اهلبیت
دوفصلنامهعلمی_ترویجیسیرهپژوهی 

سـالهفتم،شمارهسیزدهم،پاییزوزمستان 1400
صفحات 88-67



رسالههایایمانابوطالب


1

2

نبیل.ا.حسین 
مترجم:مصطفیگوهریفخرآباد 3

چکیده 
،ابوطالببن
اینمقالهبهبررسیچندرسالهدربارهایمانعمویحضرتمحمد
عبدالمطلب(متوفایحدود619م)میپردازد.مناقشهدربارهجایگاهابوطالبدرآخرت،
ناشیازحجموسیعگزارشهاییاستکهاورابهخاطرنپذیرفتناسالممحکـومبـه
شهاییوجودداردکهبهایمانهمیشگی
آتشمیکنند،درحالیکهدردیگرسوگزار 
دهد.گزارشهایدستهنخستدرمجموعـههـای


اوبهخداییکتاونبوتگواهیمی
اندوقسمدوم،بهفراوانیدرکتابهایسیره

حدیثیصحیحبخاریومسلمگردآمده
است.دانشمندانشیعهازهماندورههاینخسـتینتـاری 

وحدیثشیعهگزارششده
اسالمبهایمانورستگاریابوطالباعتقادداشتندوگروهاندکیازسنیاننیزبـاایـن
عقیدههمراهیکردهاند.برطبقنظربیشتراهلسنت،شواهدودالیلتاریخیبـرای
اثباتاسالمابوطالبیارستگاریاودرآخرتنامربوطوناکافیاند.هرچندیکتغییـر
جهتقابلمالحظهدراندیشهشماریازسنیانپسازقرننهمهجـریپدیـدآمـد.
برخالفسنیانمتقدمکهچنیناحتمالیرانامحتملدانستهیابهصراحتآنراانکار
کردهاند،عدهکمیازسنیاندرپنجقرناخیردراعتقادبهرستگاریابوطالببهجرگه

عالمانشیعیپیوستهاند.اینمقالهشواهدودالیلواستدالالتکالمیراکهشیعیان
متقدموسنیانسدههایاخیردرحمایتازرستگاریابوطالببهکاربستهانـد،مـورد
بررسیقرارمیدهد .


کلیدواژهها:ابوطالب،ابنمعدّ،احمددحالن،ازهری،امینی،برزنجی،شی مفید .



. 1نویسندهمایلاستقدردانیوسپاسخودرانسبتبهمایکلکوک،حسنانصاریوخوانندهناشناسیکهبانظراتخوددر
بهبودکیفیتاینمقالهتأثیربهسزاییداشتند،ابرازنماید.ایـنپـژوهشپـیشازایـندرسـال2013مدرکنفـرانسسـالیانه
اورمیانهارائهشدهاست. 

آکادمیآمریکاییانجمنمطالعاتدینوخ
مترجمنیزبرخودالزممیداندمراتبقدردانیوسپاسخودراازجنابآقایدکتراقدسیکـهدربرخـیمـواردابهامـاتمـرا
برطرفکردندوآقایدکترمجتبیسلطانیاحمدیبابتمعرفیاینمقالهوآقایآشفتهجهتپیشنهادترجمهاینمقالهابـراز
دارد.اینمقالهترجمـهوتلخـیممقالـه "Treatises on the salvation of Abutalib", Nebil A.Husayn, Shii
Studies Review 1(2017), 3-41است(مترجم) .
.2استاددانشکدهمطالعاتدینیدانشگاهمیامی. nhusayn@miami.edue
.3استادیارگروهتاری وتمدنمللاسالمیدانشگاهفردوسیمشهد.gohari-fa@um.ac.ir
تاری پذیرش: 00/07/11
تاری دریافت: 00/05/10

درآمد 

مقاله پیش رو بررسی چند رساله از سنت فکری اسالمی درباره رستگاری عمویی ضرورم مدمود

،

ابیطالب بن عبدالمطلب (متیفای 619م) است .اگرچه متفکران شیعه از ابتدا به ایمان و رسوتگاری ابیطالوب
اعتقاد داشتند ،عده کمی از سنیان بهرغم تکرار شیاهد و دالیل شیعیان ،با این عقیده میافق بیدنود .بور طبوق
نظر بیشتر اهل سنت ایون شویاهد و دالیول کوه بورای اسوالم نوردن ابیطالوب یوا رسوتگاری او در ن ورم کور
میشید ،نامرتبط یا نابسندهاند .هرچند که یک تغییر جهت قابل مالضظه در رویکرد شماری از سونیان از سوده
نهم هجری (پانزدهم میالدی) پدید نمد .گسوتر فرهنوص فویفیانه در سودههای هفوتم و هشوتم هجوری
میجب رواج بر ی مراسم و عقاید در جهان اسالم شد .زیرا فیفیه جشن «میلد» (مویالد پیوامبر) ،اعتقواد بوه
نیر ازلی ضررم مدمد

 ،رستگاری پدر و مادر پیامبر و تقدس ا الف پیامبر را تشییق میکردند .چنوین

به نظر میرسد به سبب عالقه فیفیه بوه ضرورم مدمود

و انودانش ،میجوب توفلیس رسوالههایی در

دفاع از ابیطالب در ضلقههای سنی شد .بر الف سونیان سودههای نخسوتین کوه امکوان اسوالم ابیطالوب را
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نامدتمل میدانستند یا به فراضت نن را رد میکردند ،شماری از سنیان از سوده هفوتم هجوری در اعتقواد بوه
رستگاری ابیطالب به عالمان هم رده ید از شیعه پییستند .به نظر میرسد نخستین عالم سونی کوه در تفییود
رستگاری ابیطالب قلم زده ،سعدالدین مدموید بون مدمود فوالدانی (متیفوای  )612بوید کوه مجمیعوهای
ضدیثی درباره اندان پیامبر با عنیان المجتبی توفلیس کورد .هرچنود ایون کتواو میجوید نیسوت ،اموا بوه نظور
میرسد که نییسنده به ضدیثی اسوتناد مویکنود کوه ابیطالوب را بوه هنگوام مورم ،مسولمان نشوان مویدهود
همچنین در نن ضدیث بزرگان بنیهاشوم ماننود ابون عبواس (متیفوای ضودود  )68و اموام جعفور فواد
(متیفای  ،)148ننانی را که عقیدهای غیر از این دارند ،سرزنش میکنند .نخستین سنی کوه دربواره رسوتگاری
ابیطالب سخن گفت و کتابش میجید است ،میرخ شافعی مشهیر و شواهزاده وایویبی ،ابیالفوداس اسوماعیل بون
علی (متیفای  )732است () EI2, s.v. “Abū l-Fidāʾ” (H.A.R. Gibbابیالفداس.)120/1 :1919 ،
ً
دیگر بزرگان سنی که مختصرا در اینباره سخن گفتهاند عبارتند از :دانشومند شوافعی اضمود بون جال الودین
ضسینی ایجی (زنده در  ،)820فقیه مالکی اضمد بن یینس بن سعید (متیفای  ،)878دانشمند ضنفوی مدمود
َ
بن طیلین (متیفای  )953و سه فقیه شافعی :عبدالیهاو شعرانی (متیفوای  ،)973شومسالدین مدمود بون
َ
عبدالرضمان شجینی (متیفای  )1158و اضمد بن مدمد ُس َدیمی (متیفای ( )1178دضوالن104 :1999 ،
ایجی 148 -146 :2007 ،شعرانی 7 :1882 ،سدیمی ،مزید .ff.314a-b ،برای نگاهی از نظرام اضمود
بن یینس و ابن طیلین ،نک .ابن طیلین ،بیتا).

از سه قرن پیش رستگاری ابیطالب میضویع شوماری از توکنگواریهوا در سونت فکوری سونیان قورار
گرفت .از جمله این متفکران میتیان به مدمود برزنجوی (متیفوای  ،)1103مدمودمعین بون مدمودامین
ََ
تتیی (متیفای  ،)1161سلیمان ازهوری ال قوی (زنوده در  ،)1165اضمود بون عبداللوه میرغنوی (متیفوای
ضدود  ،)1300اضمد َزینی َدضالن (متیفای  ،)1304مدمد بن مدمد َ
الجنین الصوغیر (متیفوای ،)1326
و
ضسن بن علی السقاف (متیلد  )1380و نییسنده سعیدی ضسن فرضان المالکی (متیلد  )1390اشاره کورد
(برزنجی2005 ،م دضالن2007 ،م ازهری2001 ،م مالکی2011 ،م .برای نثار تتیی ،و
الجنوین الصوغیر
و دیگران ،نک .منتفکی.) 1421 ،
رستگاریابوطالب

دراندیشهسنی 

سید مدمد بن عبدالرسی برزنجی الدسینی (متیفوای 1691 /1103م) اولوین دانشومندی اسوت کوه
یک رساله کامل در جامعه سنی در دفاع از ابیطالب نیشته است هرچند دو گوروه از اسوالفش از او پیشوی
گرفته بیدند .گروه او دانشمندان سنی و راویان ضدیثی قرار داشتند که با او میافق بیدند ،اما رسوالهای در
اینبواره ننیشوتند .گوروه دوم دانشومندانی بیدنود کوه گزار هوای مربوی بوه رسوتگاری ابیطالوب را کور
کردهاند ،اما از درستی نن مطمئن نبیدند .به روشنی هر دو گروه در ردیس اجماع اعالم شده علموای سونی
نام تعدادی از دانشمندان سنی پویش از برزنجوی کوه رسوالها را در سوا  1088نیشوت (نوک .پییسوت
کتاو سداد الدین برزنجی )488 ،و معتقد به رستگاری ابیطالب بیدند ،در منابع کر شدهاست با این هموه بوه
اشتباه افراد دیگری نیز به این فهرست وارد شدهاند .علیرغم ادعاهایی که شده ،نوه قرطبوی (متیفوای ،)671
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قرار نمیگیرند که ابیطالب را مدکیم به دوزخ اعالم میکردند.

نه تاجالدین سوبکی (متیفوای )771و نوه جال الودین سوییطی (متیفوای  )911هوی یوک دربواره رسوتگاری
ابیطالب سخنی نگفتهاند .متفسفانه به ندرم تفاوتی میوان دانشومندانی کوه بوه وجوید شواهدی بور رسوتگاری
ً
ابیطالب اشاره کردهاند و دانشمندانی که واقعا چنین اعتقادی داشتهاند ،قائل شدهاند .به عنویان نمینوه اضمود
َ
َزینی َدضالن و عبدالدسین امینی (متیفای  ،)1392قرطبی ،سوبکی ،سوییطی و شوعرانی (متیفوای  )973را
به عنیان بخشی از ضلقه دانشمندان سونی کور کردهانود کوه معتقود بوه مسولمانی ابیطالوب بیدهانود (امینوی،
 370 /7 :1977دضالن .)112 :1999 ،شوعرانی از رسوتگاری ابیطالوب در یکوی از کتاوهوای وید دفواع
میکند ،اما قرطبی تنها از امکان چنین پدیدهای سخن گفته است .در مقابل ،سبکی و سوییطی بوه فوراضت
ً
معتقدند که ابیطالب پذیر اسالم را رد کورده اسوت .برزنجوی مکوررا ایون میضویع را بوه اشوتباه بوه سوییطی
نسووبت م ویدهوود ،در ضووالی کووه وی عل ویرغووم بووه کووارگیری رو ه وای هرمنوویتیکی بوورای نجووام والوودین
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پیامبر

در رسالههای مختلس ،از به کارگیری ننها به سید ابیطالوب ویدداری ورزیوده اسوت .شوعرانی و

قرطبی به رستگاری ابیطالب فقط از این چارچیو مینگرند که به عقیده شماری از فیفیه ،داونود ابیطالوب
برای زنوده کوردن

را دوباره زنده کرد تا اسالم نورد .ننانی که چنین عقیدهای دارند با تیانایی ضررم عیسی
ً
مردگان مشابهسازی کردهاند و چنین برداشت کردهاند که چنین معجوزهای بوه طویر کوامال یکسوان مویتیانود
بورای ضرورم مدموود

نیوز اتفوا افتوواده باشود (سوییطی 87 -85 :1993 ،قرطبووی-140 :2004 ،

 .)142ننها قاطعانه معتقدند که داوند والدین پیامبر

را نیز به همین فیرم زنده کرد ،بنوابراین ننهوا در

روز جزا به عنیان مسلمان مدشیر یاهند شد.
و
در مقابل ،من نشانه مستقیمی دا بر اعتقاد تقیالدین سبکی (متیفای  )756یا پسور تاجالودین بوه
رستگاری ابیطالب و ننچنان که عدهای ادعا کردهاند و پیدا نکردهام .به عوالوه تاجالودین سوبکی بوه طویر
فریح بیان میکند که ابیطالب دوز ی است زیرا او هرگز اسوالم نیواورد (سوبکی.)91 -87 /1 :1964 ،
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هرچند دانشمندانی که به رستگاری ابیطالب اعتقاد دارند به سوبکی اسوتناد مویکننود زیورا او در ضقیقوت
ً
ابیطالب را مؤمن به نبیم پیامبر دانسته است« :کان معتقدا» .سبکی شعر ابیطالب را به عنیان یک دلیول
واضح بر پذیر ادعای نبیم برادرزادها
سبکی در بدث کالمیا

در نظور گرفتوه اسوت (سوبکی .)91 -87 /1 :1964 ،هرچنود

در میرد ننچه که یک «ایمان» درست را تشکیل میدهود و ضوداقلهای مویرد

نیاز برای رستگاری به جانب مددثان و بیشتر متکلموان سونی مویرود .سوبکی چنوین بدوث مویکنود کوه
ایمان قلبی و که به نظر مویرسود ابیطالوب دارای نن بیدهاسوت و بورای رسوتگار شودن کوافی نیسوت زیورا
داوند فقط به یک تغییر دین کامل راضی میشید که شامل اظهار شهادتین و تسلیم به دستیرام شورعی
الکنانی المکی (متیفای  )240و ضلقه جهوم
او میشید .سبکی میپذیرد که از دیدگاه عبدالعزیز بن یدیی ِ
َ
بن ففیان (متیفای  )128ایمان قلبی کافی است ،اما ید سبکی این عقیده را نادرست مویدانود .قرافوی
(متیفای  )684همین دیدگاه را درباره نابسنده بویدن ایموان قلبوی دارد ننگواه کوه دربواره ایموان ابیطالوب
سخن میگیید .قرافی تفیید میکند که ابیطالب نشکارا و در دلش به نبیم برادرزادها

معتقد بوید« :نمون

بظاهره و باطنه» (قرافی .)163 :1973 ،هم سبکی و هم قرافی میپذیرند که اشعار ابیطالب بوه فوراضت
اعتقاد او را به نبیم ضررم مدمد

نشان میدهود .پاسوآ ننهوا ایون اسوت کوه چنوین ایموانی بورای

رستگار شدن کافی نیست و ننها این امکان را انکار میکنند که ابیطالب مخفیانه اسوالم نورد زیورا چنوین
ادعایی بر الف ضدیث معتبری است که در فداح نقل شدهاست.
َُ
بر طبق گفته ابن ضجر عسقالنی (متیفای  ،)852عبدالرضمان سلیدی (متیفای  )581ادعا کورده کوه

در کتاو مسعیدی (متیفای  )345دیده است که ابیطالب مسلمان شد (ابن ضجر عسوقالنی/7 :1980 ،
 .)149بهرغم پذیر [سلیدی] به عنیان یک شافعی اما مسعیدی شویعی اسوت (ابون طواووس:1949 ،
 .)126بنابراین کشس چنین نکتهای در یکی از نثوار شوگفتاور نیسوت .هرچنود کوه ضافظوه ابون ضجور
کمی طا کرده است :در ضقیقت سلیدی در کتاو مشوهیر و میجوید تواریخی مسوعیدی دیوده اسوت کوه
عبدالمطلب ،پدربزرم پیوامبر

 ،مسولمان از دنیوا رفوت (ازهوری ،بلیغ (نسوخه پرینسوتین)،f36a ،

برزنجی2005 ،م 344 ،مسعیدی 108 /2 :1984 ،به بعد) .با این ضا سلیدی و ابن ضجر ایون نکتوه را
درست گفتهاند که مرم عبدالمطلب به عنیان یک مسلمان میتیاند برای اثبوام اسوالم ابیطالوب هوم بوه
ً
ً
کار رود زیرا ابیطالب بعدا در بسوتر مورم علنوا ادعوا کورد کوه از دیون پودر پیوروی مویکنود .در هرضوا
قدیمیترین ارجاع به اسالم ابیطالب در جامعه سنی در کتاو سیره محمد بن اسیحق وجوید دارد کتوابی
که به روشنی از نثار مسعیدی دو قرن قدیمیتر است (ابن اسدا  222 /4 :1976 ،به بعد).
متین نییسندگان سنی که در این پژوهش میرد بررسی قرار گرفتهاند عبارتنود از :سیداد الیدین دسیداد

الدین (عقیده فدیح و فراهم کردن راهنمایی برای اثبام رستگاری پودر و موادر شوریس) 1توفلیس برزنجوی

سید سلیمان ازهری ال قی و اسن المطقلب ف نجقة اب طقلب (ارزشمندترین یاستهها بورای رسوتگاری
ابیطالب) تفلیس سید اضمد زینی دضالن ضسنی (زرکلی 129 /1 :1980 ،به بعد).
و
یک مطالعه کتابشناسی کامل از رسالههای رستگاری ابیطالب در هر دو سنت فکری امامی و سنی در
سا 2001م منتشر شدهاست که به فیرم ننالین قابل دسترس است (منتفکوی .)1421 ،بوهرغوم کموی
ً
دانشمندان و متین مفقیدی که در سدههای میانه اضتمواال در مویرد عودم اعتقواد بوه رسوتگاری ابیطالوب
نیشته شده ،دست کم  80متن در دفاع از ایمان و رستگاری ابیطالوب توفلیس شدهاسوت .ایون کتابشناسوی
منبع یبی برای شنا ت عناوین نثاری است که در طی دو سوده گذشوته در ضلقوههای سونی و اموامی بوه
ً
 .1ظاهرا به هنگام تفلیس این مقاله کتاو مستقل برزنجی درباره ایمان ابیطالب بوا عنویان بغیی الطقلیب میمیق اب طقلیب هنویز بوه
چاپ نرسیده بید .این کتاو با مشخصام زیر به چاپ رسیده است :مدمد برزنجی ،تراز ایمق  :ترجمیه تتیقب بغیی الطقلیب میمیق
اب طقلییب ،مترجمووان مجتبووی سوولطانی اضموودی و مصووطفی گوویهری فخرنبوواد ،مشووهد ،کتابخانووه تخصصووی امیرالمووؤمنین ،
. 1399
 .2ترجمه عنیان کتاو به درستی فیرم نگرفته است .ترجمه درست نن (سداد الدین سداد الدین) ،استیاری دین و پردا ت بدهی
است (مترجم).

رسالههای ایمان ابوطالب

ضسینی (برای شورح ضوا برزنجوی ،نوک .امینوی 141 /1 :1977 ،برزنجوی 2،)28 -25 :2005 ،بلیغ
المآرب بنجقة آبقئه ّ
عمه اب طقلب (رساندن به مقافود بوا رسوتگاری والودین و عموییش ابیطالوب) توفلیس
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رشته تدریر درنمده است.
والدینپیامبر 

ضدیثی در صحیح بخواری و مسولم بوه فویرم فوریح ،والودین پیوامبر و ابیطالوب را دوز وی مویدانود
(بخواری 247 /4 :1981 ،مسوولم .)65 /3 ،40 /1 :1974 ،دانشومندانی کووه دربواره رسووتگاری والوودین
ً
پیامبر و نه ابیطالب و سخن گفتهاند معمویال ضودیث میجوید در فودیدین را بوه عنویان یوک موانع افولی
مطرح میکنند هرچند در رد کردن روایام دوز وی بویدن والودین پیوامبر و پوذیرفتن ننهوا دربواره ابیطالوب
مسئلهای وجید دارد .به عنیان نمینه سوییطی ،ابون ضجور َهیتموی (متیفوای  ،)974شوهاوالدین نلیسوی

(متیفای  )1270و ابراهیم َالبیجیری (متیفای  )1276در این فهرسوت جوای مویگیرنود (نلیسوی ،بویتوا:
 137 /19به بعد بیجیری 70 -68 :2002 ،ابن ضجر هیتموی 104 -100 :2005 ،سوییطی:1993 ،
 .)85 -39ننها میپذیرند که دا با رأفت با ننانی که پیامبری نداشوتند رفتوار مویکنود و پودربزرم و والودین
پیامبر میضد بیدند .هرچند مدکیمیت ابیطالب با این فرض ابراز شد که او یاست بر دین پدرانش بمانود و
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روایام شرک رؤسای قریش را تفیید میکند .یک ناهماهنگی منطقی در این عقیوده وجوید دارد کوه اجوداد
پیامبر میضد بیدند ،در ضالی که ابیطالب که بر عقیده همان اجداد بید ،مشرک اسوت .در مویرد رسوتگاری
والدین پیامبر و ابیطالب ،متکلمان بر یکوی از ایون سوه عقیدهانود :هموه ننهوا دوز ویانود ،فقوط ابیطالوب
دوز ی است یا هی یک دوز ی نیستند .نییسندگان رسالههای میرد بررسی در این مقالوه متعلوق بوه گوروه
سیمند .این مقاله شش رساله ،سه تا از شیعه و سه تا از اهل سنت را برای نمینه بررسی میکند.
شواهد 

تعدادی از نیام و روایاتی که در این رساالم کر شدهاست در اینجا الفه و شمارهگذاری میشوید توا
یاننده را با مقداری از میاد اطالعاتی نشنا کند و ارجاع به ننها را در بقیه مقاله نسان سازد.
نیه او ( .)V1قرنن « :56 :28در واقع این تی نیستی که هر کوه را بخویاهی هودایت کنوی ،بلکوه ایون
داست که هر که را بخیاهد هدایت میکند».
نیه دوم ( .)V2قرنن « :113 :9شایسته نیست که پیامبر و مؤمنان برای مشرکان طلب نمورز کننود
اگرچه ییشان نزدیکشان باشند .این پوس از نن اسوت کوه بورای مؤمنوان روشون شود کوه نن افوراد اهول
جدیماند».
نیه سیم ( .)V3قرنن« :114 :9 :نمرز

یاستن ابراهیم برای پدر جز به اطر وعدهای نبوید کوه

به او داده بید ،اما زمانی که برای ابراهیم معلیم شد که پدر دشمن داست ،از او بیزاری جست».
روایت او ( :)R1ابیطالب در بستر مورم و در ضرویر مشورکان قوریش اسوت .او در یاسوت پیوامبر را
بوورای ادای شووهادتین رد مویکنوود (اضموود بوون ضنبوول 247 /4 :1969 ،مسوولم 40 /1 :1974 ،نسووائی،
 90 /4 :1930طبری 57/11 :1995 ،به بعد .روایوام متعوددی نیوز دالیول ابیطالوب را بورای رد کوردن
اسالم کر کردهاند .نک .برزنجی.)392 -390 :2005 ،
روایت ( :)R1sروایاتی از سعید بن و
مسیب نقل شدهاست کوه بوه طویر مشوخ

مویگیینود :نوزو نیوه

( )V2و سپس نیه ( )V1پس از مرم ابیطالب بید .بیشتر کسوانی کوه بوه دوز وی بویدن ابیطالوب عقیوده
دارند روایام ( )R1sرا به عنیان شیاهد غیر قابل رد کر میکنند زیرا در «فدیدین» نمده است.
روایت دوم ( :)R2ابیطالب در بستر مرم و در ضریر برادر عباس بن عبدالمطلب اسوت کوه شوروع
به تکان دادن لبانش میکند .عباس گیشش را بوه او نزدیوک مویکنود و مویشونید کوه او شوهادتین را ادا
میکند .او سپس به پیامبر بر میدهد و سیگند می یرد که «به ودا سویگند او کلمواتی را کوه توی دسوتیر
دادی بر زبان نورد» (بیهقی 346 /2 :1999 ،ابن اسودا  223 /4 :1976 ،طیسوی 265 :1993 ،بوه
بعد).
دمت به پیامبر انجام داد در نن دنیا به او سوید یاهود رسواندی پیوامبر پاسوآ داد کوه عموییش از اعموا
دوزخ به باالترین قسمت نن نورده میشید جایی که نتش فقط [کس] پایش را لموس یاهود کورد (اضمود
بوون ضنبوول 55 ،50 ،9 /3 ،210 ،207 -206 /1 :1969 ،بخوواری203 ،121 /7 ،247 /4 :1981 ،
مسلم.)135 /1 :1974 ،

رسالههای ایمان ابوطالب

روایت سیم ( :)R3از پیامبر سؤا شد نیا ییشواوندی ابیطالوب بوا ایشوان و کارهوای ویبی کوه بورای

روایت چهارم ( :)R4از پیامبر پرسیده شد که درباره ابیطالوب پوس از مورگش چوه امیودی داردی پیوامبر
فرمید« :من برای او همه ویبیهوا را امیود دارم» (ابون سوعد 124/1 :1957 ،بوه بعود همچنوین نوک.
امینی 373/7 :1977 ،به بعد که در اینجا ارجاعام متعددی کر شدهاست).
روایوت چهووارم  :)R4I( 1یکوی از امامووان شوویعه در ضودیثی از ایمووان پنهووان و بوزرم ابیطالووب تعریووس
میکنود یوا بوه طویر مشوخ

اعتبوار روایوت سویم ( )R3را کوه ابیطالوب را در بواالترین سوطح دوزخ قورار

میدهد ،انکار میکند (همان.)401 -386 ،380 /7 ،
روایت پنجم ( :)R5سه تن از نتوش معواف مویشویند یوا بنوابر بر وی روایوام مشومی شوفاعت مقبیلوه
میشیند :پدر و مادر ضررم مدمد (ص) و ابیطالب.
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دستیر میدهد که امیر مربی به کفن و دفن ابیطالب را انجام

روایت ششم ( :)R6پیامبر به علی
و
دهد (ابن معد المیسیی 265 :1989 ،مفید 25 :1993 ،به بعد ،برای همه منابع سدههای میانوه ،نوک.
امینی .)372 /3 :1977 ،او همچنین به علی

دستیر میدهد که تموام تشوریفام دینوی را در سراسور

این مراسم رعایت کند (بیهقی 304 /2 :1999 ،به بعد ابن سعد.)124 /1 :1957 ،
روایت هفتم ( :)R7مسلمانان میبینند که پیامبر از دا می یاهد که ابیطالب را ببخشد .این میضویع
سبب میشید تا مردم نیز شروع به دعا کردن برای عاقبت به یری اجداد مشرکشوان کننود و نیوه ( )V2و
در بر ی روایام نیه ( )V1به همین سبب فرود مینید (ابن سعد.)15 -10 /8 :1957 ،
روایت هشتم ( :)R8وقتی قوریش تیافوق کردنود کوه بنویهاشوم و بنوی عبودالمطلب را تدوریم کننود،
پیماننامهای را امرا کردند و نن را درون کعبه قرار دادند زیرا نن مکان مقودس بوید و بورای مدافظوت از
پیماننامه مدل یبی بید .در همان دوره تدریم پیامبر از طریق وضی دریافت که تکه پیسوتی کوه شورایط
تدریم در نن نیشته شده بید به وسیله ضشرام یرده شده و فقط واژههای «باسمک اللهم» بواقی مانوده.
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وقتی پیامبر به ابیطالب این بر غیبی را داد ،او هی گینه تردیدی در سخنان پیامبر نکرد و پذیرفت کوه بوه
جای پیامبر از این وضی برای پایان دادن به تدریم استفاده کند .او به نزد بزرگوان قوریش مویرود و ننهوا را
برای پایان دادن به تدریم به مبارزه میطلبد به این فیرم که بوه ننهوا بور مویدهود نن تکوه پیسوت بوه
فیرتی درنمده است که پیوامبر گفتوه بوید .ننهوا ایون چوالش را مویپذیرنود و تکوه پیسوت را از دا ول کعبوه
برمیدارند و میبینند که همه نن جز نام دا یرده شدهاست .اندکی پوس از ایون مواجرا تدوریم بوه پایوان
میرسد (دضالن 40 :1999 ،به بعد).
روایت نهم ( :)R9ابیطالب ن رین نرزو و یاستها
میدهد مادامی که از مدمد

را طاو به عبدالمطلب میگیید .او به ننهوا بور

پیروی کنند هدایت یاهند شد (ابن سعد.)123 /1 :1957 ،

استداللرسالههایشیعی 


رسالههای شیعی بر الف منابع سنی ،تمام مفاد ( )R3را مجعوی مویداننود و هوی گینوه همراهوی بوا
سنیان در اینباره ندارند .در عیض ننها به ( )R4Iتکیه میکنند که در نن امام معصیم بوه فوراضت چنوین
روایاتی را نادرسوت تلقوی مویکنود .بوه عنویان نمینوه لیفوه عباسوی متیکول (ضوک )247 -232 .از اموام
هادی

(متیفای  )254میپرسد« :ای ابیهاشم! نیوا موردم روایوت نکردهانود کوه وقتوی هموه موردم در

قیامت برای ضساو و کتاو گرد نیند تا وارد بهشت یا جهنم شیند ،ابیطالب کفشهایی از شوعلههای نتوش
یاهد پیشید که مغز سر را میجیشاندی او نگه داشته یاهد شود نوه مویتیانود بوه سوبب کفور وارد

بهشت شید و نه وارد جهنم میشید به اطر سرپرستیا

از پیامبر و مراقبوت از ایشوان و ایون کوه موانع

قریش میشد از این که به پیامبر نسیبی برسانند و دعویم پیوامبر را توا زموانی کوه علنوی شود ،پنهوان نگوه
داشت»ی ابیالدسن به او فرمید« :وای بر تی! اگر ایمان ابیطالب در یک کفه ترازو نهاده شید و ایمان بقیوه
مردم در کفه دیگر ،ایمان ابیطالب بر ایمان ننها برتری یاهد یافت» (بدرانی.)535 /7 :1994 ،
میسیی و امینی تکنگاریهای بلند و جامعی نیشتهاند ،در ضالی که شیآ مفید رسالهای بسویار کیتواه
و
نیشته است .متین شیعی شماری از شیاهد را که دا بر ایمان ابیطالب است کر میکنند« .والیت» یوک
مفهیم مهم در اندیشه شویعی اسوت (بورای یوک مطالعوه توک نگارانوه ،نوک .)Dakake, 2007. .هموه
کسانی که والیت اهل بیت را بپذیرند ،مؤمن شنا ته میشیند .به این ترتیب وفاداری ابیطالوب هوم اعوالم
میشید زیرا او والیت دا و پیامبر را به رسمیت شنا ت .او هیاداریا

از پیامبر را بوا دوسوت داشوتن

و یاری رساندن به او نشان داد همچنان که ضاضر شد ید  ،طائفوه و فرزنودانش را فودای پیوامبر کنود.
منتقدان مدعیاند که وفاداری ابیطالب از پیامبر تنهوا ناشوی از تعصوب قبیلگوی او بوید .شویآ مفیود پاسوآ
می دهد که ضجم وسیعی از اشعار منسیو به ابیطالب به فراضت از ایمان او به دا و نبویم بورادرزادها
مدمد

بر میدهد (امینی 342 -331 /7 :1977 ،مفید .)19 :1993 ،امینی در برابر این اتهوام

کند تا تغییر دین بدهند یا با مدمد

به پرستش دا بپردازند چنان کوه روایواتی ایون میضویع را بیوان

میدارند .سیم این که همین روشی که برای اثبام کفر ابیطالب استفاده شدهاست مویتیانود بورای نادیوده
گرفتن ایمان بسیاری از مسلمانان فدر اسالم هوم اعموا گوردد .بور طبوق گفتوه شویآ مفیود ایون بسویار
سادهتر است که ما کفر سه لیفه نخست را اعالم کنیم .او مینییسد« :اگر نتیان ایمان ابیطالب را اثبوام

رسالههای ایمان ابوطالب

چنین دلیل مینورد که ضمایت مرسیم اعرای قبیله هرگز به ابیطالب اجازه نمیداد که پسرانش را تشوییق

کرد علیرغم اظهار این ایمان تیسط او در طبهها و اشعار که راویان سویره و تواریآ نقول کردهانود ،بوه
عووالوه یوواری نشووکار بووه پیووامبر و فوودا کووردن فرزنوودان ،ووانیاده ،ثووروم و جووان ووید بوورای ضروورم
مدمد

 ،اعالم نشکار اعتقاد ید

به پیامبر و دستیر به دیگران برای پیوروی از نن ضرورم ،پوس

این بسیار مناسبتر و معقی تر است که ایمان افراد دیگر (ابیبکر ،عمر و عثمان که دماتشوان بوه اسوالم
نقل شده هرچند مدل ا تالف است) را هم تفیید نکنیم .تفیید ایموان ننهوا [بوه واطر کارهوایی کوه بورای
اسالم کردند] و برجستگی [چنین اعمالی] قابل قیاس با دمام ابیطالب و رضمة الله علیه و نیسوت .توازه
این عالوه بر میارد زیر است :درنص کردن ننها در کموک بوه ضرورم مدمود
گریختن از جنص و میارد دیگری که از نگاه شخ

 ،فوا

کوردن راز او،

فرهیختهای که تاریآ یانده باشود و در گذشوته غویر
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کرده باشد پنهان نمیماند» (مفید.)20 :1993 ،
رضیالدین طیسی (متیفای  )664استدال مینورد کوه رو مرسویم میر وان ،مسولمان قلموداد کوردن
یک فرد با دیدن کمترین نشانههای مسولمانی اسوت .در ضوالی کوه روشونترین و قوییتورین نشوانهها دربواره
ایمان ابیطالب وجید دارد ،اما مسلمانان از پذیر اسالم او ابا دارند (امینی 385 /7 :1977 ،ابن طواووس،
 .)307 :1979این مؤلفان ( )R6را کر میکنند که بوا ایون سوخن رازنلوید پیوامبر اتموه موییابود« :بوه ودا
سیگند برای عمییم چنان شفاعتی کنم که تمام بشوریت را شوگفتزده کنود» (امینوی 386 /7 :1977 ،ابون
معد 265 :1989 ،مفید 25 :1993 ،به بعد) .شیعیان مدعیاند که به عهده گورفتن امویر مربوی بوه کفون و
دفن ابیطالب تیسط امام علی

و سخنان نیکییی که پیامبر درباره ابیطالب فرموید ،ایون اضتموا را کوه او

بنابر ادعای مخالفان ،کافر از دنیا رفته باشد ،نادرست جلیه میدهد (مفید.)26 :1993 ،
میسیی و امینی از سنت فکری سنیان برای اثبام ایمان ابیطالب استفاده میکنند .به عنیان نمینوه ادعوا
شده که ابیطالب نامهای به نجاشی ،پادشاه ضبشه ،نیشت و از او یاست که با مسلمانان به نیکوی رفتوار کنود
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و ضررم مدمد

را اینگینوه سوتید کوه« :او بوا هودایت نمود چنوانکوه [میسوی

و عیسوی

]

همانطیر نمدند» (امینی .)331 /7 :1977 ،ابیطالب ایمانش را در اشعاری کوه پوس از ایون واقعوه سورود در
( )R8به روشنی بیان میکند« :نیا نمیدانید که ما مدمد

را پیوامبری همچوین میسوی

یوافتیم»ی

(امینوی 332 /7 :1977 ،ابوون ابویالددیود ،بویتووا .)313 /3 :امینوی و میسوویی موویارد دیگوری را نیووز کوور
میکنند که در ننها ابیطالوب ،ضرورم مدمود

را بوه عنویان پیوامبر ودا تیفویس مویکنود و دیونش را

موویسووتاید (امینووی 355 ،342 -331 /7 :1977 ،ابوون معوود .)284 ،258 ،241 ،201 :1989 ،امینووی
شماری از روایام را گرد نورده است که در ننها عبدالمطلب ،پدر ابیطالب ،ایمانش را به تیضید و نبویم ضرورم
رسی اعالم میکند تا بدین طریق نظر مخاطبانی را که مدعیاند نرزوی ابیطالب برای پیوروی از دیون پودر
نشانهای از کفر اوسوت را رد کنود (امینوی .)17 /8 346 /7 :1977 ،رسوالههای سونی گزار هوایی دربواره
رستگاری عبدالمطلب نقل میکننود (برزنجوی-400 ،384 ،344 ،243 ،241 ،206 -200 -145 :2005 ،
 .)402این نییسندگان به روشنی اضساس میکنند که اثبام میضد بیدن عبودالمطلب مویتیانود پایوهای شوید
برای این که مشرک قلمداد کردن ابیطالب را به طیر قطع نادرست بدانیم.
میسیی و امینی ترجیح میدهند که مسلمانان ابیطالب را به عنیان فودابه پیوامبر در نظور بگیرنود ،از
اینرو ضدیثی را نقول مویکننود کوه در سلسوله اسوناد نن ،ابیطالوب بوه عنویان یکوی از راویوان ضرویر دارد
(امینی 368 /7 :1977 ،ابن معد .)137 -133 :1989 ،به گفته ابن ابیالددید ،علوی

بوه دیگوران

دستیر داد تا برای ابیطالب ضج بگزارند .امام

این در یاست را در ن رین وفیتش هم تکرار کرد (ابون

ابیالددید ،بیتا .)68 /14 :امینی و میسویی اضادیوث متعوددی را نقول مویکننود کوه از ایموان ابیطالوب
سخن میگییند ،به عنیان نمینه ادعا شده که علوی

فرموید« :پودرم  ...یوک مسولمان موؤمن بوید کوه

ایمانش را از ترس کارهایی که قریش ممکن بوید بوا بنویهاشوم بکننود پنهوان کورد» (امینوی/7 :1977 ،
 388ابن معد.)363 ،122 :1989 ،
در پایان امینی تیجهش را معطیف به رد میاردی میکند کوه در ( )R1نموده اسوت و ایون کوار را بوا پونج
استدال فیرم میدهد :نخست او میگیید که تنها منبع ( )R1sسعید بن مسویب (متیفوای ضودود )94
است .وی به سبب بغض و کینهای که نسبت به علی

و اندانش داشت ،در میرد ا بواری کوه دربواره

اهل بیت نقل میکند ،غیر قابل اعتماد است (امینی .)9 /8 :1977 ،در تاریآنگاری اسالمی ،سوعید بون
مسیب ،به عنیان شاگرد عبدالله بن عباس و مسلمانی ترسیم شدهاست که معتقد بید دیگر عمیی پیوامبر،
عباس بن عبدالمطلب ،شایستهترین مسلمان پس از پیامبر و وارث او بوید ( هبوی 378 /3 :1998 ،ابون
ً
عساکر .)374 /26 :1995 ،چه ابن مسیب واقعا در میرد عباس چنین عقیدهای داشته باشود یوا نوه ،اگور
ً
ً
که ضقیقتا روایاتی درباره دوز ی بیدن ابیطالب نقل کرده باشد ،ا تصافا فاقد اهمیت اسوت .عباسویان در
گزار های ( )R1sمنقی از ابن مسیب شیاهد معتبری بورای رد رقیبوان علوییشوان مدسویو مویشود
(برای نگاهی بیشتر از تبلیغام منفی عباسویان ،نوک.)El-Hibri, 2010: 17-23; Haider, 2011 .
در جامعهای که معتقد بید فریلت و بدی از اجداد به ارث بورده مویشوید ،مورم ابیطالوب بوه عنویان یوک
بووتپرسووت ،لکووه ننووص غیوور قابوول تدملووی بوور پیکووره پوواکی و سوورمایه اجتموواعی بنوویالدسوون
بنیالدسین

و

رسالههای ایمان ابوطالب

سده دوم هجری به طیر ویژهای عالقهمند شدند تا مشروعیت ضکیمتشوان را بوه اثبوام برسوانند از ایونرو

به ضساو مینمد (( Goldziher, 1973: 1/ 45-47برای اطالع از میضویع بوه ارث

بووردن وویبی و بوودی) .بوورای نگوواهی از میضوویع سوورمایه اجتموواعی بن ویالدسوون و بن ویالدسووین ،نووک.
 .)Morimoto, 2012عباسیان چنین استدال میکردند که عباس ،عمویی پودری پیوامبر ،نزدیکتورین
ً
ییشاوند مذکر پیامبر بید و بنابراین مشروعیتش [برای الفوت] مسوتقیما از پیوامبر سرچشومه مویگیورد
(برای نگاهی از ادعوای عباسویان مبنوی بور ضوق عموی (ضوق ُ
العمیموة) ،نوک De Gifis, 2010: 99,
ً
 .)168.در ضالی که علییان مستقیما از جانب پدر از پیامبر ارث نمیبرند زیرا ننها ادعای مشوروعیت وید
را برای الفت از طریق پسرعمیی پیامبر (علی علیه السالم) و یک زن (فاطمه سالم اللوه علیهوا) اثبوام
میکردند .با وجید عمیی پدری پیامبر ننها چنین اعتباری برای ادعای ارث بردن [ضق الفت] نداشوتند.
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هم گلدزیهر و هم دانر به این میضیع تیجه کردهاند که انگیزه افلی عباسیان و طرفدارانشان برای انتشار
( )R1sاین بید که این روایت به طیر تفثیرگذاری جد رقبای ننها را به عنیان یک مشرک دوز ی فاقد اعتبوار
قلمداد میکورد ( .)Goldziher, 1973: 2/ 105; Donner, 1987: 237f.روایوام ( )R1و ()R1s
میگییند که نزو نیام ( )V2( ،)V1و ( )V3اندکی پس از وفام و دفن ابیطالب اتفا افتاد.
به عنیان دلیل دوم امینی شیاهدی را نشوان مویدهود کوه مویگیینود نیوام ( )V2و ( )V3دسوت کوم
هشت سا پس از رضلت ابیطالب ناز شدهاند (امینی .)10 /8 :1977 ،امینی نتیجوه مویگیورد کوه ایون
یلی بعید است که هر دو نیه پاسخی باشند به ماجراهای مربی بوه مورم ابیطالوب ،در ضوالی کوه چنوین
شکاف زمانی گستردهای بین ننها وجید دارد .سیمین دلیل امینوی ایون اسوت کوه بسویاری از نیوام قورنن،
پیامبر و جامعه اسالمی را از دوست داشتن دشمنان ودا منوع مویکنود .بنوابراین روایواتی کوه نوزو نیوام
( )V1و ( )V2را برای تصدیح ضروری رفتار پیامبر ترسیم میکنند ،زائد و ارج از بدث است .چهوارم نن
ً
ً
که عبارام نیه ( )V2واقعا یک نهی را نمیرساند ،بلکه بیان یک میضیع مدتمل اسوت .نیوه تلییدوا اشواره
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میکند که جامعه ممکن است دچار این سیس تفاهم شید که برای پیامبر یا مسلمانان به طیر کلی جایز بوید
که برای مشرکان طلب نمرز کنند .به جای این که نیه به پیامبر فرمان دهد که دسوت از هرگینوه عملوی
بکشد ،امینی استدال میکند که نیه ( )V2به سادگی برای جامعه تیضیح میدهد که برای ننهوا شایسوته
نیست گمان کنند پیامبر برای مشرکان دعا کرده است .بنابراین امینی چنین استدال مویکنود کوه پیوامبر
ً
هی کار طایی انجام نداده است که نیازمند تیبه باشد .سرانجام امینی روایام اضتمواال درسوت دیگوری را
نقل میکند که ننها شفن نزو نیه ( )V2را بیارتبا با ابیطالب به عنیان جایگزینهای مدتملتر تیضویح
میدهند (امینی .)15 -10 /8 :1977 ،پس از بدث پردامنه قبلوی دربواره اعتبوار ( )R1sدر فودیدین،
امینی استدال میکند که مفاد روایت ( )R1از طریق راویوان غیرمیثوق یوا روایوام مرسول نقول شدهاسوت
(امینی .)20 /8 :1977 ،به عنیان نمینه پذیر ابیهریره به عنیان شاهد این وقوایع نادرسوت اسوت زیورا
در زمان وفام ابیطالب ،ابیهریره کافری بید که در یمن میزیست .امینی میافزایود« :تودلیس» ابویهریره
ً
کامال شنا ته شدهاست .او مدعی است که شاهد واقعهای بیده یوا ضودیثی را شونیده اسوت کوه بوه لدوا
تاریخی او ضتی نزدیک به مکان نن واقعه هم نبیدهاست (امینی 23 /8 :1977 ،بوه بعود .بورای انتقواد در
میرد وثاقت اضادیث ابیهریره ،نک .و
ابیریه ،بیتا.)224 -194 :
امینی ن رین استداللش را چنین بیان میکند کوه تموام نییسوندگان سونی بوه فویرم یکسوانی چنوین
نشان دادهاند که اضادیث متعددی بیان میکند که به پیامبر اجازه داده یاهد شد که فقط بورای میضودان

در روز قیامت شفاعت کند .نیاتی در قرنن به طیر مداوم هشدار میدهند که کوافران هوی گینوه بهورهای از
شفاعت در روز قیامت نخیاهند داشوت .مفهویم ( )R3ایون اسوت کوه یوک کوافر بایود از شوفاعت ضرورم
مدمد

سید برد .بر طبق نظر این نییسندگان به طیر واضدی این نکته بر الف مرمینی اسوت کوه

از نن نیام برداشت میشید .هر دو گروه در شرکت داشتن در چنین ضادثهای ناتیانند (مدمد

بورای

کافران شفاعت میکند یا این که یک کافر از شفاعت سیدی میبرد) .بنابراین امینی نتیجوه مویگیورد کوه
( )R3سا تگی است.
استداللرسالههایسنی 


برزنجی در کتاو ید ،با به کار گیری باورهای اشوعریان ،لغوتشناسوان ،بواز یانی شویاهد ،روایوام بوا
سلسله اسناد ضعیس ،تفاسیر و دالیل عقلی مانند قیاس ،تال

مویکنود توا بوه مقصوید وید [در دفواع از

ابیطالب] برسد .کتاو او میکیشد تا قاطعانه رستگاری والدین پیامبر ،هموه اجوداد

و در ن ورین فصول

عمییش ،ابیطالب را اثبام کند .کتاو بلغ ازهری یک الفوه مختصور از کتواو برزنجوی اسوت .کتواو
ً
اسن دضالن هم اساسا ضاشیه و تکملهای بر فصل ن ر کتاو برزنجی اسوت .ننچوه در اداموه یاهود نمود
بررسی استدالالم این نییسندگان در نثارشان است.
طریق اعالن عمیمی ایمان یا به زبان نوردن شهادتین است .ننها بوه دنبوا اسوتناد بوه دانشومندان معتبور
ً
سنی هستند که ظاهرا معتقدند که ایمان همان تصدیق قلبی نسبت به هور نن چیوزی اسوت کوه ضرورم
مدمد

تبلیغ کردهاست (برزنجی 355 -350 :2005 ،دضوالن ،19 :1999 ،شوماره .)23 ،22 ،1

رسالههای ایمان ابوطالب

نخست در پاسآ به ( )R1این نییسندگان در پی ابطا این بواور عمویمی هسوتند کوه ایموان بوه ودا از

ننها تفیید میکنند که بسویاری در طوی تواریآ درسوتی مفواد شوهادتین را تصودیق کردهانود ،اموا بوه واطر
لجاجت ،پذیر اسالم را رد کردهاند .این تفیید قلبی بودانها سوید نمویرسواند ،اموا کسوانی کوه بوه دلیول
میجهی ضاضر به پوذیر [زبوانی] اسوالم نمویشویند ایون ایموان در ن ورم بدیشوان سوید یاهود رسواند
(دضالن .)21 ،20 :1999 ،با این مالضظه جایز است که فردی به سبب ترس از ظالمی که ممکن اسوت
ً
نسیب جبرانناپذیری به او وارد کند یا سبب مرم ید او یا یکوی از فرزنودان یوا بسوتگانش شوید ،ظواهرا از
پذیر اسالم سر باز زند (برزنجی 355 :2005 ،دضالن.)21 :1999 ،
بر طبق نظر برزنجی ،ازهری و دضوالن شوکی نیسوت کوه ابیطالوب باالجبوار در چنوین مویقعیتی قورار
گرفت به عنیان کسی که باید از پیامبر اکرم در برابر ضمالم قریش مدافظت مویکورد .بورای تسوهیل در
دفاع همیشگی از پیامبر ،ابیطالب مجبیر بید میقعیت ید را به عنیان یکی از رؤسای قریش ضفو کنود،
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امری که در فیرم گرویدن نشکار به اسالم ناممکن میشد .قریش به اضترام ید نسبت بوه ابیطالوب بوه
عنیان رئیس بنیهاشم ادامه میداد مادامی که ننها باور داشوتند کوه او تغییور عقیوده نوداده اسوت .تعهود
ابیطالب نسبت به پیامبر سبب میشد تا او نتیاند طبق رسویم عورو [تظواهر بوه شورک] را بوه کنواری نهود
(برزنجی 314 :2006 ،به بعود دضوالن .)22 :1999 ،ننهوا همچنوین نظور ابیعبداللوه ضلیموی (متیفوای
1012 /403م) را کر میکنند که میگفت یک شخ
بگیید ،بلکه ایمان یک شخ
ضررم مدمد

الزم نیست شهادتین را بوه هموان شوکل مرسویم

درسوت اسوت اگور کوه او ایموانش را بوه وضودانیت ودا و نوزو وضوی بور

به طر دیگری نشان دهد .بنابراین زندگی و اشعار ابیطالب دلیل روشونی از اعتقواد

او به شهادتین است .برزنجی پس از تکمیل این قسمت در تعریس ایمان ،مینییسد« :اگر تمام این مطلوب
پذیرفته شد ،ننگاه ما روایام متیاتر زیادی داریم که در ننهوا مویبینویم ابیطالوب چگینوه بوه پیوامبر مدبوت
میورزید ،به او کمک میکرد ،اضتیا الزم را برای ضف او به عمل مینورد ،به او در ابالغ پیوامش کموک
میکرد ،ننچه را که او میگفت تفیید میکرد ،به پسرانش از جمله جعفر و علی
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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دسوتیر داد توا از پیوامبر

پیروی کنند و به او مدد رسانند ،او را در اشعار ستید و به ضقانیت دیونش گویاهی داد (برزنجوی:2005 ،
 355دضالن .)29 :1999 ،اشعاری مانند این ابیام« :نیا شما ندانستید که موا مدمود
شبیه به میسوی

را پیوامبری

یوافتیمی ایون در کتاوهوای نسومانی نموده اسوت (برزنجوی 356 :2005 ،دضوالن،

« )29 :1999و من دریافتم که دین مدمد

بهترین دین بورای انسوانها اسوت (برزنجوی:2005 ،

 356دضووالن 29 :1999 ،سوومعانی« )46 /1 :1997 ،نووامش از نووام کسووی کووه او را رفعووت داد گرفتووه
شدهاست .به همین سبب مالک عر « ،مدمید» است و او «مدمد» (دضالن.)46 :1999 ،
این نییسندگان شماری از وقایع زندگانی ابیطالب را نقل کردهاند کوه از نگواه ایشوان سوخنان و رفتوار او
گیاهی بر اعتقاد

اسوت .بوه عنویان نمینوه بوه تال هوای او بورای پایوان دادن بوه تدوریم ( )R8اشواره

مویکننوود بووا ایوون اسووتدال کووه ابیطالووب بووه پیشووگییی ضروورم مدموود

[در موویرد وویرده شوودن

پیماننامه] اعتماد کرد .میرد دیگر نرزوی پایانی ابیطالوب اسوت کوه بوه او نسوبت داده شوده و در نن او بوه
ضاضران در مجلس تیفیه میکنود کوه از پیوامبر پیوروی کننود ،بوه او کموک کننود و از او مراقبوت نماینود
( .)R9ابیطالب به عنیان کسی ترسیم شدهاست که شاهد معجوزام پیوامبر بوید و ضتوی در بر وی از ننهوا
ضریر داشت (برزنجی .)384 :2005 ،در یک میرد ابیطالب بیمار میشید ،از پیوامبر در یاسوت مویکنود
که برای شفای او به درگاه دا دعا کند و در پی نن شفا مییابد (برزنجوی 306 :2006 ،دضوالن:1999 ،
 .)34ابیطالووب بوور اسوواس وویابی کووه عبوودالمطلب دیووده بووید ،گوویاهی داد کووه مدموود

همووان نوویر

در شانی است که تمام بشریت را مطیع یاهود کورد .ابیطالوب در مراسوم ازدواج پیوامبر بوا دیجوه

،

داوند را چنین ثنا کرد که او ننها را به واسطه این که از نسل ابراهیم و اسماعیل قورار داد ،گراموی داشوت
(برزنجووی 384 :2005 ،دضووالن .)34f ،31 :1999 ،برزنجووی در موویارد متعووددی ایوون مطلووب را تکوورار
میکند که بسیار بعید است که ابیطالبی که چنین تجربیاتی را در زندگیا

پشت سر گذاشته اسوت یوا بوه

دیگران دستیر داده است که از پیامبر پیروی کننود وید کوافر مانوده باشود (ازهوری ،بلیغ (نسوخه طوی
پرینستن) ff.39b, 50a, 52b ،برزنجی 384 :2005 ،به بعد دضالن.)36 ،34 :1999 ،
میاردی که ابیطالب در ننها در مأل عام بیمیلی ید را به پوذیر اسوالم بیوان مویکنود جوزو مویاردی
ً
است که او تعمدا ایمانش را در مقابل اعرای قبیله قریش پنهان میکند (برزنجوی 391 :2005 ،بوه بعود
و
دضالن .)50 :1999 ،دضالن به همین فویرم شویاهدی را کوه در ننهوا ابیطالوب عالقوها را بوه «ملوة
عبدالمطلب» ابراز مویکنود ،تقیوه مویدانود (دضوالن .)61 :1999 ،بور الف رسوتگاری ابیطالوب ،شومار
بیشتری از علمای سنی این عقیده را پذیرفتهاند که اجداد پیوامبر از جملوه پودربزرگش عبودالمطلب میضود
بیدند (سییطی .)158 -145 :1993 ،بنابراین برزنجی ،ازهوری و دضوالن عمول ابیطالوب را در پیوروی از
اجووداد

بووه عنوویان اظهووار تیضیوود و بووازگییی مجوودد ایمووان ووید اسووت (ازهووری ،بلییغ (نسووخه طووی

در تیافق با رسالههای شیعی ننها ابیطالب را فدابه پیامبر میدانند که ضدیث هم نقل کورد و شوفاعت
فقط شامل ضا مؤمنان در سرای دیگر یاهد شد [لذا چین به ابیطالوب وعوده شوفاعت داده شدهاسوت،
پس او مسلمان بیدهاست] (ازهری ،بلغ (نسخه طوی پرینسوتن) ff.40b, 47a-b ،دضوالن:1999 ،
 .)54بر الف رساالم شیعیان که مجا انکار اضادیوث فودیدین را دارنود ،برزنجوی و دیگور نییسوندگان
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پرینستین) 37a ،برزنجی 345f :2005 ،دضالن.)61 :1999 ،

سنی مجبیرند اضادیث این مجمیعههای ضدیثی متداو را بپذیرند .بر پایه اطالعام مون تنهوا نییسوندگان
سنی که اعتبار روایام ( )R1و ( )R1sرا بهرغم وجیدشان در مجامع ضدیثی بخواری و مسولم رد کردهانود،
و
متفکران سنی معافر مدب اهل بیوت ،ضسون السوقاف و ضسون بون فرضوان الموالکی هسوتند (دضوالن،
 25 -14 :2007مالکی2011 ،م) .هر دوی ننها به سبب مخالفتشوان بوا وهابیوت ،رد کوردن شوماری از
اضادیث متداو از طریق به کار بستن استدالالم جدلی ،مدکیم کردن معاویه بن ابویسوفیان و امییوان و
هیاداری فادقانه از اندان پیامبر بینن که به موذهب شویعه گرویوده باشوند ،مشوهیرند .سوقاف و موالکی
یاهان رد فرهنص غالب ،متداو و طاناپذیری هستند که نسبت به اضادیث فودیدین وجوید دارد و در
اینباره تا ضد زیادی همان دالیلی را مطرح میکنند که دیگر مسلمانان سده بیستم ،ضدیث را مویرد انتقواد
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قرار میدادند.
جدای از رد چنین روایاتی ،دیگر نییسندگان سنی ،ماهرانه ( )R3را تفسیر مجددی مویکننود توا ایموان
ابیطالب را اثبام کنند .نخست نن که ننها نتیجه میگیرند که ابیطالب باید مؤمن باشد زیرا ایموان اوسوت
که این امکان را به او می دهد که از شفاعت پیامبر استفاده کند دوم نن که جایگواه ابیطالوب در بواالترین
قسمت دوزخ گیاهی بر ایمان اوست ،زیرا چنین جایی فقط مخصیص مؤمنان نافرمانبردار اسوت سویم،
بر طبق قرنن ،کافران هی کاهش یا تیقفی در عذابشوان نخیاهود بوید (قورنن ،36 :35 ،88 :3 ،162 /2
 75 -74 :43ازهری ،بلغ (نسخه طوی پرینسوتین) f.40a ،دضوالن 23 :2007 ،بوه بعود) چهوارم،
کافران در اعما جهنم افکنده میشیند و هرگز از نن ارج نخیاهند شود .بنوابراین روایواتی کوه مویگییود
ابیطالب در اعما جهنم بید و مجازاتش در ضا کاسته شدن است تنها میتیاند گیاهی بور ایون میضویع
باشد که او مؤمن بیدهاست (برزنجی 357 :2005 ،دضالن 54 :1999 ،به بعود) پونجم ایون کوه اگور بور
طبق ( )R3پیامبر فرمید« :ابیطالب کمترین مجازام را در بین موردم در دوزخ دارد» بنوابراین هوی کوس،
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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مؤمن و غیر مؤمن ،ممکن نیست مجازام کمتری از او را تدمل کند .وجید کسی که مجوازام کمتوری از
ابیطالب را تدمل کند مستلزم تعارض در سخنان پیامبر اسوت (برزنجوی 359 :2005 ،بوه بعود دضوالن،
 .)55 :1999بر طبق گفتوه برزنجوی« ،اهول النوار» را بایود متفواوم از «مخلود النوار» دانسوت :گوروه او
مؤمنانی هستند که برای مدم مددودی یاهند سی ت ،در ضالی که گوروه دیگور مدکویم بوه مانودن در
دوزخ برای ابد هستند .بنابراین ننانی که برای مدم مددودی ،ضتی یک لدظه نتش را تجربه کنند از دیود
برزنجی «اهل النار» هستند .بر طبق نظر برزنجی اگر مجوازام ابیطالوب در بواالترین سوطح دوزخ اسوت،
بنابراین نن نمیتیاند به اطر کفر او باشد ،بلکه یا به سبب بر ی نافرمانیها یا انجام ندادن بر ی واجبوام
بیدهاست (برزنجی 361 :2005 ،به بعد دضالن.)59 :1999 ،
چین یک تعارض نشکار میان ( )R1و ( )R2وجید دارد ،برزنجی تیضیح میدهد که واقعوه ( )R2پوس
از مواجرای ( )R1اتفوا افتوواده اسوت و نن را ملغووی مویکنود (ازهووری ،بلیغ (نسووخه طوی پرینسووتین)،
 f.55bبرزنجووی 391 :2005 ،بووه بعوود دضووالن .)61 :1999 ،ابیطالووب از گفووتن شووهادتین در ( )R1و
( )R1sدر برابر رؤسای قریش یدداری میکند تا این افراد را از نسیب زدن به پیامبر پس از مرم ید بواز
دارد .هرچند پس از این که پیامبر بستر ابیطالب را ترک میکند ،نن افراد شنید شوده و راضوی او را تورک
میکنند .تنها پس از رفتن این کفار است که ابیطالب به نهستگی شهادتین را چنوان کوه ( )R2مویگییود،
به زبان مینورد.

برزنجی تیضیح میدهد که با مقایسه فیرمهای گیناگین ( )R7معلیم میشید که روایام فودیدین
در مدکیمیت ابیطالب شوکلهای الفوه شودهای از روایوام طویالنیتوری اسوت کوه در جاهوای دیگور
میجید است .او دو نمینه از روایاتی را که مربی به شفن نزو ( )R2است ،با هم مقایسه مویکنود .روایواتی
که به دعای پیامبر برای ابیطالب اشاره دارند و روایام دیگری که فقط سوخن از فودابهای مویکننود کوه
برای ییشان درگذشته مشرک ییش استغفار میکردند (برزنجی 365 :2005 ،به بعد دضالن:1999 ،
 72به بعد) .با تیجه به این که روایام دوز ی بویدن ابیطالوب در فودیدین نموده اسوت ،برزنجوی مجبویر
است که ننها را معتبر بشمارد .برزنجی سپس بر افل مشهیری از مددثان تکیه مویکنود توا بور اسواس نن
میان این روایام هماهنگی ایجاد کند ،به طیری که مخالس یکدیگر نباشند .او میگییود زموانی کوه پیوامبر
برای ابیطالب دعا کرد پیروانش که شامل عدهای از راویان ضدیث هفتم ( )R7هوم مویشویند ،بوه اشوتباه
گمان کردند که ابیطالب کافر از دنیا رفته است ،این اشتباه سوبب شود توا گروهوی از فودابه بورای نجوام
ییشاوندان مشرک ید دعا کنند و راویان گموان کردنود کوه شوفن نوزو نیوه دربواره دعوای پیوامبر بورای
ابیطالب است (برزنجی .365 f :2005 ،امینی هم به ایون میضویع تیجوه مویکنود .نوک .بدوث قبلوی او
درباره ( )R1sدر رسالها ) .به علت فافله طویالنی میوان وفوام ابیطالوب و نوزو نیوه ( )V2کوه از واژه
ییشاوندان مرده دیگران بگییود نوه عمویی پیوامبر (ازهوری ،بلیغ (نسوخه طوی پرینسوتین)f. 40a ،

برزنجی .)355 :2005 ،برزنجی روایواتی را نقول مویکنود کوه ترکیبوی از هور دو دسوته ایون روایوام اسوت.
دضالن با نظر برزنجی میافق است و چنین بیان میکند که گاهی اوقوام راویوان ضودیث ضتوی در مجوامع
ضدیثی مشهیر ،به اشتباه عباراتی را به یک روایت افزودهاند یا کلمام نن را عیض میکردنود ،بنوابراین ایون
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«جدوویم» اسووتفاده کوورده اسووت کووه طبووق نظوور برزنجووی طبقووه ششووم دوزخ اسووت )V2( ،بایوود سووخن از

روایام اندیشه راویوان نن را بیوان مویکنود (برزنجوی 379 :2005 ،دضوالن 79 :1999 ،بوه بعود) .تیجوه
دضالن به انتقاد از عبارمپردازیهای بر ی از اضادیث متداو  ،تنش بر ی از شافعیان را بازتواو مویدهود
که مجبیر بیدند فرهنص تقدیس فدیدین را بپذیرند ،در ضالی که با تعدادی از روایام نن میافوق نبیدنود.
دو نمینه شنا ته شده دیگر ،پاسآهای شافعی به اضادیثی است که والودین پیوامبر را جهنموی مویداننود و
ً
روایام دیگری کوه بوه مسولمانان دسوتیر مویدهنود «بسومله» را در نمواز نهسوته بگیینود یوا افوال نگیینود
(برزنجی.)76 -71 :2005 ،
در روایام نمده اسوت کوه پیوامبر بورای شوادی روح یکوی از عمیهوایش کوه دوز وی بوید دعوا مویکورد
(برزنجی .)379 -376 :2005 ،برزنجی معتقد است عده اندکی از راویوان کوه گموان مویکردنود ابیطالوب
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و
عمیی میرد نظر است با بیمباالتی نام او را بوه روایوام ( )R7افزودهانود .هرچنود سوقاف چنوین اسوتدال
می کند که دشمنان اندان ابیطالب از روی بد یاهی او را همان کسی معرفی کردند که پیامبر نمویتیانود
و
برایش طلب نمرز کند (دضالن .)25 -15 :2007 ،سقاف به ویژه نسبت به بر ی عباراتی کوه بوه پایوان
روایام افزوده شدهاند شوک دارد و ننهوا را وسویلهای بورای نوامعتبر جلویه دادن ایموان ابیطالوب مویدانود.
هرچند مرمین و پیام کلی این روایام الف نن را پیشنهاد میکند .به عنیان نمینه سوقاف فوفاتی را کوه
برای تدقیر ایمان ابیطالب در روایام ( )R6به کار رفته است ،رد میکند .در [سلسوله اسوناد] ایون روایوام
َن و
جیة بن کعب قرار دارد که به عنیان یوک «عثموانی موذهب» شونا ته مویشوید کوه بنویهاشوم را تدقیور
میکرد .در واقع روایام اندکی در ( )R6وجید ندارد کوه نجیوه در سوند نن نباشود و در ایون دسوته روایوام،
ابیطالب نه گمراه قلمداد شدهاست نه مشرک (اضمد بون ضنبول 129 ،103 /1 :1969 ،بوه بعود بیهقوی،
 304 /1 :1999دضالن .)87 ،84 :2007 ،چنوانکوه برزنجوی و سوقاف اضتموا دادهانود ممکون اسوت
ً
راویان بعدی به اشتباه یا عمدا نام ابیطالب را در ( )R7وارد کرده باشند .به طیر کل تفسیر [نیاتی از] قورنن
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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برای دوز ی جلیه دادن ابیطالب به کار رفته است ،در ضالی که شیاهد درباره نام نن شخ

و یا مدتویای

نیام مبهم است.
پس از مرم ابیطالب ،پسر بزرگش عقیل مالک تمام دارایوی او شود و چیوزی نصویب دو پسور دیگور
جعفر و علی

که نشکارا مسلمان شده بیدند ،نشد .ننانی که ابیطالب را مدکیم میکنند ،ایون واقعیوت

را به عنیان نشانهای از مشرک مردن او عنیان میکنند .برزنجی چنین استدال میکند که سونت قبیلگوی
تقسیم ارث در نن هنگام برقرار بید و هنیز قیانین ارث اسالمی وضع نشدهبید .بنابراین ایون ضوق ابیطالوب
بید کوه ثوروتش را بوه پسور بوزرگش بدهود کوه ابیطالوب او را در سراسور زنودگیا
میداشت .دوم نن که علی

از بقیوه بیشوتر دوسوت

هنیز جیان بید و تدت سرپرستی پیامبر قرار داشت .جعفور هوم در ضبشوه

زندگی میکرد .بنابراین برای هی یک امکان جانشینی پدر در تملک امیا وجید نداشت.
دضالن فهرستی از سخنان فقهای سنی را نورده است که معتقد بیدند ابراز تنفر از ابیطالب کفر اسوت
زیرا این میضیع برابر با درد و رنج رساندن به پیامبر است .فقیهی فتیا داد که بود گفوتن از ابیطالوب تویهین
ً
به پیامبر و ا الفش اسوت .ظواهرا ایون نظور فقهوی نشوان از نن دارد کوه در میضویع ایموان ابیطالوب ،از
ً
[جایگاه] نسل پیامبر (و طبعا ید ابیطالب) استفادۀ عاطفی شدهاست و ضتی در جیامع سنی کوه دوز وی
بیدن ابیطالب را غیرقابل تردید میدانستند ،با وجید این مسلمانان مفمیر به ضرمت نهادن به او شدند.
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مشاجره بر سر جایگاه ابیطالب در ن رم ،ناشی از ضجوم گسوترده روایواتی در مجوامع ضودیثی متوداو
اهل سنت است که او را دوز ی معرفی میکند .در مقابل ،شیاهدی بر الف نن در کتب سیره و نیز منوابع
ضدیثی شیعه وجید دارد .ایمان ابیطالب در نزد شیعیان امر بدیهی و قابول دفواع بوید .از ایونرو شویعیان از
نغاز برای نیشتن دفاعیههایی مستقل درباره ایمان ابیطالب اقدام نکردند .اولین رساله میجوید در ایونبواره
متعلق به شیآ مفید (متیفای  )413است .در مقابل بیشتر اهل سنت معتقد به کفر ابیطالب بیدند .بوا ایون
همه اهل سنت نیز از سده نهم به بعود در دفواع از ایموان ابیطالوب رسوالههایی توفلیس کردنود .شویعیان در
رسالههای ید به دالیل زیر برای اثبام ابیطالب استناد مویجیینود :اشوعار گسوترده ابیطالوب در دفواع از
ضررم مدمد

و ایمان به رسالت ایشان ،تشییق فرزندان ید به پیوروی از پیوامبر ،سوخنان پیوامبر

در میرد شفاعت برای ابیطالب ،ضج گزاردن اموام علوی
مسیب با اهل بیت

بوه جوای ابیطالوب ،عنواد داشوتن سوعید بون

که راوی ضدیث دوز ی بیدن ابیطالب است .اسوتدال های رسوالههای سونی در

دفاع از ایمان ابیطالب مانند :عدم ضرورم به زبان نوردن شهادتین برای اثبام مسلمانی در فیرم وجوید

که از پیامبر اطاعت کنند ،ابیطالب ،پیامبر را در اشعار ستید و به ضقانیوت دیونش گویاهی داد ،واکونش
ابیطالب در برابر معجزام پیامبر نشاندهنوده پوذیر ننهاسوت ،میضود بویدن اجوداد پیوامبر ،بهوره بوردن
ابیطالب از شفاعت پیامبر ،بیارتبا بیدن نیاتی از قورنن کوه در مجوامع ضودیثی سونی ننهوا را بوه ابیطالوب
منتسب می کردند ،کفر بیدن اظهار تنفر از ابیطالب به فتیای شماری از فقهای سنی ،نشان مویدهود کوه
گروهی از اهل سنت نیز در پنج قرن ا یر به دفاع از ایمان ابیطالب پردا تهاند.

1



 .1با تیجه به اینکه مقاله پس از ترجمه ،تلخی

رسالههای ایمان ابوطالب

عذر ،ابیطالب برای ضمایت از پیامبر باید میقعیت ید را در میان رؤسای قریش ضفو مویکورد و بنوابراین
و
ً
نمیتیانست علنا اظهار اسالم کند ،اعما ابیطالب دا بر ایمان اوست ،ابیطالب به پسورانش دسوتیر داد

شده ،از اینرو نتیجه به قلم مترجم بازنییسی شدهاست.
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