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مقدمه
ظهور و گسترش اسالم در قرن اول هجری ،ضمن تولید و اشاع گفتمان و نظری بتدیع و
چرایتتی و چگتتونگی ادار جوامتتع بشتتری و نیتتز ستتاخت یتتک تمتتدن ،بستتیاری از نحلتتههتتای
فکری و باورهای دیرین قبیلگی و گاه قیصری و کسرایی را به چالش کشتید .زودودن غبتار
آداب و س تتنن جتتتاهلی در ج یتتتره العتتترب و عب تتور فرهنت ت

و معتتتارف استتتالمی از مرزهتتتای

عربستتتان و نیتتز آ گتتاهی متتردم دیگتتر ستترزمینهتتا تتتا مرزهتتای ارو پتتا از ایتتن معتتارف از جملتته
دستتتاوردهای مهتتم فرهنگتتی مستتلمانان بتتوده استتت ،امتتا نکتت در ختتور تأمتتل ایتتن استتت کتته
مستتلمانان پتتس از رحلتتت رستتول اهلل بتترای ادار جامعتته بتته روش دو گانتته رستتیدند ،روشتتی
مبتنی بر امامت و روشی مبتنی بر خالفت.
مرجعیتت علمتی و نیتز هتدایت و م ّ
ّ
ّ
تدیریت و ستمردن
مرجعیتت دینتی و
در روش امامت،
امامتتت بتته فتترد واجتتد عصتتمت ،عتتدالت و علتتم بتته نت ّتص الهتتی ،از اصتتول اساستتی بتتوده و در
ّ
ّ
مرجعیتتت علمتتی و دینتتی و بتتدون نیتتاز بتته نت ّتص الهتتی
روش خالفتتت ادار جامعتته مقتتدم بتتر
است .از آنجا که روش خالفت مبنای مدیریت جامعته قترار گرفتت ،امامتت بته عنتوان یتک
فلسفه و بحث نظری در ذهن بخشی از جامعه ماند و به مثاب پشتوان فکتری و عملتی نقتد
خالفت ایفای نقش نمود.
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هر یک از ائمه اطهار به تناس

وضتعیت عصتر ختویش بترای پاستداری از استالم و ستیر

رستتول اهلل و انجتتام مامور یتتت الهتتی ختتویش کوشتتیدند تتتا ستتیمای جامعتته را از بتتدعتهتتا،

انحرافات ،اشرافیت و ستمگری و تضتعیف ارزشهتای استالمی بزداینتد و مکتت
فقهی محکمی را پایه گذاری نمایند.

فکتری و

ائمه بته عنتوان بتا صتالبتترین و ع یزتترین و جتامعتترین انستانها ،بترای استتمرار رستالت
الهی استالم و احیتای س ّتنت و میتراق تمتدنی پیتامبر ختدا بتا تمتام ظرفیتت بته امتر هتدایت و

روشتنگری متردم مشتغول بتوده و گتتاه بتا قبتول مستئولیت و متتدیریت جامعته و گتاه بتا صتتل و
قیام و تقیه به تکلیف الهی و وظیفه اجتماعی خود عمل نمودند.

عدهای از مسلمانان و صحاب رسول اهلل همسو و همرأی با ائمه ،در این حرکت تاریخی
ّ
مبلتتغّ ،
مبشتتر و مبتتارز در نبتترد نتترم و ستتخت و یتتا بتتر منبتتر ارشتتاد و
در صتتحنه بتتوده و بتته عنتتوان

هتتدایت حضتتور داش تتتند .در ایتتن جم تتع والیتتی ،اف تترادی از اقتتوام عر بتتی ایرانتتی ،آفریقتتایی
حاضتتر بتتوده و چنتتان امتتام عصتتر ختتویش ،علتتم پاستتداری از استتالم را تتتا ستتر حتتد ایثتتار جتتان
بر دوش گرفتند.
ّ
غلبته تفکتر قبیلگتی بتر تصتمیمات و سیاستتتهای خلفتا و نفتوذ و تستلط امو یتان بتر نهتتاد
خالفت ،بستر انحرافات از اصول قرآن و سیره رستول اهلل را ف ونتی بخشتید و زمینت بازگشتت
اشت ّ
ترافیت جتتاهلی را مهیتتا ستتاخت .دوره حکومتتت امتتام علتتی فرصتتت گرانبهتتایی را بتترای
ّ
گروش مردم به مکت اهلبیت و نیز احیای سیر تابناک رسول اهلل بود .اما تفکر قبیلگتی و
ّ
اشرافیت عربی مانع از تحقق چنین آرمانی گردید و امام را به ناچار در شرایط تقابتل بتا ایتن
ّ
تفکتتر بنیتتانبتترافکن و ویرانگتتر قتترار داد کتته نتیج ت آن ظهتتور استتالم نتتاب محمتتدی و علتتوی و
اسالم دروغین اموی بتود؛ تقتابلی کته متردم در هالتهای از شتک و تر یتد قترار گرفتته و بتا تستلط
امویان بر حکومت جترات حمایتت از مکتت
تعقی

اهلبیتت را از دستت داده و شتاهد قتتل آزار و

و حبس مردان آسمانی و پیروان مؤمن آنها شدند.

در بین یتاران و پیتروان نظتام امامتت ،حضترت عبتاس

 ،فرزنتد امتام علتی نقشتی ممتتاز

راه دف تتاع از مکتت ت

امام تتت و حقیق تتت اس تتالم ب تته ش تتهادت رستتید .او نتته بتته عنتتوان فرزن تتد

امام ،بلکه به عنوان یک پیرو کامل ،از سن نوجتوانی همتراه پتدر و بترادران بته تکلیتف الهتی
خویش عمل نمود و به عینه صحن تقابل اسالم انحرافی اموی را بتا حقیقتت استالم شتاهد
بتتود و رشتتادت ایشتتان در صتتحنه کتتربال ریشتته در تربیتتت علتتوی او دارد و ا گتتر در روایتتت ائمتته
ناشتتی از صتتالبت ایمتتان و عمتتق باورهتتای او در گذشتتته بتتوده استتت و همتتینطتتور نقتتش بتتی
بدیل وی در جهاد با ستمگران و منحرفان از اسالم راستین متیباشتد .در ایتن مقالته تتالش
شده است که روایتات متاثوره از ائمته هتدی در بتاره حضترت ابوالفضتل

متورد تحلیتل قترار

گیرد با توجته بته اهمیتت موضتوع و شخصتیت قمتر بنیهاشتم ستعی گردیتد بتر استاس منتابع
معتبتر روایتات و گزارشتهای تتتاریخی استتخرا و بتا استتتناد بته آنهتا موضتتوع متورد بررستی قتترار
گیرد .شناخت ویژگیهای حضرت ابوالفضتل

در روایتات ائمته هتدی ،مهمتتر ین مستئله

در گفتار معصومین

هتتدی ،پتتس از واقعت کتتربال از مقتتام و منزلتتت عبتتاس بتتن ابتتی طالت

ستتخن گفتتته متتیشتتود،

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

و تأثیرگتتذاری داشتتت وی زنتتدگی ستته امتتام را درک نمتتود و در عاشتتورای ستتال  61قمتتری در
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این مقاله است.

رسالت حضرت عباس

در عصر سه امام

درسآموز حضرتعباس


تکلیف عباس

ازمکتبع و 

در  34سال زندگی (امینی )7:429 ،1403،در دفاع از حتریم امتام و

امامتتت و خضتتوع در برابتتر والیتتت اهلل و والیتتت امتتام عصتتر ختتویش منبعتتث از ایمتتان بتتاطنی و
بص تتیرت دین تتی اس تتت .ق تتوت ایم تتان و اس تتتواری در راه ختتدا یکتتی از بتتارزترین ویژگیهتتای
حضترت عبتتاس

استتت .آن متترد الهتی کتته در دامتتان ایمتتان و مرکتز تقتتوا پتترورش یافتتته بتتود،

چنان تقوا و ایمان با رول و روان و تمام وجود او عجین شده بود که وی را بته یکتی از ب رگتان
تقوا و توحید مبدل ساخت (.ابطحی )99:1391

خداونتتد در قتترآن (یوستتف )106/متتی فرمایتتد":اکثر متتؤمنین ایمتتان نمتتیآورنتتد ،مگتتر آنکتته

همراه ایمان شرک هم متیورزنتد یعنتی شترک خفتی متیورزنتد" ولتی عبتاس از همتان کتودکی

این توحید را نمایان ساخت .
چنانکه امام صادق

به ایمان عمویش عباس

اشاره دارد و میگوید:

عمویمان عباس بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت( .یبواشزدع )1380:356
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تربیتتت عبتتاس

در دامتتان پتتدری معصتتوم و متتادری نیکتتو خصتتال از وی عبتتد صتتال و

مؤمن متعهد ساخت .از سجدههای طوالنی و کثترت نمتاز عبتاس

در روایتات ستخن بته

میان آمده و آثار سجده بر جبین او ظاهر گشته و مصداقی از این آیه قران بود (سیماهم فتی

وجوهم من اثرالسجود) بود (فت .)29:

ابوالفر اصفهانی در باره این نوع رفتار عبادی وفاداری عباس

نقلهای درسآموزی

بیتتان نمتتوده استتت (ابتتوالفر اصتتفهانی  .)153-54افتت ون بتتر قتتوت ایمتتان و عمتتق بیتتنش
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دینت تتی عبت تتاس

وی در فراگیت تتری علت تتم و دانت تتش س ت ترآمد بت تتود ،ز یت تترا در مکتتت ت

دیت تتن حضت تترت علت تتی

علت تتم و

درس آموخت تتت .تعبیت تتر" :زق العلت تتم زقت تتا" کتتته در برخت تتی نقت تتلهت تتا

آمتتتده است تتت ،اشتتتاره بت تته ایتتتن حقیت تتت دارد کتتته تغذیت تته علمتتتی او از همتتتان دوران کتتتودکی
بتتوده استتت .مقتتام فقهتتی او بتتاال بتتوده و نتتزد راو یتتان متتورد وثتتوق بتته شتتمار متتیرفتتت و دارای

پارستایی فتوق العتاده بتود .نظتر برختتی از دانشتمندان در متورد وی چنتین استت عبتتاس

از

فقیهتتان و دینشناس تان اوالد ائمتته بتتود و عتتادل ثقتته بتتا تقتتوا و پتتاک بتتود(.رضتتایی چنتتاری،
،1388چ سوم)28 - 29:
فتتردی کتته ستتیره و ستتیمای او چنتتان شتتبیه متتوال علتتی استتت ،هماننتتد بتترادرانش در دوره
حکومتتت امیرالمتتؤمنین در رکتتاب ولتتی جامعتته بتتوده استتت .عبتتاس

در روزهتتای ستتخت

صفین ،علیرغم سن کم ،در صحنه بتوده و در گزارشهتای روایتی و تتاریخی آمتده کته وارد
نبترد شتده و تنتتی چنتد از ستربازان معاو یتته را از پتای در آورده و نیتز گفتتته شتده کته عبتتاس
درکنار برادرش حسین

در صفین بترای دور ستاختن دشتمن از فترات و آوردن آب حضتور

داشته است (هادی منش )1381:47
موض تتعی مواف تتق ام تتام و ب تترادر مظل تتوم و معص تتوم

او در عص تتر امام تتت ام تتام مجتب تتی

ختتویش داشتتت و پتتس از بازگشتتت امتتام بتته مدینتته در کنتتار او بتته یتتاری نیازمنتتدان شتتتافت.
او هماننتتتد پت تتدر ،ایتت تتام گرست تتنه را ست تتیر متتتیکت تترد و برهنگتتتان را متتتیپوشتتتانید و پیادگتتتان را
ستتوار متتیکتترد و ز یتتر دستتتان و ضتتعیفان را نتتوازش و دستتتگیری متتینمتتود(.عمتتاد زاده1341،
هتتر کتتس حتتاجتی بتته حضتترت حستتن

یتتا حستتین

عتترض متتیکتترد .رفعتتت و مهربتتانی و مهتترورزی عبتتاس
لق ت

"بتتاب الحتتوائ " دادنتتد امتتا عبتتاس

بت تته بت تترادرش حست تتن

داشتتت بتته حضتترت عبتتاس
بتتا متتردم بتته گونتتهای بتتود کتته بتته او

وقتتتی شتتاهد جفتتای متتاموران معاو یتته نستتبت

و تیربت تتاران نمت تتودن جنت تتازه او گردیت تتد ،طاقت تتت نیت تتاورده دست تتت بت تتر

القرشی 1411ق)112:
قمتر بنیهاشتتم تتتا آختترین دورانتتداز زمتتان را بتتا چشتتمهای تیتتز بتتین و ستتب

ستتوز ختتود متترور

م تتیک تترد و م تتیدی تتد .اق تتدامات پ تتدرش ب تترای ف تتردای ت تتاریخ ،ب تته عن تتوان ی تتک اص تتل اص تتیل
حکومتداری مطرل بتوده و میبایست به اجترا گذاشتته شتود و ا گتر آنهتایی کته متیخواهنتد
زمتام امتتور اداره جامعتته استالمی را بتته عهتتده گیرنتتد بته آنچتته امتتروز تصتوی
نداشته باشند ،بی تردید موفق نخواهند بود .عباس بن علی

متتیشتتود تتتوجهی

از نزدیتک متیبینتد پتدرش

در گفتار معصومین

قبضته شمشتیر بتترده و امتام حستتین

متانع او شتتد و بترادر را بتته صتبر دعتتوت نمتود(.شتتریف

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

چ چهارم)134:
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چطتتور بتتیمحابتتا ،نورچشتتمیهتتا را از کارهتتای کلیتتدی کنتتار متتیگتتذارد و در کنتتار پتتدر فهتتم
میکند نور چشمیها هستتند ،کته بته اعتبتار نزدیکتی متیتواننتد کتمکتاری ز یتاد ،برداشتتن از
بیت المال ،هر آنچه می خواهند بردارند ،اینان هستند که به لحاظ نورچشتمی بتودن از مترز
مقررات عبور میکنند(.بدرالدین )1381:187
قمتتر بنیهاشتتم در عصتتر امتتام حستتن

هماننتتد بتترادر مظلتتومش حستتین بتتن علتتی

پیترو مخلتتص ولتتی عمتتل متینمتتود .عبتتاس

و

بتته عینته شتتاهد رفتارهتتای م ورانتته و منفعتتت

طلبانت تته و ست تتطحیگرایان ت ت یت تتاران و مت تتردم عصت تتر امامت تتت حست تتن بت تتن علت تتی بت تتود و درایت تتن
روزگتتار س تتخت همگ تتام ب تتا حس تتین

هم تتراه ب تتا حس تتن

او پیوست نرمش قهرمانانه امام عصر بوده است .مکت

بتتود .ستتکوت و نتترمش و صتتبر
علوی به او آموختته بتود کته تحتت

ه تتر ش تترایط مطی تتع ام تتام عص تتر خ تتویش باش تتد و همانن تتد ی تتک پی تترو تم تتام عی تتار در رکت تاب
امام حرکت نماید و چنان صحاب دنیاگرا در عرض امامت قرار نگیرد .او بته عینته نظتارهگتر
تحمیت تتل صت تتل بت تتر امت تتام بت تتود و جامعهشناس ت تی و مردمشناس ت تی و شت تتناخت عمیت تتق او از
تفکتتر قبیلگتتی و جتتاهلی امو یتتان بتتیش از پتتیش ف ونتتی یافتتت .او تربیتتت سیاستتی اجتمتتاعی
ختتود را در عرصتته عمتتل آموختتت .سیاستتت ورزی او در رکتتاب ستته امتتام شتتکل متتیگیتترد؛ او
همگتتام بتتا حستتین

و همتتدل بتتا حستتن
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خویش ادامه داد و در روز شهادت امام حستن

و تشتیع جنتازه او نقشتی متفتاوت از ختود

نشتان داد ،او وقتتی تتتوهین و جستارت و بتتی حرمتتی امو یتان را بتتر جنتازه بتترادر و امتام جامعتته
دیتتد ،دستتت بتتر قبضتته شمشتتیر بتترد تتتا تتتوهین آنهتتا را پاستتخ دهتتد ،امتتا امتتام حستتین

بنتتا بتته

وصتتیت برادرشتتان کتته ختتونریزی را روا ندانستتته بودنتتد ،ایشتتان را از حملتته بتته بنتتی امیتته بتتاز
داشتند( .ابطحی)1081 :1391 ،
در متترام عبتتاس
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در دوران صتتل در مدینتته بتته حیتتات علتتوی

ازاطاعتتت محتتض از امتتام عصتتر ختتویش وجتتود دارد ،کمتتا اینکتته در

هنگامه امامت امام حسن

او مانند یک پیرو کامل ،فرمود امتام را در خصتو

پرهیتز از

مبتارزه و مانتتدن در خانتته تتا زمتتان معاو یتته زنتده استتت (جعفر یتتان _ :1374 ،دوم  )378بتتر
چشم نهاد و سکوت عالمانه و امامگونه را بر مبارزه شجاعانه ترجی داد.
وفاداری عباس به تصمیم امام حسن

همانند وفا داری او در قیام عاشورا ،نسبت بته

امام حسین

استت و راز ایتن نتوع وفتاداری برگرفتته از مکتت

علتوی و ستیره نبتوی استت.

شتتیعه معتقتتد استتت کتته کتتردار و گفتتتار ائمتته اطهتتار هماننتتد نتتور واحتتد استتت و هر یتتک بتته
اقتضای شرایط ،برای حفم اسالم و حفاظت از جان ،مال ،ناموس و دین مردم بوده استت
و هرگز مردم را بته انجتام کتاری و یتا حضتور در صتحنهای اجبتار نکردهانتد و ایتن نتوع نگترش
ائمتته نستتبت بتته خویشتتان و اهلبیتتت ختتود نیتتز صتتادق استتت در منتتابع حتتدیثی و تتتاریخی،
روایتی دال بر تحمیل رای امام بر ن یکانش وجود ندارد ،در نتیجه امام حسن
قدم اصالحی را برداشت و در هنگامهای که فتنه و فساد حاکم بود درهتای مکتت

ب ررتترین
اختالق

محبت و اصالل را گشود(.پیشوایی 1378،چ نهم)138:
رفتارحضرتعباس

درنهضت:ربال 

بتتا فتتوت معاو یتته و آغتتاز ستتلطنت ی یتتد در ستتال  60قمتتری ،شتترایط تتتاریخی جدیتتدی بتته
ّ
ّ
ملوکیتت
وجود آمد  .این شرایط مولود تفکر قبیلگی و تالش چند ده امو یتان بترای برقتراری
بتتوده استتت .ی یتتد اولتتین ملتتک ایتتن تفکتتر استتت و امتتام حستتین

نیتتز اولتتین امتتام در تقابتتل

بتتا ایتتن تفکتتر ،تفکتتری کتته بالتتذات ریشتته دینتتی نتتدارد و از نتتوع و جتتنس قیصتتری و کستترایی
در از

ت تتاریخ اس تتالم رق تتم زد و عاش تتورای س تتال  61نش تتانگر عم تتق راهب تتردی ام تتام حس تتین
میتتان برداشتتتن تفکتتر طتتاغوتی امتتوی از رول و روان و اندیشتته مستتلمانان استتت و مبت ّتین خلتتق

گفتمان نو برای فردای تمدن اسالمی استت .در ایتن گفتمتان کته مبتانی آن بتر آمتده از قتران و
آن را به عنوان امام عصر به عهده دارد .او برای تحکیم مبانی این گفتمان و تجمیع پیتروان
ختتود و فتتت قلتتوب آینتتدگان و نیتتز ستتاختن راهتتی بتته ستتوی خلتتق ایتتدههتتای انقالبتتی علیتته
ستمگران و مستبدان بته صتحنه آمتد؛ صتحنهای کته جتز انتدک انستانهای متؤمن و مخلتص
وی را یاری نکردند .
امتتام ب تترای رهانی تتدن امتتت پی تتامبر از ظلم تتات ام تتوی و وارد نمتتودن آنهتتا در مستتیر نتتور و
هتتدایت ،علتتم مبتتارزه علیتته ی یتتد و ی یتتدیان را بتتر دوش گرفتتت .امتتام بتتا عمتتق وجتتود انتتواع

در گفتار معصومین

سیر نبوی و علوی و مولود غدیر است ،فردی چون حسین بتن علتی

متدیریت راهبتردی

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

است تتت .گفتمت تتان امامت تتت در تقابت تتل بت تتا گفتمت تتان خت تتود ست تتاخته امت تتوی فصت تتل نت تتوینی را در
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انحرافات و بدعتها و بیعدالتیهتا را بتا چشتم ستر دیتد و از متردم عصتر ختویش شتناخت
ک تتافی و واف تتی داش تتت .او ن تته تنه تتا کوفی تتان ،بلک تته م تتردم حج تتاز و ش تتام و نی تتز دنیاگرای تتان
را که صب در کنار امتام و عصتر در پشتت ستر معاو یته و ی یتد رفتنتد ،را دیتد و متیشتناخت.
امتتام شتتاهد ختترو شتتبانه عبیتتد اهلل عبتتاس بتتا هشتتت هتتزار نفتتر از اردوگتتاه امتتام حستتن
بت تته پایگت تتاه نظت تتامی معاو یت تته را نظت تتاره کت تترد (.جعفت تتری )177 :1364،او جتتتنس ،ماهیت تتت و
طرز اندیشه مردم زمان خویش را درک کرد و رن

زمانته را رنت

غیتر استالمی ،بته دنیتاگرایی

و یهتتودی گتتری یافتتت  .او در حتتدیثی بتتس ارزنتتده و مانتتدگار زمتتان و زمانتته ختتود را ایتتنگونتته
توصیف نمود:
سیقسرنا مقعب ادقسراادن قخقسراادک قرعااققعاایلقسرساانِتیقیولوناانقم ا اضقمع اشااجیقف ا ُسق
ُماوق رب ققلقسردا نوی؛ق(حشی ا ا )245ق

به راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست ،تا جایی که دین
وستتیله زنتتدگی آنهاستتت دیتتن دارنتتد و چتتون در معتترض امتحتتان قتترار گیرنتتد ،دیتتن

داران کم شوند.

به راستی در سال  61قمری ،چه کسانی از صحابه و تابعین میتوانستتند معنتای ستخن

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

70

امام را درک و برای روشنگری و رهایی مردم از ظلمات عصر بته تبیتین ستیره و اندیشته امتام
ّ
بپردازنتد؟ قتدر مستلم در آن عصتتر ،تعتداد مردمتی کتته ایتن حتدیث را شتتنیده ز یتاد بودنتد ،امتتا
تعداد عالمان برای تبیین نظام امامت و تبلیغ پیام امام زیاد نبودند.
عافی تتت طلب تتی ،دنی تتاگرایی و ت تترس از اس تتتبداد ام تتوی متتانع از جن تتبش تبیتتین و تبلی تتغ
عالمتتان و پیتتروان بتتوده استتت .راهبتترد امتنتتاع امتتام از بیعتتت بتتا فتتردی چتتون ی یتتد ،راهبتتردی
سخت و خطرآفرین بود و مردم عصر امام بتا توجته بته اوصتاف یتاد شتده ،هرگتز ختود را فتدای
ّ
آن نمیکردند .امام در این دوره ،نه تنهتا طترال و معمتار بتوده ،بلکته قتویتترین مبلتغ و مب ّتین
پیامها نیز بوده است و در مواقف مختلف به صورت عمومی و خصوصی اهتداف نهضتت
را تشری میکرد .نکته درخور تامل و ّ
تدبر این است که امام اهداف نهضتت را بتا اهلبیتت
و خ ویشان خود در میان گذاشت و ابتدا از آنان آغاز نمود و این روشی بود که رسول خدا در
تبلیغ رسالت از او بهره گرفت.

همستتو نمتتودن اهتتل خانتته و عشتتیره متتیتوانتتد بستتتر عمتتومی شتتدن نهضتتت را بتتا ضتتری
اطمینتتان بیش تتتر مهیتتا س تتازد .امتتام در بع تتد تبیتتین نهض تتت توانستتت انس تتانهتتای مت تؤمن و
قتتوی ب نیتتانی را بتتا ختتود همتتراه ستتازد و هر یتتک از آنتتان در طتتول نهضتتت نقتتش بتتر جستتتهای را
ایفا نمودند.
مس تتلم ب تتن عقی تتل ،قتتتیس ب تتن مس تتهر ،زهیتتتر ب تتن ق تتین ،حبیت ت ب تتن مظ تتاهر و حضتتترت
ً
ً
ابوالفضل با بترادرانش از جملته راستت قامتتانی بودنتد کته قلبتا ،زبانتا و قتدما در ختدمت
امام و نهضت عاشورا بودند  .در جمع یاران امام ،قمر بنیهاشم نقش کم نظیر و به عبتارت
صتحی بتتی نظیتتری را ایفتا نمتتود  .او نتته تنهتا ایمتتان و وفتتاداری ختویش را در راه امتتام محکتتم
نمود ،بلکته توانستت ایمتان و اراده بترادرانش را در وفتاداری بته امتام استتوار ستازد و تتا فرجتام
شتتهادت بتترای لحظتتهای از ایتتن وفتتاداری ع تدول نکردنتتد و ایتتن رفتتتار یتتاران استتت کتته امتتام
حسین

فرمود :من اصتحابی بتا وفتاتر و نیکتوتر از یتاران ختود و ختانوادهای بهتتر از ختانواده

خود نمیشناسم.
راز ایتن جملته امتتام چیستت؟ در جتتواب بایتد گفتت :حفتتم ستالمت امتتام یکتی از دالیتتل
امام علی رغم داشتتن فرصتت نجتات ختود ،هرگتز ایتن راه را انتختاب نکردنتد و تتا دم آختر در
کنتار امتام ماندنتتد  .عامتل دیگتتر در ایتن بتتاره بصتیرت آنتتان در تشتخیص تکلیتتف و نیتز زمتتان
ادای تکلیتتف بتتود و دلیتتل دیگتتر ادب و معرفتتت آنتتان نستتبت بتته جایگتتاه ملکتتوتی امتتام بتتود .
(قادری ،1390 ،چ پنجم)288-90 :
یارانش نیز در عالیترین درجات اخالقی تا جایی که امام برادرش را با عبارت "جتانم فتدای
تو باد " صدا میکرد( .متتظر قائم ،1387 ،چ چهارم)145 :
در این باره مطال
ابوالفضل

ارزشمندی در گزارشهای روایی هست  .در روایتی آمتده ،وقتتی کته

از امام اجازه رفتن به میدان خواست ،امام به سختی گریست بته گونتهای کته

محاسنش از اشک تر شد و فرمود " :یا اخی کنت العالمه من عسکری و مجمتع عتددنا فتاذا
انت غدوت یول جمنا الی الشتات و عمارتنا تنبعث التی الختراب .بترادر جتان ،تتو نشتانه و

در گفتار معصومین

اف ون بر این ،عاشورا تجلی گاه ادب و اخالق بود و امتام کته ستنبل اختالق انستانی بتود و

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

مهتم اصتحاب بتتوده استت و آن را یتتک تکلیتف متتیدانستتند .نکتت دیگتر ایتتن کته اصتتحاب
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بر پتتایی ستتماه متتن و محتتور پیوستتتگی نفتترات متتا هستتتی ا گتتر تتتو بتتروی جمعیتتت متتا پراکنتتده و
ویران میشود ( .بحار االنوار.")41 :45 ،
و همتتین طتتور نقتتل استتت هنگتتامی کتته عبتتاس بتتن علتتی

شتتهید شتتد امتتام فرمتتود " االن

انکستتر ظه تتری و قل تتت حیلت تتی ،این تتک کم تترم شکس تتت و راه چتتاره بتتر متتن محتتدود شتتد" .
(ابنشهر اشوب)117 :14 ،
عشتتق و ارادت و رابطتته مر یتتدی و متترادی امتتام و عبتتاس

بتته گونتتهای استتت کتته هر یتتک

سودای فدا شدن برای دیگری در سر دارند و نقش عباس در نهضت کربال آن قدر بتر جستته
و تأثیرگتتذار استتت کتته امتتام حستتین
عاشورا برای عباس
علی

رفتتتن او را بتته معنتتی بهتتم ریختگتتی لشتتکر متتیدانتتد و

ایام بازشناسی خدا و قرآن است و نیز زمان بازشناستی پیتامبر

و

است( .گواهی)1386:130،

به تحقیق ثابت شده کسانی که معرفت به حیتات بتاطنی و معرفتت ملکتوتی نستبت بته
نظام هستی یافتند توانستند راه به سوی حقیقت وجود عالم را به دست آورند و سیره انبیتا
و ائمه هدی به خوبی نمایانگر طریق وصول به حقیقت و قرب الهی است .
قمر بنیهاشم با درک این معرفتت دل در گترو امتام نهتاد و اکنتون چتون خورشتید تابتان در
آستتمان زنتتدگی بتترای رهتتایی انستتانهتتا از ظلمتتات متتیتابتتد .ا گتتر بتته ابعتتاد ملکتتی و ملکتتوتی
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نهضت عاشورا توجه گردد ،به وضول مشاهده میشود که نقتش و جایگتاه ابوالفضتل

این فضا بسیار اساسی و ماندگار است .عشق مردم به حضرت و قسم ختوردن بته او و بتاب
الحتتوائ دانستتتن وی نشتتان از جایگتتاه حضتترت در قیتتام عاشوراستتت و بتته عبتتارتی تفستتیر
روشن و اطمینان بخش از نهضت کربال ،عباس بن علتی
عباس

استت و حترم امتام بتدون حترم

تعریف و تفسیر نمیگردد.

شتتریف القرشتتی در بتتاره ویژگتتیهتتای حضتترت عبتتاس
72

در

متتینویستتد :ابوالفضتتل

همتته

فضیلتها و صفات پدر را به ارق برد ،تا آن که نزد مسلمانان سنبل هر فضیلت و نماد هر
ارزشی واال گشت .صتفاتی ماننتد شتجاعت ،ایمتان بته ختدا ،خویشتتن داری ،صتبر و قتوت
اراده ،مهربانی و وفاداری (شریف القرشی ،1393 ،چ نهم)55 - 64 :
صتتفتی کتته عتتام و ختتا

در بتتاره حضتترت عبتتاس

بیتتان متتیکننتتد ،صتتفت وفتتاداری

است .این صتفت بتدون پشتتوان اعتقتادی و فکتری ممکتن نیستت .وفتا و وفتاداری در زمتره
فضائل و ملکات اخالقی است و او این وفاداری در ایثتار جتان بترای بقتای یتک مکتت

و

نظام ،خود نمایی متیکنتد .هر یتک از شتهدای راه استالم و انقتالب استالمی بته تأستی از ایتن
صتتفت و مصتتداقی چتتون عبتتاس
وفاداری حضرت عباس

بتترای حیتتات استتالم ایثتتار جتتان نمودنتتد .آنچتته کتته از

در عاشورا قابل درک است وفاداری در تمتامی ابعتاد آن استت.

وفاداری حضرت در محورها ی زیر معنا یافته و تتاریخ وفتاداری را در ستیر تمتدن بشتر روایتت
ویژه و ممتاز نموده است.
• وفاداری به دین • وفاداری به امت • وفاداری به وطن • وفاداری به برادر و امام
ً
در ستتیره حضتترت عبتتاس متتوارد یتتاد شتتده بتته وضتتول دیتتده و تفستتیر متتیگتتردد .معمتتوال
انستتانهتتا در لحظتته خطتتر در پتتی وستتیله یتتا فرصتتت نجتتات ختتود از معرکتته متتیگردنتتد .امتتا
عباس با تمام وجود و عشق شورانگیز پای در معرکه میگتذارد .بترای او حفتم و استتمرار
اسالم بر پای سیر نبوی و علوی ّ
الویت اول بوده است.
برای او اقامه نماز و اجترای حتدود الهتی بته ستبک رستول اهلل و ائمته هتدی مبنتا و استاس
امو یتتان و نتتابودی انحرافتتات و ابتتداعات دینتتی مهتتم بتتوده استتت .بتترای او زنتتدگی بتتا استتتقرار
نظتتام امامتتت و پیوستتت امتتت بتته امتتام معنتتا داشتتته استتت .بتترای او زنتتدگی در پرت تو تجلتتی
نتتور امامتتت ب تته امامتتت حس تتین بتتن علتتی

ب تترای رستتتگاری جامعتته و وارد نمتتودن متتردم

به صراط مستقیم هویت بخش بود .برای او رساندن آب به مردم و بر عهتده گترفتن ستقایت

الهی بوده است  .برای او انجام دقیق تکلیف الهی و نشتان دادن وفتاداری بته نظتام امامتت
و امتتام عص تتر حستتین ب تتن عل تتی

یتتک ش تتاخص مانتتدگار بتتوده استتت .بتترای او بتتا بستتتن

آب ب تته روی انس تتان و مح تتروم نم تتودن انس تتانها از نعم تتته تتای خت تدادادی و حف تتم حی تتات
طیب تته آنه تتا ،ب تته عن تتوان ع یزت تترین و ش تتریفترین ک تتار در قی تتام ب تتوده اس تتت و او ب تته ام تتر ام تتام
بتترای رستتاندن آب بتته کودکتتان و زنتتان و متتردان حاضتتر در قیتتام شتتربت شتتهادت نوشتتید .آب

در گفتار معصومین

امت اهمیت ویژه داشته است .برای او پتالودن جامعته از مظتاهر و شترک و دوئیتت و تظتاهر
ّ
و ر یتتا ،مکتتر و حیلتته ،متتردم فریبتتی و دنیتتا گرایتتی در ظتتل استتتقرار نظتتام امامتتت یتتک تکلیتتف

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

بوده است .برای او تحقق اهداف نهضت کربال و رهایی مردم از ظلمات و ستم و استبداد
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را دیتتد بتتر کتتف گرفتتت ولتتی هرگتتز قبتتل از رستتاندن آن بتته خیمتته ننوشتتید  .او در هنگتتام نبتترد
بتتا دشتتمن و در حتتین مبتتارزه بتتا ز یتتد بتتن ورقتتا در حتتالی کتته مشتتک آب بتتر گتتردنش بتتود ایتتن
رجز را خواند:
واهلل ان قطعتت ت ت تتوا یمینت ت ت تتی

انی احتامی ابتدا عتن دینتی

و عتتن امتتام صتتادق یقینتتی

نجل النبی الطاهر االمینی

به خدا سوگند اگر دستت راستتم را قطتع کردیتد،من همیشته حتامی دیتن ختود هستتم و از
امامی که دارای یقین است و درست بود و نو پیامبر پاک و امین استت ،حمایتت متیکتنم.
ایتتن کلمتته کتته فرمتتود "احتتامی ابتتدا عتتن دینتتی" یعنتتی همیشتته حتتامی دیتتن ختتود هستتتم ،ایتتن
وظیفه هر متدینی است که دائما طرفدار دین باشد و از جان و مال و دستت و قتدم ختود در
راه دین مضائقه نکند( .کلباسی ،1389 ،چ )187 - 88 :6
در منتابع تتتاریخی در بتتاره مشتتق وفتتادرای و عرصته جتتاننثتتاری او گزارشتتهایی وجتتود دارد.
دینتتوری متتیگو یتتد :آنگتتاه کتته همتته یتتاران امتتام و شتتماری از بنیهاشتتم بتته شتتهادت رستتیدند
حضرت ابوالفضل

به برادران ختود عثمتان و عبتداهلل و جعفتر فرمتود جتانم فتدایتان پتیش

تاز ید و از سرورتان حمایت کنید تا این که در برابرش به کام مرر فرو روید ،آنتان همگتی بته
میتتدان نبتترد رفتنتتد و کشتتته شتتدند( .دینتتوری )257 :1960 ،گتتزارش دینتتوری در الکامتتل فتتی
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

التتتاریخ آمتتده و ایتتن نشتتان متتیدهتتد کتته عبتتاس

استوار و مؤمن است (.ابن اثیر ،1376،پنجم،چ دوم)2253:

انستتان وفتتادار بتته دیتتن و امتتام در لحظتته نیتتاز نتته تنهتتا بتته ختتود ،بلکتته بتته افتتراد دیگتتری کتته

وف تتادار ب تته نهض تتت و مکتت ت ان تتد را ی تتادآوری م تتیکن تتد و درس م تتیده تتد .عب تتاس
تجستتم وفتتادرای بتته مکت ت

عصر
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در راهتتی کتته انتختتاب کتترده بتتود ،چقتتدر

ک تته

امتتام استتت تتتا فرجتتام شتتهادت پتتیش متتیرود و بتته فرمتتان امتتام

و رهبر نهضتت بترای نجتات استالم رهستمار کتربال متیگتردد (جتوادی آملتی1386 ،

پنجم)147:
ّ
مورختتان در بتتاره نحتتوه شتتهادت عبتتاس

متتیگوینتتد او بتته میتتدان شتتتافت در حتتالی کتته

ایتتن رجتتز را متتیخوانتتد ((ستتوگند راستتتین بتته ختتدای ب ت رر و ارجمنتتد و بتته حجتتون و زمتتزم
و بته حطتیم و آستتان آنکتته متورد احتترام استتت ،هتر آینته تتتن را بته ختون ختتود رنگتی متیستتازم

در راه دفتتاع از حستتین کتته پیوستتته بتتا افتختتار بتتوده و پیشتتوا فضتتل و کتترم (ابتتن اعتتثم کتتوفی،
)207 :5 ،1392
حضرتعباس

اهلبیت 
درگفتار 

شتتهادت عبتتاس بتتن علتتی در کنتتار امتتام حستتین

هنگامی که دستان عباس

واقعیتتتی استتت کتته امیتتر مؤمن تان در

را بوسه میزد ،با چشتم دل و بیتنش غیبتی متیدیتد« .روایتت

استتت کتته در دوران طفولیتتت حضتترت عبتتاس

یتتک روز علتتی بتتن ابتتی طال ت

وی را در

دامان خود گذاشت و آستینهایش را باال زد و درحالی که به شتدت اشتک متیریختت ،بته
بوسیدن بازوهای عبتاس

پرداختت .ام البنتین حیترت زده از ایتن صتحنه از امتام پرستید

چرا گریه میکنید؟ حضرت بتا صتدای آرام پاستخ داد بته ایتن دو دستت نگریستتم و آنچته را
که بر سرشان خواهد آمد به یاد آوردم .امالبنین هراسان پرسید چته بتر ستر آنهتا خواهتد آمتد؟

امام با تأثر گفت آنها از بتازو قطتع خواهتد شتد .چترا دستتهتای او قطتع متیشتود؟ امتام بته او
خبر داد که دستان فرزندش در راه یاری اسالم و دفاع از برادرش قطع خواهتد شتد ( ».ر بتانی

خلخالی ،1386 ،چ )140 :7
حضرت علی

نستبت بته آینتده عبتاس

دارد  .البتته پتذیرش قطعتی ایتن گونته روایتات

نیتتاز بتته بررستتی عمیتتق استتناد و صتتحت محتتتوای آن دارد  .قضتتاوت در بتتار شخصتتیتهای
دینتتی و ملتتی و تتتاریخی بتتدون حصتتول اطمینتتان از دادههتتا روشتتی استتت غیتتر علمتتی و گتتاه

موج ت

تشتتویش اذهتتان عمتتومی نستتبت بتته ب رگتتان متتیگتتردد  .شبستتتری بتته استتتناد ستتخن
امیرالمؤمنین حضرت عباس

را فترا خوانتد و بته ستینه چستباند و چشتمانش را

بوسید و از او عهد گرفت کته چتون در کتربال بتر آب دستت یافتت تتا بترادرش تشتنه

است ،قطره ای از آن ننوشد و این که ار بتاب مقاتتل گوینتد حضترت عبتاس
شتتریعه فتترات آب از دستتت بریختتت بتته ستتب

مرتضی بوده است( .ردگاوا ا:1389ا)64

مقام و منزلت عباس

در گفتار معصومین

عبدالحسین حلی میگوید:

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

اف ت ون بتتر روایتتت متتذکور بعضتتی روایتهتتایی هتتم وجتتود دارد کتته داللتتت بتتر پیشتتگویی

در

اطاعتتت از ستتفارش پتتدرش علتتی

نزد خاندان عصمت و طهارت باال و واالست و قبل از ایتن کته
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عباس

حماسه بلند تاریخی و انسانی خود را در کربال به منصته ظهتور رستاند در بتاره او و

آیندهای که رقم خواهد خورد سخن گفتهاند .نقل است کته رستول اهلل از دختترش حضترت
زهتترا پرستتید بتترای شتتفاعت ّامتتت متتن چتته آوردهای؟ گفتتت دو دستتت ابوالفضتتل .
(کلباسی)209 :1384 ،

این نکته نشانگر عظمت روحی و معنوی ابوالفضل نزد بانوی دو عتالم حضترت زهترا

متعتددی در بتاب کرامتت حضترت

است که در مقام شفاعت دهی قرار دارد .اکنتون کتت

ابوالفضل بر اساس دریافت گزارشهایی از افرادی که توفیق دریافت کرامت شتدند ،تتدوین

شده است و لق

باب الحوائ قمر بنیهاشم به دلیتل همتین شتفاعت بخشتی و کرامتاتی

است که حضرت دارد (.سید بن طاووس ،1389 ،چ )355 - 70 :12
آنچه درخور تامل است واقعهای است که برای عباس

رخ داده بتتا پیشتتگویی حضتترت علتتی

در قیتام کتربال رخ دارد و آنچته

تطتتابق دارد .رزم حماستته ستتاز عبتتاس

و نتتوع

ایثارگری بی نظیر او توانست واقعه کربال را در نزد اهلبیت و تنتی چنتد از ائمته اطهتار بستیار
ارزشتمند و مانتتدگار جلتوه دهتتد و در بتتاره شخصتیت و ختتدمات عبتاس

تأثیرگذاری را بیان نمایند.
امام سجاد

درباره حضرت عباس

ستتخنانی مهتتم و

میفرماید:

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

احیقسهللقعمیقسرعب مقفتلدقسثرخقس یلقخقفدیقسخ اق ناسنقحیتققرعا قاادساقف درانقسهللق
ع خنلقمهنم قنن ض
قحبلقحلعا قبا قسطقل رافق
قسحلننقکم
ج
حی قار قهبم قممقس ئکنق ج
خقسیقسرعب ا مقعناادقسهللقتب ا امقخ قتع ا کقمنزراانقاغبراانقهب ا قمج اامقسرشااجدسقکااویقسرل م اة؛ق
(ص دق ا1416اق اجایدن:ا )35ق
برادرش جان بازی کرد ،تا آن که دستهایش از پیکر جدا گردید ،آن گاه خداوند
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همان سان که برای جعفر طیار قرار داد  .عباس نزد خداوند مقتامی دارد کته همته

خدا عمویم عباس را رحمت کند ،که ایثار کرد و خود را به سختی افکند و در راه
به جای آنها دو بال به وی عنایت فرمود که در بهشت همراه فرشتگان پرواز کند.

شهدا در قیامت بدان غبطه میخورند.

در گتتزارشهتتای تتتاریخی استتت کتته امتتام ستتجاد

وقتتتی عبیتتد اهلل فرزنتتد قمتتر بنیهاشتتم

را در مدین تته دی تتد روای تتت م تتذکور را بی تتان ک تترد .بعض تتی از محققتتان ایتتن روایتتت را در قالت ت

" حتتدیث غبطتته "تبیتتین و تشتتری کتتردهانتتد .نتتوع جانبتتازی و ایثتتارگری عبتتاس

موج ت

شده که امام بدین گونه او را توصیف نماید و با دو بال بسان مال ئتک در آستمان بهشتت بته
پتترواز درآیتتد .از منظتتر امتتام ،مقتتام عبتتاس

نتتزد خداونتتد چیستتت؟ کتته تمتتامی شتتهدا بتته آن

غبطتته متتیخورنتتد .افستتوس کتته متتا تتتوان درک ایتتن روایتتت را نتتداریم ،امتتا آنچتته کتته درختتور
ّ
تأثیرپتتذیری و درسآم تتوز ی اس تتت ،اس تتتمرار حرک تتت عبتتاس در بتتار تحقتتق نظتتام امامتتت و
استقرار حکومتت صتالحان بته رهبتری امتام صتال در زمتین استت و قتدر مستلم تحقتق ایتن
نظتتام بتتدون ه ینتته و بتتدون ایثتتارگری از جتتنس ایثتتارگری و وفتتاداری عبتتاس

بتته امامتتت و

والیت ممکن نیست.
ویژگیها حضرتعباس


امام صادق

در:المامامصادق

درباره حضرت عباس



میفرماید:

ک یقعمن قسرعب مقن فذقسربا ا،ق اتفقس می یقن هدقممقسطقعبدسهللقخقس یلق قحسان قخق

مىضقشج دس؛ق(یبواشزدع  1380اچاددم:ا)1356ا ق

عموی ما عباس دیدهای تی بین و ایمانی استوار داشت و همراه حسین

سخن کوتاه و پرمغز امام درباره ابوالفضل
عمتتل عبتتاس

نشان از مقام رفیع و یا حکایتت از اهمیتت

در کتتربال دارد .مفتتاهیمی کتته امتتام در ایتتن روایتتت استتتفاده نمتتود مفتتاهیمی

استتت ک تته هتتر انس تتان م تتؤمن بتترای تحق تتق نظتتام امام تتت و نیتتز حاکمیتتت و عینیتتت یتتافتن
ارزش هتتای استتالمی در زنتتدگی فتتردی و اجتمتتاعی بتته آن نیتتاز دارد  .مفتتاهیمی استتت کتته هتتر
قل

و زبان خویش به آن محتا است.
خداوند میفرماید:

ا کزز ادکا اوا وشد ا زشد اداباادا اشدهش ابهعای هواد شی هعا
سااهااا کسا اا کعاتیاکیاتززابا ا
زگشاسههتعای ه اتههاابشیاشهها ادنا وهها اس ا ه اها ه ا کههعابههااه ههاادکااش ههاما کفههشادارههش اباز اشههز ااههاا

وهی ا وها ا کهعابهااه هااحیها اکیابشهزی ادایامها اباادک ه ابهعاایاه اداه اوهاا ابازهاا اسهتادلهاا
دکاسازعواستا کیکایست.ا(حجا/ا )46ا
ا
دنوا ا کعا
ا

در گفتار معصومین

انسان عاقتل بترای عبتور از پتیچ و خمهتای زنتدگی و زدودن غبتار انحتراف و شتبهه از ذهتن و

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

کرد و از امتحان سرافراز بیرون شد و سرانجام به شهادت رسید.

جهاد
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به استناد آیه فوق عباس بن علی

در دوره زندگی تقابل ایمان و کفر ،متؤمن و منتافق و

راستتی و کجتتی را تجربتته کتترده و بتا ّ
تمستتک بتته والیتتت امتتام معصتوم و ستتوار شتتدن بتتر کشتتتی
نجات توانست خود را به ساحل نجات برستاند .بینتایی و دانتایی وی ناشتی از تعلیمتاتش
در مکت

علوی است و بی دلیل نیست.

امام صادق او را «نافذ البصیره» مینامد .امیر مؤمنان درباره فرد بصیر میگوید:

وشکااباا ای اخیاشتواب ش ا واشد ا شیابصاشادابازااه ایستا کعابشزیداداباز اشه ا گها ا کزه ادا

بداز اداشدش ا واشدادای اه چعا ی باشدش ایستا فگابشد اسر اادکا اد اکدرزا ا واما

ادای ا

اریداددکیا یا .ا( جایلدالنهع ا
کی اوا ابعاسییطادا ومشیواادارد ا اینییا کزز ا زت اا ا

خطدعا:153ا )325ا

حضترت عبتتاس

در دوره زنتدگی بتته ختتوبی دیتد ،شتتنید و آموختتت کته چگونتته جر یتتان

انحرافتتی را از حقیق تتت نظ تتام امامتتت ب تتاز شناس تتد .او بختتوبی دریافتتت کتته بقتتای استتالم و
استواری سیره نبوی و علتوی در ستمردن امتور بته دستت امتام معصتوم استت .مفهتوم دیگتری
که امام صادق
او موج

درباره حضرت بیان کرد "صل

گردید که اموا انحرف و فتنه و شبهه مستلط بتر جامعته نتوانتد او را از مستیر امتام

دور سازد و امام صادق
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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االیمان" استت .بتی تردیتد ایمتان استتوار
کربال و رفتار عباس

با شناخت از مکت

این مفهتوم را بترای

او بیان داشت  .ایمانی که برآمده از شناخت عمیق او نسبت به قرآن و سیره نبوی و علوی
است .در شرل کالم امام صادق

تنها به آن بعد ایمان کته در جهتاد و پیکتار بتا دشتمنان

تأثیرگتذار استت پرداختته شتود و ایمتتان ابوالفضتل

از آن جهتت کته پشتتوانه او در صتتحن

ستتهمگین کتتربال و دلگرمتتی او در پتتذیرش بالهتتای ستتنگین بتتود بررستتی متتیشتتود( .خرمیتتان،
)133- 34 :1386
در باب ایمان و مراتت

و درجتات آن در قترآن و ستنت بته تفصتیل گفتته شتده استت ،امتا

در بتتاره تشتتری اهمیتتت ستتخن امتتام صتتادق

در بتتاره ایمتتان استتتوار عبتتاس

چنتتد آیتته و

حدیث نقل میگردد .خداوند متعال میفرماید:
و بدانید که رسول خدا در میان شماست و شما باید این نعمتت را پتاس بدار یتد،

ا گتتر او در بستتیاری از امتتور از آرای شتتما پیتتروی کنتتد دچتتار زحمتتت متتیشتتوید و بتته

هال کت میافتید و خدا نخواسته است کته چنتین شتود بلکته ایمتان را بترای شتما
دوست داشتنی قرار داد و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و فسق و گناه را در

نظرتان نا خوشایند ساخت تا رشد یابید و آنان که ایمان را دوست دارنتد و از کفتر
بیزارند رشد یافتگانند( .حجشی ا/ا)7

بایتد گفتتت کته او حماستته ایثتتار عبتاس

در کنتتار حماستته حستینی و شتتهیدان کتتربال

ریشتته در رشتتد یتتافتگی او دارد کتته ایتتن گونتته در کتتربال خودنمتتایی متتیکنتتد و بتتین امتتان نامتته

دشمن و ایمان به خدا و اعتقاد به نظام امامت با ضرس قاطع امان نامه دشمن را رد نمتوده

و اشتیاق درونی خود را برای رسیدن به وصال یار به یکایک برادرانش نیز منتقل میستازد و

حقیقت ایمان را درکربال به کمال میرساند و بتی وجته نیستت کته امتام ستجاد

جمیع شهدا به عباس
امام صادق

غبطه میخورند.

متیگو یتد

میفرماید:
حقیقتتت ایمتتان بتته کمتتال نمتتیرستتاند مگتتر اینکتته ستته خصتتلت در او باشتتد  .فقتته
در دیتتن ،نیکتتویی تتتدبیر در امتتور زنتتدگی و شتتکیبایی در مصتتیبتها ( .ج سهها ا ا

ج:78ا)239ا

سه چیز هست که در هرکسی باشد ایمانش کامل میشود ،مردی که در راه خدا از
هیچ مالمتی نمتیهراستد ،کستی کته در هتیچ کتاری ر یتا نمتیکنتد و هرگتاه دو کتار
برایش پیش آید که یکی دنیایی و دیگری اخروی است ،مؤمن کار آخرت را بر کار

مفه تتوم دیگ تتری ک تته ام تتام ص تتادق

در ب تتاره حض تترت عب تتاس

گف تتت " موفقی تتت در

امتحتان" استت .گتاه مشتاهده متیشتود کته انستان در ستر دو راهتی قترار متیگیترد و منتافع زود
گذر و ناپایدار را بر منافع با دوام و ماندگار ترجی میدهد .به فرموده رسول ختدا

کستی

که کار دنیایی را بر کار اخروی ترجی دهتد ،ممکتن استت در لحظتات ستخت دینتداری از
صحنه خار گردد؛ اما عباس بن علی

از این امتحان سربلند بیرون آمد و به فوز عظتیم

شهادت نایل گشت .راست قامتان تاریخ در پرتو ایمان استوار و قلبتی ماالمتال از عشتق بته

در گفتار معصومین

دنیا ترجی میدهد( .کیار شی  1391جایدن )137

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

رسول خدا

در حدیثی میفرماید:
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خداوند و شتدت عالقته بته نظتام امامتت در مصتاف نترم و ستخت بتا دشتمن حماسته آفترین
بودنتد و نتام نیتتک از ختود بتر صتتفحه تتاریخ ثبتتت نمودنتد .ملتک ری ،پستتت و مقتام و ثتتروت
بسیاری از افتراد را از مکتت

امتام و ستیر نبتوی و علتوی دور ستاخت و امتروز نیتز بستیاری از

افتتراد بتتا افتتتادن در ورطتته غفلتتت و بتتیایمتتانی از مستتیر انقتتالب و والیتتت ختتار و امتتان نامتته
فرمود:

دشمن را پذیرفتند و چه زیبا و پرمعنا آقا امام حسین

متردم بنتتده دنیتا شتتدند و دیتتن را تتا آنجتتا متیخواهنتتد کتته بترای حیاتشتتان منفعتتتی
داشته باشد و هنگام سختی و نیاز ،دین داران کم میشوند.

در بتاره ابوالفضتل

سه مفهوم پر مغزی که در کالم امتام صتادق

بیتان گردیتد ،ختالق

مفهتوم چهتتارم یعنتی شتتهادت در راه دیتتن و حقیقتت نهضتتت امتتام حستین
چهار مفهوم در حماسه عباس
شت

استتت و ایتتن

به نحو احسن عملیتاتی گردیتد .محور یتت عبتاس

عاشتتورا نشتتان از بصتتیرت نافتتذه حضتترت استتت و بنیهاشتتم در ایتتن ش ت

عباس

در

در خیمتته

برای مقابله با دشمن گرد هم میآیند( .فخار)49 - 50 :1389 ،

حتائری در معتتالی الستبطین در روایتتتی متتیگو یتد عبتتاس
عاشورا به ایراد خطبه بپرداخت و بانو حضرت زین
این خطبه حضرت ابوالفضتل

در جمتع بنیهاشتتم در شت

آن را شتنید و روایتت نمتوده استت .در

در پیشتگام شتدن بنیهاشتم و بترادرانش نستبت بته ستایر

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

افتراد در دفتاع از امتام و مبتارزه بتا دشتمن تاکیتتد نمتوده استت ( .مهتدی زاده )123 :1391 ،و

ای برادران من ،گام پیش نهید تا متن ببیتنم شتما را کته بترای ختدا و رستولش خیتر

80

وفتتای بتته عهتتد

مهم تر از این شیخ مفیتد متیگو یتد چتون عبتاس بتن علتی

بستیاری کشتتگان خانتدان آن

حضرت را دید به برادران مادری خود که عبداهلل ،جعفر و عثمان بودند گفت:
خواهی کردید؛ زیرا شما فرزندانی ندارید ( .فا اب اتا اجاددم)113:

در صتتفحات قبتتل توضتتی داده شتتد کتته از صتتفات برگ یتتده ابوالفضتتل
است و امام صادق

درباره وفای ابوالفضل

میفرماید:

گواهم برای تو به تستلیم و تصتدیق و وفتا و نصتیحت و خیرختواهی بترای جانشتین
پیغمبر فرستاده از طرف خداوند  ...خدا تو را پاداش دهتد از رستول ختدا و از امیتر

المؤمنین و از حسن و حسین رحمت خدا بر ایشان باد بهترین جزا و شکیبایی و
خیر خواهی و اعانت کردی( .یبطقا ا:1375ا)377ا

ذکتتر مفتتاهیمی ماننتتد تستتلیم و تصتتدیق و وف تتا در کتتالم امتتام بتترای ابوالفضتتل
میدهد سیره عباس

نشتتان

نزد امام در مقام یک انسان سالک و عارف تجلی یافتته و وی را بتا

ایتتن مفتتاهیم توصتتیف نمتتوده و از او سماستتگزاری متتینمایتتد .وفتتای بتته عهتتد در حضتترت
عباس

به حدی است که امام باقر

در حدیثی میفرماید:

ض
بقسحلسیقْقیدخقسْقمسقسحلداد؛ق( ج سا اجا:44ا )298ق
سیقسا
همانا اصحاب جدم حسین

درد آهن را احساس نکردند.

این حدیث شریف نشان میدهد چقدر راستت قامتتان قیتام کتربال نستبت ستید الشتهدا
پایتتداری نشتتان دادنتتد و چگونتته زخمهتتا و ضتتربات ختتونین را تحمتتل و مشتتتاق وصتتال بتته
محبوب بودند.
حضرتعباس

درگفتاراماممه

حضرت مهدی



در زیارت ناحیه خطاب به عمویش عباس

گفت:

سمننقسرا یقرنقسروس ،قسرس عیقسر نقمب ئن،قس لروعنقادسا؛ق( ج سا اجا:45ا )66ق

ستالم بتتر ابوالفضتتل العبتتاس فرزنتتد امیتتر المتتؤمنین کتته جتتانش را در راه مواستتات بتته
بتترادرش تقتتدیم نمتتود و دنیتتایش را بتترای تحصتتیل آختترتش ثبتتت کتترد و ستتعی در

مضامین این بخش از زیارت نشانگر مقتام و منزلتت عبتاس

نتزد حضترت مهتدی

استتت  .نکتتته مهتتم در ایتتن فتتراز مفهتتوم " مواستتات " استتت کتته در بتتاره حضتترت ابوالفضتتل

در گفتار معصومین

رساندن مشک آب به او داشت که دو دستش از بدن جدا شد.

تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

سرس یقعایلقسبوسراَالقسرعبا مقبا قسم ا قس اؤمن ضیقس اوس قسخا اق ناسانقس خانقرغاداقما ق

بیتتان شتتده استتت  .مواستتات او در کتتربال بتته حتتدی استتت کتته در کتتالم امتتام معصتتوم ظهتتور
متی یابتتد .گوینتد در شت

و روز عاشتورا آن مقتتدار مواستات و ایثتتار از آن فرزنتد حیتتدر کترار بتته

منصته ظهتور آمتتد کته محتتا بتته امتر دیگتری نیستتت ،چته هرچته باشتتد دون آن استت " .کتتل
الصید فی جوف الفرا " چه مقدم در حفم مقاصد ،حفم دین و بعد از آن حفم نفس نبتی
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یا امام است و ابوالفضل

جان شریف خود را در راه حفم دین و حفتم امتام مب ّتین بلکته

اهلبیتتت طتتاهره و اطفتتال تشتتنه نثتتار نمتتود ،بتتدون آن کتته در نظتترش چیتتزی بتته نمتتود آیتتد .
(بیرجندی ،1386 ،سوم)699 _ 813 :
مستتئولیتپتتذیری عبتتاس

در برابتتر ختتدا _ پیتتامبر ختتدا و امتتام معصتتوم در دوره زنتتدگی

بتته شایس تتتگی ب تته منص تته ظه تتور رستتیده و پ تتذیرفتن بیش تتترین خطتترات بتترای رستتاندن آب
بت ت تته تشت ت تتنگان کت ت تتربال داللت ت تتت بت ت تتر ایت ت تتن وظیفت ت تته دینت ت تتی و اجتمت ت تتاعی او دارد و نشت ت تتان از
اطاعت تتت مخلصت تتانه او از امت تتام زمت تتانش است تتت .چنانکت تته در زیارتنامت تته او مت تتیگت تتوییم کت تته
عبت تتاس عبت تتد صت تتال خت تتدا بت تتود .المطیت تتع اهلل و لرست تتول و المیرالمت تتؤمنین (نیشت تتابور 1291
پ تتنجم .)131:ام تتام در شت ت

عاش تتورا ب تته دلی تتل اعتم تتاد ب تته لیاقتتت و توانمن تتدی عب تتاس،

ب ررتتترین مستتئولیت را بتتر دوش بتترادرش نهتتاد و آن پتترچم دار ی کتتل ستتماه بتتود( .نتتاظم زاده
قمی،1390،چ سوم)166:
اف ون بر این فداکاری و ایثار جان برای بقای یک اندیشه و یا یتک ملتت ستخاوتی استت
که از سید الشهدا و یارانش و فردی چون ابوالفضل

از خود به یادگار گذاشته است .چته

ستخاوتی بتاالتر از ایتتن کته فتردی از زن و فرزنتتد و زنتدگی چشتم بپوشتتد و آن قتدر مجاهتتدت و
مبارزه نماید تا شربت شهادت نوشد( .ربانی خلخالی ،1380 ،چ دوم)96 :
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

نکت ت دیگتتری کتته در ایتتن فتتراز از ز یتتارت آمتتده موضتتوع " عطتتش و آب رستتانی " استتت و
حضرت در مستیر آب رستانی بته درجته رفیتع شتهادت نائتل گردیتد .در تتاریخ آمتده کته از روز
هفتم محرم تا روز عاشورا به مدت چهار روز امام و یاران و اهلبیت و کودکان از آب محروم
بودنتد .بنتابراین در آن چهتار روز ابوالفضتل

رف تتت و ب تترای ک تتاروان آب م تتیآورد( .رجبی تتان ،1393 ،چ دوم )323-27 :بن تتابراین بع تتد از
شتتهادتش او را بتته ستتقا و اباقربتته «صتتاح
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چهتتار مرتبته بترای آوردن آب بته شتریعه فتترات
مشتتک» ملق ت

نمودنتتد ( .تحقیقتتی بخشایشتتی،

)69 :1379
چتته ستتوزناک استتت ایتتن صتتحنه کتتربال کتته چتتون امتتام فر یتتاد عبتتاس

را شتتنید گفتتت:

وای ب تترادرم ،وای عباس تتم ،وای ج تتان دل تتم،آن گ تتاه هماننتتد عق تتابی ک تته ب تته ش تتکار خ تتویش
فتترود آیتتد بتتر ستتر او رستتید .دشتتمنان را از راستتت و چتت

پراکنتتده ستتاخت و پتتس از آن کتته

هفت تتاد م تترد از آن تتان را کش تتت ب تته ب تتالین ب تترادر رس تتید (موس تتوعه کلم تتات الحس تتین ،1415
دوم)473:
روض تته عط تتش در نهض تتت عاش تتورا و می تتزان تأثیرگ تتذار ی آن در تح تتوالت روح تتی روان تتی
جامعتته بس تتیار در خ تتور اهمی تتت اس تتت و دریافتتت آب جتتز حقتتوق اولیتته و طبیعتتی انستتان
استتت و کستتی و یتتا حکتتومتی نمتتیتوانتتد آن را از افتتراد یتتا جامعتته ستتل
در عاشتتورا ایتتن حتتق را از امتتام و یتتارانش ،زنتتان و کودکتتان ستتل
و حتتال و یتتژهای دارد و رفتتتار ابوالفضتتل

نمایتتد ،امتتا دشتتمن

نمتتود .ستتوگنامه عطتتش شتتور

در نحتتوه آب رستتانی و مشتتاهده آب و تتتالش او

برای رساندن آب بته خیمته تمامیتت زنتدگی انستان را تحتت تتأثیر قترار داده استت ،چته بستا
بسیاری از انسانها در دنیای امروز برای رسیدن به آب ،براحتی کشته میشوند و بی جهت
نیست که عباس

در هنگام مبارزه و انجام ایتن مامور یتت حیتاتی رجزهتای شتور انگیتز و

معرفت زا میخواند.
م تتن ش تتاخه متص تتل ب تته درخ تتت نب تتوتم و هرک تته ب تته ای تتن درخ تتت متص تتل اس تتت تس تتلیم

نورز یتتد ،لحظتتهای از جن ت

و میتتدان و دشتتمن نهراستتید و لحظتتهای از فرمتتان رستتول اهلل ستتر

نمیچید( .شجاعی ،1390 ،چ پنجم)64 :
و این گونه عباس

در حین نبرد سخت خود را معرفی میکند و با تقدیم دو دستت دو

بتال متتیگیتترد و در آستتمان بهشتتت ،همتتراه بتتا مال ئتک بتته پتترواز در متتیآیتتد و تتتا مقتتام شتتفاعت
میکنند .ابوالفضل
شتتهادت حستتین
حسن

مظهر وفا و شجاعت و زندگی بتدون حستین

و بته عبتارتی پتس از

بتترای او ارزشتتی نداشتتت( .محتتدثی )69 :1378 ،او بتتا بتترادرش امتتام

 24سال و با امام حسین

 34سال زندگی کرد و در هنگتام شتهادت  34ستاله

بود ( .سماوی)44 - 45 :1390 ،
در فرهن

و معارف مسلمانان به ویژه شیعیان زیارات مزارات شریف و توسل به انبیتا و

اولیتا و ائمتته هتدی بتته عنتتوان یتک آیتتین آرامتش بختتش و تعتتالی دهنتده از جایگتتاه واالیتتی در

در گفتار معصومین

بخشی او میگیرد .او زندهای است که زندگان در هر عرصتهای ،بته نتام او فعالیتت را آغتاز
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سبک زندگی برخوردار است  .در کنار مزارات ائمه هدی مزار نورانی حضرت عباس

در

کربال از منزلت پر راز و رمزی برخوردار است و روزانته هتزاران نفتر از نزدیتک و میلیونهتا نفتر از
دور به او توسل میجویند  .امام رضا

میفرماید:

هر امامی بر گردن دوستان و شیعیان خود عهدی دارد که وفای کامتل ایتن عهتد و

بجا آوردن نیکوی آن با زیارت قبر آنان است ،پس کسانی که با رغبت و عالقه به
زیارت ایشان و باور داشتن به آنچه آنان ترغی

کردهاند ،زیارتشان کنند ،امامان

آنها در روز قیامت شفیعانشان خواهند بود ( .قم یاکیار شی ا:1393ا)307

در پای تتان ای تتن مق تتال ذک تتر ای تتن نکت تته ض تتروری اس تتت ک تته ام البنتتین م تتادر عب تتاس

در

واقع تته کتتتربال حضتتتور نداشتتتت .امتتتا هنگتتتامی کتتته کتتتاوران ستتتفرکربال وارد مدینتتته متتتیشت تد
کستتی خواستتت خبتتر شتتهادت فرزنتتدانش را بتته او بدهتتد و او گفتتت از حستتین بتترایم بگوییتتد،
چون شنید که چهار فرزندش همراه امام حسین
و تمتتام آنچتته در زمتتین استتت ،فتتدای حستتین
او را دلیت تتل اخت تتال

کشته شدند گفت :ای کتاش فرزنتدانم
متتیشتتد و او زنتتده متتیمانتتد و ایتتن ستتخن

کامت تتل وی بت تته اهلبیت تتت و امت تتام حست تتین

دانست تتتهاند(.کحالت تته،

1397ق)496-97:
و در آختتر متتیتتتوان گفتتت ز یتتارت حضتترت عبتتاس
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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ز یتتارت آقتتا امتتام حستتین

چنانکتته امتتام رضتتا

مقدمتتهای استتت معرفتتت زا بتترای

متتیگو یتتد ز یتتارت قبتتر حستتین

برابتتر بتتا

عمرهای نیکو و پذیرفته شده است( .محمدی ری شهری)299 :1393،

نتیجهگیری
در این مقاله تالش شده استت ضتمن توصتیف مختصتر از نهضتت عاشتورا و تحلیلتی از
تقابل اسالم علتوی بتا استالم امتوی و تاکیتد بتر تبیتین نظتام امامتت بته عنتوان تنهتا راه فتالل و
رسیدن انسان به حقیقت وجود عالم به نقش حضرت عباس

در عصر سه امام بته و یتژه

در نهضتت کتتربال اشتاره گتتردد .در ایتن نوشتتار ستعی گردیتتد مقتام و منزلتتت ابوالفضتتل

در

روایات ائمته اطهتار متورد برررستی قترار گیترد .مطالعته صتورت گرفتته نشتان متیدهتد کته تنتی
چند از ائمه درباره عباس

مطالبی را بیان داشتند  .البته با قاطعیت نمیتوان گفت که

امام تتان حس تتن ،ب تتاقر ،ک تتاظم ،رض تتا ،ج تتواد و ه تتادی و ام تتام عست تکری
عبتتاس

نگفتتته باشتتند .شتتاید نویستتنده ایتتن مقالتته نتوانستتت بتته منتتابع دستتت یابتتد ،امتتا

گفت تتهه تتای حضتتترت زه تترا
صتتادق

س تتخنی در ب تتاره

و امتتام مهتتدی

 ،امتتتام عل تتی

 ،امتتتام حس تتین

در ز یتتارت ناحیتته در خصتتو

 ،امتتتام س تتجاد

 ،امتتتام

حضتترت ابوالفضتتل

بستتیار

ارزنده و تأثیرگذار بوده که بنیاد این مقاله بر گفتههای آنها چینش شده است.
پژوهش صورت گرفته در این گفتهها حاکی است که حضرت عباس

از ویژگیهتای

ز یتتر برختتوردار استتت و همتتین ویژگیهتتا او را محبتتوب دل ائمتته و پیتتروان آنتتان نمتتوده استتت و
اکنتتون جایگتتاهی بتتس عظتتیم در ذهتتن و اندیشتته عاشتتقان ایتتن راستتت قامتتتان تتتاریخ و بتتاب
الحوائ دارد.
بصیرت عمیق و بلند نظری ،ایمان استوار ،شجاعت و توان رزمندگی ،وفتاداری و وفتای
به عهد ،ایثار گری و برخوداری از روحیه انقالبی و ایثارگری ،مجاهدت خالصانه و زیستت
عارفانه ،اخال

در نیت و عمل .شتفاعت دهتی ،شتهادت طلبتی و تتروی فرهنت

ایثتار و

مقاومت ،دانشاندوزی و معرفت افزایی ،عبد صال  ،ستقای امتام و امتت ،ستردار سترافراز،
تحلیل ویژگیهای حضرت عباس

مسئولیتپذیری.
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