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و  9ابورهم پس از پيامبر گرامي از زندگي

  .پايان کار و دودمان او در منابع ياد نشده است

  منابع �

، بـه كوشـش   .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب

 :اسـدالغابه ؛ ق١٤١٢البجاوي، بيروت، دار الجيل، 

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجــزري   ابـن اثيـر علـي بـن    

ابـن حجـر    :االصـابه ؛ ق١٤٠٩بيروت، دار الفکـر،  

محمـد و   ، به كوشش علـي .)ق٨٥٢.م(الني العسق

ــه،   ؛ ق١٤١٥ديگــران، بيــروت، دار الکتــب العلمي

 ، به كوشـش .)ق٨٤٥.م(المقريزي  :امتاع االسماع

محمد عبدالحميـد، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،     

، .)ق٢٧٩.م(الـبالذري   :انساب االشراف؛ ق١٤٢٠

؛ ق١٤١٧بــه كوشــش زكــار، بيــروت، دار الفکــر، 

ــالم  ــاريخ االس ــاهيرت ــات المش ــذهبي  :و وفي ال

، به كوشش عمر عبدالسـالم، بيـروت،   .)ق٧٤٨.م(

تـاريخ  (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٠دار الکتاب العربي، 

 ، به كوشـش .)ق٣١٠.م(الطبري  ):االمم و الملوك

؛ محمد ابوالفضل، بيروت، دار احياء التراث العربـي 

، .)ق٢٤٠.م(خيــاط  بــن خليفــة :هخليفــ تــاريخ

ــب ا  ــروت، دار الکت ــه،بي ــاريخ  ؛ق١٤١٥ لعلمي ت

، به .)ق٢٦٢.م(ابن شبة النميري  :المدينة المنوره

تـاريخ  ؛ ق١٤١٠شلتوت، قم، دار الفکـر،   كوشش

، بيـروت،  .)ق٢٩٢.م(احمد بن يعقـوب   :اليعقوبي

ابـن   :جمهرة انسـاب العـرب  ؛ ق١٤١٥دار صادر، 

، گروهــي از علمــا، بــه كوشــش .)ق٤٥٦.م(حــزم 

دانشـنامه  ؛ ق١٤١٨بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

قـم، پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،      :سيره نبـوي 

، بـه  .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :دالئل النبوه ؛ش١٣٨٩

كوشش عبدالمعطي، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   

 عبـدالمنعم  بـن  محمـد  :المعطار الروض؛ ق١٤٠٥

ــر ــان، .)ق٩٠٠.م(ي الحمي ــة لبن ــروت، مکتب  ، بي

ي محمد بن يوسف الصـالح  :سبل الهدي ؛م١٩٨٤

ــي  .)ق٩٤٢.م( ــد و عل ــادل احم ــش ع ــه كوش  ، ب

ــه،    ــب العلمي ــروت، دار الکت ــد، بي ؛ ق١٤١٤محم

، بيـروت، دار  .)ق٤٥٨.م(البيهقـي   :السنن الكبري

 بـه ، .)ق٢٣٠.م( سـعد  ابن :الكبري الطبقات؛ الفکر

، بيــروت، دار الکتــب عبــدالقادر محمــد كوشــش

ــه، ــر؛ ق١٤١٨ العلميـ ــب   :المحبـ ــن حبيـ ابـ

ــه کوشــش .)ق٢٤٥.م( ــزه ليخــتن شــتيتر، ، ب ايل

صفي  :االطالع مراصد ؛بيروت، دار اآلفاق الجديده

، بيـروت،  .)ق٧٣٩.م(ي بغـداد عبدالمؤمن ال الدين

ــل، ــدان ؛ .ق١٤١٢ دار الجي ــم البل ــاقوت  :عج ي

؛ م١٩٩٥، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٢٦.م(الحموي 

به  ،.)ق٤٣٠.م( هانيفصنعيم االابو :همعرفة الصحاب

ــوطن، کوشــش العــزازي، ريــاض، د  ؛ق١٤١٩ار ال

 ، بـــه كوشـــش.)ق٢٠٧.م(الواقـــدي  :المغـــازي

؛ ق١٤٠٩مارســدن جــونس، بيــروت، اعلمــي،    

، به كوشش نعـيم  .)ق٥٩٧.م(ابن جوزي  :المنتظم

وفـاء  ؛ ق١٤١٢زرزور، بيروت، دار الکتب العلميه، 

محمـد   ، به كوشش.)ق٩١١.م(السمهودي  :الوفاء

.دار الكتب العلميه ،عبدالحميد، بيروت

  سعيد نجاتي محمد
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از دشــمنان پيــامبر  :اســدي ابوزَمعــه 

  در مکه 9گرامي

بـن اسـد بـن     ١عبدالمطّلب / اسود بن مطّلب

اســد قــريش مکنّــا بــه  بنــي از تيــره ٢ٰ عبــدالعزّي

، فــردي ٤وي از ســران قــريش ٣.ابوزمعــه اســت
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ــذهب، ج . ١ ــروج ال ــتيعاب، ج٢٩٥ ، ص٢ م ، ٣؛ ج٦٦٠، ص٢؛ االس

  .٩١٠ص

  .٣٦٢ ، ص١ السيرة النبويه، ج. ٢

  .١٤٨، ص١انساب االشراف، ج. ٣

  .٢٩٥ ، ص٢ ؛ مروج الذهب، ج١٥٠، ص١انساب االشراف، ج. ٤
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بخشنده و در زمـره كسـاني بودكـه در رخـداد     

، به سال پنجم پيش از بعثت حجراالسودنصب 

را گرفـت   9يكي از چهار گوشه رداي پيامبر

ــود   ــاي خـ ــاده در آن را در جـ ــا ســـنگ نهـ تـ

از همنشــيني هميشــگي او بــا ســران  ١.بگذارنــد

كهنسال مشرك مكه، همچـون وليـد بـن مغيـره     

مخزومي، عاص بـن وائـل سـهمي و اسـود بـن      

بـر ضـد     عبديغوث زهري كه بيشـتر در توطئـه  

د كـه  تـوان حـدس ز   ، مـي ٢اسالم با هـم بودنـد  

  .الفيل زاده شده است سالياني پيش از عام

ــامبر   ــا پي ــمني او ب ــاريخ از دش ــالم  9ت و اس

اي از آن، ريشخند پيامبر در  نمونه ٣.حكايت دارد

 ٥.كه نفرين ايشان را در پي داشت ٤حال نماز بود

و مرگ فجيع او را  ٦برخي مفسران علّت نابينايي

پيـامبر  وي براي بازداشتن  ٧.دانند همين نفرين مي

ــي  ــيار م ــالت، بس ــالغ رس ــيد از اب ــام  ٨.کوش هنگ

از پيـامبر بـراي سـازش و     مشركتقاضاي سران 

پرستش خدايان يكـديگر، او نيـز همـراه ايشـان     

هــاي مشــركان بــراي  جــويي در پــي بهانــه ٩.بــود
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  .٢٠-١٩ ، ص٢ ي، جتاريخ يعقوب. ١

  .٤٢، ص١٠؛ التبيان، ج٤٠٩، ص١تفسير قمي، ج. ٢

  .٢٥٢ ، ص٢ تفسير عياشي، ج. ٣

  .١٢٧ ، ص١٤ ؛ روح المعاني، ج٤٠٩، ص١تفسير قمي، ج. ٤

  .٤٠٩ ، ص٢ السيرة النبويه، ج. ٥

  .٩٥ ، ص١٤ البيان، ج جامع . ٦

؛ ٢٨٠ ، ص١؛ الخصــال، ج١٤٩-١٤٨، ص١انســاب االشــراف، ج. ٧

  .٤٦١؛ ص٢دي، جسبل اله

  .٤٦١، ص١٠؛ التبيان، ج٥٤٣، ص١تاريخ طبري، ج. ٨

  .٣٦٢ ، ص١ السيرة النبويه، ج. ٩

ــره   ــامبر، وي در زم ــوگيري از هــدايتگري پي جل

كساني بود كـه از پيـامبر خواسـتند بـراي اثبـات      

اي بفرستد  ،از خدا بخواهد فرشتهحقانيت خويش

تا او را تصديق کند و نيز بخواهـد قصـرهايي از   

طال و نقره برايش بسازد تا مانند ديگران در بازار 

  )۸- ۷، ۲۵/فرقان( ١٠.پي معاش نباشد

ــايي   ــه، کارهـ ــه ابوزمعـ ــرکان، از جملـ مشـ

، ۱۷/اسـراء ( ١١.خواستند نامعقول را از پيامبر مي

شـان دادن پيـامبر، از   براي عاجز ن مثالً) ۹۰-۹۳

ماه را خواستند و پـس از ايـن   کردن  او دو نيمه

شـرك  معجزه نيز ايمان نياورده، بـا اصـرار بـر    

-۱، ۵۴/قمـر ( ١٢.خود، پيامبر را ساحر خواندند

مفسران در شأن نزول آياتي ديگـر ابوزمعـه   ) ۲

-۱، ۱۰۳/عصـر ( ١٣را مصداق زيانکاران دانسته

و خداونـد   9و از ناسزاگويي او بـه پيـامبر  ) ۲

او در توطئه قتل ) ۷-۶، ۳۸/ص( ١٤.اند ياد کرده

  ١٥.پيامبر در دار الندوه نيز حضور داشت

از زندگي وي پس از هجرت پيامبر، تنها دو 

يکـي آن کـه صـفوان    . گزارش در دست است

بن اميه براي فرستادن كاروان تجاري از بيراهه 

ديگـر آن کـه در    ١٦.به شام با او مشورت کـرد 
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  .٢٣٧-٢٣٦، ص٦الدر المنثور، ج. ١٠

  .١٥٢، ص٢٣جامع البيان، ج. ١١

. ٦٧٢-٦٧١ ، ص٧ ؛ الدر المنثور، ج٩٦ ، ص٣ البداية و النهايه، ج. ١٢

.١٢٣، ص٢تفسير قرطبي، ج. ١٣

.١٥٢، ص٢٣جامع البيان، ج. ١٤

  . ٥٦٦ ، ص١ تاريخ طبري، ج. ١٥

  .١٩٨-١٩٧ ، ص١ المغازي، ج. ١٦
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اش زمعـه، عقيـل و     نـوه يك رزند و عزاي دو ف

شـدند، بـر    حارث بن زمعـه كـه در بـدر كشـته    

خالف مکيان کـه از تـرس شـماتت مسـلمانان     

آورده  ٢طبـري  ١.گريستند، بسـيار گريسـت   نمي

پـيش   9كنندگان پيامبر است که همه مسخره 

اين گزارش او را نيز شـامل  . از بدر نابود شدند

ز بـدر  شود؛ ولي صدوق مرگ وي را پس ا مي

ــا ديگــر داده ٣كنــد يــاد مــي هــاي تــاريخ  كــه ب

بالذري به نقل از واقدي، سن  ٤.سازگارتر است

  ٥.سال دانسته است ۱۰۰به نزديك سن او را 

  منابع �

، بـه كوشـش   .)ق٤٦٣.م(ابن عبدالبر  :االستيعاب

محمد و ديگران، بيروت، دار الکتب العلميـه،   علي

، ).ق٢٧٩.م(الـبالذري   :انساب االشراف؛ ق١٤١٥

؛ ق١٤١٧بــه كوشــش زكــار، بيــروت، دار الفکــر، 

ــه ــة و النهاي ــر  :البداي ــن كثي ــه .)ق٧٧٤.م(اب ، ب

محمـد و عـادل احمـد، بيـروت، دار      كوشش علي

تـاريخ  (تـاريخ طبـري   ؛ ق١٤١٨الکتب العلميه، 

، بيروت، دار .)ق٣١٠.م(الطبري  ):االمم و الملوك

احمـد   :تاريخ اليعقـوبي ؛ ق١٤١٧الکتب العلميه، 

، بيـــروت، دار صـــادر، .)ق٢٩٢.م(قـــوب بـــن يع

ــان؛ ق١٤١٥ ــي  :التبيـ ــه .)ق٤٦٠.م(الطوسـ ، بـ

؛ كوشش العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربـي 

، به كوشـش  .)ق٣٢٠.م(العياشي  :تفسير العياشي
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  .٤١ ، ص٢ تاريخ طبري، ج. ١

  .٩٦ ، ص١٤ البيان، ج جامع . ٢

  .٢٨٠ ، ص١ الخصال، ج. ٣

  .٤١ ، ص٢ ؛ تاريخ طبري، ج١٢٣-١٢٢ ، ص١ المغازي، ج. ٤

؛ تفســير ٤٢٠ ، ص١٠ ؛ التبيــان، ج٣٦٢ ، ص١ الســيرة النبويــه، ج. ٥

  .١٢٣ ، ص٢ بي، جقرط

المكتبــة العلميــة    ،محالّتــي، تهــران   رســولي 

، بـه  .)ق٣٠٧.م(القمـي   :تفسير القمي ؛هاالسـالمي 

؛ ق١٤١١نـان، دار السـرور،   كوشش الجزايـري، لب 

القرطبـي   ):الجامع الحكام القرآن(تفسير قرطبي 

؛ ق١٤١٧، بيروت، دار الکتب العلميـه،  .)ق٦٧١.م(

، بـه كوشـش   .)ق٣١٠.م(الطبـري   :جامع البيـان 

ــر،     ــروت، دار الفک ــل، بي ــدقي جمي ؛ ق١٤١٥ص

، به كوشش غفـاري،  .)ق٣٨١.م(الصدوق  :الخصال

ــالمي،    ــر اس ــم، نش ــدر ؛ ق١٤١٦ق ــورال  :المنث

، بيــــروت، دار الفکــــر، .)ق٩١١.م(الســــيوطي 

، بـه  .)ق١٢٧٠.م(اآللوسي  :روح المعاني؛ ق١٤١٤

ــر،     ــروت، دار الفک ــين، بي ــد حس ــش محم كوش

محمد بن يوسف الصالحي  :سبل الهدي؛ ق١٤١٧

ــي  .)ق٩٤٢.م( ــد و عل ــادل احم ــش ع ــه كوش  ، ب

ــه،    ــب العلمي ــروت، دار الکت ــد، بي ؛ ق١٤١٤محم

، بــه .)ق٢١٣- ٨.م(هشــام ابــن  :الســيرة النبويــه

ــة     ــروت، المکتب ــران، بي ــقاء و ديگ ــش الس كوش

، بـه  .)ق٣٤٦.م(المسعودي  :مروج الذهب؛ العلميه

؛ ق١٤٠٩كوشش اسـعد داغـر، قـم، دار الهجـره،     

 سـيد  ةمؤسس ،.)ق٦٧٦.م(المحقق الحلي  :المعتبر

، .)ق٢٠٧.م( الواقدي :المغازي؛ ش١٣٦٣الشهداء، 

 اعلمــي، بيــروت، جــونس، مارســدن كوشــش بــه

  .ق١٤٠٩

   سيد علي رضا واسعي
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از معمـاران حـرمين    :ابوسعد وراميني

  شريفين

بوسـعد ورامينـي در    / الـدين ابوسـعد    رضي

. اواخر سده پنجم و نيمه نخست سـده ششـم ق  

زيسته؛ اما از زمان تولد و مـرگ   در ورامين مي


