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بود.  اش ابوالعباسعبدمناف، کنیهبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن ع

، عبداهلل، پسر عموی 1انداو را حَبرُ االُمَة)عالم امت(و بَحر)دریا( نیز نامیده

 .بود طالبو علی بن ابی پیامبر

 جاهلیتبود که در زمان  قریشو از سران پیامبر، عموی عباسپدرش، 

 .ترا بر عهده داش مسجدالحرامو عمارت  سقایت حاجیانها سال

آخرین همسر  میمونهو خواهر  حارث بن حَزْن هاللیمادرش، لبابه کبری، دختر 

الفضل لقب داشت و نخستین بانویی بود که پس از بود. او امرسول اکرم

مسلمان شد، از همین رو نزد پیامبر محترم بود. امّ  مکهدر حضرت خدیجه

 حسنینو عبداهلل بردار رضاعی 2قثمرو شیر داده است از این حسنینالفضل، به 

 3 .نیز بوده است خالد بن ولیدآیند. ابن عباس، پسر خاله به شمار می

به دنیا  طالبشعب ابیدر  هجرتمشهور است که ابن عباس سه سال پیش از 

 .ر نقلی دیگر، پنج سال پیش از هجرت متولد شده استد 4آمد،

 های ابن عباس. گذری بر ویژگی1

  . خصایص فردى ابن عباس1-1   

وى در ادب، شـعـر و لغـت صـاحـب نـظـر اسـت و مـحـققّان و جویندگان      

هنر و ادب ابن عباس را دریـایـى خـروشـان از فـضـل وکمال مى یافتند و خود 

کردند وسعت دانش واطالعات او به را از سرچشمه دانش بیکران او سیراب مى

                                                           
 .2۱۲، ص۸ق، ج14۴۱؛ ابن کثیر، البدایه و النهایه، 1۸۱،1۸۱، ص3ق، ج14۴۱ابن اثیر، اسدالغابه،  . 1

 .۸11، ص2ج ،االستیعاب ؛ ابن عبدالبر،۸۲ص ،4ق، ج141۱بالذری، جمل من انساب االشراف،  .2

 .1۸۱،1۸۱، ص3ق، ج14۴۱، همانابن اثیر،  .3

ابن ؛ 122، ص4االصابه، ج ،ابن حجر العسقالنی؛ ۱2، 43، ص4انساب االشراف، ج ،لبالذریا نک: . 4

 .۱۸، ص3، جهمان عبدالبر،

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%86_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%86_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 ۲.شـهـور شـده استیعنى )دانشمند امت( مـ« حبر امّت»قدرى است که به 

شدند، وهریک و در یک کلمه، همه ارباب علوم و فنون در مجلس او حاضر مى

گـردیـدنـد. او بـه فـراخـور حـال خـود از فـیـض وجـود او بـهـره مـنـد مـى

در کـوچـکـى مـالزم رسول خدا بوده و احادیث زیادى از آن حضرت روایت کرده 

قوى بهره مند بود، روزى ابن ابى ربیعه شاعر،  است. ابن عباس از حافظه بسیار

قصیده خود را که هـشتاد بیت بود براى او خواند، او با یک بار شنیدن، همه آن 

شنید، انگشتانش را بر راحفظ کرد. وی هرگاه صداى نوحه گـرى زنـان را مى

 ۱هاى خود قرار مى داد تا مبادا سخنان آنان راحفظ کند.گوش

از فقهای بزرگ و سرآمد صحابه است و در میان  آرای به جا او بدون شک یکی 

 مانده از وفقه اهل بیت علیه السالم به خوبی تجلی یافته است. 

  . راوى حديث2-1

 1۱۱۴شنیده و در حدود ابـن عـبـاس احـادیـث بسیارى از پیامبر     

ه جمل حدیث صحیح تنها در صحیحین )مسلم و بخاری( از او روایت شده است. از

اى مردم همواره با دوستى ما »فرمود:روایتى از او نقل شده که پیامبر خدا

اهل بیت همراه باشید، زیرا کسى که خدا را به دوستى ما دیـدار کـنـد، به واسطه 

در شفاعت ما داخل بهشت خواهد شد ، سوگند به خدایى که جان محمد

 ۱«معرفت و والیت ما. کف قدرت اوست، عمل هیچ بنده اى سود نبخشد مگر به

                                                           
 .21، ص1حاکم حسکانی، عبیداهلل بن احمد، شواهد التنزیل، ج . ۲

 .۱۲، ص 4زرکلی، خیرالدین، االعالم، ج . ۱

 .14۴شیخ مفید، محمد بن محمدبن النعمان، االمالی، ص . ۱
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  . مفّسر قرآن3-1

 ای وافر نشان داد و بهاز دورانی جوانی، عبداهلل به علم به ویژه علوم قرآنی، عالقه

، در مورد محمد اطالعات محمد صحابهاین فکر افتاد که با سؤال کردن از 

ها در آن دوره مشتاق که خیلی جوان بود و خیلیآوری کند.با وجودیجمع

فراگیری این علم بودند، در این زمینه به درجه استادی رسید. او بر مبنای علمش 

ها و کی نبود بلکه بر کتب فراوانی استوار بود، سخنرانیکه تنها به حافظه مت

داد. این جلسات موضوعات طور منظم در روزهای هفته تشکیل میهایی بهکالس

مختلفی داشت، مانند تفسیر قرآن، پرسشهای شرعی، غزوات محمد، تاریخ قبل 

شد. عادت داشت که از ادبیات باستانی مطرح می عربو ادبیات باستانی  اسالماز 

ن آیات قرآن بیان کند و از این رو در بین محققان عرب جمالتی در توضیح و تبیی

است. او در بین اعراب اعتبار علمی زیادی عرب بسیار مورد توجه قرار گرفته

 صیغهشد که در مورد مسائل شرعی فتوا دهد. مثالً او داشت و از او درخواست می

عباس توسط کرد. تفسیرهای قرآنی ابنشمرد و از آن دفاع میمتعه را جایز می

آوری اش به صورت مدون درآمد. فتواهای وی نیز جمعشاگردان بدون واسطه

های خطی در مورد تفسیر منسوب به او، موجود است. امروزه بسیاری نسخهشده

سقم این انتساب نظری داد، چون هنوز  توان در مورد صحت واست که البته نمی

عباس عالوه بر علوم قرآنی برعلوم ابن .۸استاین موضوع مورد تحقیق قرار نگرفته

  ۱ریاضی، ادبیات، شعر، تاریخ، جغرافی و انساب نیز تسلط کامل داشت

ابـن عـبـاس در عـلوم قـرآن و تـفـسـیـر آن سرآمد دیگران به شمار مى      

                                                           
 .12۲، ص4االصابه، ج ،ابن حجر العسقالنی . ۸

ابن ؛ 2۲خبار الدولة العباسیه، ص ،ابن داود الدینوری ؛ ا4۴، ص4انساب االشراف، ج، البالذری .2

 .۱۱، ص3االستیعاب، ج،عبدالبر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87
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رفت، او در این زمینه داراى اطالعاتى وسیع وگسترده بود و به همین علّت به 

 ترجمان قرآن شهرت یافت.

 1۴.بودعـالقمند و شاگرد امیرالمؤمنینابـن عـبـاس کـه دوسـتـدار، 

آید و چین خرمن پرفیض آن حضرت به شمار مىدر زمینه تفسیر نیز خوشه

ا از رعلوم دیگر دارا بوده اکثر آن شود گفت آنچه ابن عباس در زمینه تفسیر ومى

زیـرا او هـنـگـام وفـات رسـول ؛کسب کـرده اسـتپیشگاه موالى متقّیان

ل بیشتر نداشت و روشن است که بعد از رسول سـیزده ساخـدا

 :گویدنبود. ابن عباس خود مىکسى در علم و دانش همتاى علىخدا

اسـت و عـلم هـمـه مرا آموزش داده ... و علم من از دانش على على»

اى است در دریاهاى مانند قطرهدرکنار علم علىاصحاب محمد

  11«هفتگانه.

گرفتن از شعر جاهلی اهتمام می ورزید و شعر را دیوان او در تفسیر به بهره      

دانست. تفسیر قرآن او که با روش لغوی محض نگارش یافته بود، نزد عرب می

ه.ق(  ۸1۱-۱2۱طبری بوده و یک جزء از آن که با تالش عالمه فیروز آبادی )

 «تنویر المقیاس من التفسیر ابن عباس»گردآوری شده است. عنوان این تفسیر

 است که در حاشیه تفسیر الدرالمنثور )چاپ مصر( چاپ شده است.

اگـر دو سـوره بقره  : درباره تدبّر و اندیشه در معانى قرآن، ابن عباس گفته است

آهنگ بخوانم و در آن تدبر و تفکّر نموده آن را درك  وآل عمران را مرتب و با

 12را باسرعت بخوانم. تر از این است که تمام قرآنکنم، براى من دوست داشتنى

                                                           
 .22۱، ص1۴موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج  . 1۴

 .23۱شیخ مفید، همان، ص  . 11

 .1۱۱، ص 11ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البالغه، ج . 12
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 . جایگاه عبداهلل ابن عباس نزد پيامبر2

رفت، زیرا او امرى عادى به شمار مىرفت وآمد عبداللّه به خانه پیامبر     

که یکى از همسران رسول خدا است خاله او  «میمونه»عموزاده پیامبر بوده و 

  بود.

بـدیـن سـبـب است که او در عین خردسالى، احادیث و اخبار بسیارى از      

-شـنـیـده و روایـت کـرده اسـت، وهـمچنین در علوم قرآن و فقهپیامبر 

ترین شاگردان امیرمؤمنان از برجسته گوى سبقت از دیگران ربوده است و

 .رودبشمار مىعلى

شـبـى پـدرم  یت کرده است، کهعلى بن عبداهلل بن عباس از پدرش حکا    

عـبـاس، بـه مـن دسـتـور داد کـه شـب را در خـانـه رسـول 

نماز عشا رابه جا بـگـذرانـم. بـه مـسـجـد رفـتـم و رسول خداخـدا

آورد، تا اینکه در مسجد به جز او کس باقى نـمـانـد. آنـگـاه آن حـضـرت بر من 

 سر جایت باش گـفـتـم: پـدرم:»فرمودگذشت و فرمود: کیستى؟ گفتم عبداهلل. 

پس همراه من »فـرمود: «مـرا امـر کـرده کـه امـشـب درخـانـه شـمـا بـاشـم.

بیا وقتى داخل خانه شد فرمود: براى عبداهلل فرشى بگسترانید، آنها نیز بالشى از 

  .«مو برایم آوردند

ا شب پیامبر نخوابم تپـدرم عـبـاس بـه مـن گـفـتـه بـودکـه تا هنگام نماز      

به خواب رفت بعد از مدتى بیدار شد و او را بیدار کنم آنگاه رسـول خـدا

بر بستر خود نشست، پس سرش را به سوى آسمان بلند کرد و سه بارگفت 

 «.سُبحانَ الْمَلکِ القُدّوُس»

قِ اِنَّ فِىْ خَلْ»:آنـگـاه ایـن آیـه را از آخـر سـوره آل عـمـران تـالوت فـرمود

به تحقیق در خلقت آسمان و زمین ، و رفت وآمد شب وروز « »السَّمواتِ و االرض
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  «نشانه هایى براى خردمندان است.

سـپـس برخاست، دندان هایش را مسواك زد، وضو ساخت و در مصالّى خود 

ایستاد و دو رکعت نماز بجا آورد که نه کوتاه بود و نه بلند. بار دیگر به نماز ایستاد 

فرمود: پایان، نماز وتر بجا آورد. وقتى نمازهایش تمام شد، شنیدم که می و در

 13«خداوندا! در دیدگانم نورى قرار ده»« اَللّهُـــــمَّ اجْعَلْ فى بَصَرى نُوراً...»

رود، که آن بزرگوار تا آنجا پیش مىابـن عـباس در قرب به رسول خدا     

دهد. وى در این باره او پند واندرز مى کند، و بهخویش سوار مى وى را بر مرکب

 :گویدمى

رسـول خـدا مـرا بـا خـود سوار کرد، آنگاه فرمود: اى پسر، آیا کلماتى به تو 

نیاموزم که خدا تو را بـه آن سـود بـخـشـد؟ گـفـتـم: آرى یـا رسـول اهلل، 

یـش روى فـرمـود: خدا را نگهدار تا تورا حفظ کند بـا خـدا بـاش تـا او را پـ

خـود بـیـابـى، در هـنـگـام وسعت و فراخى به یاد خدا باش، تا در سـخـتـى 

تـو را یـاد کـنـد. هـرگـاه درخواستی داری، ازخدا درخواست کن، و هرگاه یارى 

جویى ازخدا بجوى. قلم به آنچه شدنى است خشکید، و اگر مردم بخواهند تو مى

نند، نتوانند و قدرت نیابند، و اگر بخواهند را بر آنچه خدا ننوشته اسـت سـود رسا

تو را بر آنچه خدا ننوشته است زیان بـرسـانند، نتوانند و قدرت نیابند. پس بر تو 

باد به راستى در یقین به حق، به درستى که در تـحـمـل آنچه تو را ناگوار است 

 قرینخیر فراوانى است، و بدان که پیروزى همراه با بردبارى است، و گشایش 

 14.اندوه است و هر سختى آسانى در پى خواهد داشت

 نزدیک شد، فرمود: کاغذ وگوید؛ آنـگـاه که رحلت پیامبرابن عباس مى

دواتى برایم بیاورید تـا چـیـزى بـراى شـمـا بـنـویـسـم کـه پـس از مـن 

غالب شده ... قرآن درد بر رسول خدا»هـرگـز گـمـراه نـشـویـد عمرگفت: 

                                                           
 .3۱۴، ص14حاکم نیشابوری، المستدرك، ج . 13

 .2۱3، ص 2احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی ج  . 14
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کـسـانـى کـه در خـانـه بـودنـد بـا «. ماست، کتاب خدا براى ما کافیستنزد 

خـشـمـگـیـن شـد و فـرمـود: هـم اخـتـالف کـردنـد، رسـول خـدا

برخیزید، که سزاوار نیست در حضور پیامبر این چنین سـر و صـدا بـرپـا شـود 

از  .وداع گفتدر همان روز دار فانى را آنـهـا از جـا برخاستند و رسول خدا

گفت: مصیبت بزرگ آن چیزى بود که میان ما و آن پس ابن عباس  پیوسته مى

 1۲جدایى انداخت.رسول خدا

 ابن عباس در دوران خلفا. 3

، گزارشی درخور توجه درباره عملکرد سیاسی یا علمی او خلیفه اولدر زمان 

آوری در این دوره برای طلب علم و جمعنرسیده است. بر پایه سخن خود وی، 

 1۱.بسیار کوشیده استاحادیث رسول خدا

، در عین جوانی مورد توجه بود و سومو  خلیفه دوماو در زمان خلفا، به ویژه 

 1۱.گرفتطرف مشورت قرار می

خواند و او را نیز در جمع اصحاب بدر فرامی صحابهعمر هنگام مشورت با بزرگان 

های بزرگان صحابه ترجیح شد و گاه نظرش را بر دیدگاهنظرش را جویا می

 1۸.دادمی

 1۱پرسیدطن برخی آیات میهمو در جمع صحابه از وی درباره تأویل و ب

او اعتقاد داشت ابن عباس جوانی است که خرد پیران و زبانی بسیار پرسشگر و 

 2۴.قلبی خردمند دارد

                                                           
 ۲12، ص۱تزلی، شرح نهج البالغه، ج ابن ابی الحدید مع . 1۲

 .12۲، ص4ج همان،،ابن حجر العسقالنی . 1۱

 .3۱، ص4ج همان،،البالذری . 1۱

 .33۸-33۱، ص1مسند احمد، ج، احمد بن حنبل؛ 3۱۱-3۱۲، ص2الطبقات، ج،ابن سعد . 1۸

 .33۸-33۱، ص1ج ،مسند احمد ،احمد بن حنبل . 1۱

 .۱۱، ص3االستیعاب، ج ،ابن عبدالبر . 2۴

https://wikihaj.com/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://wikihaj.com/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87?redlink=1
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همین سبب شد که گاه از همفکری او استفاده کند؛ ولی در گزارشی نیامده که 

  .برای وی جایگاه سیاسی در نظر گرفته باشد

ی اجتماعی و سیاسی بیشتری داشته ابن عباس در زمان خالفت عثمان پویای

، در مراکشو  تونس، حد فاصل افریقیهق. در فتح 2۱اند که به سال است. آورده

حضور داشت و فرماندهی بخشی از آن را  سرحعبداهلل بن سعد بن ابیسپاه 

 طبرستاندر فتح  سعید بن العاصق. تحت فرماندهی 3۴ود. در سال دار بعهده

 22ق. از سوی عثمان امیر الحاج شد3۲و در سال 21.حضور یافت

 برای خالفتنقش ابن عباس در حمایت از على. 4

کرد، و از اینکه حق آن حضرت دفاع مىابـن عـبـاس هـمـیـشـه از على     

مـى بـرد. در جریان محاصره خانه  در خالفت از وى سـلب شـده اسـت، رنـج

در امر خالفت نزد او قطعى بود، به همین جهت با عثمان، پیروزى امام على

 .کردنامزدشدن دیگران براى خالفت به شدّت مخالفت مى

-ابن عباس پس از این که سرپرستى حاجیان را به نیابت از عثمان پس از محاصره

د، عـایشه به او گفت: اى پسر عباس، تو اش بر عهده گـرفـت و حـج بـه جـا آور

دهم که مردم را از دور داراى مـنـطـق و خـرد هستى، تو را به خدا سوگند مى

طلحه پراکنده نکنى، چـون مردم درباره عثمان بینا گشته و حقیقت بر ایشان 

واضح وآشکار شده است و از شهرها براى مـوضـوعـى که پایانش نزدیک گردیده 

ده اند وبه من گزارش رسیده است که طلحه کسانى را بر بیت المال است گرد آم

گماشته و کلیدهاى خزاین را در دست گرفته است، به نظر مى رسد که او به 

 .خواست خدا روش پسر عمّش ابوبکر را در پیش گیرد

                                                           
 .۸۱، ص3الکامل، جالجزری  ،ابن اثیر علی بن محمد؛ ۱۴۱، ص2تاریخ طبری، ج، محمدبن طبری . 21

 .همان . 22

https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://wikihaj.com/view/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%AD?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://wikihaj.com/view/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
https://wikihaj.com/edit/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?redlink=1
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اى مادر! اگر کار عثمان پایان بگیرد، مردم به کسى  ابن عباس در جواب گفت:  

 .مى آورندرو نجز على

عـایـشـه گـفـت: ابـن عـبـاس، بـس کـن مـن دوسـت نـدارم بـا تـو 

 کـشـمـکـش وجدال کنم

 دوران خالفت امام علی. 5

 ترینبسیار برجسته است. او از نزدیکیعلحضور ابن عباس در دوران خالفت 

اند که به پیشنهاد همو، آمد. آوردهبه شمار میمشاوران علی بن ابیطالب

 23رد کرد بصرهو  کوفهرا برای حکمرانی  زبیرو  طلحهدرخواست علی

آفرینی نقش در بسیاری از مراحلِ دشوار به عنوان نماینده و سخنگوی علی

 24.کرد

 2۲.دار بودرا عهدهجناح راست سپاه علیفرماندهی  جنگ جملاو در 

 2۱.و به نمایندگی از ایشان با طلحه و زبیر، از سران سپاه جمل مالقات کرد

 2۱.در پایان همین نبرد، وی استاندار بصره و نواحی آن شد

 2۸.فرمانده جناح چپ سپاه بود لیلة الهریرساز و شب سرنوشت جنگ صفیندر 

 2۱.صفین در منابع آمده استخطبه او در 

                                                           
 .232، ص1شرح نهج البالغه، ج . 23

 .1۱۴، ص2تاریخ یعقوبی، ج،احمد بن یعقوب؛ 31۸-31۱وقعة صفین، ص ،ابن مزاحم المنقری . 24

 .1۱، ص14البالغه، ج؛ شرح نهج 24، ص3تاریخ طبری، جمحمدبن طبری، . 2۲

 .3۱، ص3، جهمان . 2۱

مروج مسعودی، ؛ ۱۴، ص3ج همان،،محمدبن طبری؛1۲2االخبار الطوال، ص،ابن داود الدینوری . 2۱

 .3۱2، ص2الذهب، ج

 .1۴۴، ص3؛ تاریخ طبری، ج1۸۸، 1۱1، صهمان . 2۸

 .31۸-31۱صهمان،  ،ابن مزاحم المنقری . 2۱

https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://wikihaj.com/view/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://wikihaj.com/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://wikihaj.com/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://wikihaj.com/edit/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1?redlink=1
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عمرو قصد داشت تا او را به نمایندگی از خود نزد ، علیحکمیتدر ماجرای 

 3۴.بفرستد؛اما کوفیان نپذیرفتند عاص

در ماجرای حکمیت سخت  ابوموسی اشعریاو نخستین کسی بود که به تصمیم 

 31.تدبیر خوانداعتراض کرد و او را بی

 32.بود نهروان خوارجگو با وبرای گفتهمو نماینده علی

تصویری روشن  امام علی شهادتپس از حضور وی در جنگ نهروان تا زمان 

ای در نامهاز زندگی و عملکرد سیاسی و اجتماعی او در دست نیست. امام علی

ق. را به 3۸به دست معاویه در سال  مصرو تصرف  بکرمحمد بن ابیخبر شهادت 

بر پایه گزارشی، وی به سال  33.وی داده است. در آن هنگام او والی بصره بود

 34.ق. در بصره حضور نداشت4۴

 3۲.زیاد بن ابیهو امور خراج آن به دست 

 3۱.پذیرفتق.( سامان می۱۱م.(ابواالسود دوئلیو امور قضای آن به دست 

سبب عدم حضور وی در بصره به درستی مشخص نیست. در برخی منابع، 

 3۱.شوددیده می وی از جانب امیرمؤمنان گزارشی از برکناری

رسد وی در این زمان در مکه حضور داشته طبق برخی شواهد تاریخی، به نظر می

امیر  است. درصورت پذیرش این گزارش که وی در این سال از سوی علی

 3۸مسلمانان بوده الحاج

                                                           
 .1۸۱، ص2تاریخ یعقوبی، ج،احمد بن یعقوب؛ 1۱2االخبار الطوال، ص،ابن داود الدینوری . 3۴

 .2۱۸، ص4الفتوح، ج،ابن اعثم الکوفی ؛114، ص3، جمحمدبن طبری،همان . 31

 .2۱۸، ص4، جهمان؛ 114، ص3ج همان، . 32

 .13۲، ص3تاریخ طبری، جمحمد بن طبری،  . 33

 .3۸۱، ص3الکامل، ج ،ابن اثیر علی بن محمد الجزری؛ 1۴۸، ص4، جهمان . 34

 .12۱، ص4االصابه، ج،ابن حجر العسقالنی؛ ۱۴، ص3تاریخ طبری، جمحمدبن طبری،  . 3۲

 .3۱۸، ص3الکامل، ج . 3۱

 .33۲-334، ص۸البدایة و النهایه، ج،ابن کثیر . 3۱

 .1۲1، ص3، جمحمدبن طبری، همان . 3۸

https://wikihaj.com/edit/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D8%B5?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D8%B5?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%B9%D8%A7%D8%B5?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DA%A9%D8%B1?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://wikihaj.com/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84%DB%8C?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84%DB%8C?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://wikihaj.com/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://wikihaj.com/view/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
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پذیر است. برخی سبب ترك حضور او در مکه و دوری از محل امارتش توجیه

اند بصره را اختالف نظر و مشاجره لفظی وی با ابواالسود دوئلی قاضی بصره دانسته

هایی را نگاریو طرح دعاوی مالی و نامهکه زمینه شکایت ابواالسود به علی

 3۱.ا در برخی کتب تاریخی آمده استهفراهم آورد. محتوای این نامه

، ادعای اختالس اموال بیت المال ها به علیعباس در یکی از آن نامه ابن

 4۴.پذیردبصره را که از جانب ابواالسود مطرح شده بود، نمی

 41عباس شدهنقل این ماجرا باعث رویکردهای متناقض درباره ابن

 42که این ماجرا در کتب تاریخ نقل شدهو به ابهام در این زمینه افزوده است. با آن 

استوار است و رویکردهای او پس از عباس بر اطاعت از علی سیره عملی ابن

دهند. از این رو، برخی منکر نیز امتداد این اطاعت را نشان میشهادت علی

 43.اندها شدهاین گزارش

های این ماجرا را نقد و در سده هفتم برخی از جنبه معتزلییکی از دانشوران 

 44.بررسی کرده است

ت بیهای خیانت ابن عباس در در دوره معاصر، یکی از پژوهشگران تاریخ، گزارش

بصره را از منظر سندی و محتوایی با عنوان ابن عباس و اموال بصره ارزیابی  المال

 4۲.کرده است

                                                           
، 3الکامل، ج ،ابن اثیر علی بن محمد الجزری ؛1۱۴، ص2انساب االشراف، ج ،البالذری نک: . 3۱

 .21-2۴ابن عباس و اموال البصره، ص ،جعفر مرتضی عاملی ؛3۱۱-3۱۱ص

 .1۲4، ص3تاریخ طبری، جمحمدبن طبری، نک:  . 4۴

-۲2۱، ص1اعیان الشیعه، ج،سید محسن االمین ؛1۱1-1۱۴، ص1۱نک: شرح نهج البالغه، ج . 41

۲2۸. 

؛ 3۸۱-3۸۱، ص3، جهمان ،ابن اثیر علی بن محمد الجزری ؛1۱۴ص، 1۱شرح نهج البالغه، ج . 42

 .1۴۸، ص4، جمحمدبن جریر طبری،همان

 .1۱1، ص1۱، جهمان . 43

 .1۱2-1۱1، ص1۱، جهمان . 44

 .۱۸-3۸ابن عباس و اموال البصره، ص ،جعفر مرتضی عاملی . 4۲

https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84?redlink=1
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عباس را از برخی کتب  و ابننگاری میان علیوی جریان اموال بصره و نامه

 4۱.نقل کرده اثیر ابن کاملو  انساب االشرافتاریخی مانند 

درباره سرقت اموال  عبداهلل بن زبیرو  قیس بن سعدو پس از گزارش سخنان 

 4۱عباس بصره به دست ابن

حمایت از علی، رد عباس پیش و پس از این واقعه در  آن را با توجه به سیره ابن

 4۸.کرده است

 4۱ها را مردود دانستهوی سیر تاریخی رخدادهای این گزارش

عباس را نپذیرفته  و ابنق. میان علی4۴نامه در سال  11و درستی آمار 

 ۲۴.است

عباس را بعید دانسته است.  مولف با بیان شواهدی، اختالف میان ابواالسود و ابن

شاهدی بر رد عباس به دست علی ازات ابنبه نظر او یافت نشدن گزارش مج

 ۱۴۴۴۴۴۴ها ابن عباس که افزون بر این ماجراست؛ چرا که طبق این گزارش

حضور را به سرقت برده بود، در مکه و تحت حاکمیت علی دیناریا  درهم

  .داشت

از سوی دیگر، از آن پس، از مُکنت و ثروت ابن عباس در متون تاریخی سخنی 

بود، باید از ثروت او گزارش به میان نیامده است. اگر وی این اموال را انتقال داده 

دست نیست که معاویه از این ماجرا یاد کرده باشد. در  شد. نیز گزارشی درمی

و  هاشمبنیاز این حربه تبلیغی برای حمله به  معاویهصورت درستی این خبر، 

دار الخالفه کرد. افزون بر این، با وجود مخارج فراواناستفاده می شیعیانتخریب 

درگیر آن بود، گرد آمدن چنین مبلغی در خزانه بصره هایی که علیو جنگ

 .رسدبعید به نظر می

                                                           
 .21-1۱، صهمان . 4۱

 .23-22، صهمان . 4۱

 .31، ص.همان 4۸

 .34-33، صهمان . 4۱

 .3۲، صهمان . ۲۴

https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://wikihaj.com/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://wikihaj.com/edit/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87?redlink=1
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  به ابن عباس رهنمودهاى علي. 1-5

عبداهلل بن عباس را به فرمانداری بصره پـس از ایـن که امیر مؤمنان على     

 کنم به ترس از خداوندتـو را سفارش مى: »منصوب کرد، به او چنین وصیّت فرمود

و عدالت نسبت به کسى که خداوند والیت و سـرپـرسـتـى او را به تو  جلّ و عزّ

راى مردم گشاده رو بـاش؛ از کـیـنـه دانش و حکمت ب ،واگذار کرده. با خوشرویى

میراند و بدان آنچه تو را به خدا هـا بـپـرهیز، زیراکه دل و حق را مىتـوزى

نزدیک کند، از آتش دور مى دارد، و آنچه تو را به آتش نزدیک کند، ازخدا دور 

 ۲1سازد. یاد خدا بسیار کن و از فراموشکاران مباش.مى

ابن عباس دارد که بسیار مورد توجّه وى واقع شده  اى بهنامهامـیـرمـؤمـنـان

گـفـت کـه پـس از سـخـن به گـونـه اى کـه ابـن عـبـاس هـمـیـشـه مـى

 :از هیچ گفتارى به اندازه این سخن بهره نبردم. نامه چنین استرسول خدا

سازد، و به بـه دسـت آوردن آنچه از مرد فوت شدنى نیست او را خشنود مى

کند، پس خرسندى نیاوردن آنچه که براى او مقدّر نیست وى را غمگین مىدست 

تو باید به آنچه باشد که از آخرت بـه دسـت آوردى، و غم تو باید بر آنچه از امر 

آخرت از تو فوت شده باشد. بر آنچه از دنیا بـه دستت آمده خرسند مباش، و از 

براى جهان پس از مرگت مصروف  به دست نیاوردن آن، بیتابى مکن، و همّ خود را

 ۲2دار.

اى در بصره بود، حضرت در نامههمچنین هنگامى که ابن عباس استاندار على

و بـدان کـه بـصـره مـحـلّ فـرودآمـدن شـیـطـان و »:نویسدبه او چنین مى

 ،کـشـتـزار فـتـنـه اسـت، پـس بـا اهـل بصره با نیکى و مهربانى برخورد کن

                                                           
 .1۴۲، ص 1االمامه و السیاسه، ج ،ابن قتیبه دینوری . ۲1

 .1۴۱نصر بن مزاحم منقری، وقعه صفین، ص  . ۲2
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شان بگشا. به من گـزارش شـده کـه تـو بـا بنى را از دلهای گره ترس و وحشت

 اى از بـنى تمیم ناپدیدکنى، بدان که ستارهتمیم ترشرویى و سختگیرى مى

کند. آنها نه درجاهلیت و نـه دیگرى برایشان طلوع مى شود، مگر آنکه ستارهنمى

نزدیک دارند، و در اسـالم کـینه جو نبوده اند؛ آنها با ما نسبت خویشاوندى 

 و گناه است. پس شایسته نیکى و بخشش ما هستند که ترك آن براى ما خطا

اى ابوالعباس ـ خداى تو را رحمت کند ـ در هـمـه کارهایت مهربان و خوشرو 

چنان باش که من دربـاره تـو باش، که ما هر دو در آن شریک هستیم و آن

نـظـرم را نـسـبـت بـه خـود گـمـان نـیـک دارم و سـعـى کـن هـیـچ گـاه 

 ۲3تـغـیـیر ندهى.

بـر تـوسـت :»به عبداهلل بن عباس فرمودو نیز در دستورالعمل دیگرى على

کـه نـظـر مـشـورتـى خود را بدهى و من در آن نظر کنم و هرگاه خالف نظر تو 

 ۲4.«عمل کردم، تو از من پیروى کن

 عبداهلل ابن عباس و امام حسن . 6

نگریست، در تکریم و احترام به دیده احترام میاس به امام مجتبیابن عب     

باره به چند نمونه اشاره نمود که در اینکوشید و از وی تجلیل میآن حضرت می

 کنیم:می

حسن فرزند »فرمود:کند که پیامبر درباره امام حسنابن عباس نقل می  

نور چشمم و روشنایی دلم و میوه قلبم است. او  ،فرزند من است و از من است

آقای جوانان بهشت و حجت خدا بر امت است، فرمان او فرمان من، و گفتار او 

                                                           
 .12۲، ص 1۲ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج  . ۲3

 . 233، ص 1۱همان، ج . ۲4
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گفتار من است. هر کس از او پیروی کند، از من است و هر کس با او مخالفت 

 ۲۲«کند، از من نیست.

فن عالمه مجلسی نقل کرده است که بعد از ممانعت عایشه از د    

 روز حمیرا ای: گفت -عباس ابن –ر کنار پیامبردجنازه امام مجتبی

ا ستی آیه استر بر روزی و شتر بر روزی تو. نیست یکسان تو روز و ما

روز شتر)جنگ جمل( تو را کافی نبود تا اینکه بگویند روزی هم سوار 

ای و اراده کردی که ای. تو حجاب رسول خدا را کنار گذاشتهاستر شده

خدا را خاموش کنی. اما خداوند نور خود را کامل خواهد کرد گر  نور

 باز چه مشرکان کراهت داشته باشند. ما برای خدا هستیم و به سوی او

 ف برمی گردیم )انا هلل وانا الیه راجعون(. عایشه گفت: از من دور شو و اُ

 ۲۱تو و قومت باد.
در هادت امام مجتبیطبق نقل عده ای از مورخان ابن عباس در هنگام ش    

شام بوده است و چون خبر شهادت حضرت به معاویه رسید، همراه کسانی که با 

بودند، سجده کرد و هماهنگ تکبیر گفتند. در این هنگام عبداهلل به دیدار معاویه 

آری »مرد. ابن عباس گفت:رفت. معاویه گفت: ای فرزند عباس، ابو محمد

تکبیر و سجده هایت رسید. اناهلل و الیه راجعون. رحمت  خدا براو باد، به من خبر 

به خدا قسم ای معاویه اگر حسن مرد، اما مرگ تو فراموش نشده و جسم او قبر 

کند. او به بهترین وجه درگذشت، اما تو به بدترین صورت باقی تو را پر نمی

ابن . «ای یتیم بجای گذاشتهکنم که او تنها  عدهتصور می». معاویه گفت:«ماندی

 خوشا به». معاویه گفت:«تمام ما کوچک بودیم بعد بزرگ شدیم»عباس گفت:

تا زمانی که اباعبداهلل ». پاسخ داد:«حال تو که رئیس قومت شدی

 ۲۱.«هست نه، زیرا او رئیس قوم استحسین

                                                           
 .3۱، ص2۸محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج . ۲۲

 .1۲۱ – 1۲2و نیز ر.ك. همان، ص 141، ص44همان، ج . ۲۱

 .3۱، ص4ابن اثیر، الکامل، ج  . ۲۱
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 . عبداهلل ابن عباس و امام حسين7

کرد که حجاز از بیعت با یزید، آن حضرت را ناگزیر خـوددارى امام حـسـیـن

به سوى عراق رهسپار شود. نزدیکان آن حضرت همگى با صراحت  را ترك کـند و

مخالفت خود را با این سفر اعالم داشتند، از جمله عبداهلل بن عباس که نزد امام 

خبر تصمیم تو به حرکت به سوى عراق مردم را منقلب »:رفت وگفتحسین

من به خواست خدا :»فرمودامام حسین «کرده است، بگو چه خواهى کرد؟

 «قصد سفرکرده ام و در همین یکى دو روز آینده خواهم رفت

 :ابن عباس گفت

برم. رحمت خداوندى بر تو، به من بگو آیا از ایـن سـفـر بـه خـدا پناه مى

روى کـه امـیـر خـود راکـشـتـه، وشهرهاى خود را در به سوى مردمى مى

اند؟ اگر چنین کرده باشند به سوى اندهدشمن را بیرون ر اختیار گرفته، و

که امیر آنها در رأس کـار اند درحالىآنان برو، ولى اگر تو را دعوت کرده

کـنـد و کـارگـزاران او سـرگـرم جـمـع اسـت و بـر آنـهـا حـکـومـت مـى

آورى امـوال واداره شـهـرهـا هـسـتند، در این صورت تو را به جنگ دعوت 

نان ندارم که تو را فـریـب نـدهـند، و دروغ نگویند، و با تو از اند، اطمیکرده

درستیز در نیایند و تنهایت نگذارند، و دشمن را به جنگ تو نیانگیزند، و 

 .بدترین وسخت ترین دشمن تو نباشند

کنم و در کار من در این باره از خدا طلب خیر مى» فرمود:امام حسین

 «خود خواهم اندیشید

از سفر به عراق بى نتیجه ماند ابـن عباس براى بازداشتن امامچـون تـالش 

بى حسین شدم، خبر »گفت:که مىخارج شد درحالىاز حضور امام حسین

 ۲۸.«مرگ حسین را از من بشنوید

                                                           
 .14۱،ص 3بالذری، انساب االشراف، ج احمد بن عیسی بن جابر  . ۲۸
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را در خواب دیدم کشته شد، پیامبرشبى که حسین:»ابن عباس گوید

جـمـع مـى کـرد.عـرض که تُنگى بـلوریـن در دسـت داشـت، و در آن خـون 

خون حسین و یاران اوست که نزد »کـردم، اى رسول خدا این چیست؟ فرمود:

 «خدا خواهم برد

را اعالم، و خواب خود را صـبـح آن شـب، ابن عباس خبر شهادت حسین    

ا با زمان خواب ر بازگو کرد. پس از آن تـاریـخ، واقـعـه شـهـادت حسین 

 ۲۱.ه با هم یکى بودابن عباس تطبیق کردند ک

 . وفات ابن عباس 8

طبق نقل مورخان ابن عباس در طائف از دنیا رفت و محمّد بن حنفیه بر او     

موقعى که میان عبداللَّه بن » نویسد:نماز خواند و او را به خاك سپرد. ابن اثیر مى

جنگ و اختالف بروز کرد، عبداللَّه بن عباس و محمد  ،عبدالملک مروان فتنه ،زبیر

بن حنفیه به همراه زنان و فرزندان خود به مکه کوچ کردند. عبداللَّه بن زبیر 

ایشان را در فشار گذاشت که باید با من بیعت نمایید، ولى ایشان نپذیرفتند و 

هم به حال خود  گفتند: ما کارى به کار تو نداریم تو به کار خود ادامه ده و ما را

واگذار؛ اما ابن زبیر زیر بار نرفت و به آنان اصرار داشت که بیعت کنند و گرنه 

 !همه آنان را به آتش خواهد کشید

یکى از اصحاب »در این موقعیت ابن عباس و محمد بن حنفیه، ابا طفیل   

را به نزد شیعیان کوفه فرستادند و از مردم کوفه استمداد  «امیرالمؤمنین

لبیدند، چهار هزار نفر از اهالى کوفه به کمک ایشان شتافتند و بى خبر و ط

تکبیرگویان وارد مکه شدند، صداى تکبیر کوفیان به گوش مردم مکه رسید و ابن 

                                                           
 .همان . ۲۱
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اند، فوراً به داخل ها براى مقابله با او به مکه آمدهزبیر هم باخبر شد که کوفى

ت و به خانه خدا پناهنده شد. اهالى مسجدالحرام شد و خود را به پرده کعبه آویخ

کوفه، ابن عباس و همراهانش را آزاد کردند و سپس از او خواستند تا ابن زبیر را 

 احترام ،مکه شهر امن خداست»به هالکت برسانند، اما او موافقت نکرد و گفت: 

و رعایت خانه خدا بر همه الزم است، خداوند این بست را جز براى 

 ۱۴«ده است.حالل نشمرپیامبر

کوفیان ابن عباس و همراهانش را با خود به منى بردند و مدتى در آن جا بودند    

و از آن جا به طایف رفتند. در آن جا عبداللَّه مریض شد، در ایام بیمارى به 

 همراهان گفت: 

أنت تموت فی خیر عصابة على وجه األرض » د:آله شنیدم که فرمو از رسول خدا

  ۱1«و أکرمهم علیه و أقربهم إلى اللَّه زلفى أحبهم الى اللَّه

اى ابن عباس، تو در میان بهترین جمعیت روى زمین مى میرى که نزد خداوند 

بنابراین اگر مرگم فرا . از همه دوست داشتنى ترند و بهترین مقام را نزد او دارند

 .رسید، معلوم است که آن جمعیت شما خواهید بود

ن عباس در میان همان جمع از دنیا رفت و هشت شب بیشتر نگذشت که اب

محمد بن حنفیه که همراه او از مکه آمده بود، بر او نماز خواند و به هنگامى که 

مات و اللَّه الیوم حبر هذا االُمة؛ به خدا 'خاك بر قبر او مى ریخت مى گفت: 

ر سالگى د ۱1یا  ۱۴وفات او در سن  سوگند امروز دانشمند این امت از دنیا رفت

 ۱2باشد.هجرى مى ۱3یا  ۱۴یا  ۱۸سال 

                                                           
 .1۸۱، 3علی بن محمد جزری، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج . ۱۴
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