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ــيوطي ــه،  .)ق٩١١.م( السـ ــروت، دار المعرفـ ، بيـ

ــان روض؛ ق١٣٦٥ ــوح :الجنـــ  رازي ابوالفتـــ

ناصـح، مشـهد،    و يـاحقي  كوشش به، .)ق٥٥٤.م(

 :الهـدي  سـبل ؛ ش١٣٧٥ آستان قدس رضـوي، 

ــد ــن محم ــف ب ــالحي يوس ــه، .)ق٩٤٢.م( الص  ب

دار محمـد، بيـروت،    علـي  و احمـد  عادل كوشش

 :خسـرو  ناصـر  سفرنامه؛ ق١٤١٤ الکتب العلميه،

؛ ش١٣٨١، تهـران، زوار،  .)ق٤٨١.م( خسـرو  ناصر

 بــه، .)ق١٥١.م( اســحاق  ابــن :المغــازي و الســير

 و تـاريخ  مطالعـات  دفتر قم، زكار، سهيل كوشش

ابـن   :النبويـه  السيرة ؛ش١٣٦٨اسـالمي،   معارف

، به كوشش السـقاء و ديگـران،   .)ق٢١٨. م(هشام 

 ابـن  :الكبـري  الطبقـات ؛ ت، المکتبة العلميهبيرو

، عبـدالقادر  محمـد  كوشـش  به، .)ق٢٣٠.م( سعد

 :الفريد العقد؛ ق١٤١٨ بيروت، دار الکتب العلميه،

 مفيـد  كوشـش  به، .)ق٣٢٨.م( ربه عبد بن احمد

ــه،  ــب العلمي ــروت، دار الکت ؛ ق١٤٠٤ قميحــه، بي

، .)ق٢٧٦.م(ابـن قتيبـة الـدينوري     :عيون االخبار

 :الكشـاف  ؛ق١٤١٨دار الکتـب العلميـه،    بيروت،

ــري ــت .)ق٥٣٨.م( الزمخش ــم، بالغ ؛ ق١٤١٥ ،، ق

 كوشـش  بـه ، .)ق٥٢٠.م( ميبـدي  :االسرار كشف

 مجمــع؛ ش١٣٦١ حكمــت، تهــران، اميــر کبيــر،

، بيروت، دار المعرفه، .)ق٥٤٨.م( الطبرسي :البيان

ــر؛ ق١٤٠٦ ــب  :المحب ــن حبي ــه .)ق٢٤٥.م(اب ، ب

بيـروت، دار اآلفـاق    کوشش ايلزه ليختن شـتيتر، 

ابـراهيم رفعـت پاشـا،     :مـرآة الحـرمين   ؛الجديده

ــه ــعر، : ترجم ــاري، مش ــازي ؛ش١٣٧٧انص  :المغ

جـونس،   مارسدن كوشش به، .)ق٢٠٧.م( الواقدي

 حبيــب ابـن  :المنمـق ؛ ق١٤٠٩ بيـروت، اعلمـي،  

فاروق، بيروت، عالم  احمد كوشش به، .)ق٢٤٥.م(

  .ق١٤٠٥ الکتاب،

   واسعي سيد علي رضا
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أبوحاز شـهيدان   :ه عامر بن ثابـت ب

  أحدانصاري 

 تيـره از بن ثابـت بـن نعمـان بـن اميـه       ١عامر

 ٢.استاوسيان  ازبن عوف و  بن عمرو ثعلبة بني

را کــه آن  ٣شــود شــناخته مــي اش وي بــه کنيــه

انـد کـه شـايد     آورده ابوحبه، ابوحيـه و ابوحنّـه  

را ابوحبـه  گروهي  ٤.برخي تصحيف شده باشد

نيـز   ويدر نـام و نشـان    ٥.انـد  دانسـته  تر صحيح

ــده مــي هــايي اخــتالف ــک. شــود دي  ،٦او را مال

 و انـد  خوانـده  ١٠و ثابـت  ٩، عميـر ٨عمـرو  ،٧عامر

 ١٤، عبـدعمرو ١٣ثابت ،١٢عمير ،١١پدرش را عمرو

  در ميـان اصـحاب رسـول    .انـد  گفتـه  ١٥و نعمان

نيـز بـا ايـن کنيـه ديـده       گـر دي يافـراد  9خدا
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  .٣٣٦ص
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  .٢٢ص

  .٣٢١، ص٢االکمال، ج. ٨

  .٥٩٠، ص٤االصابه، ج. ٩

  .١١١، ص٢االنساب، ج. ١٠

  .٢٢، ص٣؛ اسد الغابه، ج٧٩٥، ص٢االستيعاب، ج. ١١

  .٧٩٥، ص٢االستيعاب، ج. ١٢

  .٢٢، ص٣اسد الغابه، ج. ١٣

  .٧٩٥، ص٢االستيعاب، ج. ١٤
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ام و نشان عامر بـن  اين اختالف در ن ١.شوند مي

آمـده از شـهرت وي بـه کنيـه و      ثابت شايد بـر 

  .کنيه او باشد وجود اصحاب هم

بـن   ثعلبـة  بني شهيد در احد را از تيره  ابوحبه

کنـار هـم نهـادن    با  ٢.اند عمرو بن عوف شمرده

ــابع اطالعــات او ، سلســله نســب موجــود در من

بن  اميةبن  بن نعمان بن ثابت عامر: چنين است

 بن عوف بن عمرو ثعلبةبن  )برك(قيس امرؤال

اين نسب در برخـي از  ذکر . اوسبن مالك بن 

جمهرة کتاب هماهنگي آن با اطالعات  ،٣منابع

بـن    ضـياح  ابي نام بردن از، و نيز ٤العرب انساب

 بـه عنـوان بـرادر    ٥...بـن  اميةبن   بن نعمان  ثابت

، بـن جبيـر   نگاهي به نام اجـداد عبـداهللا  و  ٦وي

 يراندازان سپاه اسـالم در جنـگ احـد   ده تنفرما

، ما را به ٧آيد شمار مي بهاو که از عمو زادگان 

شود که شهيد در احـد بـا    اين نکته رهنمون مي

کنيه ابوحبه، ابوحنه يا ابوحيه، عامر بن ثابت بن 

 بن عمـرو  مالكعنوان از اين رو، . نعمان است

ــت   ــن ثاب ــن  ب ــةب ــن کلف ــه ب ــاوين  ٨ثعلب ــا عن   ي
�����������������������������������������������������������

  .٧٢، ص٧؛ االصابه، ج٣٦٥، ص٣الطبقات، ج. ١

ــاز. ٢ ــه، ج١٦٠، ص١ي، جالمغ ــيرة النبوي ــاريخ ٦٨٩، ص١؛ الس ؛ ت

  .٢٩خليفه، ص

  .٩٩؛ جوامع السيره، ص١٢٨؛ الدرر، ص٣٦٥، ص٣الطبقات، ج. ٣

  .٣٣٧-٣٣٢جمهرة انساب العرب، ص. ٤

  .٩٩؛ جوامع السيره، ص٦٨٩، ص١السيرة النبويه، ج. ٥

؛ الـروض  ٣٦٥، ص٣؛ الطبقـات، ج ٦٨٩، ص١السيرة النبويـه، ج . ٦

  .٢٦٨ص، ٥االنف، ج

  .٩٩؛ جوامع السيره، ص٤٠٢، ص١انساب االشراف، ج. ٧

  .٣٦٥، ص٣الطبقات، ج. ٨

  .رسد به نظر نمي او درستبراي  ٩مشابه

يـا   ١٠به سبب سکونت ابوحبـه در منطقـه بـدر   

ــگ  ــن جنـ ــور وي در ايـ ــدري  ،١١حضـ او را بـ

اهالي مدينه بـه يـاري    باکه از آن رو  وخواندند 

 .گفتنـد  را انصـاري وي ، شـتافت  9رسول خدا

برخي منابع نام او را در شـمار مسـلمانان حاضـر    

ضور ؛ اما سمعاني ح١٢اند در جنگ بدر ياد کرده

افــزون بــر  ١٣.پــذيرد وي را در جنــگ بــدر نمــي

ــزارش ــدر و    گ ــور او در ب ــاه از حض ــايي کوت ه

شهادتش در احد، اطالعاتي که ابعاد زنـدگي او  

گويــا از وي . را روشــن کنــد، در دســت نيســت

در سلسله اسناد برخـي از   ١٤.بر جا نماندفرزندي 

شود کـه فـردي    ها عنوان ابوحبه ديده مي روايت

  ١٥.حبه شهيد در احد استديگر، جز ابو

  منابع �

ابـن عبـدالبر    :االستيعاب في معرفـة االصـحاب  

ــش  ،.)ق٤٦٣.م( ــه کوش ــاب ــروت، دار  ي،والبج بي

 :اسد الغابة في معرفـة الصـحابه   ؛ق١٤٢٩ الجيل،

، بيـروت، دار الفکـر،   .)ق٦٣٠.م(ابن اثير الجـزري  

ابـن حجـر    :االصابة في تمييز الصـحابه  ؛ق١٤٠٩
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  .٣٣٧انساب العرب، ص

  .١١١، ص٢االنساب، ج. ١٣
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  .٦٣١تقريب التهذيب، ص. ١٥
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، به کوشش علـي محمـد و   ).ق٨٥٢.م(العسقالني 

ــه،    ؛ق١٤١٥ديگــران، بيــروت، دار الکتــب العلمي

ــال ــاکوال  :االکم ــن م ــروت، دار  ،.)ق٤٧٥.م( اب بي

ــي،  الکتــب ــاباال ؛ق١٤١١العرب  عبــدالکريم :نس

، عبـدالرحمان بـه کوشـش   ، .)ق٥٦٢.م(سمعاني ال

ــس دا  ــدرآباد، مجل ــحي ــه،  ة ارئ ــارف العثماني لمع

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :انساب االشراف ؛م١٩٦٢

بــه کوشــش زکــار و زرکلــي، بيــروت، دار الفکــر، 

، .)ق٧٧٤.م(ابن کثيـر   :و النهايه البداية ؛ق١٤١٧

 خليفـة  :هتاريخ خليف ؛ق١٤٠٧بيروت، دار الفکر، 

فـواز، بيـروت،    به کوشـش ، .)ق٢٤٠.م(بن خياط 

 :تقريـب التهـذيب   ؛ق١٤١٥دار الکتب العلميـه،  

ــن حجــر العســقالني  ــه کو.)ق٨٥٢.م(اب شــش ، ب

ــيد،     ــوريه، دار الرش ــه، س ــد عوام  ؛ق١٤٠٦محم

بـه  ، .)ق٤٥٦.م(ابـن حـزم    :نساب العربا جمهرة

ــش  ــب   کوش ــروت، دار الکت ــا، بي ــي از علم گروه

 ابـن  :جوامع السـيرة النبويـه   ؛ق١٤٠٣العلميـه،  

ــي   ــزم اندلس ــب .)ق٤٥٦.م(ح ــروت، دار الکت  ، بي

 ابـن  :لسـير ا و المغازي الدرر في اختصار ؛هالعلمي

، قـاهره، وزارت اوقـاف مصــر،   .)ق٤٦٣.م(عبـدالبر  

ــروض ؛ق١٤١٥ ــف ال ، .)ق٥١٨.م(ســهيلي ال :االن

ــاء  ــروت، دار احي ــال  بي ــيرة ؛ق١٤١٢ ،ثرات  الس

 ءالسـقا  به کوشش، .)ق٢١٨.م(هشام  بنا :النبويه

 :الطبقات الکبـري  ؛ه، بيروت، دار المعرفديگرانو 

 ، بـــه كوشـــش محمـــد.)ق٢٣٠.م(ســـعد  ابــن 

؛ ق١٤١٨الكتـب العلميـه،   ، بيـروت، دار  عبدالقادر

بــه ، .)ق٧٣٤.م(النــاس  ابـن ســيد  :ثــرعيــون اال

ــش  ــم،    کوش ــروت، دار القل ــد، بي ــراهيم محم اب

بـن علـي    يحيي :المجموعه الفوائد غرر ؛ق١٤١٤

محمـد خرشـافي،   به کوشش ، .)ق٦٦٢.م(القرشي 

 :لمغــازيا ؛ق١٤١٧بيــروت، دار الکتــب العلميــه، 

ونس، مارسدن جـ  به کوشش، .)ق٢٠٧.م(الواقدي 

  .ق١٤٠٩بيروت، اعلمي، 

  خاني حسين قاضي
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قريش در  ازسران :مخزومي ابوحذيفه

روزگار جاهلي، اثرگذار در برخـي رويـدادهاي   

  مکه

بــن  مغيــرةبــن  ٢مهاشــم / ١ابوحذيفــه مهشــم

مخــزوم از قبيلــه   بنــي عبــداهللا بــن عمــر از تيــره

در  خبـري  وي والدت از تـاريخ  ٣.قريش است

  .دست نيست

 رخداد تـاريخي كـه ابوحذيفـه در   ترين  مهم

دسـت    بـه  *آن نقش داشته، نصب حجراالسود

سال پيش از  ۵٥يا  ۱۵٤است كه  9رسول اکرم

 ٧کعبه در جريان سـيل  ٦.بعثت ايشان اتفاق افتاد

ويران شد و در مشـاجره سـران    ٨سوزي يا آتش

ــس از      ــود پ ــب حجراالس ــر نص ــر س ــريش ب ق

ي، ، ابواميــه و بــر پايــه گزارشــ٩بازسـازي کعبــه 

پيشــنهاد کــرد نخســتين  ١٠بــن مغيــره ابوحذيفــة
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