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میان  دوســویــه ی  تــأثــیــرپــذیــرِی  مــیــزان  امکان سنجی  چــکــیــده: 
گفتمانی غالب  اندیشه و فضای  تاریخ  بازشناسایی  مکتوبات، در 
بر خوانش گراِن حوزه ی اندیشه ورزی می تواند از اهمیت به سزایی 
برخوردار باشد. کتب روایی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در شمار 
این فضای ترسیمی پیش گفته قرار می گیرند. در نوشتار حاضر به 
کتب روایی،  عنوان یک مطالعه ی موردی در تأثیرپذیری تعاملی 
ع تاریخ انبیاپژوهی، این سنجه ی تأثر،  با عنایت به اهمیت موضو
ردیابی  پیامبران  سرگذشت  محوریت  با  مکتوبه  دو  در  اختصاصًا 
بــحــاراألنــوار  الــنــبــوة«  »کــتــاب  بخش  منظور  بدین  اســت.  گــردیــده 
خــوانــِش  دو  در  النورالمبین  و   )۱۴ تــا   ۱۱ جــلــدهــای  بــر  )مشتمل 
تطبیقی  به طور  متن محور  و  مؤلف محور  رویکرد  شامل  رهیافتی، 
گردی میان  مورد ارزیابی است. برجسته سازی رابطه ی استاد و شا
عالمه مجلسی؟حر؟ و محدث جزائری؟حر؟، نیز پیش گامی جزائری در 
رویکرد  اصلی ترین شاخصه ی  استاد خویش،  به  هم فکری علمی 
ح نویسی  که معاضدت در شر مؤلف محور به شمار آمده، به طوری 
به عنوان  تألیفی،  مصالح  پــاره ای  حّل  و  مشکل  احادیث  برخی  بر 
است.  شناسایی  قابل  األنــوار  بحار  یافتن  قوام  بر  وی  یاری رسانی 
کتاب  در خوانش متن محور نیز شباهت ها و تفاوت های میان دو 
محل اعتنا بوده و تأثیرپذیری تعاملی و دوسویه ی دو کتاب ترسیم 

شده است.

مجلسی،  عالمه  المبین،  النور  االنـــوار،  بحار  ــرآن،  ق کلیدواژهها: 

محدث جزائری، حدیث، تاریخ پیامبران.
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مقدمه.  

کاوی میزان تأثیرپذیری تعاملی کتبی که در یک حوزه ی اندیشگانی  ارزیابی و وا

کمـه بـر آن  گفتمانـِی حا خـاص بـه رشـته ی تحریـر درآمـده در مقیاس سـنجی فضـای 

گردد. در بسـتر این رهیافت، بازشناسـایی  کارآمد تلقی  مکتوبات، می تواند رهیافتی 

دوسـویه ی  تأّثـر  ایـن  امکان سـنجی  نیـز  و  خوانش گـری  بـا  اندیشـه  تاریـخ  ضمنـِی 

کتاب هـای روایـی بـا  کتـب، قابـل ردیابـی اسـت. ایـن راهـکاِر پیش گفتـه در  میـان 

آنجـا  از  اسـت.  پیاده سـازی  و  ترسـیم  قابـل  نیـز  اندیشـه ورزی خـاّص  یـک حـوزه ی 

گام نهـادن در مسـیر دسـت یابی بـه هدایـت،  کـه یکـی از راه هـای نیـل بـه سـعادت و 

ح و  عبرت گیـری از زندگـی انبیـای سـلف اسـت و در آیاتـی، خـدای تعالـی نقـل، شـر

کارآمد دانسـته اسـت  تبییـن قصـص انبیـاء را جهـت تثبیـت قلب حضرت رسـول؟ص؟ 

)بـه عنـوان نمونـه: نـک: هـود، ۱۲۰(، از ایـن رو در نوشـتار حاضر بـا عنایت به اهمیت 

کـه مشـتمل  ع تاریـخ انبیاپژوهـی، ایـن سـنجه ی تأثـر در دو مکتوبـه ی روایـی  موضـو

بـر احادیـث سرگذشـت پیامبـران؟مهع؟ بـوده بـه عنـوان یـک نمونـه ی مطالعـه، مـورد 

بخـش  األنـوار  بحـار  کتـاب  محتـوای  جلـد   ۱۱۰ میـان  از  اسـت.  گرفتـه  قـرار  ارزیابـی 

کتـاب النـور المبیـن، خاسـتگاه  »کتـاب النبـوة« )مشـتمل بـر جلدهـای ۱۱ تـا ۱۴( و نیـز 

کـه در دو خوانـِش رهیافتـی، شـامل رویکـرد مؤلف محـور و متن محور  ایـن تتبـع بـوده 

به گونـه ای تطبیقـی مـورد مطالعـه خواهـد بـود. بدیـن منظـور و جهـت سـامان دهی 
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کتـاب، ارزیابـی اجمالـی و اختصـاری از  کلـی دو  ایـن بحـث، ابتـدا اشـارتی بـه شـما ی 

گردآوری  کلی در چگونگی  ویژگی هـای برجسـته ی آنهـا خواهد رفت و پـس از نگرش 

روایـاِت حـوزه ی تاریـخ انبیـاء؟مهع؟ بـه بحـث تأثیرپذیـری دوسـویه و تعاملـی ایـن دو 

کـه در ایـن نوشـتار بـه  کتـاب، از رهگـذر التفـات بـه رهیافت هـای درون و برون متنـیـ  

رهیافـت »مؤلف محـور« و »متن محـور« نـام دار اسـت ـ پرداختـه می شـود.

توجـه بـه شـباهت ها، تفاوت هـا و وجه تمایز میـان آنها، در یک احتمال عقالیی، 

کتـاب متقـدم )بحـار األنـوار( را بـا  کتـاب متأخـر )النـور المبیـن( از  میـزان تأثیرپذیـری 

کتاب خانـه ای بـه  تتبـع آشـکارا به دسـت خواهـد داد. پژوهـش حاضـر، بـه شـیوه ی 

عقالیـی  احتمـال  بـر  عـالوه  امـا  پرداختـه،  کتـاب  دو  مقایسـه ی  و  تحلیـل  تجزیـه، 

پیش گفتـه، امـکان تأثیرپذیـری مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم عالمـه مجلسـی ـ به عنـوان 

گرفتـه اسـت. کاوی قـرار  کتـاب متقـدم ـ از محـدث جزائـری نیـز مـورد وا صاحـب 

نگاهی اجمالی به محتوای کتب.  

ارزیابی محتوایی بخش تاریخ االنبیاء کتاب بحار األنوار.   .  

جامـع  عظیم تریـن  و  شـیعی  روایـی  المعارف گونـه ی  دائـرة  سـترگ  گنجینـه ی 

روایـی شـیعه در دوره ی متاخریـن موسـوم بـه »ِبَحـاُر األنـَوار الَجاِمَعـُة ِلـُدَرر أخَبـاِر أئّمـِة 

یـاری  بـا  کـه توسـط عالمـه محمدباقـر مجلسـی )د. ۱۱۱۰ ق( و  األطَهـار؟مهع؟« بـوده 

گردان در ۲۵ جلـد حجیـم تنظیـم شـده )امیـن، ۱۴۰۶ ق، ج ۹، ص ۱۸۳(  برخـی شـا

کـه از جملـه مهم تریـن ایشـان سـید نعمت اهلل جزائری اسـت )مهـدوی راد، بی تا، ص 

کـه معـروف بـه  کتـاب اولیـن بـار، به صـورت چـاپ سـنگی  ۹۸(. تمـام محتـوای ایـن 

کمپانـی اسـت در ۲۵ جلـد رحلـی منتشـر شـد. امـا چـاپ جدیـد و مشـهور امـروزی بحـار 
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األنـوار، توسـط دار الکتـب اإلسـالمیة، در ۱۱۰ جلـد تهیـه شـد. در سـال ۱۴۰۳ قمـری 

کتاب را به صورت افسـت  مؤسسـه ی الوفاء و دار إحیاء التراث العربی در بیروت این 

کـرد )عابـدی، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۸۴(. از روی چـاپ ایـران در ۱۱۰ جلـد منتشـر 

»کتـاب النبـوة« بحـار األنـوار، چهـار جلـد از چـاپ جدیـد را شـامل می شـود: جلـد ۱۱ 

کتاب را با باب: »معنی النبوة  الی ۱۴ )جلد پنجم چاپ قدیم(. عالمه مجلسـی این 

و علـة بعثـة األنبیـاء؟مهع؟ و بیـان عددهـم و أصنافهـم و جمـل أحوالهـم و جوامع هـا« 

که در این باب به معنای نبوت، چرایی بعثت انبیاء و ارسـال رسـل  کرده اسـت  آغاز 

بـه سـوی انسـان ها و تعـداد انبیـاء و … پرداختـه اسـت )همـو، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۱، صـص 

۶۱ ـ ۱(.

عالمـه مجلسـی طبـق شـیوه ی مرسـوم خـود، ابتـدا آیـات مرتبـط بـا ایـن بحـث را 

کـه شـامل تفسـیر  ع خـود منهجـی بدیـع بـه نظـر می رسـد چرا کـه بـه نـو ح می کنـد  مطـر

گردیـده اسـت. ذیـل آیـات مطروحـه بـه تفسـیر آیـات پرداختـه  موضوعـی قـرآن نیـز 

بـرده اسـت و در  بهـره  از »مجمع البیـان« شـیخ طبرسـی  از همـه  کـه بیـش  می شـود 

برخـی مـوارد بـه اقـوال صحابـه و تابعـان نیـز اشـاره می گـردد. بـه نظـر می رسـد اغلـب 

کتـاب طبـری اخـذ شـده باشـد. ایـن مـوارد از 

کـه  سـپس عالمـه مجلسـی بـه روایـات در ذیـل »ابـواب نبـوة العامـة« می پـردازد 

گفتـه،  اغلـب ناظـر بـر مقدمـات بحـث نبـوت و انبیـاء اسـت و عـالوه بـر مطالـب پیـش 

شـامل مطالبـی هم چـون: »نقـش انگشـترهای انبیـاء، شـغل ایشـان، علـت بعثـت، 

عـدد   ۱۰۰ از  مباحـث  ایـن  روایـات  می گـردد.  نیـز  انبیـاء«  عصمـت  و  معجـزه  علـت 

کتـب متقـدم شـیعه هم چـون: نهج البالغـه:  تجـاوز می کنـد و در نقـل ایـن روایـات از 
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سـیدرضی، بصائـر الدرجـات: صفـار قمـی، المحاسـن: برقـی، االختصـاص: منسـوب 

کمال الدیـن: شـیخ صـدوق، قصص االنبیـاء:  بـه شـیخ مفیـد، األمالـی: شـیخ طوسـی، 

گرفتـه شـده اسـت. راونـدی و تفسـیر العیاشـی بسـیار بهـره 

»أبـواب  می کنـد:  ارائـه  را  دیگـری  بـاب  مجلسـی  عالمـه  مدخل هـا،  ایـن  از  پـس 

قصـص آدم و حـواء و أوالدهمـا«. ایـن مدخل، خود شـامل ۹ باب می شـود که روایات 

بـه طـور مختصـر بـر ایـن مطالـب اشـاره دارد:

علـت تسـمیه نـام آدم و حـوا، معنـای سـجود مالئکـه بـر آدم؟ع؟ و مـدت درنـگ 

وی در جنـة، معنـای ارتـکاب تـرک اولـی آدم، تزویـج آدم و حـوا و چگونگـی ادامـه ی 

نسـل بشـر از ایـن دو بزرگـوار، قصـه ی هابیـل و قابیـل، عمـر حضـرت آدم؟ع؟ و قصـه 

حضـرت ادریـس؟ع؟.

کـه تـا پیـش از حضـرت نـوح؟ع؟  مـوارد پیش گفتـه شـامل تمامـی حوادثـی بـوده 

که در بحار األنوار، عالمه مجلسـی ابواب  گردیده اسـت و این نشـان گر آن اسـت  واقع 

تاریـخ االنبیـاء را بـر اسـاس تطـور زندگانـی انبیـاء از ابتـدا تـا پیامبـر؟ص؟ بیـان می کنـد؛ 

کتـاب النبـوة بـه حضـرت  کتـاب دیگـری را غیـر از  کـه وی  کـه البتـه شـایان ذکـر اسـت 

کـه از جلـد ۱۵ تـا  محمـد؟ص؟ اختصـاص داده و نـام آن را »تاِریـُخ َنِبّینـا« نامیـده اسـت 

آخـر جلـد ۲۲ بحـار األنـوار را در بـر می گیـرد.

انبیـاء؟مهع؟ اشـاره و  از  بـه تعـدادی  پایانـی جلـد یازدهـم  تـا بخـش  نیمـه ی دوم 

کـه از حضـرت نـوح؟ع؟ تـا حضـرت صالـح؟ع؟ و قومـش را  ح می شـود  روایـات مطـر

کـه عالمـه در ۶ بـاب مجـزا بـه ارائـه ی آیـات و تفسـیر آنهـا و نیـز نقـل  شـامل می گـردد 

می گمـارد. همـت  روایـات 
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کـه  جلـد دوازدهـم بـه تمامـی دربردارنـده ی أبـواب قصـص إبراهیـم؟ع؟ اسـت، 

خود شـامل ۱۱ باب می شـود، به عنوان نمونه: »قصص والدت حضرت ابراهیم؟ع؟ 

و نیـز فرزنـدان ایشـان، قصه ی آنکه ذبیح کیسـت؟ قصـه ی حضرت لوط و قوم وی؛ 

قصـص ذی القرنیـن، حضـرت یعقوب، یوسـف، ایوب، شـعیب؟مهع؟«

نامـدار  هـارون؟ع؟«  و  »أبـواب قصـص موسـی؟ع؟  کلـی  بـاب  بـا  سـیزدهم  جلـد 

کـه بـه قـوم بنی اسـرائیل پـس از حضـرت موسـی  اسـت و دربردارنـده ی ۱۹ بـاب اسـت 

و هـارون نیـز اشـاره ای می شـود. بـه عنـوان نمونـه: »داسـتان بلعم بن باعـور، قصص 

حضـرت الیـاس، ذالکفـل، لقمـان حکیـم، اشـموئیل و …«.

بـاب »أبـواب  بـا  و  آغـاز می گـردد  بـاب »أبـواب قصـص داود«  بـا  جلـد چهاردهـم 

قصـص سـلیمان بـن داود« ادامـه می یابـد و بـه بـاب »أبـواب قصـص عیسـی و أمـه 

کهـف و اخبـار  کـه در آن از حضـرت یونـس متـی و اصحـاب  و أبویهـا« ختـم می گـردد 

یـاد می شـود. حکمـای بنی اسـرائیل، دانیـال، عزیـر، اصحـاب اخـدود و … 

گـزارش نمـود ایـن مطلب و نکته اسـت که  در نهایـت آنچـه بـا بررسـی ها می تـوان 

کتـاب تاریـخ االنبیـاء )کتـاب النبـوة(  ع ایـن ۴ جلـد یـا بـه عبارتـی دیگـر در  در مجمـو

بحـار األنـوار، قریـب بـه ۲۴۰۰ روایـت شـماره دار و بـدون شـماره به چشـم می خورد که 

کتـاب دارد که ایـن روایات، حدود یک سـی ام تمام  ایـن خـود نشـان از جامعیـت ایـن 

احادیـث بحـار األنـوار را شـامل می گـردد.

کـه تمامـی روایـات در ذیـل و  کل، ۸۲ بـاب در ایـن چهـار جلـد نام بـردار بـوده  در 

زیرمجموعـه ی ایـن ابـواب توزیـع شـده اسـت؛ البتـه نـه حتمـًا بـه صـورت مسـاوی.! 

کثـرت روایت انـد و برخـی بـه تعـداد عـدد انگشـتان یـک دسـت  برخـی از ابـواب دارای 
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نمی رسـد. آنچـه در مـورد نبـوت الزم اسـت دانسـته شـود در ایـن ۸۲ باب ذکـر گردیده 

اسـت و توجـه بـه سـیره و زندگانـی انبیـاء؟مهع؟ راهـی اسـت بـرای درک بهتـر و معرفـت 

کـه امامـت تـداوم مسـیر رسـالت و نبـوت اسـت، طبـق  بیشـتر بـه ائمـه اطهـار؟مهع؟ چرا

کـه منظـور از   الَمـَوّدة ِفـی الُقرَبـی< )شـوری، ۲۳( 
ّ

ُلُکم َعَلیـِه أجـرَا ِاال
َ
سـأ

َ
 أ

َ
آیـه ی >ُقـل ال

کلینـی در  »علیـه = نبـوت« و مقصـود از »المـودة فـي القربـی = امامـت« اسـت. شـیخ 

کتـاب الکافـی »کتـاب الحجـة« خـود را از همیـن ابـواب النبـوة و ابـواب االنبیـاء؟مهع؟ 

کتـاب الحجـة را مختـوم می کنـد و بی شـک  آغـاز نمـوده و سـپس بـا بحـث امامـت، 

اسـالم  آغازیـن  از سـده های  امامـت  و  نبـوت  بـودن  توأمـان  بـه  توجـه  نکتـه ی  ایـن 

اعتقـاد علمـای بـزرگ تشـیع بـوده اسـت.

که مردم را به سـعادت رهنمون می کند، پیش از اسـالم  »حجة« آن چیزی اسـت 

ایـن رسـالت بـر عهـده ی رسـوالن و انبیـاء؟مهع؟ بـود؛ در زمـان پیامبـر؟ص؟ بـر عهـده ی 

خـود حضـرت و پـس از ایشـان نیـز هـر یـک از ائمـه؟مهع؟ مسـتمرًا یکـی پـس از دیگـری 

 َتْخُلو 
َ

کـه هیـچ گاه زمیـن از حجت الهی خالی نمی گـردد: »ال تـا برپایـی روز محشـر؛ چرا

ـِة اهلل « )قمـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۳۵۹؛ ابن ابی زینـب،  ْرُض ِمـْن ِإَمـاٍم َقاِئـٍم ِبُحّجَ
َ ْ
األ

ْرُض ِمْن 
َ ْ
 َتْخُلو األ

َ
۱۳۹۷ ق، ص ۱۳۶؛ صدوق، ۱۳۶۲ ش، ج ۱، ص ۱۸۷( نیز: »َو ال

َوان « )همـان، ج ۲، ص ۴۷۹(؛ 
َ
ُکّلِ َوْقـٍت َو أ ُکّلِ َعْصـٍر َو َزَمـاٍن َو ِفـي  ـٍة ِمْنُهـْم ِفـي  ُحّجَ

ة«  ْو َخاٍف َو َلْو َخَلـْت َیْومًا ِبَغْیِر ُحّجَ
َ
ـا َظاِهـٍر أ ْرُض ِمـْن َقاِئـٍم ِمّنَ

َ ْ
 َتْخُلـو األ

َ
هم چنیـن: »َو ال

)صـدوق، ۱۳۹۵ ق، ج ۱، ص ۲۰۲(.

از جملـه ویژگی هـای بحـار األنـوار نقـل تمـام حدیـث بـدون تقطیـع اسـت تـا قراین 

گاهـی  روایـات بوسـیله ی تقطیـع از بیـن نـرود )عابـدی، ۱۳۷۸ ش، ص ۱۳۵(. امـا 

گـزارش خواهنـد نمـود، بـه تقطیـع  گمـان اینکـه مطلـب اصلـی را  کتـب حدیثـی بـه 
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کـه حاصـل آن از بین رفتـن قراین درون متنـی از جمله فضای  روایـات دسـت زده انـد 

کالم اسـت. بی تردیـد یکـی از مـوارد مهـم در فهـم روایـات قرایـن  صـدوری و سـیاق 

گاهـی بـه دلیـل ایـن تقطیعـات، فهـم پژوهش گـر  کـه  کالمـی و مقامـی اسـت  متصلـه 

امـروزی را از روایـات بـا مشـکل ها و دشـواری هایی مواجهـه می کنـد. قرایـن ممکـن 

کـه بـا حـذف آنها فهـم ناقصی حاصل شـود. گاه  اسـت در صـدر یـا ذیـل روایـت باشـند 

عالمـه مجلسـی در مقاطعـی بـه صـورت اعتـراض مشـکل تقطیـع را نسـبت بـه مصـادر 

کلینی«: )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج  ح می کنـد به عنـوان نمونه »اعتراض بر  روایـی مطـر

۶۵، ص ۳۷۴(؛ »اعتـراض بـر راونـدی«: )همـان، ج ۱۴، ص ۱۵۹(.

دیگـر ویژگـی بحـار األنـوار بهره گیـری فـراوان از اقوال علمای سـلف اعم از شـیعه و 

کـه این  اهل تسـنن در علـوم مختلفـی هم چـون حدیـث، تفسـیر و … اسـت. به طـوری 

کتـاب می توانـد بـه عنـوان یکـی از مصـادر مهـم جهـت اطـالع بـر آراء و اقـوال علمـا قرار 

گیـرد )عابـدی، ۱۳۷۸ ش، ص ۱۵۳(.

ارزیابی محتوایی الّنوُر الُمبین.   .  

»الّنـوُر الُمبیـن فـي ِقَصـص االنبیـاء َو الُمْرَسـلین«، تألیـف سـید نعمـت¦اهلل جزائـری 

کـه   )۸۳ ص   ،۱۰۲ ج  ق،   ۱۴۰۳ )مجلسـی،  اسـت  مجلسـی  عالمـه  گردان  شـا از 

کـه نـام آنها در  دربردارنـده ی زندگی نامـه تعـداد درخـور تأملـی از پیامبـران الهـی بـوده 

روایـات شـیعه ذکـر گردیـده اسـت. مؤلـف پیش از بیـان قصص انبیـاء؟مهع؟ مقدمه ای 

کات آنهـا، پیامبـران اولوالعـزم و تفـاوت میـان نبـی و امام  در بـاب تعـداد انبیـاء، اشـترا

کـه در زمـره ی »قصص االنبیـاء« محسـوب  نگاشـته اسـت. وی داسـتان های قرآنـی 

کتـاب مـورد  نقـل نمـوده اسـت.  نیـز  را  کهـف  نمی شـود، به سـان داسـتان اصحـاب 
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کتاب خانـه ی آیـت اهلل مرعشـی  کـه در یـک جلـد توسـط  بحـث، بـه زبـان عربـی بـوده 

نجفـی؟حر؟ بـه چـاپ رسـیده اسـت.

ع تاریـخ پیامبـران  کتاب خانـه ی تشـیع را در موضـو کتـاب،  مؤلـف در مقدمـه ی 

نیازمنـد کتابـی مختصـر و مسـتند بـه روایـات ائمـه اطهـار؟مهع؟ ذکر می کنـد. از این رو و 

گمـارده اسـت )جزائـری، ۱۴۰۴  کـه بـه خلـق چنیـن اثـری همـت  بـا ایـن انگیـزه بـوده 

احـوال  دربـاره ی  تفصیلـی  شـرحی  را  کتـاب  ایـن  هم چنیـن  وی   .)۱ ـ   ۲ صـص  ق، 

انبیـاء و سرگذشـت زندگـی آنـان دانسـته، آن را بـه خواسـت بـرادران دینـی و در جهـت 

تکمیـل کتـاب »ریـاض االبـرار فـي مناقـب االئمة االطهار؟مهع؟« نوشـته و آن را مشـتمل 

بـر مقدمـه، ابـواب، فصـول و خاتمـه قـرار داده اسـت )همـان، ص ۱(.

کـه  اسـت  نام بـردار  انبیـاء  عصمـت  بحـث  بـه  کتـاب  ایـن  مقدمـه ی  خاتمـه ی 

جزایـری بـا ذکـر قـول شـیخ صـدوق در بحـث باورمنـدی اعتقـادی بـه معصـوم بـودن 

گونـه پلیـدی یـن بحـث را آغـاز می کند و سـپس  »انبیـاء، رسـل، ائمـه و مالئکـه« از هـر 

بـه ذکـر روایاتـی پیرامـون تأییـد ایـن دیدگاه همت می گمـارد )همان، صـص ۲۱ـ  ۱۱(.

پیرامونـی  روایـات  دربـاره ی  خاتمـه،  یـک  و  اصلـی  بـاب   ۲۳ در  المبیـن  النـور 

کتاب خانـه ی  چـاپ  در  کـه  اسـت  شـده  تنظیـم  وقـت،  پادشـاهان  و  بنی اسـرائیل 

آیـت اهلل مرعشـی نجفـی؟حر؟ تنهـا ۱۲ بـاب از آن به صـورت مسلسـل وار دارای شـماره 

اسـت و از بـاب ۱۳ تـا ۲۳، ابـواب دارای شـماره ی ترتیبـی نیسـتند )نـک: همـان، ص 

۳۲۵ بـه بعـد(.

کـه نشـان از  گانـه دارای زیربـاب و عناویـن فرعـی بـوده  برخـی از ایـن ابـواب ۲۳ 

روایـات وارده ی بیشـتری پیرامـون آن نبـی دارد. بـه عنـوان نمونـه نخسـتین بـاب 
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کتـاب، پیرامـون سرگذشـت و زندگی نامـه ی حضـرت آدم، حـواء و فرزنـدان ایشـان 

اسـت: »البـاب األول فـي قصـص آدم و حـواء و أوالدهمـا« )همـان، ص ۲۲( که دارای 

۴ فصـل یـا زیـر بـاب اسـت:

بیان فضیلت آدم و حواء، وجه تسمیه و آغاز خلقت ایشان و پرسش مالئکه . ۱
پیرامون علت خلقت آدم.

پیرامون سجده ی مالئکه و معنای آن سجده و تعلیم اسماء به ایشان. ۲

که مقصود ترک اولی است؛ . ۳ گناه آدم در خوردن میوه ی ممنوعه  پیرامون 
که بدان تقرب جست. کلماتی  کیفیت پذیرش توبه و  نیز 

و . ۴ قابیل  سرگذشت  و  بشر  نسل  آغاز  کیفیت  و  حواء  و  آدم  ازدواج  پیرامون 
هابیل.

کـه در دو فصـل نخسـت آیـات مرتبط بـا عنوان زیربـاب در اوان  شـایان ذکـر اسـت 

بحـث ذکـر گشـته اسـت )نک: همـان، ص ۲۲ و ۳۱(.

کنـار روایـات هـر بـاب اسـت؛ امـا  از دیگـر ممیـزات ایـن کتـاب، عـدم ذکـر شـماره در 

بـر طبـق شمارشـگر نرم افـزار جامـع االحادیـث در زیربخـش »حدیـث« تعـداد احادیث، 

عـدد ۱۰۸۰ روایـت را بـه دسـت می دهـد.

اهتمـام سـید نعمـت اهلل جزائـری در النـور المبین نگارش کتابی مختصر و مسـتند 

کتـب تاریـخ  ع تاریـخ انبیـاء بـوده، بـا ایـن مبنـا بـه نقـد  بـه احادیـث شـیعی در موضـو

گمارده اسـت. کتاب خویش همت  انبیاءی پیشـین پرداخته و به اثبات وجه تمایز 

سرگذشـت  در  منبـه«  بـن  »وهـب  مبسـوط  کتـاب  پیرامـون  ابتـدا  جزائـری  سـید 

پیامبـران سـخن رانـده و معتقـد اسـت: »بـه دلیـل اعتمـاد و هـب بـر احادیـث جمهـور 

اهل تسـنن، مـا بـدان اعتمـادی نداریـم، چـه آنکـه راهـی بـه سـوی غایـت مـد نظـر 
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نمی گشـاید«. دربـاره ی کتـاب قطـب راوندی باورمند به عـدم اتقان ادله ی مطروحه 

کـه حاجـت بـه تکملـه دارد؛ از ایـن رو خالـی از نقـص نیسـت. اما پیرامون اسـتاد  بـوده 

کتـاب النبـوة  خویـش، عالمـه مجلسـی می نویسـد: »جلـد پنجـم از بحـار األنـوار را بـه 

اختصـاص داده و بـه تمـام جوانـب التفـات داشـته اسـت امـا در بیـان مطلـب از حـد 

کالم پرداختـه اسـت« )همـان، ص ۳(. گشـته و بـه تفضیـل و اطالـه  ج  اعتـدال خـار

تلخیـص  قابـل  چنیـن  المبیـن  النـور  کتـاب  شـاخصه های  برخـی  آنکـه  حاصـل 

ک بـه روایـات  اسـت: عـدم اعتمـاد بـه تواریـخ عامـه و روایـات آنهـا، و تنهـا استمسـا

شـیعی و روایات عامه به عنوان شـاهدی در حاشـیه ی آن؛ رهیافت اختصار به سـبب 

کـه ایـن امـر اختصـار موجـب  گـردد  اسـتفاده ی عمومـی و سـهل. امـا الزم اسـت توجـه 

کتـب  گردیـده اسـت؛ البتـه تمامـی اسـناد روایـی آن در دیگـر  ارسـال و انقطـاع روایـات 

هم چـون بحـار األنـوار قابل ردیابـی اسـت.

رهیافـت  دو  در  یک دیگـر  از  کتـاب  دو  تأثیرپذیـری  امکان سـنجی  بـه  ادامـه  در 

می شـود: پرداختـه  متن محـور  و  مؤلف محـور 

امکان سنجی تأثر با رهیافت مؤلف محور.  

از جملـه مسـبوق بـه سـابقه ترین رهیافت هـای فهـم معنـای یـک متـن بـه عنوان 

ح حال مؤلـف اسـت؛ چـه آنکـه متـن از  گزیـر، آشـنایی خوانش گـر بـا شـر پیش فرضـی نا

کـرده اسـت و بـدون داشـتن اطالعاتـی از قبیـل مشـی و مـرام  ذهـن نویسـنده تـراوش 

مؤلـف نمی تـوان معنـای آثـار او را دریافـت )نـک: پاینـده، ۱۳۸۵ ش، ص ۲۶(. در 

این رویکرد »خاسـتگاه معنا شـخصیت مؤلف اسـت نه خود متن« )همان(. هر چند 

ایـن رویکـرد هم چنـان محـل التفـات اندیشـوران علـوم انسـانی بوده، امـا نظریه های 



، سال هفتم، شماره ی سیزدهم، بهار و تابستان 1181۳99

ادبـی نویـن در نقـد آن قامـت راسـت نمودنـد؛ از جملـه »نقـد نـو، پساسـاختارگرایی 

و …«. ایـن رهیافـت بـه مثابـه ی رویکـردی غالـب، در نوشـتار حاضـر نیـز بـه عنـوان 

بخـش  و  المبیـن  النـور  تعاملـی  تأثیرپذیـری  امکان سـنجی  در  بحـث  ورود  مدخـل 

کتـاب النبـوة بحـار األنـوار مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. آنچـه در اینجـا بیـش از هـر 

گردی میان عالمه مجلسـی  مـوردی می توانـد محـل اعتنـا باشـد رابطه ی اسـتاد و شـا

گردان عالمـه مجلسـی،  گاِه سـخن از اهـّم شـا و سـید جزائـری اسـت. چـه آنکـه بـه 

سـید نعمـت اهلل جزائـری به عنـوان نخسـتین عالم مورد اشـاره منابع قـرار می گیرد )به 

عنوان نمونه: مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۰۲، ص ۸۳؛ سـبحانی، ۱۴۱۸ ق، ج ۱۲، ص 

گزارش هـا، سـید جزائـری ۳ اجـازه از عالمـه مجلسـی دریافـت  ۳۵۲(. بـر طبـق برخـی 

کـه مبسـوط ترین آن در فرجـام نسـخه ای از نهج البالغـه بـه نـگارش درآمـده  نمـوده 

اجـازه ی  شـامل  اجـازات  ایـن   .)۱۵۷ ـ   ۱۶۳ ص  ق،   ۱۴۱۸ جزائـری،  )نـک:  اسـت 

کـه مـورد پیش گفتـه به سـال ۱۰۹۶ بـه خـط عالمـه ی مجلسـی  روایـت و اجتهـاد بـوده 

گردان  شـا میـان  از   .)۱۳۹ ص  ق،   ۱۴۱۰ حسـینی،  )همـان؛  اسـت  گردیـده  مرقـوم 

کـه تعـداد آنهـا بیـش از هـزار تـن بـر شـمارده شـده )جزائـری، ۱۴۳۱  عالمـه مجلسـی 

افنـدی )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج  ق، ج ۳، ص ۳۱۲( برخـی به سـان میـرزا عبـداهلل 

۱۰۲، ص ۸۵( چنـان مجـذوب اسـتاد خویـش و تألیفـات روایـی او بـوده که به عنوان 

نمونـه، تمامـی احادیـث منقـول در بحاراألنـوار را قابل اعتمـاد دانسـته اند، مگـر آنکـه 

گـردد )همـان، ج ۱۰۷، ص ۱۷۹؛ نیـز نـک: عابـدی، ۱۳۷۸  بـه خـالف آن تصریـح 

گزارش هایـی از مصاحبت هـای خـود بـا  ش، ص ۱۲۵(. سـید جزائـری خـود نیـز در 

عالمـه مجلسـی سـخن می گویـد: »به هنـگام تألیـف بحـار األنـوار شـبانه روز در خدمـت 

کمک کارش  ح نویسـی بر حل برخی احادیث مشـکل  او )عالمه مجلسـی( و جهت شر
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گاهـی مـرا از خـواب بیـدار و در حـل معضـالت برخـی روایـات بـه مـن مراجعـه  بودیـم. 

از  األنـوار،  بحـار  صاحـب  »اسـتادم،   .)۷۵ ص   ،۲ ج  ق،   ۱۴۰۸ )جزائـری،  می کـرد« 

گردش تنهـا مـرا بـرای اقامـت شـبانه در منـزل خویـش برگزیـده  میـان بیـش از هـزار شـا

گاِه تألیـف بحـار األنـوار الجـرم بایـد جهت حّل پـاره ای مصالـح تألیفی  کـه بـه  بـود؛ چرا

شـب را نـزد وی صبـح می کـردم« )همـو، ۱۴۳۱ ق، ج ۳، ص ۳۱۲(.

چنان کـه از گزارش هـای فـوق مشـهود اسـت، سـید نعمـت اهلل جزائـری در تألیف و 

گـردآوری احادیـث بحـار األنـوار و حل مشـکالت برخی اخبار مشـکل که به »مشـکالت 

األخبـار، معضـالت اآلثـار و …« نـام دار اسـت۱ )بـه عنـوان نمونـه نـک: مجلسـی، ۱۴۰۳ 

اسـتاد خویـش داشـته  بـا  بسـیاری  ق، ج ۱۱، ص ۱۲۷؛ ج ۵، ص ۲۶۰( همـکاری 

گزارش هایی از فهرسـت  اسـت. ایـن مطلـب زمانـی می توانـد مهم تـر جلـوه کند که بـه 

توجـه  اسـت  دسـت  در  مشـکل  احادیـث  ح  شـر پیرامـون  مجلسـی  عالمـه  مکتوبـات 

ح األحادیـث  بـا نـام »شـر گزارش هـا عالمـه مجلسـی مکتوبـه ای  گـردد؛ طبـق برخـی 

الغامضـة« دارد )درایتـی »فنخـا«، بی تـا، ج ۱۸، ص ۹۵۷؛ ج ۳۶، ص ۵۴۳(. بنابـر 

ح حال  کـه در وهلـه ی نخسـت بـه شـر گفتـه آمـد طبـق رهیافـت مؤلف محـور  آنچـه 

کـه سـید جزائـری به جهـت  نگارنـده معطـوف اسـت، می تـوان چنیـن اظهـار داشـت 

گرد دیگری در خدمت اسـتاد، امکان اثرگذاری  مصاحبت و معاضدت بیش از هر شـا

و اثرپذیـری متعاملـی از عالمـه مجلسـی را داشـته اسـت. بـه عبـارت دیگـر، همیـاری 

کـه بـا عنوان »بیـان« در ذیـل روایات بحار  محـدث جزائـری در حـّل احادیـث مشـکل 

کتـاب بحـار األنـوار  األنـوار مشـهود بـوده، نمایانگـر اثرگـذاری وی بـر عالمـه مجلسـی و 

پیگیری  الحدیث«  »مشکل  دانش  در  خاص  به طور  روایات  معضالت  و  مشکالت  الحدیثی  ح  شر حّل  بحث   .۱

می شود.
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گرد دیگری، آشـکارا مشـهود اسـت، چه  دارد. اثرپذیـری جزائـری نیـز هم چـون هـر شـا

آنکـه خـود سـید جزائـری از هیبـت و عظمـت علمـی اسـتاد اذعـان بـه تپـش قلـب و 

گاِه دیـدار او دارد )جزائـری، ۱۴۳۱ ق، ج ۳، ص ۳۱۲(. اضطـراب بـه 

اسـاتید  بـوده،  قابل ذکـر  مؤلف محـور  رهیافـت  بخـش  در  کـه  دیگـری  مطلـب 

کتـب تراجـم و تطبیـق آنهـا بـر احـوال ایـن  مشـترک ایـن دو عالـم اسـت. بـا تتبـع در 

دو عالـم چنیـن نتیجـه ای حاصـل می آیـد: »شـیخ حـر عاملـی«۱ و »مـال محسـن فیـض 

)نـک:  هسـتند  جزائـری  محـدث  و  مجلسـی  عالمـه  مشـترک  اسـتاد  دو  کاشـانی« 

۳۵۱؛  ص  ج ۱۲،  ق،   ۱۴۱۸ سـبحانی،  ۸۱؛  و   ۸۰ ص   ،۱۰۲ ج  ق،   ۱۴۰۳ مجلسـی، 

حسـینی، ۱۴۱۰ ق، ص ۱۳۹؛ جزائـری، ۱۴۱۸ ق، ص ۲۰۲ و ۲۱۵(. ایـن یافتـه بـه 

گـزاره ی »احتمـال تأثیرپذیـرِی مشـترک دو پی جـوی  عنـوان یـک احتمـال می توانـد 

دانـش از یـک اسـتاد واحـد« را بـه ذهـن متبـادر سـازد. بـه هـر روی بـه عنـوان یـک 

کـه محـدث جزائـری و عالمه مجلسـی به سـبب وجود  احتمـال، چنیـن متصـور اسـت 

مناشـئ واحـد در اخـذ حدیـث از یـک منبـع یـا جریان حدیثـی تأثیـر پذیرفته اند. گرچه 

ایـن تنهـا یـک احتمـاِل عـاری از مؤیـد اسـت، امـا در رهیافـت مؤلف محـور به جهـت 

گفتـه آمـد امـا بـه نظـر  پارادایم هـای ویـژه ی خـود مهـم تلقـی می شـود. فراتـر از آنچـه 

کـه تأثیرپذیـری محـدث جزائـری از عالمـه مجلسـی بیـش از دیگـر اسـتادان  می رسـد 

خویـش اسـت، بـه عنـوان یـک نمونـه می تـوان در بحث روایـی »کیفیت تقـدم خلقی 

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۴۸؛ صـدوق، ۱۳۹۸ ق، ص  مشـیت و اراده« )نـک: 

گردی به مفهوم مصطلح  ۱. شایان ذکر است رابطه ی میان شیخ حر عاملی و عالمه مجلسی، رابطه ی استاد و شا

که عکس این عملکرد و  نیست؛ به نظر می رسد حر عاملی، اجازه ی روایی به عالمه مجلسی داده و شیخ اجازه است 

گردیده است. اجازه ی روایی نیز از سوی مجلسی به حر عاملی صادر 
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ح ایـن روایـت ضمـن نقـل  کاوی نمـود؛ وی در شـر ۳۳۴( اعـالم موضـع جزائـری را وا

کاشـانی و عالمـه مجلسـی، امـا نظـر عالمـه را ترجیـح  سـخن دو اسـتاد خـود، فیـض 

می دهـد )نـک: جزائـری، ۱۴۱۷ ق، ج ۲، ص ۲۲۷(.

کـه در رهیافـت مؤلف محـور نیازمنـد ارزیابـی بـوده، بررسـی تقـدم  بحـث دیگـری 

که یـک احتمال عقالیی در ایـن بحث نهفته  زمانـی نـگارش ایـن تألیفـات اسـت؛ چرا

اسـت و آن، اینکه احتمال تأثیرپذیری اثر متأخر از تألیف متقدم خود طبق سـنجش 

خ نداده باشـد. کـه در عاَلـم واقـع چنین ر عقالیـی وجـود دارد، هرچنـد 

باقـی  تردیـدی  المبیـن«  »النـور  در  جزائـری  محـدث  مقدمـه ی  بـه  نگرشـی 

کـه ایـن اثـر پـس از »کتـاب النبـوة، بحار األنوار« به رشـته ی تحریـر در آمده  نمی گـذارد 

کتـب پیـش از  کتـاب خویـش بـه اشـکاالت احتمالـی  اسـت. جزائـری در وجـه تمایـز 

گفتـه آمد یکـی از آن تألیفات در حوزه ی  خـود اشـاره می نمایـد و چنان کـه پیش تـر نیز 

کـه بـه تمـام جوانـب آن التفـات داشـته اسـت، امـا  تاریـخ انبیـاء، بحـار األنـوار اسـت 

محـدث جزائـری بـه دلیـل پرداختـن بیـش از حـد اعتـدال مؤلـف آن )یعنـی عالمـه 

گردیـده و در  مجلسـی( بـه بیـان مطالـب و تفضیـل و اطالـه ی کالم، متعـرض نقـد آن 

کتـب پیشـین بـر می آیـد )نـک: جزائـری، ۱۴۰۴  پـی تألیفـی بدیـع بـه دور از اشـکاالت 

کتـاب بحـار األنـوار  کـه حداقـل ایـن بخـش از  ق، ص ۳(. بنابرایـن پرواضـح اسـت 

کـه نـام دار بـه »کتـاب النبـوة« بـوده، پیـش از النـور المبیـن نـگارش یافتـه اسـت. بنابر 

کـه همیـن  گزارش هـای مکتـوب در پایـان هـر مجلـد، جلـد پنجـم قدیـم بحـار األنـوار ـ 

بخـش تاریـخ انبیـاء آن اسـت ـ در رمضـان سـال ۱۰۷۷ هجـری نـگارش آن بـه پایـان 

رسیده است )مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۴، ص ۵۲۲؛ عابدی، ۱۳۷۸ ش، ص ۲۷۴(. 

کـه زمـان اتمـام النور المبیـن، به بیان مؤلـف آن محدث جزائری  ایـن در حالـی اسـت 
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خ داده اسـت )جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۷۷(. از ایـن رو بـه  در سـال ۱۱۱۰ هجـری ر

عنـوان یـک احتمـال عقالیـی می تـوان سـخن از تأثیرپذیری محدث جزائـری از بحار 

کتـاب نقـش به سـزایی داشـته  األنـوار بـه میـان آورد؛ چـه آنکـه خـود نیـز در تألیـف آن 

کـه این احتمـال تا ّم نباشـد، زیرا خـوِد جزائری در سـامان  اسـت. امـا بـه نظـر می رسـد 

کمـک کار علمـی اسـتاد خـود بـوده و ایـن  یافتـن تاریـخ انبیـای بحـار األنـوار بی تردیـد 

بـه معنـای تأثیـر گذاشـتن مسـتقیم بـر ایـن کتـاب اسـت؛ به ویـژه آنکـه در نظـر داشـته 

گـره ی برخـی از معضـالت اخبـار و احادیـث مشـکل با هم فکری هـای جزائری  باشـیم 

گشـوده شـده باشـد. لـذا در یـک جمع بنـدی از بخـش رهیافـت مؤلف محـور می تـوان 

چنیـن اظهـار داشـت: جزائـری ضمـن تأثیرگـذاری مسـتقیم در تألیـف بحـار األنـوار و 

گاِه تألیـف النـور  ارائـه ی هم فکری هـای خویـش در بیانـات ذیـل احادیـث، خـود بـه 

کسـوت  المبیـن آورده هـای علمـی خـود از سـالیان مصاحبـت بـا عالمـه مجلسـی در 

از آن  گردی را در ایـن مسـیر نـگارش بـه کار بسـته، و در ایـن مقـام، تأثیـر یافتـه  شـا

گردی و بعدهـا همـکاری بـوده اسـت. سـال های شـا

امکان سنجی تأثر با رهیافت متن محور.  

کـه اهمیـت مؤلـف  التفـات اصلـی رهیافـت مـورد بحـث، »متـن« اسـت، به طـوری 

کاهـش می یابـد و هم چـون سـابق، مؤلـف خداونـدگار متـن  در تعییـن معنـای متـن 

واقـع  در  عبـارت،  دیگـر  بـه   .)۲۸ ص  ش،   ۱۳۸۵ پاینـده،  )نـک:  نمی گـردد  تلقـی 

گوشـه نگاهی از مشـی فکـری وی  شـخصیت مؤلـف حاشـیه ای بـر متـن اسـت و تنهـا 

مـورد اعتنـای خوانش گـر متن اسـت. رهیافت حاضر رویکـردی پر اهمیت در خوانش 

کتـاب  متـن اسـت، از ایـن رو در نوشـتار حاضـر بـا التفـات تـام بـر متـن النـور المبیـن و 
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النبـوة بحـار األنـوار در امکان سـنجی تأثیرپذیـری تعاملی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

ایـن امکان سـنجی در ادامـه در قالـب دو بخـش »شـباهت ها« و »تفاوت هـای میـان 

کتـاب« ارزیابـی می گـردد: دو 

شباهت میان دو کتاب.   .  

چنان کـه گفتـه آمـد التفـات ایـن بخـش بـر متـن دو کتاب اسـتوار گردیـده از این رو 

کتـاب النبـوة بحـار األنـوار  کـه میـان النـور المبیـن و  شـباهت های اجمالـی و تفصیلـی 

گرفـت: مشـاهده شـود؛ در امکان سـنجی تأثیرپذیـری آنهـا محـّل اعتنـا قـرار خواهـد 

۱. دغدغه ی عالمه مجلسـی و محدث جزائری در توجه دادن به روایات شـیعی 

ائمـه؟مهع؟ در تاریخ االنبیاء:

از  کـه انتقـاد اساسـی جزائـری  النـور المبیـن اشـارت رفـت  در خوانـش مقدمـه ی 

گسـترده از روایـات عامـه بـوده اسـت؛ حـال  برخـی مؤلفـاِن قصـص انبیـاء بهره گیـری 

گـردآوری سرگذشـت پیامبـران؟مهع؟ از رهگذر احادیث ائمـه؟مهع؟ انگیزه ی  آنکـه لـزوم 

گردیده است )نک: جزائری، ۱۴۰۴ ق، ص ۳(.  کتاب ذکر  تألیف جزائری برای این 

گـردآوری روایـات شـیعی ائمـه؟مهع؟ در یک مجموعـه ی عظیم جامع  ایـن دغدغـه ی 

کتـاب آشـکارا آمـده  کـه در نـام  نیـز دغدغـه ی اصلـی عالمـه مجلسـی بـوده، به طـوری 

اسـت: »بحـار األنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار ائمـة االطهـار؟مهع؟«. چنان چـه از نتیجـه ی 

رهیافـت مؤلف محـور در ایـن بخـش اسـتفاده گردد، می توان چنین اظهار داشـت که 

گردان خویـش  کـه عالمـه مجلسـی به طـور جامـع در میـان شـا جریـان حدیث پژوهـی 

سـامان دهی نمـود، ایـن دغدغـه ی مشـترک بهره گیـری تـا ّم از احادیـث شـیعی را در 

کـه ایـن  کـرد؛ بنابرایـن بسـیار طبیعـی می نمایـد  گفتمانـی ایجـاد  غالـب یـک فضـای 
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فـردی هم چـون محـدث  نیـز در  انبیاءپژوهـی  تاریـخ  پدیـده ای به سـان  دغدغـه در 

گفتمـان رشـد علمـی داشـته، نهادینه سـازی شـده باشـد. کـه در ایـن  جزائـری 

بـه  را  نکتـه  ایـن  کتـاب  دو  هـر  مأخـذ  و  منابـع  بـه  توجـه  مشـترک:  مصـادر   .۲

گـردآوری احادیـث حـوزه ی سرگذشـت  کـه از آثـار مشـترکی در  ذهـن متبـادر می سـازد 

پیامبـران؟مهع؟ بهـره برده انـد. بـا مبنـا قـرار دادن کتـاب النبـوة بحـار األنـوار )جلدهـای 

گفتـه ی فـوق  النـور المبیـن جزائـری،  بـا متـن  ۱۱ تـا ۱۴( و قیـاس مـوردِی احادیـث 

می گـردد. تصدیـق 

کتـاب، تاریـخ االنبیـاء را از حضـرت آدم؟ع؟ آغـاز نمـوده و بـه باب هایـی  ۳. هـر دو 

موسـوم بـه »بـاب مـا ورد بلفـظ نبـي مـن األنبیـاء و فیـه ذکـر نبـي المجـوس « و »نـوادر 

أخبـار بنـی إسـرائیل و أحـوال بعـض الملـوک« )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۴، ص ۴۵۱، 

۴۸۶ و ۵۱۳؛ جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۴۵۴ و ۴۶۰( مطالـب را بـه فرجـام برده انـد. 

کتـاب، مطابقـت رونـد نام گـذاری ابـواب آنهـا را بـه اذهـان  مراجعـه متناظـر ابـواب دو 

متبـادر می سـازد؛ البتـه انـدک اختالفاتـی در الفـاظ در توجـه دادن به نـام ابواب وجود 

کـه در بخـش اشـاره بـه تفاوت هـا بدان هـا اشـارت می گـردد. دارد 

کتـاب از یـک مکتـب و مشـرب فکـری و از یک حـوزه ی حدیثی نگارش  ۴. هـر دو 

و گسـترش یافته انـد. نمونـه ای از ایـن جریـان فکـری در تبییـن احادیـث ایشـان را در 

تقیـه ای بـودن تعـداد قابـل توجهـی از روایـات می تـوان ردیابـی نمـود. از سـبیل ذکـر 

یـک مثـال از ایـن تعامـل مشـترک بـا حدیـث و تقیـه ای خوانـدن آن را در روایـت خلـق 

حـوا از دنـده ی حضـرت آدم می تـوان پی گرفـت )مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۱، ص ۱۱۶؛ 

جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۲۸(.
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۵. یـک نمونـه از شـباهت ها بـا التفـات بـه رهیافت مؤلف محـور معاصرت نگارش 

کتـاب النبـوة بحـار األنـوار در سـال  گفتـه آمـد نـگارش  کتـاب اسـت. چنان کـه  ایـن دو 

۱۰۷۷ و النـور المبیـن در سـال ۱۱۱۰ هجـری بـه اتمـام رسـیده اسـت، از ایـن رو دوران 

که در بررسـی متناظر و تطبیقی  کتب محل اعتنا اسـت  صفویه خاسـتگاه زمانی این 

تاریـخ ادیـان می توانـد کمـک کار پژوهش گـر باشـد.

۶. برخـی از بیان هـا ذیـل احادیـث در هـر دو کتاب در لفظ مشـابه اسـت؛ در اینجا 

بـه چند نمونه اشـاره می شـود:

روایت بیست و پنجم از ابواب قصص حضرت داود، بحار األنوار:

ْهـِل 
َ
ْثـُت ِبـَداُوَد؟ع؟ َصاِحـِب اْلَمَزاِمیـِر َو َقـاِرِئ أ

َ
»نهـج، نهج البالغـه: َو ِإْن ِشـْئَت َثّل

َیْکِفیِنـي  ُکـْم  ّیُ
َ
أ ِلُجَلَسـاِئِه  َیُقـوُل  َو  ِبَیـِدِه  اْلُخـوِص  َسـَفاِئَف  َیْعَمـُل  َکاَن  َفَلَقـْد  ـِة  اْلَجّنَ

کـه صاحب  گـر خواهـی سـّومین ]الگـو و اسـوه[ را داود؟ع؟ می گویـم،  َبْیَعَهـا« یعنـی: و ا

نی هـای نوازنـده و خواننـده ی اهل بشـت اسـت، با دسـت خود از بـرگ خرما زنبیل ها 

کـدام یـک از شـما در فروختـن آن، مـرا  می بافـت، و بـه هم نشـینان خویـش می گفـت: 

یـاری می کنـد؟

ایـن حدیـث در خطبـه ی ۱۶۰ نهج البالغه اسـتقرار یافته و چنان که مشـهود اسـت 

بـا حـرف اختصـار »نهـج« در ابتـدای حدیث مشـاهده می گـردد. اما مطلبـی که در این 

بخـش قصـد پرداختـن بـه آن وجـود دارد، مقایسـه ی بیـان ذیل این حدیـث در بحار 

األنـوار و النور المبین اسـت.

در بحار األنوار چنین ثبت شده است:

کان یتغنی به من الزبور و قال ابن  »بیان: قال الفیروزآبادي مزامیر داود؟ع؟ ما 
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کانت الطیور  أبي الحدید: إن داود؟ع؟ أعطي من طیب النغم و لذة ترجیع القراءة ما 

ألجله تقع علیه و هو في محرابه و الوحش تسمعه فتدخل بین الناس و ال تنفر منهم 

لما قد استغرق ها من طیب صوته …« )مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۴، ص ۱۵(.

کتـب در النـور المبیـن مطالـب فـوق را عینًا  محـدث جزائـری نیـز بـا حـذف مصـادر 

بـا زگویـه می کنـد:

کان یتغنـی بـه مـن الزبـور و قـد أعطـي مـن طیـب  »أقـول فـي اللغـة مزامیـر داود مـا 

الطیـور ألجلـه تقـع علیـه و هـو فـي محرابـه و  کانـت  القـراءة مـا  لـذة ترجیـع  النغـم و 

الوحـش تسـمعه فتدخـل بیـن النـاس و ال تنفـر منهـم لمـا قـد اسـتغرق ها مـن طیـب 

.)۳۴۱ ص  ق،   ۱۴۰۴ )جزائـری،  صوتـه « 

گاه ایـن مشـابهِت »بیـان« ذیـل یـک روایـِت خـاّص، تنهـا در مضمـون اسـت؛  امـا 

کتـاب بـه کار رفتـه، امـا  بـه عبارتـی دیگـر این دسـت بیان هـا بـا الفـاِظ مختلـف در دو 

افـاده ی یـک مفهـوم می کنـد؛ بـه عنـوان ذکـر یـک نمونـه: »تبییـن امـر خـدای تعالـی 

بـه حضـرت ادریـس پیرامـون درخواسـت نـزول بـاران« )نـک: مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج 

۱۱، ص ۲۷۶ مقایسـه شـود بـا: جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۶۳(.

۷. ایـن مشـابهت در بیان هـا ذیـل حدیـث خالصـه نمی شـود بلکـه در توجه دهـی 

گسـترده ی محـدث  بـه یـک حدیـث خـاّص نیـز مـورد اعتنـا می توانـد باشـد. نگـرش 

کـه در ادامـه ذکـر  المبیـن در مـواردی  النـور  گاه تألیـف  جزائـری بـه بحـار األنـوار بـه 

خواهـد شـد، آشـکار می گـردد:

در ایـن بخـش روی سـخن، حدیثـی اسـت که سـلیمان نبـی؟ع؟ را آخریـن پیامبر 

و اردشـونده بـه بهشـت بـر می شـمارد. ابتـدا نقـل عالمـه مجلسـی در بحـار األنـوار ذکـر 
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می گـردد:

َبـاِن ْبـِن َتْغِلـَب … َعـْن ُزَراَرَة َعْنـُه؟ع؟ َقـاَل: آِخـُر َنِبـّي 
َ
ِکَتـاِب أ ۱۶ـ  »سـر، السـرائر ِمـْن 

ْنَیـا« )مجلسـی، ۱۴۰۳ 
ُ

ْعِطـَي ِفـي الّد
ُ
ـَة ُسـَلْیَماُن ْبـُن َداُوَد؟ع؟ َو َذِلـَك ِلَمـا أ َیْدُخـُل اْلَجّنَ

ق، ج ۱۴، ص ۷۴(.

حلـی  ابن ادریـس  الفتـاوي  لتحریـر  الحـاوی  السـرائر  کتـاب  حدیـث  ایـن  مصـدر 

کتـاب پیش گفتـه، ایـن حدیـث بـا مضمونـی مشـابه  اسـت، امـا به هنـگام مراجعـه بـه 

امـا بـا تفـاوت در الفـاظ نقـل شـده اسـت:

ْعِطَي ِفي 
ُ
یـَن ُسـَلْیَماُن ْبـُن َداُوَد؟ع؟ َو َذِلَک ِلَمـا أ ِبّیِ ـَة ِمـَن الّنَ »آِخـُر َمـْن َیْدُخـُل اْلَجّنَ

ْنَیـا« )ابـن ادریـس، ۱۴۱۰ ق، ج ۳، ص ۵۶۴(.
ُ

الّد

نگاهـی بـه نقـل محـدث جزائـری در النـور المبیـن مشـابهت تا ّم با نقـل بحار را به 

کـه  دسـت می دهـد و او نیـز هم چـون اسـتاد خویـش از الفاظـی از حدیـث بهـره جسـته 

متفـاوت بـا اصل مصدر اسـت:

ْنَیـا« 
ُ

الّد ِفـي  ْعِطـَي 
ُ
أ ِلَمـا  َذِلـَک  َو  َداُوَد؟ع؟  ْبـُن  ُسـَلْیَماُن  ـَة  اْلَجّنَ َیْدُخـُل  َنِبـّي  »آِخـُر 

.)۳۴۱ ص  ق،   ۱۴۰۴ )جزائـری، 

از چنین پیشامدی می توان احتماالتی را متصور دانست:

کتـاب بحـار األنـوار تأثیـر پذیرفتـه و بـه  ۱. یـا اینکـه محـدث جزائـری بـه شـدت از 

کـه  بـر می آیـد  احتمـال چنیـن  ایـن  نتیجـه ی  از  اسـت؛  نکـرده  ع  رجـو اصـل مصـادر 

گـذارده و اقـدام بـه گزینـش روایـات نمـوده اسـت. جزائـری بحـار را در مقابـل خویـش 

کـه از اصـل مصـدر در اختیـار داشـته، همـان  ۲. یـا محـدث جزائـری نسـخه ای 
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کـه امـروزه در اختیـار مـا اسـت و  نسـخه ی عالمـه مجلسـی بـوده اسـت و بـا نسـخه ای 

کتـاب السـرائر بـه چـاپ رسـیده متفـاوت باشـد. بـر طبـق آن 

کتـاب بحـار األنوار کمک مسـتقیم به  ۳. یـا اینکـه خـود جزائـری در ایـن بخـش از 

عالمـه مجلسـی داده و هنـگام نـگارش النـور المبیـن دیگـر نیـاز بـه مراجعـه بـه اصـل 

مصـادر را احسـاس نمی کـرده اسـت.

آنچـه پیش تـر بـه تفصیـل سـخن از آن گذشـت، احتمـال سـوم را تقویـت می کنـد. 

کامـاًل طبیعـی می نمایـد، زیـرا جزائـری در تألیـف بحـار األنـوار از هیچ  ایـن احتمـال نیـز 

ع  همیـاری علمـی بـه اسـتاد خـود دریـغ ننمـوده و بسـیار محتمـل اسـت که در امـر رجو

گردان پیـش گام در ایـن عرصـه باشـد. بـر فـرض ایـن احتمـال،  بـه مصـادر، وی از شـا

ع  دیگـر ضـروری نمی نمایـد جزائـری در تألیـف النـور المبیـن مسـتقیمًا بـه مصـادر رجـو

کـه پیش تـر در معاضـدت تألیـف بحار ایـن امر را بر خود هموار نموده اسـت. کنـد، چرا

امـا بایـد در یـک جمع بنـدی چنیـن اظهـار داشـت: بـه نظر می رسـد مشـابهت کالم 

محـدث جزائـری بـا آنچـه در بحار األنـوار بازتاب یافته به دلیل همـکاری و معاضدت 

فکـری وی بـا عالمـه مجلسـی بـوده اسـت؛ چـه آنکـه شـواهدی بسـیاری در دسـت 

و شـرحی  بیـان  بـه  روایـات واحـد  پـاره ای  تبییـن مفهـوم  کـه هـر دو عالـم در  اسـت 

ح  شـر بـه  می تـوان  نمونـه،  بـاب  از  اسـت؛  یک دیگـر  از  متفـاوت  کـه  گمـارده  همـت 

ح محـدث جزائری،  کـه نگرشـی اجمالی به شـر کبیـره اشـاره داشـت  زیـارت جامعـه ی 

کبیـره در بحـار األنـوار و مـالذ األخیـار را  ح مجلسـی بـر جامعـه ی  عـدم مشـابهت بـا شـر

به دسـت می دهـد )نـک: مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۹۹، صـص ۱۴۴ ـ ۱۳۴؛ همـو، ۱۴۰۶ 

ق، ج ۹، صص ۲۷۸ ـ ۲۴۸ مقایسـه شـود با: جزائری، ۱۴۳۳ ق، سرتاسـر(. از این رو 
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کـه مشـابهت بیـان محـدث جزائـری بـا عالمـه مجلسـی  ایـن نتیجـه حاصـل می گـردد 

کـه جزائـری، خـود در تحریـر آن  تنهـا در آن بخش هایـی از بحـار األنـوار صـادق اسـت 

نقـش به سـزایی ایفـا نمـوده اسـت.

تفاوت میان دو کتاب.   .  

نرم افـزار جامـع  بـر طبـق شمارشـگر  و  األنـوار  بحـار  بـه  مراجعـه ی مسـتقیم  بـا   .۱

االنبیـاء،  تاریـخ  روایـات  بـه  تجمیعـی  نگـرش  بـا  »حدیـث«  زیربخـش  در  االحادیـث 

کتـاب به دسـت داده  کلـی و جزیـی در ایـن  تعـداد ۲۴۰۰ روایـت در قالـب ۸۲ بـاب 

کـه اتخـاذ ایـن عملکـرد در کتـاب النور المبیـن به جهت  می شـود. ایـن در حالـی اسـت 

را نمایـش می دهـد. روایـت  رویکـرد اختصـاری محـدث جزائـری عـدد ۱۰۸۰ 

۲. هـدف اصلـی مؤلـف بحـار األنـوار جمـع آوری روایـات بـرای جلوگیـری از تلـف 

شـدن و از بیـن رفتـن آنهـا بـوده، لـذا در آن بـه اسـناد روایـات حتی االمـکان بـه طـور 

از  ج نمایـد؛  از حالـت مرسـل و منقطـع خـار را  تـا آن  کامـل و مسـند ذکـر شـده اسـت 

ایـن رو سـندها بـه طـور دقیـق و موشـکافانه ذکـر شـده و در انتخـاب آنهـا بـه بهتریـن 

کتـاب النـور المبیـن مرحـوم  نسـخه های موجـود از آن اخـذ شـده اسـت، حـال آنکـه 

جزائـری بـه دلیـل تفـاوت مبنـا، هـدف و غایت در نـگارش کتابـ  که نقـل به اختصار 

کتـاب  در  مرسـل  صـورت  بـه  را  روایـات  ـ  گردیـده  ذکـر  کثـری  حدا اسـتفاده ی  بـرای 

که  کـرد، چرا خویـش نقـل نمـوده اسـت. البتـه ایـن ایرادی بـه نویسـنده وارد نخواهد 

سـند تمامـی روایـات در جوامـع روایی موجود اسـت و پژوهشـگِر خواهان بررسـی های 

کنـد. البتـه ایـن سـخن بدیـن معنـا نیسـت  ع  محققانـه بـه ایـن جوامـع می توانـد رجـو

گـردآوری شـده اند؛ بلکـه معیـار  کـه در بحـار األنـوار تمـام روایـات از صحیـح و سـقیم 
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بـه علـل و معایـب  نیـز  بـوده و در مـواردی  بـه روایـات معتبـر  نخسـتین مؤلـف اخـذ 

کـه در زمـره ی دانـش علـل الحدیـث جـای می گیـرد، اشـاره شـده  موجـود در احادیـث 

اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، نقـد عالمـه مجلسـی بـه سـخنان صوفیـه بـا اضغـاث احـالم 

داده شـده  نسـبت  امیرمؤمنـان؟ع؟؟ع؟  بـه  عنـوان حدیـث  بـه  کـه  متنـی  خوانـدن 

کـه عالمـه مجلسـی پـس  اسـت )همـو، ۱۴۰۳ ق، ج ۵۸، ص ۸۵(. شـایان ذکـر اسـت 

کـه توفیـق آن حاصـل  از اتمـام امـر بحـار، قصـد تألیـف مسـتدرک البحـار را نیـز داشـته 

نشـده اسـت )همـان، ج ۱، ص ۴۶(.

۳. عالمـه مجلسـی در بحـار األنـوار بـرای کتاب هـا و مصـادر پـر اسـتعمال رمزهایی 

کتـاب از آن بهره می بـرد. این  کـه بـرای عـدم ذکـر نـام طوالنـی  گرفتـه اسـت  را در نظـر 

کامـل  کتـاب می گـردد، چـه آنکـه بـه جـای نـام  عملکـرد اندکـی موجـب اختصـار در 

کتفـا می گـردد. ایـن رویکـرد یـک  مصـدر تنهـا بـه ذکـر یـک یـا چنـد حـروف متوالـی ا

کتـاب محسـوب می گـردد؛ زیـرا نه تنهـا سـند بـه حالت ارسـال  امتیـاز اختصـاری بـرای 

گونـه بـه مصـدر روایـت توجـه داده می شـود. بـه  در نمی آیـد، بلکـه بـه مختصرتریـن 

کتـاب امالـی شـیخ صـدوق بـا رمـز »لـی«، امالـی شـیخ طوسـی بـا »مـا«،  عنـوان نمونـه: 

علـل الشـرایع صـدوق بـا؟ع؟، معانـی االخبـار بـا »مـع«، خصـال بـا »ل«، ارشـاد شـیخ 

مفیـد بـا »شـا« و … امـا ایـن رهیافـت مبتکرانـه و بهره گیـری از رمـوز در النـور المبیـن 

مشـاهده نمی شـود. محـدث جزائـری در مـواردی نـام مصـدر را عینـًا ذکـر می کنـد و در 

کتـاب(. مـواردی اصـال اشـاره ای نـدارد )نـک: سرتاسـر 

۴. در النـور المبیـن تـا بـاب دوازدهـم بـه عـدد و شـماره ی هر باب اشـاره می شـود، 

امـا از شـماره ی ۱۲ بـه بعـد ایـن شـماره های مسلسـل وار ادامه نمی یابد. ایـن در حالی 

کـه جزیـی از باب  کلـی شـماره ندارنـد و در هـر زیربـاب  کـه در بحـار األنـوار ابـواب  اسـت 
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کلـی محسـوب شـده، بـه طـور مجـزا از دیگـر ابواب، شـماره ذکر می شـود.

کتـاب النـور المبیـن بیـش از بحـار اسـت. حـال آنکـه بحـار  ۵. تعـداد ابـواب اصلـی 

األنـوار بـه دلیـل تفصیـل در مباحـث جزیـی زیرباب هایـش بیشـتر اسـت.

۶. پیش تـر از دغدغـه ی دو عالـم در شـباهت ها سـخن بـه میـان آمـد، امـا ایـن 

دغدغـه ی  مجلسـی  عالمـه  داراسـت؛  نیـز  تفاوت هایـی  شـباهت،  عیـن  در  دغدغـه 

بـرای  امـا محـدث جزائـری  بـه تفصیـل،  کـردن  بـا روایـت  را داشـته  حفـظ احادیـث 

کـردن بـه اختصـار را سـرلوحه ی  بهره گیـری هرچـه بهتـر و سـهل تر مخاطـب، روایـت 

کار خویـش قـرار داده اسـت.

۷. جزائـری بـرای مسـائل و مطالـب مقدماتی هم چون »عصمـت انبیاء« و »علت 

بعثـت« و … بابـی مسـتقل نمی گشـاید و ایـن مـوارد را در خاتمـه ی مقدمـه ی خویـش 

ح می کنـد )نـک: جزائـری، ۱۴۰۴ ق، صـص ۱۹ ـ ۱۱( در  و پیـش از بـاب اول خـود طـر

حالی کـه عالمـه ۴ بـاب از ابتـدای ابـواب نبـوة العامة خـود را به مباحث و جسـتارهای 

کـه هـر  مقدماتـی می گذرانـد )نـک: مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۱، صـص ۹۶ ـ ۱( هرچنـد 

کتـاب خـود از روایـت بهره جسـته اند. دو بـرای ایـن بخـش از 

۸. بحـار األنـوار بـه همـه ی آیـات قـرآن و تفسـیر آنهـا توجـه داده، امـا النـور المبیـن 

کفایـت اشـاره نمـوده اسـت )بـه عنـوان  بـه دلیـل اختصـار بـه مـوارد محـدود و در حـّد 

نمونـه: جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۲۲ و ۳۱(.

کتـاب بحـار در یـک بـاب دارای شـماره ی حدیـث هسـتند و ایـن امـر  ۹. روایـات 

دارای مزایـای بسـیاری اسـت؛ پیـش از همـه بـه نظم کتاب تدوینی یاری می رسـاند. 

امـا ایـن عملکـرد در النـور المبیـن مشـاهده نمی شـود و روایات دارای شـماره نیسـتند.
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۱۰. در پـاره ای مـوارد، بیـان محـدث جزائـری ذیـل یـک حدیـث طوالنی تـر از بیان 

عالمـه مجلسـی ذیـل همـان حدیـث اسـت )نـک: همـان، ص ۷۶ و مجلسـی، ۱۴۰۳ 

ق، ج ۱۱، ص ۳۲۰( مطلـب پیش گفتـه از ایـن مهـم جلـوه می کند که رویکرد جزائری 

در النـور المبیـن اختصـار در گفتـار اسـت. از ایـن رو احتمـال اهمیـت بیشـتر آن بحث از 

منظـر جزائـری قابل تصور اسـت.

کـه بـا ایـن الفـاظ در بحـار األنـوار  ۱۱. در النـور المبیـن روایاتـی بـه چشـم می خـورد 

جامـع  نرم افـزار  مشـابهت یابی  بخـش  در  نیـز  آن  مشـابه  و  اسـت  نگردیـده  ثبـت 

االحادیـث رؤیـت نگردیـد. بـه نظـر می رسـد محـدث جزائری بـه مضمون ایـن روایات 

توجـه داده اسـت. بـه عنـوان نمونـه:

ّنَ ُغَلَفُهـْم 
َ
ْنِبَیـاَء ُیوَلـُدوَن َمْخُتوِنیـَن َو ِفـي َبْعِضَهـا أ

َ ْ
ّنَ األ

َ
ْخَبـاِر: أ

َ ْ
ْکَثـِر األ

َ
»اْلـَواِرُد ِفـي أ

ـاِبع« )جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۹۸ نیـز روایـات دیگـری در  َو ُسـَرَرُهْم َتْسـُقُط َیـْوَم الّسَ

صفحـات پسـینی(.

ْخَبـاِر« می توانـد مؤیـد نقل به مضمـون این روایت 
َ ْ
ْکَثـِر األ

َ
پاره گـزاره ی »اْلـَواِرُد ِفـي أ

باشـد؛ در ایـن دسـت روایـات محـدث جزائـری بـه تبییـن روایـات و وجـه جمـع آنهـا 

پرداختـه و بـا بهره گیـری از دانـش اختـالف الحدیـث بـه حـّل مشـکل ایـن احادیـث 

حـل  رویکـرد  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه   .)۹۸ ـ   ۹۹ ص  )همـان،  اسـت  گمـارده  همـت 

اسـتاد خـود،  از جریـان حدیثـی  پذیرفتـه  تأثیـر  الحدیثـی محـدث جزائـری  اختـالف 

عالمـه مجلسـی باشـد؛ زیـرا نمونـه ای از ایـن دسـت در بحـار األنـوار مشـاهده می شـود 

)مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۱، ص ۳۲، ۲۴۲ و …(.

کـه تنهـا محـدث جزائـری در ذیل  ۱۲. در ایـن بیـن روایاتـی نیـز مشـاهده می شـود 
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آن توضیـح ارائـه نمـوده و تبیینـی از عالمـه مجلسـی مشـاهده نمی گـردد؛ بـه عنـوان 

کـه به همراه  نمونـه تبییـن لفـظ »شـیعه« و »را فضـه« در ذیـل روایتـی از امـام باقر؟ع؟ 

گـوارای شـیعه دانسـته اسـت  ْبراِهیـم< ایـن اسـم را  ِ
َ

نقـل آیـه ی >َو ِإّنَ ِمـْن ِشـیَعِتِه إل

)جزائـری، ۱۴۰۴ ق، ص ۱۰۱(.

نتیجه.  

گردان وی به سـان  ۱. بحـار األنـوار بـا همـت عالمـه مجلسـی و بـا یـاری برخـی شـا

محـدث جزائـری در ۲۵ جلـد حجیـم در مکتوبه ی خطی قدیم و در چاپ های جدید 

کتاب در جلد پنجم قدیم اسـتقرار  در ۱۱۰ جلد تنظیم شـده اسـت. تاریخ االنبیاء این 

گردیـده اسـت. نگـرش رقم محـور بـه  کـه جلـد ۱۱ تـا ۱۴ چـاپ جدیـد را شـامل  یافتـه 

کـه النـور المبیـن  ایـن بخـش، ۲۴۰۰ روایـت را به دسـت می دهـد. ایـن در حالـی اسـت 

جزائـری به جهـت هـدف اختصـار، مجموعه ی سرگذشـت تاریخ پیامبـران را در ۱۰۸۰ 

گـردآوری نموده اسـت. روایـت 

کتـاب، از رهگذر دو رویکرد مؤلف محور  ۲. امکان سـنجی تأثیرپذیـری تعاملـی دو 

مؤلف محـور،  رهیافـت  در  نخسـتین  شـاخصه ی  گردیـد.  ردیابـی  متن محـور  و 

گردی میـان عالمـه مجلسـی و محـدث جزائـری  توجه دهـی بـه رابطـه ی اسـتاد و شـا

گردان پیـش گام در هم فکـری و  گردیـد. جزائـری به عنـوان یکـی از شـا محـل اعتنـا 

معاضـدت علمـی بـه اسـتاد خویش، شناسـایی و نقش وی در نوشـتار حاضر برجسـته 

ح نویسـی بـر برخـی احادیـث مشـکل، حـّل پـاره ای مصالـح تألیفـی و … از  گردیـد؛ شر

آن  بـر  تأثیرگـذاری  و  األنـوار  بحـار  یافتـن  قـوام  در  جزائـری  یاری رسـانی های  جملـه 

می آیـد. به شـمار 
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۳. تتبـع در شناسـایی اسـاتید مشـترک ایـن دو عالـم، در سـامان دهی تجمیع نگـر 

گردید.  در رهیافـت مؤلف محـور و امکان سـنجی ایـن تأثیرپذیـری محـل التفـات قـرار 

کاشـانی« دو اسـتاد مشـترک عالمه مجلسـی  »شـیخ حر عاملی« و »مال محسـن فیض 

»احتمـال  گـزاره ی  می توانـد  احتمـال  یـک  به سـان  کـه  هسـتند  جزائـری  محـدث  و 

بـه ذهـن متبـادر  را  از یـک اسـتاد واحـد«  تأثیرپذیـرِی مشـترک دو پی جـوی دانـش 

سازد.

کتـب  متـن  مسـتقیمًا  تأثـر،  امکان سـنجی  به جهـت  متن محـور  رهیافـت  در   .۴

کتـاب«  کـه در دو بخـش »شـباهت ها« و »تفاوت هـای میـان دو  مـورد التفـات اسـت 

گردیـد. »دغدغـه ی دو مؤلـف در توجـه دادن بـه روایـات شـیعی ائمـه؟مهع؟  پیگیـری 

در تاریـخ انبیـاء، مصـادر مشـترک، شـباهت در عناویـن اصلـی و فرعـی ابـواب، مکتب 

گاه مضمـون بیانـات  فکـری واحـد مؤثـر در خوانش گـری روایـات، تشـابه در لفـظ و 

تبیینـی در ذیـل روایـات و هم گونـی بهره گیـری مؤلفـان از لفـظ واحـد یـک روایـت«، از 

گردیده اسـت. جملـه شـباهت های عمـده میـان بحار األنوار و النور المبین شناسـایی 

۵. مناشـئ اصلـی ایـن شـباهت ها، همـکاری و معاضـدت فکری محـدث جزائری 

در سـامان دهی بخش هایی از بحار األنوار اسـت؛ عدم مشـابهت شـروح این دو عالم 

کـه ایـن  گاه تبییـن یـک حدیـث خـاّص غیـر از تاریـخ انبیـاء نمایانگـر ایـن اسـت  بـه 

کـه جزائـری، خـود در  مشـابهت ها تنهـا در بخش هایـی از بحـار األنـوار صـادق اسـت 

تحریـر آن نقـش به سـزایی ایفـا نمـوده اسـت.

کتـاب در خوانش گـری امکان سـنجی تأثـر در  ۶. از جملـه تفاوت هـای میـان دو 

رهیافـت متن محـور نیـز می تـوان بـه ایـن نمونه هـا اشـاره داشـت: »میـزان بهره گیـری 
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گـردآوری، تفـاوت در  از روایـات از منظـر اعـداد و ارقـام، اختـالف در مبانـی و اهـداف 

تبویـب بـا نگـرش اصلـی و فرعـی و برخـی تفاوت هـای درون متنـی هم چـون: التفـات 

کتـب و …«. بیشـتر عالمـه مجلسـی بـه تفسـیر آیـات، بهره گیـری از رمـوز بـرای 
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