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درآهد

دس گضاسػهای تاسیخی صيذگی صنشت ابيىالب ،ييػی دىگايگی ىريد داسد که با قاػدذ ػقشیعداصی
قابل رمغ اعت .بش اعاط اػتقاد ؽیؼه ،ابيىالب به اعالم ایماو آىسد ،ىلدی هوديس ى بدشىص ایمدايی يذاؽدته
اعت .دس هقابل اػتقاد هؾويس اهل عًت ،ػذم ایماو ىی اعت .ایى دىگايگی دس هتديو ؽدیؼی يیدض ىرديد
داسد .دس ایى هتيو اص ابيىالب به ػًياو صاهی پیاهبش اکدشم

 ،پدذس اهیشالمدنهًیى

ى صزدت الودی

يام بشد ؽذ که سفتاسهای اى تيعو ائمه بؼذی هيسد تأییذ قدشاس گشفتده اعدت بدا ایدى همده دس هتديو ؽدیؼی
گضاسؽی اص عشدادو سفتاسهای هنهًايه اص ایؾاو ىريد يذاسد.
کاسهایی هايًذ يماص ،سىص  ،صذ ى رواد که بده ػًدياو هدالی ایمداو هؼشفدی ؽدذ  ،اص صندشت ابيىالدب
ى اهدل بیدت

گضاسػ يؾذ اعت .دس هقابل آيچه اص ایؾاو گضاسػ ؽذ هايًذ هضبت بده پیداهبش
ً
ایؾاو ى هضافظت اص آيوا ،غالبا دى پولي اعت .چًیى کاسهایی اص یکعي هیتيايذ به رودت ّػدشع ػؾدیش ای
باؽذ یؼًی سفتاسهای صمایتگشی ابيىالدب

بده عدبب رایگدا سیاعدت اى بدش قبیلده اعدت .صیدشا صمایدت

يکشدو اص افشاد قبیله بشای ػشب صؽت ؽمشد هیؽذ Hى اص عيی دیگش سفتاسهای ابيىالدب هیتيايدذ بشآهدذ
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اص اػتقاد هنهًايهاػ به پیاهبش

بيد باؽذ هشچًذ که دس هاهش ،سفتاس ایمايی اص اى فادس يؾذ باؽذ.

هغدلماو هدنهًی اعدت کده دس
آيچه دس ایى پژىهؼ هذ يظش اعت ،بشسعی سفتاسهای ابيىالب به ػًياو
ّ

هاهش سفتاس هنهًايه يذاؽته ىلی بضسگتشیى خذهات سا بده اعدالم داؽدته اعدت ى تمدام سفتاسهدای اى اص عديی
پیاهبش اکشم

ى ائمه هؼقيهیى

هيسد تأییذ قشاس گشفتده اعدت .تأییدذ سفتاسهدای ابيىالدب اص عديی

هؼقيم ،بهفيست قيلی ى تقشیشی هفشىك ایى پژىهؼ اعت ى دس رای خيد احبات ؽذ اعدت .اص ایدىسى بدا
اعتفاد اص ایذ Gػقشیعاصی ،Fهیتياو هالی ى هؼیاسی رواو ؽدمي ،،فدشا صهدايی ى فشاهکدايی اص عدیش
هيسد تأییذ هؼقيهیى بشداؽت کشد .ایى بشداؽت هیتيايذ الگيی سفتاس هنهًايه دس راهؼه اهشىصی يیض باؽذ.
پیشیٌِ پژٍّش

پژىهؼ دس هيسد هيميع صنشت ابيىالب بغیاس اعت .عه کتاب بده يدام ابوطالب بده قلدن ػالهده اهیًدی
ٕ;957ػٔ ،باقش قشبايی صسیدى ٕ9599ػٔ ى ػبذاللده الؾدیع ػلدی الخًیدضی ٕ95;:ػٔ تدألی ؽذ اعدت.
ابوطال آموزگار پاسداری احش هضمذ هضمذی اؽتواسدی ٕ957:ػٔ ،کتاب ابوطال اسبو مااممبو م اانبا
ييؽته اعذالله سمدایی ٕ;95:ػٔ ،ابوطالب الصباابی النفتبیی لیهب بده قلدن هضمدذ ػبدذالضهشام ػخمداو
ٕ ،ٔ9647ابوطال بزرگ مک احش ػبذالشصین صغدیًی هيعديی ٕ ٔ95;5بخؾدی اص آحداسی اعدت کده بدا هدذ
احبات ایماو صنشت ابيىالب ييؽته ؽذ ايذ .بیؾتش ایى پژىهؼها با سىیکشد کالهی به احبدات ایمداو ابيىالدب
پشداختهايذ .پژىهؼ صامش ،با پدیؼ فدشك سفتداس هنهًايده ایؾداو ،يمييدهای اص سىػ ػقشیعداصی دس هديسد

سفتاسهای ایى ؽخقیت اعت تا بشای راهؼه ى ؽشایو کًييی يتایذ کابشدی اسائه کًذ.
بش ایى اعاط ،بدا هؼشفدی سىػ ػقشیعداصی ى هيدشس کدشدو بشخدی يمييدهها ،دى رًبده افدلی سفتداس
صنشت ابيىالب

یؼًی سىیکشد دفاػی ىی اص اعالم ى هغلماياو به ىیدژ پیداهبش اکدشم

ى سىیکدشد

هًشی ىی دس دیياو ؽؼشػ هيسد بشسعی قشاس هیگیشد.
عصریسازی سیرُ ،هفَْم ٍ ضرٍرت

دايؼ صذیج ،همچيو دايؼ تاسیع ،داسای سىیکشدی اعت که يقل ىقایغ تاسیخی ى گضاسػها دس آو دس
ساعتای فون بوتش ى دقیقتش سىایت ،اهمیت داسد .دس ایى سىیکشد ،گضاس های تاسیخی هيالؼده ى اىالػدات ى
آگاهی دس یک هيميع خاؿ بیاو هیؽيد که بده تًودایی دايدؼ بده صغداب يمیآیدذ .دس هقابدل ،سىیکدشد
دیگشی ىريد داسد ى اص هًظشی باالتش ،به بشسعی ى تضلیل ىقایغ ى اتفاقات هیپشداصد ى ػلت بدهىرديد آهدذو
ایى ىقایغ سا بشسعی هیکًذ .پظ اص بشسعی ػلل ىقيع ى هؼداد ،عداصی آيودا دس صهداو هؼافدش ،بده عدًزؼ
هیکًذ که بش آو اعاط هیتياو ػلل بشخی اتفاقات سىص سا ؽًاعایی ى تضلیل کشد.

ػلدل ىقديع آو
قشآو کشین يیض داسای داعتاوها ى صکایاتی اعت که بهسغن گزؽت عالیاو دساص ،کؾد
ّ

ىقایغ ى عشگزؽتها هيرب تيره ى تزکش به ایى داعتاوها هیؽديد .قدشآو دس کًداس صکایدات ى داعدتاوها،
یکغشی قياػذ ى عًتهای الوی سا دس ػالن تکيیى ى ػالن تؾشیغ بیاو کشد اعت که ایى قياػدذ ى عدًى دس
همه دىس ها ،راسی ى رواو ؽمي ،اعت .به ػًياو يمييده ،بیداو داعدتاو بدشادساو یيعد بدشای تيفدی
بشخددی آهيص ه دای ارتمدداػی ،عیاعددی ،فشهًگددی ،تشبیتددی ى هايًددذ ایًواعددت صیددشا هددذ قددشآو ،فشاتددش اص
ققهگيیی اعت.
بشسعی عیش بضسگاو دیى با ایذ ػقشیعاصی عیش بشای خاسد کشدو آو بضسگاو اص صقاس تاسیع ى هدن-
ػقش ؽذو با آيوا ايزام هدیؽديد .دس ایدى فديست بشسعدی عدیش ى فؼدل هؼقديم ،اهمیدت خديد سا يؾداو
هیدهذ .اعي بيدو ى الگيپزیشی اص ؽخقیتهای بضسگ دیى تًوا دس ایى سىیکشد ؽذيی خياهذ بديد .يکتده
قابل تيره ایى اعت که هؼشفی پیاهبش

ى هؼقيهیى

بده ػًدياو الگدي ى اعدي  ،بده هؼًدای تکدشاس

فيست هاهشی ى ػیى هماو سفتاسها يیغت ،بلکه هشاد ،کؾ دلیل ى قاػدذ ػمدل اعدت کده پدظ اص پدی
بشدو به آو ،دس هش ػشفه ،صهاو ى هکاو با تيره به ؽدشایو رذیدذ عداصگاس بديد ى قابلیدت کداسبشدی ؽدذو
داؽته باؽذ.
ػقشیعاصی ،به ديبا ،تغییش صاىیه دیذ اعت .بدهردای آو کده صيدذگی هؼقديم دس دىس ى صهداو صنديس
ایؾاو بشسعی ؽيد ،هؼقيم سا اص صقاس ؽشایو صهايی ى هکايی خيیؼ خاسد کشد بده دىس هؼافدش هدیآىسد.

عصریسازی حدیث؛ مطالعه موردی ،سیره ابوطالب

اتفاقات سىص هیپشداصد .به ػبداست دیگدش دس ایدى سىیکدشد هدتى ،قياػدذ ى هالیهدایی اسائده
ػلل ىقيع بشخی
ّ
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هون ایى اعت که ػقشیعاصی چیضی سا به هؼقيم يغبت هیدهدذ کده آو صهداو اتفداع يیفتداد اعدت دس
صالیکه آو چیض دلیل ىقيع سفتاس هؼقيم بيد اعت.
الگيی فشا صهايی ى فدشا هکدايی قدشآو کدشین ،عدیش پیداهبش

ى اهاهداو هؼقديم

 ،پیؼفدشك

ػقشیعدداصی اعددت .آیددا ایًدداو هتددأحش اص فشهًددی صهايدده خدديیؼ بيد ايددذد دس فدديست پاعددع هخبددت دیگددش
ه ُٓ َِ َ َ َِ
ََ ٓ َ
کاو َل ُک ٓدن فد َس ُ
دي ،الل ّده سعديح صغدً
ع
يمیتيايًذ الگيیی بشای آیًذگاو باؽًذ .اها بش ىبق آیه ؽشیفه Gلقذ
ّ
ه ٓ
ََ ه َ
َ
بدشای روايیداو تدا سىص
ّل َم ٓى کاو َی ٓش ُريا الل َه َى ال َی ٓي َم اْل ّٓخ َش َى رک َدش الل َده کخیدشإ Fاصدضاب  ،ٔ49پیداهبش
قیاهت اعي ى الگي اعت .بًابشایى يه تًوا اص ؽشایو صهايه خديد تأحیشپدزیش يیغدت بلکده سفتداس ى عدیش ایؾداو
داسای هالی ى هؼیاسی رواو ؽمي ،ى فشاتش اص هش صهاو ى هکايی اعت.
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دس ایددى بددیى ،تيردده بدده گضاس هددای خاسریدده ى صقیقیدده اهمیددت داسد .دس تقغددین گضاس هدای قدديلی ى فؼلددی
هؼقيهاو ،بشخی گضاس ها ،خاسریه ى بشخی صقیقیه هغتًذ .گضاس صقیقیه اؽاس به ُبؼذ فشا صهدايی ى فدشا هکدايی
ُ َ ََ ٓ ُُ ْ ُ َ ُ َ َ
دب َػلدی
القدیام کمدا ک ّت
آو صکن داسد که به ؽکل قاػذ دسآهذ اعت .صهايی که با آیه ؽشیفه Gک ّتدب ػلدیکن ّ
َْ
َ ُ َ َْ ُ َ َْ ُ َ
ال ّز َیى ّه ٓى ق ٓب ّلک ٓن ل َؼلک ٓن تتقيوٕ Fبقش  ٔ9:5صکمی فادس هیؽيد ،به ایى هؼًا اعت کده سىص بدش همده افدشاد
دس همه صهاوها ى هکاوها مشىسی اعت .اها دس گضاس های خاسریه ،قاػدذ ى صکدن هًديه بده ؽدشایو صهداو ى

عشایت ى ؽمي ،آو دس تمام دىس های پغیى اعت ى مدشىست آو اص ایدى سى اعدت کده تًودا سا عدشایت فؼدل
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هؼقيم بشای آیًذگاو ،اعتفاد اص ایى سىػ اعت .همايييس که دس اقديا ،اهاهداو هؼقديم ،قياػدذی ىرديد

هکاو فذىس صکن اعت ى چه بغا دس صهاوهدای دیگدش بده دلیدل تغییدش ؽدشایو ،صکدن تغییدش کًدذ .دعدتيس بده
خناب کشدو هضاعى دس صهداو پیداهبش

ٕکلیًدی ٔ6:9 8 :9649 ،کده عدًت آو صندشت بيد اعدت

ٕفذىع ،ٔ944 9 :9699 ،ىبق سىایتی اص اهیشالمنهًیى

ٕفدذىع ،ٔ995 :95:7 ،فقدو دس آو ؽدشایو

صهايی ى هکايی بيد تا ىروه هاهشی صکيهت اعدالهی ردياو باؽدذ ى هغدلماياو ؽدبیه پیدشاو یوديد ى يقداسا
يباؽًذ .اها بؼذ اص آو به دلیل تغییش ؽشایو ،صکن هًتفی ؽذ ٕفذىع.ٔ6;9 :9584 ،
بًابشایى ،ػقشیعاصی عیش بده هؼًدای بشداؽدت قاػدذ ى هدالی اص عدیش ى سفتداس بضسگداو دیدى بدشای

داسد که اص کلیت آو افي ،ى هالیهای سفتاسی اعتخشاد هیؽيد ى همیؾه قابل عشایت بدش اهديس خاسریده
داسد ،با ایى سىػ هیتياو اص عیش يیض چًیى قياػذی اعتخشاد کشد.
چگًَگی عصریسازی سیرُ هعصَهیي

بشای اعتخشاد هالی ى هؼیاس اص عیش هؼقيهاو ى بضسگداو دیدى ،بایدذ دس پدظ اػتقداد بده الگدي ى اعدي
بيدو ایؾاو اص ىش خذاىيذ ،سىيذی سا هذ يظش قشاس داد .دس ایى سىيذ ،آيچه اهمیت داسد ،بشداؽت فدضیش ى
ىاقغيما اص هتى ى کؾ ى اسائه هؼیاس اعت .هؼیاسی که قابلیدت رایگدزاسی دس هدش ؽدشایو ى صهداو ى هکدايی

باؽذ .اص ایى سى بایذ هشاصلی سا تيره داؽت.
 -1فْن صحیح از گسارش

هش هتًی به ىیژ هتى گضاسػ تاسیخی ى عیش  ،داسای ابواهداتی اعدت کده بایغدتی بدا کؾد ابواهدات ى
عناالت هيريد ،دس پی کؾ پاعع آيوا بشآهذ .با تيره به هؼايی تک تدک ىاگگداو ،تشکیبداتْ ،
تيديس صبدايی،
اختال گضاسػها ،قشائى هختل ى هايًذ ایًوا ،به بشسعدی تدک تدک هدياسد ابودام پشداختده هیؽديد تدا دس
يوایت قاػذ ى هالی اعتخشاد گشدد .فون هتى سىػ خيد سا داسد که دس بضجهدای سىؽدمًذ فودن صدذیج
بایذ پیگیشی ؽيد ٕس.ی .ىباىبایی :95;4 ،عشاعش کتابٔ.
 -2فْن هراد اصلی هتي

ؽایذ تشرمه الفاً هتى ىامش باؽذ ىلی آیا گيیًذ اص تشکیدب آو الفداً همدیى هؼدايی سا اساد کدشد اعدتد
مشىسی اعت .بغیاسی اص ىاگگاو ػشبی هؼايی گيياگييی داسيذ ى به افيالس ،هؾتشی لفظی هغتًذ کده بدشای
چًذ هؼًا به کاس هیسىيذ .هیتياو گفت بیؾتش ىاگگاو ػشبی ایى گييهايذ ى بیؼ اص یک هؼًای اعدتؼمالی داسيدذ.
ً
ْ
اگشچه هؼايی اعتؼمالی ىاگ ها گيياگيو ى هتؼذد اعدت ،ىلدی هؼمديال ایدى هؼدايی اص یدک یدا دى هؼًدای افدلی
عشچؾمه هیگیشيذ که هقذاع ى رلي آو هغتًذ .ایى هؼًای بًیادیى ى افدلی ،همداو گديهش هؼًدایی یدا سىس
هؼًا اعت .دس ساعتای کؾ هشاد رذی هتى ،کؾ سىس هؼًای ىاگگاو يقؼ اعاعی داسد.
 -3تَجِ بِ سٌد ٍ هٌبع گسارش

سىایات ى گضاسػهدای عدیش هؼقديهیى

 ،اص صهداو فدذىس تدا صهدايی کده دس هًدابغ سىایدی هدًؼکظ

ؽذ اعت ،عیش ى صیات ىیژ ای داؽته که هأهيسیدت ػلدن سردا ،ى عًذؽًاعدی اعدت .همچًدیى اص صهداو
ايتؾاس کتاب سىایی دعت اى ،،تا االو يیض اتفاقاتی بش يغخههای کتاب ىاسد آهدذ کده دس اػتبداس بخؾدی بده
سىایات ى گضاسػها يقؼ اعاعی داسد.
 -4آسیبشٌاسی هتي

دس گضاسػهای هکتيب ،آعیبهایی ػمذی یا عويی اهکاو بشىص داسد که بشای اعتخشاد هؼیداس بده يدام
هؼیاس دیًی ،بایذ آو آعیبها سا ؽًاخت .تضشی به ػًدياو آعدیبی ػمدذی ى تقدضی آعدیبی عدويی دس
گضاسػهای هکتيب به چؾن هیخيسد .با ؽًاخت ساىیاو ،هضذحاو ى افشاد دس هغیش يقل سىایت ،هیتدياو اص
ىريد تضشی  ،اىمیًداو يغدبی پیدذا کدشد .همچًدیى بدا دیدذو يغدخههای گييداگيو گضاسػهدا دس هًدابغ

عصریسازی حدیث؛ مطالعه موردی ،سیره ابوطالب

بشای کؾ ایى هشصله دايغتى هؼايی اعتؼمالی ،افيالصات ،مشب المخلها ،کًایدات ،القداب ى هايًدذ ایًودا
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هیتياو به ىريد یا ػذم ىريد تقضی پی بدشد .بًدابشایى بایدذ تمدام هتديو هدشتبو بدا سىایدت اػدن اص هتديو
هؾابه ،هتفاىت ى هؼاسك سا کؾ ى گشدآىسی کشد.
 -5جوعآٍری خاًَادُ حدیث

بیاو تذسیزی اصکام ى هؼاس دیًی همچًیى يیاصهای هتفداىت ارتمداع ى افدشاد دس صهاوهدای هختلد
اقتنا هی کًذ تا هؼقيم هيابق با يیاص راهؼه خيد عخى بگيیدذ ى تمدام هدشاد ؽداسع یدک ردا ى یدک صهداو
فادس يؾيد .بًابشایى رمغآىسی همه آیات ى سىایات صي ،یک هيمديع دس یدک ردا ،بدشای کؾد هدالی ى
هؼیاس فشا صهايی ى فشا هکايی مشىسی اعت.
 -6جوعآٍری فْن علوا

دس ىي ،صهاو با تيره به ؽشایو گيياگيو ،يگا هدا ى بشداؽدتهای هتفداىتی دسبداس یدک سىایدت هيدشس
هیؽيد .با گشدآىسی همه هيالب ى بشداؽتها پیشاهيو یدک سىایدت یدا گدضاسػ تداسیخی ،ػياهدل اصتمدالی
سال هفتم ،شمــاره سیسدهم ،پاییس و زمستان 1400
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هؾکل الضذیج يیض ؽًاعایی هیؽيد.
 -7تحلیل ٍ تبییي هالک

پظ اص ىی هشاصل بیاو ؽذ  ،بایدذ مدابيه ى هدالی فومیدذ ؽديد .آو هدالی ى هؼیداس بایدذ اص ؽدشایو
صهايی ى هکايی صهاو فذىس صذیج رذا ؽذ ى بشای صهاو صامش سىصآهذ ؽيد .دس ایى هشصله اص کداس ،تضلیدل
ى تبییى هالی ى هؼیاس اهمیت داسد .بشىص ؽذو هدالی ى هؼیداس ى دقیدق بديدو آو ،باػدج اىمیًداو بیؾدتش
يغبت به دیى هیؽيد.
ػقشیعاصی بایذ سىؽمًذ ى داسای هالی ى هؼیاس باؽدذ .اگدش ایدى ایدذ بدش اعداط سىيدذ فدضیش پدیؼ
گشفته يؾيد ،آعیبهایی به ديبا ،داسد .هؾکل افلی آو اعت که قشاس اعت دس يوایدت آو هدالی ى هؼیداس
به دیى يغبت داد ؽيد .بش ایى اعاط اگش هشاصل با دقت الصم پی گشفته يؾيد ،همکى اعدت ایدى ايتغداب
ىاقؼی يباؽذ.
بده خديبی يؾداو هیدهدذ .ایؾداو
ایى يکات دس ػقشیعاصی ،خيد سا دس سىایتدی اص سعدي ،خدذا
َ ٓ ِ َ ََ ُ ُ ه َه َٓ َ ٓ َ
اْل ٓک ُل َػ َلی ٓال َضنیل َه َغ ٓال َؼبیذ َى ُس ُکيب َ ٓالض َم َاس ُه ٓن َک ًفا َى َص َلدبَ
ات
ّ ّ
ّ ّ
فشهيديذG :خمظ ال سدػوى صتی المم ّ
ّ
ّ
ً
ُ
َ
َ
ه
ٓ
القي َى هالت ٓغل ُین َػ َلی ِّ
ٓال َؼ ًٓض ب َیذي َى ُل ٓب ُظ ُّ
الق ٓب َی ّاو ّلتکديو ُعدً ّهدى َب ٓؼ ّدذيٕ FفدذىعH499 9 :9584 ،
ّّ ّ
ّ
ّ
فذىع Hٔ94 :9598 ،پًذ چیض سا تا دم هشگ سها يکدًن .بدا غالهداو بدش سىی صهدیى غدزا خديسدو ى بدش دساص
گيػ پاالو ؽذ عياس ؽذو ى با دعت خيیؼ ؽیش اص پغتاو بض دىؽیذو ى لباط پؾمیًه به تى کشدو ى بدش
کيدکاو عالم کشدو تا ایى کاسها پظ اص هى سىػ همگايی ؽيد.

اهشىص با تيره به ؽشایو صيذگی دىساو هذسو ى صتدی پغدا هدذسو ،همده ایدى عدًتها یکزدا قابدل اردشا
يیغت .يتیزه ایًکه ایى سفتاسها بایذ با صهاو هًيبق ؽيد .اها هدشاد ايزدام ؽدکل ایدى سفتاسهدا يیغدت بلکده
ایًوا هالی ى هؼیاس ييع صيذگی ى تؼاهالت ارتماػی سا يؾداو هیدهدذ .هدخال سىایدت فديع ،يديػی فشىتًدی،
یکپاسچگی ى ػذم تزملگشایی سا يؾاو هدیدهدذ کده بده ػًدياو الگدي اص پیداهبش اعدالم

بدشای همده

هغلماياو دس تمام صهاوها ى هکاوها قابل ارشا اعت .البته با تيره به ایى يکته که ؽکل اسائده هدش کدذام اص
ایًوا دس هش صهاو ى هکاو هًيه به ؽشایو هماو صهاو ى هکاو اعت.
بشای يؾاو دادو يمييه دیگش هیتياو به ایى هيسد اؽاس کشد که دس دىساو پیاهبش

ى فدذس اعدالم،

بش اعاط ؽشایو ارتماػی ى عیاعی آو صهاو ،بشای صاکن ىیژگیهایی مشىسی بديد کده بشخدی اص آيودا دس
ياهه صنشت ػلی

به هالک اؽتش يمایاو اعت ٕؽشی سمی :9696 ،ياهده  .ٔ648 ،75اهدا اهدشىص بده

عبب تغییش ؽشایو ،تمام آو ىیژگیها به هماو ؽدکل کداسبشد يدذاسد .اهدشىص صکمشايدی فدشدی يیغدت ى بده
قشاس داسيذ .بًابشایى اگش بش اعاط فشهایؼ صنشت گفته ؽيد که هیاو صداکن ى هدشدم يبایدذ صزداب ى هدايغ
ىريد داؽته باؽذ ٕهمايزأ ،ؽایذ اهشىص يتیزه الصم سا يذاؽته باؽدذ .آيچده دس فشهدایؼ صندشت هيلديب
اعت پاعخگي بيدو صاکن يغبت به هيالبات هدشدم اعدت کده دس ؽدشایو فؼلدی ایدى پاعدخگيیی هیتيايدذ
بذىو هياروه هغتقین هشدم با هغئيلیى ى فقو اص ىشیق بشياههسیضیهای صکيهتی بدا تيرده بده اهکايدات ى
ؽشایو عخت افضاسی ى يشم افضاسی هضقق ؽيد.
يمييه دیگش رًی صًیى اعت .پظ اص يبشد ،پیاهبش اکشم

دعتيس داديذ که همه افشاد غًدائن سا کده

بشد بيديذ بشگشدايًذ .عپظ به اؽشا قشیؼ ى بشخی قبایل ػشب عون قابل تيروی داد تا د،هدای آيداو سا
به عمت اعالم هتمایل کًذ .کاس پیاهبش

Gهنلفه القليب Fخيايذ ؽذ .گضاسػ ؽذ کده بده ابيعدفیاو

یکقذ ؽتش داديذ .هابقی غًاین سا ؽماسػ کشديذ ى بیى هغلماياو تقغین کشديدذ .ایدى سفتداس پیداهبش

،

هيرب ؽيسػ ى اػتشاك بشخی هغلماياو ؽذ ى بش ایى اعاط آیه يون عيس تيبه يداص ،ؽدذ .پیداهبش
پظ اص ایشاد عخًشايی ،ري سا آسام کشديذ ى افشادی که غًیمت گشفته بيديذ سا Gهنلفه القلديب Fياهیذيدذ ٕابدى
عؼذ H974 4 :9694 ،هزلغی .ٔ968 49 :9645 ،ایى سفتاس هيؽمًذايه آو صنشت عدبب ؽدذ کده تدا
عا،ها بًی اهیه دس هیاو هغلماياو با کًایه به ایى لقب یاد ؽييذ Hیؼًی کغايی که بدا پدي ،،اعدالم آىسديدذ.
ایى یکی اص ؽؼاسها ى ىؼًههای هشدم به ابيعفیاو ى بًی اهیه ؽذ ى سىصیه قذست ىلبی ى ها ،دىعتی آيداو
اص صهاو پیاهبش

عصریسازی حدیث؛ مطالعه موردی ،سیره ابوطالب

فيست عیغتمی ى رمؼی اداس هیؽيد ى هغئيلیتها با ؽشس ىهای خاؿ خديد دس ؽدکلهای هختلد

بشای همه سىؽى ؽذ.

دس ػقشیعاصی عیش  ،بایذ افدل سفتداس سا ؽًاعدایی کدشد ،عدپظ ػياهدل ى هدذ سا تؾدخیـ داد تدا
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هالی ى هؼیاس آو سفتاس هيسد پژىهؼ قشاس گیشد .همیى سىيذ بشای افشاد دیگشی که سفتاسهایؾاو هديسد تأییدذ
پیاهبش

ى اهل بیت

بيد يیض قابل ارشا اعت .تأییذ ػملکشد آياو تيعدو هؼقديم ى صتدی تقشیدش ى

عکيت ایؾاو دس بشابش سفتاس بشخی هیتيايذ هالی ى هؼیاس بشای عًزؼ سفتاس فضیش اص عقین باؽذ.
به ػقیذ ؽیؼیاو ،ابيىالب رایگا هؼقيم يذاسد ى به ػًياو پیاهبش ى اهام هيشس يیغت .اها آيچده هديسد
اهمیت اعت آو اعت که سىيذی که ىی پظ اص بؼخت داؽدته ى تدا پایداو ػمدش اداهده داد اعدت ،دس هًظدش
پیاهبش اکشم

بيد ى خذؽدهای بدش اى ى ػملکدشدػ گدضاسػ يؾذ اعدت .سىیکدشد

ى اهیشالميهًیى

ابيىالب ،سىیکشدی بيد که هيسد تقشیش پیاهبش

ى صنشت ػلی

بيد ى صتی تأییذ سعمی ائمه بؼدذی

سا با خيد به همشا داؽت .آيچه دس ایى ييؽتاس ديبا ،هیؽيد ایدى اعدت کده اگشچده صهداو اتفاقدات پدظ اص
بؼخت تا صهاو ابيىالب ،پایاو یافته اها بدا تيرده بده هيالدب پدیؼگفتده ،سفتداس ابيىالدب قابدل الگديگیشی ى
الگيعاصی اعت.
عصریسازی سیرُ ابَطالب
سال هفتم ،شمــاره سیسدهم ،پاییس و زمستان 1400
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 -1رٍیکرد ابَطالب

در دفاع از پیاهبر اکرم

اگش بش اعاط هشاصل بیاو ؽذ دس ػقشیعاصی ،عیش صنشت ابيىالب هيسد پدژىهؼ قدشاس گیدشد بایدذ
اى ،هتيو پیشاهيو ایى ؽخقیت اص هیاو سىایات گدشدآىسی ،هيالؼده ى دعدتهبًذی ؽديد .پدظ اص ایدى کداس،
سىؽى هیؽيد اىليیت با سىایات هشبيه به ایماو ابيىالب اعدت چدشا کده هخدالفیى يغدبت بده ػدذم ایمداو
ایؾاو پافؾاسی داسيذ .تؼذادی سىایت يیض دس هيسد اؽدؼاس ى تأحیشگدزاسی دیدياو ؽدؼش ابيىالدب اعدت .پدظ اص
گشدآىسی سىایات ،هيالؼه ى فون فضیش اص آيوا ،بایدذ هدالی ى هؼیداس دس عدیش ابيىالدب کؾد ؽديد .چدشا
ابيىالب آؽکاسا ایماو يیاىسد ى اػما ،هنهًايه ايزام يذاد ى چشا با ایدى اىفدا هديسد صمایدت پیداهبش
بيد ى ائمه بؼذی بش ایماو ىی تأکیذ داسيذد
تيریه سفتاس ابيىالب دس بشابش اصتشاهی که پیداهبش

ى ائمده

بدشای ؽخقدیت ىاالی ابيىالدب

قائل بيديذ ،يیاصهًذ پژىهؾی اعت تا ػلل صمایت اص اعالم بذىو بشىص سفتاسهای هنهًايه کؾد ؽديد .ایدى
دس صالی اعت اهام فادع
 66: 9س  .ٔ4:اهام فادع

فشهيديذ ایى سفتاسهای ابيىالب يؾايه ایماو ایؾاو اعدت ٕکلیًدی:9649 ،
با اعتًاد به ؽؼش ابيىالب يیض ایماو اى سا احبات هیکًدذ ٕکلیًدی:9649 ،

 66: 9س ; .ٔ4اص ایى سى تًوا دلیل بدش ایمداو ابيىالدب سفتداس پیداهبش اکدشم

ى صندشت ػلدی

ى

صمایتهای ائمه بؼذی اعت ،دس صالیکه گضاسؽی اص سفتاسهای ایمايی ابيىالب ىريد يذاسد.
صا ،عنا ،ایًزاعت که آیا سفتاس ایؾاو قابلیت ػقشیعاصی ،الگيگیشی ى هؾابه عداصی داسدد دسعدت
اعت که يماص خيايذو ى سىص گشفتى اص ىیژگیهای سفتاس هنهًايه اعدت ،اهدا کداسی هايًدذ هضافظدت اص رداو

پیاهبش

دس آو ؽشایو ،بغیاس هونتش يبيد اعتد
به ديیدا

بشخی دسفذد هغتًذ تا ابيىالب سا یک هيهى پیؾیًی رلي دهًذ .یؼًی صهايی که پیاهبش

آهذ ابيىالدب هدیدايغدت کده اى پیداهبش هیؽديد ى عدی عدا ،بؼدذ داسای فشصيدذی هیؽديد کده ىفدی آو
پیاهبش

خياهذ ؽدذ .ایدى هتديو ؽایغدته اعدتًاد يیغدتًذ ى هيقؼیدت ابيىالدب سا بده گييدهای تشعدین

کشد ايذ که ایماو اى سا بشرغتهتش عاصيذ دس صالی که دس هيسد ایماو ىی ادله هتقىتشی ىريد داسد.
آيچه اص ؽشایو تاسیخی آو صهاو به دعت هیآیذ ایى اعت که ؽخقیت ابيىالب دس بدیى قدشیؼ داسای
رایگا ى ػظمتی بيد که بایذ بده ػًدياو بدضسگ قبیلده اص پیداهبش
هغلماو پیشى Hلزا اى به ػًياو بضسگ قبیله اص پیاهبش

دفداع هدیکدشد يده بده ػًدياو یدک

صمایت هیکًدذ اص ایدىسى صمایتهدای اى سيدی ى

لؼاب ػؾیش ای داسد .با ایى يگدا  ،اى يمدیتيايدذ دفداع خديد سا هنهًايده يؾداو دهدذ .رودادی کده اى ايزدام
هیدهذ اص هشتبه باالتشی بشخيسداس اعت .صمایت ىی اص پیاهبش

بده يضديی بديد کده تدا صهداو صیدات

ربشئیل بش پیاهبش

ياص ،ؽذ ى ػشك کشدG :ای هضمذٖ اص هکه بیشىو سى ،صیشا دس ایًزا یاىسی يدذاسیF

ٕکلیًی 66; 9 :9649 ،س .ٔ59
کغی که هخلقايه کاسی ايزام دهذ اها دس هاهش ،کاسی خال آيچه که دیگدشاو تقديس هدیکًًدذ بدشىص
دهذ ،يوایت خليؿ اعت که هیچ کغی يمیتيايذ بش ىی خشد گیشد .ایدى يديع سفتداس دس صهداو صامدش يیدض
قابل عشایت اعت .اهشىص اگش بتياو سفتاس صنشت ابيىالب ى صمایت پیاهبش

ى ائمده

اص ابيىالدب

سا ػقشیعاصی کشد ،بایذ دس عیغتن ى دس ؽدبکههای احشگدزاس رودايی ،یدک عدشی افدشادی ىرديد داؽدته
باؽًذ که به ػًياو ىشفذاس اعالم هيشس يباؽدًذ ىلدی بدا اعدتفاد اص رایگدا ارتمداػی ى ؽخقدیت خديد،
سفتاسی صمایتی اص اعالم ى يظام اعالهی بشىص دهًذ .به ػًدياو يمييده ردشد ردشداع دايؾدمًذی هغدیضی
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ابيىالب ،پیاهبش

داسای پؾتیبايی يیشىهًذ بيد ى اصغاط آساهؼ داؽت ى ىقتی ابيىالب اص ديیا سفدت

تيايغته دس هؼشفی نهجالبالغ ى کلمات اهیشالمنهًیى احشگزاسی بیؾتشی اص ؽیؼیاو داؽته باؽدذ .صقیقدت-
یابی به ایى ؽکل ،باػج هیؽيد ،بذىو ایزاد صغاعیت ى هؼاسمه ،دس ساعتای اهش دیدى ،کداس ايزدام ؽدذ
تأحیشگزاسی بیؾتشی داؽته باؽذ.
کیاو تؾیغ يیاصهًذ افشادی اعت که بدذىو بدشىص ى تدذیى بده هدزهب ى بدا سىیکدشد راهؼده غیشهتدذیى ،اص
هزهب ى دیى دفاع يمایًذ .دس ایى فيست يیاصی يیغت تمام افشاد دس صمایت اص دیى ،ؽکل ى ؽدمایل دیًدی
داؽته باؽًذ .ایى سىػ به ػًدياو یدک قاػدذ اص سفتداس صندشت ابيىالدب ى صمایدت پیداهبش اکدشم
ائمه

ى

کؾد هدیؽديد .یؼًدی بدا ىرديد ایدى کده تظداهش دیًدی ى ایمدايی اص صندشت ابيىالدب گدضاسػ

يؾذ اعددت ى سفتاسهددای دى پولددي اص ایؾدداو بدده دعددت سعددیذ  ،بددا ایددى همدده ایمدداو ىی تيعددو ائمدده
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هؼقيهیى

هيشس ؽذ اعت .به يظش هیسعذ کاسی که ابيىالب ايزام داد بغدیاس بیؾدتش اص کداس دیگدش

هغلماياو هنحش بيد اعت.
 -2دیَاى ابَطالب

دس ایشاو ،افشاد با سىیکشدهای گيياگيو تضت صاکمیت هشارغ ؽیؼی هغتًذ ،دس صالیکه همه اص اػتقداد
ى تذیى یکغاو بشخيسداس يیغتًذ .با ایى فشك که گفته ؽيد صذىد یک چواسم رمؼیت فؼلی ایدشاو ،هتدذیى
هتؼبذ هغتًذ ،ایى دعته دس خیلی اص اىقات اگش دچاس هغئلهای ؽييذ ى بده يتیزده يشعدًذ ،بدا بوش گیدشی اص
سهًميدهای سهبشی ى هشارغ تقلیذ دس هغیش قشاس هیگیشيذ .دس هقابل ؽایذ به همیى تؼدذاد ،افدشادی باؽدًذ
که به ؽکلهای گيياگيو دس ػًاد بغش هیبشيذ .دس ایى هیاو يیمی اص هشدم هغتًذ کده اص سا هدای دیگدشی
بایذ آيوا سا رزب ى ػالقمًذ کشد .همکى اعت آيوا دىس های صيذگی هتفاىتی داؽته باؽذ .ؽایذ بیؾدتش آيودا
با يؾاو دادو صيذگی یک سىصايی هتأحش يؾييذ ىلی دس بشابش یک علبشیتی هتدأحش ؽدييذ ى همدیى تدأحش هيردب
تؼاد ،صيذگی آيوا ؽيد .ایى کاس اص ػملکشد صنشت ابيىالب قابل اعتخشاد اعت.
سال هفتم ،شمــاره سیسدهم ،پاییس و زمستان 1400
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ؽؼش به ػًياو یک پذیذ هًشی ،دس فذس اعالم اص تيره ى اقبا ،ػميهی ىیژ ای بشخيسداس بيد .تيره بده
ؽؼش صتی تا عالیاو ىياليی پظ اص اعالم ،ىعیلهای تأحیشگزاس بشای ايتقا ،هفاهین بده ػمديم هدشدم بؾدماس
ً
هیسفدت .يدده تًوددا ؽددؼش بلکدده هددش هقيلدده هًددشی ایدى قابلیددت سا داسد تددا هضتدديای خدديد سا بدده ؽددکل يغددبتا
ياهضغيعی به هخاىب خيد هًتقل کًذ .اص آيزا کده هًدش هقيلدهای اص ردًظ صیبدایی ؽدًاختی اعدت ى دس
ً
دسىو هش ايغايی چًیى تمایلی ىريد داسد ،احشگزاسی يغبتا ىعیؼی يیض دس راهؼه داسد.
اؽؼاس ابيىالب دس صهاو خيد ،داسای ایى احشگزاسی بيد اعت .اهام فادع

به دیدياو ؽدؼش ابيىالدب

اعتًاد کشد  ،آو سا هیخيايذ ى آو سا يؾاو ایماو ىی بشهیؽمشد ٕکلیًی ،66: 9 :9649 ،س ; .ٔ4دیدياو
ؽؼشػ داسای هغائل ؽؼشای راهلی يیغت بلکه صکمتاهیض ى فشادیًی اعت .صکمتهای هيريد دس ایدى
ؽؼشها که با هضيسیت هغائل اخالقی ى ايغايی اعت Hدلیل صمایت اهل بیت

اص دیدياو ؽدؼش صندشت

ابيىالب اعت با ایًکه سيی ى بيی دیًی يذاسد.
اهشىص يه تًوا دس ؽؼش بلکه دس تمام ؽدقيع هًدشی الصم اعدت ایًگييده افدشادی کده رودتدهدی رهًدی
پیؾیًی بشای آيوا ىريد يذاؽته باؽذ ،بیایًذ ى دس دفاع اص دیى ى يظام اعالهی تأحیشگدزاس باؽدًذ .اعدتفاد اص
صباو هًش ى صبايی که سی ى فشیش يیغت ىلی پایبًذ به افدي ،ى قياػدذی اعدت کده ياخياعدته افدشاد سا بده
عمت صکمتهای خيد هیکؾايذ.

ًتیجِ

رواد صنشت ابيىالب اص رواد دیگش هغلماياو باالتش بيد .صیشا اى هکًييدات قلبدی خديد سا ابدضاس يکدشد ى
ؽيع ى ػالقه خيد به اعالم سا بشىص يذاد ىلی تمام قدذ اص اعدالم دفداع کدشد .ػقشیعداصی عدیش ابيىالدب
یؼًی با يگا به تأییذ سفتاس ابيىالب اص عيی پیاهبش

 ،عیش ابيىالب قابل بده سىص سعدايی ى الگديبشداسی

اعت .یکی اص رًبههای هيسد پژىهؼ دس ػقشیعاصی عیش ابيىالب ،صمایتهای ىی اص پیداهبش

ى

اص اعالم اعت .ایى صمایتها بذىو بشىص هاهشی ایماو ،قابل هؼیاس عدًزی ى اتخدار هدالی اعدت .چًدیى
صمایت غیش هغتقین اها قلبی ى دسىيی اص هومتشیى ؽیي های احشگزاس صمایتی اعدت .همچًدیى اعدتفاد اص
هًش به ىیژ عشىدو اؽؼاسی دسباس پیاهبش اکشم

احشگزاسی بیؾتشی بش هخاىب ى رزب آيوا به اعدالم

داسد .ایى هالی ى هؼیاسها بهسغن هاهشی هتفاىت ،خاسد اص ؽشایو صهايی ى هکايی ،قابدل عدشایت بدش همده
دىس ها ى صهاوها اعت.
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