل از شیخ مفید می
امر کرد که با اکثر صحابه بیرون رود به سوی  و ه و غیر ایشان برای او ترتیب داداهل فتن ،منافقان

از فرستادن این لشکر آن بود که مدینه از  هدف ایشانو  به موضعی که پدرش شهید شده بودو روم 
امر خالفت بر آن حضرت منازعه نکند تا  %رالمؤمنیناهل فتنه و منافقان خالی شود و کسی با امی

و برخی را  فرمود در بیرون رفتن و اسامه را به حرب فرستاد و مردم را مبالغه بسیار می مستقر گردد
بو بکر و عمر با لشکر اسامه بیرون اامر کرده بود که  $برای بیرون راندن مردم تعیین نمود. پیامبر

ایشان برای فتنه و فساد به مدینه   یافت کهخبر عایشه و حفصه  روند، در این وقت از سخنان
بو بکر یا عمر با مردم نماز کنند که این باعث شبهه مردم امبادا  که اند، بسیار غمگین شد برگشته

فرمود روانه کنید لشکر اسامه را و بیرون روید با این لشکر و خدا لعنت  $. سپس پیامبرشود
و سه مرتبه این سخن را فرمودند و مدهوش شدند به سبب اندوهی » یدکند کسی را که تخلف نما

  ).٦٧٩/ ٢ ،حیات القلوب؛ همو، ٨٧، جالءالعیون(مجلسی،  های فاسد آنان دانستکه از نیت
اسامة پسر زید بن حارثه را  ،$پیامبرسپس «که روایت شیخ مفید چنین است که  در حالی

جا که پدرش کشته شده برای  مانه ا مردم مسلمان بهو دستور داد بگماشت سرکردگی لشکری ه ب
مهاجر و انصار را بزرگان د که گروهی از بواین ایشان سوی روم برود و رأی ه جنگ با دشمنان دین ب

ی یدر لشکر او بفرستد تا هنگام مرگش کسی درباره زمامداری اختالف نکند و طمع به پیشوا
نزاع او به هموار سازد و کسی با  ،بودگماشته جانشینی ه بن نبندد و راه را برای آن کس که انامسلم

نام اسامة بست و در باره بیرون کردن آنان ه گفته شد ب برنیاید، پس پرچم سرداری جنگ را چنانچه
اسامة دستور داد با لشکر خویش از مدینه بیرون رود و در جرف (نام ه از مدینه سفارش فرمود و ب

برانگیخت و از درنگ کردن اسامه  ماند و مردم را به بیرون رفتن و همراهیلی مدینه) باجایی در سه م
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. پس از سه روز درباره امامت نماز اختالف شد بر حذر داشتهمراهی نکردن با اسامه در مدینه و 
اند، پس برای جلوگیری از سخنان عائشه و حفصه دانست که ابوبکر و عمر بازگشته $و پیامبر 

اید و آنان دشواری به نماز رفت. پس از نماز از این دو نفر پرسید چرا بازگشتهاز فتنه و شبهه به 
ه و از آن باز نمانید، بپیوندید ب هر اسامکلشه بپیوندید بفرمودند  $انگیزه خود را گفتند و پیامبر 

ه او رسیده واسطه رنجی که از رفتن مسجد به آنگاه ب ند و، و سه بار این سخن را فرمودهر اسامکلش
  ).١٨١و١/١٨٠ ،االرشاد(مفید،   » بود و از اندوه بسیاری که باو دست داده بود از هوش برفت

چنین سخنی از لعنت منافقان و اهل فتنه نیست و هم در این روایت شیخ مفید سخنی از
توان گفت مجلسی به گسترش دامنه اند نیست. بنابراین میفرستادن به کسانی که از لشکر بازگشته

  و تولی پرداخته است. تبری
گیری از ابزار تکفیر در بیان روایت دوات و قلم که در منابع معتبر مجلسی بدون تقیه و با بهره

به نقل از ابن ابی الحدید و شیخ مفید،  ،استشیعه و اهل سنت، به طرق گوناگون ذکر گردیده
ن دوات و قلم، اجابت را مبنی بر آورد $در یوم الخمیس که درخواست پیامبرکند: روایت می

کنم که با اهل بیت من نیکو رفتار کنید و رو فرمودند: شما را وصیت می $ننمودند؛ رسول خدا
مؤّلف گوید که این حدیث دوات و قلم در صحیح بخاری  :نویسداز ایشان بر نگردانید. سپس می

ابن  ١/١٧٩،االرشاد(مفید،   و مسلم و سایر کتب معتبره اهل سّنت مذکور است به طرق متعّدده
  ).٨٧،جالءالعیون؛ مجلسی، ٢/٥٤ ابی الحدید،

اند  آیا بعد از این حدیث که همه عاّمه روایت کرده« :نویسدمجلسی در شرح این روایت می
اگر  .و کفر کسی که عمر را مسلمان داندهیچ عاقل را مجال آن هست که شك کند در کفر عمر 

کنند،  ند، کسی مانع وصّیت او شود، مردم بر او طعنها میبّقالی یا عّالفی خواهد که وصّیت ک
خواهد وصّیتی کند که صالح جمیع اّمت در آن باشد و کسی مانع او شود،  $هرگاه رسول خدا 

خواهد بود   در چنان حالی آن حضرت را آزرده کند و نسبت هذیان به آن حضرت دهد، چگونه
 ... و » ما َیْنِطُق َعِن اْلَهوی ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوحی َو «فرماید  حال او؟ و حال آنکه حق تعالی می

تر گرداند، در همه احوال حضرت داند که غرض  برای آنکه مبادا امر خالفت امیرالمؤمنین را واضح
پس لعنت خدا و رسول بر ایشان آن است که بعد از آن حضرت انتقام او را از اهل بیت او بکشند، 

(مجلسی،  »که ایشان را مسلمان داند و هر که در لعن ایشان توّقف نماید و به هر ایشان باد
 در این گزارش کههمچنین رویکرد مجلسی  ).٦٨٠ ،حیات القلوب؛ همو، ٨٩و ٨٨، جالءالعیون

با مردم چون بالل ندای نماز را داد حضرت مّطلع شد، پس عایشه گفت که: أبو بکر را بگوئید که «
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عمر را بگوئید که با مردم نماز کند، حضرت چون صدای ایشان را  کهنماز کند، و حفصه گفت 
مانید  ه شما به زنانی میشنید و غرض فاسد ایشان را دانست، فرمود دست از این سخنان بردارید ک

 با گزارش شیخ مفید همخوانی ندارد پیدا است و آشکارا» خواستند گمراه کنند را می که یوسف
  .)٨٦، جالءالعیون (مجلسی،

قرار حکومت شیعی تمجلسی عالوه بر اینکه خود در بیان روایات، بنابر فضای باز سیاسی، اس
مذهب و ورود علمای شیعه به دستگاه حکومتی صفویان و حمایت همه جانبه آنان از فقهای شیعه 

 تقیه را کنارگذاشتهای، در برابر تقلیل یافتن قدرت اهل سنت نزد حاکمان وقت، بدون هیچ مالحظه
رهای کالمی شیعه در مکتب اصفهان پرداخته و همچنین پرده از تقیه ورزی عالمان و به تبیین باو

دارد و برمی $شیعه در همراهی با دیدگاه اهل سنت در زمینه زمان والدت و رحلت پیامبر
داند؛ می بلکه ناشی از تقیه را نه از باب تأیید ایشان، محدثان اهل سنتهای همسو با روایت

است و در بیان تاریخ والدت آن حضرت روایاتی از مورخان شیعه و اهل سنت ذکر کرده نانکهچ
گویا در تعیین روز والدت تقیه فرموده، موافق «نویسد: می نی با اهل سنت،در شرح تطابق نظر کلی

نیز  $همچنین در بیان تاریخ رحلت پیامبر ).٦٤(همو، » استمشهور میان مخالفان بیان کرده
را مصادف  $که تاریخ رحلت پیامبردر مورد روایت کلینی کار برده و ه ددًا همین روش را بمج

به این قول کسی از علمای شیعه قائل نشده است، «نویسد: می دانسته،با دوازدهم ربیع االول 
  ).١٢١(همو،  »شاید محمول بر تقیه بوده باشد

  دفاع از اندیشه نص امامت. ۶. ۲
که  از مبانی اندیشه سیاسی شیعه استدر مقابل اندیشه انتخاب امامت، اندیشه نص امامت، 

ها در ایران است. اما با روی کار آمدن مغولاز ابتدا در متون روایی و کالمی خود از آن دفاع نموده
عالمه حلی امکان ایلخانی جبهه  . درگرفتایلخانان شکلدو جبهه ممالیک و  و سقوط خالفت،
ه اندیشه نص و تبلیغ آن را پیدا کرد و در جبهه ممالیک ابن تیمیه به مبارزه با پرداختن گسترده ب

اندیشه نص پرداخت. لذا از این زمان به بعد آثار کالمی و روایی شیعه بر پایه محوریت اندیشه 
نص و اثبات و تثبیت این اندیشه نگارش یافته و در عصر صفوی هم دفاع و تثبیت اندیشه نص 

منبعث از آثار مکتب حله به وضوح آشکار  جالءالعیونبل انتخاب امامت در کتاب امامت در مقا
به تبیین اعتقادات و کالم  )های تاریخی و روایات معصوماناست و مجلسی با بیان گزارش

در هنگام رحلت  $پیامبر آورده است که )، چنانکه به رواین از علیاستشیعی پرداخته
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 برادر، چون من از دنیا رحلت کنم، : اییل خطاب به من فرمودئیل و میکائخویش در حضور جبر
و کفن من، مشغول غصب خالفت گردند. تو از پی ایشان امت غدار به من نپردازند و قبل از غسل 

تاکید  و در )٩٩، جالءالعیون(مجلسی، » تا ایشان به طلب تو آیند خود مکنطلب حق  مرو و
بیت من  کند که دست از اهلع انصار اشاره میدر جم $ه امامت، به وصیت پیامبرسئلم
) و در روایتی دیگر به نقل از ۹۳ (همو، های راه و چشمه های حکمت اندندارید که ایشان چراغ بر

آن حضرت در جمع مسلمانان  رسید، $چون هنگام وفات رسول خدا«نویسد: کلینی می
دَ ن است در امت من و ادا میفرمود: ای گروه مسلمانان، علی برادر من و وصی و خلیفه م ین کند ِ

ای گروه فرزندان هاشم و فرزندان عبدالمطلب و ای گروه  های من.به وعده کندمرا و وفا می
  ).۱۰۸(همو،  »شویددشمنی با علی مکنید و مخالفت امر او ننمایید که گمراه می !مسلمانان

گردد، ه نص و کالم نقلی اثبات میله امامت به واسطمسئبا توجه به اینکه در اعتقادات شیعی، 
بر این  جالء العیوندر کتاب  )مجلسی تالش نموده با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومان

بگذارد. ایشان همچنین در کتاب حق الیقین، تصریح نمودند که مرتبه امامت، نظیر  موضوع َصحَّ 
رد، باید که مردم نبی را نیز اختیار توانند منصب جلیل نبوت است؛ اگر امام را مردم توانند اختیار ک

از باورها و  %). در حقیقت انتصاب الهی امام۳۸ ،حق الیقینکرد و این باطل است (مجلسی، 
گونه روایات، درستی دیدگاه  در مقابل اهل سنت است که مجلسی با ذکر این اعتقادات مهم شیعه

  .کندشیعه و برخی منابع اهل سنت استوار مینشان داده و آن را با استفاده از روایات را شیعه 

  . نگاه کالمی در نقل روایات اهل سنت۷. ۲
همواره از روایات معتبر  ،در نگارش سیره تفاده حداکثری از اخبار و روایاتمجلسی به دلیل اس

و مختلف شیعه  دانسته بهره برده و در شرح آنها از منابعها را معتبر میخود به دالیلی آنشیعه که 
در جایی که خبر  اوالاست: دههل سنت در دو حالت استفاده کرو غالبا از منابع ا برده هسنی بهر

 خاص، مکمل روایت شیعه محسوب شود؛ سنی معارض با اخبار شیعه نباشد و در یک موضوع
های اهل سنت برای تحکیم معتقدات شیعه و زمانی که مجلسی قصد مثال آوردن از کتاب ثانیا

نظیر صحاح سته  مجلسی به بسیاری از کتب اهل سنت،اما با توجه به اینکه  به آنان دارد.احتجاج 
به  ١های تفسیری آنان دسترسی داشته، از ارجاع مستقیمو سیره ابن اسحاق و مغازی واقدی و کتاب

                                                                                                                            
طور مثال کتاب مسند احمد بن حنبل در دوره مجلسی در  همجلسی از ارجاع مستقیم به کتب اهل سنت اکراه داشته؛ ب .١

سید بن  لطرائف) و اق ٦٢٩( اربلی کشف الغمهاما ایشان روایات آن را از طریق کتب شیعه قبل از خود مانند  ،دسترس بوده
  است.ق) روایت کرده ٦٦٤( طاووس
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د بن مانند سی های شیعه،آنها خودداری کرده و هر روایتی را که نیاز به نقل داشته، به واسطه کتاب
است. مجلسی در نقل اخبار وروایات در طاووس نقل نموده و به شرح و نقد روایت پرداخته

استوارسازی جایگاه روایات شیعی نیز از روایات اهل سنت به مثابه ابزاری برای  جالءالعیون
آورد؛ به استفاده نموده و در صورت معارض نبودن با روایات شیعی، گواهی از منابع اهل سنت می

کند ای که در بیان حدیث دوات و قلم در یوم الخمیس ابتدا روایاتی را از علمای شیعه بیان میگونه
احادیثی را از صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب معتبره اهل  هاو سپس در تحکیم و تقویت آن

؛ ابن ٥/٧٥ ،صحیح مسلم؛ ٧/٩، صحیح بخاری؛ ٨٨، جالءالعیون(مجلسی،  کندسنت ذکر می
  ).٥٤ /٢ لحدید،اابی

 بحاراالنواردر  ،مجلسی در توجیه استفاده از منابع اهل سنت و نقل اخبار و روایات ایشان
اما آثار مخالفان، تنها برای تصحیح الفاِظ خبر و شناخت معانی به آنها رجوع «نویسد: می

طرق ما روایت شده، گاه برای رد بر ایشان با بیان مورد تقیه یا تأیید آن چه از ایم و البته نموده
). بر همین اساس عالمه برای ١/٢٤ ،بحاراالنوار(مجلسی،  »ایماخباری از آثار ایشان نقل کرده

تأیید و تحکیم احادیث روایت شده در منابع شیعه، در صورتی که اخبار اهل سنت معارض با 
مخالفان  نشان دهداین بوده که است و هدف او سنت بهره بردهاز منابع اهل اشد،اخبار شیعه نب

و در  تی دارند که مؤید روایات شیعه استهای کالمی شیعه اخبار و روایاتشیع هم در تأیید گزارش
  است.جهت تبیین هر چه بیشتر کالم شیعی از این شیوه استفاده نموده جالءالعیوننگارش 

  رفع تعارض روایات شیعی. ۸. ۲
به عنوان تنها منشأ زالل علم  و اخبار اهل بیت ود نسبت به قرآنمجلسی در پی باور و اعتقاد خ

مهجور ماندن بخشی از اصول حدیثی شیعه در طول تاریخ، بر خود مسلم دانسته تا به جستجوی  و
). مجلسی در برخورد ۱/۴ (مجلسی، بحاراالنوار، با تمام دقت بپردازد )اخبار پاک معصومان

است و بدون روش عالج ثبوتی بهره جسته با روایات متعارض با اندیشه کالمی خود بیشتر از
تمام احتماالتی  ر جمع اخبار پرداخته و سعی کردهآوردن دلیل و برهان به بیان احتماالت متعدد د

جمع روایات و های عالمانه خویش به با شرح کند و دانسته، مطرحرا که خود دور از ذهن نمی
مختلف مانند حمل بر تقیه دانستن، تعارض روایات های لذا با استفاده از روش توجیه آنها بپردازد؛

و از بین بردن تشویش حاصله از  )و با استفاده حداکثری از روایات معصومانین برده را از ب
در روایتی به نقل  از این رو، .ببردتعارض، از تمامی اخبار و روایات جهت تبیین کالم شیعی بهره 
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(مجلسی،  مرا از زمین چهار انگشت بلند کنفرمود قبر  $نویسد: پیامبراز کلینی می
کند که قبر شریف شیخ طوسی نقل می و در روایتی دیگر از )۱/۴۵۰ کلینی،؛ ۱۴۳، جالءالعیون

تهذیب ؛ شیخ طوسی، ۱۴۲ ،جالءالعیون(مجلسی،  آن حضرت را یک شبر از زمین بلند کردند
احادیث چهار انگشت «ویسد: ). مجلسی در رفع تشویش میان این روایات می ن۱/۴۶۹، االحکام

چهار انگشت گشاده به  باشد، زیرا بیشتر است و محتمل است که به اعتبار اختالف شبرها بوده
ل چهار انگشت بوده باشد و بعد از ریختن سنگ یک شبر نزدیک است. محتمل است که در اّو 

(مجلسی،  »شدریزه یک شبر شده باشد واحتمال دارد که این حدیث محمول بر تقیه بوده با
  ).۱۴۳، جالءالعیون

  . تأثیر رویکرد معنوی بر مفاهیم کالمی۹. ۲
بیان ثواب  جالءالعیون،نگاری در سیره اهدافیکی از  که از نام کتاب پیداست،گونه  همان

نگاران متقدم شیعی و که در آثار سیرهاست؛ چنان ) حزن و گریستن بر آالم و مصائب معصومان
گریستن بر  و دهم هجری که گرایش به تصوف نقشبندی غلبه یافته بود،همچنین در قرون نهم 

تأکید فراوان شده است که نمونه آشکار آن نگارش کتاب  % خصوصا امام حسین 'بیت اهل
واعظ کاشفی است که محور این اثر، ذکر آالم و  به دست مال ٩٠٧در سال  ءالشهدا روضة

تا عصر صفوی  %ذکر مصائب معصومانو نگارش سیره با  است %مصائب حسین بن علی
  استمرار داشته است.

خود، گریستن بر  متأثر از سیره نویسان پیش از جالءالعیونمجلسی در نگارش سیره نبوی در 
 $بر حق پیامبر را محور گفتمان خویش در باب والیت و امامِت   'بیت آالم و مصائب اهل

و  'ثواب گریستن بر مصائب اهل بیت در باب نمونه، قرار داده است. برای %و حضرت علی
مصیبت ما را  کسی که به یاد دیگران آورد«کند: محزون بودن برای ایشان چندین روایت را ذکر می

ز دیده او یک ها گریان است و هر که ااش در روزی که دیدهو بگرید یا بگریاند، گریان نگردد دیده
، حق تعالی او را در بهشت متنعم گرداند و هر به جهت ستمی که بر ما رفته قطره اشک بیرون آید

های او آب جاری شود، حق تعالی روی او را بر آتش جهنم کس ما نزد او مذکور شویم و از دیده
هر که از دیده «نویسد: به نقل از شیخ طوسی می . نیز)۲۷، جالءالعیون(مجلسی،  »حرام گرداند

یا حقی که از ما کم کرده اند،  ا ریخته شده استرای خونی که از ماو یک قطره اشک بیرون آید ب
؛ به ۲۶ ،جالءالعیون(مجلسی،  »حق تعالی او را در بهشت ابد االباد جای دهد و متنعم گرداند

  ).۱۹۴، امالینقل از شیخ طوسی، 
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به هر  یا علی!: «فرمود $ همچنین به نقل از ابن شهرآشوب روایت کرده است: رسول خدا
(مجلسی،  »هاستترین مصیبتیبت مرا یاد کند که آن عظیمکس مصیبتی برسد، مص

روایت  %) و به نقل از شیخ طوسی از امام صادق۱/۲۹۴؛ ابن شهرآشوب، ۱۲۲ ،جالأالعیون
را به یاد آور که هرگز به مردم چنین  $ وقتی مصیبتی به تو رسید، مصیبت رسول خدا« کندمی

  ).۶۸۱، امالی؛ شیخ طوسی، ۱۲۲، لعیونجالءا(مجلسی،  »رسید مصیبتی نرسیده و نخواهد
پس از  ،$از دیگر رویکردهای معنوی در نگارش سیره نبوی در این کتاب، توسل به پیامبر

به تبیین لزوم توسل به  )روایات معصوماناز مجلسی با استفاده  1رحلت ایشان است.
مود: چرا آزرده به اصحاب خود فر %امام صادق«نویسد: بعد از رحلت پرداخته و می $پیامبر

گردد و هرگاه معصیتی از دانید که اعمال شما بر ایشان عرضه میکنید رسول خدا را؟ مگر نمیمی
خواهد و هر عمل نیک را از شما ببیند دعا شود و برای شما از خدا بخشش میببیند آزرده میشما 
  ).۴۴۵؛ شیخ صفار، ۱۵۰- ۱۵۲، جالءالعیون(مجلسی، » کند که خدا توفیق شما را زیاد گرداندمی

  نتیجه
سیره نبوی است که با هدف آشنا  رهاز آثار فارسی عالمه مجلسی دربا جالء العیونکتاب 

ین آن و سیره امامان شیعی به نگارش در ایجاد پیوند استوار بو  $ساختن مردم با سیره پیامبر
های آنها بر گزارشرگی چیآمده است. مجلسی با بهره گیری فراوان از کالم و رویکردهای خاص و 

خویش بوده است. دوره سازی گزاره های تاریخی با باورهای کالمی  همسوبه دنبال تاریخی سیره، 
سیره نبوی و بازنمایی آن درباره صفوی  هرودر بازشناسی نگاه رایج د جالء العیونجایگاه  رواز این 

های رایج به نگارش سیره به تچندان باال است که شناسایی این کتاب در حکم اطالع از رهیاف
به  جالء العیونهای کالمی شکل دهنده دیدگاه خاص ترین مؤلفهمعنای خاص و عام است. مهم

سیره، اینها است: تأکید فراوان بر نظریه نور محمدی؛ استناد فراوان به اخبار مربوط به معجزات در 
مباحث گوناگون سیره؛ پای فشردن بر  های کیهان شناسانه درزمینه والدت پیامبر؛ تأکید بر نگاه

علم امامان و دفاع از اندیشه نّص در جانشینی پیامبر؛ غلبه کالم بر روایات متعارض با نگاه 

                                                                                                                            
این مذهب، با استناد به آیات قرآنی و روایی  بسیاری از بزرگان اهل تسنن و پژوهشگران واقع بین به غیر از اندیشمندان شیعی، .١

در کتاب  $ثی را از پیامبر) حدی٨٧٠(د. بخاری . برای نمونه،)١٨٥(ابن مرزق،  اندنیز به مشروع بودن توسل، اذعان داشته
شوند و ابتدا به حضرت آدم و سپس تاب میشود که مردم بیای نزدیک میدر روز قیامت، آفتاب به گونه کهخود روایت نموده 

  ). ٥/٤٧٤ (بخاری، شوندمتوسل می $پیامبربه حضرت موسی و 
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و مقایسه آنها با دیگر آثار  جالء العیونها در کتاب سیره پیامبر. بازشناسی این مؤلفهباره شیعیان در
ترین مبانی مجلسی در رویکرد به تاریخ و بلکه مهمتوان از مجلسی در باب سیره و تاریخ را می

  صفوی به شمار آورد. هروگری دجریان اخباری
از سوی دیگر مجلسی به رفع تعارض روایات شیعی پرداخته و گاه روایات اندیشمندان شیعه 

چنین با غلبه مانند شیخ مفید را بر اساس باور و رویکرد خویش به نگارش درآورده است. هم
های کالمی، به تبیین رویکرد کالمی شیعه در مکتب و روشد عرفانی بر مفاهیم کالمی رویکر

های تاریخی، ای که در گزینش روایات و گزارشاصفهان، در سیره نبوی پرداخته است. به گونه
ها، در پی اثبات باورهای کالمی و شیعی اعتقادات کالمی خود را مالک دانسته و با بیان روایت

های ه و سیره نبوی را براساس باورهای شیعی عصر خود و برپایه ترکیب استداللخویش بود
های های تاریخی متناسب با اعتقادات کالمی نوشته و همواره گزارشکالمی شیعی و گزارش

  است.تاریخی را در خدمت تبیین باورهای کالمی شیعه قرار داده
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، پژوهشکده در اندیشه امامیه نخستین % و اهل بیت $خلقت نوری پیامبر امداد، توران،  -

  ش. ۱۳۹۸، انتشارات دارالحدیث، %بیت کالم اهل
  .۱۴۰۱، قم، انتشارات خیام، لعلماء و حیاض الفضالءریاض اافندی، عبدالله بن عیسی،  -
  .١٣٨٨نو،  طرح تهران، ،صفوی عصر ایران در دولت و دین مناسبات بر ای مقدمه سیدهاشم، آقاجری، - 
، تحقیق محمد تقی ایروانی و الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهرهبحرانی، یوسف بن احمد،  -

  .١٤٠٥دفتر انتشارات اسالمی،  عبدالرزاق مقرم، چاپ اول، قم،
  .۱۴۰۷، بیروت، دار الکثیر، الجامع الصحیحبخاری، محمدبن اسماعیل،  -
  .۱۴۰۳، بیروت، داراالضواء، الذریعه الی تصانیف الشیعهتهرانی، آقابزرگ،  -
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 تاریخ، »بحاراالنوار در اسالم نقد تاریخ شیوه« حسن، راد، طارمی قاسم، قریب، رسول، جعفریان، -
  .ش١٣٩٥، ٦٧ش ،سالما

  .۱۴۲۲، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ سوم، فهرس التراثحسین، حسینی جاللی، سیدمحمد -
معرفه نهج  -فرج المهموم فی تاریخ علماءالنجومحلی، سید ابن طاووس و علی رضی الدین،  -

  ش.١٣٨٦، قم، دار الذائر، چاپ اول، الحالل من علم النجوم
، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی وقایع السنین و االعوام، خاتون آبادی، عبدالحسین -

  ش.١٣٥٢اسالمیه، 
 تحقیق اول، جلد ،والسادات العلماء احوال فی الجنات روضات محمدباقر، خوانساری، میرزا -
  .ش١٣٩٢ اسماعیلیان، انتشارات قم، اسماعیلیان، اسداله
  .١٣٦٩کبیر،  امیر انتشارات تهران، ،ایران تصرف در جستجو دنباله الحسین، عبد کوب، زرین -
(دست نوشت های ایران)، تهران، انتشارات کتابخانه مجلس شورای اسالمی،  دنادرایتی، مصطفی؛  -
  ش.١٣٩٠
، به کوشش حسین سادات ناصری، تهران، قصص الخاقانیشاملو، ولی قلی خان بن داوود قلی،  -

  ش. ١٣٧٤ارشاد اسالمی،  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و
  .١٣٨٩ دوم، چاپ رسا، انتشارات ،صفوی عصر ایران در دینی اندیشه و نهاد ساختار منصور، گل، صفت - 
، جلد پنجم،تهران، انتشارات فردوس، تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان فارسیالله،  ذبیحصفا،  -
  ش.۱۳۷۸
تصحیح ابراهیم، باباپور گل افشانی، محمد مهدی،  زاده، هادی، احمدوند، عباس، نوئی، صالحی -

  ش.۱۳۹۹، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، کتاب تذکره االئمه عالمه الهیجی
  .١٤٠٣ قم، االسالمی، النشر مؤسسۀ ،الخصالعلی بن الحسین،  بن صدوق، محمد -
  .۱۴۱۴، قم، دارالثقافة، چاپ اول، األماليطوسی، محمد بن الحسن،  -
  ش. ۱۳۶۴، چاپ سوم، تهران، دارالکتب االسالمیه، تهذیب االحکام،  ـــــــــــــــــــــــــ -
، تحقیق میرزاحسن کوچه باغی، تهران، منشورات بصائر الدرجاتصفار، محمدبن حسن،  -

  .۱۴۰۴االعلمی، 
  .۱۴۰۷، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب االسالمیه، الکافیکلینی، محمدبن یعقوب،  -
در قبال معارف بشری؛  رویکرد شناسی عالمه مجلسی«محمد،  نژاد، غفوری و مدمح عظیمی، -

  ش.١٣٩٩، ١، سال اول، شماره های نوین دینی پژوهش فصلنامه ،»فلسفه، عرفان و اصول فقه
  م.١٩٩٦المکتبته الهالل، دار، بیروت، احصاء العلومفارابی، ابو نصرمحمد،  -
  .١٤٢٦، جلد اول، شرح مقصد اول، لهامشوارق االفیاض الهیجی، عبد الرزاق،  -
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  ش.۱۳۶۲، تهران، نشر موالنا، تذکره االئمهالهیجی، محمدباقر،  -
 اول، دوم و بیست و دوم، ، جلداالطهار االئمه اخبار لدرر الجامعه بحاراالنوار محمدباقر، مجلسی، -

   .١٤٠٣العربی،  التراث احیاء دار بیروت،
، جلد دوم، چاپ سوم، پیامبر اسالم  $لقلوب زندگانی محمدحیات ا،  ــــــــــــــــــ -

  ش.۱۳۷۸انتشارات کتابفروشی اسالمیه، تهران، 
  ش.١٣٧٤، ترجمه مهدی پور، اصفهان، عماد زاده، االعتقادات،  ــــــــــــــــــ -
  ش.١٣٥٧، تهران، کتابفروشی اسالمیه، حق الیقین،  ــــــــــــــــــ -
، تحقیق سیدعلی امامیان، قم، نشر )؛ زندگانی چهارده معصوم جالءالعیون، ـ ـــــــــــــــــ -

  .١٣٨٤سرور، 
  .١٤٠٤، چاپ دوم، تهران، دارالکتب االسالمیه، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول،  ــــــــــــــــــ - 
  ش. ١٣٧٦، بی جا، داراالعتصامی، عین الحیات،  ــــــــــــــــــ -
 .١٤١٢، تصحیح محمدفواد عبدالباقی، قاهره، دارالحدیث، صحیح مسلمبن حجاج نیشابوری، مسلم  - 
  .ش١٣٨٥ما،  دلیل ، قم، نشراصولی یا اخباری مجلسی عالمهمیانجی، علی،  ملکی -
  .۱۴۱۳، قم، موسسه ال البیت، چاپ اول، االرشادمفید، محمد،  -
  .۱۴۱۴فید، چاپ دوم، ، بیروت، دارالماوائل المقاالت،  ــــــــــــ -
 پادشاهی) ق١١٠٥-١١١٠های سال(شهریاران  دستورالعابدین،  زین بن ابراهیم محمدبن نصیری، -
 افشار، محمود دکتر موقوفات بنیاد تهران، مقدم، نصیری نادر محمد کوشش به ،صفوی حسین سلطان شاه

١٣٧٣.  
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