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یک جلد دربارۀ یک صحابی؟! مگر چقدر راجع به عبداهلل بن عباس ســخن هســت  شــاید بگویید بیســت و
کــرم)ص( و  کــه ابن عبــاس، صحابی و عمــوزادۀ پیامبر ا کــه دربــاره اش موســوعه بنویســند؟ امــا خواهید دید 
امیرالمؤمنین)ع( شخصیتی است که حرف و حدیث دربارۀ او فراوان است. گرچه در میان عموم اهل سّنت 
مقبولیت دارد، اما از دیرباز میان علمای شــیعه مدافعان و منتقدانی داشــته است؛ مدافعانی چون صاحب 

معالم و منتقدانی چون مجلسی اول.

ی نوشته می شود، شاید آخرین هم نباشد، اما احتمااًل مشهورترین  این کتاب اولین کتابی نیست که دربارۀ و
اثر موجود دربارۀ او و در دفاع از اوســت. نخســتین جلد این کتاب در 1427ق )ده ســال پیش( منتشــر شــد و 
نویســنده در مقدمه اش نوشــت که پس از پنجاه ســال تتّبع و پس از سراغ گرفتن های مکّرر دوستان، چاپ آن 

کتاب به سرانجام رسید. کرده است. امسال در 1437ق چاپ این  را شروع 

کتاب و نویسنده نگاهی به 
موســوعه بــه معنــای دایرة المعارف یا دانش نامه اســت، اما موســوعۀ ابن عباس، فهرســتی الفبایــی از اعالم و 
کتابی اســت با تقســیم بندی موضوعی دربارۀ یکی از  اصطالحات با مقاالتی در ذیل مداخل نیســت. بلکه 
یک جلد اســت و هر جلد حدود 400 تا 600 صفحه شامل  شــخصیت های صدر اســالم. این کتاب بیســت و
ی در علوم اســالمی، روایات او و نظر دیگران راجع به او. این  یخ زندگی ابن عباس، نظرات و بررســی و نقد تار
مجموعــه را »مرکــز األبحــاث العقائدیــه« در قــم )که مرکز پخشــی هم در نجــف دارد( در مجموعۀ »سلســلٌة رد 

کرده است. الشبهات« منتشر 

عنوان کامل این کتاب بازگوکنندۀ موضع نویسنده نسبت به موضوع است: »َموسوَعُة َعبِداهلِل بن عّباس، َحبُر 
گزینش  که باز هم موضع نویســنده در  األّمــة و َترُجمــاُن القرآن«. در طرح جلد تمام مجلدات نیز عبارتی آمده 
گوییا از پِس  کأّنما َینُظُر إلی الَغیب ِمن َوراِء َســتٍر َرقیق.«  احادیث را نشــان می دهد: »قال فیه اإلمام علی)ع(: 

نازک پرده ای به جهاِن نهان درمی نگرد.

نویســندۀ کتاب، آیت اهلل ســید محمدمهدی موســوی ِخرســان )تولد 1928م(، نمونه ای روشــن از علمای ســنتی 
نجف اشــرف اســت: خانــواده ای روحانی، تحصیل در حوزۀ علمیه از نوجوانی، زندگــی فروتنانه و مؤمنانه، مدام 
در مجالس بحث و کتاب فروشــی و کتابخانه، پرهیز از سیاســت، تحّمل جوِر حکومت، انس با ادبیات عرب، 

دستی بر آتش شعر و ادب و سرانجام هزاران یادداشِت دست نوشته در انتظار مالحظۀ آخر و رفتن به »مطبعه«.

 چکیده:
کتاب 21 جلدی موسوعه ابن عباس 
اثر آیت هللا موسوی خرسان، شامل 

بررسی و نقد تاریخ زندگی ابن عباس، 
نظرات وی در علوم اسالمی، روایات 

و نظر دیگران راجع به او است. 
این مجموعه را »مرکز األبحاث 
العقائدیه« در قم در مجموعۀ 

»سلسله رد الشبهات« منتشر کرده 
است. نویسنده در نوشتار حاضر در 

راستای معرفی کتاب مذکور، نخست، 
نظم کتاب و محتوای جلدهای آن را 
ارائه می دهد. و سپس با بررسی نثر 

کتاب و روش تألیف آن، نوشتار را 
به پایان می رساند.

 کلیدواژه:
صحابی، ابن عباس، عبدهللا بن 

عباس، موسوعه، دفاع از ابن عباس، 
محمدمهدی موسوی خرسان، کتاب 

موسوعه ابن عباس، معرفی کتاب.

َموسوَعُة عبِدهللِا بن َعّباس َحبُر األّمة 
و ترُجماُن القرآن؛السید محمدمهدی 

السید حسن الموسوی الِخرسان؛ 
قم: مرکز األبحاث العقائدیة،  
1427-1437 هجری قمری

تازه های نشر عریب

بستـــــان )4(

موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
مریم حقی )کورانی(
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که  کتابخانۀ مجلس ارجاع می دهم1 و به ذکر این نکته بســنده می کنم  برای مشــروح احوال ایشــان به ســایت 
یخ و رجال و انســاب پرداخته، در اقیانوِس نســخ خطی  ی در علوم اســالمی، به طور خاص به حدیث و تار و
کتاب از شــیخ  کرده و عالوه بر تألیف این موســوعه، تصحیح ده ها متن شــیعی از جمله 7  کهن تبّحر  و متون 

صدوق و 9 جلد از بحاراالنوار چاپ اسالمیه را انجام داده است.

کتاب نظم 
کتــاب در چهــار حلقه و یک خاتمه نوشــته شــده اســت. منظور از حلقــه، موضوعی محوری اســت. هر  ایــن 
گرفته که مجموعًا بیســت جلد می شــود. پس از آن هم یک جلد خاتمۀ کتاب اســت  حلقه پنج جلد را در بر 

گردآورده است. که نویسنده در آن نظر دیگر مدافعان ابن عباس را 

حلقــۀ اول: حجــم قابــل توجهی از این حلقه مرور مطالبی دربارۀ قبیلۀ قریش، تیرۀ بنی هاشــم و حوادث صدر 
که در منابع دیگر هم آمده اســت. اما این بار هدف متن، تمرکز دادِن خواننده به حضور و نقش  اســالم اســت 
گردآورده ای از دو دســته روایتیم: نخســت روایت های ابن عباس از  یدادهاســت. پس شــاهِد  ابن عباس در رو

کرده اند و در آن نامی از ابن عباس برده اند. که دیگران روایت  یخی و دوم ماجراهایی  یدادهای تار رو

حلقــۀ دوم: ایــن حلقــه مجموعــه ای از تحقیقــات نویســنده راجع بــه نظرات و روایــات ابن عبــاس در معارف 
کــه پایان نامه ای درخور در رشــته های علــوم قرآن، حدیــث، فقه و  گــون دینــی اســت. هــر بخش آن انــگار  گونا
ی او از اهل بیت)ع( را نتیجه  عقاید است. نویسنده با گردآوری و تحلیل این نظرات، تشیع ابن عباس و پیرو

گرفته است.

حلقۀ سوم: کتاب هایی که به ابن عباس نسبت داده شده و کتاب های کهن یا جدیدی که راجع به او نوشته 
شــده در این حلقه معرفی و بررســی شــده اند. مســائلی چون نســخ خطی، هویت نویســنده، موضوع اثر، آثار 

مشابه و ... به تفصیل بررسی شده است.

حلقــۀ چهــارم: تمــام بحث هــا و اختالفاتــی که راجع به شــخصیت ابن عباس هســت، در ایــن حلقه مطرح و 
بررسی شده؛ چه مسائل علمای جرح و تعدیل، چه نظرات خاورشناسان غربی و چه نقدهای علمای شیعه 
بــه تشــیع او و خانــواده اش. دو جلــد از ایــن حلقه نیز بــه رد اّتهام دســتبرد ابن عباس در امــوال بیت المال ـ در 

که والی بصره بود ـ اختصاص دارد. زمانی 

قهج
توضیح/ عنوان دوم حل

کتاب1
مهم ترین مطالب هر جلد

1

یرة
 س

خ و
اری

1. ت

ابن عباس در زمان 
پیامبر

مقدمه شامل تشکر از مرحوم آقابزرگ تهرانی و نامۀ تقدیر سیدعبدالهادی شیرازی 
و سیدهبةالدین شهرستانی؛ سپس: معرفی قریش، بنی هاشم، والدین و خواهر و 

برادرهای ابن عباس؛ تولد او در شعب ابی طالب؛ گزارش های ابن عباس از زندگی 
ُة الوداع )یگانه حج پیامبر(، بیعت غدیر و آخرین پنج شنبۀ پیامبر  پیامبر به ویژه در َحّجَ

)بررسی صورت/ورژن های مختلف، شاهدان و راویان حدیث »َرزّیة َخمیس«(2

2
فترت بعد از پیامبر؛ 

در زمان ابوبکر، عمر و 
عثمان

گزارش خود  گفتار عباس و عبداهلل بن عباس در زمان سه خلیفۀ نخست به  رفتار و 
یم بن قیس و ...(. بدون نقد منابع.

َ
این دو و دیگران )ابن ابی الحدید، ابن کثیر، ُسل

3
در زمان امام علی)ع( و 

قبل از والیت بصره
یان  گفتگوی او با عایشه در جریان جمل؛ صورت ها و راو حدیث »َحوأب« و متن 

گفتگو. این 

1. عباســعلی مردی، »حســب حال آیت اهلل حاج ســیدمحمد مهدی خرسان«، سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 12 اسفند 
که سیدمهدی خرسان خاطرات زندگی خود را تحت عنوان »ذکریاتی فی حیاتی« نوشته است، اما تمایلی  گزارش آمده  گفتنی است در این   .1390

به انتشار آن در زمان حیات خود ندارد.

شاید بگویید بیست ویک 
جلد دربارۀ یک صحابی؟! 
مگر چقدر راجع به عبدهللا 
بن عباس سخن هست 
که درباره اش موسوعه 
بنویسند؟ اما خواهید دید 
که ابن عباس، صحابی و 
عموزادۀ پیامبر اکرم)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( شخصیتی 
است که حرف و حدیث 
دربارۀ او فراوان است. گرچه 
در میان عموم اهل سّنت 
مقبولیت دارد، اما از دیرباز 
میان علمای شیعه مدافعان 
و منتقدانی داشته است؛ 
مدافعانی چون صاحب 
معالم و منتقدانی چون 
مجلسی اول.

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عریب
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4

یرة
 س

خ و
اری

1. ت

ابن عباس، والی بصره

نقد روایت »لماذا قتلنا الشیخ باألمس« )دربارۀ مالک اشتر و ابن عباس و قتل 
گزارش هایی از والیت ابن عباس در بصره )بدون نقد(؛  عثمان( و دلیل جعل آن. 
فرماندهی سواراِن قلب لشکر امام علی)ع( در جنگ صفین؛ دو نامۀ او به معاویه 

گفتگوی امام علی)ع( و ابن عباس با خوارج و  پیش از جنگ3 و پس از آن.4 
منصرف شدن بسیاری از خوارج از جنگ.5 ابن عباس در مقتل محمد بن ابی بکر، 

عزاداری در شهادت امیرالمؤمنین و ...

5

یه، یزید،  در زمان معاو
ابن زبیر و مروانیان؛ 
ازدواج و فرزندان 
ابن عباس؛ برخی 

صفات او

چند نمونه از مناظره های ابن عباس با خصم امام علی)ع( در حرمین؛ کمک ابن عباس 
به معاویه در پاسخ گویی به سؤاالت مسیحیان و ...؛ حضور او هنگام شهادت 

امام حسن؛ رد اخبار تمجید ابن عباس از معاویه؛ از دست دادن بینایی و سفارش 
امام حسین به او مبنی بر نیامدن به کربال؛6 مکاتبات ابن عباس و یزید؛ رویداد حّره؛ 
ویرانی کعبه به دست ابن زبیر؛ اختالف زبیریان و هاشمیان؛ شواهد حسادت ابن 

زبیر به ابن عباس؛ ابن عباس در طائف: خطبه ها، وصیت، بیماری، وفات و مدفن؛ 
مشخصات فرزندانش؛ ویژگی هایی چون سخاوت، ادب و عبادت در ابن عباس.

6

اء
عط

 و 
سة

درا
 .2

َمداِرِسه و َمجاِلِسه

بهرۀ ابن عباس از احادیث رسول اکرم در مقایسه با دیگر اصحاب. توضیح دربارۀ 
گردی نزد امام علی)ع(؛ نقد  روایت هایی که هم از او نقل شده هم از امیرالمؤمنین. شا

گردی او نزد ابوبکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت و ...؛ نقد روایت »کّنا نفاضل«  ادعای شا
)در رد تفضیل اصحابـ  به جز سه خلیفهـ  بر یکدیگر(؛ تدریس او در مکه، مدینه، کوفه، 

بصره، مصر )حین فتوحات(، شام و طائف؛ کسانی که ابن عباس از آنان یاد کرده؛ 
گردان ابن عباس؛ معرفی بیش از 500 نفر که از او روایت کرده اند )در 300 صفحه(. شا

7
علیمیة  في َمناهِجِه الّتَ

و َمعاِرِفه القرآنیة

یس و حدیث گفتن ابن عباس؛ وصف مجالس  درس ها، سخنرانی ها و روش تدر
گردپروری او؛ علوم قرآنی ابن عباس از جمله ترتیب سور در مصحف او،  درس و شا
قرائات، تفسیر، تأویل، قصص، اسباب نزول در شأن اصحاب و اهل بیت، وجوه 

جمع آیات متشابه، غریب القرآن و مسائل لغوی و نحوی.

8
فی منتخب أخباره فی 

الحدیث

جعل روایت علیه ابن عباس جهت مبارزه با خلفای عباسی؛ نمونه هایی از روایات 
ابن عباس:

9 روایت از منابع شیعی و 777 روایت در منابع سنی؛ فتاوا و آرای فقهی ابن عباس.

فی المأثوِر عنه9

گفتگوهای اعتقادی، اشعار، خطبه ها و احتجاجات او با معاصرانش، از جمله: 
کثین، عایشه،  علمای یهود، ابوبکر، عمر، شورای شش نفره، عثمان، بزرگان نا
یه )این دو با بررسی مفصل صورت ها و منابع(، عمروعاص، عتبة بن ابی  معاو

یاد، ابوموسی اشعری، عروة بن زبیر و ابن زبیر. سفیان، اشعث، ز

فی المأثوِر عنه10
یه،  گون از جمله خوارج، مجّبره، قدر موضع ابن عباس نسبت به فرق و مذاهب گونا

نواصب و ...؛ دعاها و آداب عبادی او؛ کلمات قصار و نامه ها.

11

7 وذ
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3

بررسی رسائل

دربارۀ ابن عباس یا 
منسوب به او

1. بیان معانی األلفاظ القرآن المنسوب إلی علی بن عبداهلل بن عّباس )ت 118(؛ 2. 
غریب القرآن البن عباس بروایة عطاء بن أبی رباح )ت 115(؛ 3. صحیفة علی بن 

أبی طلحة )ت 143(؛ 4. فتح الخبیر مّما البّد من حفظه فی علم التفسیر، ولی اهلل 
الدهلوی )ت 1176(؛ 5. أشتات مجموعة، مخطوطة و مطبوعة؛

12
کتاب األسامی فی من نزل فیهم القرآن الحکیم، منسوب به ابوعثمان حیری به   .6 
روایت از ابن عباس. تصحیح، نقد و بیان شواهد در جعلی بودن آن. نقد مطالب 

آن دربارۀ حضرت ابوطالب.

13

کتاب های راجع به مسائل نافع ابن ازرق: 7. غریب القرآن، أدب التفسیر؛ نقد 
روایت تسلیت یزید به ابن عباس؛ 8. شواهد التفسیر عند ابن عباس فی مسائل 
نافع ابن األزرق )از نویسنده معاصر(؛ 9. روائع التراث اإلسالمی مسائل نافع بن 

األزرق البن عباس؛ 10. الشاهد الشعری فی تفسیر القرآن الکریم؛ 11. مسائل نافع بن 
األزرق عن عبداهلل بن عباس.

پی نوشت جدول
1. در ایــن ســتوِن جــدول، عبارت هــای عربــی تعبیــر 
یســندۀ موسوعه و عنوان فرعی روی جلد کتاب  نو
اســت و عبارت هــای فارســی تعبیــر ایــن جانب از 

که عنوان روی جلد نداشتند. جلدهایی است 
که اصحاب جمع شدند  2. آخرین پنج شنبۀ پیامبر 
یســد، اما برخی  و پیامبــر می خواســت وصیتــی بنو
کار بــه تنــدی و تنــش  اصحــاب اجــازه ندادنــد و 
انجامیــد. ابن عبــاس از ایــن ماجــرا بــا تلخــی یــاد 
کــرده اســت، به طــوری که هنــگام روایت، اشــک 
یر شــده و ســنگریزه های زمین را  از چشــمش ســراز

کرده است. تر 
3. ج 4، ص 117-119 بــه نقــل از کنز العمال، به نقل 

کر. یخ دمشق ابن عسا از تار
4. همان، ص 119-121، به نقل از وقعة صفین.

5. همان، ص 224-169.
6. ج 5، ص 226.

و  پیوســته  عطــای  یعنــی  مجــذوذ«  غیــر  »عطــاء   .7
گرفته شده است. الینقطع و از آیه ای در قرآن 

تازه های نشر عریب بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
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14
کشف اإللباس عّما رواه ابن عباس؛   12. ابن عباس مؤسس العلوم العربیة؛ 13. 

14. نور اإلقتباس فی مشکاة وصیة النبی البن عباس؛ 15. ابن عباس و مسائل ابن 
األزرق/ منیر عرفة.

15
کتاب: ُرَخص   16. أقباس و إقتباس من فقه ابن عباس؛ 17. قراءة نقدیة فی 

ابن عباس و مفرداته

16

ان
میز

ي ال
س ف

عبا
بن 

4. ا

بین الجرح و التعدیل

یخی:  بازتاب ابن عباس در تراث شیعه و سنی و نزد علمای رجال به ترتیب تار
کلینی تا محقق و عالمه و  بررسی 21 اثر شیعی تا قرن 10 )از سلیم بن قیس و 

صاحب التحریر( و 12 اثر سنی تا قرن 4 )از مالک بن انس و طیالسی و ابن حنبل تا 
ابویعلی و دارقطنی(.

17
فی حدیث بیت المال 

بصره

ی داد )شامل فرمان امام و حرکتش  که در زمان والی بودن ابن عباس رو حوادثی 
به صفین، حضورش در حروراء، برگشت به بصره(؛ بررسی و نقد اتهام دستبرد به 

کهن )ق 3 تا 12( و معاصر. بیت المال در منابع 

18
فی حدیث بیت المال 

بصره

رد والی بودن زیاد بن ابیه؛ سخن دیگر علمای متأخر شیعی در رد این اتهام؛ مواضع 
یه در دوران والی بودنش؛ ابن عباس و ابوایوب انصاری؛ نقد  ابن عباس علیه معاو

مقایسۀ ابن عباس با جابر بن عبداهلل.

19
یه  تشّیع ابن عباس و ذو
بین السلب و االیجاب

نقدهای معطوف به ابن عباس و پاسخ نویسنده به آنها، شامل: بررسی تشیع 
خانوادۀ او، از عموها تا فرزندان؛ پاسخ به اینکه چرا به کربال نرفت؛ چهار روایت 

کاَن فی هذِه أعمی ...(؛ روایاتی  شیعی در طعن ابن عباس )از جمله تفسیر آیۀ َوَمن 
گفته های مستشرقان راجع به او. که عکرمه به او نسبت داده؛ 

20
فی رحاب 

اهل البیت)ع(

که به ابن عباس مشکوک است و توقف دربارۀ او را اولی  در پاسخ به مجلسی اول 
می داند، نویسنده 612 روایت مرفوعه و موقوفه از ابن عباس به نقل از بحاراالنوار 
مجلسی دوم آورده است تا جایگاه او را در معارف نشان دهد. پس از آن نظر دو 

که اولی  رجالِی تبریزی، شیخ محمد طه نجف و شیخ مالعلی علیاری را می آورد 
کرده است. ابن عباس را سخت نکوهش و دومی ستایش 

مة21
خات

صحیفة ابن عباس ال
هی المواالة و حدیث 

الناس

نظر دیگران راجع به عبداهلل ابن عباس: احادیث پیامبر و اهل بیت در ستایش او؛ 
سخن 35 تن از صحابه و تابعین در ستایش؛ سخن منتقدان؛ نظر 5 تن از نظر 

علمای متأخر شیعه )آیات عظام: امین، شرف الدین، فانی، خوئی و تستری(؛ 201 
روایت از ابن عباس در فضیلت و وجوب والیت اهل بیت )ع(.

کتاب نثر 
کتاب نثری با سبک و سیاقی قدمایی دارد. همان گونه که نوشتن کتاب محتاج صبر و حوصلۀ فراوان نویسنده 
بــوده، از خواننــده هــم انتظار می رود بی عجلــه و باحوصله به خواندنش بپردازد، به ویــژه در حلقۀ اول که حتی 
برخــی جزئیــات و موضوعــات فرعــی بــا شــکیبایي و طــول  و تفصیل بررســی شــده اســت؛ مثــاًل پیــش از آنکه 
صحبــت بــه اختالفــاِت میان ابن عباس و عثمان برســد، بیــش از 60 صفحه دربارۀ روابط تیــرۀ چند صحابی 
دیگر با عثمان آمده.2 همچنین در مقدمۀ احادیث نبوِی منقول از ابن عباس، دربارۀ منع خلفای نخستین از 
کتابت حدیث و تعارض آن با ســفارش های پیامبر به کتابت، مطالب و مدارک بســیار ذکر شــده اســت3 یا در 

کتاب شواهد التفسیر 30 صفحه در معنی »شاهد« و انواع استشهاد و نمونه های آن می آورد.4 مقدمۀ معرفی 

کتاب به لحاظ ادبی شایان توجه است. ساختار جمالت نسبتًا ساده، اما دایرۀ لغات گسترده است. نویسنده 
نثری سنگین و متین با لحنی سرشار از مدح و احترام به ویژه در مورد ابن عباس دارد و حتی قصیده ای بسیار 
ها عنــواٌن/ مهمــا انتقیُت فإّنــه برهاٌن...«.5 ســجع نیز 

ّ
کل بلنــد در ســتایش وی ســروده اســت: »آیــاُت فضِلک 

کل بنی هاشم )که تا حدودی شامل ابن عباس هم می شود( تا ص 302. 2. ج 2، ص 187-247 و پس از آن دربارۀ 
3. ج 6، ص 62.

4. ج 13، ص 340-309.
5. پایان حلقۀ اول، ج 5، ص 452.

موسوعه به معنای 
دایرة المعارف یا دانش نامه 
است، اما موسوعۀ ابن عباس، 
فهرستی الفبایی از اعالم و 
اصطالحات با مقاالتی در 
ذیل مداخل نیست. بلکه 
کتابی است با تقسیم بندی 
موضوعی دربارۀ یکی از 
شخصیت های صدر اسالم. 
این کتاب بیست ویک جلد 
است و هر جلد حدود 400 تا 
600 صفحه شامل بررسی و 
نقد تاریخ زندگی ابن عباس، 
نظرات وی در علوم اسالمی، 
روایات او و نظر دیگران راجع 
به او.

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عریب
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عالوه بر عنواِن کتاب در بخش هایی از متن، به ویژه مقدمۀ هر جلد یا هر فصل آمده اســت. مثاًل اندر ســختِی 
فراهم آوردن دست نویِس کتِب منسوب به ابن عباس می نویسد: »أال یکفي عناًء جمع ذلک الشتات، من زوایا 
مکتبات، المتفّرقة في شــّتی أنحاء المعمورة و قد بقَیت طوال القرون، مغمورة و مطمورة؟ فبذلُت في ســبیل 
تحصیل صورها أقصی الوســِع، حّتی اســتحفیت المغرَب و المشــرق، و جمعُت بین المتفّرق، و رتقُت شمل 

المتمّزق، و استبان األصیل من الدخیل، مّما ُنسب إلی ذلك الحبر الجلیل ...«.

کنون گاهی  کــه متن و تبویب کتاب در ویرایش هــای احتمالی بعدی بازبینی شــود؛ زیرا ا اما شایســته اســت 
که در جلدهای پیشین  مطلبی در جایی آمده و در جلدی دیگر با شرح و شواهد بیشتر تکرار شده یا مطلبی 
پیش بینــی شــده در نهایــت مقــداری متفاوت از آب درآمده؛ مثــاًل در مقدمۀ جلد 1 احتمــال داده کل کتاب 
که در جلدهای بعدی  در ســه حلقه نوشــته شــود، اما حلقۀ چهارمی هم افزوده شــده یا مثاًل در جلد 5 آمده 
40 روایــت از ابن عبــاس خواهیــم آورد، ولــی در جلــد 7 نزدیک به 800 روایت آمده اســت6 یــا حلقۀ چهارم که 
یادی از یادداشــت های آن گم شــده و نویســنده به ناچار آن را دوباره نوشــته و نظم آن را از حافظه  بخش های ز
کرده، به نظم و سیاق حلقه های قبل به نظر نمی آید؛ به ویژه از عنوان جلدهای 19 و 20 نمی توان  دوباره برقرار 
کاش می شد  که  گفته  کتاب عذر خواسته و  یاد  کم وز به محتوای آن پی برد.7 البته خود نویسنده بارها بابت 
گردآوری  کار برایش اولویت داشته و سال های طوالنِی  کند، اما به پایان رساندن  در فصل بندی آن تجدیدنظر 
مطلب و نوشتن تحت شرایط سختـ  از جمله حکومت بعِث عراقـ  باعث شده که نتواند به بازبینی برسد8 
و به راســتی پشتکار و شــکیب نویسنده در پشت سرنهادن این مشّقت ها ستودنی است. چه بسیار کتاب ها 

که به امید چاپی درخور برای همیشه از انتشار بازماندند.9

روش تألیف
کــه وقتی دور اوِل پیش نویس  ی می گوید  ابتــدا روش تألیــف را از زبان نویســندهـ  البته با تلخیصـ  بشــنویم. و
کار می بردم،10 اما  کتاب را نوشــتم، روش تحقیق خاص یا نوینی را در نظر نداشــتم و همان روش معمول را به 
یخ بیشتر به نفع حکومت و برای حکومت ها نوشته شده.  که تار که بی طرف و عینی باشــم، به ویژه  کوشــیدم 
خلفــای امــوی به طور خاص با بنی هاشــم، از جمله با ابن عباس دشــمنی داشــتند. بعدها هم که عباســیان 
بــه حکومــت رســیدند عالوه بر امویان،11 عباســیاِن رقیب، َحَســنیان، خــوارج و حتی یهودیان و مســیحیان و 
خالصــه تمــام گروه هــای مخالف خلفای عباســی شــروع کردند به دشــنام دادن به کل خاندان عبــاس، از جمله 
کنم. ه و علیه ابن عباس، صواب را از ناصواب جدا 

َ
گزارش های ل کرده ام از ملغمۀ  کنون من تالش  عبداهلل. ا

البتــه نویســنده تنهــا به دنبال رد و قبول روایات نیســت. او تالش کرده انگیزۀ جاعــالن اخبار را نیز بیابد. برای  
سنجش یک روایت، ابتدا منبع آن را معرفی می کند، سپس به بررسی محتوای روایت می پردازد و هماهنگی 
گــر برایش جای  مطالــب و منطقی بــودن یــا نبودن آن را در مقایســه با ســایر روایات می ســنجد. در این میان، ا
کنــد. یک نمونۀ  کــه برخی اخبار ســاختگی اند، می کوشــد دلیــل پیدایش آن روایــات را پیدا  تردیــدی نماَنــد 
گرفته که پیراهن  گویای آن بررســی روایت »لماذا قتلنا الشــیخ باألمس« اســت که رد پای کســانی را در آن پی 

کردند.12 م 
َ
عثمان را عل

که می تواند  گاهی نویســنده فرضیه ای دارد و به دنبال شــواهِد اثبات آن می گردد، اما از شــواهدی  با این حال 

رد،  یرا وقتــی 777 »حدیث« از ابن عبــاس می آو یســنده ایــن روایــات را حدیــث نامیــده و ظاهــرًا تفاوتی بین حدیــث و روایت قائل نیســت؛ ز 6. البتــه نو
گفته های پیامبر نیست. منظورش از حدیث لزومًا 

7. ج 16، ص 11 و 12.
8. از جمله در در جلد 6، ص 19.

کردیم. که در شمارۀ پیش به آن اشاره  کتاب چاپ نشده از جواد علی، موّرخ بزرگ عراقی  9. مثال در این باب فراوان است. از جمله چندین 
10. ج 1، ص 22، مقدمۀ مؤلف.

11. مثاًل ابن شهاب زهری. ج 1، ص 28.
12. ج 4، ص 26-20.

کتاب نثری با سبک و 
سياقی قدمایی دارد. 

همان گونه که نوشتن کتاب 
محتاج صبر و حوصلۀ فراوان 

نویسنده بوده، از خواننده 
هم انتظار می رود بی عجله 

و باحوصله به خواندنش 
بپردازد، به ویژه در حلقۀ اول 

که حتی برخی جزئیات و 
موضوعات فرعی با شكيبايي 
و طول  و تفصیل بررسی شده 

است؛ مثاًل پیش از آنکه 
صحبت به اختالفاِت میان 
ابن عباس و عثمان برسد، 
بیش از 60 صفحه دربارۀ 

روابط تیرۀ چند صحابی دیگر 
با عثمان آمده.

تازه های نشر عریب بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
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گفتگوی امام  کرده اســت. برای مثال نویســنده روایِت  فرضیه را تضعیف، باطل یا تکمیل کند به راحتی عبور 
کــه »کّل ما ُحِمــل علی اإلمام،  علــی)ع( و ابن عبــاس در مــورد والیــت شــام را آورده و از این ســخِن ابن عباس 
حمل علی ابن عباس« )هر چه به پای امام حســاب شــود، به پای ابن عباس هم نوشــته می شود( نتیجه گیری 
کاماًل معتمد و هم رأی امام و موضِع او و امام یکی بوده است. اما نویسنده به این نکته  که ابن عباس  می کند 
کی از اختالف نظــری میان ابن عبــاس و امام علی )ع( اســت: امام  گــزارش حا کــه دقیقــًا همین  توجــه نکــرده 
گردنــم را بزند، به جای  یه  گــر بروم معاو می خواهــد ابن عبــاس را روانۀ شــام کند، اما او می گوید ممکن اســت ا
کرد13  کاری نخواهد  که چنین  کار به او وعده و وعیدی بده و بر او مّنتی بگذار، اما امام سوگند می خورد  این 
یه به ابن عباس )که به دمشق  یا مثاًل پس از آنکه امام حســن )ع( مســموم شــد و به شهادت رسید، روزی معاو
آمده بود( گفت: دیگر تو بزرگ قومت شــدی، اما ابن عباس پاســخ داد: تا حســین بن علی زنده اســت هرگز.14 
یه از امام حسین حمایت کرده،  نویسنده از این روایت این نکته را برداشت کرده که ابن عباس در مقابل معاو
گویی تلویحًا اّدعای بزرگی قوم را تا پس از دورۀ امام حسین  که ابن عباس  اما به این نکته توجه نداشته است 

به تعویق می اندازد.

کسی؟ دفاع در مقابل چه 
یة َخمیس،  نویســنده در سراســر این موســوعه کوشیده تا تشــیع خالص ابن عباس را ثابت کند: اظهاراتش در رز
نقشــش در جمل و صفین و حروراء، طرفداری اش از امیرالمؤمنین و15 امام حســن و امام حســین)ع( در برابر 
کدســتی اش در زمــان والیــت بــر بصــره و همراهی و همرأیــی او با امام علــی)ع( در مــوارد و احکام  یــه، پا معاو
کرده تا به دفاع از ابن عباس، عالِم اّمت و ترجمان  که با تألیف این کتاب تالش  بســیار. نویســنده بارها گفته 

که دربارۀ او مطرح می شود پاسخ دهد. قرآن بپردازد و شبهاتی را 

اینک ببینیم نویسنده کدام روایات را پذیرفته و معیار سنجش روایات دیگر قرار داده؟ این سؤال مهمی است 
که در اثبات فضایل  که نویسنده ـ به روش علمایی  چون در اینجا با تواتر مواجه نیستیم. پس انتظار می رفت 
اهل بیــت بــه مســتندات خصم احتجاج می کنند ـ ابتدا منکران ابن عباس را، از شــیعه و ســنی شناســایی و 
ِی اظهارات آنان تناقض ها را بجوید و از پنهان کاری ها پرده بردارد، ولی نویســنده  کند، آن گاه از مطاو معّرفی 
در اثبــاِت فضایــل ابن عبــاس، عمدتــًا بــر دعــای پیامبر)ص( بــرای او، تعبیــر حبِر اّمــت که پیامبــر در نوزادی 
کرده، همه را پذیرفته و بارها تکرار  کی از تفّقه و ایمان او بســیار تکیه  گفت و احادیث حا ابن عباس دربارۀ او 
کرده، ســنگ محک دانســته و باقی روایات را با فرض قطعیت آن ها ســنجیده اســت. حال آنکه بیشتر منابع 

آن سنی است.

تــا ایــن جــای کار بــرای قانع کــردن اهل تســنن و اثبــات جایــگاه واالی ابن عباس به آنــان موفقیت آمیز اســت و 
به خصوص تمام راه ها را برای زیر ســؤال بردن روایات مشــهور او ـ مانند آنچه در جلد نخســت آمده ـ می بندد 
گر طرِف ســنی ســخن از پذیرش برخی منابع و ردکردن برخی دیگر به میان نیاوَرد و به صورت ســنتی  )البته ا
که نویسنده در  گروه از مخاطبان است  همۀ منابع سنی را در جبهۀ خود بداند(. شاید با درنظرداشتن همین 
که موضع گیری عایشه در برابر »اهل البیت« را  کرده: در آنجا  یک جا ابن عباس را در زمرۀ اهل بیت پیامبر ذکر 
برمی شــمارد، پس از حضرت علی)ع( و حســنین)ع(، از ابن عباس نام می بَرد16 که نزد شــیعه چندان معمول 
کار نویســنده به احتجاج به احادیث نبوی و روایات ســنی منحصر نمی شــود. او روایات منابع  نیســت. البته 
شــیعی را نیز آورده اســت، اما روایاتی را که باعث تشــویِه چهرۀ ابن عباس است، حتی االمکان زیر سؤال برده و 

یخ طبری ج 4، ص 440 و طبقات ابن سعد، ج 1، ص 173، چاپ الُسلمی. گزارشی به نقل از تار 13. ج 4، ص 17. 
14. ج 5، ص 118 به نقل از کشف الغمه و ص 130 به نقل از اإلمامة و السیاسة.

ر شده است. 15. این مواضع به تفصیل در ج 4 آمده و به اختصار در ج 5، ص 20-22 مرو
16. ج 3، ص 254-249.

شایسته است که متن و 
تبویب کتاب در ویرایش های 
احتمالی بعدی بازبینی شود؛ 
زیرا اکنون گاهی مطلبی در 
جایی آمده و در جلدی دیگر 
با شرح و شواهد بیشتر تکرار 
شده یا مطلبی که در جلدهای 
پیشین پیش بینی شده در 
نهایت مقداری متفاوت از 
آب درآمده؛ مثاًل در مقدمۀ 
جلد 1 احتمال داده کل کتاب 
در سه حلقه نوشته شود، اما 
حلقۀ چهارمی هم افزوده 
شده یا مثاًل در جلد 5 آمده 
که در جلدهای بعدی 40 
روایت از ابن عباس خواهیم 
آورد، ولی در جلد 7 نزدیک 
به 800 روایت آمده است یا 
حلقۀ چهارم که بخش های 
زیادی از یادداشت های آن 
گم شده و نویسنده به ناچار 
آن را دوباره نوشته

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عریب
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کرده است.17  ی از سنت خلفا را( حمل بر تقیه  که مانده )مثاًل روایت پیرو در آخر آنچه را 

همچنان ابن عباس ...
جمع بنــدی ایــن گفتــار بــرای کســی چون منـ  با دانشــی کم و مجالی اندکـ  ســخت دشــوار اســت. پس بهتر 
دانستم سخن را با نظرات دو تن از اساتید بزرگوارم به پایان برسانم؛ یکی در مقام تأیید این موسوعه و دیگری 

در مقام نقد.

ی راد - که هم  ایشــان معرفی این موســوعه را  گران قــدر علــوم قرآن و حدیــث، جناب حاج آقای مهدو اســتاد 
کردند -درباره عبداهلل بن عباس برای نویسنده این مقاله نگاشته اند: توصیه 

»بــه پنــدارم مــن »عبــداهلل بن عباس« علوی اندیشــی اســت پیراســته جان، و از سنت شناســان علوی اســت 
گام در والیت علوی و اطاعت از آن بزرگوار. استوار 

او بــه لحــاظ جایگاهــش آمــاج کینه تــوزی امویــان بــوده و آنــان برای شکســتن قداســت او که عمــاًل هجوم به 
ساحت امیرمؤمنان است فراوان دروغ ساخته اند.

مجموعه گفتگوها و مناظرات او که یکسر دفاع از ساحت والیت است جز دو سه مورد همه و همه نشانگر آن 
اســت که او چگونه خاری بود ســوزنده در چشــم امویان و استخوانی در گلوی آنان، تحلیل آرای علوم قرآنی و 

که به راستی پیرو راستین علی علیه السالم و دانش آموخته مکتب است. تفسیری او نشان می دهد 

بــاره »بســلمه« علــی )ع( افزون بــر »جهر و جزئیت« آن در ســوره ها نکته مهمی را بیــان کرده اند و آن  در
اینکه: »بزرگترین آیه قرآن کریم را دزدیده اند«. درمیان صحابیان پیامبر تنها کسی که صریحا این نکته 

رده است عبداهلل بن عباس است و دهها مورد دیگر ... را به پیروی از علی )ع( فراز آو

کنــون پــس از پژوهــش بســیار دقیق و مهــم عاّلمه شوشــتری در بهــج الصباغه درباره موضــوع »اموال  ا
بصــره« و تحقیــق شــایان توجــه عاّلمــه جعفــر مرتضــی و عاّلمــه ســید محمــد تقــی حکیــم، پژوهــش 
یــم که هیچ نکتــه و هیچ نقلــی را و هیچ  ر آیــت اهلل ســید مهــدی خرســان را در پیــش رو دار حیــرت آو
ری فقیه بلند پایه تشیع  موضعی را بدون نقد و بررســی رها نکرده اســت. ســزامند چنان اســت که داو
یــم که پس از گزارش روایت جرح و قدح عبداهلل بن  ر ین الدین )= صاحب معالم( را بیاو حســن بــن ز

عباس و نقد آن ها نوشته اند:

رد فــي مثله ألــف حدیث ینقــل أمکــن أن یعــرض للتهمة، فکیــف مثل هذا  هــذا الــذی رأیــت و لــو و
الروایات الواهیة الضعیفة الرکیکة )التحریر الطاوسی / 316 ( و در آغاز بحث نوشته اند:

حاله في المحبة و اإلخالص لموالنا امیرالمؤمنین علیه الســالم و المواالة و النصرة له و الذب عنه و 
الخصام في رضاه و الموازرة مّما ال شبهة فیه ... / همان 313( 

واهلل من وراء القصد  

ی را راجع به موســوعه جویا شــدم، پدر ارجمندم علی کورانی عاملی است. ایشان در  اســتاد دیگری که نظر و
پاســخ، متــن کتابی چاپ نشــده از خود بــا عنوان »العباســیون و اهل البیت« را در اختیارم گذاشــت18 که در 
گرچه دو عالمۀ ارجمند، ســیدجعفر مرتضی عاملی و ســیدمحمد مهدی خرســان  مقدمۀ آن نوشــته اســت: 
که به رغم عالقه به  کنم  )صاحب موســوعۀ مورد بحث( به دفاعی تمام قد از ابن عباس برخاســته اند، اما چه 
ایــن دو عزیــز نمی توانم با آنان هم رأی باشــم. ســپس فصلی از کتاب را به عبــداهلل ابن عباس اختصاص داده 

17. ج 8، ص 423 به بعد.
18. منتشرنکردن نوشته ها، خالف عادت ایشان است. شاهد آنکه وی گاه پیش از چاپ متن را در نت منتشر می کند. اما به خاطر مصالحی مذهبی 

فعال قصد انتشار آن را ندارد.

ابتدا روش تألیف را از زبان 
نویسنده ـ البته با تلخیص 
ـ بشنویم. وی می گوید که 
وقتی دور اوِل پيش نويس 

كتاب را نوشتم، روش 
تحقيق خاص یا نوينی را در 
نظر نداشتم و همان روش 
معمول را به كار می بردم، 
اما كوشيدم كه بی طرف و 

عينی باشم، به ویژه که تاريخ 
بیشتر به نفع حكومت و برای 

حكومت ها نوشته شده. 

تازه های نشر عریب بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
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کــه برخــی نکات آن را می آورم: چگونه ممکن اســت عباس بن عبدالمطلب نــوزادش را برای تبرک نزد پیامبر 
کافر بــوده و حتی گاهی در انکار  بیــاورد و پیامبــر نــوزاد را حبــر )عاِلم( اّمت بخواند، در حالــی که عباس هنوز 
پیامبر ابولهب را همراهی می کرده، در میان مردم می گشته و فریاد می زده بر حذر باشید مبادا این برادرزاده ام 
کنــد.19 لقــب حبــر األمــة و ترجمان القــرآن ادعای عمر بــن خّطاب در مــورد ابن عباس اســت20 که  گمراهتــان 
کنــد. حدیــث »کأنــٌه ینظــر مــن وراء ســتٍر رقیق« نیــز معمــواًل ناقص نقل  می خواســته او را جایگزیــن علــی)ع( 
می شــود. صورت کامل آنـ  بر فرض صحتـ  نشــانگر آن اســت که ابن عباس با یک واســطه، یعنی به واســطۀ 
که نظرات او در احکام و  گاه می شــده اســت و به دلیل همین وســاطت اســت  امیرالمؤمنین، از اخبار نهان آ
کــه ابن عباس دارای  تفســیر و ... در بســیاری مــوارد با نظرات اهل بیت یکی اســت. ایشــان بر این باور اســت 
گون اســت که یکی از این عناصر تعصب هاشــمی اوســت و گاه  شــخصیتی پیچیده و مرّکب از عناصر گونا
که آیا این تعصب بر دین و ایمان او غلبه دارد یا مغلوب آن است؟ آری او در مقابل رقیبان  نمی توان دانست 
یه و بنی امیه از امیرالمؤمنین دفاع می کند. چنین چیزی را در هاشمیان  می ایستد و سرسختانه در برابر معاو
دیگر هم دیده ایم. برخی از آنان رنِج تحریم های شعب ابی طالب را نه برای اسالم که به خاطر خانواده و قبیله 
و بی آنکه اســالم بیاورند تحمل کردند، اما اینها مانع ابن عباس نمی شــود که مثاًل به عایشــه بگوید »ما« بودیم 
کــه تــو را ام المؤمنیــن و پدرت را صّدیق کردیم. ام المؤمنین بودن با خویشــاوندی با پیامبر حاصل می شــود اما 

خالفت چطور؟! آیا او خالفت را امری خویشی و از آِن بنی هاشم می پنداشته است؟ و ... .21

گرچه در دانشــنامۀ ابن عباس به خوبی از این صحابی بزرگ دفاع شــده اســت، همچنان  گویا  کوتاه؛  ســخن 
ی برای مدافعان و منتقدانش باز است.∎ پروندۀ پژوهش دربارۀ و

19. به نقل از مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 51.
که رسول او را چنین نامید. به نقل از سیر اعالم ذهبی، ج 3، ص 337. ید »دیدم«  که خلیفۀ دوم می گو یرا در روایتی نقل شده  20. ز

کنم. کتاب و انتشار آن در همین مجله را پیدا  21. امیدوارم به زودی فرصت و رخصِت ترجمۀ این بخش 

بیشترِ رسائل نشر یافته در 
این کتاب چندان گرانبار از 
اغالط و کاستی های مختلف 
است که آن رساله و البّته 
ز اعتماد  کّل مجموعه را از َحیِّ
و اعتبار و انتفاع ساقط 
می کند. اکنون بی آنکه 
بخواهم به انواع آشفتگی ها 
و نادرستی های اساسی این 
کتاب از جوانب مختلف 
اشاره کنم، در این مجال 
تنها به ارزیابِی تصحیح 
و طبع یکی از رساله های 
آن مجموعه، یعنی رسالۀ 
األبحاث المفیدة في تحصیل 
العقیدة تألیف عاّلمۀ حّلی 
می پردازم

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عریب


