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چکیده

حادثههعاشارههیکیاازههاای ا هها اخههشی اتههش وادادکاشههاواحههاناه ی ه اتههش وا

حییدثاتاکاخایسالمابعاحسابا ااها .احادثعاییاکعابشاخالفابسااکیای ا

حییدثاداگشاتاکاخای سا ااکعابعادستا ساا اسهرشد اره ای ه اسهاای ا

قشاههبابههعا1400اسههان اوزههی ا ه

ایثه ههشوزیک اه ی ه

ابههعار ه

اتسههشیا

اابز ادابسااکا زیبابهید ادادکاشهاواحهانادی ه اقاب اهتاوهایاتقیایهاا
باشتشاداژکف تشایست اتاابهااوهشاوهشدودا اه ابده یاداگهشای ایبدهادای هوا
ا

حادثههعاب ه ا ظاههشاتههاکاخایسههالماداتشههاگاتداههیوا وههشدد.اب ه اتشدا ه اب ههدا
شظامههاای ای هواتأثاشوههزیکی اه ی ه واادا ههزیباتا کههشبالابههعاق ش ا هها ا

یص اای واحادثعابا ا ااوشدد.ایلدتعاکعاق ش ا ایص اادابزکگای وادیقدهعا
شظههاحاحتههش ایباشد ه ییایلقسههاو

ایسههت ای ههاادکای ههوا اههزاتشدا ه یا

استاکعابد ای ایاشا ا حاتش واداتأثاشوزیکتش وار صاتادکاوش اوشما

ی ههواحادثههعانههحای گاههز ا کسههاا ههزابههشیدکابزکوههییکایاشهها اادزههااحتههش ا

یبییلفتلایلدداس

مابار  .ا
ا ا

دکبهاک ار صهاتاحتهش اشدهاس

اتههاکزی ابسهااکاسه واکاتهعایسههت ا

بزابشای وا یرتوا یالعاییادکای واباباکعادی ه ا زههعاوهایا هیاداتها اییا

 . 1استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه آراد اسالمی یادگارامتام (شتهرری)،
تهران ،ایران.

بار اکاکاساد اداهسا اا است.ادکاشاواحاناوشاباکاکعا قییااباا یقعا

دکا زابگایص ااتاکاخایسالمابهعابها اخهیی اادقاه اتهشاحادثهعا کهشبالادا یهدا
قههیکیاحتههش اشدههاس

اددرههادد ای ههاماحسههاو

ا ههااوههشدی د ا

هلوهایا هیازاا
وشدداکعابازدوهااداتق ا ا
ا
تی عا زا اب اگاداتا اییا اا

کیادکابههاک ار صههاتا کههحا ظاههشاقمههشابزااوارههحادا یههدادایوماههتاحتههیکا
اسا د .ا
ا طشحا ا

یاشا ادکای واحادثعادل شی

دکای ههوا یال ههعاوههشارزه ه ا کههعاتمشک ههزایصهه ااب ههشاتق اههلا ی ههدار ص ههاتا

کاک ز اتاکاقمهشابزااوارهحادکاکد ه احادثهعا کهشبالا هااباره الهازواسهداا
ر اکعاشیی لا ازعاسا ار صاتاکاک ز ایاشداس

اقدلای اکشبالادا

ازاتأثاشی ار صاتاکاک ز ایایاشا ابد ای احادثعاکشبالاداحتاای هشد ا
د
باهها ارههید.اطددههاادکاخههالنا داحهها ایسههزادا دتدههشیادکابههابابسههااکیای ا
یخداکا ش یکادکاباک ار صاتاشداس

ا ازا دشاهااره ای ه .ا یاسهز ا

ی ا دیکایستابتیی ا گا ادابازدا ا یاکیادکای وا یرتاکایکیئعادو .ا ا

واژگااااااد :یااااا

حساو

ا کاک ز ه هها اشد ه ههاس اخا ه ه ه ی اشد ه ههاس ا کشبال ی ه ههاما

اتأثاشی ا .ا

طرح مسأله
نتام کتتربال و عبتتاس
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چنتتان بتتا یکتتدیگر عجتتین شتدهانتتد کتته نتته حادثتته کتتربال را متتیتتتوان

ب تتی عب تتاس تحلی تتل ک تترد و ن تته شخص تتیت عب تتاس

دیگت تتر ست تتخن در حادثت تته کت تتربال ،عبت تتاس

ستتقای تشتتنگان و بتته عنتتوان ستتفیر حستتین

را م تتیت تتوان بتتیک تتربال ش تتناخت .ب تته

بت تته عنت تتوان علمتتتدار حست تتین

و بتتته عنت تتوان

و بتته عنتتوان تکیتته گتتاه حستتین

و ستترانجام

کتته جتتزء جتتزء حادثتته بتتا او بتته پتتیش متتیرود و در عتتین حتتال همتتین امتتر موجت

متتیشتتود کتته

بتته عنتتوان ملجتتأ آرامتتش اهتتل حتترم ،از نقشتتی چنتتد وجهتتی برختتوردار استتت .از ایتتن رو استتت

ابع تتاد شخص تتیتی او نی تتز در ج تتای ج تتای حادث تته مج تتال ب تتروز و ظهتتور یابتتد ،ت تتا جتتایی ک تته
ا گتتر بگتتوییم کتته کتتربال ّ
مهمتتترین و معتبرتتترین مفستتر کاریزمتتای عباستتی استتت ،ستتخنی بتته

گزافه نگفتهایم.

ا گتر چتته ایتتن گفتته کتته" :عبتتاس

بتی کتتربال معنتتایی نتدارد چنتتانکتته کتربال بتتی عبتتاس"،

ممکن است از بیان علمی ،میلی به اغراقگویی ادبی و احساسی و شاعرانه داشته باشتد،

اما با این وجود توغل و غور در ماجرای کربال و ّ
خاصته دقتت در ر یتزهکتاریهتای سته روز آختر
یعن تتی روزه تتای هش تتتم و نه تتم و ده تتم مح تترم س تتال  61و نق تتش آفرینتتیه تتای بتتیب تتدیل م تتاه
بنیهاشم در این سه روز پرالتهاب ،معنای اغراقآمیتز بیتان فتوق را بته مفهتومی حقیقتی کته
در واقعیت تاریخی جلوهگر میشود ،باز میگردانتد .عجتین شتدن شخصتیت عبتاس

بتا

کتتربال و بتتردوش کشتتیدن ایتتن همتته از نقتتشهتتای ب ت رر ،در ایتتن میتتدان ستتخت ،ختتود مبتتین
ّ
شخصتیت استتثنایی ،کاریزماتیتک ،جتتذاب و تأثیرگتذار اوستت .بنتتا بتراین موضتوع اصتتلی
مقالته بررستتی و تبیتتین همتتین شخصتتیت کاریزماتیتتک و چگتتونگی بتتروز و ظهتتور آن در رونتتد
حادثه کربال میباشد.

روش تحقیق
مانند هر تحقیق تاریخی دیگر البته روش تحقیق در این مقاله در مرحله اول جمعآوری
دادههتتای معتبتتر از دل منتتابع معتبتتر متتیباشتتد و در مرحلتته بعتتد دستتتهبنتتدی و تحلیتتل ایتتن
مطالت ت

و دادهه تتا در چه تتارچوب "نظر ی تته کاریزم تتا" و شناستتایی ابعتتاد شخصتتیت ف تتردی،

خانوادگی ،سیاسی و تاریخی عباس بن علی در قال

این نظریه است .ستیر تتدوین مقالته

است بیتان شتده و ستمس مقالته بته سته بختش تقستیم شتده و در هتر بختش بتا امعتان نظتر بته
همین نظریه ،به تحلیل زندگی عباس پرداخته شتده استت .در بختش نخستت اشتاراتی بته
ریش تتهه تتای ش تتکلگی تتری شخصتتتیت کاریزماتی تتک عب تتاس
جلوهگری کاریزمای عباس
تاریخی عباس

م تتیش تتود و در بختتتش دوم

در کربال تحلیل میشود و سرانجام در بخش سوم کاریزمتای

در پرتو حادثه کربال مورد بررسی قرار میگیرد.

...

جامعهشناسی و کاریزما

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

نیتز بتته ایتتن شتکل استتت کتته ابتتتدا تعر یتف و شاخصتتههتتای کاریزماتیتک آن گونتته کتته مشتتهور

ام تروزه نقتتش کاریزمتتا در رهبتتری اجتمتتاع و رهبتتری ستتازمانهتتای اجتمتتاعی متتورد توجتته
محققتتان قتترار گرفتتته استتت .محققتتان جامعهشناس تی ،از جملتته کتتارل متتاکس و بتتر آلمتتانی
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(1920-1864م) نویسنده کتاب مشهور "جامعهشناسی اقتصاد" و نظر یته پترداز برجستته در
مباحث اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی و نیتز کتانگر آمریکتایی( 1نویستنده کتتاب "رهبتری
کاریزماتیتتک در ستتازمانها" کتته بتترای تتتالیف ان در 1998م جتتایزه گرفتتت) ،بتته تشتتری نقتتش
کاریزما در راهبری اقوام و ملل و جوامع تاکید ورزیده و به تبیین جنبتههتای روانشناستانه و
جامعه شناختی عنصر کاریزمتا و بیتان شاخصتههتا و کارکردهتای آن پرداختتهانتد .توجته در
این شاخصهها که بدانها خواهیم پرداخت ،به خوبی نشان میدهد که عباس بن علی بن
ً
ّ
ابیطال ملق به قمر بنیهاشم قطعا یکی از شخصتیتهتای کاریزماتیتک تتاریخ تش ّتیع و
تتتاریخ استتالم و بلکتته تتتاریخ انستتانی بتته حستتاب متتیآیتتد .او جتتذاب و زیبتتا استتت ،نجیت
مهرب ان است ،ایثارگر و فداکار است ،شتجاع و مهیت

استت ،از اصتالت و حست

و

و نستبی

ممتتاز برختتوردار استت ،قتتامتی بلنتتد ،پیکتری قتتوی و تنومنتد و ستتیمایی آرام بختتش دارد .در
عین حال در جای جای معرکه نینوا در صف مقدم همته حتوادق قترار گرفتته ،بستان پروانته
بر گرد وجود امتام حستین

متیچرختد و بتا طمأنینته ای مثتال زدنتی بته نگهبتانی از خیتام و

حتترم ختتانوادهای گرفتتتار آمتتده در محاصتتره پرداختتته و هتتیچ چیتتز بتترای ختتود نمتتیخواهتتد.
طمأنیه او ،میدان خشن کربال را تا حدود زیادی بر حسین

و اهلبیت و یتارانش تلطیتف

و قابتتل تحمتتل متتیکنتتد .تجمیتتع و تبیتتین ایتتن همتته از ب رگتتیهتتا و خص تال عتتالی انستتانی
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و فداکارنت تته در یت تتک شت تتخص ،جت تتز در قال ت ت

نظر یت تته و عنتتتوانی جت تتامعی چتتتون "کاریزمت تتا"،

دشوار است.
ً
ً
طبعا ما مستندا به بیان یکایک مصادیق گفتههای فوق خواهیم پرداخت اما قبل از هتر
چیز الزم است بحثی کوتاه پیرامون معنا و مفهوم کاریزما داشته باشیم.

ریشه کلمه کاریزما
کاریزما بته معنتی فرهمنتدی یتا محبوبیتت ذاتتی بتر گرفتته شتده از کلمته یونتانی خاریستما
استتت .خاریستتما ختتود از ریشتته خاریتتتاس بتته معنتتی متانتتت ،جتتذابیت ،برکتتت و موهبتتت
استتت .ایتتن معنتتا و مفهتتوم از کاریزماتیتتک در متتتون مقتتدس عیستتوی هتتم در متتورد عیستتای
1 . Conger. Jay. A

مس تتی و رول الق تتدس ب تته ک تتار رفت تته و ایشت تان ب تتا موهب تتته تتای خداون تتدی مانن تتد ق تتدرت
شفابخشی و وحی و امثتال آن دارای شخصتیتهای کاریزماتیتک بتودهانتد( .بتروس کتوئن،
1376ش)238:

تعریف و شاخصههای کاریزما
کاریزما ،به اصطالل بته خصوصتیت کستی گفتته متیشتود کته بته شخصته و یتا بته عقیتده
ً
دیگران دارای رهبری فوقالعاده است .این اصطالل غالبا در علوم سیاسی و اجتماعی بته
کتار متیرود تتتا ز یتر مجموعتهای از رهبرانتتی را کته متیتواننتتد بتا نیتروی شخصتتی ختود تتتأثیرات
عمیق و استثنایی در پیروان خود ایجاد نمایند.
بن ت تتابراین رهب ت تتر کاریزماتی ت تتک دارای خصوص ت تتیت اله ت تتامبخش ت تتی ب ت تته پی ت تتروان را دارد،
بتتیآنکتته از اهتترم زور یتتا عوامتتل متتادی استتتفاده کنتتد .محققتتان شتترایط ختتا ّ اجتمتتاعی
و سیاست تتی را نیت تتز در بت تتروز و ظهت تتور رهبت تتران کاریزماتیت تتک متتتوثر متتتیداننتتتد و معتقدنتتتد کتتته
چه بسا راهبران کاریزما قبل از این شرایط فردی عادی بودهاند .از همین رو است کته ظهتور
رهب تتر کاریزماتی تتک را انعکاس تتی از خواس تتتهه تتای م تتردم زمانتته ختتود تلق تتی کتتردهانتتد ک تته در
میگردد(.همان)
محق ت ت تتق معاصتت ت تتر آمریک ت ت تتایی جتت ت تتی .آ .ک ت ت تتانگر ،و همکتت ت تتارش کان ت ت تتانگو در کتتت ت تتاب
"رهبری کاریزماتیک در سازمانها" بته شاخصتههتای رفتتاری رهبتران کاریزماتیتک بته شترل
زیر اشاره میکند:
• رهبران کاریزماتیک چشماندازهای متفاوت و متضادی با وضع موجود دارند.
• رهبران کاریزماتیک ریسکهای شخصی باالیی را با ایثارگری خود قبول میکنند.

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

شخصتتیت یتتک رهبتتر متبلتتور شتتده و آن رهبتتر تبتتدیل بتته نمتتادی از آرمانهتتای پیتتروان ختتود

• رهبران کاریزماتیک به آزادی عمل پیروان خود اعتقاد دارند.

...

• رهبران کاریزماتیک انگیزههای خود را به روشنی بیان میکنند.
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• رهبتتران کاریزماتیتتک بتتا آ گتتاهی از شتترایط و تنگناهتتا دستتت بتته اعمتتال غیتتر مترقبتته و
ابتکاری میزنند) 1987: 637-647،Conger.Jay.A( .

کاریزما یک نظریه انسانی
آوردن ریش یونانی کاریزما و نقل حضرت مسی به عنوان یک شخصیت کاریزمتا و نیتز
تحقیقات نوین محققان غربی چون وبر و کانگر ،نباید ایتن تلقتی را ایجتاد کنتد کته کاریزمتا
ً
صرفا ماهیتی غربی و برخاسته از مغرب زمتین دارد .بلکته بایتد گفتت؛ کاریزمتا امتری استت
ً
انستتانی ،فراگیتتر و فطتتری استتت کتته تقریبتتا از قتتدیم االیتتام در همتته فرهن هتتا وجتتود داشتتته
است .البته در عصر معاصر ،غربیها سعی کردهاند از این نظریه برای مقاصتد اقتصتادی و
مدیریتی خود نیز بهره ببرند.

در ایران باستان سخن فراوانی از ّفره ایزدی به میان رفته است تا آنجا که این امتر یکتی از

مبنایی ترین مباحث در شناخت فرهن

باستانی ایران زمین و مذاه

زرتشتتی و مزدکتی

و مانوی و زروانی به شمار میآید.
در فرهن اسالمی نیز بنابر آیات و روایات فتراوان ،همته انبیتاء و اولیتاء الهتی از ایتن نیترو
برخوردار بوده و در رأس ایشان نبی ّ
و حضترت علتی از
مکرم اسالم حضرت محمتد
نورانیت و شکوه و وقار خدادادی (= ل ّ
این ّ
تدنی و هوهبتی) برختوردار بتودهانتد .ایتن کاریزمتا در
ائمه اطهار

نیز تا چنان پایه است که علیرغتم نهتی ختود ایشتان عتدهای در حتق ایشتان

به غلو افتاده و دم از خدایی ایشان میزدنتد .بنتابراین مستاله کاریزمتا بته عنتوان یتک عنصتر
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انسانی ،تاریخی و جهانی به شمار رفته و همتواره متورد توجته اقتوام و جوامتع و فرهنت هتای
مختلف بوده است و به همین جهت از کارکردهای تاریخی و اجتماعی تحتول آفرینتی نیتز
برخوردار بوده است.

شخصیت کاریزماتیک قمر بنیهاشم

شخصیت کاریزمای ّ
ّ
عباس بن علی بایتد
نویسنده مقاله بر این باور است که برای درک

به سه مقطع و یا سه مرحله جدا گانه توجه شود .این سه مقطع عبارتند از:
الف :زمینههای شکل گیری شخصیت کاریزمای ّ
عباس تا قبل از حادثه کربال
در میدان کربال

ب :بروز و جلوه گر شدن شخصیت کاریزمای عباس
 :آثار ماندگار شخصیت کاریزمای ّ
عباس بعد از حادثه عاشور تا به امروز

در واقتتتع تمتتتام مطالت ت

مستتتتند ایتتتن مقالتتته ،در ایتتتن ستتته محتتتور فتتتوق دستتتته بنتتتدی و

جتتای گرفتهانتتد.در قساامل ال ا

ّ
عبتاس

بیشتتتر مطالتت

مشتتعر بتتر شتتکلگیتتری اولیتته شخصتتیت

و توجته بتته ختانواده و خانتتدان اوستت .در قسامل

کتتربال فتی الواقتتع بته عنتتوان

ّ
جذاب ّ
ّ
عبتاس مطترل متیگتردد .بته دیگتر ستخن
شخصیت کاریزماتیک و
جلوهگاه بروز
کتتربال ظرفیتتتی را ایجتتاد متتیکنتتد کتته در طتتول ستته روز ّ
عبتتاس تمتتامی ابعتتاد شخصت ّتیت
جذاب خود را به رخ تاریخ میکشد .در قسمل ج به ماندگاری نام عباس
خانتتدان و نوادگتتان عبتتاس

و نیتتز بتته باورهتتای متتردم از دیربتتاز تتتا کنتتون در بتتاره عبتتاس

پرداخته شده است .از سوی رمز ماندگاری شخصتیت عبتاس
کتتربال و حستتین

و نیز احترام

بته همتراه جاودانته شتدن

نیتتز متتورد توجتته قتترار گرفتتته استتت .چتترا کتته خیلتتی از افتتراد دیگتتر هتتم در

کتربال بودنتد امتا اینکته چترا نتام عبتاس

 ،دوشتادوش نتام حستین

 ،قهرمتان اصتلی کتتربال

تا این پایه و عظمت ماندگار شده است ،ریشه در ویژگیهای فتوقالعتاده و منحصتر بته فترد
عب تتاس دارد ک تته مقال تته ب تته اعتب تتار هم تتین ویژگ تتیه تتا ،قائ تتل بتته شخصت ّتیت کاریزم تتایی
برای او است.

انسانها در فرایند تکوین شخصیتی و هویتی خود دارای خصلتهای ویژهای میشوند کته
جذبه خاصی در ایشتان پدیتد آورده و همتین جاذبته باعتث قتدرت رهبتری در ایشتان و پیتدا
کردن یاران و طرفداران میشود؟
در پاسخ به این سؤال نمی توان به یک عامل خا

اشاره کترد .الاقتل تحقیتق در زنتدگی

در خصو

ایشان اشاره میگردد:

 .1نقش ژن و میراثهای شخصیتی خاندانی

ً
اساستتا انتقتتال خصتتلتهتتای روحتتی و خلقتتی و روی هتتم رفتتته ویژگتتیهتتای شخصتتیتی از

...

عباس که مورد بحث ما میباشد ،نشانگر این استت کته چنتدین عامتل مختلتف وی را
ً
رفته رفته به یک شخصیت کاریزما تبدیل کرده است .در این جا اجماال به سه عامل مهتم

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

الف)زمینهها شکلگیر شخصیت:اریزما عباس تاقبلازحادثه:ربال 

ً
در طلیعه ورود به این بخش طرل این سؤال بسیار مهم است که اساسا چگونته برختی از
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ً
والدین به فرزندان امری ثابت شده است .این انتقال کیفیتات روحتی و روانتی ،تقریبتا پتا بته
پتای انتقتال ژنتیتک کمیتات متادی و جستمی پتتیش متیرود .بته دیگتر ستخن همتان طتور کتته
فرزنتتدان از نظتتر قیاف تته و انتتدام شتتباهتهتتای ز یتتادی بتته والتتدین ختتود پیتتدا متتیکننتتد ،از نظتتر
ّ
اخالقیتتات و رفتارهتتا نیتتز ماننتتدگیهتتای بستتیاری را از ایشتتان بتته ارق متتیبرنتتد .مهمتتتر آن کتته
امروز ثابت شده که گاه برخی از این ویژگیهای جسمی و یا خصلتهای اخالقتی نته تنهتا
از والدین بلکه از اجداد و حتتی اجتداد بستیار پیشتتر بته ارق متیرستد .بنتابراین در تحلیتل
ّ
شخصیت کاریزمای عباس بن علی نمیبایست از این موضتوع مهتم غفلتت ورز یتد .در
میتان اجتتداد پتتدری عبتتاس( ،عبتتاس بتتن علتتی بتتن ابیطالت

بتتن عبتتدالمطل

بنهاشتتم بتتن

عبدمناف) جد اعالی او یعنی عبدمناف ،به زیبایی شهرت داشته و به او "قمتر البطحتاء"
میگفتهاند( .ق وینی1426 ،ق)113 :
از نظر رفتتاری تمتامی اجتداد پتدری عبتاس

یعنتی بنیهاشتم از بهتترین و اصتیلتترین

و ش تتریفت تترین نست ت ه تتای ع تترب ب تته ش تتمار رفت تته و ب رگ تتانی چ تتون هاشتتم و عب تتدالمطل
و پیامبراستتالم

 ،ابوطالت

و حمتتزه و عبتتاس از همتتین تیتتره بودهانتتد .از نظتتر متتادری هتتم،
بتا ویژگتیهتای برجستته اخالقتی و جستمی بتوده استت،

نه تنها خود ام البنین زنی منتخت
ّ
بلکتته جتتد متتادری وی ،یعنتتی حتتزام بتتن خالتتد بتتن ربیعتته از قبیلتته بنتتی عتتامر بتتن صعصتتعه از
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

مهمتتترین قبایتتل عتترب بتتوده استتت( .دینوری،ترجمتته محمتتود مهتتدوی دامغتتانی1371 ،ش:
 ) 301خان تتدانی ک تته در دل خ تتود لبی تتد ب تتن ربیع تته را پرور ی تتده استتت .بنتتابراین عب تتاس

از

نظتتر متتادری نیتتز بتته دو س تته واستتطه بتته یکتتی از نوابتتغ ش تتعر وادب عتترب یعنتتی لبیتتد شاعتتتر
ّ
جاهلیتتت و اس تتالم را درک کردنتتد ،مخضتترم
مشتتهور مخض تترم (شتتاعرانی را کتته هتتر دو دوره
میگفتند) بازمیگردد.
در ستتفینةالبحتتار آمتتده استتت کتته ":لبیتتد شتتاعر معتتروف مخضتترم هتتو ابوعقیتتل بتتن ربیعتته
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العامری ،عموی حزام بن خالد بن ربیعته استت و ایتن حتزام پتدر ام البنتین متادر عبتاس
اس تتت  .بن تتابراین لبی تتد م تتیش تتود عم تتوی ج تتد م تتادری عب تتاس

 .او از ش تتعرای اص تتحاب

معلقتتات ستتبع بتتوده و گوینتتد  140ستتال عمتتر کتترده استتت .پیتتامبر استتالم
اصدق کلمه قالتها العرب کلمه لبید:

فرمتتودهانتتد" :

اال کل شتیئی متا ختال اهلل باطتل

و کت تتل نعت تتیم ال محالت تته زائت تتل
(قمی1414 ،ق)564/7 :

البتته در نست

ام البنتین چنتد قتول آمتده استت کته مشتهورترین و دقیتقتترین قتول همتتان

استت کته آمتد .در ز یتر کتابهتای ارزشتتمند ؛ ت"ار یتخ اهتل البیتت نقتال عتن االئمتته

" از
"

ابن ابی الثلچ بغدادی متوفی  325قمری و "شترل االخبتار فتی فضتایل االئمته االطهتار
ّ
از ابتن حیتون مغر بتی متتوفی  363قمتری آمتده استت کته پتدر ام البنتین ،حتزام بتن خالتد بتتن
ربیعت تته عامر(الوحیت تتد) بت تتوده است تتت(.ابن ابت تتی الت تتثل  1410،ق94 :؛ ابت تتن حیت تتون1409 ،ق:

 .) 182/3شیخ مفید پدر ام البنین را حزام بن خالد بن دارم معرفی کترده و بته پیتروی او در

"اعت تتالم الت تتوری" (طبرست تتی1390،ش )293 :و در "مناقتت ت

آل ابت تتی طالتت ت "(شهرآشت تتوب،

137ق )304/3:و در "عمت تتده عی ت تتون ص ت تتحال االخبت تتار فت تتی مناقتت ت

امت تتام االبت تترار"(ابت تتن

دارم" آمتتده
بطر یتتق1407،ق )30 :و در "کشتتف الغم تته فتتی معرف تته االئمتته" بتته جتتای ربیعتته " ِ
استتت(اربلی ،)589/1:،ام تتا ابتتن ادر ی تتس متتتوفی  598قمتتری در کتتتاب "الستترائر الحتتاوی
لتحر یتتر الفتتتاوی و المستتتطرفات" ،بتته ستتختی قتتول شتتیخ مفیتتد را در نستت

میکند و میگوید ":شیخ ما مفید در کتاب "ارشاد" مادر عباس

ام البنتین را دختتر حتزام
ستقا ،یتا اباقربته،

رایته ا لحستین ،ام البنتین بنتت حتزام بتن خالتد بتن ربیعته استت و

این ربیعه برادر لبید شاعراست( .ابن ادریس1410 ،ق )656/1 :افرادی چتتون رضتی التدین
حلی علی بن یوسف برادر عالمه حلی به پیروی از ابن ادر یتسّ ،
عبتاس را از نوادگتان ربیعته

دارم (.رضی الدین حلی1408،ق)242 :
میدانند نه ِ
ً
طبعا با توجه به اینکه در فرهنت عمتومی متردم در جاهلیتت و صتدر استالم انتستاب بته
خاندانها برای اشخا

اعتبار میآورده است ،این امر باعث متیشتده کته هتم عبتاس

نوعی احساس علو طبع درونی و ذاتی برخوردار باشد.
 .2نقش تربیت خانوادگی

ً
تربیتتت ختتانوادگی و مخصوصتتا نقتتش پتتدر و متتادر در تربیتتت فرزنتتد بستتیار مهتتم استتت.

...

در کانون توجه باشد و هم اینکه خود عباس

با اشعار بته ایتن حست

و نست

دو گانته از

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

بن خالد بن دارم میداند و این خطتا استت ز یترا ام البنتین متادر عبتاس

مقتول به کربال و صتاح

ام البنتتین رد
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عباس

این توفیق را داشته است که حضرت مولی الموحتدین و امیرالمتؤمنین علتی

پدر و ام البنین مادر او باشتد .ام البنتین در واقتع یتک زن منتخت
عقیل که در شناخت نست

و حست

و برگ یتده بتود کته توستط

قبایتل عترب شتهرتی داشتت بترای همستری علتی

انتخاب شده بود .از نشانههای شرافت و نجابت امالبنتین ایتن استت کته از کتودکی عشتق
عمیتتق بتته اوالد فاطمتته را در قل ت

و وجتتود فرزنتتدان ختتود غتترس کتترد .ام البنتتین بتته ختتوبی

جایگاه علی و خانتدانش و از همته مهتمتتر علتی و فرزنتدانش از فاطمته

دختتر رستول

خدا را درک کرده و بدون هیچ گونه حسادت ،اخال

عمیقی در فرزنتدان ختود نستبت بته

فاطمته و اوالد او بتته وجتود آورده بتتود .متتیالد عبتاس

بتته احتمتتال ز یتاد در ستتال  26هجتتری

قمری واقع شده است( .سماوی1423،ق)37:
ام البنین از اینکه فرزند ماه جبینی از علی بن ابیطال

زاده استت بستیار خوشتنود بتود،

تا جایی که در هنگام تولد عباس سروده است:
اعیتت ت ت تتذه بالواحتت ت ت تتد

من عین کتل حاستد

ق ت ت ت ت تتائم و القاع ت ت ت ت تتد

مستتلمهم و الجاحتتد

صت ت تتادرهم و الت ت تتوارد

مولت ت تتودهم و الوالت ت تتد

او را به خدای واحد میسمارم از چشم هر حسودی؛ چه آنان که نشستهاند و یا ایستاده،
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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چه آنان که مسلمانند و یا منکر ،چه آنان که میروند و یا میآیند و چه از فرزندانشان و یتا از
پدرانشان( .ابن حبی 1405،ق )351:این اشعار نشان دهنتده ایتن استت کته عبتاس

از

همان بدو تولد مورد توجه همگان و در معرض حسادت دیگران بوده است.
از رجزهایی که عباس

و برادرانش در آخرین حمالت خود به سماه عمتر ستعد دارنتد،

نشتتانه هتتای ز یتتادی از ب رگتتی شخصتتیت فتتردی و ختتانوادگی ایشتتان هو یتتدا استتت .عمتتدتا بتته
اینکه فرزند علی هستند مفتاخره متیکننتد و گتاه در کنتار علتی بته خانتدان متادری ختود نیتز
اشارات افتخارآمیزی دارند .چنانکه جعفر کوچکترین برادر عباس

در آستتانه شتهادت

خود در کربال در رجزی گوید:
ان ت ت ت ت ت تتی ان ت ت ت ت ت تتا جعف ت ت ت ت ت تتر ذوالمع ت ت ت ت ت تتالی

ابت ت ت ت ت ت تتن علت ت ت ت ت ت تتی الخیت ت ت ت ت ت تتر ذوالنت ت ت ت ت ت تتوال

حست ت ت ت تتبی بعمت ت ت ت تتی شت ت ت ت تترفا و خت ت ت ت تتالی

احم ت تتی حست تتینا ذی النت تتدی المفض ت تتال
(مجلسی1364 ،ش45 :

عباس

)58

همچنین این توفیق را داشتته استت کته از گتاه تولتد تتا شتهادت از ستال  26تتا

 40قمتری بتته متتدت حتتدود  14ستتال از محضتتر پتتدر ب رگتتوار ختتود حضتترت علتتی
است و پس از آن از محضر برادران ب رر مرتبته ختود؛ امتام حستن و امتام حستین

بهتتره بتترده
 ،تلمتذ

کرده و مراتبتی از فضتل و کمتال را نتزد آن دو بترادر بت رر طتی کترده استت .طبیعتی استت کته
عباس با چنین خانوادهای  -در صورتی که استعداد ذاتی داشته باشد -بتواند در اسرع
ّ
وقت به شخصیتی جذاب و کاریزماتیتک تبتدیل شتود و عبتاس ایتن قابلیتت ذاتتی را از
خود نشان داد.
 .3نقش ویژه گیهای فردی جسمی و اخالقی (قمربنیهاشم و ابوالفضل )

عتالی و

همانطور که گفته شد عباس بتا وجتود برختورداری از اصتل و نست و حست
ّ
معنویتت ،بتاز هتم
نیز بهرهمندی از تربیت فوقالعتاده در کتانون ختانوادهای سرشتار از علتم و
اگر استعداد ذاتی نمیداشت ،شاید به آن درجه از کاریزمایی که ایشان بدان نایتل شتدند،
دست نمییافت .چه بسا افراد زیادی کته در چنتین بستترهای مستاعدی بتودهانتد ،امتا هرگتز
.

و آن عبارت است از ویژگیهای فردی جسمی و اخالقی عباس
دقت و ّ
اهمیت دادن بته دو عنتوان مشتهور عبتاس قبتل از القتاب و عنتاوینی کته او در
ّ
کربال به خود اختصا داد ،ما را متوجه عمق
شخصیت فتردی عبتاس متینمایتد .ایتن
دو عنتتوان عبارتنتتد از لقتت " قمتتر بنیهاشتتم " نتتاظر بتته برجستتتگیهتتای جستتمی و ظتتاهری
عب تتاس

جوانمردی و کرم و ب رگی نفس ایشان .باید التفات داشت که گرفتن لق

و یا کنیته

(البتته غیتتر از کنیته ای کتته نتتاظر بتر ذات استتت نظیتر اینکتته بتته پتدری کتته نتام فرزنتتدش حستتن
است بگویند ابوالحسن ،اما ایتن مستلم استت کته عبتاس

فرزنتدی بته نتام فضتل نداشتته

استتت بنتتابر ایتتن کنیتته او نتتاظر بتته معنتتا استتت یعنتتی صتتاح

فضتتل) امتتری ستتهل الوصتتول

...

مرات

و کنی تته " ابوالفض تتل " (بحران تتی1413 ،ق )283/7 :نتتاظر بتته فضتتایل معن تتوی و

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

نتوانسته اند به مقامی شایسته دست یابند .از همینجا است که عنصر سوم مطرل میشتود
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ً
نیستتت .ز یتترا دستتتیابی بتته چنتتین القتتاب و کنتتایی ،معمتتوال در بستتتر زمتتانی و محیطتتی و در
شرایط خا

امکان پذیر است ،که رفته رفته از سوی جامعه و مردم بته شخصتی بته ختاطر

قابلیتی اعطا میشود .بنابراین هر لق

یا کنیهای نشانه رسوخ خصلتی ممتتاز و ثابتت ،در

فرد دارای آنها به شمار میآید.
در مقاتل ّ
الطالبیین وصف جالبی از ویژگیهای جسمی عباس

شده است و به نظتر

متتیرستتد ،بعتتدها محققتتانی چتتون مجلستتی دوم در "بحتتاراالنوار" عتتین همتتین گفتتتار را نقتتل
کردهاند .ایتن توصتیف چنتین استت ":عبتاس متردی زیبتا روی و روشتن چهتره بتود و چتون بتر
مرکت ت

خ تتوش هیک تتل عر ب تتی م تتینشس تتت ،پاه تتای او ب تترزمین کش تتیده م تتیش تتد (اب تتوالفر

اص تتفهانی ،ترجمتتته فاضتتتل1339 ،ش )125/1 :او را قمتتتر العش تتیره هتتتم گفتتتتهانتتتد (قمتتتی،
1385ش.)484 :

ابراهیم محمد زکی گوید :عباس را قمر بنیهاشم مینامیدند بته ختاطر جمتال و زیبتایی

و جالل و شکوه و فضل و علم (.ابتراهیم زکتی1424:ق )32:در "المتزار" آمتده استت کته او را
قمر بنیهاشم لق

دادهاند ،به جهت زیباییاش ،چنانکه بته عبتدمناف "قمتر البطحتاء" و

بتته عبتتداهلل پتتدر پیتتامبر

"قمتتر الحتترم" متتیگفتنتتد(ق وینی1426 ،ق .)113 :در "موستتوعه

العتبات العباسیه" آمده است:
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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کا یقال ا قراانق ا ق یقه شاایقک کاافقسرا ا مقس رجاایقخقانا ض
اقرر ا یق قس ا
1407ق)71/8:ا ق

.ق(خ ا هها ا

ً
طبعا زیبارویی و قامت بلند که از صتفات زیبتای جستمی استت در کنتار فضتل و بت رر
منش تتی ،افت ت ون ب تتر ش تتأنیت خان تتدانی و خ تتانوادگی او ،از ب تتارزترین عناص تتری ب تتودهان تتد ک تته
شخص ّتیت عبتتاس بتن علتتی را رفتته رفتتته بته ستتمت نتوعی کاریزمتتا و فرهمنتدی و جاذبتته
سوق داده است.
ب بروزوج وه گرش دشخصیت:اریزما عباس

یک رابطه متقابل میان عباس

درمی اد:ربال 

و کربال وجود دارد .عباس با همه وجود و هستی ختود

در خدمت کربال است .او همه جای صحنههای مهم و حساس کربال حضتور دارد .آن هتم

ّ
در نقتتشهتتای مهتتم فرمانتتده ،علمتتدار ،ستتقا در شتترایط متترر و زنتتدگی و در حتتالی کتته آب در
محاصره پانصد دشمن مسل استت ،یتار امتین و بتازوی راستت قهرمتان اصتلی کتربال یعنتی
امام حسین

و نگهبان آرامش بخش خیامی که در خطری بسیار هولناک قرار گرفتهاند.

اینها همته ختدماتی هستتند کته عبتاس
ک تتربال ه تتم خ تتدمتی ب رگ تتی ب تته عبت تاس

بتا تمتام وجتود در طبتق اختال

متینهتد .امتا

ک تترده اس تتت .ک تتربال آین تته انعک تتاس شخص تتیت

کاریزماتیتتک عبتتاس استتت.کربال آین ت تمتتام نمتتای صتتفات و خصتتال برجستتته و عتتالی
ً
عبتتاس استتت .معمتتوال بتترای پتتی بتتردن بتته شخصتتیت هتتر فتترد متتیبایستتت دههتتا ستتال
وق تتت ص تترف ش تتود ،ام تتا ک تتربال در س تته روز از ت تتاریخ خ تتود (روزه تتای هش تتتم و نه تتم و ده تتم
محرم  61قمری) از چنتان ظرفیتت عظیمتی برختوردار متیشتود کته عبتاس

متیتوانتد همته

شجاعت ،ایثارگری ،نجابت ،مهربانی ،وفاداری ،قتدرت رهبتری و فرمانتدهی ،امانتتداری و
ً
دهها صفات عالی انسانی دیگتر را بته اکمتل وجته ،بته ّ
منصته نمتایش و ظهتور بگتذارد .واقعتا
قتتدرت انعکتتاس و نمتتایشدهنتتدگی کتتربال در ایتتن ستته روز ،در طتتول تتتاریخ کتتم نظیتتر و بلکتته
بینظیر است.
عظمتتت حستتین

نیز هر چه دارند از ایثار و شجاعت در همین میتدان نمایتان متیشتود و

از آن طتترف ،شخصت ّتیتهتتای لشتتکر رو بتته رو هتتم ،همتته صتتفات غیرانستتانی ختتود را نمایتتان و
بتترمال متتیس تتازند .ایتتن خاصتتیت کربالی تتی استتت ک تته حستتین

فرزنتتد رستتول ختتدا بتترای

پاسداری از شرافت و ارزش های انسانی و دفاع از استالم راستتین محمتدی و علتوی حاضتر
نیست با بیعتی ننگین از همه آن بالها و سختیها رها شود .این قطعه استثنایی از تتاریخ
واقعا کار را برنویسنده یک متن واقعی تاریخی ستخت متیکنتد و ناخودآ گتاه او را بته ستمت
جایی که بدون آن و به دور از آن نمیتوان تصویری درست از کتربال و نقتش افتراد شاخصتی
چون حسین

و عباس

و زین

ارائه نمود.

به هتر حتال مستایل مهمتی در صتحنه کتربال رخ دادنتد کته میتدان دار واقعتی در همته آنهتا

ّ
عباس

است در این جا به اهم این مسایل اشاره میشود:

...

احساس میکشتاند ،امتا ایتن احستاس ختود بخشتی مهتم از حقیقتت واقعتی کتربال استت ،تتا

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

اصحاب حسین

در ایتتن نمایشتتگاه بت رر جلتتوهگتتر متتیشتتود .شخصت ّتیتهتتای دیگتتر از
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ّ
 .1کربال و عباس سقا

ً
اساسا در نبردهای دنیای قدیم که از تکنولوژیهای نوین نظتامی بتی بهتره بودنتد ،ستعی

متیکردنتد از عوامتل طبیعتی بته نفتع ختود بهتره ببرنتد و یکتی از عوامتل مهتم طبیعتی آب بتتوده
است .فرماندهان دسترسی سریعتر به آب و مانع شدن طرف مقابل را از رسیدن بته آن یتک
راهبرد نظامی مهم تلقی میکردند .در جن بتدر در زمتان رستول گرامتی استالم صتلوات اهلل
ً
ّ
اهمیت موضتوع آب کتامال مشتهود استت.
علیه و در نبرد صفین در زمان حکومت علی
در کربال از همان روزهای اول ن ول و اسکان کاروان در کربال (از روز سوم یا چهارم ماه محرم
ستتال )61کتته در حتتدود هشتتتاد کیلتتومتری از کوفتته قتترار داشتتته استتت ،آب مستتأله ستتاز شتتد.
شتتاید روایتتت ز ی تتر اولتتین برخ تتورد بتتر ستترآب در ک تتربال بتته شتتمار آیتتد .ایتتن زمتتانی استتت کتته
نگذاشتتتند امتتام وارد کوفتته شتتود و امتتام و یتتارانش را بتته ستتمت بیابتتانهتتای بتتاال دستتت کوفتته
راندند .تا آنجا که به کربال رسیدند .در کتاب "االمامه و السیاسه" چنین آمده است:
قسحلسی قسیقسا قهذاق؟قق روسقکر قق :قهذاقک بقخق ءقق :قفنزروسقخقبیهنیق
ضق
فل
ض
ض
خقباایقس ا ءق بااواقف ا اس قسحلساایقخقسا ا نقس ا ءقف ا روسقبیااهنیقخقبیناانقفل ا قشااج قب ا ق
حوشف :ق تشر بوسقمننقحیتقتشر بوسقسحلممیقفل قعب مقب قعیل:قا قس قعبدسهللقحن قعیلق

سحلققفنل تل؟قق قنعی.ق(یبواقتادع 1410اق )11/2:ق
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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سمس عبتاس بتا جمعتی بتر او حملته بترد و او را کنتار زد و از آب نوشتیده و مشتکهتا را پتر
ً
آب کردنتد( .همتان )11/2 :ایتن اولتین کشتتمکش بتر ستر آب بتود کتته قطعتا زمتان آن بته همتتان
روزهای اول ورود به کربال می باشد .از این زمتان تتا روز عاشتورا چنتدین بتار عبتاس و یتارانش
خود را به آب رسانده و مشکها را پر آب کرده به خیمه گاه امام رساندند.
اما مهمترین نبرد بر سر آب روز هفتم و یا هشتم محرم بوده است که غال
ً
به شکل تقریبا واحدی بیان کردهاند.
هنگامی که تشنگی بر حسین
بیستتت پیتتاده بتترای آوردن آب بتته لت

و یارانش غلبه یافت امام ،عباس

ّ
مورخان آن را
را با ستی ستوار و

فتترات فرستتتاد (دینتتوری ،ترجمتته دامغتتانی1371 ،ش:

 301؛ ترجمه طبری 1375 ،ش)3008/7:
عباس

با این جماعت به ستوی آب رفتته ،در حتالی کته نتافع بتن هتالل در پیشتاپیش

ستتواران قتترار داشتتت بتته نزدیتتک شتتریعه رستتیدند .هنگتتامی کتته بتته نزدیکتتی آب رستتیدند،
عمروبن حجا با فو زیادی مانع شدند و عباس

آنان را کنار زد .پتس مشتکهتا را پتر از

آب کرده به امام و یاران رساندند( .دینوری ،ترجمه دامغانی)302 :
دستور جلوگیری از آب روز هفتم محرم از عبیتداهلل ز یتاد رستیده بتوده و عمتر ستعد بتا ایتن
دستور عمروبن حجا را با پانصد سوار به کنار شریعه فترات رستاند کته متانع رستیدن یتاران
حستتین

بتته آب شتتود( .همتتان:

 )301چتتون خبتتر موفقیتتت عبتتاس

در بتتردن آب بتته

ترغیت

نمتود .بدینستان

عبیداهلل رسید ،پیامهای ستختتتری داد و عمتر ستعد را بته جنت
وقوع جن

در روز پنجشنبه حتمی شد (همان:

خواست و عباس

)302درهمین زمان بود که امام مهلتت
)302

را برای مهلت خواستن نزد ایشان فرستاد( .همان:

این همه سختگیری عبیداهلل در بازداشتن ایشان از آب ،نه تنها اینکه منشتأ لجاجتت و
قساوتی از سوی عبیداهلل بتن زیاد داشت ،بلتکته از نتظتتر نظامی هم عبیتداهلل متیدانستت کته
آزادی کامتتل امتتام حستتین

و یتتاران است تتوارش ،متتیتوانتتد مقاومتتت ایشتتان را افتتزایش داده و

باعث طوالنی شدن کار شده و موجبات تفرقه و سستتی را در لشتکر او فتراهم آورد .لشتکری
که علی رغم تعداد زیاد یک دست نبوده و فضای تردید و شک نیز در آن بسیار بود.

از شهادت امام حسین

به عمربن سعد میفرستد ،میگوید ":میان حسین و یتاران وی و

آب حایتل شتو کته حتتی یتک قطتره از آن آب را ننوشتتند ،همتانطور کته بتا متقتی پتاکیزه ختتوی
مظلتوم امیرمؤمنتان عثمتتان بتتن عفتتان ایتتن چنتتین کردنتتد(.طبتتری ،ترجمتته پاینتتده1375 ،ق:
 )3007/7اشاره عبیداهلل به محاصره و قتل عثمان خلیفه سوم در سال  36در کوفته استت

عثمان مسلم است( .تجارب االمم ،ترجمه امامی1369 ،ش)421-414/1 :
در هتتر حتتال تتتا آختترین روزهتتا یعنتتی تاستتوعا و عاشتتورا بتتاز عبتتاس

بتتا شتتجاعت ختتود

تتتالش ک تترد ت تتا خیم تتهگ تتاه ام تتام و یتتاران خ تتالی از آب نباشتتد .از ایتتن رو استتت کتته موضتتوع

...

که از ماجراهای تاریک و مجهول تاریخ اسالم بوده و حتی تا کنون به قطعیت قاتل عثمتان
ً
معلتتوم نشتتده استتت .در حتتالی کتته اتفاقتتا در آن متتاجرا همکتتاری امتتام علتتی بتترای نجتتات

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

البتتته عبیتتداهلل بتترای بستتتن آب دستتت بتته تتتوجیهی نیتتز متتیزنتتد تتتا بلکتته بتتا ایتتن توجیتته
ّ
مشروعیت به این کار زشت خود بدهد و آن اینکه طتی نامتهای کته سته روز قبتل
حقانیت و
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آب و عبتتاس
در اعطتتای لق ت

در ک تتربال از به تتم پیوس تتتگی عمیق تتی برختتوردار شتتده استتتّ .
مورختتان نیتتز
ّ
ستتقا و کنیتته ابتتا قربتته (مشتتکدار) بتترای عبتتاس هتتم داستتتانند( .قمتتی،

 1385ش)484 :
 .2کربال و رایزنیهای عباس

موضوع دیگری که در کربال نقش عبتاس
حستتین

را پرفترو متیستازد انتختاب او از ستوی امتام

بتترای گفتگوهتتای حستتاس بتتا دشتتمنان استتت .عبتتاس

هتتم امتتین حستتین

است و هم شهامت ابال پیام او را در شرایط سخت محاصره به دشمن را دارد.
در چند روز آخر که وقوع جن

حتمی شد و معرکه کربال به او روزهای خطتر و التهتاب

نزدیک میشد ،تنها کسی که از سوی امتام پیتامهتای امتام را بتا دشتمنان رد و بتدل متیکترد،
عباس

بود( .ابن سعد ،ترجمه دامغانی1372،ش )98/5:از جمله در روز نهم که فشتار

دشمن بته دستتور عبیتداهلل ز یتاد اف ونتی یافتت ،امتام عبتاس
گوید :روز نهم عباس

گفت :برادر قوم آمدند .حستین

را نتزد ایشتان فرستتاد .طبتری
گفتت :عبتاس

بترادرم جتانم

ف تتدایت برنش تتین و پ تتیش آن تتان ب تترو و بگ تتو چک تتار دار ی تتد و مقص تتودتان چیس تتت؟ (ترجم تته
طبری1375،ش)3012/7 :
عبتتاس بتتن عل تی

بتاختتت بیامتتد و بتته آنهتتا رستتید و گفتتت :ای حاضتترانا ابوعبتتداهلل از
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شتتما متتی خواهتتد کتته امش ت

برو یتتد تتتا در ایتتن کتتار بنگتتریم کتته میتتان شتتما و او در ایتتن بتتاب

(جن ) سخنی نرفته بود( .همان)3013/7 :
در روایتی دیگر از امام حسین

آمده است کته گفتت :ای عبتاس پتیش ایشتان بتازگرد و

ا گتتر توا نستتتی تتتا صتتب دم هجتتوم ایشتتان را عقت
امش

بینتتداز و امشت

را از متتا بازشتتان دار .شتتاید

برای پرورگارمان نماز کنیم و دعا و استغفار نماییم .خدا میداند که من نمتاز کتردن

و قرآن خواندن و دعای بسیار و استغفار را دوست میداشتهام( .همان)3014/7 :
22

به نظر میرسد در همان روز تاسوعا یا یتک روز قبتل از آن بتود کته میتان امتام حستین

و

عمر سعد سخنها یی رفت و در همان جا بوده است که امام برای پرهیتز از جنگتی نتابرابر و
ناخواسته ،سه پیشنهاد مختلف و در واقع سه راه را بتا عمتر ستعد در میتان نهتاد .ابتن قتیبته
آورده است که:

ض
قسحلسی قا قعمرخ:قسختا میقثا قخاا ،قسما قترا کیقسانامقکما قناا قفا یقسبیا ق
ق
د
هااذاقف ا خریق ا لقسکقسرت ا مقسق ا تتجیقحاایتقسمااوضقسیقتساای لقف اامقااادیق قاااداق
ف کیق قمب قکر اد(.یبواقتادعادازیکی ا1410ق:ا )11/2ق

عمتتر ستتعد ایتتن پیشتتنهادها را بتتا عبیتتداهلل مطتترل کتترد و او بتته ستتختی ایتتن پیشتتنهادها
را رد کترده و عمتتر ستعد را دستتتور متتیدهتد تتتا بترای بیعتتت گتترفتن و تستلیم حستتین

بتته زور

متوسل شود.
 .3کربال و امان دادن به عباس

و عکس العمل تند او و برادرانش

ً
و متآال بتر ازدیتاد جنبته

یکی از مسایل مهم که به نوبه خود بر عظمت وفاداری عبتاس
ّ
ً
کاریزمتتایی و جتتذابیت تار ی تتخی او مخصوص تتا در صتتحن کتتربال اف تت وده استتت ،مستتأله امتتان
دادن به او از سوی افرادی از طایفه مادریش میباشد.
هنگتتتامی کت تته در روز تاست تتوعا وقت تتوع جن ت ت

حتمتتتی شتتتد ،شتتتمر بتتتن ذی الجوشتتتن کتتته

متتادر عبتتاس امالبنتتین را ختتواهر ختتود متتیدانستتت ،بتترای عبتتاس

و بتترادرانش امتتان آورد

اما آنها گفتند:
خدا ترا لعنت کند و امان ترا نیز لعنت کند اگر تو دایی ما باشی چگونه به ما امان
خ ا ا )163/11: 1371

در "لهوف" سخن عباس را چنین گوید ":دستهایت بریده و امان نامه ات ملعون بتاد ای
دشمن خدا ما را میخوانی که برادر و سرورمان حسین بن فاطمته

را رهتا کترده و در ختط

مطرودان و ملعونان و فرزنان مالعین خدا در آییم( .سید بن طاووس1380،ش)132:

تتتذکر ایتتن نکتتته الزم استتت کتته در عصتتر جتتاهلی متتردان بتته زنتتان هتتم قبیلتته ختتود ختتواهر

واقعی ام البنتین نبتوده استت .امتا امتان نامته دیگتری نیتز توستط عبتداهلل بتن ابتی محتل کته ام
البنین عمه او بوده استت از ابتن ز یتاد بترای عبتاس

و بترادرانش گرفتته شتد ،امتا ایشتان بته

غتتالم عبتتداهلل بتتن ابتتی محتتل کتته حامتتل پیتتام و امتتان نامتته او بتتود گفتنتتد ":بتته دایتتی متتا ستتالم

برسان و بگو ما نیاز به امان نامه او نداریم ،امان خداوند برای ما بهتر از امان نامه ابن ستمیه

...

متتیگفتنتتد .و دایتتی قلمتتداد شتتدن شتتمر در ایتتن متتاجرا از ایتتن ستتب

استتت وگرنتته شتتمر بتترادر

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

مت تتی دهت تتی کت تته بت تته فرزنت تتد رست تتول اهلل امت تتان نت تتدادی؟ا (یبه ههوایثاه ههش اتش مه ههعاحاله ههتادا
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است(.ابومخنف1364،ش)103:
عشق عباس

به حستین

بته گونتهای استت کته حتتی ذرهای تردیتد هتم در برابتر ایتن

امتان نامته هتا بته ختود راه نتداده و بلکته دراثتر شخصتیت کاریزمتای او دیگتر بترادران هتم بته او
تأسی کرده و از هر سازشی در آن شرایط دشوار پرهیز نمودند.
 .4کربال و وفا داری عباس

به امام حسین

ً
اساستتا عشتتق عمیقتتی میتتان امتتام حستتین

و عبتتاس

سرزمین کربال نمایتان متیشتد .از جملته وقتتی کته شت
امام حسین

فرمودند :از تتاریکی شت

برقتترار بتتود کتته در جتتای جتتای

عاشتورا وقتوع نبترد نتابرابر قطعتی شتد

استتفاده کنیتد و برو یتد و هتر متردی از شتما دستت

یکتتی از متتردان اهتتلبیتتتم را بگیتترد و در آبتتادیهتتا پراکنتتده شتتوید تتتا اینکتته خداونتتد گشایشتتی
ایجتاد کنتد ز یترا ایتن قتوم متترا متیطلبنتد و ا گتر بته متتن دستت یابنتد از تعقیت

دیگتران دستتت

متتیکشتتند .اولتتین فتتردی کتته در مقابتتل ایتتن گفتتتار ستتوزناکانه و متهورانتته و شتتجاعانه عکتتس
العمل نشان داد عباس

بود که گفت :چرا این کار را بکنیم آیا برای اینکه بعد از تو بتاقی

بمانیم؟ خدا هرگز چنین روزی را نیتاورد( .ابومخنتف کتوفی1380 ،ش138:؛ مفیتد ،بتی تتا:
 )94/2به دنبال عباس

بقیه هم هر کدام با کلمات زیبتا و فداکارانته وفتاداری ختود را تتا

بذل جان خویش به امام حستین
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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اعتالم نمودنتد در حتالی کته متیدانستتند در آن شترایط

نتتابرابر مانتتدن در رکتتاب حستتین معنتتایی جتتز متترر حتمتتی نخواهتتد داشتتت .در ایتتن فقتتره از
حوادق کربال نیز پیشگامی عباس

و تأثیرش بر دیگران مشهود است.

 .5کربال و علم داری عباس

در نبردهتتای قتتدیم پرچمتتداری نقتتش بستتیار مهمتتی بتته شتتمار متتیآمتتد .معمتتوال پرچمتتدار

متیبایستت صتفات و ویژگیهتتای خاصتی داشتته باشتد .پتترچم ،نمتاد وحتدت و یکمتتارچگی
سماه است و تا پرچم برپاست لشکر هم برپاست .از این رو پرچمدار بایتد در میتان صتفات
مختلف حتما فردی ثابت قدم و بسیار شجاع باشتد کته در شترایط ستخت پترچم یتا همتان
نمتتاد وحتتدت ستتماه را حفتتم کنتتد .امتتا پرچمتتدار حستتین

اف ت ون بتتر ایتتن ثابتتت قتتدمی از

صفات ممتاز دیگری برخوردار است که عبارتند از قد بلند ،سیمای زیبا ،وقتار و ستکینه و

زبان آوری و فضل و ادب .گویی این همته از وزانتت کته علتم دار حستین دارد بخشتی از
ً
قلت عددی سماه کوچکش را در برابر خیل لشکریان عمرسعد جبران میکند .تقریبتا همته
مورخان تایید کردهاند که امام حستین

در روز عاشتورا پترچم را بته دستت عبتاس

داد.

(طبری ،ترجمه پاینده1375 ،ق3020/7 :؛ خلیلی1407،ق)71/8 :
در کتاب ارزشمند "االخبارالطوال" به دقت آرایش جنگی سماه عمر سعد و یتاران انتدک

امتتام حستتین

بیتتان شتتده استتت .در لشتتکر عمتتر ستتعد در روز عاشتتورا عمتتروبن حجتتا در
و عتروه

پهلوی راست و شمر بتن ذی الجوشن(شترحبیل بتن عمترو بتن معاو یته) پهلتوی چت

بتتن قتتیس بتتر ستتواران و شتتبث بتتن ربعتتی بتتر پیادگتتان و پتترچم بتته دستتت ز یتتد غتتالم عمتتر ستتعد

(دینتتوری ،ترجمتته دامغتتانی 1371،ش )302 :شتتمر از قبیلتته بنتتی عتتامر بتتن صعصتتعه بتتوده
ً
استت( .همتان  )302آرایتش جنگتی اصتحاب امتام حستین کته جمعتا ،ستی و دو ستتوار و

چهل پیاده بودند ،زهیتر بتن قتین ستمت راستت ،حبیت بتن مظتاهر ستمت چت  ،پترچم بته
ً
دست عباس و ختود و همراهتان در جلتوی خیمتههتا قترار داشتتند( .همتان  )302ضتمنا
امام حسین

دستتور داده بتود خیمته هتا را متصتل بته پتا کننتد و پشتت آن خنتدقی کنتده و

مملو از هیزم کرده و آتش زنند تا مانع هجوم دشمن از پشت گردد( .همان )302

در صب روز عاشورا که جن های تن به تن و گروهی آغاز گردید ،چند نفر از یاران امتام

حستتین

بتته نامهتتای عمتتروبن خالتتد صتتیداوی و جتتابر بتتن حتتارق ستتلمانی و ستتعد غتتالم

عمربن خالد و مجمع بن عبداهلل عایذی بته لشتکر عمتر صتد حملته بردنتد و در میتان ایشتان

گرفتار شدند .عباس

شجاعانه به میان دشتمن تاختت و دوستتان ختود را از آن مخمصته

نج ت تتات داد( .طب ت تتری ،ترجم ت تته پاین ت تتده 1375 ،ق3052/7 :؛ اب ت تتن اثیر،ترجمت تته حال ت تتت،

1371ش184/11:؛ ابومخنف کوفی1380،ش)179:

به شهادت رسیدند .هر چند مسلم است که شهادت عبتاس
بتتن حستتن

و علتتی اصتتغر

است .به هر روی عباس

و علتی اکبتر

و عبتداهلل

بعتتد از ظهتتر و انتتدکی قبتتل از شتتهادت امتتام حستتین

بتتوده

نقش مهمی نیز در تحریض براداران ستهگانته ختودش عبتداهلل و

...

به نظر می رسد که پیش از ظهر عاشورا بسیاری از یتاران بتا وفتا و برختی از اهتل بنیهاشتم

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

 .6کربال و شجاعت عباس

قبل از شهادت
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جعفر و عثمان به جن
راه امام حسین

داشته است و ایشان نیز کامال مطیع عباس

بتوده و ماننتد او در

به شهادت رستیدند( .ابومخنتف کتوفی1380 ،ق )182:بته نظتر متیرستد

ابتدا عبداهلل و بعد جعفر و ستمس عثمتان شتهید شتدهاند( .مفیتد ،بتی تتا94/2 :؛ طبرستی،
1390ش348:؛ ابن قتیبه دینوری 1410 ،ق .)12/2 :عباس

در آخرین حمتالت ختود بته

دشمن و در آستانه شهادت و در حالی که دستش قطع شده بود این رجز را میخواند:
ال ارهتت ت

المت تتوت اذا المت تتوت رق ت تتا

نفسی بنفسی المصطفی الطهتر لقتا

حت تتی اواری ف تتی المص تتالیت لق تتی

ان ت تتی ان ت تتا العب ت تتاس اغ ت تتدو بالس ت تتقا

و ال اخت تتاف الش ت تتر یت تتوم الملتق ت تتی

(مجلسی1364،ش،45 :

)61

خواندن این اشعار سرشتار از شتجاعت و ب رگتی در آن شترایط ستخت نشتانه شخص ّتیت
کاریزما و استثنایی عباس
طبری گوید عباس

و نشانه او وفاداری و عشق او به حسین

است.

توسط زید بن رفاد جنبی و حکیم بن طفیل سنبسی کشتته شتد.

(ترجمه تاریخ طبری1375 ،ق .)3083/7 :نتام کشتنده عبتاس

حرملته بتن الکامتل بتن

جتتزار بتتن ستتلمه بتتن الموقتتد (بتتالذری ،انستتاب االشتتراف1417 ،ق 175/11:و  )256/13ابتتن
سعد نام قاتالن را زید بن رفاد جنبتی و حکتیم سنبستی از قبیلته طتی معرفتی متیکنتد( .ابتن
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

سعد ،ترجمه دامغانی1372 ،ش)104/5:

تردید هتر یتک از ایتن داغهتای ستنگین متی توانستت انستانی را از پتا در آورده و از تتاب و تتوان
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بینتتدازد ،امتتا امتتام بتتا صتتبری الهتتی آن شتترایط فتتوق العتتاده ستتنگین را تحمتتل متتیکردنتتد .امتتا
ّ
مورخان هم داستانند که امام در هنگام شهادت عباس سخت در هم شکست .ابن اعتثم

 .7عکس العمل امام حسین

امتتتام حستتتین

در برابرشهادت عباس

در روز عاشتتتورا دا هتتتای ز یتتتادی را تحمتتتل کردنتتتد .از دا وفتتتادارترین

دوستان و ع یزترین اقتوام گرفتته تتا دا بترادران و فرزنتدان و برادرزادگتان و خواهرزادگتان .بتی

عظتتیم ناخوشتتدل شتتده و

کتتوفی گو یتتد؛ چتتون عبتتاس شتتهید شتتد ،امیرالمتتؤمنین حستتین
ّ
ستتتخت بگریست تتت و فرمت تتود " :االن انکست تتر ظهت تتری و قلت تتت حیلتتتتی(ابن اعتتتثم1372 ،ش:

.) 907تعبیتتر امتتام ختتود کتتامال گو یتتا حتتال ایشتتان استتت کتته اکنتتون کمتترم شکستتت و چتتارهام

انتدک شتد .گتویی تتا پتتیش از شتهادت عبتاس

هنتوز امتام بتترای ختود بتا وجتود عبتتاس

چارهای در حساب داشتند ،اما در اینجا دیگر حال امام حالی است که این تعبیر را به کتار
بردند تعبیری که خواند ،میر آن را این گونه بیان میکند:
زکت ت ت تتوی خوشت ت ت تتدلی آواره گشت ت ت تتتم

برفت آن یار و متن بیچتاره گشتتم

(خواندمیر1380،ش)54/2:

در "مقاتت تتل الطت تتالبیین" از قت تتول شت تتاعری حت تتال امت تتام حست تتین
عباس به خوبی بیان شده است که:
احت ت ت ّتق النت ت تتاس ان یبکت ت تتی علیت ت تته

در هنگت تتام شت تتهادت

فت تتی ابک تتی الحس تتین بک تتربالء

ابوالفضت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل ّان ذکرهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتم

الحت ت ت ت ت ت تتلو شت ت ت ت تتفاء النفت ت ت ت تتوس

(ابوالفر اصفهانی ،ترجمه فاضل1339 ،ش)124/1 :

همت تته اینهت تتا نشت تتانههت تتای روشت تتنی از محبت تتت و عشت تتق حضتتترت اباعبتتتداهلل نستتتبت بتتته
عباس

متی باشتد .گتویی امتام کته ختود از کاریزمتای الهتی بستیار فتوقالعتادهای برختوردار

است خود تحت تأثیر جاذبههای عباس

قرار گرفته بود .شاعری نیز این رابطته عاشتقانه

میان آن دو قهرمان ب رر کربال در حالی که امام بر سر نعش عباس

زانو زده استت چنتین

تی تتر و کم تتان عش تتق را ه تتر ک تته ندی تتده گ تتو

قتتد رشتتید عبتتاس پشتتت خمیتتده حستتین

گارشخصیت:اریزمات تتین
آثارمان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
ببت ت تجت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
عباس

 بع ازحادثهعاشورتابهامروز 

 .1عباس ّ
طیار

مقامات عباس
جعفر صادق

فراوان است  .همین بتس کته ز یتارت نامته مشتهور عبتاس

بنیان گتذار مکتت

را ،امتام

جعفتری شتیعی انشتاء کردهانتد کته در طلیعته آن آمتده

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

توصیف میکند:

است که " :درود خدا و فرشتتگان مقترب و انبیتاء و درود تمتام شتهدا و صتدیقین و پا کتان در

...

صب و شام برتو ای فرزند امیرالمؤمنین( ...ابن قولویه،ترجمته ذهنتی1377،ش )785:امتا
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قطعتتا متتیتتتوان یتتک لقت

بتر استتاس حتتدیث مشتتهوری از امتتام ز یتتن العابتدین
ّ
طیتار استت .هتر چنتد ایتن لقت
دیگر به القتاب ایشتان افت ود و آن لقت

افتختتارآمیز

در متورد جعفتر طیتار

برادر امام علی و عموی عباس
محیراالعقول عباس
باره عباس

فضل تقدم دارد ،امتا بتا امعتان نظتر بته ایثتار فتوق العتاده و

در صحنه کربال و حدیث امام زین العابتدین

بایتد ایتن لقت

در

را در جامعه اشاعه داد .متن حدیث بر اساس کتاب "امالی" صتدوق کته بته

نظر می رسد بقیه محدثان بعد از او نیز این حدیث را از او گرفتهاند ،چنین است:
روزگ تتاری پ تتس از جر ی تتان ک تتربال چ تتون چش تتم ام تتام ز ی تتن العاب تتدین
عباس
رسول خدا

افتاد ،ایشان به فکتر فترو رفتت و بته یتاد عبتاس

ب تته عبی تتداهلل پس تتر

افتتاده و فرمودنتد " :روزی بترای

سخت تر از روز شهادت حمزه در احد و جعفر در موته نبود .آنگتاه اف ودنتد:

نیست روزی به سختی روز امام حسین

که سی هزار بر او جمع شدند که میپنداشتتند

خون حسین

ایشتان

از امت اسالماند و با طل

به ختدا تقترب متیجستتند و حستین

را تذکر داد ،ولی موعظه او در ایشان در نگرفت ،تا آنکه حسین

را به ظلم و جور و تباهی

کشتند" آنگاه امام سجاد ادامه دادند:
احیقسهللقسرعب مقفتلدقآث قخقس یلقخقفدیقسخ اق ناسن،قحیتققرع قاادساقف درانقسهللقعازقخق
نلقهبم قنن ض
قنعلقحلعاا قبا قسطقل رافقخقسیق
قسحلننقکم
ج
حیقتر قهبم قممقس ئکنق ج
رتعب مقعندسهللقتب امقخقتع کقمنزرنقتغبرنقهب قمج مقسرشجدسءقکویقسرل مة .ق

شتتیخ صتتدوق ایتتن حتتدیث را بتته عنتتوان دهمتتین و آختترین حتتدیث از مجلتتس هفتتتادم
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کتاب امالی در سال  368قمری امالء کرده استت(.صتدوق،امالی1379،ش463-462:؛
همو ،خصال1382 ،ش 112/1:حدیث شماره 101؛ جزایری1427 ،ق)1093/1 :
 .2فرزندان و نسل عباس

ژرفای کاریزمای عبتاس

در ظهتور فرزنتدان و نوادگتان و اعقتاب پتر قیمتت او بته ختوبی

نمایان است .بخش مهمی از علویان را میتوان از سالله عباس بتن علتی بته حستاب آورد .

زیرا غیر از فرزندان حسن و حسین که به بنی فاطمه شهرت دارنتد و بته شترف فاطمته و نبتی
مکت ّترم استتالم  ،ایشتتان را ست ّتید خواننتتد ،بقیتته اوالد امتتام علتتی را علتتوی گوینتتد (میتتدانی
شبانکارهای1381 ،ش .) 296/1:هر چند گاه از باب اشتمال به کل اوالد ایشتان از حستنی
در کستوت

و حسینی و عباسی و  ...علوی گویند .به هر حال عدهای از فرزندان عباس
ّ
مبارزههای انقالبی بر ضدحکام جتور و برختی از ایشتان بته عنتوان مقامتات محلتی صتاح

نفوذ و برخی هم در لباس علم و تقوا همواره مورد احتترام متردم بتودهانتد و ایتن ختود ناشتی از

نفوذ و تسری شخصیت کاریزمای عباس بن علی به اعقاب و نوادگان او دارد.
ّ
مورخان از قیام کنندگان بسیاری از نستل عبتاس اشتاره کردهانتد کته بته برختی از آنهتا
اشاره میرود:

در ستتال  249قمتتری در نجتتدین شخصتتی کتته گمتتان متتیرود علتتی بتتن محمتتد از نستتل
ز یتد بتتن علتی الحستتین بتتن علتی
نوادگان عباس بن علی

بتتوده استت ختترو و ادعتتا کترد کتته او علتی بتتن محمتتد از

است .وی جماعتی از اهل هجر را به دور ختود جمتع کترده و در

پتتی آن جنتت هتتا و فتن تتههتتای ز یتتادی ایج تتاد گردیتتد(.ابن کثیتتر1407،ق180/11:؛ نتتویری،
1423ق)105/25 :
یعقوبی در حوادق سال  258قمری مینویسدکه :مردی از اوالد عباس بتن علتی در برابتر
احمدبن طولون قیام کترد .احمتد طالبیتان را از مصتر بیترون و روانته مدینته ستاخت ،امتا ایتن
متترد بتته ستتوی مغتترب رفتتته و در بتتین راه توستتط متتأموران ابتتن طولتتون دستتتگیر شتتد( .یعقتتوبی،
ترجمه ابراهیم آیتی1371،ش.)545/2 :
همچنین ابراهیم بن محمد بن عبداهلل بن عبیداهلل بن حستن بتن عبتداهلل بتن عبتاس بتن
1339ش .) 61/3 :محمد بن قاسم بن حمزه بن حستن بتن عبتداهلل بتن عبتاس بتن علتی نیتز
که از پدر و متادر بته عبتاس

متیرستد بتا علتی بتن ز یتد و طتاهر بتن احمتد در زمتان معتصتم

قیتتام کتترده و شتتهید شتتدند( .همتتان .)68/3 :همچنتتین نتتوه ایتتن محمتتد بتته نتتام محمتتد بتتن
عبتتداهلل بتتن محمتتد بتتن قاستتم در زمتتان معتضتتد عباستتی در بصتتره بتته علتتت فعالیتتتهتتای
انقالبی زندانی شد( .همان)85/3 :
در به دست گرفتن برخی از مقامات محلی اشاره کرد .شتاید مهمتترین مصتداق آن در دوره
مأمون عباسی است که چند نفر از نوادگان عباس به علتی بته ترتیت

بته عنتوان والتی مکته و

مدینه انتخاب شدند(.صبری پاشا1424،ق)93/5:
یکتتی از مهتتمتتترین نوادگتتان عبتتاس

شخصتتی بتته نتتام عبیتتداهلل بتتن حستتن بتتن عبیتتداهلل

...

اف ون بر نقش انقالبی اوالد و سالله گان عباس

در مبارزه با ظلم ،باید به نقش ایشان

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

علتی در قت وین قیتام کترده و توستط طتاهر بتن حستین کشتته شتده استت( .مقاتتل الطتتالبین،
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بن عباس بن علی بن ابی طال

استت کته بته متدت شتش ستال در زمتان متامون والتی مکته

و مدینت تته بت تتوده و در ست تتال  204قمت تتری در عصت تتر مت تتأمون عباستتتی بتتته اقامتتته حت ت پرداختتتته
است تتت( .خلیفت تته بت تتن خیت تتاط1417،ق:
 .)769/2صتتاح

312؛ مست تتعودی ،ترجمت تته پاینت تتده1374 ،ش:

کتتتاب "نفتتائس الفنتتون" او را اولتتین اوالد علتتی بتتن ابتتی طالت

متتیدانتتد

که حاکم مکه و مدینه شده است(.آملی1381،ش .)300/2:در "شفاء الغرام" ضمن اشتاره
ب تته عبی تتداهلل ب تتن حس تتن ک تته از س تتال  204ت تتا  209وال تتی ای تتن دو ش تتهر مقتتدس حجتتاز ب تتوده،
آمده است:
بعتتد او صتتال بتتن عبتتاس بتته محمتتد بتتن علتتی بتتن عبتتداهلل بتتن عبتتاس عباستتی و ستتمس
ستتلیمان بتتن عبتتداهلل بتتن ستتلیمان بتتن علتتی بتتن عبتتداهلل بتتن عبتتاس عباستتی بتته والیتتت مکتته
و مدینت تته منصت تتوب شدند(.فاست تتی1386 ،ش )289/2:در اینجت تتا پیداست تتت کت تته رقابت تتت
و تنافست تتی سیاست تتی هت تتم میت تتان اوالد عبت تتاس بت تتن علت تتی بت تتا اوالد عبت تتداهلل بت تتن عبت تتاس بت تتن
عبدالمطل

بوده است.

چنتتین متتینمایتتد کتته در زمتتان متتامون میتتان نوادگتتان عبتتاس

بتتا وی رابطتته ختتوبی بتتوده

استتت ،چنانکتته وقتتتی محمتتد بتتن جعفتتر دیبتتا در ستتال  203قمتتری فتتوت گردیتتد ،متتامون بتتر
جنازه او نمازخواند و دستور داد او را با احترام در جرجان دفتن کردنتد و ایتن موضتوع باعتث
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شد که عبیداهلل بن حسن بن عبیداهلل بن عباس بتن علتی
کردند(.قمی1361 ،ش:
و نوادگان عباس

و دیگتر علو یته از متأمون تشتکر

 )223شاید مأمون نظری هم به این نکته داشته است کته اوالد

به هر روی از نظر مادری از طریق لبابه همسر عبتاس کته دختتر عبتداهلل

بن عباس (عموی پیامبر) فقیه و صتحابی مشتهور بتوده استت ،در عبتاس جتد عباستیان بته
نی تتایی مش تتترک م تتیرس تتند ،چنانک تته مب ت ّترد ادیت ت مش تتهور بیتتان نم تتوده استتت ک تته نس تتابون
گفتهاند ":لبابه بنت عبداهلل بن عباس کانت عنتد عبتاس بتن علتی بتن ابتی طالت
له عبیداهلل به عباس ّ "...
(مبرد1421،ق)118:

فولتدت

برختتی از نوادگتتان عبتتاس بتتن علتتی بتته علتتم و فضتتل شتتهره بودهانتتد کتته از جملتته مهمتتترین
ا یشتتان؛ عبتتاس بتتن عبتتاس علتتوی از فرزنتتدان عبتتاس بتتن علتتی در زمتتان متتأمون استتت کتته در
بغتتداد مقتتیم بتتوده و از متتال و مکنتتت و عتتزت و قتتدرت و در عتتین حتتال بالغتتت و ادب بهتتره

داشته است(.مسعودی ،ترجمه پاینتده1374 ،ش )449/2 :در "بصتائر و التذخایر" از او بته
نیکی یتاد شتده و نتام او عبتاس بتن الحستن العلتوی یتا ابوالفضتل العلتوی آمتده استت کته در
زمان هارون به بغداد آمده و با مأمون هم مصاحبت داشته و شاعری بلیغ بوده تا جایی که
او را "اشعر آل ابی طال " گفتهانتد .او در ستنه  193فتوت کترده و ترجمته احتوال او در کتت
مش تتهوری چ تتون "ت تتاریخ بغ تتداد" خطیت ت

بغ تتدادی و "ال تتوافی بالوفی تتات" ص تتفدی"،االدب

الکبیتر"" ،الحکمته الخالتده"" ،نهایته االرب" و "التتتذکره الحمدونیته" آمتده استت( .ابوحیتتان
توحیتتدی1419،ق )196/4:بتته او ابوالفضتتل علتتوی کاتتت

نیتتز گفتتتهانتتد( .همتتان)49/10 :

همچنین علمای رجال شیعه از حمزه بن قاسم بن علی بن حمزه بن حسن بن عبتداهلل بتن
عباس بن علی

مکنی به ابویعلی به عنوان ثقه جلیلالقدر از اصحاب شیعه و نیز روای

احادیث کثیر و صاح

کتابی در باره کسانی که از امام جعفر صادق

یاد کردهاند( .حلی1411 ،ق)53:
عجی

این استت کته اوالد عبتاس

کوفتته" از خانتتدان عبتتاس

روایتت کردهانتد،

ً
تقریبتا در سراستر بتالد استالمی رفتهانتد.در "تتاریخ

از شخصتتی صتتاح

نفتتوذ بتته نتتام استتماعیل بتته عبتتداهلل بتتن

عبیداهلل امیر بن حستن بتن عبیتداهلل بتن عبتاس بتن علتی

نتام متیبترد( .براقتی1381 ،ش:

گفت تته اس تتت ک تته در منطق تته ع تتین حس تتن در وادی الق تترای ص تتاح
است(.ابن ش ّبه1380،ش)220:

مکن تتت و نف تتوذ ب تتوده

در کتتاب ارزشتتمند "منتقلتته الطتالبیین" بتته دههتتا نفتتر از اوالد عبتاس

کتته بتته شتتهرهای

مختلف جهان اسالم از شمال آفریقا و شتامات و قفقتاز جنتوبی گرفتته تتا ایتران و خراستان و
ماوراء النهر اشاره میکند که برخی از مهمتر ین ایشان عبارتند از:
حستتن بتتن عبیتتداهلل بتتن عبتتاس و نیتتز از اوالد قاستتم بتته حمتتزه بتتن حستتن(ابن طباطبتتا،
1377ش،)103 :
• آنان که از اوالد عباس

به اصفهان وارد شتدهاند ماننتد ابوعقیتل محمتدبن علتی بتن

محمتتد بتتن حستتن بتتن استتماعیل پستتر عبتتداهلل بتتن عبیتتداهلل بتتن عبتتاس(ابن طباطبتتا،

...

• عدهای که به تنیس وارد شدهاند از فرزندان عباس بن علی و نیتز از فرزنتدان حمتزه بتن

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

 )534در "تاریخ مدینه" نیتز از حمتزه بتن حستن بتن عبیتداهلل بتن عبتاس بتن علتی

ستخن
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ترجمه عطایی1372 ،ش100:ش)،
• آنان که به بصره بودهاند از اوالد عبیداهلل بن حسن بن عبیداهلل اول(همان،)156:
• آنان که از اوالد حمزه بن حسن بن عبیداهلل بن عباس در بردعه بودهاند(همان،)161 :
• آنان که به بروجرد بودهاند از اوالد فضل بن محمد بن حسین بن عبیداهلل اول(.همان:
،)162
• آنان که به گرگان بودهاند از عبیداهلل بن عباس(همان،)192 :
• آنان که در حمص بودهاند (همان ،)202 :آنان که در دمیاط بودهاند(همان،)211 :
• آنان کته در ری بودهانتد از اوالد عبیداهلل(عبیتداهلل دوم) بتن حستن بتن عبیتداهلل اول بتن
عباس (همان ،)243
• آنان که از واردین به سمرقند بودهاند از جملته ابوالقاستم علتی بتن ابتی الطیت

محمتد

بن حسین بن علی بن عبیداهلل اول (همان،)260 :
• آنت تتان ک ت تته در ش ت تتیراز بودهانت تتد از فرزن ت تتدان عبی ت تتد اهلل بت تتن حست تتن بت تتن عبیت تتداهلل ابت تتن
عباس(همان،)283:
• آنان که در طبرستان بودهاند از فرزندان عبیداهلل بن حسن(همان،)284 :
• آنان که در مرو بودهاند از فرزندان حمزه بن حسن به عبیداهلل اول(همان )403 :و...
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این همه برکت در فرزندان عبتاس

واقعتا موجت

شتگفتی استت .شتاید ایتن بته برکتت

دعاهتای خیتری بتوده استتت کته آن دلستوختگان کتربال کتته شتاهد فتداکاریهای او بودنتتد در

حتتق وی انجتتام دادن تتد.اما طبعتتا ی تتک وجتته ای تتن توفیقتتات هتتم بتتر متتیگتتردد بتته کاریزمتتای
عباس که به نوعی به فرزندان او نیز ّ
تسری یافته است.
 .3عباس

در عزاداریهای امروز؛ تاسوعا به نام عباس

ً
اساسا دو روز نهم و دهم محرم سال  61قمری ،او مصائ

امام حسین

و اصتحاب

و خانتتدان ایشتتان در کتتربال بتتوده استتت کتته از قتتدیم تتتا بتته امتتروز در ستتنت عتتزاداری شتتیعیان

سراستتر جهتتان بتتا عنتتاوین "تاستتوعا" و "عاشتتورا" از آیتتینهتتای و یتتژه ستتوگواری برختتوردار بتتوده
استتتّ .
خاصتته آنکتته تاس تتوعا را معمتتوال ب تته ن تتام عبتتاس و عاشتتورا را بتته نتتام حستتین

متتیشتتناخته و متتیشناستتند .در کتت

محلتتی ایتتن موضتتوع بیشتتتر انعکتتاس یافتتته استتت .در

کتاب "بیرجند نامه" چنین آمده " :روز نهم اختصا

به حضرت ابوالفضتل العبتاس (قمتر

بنیهاشم) داشت که گویندگان شرل دالوریها و رشادتها و جوانمردیهتا و فتداکاریهتا و

سرانجام شهادت آن حضرت را بازگو میکردند" (رضتایی1381،ش .)470 :تع یته حضترت

عبتتاس

در ایتتران گتتاه بتتا حضتتور شتتاهان شتتکل متتیگرفتتته استتت کتته نمونتتههتتایی از آن در

کت تتاب"روزنام تته س تتفر حت ت و عتب تتات عالی تتات و در ب تتار ناص تتری" موجتتود اس تتت( .کرم تتانی،
1386ش)131 :
ً
اساستتا بتتاور متتردم ایتتران بتته عبتتاس
همان سال شهادت عباس

ریشتتههتتای قتتدیمی دارد .گفتتته شتتده استتت کتته در

یکی از سرکردگان یکتی از دستتهای بر یتده عبتاس

را بتا

خود به والیت عراق عجم آورده بود و در حوالی کاشان متردم بتر او شتوریده و وی را کشتتند.

آنگاه دست عباس

را با احترام به خاک ستمردند کته از آن موضتع تتا کنتون بته پنجته شتاه

مشهور است(.ضرابی1378 ،ش)430:
 .4ابوالفضل العباس

باب الحوایج

در "المزار" اف ون بر تاکید بر لق

عباس به قمر بنیهاشم آمده است که او هم چنتین بته

ابوالفضل و ابوالقاسم و نیز در عتوام بته ختاطر اعتقادشتان بته کرامتات او ،بته "بتاب الجتوائ "

مهدی اعرجی در سال  1359قمری گفته است:

قصت ت تتدتک قبت ت تتل ابت ت تتن النبت ت تتی محمت ت تتد
ّ
ألنت ت ت تتک فت ت ت تتی کت ت ت تتل الحت ت ت تتوائ باب ت ت ت ت تته

و ادم ت تتع عین ت تتی کالحیت تتأ ف ت تتی انس ت تتکابها
و هتت ت تتل یقصتت ت تتدون التت ت تتدار متت ت تتن بابهتت ت تتا
(ق وینی1426 ،ق)113:

 .5عباس

در ضرب المثلها و فولکلورها

مورد شخصیتهای نادری رخ متیدهتد کته شخصتیت کاریزماتیتک ایشتان تتا حتدی نفتوذ
یافتتته کتته اقطتتار و ازمتتان را در نوردی تده و رفتتته رفتتته بتته بافتهتتای اجتمتتاعی و ستتاختارهای
ادبیتات شتتفاهی و مردمتی راه یافتتته استت .دهختتدا در توضتی ضتترب المثتل ":آن وقتتت کتته

...

ه
نفتوذ شخصتیتهای تتتاریخی و اعمتال ایشتتان در ادبیتات مردمتی و امثتتال و ِحکتم امتتری
اتفاقی نیست و از طرفی هتر شخص ّتیتی بته چنتین تتوفیقی دستت نمتییابتد .ایتن موضتوع در

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

مشهور است و برخی او را باب ورود به حرم امام حستین

متیداننتد .چنانکته شتاعر ستید
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دستتت داشتتتم نیامتتدی" منشتتاء ایتتن ضتترب المثتتل را خطتتاب عبتتاس

در هنگتتامی کتته

دستانش قطع شده بود در پاستخ بته یکتی از دشتمنان متیدانتد کته مقابتل عبتاس

رجتزی

خوانده بود( .دهخدا1383،ش .)68/1:چنانکه ضرب المثل مشتهور "دم ختروس را قبتول
کنیم یا قسم حضرت عباس را " که در معنتای دوگتانگی در رفتتار افتراد استت ،در بطتن ختود
بتوده

نشانگر این است که یکی از متداولترین قسمهای متردم قستم بته حضترت عبتاس
ً
استتت .ایتتن نکتتته کتته از نتتام شخصتتی بتته عنتتوان قستتم یتتاد کننتتد ،کتتامال مبت ّتین وجتتود عنصتتر
کاریزمای الهی در آن شخص میباشد.
در باورهتتای عمتتومی متتردم ایتتران عبتتاس

از منزلتتت بتتاالیی برختتوردار استتت  .جاذبتته

اب تتدی او بع تتد از  1400س تتال هم تتهج تتا خ تتود ر ا نش تتان م تتیدهتتد .حت تتی در معرکتتههتتایی ک تته
میگرفتند به عباس

متوسل میشدند.

در کتتاب "طهتتران قتدیم" از زن معرکتته گیتر جتتوانی ستتخن متیگو یتتد کته آن روزهتتا در تهتتران
کارش باال گرفته بود و وقتی جمعیت دورش را میگرفت شروع میکرد به دعاهتای ز یتادی از
جمله اینکه ":یا علی هر کس از این جمع ،حاجتی ،دردی ،مطلبی ،داره ترا قستم متیدهتم
به عصمت مادرت فاطمه و به عصمت همسرت فاطمه و به حق دستهای قلم شده فرزنتد
رشت تتیدت قم ت تتر بنیهاشت تتم ،ام ت تتروز را ب ت تته غت تتروب نرس ت تتانده ،حت تتاجتش را بت تتر آور" (شت تتهری
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

باستانی1383،ش.)341/1:
در نقاش تتیهای تکای تتا و بقع تتهها نی تتز ش تتمایل عب تتاس

استتتت .در "کتت تتاب گتتتیالن" از بقعت تتهای بت تته نتتتام دوازده تت تتن در متتتالط در چهتتتار کیلتتتومتری
لنگتترود نتتام متتیبتترد کتته یکتتی از نقشهتتای موجتتود در آن قمتتر بنیهاشتتم را ستتوار بتتر استتبی
ه
ستتیاه نشتتان متتیدهتتد در حتتالی کتته مشتتکی بتتر دوش راستتت نهتتاده و علمتتی ستتبز در دستتت
چت ت

34

از نم تتود برجس تتتهای برخ تتوردار

و زین ت ت

بت تتا پوششت تتی ست تتیاه در جلت تتوی اس ت ت

ایستتتتاده است تتت( .اصتتتالل عربت تتانی،

1374ش.)404/3 :
این گونه نشانهها و قرائن که در اینجا به نمونههای کتوچکی از آنهتا اشتاره رفتت ،گتواه بتر
ّ
نفوذ
شخصیت کاریزماتیک عباس در میان تودههای مردم ایران و عراق و دیگر نتواحی
که مرام و مکت

تشیع نفوذ دارد ،میباشند.

نتیجهگیری
مطالعه در موضوع و نظریه کاریزما ازقتدیم تتا کنتون و تتالش بترای انطبتاق آن بتا مصتادیق
واقعی تاریخی به خوبی نشان میدهد که متیتتوان عبتاس بتن علتی

را یکتی از مصتادیق

آن دانست .بلکه شاید ابعاد شخصیتی چنتین ب رگتانی را جتز در پرتتو نظر یتاتی ایتن چنینتی
کتته از جامعیتتت خاصتتی برخوردارنتتد ،نتتتوان تفستتیر کتترد .کاریزمتتای عباستتی معلتتول عوامتتل
فتتردی و ختتانوادگی و خانتتدانی و اجتمتتاعی و تتتاریخی خاصتتی استتت .او تتتا پتتیش از حادثتته
کربال از عناوینی کاریزماتیک چون لق

"قمربنیهاشم" و "کنیه ابوالفضل" برخورداراستت.

امتا در یتک فرصتت مهتم تتتاریخی کته بتی تردیتد همتان کتتربال استت تمتامی ابعتاد شخصتتیت
ه
ّ
کاریزمای او در ظرف سه روز متبلور میگردد و او حایز عناوین جدیدی چون "ستقا" و "علتم
دار" می گردد ،در کنار صفات ب رر دیگری که هتر کتدام نیتاز بته عنتوان و لقبتی نتوین دارنتد.
در اینجا است که خدمات متقابل میان عباس

و کربال پدیدار میگردد؛ یعنی از ستویی

در همه جای صحنههای پر خطر حضور دارد و از طرفی همین حضور به او مجال میدهتد
تا ابعاد شخصیت کاریزمایش در جای جای این واقعه عظیم متجلی گردد.
اما بعد از حادثه کربال به اعتبار جاودانگی حسین

و کربال میباشد ،جاودانته گشتت ،تتا جتایی کته در طتول تتاریخ

عزاداری شیعیان حتی روز "تاستوعا" را بته نتام او متیشناستند و تتا جتایی کته در پرتتو همتین
کربال به عنتاوین دیگتری نیتز چتون "بتاب الجتوای " و ّ
"طیتار" نیتز دستت یافتته استت .از ستوی
دیگر فرزندان و سالله او نیز بته اعتبتار شخصتیت او در طتول تتاریخ از ار و قتدری شایستته

ختتوبی متتیتتتوان دریافتتت کتته ایتتن شخصتتیت کتتم نظیتتر جهتتان تشت ّتیع واقعتتا از یتتک کاریزمتتا و

فرهمندی و جاذبه باال برختوردار بتوده استت کته در کمتتر افترادی بته ایتن شتکل بتروز و ظهتور

یافته است .جال

آن که این همته القتاب و عنتاوین مر بتوط بته شخصتیتی استت کته فقتط

 34سال عمر کرده است.

...

برخوردارند .نویسنده مقاله بر این باور است که حتی اگر حداقل عناوین عباس (دو عنوان
ّ
قبل از کربال یعنی قمربنیهاشم و ابوالفضل و دو عنوان در کربال یعنی ستقا (ابوقربته) و علتم
ّ
دار و دو عنوان بعتد از حادثته کتربال یعنتی بتاب الحتوای و ّ
طیتار) ،متورد مداقته قترار گیترد ،بته

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

جدایی ناپذیر از حسین

و کربال ،عبتاس

نیتز کته ج یتی
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منابع
 -آملی ،شمس الدین محمد بن محمود از علمای قترن هشتتم1381( ،ش) ،نفتائس الفنتون

فی عرائس العیون ،تهران ،اسالمیه.
 ابتتراهیم محمتتدزکی1424( ،ق) ،مراقتتد اهتتل البیتتت فتتی القتتاهره ،تحقیتتق استتنوی ،حستتنیوسف ،مصر ،موسسه احیاء التراق الصوفی(قایتبای).
 -ابن ابی الثل  ،محمدبن احمد بغدادی (1410ق) ،تاریخ اهل البیت نقال عتن االئمته

،

تصحی محمدرضا جاللی حسینی ،ایران ،قم.
 ابن اثیر ،عزالدین علی بن اثیر (1371ش) ،الکامل فی التاریخ ،ترجمه ابوالقاسم حالتت وعباس خلیلی ،تهران ،موسسه مطبوعاتی علمی.
 -ابتتن ادر یتتس ،محمتتدبن احمتتد (1410ق) ،الستترائر الحتتاوی لتحر یتتر لفتتتاوی و المستتتطرفات،

تصحی حسن بن احمد موسوی و ابن مسی  ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین .
 ابن اعثم کوفی (1372ش) ،الفتول ،ترجمته قتدیمی محمتد بتن احمتد مستتوفی هتروی درقرن ششم ،تحقیق غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران ،انتشارات آموزش انقالب اسالمی.
 ابتتن حبی ت  ،محمتتد بغتتدادی (1405ق)ّ ،المنمتتق ،تحقیتتق احمتتد فتتاروق ،بیتتروت ،عتتالم
سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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الکتاب.
 ابت تتن حیت تتون ،نعمت تتان بت تتن محمت تتد مغر بت تتی (1409ق) ،شت تترل االخبت تتار فت تتی فضت تتایل االئمت تتهاالطهار

 ،تحقیق محمد حسین حسینی جاللی ،قم ،جامعه مدرسین.

 -ابتتن ستتعد ،محمتتد بتتن ستتعد کاتت

واقتتدی (1372ش)،طبقتتات الکبتتری ،ترجمتته محمتتود
و اندیشه.

مهدوی دامغانی ،تهران ،انتشارات فرهن
 ابتن شت ّتبه ،عمتربن شتتبه نمیتری (1380ش) ،تتتاریخ مدینته ،ترجمتته حستین صتتابری،تهران،نشر مشعر.
 ابن طباطبا علوی اصتفهانی ،ابتراهیم بتن ناصتر(1377ش) ،منتقلته الطتالبیین ،تصتحیمحمد مهدی خراسانی ،قم ،مکتبه الحیدریه.
 -اب تتن طباطب تتا عل تتوی اص تتفهانی1372( ،ش) ،مه تتاجران آل ابوطالت ت  ،ترجمتته محمدرض تتا

عطایی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،انتشارات آستان قدس رضوی.
 -ابن قتیبه،ابومحمد بن عبداهلل بن مسلم ابن قتیبه الدینوری (1410ق1990 /م) ،االمامته و

السیاسه معروف به تاریخ الخلفاء ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،داراالضواء ،ط االولی.
 ابن قولویه قمی (1377ش) ،کامل ال یارات،ترجمه سید محمد جواد ذهنی ،تهران ،پیتامحق.
 ابن کثیر ،ابوالفداء اسماعیل بن عمربن کثیر دمشقی (1986/1407م) ،البدایه و النهایته،بیروت ،دارالفکر.
 اب تتن مس تتکویه،ابوعلی رازی (1369ش) ،تج تتارب االم تتم ،ترجم تته ابوالقاس تتم امتتتامی،تهران،انتشارات سروش.

 ابوالفر اصفهانی علی بن الحسین (1339ش) مقاتل الطالبیین(فرزندان آل ابتی طالت )،ترجمه جواد فاضل ،تهران،کتابفروشی علی اکبر علمی.

ّ
 -ابوحیتتان توحیتتدی ،علتتی بتتن محمتتد بتتن عبتتاس (1419ق1999/م) ،البصتتائر و التتذخائر،

تحقیق وداد قاضی ،دارصادر ،بیروت.
 ابومخنف کوفی لوط بن یحیی (1380ق) ،وقعه الطف ،ترجمته جتواد ستلیمانی ،تحقیتق ابومخنف کوفی ،همان1364(،ش)،تحقیق حسن غفاری ،قم. اربلی ،علی بن عیسی (بی تا) ،کشف الغمه فی معرفه االئمه ،ترجمته وشترل زوارهای علتیبن حسین ،تصحی ابراهیم میانجی ،تهران ،انتشارات اسالمیه.
 -بحرانتتی اصتتفهانی ،عبتتداهلل بتتن نتتوراهلل1413( ،ق) ،عتتوالم العلتتوم و المعتتارف و االحتتوال متتن

االیتتات و االخبتتار و االقتتوال ،تصتتحی محمتتدباقر موحتتد ابطحتتی اصتتفهانی ،قتتم ،موسستته
 براقی،حس تتین (1381ش)،تت تاریخ کوف تته،ترجم تته س تتعید راد رحیم تتی ،مش تتهد ،انتش تتاراتآستان قدس رضوی.
 بتروس کتوئن1376(،ش) ،در آمتتدی بتر جامعهشناستی،ترجمتته محستن ثال ثی،چتاپ ستتوم،نشر توتیا.

...

االمام المهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف.

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

محمدهادی یوسفی غروی ،قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چاپ دوم.
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 بتتالذری ،احمتتدبن یحیتتی بتتن جتتابر (1417ق1996/م) ،انستتاب االشتتراف ،تحقیتتق ستتهیلزکار و ریاض زرکلی ،بیروت ،دارالفکر ،ط االولی.
 -جزایری ،ستید نعمتت اهلل بتن عبتداهلل (1427ق2006/م) ،ر یتاض االبترار فتی مناقت

األ ئمته

األطهار ،بیروت ،موسسه التاریخ العربی.
ّ
 حلتتی ،رضتتی التتدین علتتی بتتن یوستتف بتتن مطهتتر (1408ق) ،العتتدد القو یتته لتتدفع المختتاوفالیومیتته ،تصتتحی محمتتود مرعشتتی و مهتتدی رجتتایی ،قتتم  .کتابخانتته آیتتت اهلل مرعشتتی
نجفی.
ّ
 حلتتی ،عالم تته حس تتن ب تتن یوس تتف ب تتن مطه تتر1411(،ق) ،رج تتال ،تحقیتتق محمتتد صتتادقبحرالعلوم ،نجف اشرف ،دارالذخایر.
 خلیفت تته بت تتن خیت تتاط ،ابت تتوعمرو خلیفت تته بت تتن خیت تتاط بت تتن ابتتتی هبیتتتره اللیثتتتی العصت تتفری(1415ق1995/م)،تاریخ خلیفه بن خیاط ،تحقیق فتواز ،بیتروت ،دارالکتت

العلمیته ،ط

االولی.
 خلیلت تتی ،جعفت تتر1407(،ق) ،موست تتوعه العتبت تتات المقدست تته ،بیت تتروت ،موسست تته االعلمت تتیللمطبوعات ،چاپ دوم.
 خواند میر ،غیاق الدین بن همام الدین (1380ش) حبی السیر،تهران ،خیام .سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396

 دهخدا ،علی اکبر1383(،ش) ،امثال و حکم ،تهران ،امیر کبیر ،چاپ دوازدهم. دینتتوری ،احمتتدبن داود (1371ش) ،االخبتتارالطوال ،ترجمتته محمتتود مهتتدوی دامغتتانی،تهران ،نشر نی ،چاپ چهارم.
 رضایی ،جمال1381(،ش) ،بیرجند نامه ،تهران ،هیرمند. سماوی ،محمد1423(،ق) ،ابصارالعین فی انصار الحسین ،قم ،مکتبه الحیدریه. -سید بن طاووس ،علی بن موسی (1380ش) ،الهوف ،ترجمه میرابوطتالبی ،تحتی فتارس
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تبری یان ،ایران ،قم ،نشرما.
 شهری باستانی ،جعفر1383( ،ش) ،طهران قدیم ،تهران ،نشر معین ،چاپ چهارم. صبری پاشا ،ایوب (1424ق) ،موسوعه مرآه الحرمین الشریفین و ج یره ،قاهره ،داراآلفاق. -صدوق ،ابن بابویه محمدبن علی(1379ش) ،االمالی ،تهران ،کتابچی.

 صدوق ،همان1382(،ش) ،الخصال ،ترجمه یعقوب جعفری ،قم ،نسیم کوثر. ضتترابی ،عبتتدالرحیم بتتن محمتتد ابتتراهیم1378( ،ش)؛ تتتاریخ کاشتتان ،تهتتران ،امیرکبیتتر،چاپ چهارم.
 طبرستتی ،فضتتل بتتن حستتن (1390ش)،اعتتالم التتوری (زنتتدگانی چهتتارده معصتتوم) ،ترجمتتهع یزاهلل عطاردی قوچانی ،تهران ،اسالمیه.
 طب تتری ،محم تتدبن جر ی تتر (1375ش) ،ت تتاریخ طب تتری ،ترجم تته ابوالقاستتم پاین تتده ،ته تتران،اساطیر ،چاپ پنجم.
 ق وینی ،مهدی (1426ق)،المزار ،تصحی جودت ق وینی ،بیروت ،دارالرافدین. قمی ،حسن بتن محمتد بتن حستن قمتی (1361ش) ،تتاریخ قتم ،ترجمته قتدیمی حستن بتنعلی بن حسن عبدالملک تحقیق سید جالل الدین تهرانی ،تهران ،توس.
 قمتتی (همتتو)1385( ،ش) ،تتتاریخ قتتم ،تحقیتتق محمدرضتتا انصتتاری قمتتی ،قتتم ،کتابخانتتهآیت اهلل مرعشی نجفی.
 قمی ،شیخ عباس1414( ،ق) ،سفینه البحار ،قم ،نشر اسوه. -کرم ت تتانی ،حاجی ت تته خ ت تتانم علو ی ت تته1386(،ش) ،روزنام ت تته س ت تتفرح و عتب ت تتات عالی ت تتات و

قاهره ،دارالکت

المصریه.

 مجلسی ،محمدباقر (1364ش) ،بحاراالنوار جلد  ،45تهران ،اسالمیه. مستعودی ،ابوالحستتن علتتی بتتن الحستتین (1374ش) ،المتترو التتذه  ،ترجمتته ابوالقاستتمپاینده ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم.
اسالمیه.
 مفید ،همو1380( ،ش) ،االرشاد ،ترجمه محمد باقرساعدی ،تهران ،اسالمیه. میتتدانی ،محمتتد بتتن علتتی بتتن محمتتد شتتبانکارهای (1381ش)،مجمتتع االنستتاب ،تحقیتتقمیرهاشم محدق ،تهران ،امیر کبیر.

...

 -مفید ،محمتد بتن محمتد (بتی تتا) ،االرشتاد ،ترجمته ستید هاشتم رستولی محال تتی ،تهتران،

بررسی شخصیت کاریزماتیک حضرت ابوالفضل

دربارناصری ،تحی رسول جعفریان ،قم ،نشر مورخ.
 ّمبرد ،ابوالعباس محمدبن ی ید (1421ق2000/م) ،الفاضل ،تحقیق عبدالع یز المیمنتی،
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 نتتویری ،شتتهاب التتدین احمتتد بتتن عبتتدالوهاب (1423ق) ،نهایتته االرب فتتی فنتتون االدب،قاهره ،دارالکت

و الوثائق القومیه.

 یعقتتوبی ،احمتتدبن ابتتی یعقتتوب ابتتن واض ت یعقتتوبی (1371ش) ،تتتاریخ یعقتتوبی ،ترجمتتهمحمدابراهیم آیتی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ ششم.
- Conger.Jay.A،& Kanungo،Rabindra.N،(1987)،Charismatic Leadership in
Organizational Setting: Academy of Management،review vol،12،No 4.

سال دوم ،شماره ،6تابستان 1396
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