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 )ع(نهضت امام حسین  

1وحید باصری

* 

 چکیده 
عبدالمطلب و یکی از نخبگان   عباس بنترین چهرۀ خاندان  عباس شاخص  عبداهلل بن

صحابه است. باوجود اخبار فراوانی که در فضل و دانش این چهرۀ مشهور بازتاب 
ترینِ این هایی از زندگی او همچنان با ابهاماتی روبروست. مهمیافته، اما بخش

ربالست. برخی منابع از معذور در واقعۀ ک )ع(او با امام حسین یعدم همراهها ابهام
رسد. در این پژوهش از نظرنمیاند، که درست بهو یا مأذون بودن او سخن گفته
در  )ع(عباس نسبت به برنامۀ امام حسین عبداهلل بندیدگاهی دیگر، اندیشه و تفکّر 

کار، زیست سیاسی . برای این شده است آستانۀ واقعۀ کربال بررسی و تحلیل 
قرارگرفته مورد واکاوی انتقادی  )ع(دوران خلفا و حکومت امام علی عباس در ابن

 چه خلفا شود که گفتمان. پرسش اصلی این پژوهش به این شکل مطرح میاست 
داشت؟ این پژوهش با روش  (ع)حسین امام نهضت  به عباس ابن رویکرد بر تأثیری

عقیده، غنیمت و منفعت و مفهوم  ۀمؤلفتوصیف و تحلیل تاریخی و با کمک سه 
عباس از  . نتیجۀ این پژوهش حاکی است تأثیرپذیری ابنشده است انجامگفتمان 

 )ع(ت یباهلکلی که به گفتمان  یبندیپاشد که او در عین گفتمان خلفا سبب می
را با رویکرد و  )ع(نهضت و حرکت امام حسین ازجملهداشت، برخی وقایع 

 ایشان تحلیل و ارزیابی کند.    ای متفاوت از اندیشه
 .عباس، گفتمان خلفا، قبیله، منفعت  عبداهلل بن، )ع(نهضت امام حسین :هاواژه کلید 
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 مقدمه
گرانه است؛ پس خوانش انتقادی تاریخ، رجوع دوباره به یک واقعه با رویکردی پرسش

کند. ی میهایی از یک جریان را که هنوز دچار ابهام است، واکاواین نوع خوانش، بخش
رساند. تر آن یاری میاین رهیافت به روشن شدن زوایای پنهان یک واقعه و درک درست

 اندقرارگرفته  یموردبررسها در تاریخ اسالم از این منظر کمتر  ها و شخصیتبرخی جریان
عباس،  عبداهلل بنرسد. زیست سیاسی نظرمیها ضروری بهزندگی آن ۀنقادانو واکاوی 

های شاخص صدر اسالم، یکی عبدالمطلب و از چهره  عباس بنرد خاندان  مشهورترین ف
ویژه در تفسیر قرآن ای نزد علمای مسلمان بهعباس جایگاه ویژه از این موارد است. ابن

عباس را بیش از شیعیان بازتاب  عبداهلل بندارد. منابع اهل سنّت، روایات فضل و دانش 
؛ 2/279: 1410سعد،  اند؛ این روایات گاه با تعابیری شگفت همراه است )نک. ابنداده

(؛ همچنین روایاتی 6/75:  1412جوزی،    ؛ ابن3/538:  1413؛ ذهبی،  4/27 :1417بالذری،  
نشان  )ع(علی متر از امااند او را عالمشود که گویا خواستهدر منابع اهل سنّت یافت می

: 1971)عسقالنی،  اند(. برخی نیز او را بهترین امت دانسته4/33: 1417بالذری، دهند )
را در جهت ها این روایات از جهت تاریخی ارزشی نداشته و عباسیان آن (.2/309

در منابع شیعی،  (.160-135: 1395)صادقی،  اندسازی به نفع اجدادشان ساختهفضیلت
عباس، اخبار و روایاتی هم در مذّمت او نقل  اس بخشی از فضایل ابنعالوه بر انعک

کرده آوری جمع اختیار معرفۀالرجال ها را کشی در کتاب ترین آناست که مهمشده
عباس از طرف برخی پژوهشگران نقد  (. روایات مذّمت ابن63-53: 1348)کشی،  است

خطاها و مدافع همیشگی  گونهزایناعباس را بری  است. این پژوهشگران ابنو رد شده
عباس  (. هرچند مباحثات و مناظرات ابن114-118: 1382)طبسی،  دانندمی )ع(علی امام

ویژه با امویان مشهور است و وثاقت تاریخی دارد، اما این مسئله به  )ع(علی در دفاع از امام
. موارد داشته استتی اش رفتار متفاوهای دیگری از زندگیکه او در بخشمنافاتی ندارد 

رفتار نکرده و یا   )ع(بیتاهلاست که او مطابق گفتمان  متعددی در منابع تاریخی ثبت شده
او از  دفاعیاتکه در محتوای برخی . ضمن اینکرده است در برخی موارد سکوت

ها و ابهامات جّدی وجود عباس هم پرسش های سیاسی ابنو در برخی کنش  )ع(علی امام
در واقعۀ کربالست.  )ع(حسین عباس با امام ابن یعدم همراهترین پرسش، مدارد. مه

( و 3/356:  1413)ذهبی،   اندبینایی او در اواخر عمر خبر دادهبرخی منابع از نابینایی و کم
)ابن  اندو ماندن در مکه را مطرح کرده  )ع(حسین منابع دیگری مأذون بودن او از جانب امام
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قرارگرفته این دو علت، مورد استنادِ برخی محّققان معاصر هم  (.5/26: 1411اعثم، 
بار در کتاب نخستین )ع(حسین مأذون بودن او از طرف امام (.118: 1382)طبسی،  است

که  سبب شده الفتوحوارگی روایات کتاب . پریشانی و داستانیافته استبازتاب  الفتوح
همواره اخبار این کتاب با تردید جدی روبرو باشد؛ پس، نقدهای جدی به این کتاب 

ها همچنان باقی ها و ابهام، پرسشیهرروبه(؛ 166-184: 1388)حسینی،  استوارد 
 با را خود برادران و چرا فرزندان عباس معذوریّتی داشت یا مأذون بود، است. اگر ابن

ای از او در تشویق و تحریض دیگران نکرد؟ چرا هیچ سخن و یا نامه  مراهه  (ع)حسین امام
 یافتن و بررسی پی در پژوهش ؟ ایننشده استگزارش  )ع(حسین برای همراهی با امام

 یا و کربال واقعۀ آستانۀ در او مقطعی کنش و عباس عبداهلل بن فیزیکی حضورعدم علت
تحلیل اندیشه و رویکرد او نسبت به برنامه نیست؛ بلکه در پی  چنینیاین هایعلت
پس از مرگ معاویه و جانشینی یزید است. در این راستا، تنها به سخنان او   )ع(حسین امام

عباس  که بخش عمدۀ زندگی ابناست. با توجه به ایندر آستانۀ واقعۀ کربال اکتفا نشده
های دیگری از ن نیست، بخشو نیازی به تکرار آ بود  )ع(بیتاهلدر همراهی با گفتمان 

زیست سیاسی او در زمان خلفای راشدین، که کمتر مورد توجه بوده است، مورد واکاوی 
بررسی  )ع(حسین و تأثیر آن بر رویکرد او به حرکت و نهضت امام قرارگرفتهانتقادی 

است. روش این پژوهش، توصیف و تحلیل تاریخی با بهره از نظریّۀ عابدالجابری، شده
طور گانۀ مشهور او )عقیده، غنیمت و قبیله( و اصطالح »گفتمان« است. بهگیری سهموا

است: گفتمان خلفا چه تأثیری بر  مشخص، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش
در آستانۀ  )ع(حسین عباس نسبت به حرکت و نهضت امام اندیشه و رویکرد فکری ابن

عباس  شود: هرچند ابنچنین مطرح میینواقعۀ کربال داشت؟ فرضیۀ این پژوهش ا
داشت، اما با تأثیری که از گفتمان خلفا پذیرفته بود،  )ع(بیتاهلکلی به گفتمان  پایبندی
شد برخی وقایع را از منظر این گفتمان و بود که سبب میای در او ایجاد شده اندیشه

عباس  ند. در این راستا، ابنمؤلّفۀ برجستۀ آن، یعنی منفعت، تحلیل و بر آن اساس رفتار ک
کرد و از وقایع را ارزیابی  )ع(حسین در آستانۀ واقعۀ کربال با رویکردی متفاوت از امام

 همراهی با ایشان بازماند. 
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 بحثی در نظریّۀ جابری
بود.  در دانشگاه رباط یر اسالماستاد فلسفه و تفکّ م( 2010-1936) محمدعابد الجابری

. استی اسالم _  ین عربفرهنگ و تمدّ ی »تراث« و انتقاد ۀمطالعسبب به  شهرت او
بسط د با عنوان نقد العقل العربی را در چهار مجلّ در این زمینه خود  ۀنظریّ  جابری

خلدون است، در مقدمۀ طوالنی جلد  است. رویکرد تاریخی جابری که متأثّر از ابنداده
معتقد است که با یک  . جابریافته استیبازتاب  ،العقل السیاسی العربی سوم با عنوان

برای   . اوکرد توان تاریخ اسالم را تحلیلعبارتی با یک کلید، نمیبه  یا  نگاه و از یک منظر
ها به تحلیل وقایع و با آن  کردهطرح معقیده، قبیله و غنیمت را  ۀسه کلیدواژ ر،فهم بهت

کند؛ این امر مبتدی عمل مید؛ هرچند در تحلیل وقایع مرتبط با شیعه، پردازاسالم می
عقیده نزد جابری هر چیزی است  پرداز است و مورّخ نیست.دهد جابری نظریّهنشان می

ت یا به قول ولوژی باشد و عقل به آن ایمان بیاورد. عصبیّئوحی و اید  ،دین  صورتبهکه  
نسبی و خونی است. غنیمت نقشی است  گرایی همان کارکرد خویشاوندیِقبیله ،جابری

 از جابری وام مقاله،فه در این لّ ؤاین سه م .(48: 1992)جابری،  که عامل اقتصادی دارد
باوران همان پیروان عقالنّیِت عقیده  .قرارگرفته استو با تغییراتی مورد استفاده    شدهگرفته

نظر بررسی و بر این اساس هستند و وقایع را از این م )ص(پیامبر منطبق بر وحی و سیرۀ
باوران است. اصطالحات محوری این مفهوم، پیشوای عقیده )ع(علی کنند. امامرفتار می

و همچنین انصار و مهاجر است.  )ص(های مشخصی در سیرۀ پیامبرمصداق با )ع(بیتاهل
 هاشم،هایی چون بنیگرایان با قریش است. از منظر این مفهوم، خاندانمحوریّت قبیله

اوس و خزرج نقش محوری دارند که در برابر اصطالحات مفهومِ عقیده نمود برجسته 
کسانی  فهلّؤم شود. پیروان اینمیمنفعت نامیده  تر،جامعصورت به، سوم ۀفلّؤمیابند. می

و رفتارشان در برخورد با وقایع بر اساس محاسبات سود و زیان است  هستند که تحلیل
  دهند.دیگر به منفعت اولویّت می ۀو یا در کنار دو مؤلّف

 مفهوم گفتمان
است. مفهوم مورد استفاده در این شده  مختلفی ارائه  تعاریف  (Discourse) دربارۀ گفتمان

 ه است. این دو،موفهمسرش شنتال و   م( 2014   – 1935) الکال پژوهش، تعریف ارنستو
ت تنها واقعی ،در دیدگاه ایشان .امور سیاسی و اجتماعی توسعه دادند ۀگفتمان را به هم

بندی جهان پیچیده و پراکنده فقط از گذر مقوله  شود وهای گفتمانی درک میدرونِ ساخت
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 ،تاریخی  ۀدر هر دور  تا بدانندآنند    پی  . این دو در(105:  1390)منوچهری،   قابل فهم است
: کندتصریح میاست. هوارث بر ذهن اجتماع حاکم بوده های معنایی و نظام هاچه نشانه

ها، ت رابطه دارد. معنای اجتماعی کلمهاز گفتمان دارند، با هویّ   ه»برداشتی که الکال و موف
ها خود بخشی از آن هستند، گفتارها، اعمال و نهادها را با توجه به بافت کلی که این

اعمال و   ،کلمات، گفتارها»  س این تعریف،بر اسا.  (162:  1377)سلطانی،   توان فهمید«می
 که دانست  فضایی توانمی  را  گفتمان  ی باشند وتاریخ  و حقایق  هاهگزار  توانندمی  نهادها«

 اهدافی و کرده رفتار اندیشیده، مشخصی هایمؤلّفه تأثیر تحت و فضا آن در افراد یا فرد
ها رهگیری کرد توان زیست افراد را در بستر گفتمانکنند؛ به این ترتیب، میمی دنبال  را

سخن  ،در گفتمانها مورد تحلیل قرار داد. های هر گفتمان را بر آنو تأثیرگذاری مؤلّفه
ای است که دیگر مفهوم یا نشانه ؛ این داّل مرکزی،آیدمرکزی به میان می از یک داّل

نظام معنایى مطلوب خویش را در اگر یک گفتمان،  گیرند.یها حول آن نظم منشانه
موقت، تثبیت کرده و رضایت عمومى را جلب کند،   طوربه  هرچندت جمعى اجتماع،  ذهنیّ

 .(163 :همان) شودآن گفتمان هژمونیک مى

 پیشینه پژوهش
های شود: دستۀ نخست نوشتهعباس به دو دستۀ کلی تقسیم می های مرتبط با ابنپژوهش

عباس، حبر االمه و  موسوعه ابناند. کتاب فراوانی که با رویکردی مدافعانه نگاشته شده
ترین نمونه از دستۀ نخست است. خرسان مفصل اهلل موسوینوشتۀ آیت ترجمان القرآن

است. عباس را بسط داده ضل و علم ابنجلد، زندگی و سخنان مرتبط با ف  21نویسنده در  
پذیرد و از برخی شواهد تاریخیِ خالف وی گاهی، بدون نقد و بررسی امری را می

عباس و اثبات تشیّع اوست. صادقی و همکاران  کند. این کتاب در پی دفاع از ابنمی عبور
 برخی در عباس عبداهلل بن نکوهش روایات در لیمّ أت ( در مقالۀ دیگری، با عنوان »1396)

یافته، مورد  عباس بازتاب «، روایاتی را که در منابع شیعی در مذمّت ابنشیعی ممتقدّ منابع
نقد قرار دادند. شیوۀ ایشان نقد رجالی و سندی این روایات است. ایشان از این مقاله 

ع حدیثیِ به مناب آنجااند که این روایاتْ جعلیّات امویان و زبیریان است و از نتیجه گرفته
ای با عنوان »قیام حسینی و ( در مقاله1380است. محمدحسن طبسی )یافتهشیعه راه 
داند. عباس پرداخته و اخبار مرتبط با ذمّ او را جعل می عباس« نیز به دفاع از ابن  عبداهلل بن

او گیرد که ، نتیجه می)ع(بیتاهلعباس در دفاع از  نویسنده با استناد به سخنانی که ابن
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او در کربال را نابینایی   عدم حضورو علت    داشته است  )ع(بیت التزام زبانی و عملی به اهل
 کند. از او مطرح می )ع(حسین امام عدم درخواستو 

طور مشخص، دو اند. بههای هستند که با نگاهی انتقادی انجام شدهدستۀ دوم پژوهش
ای با ( در مقاله1395) صادقی و همکاراناست. مقالۀ تاریخی در این زمینه نوشته شده

روایات« که به بررسی و نقد  در عباس عبداهلل بن اختصاصی فضایل انتقادی عنوان »تحلیل
حبر، ربانی، ادعای رؤیت جبرئیل و دعای  ازجملهعباس  القاب و روایاتی مرتبط با ابن

وارد از سوی عباسیان و با اند بیشتر این ماند، نتیجه گرفتهدر حق او پرداخته )ص(پیامبر
 است. »نقدعباس جعل شده ویژه ابنزایی برای اجدادشان بهانگیزۀ مشروعیّت و تقّدس

ترین ( عنوان جدّی1397) پور ازغدیعباس« نوشتۀ رحیم عبداهلل بن اختالس تاریخی
ال المعباس از بیت  عبداهلل بنعباس است که جریان اختالس  پژوهش انتقادی دربارۀ ابن

. نویسندگان این مقاله، بعد از ذکر دالیل موافقان و مخالفان کرده استبصره را بررسی 
بندی مجموعۀ . در جمعگرفته استگیرند، چنین کاری صورت این رویداد، نتیجه می

توان گفت، گروه نخست عمدتاً با رویکردی غیرتاریخی به دفاع از تشیّع فوق می
عباس در منابع اهل سنّت  که بازتاب فضائل مرتبط با ابننآاند؛ حال عباس پرداخته ابن

است؛ گروه دوم که بسیار بیشتر است و بیشتر انتقادات در منابع شیعی بر وی وارد شده
که به زندگی   آنچهصورت انتقادی و از منظر تاریخی به نقد بخشی از  به  هرچنداند،  اندک

اند، اما مسئلۀ این مقاله از سوی ایشان مورد بررسی قرار عباس ارتباط دارد پرداخته ابن
 است.   نگرفته

 گیری گفتمان خلفا شکل
، همواره در جامعۀ بود ایجاد کرده و وحی بر اساس عقیده )ص(اسالم پیامبر که گفتمانی

و بیگاه در حیات رسول  داشت. منازعاتی که گاه اعراِب مسلمان مورد تهدید بالقوّه قرار
طلبانه، میان برخی مهاجران و انصار پیش گرایانه و منفعتهای قبیلهبا انگیزه )ص(خدا
آمد، بیانگر این نکته است. نزاع مهاجران و انصار بر سر آبگاه مریسیع در غزوه می
(. همواره این 2/415: 1989)واقدی،  است دستنیازاالمصطلق، نمونۀ روشنی بنی
ویژه گفتمان های رقیب بهو انقطاع وحی، گفتمان  )ص(مال وجود داشت با وفات پیامبراحت

ع در انصار با تجمّمسلمان بود، دوباره رخ بنماید.  مبتنی بر قبیله که موردپسند اعراب تازه
انصار نگرانی از  ۀعجوالن علت این کارِر این راستا برداشتند. نخستین گام را د ،سقیفه
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مهاجران یا همان قریش  قدرتمندجناح  از سوی )ص(ان پس از وفات پیامبردید منافعشهت 
انصار  (.35: 1381حسین، ؛ طه122: 1403)بیضون،  بود عمر چون متنفذی صحابی و

ساکنان اصلی مدینه بودند و از جهت اموال و نفرات، بر مهاجرانِ مهمان برتری داشتند، 
های آن دو مشخص کرد که گفتمان و عمر به سقیفه و بحث و استدالل  ابوبکراما ورود 

های فکری دست باال را دارد. دقت در سخنان ابوبکر در مبتنی بر قبیله، در برابر نزاع
»ما اولین مردم کند: ین نظر است. ابوبکر در جمع انصار چنین استدالل میسقیفه، مؤیّد ا
ترى با پیامبر خویشاوندى نزدیک ۀترین است و ما رابطنسب ما شریف م.در اسالم هستی

برادران ما و شریکان ما در دین هستید. ما امرا هستیم و شما وزرا. اعراب  داریم و شما
خوب  گروهى از شما شکبیکرد،  قریش نخواهند اى جزهرگز خود را تسلیم قبیله

با برادران مهاجرتان در  ،بنابراین ؛رهبران از قریش هستند ،فرمود )ص(دانند که پیامبرمى
شبیه (. 1/582: 1417)بالذری،  است رقابت نکنید«ارزانى داشته هاآن خداوند به  آنچه

ابوبکر  کند کهمی نقل . یعقوبیاستچنین سخنانی از ابوبکر در منابع دیگر هم ثبت شده
ابن هشام   (.2/123تا:  )یعقوبی، بی )انصار(« ترند تا شمانزدیک  )ص(گفت: »قریش به محمد

)ابن  پذیرند«را نمی  شیقر  ریغ»قبایل عرب رهبری    :ه استابوبکر گفت  که  هم روایت کرده
 روایت  استناد به  ،مقابل انصارترین استدالل ابوبکر در  . همچنین مهم(659/  2تا:  هشام، بی

شبیه چنین سخنانی از عمر هم نقل  (.41: 1410)واقدی،  بود مۀ من القریش«ئ»اال
 .       (220/ 3: 1387)طبری،  استشده

گرایانه بود که در ذهن های قبیلهکردن انصار، مؤلّفه دستاویز اصلی ابوبکر برای مجاب
 ، یعنی قریش قرار)ص(یار فضیلت را قبیلۀ پیامبراعراب، جایگاه محکمی داشت. ابوبکر مع

عمر و عثمان با مؤلّفۀ برجستۀ منفعت تقویت شد، داد. از این گفتمان که بعدها در زمان 
شود. داّل مرکزی این گفتمان تا زمان فتوحات قبیله تحت عنوان گفتمان خلفا نام برده می

بیت  عنوان اهلهاشم بهمر از بنیع، منفعت بود. براساس این گفتمان است که پسازآنو  
 و هاشمیان و مقرری، در ترتیب دیوان عطا اود. نکیاد می )ص(محمد القربی و آل  یا ذوی

ابن ابی الحدید نقل  .(431: 1988)بالذری،  کرد معرفی را آل ایشان )ص(پیامبر همسران
از من پرسید پسرعمویت   .گوید در آغاز خالفت عمر پیش او رفتمعباس میکند: »ابنمی

-سنگوید گفتم با همجعفر را می عبداهلل بنرا در چه حالی رها کردی؟ من گمان کردم 
بلکه منظورم بزرگ شما  ؛کرد، عمر گفت منظورم او نیستهایش بازی میوسال 

(. این در حالی بود که این اصطالحات 12/20تا: )ابن ابی الحدید، بی است« )ع(بیتاهل
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 )ص( شد و همۀ هاشمیان و ازواج پیامبرن مبتنی بر عقیده به پنج نفر محدود میدر گفتما
مسلمان در  گرایانِاز رهیافت پیروزی قبیله(. 37-55: 1397)باصری،  گرفتیدر برنمرا 

 د کهش ای ایجادبالقوّه  ۀاندیش،  )ع(بیتاهلهای شیخین در گسترش مفهوم  تالشو    سقیفه
شریک و    )ع(بیتاهل  مصداق  خود راتوانست  می  )ص(خویشاوند پیامبرعنوان  هر هاشمی به

در آغازِ زایش خویش و در موِلدش،   هرچنداین اندیشه    .ببینددر فضایل و امتیازات ایشان  
گسستی میان هاشمیان ایجاد  هنوز ،در آن مقطع یعنی مدینه، چالشی جدی نبود و

مکانی از این واقعه، منازعات سیاسی فراوانی   و با دور شدن زمانی و  جیتدربهاما    ،بودنشده
و  )ص(محمد را سبب شد. در اواخر قرن نخست و در خارج از حجاز، یافتن مصداق آل

 )ص( از میان هاشمیان کار آسانی نبود و هر هاشمی خود را وارث معنوی پیامبر  )ع(بیتاهل
باسی نمونۀ روشن و خواند. بحث و نزاع محمد نفس زکیه حسنی با عبداهلل منصور عمی

  (.5/567: 1387)طبری،  واضحی از تأثیر این اندیشه است

 خلفاعبدالمطلب در گفتمان  عباس بناهمیت یافتن خاندان 

: 1414  سعد،  )ابن بود  تراز ایشان سه سال بزرگ  و  )ص(عموی پیامبر  ،عبدالمطلب  عباس بن
(. 3/24)همان:  خالفت عثمان درگذشتزنده ماند و در    )ص(. او پس از وفات پیامبر(3/4

در  )ص(هاشم و حمایت از پیامبرعبدالمطلب نه توان ابوطالب را در رهبری بنی عباس بن
بنا به  برابر قریش داشت و نه مانند برادر دیگرش، حمزه در بدر و احد مجاهدت کرد.

طالب ابی   فر بنجعحمزه و  به هیچ روی مانند  عباس و عقیل  ،  )ع(محمدباقر  روایتی از امام
عبدالمطلب بر اساس مؤلّفۀ عقیده  عباس بن(؛ بنابراین، 10/252: 1413بودند )خویی، ن

تر نزدیک  )ص(ویژگی شاخصی نداشت، اما بر اساس مؤلّفۀ قبیله، از هر مرد دیگری به پیامبر
 نام  نداد  قرار  با  نتیجۀ سقیفه  از  اطالع  از  یابد پسبود؛ به همین جهت، ابوسفیان امکان می

 )ص(هاشم به جانشینی پیامبراین دو نفر از بنی  انتخاب  ، خواهان)ع(علی  امام  نام  کنار  عباس
)طبری،  کند اعتراض بود، قریش تراهمیتکم خاندانِ از که ابوبکر شود و به انتخاب

(؛ همچنین از این رهیافت است که جناح پیروز در سقیفه به جهت نگرانی 3/209: 1387
آیند تا نظر موافق او را بر پذیرش خالفت ابوبکر جلب هاشم نزد عباس میمخالفت بنیاز  

 بر  (؛ عالوه1/32: 1410؛ دینوری، 2/124)یعقوبی، بیتا:  و از مخالفت او جلوگیری کنند
 پیروان همواره و بود رقیببی اسالم در سابقه و جهاد که در فضل، )ع(علی وجود این،

 عباس کشیدنبر در را خلفا انگیزۀ بودند، او رهبری در پی و راهیهم را او باوریعقیده
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کرد. ابوبکر خود به این می خاندانی دوچندانو ایجاد و تقویت رقیبی درون فرزندانش و
کند که به مالقات عباس گو با عمر و ابوعبیده مطرح میوموضوع اشاره کرده و در گفت

را  )ع(وسیله دست علیخالفت قرار دهند و بدینبروند و برای او و فرزندانش سهمی از 
؛ 1/32: 1410)دینوری،  عباس چنین پیشنهادی را رد کرد هرچنداز خالفت کوتاه کنند؛ 

 (.2/124تا: یعقوبی، بی 
عمر در  رویکرد برکشیدن خاندان عباس در زمان خلیفۀ دوم بیشتر پیگیری شد.

ل توسّ  )ص(عموی پیامبر  ،باران به عباسالرماده، برای طلب  مدینه در سال عام یسالخشک
: 1387؛ طبری،  4/7:  1417)بالذری،   میان خدا قرار داد تا باران بباردۀ او را واسط  ،جست

 به مدینه، اموال  و غنائم شدن سرازیر و فتوحات از مؤلّفۀ منفعت هم که پس .(7/571
وانمندی و شهرت صورت برجسته وارد گفتمان خلفا شد، با اقدامات خلیفۀ دوم به ت به

نویسد عمر سهم عباس را می الخراجخاندان عباس کمک بیشتری کرد. ابویوسف در 
: 1399)ابویوسف،  قرار داد )ص(بیش از همه و یا پس از بدریون و برابر با ازواج پیامبر

عبدالمطلب به  عباس بنعطا و مقرری را از کند که عمر پرداخت (. طبری نقل می43
و سپس،  هزار درهم پرداخت 12یا  25آغاز کرد و به او  )ص(اش به پیامبرنزدیکیسبب 

: نوشته استهم  بالذری (.3/614: 1387)طبری،  را اولوّیت داد )ص(همسران رسول خدا
. (434: 1988)بالذری،  قرار داد اوبیش از  قولیبهو  )ع(علیعطای عباس را برابر عمر 

 کهیدرحالبود؛  )ص(تر او به پیامبردن عباس، نسب نزدیکاستدالل خلیفۀ دوم در برکشی
که میان  نظرهااختالفچنین امتیازی وجود نداشت. برخی  )ص(در تعالیم و سیرۀ پیامبر

از این منظر، قابل بررسی و  ،افتهیانعکاس در منابع  )ع(علی عبدالمطلب با امام عباس بن
 (.   16/226تا: الحدید، بی ابی )ابن ارزیابی است

یافت که  عباس بیشتر ادامه عبداهلل بننزدیکی و احترام خلیفۀ دوم نسبت به 
طالب متولد شد و هنگام وفات عباس در شعب ابی عبداهلل بن .باشداتفاقی  توانستنمی

ار عباس بسی بناشروع فعالیت سیاسی  (.  26:  1410)زبیری،   ساله بود  15تا    13،  )ص(پیامبر
دوم او را همراه   ۀخلیف  که هنوز بیست سال هم نداشت.درحالی  ؛زود و در زمان عمر بود

خواست و چون مورد از او مشورت می ،پذیرفتبدریون و بزرگان صحابه به حضور می
بزرگان و خردمندان معرفی  یهمتاعباس را در عین جوانی  ت، ابنگرفاعتراض قرار می

برخورد با برخی  در  خلیفۀ دوم .(4/125: 1415، ابن حجر، 26: 1391)ناشناس،  کردمی
الحدید،  ابی )ابن اص فروشو و حکم را بگو«»هان ای غوّ  گفت:عباس می ابن  بهت  مشکال
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عمر عباس یکی از سه نفری بود که بر  بنا که کرده استنقل  یعقوبی(. 12/179تا: بی
 اشخانه به عمر خانوادۀ اعضای از یکی مانند(. او 2/159تا: )یعقوبی، بی نفوذ داشت

در  ،کند عمرقتیبه ذکر می(. ابن233 تا،عبداهلل طبری، بی احمد بن) کردمی وآمدرفت
داشت و به خود نزدیک را »او را دوست میزی ؛خواندفراعباس را  ابن مرگ،هنگام 

ای تاریخی دیگری ه. گزارش(1/41:  1410)دینوری،   پذیرفت«ساخت و سخنش را میمی
عباس  عباس در جریان قتل عمر همواره در کنار او بود. خود ابن کنند که ابنیید میأت 

ابی )ابن  گوید: »من نخستین کسی بودم که پس از زخمی شدن عمر پیش او رفتم«می
جایگاهی که فرزندش عبداهلل نزد خلیفۀ دوم  آگاهی ازبا عباس  .(12/190تا: الحدید، بی

داشته،  بینم عمر تو را به خود نزدیک کرده و گرامی»می: کردمیسفارش  بود به او یافته
پس مواظب باش که نزد او دروغی نگویی و رازی را فاش نکنی و از کسی به بدی یاد 

خلیفۀ عباس و فرزندانش در زمان  (.  26: 1410؛ زبیری، 10/142:  1418سعد،  )ابن نکنی«
عباس را فراخواند و  ابن  ،اشخانه  ۀعثمان در هنگام محاصر. ودندهم مورد احترام ب  سوم

عثمان پس از (؛ همچنین 4/27: 1417)بالذری،  سپرداو حج را به  و سرپرستی امارت
او عباس نزد  ابناما  ،دادبا خود را نمی ینینشهم ۀبه مردم اجاز ءساختن قصر زورا

  . (1/196تا: الحدید، بیابی )ابن  کردمیوآمد رفت

 عباسهایی از تأثیر گفتمان خلفا در سخنان و رفتار ابن  تحلیل گزارش

 عباس دربارۀ خالفت عبداهلل بنگوی عمر و و. گفت1
گویی میان عمر و وپس از گفت کرده استگزارش  اخبارالدولۀ العباسیۀ ف ناشناسِلّؤم

در دفاع از  عباس خالفت که به ناراحتی عمر از سخنان ابن ۀعباس دربار عبداهلل بن
در آن  یهاشم؛ که چیزیشما بن یهادوم گفت: »دور باد دل  ۀخلیف ،انجامید هاشمبنی

شود و یکه زائل نم یرود و کینه و غشیکه از قلب شما بیرون نم ینیست مگر حسد
هاشم قلوب بنی ۀرام باش. دربارمنین، آؤیا امیرالم عباس گفت: همیشه خواهد ماند. ابن

هاشم( )بنی است و ایشان )ص(که قلوب ایشان مانند قلب پیامبردرحالی ؛گوییچنین می
ما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس »انّ :فرموده استشان پیامبرند که خدا درباره بیتاهل
حق دارم؛ هر که   یمسلمان منین، من بر تو و هرؤیا امیرالم  ... «رکم تطهیراًالبیت و یطهّاهل

 تاسو هرکه آن را گم کند بدبخت شده رسیده استی بختحق مرا حفظ کند به خوش
 (. 52-54/ 12تا: الحدید، بیابی ؛ ابن 53: 1391ناشناس، ) «



 37 |... بن عباس تأثیر گفتمان خلفا بر رویکرد عبداهلل |

 

 

هاشم را است. او همۀ بنی )ع(بیتاهلعباس از  گفتگو، تفسیر ابن این مهم نکتۀ
 خطاب کند. در سخنشو شریک در فضائل معنوی ایشان معرفی می )ص(بیت پیامبر اهل

 )ع( بیتاهلهای دارم«، خود را یکی از مصداق حقی مسلمانی هر و تو بر »من که عمر به
ن هاشمْ خانداعباس از جهت مؤلّفۀ قبیله درست است و او و همۀ بنی داند. سخن ابنمی

 تواند درست باشد. نکتۀروند، اما سخن او بر اساس مؤلّفۀ عقیده نمیشمار میبه  )ص(پیامبر
 با اما هستند، کسانی چه القربیذوی و )ع(بیتاهل که دانستمی دوم خلیفۀ که این دیگر
که خلیفۀ اول و دوم   گفتمی سخن  گفتمانی  در  عباس ابن  زیرا  کند؛نمی  مخالفتی  او نظر
گیری آن نقش اساسی داشتند. در واقع، چنین سخنانی در گفتمان خلفا فرصت شکلدر 

 یابند.  بروز و ظهور می

 عثمان عباس با  عبداهلل بن . گفتگوی2
هاشم را شریک در فضائل عباس به عمر گفت و تمام بنی عبداهلل بنشبیه سخنانی که 

عباس در  است. ابنهم ثبت شده گوی او با خلیفۀ سومومطرح کرد، در گفت )ع(بیتاهل
، کرده بودتوزی دربارۀ خالفت متهم  هاشم را به حسادت و کینهپاسخ انتقاد عثمان که بنی

 )ابن اند«او به این کار راضی بوده )ع(بیتاهلو  )ص(کدام زمان عترت پیامبرپاسخ داد: »
دانى که اگر خودم سوگند، مى جانبهکند: »(؛ او در ادامه، بیان می8/ 9تا، الحدید، بیابی 

ا خود اهل افزود که مرسید بر قدر و فضیلت ما چیزى نمىحکومت هم به دست ما مى
کس به سابقه مگر به فضل ما و هیچ است دهینرسکس به فضیلتى م و هیچتیفضل و منزل
کس بود هیچما و اگر رهنمود ما نمى رویمگر به سابقه و پیش است دهینرسو پیشروى 
 (.9/9)همان:  «رسیدشد و از کورى به دادگرى نمىهدایت نمى

است. عباس گزارش شده گونه سخن گفتن در موارد گوناگون دیگر هم از ابناین
گفت: »ما اهل بیت نبوت و که می کرده استعباس نقل  از ابن اسدالغابهاثیر در  ابن

(. 3/187: 1409اثیر، )ابن  وآمد مالئکه و معدن علم هستیم«رفت رسالت و جایگاه
القربی در بود سهم ذوی بن عامر حروری که از او پرسیده  عباس در پاسخ نجده ابن

(. مشخص 2/648:  1410)نمیری،   البیت«بود: »فهو لنا اهلخمس از آن کیست؟ پاسخ داده  
تواند مصداق سخنان مذکور باشد. ممکن نمی )ع(عباس در گفتمان اهل بیت است ابن

شدۀ زمان عباسیان است. این احتمال درست است که است عنوان شود این موارد ساخته
عباسیان انگیزۀ الزم برای جعل اخبار به نفع اجداد خود را داشتند، اما همواره، جعل با 
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، چنین گریدبارتعبهگیرد؛ می توجه به بستر و بافِت همسو، آفریده و موردپذیرش قرار
عباس هم بر اساس آن گفتمان سخن  موضوعاتی از رهیافت گفتمان خلفا مقبول شد و ابن

روشنی به به که نمونۀ مهمی است زبیر عبداهلل بن و عباس عبداهلل بن گفت. مفاخرۀمی
های منفعت و قبیله را بازگو حاشیه رفتن مؤلّفۀ عقیده و پررنگ بودن مؤلّفه

 (. 9/324 تا،بی الحدید،ابی ؛ ابن 95: 1391)ناشناس،  کندمی
هاشم هم معاویه جعفری یکی دیگر از بنی  عبداهلل بناز رهیافت این گفتمان است که  

در قیام خود سکه ضرب کرد که بر روی آن آیۀ »قل الاسألکم اجراً الّا الموده فی القربی« 
او هم خود را فرزند بزرگان اسالم و معدن نبوت (.  2/63:  1417)بالذری،   بود  نقش بسته

 (.  1/216: 1416بکار، بن )زبیر  خواندمی

 و عثمان )ع(علی عباس در اختالفات میان امام بن عبداهلل. موضع 3
اقدامات خلیفۀ سوم در استفادۀ افراطی از مؤلّفۀ منفعت به نفع خویشان و نزدیکانش 

 )ع( علی های متعددی از اعتراض امامالحدید گزارش یاب بود. ابنموجب نارضایتی شده 
الحدید، ابی )ابن  کرده استبه خلیفۀ سوم بر سر همین رفتارِ مبتنی بر منفعت او، نقل 

الحدید  ابی البالغۀ ابنهای تاریخی که عمدتاً در شرح نهج(. دقت در گزارش9/24تا: بی
در برابر رفتارهای خلیفۀ سوم خبر  است از سکوت عباس و فرزندش، عبداهللثبت شده

 که نشنیدم عثمان مورد در پدرم از هرگز : »منکرده استعباس نقل  عبداهلل بندهد. می
)دربارۀ  بدارد معذور را او یا نهد بر گردنش را گناهى و کند نکوهش را او کارى در

(. تأثیر گفتمان خلفا بر تفکّر خاندان عباس 9/13ن:  )هما کرد(«کارهای عثمان سکوت می
عبدالمطلب بعد از انتخاب ابوبکر با سخن او در  عباس بنتوان از مقایسۀ سخن را می

در زمان عثمان مقایسه کرد. در مورد اول، او پس از پیشنهاد بیعت   )ع(علی وصیتش به امام
(، 6/18کند« )همان:  عباس قبول نمی زندپس می  )ع(ابوسفیان گفته بود: »کاری را که علی

بینی، اما از گوید: »تو به جهت کمی دانش صدمه نمیمی )ع(علی اما در وصیتش به امام
)همان:  نیفتدسفارش کرد که با عثمان در )ع(بینی« و به علینپذیرفتن نصیحت آسیب می

تر و بیشتر است. عباس روشن عبداهلل بن(. چنین مواضع و رویکردهایی از 13/297
با عثمان، نقش میانجی داشت؛ گرچه در   )ع(علیعباس در منازعات و اختالفات میان   ابن

کرد کرد، اما به عثمان هم انتقادی نداشت و سعی میدفاع می  )ع(علی بیشتر موارد، از امام
عبداهلل عمار و  که کرده استالحدید جریانی را ثبت  ابی رضایت او را جلب کند. ابن
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کنند و کار میان عثمان و عمار به مشاجره دفاع می )ع(عباس در حضور عثمان از علی بن
خواهد گزارش رفتار تند عمار و پیام عثمان به عباس می کشد؛ سپس عثمان از ابنمی

 دیدنش از )ع(على پیوست، ما به عمار سپس»...  گوید:عباس می را برساند. ابن )ع(علی
 آنچه آیا عباس، ابن اى: گفت عمار. پرسید حالش از و زد لبخند او بر و شد روىهگشاد

 تو که سوگند خدا به ولى: گفت عمار. آرى: گفتم ؟گفتى )ع(على به گذشت ما بین که را
 که پنداشت )ع(على: گویدمى عباس ابن...  گفتى سخن او دل هواى به و عثمان زبان از

 در را او دست سبب بدین داردوجود  امگفته من آنچه از غیر دیگرى اخبار عمار پیش
(. 9/12)همان:   دارد«نمى  خوش  مرا  حضور  که  دانستم  و  کرد  رها  مرا  دست  و  گرفت  دست

کند که در برخی موارد عباس مشخص می عبداهلل بنمقایسۀ سخنان و رفتار عمار و 
عباس خود نیز به این موضوع  نبود. ابن   )ع(علی  عباس منطبق بر خواست امام مواضع ابن
 )ع( علی کند که برای رساندن سخن و انتقادات عثمان و آوردن پاسخ نزد اماماشاره می

رفته بود، اما »دیدم خشم و آتش اندوه او چند برابر عثمان است، خواستم او را آرام کنم 
(. بالذری شبیه به این 9/10)همان:  نپذیرفت به خانۀ خود رفتم و از هر دو کناره گرفتم«

و نه   )ع(که او به معاویه گفت: »من نه بر سیرۀ علی کرده استعباس نقل  سخن را از ابن
 بعید نیست(. 4/35 :1417بالذری، ) هستم« )ص(اهللرسول بر سیرۀ عثمانم بلکه بر سیرۀ 

سیرۀ اش را در ای از زندگیعباس بخش عمده زیرا ابن باشد؛ ساختگی سخن این
عباس تحت فشار معاویه چنین  است. همچنین ممکن است ابنگذرانده  )ع(علی امام

در  )ع(عباس نپذیرفتن برخی مواضع امام علیسخنی گفته باشد، اما اگر منظورِ ابن 
اختالف با عثمان بوده باشد، این سخن از او محتمل است.  ازجملهموضوعات گوناگون 

ری است. اعتراضات ابوذر به خلیفۀ سوم به جهت رفتارهای تبعید ابوذر نمونۀ روشن دیگ
المال سبب شد تا عثمان فرمان داد ابوذر تبعید شود و هیچ فردی هم او در ارتباط با بیت

با نادیده انگاشتن این فرمان خلیفه   )ع(علی  حق مشایعت و سخن گفتن با او را ندارد. امام
و عماریاسر او را بدرقه کردند؛ این حرکت،    جعفر  عبداهلل بن، عقیل و  )ع(به همراه حسنین

(، اما منبعی حضور 2/341: 1409)مسعودی،  دنبال داشتاعتراض شدید عثمان را به
نکرده گیری و سخنی از او در تبعید ابوذر را گزارش عباس در این جمع یا موضع ابن

 . است
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 در برخی موارد  )ع(علی عباس با حکومت امام عبداهلل بن ییسوناهم

بود و در بین یاران و مدافعان و  )ع(عباس در حکومت علی بیشترین سوابق سیاسی ابن
است، مشاوران نزدیک ایشان قرار داشت. نقش او در جمل و صفین پررنگ و برجسته 

 زارش شده است:گ  )ع(های علیاو با برخی تفکّرات و کنش  ییسوناهماما مواردی هم از  

 دربارۀ عزل معاویه )ع(علی عباس با امامابن  نظراختالف. 1
عباس ابقای معاویه و دیگر کارگزارن عثمان بود تا  ، نظر ابن)ع(پس از بیعت مردم با علی

از مخالفت و سرکشی معاویه پیشگیری شود و پس از تثبیت خالفت، او را  کار نیابا 
کند و دو سخن او را نپذیرفت و فرمود در کار دین تساهل نمی )ع(عزل کند. امام علی
عنوان والی کند بهعباس پیشنهاد می گذارد و سپس، به ابننمی بر کارروز هم معاویه را 

عبداهلل (. پافشاری  4/440  :1387  طبری،) پذیرداس نمیعب سوی شام حرکت کند که ابنبه
خطاب به او فرمود: »ای پسر عباس،  )ع(عباس بر سخن خود سبب شد که امام علی بن

دهی و در آن های معاویه بدورم. نظری به من میکاریهای تو و خردهکاریمن از خرده
عباس گفت چنین  اطاعت کنی. ابن نگرم اگر برخالف آن عمل کردم باید که از من می
صورت (. ابقای معاویه گرچه به2/356: 1409؛ مسعودی، 4/440: 1387)طبری،  کنم«می

هرگاه با اندیشۀ خویش بر اساس   )ع(سازگاری نداشت و علی  )ع(علی موقت با اندیشۀ امام
ری اوضاع عباس با محاسبات دیگ آمد، اما ابنرسید از آن کوتاه نمیعقیده به نظری می

 سنجید.را می

 . مناظره با خوارج در نهروان2
عباس را برای احتجاج با خوارج فرستاد  ، ابن)ع(علی کرده استالحدید گزارش  ابی ابن

»به قرآن با آنان احتجاج مکن که قرآن داراى معانى گوناگون است، تو و به او فرمود: 
به آنان سخن بگو که راه گریزى   ()ص(ر)پیامب تگویى و آنان چیزى دیگر، به سنّچیزى مى
شود: (. ابن ابی الحدید در ادامه یادآور می18/71تا: )ابن ابی الحدید، بی یابند«از آن نمى 

گویم: نه، او با المؤمنین رفتار کرد؟ مىعباس طبق سفارش امیر اگر بپرسى که آیا ابن»
خویش برنگشتند و آتش جنگ   دۀخوارج از عقی  ،قرآن با ایشان مباحثه کرد به همین سبب

(. چنین رفتاری از او مسبوق به سابقه بود و در جریان عزل 18/71:  )همان برافروخته شد
گمان خویش، متن   اشعری از والیت کوفه هم چنین عملکردی داشت. او به ابوموسی
یدم که نزد مردى دانست: »با خود اندیشخطاب به ابوموسی را به صالح نمی  )ع(نامۀ علی
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 المؤمنینکرد. نامۀ امیراى ببرم؛ زیرا به آن توجهى نخواهد که امیر است نباید چنین نامه
المؤمنین نوشتم« اى دیگر براى ابوموسى از قول امیررا کنار گذاشتم و از سوى خود، نامه

 (.265: 1413)مفید،

 المال بصره. جریان بیت3
، )ع(سوی مکه در اواخر حکومت امام علین بهالمال بصره و رفتبرداشتن بیت

عباس است. منابع بسیاری این  عبداهلل بنمسئله در زیست سیاسی  نیزتریبرانگچالش
(. این مسئله 5/141: 1387  ، طبری،2/205تا: )یعقوبی، بی اندمسئله را گزارش کرده

یل موافقانِ این جریان موافقان و مخالفانی دارد که هریک دالیلی دارند، اما شواهد و دال 
پورازغدی و مرتضوی، )رحیم بر استدالالت مخالفان آن از منظر تاریخی برتری دارد

عباس را نصیحت و تهدید کرد  بر این واقعه گریست و ابن  )ع((. امام علی71-88:  1397
بیشترِ  )ع(های علیعباس بر اثر سخنان و نامه نویسد: ابناموال را بازگرداند. یعقوبی می

شود، را منکر نمی  مسئلهعباس، خود این   . ابن(205/  2  تا:یعقوبی، بی) اموال را بازگرداند
 )ع(حسن عباس در نامه به امام (. ابن4/41: 1417)بالذری،  داندبلکه آن را اختالس نمی

دهد. او پس از سفارش به جنگ با معاویه و جذب سران و هم چنین تفکّری را بروز می
به معاویه رغبت کردند،   )ع(کند: »سبب این که مردم از پدرت علیرگان قبایل مطرح میبز

این بود که در قسمت غنائم میان ایشان نیکو رفتار نکرد و عطای آنان را مساوی قرار داد 
(. چنین رفتاری از برادر او، 17/23تا، )ابن ابی الحدید، بی و این کار بر آنان گران آمد«

در یمن بود که در  )ع(است. عبیداهلل، والی منصوب علیعباس، نیز نقل شده بن داهللیعب
ارطاۀ از یمن گریخت و به همین جهت، مورد  بن یورش سپاه معاویه به فرماندهی بسر

(؛ همچنین او فرماندۀ سپاه امام 2/635: 131410)ثقفی،  شماتت امیرمؤمنان قرار گرفت
بود که با گرفتن پول، سپاه را رها کرد و به معاویه با سپاه معاویه  ییارویرودر  )ع(حسن

 (.  2/214تا: )یعقوبی، بی پیوست

 در آستانۀ واقعۀ کربال )ع(عباس با امام حسین  عبداهلل بنتحلیل سخنان 

 کنش تحلیل شد، گفته عباس ابن افکار و زندگی بررسی در تاکنون آنچه به توجه با
 یزید گیرینماید. قدرتنمی او در واقعۀ کربال پیچیده و شگفت یعدم همراه و سیاسی

نخبگان و  ای کهبود؛ به گونه همراه مالی و تهدید منافع جانی با او خواهیبیعت و
 هاکنش  و  هااندیشه  کردن  پنهان  فرصت  داد،  قرار  سخت  انتخابی  سر  بر  را  شاخصان جامعه
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عباس  هایی میان یزید و ابننگارینامه  ،برخی منابع. در  نماند  باقی  گریزی  راه  و  گرفت  را
به  )ع(حسین امام ها و مواضعۀ فعالیتکه یزید دربار ذکر شدهدر آستانۀ واقعۀ کربال 

عباس  را منصرف کند و ابن )ع(حسین امامه، و از او خواست استعباس هشدار داده ابن
. محتوای (215: 1418بن جوزی،  سبط؛ 8/164: 1407)ابن کثیر،  کرده استهم قبول 

که جعل آن از سوی امویان   دارد  امویان  مواضع  با  عباس ابن  هماهنگی  از  نشان  هااین نامه
مورد استناد ، یهرروبه . نشده استتر هم ثبت متقّدمدر منابع ها نماید. این نامهبعید نمی
در   )ع(عباس با امام حسین نوگوی ابگفت بارهنیدراترین سند ، اما مهمگیردقرار نمی

هنگام حرکت ایشان از مکه به عراق است. محتوای این سخنان در منابع متعددی ثبت 
 نکات حاوی و دارد داستانی صورت و مفصل ،الفتوح در اعثم ابن است. گزارششده

با یک  ابومخنف دست اول را گزارش. است نیامده منابع دیگر در که است متناقضی
سمعان، یکی از شاهدان اصلی واقعۀ کربال روایت کرده و طبری آن را  بنواسطه از عقبه

. به جهت اهمیت این سخنان، عین روایت را آورده و سپس بررسی کرده استثبت 
عبداهلل   شود  روان  کوفه  سوى  که  شد  مصمّم  )ع(حسین  وقتى  گوید  سمعان  بن»عقبه  کنیم:می
 عراق سوى تو که اندکرده شایع مردم! عمو پسر اى :گفت و آمد وى پیش عباس بن

 همین  تعالى اهللشاءان  که  دارم  آن  آهنگ:  گفت  کرد؟  خواهى  چه  بگو  من  به  رفت،  خواهى
 دارد و قرین محفوظ سفر این از ترا خدا :گفت بدو عباس ابن .کنم حرکت روزه دو

 را  والیتشان  و  اندکشته  را  حاکمشان  که روىمى  قومى  سوى  آیا  بگو  من  به.  بدارد  رحمت
 هاآن سوى اندکرده چنین اگر اند،رانده بیرون را خویش دشمن و انددرآورده تصرّف به

 خراج  وى  عّمال   و  است،  مسلط  قوم  بر  و  آنجاست  حاکمشان  و  اندخوانده  ترا  اگر  اما  رو،
 تکذیب  و  دهند  فریبت  دارم  بیم  اندکرده  دعوت  زدوخورد  و  جنگ  به  ترا  گیرندمى  والیت

 کار  در  کسهمه  از  و  دهند  حرکتشان  تو  ضد  بر  و  نکنند  یاریت  و  کنند  تو  مخالفت  و  کنند
. بود خواهد چه ببینم جویم،مى خیر خدا از: گفت )ع(حسین. باشند ترسخت تو دشمنى

 پیش )دوباره( عباس عبداهلل بن یا صبح بعد برفت. شب وى پیش از عباس گوید: ابن
 در دارم بیم ندارم، صبر اما نمایم،مى صبورى من! عمو پسر اى: گفت و آمد )ع(حسین

 شهر همین در. مشو نزدیک هاآن به گرند،حیله قومى عراق مردم. از بین بروی سفر این
 هاآن به خواهندمى ترا گویندمى کهچنان عراق مردم اگر. حجازى مردم سرور که بمان
 خواهىنمى  رفتن  جزبه  اگر.  رو  هاآن  سوى  آنگاه  کنند،  بیرون  را  خویش  دشمن  که  سیبنو

 آنجا پدرت دراز، و است پهناور سرزمینى هست، هادرّه و هاقلعه آنجا که رو یمن سوى
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 فرستى.مى دعوتگران را و نویسىمى نامه مردم به برکنارى، از دشمنان و دارد، شیعیانی
 اى: گفت بدو )ع(حسین بیابى. خطر،بى خواهى،مى را آنچه که امیدوارم صورت، این در

 رفتن آهنگ و امشده مصمّم من ولى مشفقى، گویىنصیحت که دانممى خدا به! پسرعمو
 کشته چنان ترسممى خدا به را مبر، کودکانت و زنان روىمى اگر :گفت عباس ابن. دارم

: 1387)طبری، نگریستند«مى را او فرزندانش و زنانش و شد کشته عثمان که شوى
5/383-384.) 

 تأمّل است:  های زیر قابلدر تحلیل این سخنان نکته
هر انسان آزاده  بر عهدۀ فطرت که جست در عهدی باید را )ع(حسین . هدف امام1

و انسانی در بلندای معنویّت   )ع(بیتاهلمصداق اصلی    عنوانبه   )ع(حسین  . امامنهاده است
نباشد   تفاوتبی  »ستم«  و  »جهل«  به  نسبت  دانست کهخود می  و کامالً رها از تعلّقات، شأن

نویسد: »حرف ایشان در پاسخ کوفیان چنین می  .نگذارد  پاسخبی  را  خواهیهدایت  ندای  و
واسطۀ شما ما بیشتر شما این است که ما پیشوایى نداریم؛ لذا نزد ما بیا که شاید خدا به

، امام نیست مگر آنکه عامل به به جانم... قسم  را گرد محور حق و راه راست جمع کند
باشد و نفس خویش را   قرآن باشد و بر اساس قسط عمل نماید و در گرو حق و حقیقت

در نامه به اهل بصره نیز شبیه به  )ع(حسین (. امام5/353)همان:  بر خواست خدا وادارد«
 اللّه صلّى پیامبر سّنت و خدا کتاب به راما »ش :فرمایدکند و میاین سخنان را مطرح می

 .(5/375  )همان: است«شده  زنده  بدعت  و  مرده سنّت چراکه  خوانم؛مى  سلّم  و  آله  و  علیه
 با این انگیزه از مکه به سمت عراق حرکت کرد. )ع(حسین امام

عباس در مواضع مختلف و در موارد متعددی در برخورد با دیگران  عبداهلل بن. 2
بود که محبتشان الزم و بر هر فردی حق معرفی کرده  )ص(پیامبر )ع(بیتاهلخود را جزء 

گوی مذکور نشانی از آن سخنان وهاست، اما در گفتآن  به دستدارند و هدایت مردم 
خواند. دلسوزی و نصیحت او از می حجاز بزرگ را پسرعمو و )ع(حسین نیست. او امام

 رهیافت خویشاوندیست. 
نکرده کند به عراق نرود، اما منبعی گزارش  را نصیحت می  )ع(عباس امام حسین . ابن3
باشد و یا خبری مبنی بر سفارش کرده  )ع(عباس عراقیان را به حمایت از امام ابن است

به یزید و امرای او در حجاز   )ع(حسین تالشی از جانب او به رعایت حرمت و حریم امام
در پاسخ نامۀ یزید که از بیعت نکردنش . او پس از واقعۀ کربال و  نشده استو عراق ثبت  
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زبیر تشّکر کرده بود، نامۀ تندی به یزید نوشت و او را به جهت شهادت امام   عبداهلل بنبا  
 (. 2/247 تا:)یعقوبی، بی تقبیح کرد )ع(حسین
گرفتن حکومت و  به دست )ع(عباس، گویا هدف اصلی امام حسین . از منظر ابن4

گیرد که این کار شدنی جهت، با محاسباتش نتیجه می نیبه همپیروزی در جنگ است. 
ها امارت نیست؛ زیرا مردم عراق قدرت را در دست نگرفتند و همچنان امیر اموی بر آن

عباس با برخی مواضع پیشینش هماهنگ است و یادآور سخنانش به  دارد. این تحلیلِ ابن
در بخشش مال برای جذب سران قبایل  )ع(در ابقای معاویه و به امام حسن )ع(علی امام

است. هرچند برخالف نظر او پیروزی نظامی هم دور از دسترس نبود. اگر چنین اتفاقی 
 نیفتاد نتیجۀ کوتاهی او و دیگر خواص و نخبگان جامعه مسلمانان بود.  

 گیرینتیجه

گرایی بود که در دوران فتوحات، جای د، قبیلهمحور اصلی گفتمانی که در سقیفه ایجاد ش
ها اهمیت یافته و در خود را به مؤلّفۀ برجستۀ منفعت داد. بر اساس این گفتمان، خاندان

برجسته شدند؛ بر این اساس، تغییرات تازه و هویّت  )ص(برابر عناصر گفتمان پیامبر
ت، اهمیت یافتن خاندان جدیدی بر اساس قبیله و منفعت ایجاد شد. یکی از این تغییرا

 عباس بنعبدالمطلب در گفتمان خلفا بود. خلیفۀ دوم بر اساس این گفتمان،  عباس بن
و غیر ایشان،  هاشمیبندر صدر  )ص(ترش به پیامبرعبدالمطلب را به سبب نسب نزدیک

ی هایها و تالشالمال نشاند. این مسئله در کنار انگیزهبرای دریافت عطا و مقرری از بیت
تدریج این خاندان که خلفا در جذب و برکشیدن خاندان عباس داشتند، سبب شد به

های گفتمان خلفا تأثیر بپذیرد و در برخی موارد بر آن عباس از مؤلّفه عبداهلل بنویژه به
عباس در برابر کارهای خلیفۀ سوم، نمونۀ روشنی های ابنگیریاساس عمل کند. موضع

و مانند یاران نزدیک  )ع(در برخورد با عثمان، مطابق سیرۀ علی دهد اواست که نشان می
که از او در حکومت امام   ناهمسوکرد. برخی رفتارهای  نمی وی چون ابوذر و عمار رفتار

شود. نقطۀ عطف این نوع نگرش در است، از این منظر تحلیل میهم نقل شده )ع(علی
عباس مانند بسیاری و حرکت ایشان به عراق است. ابن  )ع(برخورد با برنامۀ امام حسین

ای که متأثّر از زندگی پیشینشان در گفتمان اندیشه لیبه دلاز خواص و نخبگان آن روز، 
ها عالوه بر مؤلّفۀ عقیده، محاسبات منفعت را هم دخالت خلفا و تأثیر از آن بود، در کنش

ر این راستا، در برخورد با حرکت و نهضت گرفت. دداد و سود و زیان را نیز درنظرمیمی
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که اگر در درحالی  .پنهان نبود  )ع(، احتماالتی را پیش کشیدند که از نظر امام)ع(امام حسین
شد و شرایط کردند همان احتماالتشان هم منتفی میکوتاهی نمی )ع(همراهی امام حسین

 )ع(او در برنامۀ امام حسینعباس و دیگرانی چون   خورد. افکار ابنگونۀ دیگری رقم میبه
بر پایۀ ندای فطرت و عقالنیّتی منطبق با وحی و سیرۀ  )ع(جایی نداشت. امام حسین

و با انگیزۀ هدایت تصمیم گرفت و به سمت عراق،  )ع(بیتو گفتمان اهل  )ص(پیامبر
، طلبیحرکت کرد و با تراژدی کربال، هژمونی گفتمان مسلط بر جامعه را که بر پایۀ منفعت

  )ع( تفاوتی، مسخ روح و محو معنویّت و انسانّیت بود، فروریخت. همراهی امام حسینبی
ای که انطباق های خودساخته، وابسته به معنا و رها از تعّلقات و با اندیشهتنها از انسان

 آید.آمد و برمین داشت، برمیکامل با عقیدۀ ایشا

 : و مآخذ فهرست منابع
، تحقیق محمد ابوالفضل  هالبالغشرح نهج تا(،)بی یدبن هبۀ اهللالحدید، عبدالحمابن ابی -

 .قم: مکتبۀ المرعشی النجفی ابراهیم،
 دار صادر. :، بیروتاسدالغابۀ فی المعرفۀ الصحابه(، 1409) الکرمبن ابىابن اثیر، على -
تحقیق  ، المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک (، 1412ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن ) -

 محمدعبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.
  ، ، تحقیق محمدعبدالقادر عطا، ط األولىالطبقات الکبرى  (،1410ی )ابن سعدبن منیع الهاشم -

  .دارالکتب العلمیۀ :بیروت

 دارالفکر. :، بیروتالبدایۀ و النهایۀ (،1407) بن عمرابن کثیر الدمشقى، ابوالفداء اسماعیل -
تحقیق مصطفى السقا و  السیرۀ النبویۀ، تا(،)بی حمیرى المعافرى، عبدالملکابن هشام ال -

 دارالمعرفۀ. :ابراهیم األبیارى و عبدالحفیظ شلبى، بیروت
 دارالمعرفۀ. :، بیروتموسوعۀ الخراج (،1399) ابویوسف -
 )ع((، »الخطاب القبلی و دوره فی التغییر الداللی لمفهوم اهل بیت 1440باصری، وحید ) -

 . 1، شمارۀ 25، دوره دراسات فی العلوم االنسانیه ،وتأثیره فی البحث عن الهویۀ الهاشمیه«
سهیل زکار و ریاض زرکلى، تحقیق ، انساب األشراف (،1417) بالذرى، احمدبن یحیى -

 دارالفکر. :بیروت
  .دار و مکتبه الهالل :، بیروتفتوح البلدان (،1988) _____________  -

 ، قم: دارالکتاب.الغارات (،1410محمد ) بنثقفی، ابراهیم -
 .مرکز دراسات وحدۀ العربیۀ :بیروت العقل السیاسی العربی، (،1992) جابری، محمد عابد -
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پژوهشگاه علوم و فرهنگ  :قم معرفی و نقد منابع عاشورا،(، 1388) حسینی، سید عبداهلل -
 .اسالمی

 .الثقافۀ االسالمیۀ مرکز نشرجا: بی معجم الرجال الحدیث، (،1413) خویی، ابوالقاسم -
اإلمامۀ و السیاسۀ المعروف بتاریخ  (،1410) ن قتیبۀب مسلم عبداهلل بنبومحمد ا، یدینور -

 .داراألضواء :بیروت، ، ط األولىیشیر یتحقیق عل الخلفاء،
مؤسسۀ  :، تحقیق علی أبوزید، بیروتسیر اعالم النبالء (،1413) ذهبی، محمدبن احمد -

 .الرسالۀ
عبداهلل   اختالس  تاریخی  ش(، »نقد1397پور ازغدی، طاهره و مرتضوی، سیدمحمود )رحیم -

 .24، شماره 6، سال پژوهشنامه نهج البالغهالبالغه«، نهج بر تأکید با عباس بن
 ی.الشریف الرض :، قمیالعان یمک ی، تحقیق ساماالخبار الموفقیات (،1416) زبیربن بکار -
 :، قاهره، تحقیق إ. لیفی بروفنیسالنسب قریش (،1989) مصعب  عبداهلل بنزبیری،  -

 .دارالمعارف

 ت.موسسۀ اهل البی :، بیروتتذکرۀ الخواص (،1418) بن الجوزیسبط -
 عباس عبداهلل بن نکوهش روایات در لیتأمّش(، »1396صادقی، سیدجعفر و همکاران ) -

 . 83، شماره 22، سال حدیث مجله علوم قرآن و «، شیعی ممتقدّ منابع برخی در
 در عباس بن عبداهلل اختصاصی فضایل انتقادی تحلیلش(، »1395) ___________  -

 . 68 ، شماره17سال  ،تاریخ اسالم مجله«، روایات

 دار صادر. :بیروت العقبی فی معرفۀ ذوی القربی، الذخایر تا(،)بی طبری، احمدبن عبداهلل -
دار :  تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت  تاریخ الطبری،  (،1387)  طبری، محمدبن جریر -

 .التراث
، مجله فرهنگ کوثر»قیام حسینی و عبداهلل بن عباس«،  ش(،1382) ، محمدمحسنیطبس -

 .53شماره 
 نی.مصطفی جباری، تهران نشر  ۀترجم شیخین، ش(،1381) طه حسین -
 علمی للمطبوعات.، بیروت: مؤسّسۀ االلسان المیزان(، 1971حجر)عسقالنی، ابن -
 دانشگاه مشهد. :مشهد اختیار معرفۀ الرجال،ش(، 1348) کشی، محمدبن عمر -
  : ، تحقیق اسعد داغر، قمج الذهب و معادن الجوهرمروّ (،1409) بن حسینمسعودی، علی -

 .دارالهجرۀ

کنگره  :، قمالجمل و النصرۀ لسید العترۀ فی حرب البصرۀ، (1413) مفید، محمدبن نعمان -
  .یدشیخ مف

 سمت. :تهران رهیافت و روش در علوم سیاسی، (،1390) منوچهری، عباس -
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، تحقیق عبدالعزیز الدورى خبار العباس و ولدهاخبار الدولۀ العباسیۀ و فیه  ا(،  1391)  ناشناس -
 .دارالطلیعۀ :و عبدالجبار المطلبى، بیروت

دار  :فهیم محمد شلتوت، قم، تحقیق تاریخ المدینۀ المنورۀ، (1410) نمیری، عمربن شبه -
 .رالفک

دار الغرب  :، تحقیق یحیى الجبورى، بیروتکتاب الردۀ (،1410) واقدى، محمدبن عمر -
 .االسالمى

مؤسسۀ  :، تحقیق مارسدن جونس، بیروتالمغازى ،(1989) _____________  -
  .األعلمى

 : دارصادر.بیروت تاریخ الیعقوبى، تا(،)بی یعقوبی، احمدبن أبى یعقوب -
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Abstract 
 Abdullah Ibn Abbas is the most prominent figure in the family of Abbas 
ibn Abd al-Muttalib and one of the noted Sahabi of Prophet Muhammad 
(UHBP). Despite the much information reflecting the grace and 
knowledge of this famous figure, some parts of his life are still 
unclear. The most important of these ambiguities is his failure to 
accompany Imam Hussein (AS) in the incident of Karbala. Some sources 
suggest that he had legitimate excuses, or alternatively was excused to 
do so, which are not true. In this study, from a different point of view, 
Abdullah Ibn Abbas's ideas about Imam Hussein's (AS) plan on the eve 
of the Karbala incident have been studied and analyzed, and to this end, 
Ibn Abbas's political life during the caliphs and Imam Ali's rule has been 
critically analyzed. The main question of this historically descriptive and 
analytic study that implemented a historical description and analysis 
using the three elements of faith, booty, and benefit, as well as the 
concept of discourse, concerns how the discourse of the caliphs affected 
the approach of Ibn Abbas to the movement of Imam Hussein (AS). The 
results show that despite having a general commitment to the discourse 
of the Ahl al-Bayt (AS), Ibn Abbas was influenced by the discourse of the 
caliphs, which caused him to analyze and evaluate some events, 
including the movement of Imam Hussein (AS) from a different 
perspective than Imam's.  
 Keywords: Imam Hussein's (AS) movement, Abdullah Ibn Abbas, 
discourse of caliphs, tribe, benefit. 
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