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چکیده :هدف این پژوهش ،ارائه چشماندازی از تحقیقات
ّ
شخصیت حضرت ابوطالب
خاورشناسان پیرامون
ّ
ّ
به زبانهای اروپایی است .توجه به اهمیت حوزه
کتابشناسی مطالعات اسالمی در غرب از یک طرف و نبود
ً
یک کتابشناسی نسب�تا جامع پیرامون آثار غربیان درباره
حضرت ابوطالب از طرفی دیگر ،ضرورت چنین پژوهشی
را آشکار میکند .در این تحقیق  ،به روش کتابخانهای
از فهرستها ،کتابشناسیها ،پایگاههای اطالعات و
کتابخانههای حوزه مطالعات اسالمی به زبانهای اروپایی
برای جمعآوری و توصیف دادهها استفاده شده است .آثاری
که در این کتابشناسی ّ
معرفی شدهاند ،به سه دسته تقسیم
ً
میگردند :الف) آثاری که از حضرت ابوطالب صرفا یک
زندگینامه ارائه میدهند؛ ب) آثاری که ضمن آشنا ساختن
مخاطب با ایشان و ارائه یک زندگینامه ،به ادله ایمان آوردن
یا نیاوردن وی نیز اشاره میکنند؛ پ) آثاری که منتقدانه و با
دید تحلیلی ادله مذکور را بررسی میکنند؛ ت) بعضی از
مهمترین ترجمههای اشعار حضرت ابوطالب .ازاینرو،
کتابشناسی این مقاله نیز در سه قسم مذکور ارائه میشود.
تاریخی پژوهشهای پیرامون حضرت
در آخر نیز تحلیل
ِ
ّ
تصوری که
ابوطالب به زبانهای اروپایی و همچنین
شرقشناسان از ایشان دارند ،بهعنوان جمعبندی و
نتیجهگیری آماری تقدیم میگردد.
واژگان کلیدی :ابوطالب؛ ایمان ابوطالب؛ کتابشناسی
توصیفی ـ تحلیلی؛ خاورشناسی؛ مطالعات اسالمی به
زبانهای اروپایی.

Descriptive-Analytical Bibliography of Hazrat
Abu Talib in European Languages
By: Seyyed Alireza Tabatabaie Yazdi
Abstract: This study intends to provide an
overview of the orientalists’ research on the personality of Abu Talib in European languages.
On the one hand, the importance of the field of
bibliography of Islamic studies in the West, and
on the other hand lack of a relatively comprehensive bibliography of Western works on
Abu Talib reveals the necessity of this research.
Based on the library method of data collection,
this research has used the lists, bibliographies,
databases, and the libraries in the field of
Islamic studies in European languages to gather
and describe data. The works presented in this
bibliography are divided into three categories:
a) Works that offer only a biography of Hazrat
Abu Talib; b) Works that, while acquainting
the audience with him and presenting a biography, also point to the reasons for his believing
or not believing in God; c) Works that critically
and analytically examine the mentioned reasons;
and d) Some of the most important translations
of Abu Talib’s poems. Therefore, the bibliography of this article is presented in the three
categories mentioned. Finally, as a summary,
the historical analysis of the researches on
Hazrat Abu Talib which were done in European
languages as well as the orientalists’ conception
of him is presented.
Key words: Abu Talib, faith, Abu Talib’s faith,
descriptive-analytical bibliography, orientalism,
Islamic studies in European languages.

ّ
ّ املسرد الوصيف التحلييل للكتب
األوربية
املعنية بأيب طالب باللغات
ّ
السيد عيل رضا الطباطبايئ اليزدي
 هيـدف هـذا التحقيـق إىل تقـدمي ملحـة عـن حتقيقـات:اخلالصـة
ّ
ّ
 وتظهـر.األوربيـة
شـخصية أيب طالـب باللغـات
املستشـرقني حـول
ّ
ّ
أمه ّيـة مثـل هـذا التحقيـق واحلاجـة املاسـة لـه مـن حقيقـة ضـرورة
ّ
ّ
ّ
التنبيـه على أمهيـة حبـوث بيبليوغرافيـا الدراسـات اإلسلامية يف
ًّ
نسـبيا
 وفقـدان مثل هـذه البيبليوغرافيا الشـاملة،الغـرب مـن ناحيـة
ّ
ّ
.ناحية ثانية
شخصية أيب طالب من
الغربيني حول
ُلتأليفات
ٍ
ُ
 وقـد اسـتفيد فيـه،وأسـلوب هـذا التحقيـق هـو األسـلوب املكتبي
لتجميـع املعلومـات مـن فهـارس الكتـب واسـتعراضاهتا وبنـوك
ّ
ّ
اإلسلامية مبختلـف
املعنيـة بالدراسـات
املعلومـات واملكتبـات
ُ
ّ اللغات األ
.وربية
ّأمـا التأليفـات التي ّمت التعر يـف هبـا يف هـذا املسـرد فيمكن تقسـيمها
:إىل أربعة أقسام
ّ أ ـ اآلثار اليت تقتصر عىل
.جمرد بيان سيرة أيب طالب
ّ
ّ ب ـ اآلثـار التي
،الشـخصية وتسـتعرض سـيرهتا
تعـرف القـارئ هبذه
ً
ّ
.إشارة إىل أدلة إميان أيب طالب أو عدم إميانه أيضا
مع
ٍ
ّ
ً ّ
ّ
حتليليـة تلـك األدلـة املذكـورة
وبنظـرة
نقديـا
ج ـ اآلثـار التي تتنـاول
ٍ
.وتناقش فهيا
ً
ّ
ّ
.د ـ اآلثار اليت تتضمن قسما من أهم ترمجات أشعار أيب طالب
ً
ّ أيضـا
يقدم هذا املسـرد من خالل األقسـام
ومـن هنـا فاملقـال احلـايل
ّ
اإلحصائيـة
 ومـن ّمث ينهتـي بتقـدمي اخلالصـة واحلصيلـة،املذكـورة
املسـتقاة ُمـن حتليلـه التار خيـي للبحـوث املنجـزة حـول أيب طالـب
ّ باللغات األ
ّ
.والتصو رات اليت حيملها املستشرقون عنه
وربية
ّ
 املسـرد ُ التوصيفي، إميـان أيب طالـب، أبـو طالـب:األساسـية
املفـردات
ّ اإلسالمية باللغات األ
ّ
.وربية
 الدراسات، االستشراق،ـ التحلييل
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مقدمه

1

هـدف از نـگارش ایـن مقالـه ارائـۀ یـک کتابشناسـی توصیفـی ـ تحلیلـی از کتابهـا و مقاالتـی اسـت کـه
در بـارۀ حضـرت ابوطالـب بـه زبانهـای اروپایـی نوشـته شـده اسـت .نا گفتـه پیداسـت کـه نخسـتین گام
ّ
در تحقیـق و تألیـف در بـارۀ یـک موضـوع فراهمکردن کتابشناسـی آن موضوع اسـت .کتابشناسـی متکفل
تشـریح ،تفسـیر ،توصیـف و بررسـی کتـاب اسـت 2و از مهمتریـن فوایـدش ایـن اسـت کـه ایـن علـم بـا
جمـعآوری منابـع پژوهـش در یـک موضـوع ،بـه جامعیـت تحقیقـات بعـدی در آن موضوع کمک شـایانی
میکند 3.نویسندهای که برای نگارش در موضوعی به مطالعۀ چند کتاب بسنده میکند و از نگریستن
بـه کتابهـای دیگـر رخ برمیتابـد ،تألیفـش بـر صواب و به سـامان نخواهـد بود 4.از اینرو کتابشناسـیها
ابزار مهم تحقیقو کلید پژوهشهای علمی محسوب میشوند.

5

آثاری که در این کتابشناسی معرفی شدهاند ،به چهار دسته تقسیم میشوند:
ً
الف) آثاری که از حضرت ابوطالب صرفا یک زندگینامه ارائه میدهند.
ب) آثـاری کـه ضمـن آشـناکردن مخاطـب با ایشـان و ارائۀ یـک زندگینامه به ادلۀ ایمـانآوردن یا نیاوردن
وی نیز اشاره میکنند.
پ) آثاری که منتقدانه و با دید تحلیلی ادلۀ مذکور را بررسی میکنند.
ت) بعضی از مهمترین ترجمههای اشعار حضرت ابوطالب.
از اینرو کتابشناسی این مقاله را نیز در چهار قسم مذکور ارائه میکنیم .در پایان نیز تصور شرقشناسان
تاریخی پژوهشها دربارۀ آن حضرت به زبانهای اروپایی به
غیرمسلمان از شخصیت ایشان و تحلیل
ِ

صورت چکیده و به عنوان جمعبندی و نتیجهگیری آماری تقدیم شده است.

پیش از این در سال 1394ش مقالهای با نام «حضرت ابوطالب از نگاه برخی مستشرقین»  6منتشر شده
دیدگاه  10خاورشـناس دربارۀ حضرت ابوطالب به اجمال بررسـی شـده اسـت .هر چند موضوع
که در آن
ِ
نوشتۀ حاضر عامتر از موضوع پژوهش مذکور است ،میتوان این سطور را ادامۀ راه آن پژوهش دانست.
ً
 .1از همـۀ کسـانی کـه مـرا در نـگارش ایـن مقالـه کمـک کردنـد ،خصوصـا پـدرم سـیدمحمد و عمو یـم سـیدعلی طباطبائـی یـزدی ،دکتـر مرتضی
کریمینیـا و دکتـر سیدمحسـن موسـوی کـه بـدون هیـچ منتـی از گامهـای آغاز یـن تـا پایانـی این پژوهـش مـرا از راهنماییهای خو یـشبهرهمند
کردند صمیمانه متشکرم.
 .2صمیعی ،متیرا؛ «کتابشناسی»؛ در دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ،ج  ،2ص 1385 ،1559ش.
3. “Bibliography” in Encyclopedia Americana (1918), Wilcox, Marrion ed., vol. III, p. 674; “Bibliography” in Encyclopædia Britannica
>(March 15, 2017) <https://www.britannica.com/topic/bibliography

(دسترسی1398/06/23 :ش)؛ افشار ،ایرج؛ کتابشناسی دهسالۀ کتابهای ایران؛ با همکاری حسین بنیآدم؛ ص 1346 ،3ش؛ سمیعی،
میترا؛ «کتابشناسی»؛ در دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ،ج  ،2ص 1385 ،1561ش.
 .4اسفندیاری ،محمد؛ کتابشناخت ،ص 1376 ،9ش.
 .5صمیعی ،میترا؛ «کتابشناسی»؛ در دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ،ج  ،2ص 1385 ،1559ش.
 .6فخر روحانی ،محمدرضا؛ «حضرت ابوطالب در نگاه برخی مستشـرقین» در فصلنامۀ تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سـفینه؛ شـمارۀ
 ،47تابستان 1394ش ،ص 1394 ،106-97ش.
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محدودیت دسترسی به پایگاههای اطالعاتی و نشریههای بین المللی در مطالعات اسالمی عمدهترین
مانع برای جامعیت کتابشناسی حاضر بوده است .در هر حال تا آنجا که مقدور بود ،نوشتههای مستقل
و نیمهمستقل دربارۀ حضرت ابوطالب به زبانهای اروپایی گردآوری شد .امید است نگارش این مقاله
کمکی هر چند ناچیز به پژوهشهای بعدی با محوریت شخصیت حضرت ابوطالب کرده باشد.
قبل از آغاز یادکرد و توصیف کتابها و مقالهها یادآوری نکاتی الزم است:
ً
ی این مقاله صرفا «کتاب»شناسـی نیسـت؛ بلکه تالش کردیم تا مقالهها و جزوههای مربوط
کتابشناسـ به بحث هم گنجانده شود.
در توصیف کتابها کوشـیده شـده اسـت تا دورنمایی از محتوای آنها به دسـت داده شـود .تالش شـدتا از پژوهشهای علمیتر ،توصیف بیشتری داشته باشیم و از توضیحات اضافی دربارۀ آثاری که جنبۀ
داسـتانی دارنـد یـا صرف ًـا جمـعآوری مطالب گذشـتگان و تکرار ّ
مکـررات هسـتند دوری کنیم .همچنین
در آثـار علمـی اولو یـت بیشـتر توضیـح بـا مقـاالت یـا کتابهایـی بـود کـه تـا کنـون به زبان فارسـی یـا عربی
ترجمه نشده است.
یشـده در هر قسـم به ترتیب سـال وفات نویسـندۀ آن ذکر و معرفی شـده (از متقدم به متأخر) و
آثار معرف مال ک دوم در چینش آثار ،سال چاپ آنها در نظر گرفته شده است.
آیین کتابشناسی این مقاله مطابق با روش ِام ِال ِای ( )MLAاست.ً
یشـده در ایـن مقالـه بـا واسـطه (مثلا برگرفتـه از دیگـر کتابشناسـیهای
توصیـف محتو یـات آثـار معرف توصیفـی) نبـوده و نگارنـدۀ ایـن نوشـته در معرفـی هـر کتاب یا مقاله به اصل منبع رجوع کرده اسـت ،مگر
در چند مورد که تذکر داده شد.
بهـا و
ایـن پژوهـش فقـط در پـی ارائـۀ کتابشناسـی اسـت؛ بـا توجـه بـه اینکـه محتـوای معـدودی از کتا مقاالت شـاید از جهت فکری و اعتقادی با اندیشـه اسلامی سـازگار نباشـد .نگارندۀ این سـطور در قبال
محتوای مقالهها و کتابهای یادشده یا مطالبی که در اینجا از آنها نقل شده است پاسخگو نیست.

ً
الف) آثاری که از حضرت ابوطالب صرفا یک زندگینامه ارائه کردهاند

ً
از آنجا که تعدادی از دایرةالمعارفهای اسلام –که غرضشـان صرفا آشـنا کردن خواننده با اسلام اسـت

– بـه توضیحـات مختصـری در بـارۀ حضـرت ابوطالـب اکتفا کردهاند  ،در اینجا به خالف قسـمت «ب» و
«پ» ایـن مقالـه ،فهرسـتوار ایـن آثـار را معرفـی میکنیم و بـه توصیف آنها نمیپردازیـم .تنها اگر نکتهای
کتابشناسی آن اثر یادآور میشویم.
در متن مهم به نظر میرسید ،آن را ذیل
ِ
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 .1مدخل «ابوطالب» در واژهنامۀ اسالم - 7زبان :انگلیسی

“Abū Ṭālib” in A Dictionary of Islam, Hughes, Thomas Patrick ed. (New York - London:
Scribner, Welford & Co / W. H. Allen & Co, 1885), p. 8.

نویسندهThomas Patrick Hughes8 :

حجم اثر 49 :کلمه
در ایـن اثـر حضـرت ابوطالـب بـه عنوان کسـی معرفی شـده که کافر زندگی کرده و کافر از دنیا رفته اسـت.
پهـای متعـددی داشـته اسـت کـه مـا در اینجـا بـه ذکـر
البتـه شـایان توجـه اسـت کـه ایـن دانشـنامه چا 
اطالعات چاپ یکی از آنها اکتفا کردهایم.

.2مدخل «ابوطالب» در واژهنامۀ تاریخی اسالم  -زبان :انگلیسی

“Abū Ṭālib” in Historical Dictionary of Islam, Adamec, Ludwig W. ed. (Lanham – Maryland
- London: The Scarecrow Press, Inc., 2001), p. 30.

نویسندهLudwig W. Adamec9 :
حجم اثر 62 :کلمه

.3مدخل «ابوطالب» در واژهنامۀ عمومی اسالم  -زبان :انگلیسی

“Abū Ṭālib” in A Popular Dictionary of Islam, Netton, Ian Richard ed. (Richmond: Curzon,
1997), p. 18.

نویسندهIan Richard Netton10 :
حجم اثر 98 :کلمه

 .4مدخل «ابوطالب» در واژهنام ۀ سادۀ اسالم – زبان :انگلیسی

“Abū Ṭālib” in A Basic Dictionary of Islam, Maqsood, Ruqaiyyah Waris ed. (New Delhi:
Goodword books, 1999), p. 30.

 .7برای رعایت زیبایی عبارت ،در برگرداندن عناوین این دانشنامه و بعضی آثار دیگر به زبان فارسی اندکی مسامحه رخ داده است.
 .8توماس پاتریک هیوز (1823/1838 – 1911م) از کشیشهای مسیحی و اسالمشناسان زاد ۀ بریتانیاست که در سال 1864م در کلیسای
عالـی ایزلینگتـون لبـاس کشیشـی بـه تـن کـرد .در سـالهای  1876و 1886م بـه ترتیـب بـه لیسـانس و دکتـرای الهیـات نائل آمد .شـاید بتوان
گفـت بیشـتر فعالیتهـای او مربـوط بـه کارهـای تبلیغـی بـرای مسـیحیت بـوده اسـت( .مشـکیننژاد ،پرو یـز و سیدسـعید فیروزآبـادی (بـه
سرپرستی)؛ فرهنگ خاورشناسان ،ج  ،8ص 1382 ،778-9ش)
 .9لودویگ آدامک (1924 - 2019م) تاریخدان شـرق نزدیک و جهان اسلام بود .در سـال 1960م در رشـتۀ مطالعات شـرق میانه و شـرق نزدیک
دانشـگاه کالیفرنیـا درجـۀ کارشناسـی ،در 1961م مـدرک کارشناسـی ارشـد و در 1966م بـا اسـتفاده از بـورس ّ
فن آموزش دفـاع ملی (National
 )Defense Education Artدرجـۀ دکتـری دریافـت کـرد .در 1967م اسـتادیار دانشـگاه میشـیگان آمر یـکا و بـه مـدت سـه سـال اسـتادیار تاریخ
شرق نزدیک و زبان عربی دانشگاه آریزونای آمریکا بود .عمدۀ تحقیقاتش در زمینۀ تاریخ و سیاست شرق نزدیک ،ترکیه و تاریخ و سیاست
جهان اسالم است( .مشکین نژاد ،پرویز و سعید فیروزآبادی (به سرپرستی)؛ فرهنگ خاورشناسان ،ج  ،1ص 1382 ،36ش)
اکس ِتر انگلستان است .فارابی و مکتب او (1992م) اسالم،
 .10آیان ریچارد نتون (متولد 1948م) از اساتید بخش مطالعات اسالمی دانشگاه ِ
مسـیحیت و یـک سـیر عرفانـی :یـک اکتشـاف تطبیقـی (2011م) از جملـۀ آثـار او هسـتند( .منبـع :پروفایـل او در سـایت انتشـارات دانشـگاه
َ
ادینبورو ـــــ دسترسی1398/08/05 :ش؛ ُو رلدکت ــــــ دسترسی1398/08/18 :ش)
<https://edinburghuniversitypress.com/ian-richard-netton.html>.
<http://worldcat.org/identities/lccn-n82213178/>.

یعوضوم یسانشباتک
ییاپورا یاه نابز هب بلاطوبا ترضح یلیلحت -یفیصوت یسانشباتک

192

آینۀپژوهش 182
سال سیویکم ،شمارۀدوم ،خـــــــــردادوتیــــــر 1399

نویسندهRuqaiyyah Waris Maqsood11 :
حجم اثر 61 :کلمه
طبق محتوای این مدخل« ،او هرگز مسلمان نشد».

 .5کتاب اصحاب پیامبر و تابعین آنها؛ ابوطالب :حامی پیامبر – زبان :انگلیسی

Al-Sayyid, Kamal. The Companions of the Prophet and their Followers; Abu Talib: The
Supporter of the Prophet (vol. I), Jasim al-Rasheed tr. (Qum: Ansariyan Publications,
2000).

نویسندهKamal al-Sayyid12 :
مترجمJasim al-Rasheed :
تعداد صفحات 32 :صفحه ( 22.9سانتیمتر)

ّ
عبدالمطلب» در دایرةالمعارف مختصر اسالم – زبان :انگلیسی
 .6مدخل «ابوطالب عبدمناف بن

“Abū Ṭālib ʿAbd Manāf b. ʿAbd al-Muṭṭalib” in A Concise Encyclopedia of Islam, Newby,
Gordon ed. (Oxford: Oneworld, 2002), pp. 17-8.

نویسنده :گوردن نیوبای

13

حجم اثر 36 :کلمه
ً
اشاره میشود که ابوطالب کافر از دنیا رفت ،ولی بعدا در سرنوشت اخروی او تأمالتی صورت گرفته است؛
با اینکه قبل از تأسیس اسالم از دنیا رفته است.

 .7مدخل «ابوطالب» در دایرةالمعارف جدید اسالم  -زبان :انگلیسی

 “Abū Ṭālib” in The New Encyclopedia of Islam, Glassé, Cyril ed. (Walnut Creek – LanhamNew York: Roman & Littlefield Publishers, Inc., 2002), pp. 25-6.

ّ .11
رقیـه وارس مقصـود (متولـد 1942م) از نویسـندگان بریتانیایـی اسـت .نـام اصلـی او روزليـن روشـبروک اسـت .او در سـال  1986اسلام آورد و
بعد از آن دهها کتاب دربارۀ اسالم و مسلمانان نوشت .او در معرفی و تبلیغ دین اسالم خدمات مهمی انجام داده است .فهرستی از آثار او
را در ویکیپدیای انگلیسی میتوان دید( .منبع :ویکیپدیای عربی و انگلیسی ـ ـ ـ دسترسی1398/08/05 :ش)
<https://en.wikipedia.org/wiki/Ruqaiyyah_Waris_Maqsood>.
<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF>.

 .12کمـال السـید از نویسـندگان عراقیاالصـل تابـع ایـران اسـت .او از حـدود سـال 1360ش کـه بـه ایـران آمـد ،بـه کار و نـگارش آثـار داسـتانی و
زندگینامۀ ائمه شـیعه(ع) پرداخت .او اکنون عضو انجمن قلم ایران اسـت( .منبع« :کمال السـید تابعیت ایرانی گرفت» ،همشـهری آنالین
ـــــ دسترسی1398/08/16 :ش)
<https://w w w.hamshahrionline.ir/news/7575/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D
 8 % B 3 % D B % 8 C % D 8 % A F- % D 8 % A A % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % B 9 % D B % 8 C % D 8 % A A- % D 8 % A 7 % DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA>.

 .13پروفسـور گـوردن نیوبـای (متولـد 1939م) از دانشـمندان مطالعـات اسلامی ،یهـودی و مطالعات تطبیقی مشـغول در دانشـکدۀ مطالعات
خاورمیانه و جنوب آسیای دانشگاه ِاموری آمریکاست .او سال ۱۹۹۲م به عنوان استاد و رئیس دانشکدۀ مطالعات خاورمیانه وارد دانشگاه
مذکور شد .تحقیقات او دربارۀ صدر اسالم ،مطالعات تطبیقی (بین ادیان) و روابط مسلمانان ،یهودیان و مسیحیان سازمان یافته است.
وی مؤلـف دایـرۀ المعـارف مختصـر اسلام (2002م) اسـت( .منبـع :پروفایـل او در سـایت رسـمی دانشـکدۀ مطالعـات خاورمیانـه و جنـوب
آسیای دانشگاه ِاموری ــــــ دسترسی1398/07/19 :ش)
<http://mesas.emory.edu/home/people/faculty/newby.html>.
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نویسندهCyril Glassé14 :
حجم اثر 128 :کلمه
ایـن دانشـنامه نسـخۀ بازبینیشـدۀ اثـر قبلـی ( )A Concise Encyclopedia of Islamاسـت .ایـن اثـر با نام
دیگری هم (دایرةالمعارف مختصر اسالم) به چاپ رسیده است .ر.ک به:
“Abū Ṭālib” in The Concise Encyclopedia of Islam, Glassé, Cyril ed. (London: HarperSanFrancisco, 1999), pp. 25-6.

 .8مدخل «ابوطالب» در :واژهنامۀ اسالم آ کسفورد  -زبان :انگلیسی

“Abū Ṭālib” in The Oxford Dictionary of Islam, Esposito, John. L. (editor in chief ) (New
York: Oxford University Press, Inc., 2003), p. 5.

نویسندهJohn L. Esposito15 :
حجم اثر 68 :کلمه

طبق مطالب این اثر حضرت ابوطالب با وجود حمایت از پیامبر اسالم(ص) مسلمان نشد.

ب) آثــاری کــه ضمــن آشــناکردن مخاطب بــا حضــرت ابوطالب ،به صــورت اجمالــی به ادلۀ
ایمانآوردن یا نیاوردن وی نیز اشاره میکنند
 .1مدخل «ابوطالب» در دایرةالمعارف اسالم (ویرایش نخست)

نویسندهFrants Buhl16 :
نسخۀ اصلی (زبان انگلیسی):
Buhl, Frants. “Abū Ṭālib” in Encyclopaedia of Islam: A Dictionary of the Geography, Ethnography and Biography of the Muhammadan Peoples, 1st ed. (Reprint), vol. I (Leiden - New York

– København - Köln: E. J. Brill, 1987 (1913 –1936)), pp. 108-9.

حجم اثر :بیش از نیم ستون دایرةالمعارفی رحلی ( 416کلمه)
 .14کایریل گالسه (متولد 1944م) زاد ۀ آمریکا و فارغالتحصیل از دانشگاه کلمبیای آمریکاست .بیش از ده اثر از او به چاپ رسیده است که
از مهمترین آنها میتوان به راهنمای سـفر به عربسـتان سـعودی (1985م) که برای زائرین مکه نگاشـته اسـت و دایرةالمعارف جدید اسلام
(که چندین بار چاپ شده است) اشاره کرد.
جتـاون آمر یـکا ،بنیانگـذار و سرپرسـت مرکـز فهـم
 .15جـان اسـپوزیتو (متولـد 1940م) اسـتاد امـور بینالملـل و مطالعـات اسلامی دانشـگاه جر 
ج تاون و از کارشناسـان جهانی سـازمان ملل اسـت( .منبع :پروفایل جان اسـپوزیتو در سـایت
متقابل مسـلمانان و مسـیحیان در دانشـگاه جر 
گاردین ــــــ دسترسی1398/08/16 :ش)
<https://www.theguardian.com/profile/john-l-esposito>.

 .16فرانتـس پیتـر ویلیـام ِم ِیـر بوهـل(1850 – 1932م) از خاورشناسـان و زبانشناسـان دانمارکـی اسـت .او در دانمـارک و آلمـان تحصیـل کـرد و
نهـای عبری ،آرامـی و فنیقی فرهنـگ بزرگ و
در دانشـگاههای کپنهـاگ دانمـارک و الیپزیـگ آلمـان بـه تدریـس پرداخـت .بـا تسـلط بـاال بـر زبا 
ارزشـمندی حـاوی زبانهـای سـامی بـه نـام گزنو یـس ( )Geseniusتألیـف کرده (1895م) که در آن زبانهای مذکور را مقایسـه کرده اسـت .از
دیگـر آثـار مهمـش میتـوان بـه زندگـی محمـد (1903م) و قیام شـیعه در دولـت امویان (1910م) ،ترجمۀ کتاب الشـافیة فـی علمی التصریف و
الخ ّـط ابـن حاجـب (م 346ق) بـه زبـان دانمارکـی همـراه حواشـی فاضالنـهاش (1878م) اشـاره کـرد .بـرای اطالعات بیشـتر در بـارۀ زندگی و
آثـارش ر.ک بـه :مشـکیننژاد ،پرویـز و سـعید فیروزآبـادی (بـه سرپرسـتی)؛ فرهنـگ خاورشناسـان؛ ج  ،2ص 1382 ،443 –6ش؛ نیکبیـن،
نصراهلل؛ فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرقزمین؛ ج  ،1ص 1379 ،227-8ش.
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برای چاپی دیگر از این مقاله در همین دایرةالمعارف که با نامی دیگر (دایرةالمعارف زندگینامهای اسالم)
به زبان انگلیسی چاپ شده است ،ر.ک به:
Buhl, Frants. “Abū Ṭālib” in Biographical Encyclopaedia of Islam (New Delhi: Cosmo Publications, 2006), pp. 95-6.

ترجمۀ آلمانی:

Buhl, Frants. “Abū Ṭālib” in Enzyklopädie des Islam: ographisches, ethnographisches und bi-

ographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker, 1st ed., vol. I, (Leiden - Leipzig:

E. J. Brill, Otto Harrassowitz, 1913), p. 115.

حجم اثر :بیش از نیم ستون دایرةالمعارفی رحلی ( 347کلمه)
بـرای چاپـی دیگـر از ایـن مقالـه در همیـن دایرةالمعـارف کـه بـا نـام واژهنامـۀ فشـردۀ اسلام بـه زبـان آلمانی
چاپ شده است ،ر.ک به:

“Abū Ṭālib” In Handwörterbuch des Islam, A. J. Wensinck & J. H. Kramers (Eds.) (Leiden:
E. J. Brill, 1941), pp. 11-2.

ترجمۀ فرانسوی:

Buhl, Frants. “Abū Ṭālib” dans Encyclopédie de l’Islam: Dictionnaire géographique, ethno-

graphique et biographique des peuples musulmans, 1ère édition, vol. I (Leyde - Paris: E. J.
Brill, Alphonse Picard et Fils, 1913), p. 111.

حجم اثر :بیش از نیم ستون دایرةالمعارفی رحلی ( 422کلمه)

معرفی منبع
بعـد از ارائـۀ اطالعاتـی کلـی در بـارۀ شـخصیت حضـرت ابوطالـب ،بـه کفیلشـدن او بـرای پیامبـر
یشـود .سـپس نویسـنده متذکـر میشـود کـه بزرگشـدن پسـرش علـی(ع) در خانـۀ
اسلام(ص) اشـاره م 
ً
ً
پیامبـر اسلام(ص) احتمـاال افسـانهای بیـش نباشـد؛ خصوصـا بـا توجه به ناسـازگاری این قضیه با سـیرۀ
عملی ابوطالب که در میراث تاریخی ذکر شده است .در وهلۀ بعد نویسنده چگونگی حمایتهایش از
حضرت محمد(ص) در شعب ابی طالب را توضیح میدهد .بعد از آن ادعا میکند تعجبی نیست اگر
«سـیرههای اسلامی او را تصاحـب کننـد»؛ چراکـه اطالعاتـی زیـادی از او وجـود نـدارد و از نزدیکان پیامبر
بـوده اسـت .سـپس بـه اختالفهایـی کـه دربـارۀ ایمان او هسـت اشـاره میکنـد و میگوید که این مسـئله
ً
ّ
تحت تأثیر مصلحتنگریهای حزبی بوده است و احتماال قدر متیقن قضیه این باشد که ابوطالب با
ً
آنکه تا اندازهای قلبا به دین محمدی باور داشـته ،تعالیم دینی او را خیال واهی میپنداشـته اسـت و از
آنجا که این مسـئله برای علویان پذیرفتنی نبود ،به جعل بعضی روایات دسـت زدند که مدعایی مغایر
را کمابیش با قطعیت میرسـاند .از طرفی دیگر مخالفین آنها انگشـت روی روایاتی گذاشـتهاند که خود
شخص پیامبر دربارۀ عذابهای او در جهنم صحبت میکند .بهطورکلی بوهل در این مقاله با ادبیاتی
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شکاکانه به نظریۀ مؤمنبودن ابوطالب مینگرد و اشعار منسوب به او را ساختگی میداند.
 .2مدخل «ابوطالب» در دایرةالمعارف اسالم (ویرایش دوم)
نویسندهWilliam Montgomery Watt17 :
نسخۀ اصلی (زبان انگلیسی):
Watt, W. Montgomery. “Abū Ṭālib” in Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., vol. I, (Leiden: E. J.
Brill, 1986), pp. 152-3.

حجم اثر :حدود نیم ستون رحلی دایرةالمعارفی رحلی ( 307کلمه)
ترجمۀ فرانسوی:

Watt, W. Montgomery. “Abū Ṭālib” in Encyclopédie de l’Islam, 2ème edition, vol. I, (Leyde:
E. J. Brill - Paris: G.-P. Maisonneuve, Max Besson, SuccR, 1960), p. 157.

حجم اثر :حدود نیم ستون دایرةالمعارفی رحلی ( 321کلمه)

معرفی منبع
ً
گزارشـی اسـت مختصـر (حـدودا یـک چهـارم مقالـۀ ویرایش سـوم دایرةالمعـارف) از شـخصیت حضرت
ابوطالـب .در ایـن گـزارش ابتـدا بـه نسـب او اشـاره میشـود و بعـد ماجـرای ردوبدلشـدن سـقایت و
ّ
عبدالمطلـب (م60ق) بیـان میشـود .سـپس بعضـی حمایتهایـش و در
رفـادت بیـن او و عقیـل بـن
یشـود .دربـارۀ ایمـان ابوطالـب فقط یـک جمله ذکر
ادامـۀ آن ماجـرای تحر یـم و شـعب ابـی طالـب بیـان م 
ً
شـده کـه ظاهـرا او بـا وجـود ایـن مجاهـدات اسلام نیـاورده اسـت .نویسـنده دربارۀ ایمـان ابوطالـب به آثار
دیگـران ذیـل مبحـث «سرنوشـت کسـانی کـه قبـل از رسـالت محمـد(ص) از دنیـا رفتنـد» 18ارجـاع داده
اسـت .کتابشناسـی انتهای مقاله نشـان میدهد نیمی از منابعی که نویسـنده اسـتفاده کرده اسـت از
پژوهشهای خاورشناسان معاصر بوده است.
 .3مدخل «ابوطالب» در دایرةالمعارف اسالم (ویرایش سوم)
ُ
 .17ویلیام مونتگ ِمری وات ( ۲۴اکتبر  ۱۴ - ۲۰۰۶مارس  )۱۹۰۹استاد رشتۀ زبان عربی و مطالعات اسالمی در دانشگاه ادینبورو در اسکاتلند
بـود .مونتگمـری وات از برجسـتهترین اسالمشناسـان غربـی بـه حسـاب میآمـد و تأثیـر عظیمـی در رشـتۀ مطالعـات اسلامی بـر جـای نهـاد.
حـوزۀ تخصصـی مطالعـات وی اندیشـههای امـام محمـد غزالـی بـود .وی سـالها در دانشـگاه ادینبـورو تدر یـس و شـاگردان فراوانـی در حـوزه
اسالمشناسـی تربیـت کـرد .بـه واسـطۀ همدلـی او بـا مسـلمانان در کتابهایـش ،نـام او بـه وسـیلۀ بسـیاری از مسـلمانان در سرتاسـر دنیـا بـا
احتـرام بـرده میشـود .وات زندگینامـهای از حضـرت محمـد(ص) تألیـف کـرده اسـت :محمـد در مکـه ( )۱۹۵۳و محمـد در مدینـه ()۱۹۵۶
که در این رشته کالسیک به حساب میآیند( .ایندپندنت ـ دسترسی1398/07/11 :ش؛ پروفایل مونتگمری وات در بریتانیکا ـ دسترسی:
1398/07/11ش)
<https://www.independent.co.uk/news/obituaries/professor-w-montgomery-watt-423394.html>.
<https://www.britannica.com/contributor/William-Montgomery-Watt/3131>.

 .18بـرای آ گاهـی از دیـدگاه شـیعیان در ایـن موضـوع ر.ک بـه :میثمـی غدیـری ،مزمـل حسـین .نبـوة ابیطالـب عبـد مناف(علیـه السلام) (قرن
 .)14برای دیدگاه اهل ّ
سنت متأخر بنگرید :ازهری الذقی ،سلمان؛ بلوغ المآرب فی نجاة آبائه(علیه السالم) و ّ
عمه ابی طالب (1421ق)؛
َ
داد
س
عبدالرسول؛
حسینی برزنجی،
الدين و َسداد الدين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين2006 ،م.
ِ
ِ
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نویسندهUri Rubin19 :
نسخۀ اصلی (زبان انگلیسی):
Rubin, Uri. “Abū Ṭālib” in Encyclopaedia of Islam, Kate Fleet et al (ed.), 3rd ed., vol. I
(Leiden: E. J. Brill, 2009), pp. 42-4.

حجم اثر :حدود یک صفحۀ رحلی دایرةالمعارفی ( 882کلمه)

معرفی منبع
ً
نگارنـده در ایـن مدخـل صرفـا مطالبـی را ذکـر میکنـد کـه در کتـب تاریخـی اسلامی و سـیره در دسـترس
ً
اسـت .ارجاعـات متـن فقـط بـه میـراث اسلامی تعلـق دارد و آن هـم اکثـرا کتـاب الطبقـات الکبـری ابـن
سـعد (م230ق) اسـت ،ولـی در کتابشناسـی آخـر مقالـه بعضـی از کتابهـای خاورشناسـان نیـز دیـده
میشود .در بند ّاول مطالب کلی زندگی حضرت ابوطالب بیان میشود .در بند دوم به گرایش اعتقادی
او اشـاره میشـود و نمونههایی از حمایتش از پیامبر اسلام ذکر میگردد .بند سـوم به این امر اختصاص
ً
صرفا از روی ّ
تعصب خانوادگی بوده و شاهدی بیان میگردد.
یافته که حمایت او از پیامبر اسالم(ص)
در بنـد آخـر در بـارۀ سرنوشـت او در آخـرت بحـث و گرایشهـای مختلـف دانشـمندان اسلام در ایـن باب
توصیف میشود .به این صورت که نظری ۀ سعادت اخروی او (چه به واسطۀ شفاعت پیامبر(ص) و چه
ایمـان واقعـیاش) در بعضـی منابـع شـیعی یافت میشـود و به قول ابن ابیالحدیـد (م656ق) این نظریه
قانعکننده نیست و توسط معتزله رواج یافته است.
 .4کتاب مطالعهای در زندگی ابوطالب – زبان :انگلیسی

20

Thariani, Sabir. Study on the life of Abu Talib (Karachi: Peermahomed Ebrahim Trust, 1970).

نویسندهSabir Thariani21 :
تعداد صفحات 70 :صفحه ( 22سانتیمتر)

معرفی منبع
کتابـی اسـت بـا رویکـردی شـیعی مشـتمل بـر ابوابـی کوچـک کـه پوشـشدهندۀ مطالـب کلـی در بـارۀ
 .19یـوری روبیـن (متولـد 1944م) از قرآنپژوهـان و ّ
سـنتپژوهان مشـهور معاصـر اسـت .او در یکـی از توابـع تلآو یـو اسـرائیل بـه دنیـا آمـد .پـس از
پایان دورۀ کارشناسـی وارد مرکز زبان و ادبیات عربی دانشـگاه تل آویو شـد و تا مقطع دکترا ادامه داد .رسـالۀ پایاننامه دکتری خود را در سـال
1975م دربـارۀ زندگینامـه و ّ
سـنت پیامبـر در صـدر اسلام ارائـه داد .پـس از اتمـام دورۀ دکتـرا بـه تدر یـس در دانشـکدۀ ز بـان عربی دانشـگاه تل
آویو مشغول شد و پس از مدتی به سمت استاد تمامی منصوب شد .روبین از اعضای موسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه عبری اورشلیم
نیز بود .حوزههای پژوهشـی روبین دربارۀ اسلام آغازین با تأ کید ویژه بر قرآن ،تفسـیر قرآن ،سـیره و حدیث اسلامی اسـت .روبین از اعضای
هیئـت مشـورتی دایرةالمعـارف قـرآن الیـدن (انتشـارات بر یـل) اسـت کـه برخی از مداخل آن به دسـت او نوشـته شـده اسـت( .سـایت کلیزل،
بـا تلخیـص و ویرایـش ـ دسترسـی1398/06/16 :ش) بـرای اطالعـات بیشـتر در بـارۀ او و آثـارش میتوانیـد بـه سـایت شـخصی وی «www.
 »urirubin.comمراجعه کنید.
<http://clisel.com/%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86-uri-rubin/>.

 .20برای نظمدهی بهتر با آنکه وفات مؤلف این کتاب زودتر از وفات نویسندگان دو اثر قبل بود ،این کتاب را بعد از دایرةالمعارفها ذکر کردیم.
 .21صابر ثریانی (۱۹۰۷ – ۱۹۷۲م).
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مشخصات فردی حضرت ابوطالب ،فرزندانش و تنی چند از بنیهاشم ،مانند عبداهلل (م52/53ق)،
ّ
عبدالمطلب (م ۴۵ق) و پیامبر اسالم(ص) و شخصیتهای مهم صدر اسالم ،مثل حضرت خدیجه
(م3ق) و آمنـه (م46ق) اسـت .همچنیـن بـه بعضـی وقایـع مهـم صـدر اسلام اشـاره میشـود .نویسـنده
ایـن مـوارد را بـه ترتیـب تار یـخ یـاد میکنـد .در ابـواب بعـدی بـه فعالیتهـای مهـم ایشـان ،حمایتهـا،
لشـده از ایشـان در صدر اسلام پرداخته میشـود .رو یهمرفته میتوان گفت
شایسـتگیها و مطالب نق 
کتابی است که تاریخ اسالم را گزیده و بدون تحلیل بیان میکند و فقط نقش ابوطالب را در جایجای
آن توضیـح میدهـد .در کل میتـوان گفـت نویسـنده قلمفرسـایی کـرده و مخاطـب ایـن کتـاب را عامـۀ
مردم در نظر گرفته است .قالب کتاب آ کادمیک نیست و حتی درون متن هیچ ارجاعی ،نه به صورت
پاورقـی و نـه پانوشـت وجـود نـدارد .منابـع ایـن کتـاب – همـانطـور کـه در فصلـی جداگانـه نام برده شـده
ً
(عموما از اهل ّ
سنت) است.
است –  12کتاب از سیرهها و کتابهای تاریخی عربی
 .5مدخل «ابوطالب» در دایرةالمعارف جهان اسالم آ کسفورد  -زبان :انگلیسی

Haider, Najam Iftikhar. "Abū Ṭālib" in The Oxford Encyclopedia of the Islam-

ic World. : Oxford University Press, , 2009. Oxford Reference. Date Accessed 14 Nov.
2019 <https:// www.oxfordreference.com/ view/10.1093/acref/9780195305135.001.0001/

acref/9780195305135-e-0988>.

نویسندهNajam Iftikhar Haider22 :
حجم اثر :حدود  580کلمه

معرفی منبع
بعـد از ارائـۀ اطالعاتـی کلـی در بـارۀ شـخصیت و جایـگاه حضـرت ابوطالـب در اسلام آغازیـن ،ماننـد
تهـای او از پیامبـر اسلام(ص) و ماجـرای شـعب ابیطالـب نویسـنده بـه نقـش فرزنـدان او در
حمای 
تحـوالت بعـدی دیـن اسلام اشـاره میکند .سـپس حیـدر در طی یک بنـد اقوال مختلـف در ایمانآوردن
حضـرت ابوطالـب را بررسـی و ادلـۀ دو طـرف را فقـط ذکـر میکنـد .در وهلۀ بعد او بیان میکند که مسـئلۀ
ایمـان ابوطالـب در روزگار معاصـر بـه یـک جـدال فرقـهای تبدیل شـده که شـیعیان در صـدد اثبات و اهل
س ّـنت در صـدد رد آن هسـتند .هـر چنـد عبـداهلل خنیـزی (ر.ک بـه :همیـن مقالـه ،ابوطالب مؤمـن قریش)
عقیده دارد از لحاظ تاریخی این بحث فرقهای نبوده و تعداد قابل توجهی از دانشمندان ّ
سنی در قرون
میانه از اسالمآوردن او دفاع کردهاند.
 .6مدخل «ابوطالب» در :دایرةالمعارف زندگینامهای اسالم  -زبان :انگلیسی
َ .22ن َجـم افتخـار حیـدر دانشـیار دانشـکدۀ دیـن دانشـگاه کلمبیـای آمریکاسـت .مـدرک ِامفیـل خـود را از دانشـگاه هـاروارد (2000م) و دکترایـش
را از دانشـگاه پرینسـتون آمریـکا (2007م) گرفـت .حـوزۀ مطالعاتـی او دربـارۀ تار یـخ صـدر اسلام ،روششناسـی و توسـعۀ حقـوق اسلامی و
شیعهشناسـی اسـت .از کتابهای مهم او خاسـتگاههای شـیعه (2011م) و اسلام شـیعی (2014م) هسـتند( .منبع :پروفایل نجم حیدر در
سایت رسمی دانشکدۀ دین دانشگاه کلمبیا ـ دسترسی1398/07/25 :ش)
<https://religion.columbia.edu/people/Najam%20Haider>.
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“Abu Talib” in Biographical Encyclopaedia of Islam, vol. 3, Syed, M. H. ed. (New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 2009), pp. 661-4.

نویسندهM. H. Syed23 :
حجم اثر 3 :صفحه و نیم ( 24سانتیمتر)

معرفی منبع

24

نویسـنده ابتـدا نسـب حضـرت ابوطالـب را بیـان میکند .به این صورت که فرزندان ،پـدر ،مادر ،خواهران
یبـرد .بعـد از توضیحاتـی کلـی دربـارۀ بزرگشـدن پیامبـر اسلام(ص) تحـت کفالـت
و بـرادران او را نـام م 
حضـرت ابوطالـب ،نقـش او در زندگ ِـی پـس از رسـالت آن حضـرت(ص) بیـان میشـود .در وهلـۀ آخـر
در حـدود یـک صفحـه و نیـم دیـدگاه اعتقـادی شـیعیان و اهـل ّ
سـنت دربـارۀ سرنوشـت اخـروی او مطـرح
یشـود .در ایـن قسـمت بعضـی دالیـل مشـهور نجـات و عـدم نجـات او در دیـدگاه فریقیـن بررسـی
م 
میشـود 25.در قسـمت اسـتدال لهای اهـل ّ
سـنت بـه برخـی روایـات تاریخـی و شـأن نـزول آیـات اشـاره
یشـود .در ضمن بیان اسـتدالالت شـیعیان به مبحث «تحریف امویان با غرض تبلیغات ضدعلوی»
م 
و «متأخر بـودن نـزول بعضـی آیـات ادعاشـده نسـبت بـه وفات ابوطالب» اشـاره میشـود .از جمله مواردی
که به عنوان اسـتدالل شـیعیان ذکر میشـود آن اسـت که اگر ابوطالب کافر بود ،چگونه عقد نکاح پیامبر
اسالم(ص ) و حضرت خدیجه را او خواند؟ اگر او ایمان نداشت ،این عقد هم باطل میبود ،ولی روشن
است از آنجا که قبل از ازدواج حضرت محمد(ص) رسالتی نبود ،تا چه رسد به وجود شریعتّ ،
صحت
و بطالن عقود با دید شرعی معنا ندارد.

پ) آثــاری کــه منتقدانــه و با دیــد تحلیلی به ابعاد مختلف شــخصیت حضــرت ابوطالب
26
پرداختهاند
 .1مقاله «دربارۀ دیوان ابوطالب و دیوان ابو االسود دؤلی» ـ زبان :آلمانی

Nöldeke, Theodor. “Ueber den Dîwân des Abû Ṭâlib und den des Abû 'l' aswad Addualî” in
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 18, no. 1/2 (1864), pp. 220-231.

 .23مشـاهد حسـین سـید (متولـد 1953م) سیاسـتمدار ،روزنامهنـگار و عضـو مجلـس سـنای ناحیـۀ پایتختـی اسلامآباد پاکسـتان اسـت .در
سایت آمازون  191کتاب از او در مسائل مختلف اسالمی و غیر اسالمی دیده میشود که یا به تنهایی یا به صورت مشارکتی در نگارش آنها
نقش داشته است( .ویکیپدیای انگلیسی ـ دسترسی1398/08/16 :ش)
<.>https://en.wikipedia.org/wiki/Mushahid_Hussain
 .24اشتباه نشود با دایرةالمعارف زندگینامهای اسالم که توضیح آن ضمن بررسی ویرایش نخست دایرةالمعارف اسالم (چاپ بریل) آمد.
 .25از آنجا که در معرفی منابع بخش «پ» این ادله را به طور تفصیلی بررسی کردهایم  ،از ذکر آنها در اینجا خودداری میکنیم.
 .26خالی از لطف نیست که تذکر دهیم قبل از اثر شمارۀ  1این بخش ،مقالهای از اشپرنگر(م 1893م) در سال 1860م به چاپ رسیده است
که در آن دربارۀ ایمان حضرت ابوطالب مطالبی بیان شـده اسـت که تأثیر مهمی در آثار بعدی خاورشناسـان در این مباحث داشـته اسـت،
اما از آنجا که عنوان آن مقاله با مأخذشناسـی ما سـازگار نبود ،فقط مطالب مربوطه را در بخش نتیجهگیری ذکر کردیم .برای مقالۀ اشـپرنگر
ر.ک به:
Sprenger, A. “Ibn Isḥâq Ist Kein Redlicher Geschichtsschreiber.” In Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 14, no.
1/2, 1860, pp. 288–290.
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نویسندهTheodor Nöldeke27 :
تعداد صفحات بخش مربوطه 12 :صفحه
تعداد صفحات کل مقاله 21 :صفحه

معرفی منبع
در ایـن مقالـه نویسـنده سـعی میکنـد توضیحاتی چنـد دربارۀ هر یک از دیوانهای مذکـور در عنوان (هم
توضیحات نسخهشناسی و هم کتابشناسی) ارائه کند و بخشهایی از آن را به زبان آلمانی برمیگرداند.
دربارۀ دیوان حضرت ابوطالب ابتدا توضیحاتی دربارۀ نسخ ه میدهد :نسخۀ « »33 .D. Cاز کتابخانۀ
آل رفاعیۀ دانشگاه الیپزیگ آلمان 28که از نسخهای به خط ابن ّ
جنی (م392ق) استنساخ شده است.
این نسـخه از قدیمیترین نسـخهها با خط نسـخ بوده و در محرم سـال  380هجری کتابت شـده اسـت.
نولدکه به بعضی مختصات کتابت این نسـخه اشـاره میکند .در وهلۀ بعد وی توضیح میدهد
سـپس ِ
که هر کس هر مقدار با جزئیات تاریخ زندگی محمد(ص) آشنایی داشته باشد ،دربارۀ اصالت قسمت
بزرگی از این شعر بسیار شک خواهد کرد و بهجابودن این شک هم با تفحصهای علمی بعدی تا اندازۀ
باالیـی تأییـد میشـود .او ادامـه میدهـد :تحریفات این شـعر و نسـبتدادن آن به ابوطالب ممکن اسـت
دو دلیل داشته باشد :یا به دلیل میل شدید مسلمانان به بازسازی و احیای متن (ازدسترفته) و تزئین
(و مبالغه در) آن یا برای تأمین غرضهای حزبی و مذهبی بوده اسـت .دبارۀ اشـعار ّایامالعرب 29اعراب
مشـکل چندانـی نداشـتند .چرا کـه اشـعار بـا این موضوع بـه وفور موجود بود .دربـارۀ زندگی پس از هجرت
محمد(ص) هم حسان بن ثابت (م بین  35و  ،40یا بین  50و 54ق) و کعب بن مالک (م51ق) اشعار
پرمایـهای سـروده بودنـد ،ولـی بـرای زندگـی قبـل از هجرت او اشـعار زیبایی موجود نبود؛ زیـرا نقش وی در
مکه بسـیار بیاهمیت بود .دلیل فقدان این اشـعار هم این اسـت که همه اشـعاری که در اینباره سـروده
ً
شـده بودند ،دربارۀ جنگ و نزاع بوده اسـت و چه بسـا اصال مناسـب نبود تا از آنها حفاظت شـود یا اینکه
ً
اتفاقـا سـرودههای خو بـی موجـود بـود کـه از آنهـا مراقبـت نشـد و از بیـن رفـت .به هـر حال راویان شـعر برای
برطرفکردن این نکتۀ ضعف دسـت به اختراع اشـعار زدند و آنها را به بزرگان قبیلۀ خود نسـبت دادند.
نشـان و قصههای آبا و اجدادیشـان اشـعاری سـرودند که
همانطور که برای احیای تاریخ درگذشتگا 
ً
ً
ً
بعضـا واقعـا زیبـا هسـتند .البتـه ایـن نـوع از تحر یـف نسـبتا بیضـرر اسـت و بـا آنچـه اصحـاب هـرودوت
نولدکـه (1836 – 1930م) متولـد هانوفـر آلمـان از خاورشناسـان ،اسلامپژوهان و زبانشناسـان مشـهور اسـت .او از سـال  1872تـا
 .27تئـودور ِ
1906م از اسـاتید زبانهای شـرقی دانشـگاه استراسـبورگ آلمان بوده اسـت .با نگاشـتن کتابهای دسـتور زبان سـامی وی خدمات علمی
بسیاری به این زبانها داشته است .از مهمترین آثار او میتوان به تاریخ قرآن ( )1859و زندگی محمد ( )1863اشاره کرد( .بریتانیکا آنالین؛
دسترسی1398/08/15 :ش)
<https://www.britannica.com/biography/Theodor-Noldeke>.

 .28تصویر این نسخه در سایت کتابخانه آل رفاعیۀ دانشگاه الیپزیگ به صورت آنالین موجود است .ر.ک به:
<https://www.refaiya.uni-leipzig.de/rsc/viewer/RefaiyaBook_derivate_00004413/vollers_505_003.jpg>.

یشـد .برای تفصیـل مطلب ر.ک
 .29عنوانـی کـه بـر جنگهـا و کشـمکشهای قبیلـهای یـا قومـی عـرب پیـش از اسلام و صدر اسلام اطالق م 
به :سجادی ،صادق؛ ّ
«ایام العرب» در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ؛ موسوی بجنوردی ،کاظم (زیر نظر)؛ ج  ، 10ص 1380 ،492-4ش.
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بـرای او انجـام دادنـد شـباهت دارد .هـر چنـد در تاریخ زندگـی پیامبران عالوه بر موردی که گذشـت ،این
فهـا ارتبـاط نزدیکـی بـا اغـراض بعضـی حزبهـای سیاسـی و تمایلات مذهبـی دارد .علویـان در
تحری 
ّ
صـدد بودنـد تـا کاری کنننـد کـه مقـام جدشـان را بـاال ببرنـد .در ایـن وضعیـت شـواهد دال بـر بلندمقامی
بنیهشـام بسـیار مهم به نظر میآمد .بر این اسـاس دسـتهای از اشـعار جعل شـد تا نشـان دهد ابوطالب
عالقۀ بسیاری به پیامبر اسالم داشته است ،اما حقیقت تلخ آن بود که با وجود این مجاهدات فقط به
او ایمان نیاورده است.
ً
البته بعدا کافر ازدنیارفتن ابوطالب هم خیلی راحت تکذیب شد ،ولی در زمانی که این دسیسهها برای
ً
تحریف شـعر چیده شـده بود ،کفر ابوطالب برای همه واضح بود و عمال تکذیب این موضوع میسـر نبود
و جاعـل شـعر بایـد ایـن نکتـه را رعایـت میکـرد .بـه همین دلیل بعـد از اینکه جمالتـی را از زبان ابوطالب
جعـل کـرد ،یـک بهانـۀ احمقانـه هـم بـرای او تراشـید کـه «مـن حاضـرم زندگـیام را هـم فـدای محمد(ص)
بکنم ،ولی برای ترس از نکوهش دیگران ایمان نمیآورم».
سـپس نولدکه ادامه میدهد :به دلیل تقدم نسـبی اصالت این اشـعار که از یک سـری قرینهها به دسـت
ً
میآید ،تقریبا با قاطعیت میتوان گفت که ابناسحاق (م159/150ق) قسمتی از این شعر را در کتاب
خـود آورده بـوده اسـت 30و نکتـۀ قابـل توجـه دیگـر هم این اسـت که در اشـعار این دیوان هنـوز یکپارچگی
یشـود که یعنی هنوز آن وقایع تفرقهانداز بین بنیعباس و بنیهاشـم برای
در خانوادۀ بنیهاشـم دیده م 
مـدام افـکار هماهنـگ مؤیـد آن
دسـتیابی بـه حکومـت رخ نـداده اسـت .آهنـگ یکنواخـت
شـعر و تکـرار ِ
ً
اسـت کـه همـۀ ایـن اشـعار از یـک کارخانـه بیرون آمده و ظاهرا جاعل همهشـان یکی اسـت .بـا این حال
ً
شک ندارم که این تحریفکنندگان قطعا قسمتی از اشعار واقعی ابوطالب را هم در جعل خود آوردهاند؛
چرا کـه بعضـی ابیـات بـه صـورت واضحـی مربوط به وضعیـت حقیقی ابوطالب اسـت .از اینرو در ظاهر
ً
نمیتوانـد سـاختۀ جاعلـی باشـد کـه معمـوال برای جعل وضعیـت زمان خویش را در نظـر میگیرد و جعل
میکنـد .سـپس نظـر ابـن هشـام (م212/218ق) را کـه میگویـد« :بعـض أهـل العلـم بالشـعر ینکـر أ کثـره»
(بعضـی از شعرشناسـان اکثـر اشـعار دیـوان را انـکار میکننـد) تأییـد میکنـد و اذعـان مـیدارد کـه قرینـۀ
خارجی قابل توجهی در این باب میتواند باشد.
تهـای محتوایـی ایـن دیـوان و آنچـه ابـن هشـام نقـل کـرده اسـت نولدکـه ادامـه
پـس از اشـارهای بـه تفاو 
میدهد :از دسته مجعوالتی که جانبداری و اغراض جعل کمتری دارند ،اشعاری هستند که ابوطالب
ً
در سوگ خویشاوندان خویش سروده است که احتماال برای تزئین و زیبایی شعر اضافه شدهاند .سپس
 .30نولدکه در این مقاله با نظر اشـپرنگر (م 1893م) که همۀ اشـعاری که از ابوطالب در سـیرۀ ابن اسـحاق موجود اسـت را بدون اسـتثنا جعلی
میدانـد مخالفـت میکنـد .اشـپرنگر همچنیـن عقیـده دارد کـه این جعل از سـوی حکومت بنیامیه (41 - 132ق) نبوده اسـت؛ چراکه نفوذ
اجتماعی و قدرت آنها هیچگاه به اندازهای نبوده که دست به چنین کاری بزنند .برای نظر اشپرنگر در اینباره ر.ک به :همین مقاله ،بخش
نتیجهگیری .همچنین ر.ک به:
Sprenger, A. “Ibn Isḥâq Ist Kein Redlicher Geschichtsschreiber.” In Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 14, no.
1/2, 1860, pp. 288–290.
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ّ
مرثیۀ ابوطالب برای برادرش عبداهلل (م 53ق .هـ) را برای نمونه ذکر میکند.
مرثیههای دیوان نولدکه تنها مرثیۀ ابوطالب برای ّ
در میان ّ
ابوامیة بن المغیرة بن عبداهلل بن عمر مخزومی
ً
(م احتماال قبل از بعثت) را اصیل میداند .میگوید :هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به این مرثیه
ً
بدبیـن باشـیم .تقریبـا ایـن شـخص ناشـناخته اسـت و هـر چنـد در تاریـخ اطالعاتـی دربـارۀ وفاتـش وجـود
دارد ،ازدنیارفتنـش آن قـدر مهـم نبـوده کـه جاعلـی بخواهـد بـرای ایـن مطلب چیزی جعل کند .شـخص
ازدنیارفتـه متعلـق بـه خانـوادهای اسـت کـه بسـیار بـا محمـد(ص) دشـمن بـوده و چنیـن شـخصی اگـر
(بهترین مردم) خطاب شـود .نکتۀ آخری که در اینباره
ابوطالب نگفته بود ،نمیتوانسـت «خیر الناس»
ِ
ذکر میکند این اسـت که صحت این شـعر دو مؤید داردّ .اول آنکه ابوالعباس ّ
مبرد (م286ق) این شـعر
را منتسـب به ابوطالب انشـاد کرده اسـت و نامش در سـند دیوان هم به چشـم میخورد .دیگر آنکه چند
ً
ً
بیتـی کـه ظاهـرا اصالتـا مشـابه قسـمتی از این اشـعار اسـت ،کمی قبلتـر در دیوان بدون ذکـر هیچ دلیلی
گنجانده شـده اسـت .از آنجا که مفهوم این دو پاره شـعر بسـیار با هم تفاوت دارد ،میفهمیم که سـرودۀ
حقیقی که این دو از آن نقل میکنند ،باید بسیار قبلتر سروده شده باشد و همین امر داللت میکند که
این شعر اصالت دارد .این تفاوت فراوان مانع از آن میشود که باور کنیم هر دو ساختگی باشند .سپس
این اشعار را با هر دو نقل ذکر و ترجمه میکند.
او اضافه میکند :از همه جالبتر آن دسـته اشـعاری اسـت که در آن ابوطالب سـفر خویش به شـام را یاد
میکند .در این موارد شعر بسیار سادهلوحانه به نظر میرسد .در اینجاست که درمییابیم افسانهسازی
ً
نهـای خیلی دور بازمیگردد .اکیدا باید توجه شـود که هیچ یک از
یهـای پیامبـر اسلام بـه زما 
بـرای جوان 
اطالعات دادهشده در این اشعار را نمیتوان واقعی دانست و حتی اسامی دشمنان محمد(ص) هم که
هم هشـان یهودی ذکر شـدهاند هیچ ارزش تاریخیای ندارند .سـپس این اشـعار را نقل و ترجمه میکند و
در پایان بهاجمال سند شعر را بررسی میکند.
 .2مقالۀ «تنظیم مغرضانۀ تاریخ صدر اسالم» ـ زبان :آلمانی

Nöldeke, Theodor. “Zur Tendenziösen Gestaltung Der Urgeschichte Des Islām's.” in
Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 53, no. 1, 1899, pp. 16–33.

نویسندهTheodor Nöldeke31 :
تعداد صفحات بخش مربوطه :حدود  2صفحه
تعداد صفحات کل مقاله 19 :صفحه

معرفی منبع
بهطورکلی این مقاله سعی دارد تا اثبات کند قسمتی از آنچهاکنون به عنوان تاریخ صدر اسالم شناخته
 .31ر.ک به :معرفی نویسندۀ اثر قبلی.
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میشود ،در واقع داستانهایی است که حزبهای مختلف دینی و سیاسی آن را موافق با اغراض خود
شهـای ایـن مقاله مطالبی اسـت کـه دربارۀ حضرت ابوطالب بیان میشـود.
ل دادهانـد .یکـی از بخ 
شـک 
ّ
عبدالمطلب
نولدکـه در ایـن بخـش توضیـح میدهـد کـه بدتر و ناپسـندتر از دیرمسلمانشـدن عباس بـن
ِ
(م32ق) کـه بـرای عباسـیان (132-656ق) مشکلسـاز میشـد ،ایـن بـود کـه جـد علویـان حضـرت
ابوطالـب بـا آنکـه پیامبـر اسلام(ص) را حمایـت کـرده بـود هیـچگاه ایمـان نیـاورد .حتـی اشـعاری کـه ابن
اسـحاق (م150/159ق) جمع کرده اسـت هم بر اسلامآوردن او داللت نمیکند .به همین دلیل علویان
ً
سعی کردند تا با ساختن افسانههایی غرض خود را ـ مثال باالآوردن منزلت اجتماعیشان ـ تأمین کنند.
برای نمونه چنین ادعا کردند که پیامبر اسالم رستگاری ابوطالب را بیمه کرده است .سپس برای تأ کید
بیشـتر بر مؤمن ازدنیارفتن او چنین روایت کردند که خود عباس هم به هنگام وفات ابوطالب شـهادتین
را از لبـان او شـنیده بـود .عباسـیان پاسـخ دادنـد کـه عبـاس در آن موقـع کافـر بـوده اسـت و شـهادت او
شاهد شهادتدادن
تر علی بن ابیطالب 32به عنوان
ِ
پذیرفته نیست .حتی ابوبکر (م13ق) رقیب مسلم ِ
ابوطالب آورده شـده اسـت :از «اسلامآوردن ابوطالب بیشـتر خوشـحال شـدم تا اسلام آوردن پدرم» ،ولی

این جمله هم به وسـیلۀ عباسـیان طوری دیگر تفسـیر شـد« :اگر ابوطالب اسلام میآورد بیشـتر خوشحال
ً
یشـدم تا از اسلام آوردن پدرم» که این تفسـیر قضیه را کامال برعکس میکرد .روایتهایی که در آن به
م 
رسـاندن خبر وفات ابوطالب به پیامبر اشـاره شـده هم با لفظ «عموی گمراهت از دنیا رفت» بیان شـده
اسـت .تفسـیر بعضـی آیـات قـرآن هـم به مسـئلۀ ایماننیاوردن وی نسـبت داده شـده و در بعضـی روایات
خـود پیامبـر اخبـاری را در بـارۀ وضعیـت عمویـش در جهنـم دریافـت کرده اسـت .البته باز مشـکل به این
آسـانی بـرای عباسـیان حـل نمیشـد؛ چراکـه حتـی اگر اثبات میشـد که ابوطالـب در واقع کافـری بود که
برادر جد مؤمنشان بوده است ،باز هم وجود علی(ع) علویان را یک درجه باالتر از عباسیان قرار میداد.
سـپس نمونههایـی دیگـر از جـدال عباسـیان ذکر میشـود .بـرای مثال مخالفان علی(ع) پسـرانش را «پسـر
ابوطالـب (کافـر)» صـدا میکردنـد .ابـن معتـز (م296ق) نیـز کـه در ایـن مجـادالت بسـیار قدرتمنـد جلـوه
یکـرد و مکـرر در احتجاجهایـش علیـه علویـان بـر نـام جـد آنهـا تأ کیـد میکرد .بعـد از ذکر چنـد نمونه در
م 
اینبـاره یـک نمونـه از معتضـد عباسـی (خالفـت 279 :تـا 289ق) نقـل میشـود کـه در فرمـان خـود بـرای
اشاره به حضرت ابوطالب از عبارت «حامی کافر پیامبر» استفاده میکند.
نولدکـه بـه آن اشـاره میکنـد ،ایـن بـود کـه آنهـا سـعی
از جملـه تال 
شهـای علو یـان در ایـن مجـادالت کـه ِ
میکردنـد فاطمـه بنـت اسـد (م4ق) را کـه مطالـب زیـادی در سـیره دربـارۀ او موجـود نیسـت و حتـی در
افسانهها هم خبر خاصی از او وجود ندارد ،مؤمن جلوه بدهند و بگویند که او نیز به مدینه هجرت کرده
است .دیگر آنکه علویان این اعتقاد را رواج میدادند که علی و آباء او هیچ گاه هیچ بتی را نپرستیدهاند.
نولدکه در این بخش سعی دارد تالشهای علویان و عباسیان را
در مجموع مطابق با هدف اصلی مقاله ِ
نولدکه است.
 .32این عبارت ترجمۀ عین عبارت ِ
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برای تنظیم و شکلدهی تاریخ صدر اسالم مطابق با اغراض خود در قالب مثال بیان کند.
 .3بخش «ابوطالب» در کتاب تاریخ ادبیات عربی ()GAL
نویسندهCarl Brockelmann33 :
نسخۀ اصلی (زبان آلمانی):

Brockelmann, Carl. Geschichte der Arabischen Litteratur. Erster Band (Leiden: E. J. Brill,
1943), p. 38.

تکمیل (استدراک جلد ّاول کتاب ،بخش ابوطالب):

Brockelmann, Carl. Geschichte der Arabischen Litteratur. Erster Supplementband (Leiden: E.
J. Brill, 1937), p. 73.

تعداد صفحات :کمتر از یک صفحه ( 25سانتیمتر)
ترجمۀ عربی :34

ّ
المجلـد ّ
األول ،الجـزء
بروکلمـان ،کارل؛ تار یـخ األدب العر بـی؛ عبدالحلیـم النجـار (نقلـه إلـی العربیـة)؛
ّ
األول ،الطبعة الثانیة :قم ،مؤسسة دار الکتب اإلسالمی ،ص 1429 ،175ق.
تعداد صفحات :کمتر از  1صفحه ( 24.5سانتیمتر)

ترجمۀ انگلیسی (نسخۀ آنالین در بریل آنالین):

Witkam, Jan Just. "Brockelmann in English: The History of the Arabic Written Tradition
Online". Brockelmann in English: The History of the Arabic Written Tradition Online, vol. I,
(Leiden, The Netherlands: Brill, n.d.), p. 36. <https://brill.com/view/db/breo>. Web. 14
Nov. 2019.

معرفی منبع
در ایـن اثـر بـه نسـخههای مختلـف از دیـوان حضـرت ابوطالـب اشـاره میشـود .در ضمـن نویسـنده بـه
یپـردازد و توضیـح میدهـد کـه ماجـرای رابطـۀ بیـن پیامبـر(ص) و قریـش در آن
محتـوای دیـوان هـم م 
انعکاس داده شـده اسـت .وی ادامه میدهد :چه بسـا انتسـاب بعضی از اشـعار این دیوان به ابوطالب
صحیح باشد؛ چراکه با دیدگاههای حقیقی ابوطالب متناسب است ،ولی بیشتر آن جعل شده است؛
چراکه انگیزۀ زیباجلوهدادن سیرۀ پیامبر اسالم(ص) از همان اوایل در مسلمانان وجود داشته است .از
طرفی دیگر شـیعیان علی(ع) سـعی میکردند حمایت پدرش ابوطالب از پیامبر(ص) را بارز کنند .این
برسلاو لهسـتان و
 .33کارل بروکلمـان (1868 – 1956م) از خاورشناسـان مشـهور آلمانـی اسـت .او در دانشـگاههای روسـتوک آلمـان،
ِ
استراسـبورگ فرانسـه به مطالعات خاورشناسـی ،لغتشناسـی و تاریخپرداخت .دکترای خود را در سـال 1890م در دانشـگاه استراسـبورگ
ِ
بـا راهنمایـی تئـودور نولدکـه (م 1930م) دریافـت کـرد .از مهمتریـن آثار وی تاریخ ادب عربی اسـت که ویرایش دوم آن بین سـالهای  1937و
 1949در  5جلد به چاپ رسید:
Sellheim, Rudolph. “Carl Brockelmann” in: Encyclopaedia Iranica (1990), vol. IV, Fasc. 5, pp. 456-7.

فارسـی این اثر و اثر بعدی خارج از عنوان این مقاله باشـد ،اما برای سـهولت دسترسـی محققان
 .34چه بسـا اشـارهکردن به ترجمههای عربی و
ِ
به منبع مذکور کتابشناسی ترجمۀ عربی و فارسی آن را هم در اینجا یادآور شدیم.
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جعل بسیار قدیمی باشد؛ چراکه این اشعار بنیهاشم را یکپارچه و متحد نشان میدهد و تفرقۀ میان
علویان و عباسیان (132-656ق) در آن دیده نمیشود .به همین دلیل احتمال صحیحبودن ّ
(کلیت)
این شعر باالست.

35

 .4بخش «ابوطالب» در کتاب تاریخ نگارشهای عربی ()GAS
نویسندهFuat Sezgin :

36

نسخۀ اصلی (زبان آلمانی):

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums, Band II: Poesie. Bis ca. 430 H. (Leiden, The
Netherlands: Brill, 1975), pp. 273-5.

تعداد صفحات 3 :صفحه ( 24سانتیمتر)
ترجمۀ عربی:
ّ
سـزگین ،فـؤاد؛ تار یـخ التـراث العر بـی؛ محمـود فهمـی مجازی (نقلـه إلی العربیـه)؛ المجلد الثانی (الشـعر
إلـی حوالـی سـنة 430هــ) ،الطبعـة الثانیـة :قـم ،مکتبـة آیـة اهلل العظمـی المرعشـی النجفـی ّ
العامـة ،ص
1412 ،285-8ق.
تعداد صفحات 3 :صفحه ( 24سانتیمتر)
ترجمۀ فارسی:
سـزگین ،فؤاد؛ تاریخ نگارشهای عربی؛ مؤسسـۀ نشـر فهرسـتگان (ترجمه ،تدوین و آمادهسـازی)؛ خانۀ
کتاب (بهاهتمام) ،چاپ ّاول :تهران ،ص 1380 ،389-91ش.
تعداد صفحات 3 :صفحه ( 25سانتیمتر)

معرفی منبع
در بخش ابوطالب به عنوان یکی از شاعران پیش از اسالم و صدر اسالم مکه نویسنده ابتدا قدیمیترین
37

ً
 .35البته تقریبآ همۀ مطالبی که بروکلمان در این اثر دربارۀ حضرت ابوطالب بیان کرده ،برگرفته از مقاالتی اسـت که در همین قسـمت (پ)
ذیل شمارۀ  1و  2گذشت.
اسالمی کردیاالصل اهل ترکیه است .او از شاگردان هلموت ریتر (م
 .36فؤاد سزگین (1924 – 2018م) از خاورشناسان و دانشمندان علوم
ِ
1971م) از شرقشناسان مشهور بود و به پیشنهاد همین استاد پا به عرصۀ مطالعات اسالمی نهاد .در دانشگاههای ترکیه و آلمان دانشجو
و اسـتاد بـود .او تـا پایـان عمـرش جوایـز و دکتراهـای افتخـاری متعـددی بـه دسـت آورد .از جملـۀ آنهـا جایـزۀ ملـک فیصـل در سـال 1978م در
مطالعـات اسلامی اسـتّ .اولیـن جلـد از مهمتریـن اثـرش (تار یـخ نگار 
شهـای عر بـی) را در سـال 1967م بـه اتمـام رسـاند و تا وفاتش مشـغول
نوشـتن جلـد هجدهـم آن بـود .گفتـه شـده کـه او بـر  27ز بـان مسـلط بـوده اسـت( .منبع :سـایت کنگـرۀ جهانی فؤاد سـزگین در تار یـخ علوم در
اسالم ( 13تا  15ژوئن 2019م در استانبول)؛ دسترسی1398/08/05 :ش)
<http://www.fuatsezginsempozyumu.org/en/prof-dr-fuat-sezgin-biography/>.

 .37ضمن استفاده از ترجمههای عربی و فارسی این اثر در بخش معرفی منبع در آنجا که به نظر میرسید اشتباهی در ترجمه صورت گرفته،
بعـد از مراجعـه بـه مصـادری کـه از آنهـا در متـن اصلـی نقل شـده اسـت ،فهم خود را از متـن اصلی در اینجا آوردم .به همیـن دلیل تفاوتهای
فاحشـی بیـن ایـن معرفـی و ترجمههـای فارسـی و عربـی ایـن کتـاب وجود دارد .همانطـور که بین خود ترجمههای عربی و فارسـی کتاب هم
تفاوتهای فاحشی هست.
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یادکردهـا از شـعر و شـاعری حضـرت ابوطالـب را ذکـر میکنـد .نظـر ابـن سلام ُج َمحـی (م231ق) و ابـن
حبیـب (م245ق) را در اینبـاره بیـان میکنـد و اذعـان مـیدارد کـه حـد اقـل یـک بـار سـیبویه (م180ق)
و جاحـظ (م255ق) بـه اشـعار او استشـهاد کردهانـد .در بـارۀ صحـت انتسـاب اشـعار بـه او بحـث دقیقی
میکنـد .ابتـدا قـول ابـن هشـام (م212/218ق) در سـیرهاش را کـه منکـر درسـتی انتسـاب بخـش عظیمی
از ایـن اشـعار بـه ابوطالـب اسـت نظـری قابل توجه میشـمارد .سـپس نظـر اشـپرنگر (م1893م) را که ادعا
کرده اشعاری که ابن اسحاق (م150/159ق) در سیرهاش از ابوطالب نقل کرده ،در زمان شکوفاییاش
برایـش جعـل شـده اسـت و ابـن اسـحاق ضمـن باخبـری نسـبت بـه ایـن موضـوع اشـعار را در کتابش درج
زمـان صورتگرفتـن بعضـی
کـرده اسـت بـا شـواهد تاریخـی رد میکنـد .سـزگین بـا دالیلـی ادعـا میکنـد ِ
الحاقـات بـه اشـعار او بایسـتی بـه همـان قـرن ّاول هجـری بازگـردد کـه مسـئلۀ پیداکردن اشـعار صحیح از
نولدکـه (م1930م) (ر.ک به :همین مقاله،
نادرسـت را سـختتر میکنـد .او بـرای تأییـد حـرف خود به نظر ِ
پاورقـی معرفـی مقالـۀ «تنظیـم مغرضانـۀ تار یـخ صـدر اسلام») و اسـکار ِر ِشـر (م1972م) (ر.ک بـه :همیـن
مقاله ،بخش «بعضی از مهمترین ترجمههای اشعار حضرت ابوطالب») تمسک میجوید .نویسنده در

ادامۀ این بخش به نسخههای دیوان ابوطالب و چاپهای مختلف آن اشاره میکند.
 .5مقالۀ «وفات ابوطالب» ـ زبان :انگلیسی

Donner, Fred McGraw. “The Death of Abū Ṭālib”, in John H. Marks and Robert M. Good
(eds.), Love and Death in the Ancient Near East. Studies in Honor of Marvin H. Pope (Guilford, CT: Four Quarters Press, 1987), pp. 237-45.

نویسندهFred McGraw Donner38 :
تعداد صفحات 9 :صفحه ( 29سانتیمتر)

معرفی منبع
نویسـندۀ ایـن مقالـه بعـد از اشـارهای بـه اقـوال مختلـف در سرنوشـت حضـرت ابوطالـب در قیامت ،سـیر
تاریخـی ایـن اختلاف نظـر را بیـان میکنـد .اشـاره میکنـد کـه بـه واسـطۀ مجـادالت سیاسـی عباسـیان
(132-656ق) بـود کـه ایـن درگیـری اوج گرفـت؛ یعنـی چون نوادگان ابوطالب به دلیل وجود شـخصیتی
همانند علی ابن ابیطالب(ع) (م40ق) که قرابت او با پیامبر اسالم(ص) جای هیچ شبههای نداشت،
 .38فـرد مـک دانـر (متولـد 1945م) محقـق اسلامی و اسـتاد تاریـخ خـاور نزدیـک دانشـگاه شـیکاگو اسـت .در سـال 1968م تحصیلات
کارشناسـی خود را در رشـتۀ هنر مرکز مطالعات شرقشناسـی دانشـگاه پرینسـتون به پایان رسـاند .پس از آن وی به مدت یک سـال (از 1970
تا 1971م) در دانشـگاه فردریش الکسـاندر ارالنگن در آلمان به مطالعۀ فلسـفه شـرق پرداخت و سـپس دکترای خود را در سـال 1975م از مرکز
مطالعات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون دریافت کرد .وی بین سالهای  1975تا 1982م تاریخ خاورمیانه را در بخش تاریخ دانشگاه ییل
تدریس میکرد .پس از آن در سال 1982م به دانشگاه شیکاگو (انستیتوی شرقشناسی و دپارتمان تمدنها و زبانهای خاورنزدیک) رفت.
دانـر بـه عنـوان رئیـس دپارتمـان خـود از  1997تـا  2002م و پـس از آن بـه عنوان مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشـگاه خـود (از 2002م تا کنون)
فعالیـت داشـته اسـت .وی یکـی از اعضـای قدیمـی انجمـن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شـمالی ( )MESAاسـت .دانـر در حال حاضر
رئیس انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکای شمالی است( .منبع :سایت کلیزل ،با تلخیص و ویرایش – دسترسی1398/06/16 :ش)

><http://clisel.com/%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%85%da%a9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b1-fred-mcgraw-donner/
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شانس بیشتری برای بهدستگرفتن حکومت از دست بنیامیه (41 - 132ق) داشتند ،عباسیان بعد از
ً
به خالفت رسیدنشان بر آن شدند تا با اقداماتی وجهۀ اجتماعی خویش را مستحکمتر کنند .خصوصا
نظام ادارۀ جامعۀ شـیعی که «اماممحور» بود ،کار را برای عباسـیان دشـوار میکرد؛ چراکه امامت نسـل به
نسل از علی بن ابیطالب به ذریهاش منتقل میشد و امامان همگی از علم الهی برخوردار بودند و کسی
جز این افراد صالحیت امامبودن را نداشـت .به همین دلیل بود که عباسـیان سـعی میکردند با لکهدار
نشاندادن دامن ابوطالب و نسبتدادن کفر به ایشان بتوانند منزلت علویان را بین مردم کاهش دهند.
نگارنـده بـرای اثبـات مدعـای خویش به نامهنگار یهای خلیفۀ عباسـی منصور دوانیقی (خالفت158 :
 136ق) بـا محمـد بـن عبـداهلل نفـس ّزکیـه (م145ق) و برخـی روایـات تاریخـی دیگـر اسـتناد میکند .در
مرحلۀ بعد مورد به مورد روایات و اختالفات آنان دربارۀ ایمان ابوطالب بررسی میشود .سپس نویسنده
یپـردازد کـه ایمـان مـادر علـی بـن ابیطالـب هـم بـه تبـع زیر سـؤال رفتـ ه اسـت و نمونهای
بـه ایـن مسـئله م 
ت بررسـی میکند .سـپس روایاتی
از روایـات را کـه در واقـع خدشـهای اسـت بـر شـخصیت مـادر آن حضـر 
شـیعیمصدر کـه بـر ایمـان آبـاء و اجـداد ابوطالـب (چه برسـد به خـود او) داللت میکنند ذکر میشـود .در
مرحلـۀ بعـد توضیحـی در بـارۀ روایـات غالیانۀ شـیعی داده میشـود که در آن ادعا میشـود خدا نوری بوده
ّ
عبدالمطلب قرار گرفته و بعد به بدن ابوطالب سرایت کرده و سپس او محمد(ص) را
است که در بدن
بـه عنـوان پیامبـرش فرسـتاده اسـت .بعـد از فـوت ابوطالب روح خدایی در بدن پیامبـر(ص) حلول کرد و
ّ
ابوالخطاب محمد بن ابی زینب
سپس این قضیه تا امام جعفر صادق(ع) ادامه یافت و در انتها در بدن
ی کـه گاه بـه نفـع علویـان و گاه بـه نفع عباسـیان
(م 138یـا 143ق) قـرار گرفـت .بعـد از آن روایـات تفسـیر 
است بررسی میشود.
ً ّ
سـپس مؤلـف اشـاره میکنـد کـه بعضـی روایـات اساسـا «مرکـب» بـه شـمار میآینـد .بـه ایـن معنـا کـه
در واقـع تلفیقـی هسـتند از عناصـر (بخشهـای) کوچکتـر کـه از روایـات دیگـر سرچشـمه گرفتهانـد.
بعضـی از ایـن مآخـذ (سرچشـمهها) اکنـون نیـز موجودنـد ،و برخـی نـه .تنهـا راه شـناخت ایـن روایـات
ّ
مرکـب تجزی هکـردن آنهاسـت .بـا پیدا کـردن ایـن روایـات و تجزیـۀ آنهـا بـه راحتـی میتـوان دریافـت کـه
کـدام عناصـر حقیقیانـد (بـه ایـن معنـا کـه در روایـات قدیمیتـر هـم یافـت میشـوند) و کـدام عناصـر
ً
کاملا سـاختگیاند و بـا اغـراض مختلـف سیاسـی و جـز آن بـه روایـات تزریـق شـدهاند و کدامهـا ریشـۀ
حقیقـی دارنـد و فقـط راوی خبـر را بـا تفصیـل بیشـتری روایـت کـرده اسـت .سـپس نویسـنده همـۀ عناصر
ّ
مهـم روایـات مرتبـط بـا ایمـان ابوطالـب را ذکـر میکنـد و بـرای نمونـه چنـد روایـت مرکـب ارائـه میکنـد.
ّ
ّ
در نمونههـای مرکـب توضیـح میدهـد کـه وقتـی یـک عنصـر از روایـات مرکـب فقـط در بعضـی مآخـذ
موجـود اسـت دو احتمـال دارد :یـا از آن دسـته امـوری اسـت کـه اضافـه شـده اسـت (توصیـف بیشـتر)

39

 »Elaboration« .39کـه در علـوم حدیـث اهـل ّ
یشـود .بـرای اطالعـات بیشـتر در اینبـاره ر.ک بـه:
سـنت بـا اصطلاح «ز یـادات» بـه آن اشـاره م 
سـیوطی ،جاللالدین؛ تدریب الراوی في شـرح تقریب النواوی؛ بدیع السـید اللحام (التحقیق)؛ دمشـق :دار الکلم الطیب ،الطبعة االولی،
ج  ،1ص 1426 ،278ق.
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ً
تهـای متأخـر آن را ذکـر نکردهانـد (کمشـدگی) 40.مؤلـف خصوصـا بـه آن
یـا از عناصـری اسـت کـه روای 
دسـته از روایـات برچسـب ترکیبیبـودن میزنـد کـه بـه چنـد ریزموضـوع متفـاوت – گاه بـا فاصلـۀ زمانـی

یپـردازد؛ بـرای مثـال ا گـر قبـل از توصیـف چگونگـی لحظـۀ جـاندادن حضـرت ابوطالـب مطالبـی
–م 

در بـارۀ قسـمخوردن آن حضـرت بـرای حفاظـت از پیامبـر(ص) – که به آغاز نبـوت حضرت محمد(ص)
یهـای «مبتنـی بـر سـند روایـات» نویسـنده ایـن اسـت کـه
بازمیگـردد ـ داده شـده باشـد .از نتیجهگیر 
َ َ ُ َ ُ َ َ َُ
َّ َ َ
َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ 41
ُ
نسـبتدادن تفسـیر آیـۀ ِ«إنـك ال تهـدي مـن أحببـت و ِلكـن اهَّلل يهـدي مـن يشـاء وهـو أعلـم ِبالمهتديـن»
شکـردن پیامبـر(ص) از خـدا بـرای حضـرت ابوطالـب بایـد از
(قصـص )56 :بـه قضیـۀ طلـب آمرز 
عبدالـرزاق بـن ّ
َ
الحمیـری (م211ق) بـه بعـد یـا حـد اقـل سـال 170ق بـه بعـد اضافـه شـده باشـد.
همـام
ً
همچنیـن بـا نقـد درو نمتنـی روایـات بـه ایـن نتیجه میرسـد کـه بعضی عناصر موجـود در آنها صرفـا از به
ایـن دلیـل اضافـه شـدهاند کـه ضمیمهشـدن آیـۀ قـرآن بـه روایـت بیربـط نباشـد .مؤلـف چنـد روایـت را بـا
ظـن قـوی از مـواردی میدانـد کـه بـا غـرض ترکیـب شـدهاند .در تبییـن روایـات ترکیبـی مغرضانـه و جدلی
بیشـتر بـه عباسـیان شـک دارد ،ولـی در دو جـا احتمـال میدهـد که شـیعیان در روایتشـان دسـتکاری
کـرده باشـند .در انتهـای مقالـه  6نتیجهگیـری ارائـه میشـود:
ً
حضور سران قریش در لحظۀ مرگ ابوطالب احتماال ساختگی است (ترکیب دیدار قبلی سران قریش با
ابوطالب و لحظۀ مرگ او) و با شواهدی که میآورد احتمال میدهد که اضافۀ سعید بن جبیر (م95ق)
باشد.
از آنجـا کـه «شهادتخواسـتن محمـد(ص) از سـران قر یـش» بـا «دیـدار ابوطالـب بـا قریـش» شـباهت
ً
ز یـادی دارنـد ،احتمـاال ابـن عبـاس (م68ق) در تفسـیر سـورۀ ص ایـن دو روایـت را ترکیـب کـرده و در یک
روایت تلفیقی آیۀ  58را تفسـیر کرده اسـت .به این دلیل که معنا ندارد سـران قریش دم مرگ او شـکایت
ً
بـرادرزادهاش را بکننـد .احتمـاال ایـن قضیـه مر بـوط بـه قبـل از ماجـرای شـعب ابیطالـب اسـت و بـه نظـر
میرسد تلفیق مذکور دوباره کار سعید بن جبیر باشد.
ـ صحنـهای کـه پیامبـر(ص) از ابوطالـب میخواهـد کـه شـهادت را بگویـد ،بـه دو شـکل (و بـا دو عنصـر
متفاوت) روایت شـده اسـتّ :اول آنکه ابوطالب از ترس رفتن آبرویش نزد قریشـیان شـهادت را نمیگوید
و دوم آنکه دو تن از سران قریش تالش میکنند تا از شهادتگفتن او جلوگیری کنند و در نتیجه چنین
ّ
چیزی محقق نمیشود .مؤلف بعد از شمردن چند احتمال که همۀ آنها را ضعیف میداند ،یک نظر را
بر دیگران ترجیح میدهد که هر دو گزارشبایستی قدیمی و در حدود سال 80ق (اوایل قرن  8میالدی)
نزد راویان مشهور باشند.
ینـژاد ،محمدرضـا؛ معجـم
نبـاره ر.ک بـه :جدید 
 .40کـه در اصطلاح علـوم حدیـث «تقطیـع» نامیـده میشـود .بـرای اطالعـات بیشـتر در ای 
مصطلحات الرجال و الدرایه (الطبعة الثانیة)؛ قم :انتشارات دار الحدیث ،ص  17و 1424 ،41ق.
« .41در حقيقت تو هر كه را دوست دارى نمىتوانى راهنمايى كنى ،ليكن خداست كه هر كه را بخواهد راهنمايى مىكند و او به راهيافتگان
داناتر است» .در این مقاله برای ترجمۀ آیات قرآن کریم از ترجمۀ استاد محمدمهدی فوالدوند استفاده شده است.
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ـ احتمال دارد این قضیه که ابوطالب بنیهاشـم را فراخوانده و برایشـان صحبتهایی کرده و بعد آیۀ َ«و
ون إ َّل َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
ون»( 42انعام )26 :نزول یافته است در واقع
هم ينهون عنه و ينأو ن عنه و ِإن يه ِلك ِ
ترکیبی باشد از روایتهای جداگانه.
َ َ ُ ُ
َ
َ
ُ
ـ احتمال دارد نزول آیۀ َ«ما َك َ
ين َآم ُنوا أ ْن َي ْس َت ْغ ِف ُروا ِل ْل ُم ْشر ِك َ
ان ِل َّلنب ّي َو ّال ِذ َ
ين َول ْو كانوا أو ِلي ق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما
ِ
َِ
ِ
َ َ
حب َ
بت َو ِلك َّن َ
اهَّلل َيهدي َمن َي ُ
َت َب َّي َن َل ُه ْم أ َّن ُه ْم أ ْص َح ُ
اب ْال َج ِح ِيم»( 43توبه )113 :و «إ َّن َك ال َتهدي َمن أ َ
شاء
ِ
َ ُ ََ َ
ً
الم َ
عل ُـم ب ُ
هتدي َـن»( 44قصـص )56 :هـم بـه همیـن صـورت قبلا در روایـات جداگانه موجـود بودهاند و
وهـو أ
ِ

اکنون فقط به صورت ترکیبی یافت میشوند.

ـ در همـۀ عناصـر دیگـر کـه در روایـات قدیمیتـر یافـت نمیشـوند همیـن دو احتمـال وجـود دارد :یـا اینکـه
در روایـات متأخـر بـه صـورت مغرضانـه و جدلـی توضیحاتـی اضافـی آمـده اسـت یا مآخذ آن به دسـت ما
نرسیده و فقط به صورت ترکیبی آن را مییابیم.
 .6کتاب از دیدۀ ناظران :زندگی محمد از نگاه مسلمانان ّاولیه ،بررسی متنی ـ زبان :انگلیسی

Rubin, Uri. The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims, a
Textual Analysis (Princeton, N.J.: The Darwin Press, Inc., 1995), pp. 149-56.

نویسندهUri Rubin45 :
تعداد صفحات اثر مربوطه 8 :صفحه
تعداد صفحات کل کتاب 289 :صفحه ( 25سانتیمتر)

معرفی منبع
در توضیحی اجمالی حول این کتاب باید گفت کتابی است که با شک و تردید بسیار به منابع و مآخذ
اسلامی مینگرد و سـعی میکند خواننده را پس از اتمام خواندن این کتاب متقاعد کند که بسـیاری از
آنچه دربارۀ حضرت محمد(ص) میدانسته اشتباه است .نگارنده سعی کرده است از کهنترین منابع
ن دادن چهرهای از پیامبر اسالم «از دیدۀ ناظران» استفاده کند.
تاریخی برای نشا 

46

« .42و آنان [مردم را] از آن باز میدارند و [خود نیز] از آن دوری میکنند و[لی] جز خویشتن را به هالکت نمیافکنند و نمیدانند».
« .43بر پيامبر و كسانى كه ايمان آوردهاند سزاوار نيست كه براى مشركان پس از آنكه برايشان آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش
كنند هر چند خويشاوند [آنان] باشند».
« .44در حقيقت تو هر كه را دوست دارى نمىتوانى راهنمايى كنى ،ليكن خداست كه هر كه را بخواهد راهنمايى مىكند و او به راهيافتگان
داناتر است».
 .45زندگینامـۀ علمـی مؤلـف پیشتـر در پاورقـی گذشـت .ر.ک بـه :همیـن مقالـه ،بخـش «ب» ،عنـوان «مدخـل «ابوطالـب» در دایرةالمعـارف
اسالم (ویرایش سوم).
 .46نقـد خوبـی از ایـن کتـاب بـه قلـم خانـم ولـری هوفمـن سـال 1997م در « »International Journal of Middle East Studiesبـه چاپ رسـیده
است که متن آن به صورت آنالین موجود است .برای اطالعات بیشتر دربارۀ کتاب میتوانید به این مجله رجوع کنید:
Hoffman, Valerie J. “Uri Rubin, The Eye of the Beholder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims, a Textual Analysis,
Studies in Late Antiquity and Early Islam, vol. 5 (Princeton, N.J.: The Darwin Press, Inc., 1995). Pp. 298.” International Journal of
Middle East Studies, vol. 29, no. 4, 1997, pp. 638–639., doi: 10.1017/ S0020743800065326.
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چنـان کـه در بخـش نتیجهگیـری کتـاب آمـده اسـت ،روبیـن در ایـن کتـاب اثبـات میکنـد تصـوری کـه
میـراث اسلامی از پیامبـر(ص ) میدهـد ،در واقـع تصـوری اسـت کـه مسـلمانان آن دوره (منظـور دورهای
اسـت کـه میـراث اسلامی جمـعآوری شـد) دوسـت داشـتند از پیامبرشـان داشـته باشـند .از ایـنرو چـه
بسـا احواالت پیامبران پیشـین را هم به پیامبرشـان نسـبت دادهاند .روبین داعی این مطلب را مقتضای
ّ
فتوحـات ارضـی اسلام میدانـد .سـپس ادعـا میکنـد کـه بسـیاری از مسـلمات تاریخـی اسلام در واقـع
اقتباسی است از احواالت پیامبر مسیحیان .بر همین اساس کتاب خود را در  5فصل ارائه میدهد که
در هـر کـدام اقتبـاس سیرهنویسـان را از یـک رو یـداد مهم مسـیحی در سیرهنویسیشـان اثبـات میکند .در
فصل چهارم اسـت که روبین میکوشـد رویداد «آزار و شـکنجه» 47را که عقیده دارد مسـئلهای جهانی در
تاریخ ادیان به شمار میرود ،بر تاریخ اسالم تطبیق دهد .از اینرو به روایات مربوط به حمایت حضرت
ابوطالـب از پیامبـر اسلام(ص) از یـک طـرف و آزارهـای ابولهـب (م2ق) از طرفـی دیگـر میپـردازد؛ چراکه
ً
ظاهرا باور دارد این دو قطبیسازی با اغراق همراه است .حال بخش «واکنش ابوطالب» را که روبین در
 6صفحه تبیین کرده است در اینجا توضیح میدهیم:
در ایـن بخـش روبیـن تقسـیمبندی جامعـی را از روایـات مرتبط بـا ایمان ابوطالب ارائـه میدهد .به همین
تهـای ر یـز بیـن روایـات ایـن بـاب را بیـان میکنـد .در ابتـدا روبیـن توضیـح میدهـد چهـرۀ
دلیـل تفاو 
ابوطالـب بـدون شـک الهامگرفتـه از اهـداف سیاسـی شـیعیان بـوده اسـت؛ یعنـی بـه ایـن دلیـل کـه پـدر
علی(ع) است،بایستی به اندازۀ او نجیب باشد .سپس اضافه میکند دلیل اینکه بسیاری از دفاعهای
مصنفات ّ
قهرمانانۀ ابوطالب از پیامبر اسالم(ص) در ّ
سنی یافت نمیشود هم همین است .او چندین

روایت از کتب تاریخی اهل ّ
سنت را که با رابطۀ بین «ابوطالب و پیامبر(ص)» و «قریشیان» مرتبط است
ذکر میکند .سپس ادامه میدهد که ّاولین سیرهنویسان اهل ّ
سنت به رویارویی قریش با ابوطالب اشاره
کردهاند ،ولی در نقلهای دیگر از آن روایات نامی از ابوطالب برده نشده است؛ بلکه چنین بیان شده که
رویارویی قریش با خود پیامبر اسالم(ص) بوده است .در این گزارشها آیات قرآنی مرتبط 48هم به عنوان
متـن گفتوگـوی آنهـا ضمیمـه شـده اسـت .گروهی دیگـر از گزارشها که حـاوی آیات قرآنیانـد حاکی از
آن اسـت کـه پیامبـر اسلام(ص) و ابوطالـب در مواجهـه بـا قریشـیان همداسـتاناند .البتـه ایـن روایات در
ّ
یشـود .سـپس همیـن درگیـری لفظـی بین پیامبـر(ص) و قریشـیان که در
مصنفـات اهـل س ّـنت یافـت نم 

قـرآن آمـده اسـت ،در س ّـنت اسلامی بـه عنـوان متـن گفتوگـوی حضرت ابوطالب و سـران قریـش روایت

شهـا ماجـرای دیدار حضرت ابوطالب و سـران قریـش را متفاوت
شـده اسـت و از آنجـا کـه بعضـی از گزار 
نشـان میدهـد ،توانسـتهاند بـه ّ
مصنفـات اهـل س ّـنت راه یابنـد .بعـد از بیـان چندیـن نـوع از گزارشهـای
حول این گفتوگو مؤلف سیر «جزئی از تفسیر قرآنشدن» بعضی از این روایات را تبیین میکند.
 .7کتاب ابوطالب ،مؤمن قریش-زبان :انگلیسی
ً
Persecution .47؛ به این معنا که معموال در همۀ ادیان آسمانی قرار است پیامبری آزار ببیند.
 .48برای مثال سورۀ ص.6-4 :
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Khunayzi, Abdullah. Abu Talib the Faithful of Quraysh. Abdullah al-Shahin tr., 2nd ed. (Qum:
Ansariyan, 2007).

نویسندهAbdullah Khunayzi49 :
مترجم :عبداهلل الشاهین
تعداد صفحات 328 :صفحه (حدود  20سانتیمتر)

معرفی منبع
اصـل ایـن کتـاب بـه ز بـان عربی نگاشـته شـده و ترجمۀ فارسـیاش نیز موجـود اسـت 50.بهطورکلی کتابی
اسـت کـه بـا رویکـردی شـیعی ضمـن اسـتفاده از منابـع تاریخـی معتبـر زندگینامـۀ حضـرت ابوطالـب را
تحر یـر ،اسـتدال لهای مخالفـان ایمـان او را بررسـی و از شـخصیت آن حضـرت همهجانبه دفاع میکند.
ابتـدا در حـدود  25صفحـه مطالبـی را بـه عنـوان پیشزمینـۀ بحـث ذکـر کـرده و در آن دشـمنی امویـان بـا
علـی بـن ابیطالـب و آل او(علیهـم السلام) را تببیـن میکنـد .نویسـنده اذعـان دارد تحریـف مطالـب
در بـارۀ حضـرت ابوطالـب نیـز بـه همین مسـئله مربوط اسـت .فصل ّاول کتاب کـه در  45صفحه نگارش
شـده ،بـه ابعـاد مختلـف زندگـی آن حضـرت اختصـاص یافتـه اسـت؛ از شـخصیت و ازدواج او گرفتـه تـا
جهاد و وفات ایشان .در فصل دوم نگارنده میکوشد تا به وقایع بعد از وفات ایشان بپردازد و نظر پیامبر
اسلام(ص) ،اهـل بیـت آن حضـرت و بعضـی صحابـه را دربـارۀ جایـگاه حضـرت ابوطالـب بـا اسـتناد به
روایات تاریخی و اعتقادی شیعه و ّ
سنی بیان کند .سپس به رویکرد ابن ابیالحدید (م656ق) نسبت
یپـردازد و ضمـن طرفـداری از اسـتداللهای او در برخـی مسـائل بـا بعضـی رویکردهای
بـه ایـن موضـوع م 
او مخالفـت مـیورزد و آنهـا را تصحیـح میکنـد .در مرحلـۀ بعد ذیل عنوان «تحریف » نویسـنده مهمترین
اسـتدال لهای مخالفان ایمان حضرت ابوطالب را که مشـتمل بر برخی از آیات و روایات تاریخی اسـت
بررسـی میکند و اشـکاالتی بر آنها وارد میکند .عمدۀ اشـکاالت نویسـنده به میراث تاریخی اهل س ّـنت
در اینباره به سـند روایات مربوط اسـت .سـپس ماجرای «ارثنبردن جعفر بن ابیطالب(م8ق) و علی
بن ابیطالب(ع) از پدرشان» به دید انتقادی وارسی میشود.
ً
بـه صـورت کلـی نگارنـده در سراسـر کتـاب عمومـا بـه اسـتداللهای معـروف شـیعی در دفـاع از ایمـان آن
حضـرت تمسـک میجو یـد 51.بـه ایـن معنـا که شـاید بتـوان گفت این کتـاب جمعآور یای اسـت از ادلۀ
 .49شـیخ عبـداهلل خنیـزی (متولـد 1350ق در قطیـف) از نویسـندگان و دانشـمندان علـوم اسلامی اسـت .وی صاحـب چندیـن مقالـه
در روزنامههـا و مجلات عربسـتان سـعودی ،بحریـن ،عـراق ،لبنـان و مصـر اسـت .بعـد از مطالعـات دروس پایـه در نوجوانـی و جوانـی در
چهلسـالگی به نجف اشـرف مهاجرت کرد و به مطالعات دینیاش ادامه داد .سـپس در درس آیتاهلل خویی(م 1413ق) حاضر شـد و در
بخش استفتائات و دیگر امور استادش به او خدمت میکرد( .منبع :بخش «زندگینامۀ مؤلف» همین کتاب:
Khunayzi, Abdullah. Abu Talib the Faithful of Quraysh (2007). Abdullah al-Shahin tr., pp. 321-4.(.

 .50خنیزی ،عبداهلل؛ ابوطالب مؤمن قریش؛ حسین محفوظی موسوی (ترجمه)؛ ویرایش دوم :قم ،نشر حبیب1388 ،ش.
 .51بـرای دسترسـی بـه ایـن احتجاجـات ر.ک بـه :امینـی ،عبدالحسـین؛ الغدیـر فـی الکتـاب والسـنة واالدب؛ ج  ،7ص 1416 ،550-444ق؛
مفید ،محمد بن نعمان؛ ایمان ابیطالب علیه السالم؛ سراسر کتاب1413( ،ق)؛ شرفالدین عاملی ،محمدعلی؛ شیخ االبطح :ابوطالب
علیه السالم؛ سراسر کتاب1349 ،ق.
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مستحکم شیعیان در مقابل مخالفین ایمان حضرت ابوطالب.

معرفی منبع
اصل این کتاب به زبان عربی نگاشته شده و توسط همین انتشارات (قم :انصاریان) در سال 1387ش
به چاپ رسـیده اسـت .کتابی اسـت که به شـیوۀ داسـتانی نقش حضرت ابوطالب را در اسلام و زندگی
حضرت محمد(ص) برای ردۀ ّ
سنی کودک و نوجوان به زبان ساده تبیین میکند.
 .8مدخل «ابوطالب» در دایرةالمعارف اسالمیکا ـ زبان :انگلیسی

Bahramian, Ali. “Abu Talib” in Encyclopaedia Islamica, W. Madelung, F. Daftary (editors-in-chief ), vol. II (London: Brill, The Institute of Ismaili Studies (in association with),
2009), pp. 621-6.

نویسنده :علی بهرامیان

52

مترجم :فرزین نگهبان
حجم اثر :حدود  5و نیم صفحه دایرةالمعارفی رحلی ( 3566کلمه)

معرفی منبع
اصل این مقاله برای دانشـنامۀ جهان اسلام به فارسـی تألیف شـده و هنوز به چاپ نرسـیده اسـت .بعد
از توضیحاتی کلی نویسنده به جنجالیبودن بحث دربارۀ شخصیت حضرت ابوطالب اشاره میکند.
او اذعـان دارد روایـات موجـود در بـارۀ او تحـت تأثیـر مشـروعیتخواهی عباسـیان بـرای حکومـت خـود
بـوده اسـت .بـه ایـن صـورت کـه عباسـیان بـرای کاهـشدادن شـهرت ابوطالـب و بیاهمیـت نشـاندادن
تهـای او از پیامبـر اسلام(ص) بـه تحر یـف در روایات مربوط بـه او اقدام کردهاند .همۀ بحثهای
حمای 
بعد از آن دربارۀ ایمان ابوطالب نیز متأثر از همین روایات است.
بعـد از کمـی توضیـح در بـارۀ نسـب او بهرامیـان بـا دیـدی شـکا کانه بـه «عبـد مناف»بـودن نـام ابوطالـب
یپـردازد .خـود نیـز در ابتـدای مقالـه نام او را «عمران» ذکر میکند .ابتدا اقوال مختلف را در اینباره نقل
م 
میکنـد .بیـان مـیدارد کـه مشـهور طبقاتنویسـان و تاریخنویسـان نـام او را عبدمنـاف ذکـر کردهانـد و در
بعضی آثار که از شـهرت کمتری برخوردارند نیز «عمران» و «شـیبه» نامیده شـده اسـت .سـپس احتمال
د که «ابوطالب» اسم او باشد و نه کنیۀ او .اصرار بر اسم شخصبودن ابوطالب
دیگری را نیز بررسی میکن 
ً
خصوصا به این دلیل اهمیت دارد که مناف نام یکی از بتهای عرب بوده و شیعیان

برای آن حضرت
عقیـده دارنـد نیـاکان و اهـل بیـت پیامبـر(ص) همگـی حتـی قبـل از رسـالت ایشـان مؤمـن بودهانـد .بـرای
 .52علـی بهرامیـان (متولـد 1347ش) پژوهشـگر تاریـخ صدر اسلام اسـت .او عضو هیئـت علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی بوده و مقاالتی
از او در این دایرةالمعارف به چاپ رسـیده اسـت .از سـال 1391ش نیز در ویرایش دانشـنامۀ شـبه قاره با فرهنگسـتان زبان فارسـی همکاری
میکند( .ویکیپدیای فارسی ،ذیل مدخل «علی بهرامیان» ـ دسترسی1398/07/25 :ش).
<https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86>.
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یشـود و آن امضایی اسـت از امام علی(ع) که در انتهای یکی از نامههای
این احتمال شـاهدی آورده م 
منسـوب بـه ایشـان درج شـده اسـت .در آنجـا بـه جـای «علـی بـن ابیطالـب»« ،علـی بـن ابوطالـب» آمـده
َ
اسـت و ایـن نشـاندهندۀ مبنیبـودن «ابـو» و در نتیجـه َعلـم شـخصبودن «ابوطالـب» اسـت .البتـه ایـن
گونه سـاختار جمله توجیه نحوی نیز دارد که زمخشـری آن را ذکر کرده اسـت .سـپس بحثی دربارۀ وجود
خارجیداشتن یا نداشتن پسری به نام «طالب» در لیست فرزندان او بیان میشود؛ پسری که شخصیت
بسیار مبهمی در تاریخ اسالم دارد .از او فرزندی به جا نماند و در حدیث روایتشده از امام صادق(ع)
دربارۀ فرزندان ابوطالب نام او ذکر نشده است.
تهـای ابوطالـب از پیامبـر(ص) و نقـش مؤثـر او در زندگـی اجتماعـی ایشـان مطالبی
سـپس در بـارۀ حمای 
یشـود .بعد از آن ماجرای شـعب ابیطالب ،از چگونگی آغاز شـدنش تا نحوۀ به پایان رسـیدنش
بیان م 
یگـردد .در حقیقـت بهرامیـان میکوشـد ضمـن بیـان رویدادهـای مختلـف در زندگـی ابوطالـب،
ذکـر م 
بـه ادلـۀ ایمـان او نیـز اشـارهای بکنـد .سـپس دربـارۀ وفـات و محـل دفـن او و بـه دنبـال آن اتفاقاتـی کـه در
حملـۀ وهابیـان بـه بقعـۀ آن حضـرت افتـاد توضیحاتـی ارائـه میشـود .بعـد از تبییـن موقعیـت اجتماعـی
او نگارنـده ادامـه میدهـد :نابسـامان نشاندادهشـدن وضـع مالـی ابوطالـب در میراث تاریخـی از آنجا که
در فخرفروشـی منصـور دوانیقـی (خالفـت136 - 158 :ق) بـه محمـد بـن عبـداهلل نفـس ّ
زکیـه (م145ق)
در نامهنگار یهایشـان نیـز آمـده اسـت ،بعیـد نیسـت تـا انـدازهای بـه درگیـری میـان عباسـیان و علو یـان و
تحریفات عباسیان مرتبط باشد.
ّ
در وهلـۀ بعـد بـه روایـات دال بـر بیایمـان ازدنیارفتـن ابوطالـب اشـاره میشـود .نویسـنده اشـاره میکنـد
ً
کـه خصوصـا روایاتـی کـه در آن شـخص عبـاس بـن عبدالمطلـب(م32ق) در صحنـۀ شـهادتیننگفتن
ابوطالـب حضـور دارد ،بـه ایـن دلیـل کـه خود عباس بعد از فتح مکه ایمان آورده اسـت ،از حیث داللت
جـای تأمـل دارنـد .بعـد از بیـان ادلـۀ بیایمـان ازدنیارفتن ابوطالب از روایات و شـأن نـزول آیاتی که به این
موضوع نسـبت داده شـده تا زیربارنرفتن امام علی(ع) برای دفن او به این دلیل که کافر اسـت ،نویسـنده
بیان میدارد شـماری از راویان این اخبار از رجال عباسـی هسـتند و البته کینۀ بنی ّ
امیه نسـبت به علی
بن ابیطالب(ع) هم در تحریف و ترویج این مطالب بیتأثیر نیست.
در بعضـی از روایاتـی کـه بـر ایماننیـاوردن ابوطالـب داللـت دارد ،نام ابوبکر (خالفـت11-13 :ق) و پدرش
ابوقحافه(م14ق) نیز دیده میشود .در این روایات ادعا میشود که ابوقحافه مسلمان از دنیا رفته است
ً
و تأ کید میشود که حمایت ابوطالب از پیامبر(ص) صرفا برخاسته از روابط خانوادگی است.
بعد از معرفی برخی از مهمترین آثار شیعی دربارۀ دفاع از ایمان ابوطالب نویسنده در بخش پایانی مقاله
بـه مسـئلۀ اشـعار ابوطالـب و چگونگـی انتسـاب آنهـا به او میپـردازد .به این صورت کـه اختالفنظرها را
بیان کرده و ّاولین جمعآور یهایی را که از اشعار او در تاریخ صورت گرفته شده است ذکر میکند.
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 .9مقالۀ «رسالههایی در نجات ابوطالب» ـ زبان :انگلیسی

Husayn, N. A.. “Treatises on the Salvation of Abū Ṭālib”, in Shii Studies Review, 1(1-2),
(Leiden: E. J. Brill, 2017), pp. 3-41.

نویسندهNebil A. Husayn53 :

تعداد صفحات 39 :صفحه ( 24سانتیمتر)

معرفی منبع
بهطورکلی این مقاله مباحث کالمی شیعی و برخی مباحث کالمی ّ
سنی متأخر (قرن نهم قمری به بعد)
را در حمایـت از نجـات حضـرت ابوطالـب بررسـی میکنـد .بـه عقیدۀ مؤلف تا قرن نهـم هجری متفکران
اهـل س ّـنت حساسـیت و یـژهای بـه ایمـان و رسـتگاری حضـرت ابوطالب داشـتهاند ،ولی بنا بـه دالیلی از
قرن نهم به بعد تغییر قابل توجهی در اندیشـۀ آنان نسـبت به این موضوع رخ میدهد .به این صورت که
بـا رواج تصـوف در قـرون هشـتم و نهـم قمـری محبوبیـت بعضـی از عقایـد و رسـوم بیـن مسـلمانان افزایـش
یافـت .از جملـۀ ایـن عقایـد و رسـوم برگـزاری جشـن والدت پیامبـر اسلام(ص) ،عقیـده به نور نخسـتینی
که پیامبر اسلام(ص) از آن به این دنیا آمده اسـت ،رسـتگاری والدین ایشـان و تقدس ذریۀ آن حضرت
بود .به همین دلیل این موج تأثیر بسزایی در بهبود نگرش اهل ّ
سنت به حضرت ابوطالب داشته است.
نگاهی کلی به مقاله نشان میدهد که مؤلف سعی دارد استدالالت کسانی را بررسی کند که اعتقاد به
کافرنبودن ابوطالب یا کافر ازدنیارفتن و با این حال نجاتیافتن ایشان دارند.
مصنفـات اهـل ّ
در بخـش ّاول مؤلـف بـه مسـئلۀ رسـتگاری ابوطالـب در ّ
سـنت میپـردازد .اسـامی حـدود
 15نفـر از متفکـران قـرن نهـم بـه بعـد اهـل س ّـنت را کـه عقیـده بـه رسـتگاری ابوطالب داشـتند نـام میبرد.

البتـه تذکـر میدهـد کـه برخـی از متفکـران س ّـنی متأخـر ،هم عقیـده دارند کـه ابوطالب به ّ
جهنـم میرود و
ً
هم عقیده دارند که ایشان قلبا به پیامبر اسالم(ص) ایمان داشته است .به این صورت که عقیدۀ قلبی

تنهـا را بـرای ورود بـه بهشـت کافـی نمیداننـد .بعد از بیان توضیحاتی به صـورت کلی نتیج ه میگیرد که
در قرون اخیر حدود  80متن از نویسندگان اهل ّ
سنت در حمایت از رستگاری حضرت ابوطالب یافت
ً
55
میشود .در حالی که مخالفان این نظر ،البته اگر مخالف«هایی» باشند 54احتماال بسیار معدودند.
 .53نبیل احمد حسـین عضو هیئت علمی و اسـتادیار دانشـکدۀ مطالعات دینی دانشـگاه میامی اسـت .مدرک کارشناسـی خود را در رشـتۀ
مطالعات خاورمیانه از دانشـگاه ویرجینیا دریافت کرد .سـال 2010م مدرک کارشناسـی ارشـد خود را در رشـتۀ مطالعات عربی و اسلامی از
دانشکدۀ «تمدنها و زبانهای خاور نزدیک» دانشگاه هاروارد گرفت و در سال 2016م دکترای خود را از دانشگاه پرینستون آمریکا اخذ کرد.
پایاننامـۀ دکتـرای او بـا عنـوان «یادکـرد علـی بن ابیطالب در تفکر آغازین اهل س ّـنت» بود( .منبع :پروفایل نبیل حسـین در سـایت آ کادمیا –
دسترسی1398/06/17 :ش)
<https://miami.academia.edu/NebilHusayn>.

 .54به این معنا که شاید متونی نوشته شده باشند که به دست ما نرسیدهاند.
 .55بـا وجـود نظـر بعضـی دانشـمندان شـیعه ،نویسـنده «جلال الدیـن سـیوطی» (م 911ق) را از جملـۀ افـرادی میدانـد که عقیده به رسـتگاری
ابوطالب نداشتهاند .ر.ک به:
Husayn, N. A.. “Treatises on the Salvation of Abū Ṭālib” (2017), in Shii Studies Review, 1(1-2), p. 9.
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در بخش بعد مسئلۀ نجات حضرت ابوطالب در ّ
مصنفات شیعی بررسی میشود که در ّاولین مصنفات،
ً
مثل کتاب سـلیم بن قیس هاللی به رسـتگاری ایشـان اصال پرداخته نشـده اسـت؛ یعنی مفروض تلقی
شـده ،بلکـه ایشـان بـه عنـوان حامـل نـور الهـی از حضـرت آدم(ع) بـه علـی بـن ابیطالـب(ع) شـناخته
شـده اسـت .به عقیدۀ نویسـنده الکافی کلینی(م329ق) ّاولین کتاب شـیعی اسـت که به اشـتباهبودن

احادیث س ّـنیان دربارۀ ایمان ابوطالب میپردازد .کلینی اشـاره میکند که ابوطالب ایمان داشـته ،ولی

برای حفاظت از پیامبر اسلام(ص) آن را پنهان میکرده اسـت .بعد از او شـیخ صدوق(م381ق) اسـت
یپـردازد .سـپس چند کتاب شـیعی در این باب از نویسـندگان شـیعی قـرن چهارمی
کـه بـه ایـن مسـئله م 
یشـود .طبـق نظـر نویسـنده تحقیقـات شـیعی و غیرشـیعی در حمایـت از مسـئلۀ نجـات
ذکـر و بررسـی م 
حضـرت ابوطالـب بـه شـدت تحـت تأثیـر دو عامـل «عقیـده بـه پا کبـودن بیچونوچـرای کارنامـۀ پیامبـر
اسلام(ص)» و «ارادتـی کـه حتـی غیرشـیعیان بـه اهـل بیـت او دارنـد» اسـت .بـه ایـن معنـا کـه چـون سـزا
ً
نیسـت پیامبـر اسلام(ص) مثلا بـه یـک کافـر عالقه داشـته باشـد یا یک کافـر از اهل بیت او باشـد ،تالش
میکردند تا به گونهای این مسئله را حل کنند.
بعد از تقسیمبندی عقاید اهل ّ
سنت دربارۀ نجات حضرت ابوطالب ،پدر و مادر پیامبر اسالم(ص) در
ی نویسنده به بررسی روایات شیعی و ّ
سنی در حیطۀ «نجات هر سۀ آنها» میپردازد.
بخش بعد 
در بررسی احتجاجهای شیعی نویسنده طی حدود  6صفحه مطالبی از الغدیر عالمه امینی(م1390ق)،
ّ
ایمـان ابیطالـب شـیخ مفیـد(م413ق) و ایمـان ابیطالـب 56ابـن َم َعـد موسـوی(م630ق) نقـل و
جهـای ایـن سـه عالـم شـیعی را بیـان میکنـد .شـاید بتـوان گفـت از مهمتریـن احتجاجهـای
احتجا 
یادشـده در ایـن قسـمت ایـن مـوارد باشـند :جـواب نقضـی «اثباتنشـدن ایمـان سـه خلیفـۀ ّاول بـا ایـن
رویکـرد سـختگیرانه در بـاب ایمـان» از شـیخ مفیـد« ،ثقهنبـودن سـعید بـن ّ
مسـیب( 57م94ق) در تذکرۀ

آل علـی(ع)»« ،متأخر بـودن نـزول آیـات ادعاشـده نسـبت بـه وفـات ابوطالـب» و «مرسـلبودن بسـیاری از
ّ
احادیث دال بر بیایمانی ابوطالب» از عالمه امینی.
جهـای اهـل ّ
سـنت در دفـاع از ایمـان حضـرت ابوطالـب نویسـنده پـس از ارائـۀ
در قسـمت بررسـی احتجا 
یک تصویر کلی دربارۀ کتابهای مهم این باب 58،برخی از این احتجاجها را بیان میکند .برای مثال
در پاسخ به این اشکال که ابوطالب شهادتین را به زبان نیاورد ،این دانشمندان ّ
سنی تالش میکنند تا
اثبات کنند بسیاری از علمای اهل ّ
سنت باور قلبی را برای تحقق ایمان کافی دانستهاند .بر این اساس

ابوطالب بنا به دالیلی که در مقاله بیان شده است باید تقیه میکرد و با اینکه شهادتین را بر زبان نیاورد
 .56نام دیگر این کتاب «الحجة علی الذاهب إلی تکفیر ابیطالب» است.
ّ
 .57با توجه به این امر که بسیاری از روایات دال بر شهادتیننگفتن حضرت ابوطالب به او میرسد.
 .58اسـنی المطالـب فـی نجـاة ابیطالـب نوشـتۀ احمـد بـن زینـی دحلان(م 1304ق)؛ بلـوغ المـآرب فـی نجـاة آبائه(علیـه السلام) و ّ
عمـه
َ
الديـن و َسـداد الديـن فـي إثبات النجـاة و الدرجات للوالدين نوشـتۀ محمد بن
ابیطالـب از شـیخ سـلمان ازهـری الذقـی(م1204ق) و ِسـداد ِ
رسول حسينی برزنجی(م 1103ق).
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مؤمن از دنیا رفت .بعضی از دیگر احتجاجهایی که در طی حدود  7صفحه بیان شده از این قرار است:
 .1اشعار منسوب به او  .2وصیتش به بنیهاشم برای حمایت از حضرت محمد(ص)  .3شاهدبودنش
ّ
عبدالمطلـب» کـه بنـا بر شـواهدی
بـرای چنـدی از معجـزات رسـول خـدا(ص)  .4پایبندبودنـش بـه «ملـة
همان دین محمدی(ص) است  .5شفاعتشدنش (حال آنکه شفاعت مخصوص مؤمنان است) .6
ردکردن اعتبار روایات صحیحین در این موضوع به وسیلۀ اندکی از متفکران اهل ّ
سنت .7 59جمع بین
روایات به گونهای که در ابتدا ابوطالب مقابل سـران قریش و پیامبر(ص) شـهادتین را نگفته اسـت ،ولی
بعد از آن وقتی عباس بن عبد ّ
المطلب در صحنه حضور داشـت شـهادتین از لبان آن حضرت شـنیده
شده است  .8نزول آیۀ  113سورۀ توبه هم در واقع برای موضوع دیگری بوده که به اشتباه ـ که این اشتباه
بـا مـورد قبـل مرتبـط اسـت ـ بـرای وفـات حضـرت ابوطالـب ثبت شـده اسـت  .9باالتریـن مرتبـه از جهنم
ً
اتفاقا یعنی کمترین عذاب در بین جهنمیان که اثبات میکند کفری در میان نبوده است.

60

در قسمت نتیجهگیری بعد از ذکر خالصهای از مطالب مقاله روایتی از کتب تاریخی یاد میشود که به
گفت ۀ نویسنده بر ایمان حضرت ابوطالب داللت دارد .روایت از این قرار است که صعصعة بن صوحان
یسـفیان(م60ق) ادعـا میکنـد که هم علی برتر از معاویه اسـت و
(محـدود 70ق) در مقابـل معاو یـه بـن اب 
هم پدرش (ابوطالب) برتر از ابوسفیان است و معاویه در پاسخ این ادعا وامیماند.
 .10مقالۀ «ابوطالب :مؤمن وفادار» – زبان :انگلیسی

Islamic Ahl al-Bayt Organization (Islamic Mobility), Abu Talib: The Staunch Believer (online

edition in islamicmobility.com, 2017-01-06, date of access: 2019-11-15) <http:// islamicmobility.com// files/pdf/pdf617.pdf>.

نویسنده :سازمان اهل بیت (پویایی اسالمی)
حجم اثر 10 :صفحه (حدود  3250کلمه)

معرفی منبع
ً
ب کـه در آن بـا اسـتفاده از شـواهد
ایـن مقالـه صرف ـا یـک جمـعآوری اسـت از ادلـ ۀ ایمـان حضـرت ابوطالـ 
تاریخی ،قرآنی و روایی شیعی و ّ
سنی اثبات میکند که آن حضرت ایمان داشته است .در بعضی موارد
تحلیلهایـی صـورت میگیـرد و بـر بعضـی اسـتدال لهای مخالفیـن خـرده گرفته میشـود .میتوان گفت
مخاطب این اثر هم عوام مردم و هم دانشمندان علوم دینی و تاریخی در نظر گرفته شده است.
 .59نبیـل حسـین مینویسـد« :تـا جایـی کـه میدانـم از دانشـمندان اهـل ّ
سـنت تنهـا متفکـران معاص ِـر حامیـان علی(ع) هسـتند که بـر احادیث
ّ
صحیحیـن بـا موضـوع شـهادتیننگفتن ابوطالـب خدشـه وارد میکننـد» .او حسـن سـقاف (متولـد 1380ق) و حسـن فرحـان مالکـی (متولـد
1390ق) را برای نمونه ذکر میکند .ر.ک به:
Husayn, N. A.. “Treatises on the Salvation of Abū Ṭālib” (2017), in Shii Studies Review, 1(1-2), p. 31.

ً
 .60اشـارهای اسـت بـه حدیـث ّ
ّ
المصنـف فـی األحادیث و اآل ثـار ،ج  ،7ص 51؛
«إن أهـون أهـل النـار عذابـا أبوطالـب» (ابـن ابیشـیبة ،عبـداهلل،
مسـلم بن حجاج ،صحیح مسـلم ،ج  ،1ص  ،166ح  .)362قس :محمد بن إسـحاق ،السـیر و المغازی ،ج  ،1ص  238-9که در آن گفته
شده که ابوطالب در پستترین منزل از ّ
جهنم قرار دارد.
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 .11کتاب حامی رسولاهلل ـ ابوطالب ـ زبان :آلمانی

Al-Musawi, Sayyed Ghaith. Unterstützer des Gesandten Allahs - Abu Talib (Online edition,
CreateSpace, 2018).

نویسندهSayyed Ghaith al-Musawi61 :
تعداد صفحات 50 :صفحه (حدود  22سانتیمتر)

معرفی منبع
بهطورکلـی ایـن کتـاب ضمـن پرداختـن بـه ابعـاد شـخصیتی حضـرت ابوطالـب بـه صـورت فشـرده و بـا
اسـتفاده از آیـات قـرآن و احادیـث و روایـات تاریخـی شـبهات و ادعاهـای خلاف ایمـان او را رد کـرده و
توضیحداده است که به چه دالیلی ایشان مجبور بودند ایمان خود را کتمان کنند.
62

 .12کتاب بحثی دربارۀ ابوطالب ـ مطالب ّاولیه ـ زبان :انگلیسی

Jamil, Haroon. Discussing Abu Talib - A Primer (LULU Press (Al-Hassani Foundation),
2019).

نویسندهHaroon Jamil63 :
تعداد صفحات 108 :صفحه ( 21سانتیمتر)

معرفی منبع
به صورت کلی این کتاب قصد دارد شبهات دربارۀ حضرت ابوطالب را با دید تحلیلی پاسخ دهد .در
سنت نیز مانند بعضی از صحاح ّ
این اثر از کتب اهل ّ
سته استفاده شده است.
64

ت) بعضی از مهمترین ترجمههای اشعار حضرت ابوطالب

المیه و ّ
 .1ترجمۀ قصیدۀ ّ
دالیۀ حضرت ابوطالب ـ زبان :آلمانی

Rescher, Oskar. “Die Qaçid̂ en von Djiran el-’Aud, abū Ṭālib, abu Mihdjan usw” in Beiträge

)?zur Arabischen Poesie (Übersetzungen, Kritiken, Aufsätze). vol. 4, pt. 1 (Stuttgart: [s.n.], 193
pp. 41-53.

نویسندهOskar Rescher65 :
 .61سـیدغیث الموسـوی نویسـندۀ کتابهـای متعـددی در زمینـۀ تبلیـغ اعتقـادات شـیعی بـه ز بـان سـاده اسـت .از او حـدود  50کتـاب بـا
ّ
ن آلمانی به چاپ رسیده است.
عبدالمطلب(م 3ق) و زندگینامۀ ائمۀ شیعه به زبا 
موضوعاتی مانند مهدویت ،حمزة بن
ی این کتاب در سایت آمازون نوشتیم( .دسترسی1398/08/16 :ش)
 .62به دلیل دسترسینداشتن به کتاب ،این معرفی را با استفاده از معرف 
<https://www.amazon.com/Unterst%C3%BCtzer-Gesandten-Allahs-Talib-German/dp/1719581606>.

 .63هارون جمیل(متولد 1995م) در هلند به دنیا آمده است .او در واقع دارای مدرک کارشناسی رادیولوژی و غدهشناسی از دانشگاه لندن
است و در ضمن به مطالعات اسالمی نیز میپردازد.
 .64به دلیل دسترسینداشـتن به کتاب ،این معرفی را را با توجه به معرفی این کتاب در سـایت ناشـر و نیز نظرات خوانندگان کتاب نوشـتیم.
(دسترسی1398/08/16 :ش)
<http://www.lulu.com/shop/haroon-jamil/discussing-abu-talib-a-primer/paperback/product-24060098.html>.

ً
 .65اسـکار (عثمان) ِر ِشـر (متولد 1883م) خاورشـناس و نسخهشـناس مهم و پرکار ،اما نسـبتا گمنام آلمانی اسـت .در خانوادهای یهودی در
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حجم کل اثر 107 :صفحه
حجم بخش مربوطه 13 :صفحه

معرفی منبع
این اثر ترجمهای است از قصیدۀ المیه و دالیۀ حضرت ابوطالب و چندی از اشعار شاعران دیگر به زبان
المیه و ّ
آلمانی .صفحات  41تا  53این اثر به قصاید ّ
دالیه حضرت ابوطالب اختصاص یافته است.
66

 .2کتاب انوار ابیطالب ـ زبان :اردو ،انگلیسی و عربی

Naqvi, N. Abbas and Hasan Hamed Naqvi. Reflugence of Abu Talib (A.S) (Islamabad: Uswa
Publications, 2013).

نویسنده و مترجم زبان عربیNasr Abbas Naqvi67 :
مترجم زبان انگلیسیHasan Hamed Naqvi68 :
حجم اثر 518 :صفحه

معرفی منبع
ایـن کتـاب یـک جمـعآوری اسـت از اشـعار ،خطاب ههـا و گفتارهـای حضـرت ابوطالـب بـه سـه زبـان
انگلیسی ،اردو و عربی .مقدمهای به زبان انگلیسی و اردو دربارۀ شخصیت ایشان و بعضی از اعضای
خانوادهاش نیز در ابتدای کتاب آورده شده است.

نتیجهگیری

با ّ
تتبع در آثاری که دربارۀ حضرت ابوطالب به زبانهای اروپایی نوشته شده است ،میتوان آنها را بدون

در نظر گیری ترجمههایی که از اشعار و خطابههای ایشان صورت گرفته به چند دسته تقسیم کرد:
ً
الف) آثاری که از حضرت ابوطالب ،صرفا یک زندگینامه ارائه میدهند
ب) آثاری که ضمن آشـناکردن مخاطب با ایشـان و ارائۀ یک زندگینامه به ادلۀ ایمانآوردن یا نیاوردن وی
ً
اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد .بعد از دورۀ دبیرستان و تحصیل در رشتۀ حقوق ،به زبانهای شرقی خصوصا عربی ،فارسی و ترکی روی آورد
و در دانشـگاه برلیـن تحصیـل کـرد .ترجمههایـش از مقـاالت و کتابهـای مهـم عربی به زبان آلمانی حاکی از تسـلط باالی او بر ادبیات عربی
است( .سردانی (طارمی) ،مهدی؛ «رشر ،عثمان» در دانشنامۀ جهان اسالم؛ ج  ،19ص ؟ 1393ش)
 .66بـا توجـه بـه قانـون کپیرایـت آمریـکا ،حتـی بعـد از مکاتبـه با دانشـگاه میشـیگان دسترسـی به این منبع میسـر نشـد .از اینرو ایـن بخش را با
استفاده از معرفیهای منتشرشده از این اثر نوشتیم.
Ritter, H.. “[O. Reṣer], Beiträge zur arabischen Poesie (Übersetzungen, Kritiken, Aufsätze). IV, 1. Die Qacîden von Djirân el-ʿAud,
abû Ṭâlib, abû Miḥdjan usw. In 33 Exx. als Ms. gedruckt. - [Istanbul 1950], 107 s.” in Oriens, vol. 5, no. 2 (Dec. 31, 1952), p. 331.

 .67نصـر عبـاس نقـوی رئیـس بخـش ادبیـات اردو در دانشـگاه اسـوۀ اسلامآباد پاکسـتان اسـت( .منبـع :پروفایـل او در لینکتایـن؛ دسترسـی:
)1398/09/07
<https://www.linkedin.com/in/nasr-naqvi-0926b57a/?originalSubdomain=pk>.

 .68حسن عباس نقوی.
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نیز اشاره میکنند.
پ) آثاری که منتقدانه و با دید تحلیلی ادلۀ مذکور را بررسی میکنند.
چنـانکـه در مقالـه مالحظـه شـد ،سـعی کردیـم مـوارد «پ»« ،ب» و «الـف» را بـه ترتیـب بیشـتر توصیـف
ً
کنیم .موارد «الف» عموما شامل دایرةالمعارفهای غیرتخصصی میشود .نوع «ب» هم بیشتر در آثاری
ً
دیده میشود که به منظور تبلیغ عقیده به ایمان حضرت ابوطالب نگاشته شدهاند .در این آثار معموال
توصیفاتـی در بـارۀ شـخصیت و جایـگاه اجتماعـی وی داده میشـود .بعـد نویسـنده سلسـلهوار دالیـل
ً
ایمـان یـا بـه هـر دلیلـی رسـتگاری ایشـان را صرفـا ذکر میکند و به نقایـص ادله و اما و اگرهای آن اشـارهای
ً
نسـبتا غیرعلمـی 69رد میکنـد ،ولـی در موارد

نمیکنـد .در بعضـی مـوارد هـم ادلـۀ خلاف آن را بـ ه گونـهای
ً
بیشـتر متن
«پ» نویسـنده عموم ـا بـه ذکـر کلیاتـی دربـارۀ شـخصیت حضـرت ابوطالـب بسـنده میکنـد و
ِ
خـود را بـه تحلیلهـای دقیـق علمـی در بـارۀ ادلـۀ کفـر و ایمـان آن حضـرت میپـردازد .بهطورکلـی میتـوان
گفت از  26اثری که (غیر از ترجمهها) در این مقاله به آنها اشاره کردیم 8 ،اثر از نوع «الف» 6 ،اثر از گونۀ
«ب» و  12اثر از دستۀ «پ» بودهاند.
ً
شهـای دسـتۀ «الـف» و «ب» نیـازی بـه بررسـی تاریخـی ندارنـد یـا اصلا شـاید نتـوان سـیر
از ایـن آثـار پژوه 
ً
تاریخی برای آنها ترسیم کرد؛ چراکه اکثرا یا به کلیگویی اکتفا میکنند یا فقط یک جمعآوری از مطالب
آثار گونۀ «پ» که به دسـت نویسندگان شیعه
گذشـتگان در سـاختاری جدید هسـتند .برای آن دسـته از ِ

یتـوان تغییـر نگـرش خاصـی مشـاهده کـرد؛ چراکـه بـا فـرض صحـت احادیـث
نوشـته شـده اسـت نیـز نم 

شیعی دربارۀ ایمان حضرت ابوطالب مجالی برای تغییر نگرش در آنها باقی نمیماند ،ولی با نگاهی به
تاریخ نوشتهشدن آن دسته از پژوهشهای نوع «پ» که به دست خاورشناسان ،و نه نویسندگان شیعه
ً
یتـوان نتیجـه گرفـت کـه نوشـتههای قدیمیتـر (مثلا سـالهای قبـل از 1950م) با
نگاشـته شـده اسـت ،م 
گمانـی بیشـتر و لحنـی قاطعتـر بـه کافر بـودن ابوطالـب حکـم میکننـد و از همینروسـت کـه میبینیـم در
ً
دایرةالمعارفهای قدیمیتر اصال از احتمال مسلمانبودن ایشان سخنی به میان نمیآید ،ولی از حدود
همین سالها به بعد است که تغییری در لحن نوشتههای آنها دربارۀ این مسئله رخ میدهد که باعث
یشـود دقـت بیشـتری را در بررسـی ادلـۀ کفـر آن حضـرت بـه کار برنـد .بـه ایـن معنـا که به صورت آشـکار
م 
میبینیم قسمتی از بحث آنها دربارۀ نقد روایات تاریخی و اشتباهبودن ادلۀ بیایمانی وی میچرخد.
ً
بـا ایـن حـال ایـن پژوهشهـا معمـوال احادیـث شـیعی را معتبر(تـر) حسـاب نمیکننـد و تنهـا با عبـارت «و
در روایات شـیعی چنین آمده اسـت » به صورت مختصر به آنها میپردازند .در عوض نکتۀ شـایان توجه
این اسـت که نویسـندگان برخی از این آثار ،تحریف بیشـتری را در روایات اهل ّ
سـنت نسـبت به روایات
ً
یشـود و
شـیعه قائلانـد .معمـوال در همـۀ ایـن آثـار بـه مسـئلۀ تحریـف در عصر امویان و عباسـیان اشـاره م 
ً
تاریخی قابـل توجهی ندارد یا اینکـه اتفاقا
 .69منظـور از «غیرعلمـی» در اینجـا ایـن اسـت کـه یـا ادعاهایـی کـه در ایـن آثـار دیده میشـود پشـتوانۀ
ِ
نظریههایی مهم در این باب تلقی میشوند ،ولی به دالیل این مدعاها اشارهای نشده است.
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بـه گونـهای ایـن مسـئله را مفـروض تلقـی میکننـد .در مقابـل ،بعضـی از ایـن پژوهشهـا کمـی بـه تحریف
علویان برای حمایت از خاندان علی بن ابیطالب(ع) نیز میپردازند.
بـا ّ
ی کـه بـه دسـت دانشـمندان غیرمسـلمان نوشـته شـده و در آنهـا بـه مسـئلۀ ایمـان و
تتبـع در آثـار غر بـ 
ً
شخصیت حضرت ابوطالب اشاره شده است ،میتوان سیر تاریخی زیر را برای این مطالعات خصوصا
مطالعاتی که این مسئله را به روابط بین عباسیان و علویان پیوند میدهد ترسیم کرد:

70

یشـود ،مقالـۀ اشـپرنگر (م1893م) در سـال 1860م دربـارۀ
ّاولیـن اثـری کـه در آن بـه ایـن مسـئله اشـاره م 
ً
قابـل اعتمادنبـودن سـیرۀ ابـن اسـحاق اسـت 71.او در ایـن مقالـه خصوصـا بـه اشـعاری کـه در ایـن سـیره
درج شـده بسـیار خـرده میگیـرد .بـرای نمونـه بـه اشـعار منسـوب بـه ابوطالـب کـه در ایـن سـیره ذکـر شـده
اسـت اشـاره میکنـد و اذعـان مـیدارد کـه اینهـا سـاختگی بـوده و ابـن اسـحاق بـا دانایی کامل نسـبت به
نشـان آنهـا را در سـیرۀ خـود جـای داده اسـت .بـه گفتـۀ او دوران شـکوفایی او زمانـی اسـت کـه
جعلیبود 
عباسیان بر خلفای اموی مسلط شدند و آنها را برکنار کردند .به نظر اشپرنگر نخستین جعلها در زمینۀ
ایمان حضرت ابوطالب به دست امویان رخ داد که تالش میکردند تا بر وجهۀ حضرت ابوطالب خدشه
وارد کنند و جایگاه برزخی نیای رقیبان خود را حد اقل به اندازۀ نیای خودشـان نامناسـب نشـان دهند.
سپس روایات تحریفشدۀ این باب را ذکر میکند .در وهل ۀ بعد توضیح میدهد که عباسیان به هنگام
تصاحـب حکومـتبایسـتی بـرادر جد خـود را به جایگاه ّاولیۀ خود باز میگرداندنـد .روایات ذم ابوطالب
سخت جای خویش را مستحکم کرده بود .از اینرو آنها تصمیم گرفتند با نقشهای غرض خود را تأمین
د که ابوطالب در جایجای آن به پیامبر
کنند .آنهابایسـتی سـیرۀ پیامبر را طوری به مردم نشـان میدادن 
اسلام(ص) محبـت مـیورزد و ایمانـی قـوی به او دارد .ابن اسـحاق که سـیرهاش را به درخواسـت خلیفۀ
دوم عباسی نگاشت ،عهدهدار اختراع و جعل این مطالب بود .در پایان اشپرنگر متذکر میشود از آنجا
کـه ابـن اسـحاق تـا  19سـال بعـد از سـرنگونی خالفـت امو یـان زنـده بـود،بایسـتی در دورۀ شـکوفایی خـود
چنین کاری کرده باشد.
نولدکـه در اینبـاره بحـث کـرد(1864م) 72.نولدکـه در ایـن مقالـهاش بـا
بعـد از اشـپرنگر در سـال 1864مِ ،
نظر اشـپرنگر که همۀ اشـعاری که از ابوطالب در سـیرۀ ابن اسـحاق موجود اسـت را بدون اسـتثنا جعلی
ً
میدانـد مخالفـت کـرده و قسـمت اندکـی از آن را صحیـح تلقـی کـرده اسـت .خصوصـا دربـارۀ دیـوان
ابوطالـب وی طبـق ایـن مقالـه اذعـان دارد کـه اضافـات واردشـده بـه این اشـعار یـا به دلیل میل شـدید به
بازسـازی و احیـای متـن (ازدسـترفته) و تزئیـن (و مبالغـه در) آن بـوده یـا بـه جهـت تأمیـن اغـراض حزبی
 .70در این نتیجهگیری فقط بعضی از مهمترین آثار نویسندگان غربی غیرمسلمان را نام بردهایم که به جز مواردی که اشاره میشود ،در همین
کتابشناسی ذکر و معرفی شدهاند.
71. Sprenger, A.. “Ibn Isḥâq Ist Kein Redlicher Geschichtsschreiber.” In Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 14,
no. 1/2, 1860, pp. 288–290.

البته این اثر چنان که عنوان این مقاله اقتضا میکرد ،در بخش کتابشناسی ذکر و معرفی نشد.
 .72ر.ک به :همین مقاله ،بخش «پ» ،شمارۀ .1
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نولدکـه دربارۀ ّاول
و مذهبـی صـورت گرفتـه اسـت .چنـان کـه پیشتر در معرفی این مقاله هم اشـاره شـدِ ،
بیـان مـیدارد راو یـان شـعر بـرای اینکـه تاریخ قبل از هجرت پیامبرشـان را نیز زیبا جلوه بدهند ،دسـت به
اختـراع اشـعاری زدنـد و آنهـا را بـه بـزرگان قبیلـۀ خـود از جملـه ابوطالـب نسـبت دادنـد .در توضیـح دلیـل
دوم اشـاره میکنـد کـه علو یـان بـرای باالبـردن مقـام جدشـان دسـتهای از اشـعار را جعـل کردنـد کـه نشـان
میداد ابوطالب عالقۀ بسـیاری به پیامبر اسلام داشـته اسـت و با وجود این مجاهدات فقط به او ایمان
ً
نیاورده است .از آنجا که در زمان جعل این اشعار کفر ابوطالب برای همه واضح بود و عمال تکذیب این
موضوع میسـر نبود ،جاعل شـعر مجبور بود این نکته را نیز در جعلش رعایت کند .از اینرو بعد از اینکه
جمال تـی را از ز بـان ابوطالـب جعـل کـرد ،یک بهانۀ احمقانه هم برای او تراشـید که «من حاضرم زندگیام
ً
نولدکه تقریبا
را هم فدای محمد(ص) بکنم ،ولی برای ترس از نکوهش دیگران ایمان نمیآورم» .به نظر ِ
با قاطعیت میتوان گفت که ابناسحاق (م159/150ق) قسمتی از این شعر را در کتاب خود آورده بوده
اسـت .او در مقالهای که  35سـال بعد از آن نگاشـت(1899م) 73،نمونههایی از تحریفهای عباسـیان
نولدکه در این مقاله اسـتفاده میکند ،میتوان برداشـت کرد که به
و علویان را یادآور شـد .از ادبیاتی که ِ
ن طور کـه در معرفی ایـن مقاله
فهـای دوطرفـه بودهانـد .بـه هـر حـال همـا 
نظـر او علو یـان آغازگـر ایـن تحری 
ً
نولدکه طبق غرضی که از نوشتن این مقاله داشت ،صرفا این تحریفات را ذکر کرده و زیاد
اشاره کردیمِ ،
به شناسایی مقصر اصلی داستان نپرداخته است.
نولدکه در اینباره (و قبل از مقالۀ دومش) ایگناس گلدتسیهر بود که در سال 1889م
بعد از ّاولین مقالۀ ِ
بـه ایـن مبحـث پرداخـت 74.گلدتسـیهر اشـاره میکنـد از آنجا که امویان نمیتوانسـتند اجازه دهند نسـل
علو یـان از همـه جهـت مقـدس بمانـد ،دسـت بـه تحریـف روایاتـی دربـارۀ نیـای آنهـا ابوطالـب زدنـد و بـه
ً
بدآوازهکردن او پرداختند و بعد از آن ،طبیعتا این متکلمان علوی بودند که روایات تاریخی فراوانی برای
تکریم ابوطالب از دهان محمد(ص) اختراع کردند.
الشـر (م1973م) فرانسـوی در 1952م در کتـاب تاریـخ ادبیـات عـرب خـود بـه ایـن موضـوع
سـپس ِر ژی ِب ِ

اشـارهای کوچـک کـرد و اشـعار منسـوب بـه علـی(ع) و پـدرش را جعلـی ،دارای بافـت سیاسـی ـ مذهبی و
بسیار متأخر دانست.

75

پس از سـه شـخص مذکور ،فرد مکدانر (متولد 1945م) در سـال 1987م مقالهای فنی و تحلیلی دربارۀ
وفـات حضـرت ابوطالـب نگاشـت 76.او نیـز بـه سـعی عباسـیان بـر لکهدارنشـاندادن دامـن ابوطالب و به
تبـع آن کاهـش منزلـت علو یـان در بیـن مـردم اشـاره میکنـد .وی در ایـن مقالـه اثبـات میکنـد بسـیاری از
 .73ر.ک به :همین مقاله ،بخش «پ» ،شمارۀ .2
74. Goldziher, Ignaz. Muhammedanische Studien (1889), vol. 2, p. 107.

با توجه به بیگانهبودن عنوان مقالۀ گلدتسیهر نسبت به نوشتۀ ما ،در بخش کتاشناسی به معرفی این اثر نپرداختیم.
 .75بالشر ،رژی؛ تاریخ ادبیات عرب (1363ش)؛ ترجمۀ آ .آذرنوش؛ ج  ،1ص  .277این کتاب در کتابشناسی مقالۀ حاضر ذکر و توصیف
نشده است.
 .76ر.ک به :همین مقاله ،بخش «پ» ،شمارۀ .5
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ّ
روایتهای دال بر کفر ابوطالب ساختگی و اضافۀ بعضی راویان بوده است.
متأخرترین اثری که میتوان به آن اشاره کرد ،کتاب یوری روبین (متولد 1944م) است 77.وی در بخشی
ّ
ً
از کتابش (1995( )The Eye of the Beholderم) روایات دال بر بیایمانی حضرت ابوطالب را نسـبتا
فنی بررسـی کرده و به کموکاسـتهای روایات مختلف این باب اشـاره میکند .البته با توجه به غرضی
که روبین از نوشتن کتابش داشته است ،جهتگیری خاصی در این مسئله از او شناسایی نمیشود.
در مجموع میتوان گفت از آنجا که دیدگاه دانشمندان غربی دربارۀ حضرت ابوطالب تا حد باالیی مبتنی
یتـوان در آنهـا دیدگاهـی موافـق بـا نظـر شـیعه پیـدا
بـر روایـات تاریخـی و حدیثـی اهـل س ّـنت اسـت ،کمتـر م 
کـرد .بـا ایـن حـال طـرز تفکـر کنونـی آنهـا دربـارۀ ایمـان آن حضرت نسـبت بـه سـالهای قبـل از 1950م تمایل
بیشـتری بـه دیـدگاه شـیعه پیـدا کـرده اسـت .شـاید بتـوان دلیل ایـن مطلب را مطالعات شـیعی بیشـتر در دورۀ
ً
معاصر دانست .به هر حال نگارش و ترجمۀ متون دقیق علمی شیعه در این باب به زبانهای اروپایی قطعا
میتواند این طرز تفکر را بیش از پیش به سمت دیدگاه امامیه نزدیک کند.

کتابنامه

قرآن کریم
ّ
خسروی ،فریبرز (زیر نظر)؛ دایرةالمعارف کتابداری و اطالعرسانی؛ چاپ اول :تهران ،سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
جمهوری اسالمی ایران1385 ،ش.
ّ
اسفندیاری ،محمد؛ کتابشناخت؛ چاپ اول :قم ،نشر ّ
خرم1376 ،ش.

افشار ،ایرج؛ کتابشناسی دهسالۀ ( 1332تا  )1342کتابهای ایران؛ حسین بنیآدم (با همکاری)؛ چاپ ّاول :تهران،
انجمن کتاب1346 ،ش.

فخر روحانی ،محمدرضا؛ «حضرت ابوطالب در نگاه برخی مستشرقین» در فصلنامۀ تخصصی مطالعات قرآن و حدیث
سفینه؛ شمارۀ  ،47تابستان 1394ش.
میثمی غدیری ،حسین؛ نبوة ابیطالب عبد مناف(علیه السالم)؛ قم :الحوزة العلمیه ،قرن 14هـ .
ازهری الذقی ،سلیمان؛ بلوغ المآرب فی نجاة آبائه(علیه السالم) و ّ
عمه ابیطالب؛ تحقيق سامی الغريری؛ الطبعة االولى:
1421هـ.
َ
َ
دادالدين و سدادالدين في اثبات النجاة والدرجات للوالدين؛ تصحیح عباس الحسینی و
حسینی برزنجی ،عبدالرسول؛ ِس
ِ
حسین شکری؛ چاپ دوم :بیروت ،دار الکتب العلمیه1427 ،هـ .
امینی ،عبدالحسین؛ الغدیر فی الکتاب و ّ
السنة و االدب؛ الطبعة االولی :قم ،مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه1416 ،هـ .
خنیزی ،عبداهلل؛ ابوطالب مؤمن قریش؛ ترجمۀ حسین محفوظی موسوی؛ ویرایش دوم :قم ،نشر حبیب1388 ،ش.
مفید ،محمد بن نعمان؛ ایمان ابیطالب(علیه السالم)؛ واحد تحقیقات اسالمی بنیاد بعثت (تحقیق) ،چاپ ّاول :قم،
1371ش1413 /هـ .
شرف الدین عاملی ،محمدعلی؛ شیخ االبطح :ابوطالب(علیه السالم)؛ الطبعه :نجف1349 ،هـ .
مشکیننژاد ،پرویز و سیدسعید فیروزآبادی (به سرپرستی)؛ فرهنگ خاورشناسان؛ ویرایش دوم :تهران ،پژوهشگاه علوم
 .77ر.ک به :همین مقاله ،بخش «پ» ،شمارۀ .6
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.ش1382 ،انسانی و مطالعات فرهنگی

، انتشارات آرون، تهران: نصراهلل؛ فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرقزمین؛ چاپ ّاول،نیکبین
.ش1379
ّ
، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران: چاپ اول،10  کاظم (زیر نظر)؛ دایرةالمعارف بزرگ اسالمی؛ ج،موسوی بجنوردی
.ش1380
ّ
، دار التاج، بیروت: کمال یوسف (با مقدمه)؛ چاپ اول، عبداهلل؛ المصنف فی االحادیث و اآلثار؛ حوت،ابن ابیشیبه
. هـ1409
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، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی، قم: سهیل (تحقیق)؛ چاپ اول،محمد بن اسحاق؛ السیر و المغازی؛ زکار
.ش1368
 دار، دمشق: بدیع السید (التحقیق)؛ الطبعة االولی، جاللالدین؛ تدریب الراوی في شرح تقریب النواوی؛ اللحام،سیوطی
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