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ونر،ره نسدنبعننشرن می ن رجستهن ر ونعبدهلل بن دانعبدمنلن دهن
ن
چویانزریوهن
عوه ننیک،ن زنحلقهنهمون صل،نسلسلهن ال دنعبمس،لننقشنب شتهن مشهللعن زن یدان
عان می ننق نشهللهن ر ون انعبمنن منرربیهللنانرأر نجهللونعا هنعاسدع ن

کلیدواژگان :فضایلنگاری ،خالفت عباسی ،عبداهلل بن عباس ،مشروعیتبخشی ،روایات
تفسیری.
درآمد

عبداهلل بن عباس (م16ق) یكی از اصحاب خردسال پیاامبر اساالم

و از مفسارا

پرآوازه قرآ كریم در طبقه صحابه به شمار میرود .فضایل ذكر شده درباره وی در میاا
روایات ،پرشمار و گاه منحصر به فرد است و جایگاه او را در میا یارا پیامبر اسالم
چنا ممتاز مینماید كه هیچ یك از صحابیا در آ مرتبت جای نمی گیرند .با این حاال
به نظر می رسد كه ا با توجه به حكومت پانصدساله نوادگا او و اشكاالتی كه در روایاات
فضایل او به چشم میخورد ا روایات مذكور نیازمند تحلیل و بررسی است.
روایات نقل شده در مصادر تاریخی ،رجالی و روایای اهال سانت دربااره عباداهلل بان
عباس ،عموما رویكردی ستایشی در پیش گرفتهاناد از ایان رو در میاا آ اار مسالمانا
نمیتوا ا ری نقادانه درباره شخصیت این صحابی خردساال پیاامبر

یافات .در آ اار

شیعه ،تا اواخر دوره متقدما  ،چندا توجهی به شخصیت ابن عباس نشده است و با وجود
روایات فراوا در منابع حدیثی شیعه ،تمجید یا نكوهشی درباره شخصایت او ،باه جا در
«رجال كشی» ،در منابع دیگر بسیار نادر است .در رجال كشی چندین روایات در نكاوهش
شخصیت ابن عباس وارد شده اسات 5كاه البتاه ا دسات كام ا از نظار برخای محققاا
نمیتوا آ ها را وارد دانست.

2

اما نگاه مستشرقا به شخصیت ابن عباس ،كامالً در تقابل با ایان رویكارد ،سامت و
سوی انتقادی دارد و میتوا در نوشتههای آنا مطالبی در نقد روایات ستایشگر عباداهلل
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بن عباس و تحلیل انتقادی شخصیت او ا به ویژه در عرصه تفسیر اا یافات گرچاه ایان
دیدگاهها و آ ار نی گاه درباره وی اغراق كرده ،یا به اشتباه برخی اعمال و اقادامات بارادر
وی ،عبیداهلل بن عباس (م16ق) را به او نسبت داده است .از نوشتههای مستشرقا در این
باره ،كه با اشاره یا تصریح ،مسأله مبالغه در پردازش شخصیت ابن عباس در دوره عباسیا
(532ا111ق) را با نگاه انتقادی مطرح كرده ،كتاب المذاهب االسالمیة فی تفسير القرآن
نوشته ایگناز گلدتسیهر( 3م5325م) است 1.گلدتسیهر در این كتااب ،در بخاش تفسایر در
دوره صحابه ،تفسیر ابن عباس را تحلیل كرده است .دیدگاه گلدتسیهر درباره ابن عباس و
این كه تفسیر وی برگرفته از شخصی به نام ابوالجلد 1است یا این نظر كه كعا االحباار
(م32ق) ،عبداهلل بن سالم (م13ق) و به طور كلی اهل كتاب ،مهمترین مرجع تفسیر ابان
عباس 1هستند ،دیدگاههایی نادرست و ناپذیرفتنی است .به طور كلای بررسایهاا و نگااه
گلدتسیهر به متو اسالمی با شكاكیت هماراه باود فرضایه او ایان باود كاه چو متو
اسالمی اساساً در یك روند تاریخی و در كورا مجادالت و منازعات دینی و سیاسی قر
اول و دوم شكل گرفتهاند ،برای بررسی حوادث صدر اسالم كامالً بیاعتبارند 1.ا اار دیگاار
مقالاهای اسات از هربارت بار ( 6زاده 5352م) باه ناام «ابان عبااس در تفاسایر دوره
عباسیا »  3این مقاله با توجه به رشد ف اینده كمیت و كیفیت روایات تفسیری ابن عبااس
در دوره عباسیا  ،بر آ است كه فضیلتسازی برای ابن عباس در این دوره صورت گرفته
است.
در این دو ا ر نقد فضایل اختصاصی ابن عباس به چشم نمیخورد .ا ر دیگری هام در
نقد شخصیت ابن عباس به دست نیامد.
ابن عباس و عباسیان

عبداهلل بن عبااس بان عبادالمطل بان هاشام بان عبادمنا ،،پسار عماوی پیاامبر
اكرم

 53،در سال سوم پیش از هجرت در مكه و هنگاامی كاه بنای هاشام در شاع
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ابوطال  ،در محاصره مشركا بودند ،زاده شد 55و در سال  16قمری در طائف درگذشت.

52

كتابهای تفسیر شیعه و اهل سنت مملو از روایات تفسیری منسوب به عبداهلل بن عبااس
است .در كت روایی فریقین نی روایات ابن عباس فراوا است او از مكثرا نقل حادی
است 53.آنچه در منابع رجال ،انساب و معاجم اهال سانت در وصاف وی آماده و او را باا
عناوینی چو حبر االمة ،فارس القرآ  ،ترجما القرآ نام برده و افتخارات اختصاصای و
ممتازی برای او بر شمرده است ا مانند این كه او جبرئیل را مشاهده كرده است یا این كه
پیامبر

در حق او دعایی خاص كرد تا از تأویل قارآ آگااهی یاباد ا از او شخصایتی

مقدّس و انحصاری میسازد .ایان در حاالی اسات كاه در مناابع رجاالی شایعه ،روایاات
قدحآمی ی نی درباره او وجاود دارد .ایان نكتاه هام قابال توجاه اسات كاه یادكردهاای
افتخارآمی از شخصیت ابن عباس را میتوا در آ ار متاأخر و معاصار شایعه نیا فاراوا
یافت ،اما در منابع كهن شیعی این گونه اخبار بسیار نادرند.
هنگام درگذشت پیامبر اكرم

51

 ،عبداهلل بن عباس حداكثر  51سال داشت و تا سی

ماه قبل از رحلت ایشاا  ،باا والادین خاود در مكاه مایزیسات و توفیاق در
پیامبر

محضار

را نداشت .او پس از فتح مكه به مدینه مهااجرت كارد و همچناین در هنگاام

مالقات با پیامبر ،در اواخر دوره زندگانی ایشا  ،كاود باود 51.ایان در حاالی اسات كاه
عبداهلل بن عباس به عنوا مشهورترین مفسر صحابی و پسرعموی پیامبر
از فرصت حضور طوالنی كنار پیامبر

ا كه البته

برخوردار نبود ا منبع و مرجع ماو قی در زمیناه

تفسیر ،حدی  ،فقه ،لشكركشی های نظامی (مغازی) ،تاریخ عرب (ایاام العارب) و ادبیاات
عرب دانسته شده است چنا كه به گفته یكی از دانشمندا معاصار اهال سانت ،تقریبااً
آیهای در قرآ نیست كه از ابن عباس سخنی در تفسیر آ نقل نشاده باشاد .ایان نكتاه
ناقدا اخبار و آ ار را بر آ داشته كه این نقلهای انبوه را به دیده شك و تردید بنگرناد

51

و چنین احتمال دهند كه شاید مرجعیت و محوریت وی در تفسیر ،برخاسته از این باشد كه

سال هفدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 68

533

برخی روایات ،به اعتبار این كه وی نیای دودما عباسیا بود ،به نادرست باه وی اساناد
داده میشد.

51

از سوی دیگر خالفت عباسیا با مدد گرفتن از مشروعیت برخاسته از وصیت نوه امام
علی

 ،به علی بن عبداهلل بن عباس (م556ق) آغاز گردید  56اما این مشروعیت با قیام

مسلحانه یكی از نوادگا امام علی

با نام محمد بن عبداهلل حسنی (م511ق) و ادعای

او درباره حقانیت علویا در ورا ت خالفت امام علی

به چالش كشیده شاد 53.منصاور

عباسی (حك531ا513ق) در مواجهه با این چالش به ناگ یر سیاست خویش را تغییر داد و
با ابداع نظریه «ورا ت اعمام» به ستایش اجداد خود پرداخت 23تاا از رهگاذر جعال چناین
فضایلی ،خالفت نبوی را حق مسلّم عباسیا اعالم كند 25.بر ایان اسااس فرقاه راوندیاه
پایه گذاری شد كه طبق دیدگاه رسمی این فرقه بعد از عباس ،فرزندش عبداهلل ،امام بود و
سپس فرزند او علی و این مقام بعد از وی به فرزند و نوهاش و در ادامه ،به خلفای عباسی
رسید و سلسله امامت عباسی مطرح شد 22.این فرقه سیاستهای عباسیا را نی تقادیس
میكرد كه به نظر میرسد برای مشروع جلوه داد خالفت بوده است .با این حاال چاو
سرسلسه خاندا  ،عباس بن عبدالمطل (م32ق) عموی پیامبر
اصرار ورزیده و در اواخر حیات پیامبر اكرم

 ،همچناا بار شار

اسیر مسلمانا شده بود ،آنا به شخصیت

فرزند وی ،عبداهلل روی آوردند و با تقدیس او كوشیدند هد ،خویش را محقق كنند چنا
كه به باور تیلما ناگِل( 23زاده 5312م) ابان عبااس باه عناوا نیاای دودماا عباسای،
مطمئنترین پایهای بود كه دعاوی دودما عباسی ،بر اساس آ پایهری ی شد .از یك سو
ابن عباس پسر عموی پیامبر
خاندا نسبی پیامبر

بود كه عباسیا را درو (یا دست كم بسیار ن دیك به)

قرار میداد و از سوی دیگر ،در مقام مفسِّری كه مُهر تأییادی از

سوی خداوند به همراه داشت ،عباسیا را به پیامبر

پیوندی معنوی و روحانی میزد.

21

این تحلیل ،ریشه در تحركات كسانی دارد كاه هاوادار سیاسات تقادیس سلساله امامات
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عباسی بودند چنا كه یكی از شعرای قریش چنین سروده بود :به خدا سوگند كه در میا
آدمیا پس از علی ،وصی [پیامبر] ،كسی مانند ابن عباس سخن نگفته است.

21

هربرت بر نی بر آ است كه طی دوره گردآوری تفسیر ،خاندا ابن عبااس قادرت
سیاسی را به قبضه درآوردند .در این دورا بسیار حساس ،در مجموعه امپراتوری اسالمی،
فرزندا و دودما او برای اهدا ،سیاسی خود ،در تقوا ،صداقت و دانش ابن عباس مبالغه
كردند 21.به گفته وی داستا های مربوط به ابن عباس را ،حتای اگار باه راساتی رخ داده
باشند ،به گما بیشتر ،گروه های گوناگو به شكلی جان داراناه باال و پار دادهاناد تاا از
دورا پُرآشوب صدر اسالم برای خود مشروعیتی دست و پا كنند.

21

بر این اساس ،با وجود انگی ه های سیاسی نوادگا ابن عباس برای مشروعیتسازی و
تقدیس سلسله امامت عباسی و شاواهد موجاود در روایاات منقاول از وی ا مثال كثارت
منقوالت 26و تعارضهای گسترده آ ها و نی رشد ف اینده حجم منقوالت تفسیری منسوب
به وی در دوره خلفای نخست عباسی 23ا روایات نقل شده درباره فضیلتهای برجساته و
ویژه عبداهلل بن عباس ،دست كم با تأمل و تردید مواجه میشود و این فضایل را نیازمناد
بازبینی و تحلیل انتقادی میكند .از همین رو ،این مقاله در پی بررسی و تحلیال فضاایل
اختصاصی نقل شده در شأ عبداهلل بن عباس است.
 .1بررسی ادعای رؤیت جبرئیل از سوی ابن عباس

ادعای این كه ابن عباس ،جبرئیل را دیده ،در بسیاری از منابع اهل سانت ذكار شاده
است .در برخی از این روایات تنها اصل رؤیت ذكر شده است مانند روایتی كه گفته است
ابن عباس دو بار جبرئیل را دید و پیامبر

دو مرتباه بارای وی دعاا كارد 33.برخای از

روایات نی داستا را به تفصیل بیا كردهاند .در روایتی مرسال آماده اسات« :عبااس بار
رسول خدا وارد شد و ن د او كسی را ندید ،فرزندش عبداهلل به وی گفت :نا د او ماردی را
دیدم! عباس موضوع را از پیامبر

جویا شد ،حضرت فرمود[ :آری] او جبرئیل بود!» 35.در

روایت دیگر همین داستا با دگرگونیهاایی آماده اسات كاه در آ همراهای عبااس و
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فرزندش ذكر نشده ،بلكه آمده است كه عباس فرزندش را ن د پیامبر

515
فرستاد 32.در این

خبر ،گویی ا ر وضعی دید جبرئیل ،ذهاب بصر (نابینایی) و دریافت دانش بیا شده است.
خبر دیگری از عباسیا در این باره نقل شده كه رسول خدا در پایا به ابن عباس وعاده
داده كه از خدا میخواهد نابینایی ابن عباس را در آخر عمر او قرار دهاد 33.روایات مشاابه
دیگری نی در مجمع ال وائد هیثمی از قول ابن عباس آمده است 31.ذهبی هما مضامو
را به دو طریق آورده كه یكی از آ ها فاقد عبارت پایانی اسات .او همچناین اساناد آ را
لین خوانده است 31.در نقل ابن عساكر درباره نابینا شد ابن عبااس ،توضایح بیشاتری از
قول پیامبر

نقل شده است در سلسله سند این روایت ،شماری از نوادگا عباسی باه

چشم میخورند 31.با این كه داستا رؤیت جبرئیل به چند شاكل نقال شاده ،در روایاات
مختصرتر ،اصل رؤیت با قید «دو مرتبه» آمده است .درباره این كه برخی صحابه جبرئیل را
دیدهاند ،روایاتی در میا اهل سنت و شیعه وجود دارد 31و در قرآ نی تمثّل فرشته بارای
بشر تأیید شده 36و همچنین سخن از ن ول فرشتگا برای مرعوب سااختن مشاركا باه
میا آمده است 33كه به گفته یكی از مفسرا معاصر ،آیات سوره انفال و سیاقشا گویای
آ است كه فرشتگا با سپاه اسالم درآمیخته بودند تا مسالمانا خاود را پرشامار یافتاه،
دلهایشا محكم شود و در مقابال دلهاای مشاركا ترساا شاود و هاد ،از نا ول
فرشتگا نی همین بوده است ،نه كشتار مشركا  13.اما نفاس مشااهده جبرئیال ،داللات
قطعی بر نابینایی ندارد و در آیات و روایات هم چنین مطلبی بیا نشده است.
برخی علت نابینایی ابن عباس را گریه بر امام علی

و فرزندا او دانستهاند 15و در

سخنی دیگر آمده است كه ابن عباس ،پدرش و جدش ،هار ساه از بنای هاشام در یاك
دودما  ،به صورت ار ی از ناحیه چشم بیمار شده بودند 12.پذیرش این گ ارشها ،روایاات
رؤیت جبرئیل از سوی ابن عباس ،یا دست كم بخشی از این روایات را كه نابینایی وی را
متأ ر از این رؤیت دانستهاند ،با تأمل جدی روبهرو میكند.
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 .2بررسی منزلت برجسته علمی و القاب اختصاصی ابن عباس

گفتهاند كه پیامبر ابن عباس را در آغاوش گرفات و در حاق وی دعاا كارد و گفات:
«خداوندا! به او حكمت بیاموز و او را تأویل فراده» 13.این روایت با مضامین مشابه نی نقال
شده است 11.در داستا رؤیت جبرئیل ،در روایتی كه گروهی از عباسیا در سند آ جاای
داشتند ،دعای پیامبر

در حق ابن عباس هم باا متنای مشاابه روایاات پیشاین آماده
11

است 11.در روایتی آمده است كه رؤیت جبرئیل و دعای ویژه دو مرتبه بوده ،اما از روایات
فوق برمیآید كه دعای پیامبر

برای ابن عباس چندین بار بوده است اف و بر این كه

شمار اخبار ،با توجه به الفاظ آ ها ،متعدد است .از ابن عباس نقل شده است كه اگر مردم
را به مواردی از تأویل قرآ خبر میدادم مرا با سنگ رجم میكردند 11.از ایان ساخن بار
میآید كه وی تأویل میدانسته اما از اظهار آ خودداری كرده است بنابراین ،تأویلی كاه
در این اخبار به آ اشاره شده ،فراتر از تفسیر و توضیحی است كه از مفسرا ا چه صحابه
و چه تابعا و چه طبقات پس از آنا ا نقل شده است.
در برخی منابع ،دعایی شبیه آنچه برای ابن عباس نقل شده در حق امام علی

نی

روایت شده است 16،كه باا توجاه باه فضاای موجاود در دوره عباسایا و نیااز آناا باه
مشروعیتسازی با تقدیس نیای ب رگشا  ،احتمال انتشار چنین روایاتی بر اساس روایاات
فضایل امام علی

تقویت میشود گرچه نمیتوا در ایان بااره حكام قطعای داد .در

همین زمینه «بر » مینویسد كه محمد بن اسماعیل بخاری (م211ق) عباراتی درباره ابن
عباس ذكر كرده كه وی را میستایند یا جایگاه او را با وصف ن دیكیاش باه پیاامبر
باال میبرند یكی از این احادی  ،وی را با عنوا ابن عمّ نبیكم( 13پسر عموی پیامبرتاا )
و دیگری با عبارت ابن عمّ رسول اهلل( 13پسر عموی فرستاده خدا) یاد میكند و این هما
وصفی است كه معموال در جاهای دیگر برای علی بن ابیطال به كار رفته است.

15

القاب اختصاصی ابن عباس نی شایسته تأمل و بررسی است .روایاتی او را «ربّانی» امت

سال هفدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 68

513

لق دادهاند .به عقیده ابوعبید این واژه عربی نیست ،بلكه عبری یا سریانی است و عارب
واژه «ربانیو » را نمیشناسد 12.از كع االحبار نقل شده است كه باه غاالم ابان عبااس،
عكرمه (م531ق) گفت سرور تو ربّانی این امت است 13.همچنین سخنی با همین مضمو
از كع در حضور خود ابن عباس نقل شده است.

11

یكی از این القاب «حبر االمة» است كه شماری از روایات ،ابن عباس را بادا ملقا
كردهاند 11.درباره واژه حبر اختال ،قابل ذكری میا لغویا و مفسارا نیسات« .حبار» از
حابر عبری گرفته شده و به معنای عالم است 11.اما درباره واژه ربانی دیدگاههای مختلاف
وجود دارد .برخی ربانی را به معنای حكیم ،فقیه و عاالم دانساتهاناد 11.گروهای آ را باه
معنای كسی دانستهاند كه به رب یگانه اعتقاد داشته ،ج او كسی را به ربوبیت نگیرد  16به
تعبیر دیگر این معنا به حوزه عملی نی ارتباط یافته و ربانی تا حدودی با اهل عبادت برابر
خواهد بود .دیدگاه دیگر ،ربانی را با تربیت و والیت امور مردم هم معناا دانساته اسات.

13

گروهی دیگر ربانی را با تدبیر كننده و اصالحگر امر مردم برابر دانستهاند این عاده غالبااً
گفتهاند ربانی منسوب به رب است 13.دیدگاههای فوق غالباً بر عربی بود ریشاه رباانی و
اخذ آ از ربو یا رب تأكید دارند.
اما «ربانی» واژهای غیر عربی به معنای آموزگار و معلم است و ریشه این واژه نه رب و
نه ربی است بلكه این واژه به احتمال قوی ،عبری است .ابان ابای حااتم ساخنی از ابان
عباس از طریق ابن جبیر آورده است كه ربانیو را فقهای آموزگار معنا میكند.

15

نویسنده تفسیر روشن درباره معنای ربّا در زبا عبری نوشته اسات :صایغه ربّاا در
لغت عبری نی به هما صیغه ،به معنی معلّم و مدرّس و خاخاام كاه عاالم یهاود اسات،
اطالق شده است 12.مراجعه به واژگا عبری گویای آ است كه نظار اخیار ،باه صاحت
ن دیكتر اسات .واژه רבוני (رباونی) كاه غالبااً ترجماه انگلیسای آ را  Teacherیاا
 Masterذكر میكنند ،معنای آموزگار و تعلیم دهنده و مفسّار دارد .ایان واژه در كتااب
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مقدس نی به همین نحو آمده و در آ عیسی مسیح با عنوا معلم خطاب شده است .متن
عربی این آیه در انجیل یوحنا چنین است« :قال لها یسوع یا مریم .فالتفتت تلك و قالت له
«ربّونی» الذی تفسیره یا معلّام» 13.ایان واژه در ترجماه انگلیسای نیا  rabboniنوشاته
میشود كه در اصل از  rabbiبه معنای فقیه و خاخام اخذ شده است.

11

از سوی دیگر هر دو واژه حبر و ربانی از الفاظی است كه در قرآ كریم درباره علمای
یهود به كار رفته و سیاق آیات نی گویای آ است  11بر خاال ،تصاور نخسات ،اساتفاده
قرآ از این دو واژه به سب رواج آ ها برای علمای یهود بوده است و همواره باار مثبات
نداشتهاند  11بنابراین در هیچ آیهای از قرآ كریم نمیتاوا ایان دو واژه را در ارتبااط باا
پیروا اسالم مشاهده كرد .رواج این القاب در میا اهال كتااب و نقال ایان ساخنا از
یهودیا تازه مسلما  ،مانند كع االحبار ،از شواهدی است كه استفاده از این القاب برای
ابن عباس در لسا پیامبر را با تردید مواجه میكند.
بر اساس شواهد موجود می توا احتمال داد كاه هاوادارا حكومات عباسای روایاات
مربوط به اختصاص این لق برای ابن عباس را جعل كرده باشند چنا كه زبیر بن بكاار
زبیری (م211ق) در كتاب االخبار الموفقیاا به قصد خوش آمد موفق ،برادر معتمد عباسی
(م213ق) ،افسانهای ذكر میكند كه طبق آ جرجیر ،پادشاه مغرب ،لق «حبار العارب» را
به سب سخنوری ابن عباس ،به وی داده است 11.این در حالی است كه صاحت گا ارش
حضور ابن عباس در سپاه اع امی عثما بن عفا (حك23اا31ق) باه افریقیاه كاه ابان
خلدو (م636ق) آ را نقل كرده 16،محل تردید است چرا كه در این روایات از فرزنادا
امام علی

و برخی دیگر از صحابه نام برده شده ،در حالی كه دیگرا این نامها را ذكر

نكردهاند 13.بنابراین به احتمال فراوا اساس ایان لقا گاذاری ،افساانهای خودسااخته از
عباسیا است.
روایات زیادی در مدح شخصیت علمی و فرزانگی ابن عباس نقال شاده اسات .بارای
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مثال گفتهاند عمر بن خطاب (حك53ا23ق) وی را جوا پیرا میخواند 13كاه حااكی از
فرزانگی و باتجربگی او حتی در سنین جوانی است .از دیگر خصائص مطرح شده برای ابن
عباس ،رسوخ در علم است .گفته شده است كه ابن عباس از راسخا در علام باود 15.باه
خود ابن عباس نی نسبت دادهاند كه درباره عبارت قرآنی« :ما یَعْلَمُهُمْ إِالَّ قَلیال» 12،گفات:
«من از آ گروه اندكم [كه این آیه به آ اشاره میكند]» 13.این سخنا تا بدانجا بود كاه
ابن عباس را بهترین امت دانستهاند 11.حتی در برخی روایات ،به صراحت ابن عباس داناتر
از امام علی

معرفی شده است 11.در روایتی آمده كه امام علی

آیه «و العادیاات» را

به شتر تفسیر كرده بود كه پس از توضیح ابن عباس كه گفت مقصود آیه اسابا جنگای
است ،گفت« :به خدا سوگند كه ابن عباس درست میگوید!»  11در حالی كه طباق خباری
دیگر ،داستا دقیقاً بر خال ،این بوده ،امام علی

پس از بیا تفسیر صحیح آیه ،ابان

عباس را تخطئه میكند كه آیا به چی ی كه علم نداری فتوا میدهای  11همچناین نقال
شده است كه امام علی

عدهای را كه مرتد شده بودند در آتش سوزانید! این خبر كه به

ابن عباس رسید ،این كار را نادرست دانست و گفت« :پیامبر

فرموده اسات باا عاذاب

خداوند كسی را مجازات نكنید! بنابراین هر كس دینش را دگار نمایاد بایاد او را كشات».
هنگامی كه سخن ابن عباس به گوش امیرالمؤمنین رسید ،زبا باه ساتایش او گشاود.
شیخ مفید با شگفتزدگی از این روایت ،آ را ساختگی دانسته است.

16

13

وجود چنین روایاتی در حالی است كه طبق روایاتی دیگر ،هیچ یاك از صاحابه مانناد
امام علی

توفیق حضور در كنار پیامبر و آشنایی با قرآ و اسباب نا ول آ را نداشاته

است زیرا امیرالمؤمنین

نخستین مسلما بود و تا پایا عمر پیامبر

و همواره همراه آ حضرت بود .سخن نقل شده از امام علی

را در

كرد

كه از مردم میخواهد از

او سؤال كنند 63گویای همین مطل است 65.ذهبای نیا باا اشااره باه ایان روایات ،او را
داناترین مردم به موقعیتهای ن ول و تأویل آیات ذكر كرده است 62.گویی در همین سمت
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و سوی ،تالش شده است كه مسیر ابن عباس را با انتساب سخنی به وی ،از مسایر اماام
علی

جدا كرده ،بدین ترتی راه امام علی

را نی از مسیر پیامبر

جادا نمایناد:

نقل شده كه ابن عباس گفته است من نه بر سیره علی هستم و نه بر سیره عثما  ،بلكاه
بر سیره پیامبرم.

63

از فضایل اختصاصی دیگری كه برای وی نقل كردهاند این است كاه اماام علای
گفته است گویی ابن عباس از پس پردهای ناز  ،غی را ماینگارد 61.ایان مضامو در
چندین روایات بیا شده است اما به نظر میرسد كه نااقال ساخن ،در صادد تضاعیف
موقعیت امام علی

بودهاند زیرا اصل این سخن برآمده از داستانی است كه سند همگی

آ ها به محمّد بن سائ و شرقی بن قطامی منتهی میشاود و آ دو گفتاهاناد از ماردم
شنیدیم كه چنین سخنی را نقل میكردند و بدین سا این خبر رواج یافته است 61.داستا
یاد شده در كتاب اخبار الدولة العباسیة آمده و چنين است :ابن عباس باه اماام علای
پیشنهاد كرد كه وی را در جریا حكمیت ،سفیر بین خود و معاویه (حك15اا13ق) قارار
دهد .امام علی

نپذیرفت و گفت :به معاویه ج شمشیر نخواهم داد تا به حق اندر آید.

ابن عباس گفت :به خدا سوگند او ج با شمشیر ،باطل خود را بر تاو برتاری نخواهاد داد!
امام علی

پرسید :چگونه ابن عباس گفت :تو امروز اطاعت میشوی و فردا نافرمانی!

هنگامی كه سپاه علی [پس از حكمیت] پراكنده شد ،ابن عباس در بصاره باود كاه علای
گفت« :گویی كه وی غی را از پشت پردهای ناز مینگرد!» 61.این داستا كه در برخی
منابع تاریخی و سیرهنویسی اهل سنت مانند انساا االشااا  61و تاارخ االسام  66آماده،
چنین تداعی میكند كه گویی ابن عباس در در
داشته است كه امام علی

حوادث آینده ،نوعی بینش و شمّ غیبی

خود فاقد آ بوده است! چنا كه با قاطعیت از فرجاام كاار

هم خبر داده است در حالی كه دلیلی بر چنین آگاهی و غی دانی او وجود ندارد.
لق دیگری كه برای ابن عباس نقل شده «ترجما القرآ » است 63كه به گفته یكی از
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محققا اگر این روایت صحیح باشد كه پیامبر

هنگام والدت ابان عبااس در شاع ،

این لق را بر او نهاده است ،نوعی قداست برای او خواهد بود زیرا پیامبر
را بدو آگاهی و فراست ،به لقبی خاص نمیخواند.

511

هرگ كسی

33

مؤلف الصحاح در ذیل ریشه «رجم» آورده است« :و یقاال قاد تارجم كالماه ،إذا فساره
بلسا آخر و منه الترجما و الجمع التراجم» 35.مؤلف تاج العاوس نوشته است« :فعل ترجم
ب ر اصالت حر ،تاء در آ داللت دارد و در این مطل تعریضی است بر جوهری كاه ایان
واژه را در ذیل ریشه «ر ج م» ذكر كرده است .در عین حال ابوحیا تصریح كرده است كه
وز آ (یعنی ترجما ) تَفْعَال است و سخن ابن قتیبه در اد الکاتا كاه گفتاه اسات
ترجمه بر وز تَفْعَلَة از ریشه رجم است مؤید آ است 32.»...زبیدی در ادامه ،در عربای یاا
معرب بود واژه تردید كرده و گفته است :اگر این واژه معرب باشد نباید در این باب ذكار
شود چو در این صورت از رجم مشتق نشده است.

33

عدهای معتقدند كه واژه ترجما معرب تَرزَفا یا تَرزبا است و از زباا فارسای وارد
عربی شده است 31.به نوشته برخی محققا در برخی منابع آمده كه اصال واژه ترجماا ،
آرامای اسات .ایان واژه در اكادی  turgumanu/ targumanuو مشاتق از فعال
 ragamuدر آرامی و در عبری است ،به معنای «شرح و توضیح داد » .واژه ترگوم نی از
همین واژه مشتق شده است ،كه به ترجمهها و تفاسایر تاورات باه زباا آرامای اطاالق
میشود .از این رو رواج فعل عربی تَرْجَمَ به معنای «ترجمه كرد» مربوط به دوره عباسایا
است .از ریشه واژه ترجما (ر ا ج ا م) ،در عربی كلمات دیگاری سااخته شاده اسات از
جمله ،تَراجِم و تَراجِمه (هر دو جمعِ ترجُما ) و ترجمه و مترجم 31.شااهد مطلا آ كاه،
خلیل بن احمد فراهیدی (م511ق) كه همزما با دوره نخست عباسی میزیسات ،باا آ
كه خود در شرح یك لغت از واژه «ترجمه» استفاده كرده 31،این واژه و الفاظ هم خانواده آ
مثل ترجما و ترجم را شرح نداده است كه گویای اصیل نبود این واژه در زبا عربی و
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معرب بود آ است .این بدا معناست كه اساساً چناین واژهای در دوره صاحابه كااربرد
نداشته است تا بخواهند ابن عباس را با آ بستایند.
 .3بررسی جایگاه ممتاز و خارق العاده ابن عباس

با نگاهی به منابع رجالی ،روایای و تااریخی اهال سانت مایتاوا شامار انباوهی از
گفتارهایی را مشاهده كرد كه از مقامات عالی برای ابان عبااس ساخن مایگویناد .ایان
گفتارها یا روایات پیامبر

هستند و یا سخنانی كه از صحابه و تابعا نقل شده است.

در اخبار الدولة العباسیة آمده است كه روزی پیامبر اكرم

با ابان عبااس روباهرو

شد و فرمود« :خداوندا! من عبداهلل پسر عباس را دوست میدارم ،تو نی او را دوست بدار».
برخی تعابیر به صراحت یا به تلویح ،وی را از اهل بیت پیامبر

31

به شمار مایآورناد .در

داستانی كه در چندین منبع اهل سنت نقل شده ،آمده است :مردی باه ابان عبااس نگااه
كرد ،در حالی كه او وارد مسجد میشد آ گاه به هیبت و قامت او خیره شد و پرساید :او
كیست گفتند :ابن عباس ،پسر عموی رسول خداست .در این هنگام آ مرد ایان آیاه را
خواند« :اهلل أعلم حی یجعل رسالته».

36

برخی مؤلفا منابع روایی متأخر ،این روایات را در میا اخبار آل علی به عنوا اهال
بیت راستین پیامبر
پیامبر

گرد آوردهاند با این تلقی كه مقصود ابن عباس تمجید از خانادا

به طور عام در برابر مخالفا ایشا از جمله امویا بوده اسات .در حاالی كاه

نگاهی به تاریخ دورا شكلگیری حكومت عباسیا و عصر اقتدار آنا  ،بیا گر آ اسات
كه اتصال و الحاق ابن عباس به پیامبر

و ذكر عنوا اهل بیت برای او ،تنهاا طرحای

سیاسی برای برجستهسازی او و غلبه بر آل علی بوده است و به گما فراوا  ،روایااتی از
این دست نی همسو با این سیاست رواج داده شده اسات .شااهد مادعا آ كاه در مناابع
فریقین تنها آل علی ا و گاه در منابع سنی ،آل علی به همراه زنا پیامبر

ا به عنوا

اهل بیت ذكر شدهاند و از سوی دیگر به ج آل علی كسای خاود را در دایاره اهال بیات
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معرفی نكرده است 33و چنین مضامینی تنها از قول ابن عبااس وجاود دارد ناه

دیگر خویشاوندا پیامبر

مانند این سخن كه نقل شده ابن عباس چنین گفته اسات:

«نحن أهل البیت شجرة النبوة و مختلف المالئکة و أهل بیتت الرستالة و أهتل بیتت
الرحمة و معدن العلم».

533

شاهد دیگر در این باره ،برخی روایات مهدوی است .بار اسااس شاواهد ،عباسایا در
صدد بودند ویژگیهای انحصاری اهل بیت پیامبر

را كه فقط بر ائمه اطهاار از شااخه

حسینی آل علی تطاابق داشات ،باه نفاع خاویش مصاادره كنناد و منطباق باا سیاسات
مشروعیتسازی ،آ ویژگیها را به نام عباس و عبداهلل بن عباس رواج دهند .در روایاات
مهدویت ،احادیثی كه با واژگانی چو «منا»« ،منا اهل البیت»« ،منی»« ،من عترتی» و امثال
آ مهدی موعود را از اهل بیت یاد میكند ،همگی به رسول اكرم

یا اماام علای

اسناد داده شده و راوی به نام آنا در سند تصریح كرده است .اما چهار روایت در این میا
وجود دارد كه با وجودِ داشتن این واژگا  ،فاقد اسناد و اتصال به معصوم است و از طرفای
همه این روایات ،فقط از ابن عبّاس نقل شده است 535.هر گاه كسای چناین مضامونی را
بیا كرده باشد ،برای روشن شد نس و هویت مهدی موعود ،گوینده حدی را نیا باه
روشنی شناسانده است كه بیگما گوینده این روایات ،یكی از اجداد طاهرین آ حضرت
هستند .اما در این روایاتِ منتس به ابن عبّاس ،ذكاری از آ ب رگاوارا نیسات .گفتنای
است كه عباسیا دعوت خود را با عنوا اهل بیت آغاز كرده ،حتی سارا غیار هاشامی
قیام را نی گاه به عنوا یكی از اهل بیت میخواندند.

532

به نظر میرسد داستا توسل خلیفه دوم به نیای عباسیا و نی نمااز استساقا كاه در
نامه منصور به نواده امام حسن

(م13ق) آمده ،از ساخته های دستگاه خالفت عباسای

باشد .منصور در پاسخ محمد بن عبداهلل حسنی نوشت ...« :آ گاه كاه اهال مدیناه دچاار
قحطی شدند ،عمر ج به پروردگار خویش توسل نكرد و ج به واسطه پدر ما به او تقارب
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نجست ،تا آ كه خداوند بر آنا بارا روانه كرد این در حالی بود كه پدر شما [علی بان
ابی طال

] حضور داشت ،اما خلیفه به او توسل نجست» 533.به نظر میرسد این ناماه

منصور ،آغاز تحولی ب ر در جهتگیری عباسیا برای انتساب خود به پیامبر اكارم
بوده است .محتوای نامه به گونهای است كه فضیلتی را برای عباس ا بات میكند و آ را
از امام علی

سل مینماید .در حالی كه طبق روایت جابر بن عبداهلل كه ابان عسااكر

نقل كرده ،عباس خود به امام علی

و فرزندانش متوسل شده بود .گفتهاند كاه هنگاام

قحطی ،خلیفه دوم به عباس مراجعه كرد و عباس نیا روز بعاد ،در حاالی بارای استساقا
بیرو آمد كه علی در پیشاپیش و حسانین در كناار او و ساایر هاشامیا در عقا آناا
بودند 531.بعید نیست این داستا بعدها دگرگونی یافته و نقاش عبااس در آ برجساتهتار
شده باشد تا جایی كه بر نقش محوری امام علی

چیره گردیده است .چنا كه بخاری

چنین رویهای را عملی كرده و این داستا را بدو ذكر نام علی نقل كرده است 531.گرچه
باید گفت كه با سكوت حسنیا در برابر این ادعای منصاور و عادم انكاار آ  ،مایتاوا
صحت توسل خلیفه دوم به عباس را پذیرفت و احتمال ساختگی بود آ با تردید و تأمل
روبهرو میشود.
اما ،به هر حال ،بر اساس چنین روایاتی است كه خصائص خارق العاادهای بارای ابان
عباس نی شكل گرفته و رواج یافته است چنا كه مشابه آ درباره ساایر صاحابه كمتار
دیده میشود .به دیگر سخن ،این گونه مضامین درباره ابن عباس به قدری فاراوا اسات
كه فرضیه ساختگی بود بخشی از آ ها انكارناپذیر است برای مثاال نقال شاده اسات
هنگامی كه ابن عباس قرآ تفسیر میكرد مشاهده میكردم كه بار چهارهاش روشانایی
نمایا است 531.در نقلی دیگر با سند منقطع آوردهاند كه ابن عباس هار روز ها ار مرتباه
سجده میكرد 531.بر این اساس ،آیا این همه فضایل عالی و خارق العاده ،ابن عباس را به
قدیسی بیمثال بدل نمیكند كه پس از پیامبر اكرم

 ،كسی را یارای رسید به مرتباه
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او نباشد و آیا در این صورت ،حجیت سخنا او جای شبهه و مناقشه دارد
نتیجه

 .5عباسیا برای دستیابی به خالفت ،حدود سه دهاه باه دعاوت مخفیاناه و علنای
پرداختند .آنا در این مدت با استفاده از عنوا اهل بیت و با بهرهبارداری از خویشااوندی
با پیامبر اكرم

و نی به بهانه خونخواهی علویا  ،سپاه تجهی كردند و بر امویا غلباه

یافتند .آنا در هنگام گرفتن بیعت نی حكومت خود را تداوم خالفت بر حق امام علی
بیا كردند و از رهگذر جعل وصیت ابوهاشم ،نوه اماام علای

باه فرزناد عباداهلل بان

عباس ،بر انتقال خالفت از علویا به عباسیا و مشروعیت خالفت خویش تأكید كردناد.
با قیام محمد بن عبداهلل حسنی ،معرو ،به نفس زكیه از علویاا شااخه حسانی ،در دوره
حكومت منصور عباسی و با ادعای وی درباره ورا ات نسابی علویاا از اماام علای
مشروعیت خالفت عباسیا از طریق امام علی

،

زیر سؤال رفت .در مقابل این چاالش،

منصور با طرح نظریه ورا ت اعمام و با حذ ،علویا  ،خالفت را مساتقیماً حاق عبااس و
فرزندش عبداهلل و نوادگانش دانست .بار ایان اسااس ،سلساله امامات عباسای از ساوی
عباسیا مطرح شد و آنا برای مشروعیتبخشی به حكومت خویش از راههای مختلف به
تقدیس این سلسله پرداختند.
 .2از آنجا كه عباس بن عبدالمطل تا اواخر دوره حیات پیاامبر

بار شار بااقی

مانده و به اسارت مسلمانا درآمده بود ،تالش هوادارا عباسیا و به ویژه برخی مورخا
برای تطهیر چهره او كارگر نیفتاد و امكا تقدیس و برجستهسازی وی باه عناوا چهاره
شاخص سلسله فراهم نیامد از سوی دیگر این زمینه در فرزند وی ،عبداهلل وجاود داشات
كه عالوه بر خویشاوندی با پیامبر
ویژه امام علی

 ،از ویژگیهایی چو همراهی با خلفای راشدین ،به

 ،و اشتغال به تفسیر قرآ برخوردار بود .بر این اساس ،روایات فراوانای

منتشر گردید كه مشتمل بر فضایل منحصر به فرد و اختصاصی وی بود.
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 .3روایات موجود در منابع تاریخی ،رجالی و روایی ،موضوعاتی چو رؤیت جبرئیال از
سوی عبداهلل بن عباس ،دعای ویژه پیامبر اكرم

در حق وی ،القاب برجستهای مانناد

حبر االمة ،حبر العرب ،ربانی امت ،ترجما القرآ  ،و مقامات خارق العاده و عالی در شأ
و فضیلت ابن عباس را به گستردگی مطرح كرده است .با توجه به انگی ه سیاسی نوادگا
عبداهلل بن عباس در مشروعیتسازی برای خالفت خود و همچنین حجام وسایع روایاات
تفسیری منسوب به ابن عباس كه در دوره خلفای نخست عباسی روند رو به رشد داشاته،
به نظر میرسد پذیرش روایات حاوی فضایل اختصاصی و برجسته ابن عباس با چاالش و
تردید مواجه است و دست كم میتاوا در مضاامین آ هاا تأمال كارد و غلاو هاوادارا
عباسیا درباره وی را ا كه با سیاست تقدیس سلسله امامت عباسی همسو بود ا پذیرفت.
البته انكار همه فضایل یاد شده برای عبداهلل بن عباس ،شاهد و دلیال قطعای نادارد و در
برخی از روایات ،تنها در حد گما میتوا تردید روا داشت.
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 .01برگ ،هربرت« ،ابن عباس در تفاسیر دوره عباسیان» ،ترجمه مرتضی کریمینیا ،آینه پژوهش،
مهر و آبان  ،1988ش ،118ص.04
 .05ابن ابی الحدید ،عزالدین عبدالحمید ،شرح نهج البالغة ،دار إحیاء الکتب العربیة1454 ،م ،ج،0
ص.040
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 .04برگ ،پیشین ،ص.04
 .07همان ،ص.18
 .08ذهبی ،محمد حسین ،التفسیر و المفسرون ،پیشین ،ج ،1ص.58
 .04برگ ،پیشین ،ص.05

 .94ابن اثیر ،اسد الغابة فی معرفة الصحابة ،پیشین ،ج ،9ص149؛ ابن سعد ،محمد ،الطبقات
الکبری ،بیروت :دار صادر ،بیتا ،ج ،0ص974؛ طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،دار
إحیاء التراث العربی ،بیتا ،ج ،14ص.041
 .91ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء ،بیروت :مؤسسة الرسالة1119 ،ق ،ج ،9ص.911
 .90ابن کثیر ،اسماعیل ،البدایة و النهایة ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1148 ،ق ،ج ،8ص.908
 .99ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،بیروت :دار الفکر1115 ،ق ،ج ،44ص.171
 .91هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد ،بیروت :دار الکتب العلمیة1148 ،ق ،ج ،4ص.074
 .95ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء ،پیشین ،ج ،9ص.914
 .94ابن عساکر ،پیشین ،ج ،44ص.171
 .97ابن هشام ،السیرة النبویة ،مصر :مکتبة محمد علی صبیح و اوالده1989 ،ق ،ج ،0ص140؛
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،1945 ،ج ،0ص.587
 .98سوره مریم ،آیه .17
 .94برای نمونه ،بنگرید :سوره انفال ،آیه .4
 .14طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر المیزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم1117 ،ق ،ج ،4ص.01
 .11مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :منشورات دار الهجرة1141 ،ق،
ج ،9ص141؛ عالمه امینی ،الغدیر ،بیروت :دار الکتاب العربی1947 ،ق ،ج ،0ص.15
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 .10ابن قتیبة دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،المعارف ،مصر :دار المعارف1444 ،م ،ص.558
 .19ابن اثیر ،اسد الغابة فی معرفة الصحابة ،پیشین ،ج ،9ص149؛ ابن سعد ،پیشین ،ج ،0ص.945
 .11بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،معهد المخطوطات بجامعة الدول العربیة1454 ،م،
ج ،1ص.97
 .15ابن عساکر ،پیشین ،ج ،44ص.171
 .14ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،بیروت :دار الفکر1149 ،ق ،ج ،5ص.919
 .17بالذری ،پیشین ،ج ،1ص.94
 .18عالمه مجلسی ،بحار االنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1149 ،ق ،ج ،44ص.40
 .14بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،بیروت :دار الفکر1141 ،ق ،ج ،1ص 105و ج،1
ص.149
 .54همان ،ج ،4ص.14
 .51برگ ،پیشین ،ص.09
 .50ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،قم :نشر ادب حوزه1145 ،ق ،ج ،1ص.944
 .59ابن سعد ،پیشین ،ج ،0ص.974
 .51همان.
 .55ذهبی ،محمد بن احمد ،تذکرة الحفاظ ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا ،ج ،1ص.90
 .54مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران :مرکز طبع و نشر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی1117 ،ق ،ج ،0ص.151
 .57نحاس ،احمد بن محمد ،اعراب القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیة1101 ،ق ،ج ،1ص.144
 .58ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار الفکر1101 ،ق ،ج،0
ص.440
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 .54طبرسی ،فضل بن حسن ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار المعرفة1110 ،ق ،ج،9
ص.091
 .44شیخ طوسی ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا ،ج ،0ص510؛
طبرسی ،فضل بن حسن ،جوامع الجامع ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1977 ،ج ،1ص.184
 .41ابن ابی الحدید ،پیشین ،ج ،0ص.440
 .40مصطفوی ،حسن ،تفسیر روشن ،تهران :مرکز نشر کتاب ،1984 ،ج ،1ص.047
63. Jesus said to her, "Mary!" She turned and said to Him in Hebrew,
"Rabboni!".
عیسی بدو گفت« :ای مریم!»؛ او برگشته ،گفت« :ربونی (یعنی ای معلّم)»؛ انجیل یوحنا.04:14 ،
 .41حییم ،سلیمان ،فرهنگ بزرگ معاصر انگلیسی ت فارسی ،تهران :فرهنگ معاصر،1974 ،
ص.805
 .45برای نمونه ،سوره مائده ،آیه « :49لَوْ ال یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ
السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ».
 .44چنان که در آیه  91سوره توبه درباره «احبار» چنین آمده است« :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کثیراً
مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیأْکلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ».
 .47موسوی خرسان ،سید محمدمهدی ،موسوعة عبداهلل بن عباس ،عراق :مرکز االبحاث العقائدیة،
1108ق ،ج ،0ص.944
 .48ابن خلدون ،عبدالرحمن ،العبر و دیوان المبتدأ و الخبر ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،بیتا،
ج ،0ص.108
 .44موسوی خرسان ،پیشین ،ج ،0ص.901

 .74بالذری ،پیشین ،ج ،1ص97؛ برای مضمون مشابه بنگرید :ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم
النبالء ،پیشین ،ج ،9ص« :915ذلک فتی الکهول ،له لسان سؤول ،و قلب عقول».
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 .71ابن سعد ،پیشین ،ج ،0ص.974
 .70سوره کهف،آیه .00
 .79بالذری ،پیشین ،ج ،1ص.04
 .71ابن حجر ،احمد بن علی ،لسان المیزان ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات1471 ،م ،ج،0
ص.944
 .75از عکرمه چنین نقل کردهاند« :کان ابن عباس اعلم بالقرآن من علی بن ابی طالب ،و کان علی
اعلم بالمبهمات منه»؛ بنگرید :بالذری ،پیشین ،ج ،1ص.99
 .74همان ،ص.95
 .77طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات،
1115ق ،ج ،14ص.109
 .78ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،بیروت :دار الکتاب العربی،
1144ق ،ج ،9ص.917
 .74شیخ مفید ،الفصول المختارة ،بیروت :دار المفید1111 ،ق ،ص.015
 .84ابن عساکر ،پیشین ،ج ،10ص.948
 .81ابن حجر ،احمد بن علی ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،بیروت :دار المعرفة ،بیتا ،ج،8
ص.154
 .80ذهبی ،محمد حسین ،التفسیر و المفسرون ،پیشین ،ج ،1ص 44و .47
 .89بالذری ،پیشین ،ج ،1ص« :95عن ابن عباس ،ان معاویة قال له :أنت علی ملَّة علی؟ فقال :ال و
ال علی ملة عثمان ،و لکنی علی ملَّة محمد رسول اهلل».
 .81زمخشری ،محمود بن عمر ،ربیع االبرار و نصوص االخبار ،بیروت :مؤسسة االعلمی
للمطبوعات1110 ،ق ،ج ،9ص« :940ویح ابن عباس! کأنما ینظر إلی الغیب من وراء ستر رقیق!».
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 .85موسوی خرسان ،پیشین ،ج ،1ص.197
 .84ناشناس ،اخبار الدولة العباسیة ،پیشین ،ص.98
 .87بالذری ،پیشین ،ج ،0ص.917
 .88ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسالم ،پیشین ،ج ،9ص.598
 .84خطیب بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص.185
 .44موسوی خرسان ،پیشین ،ج ،1ص.81
 .41جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،قاهره :دار العلم للمالیین1974 ،ق ،ج ،5ص.1408
 .40زبیدی ،سید محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار الفکر1111 ،ق،
ج ،14ص.71
 .49همان.
 .41نفیسی ،علی اکبر ،فرهنگ نفیسی ،تهران ،1955 :ذیل ترجمان؛ رشیدی ،عبدالرشید بن
عبدالغفور ،منتخب اللغات شاهجهانی ،دهلی :چاپ محمد عبداالحد1848 ،م ،ذیل تَرجُمان.
 .45نجاری ،حسین و « ، ...ترجمان» ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران :بنیاد دائرة المعارف اسالمی،
 ،1940ج ،7ص.15
 .44فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،دار الهجرة1114 ،ق ،ج ،7ص.019
 .47ناشناس ،اخبار الدولة العباسیة ،پیشین ،ص.07
 .48صالحی شامی ،محمد بن یوسف ،سبل الهدی و الرشاد ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق،
ج ،11ص.101
 .44کلینی ،پیشین ،ج ،1ص.001
 .144ابن اثیر ،اسد الغابة فی معرفة الصحابة ،پیشین ،ج ،9ص.149
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 .141یکی از روایات چنین است« :عن ابن عباس قال :المهدی منا یدفعها إلی عیسی بن مریم»؛ ابن
حماد ،نعیم ،الفتن ،بیروت :دار الفکر1111 ،ق ،ص.004
 .140ابن اثیر ،علی بن ابیالکرم ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر1985 ،ق ،ج ،5ص.957
 .149نویری ،پیشین ،ج ،05ص.97
 .141ابن عساکر ،پیشین ،ج ،04ص« :940و علی أمامه بین یدیه و الحسن عن یمینه و الحسین
عن یساره و بنو هاشم خلف ظهره .»...
 .145بخاری ،پیشین ،ج ،0ص ...« :14أنس أن عمر بن الخطاب کان إذا قحطوا استسقی بالعباس
بن عبدالمطلب فقال اللهم إنا کنا نتوسل إلیک بنبینا فتسقینا و إنا نتوسل إلیک بعم نبینا فاسقنا قال
فیسقون».
 .144بالذری ،پیشین ،ج ،1ص.91
 .147هیثمی ،پیشین ،ج ،0ص.058

