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Abstract  

The prevailing popular ideology of Muslims suggests that the Companions were mere 

narrators of the Sunnah of the Prophet (pbuh) and did not have distinct ideas. Thus, in 

practice, no effort has been done until the contemporary era to study the opinions of the 

Companions, know their relationship with each other, study moral thoughts, and compare 

their moral opinions to each other and to the Shiite school of Ahl al-Bayt. Also, comparison 

of those teachings with the teachings of the Holy Prophet is less explored, and more 

neglected. This study aims at reviewing the moral thought of Abdullah Ibn Abbas (d. 68 AH/ 

688 CE) with a critical look at this comprehensive approach. Ibn Abbas was a jurist and 

commentator from the younger generation of the Companions, whose position as a moral 

teacher or the influence of his moral thoughts on Islamic culture and vision of later periods 

have not been explored. Among his system of moral opinions, this study is devoted to the 

study of those ideas that have been narrated about the optimization of individual and social 

behavior. These ideas have been reflected in his commentaries on Qur'anic verses as well as 

his questions and quotations from the Holy Prophet (PBUH), and have been formed as one 

of the dimensions of Ibn Abbas's moral thinking. 
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 دانشگاه زنجان

 فصلنامه تأمالت اخالقی
 .27-72، صفحات 0011 زمستان، چهارمدورة دوم، شمارة 
 7202-0021شاپا الکترونیکی: 

 7222-0101شاپا چاپی: 
 

 عباسه ابناز نگا یو اجتماع یفرد یسلوک اخالق

 4ریم یمحمدعل 3،یموسو درضایس 2،)فرهنگ مهروش( یحامد خان 1،پوریهمت یمرتض

  چکیده

سلمانان چُن  ۀغالب عام یدئولوژیا صحابه راو  کندیالقاء م نیم سنّت پ  انیکه    ییهاشه یو اند بوده)ص( امبریمحض 

ورت  صت  گریدها با همه و شتناخت نستبت آن  آراء صتحاب  یبررست  یبرا یاعمالً مطالعه گونه،نیاند. انداشتته  زیمتما

صّه مطالع  شناخت تما  یتفکّرات اخالق ۀنگرفته، و خا سنجش    ایع( ) تیو با مکتب اهل ب گریدبا هم شان ئآرا زیو 

مطالعه با  نیدر ا میخواهیمغفول واقع شده است. م   ترشیو ب ده،یتر کاو)ص( کمامبریپ میها با تعالنسبت آن آموزه 

 یمفسّر  و هیفق م؛ی( را بازنگر86 ۀعبداهلل بن عبّاس )درگذشت  یاخالق ۀش یاند ر،یفراگ کردیرو نیبه ا یدانتقا ینگاه

صحابه که جا      صغارِ  سلِ  سالم  شیهاشه یاند ریتأث ایمعلّم اخالق  کیچون هم گاهشیاز ن   یهاهدور یبر فرهنگ ا

ند دهی بعد را نکاو   تار       نی. اا عه از جنس مطالعات  ند  خیمطال   یآراء اخالق ۀمنظوم  انی استتتت و از م یالقاخ ۀشتتتیا

ر  شتتده، د تیروا یو اجتماع یستتلوف فرد یستتازنهیبه ۀرتمرکز دارد که دربا یعباس بر آن دستتته از آراء وابن

او را   یقاز ابعاد تفکر اخال یو بُعد افته،ی)ص( هم بازتاب امبریاز پ شیهاقولاز قرآن و ستتالاشتش و نقل رشیتفستت

  ف،مختل ۀابصح میتعال ۀسیبعد با مقا یهادر گام میکه بتوانآن یخواهد بود برا یمطالعه مدخل نیشکل داده است. ا

 .میحاصل کن یک ۀنخست سد ۀمیمسلمانان در ن یاخالق ۀشیاند خیتر از تارواضح یریتصو

 .الناسحق ،ینید یزهد، تندرو ،گناه ،سلوف اخالقی ،ابن عباس: کلیدی هایواژه

                                                           

 15/12/1011: تاریخ انتشار │12/12/1011: تاریخ پذیرش│12/11/1011: تاریخ دریافت
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 مقدمه

شان داده شده  مطالعهاخیراً در  ها  ینشاصالح ب عباس، که یک بُعدِ مهم از ابعاد سلوف اخالقی در تفکر ابن  است  ای ن

  ربقُ به گاه فالح و و فوز به ، گاهیابد تدسعا  به گاه آن از که عباسابن دید از خیر اعلی .است سازی ذهن  و بهینه

رو است که در روایات   و ازهمین دیآینم دست  به ایدن نیمه در شاد  یروان از یبرخوردار با جز ،شود یم ریتعب خدا

لزوم خیرخواهی   (،286، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبنت )ضتترورت اصتتالح نیّ چون عباس تأکید بر مضتتامینی همابن

مان برای عموم ) لدّ » ،351، ص.1، جه لت ) دوری دائمی از غَو ، «(صییی    النّ ینُا مان ف چون  هم (353، ص.1، جه

 (.226 ، ص.1411مهروش و همکاران، نک. شود )ناپذیر برای سلوف اخالقی شناسانده میفضرورتی تخل

شان می    ست  دهد ابنمطالعۀ یادشده ن سیدن  یبراعباس معتقد ا   خدا نخست این را که  ، بایدشاد  چُنینروانی  به ر

کرد،   خالص خدا یبرا را خود تیّن بعد سپرد؛  او به را خود وبا تمام وجود پذیرا شد   است  یهست  عالم در مالثر گانهی

رابر در ب ضتتعفچون هم مقام رویارویی با مصتتائبی در د ویورز یصتتبور یعمل چُنین د، بریکوشتت صتتالح عملبرای 

شه   ،گناهان   یکارها ردننب ادی از یبرا مراقبه ؛کرد تیتقو دائمۀ مراقب با دیبا زین را دیام و صبر  نیا. دمانْ دواریامّهمی

اران،  مهروش و همکنک. ) رندیگیم صورت ریخ تیّن با که ییکارها یِبخشجهینت در خدا رحمت هب یدواریام ر ویخ

 .بعد( به 215 ، ص.1411

در آثار   ای ستلوف فردی و اجتماعی نیز ستازی ذهن، گونه توان انتظار داشتت که فراتر از تأکید بر بهینه طبع میبه

شی برای   رو کوش بازنموده شود. مطالعۀ پیشِ  (خیر اعلی از نگاه وی) ادیابی به روانِ ش عباس برای دست بازمانده از ابن

یابی به  خواهیم بدانیم: اوشً، از نگاه وی برای دستت عباس استت. می بررستی همین ابعاد از منظومۀ اندیشتۀ اخالقی ابن  

هریک   یاً، به باور ویثان ؟خیر اعلی یا همان روان شتتادان در زندگی فردی و اجتماعی باید چه رفتارهایی پیش گرفت

های مکرر و وجوه بارزِ  های کلی، آموزهثالثاً، شتتتاخصتتته ؟ گذارنداز این رفتارها چه تأثیری بر شتتتادی روان فرد می

 ؟عباس چیستسلوف پیشنهادی ابن

م  یم دریابیخواهگیریم. میمی فرض در نظرشبه عنوان یک پیعباس را در این مطالعه مستتئلۀ انتستتاب اقوال به ابن 

عباس  بننمادین با ا عباسِاین را که آراء ابن ؟مروج کدامین رفتارها است  ،شناسند  نمادینی که مسلمانان می  عباسِابن

ای که هرگاه به تالشِ کنونی برای شتتناخت  ای جداگانه انگاشتتت؛ مطالعهباید موضتتوع مطالعه ،واقعی چه ربطی دارد

شۀ ابن  شود، می  اندی ضمیمه  ساب همۀ این گزارش  توانعباسِ نمادین  سنجش امکان انت ت  ها به یک شخصیّ   د ما را در 

ساس روایات او         صحابی بر ا شۀ یک  شناخت اندی ساند )برای تبیین مبانی  پور،  همتی د به:نگاه کنی تاریخی نیز یاری ر

 (.یک، سراسر فصل 1411



  01  و همکاران پوریهمت یمرتض/ عباساز نگاه ابن یو اجتماع یفرد یسلوک اخالق

 

 

 . کفّ نفس1

ترین  خواهد گرامیمیکستتی  اگریر نیستتت. پذیابی به روانِ شتتادان بدون کفّ نفس امکانعباس دستتتاز نظر ابن

. چُنین تقوایی با کوشتتتش برای کفّ نفس و (281، ص.1421، معافی)نک. به تقوا دستتتت یابد باید  ،مردم باشتتتد

، 6، ج1996ر، )بزاهوس هالکت انستتان را به دنبال دارد وآید؛ زیرا پیروی از هویها پدید میجویی از لذتدوری

به خدا امید می         نیز بدترین مردم  (. 295ص. کند   ورزد؛ ولی او را اطاعت نمی  کستتتی استتتت که برای نیازهایش 

سی 159، ص.الفتا بیمبارف، )ابن سان را     سو، پای ازآن (.343، ص.1419، ؛ طیال شرعی ان بندی به اوامر و نواهی 

؛ اما کستتی که کوتاهی  رستتاند( و فرد را به بهشتتت می313، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبندهد در پناه خدا قرار می

 (.293، ص.1، جهمان)دور خواهد ماند حمایت خاصّ الهی کند از 

 . گناهان دهان1-1

، 11تا، ج حنبل، بی )احمدبن کرد از محارم الهی دوری  شتتتود باید   بر این استتتاس، وی معتقد استتتت که اول تا می    

  نیکِ لتر استتت یا عمبه صتتالح نزدیکر بستتیا گناهِدر کنار بستتیار  نیکِ آیا عملند عباس پرستتیداز ابن (.318ص.

عباس شتتتمار  ابن (.22، ب تا بیمبارف،  شتتتناستتتد )ابن  نمیگریزی برتر از گناه چیزی گفت  او  ؟کم اندف و گناهِ  

داری از  خویشتتتن ترین توجّه وی بهبیشولی (؛ 143، ص.3، ج1428)نک. ماتریدی،  شتتمردگناهان را بستتیار می

 است.گناهان فکری  و گناهانِ دهان، گناهان جنسی

داری از گناهان دهانِ تأکید ویژه دارد. بخشی از این گناهان به کارکردهای زبان مربوط است.    عباس بر خویشتن ابن

سان در قیامت از چیزی به او می ست )احمدبن گوید ان از   تمراقب(. وی به 154، ص.1421حنبل، اندازۀ زبانش ناراحت نی

خواهد یا حرف نیکو بزند که سودی   دهد و از او میدر عباراتی زبانش را خطاب قرار می خود نیز کند وتوصیه می زبان 

نیز، در جای دیگر از قولش    (.335، ص.6، ج1416کثیر، )ابند در امان بمان    یپشتتتیمان  تا قبل از  بکند  ستتتکوت ببرد، یا  

 (.95 ، ص1411دنیا، ابیابناند کسی که سخن نسنجیده بگوید از آفات گفتارش در اَمان نخواهد بود )آورده

  ،انستتانگوید وی می. استتت گوییدروغنهیِ فراوان از آن شتتده،  عباسروایات ابناز جملۀ گناهان دهان که در 

نیازی  بیراستی در گفتار،  (.383، ص.1، ج1422میزد )طبری، درآ را با دروغسخن  راستگویی است و نبایدبه مکلّف 

یّت   به و امن بل،  )احمدبن د آورراه میهمرا  طان    گو را همدروغ. وی (154، ص.1421حن با شتتتی ند     میردیف  یا ما ن

سوف نامدار اخالق، دربارۀ دروغ      283، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن شبیه اقوال امانوئل کانت، فیل سیار  (؛ نظری که ب

 (.46-43ش، 1411است )نک. اترف، 

ست    شده ا ست، روز قیامت  خوادروغ ادّعا کند هرکس به» که از او نقل  شد که دو بی دیده ا   دانۀ مکلّف خواهد 
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که  (؛ کنایه از این218، ص.1تا، ج، بیحنبلاحمدبن ؛399، ص.11، ج1413)معمر بن راشتتد، !« بزند هم گرهجو را به

 اش وِزری اخروی است که راهی برای غلبه بر آن نخواهد یافت.بازتابِ کذبِ دنیوی

واستی   اگر خ» :کندجویی است. او سفارش می  عیب ،کندمیشدّت نکوهش  بهعباس از دیگر گناهانِ دهان که ابن

سی  از  ست عیوب خود را بازگوی  ،بگیریعیب ک (. 22، ص.1992دنیا، ابی؛ ابن154، ص.1421حنبل، )احمدبن« نخ

)ص( نقل   مجویی خطاستتت که گوش ستتپردن به عیب دیگران هم گناه استتت. از قول پیامبر اکرتنها عیبگوید نهمی

داغ در گوشتتتش   ربِستتتُندارند، بشتتتنوند خوش خود  دهد که اگرفراگوش ذکر عیوب جماعتی هرکس به کند می

ی در  عذاب ستتتخت  ( و218، 248، ص.1تا، ج حنبل، بی ؛ احمدبن 283، ص.5، ج1419شتتتیبه،  ابیخواهند ریخت )ابن  

 (.399، ص.11، ج1413، معمر بن راشد) انتظار اوست

حنبل،  های حرام نیز توجه شده است )برای نمونه، نک. احمدبنباس به دیگر گناهِ دهان یعنی لقمهعدر روایات ابن

ها  استتت. شتترب خمر کلید تمام بدیعباس در روایات ابنجزو موارد مکرر خَمر  شتتُربِ(. نهی از 223، ص.1تا، جبی

گشتتاید  کبیره را روی فرد میگناهان کند و درهای(: عقل را زائل می182، ص4، ج1411شتتود )حاکم، بازنموده می

  ها نیستو جز آنانگور و شراب کشمش میان فرقی (. این حکم اختصاص به خمر ندارد؛ 51، ص.bتا دنیا، بیابی)ابن

،  3تا، ج ، بی)ابوداوود حرام استتتت ،عقل را زایل کند    که  چه آنهرو نوشتتتیدن   (231، ص.1تا، ج حنبل، بی )احمدبن 

خدا او را از  چهار بار توبه شتتتِکَنَد و اگر  بودبنوشتتتد، نماز چهل روزش ناقص خواهد  کریستتتهرکس مُ (.323ص.

شتۀ  خون چرفِ شاند  دوزخیان آغ سفره      جا(.همان)خواهد نو ستن بر  ش ست     ای که حتّی ن شند حرام ا در آن خمر بنو

 (.191، ص.11، ج1418، )طبرانی

ان  پرست مانند بتخدا را رب خَمر به شُ قد است که معتاد  عباس مذموم است که معت قدری از نگاه ابنشربِ خمر به 

شتتناستتی  در مقام توضتتیح ارتباط این نهیِ اکید با دین (.232، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبننک. )مالقات خواهد کرد 

ست و خدا به    وی، نخست باید به خاطر آورد که می  شده ا ساس دین بر تعقل بنا  شناخته می   گوید ا سیلۀ عقل  شود   و

، 1413؛ حارث،  114...، ص.اخبار ؛  نک.  99، ص.1، ج1364نک. جاحظ،    باره اقوال او دراینمطالعۀ بیشتتتتر   رای )ب

شتتود که در مقام تفستتیرِ نهیِ  (. همین تأکید بر دوری از خمر موجب می433، ص.11، ج1438؛ ثعلبی، 618، ص.2ج

(؛ برخالف  226، ص.1تا، ج، بیحنبل)نک. احمدبند نبوی از کاربرد ظروفِ شرب خمر، آن را حاکی از حرمت بدان

صارف حالل، بلکه      صحابۀ دیگر که معتقد بودند هدف پیامبر اکرم)ص( نه نهی از کاربردِ خود ظروف برای م برخی 

 (.32 ، ص.1421وهب، ها بوده است )نک. ابننهی از محتوایِ بخصوصِ آن

 . گناهان جنسی1-2

ث  باععباس استتتت. او معتقد استتتت چُنین روابطی ین پرتکرار در روایات ابنجزو مضتتتامروابط نامشتتتروع نهی از 
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شرط ورود به بهشت را دوری از   ازهمین ؛(821 ، ص.2تا، ج، بیشود )طبری نور ایمان از فرد میجدایی  و زنا  رو، 

هرکه در    کند پیامبر )ص( فرمودند   او نقل می  (.841 ، ص.2، ج1411، عاصتتتم ابیابن) استتتترفتارهای مانند آن     

شهوت   جوانی زنا کند یا  سطۀ  شود، از رحمت خدا دور خواهد ماند  )ع(  وطل عمل قومدیگران یا مرتکب رانی وا

 (.331، 213، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن

طبرانی،  )کند چُنین رفتارهایی ممکن استتت به خشتتم خدا و جاودانگی در جهنم بینجامند   عباس حتی نقل میابن

،  6، ج1411))بخاری،شود  کند از دایرۀ مسلمانی خارج می زیرا وقتی کسی مبادرت به زنا می  (؛136، ص.3، ج1415

امدهایی    کند؛ پی  براین، از قول پیامبر اکرم )ص( برای زنا پیامدهایی در زندگی دنیوی نیز روایت می        (. افزون15ص.

چنین،  هم (.453، ص.2، ج1418، مالک؛ 136، ص.3، ج1415)طبرانی، چون رفتن آبروی شتتخص و قطع روزی  هم

  شتتانومیر نیز در میاناند و مرگگوید مردم هر ستترزمینی که زنا در آن رواج یابد عذاب خدا را برای خود خریدهمی

 (.136 ، ص.1، ج1418؛ طبرانی، 453 ، ص.2، ج1418، مالکشود )بسیار می

،  2، ج1423هان جنستتی استتت )مقاتل،  عباس، اطاعت از شتتیطان ستتبب اصتتلی گرایش به گنا  برپایۀ روایات ابن

با نامحرم دچار وستوسته    رویارویی به اعتقاد وی، شتیطان انستان را به واستطۀ چشتم، قلب و یادش در زمان     (. 541ص

گونه، او نگاه به  این (.398، ص.1414، )وکیع، قلب هم به غفلت خواهد افتاد اگر چشتتتم دچار غفلت شتتتود ؛کندمی

شناساند    می آنرا هم  زبانکه زنای چُنانداند که به زنا ختم خواهد شد؛ هم ز راهی مینامحرم را زنای چشم و سرآغا  

شاء  هدف به یزن با شخص که  صنعانی،     فح شود )نک.  ساس تأکید    (. 253، ص.3، ج1419وارد گفتگو  بر همین ا

ود به  بدون محارم خ زنان همد و نخلوت نکنحضتتتور محارم با زن بیگانه بدون کند که پیامبر اکرم )ص( فرمودند می

  نیز (.348، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن (؛453، ص.4، ج1419، )نک. طیالستتی نروند ستتفر، حتی ستتفر حج واجب، 

که  چُنان(؛ هم314، ص.1جنس نباید کنارهم بیارَمَند )همان، جکند که پیامبر اکرم )ص( فرمودند که دو همروایت می

 (.331، ص.1همان، جنک. ف درآوَرَد ملعون است )فرمودند هرکه خود را به شکل جنس مخال

شخص     به شد،  ست اگر زنا واقع  جامعه   در شقُبحزیرا د؛ کن اظهارعمل قبیح خویش را نباید هرحال، وی معتقد ا

  )عفان،کند . همین مضتتمون را از قول پیامبر اکرم )ص( نیز روایت می(34، ص.1411مبارف، )نک. ابنکاهد فرومی

براین، پنهان داشتتتتن آن را برای حفظ آبروی خودِ  افزون (.231، 245، ص.1، جتا، بیحنبلاحمدبن ؛161، ص.1412

کوشتتید کستتانی را که اعتراف به   گوید پیامبر )ص( نیز میو می (136، ص.3، ج1415)طبرانی، داند فرد هم شزم می

 (.236، ص.1تا، جحنبل، بیکردند به نحوی منصرف کند )احمدبنزنا می

  بردمیمیان  ها را از  بدی رهرحال، بهترین کار برای توبه از این اعمال نامشتتتروع نماز خواندن استتتت؛ زیرا نماز          د

داری از این  قدر که ارتکاب گناهان جنسی، موجب سقوط معنوی است، خویشتنهمان(. باری، 245 ، ص1همان، ج)
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داری در همین حد باشتتد که  اگر این خویشتتتندهد؛ حتی گناهان هم فرد را در معرض لطف و بخشتتش خدا قرار می

 (.329، ص.1، جهمان)نک.  گوش و زبانش مراقبت کندو  چشمشخص در ایامی مبارف و کوتاه مثل زمانِ حج از 

 . خودبینی، خودنمایی و ناسپاسی1-3

تا کنون ذ            گفتارهای ابن    یامبر)ص( دربارۀ دوری از گناهان دهان و َفْرج که  یاتش از پ   ،کرش رفت عباس و روا

ن  اند و البته در میان مضتتامییادآور همان گفتار مشتتهور پیامبر اکرم )ص( استتت که صتتحابۀ مختلف روایت کرده  

شود؛ همان که پیامبر اکرم )ص( به کسی فرمودند برای نجاتش کافی است میان دو پا    عباس دیده نمیمنقول از ابن

حال، در گفتارهای     بااین  (.966، ص.2، ج1418، مالک  ) مراقبت کند  را  (کنایه از فرج و دهان   )و دو گوش خود 

سته از گناهان توجهی جدی نیز به گناهان فکری دیده می عباس در کنار اینابن شاخ  دو د صۀ   شود؛ چیزی که باید 

نقل شتتده   که از ویعباس تلقی کرد. این توجه به گناهان فکری مستتتلزم نوعی مراقبه نیز هستتت؛ چُنانروایات ابن

کارهای روزمره دقّت  هنگامِ بایستتت می ،داندیافتن به خدا میاش را در دستتتچیز زندگینستتانی که همها ،استتت

 (.281، ص.1421، معافیتری کند )نک. بیش

ر خدا و  درگی شکه ذهنکه شتتتخص بیش از آنعباس خودبینی استتتت؛ اینترین گناهان فکری به باور ابناز مهم

شود وقتی   ناسپاسی است که سبب می      ،از نگاه وی ،زد. بارزترین جلوۀ این خودبینیهای او باشد، به خود بپردا نعمت

،  8، ج1428از رحمت خدا نومید گردد )ماتریدی،  ،قدر نشتتناستتد و چون از او ستتلب شتتود  ،به فرد نعمتی داده شتتود

در   هم گناه بزرگی الحقوقفقط ناستتپاستتی دربرابر خدا، که ناستتپاستتی در برابر همستتر، دوستتتان و ذَوِی  (. نه113ص.

ختی در  سرانجام س ،شود مثالً کفران نعمت و انکارِ احسانِ شوهران باعث می   ؛شود شناخته می  عباسنابمنظومۀ فکری 

شد؛ چُنان انتظار  شهود خویش دیدند  که پیامبر اکرمزنان با ش )ص( در  س   زنان همین دوزخیان ترِ که بی سپا مالک،  )د ننا

شتتتان بود  چیزی خالف میل که  یک بار   گیرند و  دماتِ شتتتوهر خود را نادیده می   ها که خ   (؛ آن168، ص.1، ج1418

 (.13، ص.1، ج1411، بخاریاند )یدهندسرِ خود از هم هرگز خیری دنگویمی

سپاس    عباسخود ابناز  شده که بازتابانندۀ همین روحیۀ  ست گفتارهایی دیگر نیز نقل  شده   الً روایت مث ؛گزارانه ا

که بر من ابتداِء سالم کند یا به نشانۀ احترام جایی برای نشستنم در مجلس بگشاید یا        لطفِ آنگفت می است که وی 

،  3، ج1416،  )قتیبهتوانم قدرشناس آن باشم )ابن  چُنان بزرگ است که نمی  ،برای رفع حاجت من بر تنش غبار نشیند 

ترین  گوید محبوبچُنان مهمّ استتت که می گزاریِ مصتتاحبتِ دوستتتان از نگاهِ او (. برپایۀ روایتی دیگر، حق193ص.

 (.33روایت شمارۀ ، 2114، )زبیر بن عدیشخص پیش او کسی است که حاضر به مجالست با او شده باشد 

، 1996ر، )بزاکشتتانَد خودپستتندی انستتان را به نابودی می .عباس خودنمایی استتتجلوۀ دیگر خودبینی از نظر ابن

کند  ظر نمین ،پوشتتَدبهایی متفاخرانه لباسخدا به کستتی که  :)ص( فرمودندیامبرکه پ کندوی نقل می (.295، ص.6ج
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  ؛)ص( انگشتتتری به دستتت کرده بودندگوید یک بار که پیامبر اکرم وی می (.322، ص. 1تا، جحنبل، بی بن )احمد

ذاشتند   ، آن را کنار گروایناز مانند؛ شوند و از تأمل در گفتۀ ایشان بازمی  به زیبایی آن خیره می دیدند کهاصحاب را  

هرکه در حضتتورش مالمنی را متکبرانه تمستتخر کنند و او نیز    :کند پیامبر )ص( فرمودند، نقل میهمچنینجا(. )همان

از  پیامبر )ص(  که گویدحتی میعباس ابن(. 298، ص.1414نامۀ عمل خود را ستتتیاه کرده استتتت )ابوداوود،  ،بخندد

رفتارهایی   وی(. متقابالً، 344، ص.3تا، ج، بی)ابوداووداند کردهنهی  ،است آماده شده  غذایی که برای تفاخر  خوردنِ

ت باشتتد  پرستتگوید اگر کستتی ستتالم کرد باید پاستتخش گفت؛ هرچند آتش مثالً می ؛کندمتواضتتعانه را ترویج می

اید صورتی   ین رفتارِ متواضعانه نب کند ا(. البته وی با نقل شیوۀ رفتار پیامبر )ص( تأکید می 133، ص.1411دنیا، ابی)ابن

 (.34 ، ص.2، ج1996به خود گیرد که دیگران حمل بر ضعف یا کَسالتِ فرد کنند )ابوالشیخ، 

مردم پیشِ  شتتهرتبه قصتتدِ عباس، هرکس کاری را اعتقاد ابن بهیک شتتکل دیگرِ خودنمایی ریاکاری استتت.  

گوید بروند و مزدشتتتان را از کستتتی بگیرند که  اکاران میبه ریخدا روز قیامت رستتتوای قیامت خواهد بود؛  گویدباز

  ازر نیزدر دنیا  خدا :کند که پیامبر)ص( فرمودندعباس نقل میابن (.183، ص.9، ج1423بیهقی، )اند برایش کار کرده

که شتتتتاب در کار خیر برای      چُنان گوید هم ، میهمچنین (.223، ص.6تا، ج ، بیکند )مستتتلم هویدا می  راریاکاران   

جلوگیری از کاهش اجرش شزم استتت، به چشتتم حقارت نگریستتتن به آن و پنهان داشتتتنش از چشتتم دیگران هم      

ست )ابن    س  عبابندی بگوییم عمدۀ توجه ابنتوانیم در مقام جمعگونه، می(. این196 ، ص.3، ج1416قتیبه، ضروری ا

ست که در تقابل با فروتنی فکری واقع می و گناهان فکری همان به رذائل نی فکری و )برای تبیین مفهوم فروتشود  ها

 (.89 ص. ش،1411های آن، نک. میراحمدی، شاخصه

 داری از امور حالل. زهد یا خویشتن1-4

های حالل یا  گزینی از لذتبه دوری ،یابیِ فرد به تقوا بعد از توصتتیه به کف نفس از امور حرامعباس برای دستتتابن

های فاخر بهشتتتتی که در  از جامه او را خدارا وانهد، خاطر خدا زیوری هرکس به: گویدو می خوانَدهمان زُهد فرامی

وی فقر در دنیا را برای غَنا در   (.193، ص.1419، دنیاابید )ابنپوشتتانْ شتتود خواهد  داری مییاقوت نگههای دانجامه

ضروری می  ست   و داندآخرت  شت از   ،روز قیامتمعتقد ا شی اغنیاء فقرا در رفتن به به . وی از قول  رفتگ خواهندپی

ین هستتتند  ، و ثروتمندترین مردمِ دنیا فقیرترتریندنیا گرستتنه ستتیرترین مردمِ ،قیامتروز کند که پیامبر )ص( نقل می

شتتان  هایپاداشو دگان زمصتتیبتمُتَنَعِّمان به  وقتیکند که روز قیامت نیز، نقل می (؛283، ص.11، ج1418، )طبرانی

 (.111 ، ص.1423زبیر، ابن)نک. ترین بالهای دنیا بودند کاش گرفتار دردنافکنند می آرزونگرند، می

ستانی را از قول پیامبر )ص( نقل می ابن به   که محاسبۀ مال فقیران روز قیامت بسی سریع    کند حاکی از آنعباس دا

اما ثروتمندان حتی اگر از راهِ حالل کستتتب مال کرده باشتتتند، بستتتی معطلِ دادرستتتی خواهند شتتتد  رستتتد؛ پایان می
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، 1421، یمعاف)هستند   نرایکند که اکثر بهشتیان از فق می از پیامبر )ص( نقل(. وی 314، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن

ثل حزنِ حاصتتتل از این ناداری نیز مطلوب   تنها فقر، بلکه لوازم آن م  نه  (.234، ص.1تا، ج حنبل، بی احمدبن ؛ 245ص.

کسی که با    (.283، ص.11، ج1418، )طبرانیزن باید گرسنه و تشنه بود   زن چراغ دل است و برای داشتن حُ  حُ ؛است 

شود  ست )دیلمی،       به  ،مرگ از غم و اندوهِ دنیا خالص  ستین را در میان زندگان باید جُ ست و مُردۀ را راحتی رسیده ا

ویی  جهنمیان گ بلندی روند؛ اما ۀکه از راه سختی بر تپّماند به آن میبهشت  کار اهلگونه، (. این421، ص.3، ج1418

 (.323 ، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبناند پیمودههموار  یزمین

  ،دون زحمتبکند تصریح می  ویهمه، رویکردِ کلّیِ او هرگز نفیِ تالش و کوشش در کارِ معیشت نیست.    بااین

. مسئله آن  (249 ، ص.1421شیبه،  ابی)ابنبه تنبلی خود اعتراف کند زشت است که مرد   شود و  حاصل نمی  یموفقیّت

خو   (؛ زیرا مشتتکل289ِ ، ص.1413بابویه، ابننک. استتت که درهم و دینار ستتبب نشتتوند افراد از آخرت غافل مانَند )

  زادهدمیآبه اگر کند، نقل می )ص( ز قول پیامبرکه وی اهای دنیا همین استتت که پایان ندارد و چنانکردن به نعمت

مال   وادییک   باز می  پر از  باشتتتد )ابن    تر بیشر دَقَ که همان  خواهد  دهند،  ته  ؛ 934 حدیث  ، 1423راهویه،  داشتتت

 (.331، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن

ه  دغۀ مال دنیا دارد بکه دغعباس به نقل از پیامبر اکرم )ص( روایت کرده استتتت: آنشتتتود که ابننتیجه همان می

رسد؛ ولی همواره خود را نادار خواهد انگاشت و جمعیتِ خاطرش بدل به پراکندگی خواهد  بیش از روزیِ نهاده نمی

. )نک آمداو خواهد بُردارانه نزد فرماندنیا خودش و زهد وَرزَد، باشتتد  آخرت حریص نستتبت بهشتتد. کستتی نیز که 

شایش ا سختی  هر با اترازاین، فر (.46 ، ص.1415بن خیاط،  خلیفۀ با هر  (، 313، ص.1تا، جحنبل، بیست )احمدبن گ

و خودِ همین انتظارِ   (246 ، ص.1، جهمان)بَرَد نمیگمان رستتد که از جایی به شتتخص می دستتتی روزی فراوانتنگ

 (.83، ص.1، ج1413قُضاعی، گشایش عبادت است )قاضی

نقل میی وبر اکرم )ص( خود نیز چُنین زهدی در پیش گرفته بودند. شود که پیام عباس تأکید میدر روایات ابن

پیامبر  اشتتتید. دتری کاش تُشتتک نرم گفترنجیده بود. کستتی پهلویش و  پیامبر )ص( بر حصتتیری خفته کند روزی

ستم که ظهرِ        )ص(  سافری ه ست؛ م سخ داد من و دنیا را کاری با هم نی ساعتى    پا ستان  سایه یک روز تاب ا  سار دنی در 

  کند یک بارِ دیگر نیز پیامبر )ص(    وی نقل می  (.311، ص.1تا، ج حنبل، بی )احمدبن گذرم  آرامم و از آن درمیمی

 (.329، 259، ص.1، جهمانارزش است )و برایم بیکند خوشنود نمیمرا  ،ستهدر آن چه این دنیا و هر فرمودند 

برگزید. را ی او بندگ کرد ورمخیَّیان پادشتتاهی و بندگی ای پیامبر اکرم )ص( را مفرشتتتهعباس، ابنروایات برپایۀ 

(، همواره  284 ، ص.1، جتا ببیمبارف، بر بالش تکیه نزد )ابنشاهانه   ،خوردنهنگام هرگز تا زمان مرگ گونه، این

  های متوالیشب  ؛(143، 1419دنیا، ابی)ابنغذایی با بردگان اباء نکرد از همورد و طعام خو نِشَست   زمین متواضعانه بر  
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سنه به را  سانْد  صبح   گر )ص(   پیامبر (.255، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبنجُوین هم نیافتند  نانِاغلب اش و خانوادهر

اش  از دنیا رفت زرهکه حتی وقتی  (6 ، ص.1421، حنبلاحمدبن) ارث نگذاشتتت ای بههیچ دینار، درهم و بندهتنها نه

 (.238 ، ص.1تا، جحنبل، بیبود )احمدبن ى گِرویهودیک نزد  خانواده وتِبراى قُ

جویی از دنیا مثل خزیدن به      عباس فراتر از تشتتتویق به زهدورزی در امور مادِّی زندگی، دیگر مظاهِر دوری       ابن

  کند که ارتباط با اصحاب قدرت راپسندد. او از پیامبر )ص( نقل میکنج عزلت و دوری از شهرت و قدرت را نیز می 

از   بهترین جایگاه :کند که پیامبر )ص( به کستتی فرمودند، روایت میهمچنین(. 353، ص.1تند )همان، جخوش نداشتت

هستتتتند  در امان  شّدهد و مردم از شتتترکند و زکات میها خدا را عبادت میای از درّههدر درّآنِ کستتتی استتتت که 

دارد. از پیامبر )ص(   قدرتمندان را هم خوش نمی   طبع نزدیکی به امیران و به  عباس ابن (.159، ص.aتا  بیمبارف،  )ابن

گویند نزد امیران شویم، از دنیاشان برخوردار گردیم و البته خواهیم کوشید      کند که فرمودند برخی با خود مییاد می

بداریم. آن    ند؛ هم   ها نمی که دین خود را هم  ند چُنین کن که شتتتخص نمی   توان خار برود و     چنان  تۀ  ند پیش بو توا

 (.131 ، ص.1، ج1431ماجه، وده نشود )ابنخارآل

 ها. توجّه به سنّت2

 چون ستتتنت پیامبر اکرمخواه آن زمان که رفتاری را هم ؛توان یافتها میعباس توجهی ویژه به ستتتنتدر آثار ابن

های  و خواه آن زمان که بر ستتنت ورزد؛هایی اجتماعی مخالفت میستتنتخواه آن زمان که با  ؛نمایاند)ص( بازمی

 کند.اجتماعی نیکو تأکید می

 . اهمیت سنت نبوی2-1

داشته باشد  روانهرفتاری میانهو  منظرخوشای داریدین، ه در زندگیروشی شایستعباس معتقد است انسان باید   ابن

بل، بی ؛ احمدبن 595، ص.1414)وکیع،  یامبر )ص(     (. وی این298، ص.1تا، ج حن تاری پ هرستتته را در شتتتیوۀ رف

های مختلف، الگویی برای ستتتبک زندگی بازنماید. خواهد با یادکرد رفتارهای ایشتتتان در موقعیتو می جویدمی

ه  ها کوشتتیدگوید ستتراستتر عمر برای شتتناخت آنعباس چنان بوده که خود میهای نبوی از نگاه ابناهمیت ستتنت

نک.    یالستتتی،   استتتتت ) مدبن  ؛343، ص.1419ط بل، بی اح به در اقوال  (.249، ص.1تا، ج حن توان  می وفوراو 

نحوۀ   ،(351، 1، جهای محبوب )هماننوشیدنی  ؛(243، ص.1تا، جحنبل، بیهایی از شیوۀ پوشش )احمدبن  گزارش

 .دید یا هرچه از این دست (316، ص.1، جرفتار پیامبر )ص( با خویشان )همان

ستوری قرآنی می    سنت نبوی را د شافعی،      او مراعاتِ  سانَد ) ساً     (. می1169-1166، ص.3، ج1423شنا سا گوید ا

( نه برای رفعِ نیازِ فکریِ ایشتتان، که برای  159 عمران/ل مشتتاوره با اصتتحاب )نک. آلبرخی رفتارهای پیامبر )ص( مث

پایه، گرچه باور دارد خدا ضتتمانت (. براین544 ، ص.5، ج1416عدی، آموزش رفتار صتتحیح به مستتلمانان بود )ابن 
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التزام به   (،138، ص.3، ج1419شیبه، ابی)نک. ابند راهِ خطا در دنیا و آخرت نَرَوَد عمل کن قرآنکرده است هرکه به 

پای   قرآن بدون  ناممکن می      را  نتِ نبوی  به ستتت ندی  ند؛ زیرا  ب یامبر )ص(      ( می38 /)اشحزاب قرآندا گوید هرگاه پ

مثل شیوۀ پذیراییِ زائران   (. حتی در اموری 443، ص.1353تصمیمی گرفت، مالمنان انتخاب دیگری ندارند )شافعی،   

 (.68 ، ص.4تا، جبند بمانَد )مسلم، بی)ص( پای های پیامبردر ایام حج کوشش دارد به سفارش

صیۀ او به گزاردن آیین  شیوه تو سوم های عبادی طبق الگوی رفتاری پیامبر )ص( و وانهادن دیگر  ، با لحنی  های مر

نه و جدی   با تهدید مخالفان )عبد بن حمید،            (352، ص.1تا، ج حنبل، بی احمدبن )تر آمرا ( 212، ص.1416یا حتی 

(. 443، ص.1353داند )شافعی، راهی میتحباتی غیرِ سنتِ نبوی را مایۀ گمبندی به عبادات و مساو پای .شودراه میهم

، 1414ی، یعلشود )نک. ابو گاه که نهی پیامبر )ص( از برخی رفتارهای مخالفِ سنتِ ایشان مثل اِخصاء را یادآور می   

آورد پیامبر )ص(  نیز به یاد میو  (؛511تا، ص.، بیمجاهدجوید )نک. می قرآناش را در خودِ (، ریشتته338، ص.4ج

ود  نمهای ایشتتان عمل میوزیاد مطابق ستتفارشکمفرجامی دادند؛ چون در امر دین بیه را وعدۀ نیکضتتَمام بن ثَعلب

 (.251، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن)

. این  (63، ص.1418وضاح،  )نک. ابنشود  ها در دین میتقد است نابودی سنتِ نبوی موجب ایجاد بدعت  وی مع

و خدا هم   (251، 216، 235، ص.1تا، جحنبل، بی)نک. احمدبنها دیر یا زود افراد را به جهنّم خواهد کشتتاند بدعت

حتی فراتر از بدعت    (.35 ، ص1، ج1431، ماجه  )ابنپذیرد؛ مگر توبه کنند    ها را نمی هرگز عملِ صتتتاحبان بدعت     

گذاران مستتتحَق   تپایۀ آن بدع کند که برهرگونه تغییر در ستتنتِ نبوی، گفتاری به پیامبر )ص( منتستتب می پنداشتتتن

شتن   ستند ک سنت تَلبِیَه را دیگرگون کرده    (.323، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن ه سانی که  اند  یک جا نیز خود بر ک

 (.213، ص.1، جهمان)د فرستلعنت می

گذاری، رفتارهای تندروانۀ دینی استتت. نقدهای مکرر وی بر آنان که  عباس، بارزترین مصتتداقِ بدعتاز نگاه ابن

سی،  چنین رفتارهایی دارند ) سفارش به پیروی   گاه  ،(215، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن؛ 413، ص.4، ج1419طیال با 

ها نشتتانۀ دوری از ستتنت  وتفریط(؛ گویی از نگاه او این افراط 213.، ص1راه شتتده استتت )همان، جاز ستتنت نبوی هم

بندی  زمانی که با نزدیکیِ آخرزمان، همگی رفتارهای فاسدانه پیش گرفتند، یگانه راه هدایت پایگوید است. وی می

 (.116 ، ص.15، ج1413)ذهبی، بَرَد میجر شهید اکه چُنین کند به سنت نبوی است و هر

 عبادی و بهداشتی . سنن2-2

  آداب عبادات با خداست. سبب   ،ها داردای بر آنعباس در سلوف فردی تأکید ویژه های نبوی که ابناز جملۀ سنت 

ست که مانع غفلت می  سان به شوند. به باور او  تأکید او بر عبادات همین ا شده که  گونهان رض غفلت  در معای آفریده 

 (253، ص.1، جتابی حنبل،کند )احمدبنمی او را همراهی و وسوسه  نیز یطان ش هاست.  آلودگی به زشتی  ،و درنتیجه
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سه به   این  شهنگام غفلتبهو  سو خواهد بر شیطان می  (.135، ص.3، ج1419شیبه،  ابی)ابنگیرد صورت می راحتی و

 (.382تا، ص.هد، بیقلب فرزندان آدم تسلّط یابد؛ اما اگر انسان به یاد خدا مشغول شود شیطان بازخواهد ماند )مجا

  دپَردازخدا  ستتتایشبه ستتختی ، خواه در شتتادی درخواه روز انستتان باید هر ستتاعتی از شتتبانه  ،عباسابننظر  به

،  1، ج1423)مقاتل،  استتت ستتتاندهخدا از همگان پیش از آفرینش این عهدی استتت که (. 62، ص.1416دنیا، ابی)ابن

به باور وی، بهترین   (.52، ص.5، جتا)ستتیوطی، بیاید مانع آن شتتوند های زندگی روزمره هم نبو دشتتواری (453ص.

ستایش خدا بهره    ست.  جویی از شیوه برای  ست؛ پس   گوید خداوند نماز را محبوب دلاو مینماز و روزه ا ها کرده ا

باقیات  »ح در توضتتی (.245، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن دو از آن بهره گیر دنماز بخوان دتوانهرچه میباید شتتخص 

گانه و نمازهای پنج ،گذاردجا میای که فرد از خود بهامر شتتتایستتتتهاند کردهنقل هم از وی ( 38: )مریم« صتتتالحات

 (.241 ، ص.1، ج1425، تسبیحات اربعه است )یحیی بن سالم

ست. به باور او  های دینپایهکند که نماز و روزه وی تصریح می  کافر   بگوید هرکس یکی از آنها را ترفداری ا

؛ برای بازتاب همین بینش در مذاهب فقهی عامۀ مسلمانان، نک.  238، ص.4، ج1414ابویعلی، ) و خونش حالل است 

وی  (.125، ص.3، ج1413)صتتنعانی، بَرَد نمیای از استتالم نماز بهرهبیو  (891-869، ص.1، ج1413شتتیخ طوستتی، 

از گفتار پیامبر )ص( دربارۀ اهمیت نماز دارد، در آخرین  چنان برای نماز اهمیت قائل استتت که بر استتاس درکی که  

نک. )اش ترف نماز استتت شتتود برای معالجۀ چشتتمانش به کارهایی تن دهد که شزمههای عمر خود حاضتتر نمیماه

ست همین نماز اگر فرد را از گناه دور نکند، خود عامل دوری   این با (.296، ص.1تا، جسیوطی، بی  همه، وی معتقد ا

 (.231 ، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن؛ 169 ، ص.21، ج1422خداست )طبری، از 

حباب  که فراتر از ماه رمضان تنها به است  روزه است. با وجود آن  ،عباس بر آن تأکید ویژه دارددیگر عبادتی که ابن

شوراء )دهم محرم( معتقد بود و می  ستحب دیگری ننمود   روزۀ عا سفارش به روزۀ م شا هگفت پیامبر )ص(  فعی،  اند )

(،  86-85، 1398ها در عصتتر صتتحابه دربارۀ روزۀ عاشتتوراء نک. مهروش،   ؛ برای تنوع دیدگاه811، ص.6، ج1411

ه  و ب ،در این دو روز باش بردهانستتان اعمال گفت گرفت و میشتتنبه از هر ماه را روزه میخود روزهای دوشتتنبه و پنج

 (.352 ، ص.3، ج1413ذهبی، شود )خدا عرضه می

شیوه    ستۀ دیگری از  ست   تسن  ،کندها توصیه می عباس به حفظ آنهای رفتاری پیامبر اکرم )ص( که ابند هایی ا

بیل  رستد وی مراعات این ق بندی کرد. به نظر میها را ذیل عنوان مستائل بهداشتتی طبقه  مجموع آن توانکه به نظر می

ا نقل گفتاری از پیامبر )ص( انقطاع وحی را نتیجۀ این  داند. وی بها را نیز برای دوری از شتتیطان ضتتروری می  ستتنت 

شِت ناخن و اصالح ریش و زدودنِ چرفِ انگشت کوتاهی کرده        می سانَد که صحابه در بهدا بل،  حناند )احمدبنشنا

 (.243 ، ص.1تا، جبی
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،  1، جتوان مستتتواف زدن )همان می ،کند عباس یاد می  های بهداشتتتتی پیامبر اکرم )ص( که ابن     ازجملۀ ستتتنت  

شیر )ابوالولید باجی،      233ص. ضۀ آب در دهان پس از خوردن  ضم ظرف غذا  در  میدندَنَ(، 243، ص.3، ج1332(، م

کشیدن چشم برای تقویت بینایی   رمهسُ(، و 249، ص.1)همان، ج حجامت(، 319، 221، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن

شش برای حفظ سالمتی را نیز به گفتارهای پیامبر  ( را یاد کرد. وی ضرورتِ کو51، ص.2114و رشد مژگان )ثوری، 

گوید  می اند وشناس  ی قیام به وظائف دینی میکند و برپایۀ آن گفتارها سالمتی را نعمتی ضروری برا  )ص( مستند می 

  (؛69، ص.1413دنیا، ابیکه دیر شود غنیمت شمرد )ابن  پیامبر )ص( فرمودند: باید سالمتی و توانایی را پیش از آن که 

صرف چه      سالمتی خود را  سخ دهند که  شمارۀ   ، 2114)زبیر بن عدی، کردند  چیز همگی باید روز قیامت پا روایت 

 (.1 ، ص.1، جب تامبارف، بیابننهند که از دستش بدهند )(؛ و البته، اغلبِ مردم تنها وقتی سالمتی را ارج می43

 . مقابله با سنن جاهلی2-3

ب  توان دید که در آن  های او برای نشتتتر روایاتی نبوی می   باس را در کوشتتتش عگراییِ ابنرُویۀ دیگرِ ستتتنت    ا ها 

  های غیراخالقیِتوان رستتوباتی از منشها میهایی که نوعاً در آنشتتود؛ ستتنتهایی پیشتتااستتالمی مقابله میستتنت

فی به  های منرشترین نمونه از این قبیل، روایات او در نفیِ نگمنستتتوب به دورۀ جاهلیت را بازشتتتناخت. برجستتتته 

ت  خوارداشتتتگور نکند، با احترام و بی  به کند هرکه دخترش را زنده   دخترداری استتتت. او از پیامبر )ص( نقل می   

، 1تا، جحنبل، بیبپرورد و پستتران خود را بر او برتری ننهد، به خاطر همین رفتارش بهشتتت خواهد رفت )احمدبن 

ضمون از قول وی برای خرجی   223ص. شبیه همین م ست )ابن    (.  شده ا مبارف،  دادنِ فرد به خواهرش نیز روایت 

 (.152 ، ص.1411

های پیشتتااستتالمی که پیامبر )ص( از آن بازداشتتت، رفتارهایی بود که از   عباس، از دیگر ستتنتبرپایۀ روایات ابن

ست ها برمیجویی قبیلهبرتری شند   بیشمثالً، رسم بود که از دو قبیله هریک اعتبار و نفوذِ اجتماعیِ   ؛خا شته با   ،تری دا

ا  دهد که پیامبر )ص( این رستتتم ر    عباس گزارش می تری برای کشتتتتگان طلب کنند. ابن    بهای بزرگ بتوانند خون 

سنت  (.383، 248 صص.  ،1تا، جحنبل، بیبرانداخت )احمدبن   ،عباسها که برپایۀ روایات ابننمونۀ دیگر از این قبیل 

ست  شین پیامبر )ص( با آن درافتاد، ب سالم اگر کسی دیگری را در مکّه می    .ی قاتالن در حرم بودن و به  کشت  پیش از ا

یر،  اثم )نک. ابنرَیعنی مثلِ مرغِ حَ« صتتَروره»بها او را د و حتی صتتاحبِ خونشتتدنمتعرض او نمی ،دآوره میکعبه پنا

یامبر )ص(    یعباس نقل م  نگریستتتت. ابن( درمی63 ، ص.3، ج1414؛ نیز، نک. زبیدی،   22 ، ص.3، ج1384 کند پ

 یعنی باید قاتل را قصاص کنند. (؛312، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن پذیرفته نیست ای در اسالمفرمودند صَروره

فروکاهی شتتأن صتتاحبان برخی مشتتاغل    ،آوَرَدعباس نهی پیامبر )ص( از آن را یاد میستتنت جاهلی دیگر که ابن

صحابه که می    ست. در برابر روایات برخی  ست     گفتا شای شغلی نا شت یا مثالً چون   میند پیامبر )ص( حجامت را  انگا
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شویی، حجامت و زرگری وانَدارند )برای نمونه، نک.  را به رخت که غالم امر کرد ، به اواش هدیه دادغالمی به خاله

ستمزد  خود نیز پیامبر )ص(  که گویدمی عباسابن (،253، ص.6، ج1415حجر، ابن  و را داد حجّامحجامت نمود و د

 (.324، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن)کرد چُنین نمی ،اگر پیامبر )ص( از چُنین شغلی کراهت داشت که افزایدمی

های جاهلی از طریق ترویج ستتتنت پیامبر )ص(، باید به روایاتِ  عباس با ستتتنتهای مبارزۀ ابن از میان دیگر نمونه  

ستقسام باشزشم  »نبوی او در نهی از  رسمی بازمانده از    (.385 ، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن( اشاره کرد  3/ده)المائ« ا

سته به این      سالمی که با ده تیر قرعه بکشند و ب شاا کمی کنند  که چه تیری به هرکس بیفتد، به نفع یا ضررش ح دورۀ پی

امبر )ص( با اعتقاد  توجهِ دیگر، حکایت مبارزۀ پی(. نمونۀ مهم شتتتایان345-344 .ص، صتتت3، ج1414بابویه، )نک. ابن

(. آخرین مثال  168 ، ص.1، ج1418)مالک،  شان به پیوند خسوف و کسوف با مرگ و زندگیِ افراد است     معاصران 

( یا تَشتتتب هِ افراد به جنسِ مخالف      248 ، ص.8تا، ج ، بی)ابوداووداز این قبیل، روایات نبوی او دربارۀ خودآرایی زنان     

 (.254، 224.ص، ص1تا، جحنبل، بی)احمدبناست 

سنت بااین سالمی، نفیِ کلّیِ آن   همه، نگاه وی به  شاا ست های پی سخن از پیمان  ؛ها نی ای  بیلههای بزرگِ قمثالً، در 

نحوی ضتتامن امنیت مردم و برقراری عدالت اند، نگاه  اند و بههای دور میانِ قبائلِ مختلف بستتته شتتده که در گذشتتته

  ،دهیچ پیمانی در دورۀ جاهلیت میان قبائل مختلف بسته نش  که کند امبر )ص( نقل میگرایانه دارد. او از قول پیصیانت 

 (.313 ، ص.1که اسالم آن را تقویت کرد )نک. همان، جمگر آن

 . اصول تعامل با عموم3

  نریختن خون، از بیترین اصتتل استتت. وی  ها مهمتوجه به ارزش انستتان ،عباس، در تعامالت اجتماعیبرپایۀ آثار ابن

گوید پیامبر )ص( چندین بار تأکید         می و نکوهد را ستتتخت می من الالمال و بردن آبروی م و حقوق بیت  بردن اموال

)نک. الحجه قداستتتت و حرمتی ناشتتتکستتتتنی دارد  انستتتان همانند روز نَحر از ماه ذی و آبرویل ماو خون نمود که 

ها باید نیاز خویش را فقط از خدا  انسان  :فرمودند)ص( کند پیامبرنقل می (.324، 231.ص، ص 1تا، جحنبل، بیاحمدبن

یاری نجویند      تأکید بر ارزش ذاتی          (؛293 ، ص.1، جهمان )بخواهند و از غیر او  باید نوعی  ستتتخنی که آن را نیز 

سان  سان ها انگاشت. گفتار دیگر ابن ان جا  رد؛ آنتوان تفسیر ک ها میعباس را نیز در چارچوب همین تأکید بر ارزش ان

ره از کارش  توانم گگوید هرگز نخواهم توانست قدردانِ فردِ گرفتاری باشم که بیندیشد از میان همگان من میمیکه 

در مبارزه  گوید هرکه انگارد که میالنّاس را چُنان مهم می(. وی مراعات حق193 ، ص.3، ج1416قتیبه، بگشایم )ابن 

 (.315 ، ص.1، جتابی حنبل،شهید است )احمدبن ،کشته شود است، رفتهستمی که بر خودش یا دیگران با 
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 النّاس. اهمیت حق3-1

اس  الناصراری ویژه بر لزومِ مراعات حقّ  که ها از ارزشِ ذاتی موجب شده است  عباس به برخورداری انسان باور ابن

گاری  ا مانع رست ها رعباس ریختن خون انسان داشته باشد. بارزترین جلوۀ ارزشمندی انسان حرمت خون اوست. ابن     

کند که  نقل می)ص(  اکرم پیامبر وی از (.98، ص.1413)ثوری،  شودنمیگوید که توبۀ قاتل پذیرفته داند و میمی

اگر اهل  و  ؛(93، ص.1413طهمان، )ابناستتت  شتتده ریخته ناحقههای بخونقیامت نخستتتین دادرستتیِ   :فرمودند

  ،ه)خیثماز عذاب خدا وارَهَند  که ن همکاری ستتبب نخواهد شتتدای ،قتل رستتانند آستتمان و زمین با هم کستتی را به

شان   انمشرک  فرزندِخون حتّی ؛ (31، ص.1411 وی  (.246، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبنمحترم است  نیز از نظر ای

  ،ندکننگرند و از او دفاعی نمیگناهی را میایستتند و اعدام ظالمانۀ بی آنان هم که میگوید: در روایت دیگری می

 (.241، ص.1، جتابی حنبل،د )احمدبننسختی باش عذابِ باید منتظرِو ( 19، ص.1413عاصم، ابی)ابنملعونند 

ی  دید. در آثار و انستتانها توان در نهی او از تضتتییع حقوقعباس را میالناس در نگاه ابناهمیتِ حق جلوۀ دیگر از

سیار قبیح و موجب عواقب اخروی هولناف   سانده می   چُنین عملی ب آزار به دیگران،   (.231، ص.1، جشود )همان شنا

کند: هرکه برای قضتتتاء حاجت خود مکانی برگزیند که موجب آزار دیگران شتتتود            فرد را از رحمت خدا دور می  

ملعون   ،(213، ص.1( یا کسی که متعمدانه اشخاص را به مسیر اشتباهی راهنمایی کند )همان، ج    299، ص.1)همان، ج

سخن    ست.  شخص را دچار عذاب قبر )همان   چینا ستان جدایی اندازد  و بیچارگی روز   (225، ص.1، جی که میان دو

شدار می  های اندفتوجهیکند. وی حتی دربارۀ بی( می384، ص.1414قیامت )وکیع،    دهد؛به حقوق دیگران هم ه

  موقع ورود به جمعی صتتحبتگوید که نباید اشتتخاص در حضتتور فردی نجوا، یا برای نمونه، از قول پیامبر )ص( می

، 1411دارد )بخاری، شتتود و خدا آزار مالمنان را خوش نمیایشتتان را قطع کنند؛ زیرا چُنین کاری موجب رنجش می

 (.332، ص.4، ج1414، ابویعلی؛ 153، ص.3ج

کند  یم از پیامبر )ص( نقل و از میانِ مصتتادیقِ مختلفِ تضتتییعِ حقوق، وی بر تضتتییع حقوق مالی تکیۀ ویژه دارد 

یا مال مردم را   هرکه   یا مردار  درخوراکش  ،بخورددر این دن یا  253، ص.1تا، ج حنبل، بی استتتت )احمدبن   آن دن (؛ 

سودی هم    سب دارد )تا به  سد( هرکس خود را به فردی جز پدرش منت ملعون خدا و  ،چون ارث یا قدرت اجتماعی بر

کند که عواقبِ  ، بر این تأکید میهمچنین ،ا نقل روایاتی(. وی ب263، ص.5، ج1419شیبه، ابیهمۀ فرشتگان است )ابن

شد: نالۀ دعایِ تظلم      ست و انتقامِ مظلومان در همین دنیا گرفته خواهد  صر به عذابِ قیامت نی خواهان  چُنین ظلمی منح

کوهی  آن، ستتنتِ خدا نیز چُنین استتت که اگر  از ( و فراتر233، ص.1تا، جحنبل، بیبه اجابت مقرون استتت )احمدبن

 (.54، ص.1966دنیا، ابیدر این دنیا به کاهی ستم رسانَد، ظالم را درهم بکوبد )ابن

زور با خود ببَرد یا کسِ دیگری را بگمارد که چُنین      ه پایۀ روایت وی از پیامبر )ص(، هرکس مال دیگری را ب       بر
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شد     ،کند شور نخواهد  شود (؛ هر 113، ص.12، ج1418طبرانی، )با امت پیامبر )ص( مح   ،لقمۀ حرامی وارد بدن فرد 

راه بهشت    ،اگر گوشت بدنش از مال حرام بِرویَد و  (311، ص.8، ج1415، عباداتش تا چهل روز نامقبول است )همو 

(. رواج تضییع حقوق در سطح جامعه نیز موجبِ تسریع در عقوبتِ دنیوی     213، ص.11، ج1418همو، )نخواهد یافت 

و همین   (481، ص.2، ج1418کند )مالک، مینبودن به کیل و پیمانه روزی را قطع بندپای . وی گفته استتت:شتتودمی

 (.214، ص.11، ج1418طبرانی، )بوده است های پیشین دلیلِ هالکت امّت

ساس، روایات متعددی از وی می برهمین صحیح و عادشنۀ تجارت یافت؛ چُنان    ا شیوۀ  رفینِ  که طتوان در توضیح 

 (.211، ص.3، ج1415، طبرانی  ؛353، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبننشوند )برای نمونه، نک.  کاریک زیانمعامله هیچ

،  2، ج1418)مالک، ها ستتکرات یا لوازم تولید آنفروش مُو  مثل خرید ،بر نهی از برخی معامالتِ نامشتتروعاو افزون 

سطه  حتی برخی معامالتِ ظاهراً حالل مثل ،(231، 1تا، جحنبل، بیاحمدبن ؛648ص. نکوهد و گری را میدشلی و وا

گونه، طلب روزی حالل را کاری  (. این386، ص.1شناسد )نک. همان، ج  معامله با صاحبان چُنین شغلی را مکروه می  

 (.63، ص.1، ج1413داند )قاضی قضاعی، دشوار و مصداق جهاد در راه خدا می

  . ویرانی ناشیقان و دوری از عدالت استتتکمح عباسابنمصتتداق مهم دیگر از تضتتییع حقوق مردم در روایات 

ن تعرض کرده وجود دارد، به حق مردم در میان مردم   از او تروقتی کستتتی را بر امری گمارند که شیق     گوید: می د  ا

ضاوتِ بی  (.243، ص.1، ج1414، عقیلی) سلمانی بینجامد     ق صدور حکمِ کُفر بر م ست به    ،تحقیق نیز که گاه ممکن ا

ست     کممصداق دیگرِ ح  سته ا شای پیامبر )ص( فرمود  که کند (. وی نقل می229، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبنرانیِ نا

کند   ، نقل می همچنین ؛(115، 2، ج1431ماجه،   )ابنپذیرفته نیستتتت    ،دارند نمازِ پیشتتتوایی که مردم او را ناخوش می   

شد، پیامبر )ص( به او هم    ،عباس ،وقتی پدرش سیر  س در جنگِ بدر ا شاوندی   چون ا ست و پیوند خوی   یری عادی نگری

شد از عدالت بازمانَد     ست که یکی   عدالت از نگاه ابن (.355، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن)سبب ن عباس چُنان مهم ا

شتتان ستتودی برای او  داند؛ هرچند قضتتاوتهای مثبتِ رفتارِ خود را خوشتتنودی به حکم قاضتتیان عادل میاز ویژگی

 (.112، ص.1415بوعبید، راه نیاوَرَد )اهمبه

ی  کند بهترین مرد کستتعباس استتت. وی از پیامبر)ص( نقل میهای مالکَّدِ ابنتوجه به حقوق شتتوهران هم از توصتتیه

الر جَالُ  »حال، با استتتناد به آیۀ بااین(. 146، ص.3، ج1431ماجه، )ابناش بهترین منش را نشتتان دهد استتت که در خانواده

سپارد که  ( و به ایشان می62، ص.5، ج1422داند )طبری، (، مردان را امیر بر زنان خود می34)النّساء: « سَاءِ قَوَّامُونَ عَلَی الن 

زیرا خانواده با هدایت مردشتتان حریم ادب را   (؛443، ص.9، ج1413صتتنعانی، تازیانه را پیشِ چشتتمِ خانواده بیاویزند )

ا  خود ر شوهر کهزنی : کندین فضای فکری از پیامبر)ص( نقل می(. در هم264، ص.11، ج1418طبرانی، شناسند ) بازمی

ست   ،بیازارد شوهران     . وی (115، ص.2ج، 1431ماجه، )ابننمازش مقبول نی سی  سپا صلی  را نا ترین دلیل ورودِ زنان به  ا
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دهند  زنان تشتتکیل می ،ستتببهمیناکثر دوزخیان را بهگوید: میو  (13 ، ص.1، ج1411بخاری، ) شتتماردبرمیدوزخ 

 (.234 ، ص.1تا، جحنبل، بیاحمدبن)

 . التزام به حُسن خُلق3-2

توصتتیه  تِ اجتماعی ی را نیز در تعامالهای خاصتتّرفتارشتتان، ها و حقوقزمان با تأکید بر ارزش انستتانهمعباس ابن

سان مردم و سن خلق با  چون حُنماید؛ رفتارهایی هممی   ی، برترین افتخار. به اعتقاد ودر تعامالت اجتماعیگیری آ

خاری،  خوش ند   هم ،اخالقِ نیکو ؛(465 ، ص.1419اخالقی استتتتت )ب که یخ را ذوب ک هان را      ،چون آبی  نا گ

برانی،  طبَرَد )نک. کارهای نیکو را از میان می ،ای که عستتل را بگندانَدکه اخالق بد نیز مثل ستترکهزداید؛ چُنانمی

ید بر ارزشِ    319، ص.11، ج1418 تأک یک می (. وی در  ید اخالقِ ن یامبر )ص(   :گو عه  :فرمودپ خدا جر  ای نزد 

شمی که فرو محبوب ست و هرکه چُنین جرعه   تر از خ شود نی شد برده  شارِ    را  شدرونخدا  ،ای نو   خواهدایمان سر

که  گوید کسی که بر دشمنش دست یابد و او را ببخشد و آن    اساس می (. برهمین912، ص.1423راهویه، کرد )ابن

 (.214، ص.1، ج1411شد )حاکم، م درنگ نماید مشمول محبّت خدا خواهند هنگام خش

گذشتتت  گیرانه و باتنها باید خشتتم خود را فروخورد که باید با عموم مردم رفتاری آستتانعباس معتقد استتت نهابن

تا،  حنبل، بیاهل تسامح باشد )احمدبن  به دیگران نسبت  گیرد که کسی آسان می  بر خدا تنها گوید میوی  پیشه کرد. 

سان 246، ص.1ج ست که می (. آ خوانند  را جداگانه فرامیاهل گذشت  گوید روز قیامت گیری از دید او چُنان مهم ا

سرپرستی امّت    باید کسی  (. در عرصۀ سیاسی نیز    149، ص.1424برند )عمر بن احمد، دهند و بهشت می و پاداش می

اکم  مردمان هم اگر از ح (.269، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبنهد چُنین گذشتتتی نشتتان د گیرد که بتواند  را بر عهده

ها  حتّی در عرصۀ خصومتِ دولت ؛(235، ص.1، جشان بر تحمل و گذشت باشد )همان خود ناخوشی دیدند، باید بنای 

ا هرگز پیش از مذاکره با قومی آهنگ جنگ بپیامبر )ص( که گیری را باید گرفت؛ چنانشتتود جانبِ آستتاننیز تا می

(. در خصتتتوص کارهای فرهنگی مثل تعلیم و تربیت نیز معتقد استتتت که باید 319، 231، ص.1، جهمان)ها نکرد آن

انهد  زده یادگیری را وهمین تسامح و گذشت را در مقام آموزش به متعلمان بازنمود و سخت نگرفت؛ مبادا کسی دل     

به جایی گستتیل داشتتت و  قرآنی را برای آموزش گوید پیامبر )ص( نیز گروه(. او می153، ص.3، ج1411، بخاری)

 (.343 ، ص.1419، به همین امرشان فرمود )همو

سان    شم و آ ست.   عباس دارای ارزش ویژهآمیز با مردم نیز در آثارِ ابنگیری، رفتار محبتفراتر از فروبردنِ خ ای ا

بعد از  (. به باور وی، 463، ص.1، ج1996کرد )ابوالشتتیخ، رو بود و مزاح میگوید پیامبر )ص( با دیگران خوشاو می

در گفتار وی  (.31 ، ص11، ج1418طبرانی، )تر از شاد کردنِ مسلمان نیست    گزاردنِ فرائض، عملی نزد خدا محبوب

صیه به   صّه والِدَین  ،ترهابزرگ( و مراعات حرمت 293، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبن ترهاکوچکبا مهربانى تو   ،خا
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ا را  هکند کستتی که این حرمتعباس از پیامبر )ص( نقل میاستتت. ابنشتتده ( ستتفارشتتی مُکرَّر 213، ص.1)همان، ج

آمیز به مادر یا پدر کند خدا با هر نگاه محبّتنقل می ؛ نیز(212 ، ص.1416عبد بن حمید، نگزارد مستتتلمان نیستتتت ) 

که  (. چنان34، ص.aتا دنیا، بیابیود )ابندهد؛ حتی اگر چُنین رفتاری روزانه صد بار تکرار شپاداشِ حجّی شایسته می

شیبه،  ابیابن)عباس تأکید فراوان رفته توان در چُنین چارچوب فکری انتظار داشت، بر صلۀ رحم نیز در روایات ابنمی

مدبن ؛ 138، ص.3، ج1419 بل، بی اح جه   ابن  ؛321، ص.1جتا،  حن ،  6، ج1415طبرانی، ؛ 115، ص.2، ج1431، ما

 (.313، ص.11، ج1418طبرانی، نین رفتاری موجب طول عمر و افزایش رزق دانسته شده است )و چُ (،336ص.

سن   باید افزود ابن صیه به چُنین ح ضع هم     عباس تو صادیق دنبال نکرده، و با تلقّی توا صرفاً با ذکر م چون  خلقی را 

مبارف،  ( و رفتاری پیامبرانه )ابن215، ص.1تا، جحنبل، بیهای اخالقی برجستتته برای انستتان )احمدبنیکی از ویژگی

استی  ربرای التزام به چُنین رفتاری بازنموده است؛ گویی از دید او هرکه خود را به 1( مبنایی شناختی284، ص.بتا بی

روتنی  گوید زمانی که فرد اظهار فگونه، وی میبندد. اینبرتر از دیگران نینگارد، چُنین اوصافی در وجودش نقش می 

ند  ته  فر ،ک مأمور می شتتت باشتر بَرَد )ابن      تا  گردد ای  خدا  گاه او را نزد  باری،  جای همچنین  (. 393، ص.1، ج1412ان

سانی گویدمی شوند و به       ، ک سخن پیامبران را ن ست گاه متکبرانه  ضعی ندارند، حتی ممکن ا خاطر همین  که چُنین توا

 (.82، ص.3، ج1421غرور در جهنم جای گیرند )نحاس، 

شود که   یادآور می و کندبر ضرورت دوستی ورزیدن با ایشان هم تأکید می    خلق با عموم،فزون بر حسن اس، اعبابن

ستی افکنْد )ابن    صار پیوند برادری و دو (. این رابطۀ برادرانه از  513، ص.3، ج1419شبیه،  ابیپیامبر )ص( میان مهاجر و ان

شن    ست: یکی نیکوکاری به اهل وفاء و قدر سان، و دیگری، بهره دید او دو گونه ا ستی و امانت با اعتما ا د  مندی از اهلِ را

به 23، ص.1428طرار، ها )ابن در ستتتپردن اموال و بردن حاجات پیش آن    باید برای    (.  طبع برخی از این برادران را نیز 

  ، ص.بتا ، بیبارفمکند که انستتان را به یاد خدا بیندازند )ابننشتتینی با افرادی توصتتیه مینشتتینی برگزید. وی به همهم

(. از قول پیامبر )ص( نیز تأکید  13، ص.1413دنیا، ابیشان آخرت را به یاد آورد )ابن (، گفتارشان علم بیفزاید و عمل 32

 (.228، ص.1تا، جحنبل، بیگزیند )احمدبن نشینیِ بَدان دوریهمانسان باید از کند که بر این را نقل می

 رسانی. خیرخواهی و یاری3-3

ای برای  چون شتتیوهرستتانی به دیگران نیز همعباس بر تالش برای یاریخلق در تعامالت اجتماعی، ابندر کنار حستتن

ا تأستتّی به من  شتتد مردم باگر ستتبب نمی :آورد که پیامبر )ص( گفتندبه یاد میوی کند. الناس تأکید میالتزام به حق

به باور وی،   .(183، ص.2، ج1411)بخاری، کشیدم  ان آب میرفتم و برای دیگردچار زحمت شوند، خود به چاه می 

ورزید، افراط هم نباید کرد؛ مبادا کارِ نیکو به درماندگی خودِ فرد بِیَنجامَد  بخل نباید  ها که در این کوشتتتشچنانهم

                                                           
1. Cognitive 
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شود،    (. 99، ص.15، ج1422؛ طبری، 361، ص.2، ج1424حاتم، ابیابن) صل مراعات    ی در حق هر کار نیکاگر این ا

بارف،  )ابنپاداشِ اخروی دارد   ،چه غنی  ،چه فقیر  ،دیگران ند      ؛(166، ص.1411م جدی هرچ مثالً، هرکس مستتت

 (.235، ص.1، ج1419شیبه، ابیبرای خود منزلی در بهشت بنا نهاده است )ابنکوچک بسازد، 

  ازدواجرای گری بمیانجی ماند؛نشست و از اقدامات کوچک باز گوید نباید به انتظار کارهای بزرگعباس میابن

؛ 234، ص.11، ج1413، معمر بن راشتتتدنک.  )مهمان   داشتتتتِگرامی( یا حتی  215، ص.1تا، ج حنبل، بی )احمدبن 

ه  ک کند  آورند. وی نقل می  زندگی می  برایخیر و برکت   ،نیز مطلوبند و با خود  ( 453 ، ص.4 ، ج1431ماجه،   ابن

ی برگیرد و مَشتتک که فرمودندایشتتان  ؟دبکن تواندت اندکش چه کار خیری میبا بضتتاع :مردی از پیامبر )ص( پرستتید

خاطر  نه به ، به باور او،رستتانیگونه، مطلوبیتِ یاریاین (.114، ص.12، ج1418طبرانی، مردمان را آب نوشتتانَد )نک. 

صورت می    ست که  ست. ا   گیرد؛ ازآنپُرخرجیِ اقدامی ا ست که نوعی خیرخواهی برای دیگران ا ر  و از قول پیامبرو

(. نیز، در  351، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبنها نیست  کند که دین اصالً چیزی غیر از همین خیرخواهی )ص( نقل می

د  شو میشاد   ،بباردمسلمانان  ی بر بارانگوید که خود گرچه کشتزار و دامی ندارد، هرگاه  مقام توصیه به این رفتار می 

 (.112 ، ص.1415)ابوعبید، 

توان بر کوشتتش برای رفع مشتتکل دیگران   ای در روایات او مییان کارهای خیرخواهانۀ مختلف، تأکید ویژهاز م

یامبر )ص( نقل می    برای نمونه، ابن  ؛دید    خدا او را از جهنّم  دیگری را برطرف کند، مشتتتکل   ههرک کند  عباس از پ

فرد  ، کمانی به صاحبتیررساندنِ اندازۀ هرچند به ،خدا در راهِ(. انفاق 323، ص.1تا، جحنبل، بیدارد )احمدبنبازمی

ط    تادن در ور ند    میهالکت   ۀرا از اف ها نک.       59، ص.1413)ثوری، ر فاق،  لت ان یات او در فضتتتی ؛ برای دیگر روا

هرکه مستتتلمانی را  گوید پیامبر )ص( فرمود:   وی می. (383-388، 311، 233، 221ص ، صتتت1تا، ج حنبل، بی احمدبن 

(؛ هرکس مالمنی  851، ص.4، ج1395یکی در حفظ خداست )ترمذی، یکی لباس بر تن کند اینه آنکبپوشانَد، مادام

، 11، ج1418طبرانی، )کند خدا در برابر هر عضو آن مالمن، عضوی از خود او را از آتش جهنّم آزاد می ،کندرا آزاد 

کنار پیامبر )ص( خواهد   ای درخانهدر بهشتتتت، دار مخارج او گردد، (؛ و هرکس به یتیمی پناه دهد و عهده  232ص.

 (.223 ، ص.6، ج1415گرفت )طبرانی، 

ه طلب یاری  کدارد ای بر یاری کسانی عباس تأکید ویژهرسانی به دیگران هم ابنهای مختلفِ کمکاز میان شیوه

تا،  حنبل، بیحمدبندهند و نیازش را رفع کنند )اپناه  آورد و چیزی طلب کرد، باید به اوپناه  هرکس :گویدمی ؛کنند

. (159، ص.الفتا بیمبارف، )ابنپاسخ نگوید  ،که چون به او نیاز آورندکسی است نیز بدترین مردم (. 251، ص.1ج

، 1413)خرائطی، تواند به مظلومی کمک رستتانَد و خودداری کند، باید منتظر انتقام ستتخت خدا باشتتد  که میکستتی

تار نباشد   کند که تا کسی گرف به همین استناد می  ،تر از صدقه است  ض بیشگوید ثواب قرجا نیز که می(. آن291ص.
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راستتتی نیازمندش نباشتتند   رود؛ اما صتتدقه ممکن استتت به افرادی داده شتتود که به  خواهی نزد دیگری نمیبرای وام

 (.288 ، ص.1، جتا ب، بیمبارف)ابن

گرفته  ه خود برا  مالکد امریک شکلِ  فته وفراتر راخالقی  یک توصیۀ رسانی ازعباس، یاریدر برخی روایاتِ ابن

  جا که ستتخن از حقوق طبقاتِآن ؛شتتوددیگر ضتترورتِ آن به درخواستتت نیازمندان منوط نمی  کهطوریاستتت؛ به

سیر آیه    جامعه فرودستِ  ست. وی در تف سانِ مَلَأِ اَعلی       که شود متذکر می قرآنای از مطرح ا صل مهم دادر سرف یک 

پیامبر )ص(  که کند نیز نقل می و  ؛(386، ص.1تا، جحنبل، بی)احمدبنعامِ فقیر و مستتکین استتت  ( اط89 .)نک. ص

 (.135 ، ص.1411مبارف، مسلمان نیست )ابن ،اش گرسنه باشدهرکه سیر بخوابد و همسایه :فرمودند

ثار ابن   فراتر از تالش یاری      های فردی، در آ نان و  ما به   عباس، خیرخواهی برای مستتتل لبِ      رستتتانی  قا ایشتتتان در 

  خیرخواهانه یهای اجتماعی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. یک جلوۀ چُنین کوششجویی در کوششمشارکت

تا،  حنبل، بیبن ؛ احمد416 ، ص.4 ، ج1419رفتن به جنگ دشمنان است و هرکه چُنین کند از همه برتر است )طیالسی، 

  ، ص.4، ج1395آتش جهنم را نخواهد دید )ترمذی،     ،نگهبانی دهد   (. چشتتتمی که برای خدا  319، 233 .ص، صتتت1ج

حنبل،   اه شتتتوند )احمدبن  ها با جهادیان همر    چون مداوای زخم توانند برای اقداماتی هم   حتی زنان می  . از نظر وی،(135

ماهیان   تیح که کند پیامبر )ص( فرمودند(. کوشش مشابه دیگر، آموزش عمومی است. وی نقل می224 ، ص.1تا، جبی

عباس خود را مشتتتاق این نوع مشتتارکت   ابن (.489، ص.11، ج1413)معمر، فرستتتند دریا بر آموزگار نیکویی درود می

شان می  شی دست یابم، دوست دارم آن را به همه بیاموزانم )بالذری،      :گویدمی و دهداجتماعی ن ،  4، ج1959اگر بر دان

،  368، ص.2تا، ج، بیسعد ابن نگاه کنید به:ۀ فضیلت علم و آداب کسب آن   روایات فروان او دربارمطالعۀ ؛ برای 36ص.

کند امر به معروف و نهی  (. کوشتتش اجتماعی دیگری که وی بر آن تأکید می235، ص.1419خرائطی، ؛ 263، ص.5ج

 (.89 ، ص.1993دنیا، ابی؛ ابن253، ص.1تا، جحنبل، بیاز منکر است )نک. احمدبن

 گیرینتیجه

یابی به روانِ شتتتادان استتتت. با عباس خیر اعلی در دستتتتدادند که از نگاه ابننشتتتان میمحققان  ترِتِ پیشمطالعا

که  اسیم. چنانشان را بازشنها در مطالعۀ کنونی کوشیدیم پیوندِ میانعباس برپایۀ بسامد آن های ابنبندی آموزهدسته 

ست  شاد با دریافتیم، از نگاه او برای د ید نخست کفِّ نفس کرد. بدین منظور، نخست باید از گناهان     یابی به روانِ 

د اغلب  شناسانَ  دوری گزید و خاصّه خوراف و گفتار و فکری و شهوات جنسی را پایید. دیدیم گناهانی که او می   

صحابۀ مختلف از قول پیامبر )ص( بازنموده   همان ست که  سامدی  عباس تأکید پاند؛ با این فرق که در آثار ابنها رب

سی در مرحلۀ بعد باید از لذت   نیز بر گناهان فکری دیده می های حالل  شود. باری، از نگاه وی برای چنین کفّ نف

نامانه برتر از شتتهرت و قدرت  مهمراه خزیدن به کنج عبادتِ گنیز درگذشتتت. او دوری از قدرت ستتیاستتی را به  
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 ر امر دنیا و اداء حقوق واجب انجامَد.حال معتقد است نباید این زهد به کوتاهی دشناسانَد و درعینمی

ها،  ستتنت بندی بهدو ستتفارش مهم دیگر نیز دارد: یکی پای ،های فردیِ یادشتتدهعباس در کنار تأکید بر منشابن

ها از نگاه او برای این مهم استتت که فرد را از  بندی به ستتنتالناس. پای، توجه به حقیخاصتته ستتنت نبوی، و دیگر 

ست بازمی ب انواع تندرویگذاری که موجبدعت سنت ها ات و ای بر عبادهای نبوی نیز وی تأکیدِ ویژهدارد. از میان 

شت می  سنت  و کندمراعات بهدا سنت      نیز، در عین تأکید بر لزوم حفظِ  صالحِ  ضرورت ا شین، بر  های  های نیکویِ پی

 کند.تأکید می ،کهن، خاصه دوری از رسوبات سننِ غیراخالقیِ عصر جاهلی

سان    ه به حقتوج ها کرامت ذاتی دارند. این کرامت ذاتی به باور او  الناس هم از نگاه او بدان سبب مهم است که ان

ای فردی و هخلق پیشه کنند و با کوشش  ها را به رسمیت شناسَند، حسن     مستلزم آن است که افراد، حقوق همۀ انسان   

جا نیز که ستتخن از حق  طبقات فرودستتت  ا باشتتند. آنهرستتانِ دیگر انستتانهای اجتماعی، خیرخواه و یاریمشتتارکت

 اجتماعی باشد چنین توجهی به باور او در زمرۀ واجبات است.

های مکرر و وجوه بارزِ ستلوف پیشتنهادی او نیز باید به تأکید او بر پیوند    های کلی، آموزهدر ستخن از شتاخصته   

بر  اجتماعی، تأکید بر گناهان فکری و فرودستتتِ بقاتِهای دینی، تأکید بر حقوق طها و دوری از تندرویمیان ستتنت

توان برپایۀ دانش کنونی پاستتتخی به این  که هنوز نمیاشتتتاره کرد. نکتۀ آخر این ،حالللذات حتی ، هادوری از لذت

ین  ز اکه پیش اگونه شتتادی روان را درپی دارند. نیز، چنانستتالال گفت که هریک از این رفتارها از نگاه او دقیقاً چه

عود، ابودرداء  مسچون ابوذر، ابنصحابه همهای دیگر متفکّران عصر ها با نگرشهم تأکید شد، جُستن ربطِ این اندیشه  

 بیت )ع( را باید موضوعِ مطالعاتِ دیگر شناخت.و مکتب اهل
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 افیه.الثقکوشش محمد سعید بن بسیونی زغلول. بیروت: موسّسه الکتب. به األولیاء(. 1413) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 حزم.کوشش محمد خیر رمضان یوسف. بیروت: دار ابن. به قصر األمل(. 1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 حزم.روت: دار ابن. به کوشش محمد خیر رمضان یوسف. بیالصبر و الثواب علیه(. 1416تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 . به کوشش نجم عبدالرحمان خلف. ریاض: دارالرایه.ذم البغی(. 1966تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 البیان.کوشش بشیر محمد عیون. دمشق: دار. به النّم م و   الغ بذم (. 1992تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 ب مکتکوشش صالح بن عایض شالحی. ریاض:  . بهراألمر بالمعروف و النهی عن المنک(. 1993تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )                     

 الغرباء األثریّه.

 .القرآنکوشش مجدی السید ابراهیم. قاهره: مکتبۀ  . بهمکارم األخالق (.الفتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )بی

 کوشش نجم عبدالرحمان خلف. ریاض: دارالرایه. . بهذم المسکر(. بتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )بی

 کمال یوسف حوت. ریاض: مکتبۀ الرشد.کوشش  به .المصنف(. 1419عبداهلل بن محمد. )شیبه، یابابن

 کوشش محمدرضا قهوجی. بیروت: دارالبشائر.به  .دباأل(. 1421تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  )ت

 .شسالمیآلبانی. بیروت: المکتب االدینکوشش محمد ناصر به .نهالسّ(. 1411. )عاصم، احمد بن عمروابیابن

 .والعلوم اشسالمیۀ نآالقرکراچی: ادارۀ  .دیاتال (.1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتت )ت

محمود محمد و  طاهر احمد زاویکوشش  به .النهایۀ فی غریب الحدیث واشثر(. 1384مبارف بن محمد. )اثیر، ابن

 .اسماعیلیان. قم: طناحی

کوشتتتش حاتم صتتتالح الضتتتامن. بیروت:  به .نی کلمات النّاسزاهر فی معاال(. 1412انباری، محمد بن قاستتتم. )ابن

 الرّساله.

 اکبر غفاری. قم: جامعۀ مدرسین.کوشش علیبه  .یحضره الفقیهمن ش(. 1414محمد بن علی. )، بابویهناب

 قم: بعثت. .مالیاأل (. 1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

. محمد معوض یعلو حمد عبدالموجود اعادل کوشتتش . به  االصیی  (. 1415. )علی بن حمدا، عستتقالنی حجرابن
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 . العلم دارالکتببیروت: 

 کوشش محمد مختار ضرار مفتی. بیروت: دارالکتاب العربی. . بهالمسند(. 1423راهویه، اسحاق بن ابراهیم. )ابن

. بیروت: صتتبریکوشتتش عامر حستتن   به .بن الزبیر عب دة مجّ ع ا یمن حدیث (. 1423زبیر بصتتری، مجّاعه. )ابن

 دارالبشائر.

 .. بیروت: دار صادرالطبقاتتا(. . )بیسعد، محمدابن

. به کوشتتتش عبدالکریم ستتتامی جندی. بیروت: دارالکتب        الجلیس واشنیس(. 1428طرار، معافی بن زکریا. )  ابن

 العلمیه.

 .العربیه کوشش محمد طاهر ملک. دمشق: مجمع اللغۀ به . المش خ(. 1413. )طهمان، ابراهیمابن

کوشتتش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض.  . بهالکامل فی ضتتعفاء الرجال(. 1416عدی، عبداهلل. )ابن

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 العلمیه.. بیروت: دارالکتبعیون األخبار(. 1416قتیبه، عبداهلل بن مسلم. )ابن

 کوشش علی شیری. بیروت: دار احیاء التراث العربیّ. . به البدای  و النه ی(. 1416کثیر، اسماعیل. )ابن

 العالمیه.کوشش شعیب األرنالوط و دیگران. بیروت: دارالرّسالۀ . به السنن(. 1431ماجه، محمد بن یزید. )ابن

 کوشش نزیه حماد. جدّه: دارالمطبوعات الحدیثه. به .جهادال(. الفتا مبارف، عبداهلل. )بیابن

 العلمیه. کوشش حبیب الرّحمان اعظمی. بیروت: دارالکتب. به الزهد(. بتا تتتت )بیتتتتتتتتتتتتتتتت

 العلمیه.کوشش مصطفی عثمان محمد. بیروت: دارالکتب به .المسند(. 1411) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تیمیه.ابنالمنعم سلیم. قاهره: مکتبه کوشش عمرو عبد . بهالبدع و النهی عنها(. 1418وضاح، محمد. )ابن

 الجوزی.. به کوشش هشام اسماعیل صینی. دمام: دار ابنالموطأ(. 1421وهب، عبداهلل. )ابن

ونیان. ریاض:  کوشتتش صتتالح بن محمد  . بهأخالق النّبی و آدابه(. 1996ابوالشتتیخ اصتتفهانی، عبداهلل بن محمد. ) 

 دارالمسلم.

 هره: مطبعۀ السّعاده.. قاالمنتقی(. 1332ابوالولید باجی، سلیمان بن خلف. )

شعث        دوابوداو سلیمان بن ا ستانی،  سنن  تا(.. )بیسج شش  به .ال تبۀ  الدین عبدالحمید. بیروت: المکمحمد محیی کو

 العصریه.

 . ابوتمیم یاسر بن ابراهیم بن محمد و دیگران، حلوان: دارالمشکاه.زهدال(.  1414تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 کثیر.کوشش مروان عطیه و دیگران. دمشق: دار ابن. به فضائل القرآن(. 1415ابوعبید قاسم بن سالم. )

 ن.کوشش حسین سلیم اسد. دمشق: دارالمأمو به .المسند(. 1414. )ابویعلی موصلی، احمد بن علی
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 .82-48(: 5) 2. فصلنامۀ تأمالت اخالقی«. گویی از نظر کانتدروغ(. »1411اترف، حسین. )

 .صادر بیروت: دار .المسندا(. تحنبل. )بیاحمدبن

 العلمیه.کوشش محمد عبدالسالم شاهین. بیروت: دارالکتب. به زهدال(. 1421تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

سیه  الدول اخبار  سدۀ     العبا شناخته در  تا(. به کوشش عبدالعزیز دوری و عبدالجبار مطلبی.   (. )بی3)اثری از ماللفی نا

 بیروت: دارالطلیعه.

 .بیروت: دارالفکر .الصحیح(. 1411حمد بن اسماعیل. )مبخاری، 

 المعارف.کوشش سمیر أمین الزهیری. ریاض: مکتبۀ به  .دب المفرداأل(. 1419تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 و دیگران، مدینه: مکتبۀ العلوم و الحکم. اهللن زیناالرحممحفوظکوشش  . بهالمسند(. 1996. )بزار، احمد بن عمرو

 .به کوشش محمد حمیداهلل. قاهره: دارالمعارف .نساب اششرافا(. 1959. )احمد بن یحیى بالذری،

 عبدالعلی عبدالحمید حامد. ریاض: مکتبۀ الرشد. کوشش به .شعب اشیمان(. 1423احمد بن حسین. )بیهقی، 

 بی.مصطفی البابی الحل . قاهره:محمد فالاد عبدالباقی و دیگران کوشش به .السنن(. 1395محمد بن عیسی. )ترمذی، 

 . جدّه: دارالتّفسیر.التفسیر(. 1438ثعلبی، احمد بن ابراهیم. )

 .العلمیهبیروت: دارالکتب. التفسیر(. 1413. )ثوری، سفیان بن سعید

 . به کوشش عامر حسن صبری. بیروت: دارالبشائر.الحدیث(. 2114تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 . به کوشش عبدالسالم محمد هارون. قاهره: مکتبۀ الخانجی.ئلالرسا(. 1364جاحظ، عمرو بن بحر. )

 . به کوشش حسین احمد صالح باکری. مدینه: مرکز خدمۀ السنه.المسند(. 1413اسامه. )حارث بن ابی

کوشتتش مصتتطفی عبدالقادر عطا.  . بهالمستتتدرف علی الصتتحیحین(.  1411حاکم نیشتتابوری، محمد بن عبداهلل. )

 لعلمیه.ابیروت: دارالکتب

 شلبی. جدّه: مکتبۀ السوادی. کوشش مصطفی بن ابوالنصر. به مساوئ األخالق(. 1413. )خرائطی، محمد بن جعفر

 العربیه.البحیری. قاهره: داراآلفاقکوشش أیمن عبدالجابربه . األخالق کارمم(.  1419تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 عُمَری. بیروت: موسّسۀ الرّساله. ضیاء کوشش اکرم. به المسند(. 1415خلیفۀ بن خیاط. )

 .العربی دارالکتاب. بیروت: تدمری عمر عبدالسالمکوشش . به حدیثال(. 1411. )خیثمۀ بن سلیمان

کوشتتش ستتعید بن بستتیونی زغلول. بیروت:    . بهفردوس بمأثور الخطابال(. 1418دیلمی، شتتیرویه بن شتتهردار. ) 

 العلمیه.دارالکتب

الستتالم تدمری. بیروت: دارالکتاب   الخالف عمر عبدبه کوشتتش . ستتالمتاریخ اش(. 1413د. )، محمد بن احمذهبی

 .العربی



 0011زمستان ، چهارمتأمالت اخالقی، دورة دوم، شمارة   30

   

 

 .لرّس ل اکوشش شعیب ارنالوط و حسین سلیم اسد. بیروت: مالسّسه  . بهالنبالءسیر أعالم (. 1413تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 . بیروت: دارالفکر.کوشش علی شیری . بهتاج العروس(. 1414زبیدی، محمد بن محمد. )

 الکلم.افزاری جوامع. نسخۀ خطی منتشرشده ضمن برنامۀ نرمهالنسخ(. 2114. )زبیر بن عدی

 . بیروت: دار المعرفۀ.الدّر المنثورتا(. بکر. )بیسیوطی، عبدالرحمان بن ابی

 بیروت: دارالمعرفه.اختالف الحدیث. (. 1411شافعی، محمد بن ادریس. )

 . به کوشش احمد مصطفی فران. ریاض: الدار التدمریه.التفسیر(. 1423تتت )تتتتتتتتتتتتتتتتت

 . به کوشش احمد محمد شاکر. قاهره: مکتبۀ مصطفی البابی الحلبی و اوشده.الرساله(. 1353تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

 . قم: جامعۀ مدرسین.تر(. 1413) .شیخ طوسی، محمد بن حسن

 المکتب اشسالمی. ن اعظمی. بیروت:االرحمحبیبکوشش . به المصنف(. 1413بن همام. ) زاقصنعانی، عبدالرّ

 العلمیه.کوشش محمود محمد عبده. بیروت: دارالکتب. به التفسیر(. 1419تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )

شش   . بهالمعجم الکبیر(. 1418سلیمان بن احمد. ) طبرانی،  اث  رالتاحیاء  دار سلفی. بیروت:  حمدی عبدالمجیدکو

 العربی.

ت )                           ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت کوشش طارق بن عوض اهلل بن محمد و عبدالمحسن بن ابراهیم  . به وسطلمعجم اشا(. 1415ت

 دارالحرمین.. قاهره: حسینی

محمود محمد شتتتاکر. قاهره: مطبعۀ   کوشتتتش به. تهذیب اآلثار: مستتتند ابن عباستا(. طبری، محمد بن جریر. )بی

 المدنی.

 کوشش عبداهلل بن عبدالمحسن ترکی. قاهره: دار هجر. . بهجامع البیان(. 1422تتتتتتت )تتتتتتتتتتتتت

 . قاهره: دار هجر.یبن عبدالمحسن ترککوشش محمد  . بهالمسند(. 1419طیالسی، سلیمان بن داوود. )

 .تبۀ السنهکوشش صبحی سامرائی و محمود محمد خلیل صعیدی. قاهره: مک به. المسند(. 1416. )عبد بن حمید

 کوشش حمزه احمد الزین. بیروت: موسّسه الرساله. . بهاشحادیث(. 1412عفّان بن مسلم باهلی. )

 .المعطی امین قلعجی. بیروت: دارالکتب العلمیهکوشش عبد به. الضعفاء(. 1414. )عقیلی، محمد بن عمرو

 وت: دارالکتب العلمیه.کوشش محمد حسن اسماعیل. بیر. به الترغیب(. 1424عمر بن احمد. )

سه      . به مسند الشهاب  (. 1413قضاعی، محمد بن سالمه. )  قاضی  کوشش حمدی بن عبدالمجید سلفی. بیروت: موسّ

 الرساله.

 کوشش مجدی باسلوم. بیروت: دارالکتب العلمیه. . بهتأویالت اهل السنه(. 1428ماتریدی، محمد بن محمد. )

 احیاء التراث العربی. محمد فالاد عبدالباقی. بیروت: دار کوشش به. وطأمال(. 1418مالک بن انس. )
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 ی. بیروت: المنشورات العلمیه.ن طاهر سورتاعبدالرحمکوشش  . بهتفسیرالتا(. بن جبر. )بی مجاهد

 .الفکردار. بیروت: الصحیحتا(. مسلم بن حجاج. )بی

 سن صبری. بیروت: دارالبشائر.کوشش عامر ح. به الزهد(. 1421موصلی. ) معافی بن عمران

 . بیروت: المکتب اشسالمی.کوشش حبیب الرحمان اعظمی به. الجامع(. 1413. )معمر بن راشد

 کوشش عبداهلل محمود شحاته. بیروت: دار احیاء التراث العربی. . بهالتفسیر(. 1423مقاتل بن سلیمان بلخی. )

سدۀ    (. »1398مهروش، فرهنگ. ) شورا در دو  سته   روزۀ عا ست هجری: د سی روایات   بندی و گونهنخ علوم «. شنا

 .39-51(: 2) 49. قرآن و حدیث

اخالقی او در منابع  روایاتمروری بر ، عباسها از نگاه ابنشیوۀ اصالح بینش(. »1411تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و دیگران. )       

 .231-213(، 1) 6. مطالعات فهم حدیث«. متقدم

فصتتلنامۀ  «. هابررستتی اهمیت فضتتائل فکری در آموزش و چگونگی اکتستتاب آن (. »1411میراحمدی، صتتادق. )

 .36-82(: 2) 2. تأمالت اخالقی

 م خلیل ابراهیم. بیروت: دارالکتب العلمیه.عن. به کوشش عبدالماعراب القرآن(. 1421نحاس، احمد بن محمد. )

 الدار.ئی. مدینه: مکتبۀکوشش عبدالرحمان عبدالجبار فریوا. به الزهد(. 1414وکیع بن جراح. )

زاد  دانشگاه آ  .و حدیث قرآنرسالۀ دکتری علوم  . عباسبازشناسی اندیشۀ اخالقی ابن   (. 1411. )پور، مرتضی همتی

 .اسالمی واحد گرگان

 کوشش هند شلبی. بیروت: دارالکتب العلمیه.. به التفسیر(. 1425یحیی بن سالم. )

 


