سید جعفر صادقی

عبدالهادی فقهی زاده
علی رضا دل افکار

1

2

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

تأمل ی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی

3

چکیده

ابن عباس از مشاهیر صحابه در تفسیر و روایت است که بها القهاب و عنهاوین برجسهتهای

از او یاد شده است .علیرغم نقل اخبار فراوان از او در منابع شیعی و همسویی بخشی از
این روایات با عقاید شیعه ،در برخی منابع متقدم امامیه روایات قدحآمیزی در مذمت او

وجههود دارد کههه خیانههت بههه امههام علههی

و لعههن از سههوی ایشههان و مههذمت از سههوی برخههی

امامان و بزرگان شیعه از جمله آنهاست .اما تحلیهل ایهن روایهات و تطبیه آنهها بها سهایر

اخبههار مشههابه یهها هم مرههمون و روایههات نقههل شههده در بههاره مشههی سیاسههی و اجتمههاعی ابههن
عباس و همراهی او با امام علی

و امام حسن

و همسویی او با مواضع اهل بیت تها

پایان حیاتش ،نشان دهنده آن است که روایات قهدح آمیهز در بهاره ابهن عبهاس احتمهاال از

سوی امویان یا زبیریان برای تخریب جایگاه علویان جعل شده که برخی از آنها به منابع

شیعه نیز راه یافته است.

کلیدواژهها :روایات ،نکوهش ،عبداهلل بن عباس ،مفسر ،منابع متقدم ،شیعه.

 .1بیان مسأله

عب ههداهلل ب ههن عب ههاس عم ههو زاده 4پی ههامبر اس ههالم

س ههه س ههال پ ههیش از هج ههرت در ش ههعب

 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث (نویسنده مسئول) ).)sjsadeghi2013@yahoo.com
 .2استاد دانشگاه تهران ).)faghhizad@ut.ac.ir
 .3استادیار دانشگاه پیام نور تهران جنوب ).)delafkar@pnu.ac.ir
 .4الکامل ،ج ،3ر.193
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ابیطالب زاده شد 5.اندکی پس از فتح مکه خانواده وی به مدینه هجرت کردند 6.گفته شهده
است که هنگام درگذشت پیامبر اسالم

در سههال  68هجههری از دنیهها رفههت و در طههائ

 ،عبداهلل  10یها  13و یها  15سهال داشهته اسهت 7.او

مههدفون شههد 8.ابههن عبههاس را از مکثههران روایههت

دانستهاند 9که در منابع روایی و رجالی از او با تعابیری چون عالم ،فقیهه ،صهحابی 10 ،ترجمهان
القرآن 11 ،حبر اْلمة 12 ،رئیس المفسرین 13 ،فقیه العصر و امام التفسیر 14معرفهی شهده اسهت .از

سوی دیگر ،روایات چشم گیری در منابع شیعی از ابهن عبهاس نقهل شهده اسهت کهه شهمار قابهل
تهوجهی از ایههن اخبههار در فرهیلت اهههل بیههت و همسهو بهها عقایههد امامیهه بههوده اسههت 15.در منههابع
تفسیری متقدم شیعه نیز بیشتر اخبار منقول از ابن عباس در تأیید عقاید خار شیعه ،مانند

تحکههیم امامههت و والیههت امههام علههی

و فرزنههدان او و فرههایل ایشههان اسههت 16.از سههوی دیگههر

تعداد روایات تفسیری منقول از ابنعباس در کتب تفسیری شیعه قابل توجه است؛ چنان کهه

در التبیههان طوسههی حههدود  1800روایههت از وی نقههل شههده 17و مؤل ه
روایت بدان افزوده است.

18

مجمههع البیههان حههدود 1000

با این همه ،با بررسی منابع رجالی و روایی شیعه ،به روایاتی برخورد می کنیم که بر قدح ابن

عبههاس و ضههع

وی داللههت دارنههد کههه بهها رویکههرد عالمههان شههیعه در مواجهههه بهها روایههات او و

همچنین مرامین منقوالت وی در فریلت امام علی

و اهل بیهت

سهازگاری ندارنهد.

روایات جرح ابن عباس از این جههت قابهل توجهه هسهتند کهه در برخهی منهابع متقهدم شهیعی از
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.5تاریخ بشداد ،ج ،1ر.185
 .6الطبقات الکبری ،ج ،8ر.277
.7ذخائر العقبی ،ر.226
 .8مشاهیر علماء اْلمصار ،ر.28
 .9مسند ابنراهو یه ،ج ،2ر.48
 .10معجم المؤلفین ،ج ،6ر.66
 .11االتقان فی علوم القرآن ،ج ،2ر.494
 .12أنساب اْلشراف ،ج ،4ر.27
 .13سعد السعود ،ر.267
 .14سیر أعالم النبالء.332 ،3 ،
 .15برای نمونه رک :اإلرشاد ،ج ،1ر47 ،38 ،33؛ االمالی ،ر.57 ،36 ،32 ،15 ،11 ،2
 .16برای نمونهه ر.ک :تفسهیر ابهی حمهزه ثمهالی ،ر335 ،320 ،256؛ کتهاب التفسهیر عیاشهی ،ج ،1ر،331 ،289 ،248
335؛ تفسیر القمی ،ج ،2ر338 ،301 ،212؛ تفسیر فرات ،ر.53 ،50-47 ،20
 .17التبیان فی تفسیر القرآن ،سراسر منبع.
 .18مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،سراسر منبع.

و تحلیل قرار گرفته ،با سایر اخبار مشههور و مهنش سیاسهی-اجتمهاعی ابنعبهاس تطبیه داده
شده و مورد ارزیابی قرار گیرد .در این مقاله به دنبال دستیابی به نتیجه این ارزیابی هستیم.

 .2خیانت ابنعباس و لعن او از سوی امام علی
 .1-2تقریر روایات

طبه برخههی نقلههای تههاریخی ،روابههط ابهن عبههاس بها امههام علههی

در اواخهر حیههات خلیفههه

چهارم ،بهه تیرگهی گراییهد .ایهن روایهات در منابهه اههل سهنت بهه گسهتردگی نقهل شهده اسهت کهه
برای بررسی روایات نقهل شهده در منهابع شهیعی ،ضهروری اسهت ابتهدا روایهات اههل سهنت بیهان

شههود .مورخههان اهههل سههنت ،سههبب تیرگههی روابههط امههام علههی

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

جمله رجال ّ
کشی نقل شده اند .بر این اساس ضروری است ،محتوای این اخبهار مهورد بررسهی

و ابههن عبههاس را مسههائل مههالی

دانسههتهاند .طبههری در ایههن بههاره نوشههته اسههت« :روزی عبههداهلل بههن عبههاس بههر ابههو االسههود د لههی
گذشهت و بههه او گفههت ا گهر در شههمار چهههار پایهان بههودی ،بههار بهردار نبههودی و ا گههر چوبهان بههودی بههه

چراگاه نمیرسیدی و راه رفتن چهارپایان را نمیدانستی .این بود که ابواالسود به علی نوشهت:

خداوند جل و عال تو را بر والیهتداری امهین و چو پهانی تسهلط داده اسهت؛ مها تهو را آزمهودهایم کهه
سهخت امههین و خیرخههواه رعیتههی؛ غنیمتشههان را تمههام میدهههی و خویشههتن را از دنیههای آنههها بههر

کن ههار کهههردهای؛ اموالشهههان را نمیخ ههوری و در قراوتشهههان بهههه رش ههوه متمایهههل نمیشهههوی؛ امههها

عموزادهات بیخبهر از تهو ،ههر چهه را ز یهر دسهتش بهوده خهورده و مهن نمیتهوانم آن را کتمهان کهنم؛
خدایت رحمت کند ،در کار اینجا بیاندیش و رأی خود را بهه مهن بنهویس تها آن را انجهام دههم.
علی به او نوشت :اما بعد ،کسی همچون تو ،خیر خواه امام و امت است و امانت گذار و راهبهر

ح هستی؛ به یارت د ر باره آنچه که در باره کارش نوشته بودی نامه نوشتم ،اما نگفتهام که تهو

نامه نوشتهای؛ مرا از آنچه که در آنجا می گذرد آ گاه کن که این تکلی

بر عهده توست .علی

در این موضوع به ابن عباس نامه نوشت و ابن عباس به او پاسخ داد :اما بعد؛ آنچه که بهه تهو از

من رسیده درسهت نیسهت ومهن آنچهه را کهه در دسهت دارم ضهبط کهردهام و مراقهب و حهافص آن

هستم؛ پندار ها را راست مگیر .علی به او نوشت :به من بگو چه مقدار جزیه گرفتهای و از کجا

گرفتهای در چه راهی مصرف کهردهایا ابهن عبهاس نوشهت :فهمیهدم کهه بهه شهنیدهها در بهاب
این که اموال مردم این سرزمین را ُبردهام اعتبار دادهای؛ هر که را میخواهی برای عمل خهود بهه

اینجهها بفرسههت کههه مههن از اینجهها مههیروم .ابههن عبههاس داییهههای خههود را از طایفههه بنههی هههالل
فراخواند که از میان آنها ضحاک بن عباس و عبهداهلل بهن زر یهن آمدنهد و او مهالی بها خهود ُبهرد و
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در حدود بیست نفر با او به سوی مکهه حرکهت نمودنهد 19.ابهن جهوزی در گهزارش حهوادم سهال
 40هجری آورده است که در ایهن سهال عبهداهلل بهن عبهاس از بصهره خهراج شهد و بهه مکهه رفهت.
وی گفتههه اسههت :بههین ابههن عبههاس و ابواالسههود سههخنانی رد و بههدل شههد و ابواالسههود نامهههای بههه

خلیفه نوشت و ادعا کرد که ابن عباس اموالی را که در اختیارش بوده ،به باطل خهورده اسهت.

امههام علههی

بههه ابههن عبههاس نامههه نوشههت و او نیههز در پاسههخ گههزارش ابواالسههود را دروغ خوانههد.

سپس اموالی را برداشت و از آنجا رفت.

20

مشابه همین گزارش در الکامل فی التاریخ نیز ذکر شده اسهت 21.ابهن قتیبهه نیهز گفتهه اسهت

که نامهای از امام علهی

خطهاب بهه ابهن عبهاس را یافتهه اسهت کهه در هنگهام برداشهتن امهوال

بصره به وی نوشته بود .امام علی

در این نامه از اعتماد خود به ابهن عبهاس و شهریک کهردن

وی در امانت خویش گفته و از کار وی در برداشتن اموال گالیه کهرده اسهت 22.در میهان منهابع

شههیعی ،اختیههار معرفههة الرجههال بههه ذکههر ای هن واقعههه و گههزارش نامههههای مبادلههه شههده بههین امههام

علی

و ابن عباس پرداخته است.

در میان مؤلفان شهیعی ،نخسهتین کسهی کهه چنهین روایتهی را نقهل کهردهّ ،
کشهی بهوده اسهت.

خبهر

وی در دو روایت از سرقت اموال بصره از سوی ابن عبهاس و مفارقهت وی از امهام علهی
داده استّ .
کشی به اسهنادش از زههری نقهل می کنهد کهه از حهارم شهنیدم هنگهامی کهه علهی،
عبداهلل بن عباس را بر بصره نهاده بود ،ابن عباس تمام امهوال بیهت المهال بصهره را کهه مبلهغ آن

ده ههزار درههم می رشهد بها خهود بهه مکهه بهرد و علهی را تهرک نمهود؛ هنگهامی کهه ایهن خبهر بهه علههی
رسید ،بر منبر رفت و گریه نمود و گفهت :ا یهن کهه پسهر عمهوی رسهول خهدا بها ایهن علهم و منزلهت

چنین کاری را مرتکب میشود ،چگونه میتوان به غیر او امان داشتا بار خدایا مهن از اینهها
23

خسته شدهام ،مرا از آنان راحت گردان و بدون ناتوانی و اندوه به سوی خود ببر.
ّ
کشههی در ادامههه از قههول شههیخی از اهههل یمامههه از معلههی بههن ه هالل از شههعبی ،مکاتبههات امههام

علی

و ابن عباس را ذکر کرده است .ابن عباس در پاسخ نامه ،حه خهود را بهیش از آنچهه از

امهوال بیهت المهال بصهره برداشهته ذکهر کههرده و امهام علهی
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.19تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،4ر.108
 .20المنتظم فی تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،5ر.163
 .21الکامل فی التاریخ ،ج ،3ر.386
 .22عیون اْلخبار ،ج ،1ر.121
 .23اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ر.279

نیهز ضهمن دروغشهماری ایهن ادعهها،

مینویسد که از کردار خود پشیمان نیست 24.ابوالفرج اصفهانی نیز خبری مشابه مرمون خبر
ّ
کشی نقل کرده و گفته است که موضوع سرقت اموال را ابواالسود به امام علی گهزارش داده
25

و در پی آن ابواالسود به والیت بصره منصوب شده است.
ّ
کشی در میان روایات مربوط به عبداهلل بهن عبهاس روایتهی آورده اسهت کهه بهر اسهاس آن امهام

علی

 ،بها عبهارت مهبهم «ابنهی فهالن» دو نفهر را لعهن نمهوده اسهت .مهتن روایهت چنهین اسهت:

« روی محمهد بههن عیسههی بههن عبیههد ،عهن محمههد بههن سههنان ،عههن موسهی بههن بکههر الواسههطی ،عههن
الفریل بن یسار ،عن أبی جعفر قال ،سمعته یقول :قال أمیر المؤمنین :اللهم العهن ابنهی فهالن،

وأعمم أبصارهما ،کما عمیت قلوبهما اْلجلین فی رقبتهی واجعهل عمهی أبصهارهما دلهیال علهی
عمی قلوبهما 26».بنو فالن در روایات کنایه از بنی عباس است 27که بر این اسهاس ّ
کشهی ایهن

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

شههگفتی خههود را از آن ابههراز نمههوده اسههت .نامههه نهههایی را ابههن عبههاس در حههالی بههه امههام علههی

روایههت را کنایههه از دو فرزنههد عبههاس دانسههته و در میههان اخبههار مر بههوط بههه عبههداهلل بههن عبههاس ذکههر

نموده است .زیرا عبداهلل و عبیداهلل هر دو نابینا بودند.

28

بر این اسهاس شهماری از دانشهمندان ،معتقدنهد کهه ابهن عبهاس در اواخهر دوره خالفهت امهام

علههی

 ،از او رویگههران شههد؛ بههرای مثههال ،در اعیههان الشههیعه از قههول احمههد امههین مصههری آمههده

است :ابن عباس نخست ،یار امام علی

بود ،اما در ادامهه بهه معاو یهه پیوسهت 29.مالصهالح

مازندرانی نیز بر آن است که ابن عبهاس در ابتهدا از اههل امانهت و دیانهت بهود؛ ولهی سهپس حهال

وی دگرگههون شههد و امههانتش از میههان رفههت و دیههانتش بههه فسههاد گراییههد و امههام علههی
30
مواضعی ّ
ذم نمود.

وی را در

 .2-1نقد روایات

در نقد این روایات نکاتی قابل تأمل وجود دارد که اشاره می کنیم:

ال  .یکی از مشکالتی که قراوت در باره صحت و سقم این اخبار را دشوار میسهازد ،آن

.24همان ،ر 279و.280
.25اْلغانی ،ج ،12ر.483
.26اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ر.270
.27الوافی ،ج ،2ج.451
 .28المعارف ،ر.121
.29اعیان الشیعه ،ج ،1ر.68
.30شرح أصول الکافی ،ج ،6ر.4
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اسههت کههه در بههاره بقههای امههارت ابههن عبههاس بههر بصههره نظههر واحههدی یافههت نمیشههود .از دیههدگاه
منکران اتهام سرقت امهوال بصهره از سهوی ابهن عبهاس ،وی تها زمهان ضهربت خهوردن و شههادت

امام علی

در بصره مانده و امیر آن شههر بهوده اسهت .بهالذری در گهزارش آورده اسهت کهه ابهن
یها پیمهان امهام حسهن

عباس تها شههادت امهام علهی

و معاو یهه همچنهان بهر امهارت بصهره

باقی بود 31.در االصابه نیز آمده است کهه ابهن عبهاس تها زمهان شههادت امهام علهی

در بصهره

بههود و پههس از آن ،عبههداهلل بههن حههارم را جانشههین خههود کههرد و خههود بههه حجههاز رفههت 32.در اخبههار

القرهاة آمهده اسههت کهه ابههن عبهاس تهها شههادت امهام علههی

شههاهد پیمههان امههام حسههن

در بصهره حرههور داشهت و حتههی

مجتبههی و معاو یههه نیههز بههود .ابههن عبههاس سههپس مجههددا بههه بصههره
33

بازگشت و پس از آن اموال شخصی خود را از بصهره جمهع و حمهل نمهود .در المنهتظم از قهول
ابوعبیده آمده است که اموالی که ابن عباس برد ،ارزاق وی بود که تا آن زمهان جمهع شهده بهود.

وی در روایتی دیگر تأ کید کرده است که ابن عباس تا زمان قتل امام علی

بصره حرکت نکهرد و پپهس از قتهل امهام علهی

] بهه سهوی امهام حسهن

 ،بهه ههیچ روی از

رفهت و حتهی شهاهد

صلح او و معاویه بود؛ سپس به بصره بازگشت و اموال خهود و انهدکی از امهوال بیهت المهال را بهه

مکه برد و گفت که این ارزاق از آن خود من است.

34

امهها برخههی بهها صههحیح دانسههتن روایههات مفارقههت امههام علههی

و ابههن عبههاس ،بههر عههزل وی از

سوی خلیفه و صحت اخبار سرقت تأ کید ورزیدهاند .مدائنی گفته است :هنگهامی کهه علهی
به قتل رسید ،ابن عباس در مکه بود( .همان) ابن اثیر ،با ذکر دو دیدگاه بر آن است کهه گهزارش

خروج ابن عباس از بصره و رفتن او به مکهه پقبهل از قتهل امهام علهی

] صهحیح اسهت 35.ابهن

اثیر هم خبری را ذکر کرده است که حا کی از عزل ابن عباس از سهوی امهام علهی

او به معاویه خبر داده است.

36

و پیوسهتن

یکههی از علههل اخههتالف نظههر دانشههمندان و مورخههان در بههاره ایههن موضههوع ایههن اسههت کههه در

شماری از گزارش های تاریخی میان عبداهلل بن عباس و برادرش عبیداهلل خلط صورت گرفتهه
اسههت .چنههان کههه مههدائنی گفتههه اسههت« :شههاهد صههلح حسههن و معاو یههه ،عبیههداهلل بههن عبههاس
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 .31انساب االشراف ،ج ،2ر.176
 .32االصابة فی تمیز الصحابة ،ج ،4ر.129
 .33أخبار القراة ،ج ،1ر.289
 .34المنتظم فی تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،5ر.164
 .35الکامل فی التار یخ ،ج ،3ر.386
 .36البدایة و النهایة ،ج ،8ر.335

امام حسن

ذکر نمودهاند.

و معاویه ،عبیداهلل بن عبهاس بهود 38.ابهن اثیهر و ابنحیهان نیهز همهین مرهمون را

39

چنین مسألهای در باره برخی موضوعات دیگ ر نیز رخ داده است؛ برای مثال ،ابن جهوزی در

بههاره حههوادم سههال  39هجههری نوشههته اسههت« :در بههاره کسههی کههه امههارت حههم را در ایههن سههال
داشهت ،عالمهان اخههتالف کردهانهد؛ گفتهانههد عبیهداهلل بههن عبهاس بههود؛ نیهز گفتهانههد عبهداهلل بههن

عباس بود 40».طبری اخهتالف عالمهان را در ایهن کهه حهم گزارنهده بها مهردم در آن سهال عبیهداهلل
بوده یا عبداهلل ،ذکر نموده است.

41

بهر ایهن اسههاس برخهی ایههن احتمهال را طههرح می کننهد کهه شههاید موضهوع سههرقت امهوال بصههره،

ناشی از خیانت برادر عبداهلل بن عباس باشد که عبیداهلل نام داشت و عامهل امهام علهی

یمههن بههود 42.بههه گفتههه یعقههوبی عبیههداهلل در دوره خالفههت امههام حسههن

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

بود 37».ابوزید نیز پنداشته است که هنگام قتل علهی ،ابهن عبهاس در مکهه بهود و شهاهد صهلح

بهر

 ،از فرمانههدهان ارشههد او

بود .برخی گفته اند که معاویه نزد عبید اهلل بن عباس فرسهتاد و بهرای او یهک میلیهون درههم قهرار

داد ،پس او با هشت ههزار از همراههانش نهزد معاو یهه رفهت 43.در عهین حهال ،طبهری عبهداهلل بهن

عبهاس را از فرمانههدهان امههام حسههن

ذکههر کههرده اسهت کههه بهها معاو یههه نامههه نوشههت و از او امههان

خواسههت .او چنههین آورده اسههت« :پههس از قتههل علههی اهههل عههراق فرزنههدش حسههن را بههه خالفههت
گزیدنههد؛ حس ههن نمیخواسههت نب ههرد کن ههد و میخواسههت آنچ ههه ب ههرای خههود میتوان ههد از معاو ی ههه
بستاند ...چون قیس بن سعد را بها خهود در ایهن بهاره همهراه ندانسهت از او جهدا شهد و امهارت بهر
عبههداهلل بههن عبههاس داد؛ عبههداهلل چههون از خواسههته شخصههی حسههن مطلههع شههد ،بههه معاو یههه نامههه

نوشت و از او امان خواسهت 44»...افهزون بهر آشهفتگی مرهامین ایهن اخبهار ،نکتهه قابهل توجهه آن
است که هم خبر کشی در باره سرقت اموال بصهره از سهوی ابهن عبهاس از قهول شخصهی بهه نهام

زهری نقل شده اس ت و هم اخباری که از امان خواستن عبداهلل از معاویه حکایت دارند.
 .37المنتظم فی تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،5ر.164
 .38تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،4ر.109
 .39الکامل فی التار یخ ،ج ،3ر386؛ أخبار القراة ،ج ،1ر.289
 .40المنتظم فی تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،5ر.160
 .41تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،4ر.104
 .42شرح نهم البالغه ،ج ،16ر.171
 .43تاریخ یعقوبی ،ج ،2ر.214
 .44تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،4ر121؛ برای آ گاهی از روایتی دیگر ،رک :همان ،ر.124
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نکته قابل توجه آن که ابهن ابهی الحدیهد پهس از ذکهر گهزارش سهرقت امهوال بصهره و مکاتبهات

مربوط به بیان دو قول در باره ابن عباس و مفارقت یا مالزمتش با امام علی

پرسیده اسهت:

ا گههر چنههین خیههانتی از ابههن عبههاس سههر زده بههود ،چههرا معاو یههه او را فر یههب نههداد و بههه سههمت خههود
45
جذب نکردا حال آن که او بسیاری از ّ
عمال امام علی را به سمت خود کشانده بود!
ب .برخهی گزارش هههای مر بههوط بههه سههرقت امههوال بصههره و اخبههار مشههابه را در بههاره ابههن عبههاس

ناشهی از حسهادت نسهبت بهه وی دانسهتهاند 46.چنههان کهه یکهی از محققهان منشهأ ایهن اخبههار را

دشمنی آل مروان و آلزبیر با ابن عباس دانسته است 47.عدهای نیز ریشه این گونهه اخبهار را در
دشمنی بنی امیه بها بنیهاشهم جسهتوجو کردهانهد .ایهن عهده بها اسهتناد بهه لعهن ابهن عبهاس از
سوی معاویه بعد از هر نمهاز همهراه بها امهام علهی

 ،حسهنین

و قهیس بهن عبهاده و مالهک

اشتر ،آن را دلیل بر دشمنی معاویه و مهمترین سبب جعل اخبار کذب علیه او دانستهاند.
ج .مشی ابنعباس در دوره حیات امام علهی

48

چنهان اسهت کهه پهذیرش روایهات خیانهت

وی را دشههوار می سههازد .گههر چههه روابههط خلیفههه دوم را بهها ابههن عبههاس بسههیار تنگاتنههگ گههزارش

نمودهان هد 49.مادلونههگ در تحلیههل ایههن رفتههار خلیفههه دوم معتقههد اسههت کههه عمههر تههالش می کههرد
عبهداهلل را بههه عنههوان «نماینههده» طایفهه هاشههمیان بههه درون دار و دسههته خهویش کشههاند و بهها خههود
همههراه سههازد؛ در حههالی کههه عبههداهلل از ایههن امههر دوری مینمههود 50.از سههوی دیگههر در نقلهههای

تاریخی ،از پدر و برادرا ن ابن عباس در میان گروهی از مههاجران و انصهار یهاد شهده اسهت کهه از

بیعهت بها ابهوبکر سهرباز زدنهد و بهه علهی بهن ابیطالهب تمایهل نمودنهد 51.روایهت مشههور مر بهوط بهه
سقیفه و کنار زدن امهام علهی از سهوی اجتمهاع کننهدگان در ایهن مکهان از قهول ابهن عبهاس نقهل

شهده اسهت کهه مهتن ایههن خبهر حهاکی از ا فسهوس شهدید ابههن عبهاس در هنگهام نقهل واقعهه بههرای

سعید بن جبیر است 52.برخی روایات بیان گر آنند که ابهن عبهاس بهه صهراحت خالفهت را حه

امام علی

میدانسته است و از گفتن آن به خلیفه دوم نیز ابایی نداشته است.

 .45شرح نهم البالغه ،ج ،16ر.171
 .46الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة ،ر.101
 .47ابن عباس و أموال البصرة ،ر.81
 .48معجم رجال الحدیث ،ج ،11ر.254
 .49البدایة و النهایة ،ج ،8ر.326

53

50 .The succession to Muhammad A study of the early Caliphate, p19.
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 .51تاریخ یعقوبی ،ج ،2ر.124
 .52تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،2ر.436
 .53شرح نهم البالغه ،ج ،6ر.45

وی معیار قطعی برای سنجش میزان وفاداری او به امامان شیعه دانست ،امها در دوره خالفهت

امهام علههی

و پههس از آن در ایههن زمینهه تعیههین کننههده خواهههد بهود .بههه خصههور بررسههی دوران

حکومههت امههام علههی

و امههام حسههن

بههه سههبب وقههوع حههوادم فنتهههانگیز و پیچیههده بسههیار

قابههل تأمههل و تو جههه اسههت .انههدکی بعههد از آغههاز خالفههت ،هنگههامی کههه امههام علههی
جمعی از سران صحابه و یکی از همسهران پیهامبر اسهالم

همراه با کسانی چون مالهک اشهتر در جمهع یهاران امهام علهی

ایههن رو یههارویی نماینههدگی جبهههه امههام علههی

عهده داشت 56.پس از نبرد سپاه امام علی

رسید ،عبداهلل بن عباس بر بصره امارت یافت.

بهها شههورش

مواجهه شهد 54عبهداهلل بهن عبهاس
بودنهد .عبهداهلل بهن عبهاس در
55

را در انجههام مههذاکره بهها نماینههدگان شورشههیان بههر
و شورشیان که با پیروزی سپاه خلیفه بهه پایهان

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

با ابنحال شاید نتوان مشهی ابهن عبهاس در دوره سهخ خلیفهه نخسهت را بهه دلیهل صهشر سهن

57

پس از جنگ جمل و سرکوب شورشیان از سوی خلیفه ،بهر خهالف رو یهه معمهول در مواجههه

با خلفای پیشین ،فر ماندار شام ،معاویه پسر ابوسفیان ،از بیعت بها امهام علهی

سهر بهاز زد.

58

بنا بر این میان سپاه شام و خلیفه نبرد در گرفت؛ ابن عباس در ایهن نبهرد بهه حمایهت مطله از

او وارد نبهرد شهد؛ چنهان کههه در روز پهنجم از نبهرد ،ولیههد بهن عقبهه از سههوی شهامیان و عبهداهلل بههن

عباس از سهوی سهپاه عهراق وارد مبهارزه رو در رو شهدند و نبهردی شهدید نمودنهد 59.هنگهامی کهه
نبرد برای شامیان مشلوبه میشد ،قرآن هها را بهر سهر نیهزه کردنهد و بها خدعهه از عراقیهان خواسهتند
که قرآن میان دو گروه حکم کند؛ از این رو بنها شهد از ههر گهروه یهک تهن حکهم انتخهاب شهود کهه

شههامیان عمههرو بههن عههار را برگزیدنههد و کسههانی از اهههل عههراق کههه بعههدا خههوارج نامیههده شههدند،
ابوموسی اشعری را پیشنهاد دادند .امام علی

آنهان را از ایهن انتخهاب حهذر داد و تهالش کهرد

ابههن عبههاس یهها اشههتر را معرفههی کنههد کههه ایشههان نپذیرفتنههد 60.بههدیهی اسههت کههه توجههه بههه ایههن

گزارشها ،پذیرش خیانت ابنعباس به امام علی

را ترعی

مینماید.

د .از دیدگاه برخی دانشمندان ،مشی ابن عباس پس از قتل امام علی

 .54الکامل فی التار یخ ،ج ،3ر.205
 .55تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،3ر.497
 .56الکامل فی التار یخ ،ج ،3ر.242
 .57تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،3ر.546
 .58المنتظم فی تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،5ر.97
 .59تجارب االمم ،ج ،1ر.520
 .60المنتظم فی تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،5ر.122

 ،موجب رد اتههام
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سرقت میشود .برای نمونه ابن ابی الحدید نوشته اسهت« :کسهی کهه آشهنایی انهدکی بها سهیره و
تاریخ داشته باشد میبیند که ابن عباس بعد از علی مناظرات زیادی بها معاو یهه داشهته کهه در
همه آن ها به ثنای وی او دفاع از او و بیان فرایل و مناقبش میپردازد ...اگر بین این دو ،غبار

و کدورتی وجود داشت ،ابن عباس بعهد از علهی ایهن چنهین از او دفهاع نمینمهود 61».همچنهین

غالب دانشمندان شیعه معتقدند که حیات ابن عباس در دوران پس از امام علی

بر محهور

د وستی او دایهر بهود کهه ایهن مهانع از پهذیرش اخبهار اتههام اسهت .چنهان کهه برخهی معتقدنهد ابهن
عباس مردی عاقل و مورد تعظیم بوده است و نسبت دادن چنین عمل پست و بیارزشی به او
ّ
اتهامی کذب است 62.مؤل منتقی المقال موقعیت ابن عباس را اجل از ایهن گونهه اتهامهات

دانسهته و وی را از محبهان امهام علهی

برشهمرده اسهت 63.بهه گفتهه ابنشهرآشهوب ،ابوصههالح

گفته است :ابن عباس در هنگام درگذشت گفت :اللهم إنی أتقرب إلیک بوالیهة علهی بهن أبهی

طالب 64.همچنین از گریه فراوان ابن عباس بر امام علی
و حسنین

سخنها گفتهاند 65.تها آنجها کهه
دانستهاند 66.آیة اهلل خویی پس

برخی دلیل نابینایی او را گریه بر امام علی
از ذکهر روایهت ّ
کشهی مینویسهد :ایههن اخبهار از سهوی عامهه نقهل شههده و دلیهل آنهها مالزمهت ابههن
عباس با امام علی

و به همین سبب دشمنی امویان بها وی اسهت 67.در ایهن میهان روایهات

زیادی در منابع شیعی وجود دارد که از عالقه شدید ابن عباس به امهام علهی پهس از قتهل او
ُ
داللت دارد؛ برای مثال ،ابنمردو یهه از ابهن عبهاس نقهل می کنهد کهه روزی شهنید کهه ق َرشهیان در

مجلس خود به امام علی دشنام میدهند .به نزد آنان رفت و خطاب بهه آنهان گفهت :کهدام
یهک از شهما پیهامبر خهدا را سهب می کنهدا گفتنههد :سهبحان اهلل! س ّ
هب کننهده پیهامبر خهدا کههافر
است .ابن عباس گفت :کدام یک از شما علی بن ابیطالب را دشنام میدهدا س ّ
هب کننهده

شههنیدم کههه

را بههه وی نشههان دادنههد .ابههن عبههاس گفههت :شههاهد باشههید کههه از پیههامبر اسههالم
سبنی ،ومهن س ّهبنی فقهد س ّ
گفت :من ّ
سب علیا فقد ّ
هب اهلل 68.برخهی دانشهمندان سهنی نیهز در
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.61شرح نهم البالغه ،ج ،16ر.169
.62دراسات و بحوم فی التار یخ و اإلسالم ،ج ،4ر.128
 .63منتهی المقال فی احوال الرجال ،ج ،4ر.197
 .64مناقب آل أبی طالب ،ج ،3ر ،4به نقل از الفردوس دیلمی.
 .65الشدیر ،ج ،2ر.45
 .66مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،3ر101؛ الشدیر ،ج ،2ر.45
 .67معجم رجال الحدیث ،ج ،11ر.254
 .68مناقب علی بن أبی طالب و ما نزل من القرآن فی علی  ،ر.82

همداستان شدهاند.

69

هه .افزون بر موارد ذکر شده اشکاالت و ابهامات دیگری نیز در صورت پذیرش اخبار سرقت

اموال بصره از سوی ابن عباس وجود دارد .از جملهه آن کهه یکهی از محققهان گفتهه اسهت کهه در
منههاظرات و مکاتبههات عباسههیان بهها مخالفههان و نیههز دشههمنان امههام علههی

از چنههین اتهههامی

گزارشههی ثبههت نشههده اسههت 70.همچنههین بهها وجههود هنگفههت بههودن امههوال یههاد شههده ،از مسههأله
ثروتمندی ابن عباس در منابع تاریخی سخنی به میان نیامده است.

و .اشکاالت سندی نیز در این روایات وجود دارد؛ برای مثال آیهة اهلل خهویی روایهت لعهن ابهن
دانسهته

عباس و برادرش را که بها عبهارت مهبهم «ابنهی فهالن» آمهده بهود ،از نظهر سهندی ضهعی

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

ذکهر روایهات مر بهوط بههه عالقهه ابهن عبهاس بههه امهام علهی

پهس از قتههل او ،بها دانشهمندان شههیعه

است .به گفته وی عالوه بر این که طری کشی به محمد بن عیسی بهن عبیهد مجههول اسهت،

محمد بن سنان و موسی بن بکر واسطی نیز ترعی

شدهاند.

71

 .2نکوهش ابنعباس از سوی امام حسن
 .1-2تقریر روایت

اخبههاری در میههان منههابع شههیعی یافههت میشههود کههه از نکههوهش ابههن عبههاس از سههوی علو یههان

سرشناس حکایت دارد؛ برای مثال ،کشی روایتی نقل کرده است که از نکهوهش ابهن عبهاس از

سوی امام حسن

مجتبی حکایت می کند؛ طب این روایهت طهاووس گفتهه اسهت :بهر سهفره

ابهن عبههاس بهودیم و محمههد بهن حنفیههه ههم حاضههر بهود .ناگهههان ملخهی فههرود آمهد و محمههد آن را

برگرفت و گفت :آیا میدانید این نقاط سیاه در بالهای این ملخ چیستا مها گفتهیم :خداونهد
از همه داناتر است .گفت :علی بن ابی طالب به من خبر داد که من با پیامبر

بودم کهه بهه

من گفت :ای علی ،آیا میدانی این نقطه های سیاه در روی بالهای ملخ چیستا مهن گفهتم:

خداونههد و رسههولش داناترنههد .پیههامبر

گفههت :در بالهههای ملههخ نوشههته شههده :مههن خداونههد،

صههاحب همههه جهانیههانم و ایههن ملخههها را یکههی از سههپاهیان خههودم قههرار دادهام کههه بهها آن بههه هههر

بندهای میخواهم صدمه میزنم .در این هنگام ابن عباس گفت :این قوم چگونهاند که بهر مها
فخر میفروشند و می گویند که از ما داناترند!ا محمد گفت :اینان را کسی که مرا زاده ،نزاییده

 .69ینابیع المودة لذو ی القربی ،ج ،1ر397؛ برای مرمون مشابه در منابع شیعی ر.ک :کفایة اْلثر ،ر.19
 .70ابن عباس و أموال البصرة ،ر.78
 .71معجم رجال الحدیث ،ج ،11ر.255
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است .این سخن به گوش حسن بن علی رسید و به دنبال آن دو فرستاد در حالی که ههر دو در

مسجد الحرام بودنهد .بهه ایشهان گفه ت :سهخنان شهما آن هنگهام کهه ملهخ را یافتهه بودیهد بهه مهن

رسید؛ اما توای ابن عباس! آیه «فلبئس المولی ولبئس العشیر» 72در باره که نازل شد!ا سهپس
آیات فراوانی از قرآن بر او خواند و آن گاه گفت :اگر عاقبت امرت را نمیدانستم از آن به تو خبهر

نمیدادم اما به تهو می گهویم؛ بهه خهاطر ایهن سهخنت در آینهده در جسهمت نقصهان پدیهد خواههد
آمد و گر زاده از نسل تو خواهد بود»...

73

 .2-2نقد روایت

ال ه  .هنگههام صههلح امههام حسههن

بهها معاو یههه ،عبههداهلل بههن عبههاس نیههز در مجلههس حرههور

داشت .وی پس از آن در مدینه مقهیم شهد .اخبهار و گزارشههای موجهود از ایهن دوران حهاکی از

آ ن است که عبداهلل از سیاست کنهاره گرفتهه بهود ،امها در مواجههه بها معاو یهه و فرزنهدش یز یهد ،از
مجادلههه لفظههی بهها آنههان ابههایی نداشههت .بههه نظههر میرسههد مواضههع ابههن عبههاس همچنههان بههر محههور

اختالف قبیله ای دو طایفه هاشهمی و امهوی بهوده کهه ریشهه آن بهه اخهتالف و دشهمنی جدشهان
هاشم و امیه باز می گشت که دو بهرادر دوقلهو بودنهد 74.طبه برخهی روایهات کههن آن دو هنگهام
تولد به هم چسبیده بودند؛ چون با شمشیر جدایشان کردند خون جاری شد .از این ماجرا فال

زدنهد کههه میههان نسههل آن دو تها ابههد شمشههیر حهها کم خواهههد بهود 75.اخههتالف ایههن دو طایفههه پههس از
اعالم نبوت پیامبر اسالم

 ،تا حد زیادی جنبه ایدئولوفیک یافته بود 76.چنهان کهه مهدائنی

در روایتههی گفتههه اسههت« :روزی معاو یههه بههه ابههن عبههاس گفههت:ای بنیهاشههم! شههما هم ههواره از

ناحیه چشهم مهورد اصهابت واقهع میشهوید -پکهه اشهاره بهه نابینهایی ابهن عبهاس و پهدرانش بهود؛]

ابن عباس در پاسهخ گفهت:ای بنهی امیهه! شهما نیهز از ناحیهه بصهیرت دچهار پکهوری] میشهوید.
معاو یههه گفههت :چقههدر شهههوت در مههردان شههما آشههکار اسههتا! ابههن عبههاس پاسههخ داد :در زنههان

شههما آشههکارتر اسههت!» 77در گزارشههی دیگههر گفتهانههد کههه معاو یههه بههر گروهههی از قرشههیان گذشههت
کهه همگههی بههه احتههرام او بههه پهها خاسههتند ،مگههر عبههداهلل بههن عبههاس .سههپس مجادلههه لفظههی میانههه

 .72سوره حم ،آیه .13
 .73اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ر 275و .276
 .74تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،2ر.13
 .75النزاع و التخاصم ،ر.47
 .76همان ،ر 63به بعد.
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 .77مناقب االمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب

 ،ج ،2ر.306

شمار زیادی از روایات حاکی از آنند که ابهن عبهاس در جهدل بها معاو یهه ،از حمایهت از امهام

علی

ابا نداشته و بر برتری او تأ کید می کرده است .ظاهرا این جبهه گیری در مقابهل موضهع

معاویه در برتر خواندن عثمان و مظلوم دانستن او تشدید میشده است .چنان کهه در گزارشهی

آمده است که معاو یهه گفهت :عثمهان از علهی بهتهر و پهاکتر بهود کهه ابهن عبهاس پاسهخ داد :ایهن

گونه نیست! علی از او زکیتر و پاکتر بود 79».چنین روایاتی نشان میدهد پس از قتل عثمهان،
جامعه اسالمی به دو گروه علوی و عثمانی تقسهیم شهده بودنهد کهه در ایهن میهان علو یهان ،بهرای

تأ کید بهر رذایهل عثمهان و فرهایل امهام علهی

چهه بسها بهه تمجیهد یها جانبهداری از دو خلیفهه

نخست یا دست کم توجیه مدارای هاشمیان با آن دو مبادرت می کردند .چنهان کهه در خبهری
آمهده اسههت کههه در یههک جههدل لفظههی معاو یههه بههه مظلومیههت عثمههان اشههاره کههرد و ابههن عبههاس در

پاسخ به او ،عمر بن خطاب را مستح تر به مظلوم شمردن دانست.
ب .حکایت ملخ و نوشته روی بالهای او به انحای مختل

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

آن دو در گرفت.

78

80

در روایهاتی آمهده کهه بهر خهالف

خبر فوق ،داستان نکوهش ابن عباس در ادامه آنها ذکهر نشهده اسهت و بهه نظهر میرسهد روایهت
فوق ،از نوع اخبار مزید فیه است؛ برای مثال ،در تاریخ مدینة دمش ایهن روایهت تها جهایی ذکهر

شده که محمد بن حنفیه از قول امام علی

از نوشته روی بهال ملهخ خبهر داده اسهت و ادامهه

روایت فوق در آن دیده نمیشود 81.همچنین در روایتی که در المحاسهن از منهابع کههن شهیعی
آمهده ،در انتههای روایهت ابههن عبهاس از حکهایتی کههه محمهد بهن حنفیههه در بهاره نوشهته روی بههال

ملخ از پیامبر اسالم

نقل کرده تمجید نموده و بر خالف روایت فوق بها تبسهم گفتهه اسهت:

«ای پسر عمو! به خدا سوگند که ایهن از دانش ههای پنههان ماسهت؛ پهس آن را نگاههداری کهن!»
در این روایت سخنی از امام حسن

به میان نیامده است 82.در نقلی دیگر که یکی از منابه

سههنی آن را آورده ،آن کههه از نوشههته روی بههال ملههخ سههخن گفتههه امههام حسههین

اسههت کههه ابههن

83

عبههاس او را در آغههوش گرفتههه و از مکنههون بههودن ایههن دانههش سههخن گفتههه اسههت .مؤله

االنوار روایتی دیگر آورده که ناقل خبر امام حسین
 .78أخبار الدولة العباسیة ،ر.46
 .79همان.
 .80همان.
 .81تار یخ مدینه دمش  ،ج ،67ر.30
 .82المحاسن ،ج ،2ر.480
 .83شعب اإلیمان ،ج ،7ر.233

بحههار

است و در مجلس مذکور ،امام حسن
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نیهز حاضهر بهوده و سهخنی از محمهد بهن حنفیهه نیسهت 84.گفتنهی اسهت کهه خهویی پهس از ذکهر
85
روایت ّ
کشی به سبب ضع روات ،آن را ترعی کرده است.
ج .به نظر میرسد اخبار فهوق مر بهوط بهه دوره پهس از صهلح امهام حسهن

در بههاره دوران خالفههت امههام حسههن

و معاو یهه اسهت.

و رخههدادهای پههیش از انعقههاد صههلح نیههز اخبههاری وجههود

دارد کههه از نههوعی شههکاف میههان امههام حسههن

و ابههن عبههاس حکایههت دارد .در تههاریخ طبههری

آمهده اسهت کهه چهون عبهداهلل بهن عبهاس دانسهت کهه حسهن بهن علهی قصهد پیمهان بها معاو یهه را

دارد ،با معاویه مکاتبه نمود و از او امان خواست 86...اعتبار این خبر با توجهه بهه ایهن کهه ناقهل

آن زهری وابسته به امویان ب وده و گاه مسئولیت شرطه در حکومت آنان را نیز بر عهده داشته

87

جای تأمل دارد.
د .به گزارش برخهی منهابع شهیعی عبهداهلل بهن عبهاس نقهش برجسهتهای در اخهذ بیعهت بهرای

امام حسن

داشته است .مؤل

و سخنرانی نمود و امام حسن

مقاتل الطالبیین نوشته است که ابن عباس بهه پها خاسهت

را به عنوان وصی امام علی

یاد کرد 88.همچنهین روایهاتی

وجههود دارنههد کههه از وا کههنش ابههن عبههاس بههه شههادی معاو یههه در هنگههام درگذشههت امههام حسههن

سخن گفته انهد .بهر اسهاس ایهن روایهات ابهن عبهاس کهه در هنگهام درگذشهت امهام حسهن

در

شام بود ،وقتی دید که معاویه همراه با اهل کاخ خود از شادی تکبیر سر میدهد ،گریست و او

را مورد نکوهش قرار داد و از امام حسن

تمجید کرد.
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 .3نکوهش ابنعباس از سوی امام باقر
 .1-3تقریر روایات

هماننهد روایتهی کهه از نکهوهش ابهن عبههاس از سهوی امهام حسهن

اخبار بیان گر چنین رفتاری از سوی امام باقر
امام صادق

سهخن می گفهت ،برخههی

در باره ابن عباس است .ناقل یکی از روایهات

است که گفتهه اسهت« :پهدرم نشسهته بهود و در نهزد او جمهاعتی بودنهد؛ نا گهاه بهه

خنده افتاد و چنان خندید که چشم هایش پر از اشک شهد ،بعهد از آن گفهت :آیها مهیدانیهد کهه
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 .84بحار اْلنوار ،ج ،62ر.193
 .85معجم رجال الحدیث ،ج ،11ر.251
 .86تار یخ اْلمم و الملوک ،ج ،4ر.121
 .87موسوعة عبد اهلل بن عباس ،ج ،4ر.362
 .88مقاتل الطالبیین ،ر33؛ برای مرمون مشابه ر.ک :اإلرشاد ،ج ،2ر.8
 .89مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،2ر.430

پسر عباس ،آیا فرشتگان را دیدهای که تو را خبر دهند به دوستی خهویش بها تهو در دنیها و آخهرت

با ایمنی از ترس و انهدوها ابهن عبهاس گفهت :بهه درسهتی کهه خهدای تبهارک و تعهالی مهیفرمایهد:
«إ َّن َما ْال ُم ْؤم ُن َ
ون إ ْخ َو ٌة» و همه امت در این حکم داخلاند .پس من خندیدم .زیرا ،آیه بهر مطلهب

داللهت نمههیکنههد 90».در ادامههه روایههت از مباحثههه فقهههی امههام بههاقر
بههاقر

و ابههن عبههاس و غلبههه امههام

بههر او در احتجههاج سههخن گفتههه و در ادامههه آورده اسههت« :پدر ایههن هنگههام ام هام بههاقر

گفت... ]:این حکم خداست در شبی که امر او در آن فرود میآید کهه ا گهر آن را انکهار کنهی بعهد

از آن که از پیامبر خدا شنیدهای ،خداوند تو را داخهل جههنم گردانهد ،چنهان کهه چشهم تهو را کهور
گردانید در روزی که آن شب را در نزد علی بن ابیطالب انکار کردی .ابهن ّ
عبهاس از روی انکهار
و ّ
تعجب یا تصدی گفت :به سبب همین انکار چشم من کور شدا امام باقر پاسخ داد :تو

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

چه چیز مرا به خنده آوردها جماعت گفتند :نه ،پدرم گفت :ابن ّ
عباس گمهان کهرده بهود کهه از
کسانی است که گفتند :پروردگار مها خداسهت ،بعهد از آن اسهتقامت ورزیدنهد .بهه او گفهتم :ای

علم به این نهداری .بهه خهدا سهوگند کهه کهوری چشهم ابهن ّ
عبهاس نبهود ،مگهر از زدن بهال فرشهته.

پهس خندیههدم و آن روز او را وانههادم ز یههرا عقههل پها بههر جهایی نداشههت( ».همههان) مهتن ایههن روایههت

بس ههیا ر ط ههوالنی اس ههت و در ادام ههه آن از انک ههار ش ههب ق ههدر و والی ههان آن ش ههب ک ههه ب ههه ق ههول ام ههام
صادق

و یازده تن از نسل اویند ،از سهوی ابهن عبهاس و وانههادن

در این روایت امام علی

حکمیت میان آن دو به خداوند خبر داده است.
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همچنین برابر خبری دیگر که در برخی منهابع متقهدم شهیعی آمهده ،امهام بهاقر

در سهخنی

طعن آمیز نسبت به ابن عباس به شخصی که نزدش آمده بود گفته است :فالنی میپندارد که

میداند هر آیه ای در چه روزی و در کجا نازل شده است!ا از او ب،رس که آیات «ومن کهان فهی
هذه أعمی فهو فی اآلخرة أعمهی وأضهل سهبیال»« ،92وال یهنفعکم نصهحی ان أردت أنصهح لکهم»

(هههود )34 ،و «یهها أیههها الههذین آمنههوا اصههبروا وصههابروا ورابطههوا» 93در بههاره چههه کسههی نههازل شههده

استا» آن مرد نزد ابن عباس رفته و به امام باقر
نداد .امام باقر

گفته که ابن عبهاس پاسهخ ایهن سهؤاالت را

به آن مرد گفته است« :دو آیه نخسهت در بهاره پهدر وی پعبهاس] نهازل شهده و

سومی در باره پدر من و در باره ما»...
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 .90الکافی ،ج ،1ر.247
 .91همان.
 .92سوره االسراء ،آیه .72
 .93سوره آل عمران ،آیه .200
 .94اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ر 274و 275؛ االختصار ،ر.73
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کشی گفته است که روایتی دیگر با همین مرمون اما سندی دیگر نیز نقل شده است.

95

 .2-3نقد روایات

ال  .صاحب معجم رجال الحدیث دو روایت و سه طری مذکور را ترعی

به باور وی روایت نخست به دلیل وجود نام حسن بن عباس بن حهریش ضهعی

کهرده اسهت.
96

اسهت .بهه

نوشههته او در روایههت دوم نیههز جعفههر بههن معههروف توثیه نههدارد 97و در روایههت سههوم عههالوه بههر برخههی
است.

اشکاالت در باره علی بن محمد بن قتیبة ،روایت مرسل و از این رو ضعی

98

ب .افزون بر این ،آثار برساختگی در آن آشکار است؛ زیرا از روایت و ذکر خنده امام باقر

در آن بر میآید که عدهای در حرور او بودهاند و این قصه به زمان امامت او مربوط بهوده اسهت
که الاقل باید زمان کهنسالیاش باشد؛ در حالی که ابن عباس در سهال  68هجهری درگذشهته

است و امام باقر

دروغ است.

99

در سال  57هجری زاده شده است؛ پس نتیجهه می گیهریم کهه ایهن قرهیه

ج .مشههی ابن عبههاس تهها پایههان عمههر چنههان بههود کههه پههذیرش اخههتالف وی بهها امامههان شههیعه در

حدی که مورد نکوهش آنان واقع شود ،با دشواری مواجه است؛ چنان که وقتی ابن زبیر بر عبد
اهلل بن عبهاس سهخت گرفهت تها بها وی بیعهت کنهد و او ز یهر بهار نرفهت ،خبهر بهه یز یهد بهن معاو یهه

رسید و از این خبر شادمان شد و به ابن عباس نامهه نوشهت و بهه گونههای در جلهب او کوشهید.
امها ابههن عبهاس پاسههخی تنهد بههه وی داد و مهاجرای کشههتن امهام حسههین

تصریح کرد که هیچ دوستی و قرابتی بین او و یزید حاصل نخواهد شد.

را بهه او یههادآور شههد و

100

نتیجه
 .1عبداهلل بن عباس از مشاهیر صحابیان پیامبر اسهالم

و پسهر عمهوی ایشهان بهود کهه بها

القاب و تعابیری چون عالم ،فقیه ،صحابی ،ترجمان القرآن ،حبر اْلمة ،رئهیس المفسهرین و...
معرفی شده و از مکثران روایت قلمداد شهده اسهت .در منهابع روایهی شهیعه ،اخبهار فراوانهی از او

112

 .95اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ر.275
 .96معجم رجال الحدیث ،ج ،11ر.256
 .97همان.251 ،
 .98همان.
 .99همان.256 ،
 .100تاریخ یعقوبی ،ج ،2ر.248-247

 . 2با این حال در برخهی منهابع رجهالی و روایهی کههن شهیعه ،روایهاتی در مهذمت او وارد شهده

اسهت کههه شههماری از آن هها در رجههال کشههی آمههده اسهت .در ایههن روایههات ابهن عبههاس بههه سههرقت
امههوال بصههره در دوره خالفههت امههام علههی

روایههاتی در لعههن وی از سههوی ام هام علههی

و خیانههت بههه ایشههان مههتهم شههده اسههت .همچنههین

و مههذمت او از سههوی برخههی امامههان شههیعه و بزرگههان

علویان وارد شده است .شماری از این روایات در منابع اهل سنت به گستردگی نقل شهده کهه

به نظر میرسد نقل مرامین یاد شده در منابع شیعی متأثر از آنها بوده است.

 .3بررسی روایات مذمت ابن عباس و نقد داللی آن از نادرست بهودن ایهن روایهات حکایهت

دارد .دالیههل فراوانههی وجههود دارد کههه ایههن اخبههار را بهها ضههع

مواجههه میسههازد .افههزون بههر ضههع

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

نقل شده که شمار قابل توجهی از آن ،همسو با عقاید امامیه است.

سندی شماری از این روایات ،اخبهار دال بهر حرهور ابهن عبهاس در عهراق تها دوره خالفهت امهام

حسههن

 ،احتمههال خلههط بههین عبههداهلل و بههرادرش عبیههداهلل ،مشههی سیاسههی و اجتمههاعی اب هن

عباس در دوره خالفت امام علی

و پس از آن که از وفاداری به علو یهان حکایهت دارد ،عهدم

ذکههر اتهههام سههرقت امههوال بصههره در منههاظرات علو یههان و عباسههیان در دوره حکومههت عباسههی،
مجادالت ابن عبهاس بها امو یهان در بهاره اههل بیهت و علو یهان ،اضهطراب متنهی روایهات برخهی از

روایههات م ههذمت اب ههن عب هها س و مخ ههال

ب ههودن مرههمون برخ ههی ب هها واقعی ههت مس ههلم ت ههاریخی از

مهمترین موانع پذیرش روایات مذمت ابنعباس است.

 .4بهه نظهر می رسهد روایهات مهذمت ابهن عبهاس از سهوی امو یهان یها زبیر یهان و بهه منظهور بهدنام

کههردن یههاران امههام علههی

و هاشههمیان سرشههناس جعههل و نشههر شههده و از منههابع سههنی بههه منههابع

روایی و رجالی شیعه نیز راه یافته است.

کتابنامه
قرآن کریم

_ ابن عباس و أموال البصرة ،مرتری العاملی ،سید جعفر ،بیجا :ناشر مؤل 1396 ،ق
_ االتقان فی علوم القرآن ،سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی بکر ،لبنان :دارالفکر1416 ،ق
_ أخبار الدولة العباسیة ،مؤل

مجهول ،بیروت :دار الطلیعة للطباعة والنشر ،بیتا

_ أخبار القراة ،ابنحیان ،حمد بن خل  ،بیروت :عالم الکتب ،بیتا

_ االختصههار  ،مفی ههد ،محم ههد ب ههن محم ههد ب ههن نعم ههان ،بی ههروت :دار المفی ههد للطباع ههة والنش ههر
والتوزیع1414 ،ق
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_ اختیههار معرفههة الرجههال ،طوسههی ،محمههد بههن حسههن ،قههم :مؤسسههة آل البیههت إلحیههاء التههرام،
1404ق

_ االرشهاد  ،مفیهد ،محمههد بهن محمههد بهن نعمهان ،بیههروت :دار المفیهد للطباعههة والنشهر والتوز یههع،
1414ق

_ أسد الشابة فی معرفة الصحابة ،ابناثیر ،علی بن ابی الکرم ،بیروت :دار الکتاب العربی ،بیتا
_ االصابة فی تمیز الصحابة ،ابن حجر ،احمد بن علی ،بیروت :دار الکتب العلمیة1415 ،ق
_ اعیان الشیعه ،امین ،سید محسن ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات ،بیتا

_ اْلغانی ،ابوالفرج اصفهانی ،علی بن الحسین ،بیجا :دار إحیاء الترام العربی ،بیتا
_ االمالی  ،محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) ،تهران :کتابچی ،چا

ششم1376 ،ش.

_ أنسههاب اْلشههراف ،بههالذری ،أحمههد بههن یحیههی ،معهههد المخطوطههات بجامعههة الههدول العربیههة،
1959م

_ بحار االنوار  ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار احیاءالترام العربی ،چا

اول1403 ،ق.

_ البدایة والنهایة ،ابن کثیر ،اسماعیل ،بیروت :دار احیاء الترام العربی1408 ،ق

_ تههاریخ االسههالم ووفیههات المشههاهیر واْلعههالم ،ذهبههی ،محمههد بههن أحمههد ،بیههروت :دار الکتههاب
العربی1407 ،ق

_ تاریخ اْلمم والملوک  ،طبری ،محمد بن جریر ،بیروت :مؤسسة اْلعلمی للمطبوعات ،بیتا
_ تاریخ الیعقوبی ،یعقوبی ،ابن ابییعقوب احمد ،بیروت :دار صادر ،بیتا

_ تاریخ بشداد ،خطیب بشدادی ،احمد بن علی ،بیروت :دار الکتب العلمیه1417 ،ق

_ تاریخ مدینه دمش  ،ابنعساکر ،علی بن حسهن ،بیهروت :دار الفکهر للطباعهة والنشهر والتوز یهع،
1415ق

_ التبیان فی تفسیر القرآن ،طوسی ،محمد بن حسن ،بیروت :دار احیاء الترام العربی ،بیتا
_ تجارب االمم ،الرازی ،احمد بن محمد بن مسکویه ،تهران :سروش1379 ،ش
_ تفسیر أبی حمزة الثمالی ،ابوحمزه ثمالی ،ثابت بن دینار ،قم :الهادی1420 ،ق
_ تفسیر القمی ،ابن ابراهیم قمی ،علی ،قم :دارالکتب1404 ،ق

_ تفسههیر فههرات الکههوفی  ،ابههن ابههراهیم کههوفی ،فههرات ،تهههران :سههازمان چهها
فرهنگ و ارشاد اسالمی1410 ،ق
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_ دراسههات وبحههوم فههی التههاریخ واإلسههالم ،مرترههی العههاملی ،سههید جعفههر ،بیههروت :مرکههز جههواد
للص

والطباعة والنشر والتوزیع1414 ،ق

بصیرتی1397 ،ق

_ ذخهائر العقبهی  ،محهب الهدین طبهری ،احمهد بهن عبهداهلل ،القهاهرة :مکتبهة القدسهی لصههاحبها
حسام الدین القدسی1356 ،ق

_ سعد السعود ،ابنطاوس ،علی بن موسی ،قم :منشورات الرضی1363 ،

_ سیر أعالم النبالء ،ذهبی ،محمد بن أحمد ،بیروت :مؤسسة الرسالة1413 ،ق

_ شههرح اصههول الکههافی  ،مازنههدرانی ،محمههد صههالح ،بیههروت :دار إحیههاء التههرام العر بههی للطباعههة
والنشر والتوزیع1421 ،ق

_ شرح نهم البالغهة ،ابهن ابهی ال حدیهد ،عزالهدین عبدالحمیهد ،قهم :انتشهارات کتابخانهه آیهة اهلل

تأملی در روایات نکوهش عبداهلل بن عباس در برخی منابم متقدم شیعی

_ الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة ،مدنی شیرازی ،سید علی خهان ،قهم :منشهورات مکتبهة

مرعشی1404 ،ق

_ شعب اإلیمان ،بیهقی ،احمد بن حسین ،بیروت :دار الکتب العلمیة1410 ،ق
_ الطبقات الکبری ،ابن سعد ،محمد ،بیروت :دار صادر ،بیتا

_ عیون اْلخبار ،ابنقتیبة دینوری ،عبد اهلل بن مسلم ،بیروت :دار الکتب العلمیة1426 ،ق
_ الشدیر ،امینی ،احمد ،بیروت :دار الکتاب العربی1397 ،ق

_ الکافی ،کلینی ،محمد بن یعقوب ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1365 ،ش

_ الکامل فی التاریخ ،ابناثیر ،علی بن ابی الکرم ،بیروت :دار صادر1385 ،ق

_ کتاب التفسیر عیاشی ،عیاشی ،محمد بن مسعود ،تهران :المکتبة العلمیة اإلسالمیة ،بیتا
_ کفایة اْلثر ،خزاز قمی ،علی بن ّ
محمد ،قم :انتشارات بیدار1401 ،ق

_ مجم ههع البی ههان ف ههی تفس ههیر الق ههرآن طبرس ههی ،فر ههل ب ههن حس ههن ، ،بی ههروت :مؤسس ههة اْلعلم ههی
للمطبوعات1415 ،ق

_ المحاسن ،ابن خالد برقی ،احمد بن محمد ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1370 ،ش

_ مروج الذهب ومعادن الجوهر ،مسعودی ،علی بن حسین ،قم :منشورات دار الهجرة1404 ،ق
_ مسند ابن راهویه ،ابنراهویه ،اسحاق ،المدینة المنورة :مکتبة اإلیمان1412 ،ق

_ مشهاهیر علمهاء اْلمصههار ،ابهن حبهان ،محمههد ،المنصهورة :دار الوفهاء للطباعههة والنشهر والتوز یههع،
1411ق

_ المعارف ،ابنقتیبة دینوری ،عبد اهلل بن مسلم ،مصر :دار المعارف1969 ،م
_ معجم المؤلفین ،کحاله ،عمر ،بیروت :دار إحیاء الترام العربی ،بیتا

_ معجم رجال الحدیث ،خویی ،سید ابوالقاسم ،قم :کتابخانه اهل بیت

1413 ،ق
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_ مقاتهل الطههالبیین  ،ابهوالفرج اصههفهانی ،علهی بههن الحسهین ،قههم :مؤسسهة دار الکتههاب للطباعههة
والنشر1385 ،ق

_ مناقب االمهام أمیهر المهؤمنین علهی بهن أبهی طالهب ،ابهن سهلیمان الکهوفی ،محمهد ،قهم :مجمهع
احیاء الثقافة االسالمیة1412 ،

_ مناقب آل أبی طالب ،ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،النج
1376ق

_ مناقب علی بن أبی طالهب ومها نهزل مهن القهرآن فهی علهی
موسی ،قم :دارالحدیث1382 ،ش

اْلشرف :المکتبة الحیدر یهة،

 ،ابهن مردو یهه اصهفهانی ،احمهد بهن

_ المنههتظم فههی تههاریخ اْلمههم والملههوک ،ابههن جههوزی ،عبههد الههرحمن بههن علههی ،بیههروت :دار الکتههب
العلمیة1412 ،ق

_ منتهههی المقههال فههی احههوال الرجههال ،مازنههدرانی ،محمههد بههن اسههماعیل ،قههم :مؤسسههة آل البیههت
إلحیاء ّ
الترام1416 ،ق
_ موسههوعة عبههد اهلل بههن عبههاس  ،موسههوی خرسههان ،سههید محمههد مهههدی ،عههراق :مرکههز اْلبحههام
العقائدیة1428 ،ق
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