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محمــد ابوالفضــل، دار  ، بــه كوشــش.)ق٦٥٦.م(

 :صـبح االعشـي  ؛ ق١٣٧٨احياء الكتب العربيه، 

ــندي  ا ــي قلقش ــن عل ــد ب ــه  ،.)ق٨٢١.م( حم ب

 ر، دمشـق، فکـ کوشش يوسف علي طويـل، دار ال 

 :صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان  ؛ م١٩٨٧

، بـه کوشـش   .)ق٧٣٩.م(ن الفارسي علي بن بلبا

ــؤوط، الرســاله،  ــحيح ؛ق١٤١٤االرن ــلم ص  :مس

الطبقـات  ؛ ، بيروت، دار الفکـر .)ق٢٦١.م(مسلم 

ــري ــعد   :الكب ــن س ــروت، دار .)ق٢٣٠.م(اب ، بي

، قـم،  .)ق٦٦٤.م(ابـن طـاووس    :الطرائف؛ صـادر 

ابـن سـيد    :عيون االثر؛ ق١٣٩٩مطبعة الخيام، 

عزالــدين،  ، بيــروت، مؤسسـة .)ق٧٣٤.م(النـاس  

عمر بن علي ابن الملقن  :لؤوالس ةغاي؛ ق١٤٠٦

ــدين،  ، .)ق٨٠٤.م( بــه کوشــش عبــداهللا بحــر ال

فتـوح  ؛ م١٩٩٣ ه،ر االسـالمي ئشـا ببيروت، دار ال

  ، به كوشش صالح.)ق٢٧٩.م(البالذري  :البلدان

فتـوح  ؛ م١٩٥٦الدين، قاهره، النهضة المصـريه،  

روت، ابوعبداهللا محمد بن عمر واقدي، يبـ  :الشام

ــل ــاره ؛ دار الجيـ ــول المختـ ــد  :الفصـ المفيـ

؛ ق١٤١٣شـيخ مفيـد،    گـره کنقم،  ،.)ق٤١٣.م(

، به كوشـش  .)ق٥٧٣.م(الراوندي  :قصص االنبياء

 :الكامل في التـاريخ ؛ ق١٤١٨عرفانيان، الهادي، 

، .)ق٦٣٠.م(محمـد الجـزري    ابن اثير علـي بـن  

ــادر،   ــروت، دار ص ــک؛ ق١٣٨٥بي ــب  ةفاي الطال

ن سيوطي، بيروت، دار الکتب عبدالرحم :اللبيب

احمد بـن   :مسائل االمام احمد؛ م١٩٨٥العلميه، 

به کوشـش فضـل الـرحمن،    ، .)ق٢٤١.م(حنبل 

بـه   :مشاهير علماء؛ م١٩٨٨ ه،دلهي، الدار العلمي

معجم ؛ ق١٤١١کوشش مرزوق علي، دار الوفـاء،  

، بيروت، دار .)ق٦٢٦.م(ياقوت الحموي  :البلدان

 عبـدالباقي بـن   :ابهمعجم الصح؛ م١٩٩٥صـادر،  

 ، به كوشـش صـالح بـن سـالم،    .)ق٣٥١.م(قانع 

ــه،   ــاء االثري ــة الغرب ــم؛ ق١٤١٨مكتب ــا  معج م

، بــه .)ق٤٨٧.م(عبــداهللا البكــري   :اســتعجم

مصطفي السـقا، بيـروت، عـالم الکتـاب،      كوشش

 ذهبيال :المعين في طبقات المحدثين؛ ق١٤٠٣

، بيــــروت، دار الکتــــب العلميــــه، .)ق٧٤٨.م(

الـذهبي   :قتني فـي سـرد الکنـي   الم؛ ق١٤١٩

، هبه کوشش محمد صـالح، المدينـ  ، .)ق٧٤٨.م(

 مناقـب آل ؛ ق١٤٠٨ ،هاالسـالمي  ةمطابع الجامع

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

ــة    ــف، المکتب ــاتيد، نج ــي از اس ــش گروه كوش

ــه ةنظــام الحکومــ؛ ق١٣٧٦الحيدريــه،   :النبوي

ــاب   ــروت، دار الکت ــاني فاســي، بي عبــدالحي کت

مبـارك بـن محمـد     ابـن اثيـر   :النهايـه ؛ لعربيا

الـــزاوي و  ، بـــه كوشـــش.)ق٦٠٦.م(الجـــزري 

ــوادر ؛ ش١٣٦٧، قــم، اســماعيليان، الطنــاحي ن

به  ،.)ق٣٦٠.م( ترمذيالمحمد بن علي  :االصول

کوشـــش عبـــدالرحمن، بيـــروت، دار الجيـــل، 

ابــن مــزاحم المنقــري  :وقعــة صــفين؛ م١٩٩٢

، مکتبـة  ، به كوشش عبدالسالم، قـم .)ق٢١٢.م(

  .ق١٤٠٤النجفي، 

  رضا کردي

���

پسر عمو و بـرادر   :ابوسفيان بن حارث

  9رضاعي پيامبر

او را مورخان  بيشتر. در نام او اختالف است

و  برخـي ابوسـفيان را نـام او    ١.انـد  ناميـده مغيره 

 شـاعر، او  ٢.انـد  دانسـته  برادر ابوسـفيان  را مغيره

ــرادر رضــاعي و همســال رســول  وپســر عمــ ، ب
�����������������������������������������������������������

ــه .١ ــات ؛٤٨٣، ص٢، جالســيرة النبوي ــر؛ ٣٦، ص٤، جالطبق ة جمه

  .٧٠ص ،انساب العرب

ــتيعاب .٢ ــه،١٤٤٥، ص٤، جاالس ــد الغاب ــائر؛ ٤٧٠، ص٤ج ؛ اس  ذخ

.٢٤١ص ،العقبي
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حليمه سعديه مـدتي او را شـير    كهبود  9خدا

 شمادر ٢.بيه پيامبر بودنظر ظاهري ش او از ١.داد

از خانـدان حـارث    غزيه دختر قيس بن طُريف

و به سخن ديگر کنيـزي بـه نـام     ٣بن فهر كناني

 خانه ابوسفيان ديوار به ديـوار خانـه   ٤.سميه بود

 نزديك خانـه عقيـل بـن   و  7طالب ابي علي بن

 يحـ الكرا دار ه بـه دينـ طالب بـود كـه در م   ابي

  ٥.شهرت داشت

ــفيان ــودكي در دوران  ابوس ــواني ك ــا و ج ب

پس از بعثـت بـا    اما ؛مأنوس بود 9رسول خدا

 او به سـتيزه برخاسـت و همـراه ديگـر شـاعران     

ضد پيامبر اقدام نمـود و ايشـان را هجـو     قريش

به جهت جسارت به مقـام  آنان  هجويات .کرد

از ميـان  نيز به سبب اسالم آوردنشـان،  نبوت و 

ــه اســت ــريش از   ٦.رفت ــس از خــودداري ق او پ

و . ر در بـدر الموعـد بـه سـال چهـارم ق     حضو

مذمت آنان از سـوي حسـان بـن ثابـت، شـاعر      

برخـي از  . پيامبر، در دفاع از قريش شعر سـرود 

شاعران مسلمان نيز در پاسخ ابوسفيان، با اجازه 

 همـه در ابوسـفيان   ٧.پيامبر به هجو او پرداختنـد 
�����������������������������������������������������������

.١٦٧٤-١٦٧٣، ص٤االستيعاب، ج. ١

.٧٦، ص٧، جفتح الباري ؛١١٧، ص٢، جيعقوبيتاريخ  .٢

ــات، ج .٣ ــاد ؛٤٩، ص٤الطبقــ ــاني، اآلحــ ؛ ٣١٦، ص١ج و المثــ

.١٦٧٣، ص٤االستيعاب، ج

.٨٥معجم الشعراء، ص. ٤

.٥٤-٥٣، ص٤جالطبقات، . ٥

.٥٠-٤٩، ص٤جالطبقات،  .٦

؛ ٢١٧، ص٣، جاالخبـــار شـــرح ؛٨٠٧-٨٠٦، ص٢المغـــازي، ج .٧

.٤٥، ص٣المستدرک، ج

رسـول  بـر ضـد مسـلمانان و    هاي قريش  جنگ

پس از جنـگ بـدر    او ٨.داشتشركت  9خدا

ــف ــردن  و در وصـ ــب، از  کـ ــراي ابولهـ آن بـ

  ٩.شکست قريش و امدادهاي غيبي خبر داد

مسـلمان  . قابوسفيان در اوايـل سـال هشـتم    

فتح  ازاو همراه عبداهللا برادر ام سلمه پيش . شد

در مسـير  مكه به طرف مدينـه حركـت كـرد و    

رغـم    پيـامبر بـه  . پيوست 9خدا به رسول ١٠راه

از پـذيرش آنـان خـودداري     ١١هسلم  شفاعت ام

هاي ابوسفيان به خود يـاد   حرمتي و از بي ١٢کرد

بر آن شد که در صورت ادامـه   ابوسفيان. نمود

با ديدار او، همراه فرزند  9مخالفت رسول خدا

از گرسنگي  تا صحرا شودسرگردان خردسالش 

ها از پذيرش شـفاعت ام   برخي گزارش ١٣.ردبمي

وي بـا  گزارشـي،   بـر پايـه   ١٤.انـد  سلمه خبـر داده 

ــايي  ــي راهنم ــالوت آيــه    7امــام عل  ۹۱بــا ت

يَنا{: ۱۲/يوسف
َ
َرَك اُهللا َعل

َ
َقد َءاث

َ
خـدمت   }تَاهللاِ ل

 ۹۲پيامبر رفت و ايشان نيز ضـمن خوانـدن آيـه    

ــوره  ــن سـ ـــيُكمُ {: ايـ
َ
ـــَب َعل  تَ�ِي

َ
وي را  }...ال

�����������������������������������������������������������
.٥٠، ص٤ج، الطبقات ؛٨٠٧، ص٢، جالمغازي .٨

المنتظم،  ؛٤٦٢، ص٢، جطبريتاريخ  ؛٧٤-٧٣، ص٤ج، الطبقات .٩

.١٢٣-١٢٢، ص٣ج

.٥٩٨-٥٩٧، ص٧، جرالكبي الشرح؛ ٢٥٤، ص٣ج ،المستدرک .١٠

 ؛المعجم٥٠، ص٣، جطبريتاريخ  ؛٤٠٠، ص٢ج، السيرة النبويه .١١

.١٠ص، ٨، جالكبير

؛ ٢٥٨٦، ص٥جالصـحابه،   معرفـة  ؛٤٠٠، ص٢السيرة النبويه، ج. ١٢

.١٤٥، ص٥اسد الغابه، ج

.٤٤-٤٣، ص٣، جمستدركال .١٣

.٥١-٥٠، ص٣، جطبرييخ تار .١٤
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از وي احاديثي نيز نقل شـده   ١.است داشته قرار

  ٢.است

خــواهر تنــي  ،همســرش جمانــهابوســفيان از 

ــه 7علــي ــد ب ــام  دو فرزن اج يــجعفــر و ابوالهن

ديگـر  همسـر   ٤.؛ اما از وي نسـلي نمانـد  ٣داشت

 ٥.بـود عمرو دختر مقوم بـن عبـدالمطلب    ام وي

ديگر نيز براي او گزارش شـده   زنان و فرزندان

  ٦.است

  منابع �

 بـه ، .)ق٢٨٧.م( عاصـم  ابي ابن :و المثاني حاداآل

؛ ق١٤١١ فيصــل، ريــاض، دار الدرايــه، كوشــش

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

ــد؛ ق١٤١٢ البجــاوي، بيــروت، دار الجيــل،  اس

ــه ــن :الغاب ــر اب ــي اثي ــن عل ــد ب  الجــزري محم

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

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

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

 تـاريخ (تاريخ طبـري  ؛ ق١٤١٥ الکتب العلميه،

ــماال ــوك م ــري :)و المل ــه، .)ق٣١٠.م( الطب  ب

ابوالفضــل، بيــروت، دار احيــاء  محمــد كوشــش

شـبة   ابـن  :المنوره المدينة تاريخ ؛التراث العربي

شـلتوت، قـم،    كوشـش  به، .)ق٢٦٢.م( النميري

 ابـن  :دمشـق  مدينة تاريخ؛ ق١٤١٠ دار الفکـر، 

�����������������������������������������������������������
.٤٢٦، ص١جالحرمين،  مرآة .١

، ٣؛ کنز العمـال، ج ١٥٣، ص٧؛ االصابه، ج٢٠٢، ص١، جالمغازي .٢

.٧٢ص

.٤٨، ص٨؛ ج٤٩، ص٤، جالطبقات .٣

  .٤٩، ص٤الطبقات، ج. ٤

.٢٢٨، ص٨ج، االصابه ؛٥٠، ص٨؛ ج٤٩، ص٤، جالطبقات .٥

  .٤٩، ص٤الطبقات، ج .٦

، بــه كوشــش علــي شــيري، .)ق٥٧١.م( عسـاكر 

 :اليعقـوبي  تـاريخ ؛ ق١٤١٥ دار الفکـر،  بيروت،

 ،، بيروت، دار صـادر .)ق٢٩٢.م( يعقوب بن احمد

ــرة؛ ق١٤١٥ ــاب جمه ــرب انس ــن :الع  حــزم اب

گروهي از علما، بيـروت،   كوشش به، .)ق٤٥٦.م(

الدرجات الرفيعـة  ؛ ق١٤١٨ دار الکتب العلميـه، 

سـيد علـي خـان مـدني      :في طبقـات الشـيعه  

ــم،  .)ق١١٢٠.م( ــيرتي، ق ــة بص  ؛ق١٣٩٧، مکتب

ــائر ــيال ذخ ــن :عقب ــداهللا احمــد ب ــري عب  الطب

ــه، .)ق٦٩٤.م( ــروت، دار المعرفــ ؛ م١٩٧٤، بيــ

، بـه  .)ق٢١٣-٨.م( هشـام  ابـن  :النبويـه  السيرة

ــة    ــروت، المکتب ــران، بي كوشــش الســقاء و ديگ

ــار شــرح؛ العلميــه  االئمــة فضــائل فــي االخب

 بـه ، .)ق٣٦٣.م( المغربـي  النعمـان  ::االطهار

 ؛ق١٤١٤ جاللــي، قــم، نشــر اســالمي، كوشــش

 بـــن قدامـــه عبـــدالرحمن :الكبيـــر الشـــرح

 شـواهد ؛ ، بيروت، دار الکتب العلميه.)ق٦٨٢.م(

ــل ــاكم :التنزي ــكاني الح ــه، .)ق٥٠٦.م( الحس  ب

 محمـــودي، تهـــران، وزارت ارشـــاد، كوشـــش

ــحيح؛ ق١٤١١ ــلم ص ــلم :مس ، .)ق٢٦١.م( مس

 سـعد  ابـن  :الكبـري  الطبقات؛ بيروت، دار الفکر

 ابـن  :الباري فتح؛ ، بيروت، دار صادر.)ق٢٣٠.م(

ــر ــقالني حجـ ــروت، دار .)ق٨٥٢.م( العسـ ، بيـ

 الهنـــدي المتقـــي :كنـــز العمـــال؛ المعرفـــه

السـقاء، بيـروت،    صـفوة  كوشش به، .)ق٩٧٥.م(

ابراهيم رفعـت   :الحرمين مرآة؛ ق١٤١٣ الرساله،

، قـــم، المطبعـــة العلميـــه، .)ق١٣٥٣.م(پاشـــا 

 الحـاكم  :الصحيحين علي المستدرك ؛ق١٣٤٤

مرعشـلي،   كوشـش  بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشابوري

ــه،  ــروت، دار المعرفـ ــنّف؛ ق١٤٠٦ بيـ  :المصـ

ــدالرزاق ــه، .)ق٢١١.م( الصــنعاني عب  كوشــش ب

ــب ــرحمن، حبي ــس ال ــي المجل ــم  ؛العلم معج

ــعراء ــاني    :الش ــد المرزب ــن محم ــداهللا ب ابوعبي

 الطبراني :الكبير المعجم ؛، دار النشر.)ق٣٨٤.م(

عبدالمجيـد، دار   حمدي كوشش به، .)ق٣٦٠.م(


