اهلسنت
سیمایحضرتابوالفضلالعباس درمتون 
دکتر محمدرضا افروغ
تاریخ دریافت99/03/16 :

تاریخ پذیرش99/08/26 :

چکیده

سیمای حضرت عباس برن علری ،ابوالفضرل العبراس

را همرواره

از نگرراه دانشررمندان و ش ریفتگان حضرررتش نگریسررتهایرم و چررهبسررا
این توهم پدید آمده باشد که این همره صرفات متعرالی و ایرن همره

خصوص ریات فرررا انسررانی را مررا محبرران و دلرردادگان آن حضرررت ،برره
ایش رران نس رربت م رریدهر ریم .در ایر رن پ ررژوهش ب ررا روش توصر ریفی _
تحلیلی بر آنیم که از نگاه محققان و علمای اهرلسرنت بره جایگراه
رفیرر ر علمر رردار کر ررربال حض ر رررت ابوالفضر ررل العبر رراس

برر ررردازیم.

پژوهش ررگران و آزاداندیش رران اهلس ررنت ،ب ررا شرریعیان و محب رران آن

حضرررت همنظرنررد و آن گررروه از مورخ ران و پژوهش رگران اهلسررنت
کرره واقعرره عاشررورا را اوج مصرریبتها و عزاداریهررا معرفرری کردهانررد،
نسرربت برره سرراحت مقرردس حضرررت ابوالفضررل

کرده و سر تعظیم فرو آوردهاند.

نیررز ادای احترررام

دواژهها:ابوالفضررل العبرراس  ،عاشررورا ،اهلسررنت ،شررهدای

کلی
کربال ،آزاداندیشی.

 .1دکتری ادیان و عرفان دانشگاه پیام نور لرستان.

1

طهحمسئله 

رش ددد و تع ددالی شخصد دیت انس ددان ،ب دده دو عام ددل مه ددم بس ددتگی دارد؛ نخس ددت ،دف ددع و
پدداکسدداز ی عوامددل و زمینددههای سددقوط ،ماننددد دفددع گناهددان از رو و روان ،و دوم ،جددذب
فضایل و ارزشها ،مانند جدذب ایمدان ،علدم ،عمدل صدال و خصدال نیدک در رو و روان و
ّ
آراسته گردانیدن آن .به طور کلدی بشدر بایدد بدا نیدرو ی تقدوا ،رو و روان را از مواندع کمدال یعندی
گناهددان خددالی کنددد ،سدداس آن را بددا فضددایل اخالق دی ز ینددت دهددد تددا نددور خدددا و ارزشهددای
ّ
ملکوتی در سراسر وجودش متجلدی و آشدکار شدود و بده هددف اصدلی خلقدت ،یعندی بنددگی
خدا و نیل به کمال اصیل الهی دست یابد.
کماالت معنوی و ابعاد وجودی حضرت عباس

برآمده از ارزشهدای واالی انسدانی و

دور ی از گندداه و گناهک دداران اس ددت .عبودیددت خالص ددانۀ او در برابددر خدددا و تواضددع در مقابددل
بندگان خا ّ الهی ،از جمله پدرش امیرمؤمنان و بدرادرانش امدام حسدن و امدام حسدین
باعث رشد و بالندگی شخصیت معنوی و رسیدن به کمداالت و ارزشهدای وجدودی ایشدان
گردید .ابعاد وجودی حضرت عباس

_ کده برگرفتده از شخصدیت واال و معندوی و عظمدت

اخالق دی ایشددان بددود _ عبارتنددد از فددداکار ی ،ایثددار ،فض دیلت ،شددجاعت و دلی دری ،رشددادت
جس ددمی و روحد دی ،زه ددد و تق ددوای الهد دی ،فت د ّدوت و ج ددوانمردی .ب ددر اید دن اس دداس و ب دده دلید دل
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برخدددوردار ی از فضدددایل بدددیشد ددمار ،وجدددود آن حضدددرت سرشدددار از کنید دهها و القددداب بسد دیار
پسندیدهای گردید که هر کدام ،بیانگر یکدی از ابعداد درخشدان وجدودی و زنددگی پرندور ایشدان
است( .محمدی اشتهاردی)60-57 :1387 ،
شاید این پرسش مطر شود کده علدت پدرداختن بده بررسدی سدیمای حضدرت ابوالفضدل
ا
العبدداس در کتددب اهلسددنت چیسدت؟ در پاسددخ بایددد گفددت اوال نزدیکددی افکددار عقایددد و
ای دددئولوژی دین ددی ،خ ددود زمین ددهس دداز نزدیک ددی و تقر ی ددب احس دداس و عواط ددف م ددیگ ددردد و راه
ا
جسددتوجوی حقیقددت را روشددنتددر مددیسددازد و ثانیددا گددواهی مخددالف و گدداه دشددمن ،بهتددرین
سند بر حقانیت و صداقت است .بنابر این ،چند پرسش اساسدی و بنیدادین در بداره بررسدی
سیمای ابوالفضل العباس

در کتب اهلسنت مطر میشود:

 .1آیا علمای اهلسنت با قیام عاشورا موافق و همسو هستند؟
 .2آیا وقایع کربال در متون مهم اهل تسنن آمده است؟
 .3جایگاه حضرت عباس بن علی

در متون اهلسنت چگونه است؟

مقدمه 

 ،متأثر از دو عامل

اهتمام و رو یکرد اهل تسنن نسبت به مناقب و مصائب اهلبیت
برجسته است .1 :تمایل عالمان بزر اهل ّ
سنت بر محور ّ
محبت اهلبیت

؛  .2شدرایط

و اوضاع سیاسی زمان حیاتشان.
بسیاری از محدثان اهل تسنن ،فضایل خاندان پیامبر را انکار نکردهاند و این روایات را
در کتابهای خود آوردهاند که البته تعددادی از آندان در کتدابهدای رجدال اهلسدنت مانندد
میدزان االعتدددال ذهبدی ،مددتهم بدده تشدیع شدددهاندد .از جملدده آنهددا مدیتددوان از احمدد بددن حنبددل
_ امددام مددذهب حنبل دی _ نددام بددرد کدده در دو کتدداب خددود مسددند و فضددائل الصددحابه ،احادی دث
پدددرشدددمار ی در بددداره فضدددایل اهدددلبید دت

نقدددل کدددرده اسدددت .محمدددد بدددن جر ید در طبدددری

_ دانشمند بزر جهان اسالم _ نیز اقدام به جمعآور ی طرق حدیث غدیر کرده است.
نشاندهنده وجود عزادار ی ،در میان اهلسنت اسدت؛ ازجملده آنهدا ،مقتدل الحسدین نوشدته
خ ددوارزمی (568ق) و روض ددة الش ددهدا نوش ددته مالحسد دین کاشددفی (910ق) کدده و ی در مقدمد دۀ
کتداب خدود ،اشدارهکدرده کدده علدت تدألیف ایدن کتدداب ،وجدود مراسدم سدالیانه عددزادار ی در آن
سامان است.
نددازل مددیشددد ،بدده محضددر وی درآمددد و خددود را روی شددانههای آن حض ددرت

انداخت .جبرئیل گفت :یا رسدول اهلل! او را دوسدت مدیداری؟ فرمدود :چدرا پسدرم را
دوسددت نداشددته باشددم؟ جبرئیددل گفددت :امددت تددو بعددد از تددو او را خواهنددد کشددت.

جبرئیددل دسددت خددود را دراز کددرد و مقددداری خددا ک سددفید بدده او داد و گفددت :در ایددن
سددرزمین ،ایددن پسددر تددو کشددته مددیش دود و اسددم ایددن سددرزمین «طددف» اسددت .و چددون

در متون اهلسنت

از عایشه بنت ابوبکر نقل شده است که گفت :حسین در حالی که به پیامبر وحی

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

همچن دین کتددابهددایی در بدداره مقتددل امددام حس دین

از سددوی آنددان نگددارش یافتدده کدده
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جبرئیل از نزد پیامبر رفت ،پیامبر از خانه خدار شدد و در حدالی کده آن خدا ک را در
دست گرفته بود و میگریست ،فرمود :عایشه! جبرئیل به من خبدر داد امدتم پدس از

مدن ،فر یددب خدورده و پسددرم حسددین را در سدرزمین طددف خواهندد کشددت .سدداس در
حالی که گریه میکرد ،به طرف اصحاب خود _ که در میان آندان علدی
عمر ،حذیفه ،عمار و ابوذر بودند _ رفت .آنان عر

 ،ابدوبکر،

کردند :یا رسدول اهلل! چدرا گر یده

میکنید؟ فرمود :جبرئیل به من خبر داد پسرم حسین بعد از من در سدرزمین طدف
به شهادت میرسد و این خا ک را به من داد و گفت :در همانجا به خدا ک سدارده
خواهد شد( .هیثمی)187/9 :1387 ،

حت دی یک دی از عالمددان حنف دی بدده نددام محمددد مع دین بددن محمددد ام دین السددندی التقددوی
(1161ق) کتابی به نام قرة العین فی البکا علی الحسدین

است که برپایی عزا برای حسین
حسین

تدألیف کدرده و در آن ثابدت کدرده

مختص به شدیعه نیسدت و در بداره لدزوم گر یده بدرای امدام

سخن گفته است.

ب ددا توج دده ب دده آنچ دده آم ددد ،در ادام دده اید دن پ ددژوهش ب ددر آند دیم ک دده ض ددمن تش ددر ی جایگ دداه
ب دده بررسد دی جایگ دداه قیددام عاش ددورا و نق ددش ابوالفضددل العبدداس

اهددلالبید دت

در قیددام

حسینی از نگاه دانشمندان و محدثان اهلسنت بپرداز یم.
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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اهلبی
.1فضا ل 

اهلسن
 رنگاه 

کسی که نسبت به شخصیت واالی حضرت رسول اکرم

و اهلبیت ایشان معرفدت

پی ددا کنددد و بدده در ی دای علددوم و معددارف و بدده قدددرت و والی دت آنددان بنگددرد ،بدده پیدروز ی بددزر و
سعادت ابدی نایل آمده و تمدام خوبیهدا از آن او گشدته اسدت .ابدینعدیم در حلیدة االولیدا از
قددول امددام عل دی

و هیثمدی در مجمددع الزوائددد از سددلمان و همچندین ابددنحجددر در صددواعق

محرقه آوردهاند که امیرالمؤمنین امام علی
احدددی از بشددر هددمسددن

فرمود:

اهددلبیدت نیسددت و نسددبت رسددول خدددا

همانند سر به بدن و اهدلبیدت نسدبت بده رسدول خددا

بدده کددل بشددر

همانندد جایگداه چشدم

نسبت به سر است؛ همانطور که بدن هدایت نمیشود مگر به وسیله سر ،سر هدم

هدایت نمیشود ،مگر به واسطه چشم .و در هر عصری از اعصار ،مردان عدادلی از
اهلبیت من خواهند بود که تحر یف گمراهان و آبرو ی کسانی که بیدینی را داخل
دی دن مددیکننددد میبرنددد و بددا اعمددال سددلیقهها ،جدداهالن را از دی دن دور مددیسددازند.

(اصفهانی)201/7 :1351 ،

روایت کرده است فرمود:

همچنین ابنحجر از رسول خدا

جبرئی دل مددیگفددت :مددن مشددارق و مغددارب زم دین را ز ی در و رو کددردم و مددردی بدداالتر از
نیافتم و باز جستوجو کردم ،دودمانی شر یفتدر از بنیهاشدم ندیددم.

محمد

(هیثمی)13 :1314 ،

ثعلبی نیز در قصص االنبیا میگو ید:
بدداب پددنجم :در بی دان آراسددتگیها و ز ینتهددای کددره زم دین  ...یک دی از ز ینتهددای
برجسته زمین ،سلسله جلیله انبیا

است و خداوندد ایدن انبیدا را ز یندت داد بدا

چهددار پیغمبددر :ابددراهیم خلیددل اهلل ،موس دی کلددیم اهلل ،عیس دی وجیدده اهلل و محمددد
حبییب اهلل؛ و پنجم از ز ینتهای زمین ،آل محمد
فاطمه ،حسن و حسین

درمیاناهلتسنن 

حقیقت امر ایدن اسدت کده عشدق و عالقده بده اهدل بیدت پیدامبر ا کدرم

ر یشده در ایمدان

دیندی مسدلمانان دارد و ابدراز محبدت بده آن حضدرات ،در بدین مسدلمانان آن انددازه گسدترده و
فراگی در اسددت کدده بددا اطمینددان کامددل مددیتددوان گفددت دوسددتی بددا اهددل بیدت

یکدی از وجددوه

اختصا

به مذهبی خا

ندارد؛ بلکه امت اسالمی اعم از اهل تسدنن و تشدیع بده ایشدان

هدم بدده لحداظ اتصددال بده پیدامبر

و هدم بدده لحداظ فضددایل شخصدی عشددق مدیورزنددد و بددا

نوشتن کتاب و مقاله و اقتدای در رفتار ،این عشدق را ابدراز داشدته و چندین اظهدار عالقدهای را
سبب تقرب به پیشگاه خداوند متعدال مدیدانندد و بدرای آن ،اجدر و پداداش اخدرو ی را انتظدار
داشته و دارند.

در متون اهلسنت

اشدددتراک و اتحددداد همددده مد ددذاهب اسدددالمی بددده شد ددمار مدددیرود .عشدددق و والی آن حضدددرات

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

.1-1حباهلبیت

( .ثعلبی)14 :1294 ،

است که عبارتند از علی،
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ابنحجر در االصابه روایت کرده است که رسول خدا

فرمود:

هر کس میخواهد عمرش طوالنی شود و از آنچه خدا روز یاش کرده خیدر ببیندد،

به اهلبیت من نیکی رساند که هر کس جانشین من در آنان نشدود عمدرش نداقص
خواهد شد و روز قیامت با رو ی سیاه مرا خواهد دید( .ابنحجر)144/1 :1153 ،

همچنین خطیب در تار یخ بغداد از قول پیامبر اکرم

چنین نقل می کند:

شفاعت من برای شیعیان از امت من است؛ آنها کسانی هستند که اهدلبیدت مدرا
دوست دارند( .خ یب بغدادی)23/12 :1349 ،

محدثان اهلسنت ،درباره این مهم که اهلبیت

امان و پناه امت اسالمی هسدتند،

فضایل نقل کردهاند .حاکم در المستدرک علی الصحیحین از ابدنعبداس روایدت کدرده اسدت
که گفت:
رسددول خدددا

فرمددود« :سددتارگان امددان بددرای اهددل زم دین از غددرق شدددن هسددتند.

اهلبیت من نیز امان امت از اختالفاند .پس هر قبیله از عرب که با اهلبیت من
دربیفتد ،دچار اختالف و حزب ابلیس میشوند ».این حددیث را ابدنحجدر نیدز در

صواعق آورده و آن را صحی دانسته است( .حا کم نیشابوری)149 /3 :1324 ،
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50

ابینعیم در حلیة االولیا و هیثمی در مجمع الزوائد از ابنعباس آوردهاند که گفت:
وقتی پسر صفیه _ عمه رسول خدا

صدیحه بلنددد شددد .رسددول خدددا

_ از دنیدا رفدت بدر او گر یده کدرد ،صددایش بده

نددزدش آمددد و فرمددود :عمدده جددان! چددرا ایدنقدددر

میگر یی؟ گفت :آخر پسرم مرده .فرمود :هر کدس در اسدالم داغ فرزندد ببیندد و صدبر
کند ،خداوند برایش در بهشت قصری میسازد .صفیه ساکت شد و رفت.

در راه به عمر بن خطاب برخورد .عمر به و ی زخم زبان زد و گفت :صدای گر یهات
را شنیدم؛ قرابت تو با رسول خدا

گر ی ده سددر داد .رسددول خدددا

هیچ فایدهای برایت نداشت .صفیه دوباره

شددنید .از آنجددا کدده بس دیار دوسددتش مددیداشددت و

احترامش میکرد دوباره به سراغش رفت؛ پرسید :عمه جان! بعد از آن مژده که بده

تو دادم هنوز میگر یی؟! گفت :این بار گر یهام برای فرزندم نیست ،برای زخم زبانی

است کده عمدر بده مدن زد و چندین و چندان گفدت .رسدول خددا

عصدبانی شدد و

فرمددود :ای بددالل! مددردم را بددرای نمدداز دعددوت کددن .مددردم همدده جمددع شدددند .رسددول

به منبر رفت و فرمود :چه میشود مردمی را که میپندارند قرابت من برای
خدا
ّ
کس دی فای دده ندددارد؟ هددر سددبب و نسددبی در روز قیامددت منقطددع اسددت ،اال سددبب و
نسب من که در دنیا و آخرت گسیخته نمیشود( .اصفهانی)314/7 :1351 ،

.1-2معاندانومخالفان 

فرق اصلی اهلسنت به چهار شداخه اصدلی حنفدی ،حنبلدی ،شدافعی و مدالکی تقسدیم
میشوند که بده مدرور زمدان برخدی از ایدن شداخهها بده دههدا ز یرشداخه تقسدیم شدده و هدر کددام
بددرای خددود بدده مسددلکی جداگاندده بددا عقای ددی خددا

تبدددیل شدددند .وهابی دت نی دز یک دی از

فرقههایی است که خود را منتسب به حنبلیها میدانند؛ بدین معنا کده وهابیدت بسدیار ی
از اعتقادات خود را از احمد بدن حنبدل و آرا و عقایدد و ی گرفتهاندد .بدا ایدن حدال ،بسدیار ی از
علمای حنبلی نیدز وهابیدت را فرقدهای جددا از خدود قلمدداد نمدوده و از نزدیکدی بده آن خدود را
مبرا کردهاند .برای نمونه ،حافظ شمسالددین محمدد بدن احمدد معدروف ذهبدی (م774ق)
_ دانشددمند بلندددآواز اهلسددنت _ کدده خددود هماننددد ابددنتیم ّی ده _ مؤسددس اصددلی فرقدده ضدداله
میرفت ،در نامهاى خطاب به وى مینو یسد:
اى بیچاره! آنان که از تو متابعت میکنند در پرتگاه زندقه و کفر و نابودى قرار دارند
 ...نه این اسدت کده عمدده پیدروان تدو عقدبماندده ،گوشدهگیدر ،سدبکعقدل ،عدوام،
ّ
دروغگو ،کودن ،بیگانه ،فرومایه ،مکار ،خشک ،ظاهر الصال و فاقد فهم هستند.

(سخاوی)77 :

پدر محمد بن عبدالوهاب که وهابیت از طدرف و ی جدانی تدازه گرفدت و در حقیقدت و ی
وهابیت را به طور رسمی تأسیس کرد ،معتقد بود فرزندش گمراه اسدت و مدردم را از ارتبداط بدا
وى برحذر میداشت( .ز ینی)42 :1304 ،
جامعه اهلسدنت نسدبت بده ابدنتیمیده _ کده مؤسدس ایدن فرقده ضداله اسدت _ سده نظر یده

در متون اهلسنت

ا گددر سددخن مددرا قبددول ندددارى ،آنددان را امتحددان کددن و بددا مقی داس عدددالت بسددنج.

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

وهابی دت _ حنبلددیمددذهب بددود و در علددم حدددیث و رجددال سددرآمد عصددر خددو یش بدده شددمار
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دارند:

 .1آنددان معتقدنددد ابددن تیمی ده ،مشددبهه بددود .اهلسددنت ،مشد ّدبهه را کددافر مدیداننددد؛ یعن دی

کسدی کدده خدددا را بدده مخلددوق تشددبیه کنددد .ابددنتیمی ده صددراحت دارد کدده خدددای عددالم ،دارای
دست و پا و چشم و صورت است؛ مانند ابو یعلی که گفته بود :خدای عالم همده چیدز دارد و
فقط دو چیز ندارد :ر یش و عورت( .قزو ینی)45 :1387 ،
 .2عدددهای م دیگو ینددد :او زندددیق ،ملحددد و ب دیدی دن اسددت؛ چددون نسددبت بدده نب دی مکددرم
اسالم
اکرم

جسارت کرده و میگو ید :وقتی پیامبر اکرم

از دنیا رفدت ،مدات فدات .پیدامبر

هیچ خاصیت و فایدهای ندارد و حتی برای خودش هم دفع ضرر ی نددارد؛ یعندی

همان حرفی است که حجا گفت :عصای من ،ارزشش از پیامبر باالتر است؛ چون بدا ایدن
عصا میتوانم یک مار یا عقرب را بکشم ،ولی وجدود پیدامبر از کشدتن مدار و عقدرب هدم عداجز
است.
 .3عدهای هم ابنتیمیه را منافق میدانند؛ چون نسبت به امیرالمؤمنین جسارت کرده
است .ابنتیمیه میگو ید :علی بن أبی طالب در هفدده مدورد اشدتباه کدرد و خدالف قدرآن فتدوا
داد و در تمام جن هایی که داشت ،برای رسیدن به ر یاست جنگید و از مصادیق ایدن آیده
شر یفه است:
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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ْ
ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْن َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
ْ َّ ْ
َّ
ض َّو ال ف َّسهادا َّو ال َّع ِاق َّبه
ِتلک الدار ال ِخهر جعلهها ِلل ِهذین ال ی ِر یهدون علهوا ِفهى اْلر ِ
ْ َّ
ِللمت ِقی َّن ( .قصص)83 :

آیا بغض از این باالتر؟
در صحی مسلم آمده است که پیامبر اکرم

در مناقب امام علی

فرمود:

ال يحب إال مؤمن و ال یبغض إال منافق( .نیشابوری)60 :

شما کدام سنی را میشناسدید کده چندین اعتقداداتی داشدته باشدد و ایدن خدود بده خدوبی
روشن میکند که این فرقه ضاله تا چه اندازه با اهلسدنت فدرق مدیکندد .از ایدن رو در کالمدی
از مولوی عبدالرحیم رضوی _ یکدی از علمدای کندونی اهلسدنت _ بده چندد نکتده مهدم اشداره
میکنیم که از زبان یک عالم سنی به ماهیت اهلسنت پی ببر ید .و ی میگو ید:

تفاوت نظری و فکدری ایدن فرقده بدا اهلسدنت ز یداد اسدت .وهدابیون در همده عقایدد
اسالمی با اهلسنت و بالجمله با مسلمانان تفاوت و اختالف ز یادی دارند .برای

مثال ،زمانی که انگلیس ،وهابیت را در بالد حرمین شر یفین به راه اندداخت ،آنهدا
بیشتر علمای حرمین را که اهلسنت بودند ،به شهادت رساندند و همه آثار دینی
و فرهنگی مسلمانان را و از جمله بارگاههای ملکوتی جنت البقیع را که مقبرهها و
عمددارتهددایی داشددتند و حت دی خددود ضددر ی حضددرای حضددرت رسددول

را هددم

خواسدتند تخر یدب نمایندد کده موفدق نشددند .تدار یخ گدواه اسدت کده آنهدا خدون همدده
امت اسالمی را مبا میدانستند به جز پیروان خود .آنها در راه کفدر و علیده اسدالم
قیام کردند تا علمای اهلسنت واقعدی ،فرهند

دیندی و اعتقدادی مسدلمانان را از

بین ببرند که امروز اعتقادات سو آنها بر همگان شناخته شده است .بندابراین در
طرحی جدید تصمیم گرفتند این فرقه را بدا ندامهدای دیگدری بده میددان بیاورندد کده
متأسفانه در کشورهای اسالمی و در بین مسلمانان نفوذ کردند.

اهلسن
.2قیا حسینی رکتب 



بیشدتر اهلسددنت از موافقدان و تأییدد کننددگان قیدام حسدینی هسددتند و بدر ایدن باورندد کدده
مدیتدوان بده ابدن عمداد ،تفتدازانی ،ابددن جدوز ی ،خدوارزمی ،ابدونعیم اصدفهانی و ...اشداره کددرد.
عباس محمود عقاد مصری ،نویسنده کتاب الحسین ابوالشهدا میگوید:
«ش ددجاعت» ص ددفتی اس ددت ک دده از شخص ددی مانن ددد حس ددین
شجاعت از او مانند ظهور طال از معدن آن است .یعنی حسین

عجی ددب نیس ددت؛ ز ی ددرا
معدن شجاعت اسدت و

گذاشته است .البته در میان فرزندان آدم ،کسی در شجاعت قلب و قوت روحدی ،شدجاعتدر
از حسین

در مقایسه با آنچده او در کدربال بددان اقددام کدرد ،پیددا نمدیشدود .بدرای او همدین

بددس کدده در طددول صدددها سددال تدداریخ دنیددا ،او همچنددان شددهید ،فرزنددد شددهید و پدددر شددهیدان
باقی مانده است( .عقاد)280 - 195 :1387 ،
بسیار ی از بزرگان و محدثان اهل تسنن نیز در بداره حادثده عاشدورا قلدمفرسدایی کردهاندد و

در متون اهلسنت

ایدن ،فضدیلتی اسدت کده آن را از پددران و نیا کدان بده ارث بدرده و بدرای فرزنددان خدود بده یادگددار

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

قیام امام حسین

و خاندان و یارانش برحق و صحی بوده است .از بین قدمای این گروه
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میتدوان گفددت کمتددر از علمدای شددیعه بدده ایدن مهددم نارداختهانددد .در بحدث موافقددان نهضددت
حسینی ،به برخی از آنان میپردازیم.
.2-1موافقاننهضتعاشورا 

بس ددیاری از اندیش ددهوران و بزرگ ددان اهلس ددنت ،واقع دده عاش ددورا و قی ددام حس ددینی را تأیی ددد
کردهانددد و حتددی در ایددن بدداره کتددابهددایی نفددیس نوشددتهاند؛ از آن جملدده ابوالحسددن اشددعری
(م324ق) _ پیشوای مکتب اشاعره _ میگوید:
چون ستمگری یزید از حد گذشدت ،امدام حسدین
قیام کرد و در کربال به شهادت رسید( .اشعری)45 :

بدا یداران خدود علیده بیدداد او

عالمه آلوسی (م1270ق) _ مرجدع و مفتدی اهلسدنت عدراق _ در تفسدیر رو المعدانی ذیدل
ُ ُ
ْ
ّ
ّ
ْ
ْ ُ
آیه شریفه فهل عس ْی ُت ْم إن تول ْی ُت ْم أن ُتفسدوا فد األ ْر و ُتق ّط ُعدوا أ ْرحدامک ْم ُ أولئدل الدذین
لعددن ُه ُم ُ
اهلل( ...محم ددد )23-22/از احم ددد ب ددن حنب ددل _ پیش ددوای م ددذهب حنابل دده _ نق ددل
میکند که عبدداهلل _ پسدر احمدد بدن حنبدل _ از و ی در بداره لعدن یز یدد سدؤال کدرد .او در پاسدخ
گفت« :کیف الیلعن من لعنه اهلل فی کتابه؛ چگونه لعن نشدود کسدی کده خددا او را در کتدابش

سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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لعندت کددرده اسدت؟» عبددداهلل پرسدید :مددن کتداب خدددا را خوانددم ،ولددی لعدن یز یددد را ندیدددم!
ْ
ابنحنبل در پاسخ ،آیه شریفۀ فهل عس ْی ُتم ...را خواند و آنگاه گفت« :أی فساد و قطیعدة
أشددد ممددا فعلدده یز یددد؛ چدده فسدداد و قطددع رحمددی از فسددادی کدده یز یددد مرتکددب آن شددده ،بدداالتر
است؟» (آلوسی :1389 ،ش)30/28
آلوسی بعد از نقل آن سخنان میگوید:
در لعن یزید توقف نیست؛ چون اهدل کبدائر و دارای اوصداف خبیثده بدود و بدر مدردم

مدینه ظلم و تعدی کرد و حسین

را کشت و به اهلبیت اهانت کرد( .همو)31 :

همچنین ابنخلدون گفته است:
نمدیتددوان گفدت یز یددد هدم در کشددتن امدام حسددین

است; چون صحابهای کده بدا امدام حسدین

اجتهداد کددرد ،پدس بددیتقصددیر

در قیدام شدرکت نکدرده بودندد ،هرگدز

اجدازه قتدل حضدرت را نددداده بودندد .ایدن یز یددد بدود کده بدا امددام جنگیدد .ایدن عمددل

یزید ،نشانه فسق اوست و حسین
از ع دددالت ب دده دور ب ددوده و حس ددین

(ابنخلدون)45 :

در شهادتش مأجور است ،در حالی که یزید
علی دده ی ددک ح دداکم ظ ددالم قی ددام ک ددرده ب ددود.

دکتر طه حسین (م1973م) _ ادیب ،نویسنده و ناقد معاصر اهلسنت _ معتقد است:
از آنجا که حسدین از یدکسدو ،مسدئول حفدظ دیدن و از سدوی دیگدر ،آزاده و قهرمدان
است ،هرگز نسبت به بیعتخواهی یزید ،سر تسلیم فرود نخواهد آورد .پدس بدرای
رسیدن به هدف خود ،باید به هر کار مشروعی دست میزد .بنابراین ،برای دوری
از امدر بیعدت ،بدده کوفده روی آورد و شددهادت را بدر بیعددت بدا یز یددد کده بدده ندوعی تأییددد
ستمهای او بود ،ترجی داد( .حسین)88 :1359 ،

در آخر این بحث ،گفتار را بدا سدرودهای زیبدا در رسدای امدام حسدین

و یدارانش از بدزر

شافعی به پایان میبریم .محمد ادریس شافعی _ پیشوای یکی از مدذاهب اربعده اهلسدنت
کده عالقدده و ارادت بسددیاری بدده اهددل بیددت

داشدته _ در بدداره واقعدده عاشددورا ،اشددعار ی زیبددا

سروده که ترجمه برخی ابیات آن چنین است:
این حادثه از حوادثی است که خواب مرا ربوده و موی مرا ساید کرده است.
جاری و خواب از آن پریده است.
دنیا از این حادثه خاندان پیامبر

شده است.

متزلزل شده و قامت کوهها از آن خواب ذوب

آیددا کسددی هسددت کدده از مددن بدده حسددین پیددامی برسدداند ،اگرچدده دلهددا آن را ندداخوش
حسددین کشددتهای اسددت بدددون جددرم و گندداه کدده پیددراهن او بدده خددونش رنگددین شددده
است.

عجب از ما مردم آن است که از یک طرف ،به آل پیامبر
سوی دیگر ،فرزندان او را به قتل میرسانیم و آزار میدهیم!
اگر گناه من دوستی اهل بیت پیامبر

درود میفرسدتیم و از

است ،از این گناه هرگز توبه نخواهم کرد.

در متون اهلسنت

دارند؟!

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

دل و دیده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوهگین کدرده اسدت و اشدک چشدم،
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اهددل بیددت پیددامبر

در روز محشددر ،شددفیعان مددن هسددتند و ا گددر نسددبت بدده آنددان

بغضی داشته باشم ،گناه نابخشودنی کردهام( .ساوجی)298/9 :1275 ،

.2-2مخالفانقیام

در قرون اخیر ،اهلبیتشناسی و عاشدوراپژوهی در میدان اقشدار مختلدف اهلسدنت ،بده
دو دلیدل بددا کمدی افددت و پژمردگدی دنبدال شددد؛ نخسددت ،ظهددور ابددنتیمیده کدده بددیشددباهت بددا
اخبار یگری در حوزههای علمی نبود و چون آفتی بود که همراه با ظاهرگرایی شکل گرفت و
با دستان تفرقهافکنان رشد یافت .دوم ،تحر یف و خدشدهدار کدردن متدون و کتدب اسدالمی از
جملده صدحا سدته و زدودن احادیدث فضدیلت اهدلالبیدت و تراشدیدن احادیدث مجعدول و
مجهول در مد معاو یه ،یز ید ،عمروعا
وجود احادیث معار

 ،کعب االحبار و ابوهر یره و امثال آنها.

و مخالف در منابع اهلسنت است باعدث شدد آنهدا در مواجهده

با احادیث موجود ،به دو رو یکرد متفاوت دست زدندد و البتده غالدب اهدلسدنت بدا ضدعیف
دانستن احادیث مخالف قیام حسینی ،بده موافقدت بدا قیدام امدام حسدین

رو ی آوردندد و

یز ید را به سبب اعمال جنایتکارانهاش سرزنش کدردهاندد .هدر چندد ابدنتیمیده مدرو اسدالم
معاو ی دهای و یز ی ددی بددود و در پ دی خدشددهدار کددردن اتحدداد مسددلمین و بنددای مکتددب تکفی در و
تحجر در میان اهلسنت برآمد ،اما در بیشتر موارد ،شباهت سخنان نواندیشان اهدلسدنت
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به امام حسین

و حماسه و قیام او چنان به سخنان و نوشدتههدای مؤلفدان شدیعی نزدیدک

است که اگر نام نو یسنده و عنوان اثر را ندانیم ،احساس میکنیم بیدان یدک شدخص شدیعی
نظیر محمود عقاد در کتاب ابوشهدا است.
ا
از اینرو باید گفت تقر یبا اکثر نو یسدندگان اهدلسدنت معاصدر ،بدر کشدته شددن مظلومانده
امددام حس دین

و گندداهکددار بددودن یز ی دد ،اتفدداق نظددر دارنددد و قی دام ام دام حس دین

را انقددالب

راس ددتین ارزشد دی و دیند دی در براب ددر دس ددتگاه ط دداغوتی دانس ددتهان ددد (ناص ددری.)331 :1386 ،
ا
نواندیشدان اهدلسدنت ایدن امدر را ثابدت کدردهاندد .ایدن دیددگاه دائمدا در حدال رشدد و گسدترش
است و نو یسندگان ز یادی از اهلسنت طرفدار آن هستند.

.3سیمایحضر ابوالفضل

هلسن
 رکتبا 



نهض ددت عاش ددورا و وق ددایع ک ددربال در بسد دیار ی از کت ددب معتب ددر و مرج ددع اهلس ددنت ب ددا ذک ددر
جزئیات به رشته تحر یر درآمده است .با توجه بده کدار مطالعداتی انجدام شدده در بداره جایگداه
ابوالفضل العباس

در کتب اهل تسدنن ،بایدد گفدت وقدایع عاشدورا در مندابع اهلسدنت در

سطحی باال آمده است؛ از جمله در تار یخ طبری از محمد بن جر یر طبدری (قدرن سدوم ه.ق) و
تار یخ کامل از عز الدین ابن اثیر (قرن سدیزدهم ه.ق) و البتده سدایر اندیشدهوران و محددثان نیدز
به فراخور زمینه علمی و کار یشان بده ایدن مهدم پرداختهاندد .مدردم عدادی و تدوده جامعده نیدز
بسته به شرایط زمان و مکانی و نقش حکام قبلی و فعلی دیدگاهشان متفاوت بوده است.
اهلسنت 
.3-1لقبسقادرکتب 

خوارزمی در مقتل الحسین میگو ید:
ام ددام حسد دین

وقتد دی دی ددد آب در خیم ددهها نیس ددت ،ب ددرادرش عب دداس

فرماندهی سی سواره و ده پیاده مأمور کرد که آب بیاورند .جن

بین عبداس

را ب دده
و

سددربازان عمددرو بددن حجددا بدداال گرفددت و ی داران امددام ،افددراد دشددمن را بدده هال کددت
رسدداندند و بددا بیسددت مشددک پددر از آب بدده خیمددهها برگشددتند و از ای دنجددا بددود کدده

زبیری مینویسد:

ّ
ّ
عبدداس ،فرزنددد علددی را سددقا مینامنددد و کنیددهاش را ابوقربدده (صدداحب مشددک)
میدانند .او در کربال ،همراه حسین بدود .حسدین ،تشدنه شددّ .
عبداس ،مشدکی

شد( .زبیری)102 :1422 ،
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دینوری نیز آورده است:
هنگامی که ّ
عباس بن علی

در متون اهلسنت

برگرفدت و بدرادران تندیاش ،پسدران علدی _ عثمدان ،جعفدر و عبدد اهلل _ در پدی او
رفتند .برادرانش ،پیش از او کشته شدند و او ،مشک ُپر از آب را براى حسدین بدرد و
ُ
حسین ،از آن نوشید .ساس ّ
عباس بن علی ،پس از بدرادرانش و بدا حسدین ،کشدته

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

حضرت عباس

را سقا لقب دادند( .خوارزمی)39/2 :

شرایط تشنگی را دید ،به برادرانش عبداهلل ،جعفر

ُ
و عثم ددان ،پس ددران عل ددی _ ک دده ب ددر او و پس ددرانش درود ب دداد _ و م ددادر همگ ددی آنه ددا ا ّم
البندین

عدامرى از آل وحیددد بدود ،گفدت« :پیشقدددم شدوید _ فددایتان شددوم _ و از

سرورتان حمایت کنید تا به پاى او جدان دهیدد» .آندان ،همگدی پیشقددم شددند و
ُ
پیش روى حسین با سدر و گلدوى خدود ،از او محافظدت کردندد .هدانی بدن ثو یدب
ُ
حضرمی ،به عبداهلل بن علی ،حمله ُبرد و او را کشت .ساس به برادرش جعفدر بدن
ُ
علی حمله ُبرد و او را نیز کشت .و یزید اصدبحی نیدز عثمدان بدن علدی را بدا تیدر زد و
ُ
کشت .ساس به سوى او رفت و سرش را جددا کدرد و ندزد عمدر بدن سدعد آمدد و بده او

گفددت :بدده مددن ،پدداداش بددده! عمددر گفددت :بددرو از امیددرت _ عبیددداهلل بددن ز یدداد _ بگیددر!
ّ
عباس بن علی باقی ماند و پیش روى حسین میجنگید و هر کجا حسین
میرفت ،همراهش میرفت تا آن که شهید شد( .دینوری)1346 :1346 ،

اهلسنت 
.3-2لقببابالحوائجو 

محمد بن جر یر طبری میگو ید:
در روز عاشورا اصحاب باوفای امام حسین

در دفاع از حر یم دین به قلب لشکر

کوفه میتاختند و هرگاه کار بر یکی از آنها دشوار میشد و در حلقه محاصره دشمن
گرفتار میآمدند ،این عباس

بود که در نجات او و رفع گرفتار یاش تن بده خطدر

میداد و لشکر کوفه را تار و مار میکرد .به سبب همین فضیلت بود که شهادتش بر
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399
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حسین

سخت گران آمد و هنگامی که او را در خون افتاده دید فرمود :هماکنون

کمرم شکست؛ عباس جان! با کشته شدن تو بیچاره شدم( .طبری)78 :1395 ،

عمددان سددامانی ش دداعر چیددرهدس ددت قددرن سددیزدهم هجددری قمددری در بدداره کمددال همددت
حضرت عباس

و نهایت قابلیت آن زبد ناس

بر مشرب اهل عرفان گوید:

نیس ددت ص دداحب همت ددی در نشد دأتین

ه د ددمق د دددم عبد دداس را بعد ددد از حس د ددین

در هد د د د د ددواداری آن شد د د د د دداه السد د د د د ددت

جمله را یک دست بدود او را دو دسدت

آن ،قد د ددویپشد د ددت خد د دددابینان بد د دده او

وآن ،مشدد ددوشحدد ددال بدد ددیدیندد ددان از او

موسد د د ددی توحید د د ددد را هد د د ددارون عهد د د ددد
طالب د د د ددان راه ح د د د ددق را ُب د د د ددد دلی د د د ددل

از مر یددددان جملددده کامدددلتدددر بددده جهدددد
رهنمد د ددای جملد د دده بد د ددر شد د دداه جلید د ددل

مدد د ددیگرفتد د د ددی از شد د د ددط توحید د د ددد آب

تشد ددنگان را مدددیرسددداندی بدددا ش د دتاب

روز عاشدد ددورا بد د دده چشد د ددم پد د ددر ز خد د ددون

مشک بر دوش آمدد از شدط چدون بدرون

شد ددد بد دده سد ددوی تشد ددنهکامد ددان رهسد ددار

تیرب د د د د د دداران ب د د د د د ددال را ش د د د د د ددد س د د د د د ددار

بدد د ددس فروبار ید د د ددد بد د د ددر وی تید د د ددر تید د د ددز

مشدددک شدددد بدددر حالدددت او اشدددکر یدددز

ت د د ددا قیام د د ددت تش د د ددنهکام د د ددان ث د د ددواب

مددی خورنددد از چشددمۀ آن مشددک ،آب

تش د ددنۀ آب د ددش حریف د ددان س د ددر بد د ده س د ددر

خ د ددود ز مجمدد ددوع حریف د ددان تشدد ددنهتدد ددر

.3-3بصیرتوشجاعتابوالفضل

اهلسنت 
بهنقلاز 

ابناثیر در تار یخ کامل آورده است:
شب پنجشنبه ،نه روز گذشته از محرم ،اکتبر  680میالدی ،شمر بن ذیالجوشدن
آمد و عباس بدن علدی

و بدرادرانش را فرخواندد .ایشدان بده سدوی او بیدرو ن رفتندد.

گفت :ای خواهر زادگان من! شما آسودهاید و ز ینهار دار ید .عبداس

و بدرادرانش

گفتندد :خددا تددو را بدا ز ینهددارت نفدر ین کندداد! ا گدر دایدی مددا هسدتی ،چددرا مدا را ز ینهددار
میدهی و ز ینهار از پسر پیامبر خدا

در یغ میدار ی؟ (ابناثیر)2230/5 :1372 ،

غروب روز نهم بود .شمر بن ذیالجوشدن بده کندار اردوگداه حسدین
زد :خواهرزادگان من کجایند؟ شمر ،عباس
دور با امالبنین

رفدت و فر یداد

و برادران مدادر یاش را کده نسدبتی

داشتند منظور داشت.او عباس

و عبداهلل و عثمان و جعفدر
فرمددود:

را مددیطلبی دد ،ول دی آنهددا حاضددر نبودنددد بددا و ی سددخن بگو ینددد .حس دین

امالبن دین

پرس دیدند :چدده مددیخددواهی؟ گفددت :ای خواهرزادگددان مددن! شددما در

امانید .اطاعت یز ید بن معاو یه را بپذیر ید و خود را با برادرتان حسین

ندهید! عبداس

به کشتن

فرمدود :دو دسدتت بر یدده بداد ای شدمر! لعندت بدر تدو و امدانی کده

آوردهای .ای دشمن خدا! از ما میخواهی از برادر خود حسین

فرزند فاطمه

دست بردار یم و به طاعت لعنتشدگان گردن نهیم؟ (بالذری)167 :1368 ،

در متون اهلسنت

هرچنددد شددمر فاسددق اسددت ،امددا پاسددخش را بدهی دد کدده دایددی شماسددت! فرزندددان

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

بالذر ی _ از بزرگان اهل تسنن _ مینویسد:
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طبری میگو ید:
شب دهم محرم نزدیک مغرب حسین بدن علدی

اصدحاب خدود را جمدع کدرد و

خطبهای خواندد و فرمدود :اکندون شدب اسدت و تدار یکی همدهجدا را مسدتطور نمدوده؛
بیایید و هر کدام دست یکی از کودکان مرا بگیر ید و از اینجا برو ید .این قوم جز بدا
من با کسی کار ی ندارند .طبری میگو یدد :قبدل از همده و نخسدتین کسدی کده اعدالم
وفادار ی کرد ،عباس

پسر امیرالمؤمنین علی

بود و چنین سخن گفت :چدرا

چنین کنیم؟ برای این که بعدد از شدما زندده بمدانیم؟ خددا آن روز را نیداورد .سداس
دیگران به پیرو ی عباس

)79 :1395

در یار ی امامشدان ،سدخنانی بدر ز بدان راندندد( .طبرری،

ابن شهرآشوب نوشته است:
عباس

سقا ،قمر بنیهاشم و علمدار حسین

و بزر تدر ین بدرادرانش بدود .در

پی آب بیرون آمد بر او حمله کردند او هدم بدر آندان تاخدت ،در حدالی کده مدیگفدت:
هرگز از مر نمیترسم .آنگاه که مر فراز آید ،جانم به فدای جان پا ک مصطفای

پا ک باد! من عباسم که ساقیام و هنگام نبرد ،هراسی از شر ندارم .ساس دشدمن
را پراکنده ساخت( .مازندارانی)84 :1379 ،
سال پنجم ،شماره  ،20زمستان 1399

60

در پایان با کالم خوارزمی در مقتل الحسین

این قسمت بحدث را بده پایدان مدیبدر یم کده

گفت:
عباس بن علی

_ که مادرش ام البنین

است و سقای سااه امام حسین

بود _ از لشکر امام بیرون آمد و به سوی لشکر عمر سعد حملهور شدد ،در حدالی کده

مدیگفددت :بدده خددای عز یدز و بددزر سدوگند خددوردهام و بدده حجدون و زمددزم و حطدیم و
مسجد الحرام ،صادقانه قسم یاد کردهام که امروز به خون خدو یش رنگدین شدوم ،در
راه حس دین

است .عباس

کدده صدداحب افتخددارات دی در ین و پیشددوای اهددل فض دیلت و کرامددت
پیوسته میجنگید تا آن که گروهی از لشدکر سدتمکار او را شدهید

ساختند( .خوارزمی)29/2 :1423 ،

تحلیلوبهرسی 

اولین اسناد مکتوب و مستند تار یخی قدرون اول و دوم هجدری قمدری ،گدواهی مدیدهندد
کده عددزادار ی اهلسددنت و شدیعیان همزمددان و پددس از حادثده عاشددورا بدده وقدوع پیوسددته اسددت.
طبری داستان عبور خاندان امام حسین توسط لشکر یان یز ید از مسیر قتلگاه را یادآور شدده
و ذکر مصیبت حسین

را که توسط خواهرش ز ینب

هنگام دیدن پیکدر غرقده بده خدون

و بیسر برادر بر زبان آورده شده است ،اینگونه گزارش میکند:
ای رسول خدا ،درود فرشتگان آسمان بر تو! این حسین است که در بیابان افتاده،
با خون خود آغشته گردیدده و اعضدایش قطعدهقطعده شدده اسدت .ای رسدول خددا!
دخترانت اسدیر شددهاند و اوالدت از دم تیدغ گذراندده شددهاند کده بدر پیکرشدان بداد
میوزد.

و ی در ادامدده مددیافزای دد« :بددا ای دن جمددالت و کلمدداتی کدده ز ینددب ادا کددرد ،همدده حاضددران و
دوست و دشمن اشک ر یختند» (طبری.)456-455/5 :1389 ،
طبددری همچن دین از عددزادار ی در منددزل یک دی از دشددمنان معددروف امددام حسدین

بدده نددام

خولی بن یز ید ازدی یاد میکندد کده سدر امدام را از عمرسدعد تحو یدل گرفدت و بدرای بشدارت بده
در بستۀ داراالماره مواجه شد ،به خانه برگشت و سر مبارک را در تنور یا صندوقچهای پنهدان
داشددت .زن حضددرمیۀ او پددس از اطددالع ،بددرای مظلومیدت امددام حسدین

سددخت گر یسددت و

منزل را ترک گفت( .همو)456 :
گزارشگران معروف به نام لوط بن یحیدی معدروف بده ابومخندف ازدی (م157ق) نقدل کدرده و
در این نقل تا میزان تحسدینبرانگیدزی رعایدت اماندت و صدداقت را نمدوده ،محمدد بدن جر یدر
طبری (310 - 224ق) است .طبری تنها به نقل رویدادهای حادثده کدربال از ز بدان ابومخندف
اکتفا نمیکند ،بلکه به داستان اسدارت اهدل بیدت

و رو یددادهای کوفده و عدزاداری مدردم

در مجالس عبیداهلل زیاد و ساس شام مدیپدردازد و از تدداوم کیندهجدویی و جسدارت یز یدد بدن

در متون اهلسنت

مهمتد ددرین دانشد ددمند اسد ددالمی کد دده رواید ددات متعد دددد انقد ددالب عظدددیم کد ددربال را از یکد ددی از

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

عبیداهلل بن ز یاد و گرفتن پاداش ،پیش از دیگران به سوی کوفه حرکت کدرد و پدس از آن کده بدا
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معاویه به سر برید امام حسین
و همدردی آنان با اهل بیت

و تنفر برخی از اطرافیان و سوگواری عددهای از مدردم شدام
خبر میدهد (طبری.)456 /5 :1389 ،

پس از طبری ،این شیوه توسط سایر مورخان اهلسدنت پدیگیدری شدد کده در ادامده مدورد
اشاره قرار خواهد گرفت.
آندان گدداهی قصددهگو یدان در کنددار مرقددد امدام حسددین

میآمدنددد و مصدائب او را بدده ز بددان

قصه میگفتند( .جاحظ)179 :1366 ،
مسیری که طبری در اهتمدام بده کتابدت و احیدای روایدت انقدالب حسدینی گشدود ،توسدط
مورخددان پددس از وی ادامدده یافددت و در قددرن ششددم ،شددعبه جدیدددی در تدداریخ اسددالم بددا نددام
«مقتلنگاری» به وجود آمد که برخی دانشمندان اهلسدنت بده گوندهای مسدتقل بددین مهدم
پرداختند .از جمله این گروه میتوان به ابوالمؤید خدوارزمی (م568ق) اشداره کدرد .او در بداره
رخداد عاشورا ،اثر ارزشدمندی پدیدد آورد کده بده مقتدل خدوارزمی شدهرت یافدت و مدورد اعتمداد
عالمان عامه و خاصه قرار گرفت .افزون بدر وی ،مورخدان ندامی اهلسدنت همچدون ابدن اثیدر
در الکامل فی التاریخ ،ابدوالفر ابدن جدوزی در المندتظم و همدو در الدرد علدی المتعصدب العنیدد
لمن ذم من لعن الیز یدد و سدبط ابدنجدوزی در تدذکرة الخدوا

عزاداری شهادت امام حسین
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 ،روشدنگرانه بده حادثده عاشدورا و

و یدارانش پرداختندد و گزارشهدای پیشدینیان اهلسدنت،

از جمله طبری ،را نهتنها حفظ نمودند ،بلکه بر تکمیل و تفصیل آن همت گماشتند.
شددر شددهامت و شددهادت حضددرت عبدداس بددن علددی

در مدداجرای عاشددورا و جایگدداه

بدینظیدر ایشدان در بسدیاری از مقاتدل و متدون تداریخی اهدل تسدنن بده طدور مبسدوط بیدان شددده
است .در همه مقاتل اهلسنت همچون مقتل خوارزمی ،مقتل الحسین ابدو مخندف لدوط بدن
یحیی ازدی ،مقتل ابی االحرار از عباس فرحانی و مقتل الحسدین تدألیف عبددالرزاق موسدوی
مقرم و بسیاری از مورخان آنان _ که ذکرشان در باال آمد _ شر فدداکاریها و جانفشدانیهای
ابوالفضل العباس

همسو و همنوا با آنچده مقتدلنویسدان شدیعه بیدان داشدته اسدت آمدده

اس ددت .اندیشدددهوران و آزاداندیش ددان اهلسدددنت ،همچن ددین بسدددیاری از الق دداب و کمددداالت
ابوالفضل

را تکریم و تعظیم داشتهاند و همانطور که در مباحث باال آمد ،مطدالبی مدتقن

و محکم در این باره نگاشتهاند.

به طور کلی آنچه درباره کربال و قیام حسینی و همسویی و همدردی با این واقعه عظدیم
و شدددر کمددداالت و مناقد ددب حضدددرت سیدالشد ددهدا و اصدددحاب امدددام حسدددین

در متدددون

اهلسددنت آمددده ،ا گددر بیشددتر از متددون شددیعی نباشددد ،کمتددر از آن نیسددت و ابددراز عالقدده و حددب
اهلبیت در میان اقشار مختلف آنان امری بدیهی و روشن به شمار میآید.
نتیجه 

پس از بررسی و تبیین سیمای حضرت عباس بن علی ،ابوالفضل العبداس

در متدون

اهلسنت ،نتایج ذیل به دست آمد:
 .1اهتمام و تالش علمی اندیشهوران و مورخان اهدل تسدنن نسدبت بده فضدایل و مناقدب
اهلبیت

بسیار ستودنی و قابل ستایش است.

 .2شدر مدداجرای کددربال در مقاتددل و کتددب تدداریخی بددرادران اهددل تسددنن ا گددر بیشددتر از متددون
شیعی نباشد ،کمتر نیست.
 .3فضایل ،مناقب و کرامات ابوالفضل العباس

همسدو بدا آثدار شدیعی در میدان متدون

اهلسنت نیز آمده است.
پرچمدددار کددربال معرفددی گردیددده اسددت ،در متددون اهلسددنت نیددز همسددو و همنددوا بددا شددیعیان و
آثارشان در این باب هماهنگی وجود دارد.
 .5همان گونده کده عدزاداری سیدالشدهدا

 ،حضدرت ابوالفضدل العبداس

و شدهدای

ک ددربال از دیرب دداز در جامع دده اه ددل تس ددنن روا داش ددت و ظل ددم و ج ددور حاکمددان س ددتمگر چ ددون
عاشورایی در جوامع اهلسنت برپا و بر جاست و تبلیغات دشمنان وهابی و تکفیدری چدون
سلف گذشتهشان مردود و بیتأثیر است.

در متون اهلسنت

عباسددیان و متوکلهددا و معتصددمها ،کدداری از پددیش نبددرد ،اکنددون نیددز برگددزاری مراسددم و آیددین

سیمای حضرت ابوالفضل العباس

 .4همددان گوندده کدده در مقاتددل ش دیعی ،حضددرت ابوالفضددل العبدداس

بدداب الحددوائج و
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