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غالمرضا گلي زواره

قبيله بني  اسد، پيدايش، 
گسترش، کارنامه و نامداران

چکيده
از ديرباز زندگي قبيله اي در شبه جزيرة عربستان رواج داشته و مردم اين سرزمين در قالب قبيله هاي 
ميان  ازدواج  و حتي  پيوندهاي دوستي  و رسوم مشترک سبب  آداب  زندگي مي کرده اند.  بزرگ  و  کوچک 
قبيله هاي متفاوت مي شد. گاه نيز درگيري هايي ميان قبايل گوناگون پديد مي آمد که به نبرد هاي کوتاه 
يا جنگ هاي درازمدت ميان دو قبيله مي انجاميد؛ جنگ هاي چندين سالة دو قبيلة اوس و خزرج در مدينه 

ازاين دست نبردهاست.
در  برجسته اي  نقش  که  است  بني اسد  قبيلة  اسالم،  تاريخ  در  تأثيرگذار  و  بزرگ  قبيله هاي  از  يکي   
چشم  به  آن  افراد  و  قبيله  اين  نام  اسالم،  صدر  رويدادهاي  در  همواره  و  داشته اند  اسالم  صدر  تحوالت 

مي خورد.
     اين نوشتار قبيلة بني اسد را معرفي مي کند و پس از اشاره به روحية سلحشوري و جنگاوري آنان، 
تاريخ پيدايش اين قبيله از دوران جاهليت تا صدر اسالم را بيان مي کند، سپس حضور برخي از افراد اين 
قبيله در پيمان حلف الفضول و نبردهاي بدر، احد و صفين و بيعت نکردن ايشان با خليفة اول را يادآور 
مي شود. در ادامه به نقش آنان در واقعة عاشورا به ويژه خاک سپاري شهيدان کربال اشاره مي کند و در پايان 

خاندان هاي وابسته به بني اسد و برخي افراد بدنام اين قبيله را نام مي برد.
واژگان کليدي: بني اسد، قبيله ، تاريخ اسالم، عاشورا، عربستان.
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قبيلة قهرمان پرور

بني اس��د از قبايل بزرگ شبه جزيره عربستان به شمار مي آيند و منسوب به کنانه اند. آنان 

بيابان گرد و صحرانورد بودند و مراتعش��ان در نواحي جنوبي و جنوب شرقي اين قلمرو قرار 

داشت. اين عنوان به چند تيره از طوايف عرب تبار اطالق مي گردد که سلحشوري و رزم آوري 

آنان معروف بوده و در صدر اسالم، تاريخ درخشاني دارند. آنان بعد از آنکه اسالم آوردند در 

برخي غزوات و نيز فتوحات مسلمانان حضور فعال و مؤثر داشتند. جمعي از اصحاب رسول 

اکرم9 و ائمه هدي:، علما، زعماي اماميه و ادبا از ميان آنان برخاسته اند. برخي همسران 

خاتم پيامبران9 از همين قبيله اند. )سمعاني1382ق، ج1، ص214؛ ابن قتيبه1379ق، ص65؛ 

حموي1399ق، ج1، ص211 و 676(.

ش��هرت بني اسد در گذر تاريخ اسالم غالبًا به دليل گرايش آنان به تشيع و حماسه آفريني 

اين قبيله در رکاب حضرت علي7 و نيز جان فش��اني عده  اي از ايش��ان در قيام کربال است. 

شاخه هايي از قبيلة مذکور به نواحي گوناگون عراق عرب، شام، بحرين، جزاير خليج فارس، 

ايران و حتي آفريقا مهاجرت کرده اند، اما اکثر آنان بعد از رشادت هايي که در فتوحات شرقي 

از جمله عراق و ايران از خود بروز دادند، در نواحي مرکزي و جنوبي عراق ساکن شدند و طي 

قرون و اعصار، کارنامة درخشاني در عرصه هاي دفاعي، ايثارگري، علمي، فکري و فرهنگي از 

خود به يادگار نهادند. در دهه هاي اخير، خاندان هاي متعددي در کربال، نجف، کوفه و بغداد 

و بصره اقامت دارند که به بني اس��د نسب مي برند. )طبري1383ق، ج3، ص486 و 539، ابن 

عديم1408 ق، ج1، ص534، ناصر آل نصراهلل 1432ق، ص217(.

قبيلة بني اسد به سبب روحيه رزمي و زندگي کوچ نشيني مورد توجه دانشمندان و ادبا قرار 

گرفته اند و گفته  مي ش��ود که اين طايفه از منابع ادبي در س��ده هاي نخستين هجري به شمار 

مي آمده ان��د. )دائرة المع��ارف بزرگ اس��المي1383ش، ج12، ص628؛ مصاحب1378، ج1، 
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ص455(. اخبار و آثار آنان را محمد بن عبدالملک فقعسي که تا نيمه دوم قرن دوم هجري در 
قيد حيات بود، در کتابي با عنوان مآثر بني اس��د، گرد آورده بود که اکنون نشاني از آن نيست. 

)ابن نديم1346، ص55(. ابن خلدون در تاريخ خود حدود امارت و فرمانروايي بني اسد را از 

نواحي بغداد تا بصره و نجد و خوزستان نام برده که تا نيمه قرن ششم هجري استمرار داشته 

است. )ابن خلدون1381ق، ج4، ص276(. قاضي نوراهلل شوشتري نوشته است:

اين طايفه از قديم االيام شيعه اميرالمؤمنين7 بوده اند و با آنکه الحال، ايشان را شوکتي 

نمانده، در ميان عراق عرب و خوزستان متفرق اند، اما بر عقيده  تشيع راسخ اند و التفات 

آل بويه به حالشان مؤيد اين مقال است. )شوشتري1354ق، ج2، ص347(.

از عصر جاهليت تا طلوع اسالم

بني اسد، تيره اي از اعراب عدناني مي باشند که به اسد فرزند خزيمه فرزند مدرکه فرزند 

الياس فرزند نصر فرزند نزار، نس��ب مي برند و يکي از ش��اخه هاي ُمَقصري، از اعراب شمال 

عربس��تان به ش��مار مي روند، آنان ش��امل چندين عش��يره مي گردند که بعد از پراکنده شدن 

در سرزمين عراق و س��وريه، به شاخه هاي ديگري تقسيم شدند. )کلبي1329ق، ص19-21؛ 
نويري1403ق، ج2 ، ص350(. 

خزيمه، نياي اين خاندان، اولين ُمَضري بود که در شهر مکه سکني گزيد. اما فرزندانش بر 

اثر کشمکش هاي قبيله اي از اين ديار هجرت کردند و در صحاري نجد و تهامه در کنار منابع 

آب اقامت گزيدند. مشهورترين مسکن ايشان در سرزمين قيد در دامنه ارتفاعات اجأ و سلمي 

بود. )بالذري 1378ق، ج1، ص259(. گروهي از اعراب قحطاني در قرن سوم ميالدي به حيره، 

در حوالي کوفه  کنوني، مهاجرت، و امارتي زير نفوذ دولت وقت ايران )ساس��اني( برپا کردند 
که تا قرن ششم ميالدي برقرار بود. بني اسد تحت قلمرو اين حکومت روزگار مي گذرانيدند. 

)پيگولوسکايا1372ش، ص32؛ تقي زاده، ص22(.
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مقارن طلوع اس��الم و بعثت حضرت رس��ول اکرم9 بني اسد در مجموعه قبايل متحد و 

هم پيمان قريش ش��رکت کردند که تا س��ال هاي متوالي به گونه هاي مختلف اين پيوند استوار 

بود. )ابن س��عد1405ق، ج1، ص127(. سال ها قبل از تابش خورشيد فروزان وحي، مجلسي 

از بزرگان بني هاش��م، بني اسد و بني زهره در منزل عبداهلل بن جدعان تشکيل شد که حضرت 

محمد9 در آن حضور داشت. در اين جلسه حاضران سوگند ياد کردند و متعهد شدند که از 

اين زمان به حمايت از افراد ستم ديده برخيزند و داد او را از ستمگر بستانند و در امر معاش و 

تأمين مايحتاج زندگي با يکديگر همکاري کنند. اين مجلس به حلف الفضول موسوم گرديد. 

خات��م انبيا درب��ارة اين پيمان فرمودند: »اگر اکنون )بعد از بعثت( مرا به آن ميثاق فرا بخوانند، 

اجابت مي کنم و به آن وفا دارم«. )کلبي1344ق، ص64؛ س��يره حلبي1391ق، ج1، ص155 � 

 .)157

در آغاز ظهور اس��الم اف��رادي از اين قبيله به وي��ژه آنهايي که در مکه س��اکن بودند، در 

ميان مس��لمانان اوليه ديده مي شدند. هنگامي که رسول خدا9 مالحظه فرمود يارانش تحت 

فش��ارهاي شديد مش��رکان مکه اند، پيشنهاد داد چند صباحي به س��رزمين حبشه بروند؛ زيرا 

حاکم آنجا به کس��ي س��تم نمي کند. بر اين اساس عده اي از پيروان آن حضرت در سال پنجم 

هجري عازم حبش��ه شدند که در ميان آنان فرادي از بني اسد همچون زبير بن عوام، اسود بن 

نوفل خويلد، يزيد بن زمعة بن االسود )که بعدها در غزوة حنين به شهادت رسيد( و قيس بن 

عبداهلل اسدي، ديده مي شدند. )نويري1403ق، ج1 ، ص222، 233 ، 254؛ ابن اثير1354، ج4، 

ص221؛ابن هشام1355ق، ج4، ص6(.

خديجه دختر خويلد بن اسد از طايفة بني اسد که در عصر جاهليت به دليل پاکي و عفاف 

به طاهره موسوم بود، نخستين بانويي است که پيامبر اکرم9 قبل از بعثت با وي ازدواج کرد و 

تا او زنده بود کس ديگري را به همسري نگرفت و بارها وي را مي ستود. خديجه اولين بانويي 

است که به پيامبر اسالم ايمان آورد. )دائرة المعارف تشيع1383، ج3، ص442؛ نويري1403ق، 
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ج1، ص103 و ج3، ص151(.

ازدواج پيامبر اکرم9 با زينب دختر جحش اس��دي در حدود سال پنجم هجري موجب 
تفاخر بني اس��د گرديد. عبداهلل بن جحش برادر اين بانو از اصحاب مش��هور رسول خداست. 

)ب��الذري1378ق، ج1، ص433؛ اب��ن س��عد1405ق، ج8، ص101(. همچني��ن صفّيه دختر 

عبدالمطلب، خواهر تني حمزة سيدالش��هدا و عموي پيامبر اکرم9، به عقد ازدواج عوام بن 

خويلد بن اس��د درآمد. زبير که از مهاجران حبش��ه بود و در اغلب غزوات حضور داش��ت، 

محص��ول اين پيوند اس��ت. وي پس از رحلت رس��ول اکرم9 با حرارت و احساس��ات از 

حضرت علي7 دفاع کرد؛ ولي هنگام خالفت موالي متقيان، چون از دستيابي به امارت کوفه 

نااميد ش��د، همراه طلحه و عايش��ه جنگ جمل را عليه آن امام همام به راه انداخت. )نويري 

1403ق، ج3، ص198؛ ابن قتيبه، ج1، ص51 و 73(.

ابوخالد حکيم اس��دي، برادرزادة حضرت خديجه و عموي زبير از اعيان قريش به شمار 

مي آي��د ک��ه هنگام فتح مکه اس��الم آورد و از اصحاب خاتم پيامبران ش��د و در جنگ ُحنين 

حضور يافت و رسول خدا9 از غنائم اين غزوه صد نفر شتر به وي عطا فرمود. شيخ طوسي 

در رجال خود وي را از اصحاب پيامبر اسالم ياد کرده است. )دائرة المعارف تشيع1383ش، 

ج3، ص442(.

رسول اکرم9 شجاع بن وهب اسدي را نزد فرمانرواي بلقاء، ناحيه اي بين دمشق و حجاز 

معادل اردن کنوني، که حارث بن ابي ش��مر غس��اني نام داشت فرستاد تا او را به سوي اسالم 

دعوت کند و نامه اي همراهش کرد. شجاع اسدي مي گويد:

به دربار او رفتم و مکتوب نبي  اکرم9 را به وي دادم. چون آن را خواند، به گوشه اي 

پرتاپ کرد و خود را آمادة نبرد با آن حضرت کرد. اما قيصر روم حارث را از اين کار 

بازداش�ت. چون به محضر پيامبر ش�رفياب گرديدم و موضوع را گزارش دادم، فرمود: 

»پادشاهي او بر باد رفت«. )نويري1403ق، ج3، ص146؛ حميداهلل1365ش، ص100(.
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زبير بن عوام و حنظلة بن ربيع اسدي در زمرة کاتبان وحي بوده اند. )نويري1403ق، ج2، 

ص210(. عده اي از افراد طايفة بني اسد در غزوة بدر، در رکاب رسول اکرم9 حماسه آفريني 

کردن��د و در پيروزي بر کفار و مش��رکان نقش آفرين بودند. همچنين برخي از رزمندگان اين 
قبيله در نبرد ُآُحد از خود فداکاري نشان دادند و افرادي از آنان به فيض شهادت نايل آمدند. 

)نويري1403ق، ج2، ص39 و 97(.

در س��ال نهم هجرت هيئتي از بني اس��د به محضر پيامبر اکرم9 آمدند و آيين اس��الم را 

پذيرفتن��د و آن حض��رت عدي بن حاتم طايي را بر ام��وال )زکوات و صدقات( قبايل طي و 

بني اسد گماشت. )ابن سعد1405ق، ج1، ص293؛ طبري1383ق، ج3، ص96(. در ايام بعد از 

ارتحال پيامبر9 اس��ديان در فتوحات عراق و ايران حضور يافتند. با وجود اين با خليفه اول 
بيعت نکردند و اظهار داشتند که او به هيچ وجه توانايي ادارة جامعه جوامع اسالمي را ندارد. 

)منتظر القائم1380ش، ص138؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمي1383، ج12، ص628(.

رزمندگان مستقر در کوفه

در نبرد قادس��يه، چهارصد نفر از بني اس��د حضور داش��تند. اين جنگ در سال چهاردهم 

قمري اتفاق افتاد. از همين زمان مهاجرت اين قبيله به کشور عراق آغاز شد که اين هجرت بر 

سرنوشت اقوام مهاجرپذير تأثير زيادي گذاشت. عشاير کوچ کننده بعد از استقرار در منطقه اي، 

اتحاديه  هاي بين قبيله اي تش��کيل مي دادند که هدفش دفاع از منافع نظامي، سياسي، اقتصادي 

و اجتماع��ي آن��ان بود. گروه هايي از اين طايفه به خصوص طي ق��رون اول و دوم هجري در 

حواشي شهرهايي چون کوفه، کربال، بصره و حتي در داخل محله اي خاص اسکان مي يافتند 

و در س��نوات بعد، ب��ه دليل به وجود آمدن زندگي يکجانش��يني و ماهيت زندگي ش��هري، 

دچار پراکندگي ش��دند. اما آنچه حائز اهميت اس��ت اين واقعيت اس��ت که بني اسد گرايش 

به مذهب تش��يع را با خود به نواحي مزبور انتقال دادند و تحت تأثير اين تمايالت اعتقادي، 
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برخي عشيره هاي ساکن در کوفه و بصره در همان قرون اوليه، مذهب شيعه را اختيار کردند. 

)جعفريان1387ش، دفتر 16، ص18 � 19(.

بعد از بناي کوفه بني اسد از نخستين قبايلي بودند که در يکي از اسباع آن، همراه چند قبيلة 

ديگر، ساکن شدند. اگرچه سکنة اين شهر نوبنياد از لحاظ هويت فرهنگي و افکار و تمايالت، 

ناهمگون بودند، اما به دليل وجود طوايفي با گرايش هاي شيعه، از جمله بني اسد، جويبارهايي 

از محب��ت اه��ل بيت در اين ديار ج��اري گرديده بود. اين قبايل فض��اي فکري، اجتماعي و 

سياس��ي اين شهر را به سوي اميرمؤمنان7 سوق مي دادند. وجود برخي صحابه و تابعين در 

کوفه و ارتباط آنها با عش��يره هاي دوس��تدار حضرت علي7 به خصوص بني اسد، هْمدان و 

مذحح، اين قسمت از سرزمين عراق را به کانون تشيع مبّدل کرد. حاميان اهل بيت: در اين 

شهر به خليفه سوم و کارگزاران وي اعتراض هاي گسترده اي داشتند و با انتقال مرکز خالفت 

موالي متقيان به کوفه، بني اسد از درياي بيکران معارف و مکارم امام علي7 بهره هاي فراوان 

يافتن��د و در نبرد آن حضرت با مخالفانش از او حمايت کردند و برخي، بعد از فداکاري ها و 

دالوري هاي قابل تحسين، به شهادت رسيدند.

کثرت بني اس��د در کوفه چنان بود که در همان س��ال  هاي نخست، دومين قبيلة شهر بعد 

از هْمدان به ش��مار مي آمدند. )گل��ي زواره1373، ص37 و 38؛ منتظرالقائم1380، ص164 � 

165؛ اش��پولر1365؛ ج1، ص322(. هنگام��ي که طلحه و زبير جنگ جم��ل را برپا کردند و 

عايش��ه، همسر پيامبر9، را در اين نبرد با خود همراه کردند، بني اسد در سپاه اميرمؤمنان7 

قرار گرفتند و از اينکه در رکاب آن حضرت قرار گرفته اند تا با فتنه انگيزان بجنگند، خش��نود 

بودند. امام7 در هنگام آرايش نظامي و مرتب کردن سلحش��وران لش��کر خويش قبيصة بن 

جابر اسدي را بر سواران بني اسد، و عکبر بن وائل اسدي را بر پيادگان آنان گماشت. ابن وائل 

همان کسي است که در جنگ جمل محمد فرزند طلحه را به قتل رسانيد.
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بع��د از اين غائله و خاتمة نبرد جمل، اميرالمؤمنين7 بني اس��د را که به طرفداري از آن 

حضرت با مخالفان امام جنگيده بودند، در بخشي از کوفه اسکان داد که شامل قبايل بزرگ تري 

چون قريش و کنانه مي ش��دند. )ش��يخ مفيد1367ش، ص170 و 194؛ دائرة المعارف بزرگ 

اسالمي1383ش، ج12، ص628؛ طبري1383ق، ج4، ص500(.

معاوي��ه به طمع خالفت و البته به بهانة واهي خونخواهي س��ومين خليفه، جنگ خونين 

صفين را، که يک س��ال و نيم طول کش��يد و طي آن يکصد هزار نفر کش��ته شدند، بر پا کرد. 

همة نيروهاي موالي متقيان در نخيله نزد آن حضرت، حضور يافتند. امام هفت نفر از کوفيان 

را به س��رداري هفت لشکر گماش��ت و معقل بن قيس يربوعي به سرداري قبايل تميم، ضّبه، 

قريش و بني اسد تعيين گرديد. با بسيج نيروها و اعالن جنگ و قرار گرفتن دو لشکر در برابر 

يکديگر، امام در آرايش جنگي جديد، عبداهلل بن عباس را به فرماندهي قريش، بني اسد و کتانه 

گماش��ت. در يکي از روزها قبيصة بن جابر اس��دي با نامداران عشيرة بني اسد نزد اميرمؤمنان 

آمدن��د و ع��رض کردند براي هر يک از مردان ما روزي را براي نبرد با خصم دون اختصاص 

بدهيد. امام به آنان اجازه داد. پس صبحگاه روز ش��نبه قبيصة بن جابر با بني اس��د که در کوفه 

استقرار داشتند به ميدان رزم آمد و گفت: »اي گروه اسدي بدانيد که من با جانبازي اي که کمتر 

از ديگران نيست، تالش مي کنم. اما کوشش شما بسته به همت خودتان است«. سپس با پرچم 

خود به پيشروي پرداخت و گفت: »بني اسد در نبرد دليرانه پايداري مي کنند؛ چنان که نظيرشان 

زير گرد و غبار آوردگاه کس��ي نباش��د. ما در ميان جنگ همچون شرزه شيرانيم«. آن گاه گروه 

بني اسد جنگيدند و سرانجام پيروز شدند.

ابوجهمة اسدي در گيراگير نبرد با شاميان گفت:

ما مردمان دالوري داريم که س�الح بر ش�انه هاي خويش دارند و براي پس�ر عموي 

رس�ول اکرم9 شمشير مي زنند و در عرصة رزم پايداري افتخارآفريني از خود بروز 
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دادند تا آن زمان که فرصت طلبان، قرآن ها را بر سر نيزه کردند. منم ابوجهمة اسدي 

با هيبت شير و يال و کوپالي چون شير زيب پيکر خود دارم.

شهسوار بي رقيب کوفه، عکبر بن جدير اسدي نام داشت. او که سلحشوري سخت پارسا 

و سخنور بود از جاي خود برخاست و خطاب به حضرت علي7 عرض کرد:

ما را از خداوند متعال عهدي در دست است که بر اثر آن در برابر دشمن پافشاري و 

پايداري داش�تيم. من از مقاومت دنياطلبان در برابر استقامت اهل آخرت، و شکيبايي 

اهل حق در برابر اهل باطل شگفت زده شدم.

حضرت علي7 او را س��تود و فرمود: خيرت باد«. آ نگاه به لش��کر دش��من هجوم برد و 

هماورد خود، عوف بن مجزئه، معروف به ابواحمر را با ضربات نيزه کش��ت. شامي ها بعد از 

کشته شدن عوف مرادي، در هم شکستند و ملول گرديدند. معاويه که سرافکندگي و پراکندگي 

لشکر خود را ديد، خون عکبر را مباح شمرد. عکبر چون اين سخن را شنيد گفت: »اگر وي را 

بر من تسلطي باشد؛ پس دست خدا برتر از آن است و پروردگار نگهبان مؤمنان است«. )نصر 

بن مزاحم1366ش، ص164، 281، 421، 424، 496، 617 و 619(.

بنابراين عدة قابل توجهي از اسديان در نبردهاي جمل و صفين حضرت علي7 را براي 

غلبه بر دشمنان، ياري دادند. دوران خالفت آن وجود بزرگوار در کوفه، فرصت بسيار مناسبي 

بود تا برخي از افراد اين طايفه با شيوه هاي رفتاري و برخوردهاي امام علي7 آشنا شوند و 

برحق بودن آن حضرت بر ايشان مسّلم گردد. همين عوامل باعث گرديد تا زمينه هاي تشيع در 

برخي از آنان فراهم آيد و عده اي که به لحاظ ايمان، زهد و پارسايي و نفوذ اجتماعي در ميان 

بني اسد منزلت وااليي داشتند، به اعتبار اين ويژگي ها بذرهاي ارادت توأم با معرفت و بصيرت 

اس��ديان را نس��بت به ائمه هدي به رويش وا داش��تند. )مجموعه مقاالت کنگره ملي حماسه 

حسيني1389ش، ص315؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمي،1383 ج13، ص628(.



فصلنامه فرهنگ زيارت
122

عشيرة عاشورايي

جمعي از اس��ديان مقيم کوفه وقتي متوجه ش��دند معاويه مرده و حضرت امام حسين7 

به س��وي مکه هجرت کرده و از بيعت با يزيد ملعون امتناع نموده است، در منزل سليمان بن 

صرد خزاعي گرد آمدند و دربارة برگ معاويه با يکديگر به مذاکره پرداختند. در خاتمه جمع 

حاضر که عده اي از افراد بني اس��د در ميان آنان ديده مي شدند، گفتند امام حسين7 را ياري 

مي کنيم و با دشمنان او به مبارزه بر مي خيزيم و جان خويش را در اين راه فدا مي کنيم. سپس 

طي نامه اي امام را به کوفه دعوت کردند، قيس بن مسهر صيداوي اسدي در زمره افرادي بود 

که از جانب کوفيان به محضر امام حسين7 رسيدند؛ درحالي  که نامه هاي متعددي به همراه 

داشتند. حضرت حسين بن علي7 در پاسخ به تقاضاي کوفيان، مسلم بن عقيل7 را روانة 

کوفه کرد تا صحت ادعاهاي کوفيان را بيازمايد و به امام در اين باره گزارش دهد. 

در اين سفر، قيس بن مسهر و دو نفر ديگر مسلم را همراهي مي کردند. وقتي مردماني از 

بني اسد از ورود مسلم به کوفه آگاه شدند، به ديدارش شتافتند و با او بيعت کردند. در پي ورود 

عبيداهلل بن زياد به کوفه و ش��هادت  هاني بن عروة، مس��لم بن عقيل، بني اسد را به فرماندهي 

مسلم بن عوسجدي اسدي، براي مبارزه با ابن زياد قرار داد. اما حوادث به گونه اي ديگر رقم 

خورد. )دينوري1383ق، ص229؛ تذکرة الخواص، بن جوزي1383ق، ص220(.

پس از ش��هادت مس��لم به عقيل و ُسستي کوفيان، امام حسين7 به سوي سرزمين عراق 

پي��ش مي  رود تا به وادي ذي الرمه مي رس��د. حضرت در اي��ن مکان نامه اي را که حاوي پيام 

مهمي بود، خطاب به کوفيان نوشت. در ميان ياران، امام قيس بن مسهر صيداوي اسدي مأمور 

مي شود اين مکتوب نوراني را به کوفه ببرد؛ درحالي که دشمن به وسيلة مزدوران و جاسوسان 

خويش بر همه جا نظارت و کنترل دارد. رعب و هراس همه را فرا گرفته اس��ت. با اين همه 

قيس اسدي ثابت و استوار، مقاوم و نستوه، به سوي کوفه مي رود تا پيام امام را برساند. او در 
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قادسيه به دست حصين بن ُنمير دستگير شد و چون اوضاع را آشفته ديد، نامه را بيرون آورد 

و پ��اره پ��اره کرد. او را به قصر ابن زياد بردند. فرزند زياد، قيس را تهديد کرد که اگر بر فراز 

داراالماره نرود و امام و پدرش را مذمت و لعن نکند، کشته خواهد شد. او با کياست و ذکاوتي 

که داش��ت به اطاعت از دس��تور ابن زياد تظاهر کرد و بر فراز بلندترين برج قصر قرار گرفت 

و بعد از حمد خداوند، درحالي که جمعيت زيادي از کوفيان منتظر ش��نيدن سخنان او بودند، 

گفت: »اي مردم، امام حسين7 بهترين خلق خداوند است. من فرستادة اويم و به زودي آن 

حضرت به شما خواهد پيوست. او را اطاعت کنيد«، و در پايان بر امويان و خاندان زياد لعن 

و نفرين فرستاد.

اب��ن زياد دس��تور داد وي را از همان باال به پايين پرت��اب کنند. بدين گونه قيس به فيض 

ش��هادت نايل آمد. هنگامي که حضرت ابا عبداهلل از شهادت اين مرد اسدي باخبر شد، اشک 

از ديدگان��ش بر گونه هايش ج��اري گرديد و فرمود: »رحمت خداوند بر قيس باد که آنچه را 

وظيفه اش بود، به جاي آورد. خدا او را جزاي نيکو دهد و او را در بهشت مأوي دهد«. )سيد 

بن طاووس1361ق، ص33؛ المجالس السنية، ج1، ص66(.

قيس نابغه ي، قهرمانان قبيلة بني اس��د به شمار مي رود که در محبت خاندان عترت شوقي 

شعله ور داشت و عالقه اش به امام حسين7 به حدي بود که با تمامي توان به حمايت از آن 

حضرت برخاست و از دادن هيچ امکاناتي در اين راه مضايقه کرد. او متجاوز از پنجاه نامه را 

از کوفه به حجاز ُبرد تا به امام حسين7 تحويل دهد. )اميني1360، ص148 � 149(.

با گام نهادن امام حس��ين7 به س��رزمين کربال و قيام آن حضرت عليه جفاکاران اموي، 

عده اي از رزمندگان عش��يرة بني اس��د خود را به حضرت رس��انيدند و در رکابش با دش��من 

پليد جنگيدند و بعد از فداکاري هاي تحس��ين برانگيز به فيض ش��هادت نايل آمدند. اين افراد 

عبارت اند از:
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1. مسلم بن عوسجه اسدي: وي انساني دلير، اهل تعبد، تهّجد و پارسايي بود. رجال نگاران 

فرزند عوس��جه اس��دي را از ياران و اصحاب رس��ول اکرم9 و قاري قرآن دانسته اند که در 

غزوات صدر اسالم و فتوحات مسلمانان نقش ارزنده اي داشته است. او مردي سالخورده بود 

که موهاي خود را در راه اعتالي اس��الم، پرهي��زگاري، فضايل و مکارم اخالقي و نيکوکاري 

سپيد کرده بود. در نبرد جمل، صفين و نهروان، مالزم رکاب اميرمؤمنان7 بود و چون مسلم 

بن عقيل وارد کوفه شد، اين بزرگوار وکيل او در قبض اموال، خريد سالح و گرفتن بيعت از 

کوفيان بود.

هنگامي که امام حس��ين7 به نينوا گام نهاد، مسلم ش��بانگاه همراه با دوست ديرينه اش، 

حبيب، از کوفه بيرون آمد و به س��وي بيابان طف روان ش��د. آن دو، روزها در نهانگاه بس��ر 

مي بردند و خود را از ديد مأموران اموي دور مي داشتند، او که در نامه اي از امام دعوت کرده 

بود به کوفه بيايد تا در رکابش جهاد کند، به وعدة خود وفا کرد و براي نثار جان مهيا شد. در 

شب عاشورا هنگامي که امام، ياران را فرا خواند و فرمود: »اين مخالفان فقط مرا مي خواهند. 

اکنون که تاريکي شب همه جا را فرا گرفته است، همگي آزاديد. مي توانيد بر مرکب هاي خود 

سوار شويد و برويد«. مسلم بن عوسجه جواب داد:
اگر از شما دست برداريم پس پاسخ خداوند را چه دهيم. من از شما جدا نخواهم شد تا 

نيزه ام را در سينه هاي اين دشمنان خرد کنم و با شمشيرم با آنان بجنگم و اگر سالحم 

را از دست بدهم با سنگ بر سرشان مي  کوبم و آن چنان به نبرد ادامه مي دهم تا کشته 

ش�وم. هنگامي که امويان جنگ را آغاز کردند و نبرد س�ختي درگرفت، مس�لم بن 

عوسجه که در جناح چپ سپاه امام بود، به دفاع پرداخت و در صدد دفع تهاجم خضم 

برآمد. او مي جنگيد و مي خروشيد و رجز مي خواند تا اينکه ديگر رمقي در بدنش باقي 

نمان�د و ب�ر زمين افتاد. امام بر بالين او حاضر ش�د و فرمود: »خداي به تو جزاي خير 

دهد و مبارزه ات را قبول کند«. )س�ماوي بي تا، ص56؛ ابن شهرآشوب1314ق، ج4، 

ص102؛ طبرسي1390ق، ص245(.
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2. حبي��ب بن مظاهر اس��دي: فرزند مظاهر از اصحاب پيامبر9 ب��ود و بنا به فرمودة آن 

حضرت، امام حس��ين7 را در کربال ياري کرد. حبي��ب در زمرة کوفياني بود که به امام نامه 

نوشته تا رهبري شيعيان عراق را بر عهده گيرد و اهل اين سرزمين را بر محور خود گرد آورد. 

او از پرهيزگاري، پارس��ايي و ايمان قوي برخوردار بود و هر ش��ب قرآن را ختم مي کرد و از 

خواص ياران امير مؤمنان7 به ش��مار مي رفت. وقتي امام حسين7 به سرزمين نينوا رسيد. 

حبيب به وي پيوست و در روز عاشورا بر پيشگان اموي يورش برد و در نبردي سخت اما توأم 

با دالوري و فداکاري، عده اي از آنان را به هالکت رسانيد تا اينکه با ضربات نيزه و شمشير بر 

زمين افتاد. برخي ارباب مقاتل نوشته اند امام7 با شهادت حبيب بسيار متأسف و متأثر شد؛ 

چراکه اين سلحش��ور اسدي نزد ايشان منزلتي ويژه داشت. )دينوري 1368ش، ص256؛ ابن 

طاووس1361ش، ص162؛ قمي1418ق، ج1، ص203(.

3. علي بن مظاهر اسدي: او از ابا عبدالحسين7 اذن رزم گرفت و بعد از شهادت برادرش 

حبيب، بر لشکر ستم تاخت و بنا به نقل مورخان، هفتاد نفر را کشت. سپاه اموي از هر سوي 

به او يورش آوردند تا شهيدش کردند. )قندوزي خفي1416ق، ص344؛ ابن اثير1399ق، ج2، 

ص480(.

4. س��ليمان بن ربيعة اس��دي کوفي: وي در محضر خاندان عترت و طهارت به شکوفايي 

رسيد و از سنين نوجواني و جواني در خدمت امام حسين7 بود. او نامة حضرت را به جانب 

بص��ره مي ُب��رد که منذر بن جارود او را گرفت و به ابن زياد تحويلش داد؛ او هم دس��تور داد 

گردنش را زدند. )سماوي بي تا، ص53؛ قندوزي حنفي1412ق، ص344(.

5 . ابو ثمامة صاعدي اسدي: اين سلحشور ممتاز کوفي، سال ها در خدمت موالي متقيان، 

علي7، بود و در رکاب آن حضرت جانفش��اني کرد. بعد از مرگ معاويه به امام حس��ين7 

نامه نوشت تا به کوفه بيايد و پرچم عدالت و فضيلت را در آن سرزمين افراشته کند. ابو ثمامه 

نهاني از کوفه خارج شد و در کربال به حضرت ابا عبداهلل پيوست. حوالي ظهر عاشورا عرض 
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کرد: »اي فروغ امامت، جانم به قربانت، دش��من به ما نزديک شده و از عمرمان چيزي نمانده 

اس��ت. مايلم نماز ظهر را که وقتش رس��يده با امامت شما بخوانم«. امام حسين7 فرمود: »از 

نماز ياد کردي؛ خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد«، و بدين گونه نماز ظهر عاشورا در باراني 

از تير و نيزة دشمن اقامه شد.

ابو ثمامه بعد از نماز به س��وي س��پاه دشمن تاخت و ش��جاعانه با آنان جنگيد؛ زخم هاي 

فراواني برداشت و ديگر تواني برايش نمانده بود و سرانجام به شهادت رسيد. در زيارت ناحية 

مقدسه از او ياد، و بر او درود فرستاده شده است. )ابن شهرآشوب سيروي مازندراني1412ق، 

ج4، ص104؛ قمي 1368ش، ج1، ص33(.

6. موقع بن ثمامه صيداوي اسدي: از تابعين و ياران امير مؤمنان7 بود که در کربال به امام 

حسين7 پيوست و در نبرد تيرهايش تمام شد؛ پس دو زانو نشست و تير دشمنان را با دست 

و س��ينه رد مي کرد. جراحت هاي بس��ياري برداشت و بيهوش گرديد. خويشاوندانش او را از 

ميدان رزم بيرون ُبردند و زخم هايش را درمان  کردند. اما ابن زياد او را گرفت و خواست وي 

را بکشد که عشيره اش قيام کردند و مانع شدند. فرزند زياد بند آهني سنگيني بر سرش نهاد و 

او را به منطقه اي در بحرين تبعيد کرد که در آنجا بعد از يک سال به شهادت رسيد. )مامقاني 

بي تا، ج3، ص260؛ سماوي بي تا، ص68؛ اميني 1360ش، ص170(.

7. انس بن حارث اس��دي: منس��وب به کاهل بن اس��د، پدر تيره اي از بني اسد، از اصحاب 

رس��ول اکرم9 اس��ت و احاديثي از آن بزرگوار ش��نيده و روايت کرده اس��ت و رجال نگاران و 

محدثان او را به درس��تي و راس��تي تأييد کرده اند. او از حضرت محمد9 ش��نيد که مي فرمايد: 

»فرزندم حسين7 در کربال کشته مي شود. هر کس وي را درک کند بايد او را ياري دهد«. لذا از 

کوفه به سوي کربال حرکت کرد و از امام اجازة نبرد گرفت و به ميدان تاخت و هيجده نفر را به 

خاک هالکت افکند؛ بعد از آن شربت شهادت نوشيد. در زيارت ناحيه مقدسه بر او درود فرستاده 

شده است. )ابن اثير1350ش، ج1، ص123؛ قمي1418ق، ج1، ص47؛ سماوي بي تا، ص56(.
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8 . زهير بن حسان اسدي کوفي: اين مرد اسدي، مؤمني مبارز و دالوري فرزانه بود. از آنجا 

که اهل عراق و شام آوازه سلحشوري و شهرت شجاعت وي را شنيده بودند از رويارويي با 

وي هراس داشتند. اما عده اي از آنان با نهيب عمر سعد به ميدان ستيز با او آمدند. ولي زهير 

موفق ش��د همة آنان را هالک کند. آن وقت چندين س��وار مس��لح از سه سو به محاربه با او 

پرداختند و زهير آنان را تارومار کرد. زخم هايي زيادي بر بدنش وارد آمده بود و از جراحات 

او خون مي چکيد که امام بر بالينش آمد و فرمود: »تو ش��رط جوانمردي را به خوبي به جاي 

آوردي«. لحظاتي بعد او به شهادت رسيد. )اميني1360ش، ص69 � 71(.

9. عبداهلل يتيم بن شيخ اسدي: پدرش در کوفه به دست عوامل اموي به شهادت رسيد و 

اين جوان همراه مادرش به کربال رفت تا امام را نصرت دهد. او با تش��ويق مادرش به ميدان 

رفت رجز خواند و نبرد را آغاز کرد. لش��کر س��تم نيز به وي يورش ُبردند و سر از تنش جدا 

کردند. )امين1344ق، ج1، ص100؛ قمي1387ش، ج1، ص368(.

10. عمرو بن خالد اسدي کوفي: در کوفه مي زيست و در شمار اعيان بانفوذ اين ديار بود 

و به خاندان عصمت و طهارت ارادت مي ورزيد و در جنگ ها از خود فداکاري نشان مي داد. 

او همراه مسلم بن عقيل قيام کرد و از او حمايت نمود و بعد از شهادت وي، به دليل اختناق 

ش��ديد حاکم بر کوفه، زندگي مخفيانه اي را آغاز کرد و س��رانجام از اين شهر بيرون رفت و 

همراه قيس بن مس��هر صيداوي در منزل حاجز به امام حسين7 ملحق شد و به کربال رفت 

و با ش��روع نبرد، به رزمگاه قدم نهاد و به س��وي اشقيا هجوم برد و بعد از رزمي شجاعانه به 

فيض ش��هادت نايل آمد. س��پس پسرش، خالد، به عرصة رزم رفت و عده اي از دشمنان را به 

خ��اک افکند. آن گاه همچون پدرش به درجة ش��هادت نايل آمد. )ابن شهرآش��وب 1412ق، 

ج4، ص101؛ ش��ّبر بي تا، ج2، ص183؛ س��ماوي بي تا، ص66؛ سيد بن طاووس 1361 ش، 

ص109(. در زيارت ناحيه مقدسه و رجّبيه از عمرو بن خالد اسدي صيداوي ياد شده است.

11. قاس��م بن حارث کاهلي اس��دي: وي همراه سپاه عمر سعد به کربال آمد، ولي هنگام 
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ش��روع نبرد، با بصيرتي که به دس��ت آورد، لطف خداوند مش��مول حالش ش��د و از لشکر 

ستمگران بيرون آمد و به امام پيوست و بعد از رزمي تحسين برانگيز به شهادت رسيد. )ستايش 

و ديگران 1383ش، ص139؛ مجموعه مقاالت کنگره ملي حماسه حسيني 1389، ص316(.

12. خلف بن مس��لم اسدي س��عدي: هنگامي که فرزند عوسجه به شهادت رسيد، خلف 

صالح او چون شيري شرزه از بيشة دليران بيرون آمد. امام به وي فرمود: »اي جوان، از ميدان 

رزم برگرد؛ زيرا پدرت کشته شده و اگر تو هم کشته شوي مادرت در اين صحراي خشک در 

پناه چه کسي قرار گيرد؟« او خواست باز گردد که مادرش شتابان و گريان راه بر وي گرفت 

و گفت:

اي فرزندم، سالمتي خود را بر نصرت زادة رسول اکرم9 ترجيح مي دهي؟ هرگز از 

تو راضي و خشنود نمي گردم مگر اينکه در رکاب او با اين گروه جور و جفا بجنگي. 

پس�ر عنان بار ديگر روي به معرکه آورد و به خصم دون صفت يورش برد. مادرش 

نيز او را براي ادامه جنگ تشويق و تهييج مي کرد. او دليرانه جنگيد و سي تن را روانة 

دوزخ کرد، آن گاه بر اثر جراحات زياد به ش�هادت رس�يد. امويان سرش را بريدند و 

به سوي مادرش پرت کردند. اما آن دل سوخته سر فرزند را برداشتند و آفرين گويان 

بر آن بوس�ه زد و گريس�ت. )قمي1375ش، ص416؛ سپهر 1368 ش، ج2، ص272؛ 

اميني 1360ش، ص63(.

13. منهال بن عمرو صيداوي اسدي: از ياران امام حسين7 بود که به سوي امويان يورش 

ُبرد و بعد از دالوري هاي فراوان در رکاب حضرت شربت شهادت نوشيد. )مجموعه مقاالت 

کنگره ملي حماسه حسيني 1389ش، ص316؛ ستايش و ديگران 1383ش، ص354(.

14. عامر بن مس��لم اس��دي: از شيعيان س��اکن بصره بود. وقتي مطلع شد امام حسين7 

به س��وي س��رزمين طف حرکت کرده است، از بصره بيرون آمد و به حضرت ُملحق شد و با 

اشتياق جنگيد تا اينکه به شهادت رسيد. مورخان گفته اند عامر فرزند مسلم فرزند قيس فرزند 
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طريف اس��ت و اين طريف همان کس��ي است که به محضر پيامبر اکرم9 شرفياب شد و به 

نمايندگي از بني اس��د، اس��الم آورد. نام عامر در زيارت رجبيه آمده است. )سمعاني 1389ق، 

ج4، ص39؛ مجلسي 1403ق، ج45، ص72؛ دائرة المعارف تشيع 1383، ج3، ص443(.

15. مال��ک بن دودان اس��دي: اين دليرمرد طايفة بني اس��د به عرص��ة رزم آمد و در حال 

رجزخواني به مبارزه با اهل ش��قاوت پرداخت و س��رانجام شهيد شد. ابو مخنف، متوفاي به 

سال 157 قمري، او را در شمار شهداي کربال ذکر کرده است. برخي او را با مالک بن داوود 

يکي گرفته اند که اش��تباه اس��ت. )ابن شهرآشوب 1412ق، ج4، ص114؛ امين 1403 ق، ج2، 

ص136؛ موسوي زنجاني 1395ق، ص102(.

16. ابواس��حاق ابراهيم بن ُحَصْين انصاري بصري اسدي: او از دوستان و شيعيان خاندان 

رس��الت به شمار مي رود. پدرش از س��ربازان علي بن ابي طالب7 بود و در نبرد صفين در 

رکاب آن حض��رت نق��ش مهمي را ايفا کرد. او از جملة هفت نفري اس��ت که بعد از رحلت 

رسول اکرم9 با امير مؤمنان7 بيعت کرد. سخنور اليقي بود و قصايد و اشعار زيادي از وي 

در کتب تذکره و منابع ادبي ديده مي  شود که از نظر محتوا در مدح و منقبت خاندان عترت و 

معارف و مکارم اخالقي است.

هنگامي که علي7 در صفين س��پاه را آرايش جنگي مي داد، حصين اس��دي، به سرداري 

بکريان بصره برگزيده شد. خودش مي گويد:
امام پرچم را به من سپرد و فرمود: »به نام خداوند جلو برو و بدان که هرگز رايتي اين 

چنين گرانقدر بر سر تو در اهتزاز نبوده؛ زيرا همان پرچم رسول خداست«.

در ُبرهه اي از اين جنگ او علمدار ربيعه بود، خالد بن معّمر در سروده  اي گفت:

عده اي از بني ربيعه به موالي پرهيزگاران وفادار ماندند و با نيزه هاي بلند و شمشيرهاي 

خود از وي دفاع کردند زيرا حصين در ميان ما خطبه اي خواند که مشوق فداکاري و 

ايثارگري در راه حق تعالي بود.
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فرزند حصين، يعني ابراهيم، که متأسفانه مؤلف ناسخ التواريخ حتي در طبع جديد او را 

امير حس��ين معرفي کرده است، در کربال از خود رشادت هاي فراواني بروز داد و سرانجام به 

آرزوي خود که شهادت در رکاب امام معصوم بود، رسيد. )منقري 1366 ش، ص281، 408، 

454 و 608؛ ابن حزم اندلسي بي تا، ص317؛ ابن حجر عسقالني 1326ق، ج2، ص395؛ ابن 

شهر آشوب 1412ق، ج4، ص105(.

17. ميثم تمار اس��دي: چهره اي برجس��ته از قبيلة بني  اس��د که در ميان شيعيان از جايگاه 

وااليي برخوردار است. از نسل او تا چند قرن افرادي به عنوان عالمان و متکلمان شيعه شناخته 

مي شوند. او فرزند يحيي اسدي در ارادت به اميرمؤمنان7 استوار و صريح بود و همين ارادت 

پايدار براي حاکمان اموي دردسرهاي بزرگي ايجاد کرد و به همين دليل بر آن شدند که او را 

از ميان بردارند. موالي پرهيزگاران شهادت او را اين گونه پيش بيني کرده بود:

اي ميثم، تو را جلوي خانة عمر بن ُحَدْيث به چوبة دار مي کشند؛ بدنت سه روز باالي 

دار مي مان�د و هم�ان طور که پيکرت روي آن قرار دارد، با شمش�ير و نيزه س�وراخ 

سوراخ مي گردد. روز سوم بر اثر تابش آفتاب و شکنجه هاي پيکر، از دهان و بيني تو 

خون جاري مي شود و محاسن انبوهت را خضاب مي کند.

ميثم در همان س��ال که امام حس��ين7 عازم مکه بود، عازم اين حرم ش��ريف گرديد و 

هنگامي که از س��فر حجاز باز مي گش��ت نيروهاي ابن زياد او را دس��تگير کردند و او را به 

داراالم��اره ن��زد عبداهلل بن زياد ُبردند و وقتي عبيداهلل او را تهديد به مرگ کرد، گفت: » مرا از 

کش��ته شدن مي ترساني؟! اين راه را موالي بزرگوارم چند سال قبل برايم ترسيم کرده است«. 

سرانجام ابن زياد او را با هدف ارعاب شيعيان کوفه و در هم کوبيدن نهضت آنان در حمايت 

از اهل بيت، در اواخر س��ال شصت قمري، چند روز قبل از آمدن امام حسين7 به کربال، به 

دار آويخت و به شهادت رساند. پيکرش در کوفه دفن شد و از زيارتگاه هاي شيعيان است.

ميثم عالوه بر اين افتخارآفريني در عرصة شهادت، در رأس خانوادة شيعي علمي از اواخر 
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قرن اول تا اواسط قرن سوم هجري قرار دارد که فرزندان و اعقاب وي راوي حديث بوده اند. 

يکي از نوادگان او، علي بن اس��ماعيل بن شعيب اس��دي، متکّلم معروف شيعه در قرن سوم 

هجري است. منابع رجالي گزارش داده اند ميثم در دفتري شماري از روايات حضرت علي7 

را تدوين کرده اس��ت. )قمي 1378ش، ج2، ص157؛ قمي 1418 ق، ج2، ص523؛  نجاش��ي 

1432ق ، ص251 و 468؛ طوس��ي 1417ق، ص22 و 87؛ طوسي 1381ق، ص363؛ مدرسي 

طباطبايي 1386ش، ص73 � 75(.

وقتي قيام مردم مدينه منوره، متأثر از انقالب امام حس��ين7، عليه بي عدالتي و ستمگري 

رژيم فاس��د اموي ش��کل گرفت، قبيله بني اسد در اين خيزش خودجوش ديني حضور فعال 

داش��تند. ولي امويان اين حرکت مهم را به شيوه اي وحشيانه سرکوب کردند. اين حرکت که 

به قيام حّره معروف ش��د که در س��ال 64 قمري روي داد. )طبري، ج4، ص368؛ ابن عبدربه 

1403ق، ج5، ص136؛ نويري، ج6، ص217؛ ، ابن قتيبه1382 ق، ج1، ص216(.

هس��تة اولية ياران مختار از مردم کوفه بودند و در ميان هواداران اين حرکت، ش��ماري از 

بني اس��د ديده مي ش��دند. آنان در تمامي مراحل اين قيام، با مختار همکاري داش��تند. اگرچه 

حکومت مختار سرانجام به دست اشراف کوفه و زبيريان سرنگون شد، ولي باعث شد دوستي 

خاندان عترت در ميان ايراني ها س��رايت کند و برخي از بني اسد به ايران مهاجرت کنند و در 

ترويج فرهنگ تش��يع اهتمام ورزند. )طب��ري 1383 ق، ج4، ص514؛ منتظرالقائم 1380ش، 

ص331 � 332(.

نخستين همسايگان آستان مقدس حسيني

شاخه اي از قبيلة بني اسد در قرن پنجم ميالدي، قبل از طلوع اسالم، چون به داليلي از شبه 

جزيرة عربس��تان کوچ کردند، هنگام استيالي ساسانيان بر سرزمين بين النهرين )عراق کنوني( 

در کرانة غربي فرات و در اراضي را فدين و آبادي هاي طف از توابع بابل، عين التمر و حوالي 
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حيره، اسکان پيدا کردند. تيره اي از اين مهاجرين هم در ساحل فرات سفلي و گروهي هم در 

جايي که اکنون سوق الشيوخ ناميده مي شود و به منطقة جبايش موسوم است، اقامت گزيدند.

از مشهورترين نواحي طف که بني اسد آن را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کردند، 

غاضريه نام دارد. اين ناحيه اکنون ش��هري اس��ت در شمال شرقي کربال و در کنار نهر علقمه 

و ش��اخه هاي اين ش��ريان حياتي، سرزمين مذکور را آبياري مي کند. ساکنان اصلي اين قلمرو 

ايراني تبارند که در س��ال 14 قمري، هنگام فتح عراق به دس��ت مس��لمانان، با قبيلة بني اس��د 

هم پيمان شدند و به کار زراعت و دامداري خود ادامه دادند.

در غّرة محرم الحرام سال 61 قمري حضرت ابا عبداهلل الحسين7 به غاضريه رسيدند و 

مردمانش مقدم آن حضرت را گرامي داشتند. اما موقعي که آن حضرت خواستند در اين ديار 

فرود آيند، ُحّر بن يزيد رياحي همراه لش��کر خوي��ش امام را منع کرد و به آن بزرگوار اجازة 

ورود به غاضريه را نداد. در روز عاش��ورا هنگامي که نبرد بين س��پاه ابا عبداهلل الحسين7 و 

امويان آغاز شد، دامنة جنگ تا غرب غاضريه گسترش پيدا کرد. البته بني اسد عالوه بر غاضريه 

)اراضي جعفريات( در نقاطي چون نينوا، نواويس، عقد و ش��فّيه هم س��اکن بودند. )حموي 

1399 ق، ج6، ص261؛ دائرة المعارف تش��يع 1383 ش ، ج12، ص119؛ ناصر اي نصر اهلل 

1342ق، ص508(.

وقتي حبيب بن مظاهر اس��دي مش��اهده کرد اصحاب امام حسين7 اندک اند، خطاب به 

آن حضرت عرض کرد: »در اين حوالي، قبلة من س��کونت دارند. اجازه فرماييد به سوي آنان 

بروم و ايشان را براي امداد شما فرا بخوانم«، حضرت سيدالشهدا اجازه دادند و حبيب به طور 

ناش��ناس به مقر طايفة بني اسد رفت و چون ايش��ان وي را شناختند، به نحو شايسته اي او را 

احترام کردند. از مقصدش که پرسيدند، گفت:

م��ن بهترين هديه اي را که ميهمان براي ميزب��ان خويش مي آورد، برايتان آورده ام که هيچ 



شماره29،  زمستان 1395
133

کس نظير آن را نياورده و نخواهد آورد و آن اين اس��ت که ش��ما را براي ياري فرزند رسول 

خدا دعوت مي کنم. آن حضرت به اين سرزمين قدم نهاده و جمع قليلي با او هستند که هرگز 

رضايت نمي دهند او را تنها بگذارند و آمادة جانفشاني در رکابش مي باشند. گروهي از اشقيا به 

فرماندهي عمر بن سعد لعين و شمر بن ذي الجوش، امام و يارانش را تحت محاصره اي شديد 

قرار داده اند. از ش��ما مي خواهم آن حضرت را ياري کنيد تا شرف دنيا و آخرت را دريابيد و 

من س��وگند ياد مي کنم هر کدام از ش��ما در اين راه مقدس به شهادت برسد، در بهشت برين 

همساية نبي اکرم9 باشد.

چون بني اسد سخنان بزرگ قوم خود را شنيدند، پذيرفتند و حدود يکصد مرد ُمسلح آمادة 

فداکاري ش��دند. در اين وقت يکي از افراد قبيله که به امويان گرايش داش��ت و اين وضع را 

برنمي تافت، خود را شتابان به عمر سعد رسانيد و جريان را گزارش داد و آن ملعون شخصي 

به نام ازرق را با چهارصد نفر مرد جنگي بر سر راه ايشان فرستاد و نبردي سخت آغاز گرديد. 

حبيب به ازرق گفت: »واي بر تو، ما را رها کن و اجازه بده اين شقاوت از ناحية ديگري صادر 

گردد«. آن خبيث اعتنايي به نصيحت حبيب نکرد و درگيري نابرابر شدت گرفت. بني اسد که 

ديدند طاقت مقاومت با اين جفاکاران را ندادند از معرکه گريختند و از بيم ش��بيخون دشمن، 

خيمه هاي خود را کنده، به جاي ديگري رفتند. فرزند مظاهر اس��دي با اندوه تمام به س��وي 

امام بازگش��ت و ماجرا را به عرض آن حضرت رس��انيد و رهبر آزادگان فرمود: »ال حول و ال 

ق�وة اال ب�اهلل، ان�ا هلل و انا الي�ه راجعون«. )دائرة المعارف تش��يع 1383ش، ج3، ص441؛ نمازي  

شاهرودي1387ق، ص30 � 31(.

بعد از به شهادت رسيدن امام حسين7 و يارانش، گذر زنان بني اسد به ميدان جنگ افتاد 

و پيکر پاک و مطهر آن حضرت و اصحابش را زير آن آفتاب داغ، غرق در خون مشاهده کردند 

و س��خت تحت تأثير قرار گرفتند. پس با ش��تاب به غاضريه بازگشتند و مردان خود را براي 

دفن آن اجساد به خون تپيده خبر کردند. اما آنان به دليل شدت اختناق و هراسي که عبيداهلل 
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بن زياد بر منطقه حاکم س��اخته بود، حاضر نشدند در دفن پيکر شهيدان همکاري کنند. پس 

بانوان بني اسد بيل و کلنگ و زنبيل و حصير با خود برداشتند و به سوي کربال حرکت کردند. 

لحظاتي بعد وجدان پاک مردان بني اس��د بيدار ش��د و به خود آمدند و به دنبال زنان حرکت 

نمودند و به دفن پيکر ش��هيدان دش��ت نينوا اهتمام ورزيدند و اين حرکت، نخستين جنبش 

مخالفت و عصيان عليه بني اميه و آل زياد پس از واقعة کربال به شمار مي آيد اين فداکاري در 

آن اوضاع س��ياه و خفقان، سبب شهرت بني اسد در ميان شيعيان شد و از همان زمان تا عصر 

حاضر، شيعيان با ديد احترام و محبت به قبيلة مذکور مي نگرند و در طول تاريخ در مجالس و 

محافل حس��يني از آنان ستايش به عمل مي آيد. )قزويني 1415ق، ج1، ص375 � 376؛ ناصر 

آل نصر اهلل 1432ق، ص217(. عالمة رجال نگار معاصر، مرحوم سيدمحسن امين جبل عاملي، 

مي نويسد:

بعد از آنکه لش�کر اموي، س�رزمين کربال را ترک گفت، تيره اي از قبيلة بني اسد که 

در غاضريه زندگي مي کردند، به کربال آمدند و بر بدن هاي شهيدان دشت طف نماز 

گزارده، آنان را با احترام و تقديس به خاک سپردند. پيکر امام را در همين جايي که 

اکنون زيارتگاه دلباختگان و شيفتگان وجود شريفش مي باشد، دفن کردند. علي اکبر 

را در پايين پاي امام به خاک سپردند. براي ساير شهيدان نيز قبري وسيع حفر کردند 

و هم�ة آن�ان را دفن کردند؛ جز حضرت عباس7 که در همان محل ش�هادت خود 

مدفون اس�ت و مزارش در کنار راه کربال به غاضريه واقع ش�ده است. برخي گفته اند 

چون حبيب نزد آنان احترامي خاص داشت، وي را در نزديکي رأس مقدس امام دفن 

نموده اند و پيکر حر بن يزيد رياحي توسط قبيلة بني تميم به جايي انتقال يافت که هم 

اکنون مزارش مي باشد. )امين 1402ق، ج1، ص613(.

اين نکته موضوعي اس��ت که مس��عودي مورخ قرن چهارم قمري نيز بدان تصريح دارد: 

»اجس��اد مقدس ش��هيدان، به دست س��اکنان غاضريه که از طايفة بني عامر، شاخه اي از قبيلة 
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بني اس��د بودند، يک روز بعد از شهادتشان، به خاک س��پرده شد«. )مسعودي 1370ش، ج2، 

ص66(.

بني اس��د س��اکن غاضريه و اطراف آن، ع��الوه بر اينکه چنين افتخ��ار بزرگي را به خود 

اختصاص دادند و کارنامه اي نوراني و درخشان، براي خود ثبت کردند، اين شرافت را نصيب 

خود نمودند که قديمي ترين اقوام همس��اية مرقد امام حسين7 بودند و فضيلت ديگري که 

براي خاندان خويش رقم زدند، اين بود که حتي قبل از ورود علويان و سادات به منطقة کربال، 

اولين عمارت را برفراز مزار امام حسين7 بنا کردند و اين کارها در ايامي صورت گرفت که 

بني اميه اختناق ش��ديدي بر عراق حاکم کرده و هرگونه حرکتي را به ش��دت زير نظر داشتند. 

ب��ا وج��ود بازدارندگي کارگزارن اموي، آنان براي عمران و آباداني اين آس��تان مقدس اهتمام 

داشتند و به زائران اين حرم مقدس، خالصانه خدمت مي کردند و خادم افتخار اين بناي منّور 

در قرون اوليه بودند. )بغدادي 1345ش، ص114؛ ناصر آل نصراهلل 1432ق، ص217 و 508؛ 

امين 1403 ق، ج1، ص651(.

بن��ي اس��د در گذر تاريخ عراق، در عرصه  هاي سياس��ي و اجتماعي فع��ال بودند و عليه 

ستمگران و جفاکاران موضع گيري هاي فکري و عملي داشته اند.

در انقالب اس��المي عراق عليه استعمارگران و عوامل دست نشاندة آنان که از سال 1338 

قمري آغاز شد و رهبري آن را علما و فقها به عهده داشتند، عشاير بني اسد، نقش آفرين بودند. 

به همين دليل دولت س��عدون )وابس��ته به بريتانيا( براي سرکوبي آنان از هواپيماهاي جنگنده 

اس��تفاده ک��رد و در جمادي الثاني 1342 قمري مقر آن��ان را در فرات مرکزي، که حيايش نام 

داش��ت، بمباران کرد. اين حرکت وقيحانه س��ران عشاير را به شدت عصباني کرد و علما نيز 

اين جنايت را محکوم کردند. از اين روي دولت سعدون کوشيد رفتار خود را با معارضان و 

مخالفان تغيير دهد. )الرحيمي1375 ش، ص266(.
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هنگامي که عراق تحت قيموميت انگلس��تان قرار گرفت و ملک فيصل، فرزند حسين، به 

پادش��اهي اين سرزمين منصوب شد، علماي ش��يعه که اين انتصاب را مغاير با استقالل کامل 

عراق تلقي مي کردند، به مخالفت با آن برخاستند و بيشتر مسلمانان، به ويژه شيعيان عراق در 

اين باره از علما حمايت کردند. در اين ميان ش��يخ قبيلة بني اسد با انتخاب فيصل به سلطنت 

عراق به مخالفت برخاس��ت و در برابر اين انتصاب تحميلي و ذّلت آور که از س��وي اجانب 

صورت گرفته بود، قيام کرد و عش��اير بني اس��د را به مقابله و مبارزه با کارگزاران اين رژيم 

خودفروخته فراخواند و در سال 1343 قمري حرکت وي گسترش يافت. تحوالت اوضاع که 

از شعله ور شدن خيزش جديدي عليه انگلستان خبر مي داد، باعث شد نمايندة عالي انگلستان 

با اس��تفاده از نيروي نظامي، جملة س��رکوبگيرانة وس��يعي را عليه معارضان انجام داد. ش��يخ 

بني اسد هم دستگير و محبوس گرديد و سرانجام روانة تبعيدگاه شد. )مصاحب 1378ش، ج1، 

ص455؛ جعفري1384 ش، ص297؛ الرحيمي 1375ش، ص238(.

خاندان هايي خدوم و نکونام

در عراق خاندان هاي متعددي زندگي مي کنند که به قبيلة بني اسد، ساکن در نواحي شمالي 

کربال و ديگر آبادي هاي اين قلمرو منتهي مي گردند که در ذيل به معرفي آنان مي پردازيم.

1. آل قنديل: از بيوت قديمي کربال و در زمرة احفاد طايفه اي اند که امام حس��ين7 را 

ياري دادند و به دفن اجس��اد پاک ش��هداي عاش��ورا اقدام کردند و چون در روضة مقدس 

اباعبداهلل الحس��ين7 قنديل هايي را روش��ن مي کردند، به اين عنوان مش��هورند. اين افراد 

ع��الوه بر کربال در بغداد هم س��کونت دارن��د و برخي نيز به کش��ورهاي ديگر مهاجرت 

کرده اند. ايش��ان به حس��ن س��يرت، اصالت خانوادگي و نيکوکاري موسومندم ضمن اينکه 

افتخار خدمت در حرم حس��يني را داش��ته اند در حرکت  هاي علمي، آموزش��ي و فرهنگي 

نقش آفرين بوده اند. دانشوراني چون فقيه معروف، شيخ علي قنديل و شيخ سليمان قنديل از 
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ميان آنان برخاسته اند. )آل کليددار، 1368 ق، ص75(.

2. آل زنکي: از نسل طايفة بني اسدند و چون در زنکي آباد، در حوالي سعديه )تابع استان 

دياله( مي زيسته اند، به اين عنوان مشهورند. اکثر آنها در دهه هاي اخير در محله هاي باب الطاق 

و ُمخيم س��اکن بوده اند. آنان به شجاعت و حق جويي معروف اند. )ناصر آل نصراهلل1342ق، 

ص413 � 414(.

3. آل س��ّباح: از خاندان هاي کهن کرباليند که چون از گل هاي نهر حس��يني تسبيح هاي 

مرغوبي تهيه مي کرده اند، به چنين لقبي مشهور شده اند. )همان ماخذ، ص415 � 416(.

4. آل س��راج: چون در جهت تأمين روش��نايي حرم ُحسيني و تهيه چراغ براي اين مکان 

مقدس اهتمام داشته اند، به اين لقب شهرت دارند و از آنجا که در سنوات اخير در تجارت عبا 

مؤثر بوده اند به بيت عباچي معروف اند. )همان، ص417(.

5 . آل ش��وک: اين خاندان چه در گذش��ته و چه در دهه هاي اخي��ر در تجارت حبوبات 

دخالت داش��ته اند، و چون محل فعاليت آنها در بيت شوک از سوق عالوي باب النجف کربال 

بوده، بدين عنوان خوانده مي شوند. )همان، ص425(.

6. آل طابور آغاسي: قباًل به بيت بّنا موسوم بودند؛ زيرا اجدادشان در معماري حرم حسيني 

همت مي ورزيده اند. اما لقب طاهري آغاس��ي بدين جهت اس��ت که حاج محمد علي بّنا از 

بزرگان اين خاندان، در س��پاه دولت عثماني )هنگام استيال بر عراق( فعاليت مي کرده است و 

اين رتبة نظامي به وي اعطاء گرديده بود. )همان، ص437(.

7. آل کشوان: از مهم ترين قبايل بني اسد که نياي آنان در آستان حسيني مشغول خدمت به 

زائران اين حرم بوده است و چون در سلک خدمة اين روضة مقدس در کشوانيه )مدخل( اين 

مکان زيارتي بوده اند، با اين عنوان مشهورند. )همان ، ص465 و 480(.

8 . آل ماّلجمعه: در گذش��ته به بيت دعدوش، منسوب به دعدوش اسدي، مشهور بودند 
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و چون نياي آنان مرحوم شيخ جمعه فرزند حمزه از نوادگان دعدوش است به آل جمعه هم 
معروف اند. اين خطيب توانا و اديب فاضل متولد 1284 قمري و متوفاي 1350 قمري است. 

)ناصر آل نصر اهلل، ص516 � 517(.

9. آل ناطور: جّد اين خاندان مرحوم خليل ناطور زنده در س��ال 1121 قمري مي باش��د؛ 

به همين دليل احفادش، که طايفه اي از بني اس��د هس��تند، با اين عنوان شهرت دارند. )همان، 

ص517(.

10. آل م��اّل احمد: س��اکن در محلة باب خ��ان واقع در طاق حاج احم��د فرزند عباس 

اسدي که از گذشته در تالش  هاي تجاري مخصوص عرضة حبوبات معروف بوده اند. )همان، 

ص511(.

11. آل طريحي: عش��يره اي از بني  اس��د که اس��تاداني چون محمدحس��ين، محمدرضا و 

محمدج��واد طريحي تربيت کرده اند. نوادگان آنان با برخي بيوتان قديمي کربال پيوند س��ببي 

برقرار کرده اند. )همان، ص512(.

فرمانروايي بني  مزيد از حّله تا خوزستان

تيره هايي از قبيلة بني اس��د در قرن چهارم قمري در ميس��ان، ناحيه اي بين بصره و واسط، 

حکمراني مي کردند. افرادي از اين طايفه نيز موفق شدند از اوايل قرن پنجم تا ميانة قرن ششم 

قمري بر بخش هايي از سرزمين عراق فرمانروايي داشته باشند. مؤسس اين سلسله سند الدوله 

ابوالحسن علي بن مزيد اسدي )متوفاي 480ق( نام داشت که در 403 قمري از جانب سلطان 

الدولة ديلمي در حّله و حوالي آن به امارت رس��يد. در 407 قمري ميان ش��يعيان و مخالفان 

متعصب آنان در شهر واسط درگيري شديدي رخ داد، که به غلبة دشمنان بر ايشان منجر شد و 

عده اي از علماي شيعه و علويان به علي بن مزيد پناه ُبردند و او به تکريم و احترام و حمايت 

از آنان قيام کرد. )بوسورث 1371ش، ص88؛ ابن تغزي بردي بي تا، ج5، ص256(.
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بعد از علي، پسرش نور الدوله ابو االعز دبيس، به حکومت رسيد. حکومت 68 ساله وي 

غالبًا به نبرد با کارگزاران عباس��ي، ترکان سلجوقي و ديگران گذشت. در سال 443 قمري که 

ش��ماري از اف��راد متعصب در مذهب خود، ضريح امام کاظ��م7 و امام جواد7 را به آتش 

کش��يدند، دبيس سخت خش��مگين ش��د و فرمان داد تا در قلمرو او به نام القائم باهلل، خليفة 

عباسي، خطبه نخوانند. در 450 قمري که طغرل بيک سلجوقي بر بغداد استيال يافت، وي که 

از يورش هاي قواي سلجوقي بيمناک بود، به اتفاق ارسالن بساسيري مرکز حکومت عراق را 

از س��لطة طغرل بيرون آورد. اما حاکم مزبور در ش��مال بغداد دبيس را هزيمت داد، که بعد از 

چندي وي را مورد عفو قرار داد و او را در حکومت خويش ابقا کرد.

پس از دبيس پسرش بهاء الدوله ابو کامل منصور به فرمانروايي رسيد. حکومت پنج سالة 

اين امير اسدي در آرامش گذشت. او مردي اديب و شاعر بود. بعد از او سيف الدوله ابوالحسن 

صدقة بن منصور )متوفاي 501ق( فرمانروايي يافت. وي از مقتدرترين امراي مزيدي به شمار 

مي آيد. او شهر حّله را، که بعدها از مراکز مهم شيعيان عراق گرديد در سال 495 قمري، بنيان 

نهاد و آن را محل استقرار خود و سپاه خويش قرار داد. صدقه شهرهاي کوفه، هيت، واسط و 

بصره را بر قلمرو خود افزود. اين امير مزيدي به پارسايي و سخاوت مشهور بود و به علم و 

ادبيات عالقه داشت. او پناه مظلومان و محرومان بود و کساني که از خلفاي عباسي و حاکمان 

سلجوقي در هراس بودند، به وي روي مي آوردند و او با شجاعت و جوانمردي آنان را مورد 

حمايت خويش قرار مي داد.

س��رانجام سيف الدوله به س��ال 501 قمري در نبردي که سلطان محمد سلجوقي به وي 

تحميل کرد، کش��ته شد. او 22 س��ال حکومت بني  مزيد را عهده دار بود و مورخان از وي به 

نيکي و کرامت ياد کرده و شاعران در مدح و ثنايش شعرها سروده اند.

پس��ر و جانشين وي نور الدوله ابواالعز دبيس دوم، 28 سال فرمانروايي کرد. او هم مانند 

پدر مردي اديب و شعردوس��ت بود. او س��رانجام به سال 529 قمري که مستر شد عباسي در 
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مراغه با کارد فدائيان اسماعيلي کشته شد، به اتهام دخالت در قتل اين خليفة عباسي به دست 

سلطان مسعود سلجوقي کشته شد. صدقة دوم که بعد از پدر به حکومت رسيد، متجاوز از دو 

سال حکومت کرد. وي در نبرد مسعود سلجوقي با داوود بن محمود سلجوقي، که در فارس 

درگرفت، شرکت داشت و هنگام درگيري کشته شد. مسعود بعد از مرگ او، برادرش محمد 

را به امارت حّله گماش��ت. اما برادر ديگرش، عل��ي، او را از حکومت بر کنار کرد و خود به 

فرمانروايي رس��يد. محمد در انزوا درگذشت و علي نيز در سال 545 قمري، بعد از پنج سال 

حکومت، ديده از جهان فروبست و با مرگ او، دودمان بني فريدي مستقر در حّله بر افتاد. )ابن 

اثير 1399ق، ج6، ص481 و 484؛ کرکوش حلي 1386ق، ج1، ص30؛ موسس��ه الدرس��ات 

االس��الميه بي ت��ا، ص790 � 791؛ دائرة المعارف تش��يع 1383ش، ج3، ص491؛ مصاحب 

1387ش، ج1، ص456(.

شاخه اي از بني مزيد در خوزستان قدرت يافتند و در جزايري که به نامشان معروف است، 

مي زيستند. آنان در حکومت آل بويه، بر ديگر عشيره هاي بني اسد قدرت يافتند و به خصوص 

پيوند ايش��ان با کردان بر اقتدارش��ان افزود. )تاريخ ابن خلدون 1381ق، ج4، ص356؛ دائرة 

المعارف بزرگ اسالمي 1383 ش، ج12، ص628(.

ستارگان فروزان

دانش��مندان و مش��اهير متعددي از ميان بني اسد برخاس��ته اند که در غناي فکري، علمي، 

فرهنگي و ادبي جهان تش��يع نقش مؤثر و مفيدي داش��ته اند. در ذيل به برخي از آنان اجمااًل 

اشاره مي گردد.

1. ابو عبداهلل س��عيد بن جبير اس��دي )45 � 95 ق(: از علماي تابعين و مفس��ر عالي قدر 

صدرالس��الم که از سنين نوجواني از محضر امام زين العابدين7 بهره برد و به حوزة درسي 

عبيداهلل بن عباس پيوس��ت. س��عيد به موازات تالش هاي آموزشي و علمي و سازندگي هاي 
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اخالق��ي و معن��وي، از مبارزه ب��ا خلفاي غاصب اموي غاف��ل نبود؛ به همين دليل به س��پاه 

عبدالرحمن بن اشعث پيوست که با بني اميه مي جنگيد. بعد از شکست اين قيام، به قم آمد و 

در جمکران نزد اعراب بني اسد، که عشيره اش بودند، اقامت گزيد. کارگزاران اموي در کاشان 

و اصفهان وي را دستگير کردند و نزد حجاج بن يوسف ثقفي ُبردند. حجاج نيز، که فرد سّفاکي 

بود، به کشستن او فرمان داد و اين صحابي امام چهارم را در شعبان المعظم سال 95 قمري به 
ش��هادت رس��انيد. پيکرش در شهر واسط به خاک سپرده شد و اکنون زيارتگاه شيعيان است. 

)نوي��ري 1403 ق، ج6، ص252 � 253؛ شوش��تري 1354ش، ج1، ص302؛ دائ��رة المعارف 

تشيع 1383ش، ج9، ص172�173(.

2. احمد بن علي بن عبداهلل نجاشي اسدي: از شيعيان مهم زمان امام صادق7 بود که مدتي 

در اهواز اقامت داش��ت و طي نامه اي که به امام ششم نوشت، مسائلي در اعتقادات و موازين 

شرعي را پرسيد. حضرت نيز به وي پاسخ داد و به عنوان رسالة عبداهلل بن النجاشي در منابع 

روايي و رجالي معرفي ش��ده اس��ت. او آثاري در موضوع حديث به نگارش در آورده است. 

گسترش تشيع در خوزستان به اهتمام اين شخصيت آغاز شده است. البته ما دانشمندي از اين 

خاندان مربوط به قرون چهارم و پنجم قمري داريم که همنام اوست و نامش ابوالعباس احمد 

بن علي نجاش��ي اسدي کوفي است. اين رجال نگار بزرگ در فهرست خود که حاوي اسامي 

مؤلفان ش��هيد است، نام متجاوز از شصت نفر از شيعيان راوي حديث و مؤلف و اهل قلم را 

که لقب اس��دي دارند معرفي کرده است؛ به عنوان نمونه مي  نويسد: »اسماعيل بن عبدالخالق 

از موالي بني اسد که از علما و فقهاي ما و برخاسته از خانداني شيعه است. عموهايش نيز از 

راويان مورد اعتمادند«. )نجاش��ي 1432ق، ص27، 74، 273، 316 و 393؛ طوسي 1348 ش، 

ج2، ص712؛ جعفريان 1387 ش، دفتر16، ص35(.

3. برکة بن محمد بن برکة اس��دي: از علماي قرن پنجم قمري، صاحب تأليفات متعدد از 

جمله حقايق االيمان است. )دائرة المعارف تشيع،1383ش، ج1، ص441(.
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4. خلي��ل بن ظفر اس��دي: متوفاي در ح��دود 470 قمري، صاحب کت��اب االنصاف و 

األتصاف. )همان، ص442(.

5. ليث بن سعد بن ليث اسدي: از ادبا و سخنوران قرن پنجم قمري و مؤلف کتاب االمالي 

در مناقب اهل بيت عصمت و طهارت. )همان. ص441(.

6. يحيي بن حس��ن اس��دي: معروف به ابن بطريق و ملقب به شرف االسالم، متوفاي در 

600 قم��ري، محقق، محدث رجالي و از بزرگان علماي ش��يعه که در حّله، حوزة علمي برپا 

ساخت و شاگردان زيادي تربيت کرد. خودش هم تربيت يافته مکتب ابن شهر آشوب و عماد 

الدين طبري است. خصايص الوحي المبين في مناقب اميرالمؤمنين7 از آثار اوست. )حر 

عاملي 1362 ش، ج2، ص345؛ دائرة المعارف تشييع1383ش ، ج1، ص310 و ج3، ص44؛ 

دائرة المعارف بزرگ اسالمي 1383ش، ج3، ص117؛ کرکوشي حلي 1385ق، ج2، ص13(.

7. س��ديد الدين حّلي اس��دي: خاندان مطهر که در حّله درخش��يدند، غالبًا اهل دانش و 

فضيلت بوده اند و به بني اسد نسب مي برند. اما چون جدشان »ُمّطهر« نام داشته به آل ُمّطهرش 

موس��وم اند. س��ديد الدين و پدرش زين الدين علي بن مطهر از فقها و علماي شيعه به شمار 

مي روند. فرزندش عالمه حّلي )648 � 726ق( نيز نابغه و دانشمند اين خاندان است که باعث 

گس��ترش تش��يع در ميان خاندان مغولي گرديد. )حر عامل��ي 1362ش، ج2، ص350؛ اماني 

1375ش، ص270؛  ص123 � 125(.

8 . ابن فهد حّلي اسدي: ابوالعباس احمد بن محمد مشهور به ابن فهد حّلي )757 � 841ق( 

دانشمندي از قبيلة بني اسد است که از افق شهر حّله طلوع کرد. وي فقيهي فرزانه و متفکري 

آراسته به زهد و پارسايي بود و در معقول و منقول جامعيت داشت. از جمله آثار معروف او 

کتاب عدة الداعي در ادعيه و اخالق است. مزارش در کربال در جوار بارگاه مقدس حضرت 

امام حسين7 مي باشد. )امين 1403ق، ج3، ص148؛ حرز الدين 1371ش، ج1، ص76(.
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9. ابوعبداهلل مقداد اس��دي: معروف به فاضل مقداد )متوفاي 826ق(. بنا به نوش��تة ش��يخ 

ُحر عاملي، فاضل مقداد س��يوري اسدي دانشمندي برجسته، متکلمي ژرف کاو و بادقت بوده 

است. از تأليفات اوست: کنز العرفان في فقه القرآن، شرح باب حادي عشر و شرح مبادي 

االصول. )حّر عاملي 1362 ش، ج2، ص325(.

10. رضي الدين علي مزيدي اسدي: از فقهاي بزرگ شيعه که بين فقها به فقيهي محقق و 

اديبي برجسته معروف است. او شاگرد عالمه حلي بوده، و از وي روايت نقل کرده است. خود 

نيز از استادان شهيد اول است که او از ايشان حديث نقل مي نمايد. پدرش جمال الدين احمد 

مزيدي هم در زمره مشاهير شيعه به شمار مي رود. زمان رحلت او را در روز عرفه سال 757 

قمري نوش��ته اند و محل دفنش در نجف اش��رف است. )خوانساري 1393 ق، ج6، ص326؛ 

کرکوشي حلي 1386ق، ج2، ص41(.

11. فخرالدين بن محمد علي: معروف به شيخ طريحي )979 � 1085ق(. به دليل انتساب 

به جّدش احمد بن طريح، با عنوان طريحي ش��ناخته مي ش��ود. وي دانش��وري فاضل، فقيهي 

واالمقام، قرآن پژوه و محدثي برجس��ته و ش��اعر معروف ش��يعه است. نس��ب او به مسلم بن 

عوسجه اسدي منتهي مي گردد. طبحي از مشايخ روايت عالمه مجلسي به شمار مي رود. پيش 

از چهل کتاب در موضوعات گوناگون علوم و معارف اسالمي از وي به يادگار مانده است که 

مجمع البحرين و مطلع النيرين از بهترين آثار اوس��ت. وي ش��رحي بر صحيفة سجاديه هم 

دارد. )رياض العلماء و حياض الفضالء، ج4، ص410؛ دائرة المعارف تش��يع، ج10، ص501 

.)502 �

12. ش��مس الدين بن ش��جاع قاضي حائري اسدي: اين عالم بزرگ، که در مکانت علمي 

ش��هرت فوق العاده اي دارد، در قرن دهم قمري در کربال س��کونت داش��ت و در جوار آستان 

حس��يني حوزة علمي گس��ترانيد و جمع کثيري از رجال علمي در محضرش تربيت ش��دند. 
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خودش از شاگردان شهيد ثاني است. صاحب کتاب تحفة االزهار، نّسابه نامدار، سيد ضامن 

بن شدقم مي گويد:

عالمه ش�مس الدين قاضي حائري از راويان مورد وثوق نزد اماميه اس�ت و من از او 

حديث نقل مي کنم. او را نابغه در اصول و فروع معرفي کرده اند. وي مدتي در آستان 

حس�يني و نيز بارگاه حضرت عباس7 مش�غول خدمت بوده است. )بيوتات کربال، 

ص218 � 219(.

در برخي نوش��ته هاي تاريخي معاصر ادعا ش��ده اس��ت خاندان ابن طاووس از بني اس��د 

بوده اند )مقاالت تاريخي، ج16، ص37؛ شعراء الحّله، ج1، ص26 � 27(. که اين مطلب مورد 

تأّمل است؛ زيرا در کتاب هاي نسب شناسي تصريح شده که اين طايفه از سادات حسني اند و 

سرسلسلة آنان ابو عبداهلل سيد محمد علوي فاطمي، ملقب به طاووس است. )دائرة المعارف 

تش��يع، ج1، ص194(. همچنين خاندان هاي علمي شيعي س��اکن در کاظمين که به آل اسيد 

موس��وم اند، از ذّرية ش��يخ اسداهلل شوشتري کاظمي، متوفاي س��ال 1234 قمري، مي باشند و 

ارتباطي با بني اسد ندارند. )خليلي 1407 ق، ج3، ص80؛ همان، ص144(.

هم پيماني با ايرانيان

اکثر ايرانياني که قبل از نبرد قادس��يه و نيز س��قوط مدائن، پايتخت ساس��انيان، به دس��ت 

رزمندگان مسلمان در سرزمين عراق سکونت داشته اند و نيز ايرانياني که در قرون بعد تا نيمه 

دوم قرن چهاردهم قمري به اين کشور کوچ کرده اند، براساس رسم ديرينة جاري اعراب، که 

محالفه نام دارد، با قوم بني اسد هم پيماني داشته اند و امروزه بيشتر بني اسد را افرادي تشکيل 

مي دهند که از گذش��ته اختالط و امتزاجي با ايراني هاي مهاجر داش��ته اند. همچنين در طول 

تاريخ، عشيره هايي از بني اسد به ايران مهاجرت کرده اند و با قبايل و خاندان هاي محلي پيوند 

برقرار کرده اند. )دائرة المعارف تشيع1383 ش، ج3، ص433(.
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طوايفي عرب زبان در خوزس��تان وجود دارند که از همان نخستين سده هاي تاريخ اسالم 

در اين منطقه اس��کان يافته و رفته رفته با مردم��ان بومي درآميخته اند. در ميان بختياري ها که 

قشالق خود را در خوزستان مي گذرانند نيز اقوامي عرب وجود دارند که برخي تيره هاي آنان 

به بني اسد نسب مي برند. )افشار سيستاني 1373 ش، ج2، ص686 � 687؛ گلي زواره 1368 

ش، ص75(. عده اي از بزرگان بني اس��د که به شهر اسدآباد از توابع استان همدان رفته اند، در 

آنجا و نواحي مجاور، امارت داش��ته اند و آخرين امير اين سلس��له، علي بن نور الدوله اسدي 

متوفاي در 545 قمري است. )شوشتري 1354 ش، ج2، ص347(.

در اس��تان کرمان، به خصوص در س��يرجان، اعرابي زندگي مي کرده اند که از تبار بني اسد 

هس��تند. ولي به تدريج با مردمان بومي ممزوج شده اند. اينها در همان قرون اوليه به سرزمين 

مزب��ور آمده اند و در روزگار حکمراني آل بويه در کرمان، از حمايت اين سلس��له برخوردار 

بوده اند، تيره اي از آنان که در زيدآباد سيرجان اقامت دارند، با نام خانوادگي اسدي و بني اسدي 

شناخته مي  شوند. در ميان آنان اسناد، قباله ها و فرمان هايي وجود دارد که بر اساس آنها چون 

اجدادش��ان در کربال فداکاري نش��ان داده اند، از ماليات معاف گرديده اند. شيخ محمدحسين 

س��يرجاني، که مردي فاضل، اديب و عارف بودند به اين طايفه انتس��اب دارد. )وزيري 1370 

ش، ص330؛ مدرسي تبريزي 1374، ج8، ص375(.

حس��ن بن محمد مکي مي گويد باني اولين مسجدي که در آبادي جمکران، قبل از آمدن 

اش��عري ها به قم، بنا گرديد، خّطاب اسدي است. در ماجراي قيام مختار، وقتي اوضاع آشفته 

شد، عده اي از بني اسد از قوم ساکن غاضّريه به اين منطقه آمدند و نزد اين مرد اسدي اقامت 

گزيدند و بعد از اينکه حجاج بن يوسف ثقفي بر عراق مستولي شد، سعيد بن جبير اسدي به 

جمکران آمد و شش ماه نزد قبيلة مزبور ماند تا اينکه تحت تعقيب قرار گرفت و به شهادت 

رسيد. )قمي حسن بن محمد، 1386 ش، ص114 - 116(.



فصلنامه فرهنگ زيارت
146

عده اي از عشاير بني اسد به منطقة اصفهان و توابع آن رفته اند و در آن نواحي اقامت گزيده 

و با ساکنان محلي پيوند سببي برقرار کرده اند و با آنان در آميخته اند. خاندان مظاهري ساکن 

در شهرستان تيران و کروني از اعقاب حبيب بن مظاهري اسدي اند که اکنون هم با اين لقب 

مش��هورند. از اين طايفه شخصيت هاي علمي و فکري متعددي برخاسته اند که از جملة آنان 

آيات عظام و حجج اس��الم مالمحمدحس��ين مظاهري کروني )متوفاي 1368ق( شيخ مهدي 

مظاهري فرزند ولي، ميرزاحس��ن مظاهري )متوفاي 1370ق(، ش��يخ مرتضي مظاهري نجفي 

اصفهاني، مدرس، شارح و حکيم ايراني متوفاي به سال 1409 قمري و شيخ حسين مظاهري 

)مرجع تقليد معاصر و رئيس حوزة علمية اصفهان(. )گلي زوارهدر حال طبع، ص 12 -13(.

در اوايل تشکيل دولت صفويه، شماري از بني اسد ساکن خراسان، به ويژه منطقة قائنات، به 

استناد اينکه اجدادشان به دفن پيکر شهداي کربال اقدام کرده اند، مشمول عفو مالياتي شدند و 

شاه اسماعيل صفوي براي بخشش مالياتي آنان فرماني صادر کرد. سالطين بعدي اين سلسله 

هم در اين باره فرمان هايي صادر کرده اند. )جعفريان 1387، دفتر 16، ص34(.

آفت هايي مسموم کننده در بوستان بني اسد

هرچند در بوس��تان خاندان بني اسد، گل هاي معطري روييده اند که رايحه آنها مشام جان 

شيعيان جهان اسالم را نوازش کرده است، ولي در اين گلستان علف هاي هرزي هم روييده اند 

که در گذر تاريخ، دشواري هايي را براي اين مجموعه و حتي جوامع شيعي و اسالمي به وجود 

آورده اند که به مواردي در اين باره پرداخته مي شود.

1. ُطليحه بن ُخويلد اس��دي: در سال نهم قمري اسالم آورد؛ ولي چون به مکه بازگشت، 

ادعاي پيامبري کرد و همين که رس��ول اکرم9 رحلت نمود، کارش اوج گرفت و عده اي به 

او پيوستند. سپاه اسالم براي سرکوب کردن حرکت کرد و طليحه طي اين نبرد به سوي ملوک 

غس��ان گريخت. در زمان خليفة دوم وي از اين ادعاي خود دس��ت برداش��ت و به مدينه آمد 
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و مس��لمان شد، اما موقعي که در کوفه اقامت گزيد، موضعي ضد تشيع داشت. )منتظر القائم 

1380 ش، ص137 � 140؛ دائرة المعارف بزرگ اس��المي 1383 ش، ج12، ص627؛ طبري 

1383 ق، ج3، ص185(.

2. در س��ال 36 قمري نبرد صفين بين قواي معاويه و س��پاه امام علي7 صورت گرفت 

که روز سه شنبه هفتم صفر اين سال، آوردگاه مذکور، شاهد يکي از هولناک ترين معرکه هاي 

خود بود. در لش��کر شام افرادي از بني اسد در اين آتش افروزي مؤثر بودند. چنان که مردي از 

بني اسد با ضربت شديدي حجر بن عدي، يار اميرمؤمنان7 را به شدت مجروح کرد و ياران 

ُحج��ر به او هجوم بردند که از ميدان گريخت؛ ام��ا در حين فرار، حکم بن ازهر حميدي، از 

حاميان حضرت علي7 را به شهادت رسانيد. )منقدي 1368 ش، ص244؛ بالذري 1378ق، 

ج2، ص305(.

3. عده اي از افراد بني اس��د در شکل گيري خوارج نهروان شرکت داشتند که در سرزمين 

عراق دس��ت به آش��وب، غارت و کش��تار زدند. حضرت علي7 کوش��يد تا خوارج را از 

وحشيگري، طغيان و تمّرد باز دارد، اما آنان که در ميانشان افرادي از بني اسد ديده مي شد، بر 

عناد خود اصرار ورزيدند و براي نبرد با سپاه حضرت علي7 آماده شدند و جنگ نهروان را 

رقم زدند. فرماندة سواران خوارج، حمزة بن سنان اسدي بود. )دينوري 1368 ش ، ص252؛ 

ابن قتيبه دينوري 1382ق، ص147 � 149(.

4. حضرت امام حسن مجتبي7 براي رويارويي با لشکر معاويه سپاهي را تدارک ديد و 

مقدمات اين نبرد هم فراهم شد اما به دليل کارشکني هاي برخي افراد نفوذي در نيروهاي امام 

و حيله هايي که ش��اميان به کار ُبردند، جنگ متوقف ش��د. امام نيز به طرف ساباط در حوالي 

کوفه رفت؛ اما در آنجا فردي به نام جراح بن سنان اسدي که در کمين حضرت بود با خنجري 

مس��موم به امام حس��ن حمله کرد و ضربتي بر ران آن بزرگوار زد. آن وجود مبارک ناگزير به 

منزل فرماندار مدائن، سعد بن مسعود ثقفي، رفت تا به معالجة اين جراحت خود بپردازد. البته 
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مردم هم به آن مرد اس��دي حمله کردند و او را کش��تند. )نويدي 1403ق ، ج7، ص12 � 13؛ 

ابن حزم اندلسي بي تا، ص184؛ آل ياسين 1379ش، ص244(.

5. بني اسد در برابر قيام عاشورا به سه دسته تقسيم شدند: عده اي موافق که در اين نهضت 

از خود رش��ادت و جان نثاري نش��ان دادند؛ افراد بي تفاوت و بي طرف، و مخالفان. )مجموعة 

مقاالت کنگرة ملي حماسه حسيني، 1389 ش، ص317(. لوئي ماسينيون به دليل شرکت برخي 

از بني اسد در جنگ عليه امام حسين7، آنان را ضد تشيع معرفي کرده است که ادعاي درستي 

نيس��ت و از مس��ير منطق و انصاف خارج است. اما بانو وفاء سنديوبي در پژوهشي که در آن 

به بني اس��د پرداخته، نظر ماسينيون را رد، و مطالب طبري را دربارة حضور برخي بني اسد در 

رکاب امام حسين7 و شهادت آنان، نقل کرده است. )جعفريان 1387، دفتر 16، ص34(.

برخي مورخان گفته اند عقبة بن بشير اسدي در جبهه مخالفان امام حسين7 قرار داشت 

و قات��ل فرزند کوچک آن حض��رت در کربال بود. )طب��ري 1383 ق، ج5، ص448(. نويري 

مي گويد: »مردي از بني اسد تيري به عبداهلل رضيع، کودک خردسال ابا عبداهلل، زد که گلويش 

را دريد و او را به شهادت رسانيد«. )نويري 1383 ق، ج7، ص194(. مورخان نام اين فرد پليد 

را حرملة بن کاهل اس��دي نوش��ته اند که مختار ثقفي او را به هالکت رسانيد. همچنين بعد از 

رويداد فجيح و خونين عاشورا، عده اي از قاتالن که از بني اسد بودند، سر هفت تن از شهيدان 

نينوا را با خود به کوفه بردند تا از عبيداهلل بن زياد جايزه بگيرند. )ابن اثير 1399، ج4، ص91؛ 

بالذري 1378 ق، ج3، ص167؛ منتظرالقائم1380، ص302؛ دائرة المعارف تش��يع1383 ش، 

ج3، ص441(.

6 . بع��د از ش��هادت امام کاظم7 جرياني انحرافي به ن��ام واقفيه به وجود آمد که طي آن 

محمد بن بش��ير اس��دي خود را امام پس از حضرت موسي بن جعفر7 اعالم کرد. )طوسي 

1348 ش، ج2، ص774(.
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بهاد الدين قمي، تحقيق محمدرضا انصاري قمي، قم، کتابخانه آيت الل مرعشي نجفي.

55. قمي، عباس )بي تا(، وقايع االيام، قم، مرکز نشر کتاب.
56. قمي، عباس )محدث قمي( )1368ش(، الکني و االقاب، تهران ، مکتبه الصدر.

57. قم��ي، عباس)محدث قمي( )1368ش(، س��فينه البحار و مدينه الحکم و االثار، تحقيق مجمع 
البحوث االسالميه، تقديم و اشراف علي االبکر المهدي خراساني، شهيد رضوي، موسسه الطبع 

و النشر التابعه لآلستانه الرضويه المقدسه.
58. قندوزي حنفي، سليمان بن ابراهيم )1416ق(، ينابيع الموده، قم،  داراالسوه للطباعه و النشر.

59. کرکوش حلي، يوسف )1385ق(، تاريخ الحله، به کوشش محمد کاظم کتبي، نجف االشرف.
60. کلبي )1334ق(، االصنام، به کوشش احمد زکي چاها، قاهره.

61. کلبي، هشام )1329(، جهره النسب، به کوشش احمد زکي چادشاه قاهره.
62. گلي زواره، غالمرضا )1368(، ش��ناختي اجتماعي فرهنگي از اس��تان چهارمحال و بختياري، 

طرح پژوهشي به سفارش معاونت اجتماعي سازمان تبليغات اسالمي.
63. گلي زواره، غالمرضا )1373ش(، سيماي کوفه چايگاه شيعيان، تهران، معاونت پژوهشي سازمان 

تبليغات اسالمي.
64. گل��ي زواره، غالمرض��ا، بر کرانه ي کم��االت، اصفهان کنگره ي نکوداش��ت حضرت آيت الل 

مظاهري، در دست طبع.
65. مامقاني، عبدالل )بي تا(، تنقيح المقال، تهران، انتشارات جهان.

66. مجلسي، محمدباقر )1403ق(، بحاراالنوار الجامعه الدرر اخبار االئمه، بيروت، دار احياء التراث 
العربي.

67. مجموعه مقاالت کنگره ي ملي حماس��ه حسيني، زير نظر حس��ين انصاريان )1389ش(، قم، 
دارالعرفان.

68. مس��عودي ، ابوالحسن علي بن حس��ين )1370ش(، مروج الذهب، ترجمه ي ابوالقاسم پاينده، 
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تهران، شرکت انتشارات علمي فرهنگي.
69. مصاحب، غالمحسين )1378(، دائره المعارف، تهران، شرکت سهامي کتابهاي جيبي.

70. منتظرالقائم ، اصغر )1380ش(، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت، قم، بوستان کتاب.
71. موسوي زنجاني )1396ق(، وسيله الدارين فرد انصار الحسين، بيروت، موسسه االعلمي.

72. ناص��ر آل نصر الل، س��يد عبدالصاحب، )1432ق(، بيوتات کربالءالدقديميه، بيروت، موسس��ه 
البالغ.

73. نجاش��ي اسدي طوس��ي، ابوالعباس احمد )1432ق(، رجال، قم، موسسه النشر االسالمي )التابعه 
لجماعه المدرسين بقم المشرفه(.

74. نصرب��ن مزاح��م منقدي )1366(، پيکار صفين، به تصحيح و ش��رح عبدلس��الم محمد هارون، 
ترجمه ي پرويز اتابکي تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.

75. نمازي شاهرودي ، شيخ علي )1387ق(، زندگاني حبيب بن مظاهر اسدي. قم، مولف
76. نورالل شوشتري، قاضي )2354ش(، مجالس المومنين، تهران اسالميه. 

77. نويري،احمد )1403ق(، نهايه االرب في فنون االدب، به کوش��ش عبدالعزي اهواني و حس��ين 
نصار، قاد.

78. وزيري، احمد علي خان، )1370ش(، تاريخ کرمان، تصحيح و تکش��يد محمد ابراهيم باس��تاني 
پاريزي، تهران، انتشارات علمي.

79. ياقوت حموي، شهاب الدين ابي عبدالل )1399ق(، معجم البلدان، بيروت، دار احيا التراث العربي.




