
عباسي حسن بن محمد ابوجعفر
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و ) و عدد چهار ماه به پندارشان کامـل گـردد  (

حـالل   ،نچه را خدا حرام كـرده آ بدين ترتيب،

کارهاي زشتشان در نظرشان زيبا جلوه . شمرند

داده شده و خداوند جمعيت کافران را هدايت 

  )۳۷، ۹/توبه. (»کند نمي

ابوثمامه تا دوران خالفت خليفـه دوم زنـده   

منابع بـه مسـلمان شـدن و تـاريخ وفـاتش       ١.بود

قائل به مسلمان شـدن  سهيلي تنها . اشاره ندارند

کند که حاکي  او به گزارشي استناد مي. ستاو

از حضــور ابوثمامــه در مراســم حــج در دوران 

هـا   از گـزارش  ٢.خالفت عمر بن خطاب اسـت 

بـوده  مشـرك  . آيد که وي تا سال نهم ق برمي

بنا بر اين، گويا گرويـدن او بـه اسـالم،     ٣.است

  .پس از فتح مکه بوده است

  منابع �

 كوشـش  بـه  ،.)ق٢٤٨.م( االزرقـي  :مكـه  اخبار

؛ ق١٤١٥ الصالح، مکـه، مكتبـة الثقافـه،    رشدي

 بـه ، .)ق٨٥٢.م( العسـقالني  حجـر  ابـن  :االصابه

ــي كوشــش ــد عل ــروت، دار  و محم ديگــران، بي

ــه، ــب العلمي ــاب؛ ق١٤١٥ الکت ــراف انس  :االش

 و زكـار  سهيل كوشش به، .)ق٢٧٩.م( البالذري

ــاض ــروت  ري ــي، بي ــر،  ،زركل ؛ ق١٤١٧دار الفك

، بيـروت،  .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه البداية

و  االمـم  تـاريخ (تاريخ طبـري  ؛ مکتبة المعارف

 محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك
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  .١٨٣، ص١اخبار مکه، ج. ١

  .٦١٠ ص ،١ ج االصابه،. ٢

.١٨٦التنبيه و االشراف، ص: نک. ٣

ــي  ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي  ؛ابوالفضــل، بي

، .)ق٢٩٢.م( يعقـوب  بـن  احمد :اليعقوبي تاريخ

 بـن  مقاتـل  تفسير؛ ق١٤١٥ ،بيروت، دار صادر

، بــه .)ق١٥٠.م(مقاتـل بــن سـليمان    :سـليمان 

شحاته، بيـروت، التـاريخ    محمود عبداهللاکوشش 

 المسعودي :و االشراف التنبيه؛ ق١٤٢٣ العربي،

 انسـاب  جمهرة؛ ، بيروت، دار صـعب .)ق٣٤٥.م(

گروهي  كوشش به، .)ق٤٥٦.م( حزم ابن :العرب

؛ ق١٤١٨ از علمـا، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،    

بــه ، .)ق٢١٨. م(ابــن هشــام  :النبويــه الســيرة

ــة    ــروت، المکتب ــران، بي كوشــش الســقاء و ديگ

، .)ق٥٤٨.م( الطبرسـي  :البيـان  مجمع؛ العلميـه 

ــه،   ــروت، دار المعرف ــر؛ ق١٤٠٦بي ــن  :المحب اب

، بــه کوشــش ايلــزه ليخــتن .)ق٢٤٥.م(حبيــب 

  :المنـتظم  ؛شتيتر، بيروت، دار اآلفـاق الجديـده  

ــوزي ــن ج ــه، .)ق٥٩٧.م( اب ــش ب ــد كوش  محم

 وت، دار الکتب العلميـه، ديگران، بير و عبدالقادر

  .ق١٤١٢

  سيد مرتضي حسيني شاه ترابي
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از  :ابوجعفر محمد بن حسن عباسي

  .واليان مکه در سده چهارم ق

ابوجعفر محمد بن حسـن بـن عبـدالعزيز بـه     

در منـابع از زنـدگي او    ٤.بـرد  عباسيان نسب مي

بر پايه گزارشي، پس . اطالعي ارائه نشده است

که که بـه سـبب هجـوم    از آرام شدن اوضاع م

بحرانـي شـده بـود، بـه     . ق۳۱۷به سال  *قرامطه
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.١٢٧امراء مکه، ص. ٤



��381ابوجهل

فاسـي بــه نقـل از مــورخ    ١.واليـت مکـه رســيد  

الوالة  مصري، محمد بن يوسف صاحب کتاب

پس . ق۳۳۸اش را در سال  حکمراني و القضاة،

از عزل او از منصب قاضـي القضـات مصـر در    

همين سال دانسته و آورده است که واليـت او  

بايسـت از سـوي علـي بـن اخشـيد       يبر مکه مـ 

که در پي درگذشت پدرش محمـد بـن    ٢باشد

اداره امـور بـه دو   . ق۳۳۴طُغْج اخشيد در سـال  

انـد کـه    گفته ٣.فرزندش علي و ابوالقاسم رسيد

ابوجعفر، معاون علـي در حکومـت اخشـيديان    

  ٤.بوده است

واليت شام، مصر و حـرمين  . ق۳۳۱در سال 

ي، بـه ابـوبکر بـن    از سوي خليفه عباسي، المتقـ 

ــج واگــذار شــد   ــن طُغْ ــاع . محمــد ب او از اوض

ــومتي     ــت و حک ــره گرف ــيان به ــامان عباس نابس

  ٥.مستقل تأسيس کرد

  منابع �

عبـدالفتاح راوه،   :امراء مکه عبر عصور االسـالم 

 ابـن  :و النهايـه  البداية ؛الطائف، مکتبة المعارف

ــر ــه، .)ق٧٧٤.م( كثي ــي كوشــش ب ــيري،  عل ش
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  .١٥؛ خالصة الکالم، ص٣٣١، ص٢شفاء الغرام، ج. ١

؛ امـراء مکـه،   ١٥الصة الکالم، ص؛ خ٣٣١، ص٢شفاء الغرام، ج. ٢

  .١٢٧ص

  .١٧٠، ص١العقد الثمين، ج. ٣

؛ تـاريخ مکـه،   ١٥؛ خالصة الکالم، ص٣٣١، ص٢شفاء الغرام، ج. ٤

  .١٧٥ص

، ١١؛ البدايـة و النهايـه، ج  ٣٠١-٢٩٩، ص٤تاريخ ابن خلدون، ج. ٥

.٢١٥-١٩٣ص

 تاريخ؛ ق١٤٠٨ التراث العربي،بيروت، دار احياء 

، بيروت، دار .)ق٨٠٨.م( خلدون ابن :خلدون ابن

احمد  :تاريخ مکه؛ ق١٣٩١احياء التراث العربي، 

ــباعي  ــافي،  .)ق١٤٠٤.م(الس ــة الثق ــادي مک ، ن

خالصة الکالم في بيـان امـراء البلـد     ؛ق١٤٠٤

، .)ق١٣٠٤.م(احمد بـن زينـي دحـالن     :الحرام

 :الغـرام  شفاء ؛ق١٣٠٥مصر، المطبعة الخيريـه،  

 مصـطفي  كوشش به، .)ق٨٣٢.م( محمد الفأسي

 العقـد  ؛م١٩٩٩، هالحديثـ  النهضـة  ،همك محمد،

 محمـد الفأسـي   :االمين البلد تاريخ في الثمين

 سير، مصر، الرسـاله،  فؤاد كوشش به.) ق٨٣٢.م(

  .ق١٤٠٦

  سيد مجتبي حسيني
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 مخـزوم و از   بنـي  رئـيس تيـره   :ابوجهل

  در مکه 9مبرپيا سرسخت دشمنان

مخـزوم    بني تيره از ٦مغيره هشام بن عمرو بن

 أسـماء  از اين رو کـه مـادرش  . قريش بود قبيله

 بـن  نهشـل  بنـي  بن جندل از مخرمة/مخربه بنت

ــن دارم ــك ب ــن مال ــود  ب ــه ب ــن ٧حنظل ، او را اب

 مردان از هشام پدرش. اند نيز خوانده ٨الحنظليه 

و  رفـت  مي شمار به مكه نواز مهمان و سرشناس

 او مـرگ  قـريش . مخزوم رياست داشت  بني بر

 والدت از زمـان  ٩.داد خود قـرار  مبدأ تاريخ را
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  .١٢۵، ص١؛ انساب االشراف، ج١٣٩ص المحبر،. ٦

.٦٢٣، ص١لسيرة النبويه، ج؛ ا٣، ص٦الطبقات، ج .٧

  .٣٤٨، ص١؛ انساب االشراف، ج ٦٢٣ ، ص١ج ة النبويه،سيرال. ٨

  .٣٣٢؛ المنمق، ص١٣٩ المحبر، ص. ٩


