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چکيده
با ضعف دســتگاه خالفت عباسي که در پي تسلط ترکان شروع شد و به عصر دوم عباسي
شناخته ميشود ،برخي از خاندانهاي ايراني مانند طاهريان و صفاريان که موفق به تشکيل
دولت در ايران شده بودند ،به مناصبي چون عملالحرمين دست يافتند و اقداماتي در حرمين
انجام دادند .کســاني نيز در اين مدت عهدهدار قضاوت شدند و برخي نيز به منصب شيخ حرم
دســت يافتند .افزون بر آنان در عصر اول عباسي نيز برخي ايرانيان صاحبمنصب در دستگاه
خالفت ،مانند حسن بن سهل ،با حرمين ارتباط داشته و در تحوالت آن مؤثر بودهاند .اين مقال
بر آن است تا به شناسايي اين افراد انگشتشمار در بازه زماني سالهاي 132تا 334قمري ،و
مناصبي كه در حرمين عهدهدار آن بودهاند و نيز اقدامات آنان در اين کانونهاي معنوي مسلمانان
بپردازد .روش اين تحقيق ،توصيفي ـ تحليلي و گردآوري اطالعات مستندمحور است .برآيند
تحقيق حاکي از آن است که در عصر دوم عباســي در مقايسه با عصر اول ،افراد شاخصي از
ايرانيان به مناصبي در حرمين دست يافتند و منشأ برخي اقدامات در اين کانونهاي معنوي
شدند .اما در عصر اول که خلفاي عباسي اقتدار داشتند ،حتياالمکان از سپردن مناصب جز به
خويشاوندانشان دريغ ميکردند.
واژههاي کليدي :حرمين ،امارت ،عملالحرمين ،قضاوت ،عمرو ليث ،حسن بن سهل ،ابوساج.
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مقدمه

ايرانيان از دير باز با مکه مکرمه مرتبط بودهاند .بر پايه گزارشي ،دو آهوي زرين

را که عبدالمطلب ،جد پيامبر ،9هنگام حفر چاه زمزم يافت و بر در کعبه آويخت،
ساســان پسر بابک ،جد ساسانيان (حدود سده نخست ميالدي) به کعبه هديه کرده

بود .اين آهوان را نخستين زيور کعبه دانستهاند (ابن هشام1426 ،ق ،ج ،1ص.)147
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هنگامي کــه قبيله ُخزاعهُ ،جرهميان را از مکه بيرون راندند و پردهداري کعبه را از
آنان گرفتند ،اين دو آهو را دفن کردند (ابن خلدون1408 ،ق ،ج ،2ص.)403

با ظهور اســام و گســترش آن ،ايرانيان تدريجًا به اسالم گرويدند و تا پيش از

تشکيل دولتهاي نيمهمستقل و مســتقل در ايران ،مناصبي را در دستگاه خالفت
عهدهدار شدند .در عصر خالفت بنيعباس (132ـ656ق) 1،برخالف دوره امويان2،

ايرانيان با توجه به نقش ســترگي که در سقوط بنياميه داشتند ،در دستگاه خالفت

عباســي ،به ويژه در عصر اول آن که از ســال  132تا  234قمري به طول انجاميد،
در برهه  هايي حضور مؤثر داشــتند و برخي از آنان مناصبي را عهدهدار شــدند که

خاندانهــاي برامکه و آل ســهل در عصر اول عباســي از آن جملهاند .در عصر
دوم عباســي (234ـ334ق) ،نيز برخي خاندانهاي ايراني مانند طاهريان ،ساجيان

و صفاريان به عنوان حاکمان قســمتهايي از ايــران ،عهدهدار مناصبي در حرمين
شريفين بودند.

در اين تحقيق ،با توجه به طوالني بودن خالفت عباســيان ،دو عصر نخســت

حکومت ايشــان براي بررســي در نظر گرفته شده است .گفتني است که مناسبات
ايرانيان با حجاز در اين عصر در پيوند با سياست عباسيان بود و برخي صاحبمنصبان

ايراني از ســوي خلفا مأموريتهايي را در حرمين شريفين عهدهدار شدند .در اين
مقاله به اين افراد و اقدامات آنان در حرمين و مناسباتشــان با آن کانونهاي مقدس

در مقاطع مختلف و به ترتيب تاريخي پرداخته ميشود.

بــراي اين موضوع با عنوان آوردهشــده ،با توجه به اســتقصاي صورتگرفته،

پيشينهاي يافت نشد .البته برخي به طور کلي به نقش ايرانيان در حرمين پرداختهاند

که ميتوان از مقالهاي با عنوان «نقش ايرانيان در حرمين شريفين» ،تأليف محمدجواد

طبسي ياد کرد (طبسي1374 ،ش) .اين مقاله اشاراتي گذرا بر ادوار مختلف تاريخي
دارد و از جامعيت الزم نيز برخوردار نيست .درحاليکه در مقاله حاضر ،بازه زماني

محدود شده است و جامعيتي نسبي نيز دارد .روش پژوهش در اين مقاله توصيفي
صاحب منصبان ايراني در عصر اول عباسي (132ـ234ق)

در اين عصر با توجه به اقتدار خلفاي عباسي و توجه آنان به اداره حرمين شريفين

و با توجه به تحرکات سياســي سادات علوي به عنوان رقيبان عباسيان ،تقريبًا تمام

واليان و کارگزاران از ميان عباســيان انتخاب ميشدند .به رغم اين ،حسن بن سهل
شريفين را عهدهدار شد .پيش از او نيز در آغاز خالفت عباسيان ،ابومسلم خراساني

و هيثم بن معاويه عتکي خراساني به عنوان صاحبمنصب در حکومت عباسي ،در
حرمين نيز مسؤليت داشتهاند که به ترتيب تاريخي بدانان پرداخته ميشود.

 .1ابومسلم خراساني 3:در نام و نسب وي اختالف است .گفته شده نام اصلي او

ابراهيم بن عثمان بوده که ابراهيم امام عباســي وي را عبدالرحمان بن مسلم ناميد.

او را ترک ،عرب و فارس شناساندهاند ،اما مشهور است که از موالي و ايراني بوده

است (اهللاکبري1381 ،ش ،ص .)142وي به عنوان رهبر داعيان عباسي در سال 128
قمري به خراســان اعزام شد و در سال بعد قيام سياهجامگان را در خراسان رهبري

کرد و توانســت از ظرفيتهاي موجود در شرق قلمرو اسالمي بهرهبرداري کند و
با همراه کردن مخالفان امويان ،آنان را شکســت دهد و عباسيان را روي کار آورد.
نقش وي در دعوت عباسي به گونهاي بود که به او لقب «امير آل محمد» داده بودند
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(ابن کثير1407 ،ق ،ج ،10ص54؛ ابن خلدون1408 ،ق ،ج ،3ص .)222ابومســلم
در دوره خالفت چهارســاله ابوالعباس ســفاح (132ـ136ق) در تثبيت خالفت او
و برادرش منصور نقش بارزي داشــت .کشتن ابوسلمه خالل (مشهور به وزير آل

محمد) در کوفه به دستور سفاح و نيز نبرد با عبداهلل بن علي بن عبداهلل بن عباس،
عموي اين دو خليفه ،که در شام ادعاي خالفت کرده بود؛ از آن جمله است (يعقوبي،
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1415ق ،ج ،2ص356و .)357سرانجام ابومسلم در خالفت منصور (136ـ 158ق)

با توجه به کينه اين خليفه از او و نيز ترس از قدرت روز افزون وي ،به قتل رسيد.

شــايد ابومســلم نخســتين فرد از ايرانيان در عصر عباسي باشــد که به عنوان

صاحبمنصب در دستگاه خالفت عباسي (او بخش شرقي قلمرو خالفت را اداره

ميکرد) به ســفر حج رفت و افزون بر خدماتي در مسير حج ،در حرمين شريفين
نيز اقداماتي انجام داد .سفر او در سالهاي نخست خالفت عباسيان و اقداماتش در

تمايل مردم به عباسيان مؤثر بود.

حج گزاري ابومسلم خراساني که در سال 136قمري انجام شد ،جنبه سياسي

پررنگي داشت؛ زيرا او تأمين آب حاجيان ،کمک به فقرا و هموار کردن راه حج
را در کنار بيعت گرفتن بــراي ابوجعفر منصور انجام مي داد (جزيري1966 ،م،

ج ،2ص .)375اقدامات او در حجاز و مســير حج عبارت بود از حفر چاه هاي

آب و رفع کمبود آب ،کمک به اعراب در منازل مختلف و هموار کردن راه حج

( 70همانجا).

گفته شده وي هنگامي که به حرم رسيد با پاي برهنه وارد شد و در مسعا افرادي

را مأمور کرد تا از ســعيکنندگان با شــربت پذيرايي کنند (جزيري1966 ،م ،ج،2

ص.)209

بر اساس گزارشي ،ابومسلم خراساني از ابوالعباس سفاح براي حجگزاري کسب

اجازه کرد و ابوالعباس از او خواســت با نيرويي اندک به حج رهســپار شود؛ زيرا

راه حج براي حضور نيروي نظامي چندان مناســب نبود .گفته شــده اين خليفه به
درخواست ابومسلم که امارت حج را از وي خواسته بود ،با اين توجيه که برادرش
ابوجعفر پيش از او چنين تقاضايي کرده و امارت حج را بدو سپرده است ،از سپردن

اميرالحاجي به ابومســلم خودداري کرد (طبري1967 ،م ،ج ،7ص .)470-469البته

برخي وي را اميرالحاج دانستهاند.

اين اخبار از رقابت افراد مزبور بر ســر تصــدي امارت حج حکايت دارد؛ زيرا

چنانکه بر سر آن رقابتها و درگيري  هايي پيش ميآمد که نمونه آن را ميتوان در
رقابت ميان منصور عباسي و ابومسلم خراساني ،از دعوتگران عباسي ،در امارت حج

ســال  136قمري مشاهده کرد .به هر روي ابومسلم در اين سال به همراه ابوجعفر

منصور در موســم حج حضور داشــتند (همــان1967 ،م ،ج ،7ص479؛ ابن اثير،
1407ق ،ج ،5ص.)469

خراسان دانستهاند .البته شايد شهرت او به خراساني از سکونت طوالني مدت وي
در آنجا نشئت گرفته باشد .هيثم از خواص ياران منصور عباسي بود و در تحوالت

عصر اين خليفه ،نقش قابل توجهي داشت .وي در سال  141قمري پس از عزل زياد

بن عبداهلل حارثي و محمد بن خالد بن عبداهلل قسري از امارت مکه ،از سوي منصور

دوانقي به واليت آن شهر گمارده شد (فاســي1421 ،ق ،ج ،2ص184؛ عبدالغني،
1413ق ،ج ،4ص .)454امارت هيثم بر مکه مکرمه تا سال  143قمري ادامه يافت.

وي افزون بر آن بر طائف نيز حکومت داشت (طبري1967 ،م ،ج ،7ص .)515هيثم

نخســتين ايراني است که در سال  141قمري به امارت مکه و طائف منصوب شد.

اما از اقدامات و خدمات او اطالعي در منابع انعکاس نيافته است (طبري1967 ،م،
ج ،7ص511؛ ابن اثير1407 ،ق ،ج ،5ص.)507
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.3ابوعبــداهلل نافع بن أبينعيم مدني ،مکنا به «ابو ُرويــم» و معروف به حبرالقرآن:

طبــق روايت اصمعي و نيــز حافظ ابونعيم (در تاريخ اصفهــان) و ابن نديم ،نافع
اصفهانياألصل بود و در مدينه ميزيســت و در همانجا به سال  176يا  196قمري
قراء سبعه و عالمي نامآور و ثقه
درگذشــت .ابن جزري مينويســد« :نافع يکي از ّ

و صالح و از اهالي اصفهان اســت و قرائت را از جماعتي که به هفتاد نفر ميرسد،
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فراگرفته اســت» (ابن جزري1402 ،ق ،ج ،2ص .)330او هفتاد سال به مردم مدينه
قرآن و علم قرائت آموخت .با مرگ او مدينه ديگر رياست قرائت نيافت .پيکر نافع

را در بقيع دفن کردند.

 .4حسن بن سهل :از ميان فرزندان سهل دو تن به نامهاي فضل و حسن شهرت

دارند .آنان از خاندان بانفوذ ايراني در دســتگاه خالفت عباســي بودند .از ميان آل

سهل ،فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل ،به دليل عهده  داري وزارت مأمون
عباسي و برخي مناصب ديگر ،در تاريخ شهرت دارند.

از ارتباط فرزندان سهل با حجاز در نخستين سالهاي خالفت مأمون با توجه به

دلمشــغولي آنان به مسائل حاد سياسي و رقابت با امين عباسي و طرفداران عرب
او ،اخباري ارائه نشــده است .بنا به گزارشهايي ،مأمون ،حسن بن سهل را بر مکه

واليت داد (ابن ظهيــره1423 ،ق ،ص258؛ مالکي مکي1424 ،ق ،ج ،2ص.)716

البته گفته شــده او عالوه بر واليت مكه همزمان بر مناطق ديگرى نيز واليت داشته
است .به گفته ابن اثير مأمون در سال  197قمري ،پس از قتل امين ،حسن بن سهل
را به عنوان كارگزار خود بر تمامي مناطقي که شامل آباديهاي جبال ،عراق ،فارس،
اهواز ،حجاز و يمن نيز بود ،واليت داد (فاسي1421 ،ق ،ج ،2ص .)290اين گزارش

مؤيد آن است که حسن شايد نخستين فرد ايراني باشد که به عنوان صاحبمنصب
عاليرتبه سياسي در حرمين شــريفين انتخاب شده است .از جزئيات امارت او و
اينکه وي چه کساني را به جاي خود بر آن شهرها منصوب کرد ،اخباري در دست

نيســت .البته واليت او بر اين مناطق به طور مستقيم نبوده و ميتوان آن را امارتي

تشريفاتي دانست .حسن ،مکنا به ابواحمد ،فردي بخشنده ،بلندهمت و کريم وصف
شــده است .وي سرانجام در سال  236قمري درگذشت .مأمون با دختر وي به نام

بوران ازدواج کرده بود (همانجا).

صاحب منصبان ايراني در عصر دوم عباسي (234ـ334ق)

دســتگاه خالفت عباســي در اين عصر با تسلط ترکان بر دستگاه خالفت که از

پديد آمدن دولت  هايي نيمهمستقل و مستقل در اقصا نقاط سرزمينهاي اسالمي از
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 .1محمد بن عبداهلل بن طاهر :وي از خاندان طاهريان اســت که از ســال  206تا
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اواخر عصر اول آغاز شــده بود ،تضعيف شــد و اين خود موجب تجزيه قلمرو و
جمله در ايران شد .طاهريان (207ـ256ق) و صفاريان از آن جملهاند که چهره  هايي
از آنان از سوي خلفاي عباسي عهدهدار منصب عملالحرمين شدند .ساجيان نيز از
ديگر خاندان ايراني هســتند که به اين منصب دست يافتند .افزون بر آنان ،در اين

عصر ،برخي ايرانيان در حرمين به منصب قضاوت گماشــته شــدند که آنان را به

ترتيب زماني معرفي ميکنيم:

 259قمري در خراســان و برخي مناطق پيراموني آن حکومت کردند .اين سلسله

به مؤســس آن ،طاهر بن حسين بن مصعب بن ُزريق مشهور به ذواليمينين از مردم
پوشنگ (فوشنج) هرات ،منسوب است .جد ايشان ُزريق در واليت يكي از اشراف

عرب از قبيله ُخزاعه درآمده بوده و به همين علت از طاهريان با نســب خزاعي نيز
ياد ميکنند .آنان نخستين دودمان ايراني محسوب ميشوند که پس از ورود اسالم
به ايران ،حکومت نيمهمستقلي را در شرق قلمرو اسالمي تشکيل دادند (ر.ک :پيرنيا،
1380ش ،ص113ـ190؛ اشپولر1373 ،ش ،ج ،1ص100ـ.)103

ارتباط طاهريان با حجاز از آنجا آغاز شد که آنان افزون بر اداره بخش عظيمي از

قلمرو شرق خالفت به مرکزيت نيشابور ،عهدهدار مناصبي از سوي خلفاي عباسي
در حجاز شدند (طبري1967 ،م ،ج ،9ص .)258منصب عملالحرمين از آن جمله
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است که منصب تشريفاتي ـ سياسي بود 4و متصدي آن از ميان امراي بانفوذ انتخاب

ميشد و هنگام خطبه خواندن در مکه نامش را همراه خليفه ميبردند .در موسم حج
نيز َعَلمي براي وي نصب ميشد .در مقابل ،او موظف بود مالياتي معيّن به دستگاه
خالفــت بپردازد و امنيت مکه را در موســم حج تأمين کند (همان1967 ،م ،ج،14

ص 6072و  .)6120صاحب اين منصب افزون بر آنکه عامل راه مکه بود ،مسئوليت
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اعمال ايام حج را نيز بر عهده داشــت .طاهريان از سال  237تا  253قمري منصب

عملالحرمين را بر عهده داشتند.

محمد بــن عبداهلل بن طاهــر ،از ســال  246تا  253قمري عهــدهدار منصب

عملالحرمين بود (همان1967 ،م ،ج ،9ص .)258البته بنا به گزارشــي ،مســتعين
عباسي (حک252-248 :ق) در سال  248قمري اداره امور حرمين (عملالحرمين)
را به محمد بن عبداهلل بن طاهر (م248 .ق) واگذار کرد .وي پيش از آن نيز به سال

 246قمري امارت حج را بر عهده داشت و اموالي فراوان در مکه و مدينه انفاق کرد

(همان1967 ،م ،ج ،9ص 221و 258؛ ابن جوزي1412 ،ق ،ج ،11ص341؛ فاسي،
1406ق ،ج ،1ص .)169با درگذشت اين امير طاهري ،فرد ديگري از طاهريان بدان

منصب دست نيافت .وي در مدت مسؤليتش در مقام دارنده منصب عملالحرميني
اقداماتي در حجاز انجام داد که عبارتاند از:

ـ توزيع اموال در حرمين :اين امير طاهري در سال  246قمري اموال فراواني به

 74مردم مکه و مدينه انفاق کرد (طبري1967 ،م ،ج ،9ص221؛ ابن فهد1404 ،ق ،ج،2
ص)290؛

ـ رفع اختالف درباره رؤيت هالل :وي در ســال  247قمري پس از بازگشت از

سفر حج ،به خلفيه عباسي گاليه کرد که در موسم حج به دليل اختالف در رؤيت

هالل ماه ذيالحجه ،در روز عيد قربان حجاج دچار اختالف شدند .در پي آن متوکل
عباسي دســتور داد خريطهاي درباره رؤيت هالل ذيالحجه به مکه بفرستند و آن

را با همان شتاب ببرند که خريطه مربوط به درستي مراسم حج را ميبرند (طبري،

1967م ،ج ،14ص.)6090

گفتني است که کهن  ترين گزارشها از ارسال هدايا به دست حاکمان ايراني پس

از اسالم ،مربوط به حج  گزاري طاهر بن عبداهلل بن طاهر (م248 .ق) و اهداي قفلي

زرين به کعبه از ســوي اوست که گفته شــده از هزار مثقال طال ساخته شده بود.

طاهر بن عبداهلل در سال  219قمري آن را که با محافظت نيروهاي بسياري همراهي
نفوذ طاهريان در حرمين پس از خارج شدن منصب عملالحرميني نيز ادامه داشت.

گويا آنان در اين مدت به همراه نيروهاي تحت امر خود در خدمت صاحبمنصب
جديد بودند .چنانکــه احمد بن طولون (حک270-254 :ق) بنيانگذار سلســله

طولونيان در مصر ،در ســال  257قمري بــراي بيرون راندن طاهريان از مکه ،يکي
از ســردارانش به نام ماطعان را با هزار سوار همراه با کاروان حاجيان مصر به مکه

(يعقوبي1415 ،ق ،ج ،2ص .)509احمد با ارســال خــراج مصر همراه با هداياي
فراوان براي معتمد (حک279 -256 :ق) خليفه عباسي به سال  257قمري (همان،

1415ق ،ج ،2ص )509 - 508در نظر داشــت به وي تقرب بيشتري يابد و قدرت

خويش را به مکه نيز گسترش دهد و با کسب مشروعيت و مقبوليت ميان مسلمانان
به دوام حکومتش کمک کند .ازاينرو براي تحقق اهداف خود ،به ارسال صدقات

و هدايا براي گردانندگان امور مکه پرداخت (ابن تغري بردي1992 ،م ،ج ،3ص.)8
 .2ابوســاج :خاستگاه اوليه ســاجيان (بنيساج) آســياي ميانه و به طور دقيق

ماوراءالنهر بود (ابن حوقــل1938 ،م ،ج ،2ص .)506برخي محققان اصالتًا آنان را
ُســغدي و برخي ديگر از فرغانيهاي ماوراءالنهر (ر.ک :پيگولوســکايا1348 ،ش،

ص )443دانســتهاند .نسبت ساجي ناشي از سکونت آنان در خانه  هايي از ني مانند
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فرســتاد و بــه او مأموريت داد تا با تجهيزات جنگي در مراســم حج حضور يابد
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ميشد ،به مکه آورد و جايگزين قفل قبلي کرد (فاسي1421 ،ق ،ج ،1ص.)224
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كپرنشــينان امروزي اســت (همان1379 ،ش ،ج ،5ص« ،179پاورقي») .ساجيان با

مسلمان شــدن و راه يافتن به دســتگاه خالفت 5و جلب توجه خلفاي عباسي به
مقاماتي دست يافتند (ابن مسکويه1379 ،ش ،ج ،5ص« ،9مقدمه»).

ابوساج ،سرسلسله اين خاندان ،مأموريتهايي را از سوي برخي خلفاي عباسي

عهدهدار شــد .معتصم (حک227-218 :ق) وي را مأمــور نبرد با بابک خرمدين
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در آذربايجــان کرد (ر.ک :طبــري1967 ،م ،ج ،9ص47؛ ابن اثيــر1407 ،ق ،ج،6
ص 472و )473که وي همراه گروهي از ســواران اُشرو ِســني ،شــجاعت خود را
در اين نبرد نشــان داد .فرماندهي ســپاهي از دماوند براي نبرد با مازيار ،حکمران

محلي طبرســتان (طبري1967 ،م ،ج ،9ص86؛ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي،
1372ش ،ج ،5ص )510و ســركوب منكجور ،حاكم ارمنستان (يعقوبي1415 ،ق،

ج ،2ص )478 -475از ديگر اقدامات او در اين زمان بود.

ساجيان به دنبال خدماتشان به دستگاه خالفت عباسي ،از سال  276تا  319و بنا

به قول ديگر از سال  279تا  317قمري در آذربايجان ،اَران و گاه ارمنستان و حدود
ري حكومت كردند (پيگولوسکايا1348 ،ش ،ص .)442آنان هرچند به طور اسمي

تابع و مطيع دســتگاه خالفت بودند ،ميتوان آنها را از قدرتمندترين سلســلههاي
ايراني به شــمار آورد که در مقابل خلفا علم اســتقالل برافراشتند (ر.ک :قدياني،

1380ش ،ج ،1ص.)439

ديوداد پســر ديودست ،مشهور به ابوســاج (م266.ق) از ديگر ايرانياني بود که

در حرمين شريفين صاحبمنصب شد .متوکل عباسي (حک247-232 :ق) به سال
 242يا  244قمري او را به راهداري و بازرسي مسير کوفه تا مکه گماشت (طبري،
1967م ،ج ،9ص 210و  .)353ارتباط ساجيان با حجاز و عهدهداري مناصبي همانند

منصب عملالحرميني از آنجا آغاز شد که متوکل عباسي به سبب خدمات ابوساج،
اين مأموريت را بــه وي داد (همان1967 ،م ،ج ،9ص210؛ ابن اثير1407 ،ق ،ج،7

ص .)86منزلگاه فيد (منزل پانزدهم از  31منزل) ازاينرو که تقريبًا در وســط اين
راه قرار گرفته بود ،به ســبب داشــتن موقعيت مناســب نظامي و بازار و امکانات

رفاهــي براي حاجيان ،به عنوان مرکز براي راهداران انتخاب شــده بود و حاجيان

وسايل و کاالهايشان را در اين شهر به امانت ميگذاشتند (ر.ک :ابن رسته1982 ،م،
ص182-174؛ بکر1981 ،م ،ص.)31

ابوســاج در ســال  251قمري در قصر ابن هبيره در دوازده فرســخي بغداد که

خليفه1425 ،ق ،ص )651-649و با سپاه زير نظرش به مراقبت و نگهباني از مسير
طوالني يادشــده مشــغول گرديد .وي در مدت مأموريتش بر راه کوفه تا حجاز،

سياستهاي اجرايي ويژهاي به کار بست که عبارتاند از:

ـ استقرار نيروي کافي در مناطق مختلف به همراه فرمانده؛
ـ تشکيل دستههاي نظامي ســواره و پياده براي بررسي قلمرو و موقعيت راهها

ج ،4ص)349-347؛

ـ جلب گروههاي مشــکوک براي مراقبت بهتر از مســير حج (ابن اثير جزري،

1407ق ،ج ،7ص)168؛

ـ نبرد با راهزنان و کســاني که موجب ناامني راهها ميشــدند (طبري1967 ،م،

ج ،9ص333-327؛ ابن مســکويه1379 ،ش ،ج ،4ص 343و 353؛ ابن اثير جزري،
1407ق ،ج ،7ص 157و .)168

پس از ابوساج به برخي ديگر از خاندان ساجي نيز مسؤليت  هايي در مسير حج

واگذار شد که در ادامه با آنها آشنا ميشويم:

 .3ابوالمســافر بن محمد بن ابوساج :پس از ابوساج ،منصب عملالحرميني طبق

نظــر وي (ابن فهد1404 ،ق ،ج ،2ص )355يا از ســوي امير صفاري ،عمرو ليث
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و دور کردن راهزنان (ر.ک :طبري1967 ،م ،ج ،9ص353؛ ابن مسکويه1379 ،ش،
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تختگاه راهداران به شــمار ميآمد ،مستقر شــد (ابن فقيه1349 ،ش ،ص145؛ آل
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(حک287 -265 :ق) که آن را از خليفه عباسي گرفته بود ،به فرزند ابوساج ،يعني
ابوالمســافر محمد بن ابوساج ديوداد ،ملقب به افشــين واگذار شد (ابن خلدون،

1408ق ،ج ،3ص427؛ ابن فهد1409 ،ق ،ج ،1ص456و .)457وي به محض ورود

به مکه با ابن مخزومي ،امير مکه که مدعي همين مقام بود ،جنگيد و او را شكست
داد (فاســي1406 ،ق ،ج ،2ص .)332طبق قولي ديگر در ســال  266قمري پس از
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غارت پرده کعبه از ســوي گروهي از اعراب ،افشــين به مکه آمد و پس از غلبه بر
ابن مخزومي ،حکمراني حرمين را از خليفه عباسي دريافت کرد (ابن کثير1407 ،ق،

ج ،11ص.)39

ابوالمسافر در مدت مسئوليتش که تا سال  269قمري به طول انجاميد ،به سرکوب

قبايل بدوي راهزن در مســير كاروانهاي حاجيان پرداخت (طبري1408 ،ق ،ج،9

ص628 ،621 ،613 ،590 ،553 ،549؛ ابن اثير جزري1407 ،ق ،ج ،7ص .)333البته
گزارشي در دست است که ابوالمسافر در سال  288قمري عهدهدار منصب يادشده

بوده است (فاسي1406 ،ق ،ج ،2ص.)332

 .4يوسف بن ابوساج :سومين فرد از ساجيان که عهدهدار منصب عملالحرميني

شــد ،يوسف بن ابوساج است که پس از مرگ ابوســاج در وباي آذربايجان (سال

288ق) به اين منصب دست يافت (ابن اثير جزري1407 ،ق ،ج ،7ص509؛ ذهبي،
1410ق ،ج ،21ص .)32طبــق گزارشــي وي پيش از آن در ســال 271قمري ،در

 78دوران خالفت معتمد عباســي ،والي مکه بود .در اين ســال ،احمد طايي که حاکم
مدينه و راهدار منازل مدينه تا مکه بود ،غالمش بدر را به امارت حج برگزيده بود.
يوســف بن ابوساج نزديک درهاي مســجدالحرام با اميرالحاج درگير شد .در اين
ميان ،حاجيان جانبدار بدر شــدند و يوسف بن ابوســاج را دستگير و روانه زندان

بغداد کردند (ابن جوزي1412 ،ق ،ج ،12ص .)244از اين زمان تا سال  315قمري
خبري از يوسف در دست نيست .در اين سال خليفه عباسي ،در پي ناامن شدن راه

عراق به حجاز و قتل حاجيان و غارت کاروانها از سوي قرمطيان ،يوسف را مأمور

نبرد با آنها کرد که به اسارت قرمطيان درآمد و به قتل رسيد (طبري1967 ،م ،ج،11

ص .)111از اين زمان حدود بيست سال ،قرمطيان بر راههاي اصلي کاروان حاجيان
سلطه يافتند و خود به کاروانها اجازه عبور ميدادند6.

 .5عمرو ليث صفاري :با مرگ يعقوب ليث صفار ،مؤســس سلســله صفاريان

(حک265 -247:ق) و روي کار آمدن برادرش عمرو بن ليث ،سياست وي بر پايه
عباسي نيز که در اين زمان با بحران و شورش عظيم زنگيان در جنوب عراق مواجه
بود ،در صدد بهبودي روابط با صفاريان برآمد .ازاينرو خليفه عباسي افزون بر تأييد

حکومت عمرو بر قلمروي وسيع تحت اختيارش ،کارگزاري حرمين شريفين را نيز

به او تفويض کرد (ابن فقيه1349 ،ش ،ص143؛ فاسي1406 ،ق ،ج ،2ص180؛ ابن
تغري1992 ،م ،ج ،3ص .)40به نظر ميرسد هدف اصلي خليفه از واگذاري منصب
مصر ،در حرمين بود.

بدين ترتيب صفاريان که تالش داشتند نظارت بر امور حرمين را بر عهده داشته

باشند ،موفق شدند منصب عملالحرمين را از سوي دستگاه خالفت عباسي دريافت
کنند .آنان از سال  265تا  271قمري عهدهدار اين منصب بودند .در اين مدت ميان

فرســتادگان عمرو بن ليث و ابن طولون ،حاکم مصــر ،در مکه رقابت و درگيري
وجود داشت .در سال  268قمري نماينده ابن طولون در مکه از عامل راه منصوب از

جانب عمرو شکست خورد و پرچم عمرو ليث بر سمت راست منبر مسجد ابراهيم
خليل نصب شد (طبري1967 ،م ،ج ،9ص .)599ابن طولون در سال بعد سپاهي را
به مکه اعزام کرد؛ اما هارون بن محمد ،عامل مکه ،با کمک سپاهيان عمرو بن ليث،

بر سپاه او چيره شد و آنها را از مکه بيرون راند و ابن طولون در مسجدالحرام لعن
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عملالحرمين به عمرو ،تضعيف جايگاه و کاســتن از نفوذ احمد بن طولون ،حاکم
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اطاعت از خليفه عباســي قرار گرفت و موضع خود را به خليفه اعالم کرد .معتمد
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شد (همان1967 ،م ،ج ،9ص654-652؛ ابن فهد1404 ،ق ،ج ،2ص.)344
روابط صفاريان با حجاز ديري نپاييد .در سال  271قمري و در پي حمله برخي

ســادات علوي از مکه به مدينه و کشــتار و غارت در آن شهر که موجب تعطيلي

مراســم حج و نيز تعطيلي نماز جمعه و جماعت شــد ،معتمد عباسي ،در حضور

حجگزاران خراســاني در بغداد اعالم کرد عمــرو ليث را از منصب عملالحرميني
پژوهشي درباره صاحبمنصبان ايراني در حرمين شريفين در عصر اول و دوم عباسي

عزل کرده و دستور داد عمرو را بر منابر لعن کنند (طبري1967 ،م ،ج ،15ص.)28

هرچند والي مکه ،يوسف بن ابوالساج ،در حمايت از عمرو ليث با امير جديدي که

عهدهدار کار حجگزاران شده بود به مخالفت برخاست و او را اسير کرد ،اما سپاهيان
و حجگزاران دخالت کردند و والي را دستگير کرده ،به بغداد فرستادند (همانجا) .با
وجود اين در سالهاي بعد نيز صفاريان براي نظارت بر امور حرمين تالش کردند

که چندان نتيجهبخش نبود (همان1967 ،م ،ج ،15ص.)6482

گفتني است که در سدههاي نخستين اسالمي ،افزون بر خاندانها و حکومتهاي

ايراني يادشــده که با حجاز به انگيزههاي سياســي و مذهبي مرتبط بودند و منشأ
کارهاي خيري نيز در حرمين شــدند ،خاندانها و دولتهاي ديگري نيز در مناطق
مختلف ايران صاحب قــدرت بودند که علويان طبرســتان (حک205 :ـ331ق)،

سامانيان (حک204 :ـ 395ق) (اشپولر1394 ،ش ،ص )65و آل زيار از آن جملهاند.
بنا به گزارشــي ،نوح بن منصور ســاماني (حک387-365 :ق) چند ســال متوالي

 80هدايايي توسط وزيرش ،احمد خوارزمي ،به حرمين ارسال کرد .گزارش ذيل مؤيد
ارتباط برخي از سامانيان با حجاز است:

احمد خوارزمي از جمله خواص حضرت نوح بن منصور ساماني بود و هر سال

حملي بر دست او به كعبه معظم و مدينه مكرم فرستادي تا بر اشراف حرمين و فقرا
و مستحقان صرف كردي و به مصاب استحقاق و مظان استيجاب رسانيدي (عتبي،

1345ش ،ص.)36

افزون بر صاحبمنصبان سياســي ايراني حرمين در عصر دوم عباســي ،برخي

ايرانيان به منصب قضاوت و ديگر مناصب انتخاب شدند که عبارتاند از:

 .6ابوحسين احمد بن محمد بن عبداهلل نيشابوري :وي از دانشوران مذهب حنفي

بود (صفــدي1420 ،ق ،ج ،8ص24؛ ابن عماد عکري1406 ،ق ،ج ،4ص )269که
به مدت ده ســال در منصب قاضي  الحرمين قرار داشــت (ذهبي1406 ،ق ،ج،26

ص .)50وي پيش از عهدهداري کار قضاوت ،از محضر کســاني مانند ابوحســين
ج ،16ص 25و  ،)26و نيز از ابوخليفه فضل بن ُحباب و حسن بن سفيان ،حديث
را آموختــه بود (فاســي1406 ،ق ،ج ،3ص146؛ صفــدي1420 ،ق ،ج ،8ص24؛

ذهبــي1406 ،ق ،ج ،16ص .)26همچنين وي مدتي در موصل و َرْمله عراق قاضي

بود (فاســي1406 ،ق ،ج ،3ص146؛ ذهبي1406 ،ق ،ج ،16ص .)26ابوحسين در

زادگاهش نيشابور نيز در سال  345قمري منصب قضاوت را بر عهده داشت (فاسي،
او و ابوســهل زجاجي به شمار ميآمدند (قرشــي1413 ،ق ،ج ،2ص .)249حاکم

نيشابوري در گزارش اخباري از احمد بن محمد نيشابوري ،به نقل از ابوبکر ابهري،
از بزرگان مذهب مالکي ،احمد را فقيه ِ
ترين دانشــور خراسان دانسته است (ذهبي،
1406ق ،ج ،16ص26؛ فاســي1406 ،ق ،ج ،3ص146؛ ابن خلدون1408 ،ق ،ج،2

ص .)297وي در سال  351قمري (فاسي1406 ،ق ،ج ،3ص146؛ ذهبي1406 ،ق،
ج ،16ص 25و  )26در سن هفتاد سالگي (ابن عماد عکري1406 ،ق ،ج ،4ص269؛

ابن خلدون1408 ،ق ،ج ،2ص )296در نيشــابور درگذشــت (قرشي ،بيتا ،ج،2
ص .)249ازاينرو ميتوان تولد او را به ســال  281قمري دانست .فرزندان وي نيز
تا چند نســل منصب قضاوت را بر عهده داشتند؛ از جمله قاضي ابونصر بن قاضي

ابوحسين بن قاضي ابوالقاسم که همگي به ابوحسين ،قاضي  الحرمين ،نسب ميبرند
(صيرفينــي1414 ،ق ،ج ،1ص .)212به اعتقاد برخي محققان ،قاضي  الحرمين لقبي
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1406ق ،ج ،3ص .)146ابواســحاق شيرازي ،از فقيهان حنفي نيشابور ،از شاگردان
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کرخي و ابوطاهر بن َدبّاس فقه را (قرشي1413 ،ق ،ج ،2ص249؛ ذهبي1406 ،ق،
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اســت که به او داده شد و افزون بر وي ،خاندانش نيز با اين لقب شناخته ميشدند

(قرشي ،بيتا ،ج ،2ص.)382

 .7ابوبکر محمد بن ابراهيم بن منذر نيشــابوري :از وي با تعبير شيخ حرم ،فقيه و

حافظ ياد شــده است .اطالعات ديگري از زندگي وي و مدت حضور و اقداماتش

در حرمين ارائه نشــده است؛ جز آنکه سال درگذشت وي  309يا  310قمري ثبت

پژوهشي درباره صاحبمنصبان ايراني در حرمين شريفين در عصر اول و دوم عباسي

شده است (ذهبي1406 ،ق ،ج ،14ص.)490

 . 8محمد بن ابراهيم بن يوسف نيشابوري :از شرح حال وي ،جز آنکه گفته شده

در مکه مقيم بوده و به منصب شــيخالحرمي رسيده است ،خبري در دست نيست.
سال درگذشت وي را  348قمري دانستهاند (ذهبي1406 ،ق ،ج ،3ص.)782

 .9محمد بن ابراهيم بن منذر نيشابوري (۳۱۸ق) :شايد او بخش آغازين تحصيلش

را در نيشــابور گذرانده باشد؛ ولي به هر صورت پيش از سال  ۲۶۸قمري در مصر
حضور يافته و در آنجا نزد انديشوراني ،فقه و حديث آموخته است و پس از آن به

مکه رفته و تا پايان عمر مجاورت حرم گزيده اســت .او شيخ حرم ،فقيه ،مجتهد و
حافظ بوده است (ابواسحاق شيرازي1379 ،ش ،ج ،1ص.)118

 .10ابــن کثير مکي :گويند نياي ابومعبد عبداهلل بن عمــرو بن عبداهلل بن زادان

مشــهور به ابن کثير مکي از آن گروه ايرانيان بود که خسرو ايران (انوشيروان) آنان
را براي فتح حبشــه ،به يمن گسيل داشــت (ابن جوزي1412 ،ق ،ج ،۷ص۲۰۳؛

 82ذهبــي1410 ،ق ،ج ،۷ص۴۰۴؛ ابن خلکان2005 ،م ،ج ،۳ص .)۴۱ابن کثير بيش از
مجاهد به زبان عربي تســلط داشت و تا هنگام درگذشتش ،امام قاريان مکه بود .او

از قاضيان مکه بود و امامت نمازهاي پنجگانه مسجدالحرام را تا پايان عمر بر عهده
داشــت (ابن خلکان2005 ،م ،ج ،۳ص۴۱؛ سمعاني1408 ،ق ،ج ،۲ص۴۴۳و.)۴۴۴
شــهرت وي در تاريخ و علوم قرآني به دليل قرار گرفتنش در زمره ُق ّراء هفتگانه

و طبقات نخستين قاريان و مقبوليت قرائت وي در مکه و حجاز است .قرائت وي

مشــهورترين قرائت مکه در ســده دوم بود .از او با عنوان فصيح در قرائت و امام

مکيان در قرائت و ضبط قرآن ياد شــده اســت .او و حميد بن قيس (م۱۳۰.ق) را

مهمترين قاريان مکه دانستهاند (زرکشي1428 ،ق ،ج ،1ص.)327

 .11اخشيد :اين کلمه به معناي درخشان يا فرمانرواي فرمانروايان است .اين لقب،

عنوان حکمرانان ايراني ُسغد و فَرغانه بوده (ذهبي1406 ،ق ،ج ،5ص )365و نخستين
بار از سوي الراضي عباسي (حک322 :ـ 329ق) به ابوبکر محمد بن ُطغج معروف

اخشــيدي از خانوادهاي ترک از آسياي مرکزي برآمد (همان1381 ،ش ،ص.)137
حکمراني اخشــيديان بر حرمين در روزگار ســه تن از خلفاي عباسي ،يعني متقي

(حک329 :ـ333ق) ،مســتکفي (حک333 :و334ق) و مطيع (حک334 :ـ363ق)
بوده اســت .در ســال  331قمري متقي عباسي فرمان حکمراني محمد بن طغج را

و مقرر شد کافور اخشيدي ،خادم او ،کفالت آنان را عهدهدار شود (سباعي1419 ،ق،

ص .)227به گزارش فاسي ،واليت اخشيديان بر حرمين ،از سوي متقي عباسي بوده
است (فاسي1421 ،ق ،ج ،2ص230؛ راوه1986 ،م ،ص26و ،)27نه مکتفي عباسي؛

چنانکه در برخي منابع آمده است (عبداهلل غازي2009 ،م ،ج ،3ص )72اخشيديان
از اســتيال بر مکه براي تقويت پايگاه معنوي خود در ميان مسلمانان سود ميبردند
(سباعي1419 ،ق ،ص.)228
نتيجه

ايرانيان در عصر اموي ،به دليل سياســت تبعيض نژادي ،مورد بيمهري دستگاه

خالفت بودند .اما در عصر عباسي با توجه به نقش تعيينکننده آنان در شکلگيري
خالفت عباسيان ،براي اولين بار در دوره اول حکومت عباسيان حتي در پستهاي
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بر حرمين ،شــام و مصر نوشت (راوه1986 ،م ،ص .)383همچنين براي دو فرزند
خردسالش ،ابوالقاسم اُنجور و ابوالحسن علي ،پس از وي عقد واليت حرمين بست
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به اخشــيد (حک268 :ـ334ق) داده شد (باسورث ،1381 ،ص137و .)138ابوبکر
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کليدي مانند وزارت قرار گرفتند .امارت بر حرمين شــريفين و عهدهداري منصب

عملالحرمين و نيز تصدي قضاوت و شــيخالحرمي از جمله مناصب واگذارشده
از سوي عباســيان به برخي ايرانيان در حرمين بود .برخي از اين مناصب ،به ويژه

مناصب سياسي و نظامي ،شايد بنا به مصالح دستگاه خالفت به خاندانهاي ايراني

سپرده ميشــد؛ زيرا با تشکيل دولت توسط اين خاندانها در بخشهايي از ايران،
پژوهشي درباره صاحبمنصبان ايراني در حرمين شريفين در عصر اول و دوم عباسي
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آنان بــراي ايفاي نقش در حرمين ،از خلفا توقع دريافت اين مناصب را داشــتند.

ازاينرو خلفا براي همراهي اين دولتها با سياستهاي خود ،برخي مناصب مرتبط

با حرمين را در اختيار ايشــان قرار ميدادند .هيثم بن معاويه خراساني و حسن بن
ســهل از کساني بودند که در عصر اول عباســي به امارت حرمين انتخاب شدند.

برخي از طاهريان و صفاريان ،و همچنين ساجيان نيز در عصر دوم عباسي به منصب
عملالحرمين دســت يافتند .افزون بر آنان تعدادي از ايرانيان نيز به مقاماتي چون

قضاوت در حرمين و شيخالحرمي رسيدند.

پي نوشت
 .1عباسيان :نسب آنان به عباس بن عبدالمطلب،
عموي پيامبر 9مي رســد که توانستند از
ســال  132تا  656قمري بــه عنوان خليفه

حکومت کنند .حکومت طوالني ايشان را به

چهار دوره متمايز تقسيم بندي کرده اند.

منابع
1.1آل خليفــه ،محمدعلــي (1425ق) .امراء

الکوفة و حکامها ،به کوشــش ياســين

صلواتي ،تهران ،مؤسسة الصادق.

2.2ابن اثير جزري ،علي بن محمد (1407ق).

 .2در اين دوره هرچند ايرانيان در امور ديواني

الکامل في التاريخ ،به کوشــش عبداهلل

امويــان موجب عــدم واگــذاري مناصب

3.3ابن ايــاس ،محمد بن احمــد (1402ق).

نقش داشــتند ،اما سياســت تبعيض نژادي

 .3در نام و نســب وي اختالف است و هر قوم
و ملتي تالش کرده تا او را به خود منسوب
کنــد؛ به گونــه اي که برخي وجــود وي را

افسانه دانســته اند .ر.ک :ابومسلم از افسانه تا

واقعيت.

 .4در واقــع دارنــدگان ايــن منصــب تنها در
عهــده دار اين منصب بودنــد؛ درحالي که

ناظر اصلي ،خــود خليفه بود و خطبه به نام
وي خوانده مي شد.

 .5احتمــاالً آنــان پس از اســتيالي مســلمانان
بــر اُ
َ
سروشــنه يــا اشروســنه ،از مناطق
کهــن ماوراءالنهر با بغداد مرتبط شــدند

(دائرةالمعارف بزرگ اسالمي ،ج ،5ص،510

«ابوالساج»).

 .6براي اطالع بيشتر ر.ک :دانشنامه حج و حرمين
شريفين ،ج ،4ص.367_362

قاهرة ،الهيئة المصرية.

4.4ابن تغري بردي ،يوســف بن تغري بردي
(1992م) .النجوم الزاهرة في ملوک مصر

والقاهرة ،به کوشــش شلتوت و ديگران،

قاهرة ،وزارة الثقافة و االرشاد.

5.5ابن جزري ،محمــد بن محمد (1402ق).
غاية النهاية فــي طبقات القراء ،بيروت،
دار  الکتب العلمية.

6.6ابــن جــوزي ،عبدالرحمــان بــن علي

(1412ق) .المنتظــم في تاريخ الملوک
واألمم ،تحقيق محمــد عبدالقادر عطا و

مصطفي عبدالقادر عطا ,بيروت ،دار الكتب

العلمية ،چاپ اول.

7.7ابن حوقل ،محمد بــن حوقل (1938م).
صورة االرض ،بيروت ،دار صادر.

8.8ابــن خلــدون ،عبدالرحمان بــن محمد
(1408ق) .العبــر (تاريخ ابن خلدون)،
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مقام گماشــتگان خليفه و به طور تشريفاتي

بدائع الزهور ،به کوشش محمد مصطفي،
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سياسي به ايرانيان شده بود.

قاضي ،بيروت ،دار الکتب العلمية.
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تحقيق خليل شــحادة ,بيروت ،دار الفكر،

چاپ دوم.

9.9ابن خلکان ،احمد بــن محمد (2005م).
وفيات االعيان و انبــاء ابناء الزمان ،به

کوشش احسان عباس ،بيروت ،دار صادر.
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1717ابن مجاهد ،احمد بن موسي (1400ق).
الســبعة في القراءات ،به کوشش شوقي
ضيف ،قاهرة ،دار المعارف.

1818ابن مسکوية ،احمد بن محمد (1379ق).
تجارب االمم و تعاقب الهمم ،به كوشش

1010ابن رســته ،احمد بن عمــر (1892م).

ابوالقاسم امامي ،تهران ،سروش.

1111ابن ظهيرة ،محمــد بن احمد (1423ق).

السيرة النبوية ،بيروت ،دار ابن کثير.

االعالق النفيسة ،بيروت ،دار صادر.

الجامع اللطيف في فضل مکة و اهلها و
بناء البيت الشريف ،به کوشش علي عمر،

قاهرة ،مکتبة الثقافة الدينية.

1212ابــن عماد عکري ،عبدالحــي بن احمد
(1406ق) .شــذرات الذهب في اخبار

من ذهب ،به کوشش االرنؤوط و ديگران،
دمشق ،دار ابن کثير.

1313ابن فقيه ،احمد بــن محمد (1349ش).
البلدان ،بيجا ،انتشــارات بنياد فرهنگ

ايران.

1414ابــن فهد ،عمــر بن محمــد(1404ق).
اتحاف الوري باخبار ام القري ،به کوشش

فهيم محمد ،مکه ،جامعة ام القري.

1409( -------------------1515ق).
غاية المرام باخبار سلطنة البلد الحرام ،به
كوشش شلتوت ،السعودية ،جامعة القري.

1616ابن كثير ،اســماعيل بن عمر (1407ق).
البداية والنهاية ،بيروت ،دار الفكر.

1919ابن هشام ،عبدالملک بن هشام (1426ق).
2020ابواســحاق شــيرازي ،ابراهيم بن علي
(1379ق) .طبقات الفقهاء ،تصحيح خليل
الميس ،بيروت ،دار القلم.

2121ازرقي ،محمــد بن عبــداهلل (1403ق).
اخبار مکة و مــا جاء فيها من اآلثار ،به

کوشش رشدي الصالح ،مکه ،دار الثقافة.

2222اشپولر ،برتولد (1373ش) .تاريخ ايران

در قرون نخستين اسالمي ،ترجمه مريم

ميراحمدي ,انتشــارات علمي و فرهنگي،
چاپ دوم.

-----------------2323

(1394ش).

سلسلههاي متقارن در ايران (طاهريان،

صفاريان ،ســامانيان ،غزنويــان و،)...

ترجمه يعقوب آژند ،تهران ،مولي.

2424اهللاکبري ،محمد (1381ش) .عباســيان
از بعثت تا خالفت ،قم ،مؤسســه بوستان

کتاب.

2525باســورث ،ادمون ليفــورد (1381ش).

سلسلههاي اســامي جديد؛ راهنماي

االرنؤوط ،بيروت ،الرسالة.

بدرهاي ،تهران ،مرکز باستانشناسي اسالم

عصور االسالم ،طائف ،مکتبة المعارف.

گاهشماري و تبارشناسي ،ترجمه فريدون

و ايران.

3333راوه ،عبدالفتاح (1986م) .امراء مکة عبر
3434زرکشــي ،محمد بن بهــادر(1428ق).

2626بکر ،سيدعبدالمجيد (1981م) .المالمح

البرهــان في علــوم القــرآن ،بيروت،

2727بــاذري ،احمد بن يحيــي (1417ق).

3535زرينکــوب ،عبدالحســين (1373ش).

الجغرافية لدروب الحجيج ،جدة ،تهامة.

زرکلي ،بيروت ،دار الفكر.

2828پيرنيا ،حسن و عباس اقبال (1380ش).
تاريخ ايران از آغاز تا انقراض سلســله

قاجاريه ،تهران ،خيام.

2929پيگولوسکايا ،نيناويکتورونا (1348ش).
هيجدهم ،ترجمه کريم کشــاورز ،تهران,

مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

3030جزيري ،عبدالقادر بن محمد (1966م).

درر الفوائد المنظمــة في أخبار الحاج

وطريق مكة المعظمة ،قاهرة ،دار الكتب
السلفية.

3131ذهبي ،محمد بن احمد (1410ق) .تاريخ
االســام و وفيات المشاهير ،به کوشش

عمــر عبدالســام ،بيــروت ،دار الکتاب
العربي.

1406( -------------------3232ق).
ســير اعالم النبالء ،به کوشــش شعيب

3636ســباعي ،احمد (1419ق) .تاريخ مکة:
دراسات في السياسة والعلم واالجتماع

والعمران ،رياض ،األمانة االحتفال بمرور

مائة عام علي تأســيس المملکــة العربية

السعودية.

3737ســخاوي ،محمــد بــن عبدالرحمــان

(1414ق) .التحفــة اللطيفــة في تاريخ

پاييز و زمستان 1396

تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده

تاريخ مردم ايران ،تهران ،اميرکبير.

پژوهشنامه حج و زيارت شماره چهارم

انساب االشــراف ،به كوشــش زكار و

دارالکتب العلمية.

االنساب ،به كوشش عبداهلل عمر ،بيروت،
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المدينة الشــريفة ،بيــروت ،دار الكتب

العلمية.

3838سمعاني ،عبدالکريم بن محمد (1408ق).
دار الجنان.

3939صفدي ،خليــل بن ايبــک (1420ق).
الوافي بالوفيات ،به کوشــش االرنؤوط و

ترکي مصطفي ،دار احياء التراث العربي.

4040طبري ،محمد بن جرير (1967م) .تاريخ
طبري (تاريخ االمم والملوك) ،به كوشش

محمد ابوالفضل ،بيروت ،دار احياء التراث

العربي.

4141طبســي ،محمدجواد (1374ش)« .نقش

ايرانيــان در حرمين شــريفين» ،فصلنامه

ميقات حج ،شماره  ،11بهار.1374

5050مالکي مکي ،احمد بن ســالم (1424ق).
تحصيل المرام في اخبار البيت الحرام و
المشاعر العظام و مکة والحرم و والتها

4242عبدالغني ،عارف (1413ق) .تاريخ امراء

الفخام ،به كوشش ابن دهيش.

4343عبداهلل غازي ،عبــداهلل بن محمد غازي

( .)1372دائرة المعارف بزرگ اسالمي،

مکة المکرمة ،دمشق ،دار البشائر.

پژوهشي درباره صاحبمنصبان ايراني در حرمين شريفين در عصر اول و دوم عباسي
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ميرمحمد کراچي ،کتبخانه ،بيتا.

5151مرکــز دائرةالمعــارف بزرگ اســامي

(1430ق) .إفادة األنام بذكر أخبار بلد اهلل

زير نظــر بجنوردي ،تهــران ،مركز دائرة

4444عتبي ،محمد بــن عبدالجبار (1345ش).

5252مروزي العلوي ،اســماعيل بن حســين

الحرام ،بيجا ،مکتبة االسدي.

ترجمه تاريخ يميني ،ابوالشــرف ناصح

بن ظفر جرفادقاني ،به اهتمام جعفر شعار،
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

4545فاسي ،محمد بن احمد (1406ق) .العقد
الثمين في تاريخ البلد االمين ،به كوشش

فؤاد سير ،مصر ،الرسالة.

المعارف بزرگ اسالمي.

(1409ق) .الفخري في انساب الطالبين،
قم ،کتابخانه مرعشي نجفي.

5353نامعلــوم1391( ،ق) .أخبــار الدولــة
العباســية ،تحقيق عبدالعزيــز الدوري و
عبدالجبار المطلبي ،بيروت ،دار الطليعة.

5454ياقــوت حمــوي ،ياقوت بــن عبداهلل

1421( ---------------4646ق) .شفاء

(1995م) .معجم البلــدان ،بيروت ،دار

گروهي از علما ،بيروت ،دار الكتب العلمية.

5555يعقوبي ،احمد بن اســحاق (1415ق).

الغرام بأخبار البلد الحرام ،به كوشــش

4747فاکهــي ،محمد بن اســحاق (1414ق).
اخبــار مکة في قديم الدهر و حديثه ،به

كوشش ابن دهيش ،بيروت ،دار خضر.

4848قدياني ،عبــاس ( .)1380فرهنگ جامع
تاريخ ايران ،تهران ،آرون.

4949قرشــي ،عبدالقادر بن محمد (1413ق).
الجواهر المضية في طبقــات الحنفية،

صادر.

تاريخ اليعقوبي ،بيروت ،دار صادر.

