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چکيده
حض��ور بی مانند عباس7 در واقعۀ عاش��ورا او را به چهره ای ممتاز تبدیل کرده اس��ت. 
عباس7 پیش از آغاز نبرد - با پرس��ش از برادرش- مطمئن ش��د که در راه حق پیکار 
می کند و هنگامی که امام حس��ین7 یارانش را در رفتن و ماندن مخیر کرد، نخس��تین 

کسی که لب به سخن گشود و ماندن را برگزید، عباس7 بود.
هم��ۀ وج��ود عباس7 وفاداری بود و پدر بزرگ��وارش او را برای چنین روزی در نظر 
داش��ت. عباس7 در این امتحان الهی س��ربلند بود و نامش هم��واره وفاداری، مقاومت 
و ایس��تادگی در برابر دش��منان حق را ب��ه خاطر می آورد. پ��س از کامیابی عباس7 و 
برادرانش در این آزمون بزرگ، نوبت به آزمونی بزرگ تر رس��ید و آن، امان نامه ای بود که 
شمربن ذی الجوش��ن برای آنها آورد و این بار نیز پاسخ قاطع عباس7 به نیرنگ دشمن، 

تالش مذبوحانۀ او را ناکام گذاشت.
عباس7 در کربال باش��کوه ترین جلوۀ ایثار و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشت و 
جان ارزشمند خود را فدای ایمان و هدفش کرد. سرسپردگی و فرمانبرداری بی چون وچرای 
عباس7 از امام زمان خویش نیز به آشکارترین شکل خود در کربال جلوه گری می کند. 
این نوش��تار به تبیین نقش حضرت ابوالفضل العب��اس7 در واقعۀ کربال را در چهار 

محور پرداخته است.

واژگان کليدی: عباس7، امام حسین7، کربال، عاشورا، وفاداری.

سید محمدرضا حسینی جاللی1

عباس7 در کربال
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یکی از ابعاد ش��خصیت حضرت عباس 7 ، حضور بی نظیر در حماسه عاشورا است که 
این صفات چهره این س��ردار بی مانند را ممتاز کرده اس��ت. در این نوشتار تالش می شود به 

چهار ویژگی برجسته قمر بنی هاشم 7 ، در کربال اشاره شود. 

1. پیکار در راه حق

در ام��ر جهاد و ایثار و جان فش��انی، فریب کاری و دورنگی معنا ن��دارد. بنابراین، تنها جهاد و 
جانبازی ای پذیرفته می شود و پاداش می یابد که در راه خدا و عقیدۀ راستین باشد و عباس7 

به این امر معرفت کامل داشت.
ب��ا این همه، عب��اس7 می خواه��د بر کار خود، حجتی تمام و بی ش��بهه داش��ته باش��د 
و ب��ه تاریخ نش��ان دهد که با همۀ هس��تی خود به همین ش��یوۀ دین مدارانه عم��ل کرده و در 
راه تحق��ق این هدف متعالی گام برداش��ته و جهاد کرده اس��ت. از این رو پیش از ش��عله ور 
ش��دن آت��ش جن��گ، از ب��رادرش می پرس��د: ای ابا عب��داهلل! ما ب��ر حّقیم ک��ه می جنگیم؟

 

 امام فرمود: آری.2
و این نخس��تین گام عباس7 در آفریدن حماسه کربال بود تا گام  های بعدی اش همچنان 
بر ایمان راس��تین به »حق الیقین« استوار باش��د و بر »علم الیقین« مبتنی گردد و به »عین الیقین« 

یعنی دیدار خداوند در پیش روی ولّی خدا، نایل شود.
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2. اعالن وفاداری

عص��ر روز نهم محرم، چون س��پاه کوف��ه از پیرامون خیمه های 
امام حسین7 رانده شدند و تاریکی همه جا را فراگرفت، امام 
اصحابش را گرد آورد. امام سجاد7 چنین روایت می کند: من 
به پدرم نزدیک ش��دم تا بشنوم که به اصحابش چه می گوید و 

در آن هنگام من بیمار بودم. شنیدم که پدرم به آنها فرمود:
»بهترین حمد و ستایش من نثار خداوند باد و در آسانی ها 
و س��ختی ها او را می س��تایم. خداوندا! س��پاس تو را که ما را 
ب��ه نبوت گرامی داش��تی و قرآن را به م��ا آموختی و ما را در 
دین خود فقیه و با ش��ناخت قرار دادی و گوش های ش��نوا و 
دیده های بینا و دل های آگاه به ما ارزانی داش��تی. پس ما را از 

سپاس گزاران در شمار آور. 
اما بع��د؛ بی تردید من یارانی باوفاتر از یاران خود س��راغ 
ندارم و بهتر از ایشان کسی را نمی شناسم و خاندانی نیکوکارتر 
و دلس��وزتر از خانوادۀ خود ندی��ده ام. خدای تان از جانب من 
پاداش نیکو دهد! آگاه باش��ید که  فردا آخرین روز من با این 
مردم اس��ت. آگاه باشید که من به همۀ شما اجازه رفتن دادم. 
پس همگی آزادانه راهی شوید و حقی از جانب من بر گردن 
شما نیست. این شب تاریک را که شما را دربرگرفته، مرکب 

خویش قرار دهید«.
در ای��ن هنگام، ب��رادران و فرزن��دان و ب��رادرزادگان و 
فرزندان عبداهلل بن جعفر گفتند: چرا چنین کنیم؟ تا بعد از تو 

باقی بمانیم؟ خداوند آن روز را برای مان نیاوَرد. 
آغازگر س��خن عباس بن علی7 بود و پس از او دیگران 

کلماتی همچون او بر زبان آوردند.3

عب��اس7 می خواه��د ب��ر کار 
خود، حجت��ی تمام و بی ش��بهه 
داش��ته باش��د و به تاریخ نشان 
دهد که با همۀ هس��تی خود به 
عمل  دین مدارانه  ش��یوۀ  همین 
کرده و در راه تحقق این هدف 
متعال��ی گام برداش��ته و جهاد 

کرده است.
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ابوالفرج اصفهانی سخنان امام را چنین آورده است:
حسین7 گفت: خداوند شما را پاداش نیک دهد!  یاری کردید و کمک نمودید 
و این جماعت جز مرا نمی خواهند. اگر مرا بکشند، هرگز به سراغ دیگران نروند. 

شب که از راه رسید، در تاریکی اش متفرق شوید و خود را نجات دهید. 
در ای��ن وقت، برادرش عباس بن علی7 و فرزندش علی و فرزندان عقیل به او 
روی نهادن��د و گفتند: پناه بر خدا و این ماه حرام )که تو را تنها بگذاریم!( چون 
بازگردیم، به مردم چه بگوییم؟ بگوییم : موال و فرزند موالیمان و پش��ت و پناه 
خود را تنها گذاش��تیم و او را هدف تیرها و سپر نیزه ها و وحشی گری درندگان 
ره��ا کردیم و برای زندگی دنیایی، از او جدا ش��دیم؟ پناه بر خدا! بلکه ما با تو 

زنده ایم و با تو می میریم. 
امام حس��ین7 گریست و آنها نیز گریستند و پاداش از خداوند برای آنها طلبید 

و نشست.4
در بسیاری از منابع آمده که یاران ابی  عبداهلل7 سخن خود را این گونه به پایان بردند که: 

»خداوند  زندگانی پس از تو را بر ما زشت و ناگوار گرداند!«.5
موقعیت س��خت و حساسی بود. اختیاری که شخص را به گزینشی دشوار امتحان می کند 
و تنگنای��ی که مجال فکر و تأمل نمی دهد و برای تصمیم گیری و پاس��خ گویی فرصتی باقی 
نمی  گذارد. حساسیت امر در این بود که تصمیم گیری اصحاب باید پیش چشم امام حسین7 
ص��ورت می گرف��ت و جز آنچه حّر ریاحی بر زبان آورد، راه دیگری نداش��تند: »من خود را 
بین بهش��ت و آتش در آخرت س��رگردان می بینم« و مگر انسان مؤمِن خردمند اگر بهشت را 
برنگزیند، چیزی جز هالکت و زیان نصیبش خواهد ش��د؟ اما اصحاب امام حسین7 در آن 
شرایط میان بهشت و چیزی مخیر شدند که راهی ناشناخته و سردرگم  شدن در این دنیا، پیش 

از آن که وارد آتش شوند.
اما کس��انی که در آن شب بحرانی و پر از دلواپسی، به سعادت همراهی و باقی ماندن در 
رکاب سیدالشهدا7 نائل آمدند، پیش از آن ساعات، تجربه های سخت و بزرگ تری را پشت 
سر نهاده بودند که دل و جان آنان را از آلودگی های نیرنگ و عقب نشینی و شانه خالی کردن 
از بار مسئولیت پاک کرده و صیقل داده بود. از این رو، در درونشان جز وفاداری و اخالص 
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وجود نداش��ت و پیشاپیش اهل  بیت امام حسین7 و طالیه دار ایشان، ابوالفضل العباس7 بود 
که می درخشید.

حضرت عباس7 وجودش همه وفاداری بود. کس��ی بود که پدر بزرگوارش او را برای 
چنین روزی در نظر داش��ت. آن روز که امیر مؤمنان از عقیل خواست تا همسری برایش بیابد 
که یالن و شجاعان عرب او را به دنیا آورده باشند تا از او فرزندی دالور و سلحشور بیاورد و 

عقیل ام  البنین3 را به حضرت پیشنهاد کرد،) امام به چنین روزی می اندیشید(.
تصمیم گیری و پاسخ گفتن بی درنگ به درخواست امام حسین7 در آن وضعیت غیرعادی 
و انتخاب در آن ش��ب بحرانی، به حقیقت مشکل ترین کار بود که از عهدۀ هر کسی به آسانی 
برنمی آمد؛ مگر کسی که حاضر جواب و دلی آرام و شناختی کامل و اندیشه ای درست داشته 

باشد؛ و این ویژگی در کس نبود جز  عباس بن علی7 که پیش از همه  پاسخ داد.
عباس7 با س��خنان خود در ش��ب عاش��ورا حق بندگی و پیروی از امام و موالیش را ادا 
ک��رد و راه دیگ��ران را هموار نمود. پس دیگران نیز همان س��خنان را به زبان آوردند و گویا 
آنچه دیگران گفتند،  توضیح و تفصیل س��خنان عباس7 بود. کس��انی از اهل بیت: که در 

آن جلسه بودند، پیش از دیگر اصحاب به سخن آمدند. 
خاندان عقیل گفتند:

سبحان  اهلل! مردم چه می گویند؟ می گویند که ما بزرگ و موال و بهترین پسرعموهای خود 
را رها کردیم و با آنها هیچ تیری به سوی دشمنان نیافکندیم و نیزه ای نزدیم و شمشیری فرود 
نیاوردیم و نمی دانیم بر سرشان چه آمد و چه کردند؛ نه، به خدا چنین نمی کنیم و نمی رویم؛ 
بلکه جان و مال و خانواده خود را فدایت می کنیم و تا به شهادت برسیم، همراه با تو خواهیم 

جنگید. خداوند زندگی پس از تو را زشت و ناگوار گرداند!6
به دنبال ایش��ان، اصحاب هر یک س��خنی گفتند. مسلم بن عوس��جه و زهیر بن قین بجلی 
برخاستند و سخنانی همه در اخالص و وفادرای نسبت به امام حسین7 گفتند. عده ای دیگر 
از یاران سید الش��هدا7 نیز سخنانی مش��ابه کردند.7 امام حسین7 برای آنان از خداوند طلب 

خیر کرد و به خیمۀ خود بازگشت.8
بی ش��ک ماجرای آن ش��ب، ابتال و امتحانی بزرگ بود که امام هم��گان را به آن آزمود 
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و اهل  بیت و اصحاب وفادارش به عالی ترین ش��کل از آن س��ربلند بیرون آمدند و در ش��ب 
عاش��ورا، وفاداری را ب��ه کامل ترین معنا در کلمات و گفته های خ��ود ابراز کردند و در روز 
عاش��ورا با مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان، آن س��خنان را به واقعیت پیوند زدند و به 
رس��تگاری و نجات نایل آمدند و همانطور که کار آنها در تاریخ جاودان ماند و نامش��ان در 
فهرس��ت شهیدان راه حق در طول تاریخ ماندگار ش��د و در طلیعۀ این فهرست، نام ابوالفضل 

العباس7 می درخشد.
آنها با خون سرخ خویش، که با خون اهل  بیت و فرزندان علی و حسین: آمیخته گردید، 
ایمان و عمل خود را به ثبت رس��اندند و ماندگار س��اختند. آری، همین خون است که پرچم 
پی��روزی حق را در افق تاریخ به اهتزاز درآورده و به جاودانگی حق گرایان تا قیامت گواهی 

می دهد؛ چنان که معّری سروده است:
بر پیشانی روزگار، از خون دو شهید؛ علی و فرزندش، دو شاهد پیداست؛ آن دو در پایان 
شِب تیره، سپیده دمان اند؛ و در آغاز شب، دو شفق سرخ گون؛ آن دو خون در جامۀ حسین7 

ثبت شده تا در قیامت در حالی وارد شود که از خدای رحمان خون خواهی می کند.9

رد کردن امان نامه ظالمان
اگرچه عباس7 و برادرانش در آن امتحان دش��وار با همه اصحاب ش��رکت داش��تند و همه 
س��ربلند بیرون آمدند، اما یک آزمون سخت تر و شکننده تر و تلخ تر در انتظارشان بود؛ یعنی 
امان نامه ای که بعضی خویش��اوندان مادری حضرت عباس7 در لش��کر عمر بن سعد، برای 

ایشان تدارک دیدند. ماجرا به روایت طبری چنین است:
ابومخنف گوید: از حارث بن حصیره، از عبداهلل بن ش��ریک عامری که گفت: 
ش��مر ]بن ذی الجوش��ن کالبی[ و عبداهلل بن ابی  الُمِحل ]دیان[ بن حرام بن خالد 
ب��ن ربیعۀ بن وحید بن عامر بن کعب بن عامر بن کالب )ام البنین دخت حرام10 
عم��ۀ عبداهلل بود و همس��ر علی بن ابی  طالب7 که ب��رای آن حضرت عباس و 
عبداهلل و جعفر و عثمان را به دنیا آورد(، در حضور عبیداهلل بن زیاد برخاس��ت و  
گفت: خداوند کار امیر را سامان دهد! خواهرزادگان ما با حسین اند. امان نامه ای 
ب��رای آنها بنوی��س. عبیداهلل گفت: باش��د، به خاطر تو. پس کات��ب خود را فرا 
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خواند و او امان نامه ای نوش��ت و آن را به توسط عبداهلل بن ابی  المحل و غالمش 
که »کرمان« نام داش��ت، برای عباس و برادرانش فرستاد. غالم آنها را صدا زد و 
گفت: این امان نامه ای اس��ت که دائِی شما فرستاده است. ابن اعثم کوفی گوید: 
چون نامۀ عبداهلل بن ابی المحل به فرزندان علی: رس��ید، آن را نگریسته و نزد 
امام حس��ین7 بردند و ام��ام آن را خواند. آن جوانم��ردان11 گفتند: به دائی ما 
س��الم برسان و به او بگو: به امان ش��ما نیازی نداریم. امان خداوند از امان فرزند 

سمیه بهتر است.12
در روایات ش��یعه، آورندۀ نامه، ش��مر بن ذی الجوشن ضبط ش��ده است. او نیز از کالبی 

ضبابی است، و از بنی  معاویه )ضباب( ابن کالب بود. به روایت شیخ مفید:
عصر روز پنج ش��نبه نهم محرم، عمر بن س��عد به قصد خیمه های حس��ین7 به 
حرکت درآمد. ش��مر به خیام نزدیک ش��د و در برابر اصحاب سیدالش��هدا7 
ایس��تاد و گفت: خواه��رزادگان ما کجایند؟ عباس و جعف��ر و عبداهلل و عثمان، 
فرزندان علی بن ابی  طالب7 بیرون آمدند و گفتند: چه می خواهی؟ گفت: شما 
ای خواهرزادگان من، در امان هس��تید. جوانمردان ب��ه او گفتند: خدایت لعنت 
کند و لعنت بر امان تو! ما را در امان می داری، در حالی که فرزند رسول خدا9 

هیچ امان و امنیتی ندارد؟!13 
و در نقل دیگر آمده اس��ت: ش��مر بن ذی الجوشن کالبی به عباس و برادرانش 
گف��ت: خواهرزادگان من کجایند؟ اما آنها پاس��خش را ندادند. حس��ین7 به 
برادرانش فرمود: پاس��خش را بدهید، اگرچه فاس��ق است؛ او یکی از دائی های 
شماست. پس به او)ش��مر( گفتند: چه می خواهی؟ گفت: نزد من بیایید که شما 
در امان هس��تید و خود را با برادرتان به کش��تن مدهید. آنها شمر را دشنام دادند 
و ب��ه او گفتن��د: ننگ و نفرین بر تو و آن امان نامه که آورده ای. س��رور و برادر 

خویش را رها کنیم و خود را به امان تو بسپاریم؟!14
ابن  اعثم کوفی می گوید:

ش��مر بن ذی  الجوش��ن پیش آمد تا در برابر لشکر حسین7 قرار گرفت. پس با 
صدای بلند فریاد زد: کجایند خواهرزادگان ما عبداهلل و جعفر و عباس، فرزندان 
علی بن ابی  طالب؟ امام حسین7 به برادرانش فرمود: پاسخش را بدهید، اگرچه 
مرد فاس��قی اس��ت؛ او یکی از دائی های شماس��ت. پس او را  ندا دادند که چه 
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داری و چه می خواهی؟ ش��مر گفت: ای خواهرزادگان من! شما در امان هستید. 
خود را با برادرتان حس��ین به کش��تن مدهید و به اطاع��ت امیرالمؤمنین یزید بن 
معاوی��ه گردن بنهید. عباس بن علی به او گفت: زیان باد تو را  ای ش��مر!  نفرین 
خدا بر تو و امان نامه ات! ای دش��من خدا! از ما می خواهی به اطاعت متکبران و 
گردن کش��ان درآییم و از یاری برادر خود حسین دست برداریم؟! شمر با خشم 

به لشگرگاه خود بازگشت.15
در این جا نیز می بینیم که پاسخ گوی شمر، تنها عباس بن علی7 است. در روایت شجری 
زیدی آمده اس��ت که مخاطب شمر نیز کس��ی جز عباس نبود. در روایتی با سند از ابن کلبی 

نقل شده است که گفت:
روزی لش��کر کوفه به حس��ین7 هجوم بردند؛ ش��مر بن ذی الجوشن فریاد زد: 
ای عباس! بیرون بیا تا با تو س��خن بگویم. عباس7 از حس��ین7 اجازه پاس��خ 
خواس��ت و امام اجازه دادند. عباس بن ش��مر گفت: چه شده است تو را؟ گفت: 
این، امان نامه ای برای تو و برادران مادری اس��ت. چون با من خویش��ی و بستگی 
دارید، از امیر ابن زیاد برای تان امان نامه س��تانده ام. من یکی از دائی های ش��مایم. 
از اردوگاه حس��ین خارج ش��وید و در امان بمانید. عباس بن علی7 به او گفت: 
لعن و نفرین خداوند بر تو و بر امان نامه ات. به خدا، چون ما خواهرزادگان توایم، 

برای مان امان می طلبی، و فرزند رسول خدا9 نباید در امان باشد؟!16
از مجموع روایات و نقل ها اس��تفاده می شود که گفت وگو میان عباس و کسی که حامل 
امان نامه بوده، تکرار ش��ده اس��ت. گاه عبداهلل کالبی س��خن از امان گفته و باری دیگر، شمر 
ضباب��ی کالبی. ش��اید از آن رو که از گفت وگوی عبداهلل کالبی ب��ا حضرت عباس7 قانع 
نش��ده یا این که خواس��ته تا این امان دادن به نام او ثبت شود. پس انجام آن را شخصاً بر عهده 

می گیرد.
تالش و پی گیری ش��مر برای قانع کردن عباس و برادرانش حاوی نکته های مهمی اس��ت 

که باید یادآوری کرد:
1. عباس و برادرانش او را شناختند و دانستند که کیست؛ از این رو در وهلۀ اول،  پاسخش 

را ندادند.
2. امام در آن ش��رایط س��خت، بر صلۀ رحم و رعایت پیوند خویشاوندی – اگر چه دور 
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باش��د - چند بار تأکید می ورزد. ش��مر تنها در نس��ب به جّد 
اع��الی ام  البنین با او خویش��اوند اس��ت؛ چرا ک��ه ام   البنین از 
بنی  عامر بن کالب است و شمر از بنیمعاوية بن کالب. با این 
همه، امام حس��ین7 این خویشی دور را مالحظه می فرماید و 
از شمر تعبیر به »دائی« می کند؛ کلمه ای که عرب در این گونه 
نس��بت های دور نیز آن را به کار می برد؛ زیرا شمر از نزدیکان 
مادری عباس بود. این امر خود نش��انۀ روشنی است بر عظمت 
اهل بیت7 و این که ایش��ان در هر ح��ال، محافظ و نگاهبان 
ش��ریعت و آداب اسالمی اند و س��خت ترین و سهمگین ترین 
موقعیت ه��ا و بحران ها آنها را از این مس��ئولیت بازنمی دارد، 
و آی��ا وضعیتی س��خت تر از موقعیت امام حس��ین7 در روز 

عاشورا وجود داشته است؟!
3. عباس و برادرانش پیشنهاد شمر مبنی بر پذیرش اطاعت 
ظالمان طغیان گر و جبار را رد کردند؛ همان چیزی که حشویه 
آن را ش��عار و دین خود قرار دادند و از این رهگذر، با مسلط 
کردن فاجران و فاس��قان، بلک��ه افراد کافر بر س��رزمین های 
اس��المی، ارزش های دینی را به نابودی کشاندند و حریم های 

امّت مسلمانان را زیر پا نهادند و هتک کردند.17
4. فرزندان ام   البنین ش��مر را س��رزنش کردند که چرا حق 
خویشاوندی خود با ایشان را به جای آورده، اما حق خویشان 
رس��ول خدا9 را رعایت نمی کند و از ابن  زیاد برای ایش��ان 
امان نام��ه می طلب��د و برای فرزند رس��ول خدا7 حس��ین بن 
علی7 هیچ امان و امنیتی وجود ندارد. آنها با این کار، اتمام 
حج��ت نمودند بر کس��انی که جزئیات اح��کام دین را عمل 
می کنن��د و به واجبات فرعی و نافله ه��ا تقید می ورزند، اما از 

ام   البنی��ن از بنی  عامر بن کاب 
بنی  معاوی��ه  از  و ش��مر  اس��ت 
ب��ن کاب. ب��ا این هم��ه، امام 
حس��ین7 ای��ن خویش��ی دور 
از  و  می فرمای��د  ماحظ��ه  را 
ش��مر تعبیر به »دائی« می کند؛ 
کلمه ای ک��ه عرب در این گونه 
نسبت های دور نیز آن را به کار 
می برد؛ زیرا ش��مر از نزدیکان 

مادری عباس بود.
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بدترین گناهان کبیره  که ظلم و س��تمی اس��ت که بر همه اهل بیت و امام حسین7 وارد می 
کنند، کناره نمی جویند.

5. عب��اس7 و برادران��ش امان نامه را رد کردند و زش��ت ش��مردند و با ش��دت و تندی 
درخواست رها نمودن امام حسین7 را پس زدند؛ چون امان نامۀ ابن  زیاد نشانه جهالت آنها به 
مقام واالی امام و آکنده از بی خردی و پستی بود. آنها نمی دانستند که فرزندان باشرافت علی 
بن ابی  طالب7 ایمانشان عمیق تر و جایگاهشان پسندیده تر و عهد و پیمانشان محکم تر از آن 
است که موال و پیشوای خود را تنها بگذارند و به فاسقان و آدم کشان پناهنده شوند. بی شک 

عرضه کردن چنین امانی به چنان مردانی، نهایت ابلهی است.
6. مهم تری��ن مطلب در این روایات و نقل ها این اس��ت ک��ه مخاطب اصلی در این قضیه، 
ش��خص عباس بن علی7 است و هم اوس��ت که پاسخ  آورندۀ امان را می دهد؛ یعنی در میان 

اصحاب و اهل  بیت امام حسین7 عباس7 مرکز توجه است.

اهداف امان نامه
بی تردید این امان دادن، تدبیر و دوراندیش��ی دشمنان امام حسین7 بود و می خواستند با این 
کار، پیوندهای بین افراد کاروان حسین را از هم بگسلند و جمعیت اصحاب را پراکنده کنند 
و لشکر امام را به ضعف و سستی بکشانند و بازوی پرقدرت سپاه امام را قطع کنند. جدا شدن 
عباس و برادرانش از امام حس��ین7، به هر عنوان و به هر شکل، این اهداف و اغراض پَست 

و شرارت آمیز را محقق می ساخت و دشمن را به خواسته هایش می رساند.
امام حسین7 در آخرین لحظات جنگ که تنها مانده بود، باالی سر عباس7 آمد و فرمود: 
 »اکنون پشتم شکست.« بنابراین اگر سعی ناجوانمردانۀ دشمن در جدا کردن عباس از لشکر امام 
به نتیجه می رسید، از همان لحظات آغازین جنگ، همۀ نیروی امام حسین7 از بین می رفت و 
جنگ س��اعتی بیش نمی پایید. اما موضع گیری شرافتمندانۀ برادران باوفا با پیشگامی عباس 7 
ژرف نگر که دام های دش��منان و روش های نیرنگ آنان را به درس��تی می ش��ناخت، آن تالش 

مذبوحانه را ناکام ساخت و با نپذیرفتن امان نامه و اهداف  آن طرح خائنانه را به گور بردند.
رس��واترین خباثتی در آن امان دادن، این بود که بهانۀ صله رحم و پیوند خویش��ی از سوی 
کسی مطرح می شود که از سرسخت ترین خوارج و دشمنان امیر مؤمنان7 است؛ یعنی شمر بن 
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ذی الجوش��ن؛ اما عباس هوشیارتر از آن است که چنین مکری 
بر او پوش��یده باش��د  و فریفته ش��ود؛ و گرنه هر انس��ان مؤمنی 
می داند اگر میان »پیوند دینی و ایمانی« و »پیوند خویش��اوندی 
با غیرمؤمن«، رعایت پیوند دینی و ایمانی، سزاوارتر و بایسته تر 
اس��ت و پیوند نبوت و امامت، محکم تر از پیوند خویش��اوندی  
اس��ت. به یقین، به جای آوردن حق خویشاوندی با رسول خدا 
و امیر مؤمنان و اهل  بیت پاک و مطهرش:، امری است الزم؛ 
چ��را که به تصریح قرآن کریم، مزد رس��الت مقدس پیامبر9 
َة ِفی  اس��ت، آن جا که فرموده: )ُقل اَل َأْسَألُکْم َعَلیِه َأْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ
الُْقْربَی(؛18 بگو: من جز موّدت نس��بت به خویشان خاص خود، 

هیچ مزدی از شما نمی خواهم )شوری/ 23(.
آیا می توان پذیرفت کس��ی که پیوند خویش��ی نسبی را با 
مردم به ج��ای می آورد و حق آن را رعایت می کند، با ارحام 
و خویش��ان رس��ول خدا9 و اهل بیت او به جنگ بپردازد و 

بخواهد پسر دخت رسول خدا7 را بکشد؟! 
موضع گی��ری ارزش��مند عباس ب��ن عل��ی7 و ب��رادران 
گرامی اش در قضیۀ امان نامه کامالً جنبۀ دینی و ایمانی داشت. 
آنه��ا به جای��گاه ممتاز امام و ولّی امر خ��ود واقف بودند، دو 
امان نامه را که می توانس��ت آنها را از کشته شدن حتمی نجات 
بخش��د، روی گردان شدند و مصمم ش��دند که نام خود را در 
زمرۀ وفاداران به امامش��ان ثبت کنند؛ وفاداری ای که صرفا به 
سبب عقایدش��ان نبود، بلکه از ش��رافت و اصالت آنها نشأت 
می گرف��ت. به همین دلیل بس��یاری از عبارت ه��ای وارده در 
زیارت ابوالفضل العباس7 بر عنصر »وفا« که وی در آن روز 

سرنوشت ساز و ماندگار مجسم نمود، تأکید ورزیده است.

عباس بن  ارزشمند  موضع گیری 
عل��ی7 و ب��رادران گرامی اش 
در قضی��ۀ امان نام��ه کاماً جنبۀ 
دین��ی و ایمانی داش��ت. آنها به 
جایگاه ممت��از ام��ام و ولّی امر 
خود واقف بودن��د، دو امان نامه 
را ک��ه می توانس��ت آنه��ا را از 
کشته شدن حتمی نجات بخشد، 

روی گردان شدند.
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3. همدردی و از خودگذشتگی

هم دردی و برگزیدن دیگران، از روش��ن ترین جلوه های سیرۀ عباس7 در روز عاشوراست؛ 
چندان که در حدیث ش��ریفی از امام س��جاد7 )گواه عینی و راستین واقعۀ طف( نقل شده، 
می خوانیم: »خداوند عمویم عباس7 را رحمت کند که از خودگذش��تگی و فداکاری کرد، 

تا آن جا که دو دستش بریده شد«.19
همچنی��ن در حدیثی از امام صادق7 آمده اس��ت: »عمویم عباس فهم و بینش��ی عمیق و 
ایمانی اس��توار داشت. همراه با ابی  عبداهلل حس��ین7 به مبارزه و جهاد برخاست و به نیکی از 

این آزمون سخت بیرون آمد و به شهادت رسید«.20
اب��ن طقطقی گوید: »عباس دالور و جانباز و نجیب و بزرگوار و سلحش��ور و به برادرش 

وفادار بود و در حق او نکوکاری کرد. درودهای خداوند بر او و بر برادرش«.21
عب��اس در کربال، باش��کوه ترین جلوه ایث��ار و همدردی را به نمایش گذاش��ت. دینوری 
گوید: »عباس بن علی پیش��اپیش حس��ین7 و رو به دشمن ایستاده بود و از او دفاع می کرد و 
با جابه جا شدن حسین7 او نیز در جلو این سو و آن سو می رفت و خود را سپر بالی او قرار 

می داد«.22
اردوبادی اوج این فداکاری را که گریۀ توأم با تحس��ین و س��تایش را به دنبال می آورد، 

چنین نقل کرده:
ایثار و همدردی عباس به جایی رس��ید که وقتی وارد آب ش��د، به یاد تش��نگی 
برادرش حس��ین7 افت��اد و برای همدردی ب��ا او، مزۀ آب را هم نچش��ید.23 و 
پیوس��ته بر آن از خودگذش��تگی بود تا این که رو به دشمن پیش آمد، در حالی 
ک��ه جانش را به ک��ف گرفته بود و هر چه در توان داش��ت، ب��رای حمایت از 
حس��ین7 پیش��کش کرد و این، نهایت بزرگواری و تمام جود و بخشش بود؛ 
چون جان عزیزترین چیزها و نفیس ترین چیزی اس��ت که ش��خص آن را برای 

خود می خواهد و از دست دادنش را برنمی تابد.24
بلکه باید گفت عباس جان شریف و دست  وپای خود را که تنها دارایی اش بود، نثار کرد 

تا به نهایت ایثار و از خودگذشتگی دست یابد؛ چنان  که ابوشیص خزاعی شاعر گفته است:
با جانی که به تو بخشید، از تو پاسداری کرد؛ نثار کردن جان، نهایت بخشش وجود است.
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نخس��ت  عل��ی7،  عباس ب��ن 
ب��رادران تنی و عزی��زان خود را 
به می��دان می فرس��تد و تنها به 
خاطر خداوند، آنها را پیشمرگ 
ابی  عب��داهلل الحس��ین7 ق��رار 
می دهد و امام جان فشانی آنان را 
از خداوند پاداش خیر می طلبد. 
عباس به آنها می گوید: برادراِن 
من!  راهی میدان شوید تا بنگرم 
که چگونه برای خدا و رسولش 

اخاص می ورزید.

بلکه س��زاوار است که گفته ش��ود: از هدایتگران و حریم 
ایشان و از اهدافشان با جان و تنش دفاع می کرد.

 آنچه بیش از هر چیز دیگر دل عباس را می آزرد، جفایی 
ب��ود که امّت در ح��ق برادرش و فرزندزادۀ رس��ول خدا9 و 
یگان��ه بازمانده فاطمه زهرا3 روا می داش��تند. به جای این که 
ق��درش را بدانند و وجودش را در میان خود مغتنم ش��مارند و 
بر معرفت و بصیرت دین خود بیافزایند، با یکدیگر همدس��ت 
ش��دند و خون ایشان را مباح دانس��تند، و این امر بر عباس7 
س��خت و تحمل ناپذیر بود. پس تمام هستی و توان خود را در 
راه محافظ��ت از ب��رادرش به او تقدیم ک��رد و روح و جانش 
را فدای او نمود. از این روس��ت که عباس بن علی7، نخست 
برادران تنی و عزیزان خود را به میدان می فرستد و تنها به خاطر 
خداوند، آنها را پیشمرگ ابی  عبداهلل الحسین7 قرار می دهد و 
امام جان فش��انی آنان را از خداوند پاداش خیر می طلبد. عباس 
به آنها می گوید: برادراِن من!  راهی میدان ش��وید تا بنگرم که 

چگونه برای خدا و رسولش اخالص می ورزید.25

4. اطاعت تا شهادت

یک��ی دیگر از ویژگی های ش��خصیت عب��اس7 در کربال، 
سرسپردگی و اطاعت محض ایشان از فرمان ولّی امر معصوم 
امام حس��ین7 اس��ت؛ چندان که امام او را برای آوردن آب 
برمی گزیند و از نخس��تین لحظات بس��ته ش��دن آب به روی 
خیمه ه��ا ت��ا آخرین س��اعات جنگ که هر دو ب��ه طلب آب 
برمی آیند، تاریخ برای عباس7 در این راه مقدس، موقعیت ها 
و موضع گیری های مهم و ارزنده ای به ثبت رس��انده است که 

سخن دربارۀ آنها گذشت.
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