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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

�����������������������������������������������������������
  .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

���

 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

�����������������������������������������������������������
  .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
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��385ابوجهل

و همـه   خود بر ضد ايشان و مسلمانان ادامه داد

بـه   9تالش خود را براي نابودي رسـول خـدا  

ابوسـفيان بـراي   پيـك  هنگامي کـه   ١.کار بست

نجات کاروان قريش از دسـتيابي مسـلمانان بـه    

مکه رسيد، ابوجهل بر بام کعبه رفت و مکيـان  

ز شـهر و رويـارويي بـا مسـلمانان     را به خروج ا

پـس از نجـات کـاروان تجـاري      ٢.تشويق کرد

قريش بـه رهبـري ابوسـفيان و درخواسـت وي     

بـراي بازگشـت سـپاه قــريش بـه مکـه، وي بــر      

رويارويي بـا مسـلمانان اصـرار ورزيـد و افـراد      

ــامبر   ــزدل و مســحور پي خواهــان بازگشــت را ب

شمرد و همه را براي ادامه حرکت سپاه ترغيب 

سـخنان، نخسـتين نبـرد جـدي      ايـن  با او ٣.کرد

قريش با مسلمانان را به راه انداخت و خـود در  

يعني کسـاني بـود   » مطْعمين«اين لشکرکشي از 

ســپاه قــريش را بــر عهــده خــوراك کــه تهيــه 

آيـه   كـه  كنـد  مي نقل كلبي از واحدي. داشتند

 كننــدگان اطعــام از تــن ۱۲ دربــاره ۸/انفــال ۳۶

 ابوجهـل  آنـان  از يكـي  كـه  شـد  نازل بدر روز

جريـان نبـرد بـدر     در را خـويش  شتر ۱۰و ٤بود

در اين آيه بخشـش امـوال    خداوند ٥.ذبح کرد

بـراي بازداشــتن از ديــن خـدا را مايــه حســرت   

�����������������������������������������������������������

  .٨٢٦ ، ص٤البيان، ج ؛ مجمع٤٨٠ ، ص٢ جة النبويه، سيرال. ١

.١٩٧، ص٢الکشاف، ج .٢

  .٢٧١-٢٧٠، ص٣؛ البداية و النهايه، ج٣٧، ص١المغازي، ج. ٣

.٤٣، ص٤؛ کشف االسرار، ج٢٤٠اسباب النزول، ص .٤

.٤٥، ص٢تاريخ يعقوبي، ج. ٥

کــافران و شکســت و درافتــادن بــه دوزخ را    

ِيـَن َكَفـُروا {: سرانجام آنان دانسته اسـت 
"

إِن" ا#

 Oَُصدvِ ُهم
َ
مَوال

َ
َسيُنِفُقوَغَها يُنِفُقوَن أ

َ
وا َعن َسبِيِل اهللاِ ف

ِيَن َكَفُروا 
"

ُبوَن َوا#
َ
م" يُغل

ُ
يِهم َحَ�ةً ع

َ
م" تَُكوُن َعل

ُ
ع

 
َ

ونَ  إِ� ُ�َrُ َجَهن"َم{.  

ابوجهل در روز بـدر خداونـد را بـه داوري    

خواند و با اين دستاويز که ديـن آنـان قـديم و    

دين محمد جديـد اسـت، از خـدا خواسـت تـا      

تر  از دو دين را که نزد او محبوبيك هر اهل 

 ۱۹بــه گفتــه طبرســي آيــه . اســت، يــاري کنــد

برخي منـابع   ٦.به اين رخداد اشاره دارد ۸/انفال

از نفرين رسول خدا به ابوجهـل پـيش از آغـاز    

آرايي دو  پس از صف ٧.اند نبرد بدر سخن گفته

سپاه، پيامبر قريش را از جنگ بر حـذر داشـت   

بــه رويــارويي بــا آنــان را  و عــدم تمايــل خــود

برخي از قريشـيان از ايـن پيشـنهاد    . اعالن کرد

و تحريك پيامبر استقبال کردند؛ اما ابوجهل با 

ــنهاد    ــا پيش ــان، ب ــب آن ــرك ترغي ــمه ت مخاص

اي بـيش   و ياران پيـامبر را لقمـه   ٨مخالفت کرد

گرديم تا خـدا   بازنمي امروز :و گفت ٩ندانست

  ١٠.ميان ما و پيامبر حکم کند

ش از شروع جنـگ تـن بـه تـن، او بـراي      پي

�����������������������������������������������������������

.٨١٧، ص٤مجمع البيان، ج. ٦

.٤٦، ص١المغازي، ج .٧

.٦١، ص١المغازي، ج. ٨

.٤٤٤، ص٢؛ تاريخ طبري، ج٦٢٣، ص١السيرة النبويه، ج. ٩

.٦٢٣، ص١؛ السيرة النبويه، ج٦٤-٦٣، ص١المغازي، ج .١٠
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��387ابوجهل

ايـن   نـزول  البته بر پايه سخن مشهور، ١.اند دانسته

نـدش  فرز ٢.اسـت  وائـل  بـن  عـاص  درباره سوره

عکرمــه نيــز هماننــد پــدر از دشــمنان سرســخت 

وي در غـزوه احـزاب بـه سـال     . رسول خدا بـود 

ســپاه  آوران نــاماز در شــمار پــنج تــن . پــنجم ق

دشمن بـود کـه از خنـدق گذشـت؛ امـا در پـي       

کشــته شــدن عمــرو بــن عبــدود بــه دســت امــام 

عکرمه  ٣.، گريخت و خود را نجات داد7علي

ز کساني بـود کـه   ا .مكه به سال هشتم ق فتح در

امـا پـس از آن کـه    . پيامبر به قتل آنان فرمان داد

سـپس  . گريخت، ايشـان از خـون او درگذشـت   

بر پايه . و به مدينه هجرت کرد ٤شد وي مسلمان

گزارشي، پيامبر او را عامل صدقات قبيله هوازن 

و براي آن که وي آزرده نشود، مسـلمانان   ٥کرد

ابوبکر وي  ٦.ترا از دشنام دادن به پدرش بازداش

 به و ساخت سپاهي سركرده *را در نبردهاي رده

ز  کـذاب،  مسـيلمه  كـارزار  بـه  كـه  داد او فرمان

سـر انجـام وي    ٧.مدعيان دروغين پيغمبري، رود

در نبرد اجنادين و بر پايـه گزارشـي، در رخـداد    

   ٨.در دوران خالفت عمر کشته شديرموك 

�����������������������������������������������������������

.٢٢٢ص ،٢١ج تفسير قرطبي، .١

.٤٩٤؛ اسباب النزول، ص٢١٢ص ،٣٠ج جامع البيان، .٢

  .٥٠ ، ص٢ تاريخ يعقوبي، ج ؛٢٢٦- ٢٢٤ص ،٢السيرة النبويه، ج. ٣

.١٠٣، ص٢الطبقات، ج .٤

.٤، ص٦الطبقات، ج .٥

.٢٣٦، ص٢العقد الفريد، ج .٦

.٥٦٩، ص٣؛ اسد الغابه، ج٢٨٢-٢٨١، ص٣تاريخ طبري، ج .٧

.١٠٨٣، ص٣؛ االستيعاب، ج٤، ص٦الطبقات، ج .٨

  منابع �

ــه، .)ق٢٤٨.م( االزرقــي :مكــه اخبــار  كوشــش ب

؛ ق١٤١٥ الصــالح، مکــه، مكتبــة الثقافــه، رشـدي 

 كوشـش  بـه ، .)ق٤٦٨.م( الواحدي :النزول اسباب

ــال ــه،   كم ــب العلمي ــروت، دار الکت ــيوني، بي  بس

 بـه ، .)ق٤٦٣.م( عبدالبر ابن :االستيعاب؛ ق١٤١١

؛ ق١٤١٢ البجـاوي، بيـروت، دار الجيـل،    كوشش

 الجـزري  محمـد  بـن  علـي  اثيـر  ابـن  :الغابه اسد

؛ ق١٤٠٩ ، بيـــــروت، دار الفکـــــر، .)ق٦٣٠.م(

ــن :االشــتقاق ــه، .)ق٣٢١.م( دريــد اب  كوشــش ب

 انسـاب ؛ ق١٤١١ عبدالسالم، بيروت، دار الجيـل، 

، به كوشش زكـار،  .)ق٢٧٩.م(البالذري  :االشراف

 ابـن  :و النهايه البداية ؛ق١٤١٧بيروت، دار الفکر، 

 عـادل  و محمد علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م( كثير

تاريخ ؛ ق١٤١٨ ار الکتب العلميه،احمد، بيروت، د

ــري  ــاريخ(طب ــم ت ــوك االم ــري :)و المل  الطب

ابوالفضـل، بيـروت،    محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م(

تاريخ مکـه از آغـاز تـا     ؛دار احياء التراث العربـي 

ــه  ــرفاي مک ــت ش ــان دول احمــد الســباعي  :پاي

جعفريـان، تهـران، مشـعر،    : ، ترجمه.)ق١٤٠٤.م(

 يعقــوب بــن داحمــ :اليعقــوبي تــاريخ ؛ش١٣٨٥

 التعريف؛ ق١٤١٥ ،، بيروت، دار صـادر .)ق٢٩٢.م(

 محمد كوشش به، .)ق٥٨١.م( السهيلي :و االعالم

؛ ق١٤٠١االسـالميه،   الـدعوة  كلية طرابلس، علي،

، بيـروت،  .)ق٦٠٦.م( الرازي الفخر :الكبير التفسير

تفسير قرطبـي  ؛ ق١٤١٥دار احياء التراث العربي، 

، .)ق٦٧١.م( لقرطبـي ا :)القـرآن  حكامأل الجامع(

 جـامع ؛ ق١٤٠٥بيروت، دار احياء التراث العربـي،  

 صـدقي  كوشـش  بـه ، .)ق٣١٠.م( الطبري :البيان

ــل، ــر،  جمي ــروت، دار الفك ــرة؛ ق١٤١٥ بي  جمه

 كوشـش  بـه ، .)ق٤٥٦.م( حـزم  ابن :العرب انساب

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــا، بي ــي از علم  گروه

 احمـد العلـي،   :حجاز در صـدر اسـالم  ؛ ق١٤١٨

 :الـدر المنثـور   ؛ش١٣٧٥آيتـي، مشـعر،   : ترجمه
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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

���

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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