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 چکیده

( از مورخان و اديبان شيعي برجستة قرن هفتم است که عمر با بررکت  بره   026عيسي اربلي)م بنعلي

بيرت))((( سريرش شراز از ايرن رو بره  رق       کاوش و تتبّع و در نتيجه تعميق و گسترش فرهنگ اهر  

 خصرو  در عرةرة امامرت و و يرت نرام بررد       آور عالم تشيع، بره توان از او به عنوان محقق ناممي

نگارش اربلي از خالل بررسي بخ  سريرة  پژوه   اضر تالشي است، براش روشن شان شيوة تاريخ

که نخست از اربلي و جايگاه علمي و ادبي او سخن رفته و سيس به بررسري  کشف الغمةنبوش کتاب 

ي پردازد  اگر چه هاف اةلي اربلروش کار او در اين کتاب ر البته در محاودة سيرة پيامبر) ( ر مي  

در اين کتاب، بررسي زناگاني ائمه))((( است و در طرح مبا ر  مربروب بره سريرة پيرامبر) ( برا       

شودز اما در همين نگاه، نکات قاب  توجهي دربرارة شريوه و   نگاهي استطرادش و طفيلي وارد بح  مي

سرنت،  اه  گيرش از اقوالآيا  استناد به آيات و روايات، بهرهنويسي به دست ميروش کار او در سيره

نق  اقوال مختلف در موارد اختالفي، استفاده از مبا   عميق لغوش و ادبي، از نقاب قوت کار اربلري  

روش در طرح مبا  ، باعر  مقبوليرت و پرشيرش کتراب     در اين بخ  از کتاب است  اعتاال و ميانه

سرنت  ا و بزرگان اهر  اربلي براش همگان شاه است  البته جايگاه اجتماعي اربلي و ارتباطي که با علم

داشته نيز به اين مقبوليت کمک کرده است  مورخان قرن هشرتم بره بعرا از کتراب او )بخر  سريرة       

انا، اما به دلي  نگاه اجمالي و مختصرش که بره سريرة پيرامبر) ( داشرته     ائمه))(((( بهرة فراوان برده

هرايي مراجعره   انا بره کتراب  دهاست، اين بخ  از کتاب  مورد توجه قرار نگرفته و ديگران ترجيح دا

 تر باشا    تر و غنينماينا که از جهت پرداختن به سيرة پيامبر) ( کام 

 نگارش شيعهکشف الغمه، اربلي، سيرة نبوش، پيامبر) (، تاريخ ها:کلیدواژه 
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