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ــون؛ ق١٤٠٩ ــار عي ــا اخب ــدوق :7الرض  الص

 قـاموس ؛ ق١٤٠٤ اعلمـي،  بيروت،، .)ق٣٨١.م(

 ديگـران،  و عبـدالملك  بطرس :المقدس الكتاب

 :المحـيط  القـاموس  ؛م١٩٩٤ ه،ثقافدار ال ،قاهره

ــادي ــروت،، .)ق٨١٧.م( الفيروزآب ــمدار ال بي  ؛عل

 محمـد  بـن  علـي  ابـن اثيـر   :التاريخ في الكامل

؛ ق١٣٨٥ ،دار صادر بيروت،، .)ق٦٣٠.م( الجزري

 المقـدس  كتـاب دار ال بيـروت،  :المقدس الكتاب

ــي ــرقال فـ ــط، شـ ــاف؛ م١٩٩٣ االوسـ  :الكشـ

ــري ــطفي، .)ق٥٣٨.م( الزمخشـ ــابي، مصـ  البـ

، .)ق٤٤٩.م( الكراجكـي  :الفوائـد  كنز؛ ق١٣٨٥

 :العـرب  لسان؛ ق١٤١٠ المصطفوي، مكتبة قم،

 ه،الحـــوز ادب قـــم،، .)ق٧١١.م( منظـــور ابـــن

، .)ق٥٤٨.م( الطبرسـي  :البيان عمجم؛ ق١٤٠٥

 اعلمــي، بيــروت، ،گروهــي از علمــا كوشــش بــه

 السـيوطي  :اللغـه  علـوم  فـي  المزهر؛ ق١٤١٥

دار  بيـروت،  جـاد،  احمد كوشش به، .)ق٩١١.م(

ــرال ــم ؛فك ــاييس معج ــه مق ــارس :اللغ ــن ف  اب

 دفتـر  قـم،  به كوشـش عبدالسـالم،  ، .)ق٣٩٥.م(

 :مياالعج الكالم  من المعرب؛ ق١٤٠٤ تبليغات،

 عمران، خليل كوشش به، .)ق٥٤٠.م( الجواليقي

 آل مناقـب ؛ ق١٤١٩ ه،العلمي كتبدار ال بيروت،

 بــه، .)ق٥٨٨.م( آشــوب ابــن شــهر :طالــب ابــي

ــة نجــف،  ،اســتادان از گروهــي كوشــش المکتب

ــ ــزان؛ ق١٣٧٦ ه،الحيدريـ ــائي :الميـ  الطباطبـ

 هاي واژه؛ ق١٣٩٣ اعلمي، بيروت،، .)ق١٤٠٢.م(

: ترجمـه  جفـري،  آرتـور  :مجيد قرآن در دخيل

  .ش١٣٧٢ توس، اي، بدره

  اسدي علي

���

پوشاندن صورت � :اسدال

از متوليان خانه خدا در  :يمهزَد بن خُساَ

  روزگار جاهليت

ه از عـرب عـدناني   كـ درِبـن م  خزيمةاسد بن 
و  ٢ 9پدرش جد چهاردهم رسول خـدا  ١.است

ی، پـدرش  گزارشـ  بر پايـه  ٣.از داوران عرب بود
ي بود که بت هبل را بر کعبه نصـب  نخستين کس

ــن رو،. کــرد ــه آن  از اي ــل خزيمــه«ب ــه » هب گفت
ــا  گــزارش  ايــن ٤.شــد مــي  يکتاپرســتي نياکــانب

است کـه   نيز مشهور ٥.سازگاری ندارد 9پيامبر
بت هبل را عمرو بن لحی خزاعـی از شـام آورد   

 يخزيمـه فرزنـدان   ٦.و در خانه خدا نصـب کـرد  
 ٧.سده و هون نيز داشـت هاي کنانه، اَ ديگر به نام

  ٨.مادر اسد، بره دختر مره بن اُد بن طابخه بود
وی پـس   ٩.انـد  ردي بزرگوار دانستهماسد را 

متـولي خانـه خـدا     ،از عرب عدنانی ضَبهآل از 
دوران  و رويـدادهاي او از مدت توليت  ١٠.شد

. در دسـت نيسـت  آگاهي مرگش  هنگامو وي 
                                                                       

؛ ٤٧٩؛ جمهرة انساب العرب، ص١٥٣، ص١١انساب االشراف، ج. ١

.٢١، ص١معجم قبائل العرب، ج

.١٤، ص١؛ االنساب، ج٢٧١، ص٢تاريخ طبري، ج. ٢

  .۲۲۹، ص۱تاريخ يعقوبي، ج. ٣

.١٢٣؛ االصنام، ص٤٣، ص١انساب االشراف، ج .٤

.٧٢٩، ص١؛ نور الثقلين، ج١٧٥، ص٤التبيان، ج. ٥

البداية  ؛٣٦٤، ص١ نف، جاال الروض؛ ٧٧، ص١ ، جهالنبوي السيرة. ٦

.١٩١، ص٢ و النهايه، ج

  .٤١، ص١؛ انساب االشراف، ج٢٢٩، ص١تاريخ يعقوبي، ج .٧

.٣٢، ص١؛ معجم ما استعجم، ج٢٢٩، ص١تاريخ يعقوبي، ج .٨

.٥٢، ص٢شفاء الغرام، ج .٩

  .٥٢-٥١، ص٢؛ شفاء الغرام، ج١٥١، ص٥جاخبار مکه،  .١٠
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صـالح   .ف اسـت محل دفن او نيز اخـتال  درباره
قبر او  جاي، وياز نوادگان  ،بن شيخ بن عميره

منصـور   .، دانسته استدر مکه ، باغيمانرا خَر
اي او، قبـر وي را  با رد ادعـ  .)ق۱۵۸.م( عباسي

اسد را  9پيامبر ١.قبيس دانستبر روي کوه ابو
او نهي كـرده  دادن به موحد دانسته و از دشنام 

ــر پايــه ٢.اســت مــرگ، خبــری، اســد هنگــام  ب
ــه پ ــدان خــود را ب ــفرزن  فيــن حنيــيروی از آي

  ٣.فراخواند
ده دختـر زيـد بـن اسـلم     واَاسد از همسـرش  

هـاي دودان، كاهـل،    فرزنداني بـه نـام   ٤ضاعيقُ
نسـل   .داشـت  ٦بلـ غْمـه و تَ لْح ،٥عمرو، صعب

هـايي   و به تيـره  ٧اسد بيشتر از دودان پديد آمد
دان، بـن دو  علبـة ثَ بنـو م بن دودان، نَغَ بنوچون 

 صيداء بن عمـرو، بنـو   بنو ،٨بن حارث والبة بنو
 قسـمت  ٩يـف رعس بن طُقْفَ بن قعين و بنو صرن

تبـار اسـد، کـالن قبيلـه     زمـان،  و در گـذر  شد 
                                                                       

.١٥١، ص٥اخبار مکه، ج .١

.٥٧٣، ص٧؛ البحر المحيط، ج١٩٤، ص٣الكشاف، ج. ٢

.٣٥٩، ص١المناقب المزيديه، ج .٣

.١٥٣، ص١١انساب االشراف، ج. ٤

.١٩٠؛ جمهرة انساب العرب، ص١٧٩االشتقاق، ص. ٥

ــارف، ص. ٦ ــوبي، ج ؛ ٦٥المع ــاريخ يعق ــب٢٣٠، ص١ت ، ؛ المقتض

.٨٧ص

  .١٩١جمهرة انساب العرب، ص. ٧

، ١؛ معجم قبائل العـرب، ج ٤٦٦-٤٦٥جمهرة انساب العرب، ص. ٨

.٢١ص

ــراف، ج . ٩ ــاب االشـ ــارف، ص؛ ١٥٤-١٥٣، ص١١انسـ ؛ ٦٥المعـ

.١٨٠االشتقاق، ص

  .را تشکيل دادند ،اسد بني
و  9رســول خــدادوران  نوادگــان اســد در

آفــرين  رخــدادهاي گونــاگون نقــشدر  ســپس
توان  هاي آنان مي ترين شخصيت از مهم .بودند
دختـر عمـه   ، شحـ المؤمنين زينب بنت ج  به أم

ش عبــداهللا و عبيــداهللا از  نادرو بــرا 9پيــامبر
اشـاره   ،نخستين مسلمانان و مهاجران بـه حبشـه  

يلـد اسـدی از پيــامبران   بـن خو طليحـة   ١٠.کـرد 
ــ ١١ندروغــي ــن زو کمي شــاعر  ،د اســدیيــت ب

  .هستند از آن جملهنيز  ١٢عیيش آور نام

  منابع �

ابـن   كوشش به، .)ق٢٧٩.م( لفاكهيا :مكه اخبار

 :االستيعاب؛ ق١٤١٤ ،دار خضربيروت،  ،دهيش

ــن  ــدالبراب ــه، .)ق٤٦٣.م( عب ــش ب ــار، كوش  زك

 دريـد ابن  :االشتقاق؛ ق١٤١٧ فكر،دار ال بيروت،

دار  بيـروت،  به كوشش عبدالسـالم، ، .)ق٣٢١.م(

 :)االصـنام  تنكـيس ( االصنام؛ ق١٤١١ جيـل، ال

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٠٤.م( كلبي محمد بن هشام

 :االنسـاب ؛ ش١٣٤٨ تابـان،  تهران، زكي، احمد

 كوشــش بــه، .)ق٥٦٢.م( الســمعانيعبــدالکريم 

 ه،العثمانيـ  دائرة المعارف حيدرآباد، عبدالرحمن،

ــاب؛ ق١٣٨٢ ــراف انســ ــبالذري :االشــ  الــ

ــه، .)ق٢٧٩.م( ــش ب ــودي، كوش ــروت، محم  بي

ــي، ــر؛ ق١٣٩٤ اعلم ــيط البح ــان :المح  ابوحي

ــي ــروت، ،.)ق٧٥٤.م( االندلسـ ــر،دار ال بيـ  فكـ

ــه ؛ ق١٤١٢ ــة و النهايـ ــر  :البدايـ ــن کثيـ  ابـ

                                                                       

-٨٧٧، ص٣؛ االسـتيعاب، ج ٤٧٢-٤٧٠، ص١السيرة النبويه، ج .١٠

٨٧٨.

.١٥٧، ص١١انساب االشراف، ج .١١

.٥٩، ص١؛ السيرة النبويه، ج١٩٣ب العرب، صجمهرة انسا ١٢
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