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درآمد

ایمان حضرت ابوطالب از جمله مسائل اختالفی میان مسلمانان است .بتهرغم اینکته بیشتتر علمتای
اهلسن .و بزرگان معتزله قائل به اسالم و ایمان ایشان هستند و معتقدند ابوطالتب ایمتان ختو را مخفتی
نگه اش .تا بهتر بتواند پیامبر

را ر تبلیغ ین اسالم یاری کند (ابنأبیالحدیتد،)66/14 :1404 ،

با این حال برخی عالمان اهلسن .معتقدند که حضرت ابوطالب بته پیتامبر

ایمتان نیتاور و کتافر از

نیا رف( .بخاری18/6 :1401 ،؛ ابنسعد ،بیتا )122/1 :آنها ر کتابهای ختو روایتاتی ال بتر کفتر
ایشان آور هاند که به روایات ضحضاح معروف اس .ر مقابل اجمتا شتیعه بتر آن است .کته ابوطالتب ر
ابتدای امر به پیتامبر

ایمتان آور (موستوی ،86 :1410 ،طباطبتایی ،ستید محمدحستین:1390 ،

 )57/7با توجه به اختالفات موجو رباره ایمان ابوطالب مناسب است .روایتات ضحضتاح ر سته محتور
منبعشناسی ،سندی و محتوایی ارزیابی و اعتبارسنجی شو
پیشینه پژوهش
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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تحقیقات رباره ایمان ابوطالب را میتوان به و سته تقسیم کتر ستته اول آثتاری است .کته ایمتان
ایشان را بیان کر هانتد (نت .مفیتد241 :1413 ،؛ موستوی374 ،143-142 :1410 ،؛ امینتی:1967 ،
395/7؛ آشوری85-82 :1377 ،؛ حسینیجاللی و جویا )39-35 :1381 ،سته وم منابعی اس .کته
به نقتد و بررستی کفتر ابوطالتب توجته ارنتد (نت .مرتضتوی173-153 :1388 ،؛ اندیشته43 :1394 ،؛
فخرروحانی106-97 :1394 ،؛ احمدی )85-60 :1394 ،منابع این و سته با پژوهش حاضر شتباه.
ا
ا
ارند ،اما ر آن تحقیقات اول همه منابع اولیه روایات ضحضاح اعتبارسنجی نشدهاست .و ثانیتا ر بررستی
محتوایی آن بیشتر به نقد تاریخی و کمتر به نقد آن با قترآن و ستن .معتبتر توجته شتدهاست .ر پتژوهش
حاضر سعی بر آن اس .ابعا گوناگون روایات ضحضاح به صورت کامل بررسی شو
این پژوهش به روش توصیفی تت تحلیلتی برپایته مطالعتات کتابخانتهای انجتام شتدهاست .بترای ارائته
محتوای پژوهش ،ابتدا مضمون روایات ضحضاح از منابع روایی فریقین ذکر و سپس به نقتد آن روایتات بتا
سه رویکر منبعشناختی ،سندی و محتوایی پر اخته شدهاس.
روایات ضحضاح

روایات ضحضاح ر  12منبع اولیه و با  30طریق نقل شدهاس .از این میان ،نقلهای 20روای .شتبیه
هم اس .و به موار ی چون ر آتش بتو ن ابوطالتب ،شتفاع( .آرزوی شتفاع ).پیتامبر

نستب .بته

ابوطالتتتب و تخفیتتت عتتت اب ایشتتتان ر روز رستتتتاخیز اشتتتاره ار (بختتتاری247/4 :1401 ،؛ 121/7؛

مستلمنیشتتابوری ،بتیتتتا135-134/1 :؛ احمتدبنحنبل ،بتتیتتا206/1 :تت210 ،207؛ حمیتتدی:1409 ،
219/1؛ ابنأبیشیبهکوفی98/8 :1409 ،؛ صنعانی ،بیتتا41/6 :؛ ابنستعد ،بتیتتا124/1 :؛ موصتلی،
بیتا41/4 :؛ 78 ،53/12؛ طبرانی 1415 ،ال 120/8 :؛ حاکمنیشابوری ،بتیتتا )582 ،581/4 :متتن
َ َّ
َ ْ َ ُ َ َ َ
ُ
َ ََْ َ
َ
یَ .ع ْ
تب لت .قتال ُه َتو فتی
تن َعمت .ف َواللته کتان ُیحوطت .و یغض
یکی از روایات چنین اس « :.ماأغن
َ
ْ
َ
َ َ
َّ
َ َ َ ََ َ َ
ض ْحض ُاح م ْن نار َولول أنا لکان فی الد ْرک اْل ْسفل م َن َّالنار» (بخاری)247/4 :1401 ،
نقل  10روای .یگر نیز مشابه اس .و از آتشتی حکایت .میکنتد کته تتا قتوزک پتای ابوطالتب رستیده و
مغزش را به جوش آور ه اس( .مسلمنیشابوری ،بتیتتا135/1 :؛ حاکمنیشتابوری ،بتیتتا582 ،581/4 :؛
ابناشعث کوفی ،بیتا )189 :اما به واسطه شفاع .پیامبر

ر ایتن عت اب تخفیت

ا ه شتدهاست.

روایات هممضمون هستند اما ر متن تفاوتهایی ارند که ر بخش نقد محتوایی بدان پر اخته میشو
از نظر سندی نیز روایات ضحضاح از  30طریق ر منابع آمده اس .راویان این استنا ر پتند ستته قابتل
تقسیم هستند؛ سته اول مشتمل بر 17سند که ی .سند آن چنین اسَ « :.ح َّتد َث َنا ُم َس َّتد َح َّتد َث َنا ْیحیتی َع ْ
تن
َ َ
ْ
ُ ْ
َ َ َّ َ
َّ َ
ْ َ َّ َ
ُستتفیان َحتتدث َنا َع ْبتتدال َملَ .حتتدث َنا عبداللتتهبنال َح ْرث قتتال َحتتدث َنا العبا بنعبتتدالمطلب رضتتیاللهعنه قتتال
» (بخاری247/4 :1401 ،؛ 121/7؛ مسلمنیشابوری ،بیتتا134/1 :و135؛ احمتدبنحنبل،
َّالنبی
بیتا206/1 :ت 207و210؛ حمیدی219/1 :1409 ،؛ ابنابیشتیبهکوفی98/8 :1409 ،؛ صتنعانی ،بتیتتا:
41/6؛ ابنسعد ،بیتا124/1 :؛ موصلی ،بیتا78 ،53/12 :؛ حاکمنیشتابوری ،بتیتتا )581/4 :ستته وم
َّ َ
َّ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
یتد َع ْ
تن
شامل هش .سند اس .که ی .سند آن « َحدث َنا إبراهیمبنحمزة َحدث َنا ابنأبیحازم والدراور ی عتن یز
َّ
ْ
ُْ ْ
عبداللهبن َخ َّب َ
» است( .بختاری:1401 ،
اب َع ْن أبی َسعیدالخدری رضیالله َع ْن ُه ان َته َستم َع رستولالل ُه
202/7 ،247/4؛ مستتلمنیشتتابوری ،بتتیتتتتا135/1 :؛ احمتتدبنحنبل ،بتتیتتتتا9/3 :؛ موصتتلی ،بتتیتتتتا:
512/2؛ ابن ُحبان169/14 :1414 ،؛ حاکمنیشابوری ،بتیتتا )582 ،581/4 :ستته ستوم شتامل و ستند
ُ
یون َس نتا إستماعیلبن ُم َجالد َع ْ
اس .و ی .سند آن اینگونه اسَ « :.ح َّد َث َنا ُم َ
تن ُم َجالتد َعتن
وسی نتا ستریدبن
َّ
َ
َ
َّ
َّ َ ْ
ُستِل َعتن أبیطالتب » (طبرانتی 1415 ،الت 120/8 :؛
الش ْعبی َع ْن جابربن َع ْبداللته أن رستولالل ُه
َّ َ َّ َ َّ َ
َ
موصلی ،بیتا )41/4 :سته چهارم شامل و سند که ی .سند آن «أبوبکربن أبیشتیبه َحتدث َنا َعفتان َحتدث َنا
َّ
َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ
َّ
تتتن أبیعثمان َّالن ْهتتتدی َع ْ
تتتَ .ع ْ
» استتت.
تتتن ابن َع َّبتتتا ان رستتتولالل ُه
حما بنستتتلم حتتتدثنا ثاب
(مسلمنیشابوری ،بیتا135/1 :؛ حاکمنیشابوری ،بیتا )582 ،581/4 :و سته پنجم شامل ی .ستند است.
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(بخاری202/7 ،247/4 :1401 ،؛ ابنحبان169/14 :1414 ،؛ احمتدبنحنبل ،بتیتتا9/3 :؛ موصتلی،
یتو َم ْالق َ
َو ُذک َر ع ْن َد ُه َعمه أبوطالب َف َق َال َل َع َّل ُه َت ْن َف ُع ُه َش َف َاعتی ْ
یامت
بیتا)512/2 :؛ « َسم َع رسولالله
َ
َ ْ ُ
َ َ
َُ
ْ
یج َعل فی ض ْحض ُاح م َن َّالنار ْیبلغ ک ْع َبیه یغلی م ْن ُته أ ْم َماغته » (بختاری )202/7 :1401 ،اغلتب ایتن
ف
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َ َ
َ َ َْ َ
َْ َ
که ر منبع روایی شیعی چنین آمده اسَ « :.وأخ َب َرنا عبداللهبن ُم َح َّمد قال أخ َب َرنا محمدبن ُم َح َّمتد قتال حتدثنی
تن َجتده علی ْبنالحستین َع ْ
تن ابیته َع ْ
موسیبناسماعیل َق َال َح َّد َث َنا ابی َع ْن ابیه َع ْن َجده َج ْع َفربن ُم َح َّمد َع ْ
تن
َّ
َ َ َ َ
َ
» (ابناشعث کوفی ،بیتتا )189 :ستته اول و ستوم
ابیه َع ْن علیبنابیطالب قال قال رسولالل ُه
محتوایی شبیه به هم و سته وم ،چهارم و پنجم مضمونی مشابه ارنتد اگرچته ر هتر ستته اغلتب راویتان
یکسان هستند با این حال ر قسم .نقد سندی به تفاوت آنها پر اخته میشو
نقد روایات ضحضاح

ر ا امه نقد و بررسی روایات م کور از سه منظر منبعشناختی ،سندی و محتوایی ارزیابی شدهاس.
 -1نقد منبعشناختی

1

اعتبارسنجی منابع روایات ضحضاح براسا منتابع ارالحتدیث صتورت گرفتته است( .طباطبتایی ،ستید
محمدکاظم282 :1390 ،ت )286ارزشگ اری منتابع روایتی ر ایتن ستند بتر و استا

رجته و رتبته انجتام

شدهاس .ر این روش منابع به سه رجه ال /ب/ج تقسیم میشوند و هر رجه ر رون خو  9 ،رتبه ار
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401

الف) منابع اهلسنت
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.1دومنبعمسنهالحُمیهیومهجماالوسططبرانیکهدرمنبعمذکوروجودنهاردازمستنهپژوهشراهقرآنوحهیثمؤسسۀ
دارالحهیثاستفادهشههاست.

 -صحیح بخاح

(256ق) ،از معتبرتترین کتابهتتای صحاحستتته است .امتتا اشتکالتی نظیتتر وجتتو

احا یث تقطیع شتده ،نقلبتهمعنی ،نقتل از مجتروحین و ماننتد اینهتا رمتور آن مطترح است( .ضتمیری،
 )386 :1382بخاری ر این کتتاب  110حتدیث معلتل و ضتعی نقتل کتر ه است( .عستقالنی:1379 ،
)346/1
 -صیح بمسلم (261ق) بعد از صیح بخا

معتبرترین کتاب حدیثی اهلسن .و جتزو صحاحستته

اس .برخی از احا یث مشکل ار صحیحبخاری راین کتاب نیز نقل شده و از ایتنرو اشتکالتی بترآن وار
اس( .همان)387 ،346 ،
 مسند احمدبنحنبل (241ق) راهنمتای مستلمانان ر شتناخ .ستن .رستولخدا است( .اصتبهانی،بیتا )21 :اما برخی صاحبنظران معتقدند روایات ضعی و تاحدو ی مجعول ر این کتاب نیتز وجتو ار

نویسنده ،نقدهایی بر این کتاب وار اس( .پاکتچی)205/2 :1392 ،
 -مستد ک حاکمنیشابوری (405ق) بته ا عتای مؤلت  ،آن احتا یثی را کته براستا

شتیوه بختاری و

مسلم بو ه اما ر آن و کتاب بیان نشتده را جمتع کتر ه است( .حتاجیخلیفته )1672/2 :1941 ،برختی
عالمان اهلسن .به جه .وجو احا یث ضتعی  ،بختش مهمتی از روایتات آن کتتاب را کنتار گ اشتتهاند
(پاکتچی)90/2 :1392 ،
 مصنف ابنابیشیبه (235ق) حاوی برختی از احا یتث نبتوی و نیتز فتتاوای تابعتان بته ترتیتب ابتوابفقهی (حاجیخلیفه )1711/2 :1941 ،و شامل احا یث مرفو  ،موقوف و مقطو اس( .معتارف:1383 ،
 )22مؤل احا یث صحیح ،حسن ،ضعی و معروف را جمع کر ه اما میان عالمتان شتهرت نیافتته است.
(ضمیری)383 :1382 ،
 مصنف َصنعانی (211ق) حاوی روایات ضعیفی از ُسفیانبنثوری است( .معتارف)40 ،39 :1383 ،بنابراین گ شته از موقوف بو ن روایات مصنف صنعانی ،امکان وجو روایات ضعی نیتز ر آن وجتو ار
(همان)41 ،
معجماالوسط طبرانی (360ق) حاوی احا یثی از مشایخ طبرانی اس .کته متضتمن غرایتب یتا علتل
ب
اس( .همان )167 ،طبرانی گاهی چتار اشتتباه شتده و از افترا قلیلالحتدیث نیتز روایتات فراوانتی آور ه
اس( .ضمیری)407 :1382 ،
 مسند َابویعلی (307ق) ر کنار مجموعههای معتبر حدیثی ماننتد صحاحستته اعتبتار ویتژهای ار

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

(عسقالنی3 :1401 ،ت)5
 -صححیح ابن ُحبتتان (354ق) ،از مهمتتترین کتابهتتای صتتحاح استت .امتتا بتته ستتبب مشتترب رجتتالی

9

طرق روای .آن از و منبع مسند کبحر و مسند صغحر اس( .صا قی)436/6 :1373 ،
 طبق تبالکبر (230ق) اثر محمتدبن َس ْتعدبنمنیع بغتدا ی از مهمتترین مصتا ر رجتالی اهلستن.اس.

الحمیدی (219ق) اثر عبداللهبنالزبیر ُ
 مسند ُالحمیدی ر قرن سوم اس.

ب) منبع شیعی

 جعفری ت (أشعثح ت) منسوب به ابن َاشعث (زنده ر )313اس .که نتز برختی علمتا نتامعتبر شتمر ه
میشو (گلشنی )23/3 :1373 ،از ایتنرو بزرگتان صتح .آن کتتاب را تأییتد نکر هانتد (نجفتی ،بتیتتا:
 )398/21و برخی مانند عالمهحلی و آقتابزر معتقدنتد روایتات یگتری بته آن کتتاب افتزو ه شتدهاست.
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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(ضمیری)364 :1382 ،
بر این اسا

روشن میشو که احا یث ضحضاح ر منابع اهلستن .بیشتتر نقتل شتدهاست .بتهرغم
 ،صحیح مسحلم ،مسحند

اعتبار و رجه ال بتو ن برختی منتابع معتبتر اهتل ستن .ماننتد صحیح خاح
احمتتدبنحنبل ،مسححند ابن ُحبتتان و مسححتد ک حاکمنیشتتابوری ،ایتتن منتتابع ختتالی از احا یتتث ضتتعی و
مشکل ار نیس( .عسقالنی )346/1 :1379 ،بنابراین نقل روایت .ر ایتن منتابع لیتل برصتح .حتدیث
نیس .ر مور جعفری ت نیز امکان ورو روایات ضعی و یا جعلی ر آن بعید نیس.
 -2نقد سندی

روایات ضحضاح مشتمل بر 30سند ر منابع گوناگون به قرار زیر اس:.
الف) بررسی اسناد دسته اول

سته اول شامل  17سند به شرح زیر اس:.

ر جدول بال نام ابنابتی ُع َمتر آمتده کته مقصتو محمدبنیحییبنابی ُع َمرالعتدنی متوفتای 243است.
تولد ابنابیعمر نیز روشن نیس ،.بعید اس .کته آن و بتا  72ستال اختتالف ر متر  ،بتواننتد از یکتدیگر
روای .کنند ،مگر اینکه ابنابیعمر جزو معمرین باشد که خبری رباره معمر بو ن او ر س .نیست.؛ یتا
فر یگری واسطه بو ه و نام او ح ف شده باشد که ر آن صورت نیز روای ،.مرسل خواهتد بتو ؛ یتا اینکته
سفیان آن روای .را جعل کر ه باشد و یا یگران چنین سندی تنظیم کر ه باشند
راوی یگر روای .ضحضاح ،سفیان اس .کته مقصتو سفیانبنستعیدبن َم ْس ُتروقالثوری متوفتای161
اس( .همانجا) منابع اهلسن .از علم و زهد وی گزارش کر هاند (عستقالنی)371/1 :1415 ،؛ بتا ایتن
حال اغلب بزرگان رجالی اهلستن .از بیاعتمتا ی و ضتع او ستخن گفتهانتد (خطیببغتدا ی:1417 ،

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

(عسقالنی )458/9 :1404 ،با توجه به اینکه سال وفتات ستفیان  161است( .همتان )101/4 ،و ستال

172/9؛ ذهبی )169/2 :1963 ،علمای شیعه نیز او را م م .کر ه و منحترف از مستیر اهتلبیت.
می انند (ن .کلینی)403/1 :1407 ،
راوی یگر عفان یعنی عفانبنمسلم ابوعثمان الصتفار البصتری (خطیببغتدا ی)264/12 :1417 ،
متوفای 220است( .عستقالنی )208/7 :1404 ،یحیتیبنمعین بته نقتل احا یتث اشتتباه وی اقرارکتر ه
اس( .همان)272/12 ،؛ ابنعدی نیز از قول سلیمانبن َح ْرب ،عفان را بسیار بتدفهم و بدحافظته معرفتی
میکند (ابناثیر)105/7 :1966 ،

راوی یگتر ابوعوانتته یعنتی عبا بنمحمتتدبن حتتاتمبن َواقتد التتدوری متوفتای 271استت( .عستتقالنی،

 )114/5 :1404مزی از قول عبدالرحمانبنأبیحاتم رازی وی را ر زمره بزرگتان حتدیثی نمی انتد و ر
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مور او لفظ «لیسأحدث» بهکار میبر (حافظمزی)247/14 :1413 ،
راوی مشترک ر این سته عبدالمل.بن ُع َمیر یعنی عبتدالمل.بن ُع َمیراللخمی الکتوفی متوفتای136
اس( .ذهبی )660/2 :1963 ،احمدبنحنبل ،ذهبی ،ابوحاتم و ابنمعین ر وص وی تعابیری آور هاند
که همگی حاکی از ضع شدید او اس( .رازی360/5 :1953 ،؛ ذهبی)660/2 :1963 ،
با توجه به مطالب بال ،حکم اسنا این سته ضتعی بتو ه و از اعتبتار ستاق است .بترای فهتم بهتتر
شبکه اسنا ایتن روایتات و یتافتن حلقته مشتترک ( )Common Link = CLر ا امته استنا ستته اول
براسا
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نمو ار شبکه اسنا ارائه شدهاس.

ر همه این سندها حلقه مشترک عبدالمل.بن ُع َمیر اس .که او با توجه به وضعی .رجتالی ضتعیفش،
باعث ضعی شدن اسنا یگر نیز میشو
ب) بررسی اسناد دسته دوم

سته وم شامل هش .سند به شرح زیر اس:.

خطای وی را فاحش و ر نقل احا یث منکتر منفتر می انتد نستائی و عقیلتی نیتز وی را ضتعی معرفتی
کر هاند (عسقالنی)84/1 :1404 ،
َ
راور ی یعنتتی عبتتدالعزیزبن محمتتدبن عبیتتدبن أبیعبیتتد التتد َ
راوی یگتتر الت َتد َ
راور ی أبومحمدالمتتدنی
متوفتتای 187استت( .ذهبتتی )634/2 :1963 ،کتته اغلتتب عالمتتان اهلستتن .بتته او اعتمتتا نکتتر ه و او را
ضعی انستهاند (همانجا؛ عسقالنی)153/5 :1404 ،
ْ
َ
َ
ر این سته راویان یگری با نامهای یزیدبنالها یعنتی ابنع ْبداللهبنأستامهبنالهتا و قتیبهبنستعید
یده میشو که نامشان ر کتابهای رجالی آمده اما مطلبی ال بر توثیق یتا تضتعی آنهتا نیامتده است.
َ
(حتافظمتزی )261/32 :1413 ،راوی یگتتر عبداللتهبنخ َّبتتاب است .کته نتتام وی ر کتابهتای رجتتالی
نیس .راوی یگر زهیر اس .که عسقالنی ( )296/3 :1404او را نیز مجهول می اند
با توجه به ضعی بو ن اغلب راویان ،اسنا این سته نیز ضعی و غیرقابل پ یرش است .اعتبتار ایتن
سته براسا

نمو ار شبکه اسنا چنین اس:.

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

ر اسنا این سته منظور از ابنابیحازم ،ابانبنعبداللهبن أبیحازمبنصخربنالعیله است .ابن ُحبتان
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حلقه مشترک این اسنا یزیدبنالها اس .که وضعی .رجالی او مشخص نیس .احا یث ضحضتاح از
طریق وی منتشر و به یگران منتقل شده که این امر باعث ضعی شدن اسنا یگر نیز شدهاس.
ج) بررسی اسناد دسته سوم
ر و منبع مسند َ
معجماالوسحط الطبرانتی (1415الت  ،)120/8 :و ستند
ب
ابویعلی (بتیتتا )41/4 :و
ُ
مشابه وجو ار که با سندهای یگر متفاوت اس.؛ «حدثنا موسی نا سریدبنیونس نا إستماعیلبنمجالد

سِل عن أبیطالتب » ر استنا مت کور
عن مجالد عن الشعبی عن جابربنعبدالله أن رسولالله
ْ
َ
اسماعیلبنمجالد آمده که نام کامل وی اسماعیلبنمجالدبن سعیدال َه ْمدانی الکوفی اس( .حتافظمتزی،
 )184/3 :1413نسائی وی را «لیسبتالقوی» (همانجتا) و حتاکم او را ضتعی معرفتی میکنتد (ذهبتی،
ْ َ
 )246/1 :1963راوی یگتتر مجالتتد یعنتتی مجالتتدبتتنستتعید ال َه ْمتتدانی الک توفی استت .بزرگتتان حتتدیثی
اهلسن .عباراتی مبنی بر ضعی بو ن وی آور هانتد (رازی361/8 :1953 ،؛ ذهبتی)247/2 :1418 ،
این موار موجب عدماطمینان و ضع اسنا سته سوم میشو

د) بررسی سند دسته چهارم
َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ََ
ر سند متفاوت یگری چنین آمده اس« :.أبوبکربنأبیشیبه حدثنا عفان حتدثنا حما بنستلمه حتدثنا
َّ
َ ُ َ ْ َُْ َ
تان النهتدی َع ْ
» (مستلمنیشتابوری ،بتیتتا135/1 :؛
تن ابن َع َّبتا ان رستولالله
ثاب .عتن أبیعثم

حاکمنیشابوری ،بیتا )582 ،581/4 :حلقه مشترک این اسنا َح َّما ُ بن َسل ْمه یعنی َح َّما ُ بن َسل ْمهبن َینتار
ْ
ال َب ْصتتری (عستتقالنی )238/1 :1415 ،متوفتتای 167استت( .عستتقالنی )12/3 :1404 ،کتته وی از نظتتر

ابنستتعد (ب تیتتتا )282/7 :ناقتتل احا یتتث منکتتر استت .راوی یگتتر ثابتت .یعنتتی ثاب.بنأستتلم البنتتانی
أبومحمدالبصری متوفای 127اس( .محمدبنحبان )89/4 :1393 ،که اغلتب عالمتان اهلستن .وی را
مجهول و ضعی می انند (حافظمزی347/4 :1413 ،؛ ذهبی )362/1 :1963 ،بنتابراین بتا توجته بته
وضعی .رجالی این راویان ،حکم اسنا این سته نیز ضعی اس.

رسولالله

» (ابناشعث کوفی ،بیتا )189 :ر سند مت کور نتام عبداللهبنمحمتد آمتده کته عنتوانی

مشترک بین افرا ثقه ،غیرثقه و مجهول اس .راوی یگر پدر موسیبناسماعیل اس .کته نتام کامتل وی
اسماعیلبنموسیبنجعفر اس .که ر اصول اولیته رجتالی مطلبتی ال بتر توثیتق یتا تضتعی وی نیامتده
اس( .نجاشی26 :1416 ،؛ طوسی )46 :1417 ،با این حتال ابتن او نتام ایشتان را ر بتاب اول کتتاب
خویش ر زمره ممدوحین و کسانی که اصحاب آنها را تضعی نکر هاند ،آور ه اس( .حلتی)59 :1972 ،

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

هـ) بررسی سند دسته پنجم
ََْ َََ
ستتند یگتتر ایتتن روایتتات ر جعفریحح ت آمتتده کتته ستتندی متفتتاوت بتتا استتنا یگتتر ار « :وأخبرنتتا
َ َ
َ َ
َ َ َْ َ
تن ابیته َع ْ
تال َح َّتد َث َنا ابتی َع ْ
تن
عبداللهبن ُم َح َّمد قال أخ َب َرنا محمدبن ُم َح َّمد قال حدثنی موسیبنسماعیل ق
َ
تن ابیته َع ْ
تن َجتده علی ْبنالحستین َع ْ
تن ابیته َع ْ
َجده َج ْع َفربن ُم َح َّمد َع ْ
تن علیبنابیطالتب قتال قتال

با توجه به وضعی .رجالی راویان این حدیث ،سند آن ضعی به نظر میرسد
از مجمو آنچه بیان شد به روشنی معلوم میشو که اغلتب راویتان حتدیث ضحضتاح ضتعی بتو ه و
اسنا آن فاقد اعتبار اس.؛ ل ا این روایات قابل اعتما نیس .روای .ضحضاح به اعتبار ذکر این روایت .ر
صحیحبخاری و صحیح مسلم ،ر منابع متأخر تکرار شدهاس.
 -3نقد محتوایی

روای .ضحضاح ارای و نقل متفتاوت است .ر برختی منتابع ایتن روایت .از ا ای حتق پیتامبر
ُ ُ
َْ َ
وطتَ .و ْیغ َض ُ
تب» (بختاری:1401 ،
نسب .به عموی خو حکای .ار و ر آن عبتارت « َماأغ َنیت ».و «یح
247/4؛ احمدبنحنبل ،بیتا207/1 :؛ صنعانی ،بیتتا )41/6 :آمتده است.؛ امتا ر کتابهتای یگتر بته
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ْ ُ
ُ
َْ َ
ا ای حق اشارهای نشده و واژه « َماأغ َنیت ».نیامتده است .و عبتارت « ُیحوطتَ .ویف َعتل» (احمتدبنحنبتل،
ُ
بتیتتتا206/1 :؛ ابنابیشتیبه کتتوفی98/8 :1409 ،؛ موصتلی ،بتتیتتا )53/12 :یتتا « ُیحوطتَ .و ْیم َن ُعت.
ُ
ْ َ
َویغض ُب» (حاکمنیشابوری ،بیتتا )582 ،581/4 :و یتا « ُیحوطتَ .و ْین ُص َترک» (ذهبتی135/1 :1418 ،؛
ََ
ُ ُ
وطَ .و ْیغ َض ُ
تب» بته کاررفتته است .ر یگتر منتابع واژه «نف َعت».
حمیدی )219/1 :1409 ،بهجای «یح

(بختتاری121/7 :1401 ،؛ ذهبتتی135/1 :1418 ،؛ احمتتدبنحنبتتل ،بتتیتتتا210 ،206 /1 :؛ حمیتتدی،
219/1 :1409؛ ابنسعد ،بیتا124/1 :؛ موصلی ،بیتا53/12 :؛ 41/4؛ طبرانی1415 ،ال 120/8 :؛
برای ابوطالتب صتحب.
حاکمنیشابوری ،بیتا )582 ،581/4 :یده میشو و از منفع .رسولخدا
َ
َّ
َ
به میان آمده اس .حاکمنیشابوری (بیتا )582 ،581/4 :عبارت «فی غ َم َرات من النار» به جتای عبتارت
َْ َ
َّ
«فی الد ْرک اْل ْسفل م َن َّالنار» ،را بیان کر ه ولی ر سایرآثار این عبتارت یتده نمیشتو (موصتلی ،بتیتتا:
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41/4؛ طبرانی1415 ،ال  )120/8 :با بررسی منابع یگتر مشتخص میشتو کته روایتات ضحضتاح بتا
َ ْ ُ
یج َعتل فتی
وجو آنکه محتوایی شبیه به هم ارند اما ارای متنتی متفتاوت هستتند چنانکته عبتارت « ف
َْ
َ َ
َُ
ض ْحض ُاح م َن َّالنار ْیبلغ ک ْع َبیه یغلتی م ْن ُته» (بختاری202/7 :1401 ،؛ ذهبتی135/1 :1418 ،؛ موصتلی،
بیتا512/2 :؛ حاکمنیشابوری ،بیتا )582 ،581/4 :ر منابع یگر به صورت « َوفی ر ْج َلیه َن ْع َتالن م ْ
تن
َ َْ
نار یغلی م ْن ُه ْم َماغه» (حاکمنیشابوری ،بیتا )582 ،581/4 :نقل شدهاست .ر ایتن روایتات بته صتورت
َ َّ
صریح واژه شفاع .به چشم میخور اما شفاع .ابوطالب به صورت قطعی مطرح نشتده و بتا واژه «ل َعتل»
(بختاری202/7 :1401 ،؛ ذهبتتی135/1 :1418 ،؛ موصتتلی ،بتتیتتتا512/2 :؛ حاکمنیشتتابوری ،بتتیتتتا:
َ ا
َ ُ
 )582 ،581/4به کار رفته اس .ر برخی منابع نیز عبارت «أ ْه َون َّالنا َع ابا» (حاکمنیشابوری ،بتیتتا:
َ َّ
ُ
ْ َ َ َ
ْ َ
 )582 ،581/4ذکر شدهاس .همچنین عبارت « َو ْاب ُن ُجد َعان فقیل یا َر ُستولالله َو َمتا َبتال ْابن ُجتد َعان
َ ُ َ
َّ
َ َ َّ َ ْ
َ ا َ
أ ْه َون أ ْهل َّالنار َع ابا َب ْعد َعم .قال إن ُه کان یطع ُم الط َع َام» (ابناشعث کوفی ،بتیتتا ،)189 :ر جعفریح ت
آمده و ر منابع یگر یده نمیشو
با توجه به گوناگونی نقلها ر منابع ،نقدهای متعد ی بر محتوای این روایات قابل بیتان است .کته بته
تفصیل بدان پر اخته میشو اما نکته مهم اینکه بررسیهای انجام شده همگتی از گرگتونی و اضتطراب
ر متن احا یتث ضحضتاح حکایت .ار باتوجته بته منتابع اهلستن .مبنتی بتر امتنتا ابوطالتب از ا ای
شتتها ت ر آستتتانه رحلتت( .بختتاری18/6 :1401 ،؛ ابتتنستتعد ،بتتیتتتا )122/1 :و همچنتتین اختصتتا
شفاع .پیامبر

برای مسلمانان (طبرانی1415 ،ب ،)59/18 :اگر فرض بر ایتن باشتد کته حضترت

ابوطالب کافر از نیا رف ،.از اینرو به طورکلی مسِله شفاع .منتفی خواهد بو زیرا افرا کتافر صتالحی.
برخور اری از شفاع .را ندارند این رحالی اس .که روایات ضحضاح از پیامبر

نقتل شتدهاست .بتا

فرض وجو چنین شتفاعتی چطتور میتتوان پت یرف .پیتامبر

ر جتایی شتفاع .ابوطالتب را بتهطور

قطعی بیان کنند و ر جای یگر با شاید و امید! همچنین چگونته ایشتان ابوطالتب را بته صتورت کامتل از
جهنم نجات ندهند و این شفاع .ر حد نجات از قعر جهنم به گو ال آتش باشد!
برای روشنشدن اشکالت محتوایی روایات ضحضاح از معیارهای نقد محتوایی چتون قترآن ،روایتات،
تاریخ معتبر و مانند اینها استفا ه میشو
الف) بررسی محتوای روایات ضحضاح با استنتاجهای قرآن

قرآن ،سنگ محکی برای تشخیص حق از باطل و حتی پ یرش سخنان معصومان

اس( .برقتی،

 )222/1 :1371بدین منظور مقایسهای میان محتوای آیات قترآن بتا احا یتث ضحضتاح صتورت گرفتته
اس .تا سازگاری متن روایات م کور با آیات بررسی شو اگرچه ر قترآن از شتفاع .گروهتی رحتق گتروه
یگتتر ستتخن بتته میتتان آمتتده (طباطبتتایی ،ستتید محمدحستتین )97/20 :1390 ،امتتا خداونتتد ،کتتافران،
انعام ،70/فاطر ،37-36/غافر ،18/مریم )87/حال سؤال این اس .که اگر ابوطالب فتر ی کتافر بتو ،
چگونه ممکن اس .پیامبر

رحق ایشان شفاع .کند و عملی برخالف ستور قرآن انجام هد؟

ی .سته از آیات به نور پیامبر

اشاره ار که از عظم .خداوند پدید آمده است( .شتعرا-218//

 )219و از صلب موحدی به صلب موحد یگر (ثعلبی )184/7 :1422 ،تا صلب عبدالمطلب
شده و از ایشان به صلب عبدالله و ابوطالب قرار گرفته اس .و از آن صلب ،محمتد

منتقتل

و امتامعلی

آفریتتده شتتدهاند (بروجتتر ی )84 ،81/5 :1366 ،ایتتن مهتتم ر روایتتات (ابنبابویتته )640/2 :1362 ،و
زیارات مأثوره (ابنمشهدی )515 ،431 ،422 ،89 :1378 ،نیز آمده اس .و متکلمان شیعه نیتز معتقدنتد
همه موحد بو هاند ّ
(شبر ،بیتا )177/1 :که ایتن امتر گتواه موحتد بتو ن
و ائمه
که آبا /پیامبر
ابوطالب نیز هس.
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آیهای از قرآن به این مسِله اشتاره ار کته کتافر نمیتوانتد ولتی و سرپرست .شتخص باایمتان باشتد و
همچنین شخص باایمان نباید وستیاش با کافر بیشتر از مؤمنان باشد (آلعمتران )28/زیترا ایتن رابطته
خالی از محب .نیس.؛ میان و فر امتزاج روحی به وجو میآید و باعث میشو فر باایمتان تحت .تتأثیر
کافر قرارگیر (طبرسی )151/3 :1372 ،با بررسی منابع تاریخی یتده میشتو کته ابوطالتب سرپرستتی
رسولخدا را برعهده اشتند و محمد

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

گنهکتتاران و ستتتمکاران را شتتامل ایتتن شتتفاع .نمی انتتد (متتدثر ،48/بقتتره ،162-161/آلعمتتران،88/

پس از مبعوث شدن به مقام رسال .نه تنهتا قرابت .و الفتشتان

را با ابوطالب کم نکر ند بلکه ر بسیاری از امور با ایشان مشورت میکر ند این محب .تاحدی عمیق بتو

از رگ ش .ابوطالب بسیار محزون شدند (ابنابییعقتوب ،بتیتتا )35/2 :و ستال رحلت.

که پیامبر
ایشان و خدیجه

را عامالحزن نامیدند (طبرسی53 :1417 ،؛ قطبالدینراوندی )317 :1409 ،ایتن
اس .آیا میشتو پیتامبر

امر بیانگر جایگاه و مقام ایشان نز پیامبر

بترای شخصتی کتافر تتا

اینحد متأثر شوند بهطوری که سالی را به عنوان ستال حتزن و انتدوه نامگت اری کننتد؟ اینهتا گتواهی بتر
ایمان مخفی ابوطالب اس.
همچنتتین ر آیتتات یگتتر خداونتتد یاری هنتتدگان پیتتامبر

را مؤمنتتان حقیقتتی معرفتتی میکنتتد

(انفال )74/بتا انتدک مطالعته ر تتاریخ مشتخص میشتو کته حضترت ابوطالتب همیشته حتامی و یتاور
پیامبر

و مسلمانان بو هاس.

خداوند ر قرآن شوهران کافر را بترای زنتان مستلمان حتالل ندانستته (ممتحنته )10/و از اینکته زن
متتؤمن ر نکتتاح متتر کتتافر بتتاقی بمانتتد نهتتی فرمتتو ه استت( .طبرستتی40/9 :1372 ،؛ طباطبتتایی ،ستتید
محمدحسین )240/19 :1390 ،براسا
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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فقه اسالمی نیز زن مسلمان نمیتواند همسر کافر شو و ایتن

مسِله ر فقه اهلسن( .جزیتری )202/4 :1424 ،و شتیعه (خمینتی )304/2 :1385 ،امتری مستلم و
قطعی اس .حال آنکه فاطمهبن.اسد از زنان مؤمنه (ذهبی ،)118/2 :1413 ،تا آختر عمتر ابوطالتب ر
نکاح ایشان بو (امینی)389/7 :1967 ،
اشاره ار که از خداوند میخواهند ذریهشتان را از

سته یگری از آیات به عای حضرت ابراهیم

شرک و ضالل .ور بدار (بقره )128/این همان عصم .اس .و چون همته ذریته ابتراهیم

معصتوم

نبو نتتد منظتتور از ذریتته معصتتوم کتته ر عتتای حضتترت مطتترح استت .رستتولخدا و عتتترت ایشتتان استت.
(طباطبتتایی ،ستتید محمدحستتین )296/1 :1390 ،ر روایتتتی از امامصتتا ق

نیتتز ایتتن مطلتتب تأییتتد

میشو (طبرسی )393/1 :1372 ،براین اسا

برخی (موسوی )59 :1410 ،نتیجه گرفتهاند کته جتایز

نیس .تتا روز قیامت .ایتن سلستله معصتومان

منقطتع شتو لت ا آیته شتریفه ر مرحلته اول بته ایمتان

عبدالمطلب و ر مرحله وم با توجه به تداوم این نسل تا قیام .بر ایمان ابوطالب لل .ار
ب) بررسی محتوای روایات ضحضاح با دیگر روایات

ر کالم معصومان

بهطور صتریح بته نقتد اتهتامکفر ابوطالتب پر اختته شتدهاست .آن بزرگتواران

تتالش کر هانتتد شت .و تر یتتد موجتو ر جامعتته را از بتین ببرنتتد ر ا امته مصتتا یقی از کتالم هریتت .از
معصومان
پیامبر

برای روشن شدن بحث ارائه میشو
نته تنهتا ابوطالتب را سراستر ختوبی معرفتی میکننتد (کراجکتی )183/1 :1369 ،بلکته

ایشان را «کافلالیتیم» نامیده اس .و جایگتاه ایشتان را بهشت .می اننتد (موستوی)374 ،142 :1410 ،
به اظهار خوشتحالی ابتوبکر نستب .بته استالم ابوطالتب بیشتتر از استالم

همچنین روایتی از پیامبر

پتتدرش حکایتت .ار کتته ر آن روایتت .پیتتامبر

نیتتز ابتتوبکر را تصتتدیق کر هانتتد (طبرانتتی1415 ،ب:

)40/9
امام علی

ر پاسخ به فر ی که اظهار اش .ابوطالب ر آتش ع اب اس .به مقام والی پدرشتان

نز خداوند اشاره کر (کراجکی )183/1 :1369 ،امام سجا

ر مقابتل کستانی کته ر متور ایمتان

اشتن ابوطالب سؤال میکر ند ،اظهار شگفتی کر و با اشتاره بته مستِله تتداوم نکتاح فاطمهبن.استد بتا
ابوطالب تا آخر عمر ایشان ،اتهامکفر به حضرت ابوطالب را ر کتر (موستوی )123 :1410 ،امتام بتاقر و
امام صا ق
علی

ر جواب کسانی که ر مور روایات ضحضاح سؤال میکر ند با استتنا بته ستتور امتام

ر زمان حیاتشان مبنی بر حدگ ار ن برای عبدالله ،آمنه و ابوطالتب و همچنتین برتتری ایمتان

صتتا ق

نتتاقالن روایتتات ضحضتتاح را شتتمنخدا و روغگتتو خوانتتد و ابوطالتتب را از رفقتتای پیتتامبران،

صدیقان ،شهیدان و صالحان انس( .کراجکی )183/1 :1369 ،سپس حضترت ،مخفتی بتو ن ایمتان
ابوطالب را بتا مخفتی بتو ن ایمتان اصتحابکه و ظتاهر کتر ن شترک آنتان مقایسته کتر ه است .امتام
صا ق

اجر ابوطالب را همانند اجر اصحابکهت

وچنتدان می انتد و معتقتد است .ابوطالتب رحلت.

نکتتر تتتا اینک ته جبرئیتتل بهشتت .را بتته ایشتتان بشتتارت ا (کلینتتی )448/1 :1407 ،عتتالوهبتتراین امتتام
صا ق

میفرماید خداوند بعد از وفات ابوطالب به رسولش پیام می هد مکه را ترک کند چرا که بعتد از

رحل .ایشان ر آن شهر یاوری نتدار (همتان )439/1 ،ر روایتتی یگتر امتام صتا ق
سخنان و اشعار ابوطالب بر ایمان ایشان نسب .به پیامبر

بتا استتنا بته

تأکید کتر (همتان )448/1 ،و فراگترفتن

این اشعار و آموزش آن را به فرزندان سفارش کر (موسوی )129 :1410 ،امام صتا ق
حرام بو ن آتش وزخ بتر ایشتان خبتر ا (ابنحتاتم شتامی )220 :1420 ،از امتام کتاظم

همچنتین از
نیتز نقتل

شدهاس .که وصایایالهی نز ابوطالب به و یع .نها ه شده بو و ایشان آن را به رسول خدا تحویتل ا و
ابوطالتتب بتته پیتتامبر
رضا

و آنچتته آور ه بتتو  ،ایمتتان اشتت( .کلینتتی )445/1 :1407 ،همچنتتین امتتام

ر رابطه با ش .اشتن به ایمان ابوطالب به قسمتی از آیه  115سوره نسا /اشتاره کتر و عاقبت.

شکاکان را جهنم انس( .کراجکی )182/1 :1369 ،امام حسنعسکری

نیز ابوطالب را ر کتمتان

کر ن ایمان همانند مؤمن آلفرعون می اند (موسوی)379 ،362 :1410 ،
انبوه روایات ذکر شده بیاسا

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

ابوطالب نسب .بته ایمتان خلتق ،ایتن روایتات را کت ب و متر و انستتهاند (طوستی )238 :1414 ،امتام

بتو ن احا یتث ضحضتاح را روشتن میکنتد و تأییتد ایمتان ابوطالتب از
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طرف نز یکان بیغرض ایشان ،نشان هنده ایمان ابوطالب اس.
ج) بررسی محتوای روایات ضحضاح با تاریخ معتبر

تاریخ معتبر از معیارهای مهم ر بررسی و نقد روایات اس .چرا که روشن و مسلم بو ن ظرف تتاریخی و
تعد نکات متعارض حدیث با تاریخ چنان از اعتبار حدیث میکاهد که میتوان به ساختگی بو ن آن حکتم
ا هرچند ر کتابهای معتبر آمده باشد (مسعو ی )274 :1388 ،تاریخ تأییتد میکنتد کته ابوطالتب از
همان بدو تولد پیامبر

به حمای .از ایشان اهتمام اش ،.بهطوری که پیگیری و سپر ن حضرت بته

ایهای چون حلیمه را انجام ا (کلینتی )448/1 :1407 ،قبتل از بعثت .پیتامبر

و رپتی تصتمیم

قریش مبنی بر تعمیر کعبه که براثر سیل ت یا برای مرتفع کر ن یوارها ت خراب شده بو  ،ابوطالب بته همته
ستور ا که از مال پاک و حالل و بدون شبهه انفاق کنند نه مالی که از راه ستم و تعدی به ست .آمتده
باشد (ابنابییعقوب ،بیتا )19/2 :طبق توصیه قرآن ،انفاق باید از مال حالل و پاک باشتد (بقتره)267/
و نیز از شرای قبول انفاق ،ایمان بته خداست( .حدیتد )7/بنتابراین چگونته میشتو ابوطالتب یکتاپرست.
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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نباشند رحالیکه ستوراتش ر راستای فرامین الهی اس!.
بو (ابنابییعقوب ،بیتتا:

برپایه منابع تاریخی ابوطالب نه تنها حامی ،سرپرس .و لسوز پیامبر

24/2ت )26و این حمای .را به یگران و همستر ختو گوشتز میکتر (نقتدی ،)31 :1413 ،بلکته نقتش
مشاور پیامبر

را نیز اش.؛ چنانکه سفرهای تجاری پیتامبر

و از واج ایشتان بتا خدیجته

(میرشریفی )41 :1389 ،با مشتورت ابوطالتب صتورت گرفتته بتو براستتی فتر ی کتافر میتوانتد مشتاور
رسولخدا باشد؟ با اینکه از واج پیامبر

و خدیجه

قبل از بعث .بو هاس .اما حضترت ابوطالتب

عقد ایشان را با حمد و ثنای خداوند آغاز و خطبهای کامل قرائ .کر (ابنابییعقوب ،بیتا )20/2 :و پتس
از آن خدیجه

را به همسری پیامبر

رآور (زمخشری )369 :1960 ،بتا توجته بته ایتن کته ر

کتابهای فقهی برای خواندن خطبه عقد این روش توصیه شدهاس( .خمینی ،)225/2 :1385 ،حتاکی
از آن اس .که ابوطالب برآئین حضرتابراهیم

و موحد بو هاس.

ر جریان ستور خداوند بر عوت علنی استالم (شتعرا ،)214/حضترت ابوطالتب ر مجلستی کته بته
همین منظور ترتیب ا ه شده بو با ساک .کر ن مخالفان ،حضرت محمد

را راستگو معرفتی کتر

و از ایشان خواس .تا رسال .ختویش را ابتال کنتد (ابنابییعقتوب ،بتیتتا )27/2 :بتا ایتن وجتو چترا ر
مجلسی که سر مداران شرک و سایر نز یکتان پیتامبر
ابوطالب با سخنان پیامبر

مخالفت .ختو را بته صتراح .اعتالم کر نتد

مخالف .نکر ؟ همچنان که شرای را برای اعالم رستال .حضترت مهیتا

کر ه و این نخستتین پیتروزی خاتمالنبیتا /ر رستاندن پیتام وحتی بته گتوش مشترکان بتو و اگتر فتا و
بتته لیتتل ختتون و نستتب بتتو چتترا ابولهتتب و ابوجهتتل کتته عمتتوی
پشتتتیبانی ابوطالتتب از پیتتامبر
ّ
بو ند به مخالف .با ایشان برخاستند و حضترت را کت اب خواندنتد (ابتنشهرآشتوب:1379 ،
پیامبر
 )56/1آیا آنچه لیل تمایز ابوطالب با ابولهب و ابوجهل اس .غیراز ایمان حضرت ابوطالب بو ؟
ر اوایل بعث .ر پتی تمستخر و آزار مشترکان و بتدگمانی برختی یتاران رستولختدا ر اثتر فتترت وحتی
(طبری ،)52/2 :1403 ،ابوطالب از اندوه پیتامبر

محتزون و همچتون گ شتته حتامی ایشتان بتو

(قمی )31/2 :1404 ،ر آغاز سال چهارم بعث .و با علنی شدن عوت پیتامبر

بته استالم ،ستران

قریش برای مخالف .و مقابله با ین اسالم به خانه ابوطالب میرفتنتد و از ایشتان میخواستتند از حمایت.
پیامبر

س .بر ار ؛ اما ابوطالب با رایتی که اش .از ی .سو با مخالفان به نرمی سخن میگفت.

و از سوی یگر از حمای .رستولخدا ست .برنداشت .و ایتن اطمینتان را بته پیتامبر

متی ا کته بته

ستور خداوند بر مهاجرت مسلمانان به حبشه ،ابوطالب با رای ،.اشعاری ر مدح پا شاه حبشه و تشتویق
وی نسب .به مهاجرین سرو و به امنی .و سالم .مسلمانان کم .کر تتا پیتروزی عظتیم یگتری بترای
مسلمانان رقم بخور (ابنابییعقوب ،بتیتتا )31/2 :آیتا ابوطالتب بتا یگتر مستلمانان هتم نستب .ختونی
و تستلیم

اش .که از آنان نیز فا کر ؟ ر سال هفتم بعثت .هنگتامی کته قتریش از قتتل پیتامبر

ایشان توس ابوطالب ناامید شدند ،تصمیم گرفتند مسلمانان را به شعب ابیطالب تبعیتد کننتد (ابتنستعد،
را بتر

بیتا )208/1 :ابوطالب با اینکه وران کهول .را میگ راند ،سختی و مشق .ر یاری پیتامبر

باقی ماندن ر صحنه سیاسی ،اقتصا ی و اجتماعی و نیز انزوا را به ریاس .بر مکه ترجیح ا و بتا ایشتان
به شعب ابیطالب رف .این حمای .تاحدی بو که ایشتان فرزنتدان ختو تت از جملته امتامعلی
بستر پیامبر

تت را ر

میخواباند تا مبا ا بر پیامرسان الهی آستیبی برستد (ابنأبیالحدیتد)64/14 :1404 ،

همچنین ابوطالب تمام ارایی خو را برای پا گرفتن ین نوپای اسالم انفتاق کتر (ابنابییعقتوب ،بتیتتا:
 )31/2و ر نهای .ایشان ر پایان محاصره و پس از بازگش .به منزل بر اثر ستختی و فشتارهای ناشتی از
محاصره ر شعبابیطالب از نیا رف( .میرشریفی )165 :1389 ،ابوطالب حتی ر آخرین لحظات عمر
خویش رباره پیامبر

به فرزندانش توصیه کر و خو را مدافع ایشان انس( .همان)164 ،

بدینسبب این ایثارگریها ،پایمر یها و هموارساختن بدترین شرای و به جان خریدن وحشتناکترین
ستمها جز با ینباوری و ینمداری ابوطالب قابل تحمل نیست .گ شتته از اینهتا پیتامبر
شنیدن خبر وفات ابوطالب سخ .گریس .و ستور غسل ،کفن و فن او را به امام علی

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

هیچوجه ایشان را تسلیم مشرکان نخواهد کتر (رضتایی )38 :1389 ،ر ستال پتنجم بعثت .و ر جریتان

هنگتام
صا ر کتر و
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برای ایشان مغفرت طلب کر (کلینی )304/1 :1407 ،این رحالی است .کته ر فقته اهلستن .غستل
ا ن کتتافر حتترام استت( .جزیتتری )457/1 :1424 ،و ر فقتته شتتیعه نیتتز غستتل ا ن کتتافر جتتایز نیستت.
(خمینی )76/1 :1385 ،بنابراین ستور رسولخدا حکای .از آن ار که ابوطالب مسلمان بو هاس.
عالوهبرآن مخالفان امام علی

نیز ساک .بو ند و سخنی از کفتر پتدر ایشتان نمیز نتد و ایتن ختو

شاهدی بر ایمان ابوطالب اس .امیرالمؤمنین بارها رنامههای متعتد بته معاویته (شتری رضتی:1383 ،
نامه )75 ،73 ،65 ،64 ،55 ،49 ،48 ،37 ،32 ،30 ،28 ،17 ،10 ،9 ،7 ،6و ستخنرانیها و فرمانهتای
خو (همان ،خطبه ،)200 ،98کفر ،فسق و نفاق بنیامیته نستب .بته استالم و پیتامبر
وی را نصتتیح .کتتر معاویتته ستتکوت میکتتر و تنهتتا امتتام علتتی

را گوشتز و

را بتته قتتتل عثمتتان متتتهم میکتتر

(ابنأبیالحدید )93/4 :1404 ،حال چگونه ممکن اس .پتدر امتام علتی

کتافر بتو ه باشتد و معاویته

ساک .بنشتیند و از ایتن مهتم بته عنتوان حربته استتفا ه نکنتد؟ بنتا بتر مستتندات مستلم تتاریخی روایتات
ضحضاح نا رس .و زاییده ذهن انسانهای غرضورز اس .هرکدام از این مستندات و شواهد تتاریخی بته
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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تنهایی میتواند ر بطالن یدگاه کفر ابوطالب ،اثبات رستگاری ایشان و ر روایتات ضحضتاح کتافی باشتد
اما از جه .کامل بو ن بررسی محتوایی ،مروری نیز ر اشعار ابوطالب انجام میشو
د) بررسی محتوای روایات ضحضاح با اشعار حضرت ابوطالب
ّ
یکی از مطمِنترین راههای کش خصوصیات روحتی یت .فتر  ،قت .ر گفتتار وی است .لت ا بترای
َ ْ َّ
کش حقیق ،.قطعاتی از میان قصائد طولنی ابوطالتب انتختاب و بررستی شتدهاست .قصتیده «وابتی
َ َ َْ
ْیست ْسقی الغ َم ُام ب َو ْجهه » که زمان حضور بنیهاشم ر شعبابیطالب سرو ه شد (ابنکثیتر/1 :1976 ،
َ ُْ
َ
 )281 ،276و همچنتتین قصتتیده «أ ْوتؤم ُنتتوا بکتتتاب َم ْنتتزل َع َجتتب » (ابنأبیالحدیتتد،)74/14 :1404 ،

نشان از اعتقا و ایمان روشن سراینده آن نستب .بته پیتامبر

و قترآن ار ر پتی جریتان مهتاجرت

مسلمانان به حبشه به منظور وری مسلمانان از آزار و شکنجه قریش و از طرفی تبلیتغ یتن (میرشتریفی،
َ َّ
ْ
َ ْ
اَ َ
َ َّ
95 :1389ت ،)100ابوطالب شعر «ت َعل ْم َملی .ال َح ْبش أن ُم َح َّمتدا نبتی ک ُموستی َوال َمستیح ْبتن َم ْتر َیم »
(مهزمیبصری و بصریتیمیمی )160 :2003 :را با رای .سرو و نجاشی و مر م حبشه را به ین استالم
عوت کر هنگامی که حمزه ایمان خو را نز مشترکان آشتکار کتر (میرشتریفی)79/1 :1389 ،
َ اَ
ََْ َ ُ ْ ْ ا
ْ َ
ابوطالب بسیار خوشحال شد و قصیده ّ
تن ُمظهترا للتدین ُوفقت.
غرای «ف َص ْبرا أ َبای ْعلی َعلی یتن أحمتد فک
صتتابرا » (ابنأبیالحدیتتد76/14 :1404 ،؛ میرشتتریفی )79/1 :1389 ،را ر تحستتین ایشتتان ستترو و
برا رش را به پایداری ر ین و تبری از کتافران امتر کتر همچنتین میتتوان بته شتعر «تمنیتتم َأ ْن َت ْق ُت ُل ُ
توه

َ
َ
َّ
َوإن َما /أمانیکم َه ی کأحالم نائم » (ابنأبیالحدید )73/14 :1404 ،اشاره کتر کته بته حمایت .جتدی
را همچون آرزو و خوابی آشفته برای آنتان می انتد
رسولخدا میپر از و ستیابی قریش به پیامبر
َ
ْ
ا
َ
ُ
ابوطالب ر قصیده « َر ُسول کموسی خ فی أ َّول الکتب » (مهزمتیبصتری و بصتریتیمیمی:2003 ،
مثتال ز ه کته نامشتان

را پیامبرخدا می اند و ایشان را همچون حضرت موستی
 ،)211محمد
َّ
َ
ر کتابهای آسمانی بیان شدهاس .ابوطالب ر شعر « حتی اوسد فی الت َتراب فینتا» (ابنابییعقتوب،

بیتا ،)31/2 :رسولخدا را به انجام رسال .خو تشویق و ترغیب میکنتد وایشتان را راستتگو و رستتکار و
َ
َ َ َ َ َ َّ
ینش را بهترین ین معرفی میکند ر قصیده لمیه «أل َم ت ْعل ُمتوا أن ابننتا ل ُمکت ب » (مفیتد:1413 ،
ُ
 ،)21ابوطالب به صراح .اعالم میکند پیغمبر روغگو نبو هاس .ابوطالب قصیده «أوصی ب َن ْصتر َّالنبتی
ْ
َْ
الخیر َمش َهده » (همان )37 ،را هنگام وفاتشان نز خانوا ه خواند و آنان را به یاری رستولخدا ستفارش و
را اقرار کر هر ی .از ایتن قطعتات قستم .کتوچکی از قصتائد ّ
مفصتل
بر حق بو ن رسال .پیامبر
ا بی حضرت ابوطالب چگونه ممکن اس .فر ی با چنین اشعاری ایمان نیاور وکافر از نیا بترو ؟ آیتا اگتر
ّ
گوینتتده ایتتن ابیتتات فتتر ی غیتتر از ابوطالتتب بتتو همگتی بالتفتتاق بتته ایمتتان و استتالم ستتراینده آن حکتم
نمیکر ند؟ بنابراین ساختگی بو ن روایات ضحضاح ور از انتظار نیس.

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

ابوطالب اس .این اشعار به تنهایی ر اثبات ایمان و اختال

ایشتان کتافی است .بتا نگتاهی گت را برآثتار
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نتیجه

ر بررسی روایات اتهامکفر به حضرت ابوطالب ر روایات ضحضاح ،با سه رویکر منبعشناسی ،ستندی
و محتوایی روشن شد که از منظر منبعشناختی ،روایات ضحضاح ر 12منبع اولیه ( 11منبع اهتل ستن .و
ی .منبع شیعی) یده میشتو گرچته برختی از منتابع اهلستن .جتزو آثتار مهتم حتدیثی آنتان محستوب
میشو اما صاحبنظران معتقدند ر این تألیفات ،احا یتث ضتعی و حتتی مجعتول نیتز وجتو ار منبتع
شیعی نیز از نظر بزرگان از لحاظ انتساب به مؤل معتبر نیس .و برخی براسا

شماره احا یتث جعفربیح ت

ا عای افزو ه شدن روایات یگری به آن را مطترح کر هانتد از نگتاه ستندی ،روایتات ضحضتاح مشتتمل
بر 30سند اس .که با توجه بته تفاوتهتای استنا میتتوان آنهتا را بته پتند ستته تقستیم کتر حلقتههای
ّ
مشترک هر سته با عباراتی چون مضطربالحدیث ،مخل  ،ناتوان ر حفظ ،ناقتل احا یتث منکتر و ماننتد
اینها تضعی شدهاند عالوهبراین با بررسی احوال راویان ر کتابهای رجالی مشخص میشو که ر هتر
ّ
ّ
سند افرا کمحافظه ،بدفهم ،فراموشکار ،مخل  ،ک اب و ارای احا یث مدلس ،مرستل و ماننتد آن یتده
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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میشو که اعتبار سند حدیث را خدشه ار میکند بنابراین اسنا این روایات همگی ضعی است .از نظتر
محتوایی ،متن روایات ضحضاح با  30طریق و و نقل متفاوت بیان شدهاس .ی .نقل شتامل  20روایت.
شبیه بههم اس .و نقل یگر ارای 10روای .مشابه است .گونتاگونی نقلهتا ر هتر ستته از گرگتونی و
اضتتطراب ر متتتن احا یتتث حکایتت .ار و انستتجامی میتتان مضتتمون روایتتات م ت کور ر منتتابع مشتتاهده
نمیشو با عرضه روایات ضحضاح بر قرآن ،ناسازگاری و تعارض روایتات ضحضتاح بتا محتتوای آیتات بته
روشنی آشکار میشو
شدهاس .براسا

ر کتالم معصتومان

نیتز روایتات ضحضتاح بته صتراح .بتا لیتل استتوار ر

وقایع تاریخی و مقایسه آن با روایات ضحضاح روشتن میشتو کته ایتن روایتات زاییتده

ذهن انسانهای غرضورز بو ه و تعد تعارض میان وقایع تاریخی با این روایات نشان هنده جعلتی بتو ن
روایات ضحضاح اس .مقایسه آثار ا بی ابوطالب با روایات ضحضاح نیز جعلی بو ن ایتن روایتات را آشتکار
میکند به این ترتیب یافتههای پژوهش حاضر نشان می هد که برخی افرا با انگیزههای گوناگون ماننتد
جاهطلبیّ ،
و موجه جلوه ا ن خو ،
حبریاس ،.ینستیزی ،عوامفریبی ،مخدوشکر ن چهره ائمه
سخنان نا رستی جعل کر هاند روایات ضحضاح نمونهای از این سخنان نا رس .و ساختگی اس.
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 رازی ،ابتتن ابتتی حتتاتم عبتتد الرحمتتان بتتن محمتتد (1953م) ،الجححرحببوبالتعححدیل ،بیتتروت ،ار إحیتتا/
التراث العربی
 رضایی ،اسد الله (1389ش) ،اخوط لبباسوۀبمق ومتبوبایم ن ،قم ،زائر
 زمخشری ،محمو بن عمر (1960م) ،اس سببالبالغه ،قاهره ،ارو مطابع الشعب
ّ 
الصولبالدین ،قم ،انوار الهدی
ب
ب
معرفةب
الحقحنب ب
فیب
حقب ب
شبر ،سید عبدالله (بیتا) ،ب
نهجبالبالغه ،ترجمه محمد تقی جعفری ،مشهد ،به نشر
 شری رضی ،محمد بن حسین(1383ش) ،ب

 صا قی ،مریم (1373ش)َ « ،
ابویعلی موصلی» ،دای بر بالمع فبخز گباسالمی ،تهران
 صنعانی ،عبد الرزاق (بیتا) ،مصنف ،بیجا ،منشورات المجلس العلمی
محذاهبباسحالمی ،قتم ،مؤسسته آموزشتی
ب
ب
تفصححلیب
 ضمیری ،محمدرضتا (1382ش) ،کتح بشن سحیبب
پژوهشی م اهب اسالمی
فهمبحدیث ،قم ،مؤسسه آموزشتی و پژوهشتی امتام
 طباطبایی ،سید محمد کاظم (1390ش) ،منطقب ب
خمینی(ره)
 طباطبتتایی ،ستتید محمتتد حستتین (1390ق) ،المحححزانبفححیبتفسحححربالقححرآن ،بیتتروت ،مؤسستته علمتتی
للمطبوعات
معجحماألوسحط ،تحقیتق قستم التحقیتق بتدارالحرمین ،بیجتا ،ارالحترمین
ب
 طبرانی (1415ق/ال )،ب
للطباع و النشر و التوزیع
ابن تیمیه
 طبرسی ،فضل بن حستن (1417ق) ،اعحالمبالحو ب بخحععالمبالهح بد  ،قتم ،تحقیتق مؤسسته آل البیت.
إلحیا /التراث
فیبتفسحربالقرآن ،تهران ،ناصر خسرو
مجمعبالبح نبب ب
ب
1372(_________ ش)،
 طبری (1403ق) ،تاریخ طبری ،بیروت ،موسسه العلمی للمطبوعات
 طوسی ،محمد بن حسن (1414ق) ،ام لی ،تحقیق مؤسسه البعثه ،قم ،ارالثقافه
1417(_________ ق) ،فهرست ،تحقیق جوا قیومی ،بیجا ،مؤسسه نشر الفقاهه

نقد روایات ضحضاح در کفر حضرت ابوطالب

معجمبالکبحر ،تحقیق حمدیبن عبدالمجیتد الستلفی ،قتاهره ،مکتبته
ب
1415(_________ ق/ب)،

 عسقالنی ،احمد بن علی بن حجر (1401ق) ،القحولبالمسحددبفحیبالحذ ببعحنبالمسحندبلإلمح مبأحمحد،
قاهره ،مکتبه ابن تیمیه
تهذیببالتهذیب ،بیروت ،ارالفکر للطباعه والنشر و التوزیع
ب
1404(_________ ق)،
تقریببالتهذیب ،بیروت ،ارالکتب العلمیه
ب
1415(_________ ق)،
1379(_________ ش) ،فت بالب

شرحبصیح بالبا
ب ب

 ،بیروت ،ار المعرفه

لحۀبسحفحنه،
 فخر روحانی ،محمدرضا (1394ش)« ،حضترت ابوطالتب ازنگتاه برختی مستشترقان» ،مج ب
تابستان ،شمارۀ 47
 قطبالتدین راونتدی ،ستعید بتن هبته اللته (1409ق) ،قصحصباالنبحح بعلححهمببالسحالم ،مشتهد ،مرکتز
پژوهشهای اسالمی
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 قمی ،علی بن ابراهیم (1404ق) ،تفسحربقمی ،قم ،ارالکتاب
 کراجکی ،ابی الفتح (1369ش) ،کنزالفوائد ،قم ،مکتبه المصطفوی
 کلینی ،محمد بن یعقوب (1407ق) ،ک فیب(طبحباإلسالمحه) ،تهران ،ارالکتب اإلسالمیه
 گلشنی ،عبدالکریم(1373ش)« ،ابن اشعث» ،دای بر بالمع فبخز گباسالمی ،تهران
 محمد بن ُحبان (1393ق) ،الثق ت ،حیدرآبا  ،مؤسسۀ الکتب الثقافیه
قحرآنبوححدیث ،زمستتان،
علحومب ب
مجلهب ب
ب
 مرتضوی ،سید محمد (1388ش)« ،بررسی روایات ضحضاح»،
شمارۀ 83
 مسعو ی ،عبدالها ی (1388ش) ،وضعبوبنقدبحدیث ،تهران ،سم.
 مسلم نیشابوری (بیتا) ،صیح بمسلم ،بیروت ،ارالفکر
اهلبسنت ،تهران ،سم.
حدیثیب ب
ب
ب
جوامعب
 معارف ،مجید (1383ش)،
 مفید ،محمد بن محمد (1413ق) ،االختص ص ،قم ،بینا
سال هشتم ،شمــاره چهاردهم ،بهار و تابستان 1401
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تکفححربأخیط لحب)،
ب
الذاهبب ب
إلحیب
ب
اخیبط لبب(الیجةب ب
علی
 موسوی ،سید فخار بن معد (1410ق) ،ایم نبب ب
قم ،انتشارات سیدالشهدا
مسندباخیبیعلی ،بیجا ،ارالمأمون للتراث
ب
 موصلی ،أبویعلی (بیتا)،
 مهزمی بصری ،عبدالله بن احمتد ابوهفتان و علتی بتن حمتزه بصتری تیمیمتی (2003م) ،دیحوانباخحیب
ط لببخنببعبدالمطلب ،تحقیق محمد حسن آل یاسین ،لبنان ،مکتبه الهالل
 میرشریفی ،علی (1389ش) ،آشن ییبخ بت یخباسالم ،تهران ،مشعر
 نجاشی ،احمد بن علی (1416ق) ،ج لببالنج شحی ،قتم ،مؤسستۀ النشتر اإلستالمی التابعت لجماعت
المدرسین
 نجفی ،محمد حسن (بیتا) ،جواهربالکالم ،بیجا ،ار إحیا /التراث العربی
مواهببالواهب ،بیروت ،شرک .الکتبی
ب
 نقدی ،جعفر بن محمد (1413ق)،

