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 كوشـش  بـه ، .)ق١٧٩.م( انس بن مالك :الموطّأ

 فؤاد، بيـروت، دار احيـاء التـراث العربـي،     محمد

ــزان؛ ق١٤٠٦ ــايي :المي ، .)ق١٤٠٢.م( الطباطب

  :البالغـــه نهـــج؛ ق١٣٩٣بيـــروت، اعلمـــي، 

 وفــاء؛ ق١٤١٢ قــم، دار الــذخائر، عبــده،شــرح 

ــاء ــمهودي :الوف ــه، .)ق٩١١.م( الس ــش ب  كوش

 يـه، عبدالحميد، بيروت، دار الكتـب العلم  محمد

  .م٢٠٠٦

  حسين حسينيان مقدم
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کننـده   آخـرين اعـالن   :ابوثُمامه کناني

  هاي حرام نَسيء در ماه

 بـن عـوف، از قبيلـه    ٢اميةيا  ١ابوثمامه، جناده

و  ٤، سـلمه ٣کنانه است و نـام جـد او را اميـه    بني

ــاده ــاد کــرده ٥جن ــد ي ــره. ان ــيم  بنــي وي از تي فَق

جـا   نسـيء  ٧.بودنـد » *نسيء«که متصدي ٦است

هـاي حـرام بـه دسـت عـرب       مـاه کـردن   به جـا 

اي داشــت کــه  جــاهلي بــود و متصــديان ويــژه
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؛ االصابه، ٤٥، ص٥؛ مجمع البيان، ج٢٨٦، ص٢تاريخ طبري، ج. ١

.٦١٠، ص١؛ ج٥٢، ص٧ج

.٢٦٨، ص١؛ ج٥٢، ص٧االصابه، ج. ٢

؛ ٢٨٦، ص٢؛ تــاريخ طبــري، ج ٤٤٨ص ،١ج مقاتــل، تفســير. ٣

.٣٢٣، ص٢المنتظم، ج

  .٤٩٤جمهرة انساب العرب، ص. ٤

  .٦١٠، ص١االصابه، ج. ٥

.٢٣٢، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٤٤، ص١السيرة النبويه، ج. ٦

؛ جمهرة ٢٣٢، ص١؛ تاريخ يعقوبي، ج٤٤، ص١السيرة النبويه، ج. ٧

  .٤٩٤انساب العرب، ص

فقـيم بـه ايـن     بنـي  ٨.شـدند  خوانده مي »قَالمسه«

شد، افتخـار   جايگاه که از پدر به پسر منتقل مي

  )نسيء ←( ٩.کردند مي

 کننـده  يعني اعـالن » قَلَمس«ابوثمامه آخرين 

او  ١١.ر بـود دار ايـن کـا   سال عهده ۴۰و  ١٠نسيء

به ايـن   9سال پيش از هجرت پيامبر ۳۱ تقريباً

که آخرين سال . سال نهم قجايگاه رسيد و تا 

در  ١٢.، آن را اعـالن کـرد  بـود نسيء استفاده از 

حجه واقعي  که موسم حج در ذي. سال دهم ق

 حجـة الـوداع  در  9قرار گرفت، رسـول خـدا  

در همين سـال   9پيامبر. نسيء را ممنوع شمرد

مل بر حکم حرمت نسـيء را بـه مـردم    آيه مشت

َما{: ١٣ابالغ کرد  يَُضـلO  الُكفرِ  9ِ  زِياَدةٌ  ءُ  الن"o إِغ"

يــنَ  بِـهِ 
"

ونَــهُ  َكَفـُروا ا#
O
  rُِل

ً
  rَُ̂رُمونَــهُ  وَ  tمـا

ً
 tمــا

ةَ  vُِواِطُؤا وا اهللاُ  َحر"مَ  ما ِعد"
O
 ُزي^ـنَ  اهللاُ  َحـر"مَ  ما َفُيِحل

ُهم
َ
عمالِِهم ُسوءُ  ل

َ
؛ }الyفِـرين الَقومَ  يَهِدى ال اهللاُ  وَ  أ

در كفـر اسـت    فزونينسيء جز اين نيست که «

سـال   يـك  ؛شـوند  ميكافران گمراه  ا آن،كه ب

ه كنند تا ب را حرام ميديگر سال  ورا حالل  آن

، برسد م كردهيحرتي كه خداوند يها ماه مقدار
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.٤٩٤؛ جمهرة انساب العرب، ص٢٣٢، ص١يخ يعقوبي، جتار. ٨

.٢٠٧-٢٠٦، ص٢البداية و النهايه، ج: نک. ٩

؛ تاريخ ١٤٢-١٤١، ص١١؛ انساب االشراف، ج١٥٦ص المحبر،. ١٠

  .٢٣٢، ص١يعقوبي، ج

.٦١٠، ص١؛ االصابه، ج١٤١، ص١١انساب االشراف، ج. ١١

البداية ؛ ١٨٦؛ التنبيه و االشراف، ص٢٨٦، ص٢تاريخ طبري، ج. ١٢

  .٢٠٦، ص٢و النهايه، ج

  .٤٦، ص٥؛ مجمع البيان، ج٦٠٤- ٦٠٣، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٣



عباسي حسن بن محمد ابوجعفر

ب
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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


